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Od Redaktora
Tom niniejszy, podobnie jak poprzednie, zawiera artyku³y w wiêkszoci koncentruj¹ce siê na problemie polsko-wschodnios³owiañskich kontaktów literackich
i jêzykowych ze szczególnym uwzglêdnieniem recepcji i transferu kultur. Swoje
prace zamieszczaj¹ tu literaturoznawcy i jêzykoznawcy z takich orodków uniwersyteckich, jak Wroc³aw, Poznañ, Bydgoszcz, Opole, Lublin, Zielona Góra oraz badacze slawici z Rosji, Bia³orusi, Ukrainy i £otwy. Rozpiêtoæ tematyczna prezentowanych prac jest doæ du¿a: od redniowiecza poczynaj¹c, a na czasach obecnych
koñcz¹c. £¹czy je jednak wnikliwe poszukiwanie elementów wi¹¿¹cych kulturê
polsk¹ z innymi kulturami s³owiañskimi, nie tylko zreszt¹ wschodnimi. Mamy nadziejê, ¿e równie¿ ten tom wniesie do slawistyki polskiej wiele ciekawych spostrze¿eñ i konkluzji naukowych.
Walenty Pi³at
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Bazyli Bia³okozowicz
Olsztyn

U róde³ cyrylickiego pimiennictwa
po³udniowos³owiañskiego oraz jego percepcji
na gruncie wschodnios³owiañskim i polskim*
Pamiêci Profesora Ryszarda £u¿nego
Na posiedzeniu prezydium Miêdzynarodowego Komitetu Slawistów
w dniach 911 wrzenia 2004 r. (Polska, Opole) opracowano wstêpny projekt
XIV Miêdzynarodowego Kongresu Slawistów, który ma siê odbyæ w 2008 r.
w s³ynnym orodku bogatej cywilizacji i kultury s³owiañskiej w Ochrydzie
w Macedonii. W czasach nam wspó³czesnych Macedonia to suwerenna republika ze stolic¹ w Skopje. Jej powierzchnia wynosi 22 713 km2, ludnoæ 2 miliony
300 tysiêcy, urzêdowy jêzyk macedoñski, alfabet cyrylicki. Ten niewielki obecnie kraj, o powierzchni mniej wiêcej naszego województwa zachodniopomorskiego (22 902 km2; czyli 7,3% powierzchni Polski), tzn. nieco mniejszy ni¿
województwo warmiñsko-mazurskie z centrum w Olsztynie (24 203 km2; 7,7%
powierzchni Polski), legitymuje siê donios³¹ lekcj¹ historii i wrêcz znakomitym
wejciem do dziejów powszechnych, siêgaj¹cych staro¿ytnoci i epoki legendarnego Aleksandra III Wielkiego, który uczyni³ Macedoniê pierwsz¹ potêg¹
ówczesnego wiata, a nast¹pi³o to po tzw. podbojach perskich.
W VVII w. Macedoniê zasiedli³y plemiona s³owiañskie, które z czasem opanowa³y ogromn¹ przestrzeñ na Pó³wyspie Ba³kañskim, tworz¹c pocz¹tek z³o¿onych dziejów S³owian po³udniowych. Nast¹pi³a bezporednia stycznoæ S³owian
z Bizancjum oraz ich stopniowa infiltracja na terytorium cesarstwa bizantyñskiego. Tak np. zrujnowane w VI w. greckie miasto Lichnidus dziêki S³owianom
odrodzi³o siê jako Ochryda. W VII w. zatêtni³o ju¿ prê¿nym ¿yciem grodu s³owiañskiego jako centrum plemienia Brsjaków. Z biegiem czasu Ochryda nabiera* Niniejsza publikacja stanowi wstêpn¹ czêæ mego plenarnego referatu pt. Kultura i cywilizacja
rosyjska w kontekcie s³owiañskim i wiatowym, wyg³oszonego na XI Miêdzynarodowej Konferencji
Slawistycznej Polsko-wschodnios³owiañskie kontakty literackie i jêzykowe. Recepcja i transfer kultur, która odby³a siê na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie 23 czerwca 2005 r.
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³a coraz wiêkszego znaczenia i na pocz¹tku wieku IX wesz³a w sk³ad ówczesnego pañstwa bu³garskiego, odgrywaj¹c donios³¹ rolê w ¿yciu kulturalnym i cywilizacyjnym ca³ej ówczesnej S³owiañszczyzny.
Prze³omowym wydarzeniem o daleko id¹cych konsekwencjach w zakresie
dziedzictwa kulturowego, w tym zw³aszcza pimienniczego, by³a chrystianizacja
S³owian zarówno po³udniowych, jak i zachodnich oraz wschodnich, która siê
odby³a na przestrzeni IX i X wieku. Trudno przeceniæ misyjn¹ dzia³alnoæ
o epokowym znaczeniu w. Konstantyna, zwanego te¿ Cyrylem, a tak¿e Filozofem oraz jego brata w. Metodego, arcybiskupa wielkomorawskiego. Ich nazwiska jako twórców alfabetu s³owiañskiego oraz nauczycieli i aposto³ów S³owian
wymawia siê niemal jednym tchem. W Oksfordzkim s³owniku biograficznym
figuruje Metody, wiêty, brat w. Cyryla  patrz Cyryl, w. z odniesieniem do
w³aciwego has³a1 i tam siê pisze o nich jako o znanych i szanowanych aposto³ach S³owian, którzy stworzyli alfabet zwany cyrylic¹ i prze³o¿yli Pismo wiête
na jêzyk staro-cerkiewno-s³owiañski, a ich doroczne wiêto liturgiczne w Kociele Wschodnim przypada na 11 maja, a w Kociele Zachodnim  14 lutego2.
Uczniowie Cyryla i Metodego, zmuszeni do wycofania siê z Moraw do ówczesnej Bu³garii, uzyskali zgodê patriarchy Konstantynopola na kanonizacjê aposto³ów S³owian, po zatwierdzeniu której ich kult upowszechni³ siê w ca³ym Kociele Wschodnim. Natomiast w Kociele Zachodnim dopiero w 1880 r. papie¿ Leon
XIII wyniós³ ich na o³tarze.
Wiekopomne dziejowe zas³ugi Cyryla i Metodego dla Europy i wiata,
w tym zw³aszcza dla S³owiañszczyzny, odnotowa³ i uwydatni³ papie¿ Jan Pawe³
II, i to na samym pocz¹tku swojego pontyfikatu, w dwóch specjalnych encyklikach: Egregiae virtutis z 31 grudnia 1980 r. oraz Slavorum Apostoli z 2 czerwca
1985 r. Tak oto obok w. Benedykta, którego papie¿ Pawe³ VI Listem Apostolskim Pacis nuntius og³osi³ 24 padziernika 1964 r. patronem Europy, zostali
nimi równie¿ Cyryl i Metody, wiêci Aposto³owie S³owian. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ocena Jana Paw³a II spe³nionej apostolskiej misji dziejowej, której
dokonali wiêci Cyryl i Metody: Bracia So³uñscy byli dziedzicami nie tylko
wiary, ale i kultury staro¿ytnej Grecji, kontynuowanej przez Bizancjum. Wiadomo za, jakie znaczenie posiada to dziedzictwo dla ca³ej kultury europejskiej,
a bezporednio czy porednio dla kultury ogólnoludzkiej. W dziele ewangelizacji,
którego dokonali jako pionierzy na terenie zamieszkanym przez ludy s³owiañskie,
1
2

Oksfordzki s³ownik biograficzny, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 1999, s. 112.
Papie¿ Leon XIII w encyklice Grande munus z dnia 30 wrzenia 1880 r. ustanowi³ wiêto
liturgiczne na dzieñ 7 lipca. Jednak¿e w rezultacie reformy kalendarza liturgicznego po Soborze
Watykañskim II zosta³o przeniesione na 14 lutego.
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zawiera siê równoczenie prototyp tego, co dzisiaj nosi nazwê »inkulturacji« 
wcielenia Ewangelii w rodzime kultury  oraz wprowadzenie tych kultur w ¿ycie Kocio³a3.
Oprócz Listu apostolskiego Egregiae virtutis (31 grudnia 1980 r.) i encykliki Slavorum Apostoli (2 czerwca 1985 r.) rolê, znaczenie i wiatow¹ rangê dzia³alnoci chrzecijañskiej Braci So³uñskich Jan Pawe³ II uwydatni³ w wielu innych swoich homiliach, przemówieniach i listach pasterskich, co te¿ znajdowa³o
swój wyraz w specjalnych publikacjach polskich, zw³aszcza KUL-owskich4. Papieskie zaanga¿owanie w poszanowanie pamiêci Braci So³uñskich nie tylko stanowi³o sui generis podnietê do przypomnienia europejskiego dziedzictwa cyrylo-metodiañskiego, w tym zw³aszcza polskich dociekañ nad tym tematem, ale te¿
i bodziec do podjêcia nowych prac naukowo-badawczych, co potwierdzaj¹ liczne konferencje, sesje i sympozja naukowe, które odbywa³y siê w ró¿nych krajach wiata z udzia³em slawistów polskich5. Ukazywa³y siê te¿ specjalne wydania czasopism slawistycznych i zeszytów naukowych powiêcone tematyce
cyrylo-metodiañskiej6.
Jan Pawe³ II przez ca³y swój pontyfikat nigdy nie zapomnia³, ¿e jest S³owianinem i Polakiem. Wród wielu faktów potwierdzaj¹cych powy¿sze s³owa przypomnê, ¿e to w³anie z inicjatywy Papie¿a w dniach 1920 sierpnia 1996 r.
3

Encyklika Slavorum Apostoli Ojca wiêtego Jana Paw³a II skierowana do biskupów i kap³anów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierz¹cych chrzecijan w Tysi¹csetn¹ rocznicê dzie³a
ewangelizacji wiêtych Cyryla i Metodego. W Rzymie, u w. Piotra, w uroczystoæ Trójcy Przenajwiêtszej, dnia 2 czerwca 1985, w siódmym roku Pontyfikatu, Pallottinum, Poznañ 1985, s. 2021.
Por. R. £u¿ny, Encyklika s³owiañska, Wiê, Warszawa 1986, r. 29, nr 1, s. 6068.
4 Zob. np. Cyryl i Metody  Aposto³owie i Nauczyciele S³owian. Studia i dokumenty, cz. 2:
Dokumenty, red. J. S. Gajek MIC i L. Górka SVD, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991,
dzia³: Dokumenty papieskie, s. 85218; zob. te¿ ibidem: Dokumenty Kocio³ów Lokalnych, s. 219272;
Wykaz wa¿niejszej literatury cyrylo-metodiañskiej, s. 273282 i Kalendarium cyrylo-metodiañskie,
s. 283286.
5 Z braku miejsca odnotowujemy tu jedynie pro domo sua niektóre wa¿niejsze polskie pok³osia
naukowe tych imprez, jak np.: Cyryl i Metody  Aposto³owie i nauczyciele S³owian. Studia i dokumenty, cz. 1: Studia, Lublin 1991, ss. 292; Dziedzictwo misji s³owiañskiej Cyryla i Metodego,
Materia³y sesji naukowej WSP w Kielcach, 45 XII 1985 r., red. Cz. Bartula, Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1988, ss. 195; Tradycja Cyryla i Metodego w jêzykach i literaturach s³owiañskich, red. A. Bartoszewicz i R. Paw³owa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988, ss. 211; Tradycja Cyryla i Metodego w jêzykach i literaturach s³owiañskich. Jêzyk pimiennictwa s³owiañskiego do XIV wieku, red. A. Bartoszewicz i R. Paw³owa,
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, ss. 189; rodkowoeuropejskie dziedzictwo
Cyrylo-Metodiañskie, Miêdzynarodowa konferencja naukowa, red. A. Barciak, Instytut Górnol¹ski, Katowice 1999, ss. 257.
6 Na szczególne odnotowanie i wyró¿nienie zas³uguje zrealizowanie cum laude inicjatywy wydawniczej profesora Leszka Moszyñskiego w postaci Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdañskiego (Slawistyka 3, 1982 oraz Slawistyka 5, 1988), zawieraj¹ce studia i rozprawy wybitnych slawistów polskich i zagranicznych.
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odby³a siê slawistyczna konferencja naukowa w Castel Gandolfo na temat
Wspó³czeni S³owianie wobec w³asnych tradycji i mitów, a jej materia³y og³oszono drukiem wraz z résumé angielskim i rosyjskim. Interesowa³ siê tak¿e wspó³czesn¹ problematyk¹ ruchu s³owiañskiego, a potwierdza to chocia¿by list z Watykanu z b³ogos³awieñstwem Ojca wiêtego skierowany w 1998 r. do
przewodnicz¹cego VII Zjazdu Wszechs³owiañskiego w Pradze Profesora Bøetislava Chváli7.
Zaanga¿owanie Jana Paw³a II w sprawy s³owiañskie, jak i wczeniejsze 
w 1969 r.  uroczyste obchody pod patronatem UNESCO 1100-lecia mierci
Cyryla przyczyni³y siê do upowszechnienia dziejów s³owiañskiej kultury pimienniczej oraz jej roli i znaczenia zarówno w Europie, jak i w wiecie, w tym
szczególnie w krajach s³owiañskich, a tak¿e wród S³owian, zw³aszcza prawos³awnych, rozproszonych w diasporze wiatowej. Z imionami Cyryla i Metodego zwi¹zane s¹ tradycyjne ju¿ uroczyste obchody Dni Owiaty i Kultury w Bu³garii, Macedonii, w by³ej Jugos³awii i wspó³czesnym pañstwie jugos³owiañskim
(Serbia i Czarnogóra) oraz w Rosji, a tak¿e na Ukrainie i Bia³orusi z udzia³em
duchowieñstwa oraz reprezentantów placówek naukowych i owiatowych.
O wiekopomnych bezcennych zas³ugach Cyryla i Metodego pamiêta siê równie¿
w Chorwacji, S³owenii, Boni i Hercegowinie, w Czechach (szczególnie na
Morawach) i przede wszystkim w S³owacji. W miêdzynarodowym spo³ecznoowiatowym wspó³czesnym ruchu s³owiañskim bior¹ te¿ udzia³ przedstawiciele
Polski wystêpuj¹cy w zgranej reprezentacji pod przewodnictwem Barbary Krieger i Boles³awa Tejkowskiego, uczestnicz¹ w nim m.in. Ziemowit Cielak, Marek G³ogoczowski, £ukasz Jastrzêbski, Adam J. Karpiñski, Zygmunt J. Kuligowski, Tadeusz Sikorski, Wies³aw Wielopolski, Jerzy Wieluñski.
W wielu krajach s³owiañskich imiona Cyryla i Metodego nosz¹ wy¿sze
uczelnie, w tym uniwersytety, akademie nauk, liczne placówki owiatowe i kulturalne, ulice, place i skwery. Do wspó³czesnego ruchu s³owiañskiego swój akces zg³osi³y zarówno instytucje naukowe, jak i wy¿sze uczelnie. W Rosji dzia³a
m.in. Cyrylo-Metodiañska Akademia Owiecenia S³owiañskiego i Miêdzynarodowy Uniwersytet S³owiañski w Moskwie, A³tajski Uniwersytet Pañstwowy
w Barnaule oraz Rosyjski Humanistyczny Instytut Chrzecijañski w Sankt-Petersburgu, na Ukrainie  Uniwersytet S³owiañski w Kijowie wraz z fili¹ w Miko³ajewie, Kijowski Uniwersytet Tarasa Szewczenki, Uniwersytet S³owiañski
w Charkowie, Instytut Pedagogiczny im. Tarasa Szewczenki w Czernihowie oraz
Ukraiñsko-Rosyjski Wy¿szy Humanistyczno-Ekonomiczny College w Ja³cie na
7

Zob.: Jan Pawe³ II a sprawa s³owiañska, Wspólnota, Warszawa 2005, nr 5 (70), s. 8.
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Krymie, na Bia³orusi  do ruchu s³owiañskiego niezwykle czynnie w³¹czy³ siê
Uniwersytet Pañstwowy w Witebsku, podobnie jak i w Mo³dawii  Uniwersytet
S³owiañski w Kiszyniowie czy te¿ na pograniczu s³owiañsko-tad¿yckim Rosyjsko-Tad¿ycki Uniwersytet S³owiañski w Duszanbe.
Powy¿sze instytucje naukowe i wy¿sze uczelnie w wiêkszym lub mniejszym
stopniu s¹ zaanga¿owane we wspó³czesny s³owiañski ruch spo³eczno-kulturalny
i polityczny8. Kierunki jego dzia³alnoci okrelaj¹ uchwa³y VII Wszechs³owiañskiego Zjazdu w Pradze (1998), VIII  w Moskwie (2001) i IX  w Miñsku
(2005) oraz Deklaracja Miêdzynarodowego Ruchu S³owiañskiego z dnia
4 kwietnia 2001 r.9 i Statut Wszechs³owiañskiego Soboru zatwierdzony 4 kwietnia 2001 r. na VIII Wszechs³owiañskim Zjedzie w Moskwie10.
Ze wzglêdu na dosyæ wyrane wp³ywy s³owianofilskie, a nawet panslawistyczne na wspó³czesny ruch wród S³owian, zdecydowana wiêkszoæ polskich
uczonych slawistów nie bierze w nim bezporedniego udzia³u. Uwagê swoj¹
koncentruj¹ oni na sensu stricto badaniach naukowych. Pod tym wzglêdem slawistyka polska legitymuje siê zarówno piêkn¹ i chlubn¹ tradycj¹, jak i godnymi
ze wszech miar uwagi wspó³czesnymi dociekaniami badawczymi. Ukaza³o siê
wiele w przesz³oci i wci¹¿ s¹ publikowane nowe studia i rozprawy powiêcone
ród³om cyrylickiego pimiennictwa po³udniowos³owiañskiego oraz jego percepcji na gruncie wschodnios³owiañskim i polskim. Badania te zosta³y uwiarygodnione takimi g³onymi w slawistyce polskiej nazwiskami, jak Jan Baudouin
de Courtenay, Aleksander Brückner, Tadeusz Lehr-Sp³awiñski, Mieczys³aw Ma³ecki, Kazimierz Nitsch, Stanis³aw S³oñski, Zdzis³aw Stieber, Franciszek S³awski, Stanis³aw Urbañczyk, Leszek Moszyñski, Janusz Siatkowski, Hanna Ewa
Taborska, Czes³aw Bartula, Ryszard £u¿ny, Marian Jurkowski, Aleksander Naumow, Jerzy Rusek, Wanda Budziszewska, Maria Karpluk, Tadeusz Lewaszkiewicz, Marian Wójtowicz, Teresa Friedelówna, Czes³aw £apicz, Bogus³aw Zieliñski i wielu innych. Doskonale prezentuje siê równie¿ m³ode i najm³odsze
pokolenie slawistów polskich.
Piszê o tym wszystkim nie bez kozery. W moim bowiem odczuciu i przekonaniu slawistyka polska jako ca³oæ doskonale jest przygotowana, aby jak najlepiej zaprezentowaæ wyniki swoich penetracji naukowych na XIV wiatowym
8 Zob.: Âûñøèå ñëàâÿíñêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ó÷àñòâóþùèå â ñëàâÿíñêîì äâèæåíèè,
Ñëîâåíñêè ãëàñíèê, 2000/2002, ãîä. IVV, Áðîj 5/6, Ñâåñëîâåíñêî äðóøòâî Öðíå Ãîðå,
Ïîäãîðèöà 2004, s. 209210.
9 Äåêëàðàöèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî Ñëàâÿíñêîãî Äâèæåíèÿ. Ïðèíÿòà íà VIII Âñåñëàâÿíñêîì
ñúåçäå 4 àïðåëÿ 2001 ã., Ìîñêâà, ibidem, s. 199208.
10 Óñòàâ Ìåæäóíàðîäíîãî Ñîþçà Îáùåñòâåííûõ Îáúåäèíåíèé. Âñåñëàâÿíñêèé Ñîáîð.
Óòâåðæäåí íà VIII Âñåñëàâÿíñêîì ñúåçäå 4 àïðåëÿ 2001 ã., Ìîñêâà, ibidem, s. 212223.
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Kongresie Slawistów w macedoñskiej Ochrydzie. Wród wielu wa¿kich i donios³ych sw¹ ró¿norodnoci¹ problemów slawistycznych  etnogenezy i topogenezy
S³owian, jêzyka pras³owiañskiego, poprzez dzieje jêzyków s³owiañskich oraz
rozwój ich pimiennictwa a¿ do czasów nowo¿ytnych i naszej wspó³czesnoci 
szczegó³owej analizie naukowej bezsprzecznie zostanie poddana epoka Cyryla
i Metodego, dzieje g³agolicy i cyrylicy, w tym zw³aszcza problemy rozwoju
pimiennictwa s³owiañskiego w najró¿norodniejszych kontekstach  historycznym i wspó³czesnym, jêzykoznawczym, literackim, kulturologicznym i pod
wzglêdem translatoryki. Wspó³czesna grafika, czyli system wyra¿ania dwiêków
jêzykowych w pimiennictwie po³udniowos³owiañskim (bu³garskim, serbskim
i macedoñskim) oraz wschodnios³owiañskim (rosyjskim, ukraiñskim i bia³oruskim), genez¹ kulturow¹ siêga do tradycji cyrylo-metodiañskiej. Wspó³czenie
poza granicami S³owiañszczyzny najszerzej naucza siê jêzyka rosyjskiego jako
najbardziej rozpowszechnionego na wiecie jêzyka s³owiañskiego. Temu nauczaniu powinna towarzyszyæ wiedza dotycz¹ca graficznego liternictwa, jego
dziejów, ze szczególnym uwzglêdnieniem tzw. gra¿danki oraz reform w zakresie
ortografii rosyjskiej, pokrewieñstwa i wspó³dzia³ania w kontekcie dziejowym
ze wszystkimi jêzykami s³owiañskimi, w tym te¿ pos³uguj¹cymi siê obecnie
pisowni¹ zaczerpniêt¹ z alfabetu ³aciñskiego (polskim, czeskim, s³owackim,
chorwackim, s³oweñskim, a nawet serbo³u¿yckim czy te¿ kaszubskim).
W tej dziedzinie nies³ychanie u¿yteczny i pomocny mo¿e i powinien okazaæ
siê jêzyk staro-cerkiewno-s³owiañski (tzw. scs). Wszak na wszystkich studiach
slawistycznych  i to na ca³ym wiecie  jest on wyk³adany jako ten jêzyk, który
zawar³ i zachowa³ w sobie najwiêcej elementów analogicznych czy nawet wrêcz
zbie¿nych, to¿samych lub pokrewnych w stosunku do ka¿dego innego jêzyka
s³owiañskiego. Przypominam sobie, i¿ Przemys³aw Zwoliñski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych prac slawistycznych, w tym zw³aszcza
z zakresu komparatystyki jêzykoznawczej, onomastyki, ukrainistyki, wyk³adowca m.in. jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego, w jednej z rozmów ze mn¹ powiedzia³: Scs dla studentów wszystkich specjalizacji slawistycznych posiada
takie samo znaczenie jak ³acina dla studentów romanistyki. Gdyby ode mnie
zale¿a³o, wprowadzi³bym na wszystkich kierunkach studiów slawistycznych,
w tym zw³aszcza na polonistyce, co najmniej trzyletnie lub nawet czteroletnie
kursowe wyk³ady i æwiczenia z tego w³anie przedmiotu. Wówczas absolwent
polonistyki móg³by o sobie powiedzieæ, i¿ jest nie tylko specjalist¹ w zakresie
filologii polskiej, ale te¿ i slawist¹.
W rosyjskiej prasie literackiej w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku odby³a siê obszerna dyskusja na temat powi¹zañ wspó³czesnego jêzyka literackiego
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z jêzykiem staro-cerkiewno-s³owiañskim. Bodcem do wymiany pogl¹dów
w tym zakresie by³o wprowadzenie wspó³czesnego jêzyka rosyjskiego do liturgii
w kilku podmoskiewskich cerkwiach prawos³awnych i zg³aszane postulaty do
znacznego poszerzenia tego procesu. Zdecydowana wiêkszoæ dyskutantów, na
czele z akademikiem Dymitrem Lichaczowem i wybitnym pisarzem W³adimirem So³ouchinem, wypowiedzia³a siê kategorycznie za tradycyjnym zachowaniem liturgii w jêzyku staro-cerkiewno-s³owiañskim. Równoczenie w trakcie
dyskusji, momentami bardzo burzliwej, z ogromnym znawstwem uwydatniono,
i¿ swoje imponuj¹ce bogactwo wspó³czesny jêzyk rosyjski w znacznej mierze
zawdziêcza twórczym powi¹zaniom dziejowym z liturgicznym staro-cerkiewnos³owiañskim. Powy¿sze idee znakomicie przeistoczy³ i cudownie, wrêcz po mistrzowsku wcieli³ w przepiêkn¹ szatê poetyck¹ wspó³czesny utalentowany poeta
kaliningradzki Aleksiej Wierbowoj. Ni¿ej przytaczam pe³ny tekst tych wierszy
wraz z komentarzem autorskim poety:
Àëåêñåé ÂÅÐÁÎÂÎÉ
ÖÅÐÊÎÂÍÎÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ
Âåëè÷àåì âàñ, ñâÿòèå ðàâíîïîñòîëüíûå Ìåôîäèå è Êèðèëëå,
âñå ñëîâåíñêèå ñòðàíû ñâîèìè ó÷åíûìè ïðîñâåòèâøèÿ,
è êî Õðèñòó ïðèâåäøèÿ. (Âåëè÷àíèå ñâÿòûì)
Ñðåäü ìíîæåñòâà ñëîâ, äèàëåêòîâ, íàðå÷èé;
Ñðåäü ìíîæåñòâà ïåñåí, ñòèõîâ, èëè êíèã, 
Æèâîé ïåðâîçäàííîé ïîýçèåé âå÷åí
Ñòàðèííûé öåðêîâíîñëàâÿíñêèé ÿçûê.
È ïàêè ðåêó: Ñêâîçü âåêà è ñòîëåòüÿ,
Ñêâîçü âðåìåíè íåîáúÿñíèìîãî áåã, È ê Ñóùåìó Áîãó âîççâàõ Ñëîâîì ýòèì 
Ñåðäå÷íûì ãëàãîëîì ïðîñòîé ÷åëîâåê...
Âîçäàì ÷òî Òåáå, Áîæå ñèë, Áîæå ïðàâûé? 
Ñëîâà Òâîè êðàøå âñåõ ìûñëèìûõ çâåçä!
ß èìè Òåáå âîñïîþ ñâîþ ñëàâó,
Õâàëó âîçíåñó äî âûñîêèõ íåáåñ!
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È òàê ïîâåëîñü â ñâÿòîðóññêîì íàðîäå Ìû â áóêâàõ êèðèëëèöû ñìëàäó ðàñòåì:
Íàì àç-áóêó* ýòó Êèðèëë è Ìåôîäèé
Ñâîèì ïîäàðèëè âñåëåíñêèì Òðóäîì!**
1, 5 èþëÿ, ðåä. ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2004 ã.
* Àçáóêà (àç-áóêè)  àçû áóêâû (íà÷àëà ñëîâà). Â ñòàðèíó è ïîíûíå â ðÿäå
ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ ñëîâî áóêâà (ò. å. áóêâàëüíî, äîñëîâíî) òàê è ïåðåäàâàëîñü
â çíà÷åíèè ñëîâî, à ñëîâî  â çíà÷åíèè áóêâà.
** Ñòàðîñëàâÿíñêèé (öåðêîâíîñëàâÿíñêèé) ÿçûê, îòíîñÿùèéñÿ ê þæíîé ãðóïïå
áîëãàðñêèõ ÿçûêîâ ñîçäàëè â 863 ã. Áðàòüÿ-ôèëîñîôû ñâÿòûå Êèðèëë è Ìåôîäèé,
ïðèãëàøåííûå êíÿçåì Ðîñòèñëàâîì èç Âèçàíòèè äëÿ ïåðåâîäà áîãîñëóæåáíûõ êíèã,
ñîçäàâ ñëîâåíñêóþ àçáóêó è â ïîñëåäñòâèè ñòàâøèå ðàâíîàïîñòîëüíûìè
ïåðâîó÷èòåëÿìè è ïðîñâåòèòåëÿìè ñëàâÿíñêèìè, êàíîíèçèðîâàííûìè Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ11.

Przypomnijmy wiêc i odnotujmy historyczn¹ rolê Cyryla i Metodego, tak
przecie¿ znacz¹ca i donios³¹ nie tylko w dziejach Rosji, ale te¿ i ca³ej S³owiañszczyzny. Ofiarne ¿ycie i jak¿e owocna dzia³alnoæ tych w³anie aposto³ów
s³owiañskich by³y zwi¹zane z cesarstwem bizantyñskim12. Obaj urodzili siê
11 Cyt. wg: Êàëèíèíãðàäñêèé óíèâåðñèòåò. Ïðèëîæåíèå ê ¹ 26 (850) îò 14 äåêàáðÿ
2004 ã., Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà, ¹ 175. Ñëàâÿíñêèé âûïóñê  15, s. 6. Por.: Ks. H. Paprocki,
Liturgiczny kult wiêtych Cyryla i Metodego w Rosyjskim Kociele Prawos³awnym, [w:] Cyryl
i Metody  Aposto³owie i Nauczyciele S³owian, cz. 1: Studia, s. 8993; Î. Òðóáà÷åâ, Óíàñëåäîâàíî
îò Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ, [w:] idem, Çàâåòíîå ñëîâî, Èçäàòåëüñòâî Èõòèîñ, Ìîñêâà 2004,
s. 4354. W tym w³anie kontekcie piêknie siê sytuuje pok³osie Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej Uniwersytetu Kaliningradzkiego powiêconej duchowemu dziedzictwu Cyryla i Metodego: Êèðèëë è Ìåôîäèé. Äóõîâíîå íàñëåäèå, ïîä ðåä. Í. Å. Ëèõèíîé, Èçäàòåëüñòâî
Êàëèíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà, Êàëèíèíãðàä 2002, ss. 191. Zob. recenzjê Ireny Rudziewicz:
Acta Polono-Ruthenica, t. VIII, Wyd. UWM, Olsztyn 2003, s. 336340.
12 Tu i dalej nawi¹zujê do znakomitych i pionierskich na gruncie polskim opracowañ dokumentacyjnych: Pasterze wiernych S³owian: wiêci Cyryl i Metody. Teksty wybra³, t³umaczy³ i opracowa³ A. Naumow, Wydawnictwo Znak, Kraków 1985, ss. 154; Aposto³owie S³owian. ¯ywoty
Konstantego i Metodego, wstêp i objanienia: T. Lehr-Sp³awiñski, uzupe³nienia, komentarz i pos³owie: L. Moszyñski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, ss. 171. Zob. te¿ nastêpuj¹ce studia i rozprawy: L. Moszyñski, Miêdzy patriarchatem w Konstantynopolu a arcybiskupstwem w Salzburgu, [w:] Cyryl i Metody  Aposto³owie i nauczyciele S³owian, s. 3544; idem, Dzia³alnoæ
w. Metodego pomostem miêdzy Wschodem i Zachodem, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka, 1988, nr 5, s. 3139; J. Anchimiuk, Trwa³e wartoci misji wiêtych braci Cyryla i Metodego, Chrzecijanin a Wspó³czesnoæ, Wroc³aw 1986,
nr 1, s. 1923; M. Kuczyñska, Polska kopia Oficjum ku czci w. Cyryla Filozofa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego. Slavica Stetinensia, 1993, nr 3, s. 6582. Wa¿kie problemy zosta³y równie¿ podjête w nastêpuj¹cych pracach: J. Jarco, Charyzmatyczna pos³uga Aposto³ów S³owian w wietle pimiennictwa staros³owiañskiego, [w:] Cyryl i Metody  Aposto³owie
i Nauczyciele S³owian, s. 105120; Cz. Bartula, O jêzyku i stylu ¯ywotów Konstantego i Metodego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka, 1991, nr 5, s. 7179.
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w Salonikach, czyli So³uniu (obecnie Tessalonika) w pó³nocnej Grecji, w ówczesnej stolicy prefektury iliryjskiej. Dooko³a zamieszkiwali S³owianie. Dziêki
temu jêzyk s³owiañski by³ tam powszechnie znany, pos³ugiwali siê nim nawet
miejscowi urzêdnicy bizantyñscy. Dotyczy to równie¿ rodziców Konstantyna
i Metodego. Ich ojciec, wysoki urzêdnik bizantyñski, cz³owiek wykszta³cony
i kulturalny, dba³ o nale¿yte wychowanie swoich dzieci. Matka, wed³ug niektórych przekazów S³owianka, ze wszech miar sprzyja³a edukacji synów.
Konstantyn, urodzony w 826 r., po przyjêciu wiêceñ kap³añskich zwany
Cyrylem, zmar³ 14 lutego 869 r. w Rzymie. Jego brat Metody, urodzony w 817 r.
zakoñczy³ swój ¿ywot ziemski 6 kwietnia 885 r. w Velehradzie na Morawach.
Obaj otrzymali doskona³¹ wrêcz edukacjê, najpierw w Salonikach, póniej w stolicy Bizancjum, Konstantynopolu, zwanym przez ówczesnych S³owian Cargradem.
Ich mistrzami byli m.in. dostojni uczeni owych czasów: Leon  wybitny matematyk oraz Socjusz  wietny uczony, teolog, egzegeta bizantyñski, autor licznych
traktatów teologicznych i pism polemistycznych, g³ówny promotor tzw. pierwszego renesansu bizantyñskiego, zwanego równie¿ macedoñskim.
Konstantyn, czyli Cyryl, zna³ wiele jêzyków obcych, przez pewien czas by³
bibliotekarzem w s³ynnej katedrze Hagia Sofia w Konstantynopolu, póniej wyk³ada³ nauki filozoficzne w s³awetnej wówczas Akademii Cesarskiej, uzyskuj¹c
wysoce wymowny przydomek Filozof. Metody pocz¹tkowo piastowa³ odpowiedzialne stanowisko w administracji cesarskiej, zas³yn¹³ jako uzdolniony zarz¹dca
salonickimi ziemiami zamieszka³ymi przez ówczesne plemiona s³owiañskie, a czuj¹c powo³anie kap³añskie wst¹pi³ do klasztoru na s³ynnej greckiej górze Olimp.
W celach misyjnych Konstantyn i Metody odbyli w 861 r. dalek¹ jak na owe
czasy podró¿ nad doln¹ Wo³gê, do tzw. ówczesnej Chazarii  w poszukiwaniu
relikwii papie¿a Klemensa, zmar³ego mierci¹ mêczeñsk¹ za panowania cesarza
rzymskiego Marcusa Ulpiusa Trajana. Gdy zetknêli siê z ruskimi plemionami
s³owiañskimi, ich zdumienie nie mia³o granic  mogli siê z nimi zupe³nie swobodnie porozumiewaæ. I rzeczywicie podobieñstwo, a nawet to¿samoæ narzeczy
s³owiañskich w tamtych czasach by³y wrêcz zdumiewaj¹ce. Dowiadczenia z podró¿y chazarskiej znakomicie spo¿ytkowali w swojej donios³ej misji wród S³owian
na Morawach, dok¹d przybyli zaproszeni przez tamtejszego ksiêcia Rocis³awa.
Konstantego i Metodego najbardziej martwi³o to, i¿ S³owianie na Morawach  poza nielicznymi wyj¹tkami  nie znali jêzyka greckiego, co te¿ niezmiernie utrudnia³o chrystianizacjê, nie rozumieli liturgii i nabo¿eñstw w jêzyku
greckim. Stopniowo ich marzeniem stawa³o siê opracowanie alfabetu dla S³owian i ju¿ w 862 r. Konstantyn stworzy³ s³owiañski alfabet, nazwany g³agolic¹
od s³owa g³ago³  co oznacza literê i s³owo. W g³agolicy ka¿demu dwiêkowi
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odpowiada³ oddzielny znak graficzny. G³agolica  pisz¹ znawcy przedmiotu Teresa Friedelówna i Czes³aw £apicz  jest wyrazem erudycji, jêzykowego geniuszu i wybitnej umys³owoci twórcy, a pismo, na które z³o¿y³o siê 38 liter, dok³adnie odpowiada³o s³owiañskim wymaganiom fonetycznym i fonologicznym13.
Cytowani autorzy podkrelaj¹, i¿ pismo to nie wykazywa³o niewolniczej zale¿noci od jakiegokolwiek z istniej¹cych alfabetów [...]. Czerpi¹c bowiem wzory
z greckiej i ³aciñskiej kursywy, z graficznego systemu s³u¿¹cego bizantyñskim
sferom elitarnym oraz z alfabetów orientalnych, stworzy³ Konstantyn alfabet
oryginalny, indywidualny i jednolicie stylizowany. Litery, czêsto zbudowane na
zasadzie symetrii, powtarza³y ró¿ne kombinacje kwadratu, ko³a i trójk¹ta.
Oprócz podstawowej funkcji wyra¿ania g³oski, ka¿da litera mog³a te¿ wyra¿aæ
cyfrê (wyró¿niano j¹ wtedy w tekcie dodatkowymi znakami), przy czym wartoæ cyfr ros³a zgodnie z porz¹dkiem liter w alfabecie14.
W ten w³anie sposób w krêgu kultury bizantyñskiej powsta³o pismo s³owiañskie, na które zosta³y przet³umaczone przede wszystkim najwa¿niejsze
dzie³a liturgiczne. Znawczyni problemu Henryka Czajka tak o tym pisze: By³y
to: liturgie bizantyñskie, homilie, utwory patrystyczne, hagiograficzne, dzie³a
prawne, prawie ca³e Pismo wiête, poezje liturgiczne, traktaty gramatyczne, retoryczne i polemiczne. Przyswoili oni jêzykowi s³owiañskiemu niezbêdn¹ terminologiê oraz system gatunkowy literatury bizantyñskiej, nawi¹zuj¹cy do poetyki
antycznej i wczesnochrzecijañskiej15.
To by³ przeogromny wyczyn s³owiañskich aposto³ów Europy, których wiekopomne zas³ugi tak bardzo dobitnie uwypukli³ papie¿ Jan Pawe³ II w swojej znamiennej i przez nas ju¿ cytowanej encyklice pod jak¿e wymownym tytu³em Slavorum Apostoli. Wspó³czeni Cyryla i Metodego równie¿ doskonale zdawali sobie
sprawê z epokowego znaczenia powstania pisma s³owiañskiego. Tak na przyk³ad
mnich Czernoriziec Chrabr swoj¹ apostologiê O pimie (Skazanija o pimienach)
rozpoczyna³ s³owami: Dawniej S³owianie, bêd¹c poganami, nie mieli liter, ale
liczyli i wró¿yli za pomoc¹ kresek i naciêæ16. Kontynuuj¹c swe rozwa¿ania,
oznajmia nawet, i¿ pismo s³owiañskie bardziej wiête jest i czcigodne ni¿ greckie  wiêty cz³owiek je bowiem wynalaz³, a greckie  Hellenowie poganie17.
13 T. Friedelówna, Cz. £apicz, Jêzyk staro-cerkiewno-s³owiañski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika, Toruñ 2003, s. 22.
14 Ibidem, s. 2223.
15 H. Czajka, Literatura bu³garska, [w:] Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryan, PWN,
Warszawa 1991, t. 3, cz. II, s. 24.
16 Czernoriziec Chrabr, O pimie, [w:] Pasterze wiernych S³owian: wiêci Cyryl i Metody,
teksty wybra³, t³umaczy³ i opracowa³ A. Naumow, Wydawnictwo Znak, Kraków 1985, s. 26.
17 Ibidem, s. 29.
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Czernoriziec Chrabr jako zdecydowany krzewiciel i konsekwentny entuzjasta pisma s³owiañskiego, wrêcz jego apologeta, w nastêpuj¹cych s³owach wyra¿a jego bezcenne duchowe zalety: A je¿eli zapytasz greckich pisarzy: kto wam
wynalaz³ pismo? albo: kto ksiêgi prze³o¿y³?, albo: kiedy to by³o?  to rzadko kto
bêdzie wiedzia³. Natomiast je¿eli zapytasz s³owiañskich uczniów nawet, mówi¹c: kto wam litery wymyli³? czy: kto ksiêgi prze³o¿y³?  to wszyscy wiedz¹
i odpowiadaj¹c rzekn¹: wiêty Konstantyn Filozof zwany Cyrylem, on to nam
litery wymyli³ i ksiêgi prze³o¿y³, a tak¿e Metody, brat jego, aposto³ morawski.
Jeszcze ¿ywi bowiem s¹ ci, co ich widzieli. I jeli zapytasz: kiedy¿ to?  to
wiedz¹ i powiedz¹, ¿e w czasach Micha³a cesarza greckiego i Borysa ksiêcia
bu³garskiego, i Rocis³awa ksiêcia morawskiego, i Kocela ksiêcia balatoñskiego
[...]. Takim oto rozumem, bracia, Bóg obdarzy³ S³owian. Jemu nale¿y siê chwa³a
i czeæ i pok³onienie teraz i zawsze i na wieki wieków, amen18.
B³yskotliwe wyst¹pienie mnicha Czernorizca Chrabra, stanowi¹ce mia³¹
i ¿arliw¹ obronê pisma s³owiañskiego i jego praw do pimiennictwa i liturgii 
akcentuje Marian Jakóbiec  mia³o du¿e znaczenie dla ca³ej S³owiañszczyzny,
cechowa³o je uczucie g³êbokiego przywi¹zania do ziemi rodzinnej i tradycji19.
I jak wnioskuje Henryka Czajka, by³a to walka o prawo S³owian do tworzenia
kultury w jêzyku ojczystym, a s³owa jego zabrzmia³y jak manifest narodu
walcz¹cego o sw¹ to¿samoæ20.
W wietle wy¿ej przytoczonych wysoce znamiennych ocen historycznego
znaczenia i dziejowej misji Cyryla i Metodego w zakresie rozwoju pimiennictwa s³owiañskiego przypomnijmy w skrócie wa¿niejsze dalsze fakty z ich apostolskiej dzia³alnoci. Po czterdziestu miesi¹cach nies³ychanie twórczej dzia³alnoci, krzewi¹cej kulturê chrzecijañsk¹ na Morawach, przenieli siê oni do
s¹siedniej Panonii (obecnie wschodnia Austria, pó³nocna Chorwacja i Serbia
oraz zachodnie Wêgry). Uczynili to na gor¹ca probê ówczesnego ksiêcia Koceli
(zm. po 874), zas³u¿onego kontynuatora chrystianizacyjnego i kolonizacyjnego
dzie³a swego ojca, s³ynnego Pribiny, pocz¹tkowo ksiêcia Nitry, zale¿nego od
morawskiego ksiêcia Mojmira I (zm. ok. 848), historycznego w³adcy i twórcy
pañstwa morawskiego.
W ówczesnym Rzymie s³owiañskich aposto³ów Konstantego i Metodego przyjmowano przyjanie, z ogromnym zainteresowaniem i szczer¹ wdziêcznoci¹. Tam
te¿ uzyskali pe³n¹ aprobatê dla swojej dzia³alnoci misyjnej, b³ogos³awieñstwo
18
19

s. 155.
20

Ibidem.
M. Jakóbiec, Literatury narodów Jugos³awii, [w:] Dzieje literatur europejskich, t. 3, cz. II,
H. Czajka, op. cit., s. 29.
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i zgodê na wiêcenia kap³añskie dla swoich uczniów. Ówczesny papie¿ Hadrian
II zaaprobowa³ ksiêgi liturgiczne w jêzyku s³owiañskim, zachêcaj¹c tym samym
do dalszej dzia³alnoci misyjnej wród plemion s³owiañskich. Dziêki temu jêzyk
s³owiañski sta³ siê czwartym jêzykiem Pisma wiêtego  po hebrajskim, greckim i ³aciñskim oraz trzecim jêzykiem liturgicznym  po greckim i ³aciñskim.
I chocia¿ Konstantyn zmar³ w Rzymie w 869 r., przedwczenie, bo w wieku
43 lat, przyj¹wszy uprzednio luby zakonne i jak¿e znamienne imiê Cyryl, to
jego wiekopomne dzie³o w doskona³y wrêcz sposób twórczo kontynuowa³ jego
brat Metody.
Szanuj¹c i czcz¹c pamiêæ swego brata Cyryla, Metody wróci³ do Panonii
jako pierwszy biskup odnowionej przez papie¿a Hadriana II metropolii, co te¿
wywo³a³o ostry protest niemieckiego biskupa z Bawarii. Metodego porwano,
uprowadzono i wiêziono przez ponad trzy lata. Wywo³a³o to du¿e zaniepokojenie w Rzymie. Papie¿ Jan VIII interweniowa³ osobicie w jego obronie i spowodowa³ przeniesienie go w 873 r. na znane mu ju¿ z autopsji s³owiañskie Morawy.
Po przywróceniu wczeniejszych duchownych godnoci Metody ju¿ jako arcybiskup kontynuowa³ tak piêknie rozpoczêt¹ wraz z bratem Konstantynem-Cyrylem
misjê chrystianizacyjn¹ na Morawach. To on wraz ze swoimi uczniami przek³ada³ dzie³a Ojców Kocio³a z IVV w. oraz pisma wybitniejszych teologów
z VIVII w. Wówczas te¿ powsta³y przek³ady Ksiêgi praw. Tê nad wyraz intensywn¹ i twórcz¹ dzia³alnoæ przerwa³a nieub³agana mieræ, która nast¹pi³a
6 kwietnia 885 r. w Velehradzie.
Po zgonie Metodego zmuszono jego uczniów do opuszczenia Moraw. Wi¹¿e
siê to przede wszystkim z dzia³alnoci¹ biskupa Wichinga, Niemca z pochodzenia, ostro zwalczaj¹cego obrz¹dek s³owiañski, który nie dopuci³ do objêcia
metropolii przez Gorazda, wyznaczonego przez Metodego na arcybiskupa s³owiañskiego21. Wypêdzeni z Moraw zwolennicy Metodego znaleli schronienie
wraz z mo¿liwociami kontynuowania swojej dzia³alnoci w bu³garskim Pres³awiu Wielkim i macedoñskiej Ochrydzie. Tam te¿ wówczas ukszta³towa³y siê
dwa s³ynne orodki bogatej kultury i cywilizacji s³owiañskiej. Ko³o Pres³awia
Wielkiego i w samym miecie prowadzili owiatow¹ i pisarsk¹ dzia³alnoæ
Naum i Konstantyn, wierni uczniowie aposto³ów S³owian Cyryla i Metodego.
Tam te¿ powsta³o ciesz¹ce siê ogromnym uznaniem wród owieconych S³owian
zas³u¿one dla pimiennictwa s³owiañskiego skryptorium, w którym kopiowano
i dziêki temu upowszechniano ksiêgi rêkopimienne.
21 Zob. o tym szerzej: F. Kmietowicz, Kiedy Kraków by³ Trzecim Rzymem, Orthdruk, Bia³ystok 1994, s. 1214.
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Po przeniesieniu siê do Ochrydy Naum i Konstantyn dziêki poparciu tamtejszego biskupa Klimenta, nazwanego póniej Ochrydzkim, kontynuowali swoj¹
intensywn¹ dzia³alnoæ na niwie s³owiañskiej. Wed³ug ich biografa, Greka Teofilaktora (XI w.), wykszta³cono wówczas w Ochrydzie ponad 3500 uczniów
i kap³anów s³owiañskich, co na owe czasy stanowi³o prawdziw¹ potêgê. S³ynne
sta³y siê dwie cerkwie powsta³e w tym okresie oraz rozleg³y klasztor zbudowany
przez Nauma i nosz¹cy obecnie jego imiê.
Ogromn¹ rolê w ówczesnym ¿yciu duchowym i kulturalnym Bu³garii i Macedonii odegra³ w³anie Kliment Ochrydzki, tytu³owany tak¿e na przemian Bu³garskim lub S³owiañskim. Nale¿a³ do najbli¿szych i najwierniejszych uczniów
wiêtych Aposto³ów S³owian  Konstantego i Metodego. Dziêki jego ofiarnej
i twórczej dzia³alnoci powsta³ w Ochrydzie prê¿ny orodek kultury i cywilizacji
s³owiañskiej. Wed³ug niektórych badaczy powstanie i rozwój pisma cyrylickiego
zwi¹zane jest z osob¹ Klimenta Ochrydzkiego22. To on w³anie  zgodnie z t¹
wersj¹  pracuj¹c nad doskonaleniem g³agolicy, stworzy³ znacznie ³atwiejszy
nowy alfabet s³owiañski, który nazwa³ cyrylic¹ na czeæ zakonnego imienia
swego Mistrza. By³ to ju¿ znacznie uproszczony alfabet s³owiañski, wzorowany
na znakach unicjalnych pisma greckiego, oparty na majuskule  wielkiej literze
alfabetu greckiego IX w., tzn. na podstawie greckiego pisma wersalikowego,
czyli czcionek du¿ych liter alfabetu greckiego. Litery g³agolickie w uproszczonym zapisie spo¿ytkowano jedynie przy zapisie tych jednostek fonetycznych, dla
których nie znaleziono w³aciwych znaków graficznych w pimie greckim.
Istnieje te¿ inny pogl¹d. Tak na przyk³ad Frank Kmietowicz, powo³uj¹c siê
na hipotezy Aleksandra Brücknera, przypuszcza, ¿e Cyryl by³ twórc¹ obydwu
alfabetów, wczeniejszego cyrylickiego i póniejszego g³agolickiego. Obwiniany
przez swoich niemieckich adwersarzy o bizantyñsk¹ dzia³alnoæ agenturaln¹,
przejawiaj¹c¹ siê w postaci cyrylicy stanowi¹cej zmodyfikowany alfabet grecki,
by wytr¹ciæ argumenty biskupom niemieckim, zrezygnowa³ z cyrylicy i opracowa³ g³agolicê ró¿ni¹c¹ siê w zasadniczy sposób od pisma greckiego. Rekapituluj¹c swe rozwa¿ania, F. Kmietowicz konkluduje: G³agolica by³a w u¿yciu za
czasów Metodego. Mia³a dwie formy: okr¹g³¹ i kanciast¹. Pierwsza po mierci
Metodego zosta³a przeniesiona do Bu³garii, druga natomiast, kanciasta, rozwinê³a siê w Dalmacji i Istrii. St¹d zwie siê »chorwack¹« i dotrwa³a tam do naszych
czasów. Wypêdzeni z Moraw uczniowie Metodego przenieli do Bu³garii oba
alfabety, bêd¹c¹ w u¿ycie g³agolicê i zapomnian¹ ju¿ cyrylicê. Drugi alfabet
22

Cz. Bartula, Cyryl i Metody  ich dziedzictwo, [w:] Dziedzictwo misji s³owiañskiej Cyryla
i Metodego. Materia³y Sesji Naukowej w WSP w Kielcach 45 XII 1985 r., WSP im. J. Kochanowskiego, Kielce 1988, s. 713.
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lepiej siê przyj¹³ na tamtejszym gruncie. Jêzyk grecki w s³owie i w pimie by³
znany w Bu³garii. Czytaj¹cy tekst s³owiañski, napisany takim samym alfabetem,
nie mia³ tych trudnoci co przy g³agolicy. Uczniowie Metodego pamiêtali, kto
u³o¿y³ grecko-s³owiañski alfabet i na czeæ twórcy nazwali go »cyrylic¹«. Zdoby³a ona tak du¿¹ popularnoæ w wiecie s³owiañskim poza Chorwacj¹, ¿e odsunê³a w cieñ g³agolicê. Jêzyk Cyryla i Metodego zosta³ nazwany jêzykiem starocerkiewno-s³owiañskim23.
Fakt jednak pozostaje faktem, i¿ jêzyk dawnych S³owian upowszechnia³ siê
w obydwu wersjach, tak np. najstarsze teksty g³agolickie znane s¹ z kopiowanych odpisów z X w. (m.in. Msza³ Kijowski, Kodeks Mariañski, Kodeks Zografski). W liturgii katolickiej w Dalmacji g³agolica w postaci kanciastej wystêpuje
nawet w czasach nam wspó³czesnych. Do s³ynnych zabytków cyrylickich najwy¿szej klasy nale¿¹ m.in. Ksiêga Sawy i Kodeks Supraski.
Jêzyk dawnych S³owian w pisemnej formie z biegiem czasu rozprzestrzeni³
siê na Pó³wyspie Ba³kañskim, w pañstwie wielkomorawskim i w Czechach oraz
w Rumunii i Mo³dawii, a tak¿e na terytorium ówczesnych Wêgier i Austrii, a po
przyjêciu chrzecijañstwa wród S³owian wschodnich. Ze wzglêdu na daleko id¹ce pokrewieñstwo ówczesnych jêzyków i gwar s³owiañskich do tekstów starocerkiewno-s³owiañskich, zw³aszcza przy ich kopiowaniu, niejako bezwiednie zaczê³y przenikaæ w wiêkszym lub mniejszym zakresie poszczególne cechy
miejscowe. Sumê tych w³aciwoci  zasadnie konstatuj¹ F. Fridelówna i Cz. £apicz  okrelamy terminem »redakcja«. Mówi¹c za o jêzyku tekstów zapisanych
przy udziale wspomnianych w³aciwoci, u¿ywamy terminy »jêzyk cerkiewnos³owiañski« wraz z bli¿szym sprecyzowaniem redakcji »bu³garskiej«, »serbskiej« lub
»ruskiej« w zale¿noci od zwi¹zku tekstu z jednym z tych jêzyków24.
Do koñca wieku XII w krajach s³owiañskich, a nawet terytorialnie zbli¿onych do nich ociennych romañskich (Rumunia, Wo³oszczyzna, Mo³dawia 
najstarsze zabytki w jêzyku scs.) cerkiewszczyzna odgrywa³a rolê jêzyka literackiego i potocznego warstw wykszta³conych. Na Morawach, w Czechach i S³owacji, Chorwacji, Rumunii i Mo³dawii z biegiem lat i wieków w ró¿nych okresach dziejowych wskutek dzia³ania okrelonych czynników i bodców zarówno
wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych alfabet s³owiañski zast¹piono ³aciñskim, lecz
pozosta³y trwa³e lady zarówno kultu Cyryla i Metodego, jak i zabytki g³agolickie oraz cyrylickie w dziejach kultury tych krajów. Tak na przyk³ad Wanda
Budziszewska po przeanalizowaniu rumuñskiej terminologii sakralnej konkluduje: najstarsz¹ warstw¹ rumuñskiego s³ownictwa cerkiewnego s¹ ludowe wyrazy
23
24

F. Kmietowicz, op. cit., s. 12.
T. Friedelówna, Cz. £apicz, op. cit., s. 21.
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³aciñskie, które dotycz¹ podstawowych pojêæ religijnych, potem przez d³ugie
wieki rozwija³a siê bogata terminologia s³owiañska, w mniejszym lub wiêkszym
stopniu powi¹zana z grek¹25. Z kolei Bogus³aw Zieliñski, rejestruj¹c szczególnie silny kult aposto³ów Cyryla i Metodego nie tylko w krajach chrzecijañstwa
prawos³awnego, ale te¿ i w katolickiej S³owacji, pisze m.in.: Od dziedzictwa
misji braci so³uñskich zaczyna siê historia literatury s³owackiej, poniewa¿ dwa
pierwsze oryginalne zabytki pimiennictwa s³owiañskiego, a wiêc ¿ywoty Konstantyna i Metodego powsta³y na obszarze Wielkich Moraw, których j¹dro stanowi³y ziemie zamieszka³e przez przodków dzisiejszych S³owaków. W okresie
odrodzenia narodowego S³owaków o¿ywiony zostaje mit Rzeszy Wielkomorawskiej oraz wi¹¿¹ca siê z nim tradycja Cyrylometodejska, maj¹ce wielkie znaczenie dla kszta³tuj¹cej siê to¿samoci s³owackiej26.
Oficjalne przyjêcie chrzecijañstwa przez S³owian wschodnich w 988 r.
wraz z cyrylickim liturgicznym jêzykiem staro-cerkiewno-s³owiañskim ze
wszech miar sprzyja³o kszta³towaniu siê to¿samoci s³owiañskiej, a w póniejszym z³o¿onym procesie dziejowym, uwarunkowanym zarówno wewnêtrznymi,
jak i zewnêtrznymi czynnikami, równie¿ nowoczesnej wiadomoci narodowej
Ukraiñców, Bia³orusinów i Rosjan. Wszak¿e kulturow¹ i cywilizacyjn¹ podstaw¹ ich dalszego rozwoju sta³a siê chrystianizacja Rusi Kijowskiej27.
25

W. Budziszewska, Rumuñska terminologia sakralna, [w:] Dziedzictwo misji s³owiañskiej
Cyryla i Metodego, s. 130. Zob. te¿ analizê spucizny cyrylo-metodiañskiej wród narodów nies³owiañskich: J. Leny, Konstantyn i Metody Aposto³owie S³owian. Dzie³o i jego losy, Ksiêgarnia w.
Wojciecha, Poznañ 1987, rozdz. XVIII, s. 115120.
26 B. Zieliñski, W krêgu problematyki wielkich mitów narodowych S³owian, [w:] Wielkie mity
narodowe S³owian. Materia³y do dyskusji panelowej towarzysz¹cej konferencji Jêzyk, literatura
i kultura S³owian  dawniej i dzi, Poznañ 1999, s. 9.
27 Zob. o tym: R. £u¿ny, Pierwsze tysi¹clecie chrzecijañstwa (9881988) na ziemiach
Wschodniej S³owiañszczyzny  od Rusi Kijowskiej do Rosji, Ukrainy i Bia³orusi  kronika wa¿niejszych wydarzeñ dziejowych, KUL, Lublin 1994, ss. 45. Bardzo interesuj¹ce prace z zakresu percepcji cyrylickiego pimiennictwa na gruncie wschodnios³owiañskim zawiera specjalny tom prac
autorów polskich i zagranicznych pt. Teologia i kultura duchowa starej Rusi, red. W. Hryniewicz
OMI i J.S. Gajek MIC, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, ss. 345. Nowatorskie ujêcie
chrystianizacji Rusi w kontekcie cywilizacji staroruskiej i rosyjskiej zaprezentowa³ Andrzej Andrusiewicz w swojej pionierskiej syntezie: Cywilizacja rosyjska, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa
2004, t. I, ss. 639. Wartociowe dociekania badawcze zawiera zbiorek prac bia³oruskich pod redakcj¹ Iwana Czaroty: Ïðàâàñëày~å y~ ñëàâÿíñêiõ êóëüòóðíûõ òðàäûöûÿõ. Çáîðíiê àðòûêóëà?
íàâóêîâà-ïðàêòû÷íàãà ñåìiíàðà Ñïàä÷ûíà ñâÿòûõ áðàòî? Êiðûëà i Ìÿôîäçiÿ i ñëàâÿíñêiÿ
~ëày
~ñêi Ñàáîð, Ìiíñê 1996, ss. 79. Zob. te¿: S. Kozak, Chrystianizacja
ìîâû, Ñâÿòà-Ïåòða-Ïày
Rusi-Ukrainy a dziedzictwo cyrylo-metodiañskie, [w:] Teologia i kultura duchowa starej Rusi,
s. 105126; R. £u¿ny, Ewangelia i kultura w tysi¹cletnich dziejach Rusi-Ukrainy, Ethos, Lublin
1988, nr 1, s. 91108. O cyrylo-metodiañskich tradycjach wród S³owian Wschodnich zob. m.in.
niektóre studia bardziej szczegó³owe: S. Kozak, Bractwo Cyryla i Metodego w Kijowie, [w:] Tradycje Cyryla i Metodego w jêzykach i literaturach s³owiañskich, Warszawa 1988, s. 185203;
M. Jurkowski, Cerkwiezmy w jêzyku dokumentów Bractwa Cyryla i Metodego w Kijowie, [w:] ibidem,
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Godzi siê tu przypomnieæ nastêpuj¹ce dwa dokumenty papie¿a Jana Paw³a II:
List apostolski Euntes in mundum (Idcie w wiat) z okazji Tysi¹clecia Chrztu
Rusi Kijowskiej (w Rzymie, u wiêtego Piotra, w wiêto Nawrócenia w. Paw³a
25 stycznia 1988, w dziesi¹tym roku pontyfikatu) i Pos³anie Magnum baptisimi
donum (Wielki dar chrztu) do katolickiej wspólnoty ukraiñskiej z okazji Tysi¹clecia Chrztu Rusi Kijowskiej (w Rzymie, u wiêtego Piotra, w dniu wspomnienia
wiêtych Cyryla i Metodego, 14 lutego 1988, w dziesi¹tym roku pontyfikatu)28.
Omawiaj¹c dziedzictwo cyrylometodiañskie, wywodz¹ce siê z Chrztu
przyjêtego w Kijowie, Jan Pawe³ II podkreli³, i¿ nale¿y ono przede wszystkim do narodów: rosyjskiego, ukraiñskiego i bia³oruskiego we wschodniej czêci kontynentu europejskiego, a przez pos³ugê Kocio³a, który w Chrzcie kijowskim znajduje swój pocz¹tek, dziedzictwo to siêgnê³o poza Ural, do wielu
ludów pó³nocnej Azji a¿ po wybrze¿a Pacyfiku i dalej29. Jan Pawe³ II, akcentuj¹c ten w³anie fakt, ¿e nowy Koció³ na Rusi czerpa³ z Konstantynopola ca³e
dziedzictwo chrzecijañskiego Wschodu i wszystkie w³aciwe mu bogactwa
w dziedzinie teologii, liturgii, duchowoci, ¿ycia kocielnego i sztuki30, równoczenie ukazuje donios³e, a nawet wrêcz prze³omowe znaczenie w przyswajaniu
wartoci chrzecijañskich wprowadzeniu do liturgii jêzyka paleos³owiañskiego,
tzn. staro-cerkiewno-s³owiañskiego: Do S³owian Wschodnich s³owo Bo¿e i ³aska z nim zwi¹zana dotar³y w ujêciu geograficznie i kulturowo bli¿szym. S³owianie ci, przyjmuj¹c s³owo z ca³ym pos³uszeñstwem wiary, pragnêli równoczenie wyraziæ je zgodnie z w³asnym sposobem mylenia i we w³asnym jêzyku.
[...] Dziedzictwo to sta³o siê zaraz dostêpne szerokim rzeszom S³owian Wschodnich i mog³o zostaæ ³atwiej zasymilowane, gdy¿ od samego pocz¹tku dzie³o
wiêtych Braci z Salonik (staro¿ytnej Tesaloniki) sprzyja³o jego przekazywaniu.
[...] W ten sposób jêzyk paleos³owiañski pos³u¿y³ w Chrzcie Rusi jako wa¿ne
s. 205211; W. Mokry, Romantyczna myl ukraiñska Bractwa Cyrylo-Metodiañskiego, [w:] Dziedzictwo misji s³owiañskiej Cyryla i Metodego, Kielce 1988, s. 97122; T. Rott-¯ebrowski, Rola
jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego w kszta³towaniu siê literackiego jêzyka rosyjskiego, [w:] ibidem, s. 8996. Zob. te¿ tom zbiorowy: Polska-Ukraina. 1000 lat s¹siedztwa, t. 1: Studia z dziejów
chrzecijañstwa na pograniczu etnicznym, red. S. Stêpieñ, Po³udniowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyl 1990, w tym zw³aszcza: S. Zabrowarny, Historyczna donios³oæ chrztu Rusi Kijowskiej, s. 3950; M. £esiów, Jêzyk cerkiewnos³owiañski a rozwój ukraiñskiego jêzyka literackiego,
s. 5158; Jan Jarco, Czeæ Matki Boskiej na Rusi, s. 6576; S. Kozak, Spadkobiercy Cyryla i Metodego, s. 7796; A. Chodkiewicz, Kult Cyryla i Metodego na ziemiach polskich, s. 263270. Zob.
te¿: S. Kozak, Ukraiñscy spiskowcy i mesjanici. Bractwo Cyryla i Metodego, Wyd. PAX, Warszawa 1990.
28 Obydwa dokumenty zosta³y opublikowane w Polsce nak³adem Orodka Dokumentacji i Studiów Spo³ecznych w miesiêczniku Chrzecijanin w wiecie Warszawa 1988, nr 89, s. 327.
29 Ibidem, s. 3.
30 Ibidem, s. 6.
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narzêdzie najpierw ewangelizacji, a potem oryginalnego rozwoju przysz³ego
dziedzictwa kulturowego tych ludów, rozwoju, który sta³ siê w wielu dziedzinach bogactwem ca³ego ¿ycia i ogólnoludzkiej kultury31.
Jak¿e trafna i w pe³ni merytorycznie uzasadniona jest nastêpuj¹ca ocena
dziejowej roli jêzyka staro-cerkiewno-s³owiañskiego, któr¹ wypowiedzia³ papie¿
Jan Pawe³ II: Zastosowanie jêzyka s³owiañskiego jako narzêdzia przekazu
Chrystusowego orêdzia i wzajemnej komunikacji wp³ynê³o pozytywnie na jego
upowszechnienie i rozwój. Dziêki temu dozna³ on przekszta³cenia od wewn¹trz
i nobilitacji. Sta³ siê tak¿e jêzykiem literackim, a wiêc jednym z najwa¿niejszych zjawisk i czynników kulturowych, które decyduj¹ o narodzie, jego identycznoci i duchowej mocy. Proces ten okaza³ siê na terenie Rusi Kijowskiej
najbardziej trwa³y i przyniós³ obfite owoce. [...] Dziêki dziedzictwu cyrylometodiañskiemu dosz³o tu do spotkania Wschodu i Zachodu, wartoci odziedziczonych i nowych. Elementy chrzecijañskiego dziedzictwa przeniknê³y do ¿ycia i kultury tych narodów. Sta³y siê ród³em natchnienia twórczoci literackiej,
filozoficznej, teologicznej i artystycznej stwarzaj¹c zupe³nie oryginaln¹ »wersjê« kultury europejskiej, a zarazem ogólnoludzkiej. [...] Do tego wspólnego
dorobku i wspólnego dobra S³owianie Wschodni wnieli w ci¹gu wieków w³asny i oryginalny wk³ad, zw³aszcza gdy chodzi o ¿ycie duchowe i pobo¿noæ
w³aciw¹ tym ludom32.
W wietle powy¿szych rozwa¿añ rodzi siê w pe³ni uzasadnione pytanie: czy
uczniowie Cyryla i Metodego docierali z Wielkich Moraw na ziemie polskie
oraz jak siê prezentuje percepcja pimiennictwa s³owiañskiego na gruncie polskim? Ten problem zosta³ postawiony równie¿ przez Jana Paw³a II w encyklice
Slavorum Apostoli. Czytamy tam: Wcielaj¹c Ewangeliê w rodzim¹ kulturê
ludów ewangelizowanych, wiêci Cyryl i Metody po³o¿yli szczególne zas³ugi
dla ukszta³towania siê i rozwoju tej kultury, a raczej wielu kultur. Wszystkie
bowiem kultury narodów s³owiañskich zawdziêczaj¹ swój »pocz¹tek« lub w³asny rozwój dzie³u Braci So³uñskich. Oni bowiem, tworz¹c w sposób oryginalny i genialny alfabet jêzyka s³owiañskiego, wnieli zasadniczy wk³ad w kulturê i literaturê wszystkich narodów s³owiañskich. [...] Te zas³ugi dla kultury
wszystkich ludów i narodów s³owiañskich czyni¹ dzie³o ewangelizacji wiêtych
Cyryla i Metodego niejako stale obecnym w historii i w ¿yciu tych ludów
i narodów33.
31
32
33

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 10.
Encyklika Slavorum Apostoli Ojca wiêtego Jana Paw³a II, s. 21.
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Zwróæmy uwagê na symptomatyczne pod tym wzglêdem s³owa Jana Paw³a II
 wszystkie bowiem kultury narodów s³owiañskich zawdziêczaj¹ swój pocz¹tek
i rozwój Aposto³om S³owian, wk³ad w kulturê i literaturê wszystkich narodów
s³owiañskich, zas³ugi dla kultury wszystkich ludów i narodów s³owiañskich,
dziedzictwo Aposto³ów S³owian stale obecne w historii i w ¿yciu tych ludów
i narodów. Dotyczy to równie¿ Polski. W cytowanej ju¿ encyklice czytamy:
Chrzest Polski w 966 roku, przyjêty przez pierwszego historycznego w³adcê
Mieszka, o¿enionego z ksiê¿niczk¹ czesk¹ D¹brówk¹, dokona³ siê g³ównie za
porednictwem Kocio³a czeskiego i t¹ droga chrzecijañstwo dotar³o do Polski
z Rzymu w ³aciñskiej formie. Niemniej pozostaje faktem, ¿e o dzie³o Braci
z dalekiego So³unia otar³y siê tak¿e pocz¹tki chrzecijañstwa w Polsce34. Na
temat otarcia siê o dzie³o Braci So³uñskich pocz¹tków polskiego chrzecijañstwa powsta³a rozleg³a i nader kontrowersyjna literatura przedmiotu. Do dnia
dzisiejszego nie zosta³ definitywnie rozstrzygniêty w sposób naukowy ani problem tzw. pañstwa Wilan, ani te¿ tzw. dawnej metropolii cyrylo-metodiañskiej
w Krakowie35.
Najbardziej gor¹cym i konsekwentnym zwolennikiem czy te¿ wrêcz orêdownikiem i rzecznikiem nurtu cyrylo-metodiañskiego w Polsce sta³ siê Frank
Kmietowicz. W swoich publikacjach konsekwentnie per fas et nefas broni tezy,
i¿ to w³anie cyrylo-metodianizm odegra³ na gruncie polskim niezwykle pozytywn¹ rolê nie tylko kulturotwórcz¹, lecz tak¿e narodowotwórcz¹: Cyrylo-metodianizm da³ wiele polskim plemionom. Przez oko³o 150 lat s³owiañscy arcybiskupi w Krakowie kierowali rozleg³¹ metropoli¹, nie wiele mniejsz¹ ni¿ obszary
podporz¹dkowane rzymskiej czy greckiej jurysdykcji kocielnej. Co wiêcej, metropolia s³owiañska mia³a do czynienia ze stosunkowo jednolit¹ mas¹ etniczn¹,
34
35

Ibidem, s. 2223.
Zob. m.in.: M. Bendza, lady misyjnej dzia³alnoci wiêtych Cyryla i Metodego na ziemiach
Polski (2 po³. IX  1 æwieræwiecze XI w.), Rocznik Teologiczny, Warszawa 1985, r. XXVII, z. 2,
s. 2946; L. Poleski, Kontakty Wielkich Moraw z plemionami zamieszkuj¹cymi ziemie po³udniowej
Polski, [w:] rodkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodiañskie, s. 1735; P. Boruñ, Jeszcze
o ewentualnej wyprawie wiêtope³ka morawskiego na Ma³opolskê, [w:] ibidem, s. 242246; J. Leny,
Sprawa tzw. pañstwa Wilan. Z przesz³oci politycznej obszaru dorzecza górnej Wis³y z IXX wieku,
Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka 3, Gdañsk
1982, s. 3545; B. Kumor, Zagadnienie chrzecijañstwa metodiañskiego w pañstwie Wilan, ibidem,
s. 4756; A. Vincenz, Krytyczna analiza dokumentów dotycz¹cych kontaktów Polski z misj¹ cyrylometodiañsk¹, ibidem, s. 6978; L. Moszyñski, Polskie g³agolitika, ibidem, s. 133150; Abp Sawa
(Hrycuniak), lady dzia³alnoci misyjnej w. Metodego na ziemiach polskich, [w:] Cyryl i Metody 
Aposto³owie i Nauczyciele S³owian, s. 133143; B. Kürbis, Kr¹g czesko-morawski a pierwsza chrystianizacja Polski, [w:] ibidem, s. 145158; A. ¯aki, Czy Aposto³owie S³owian dotarli nad Wis³ê?,
Przegl¹d Powszechny, Warszawa 1985, z. 12, s. 811; J. Klinger, Nurt s³owiañski w pocz¹tkach
chrzecijañstwa polskiego. Do druku przygotowa³ i wprowadzeniem opatrzy³ ks. dr H. Paprocki,
Orthdruk, Bia³ystok 1998, ss. 67, zob. zw³aszcza s. 2135, 37.
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a nie zlepkiem ró¿nojêzycznych i ró¿noplemiennych grup ludzkich. Kiedy wiêzy
miêdzy arcybiskupstwem krakowskim a Rzymem rozluni³y siê, metropolita
dzia³a³ jak papie¿ czy patriarcha  ustanawia³ diecezje, udziela³ sakry biskupiej,
wynosi³ na o³tarze wiêtych. Kraków wówczas pe³ni³ prawdziw¹ rolê »Trzeciego
Rzymu«36.
Frank Kmietowicz lady obrz¹dku s³owiañskiego w Polsce odnajduje te¿
w zabytkach budownictwa sakralnego: Najstarsze drewniane kocio³y zachowa³y siê na l¹sku, natomiast na Podhalu, mimo obfitoci kamienia, ludnoæ nie
sili siê na murowanie wi¹tyñ. Podobieñstwo drewnianych kocio³ów na l¹sku
i Podhalu do ruskich cerkwi jest uderzaj¹ce. Przypuszczalnie l¹zacy i Podhalanie, mimo zlatynizowania obrz¹dku, pozostali wierni swoim dawnym drewnianym kocio³om wprowadzonym do Polski przez cyrylo-metodianizm37.
Mimo latynizacji  zdaniem Franka Kmietowicza  powsta³y jednak w Polsce liczne i trwa³e wiadectwa tradycji cyrylo-metodiañskiej. Nawi¹zuj¹c do tej
kwestii pisze m.in.: Jest w b³êdzie ten, kto s¹dzi, ¿e w Polsce obrz¹dek s³owiañski znikn¹³ bez ladu. Pos³uguj¹c siê jêzykiem wspó³czesnym mo¿na powiedzieæ, ¿e dzisiejszy katolicyzm polski jest rzymski w formie, a w dalszym ci¹gu
cyrylo-matodiañski w treci. Dominuje w nim kult maryjny, tak bardzo charakterystyczny dla obrz¹dku s³owiañskiego. Wielk¹ czci¹ otoczony jest obraz Czarnej
Madonny w Czêstochowie, a to przecie¿ ikona wschodniego typu. Pieñ Bogurodzica, przypuszczalnie u³o¿ona przez Aposto³ów S³owian na Morawach, zachowa³a siê tylko w Polsce do naszych czasów. Pomimo ¿e Cyryl i Metody zostali
wyniesieni na o³tarze dopiero w roku 1885 przez papie¿a Leona XIII, w katolickiej Polsce byli czczeni od zamierzch³ych czasów bez przerwy przez ca³e stulecia do dzi jako Aposto³owie S³owian38.
Wypowiedzi i s¹dy Franka Kmietowicza wpisywa³y siê w ten nurt badawczy, który nie uzyska³ w nauce polskiej szerszej akceptacji. Przyczyny takiego
stanu rzeczy przekonywaj¹co interpretuje Aleksander Naumow. Nawi¹zuj¹c do
k³opotliwego dla uczonych faktu ochrzczenia przez Morawian pogañskiego
ksiêcia Wilan w pe³ni zasadnie pisze: Jest to najstarsza wzmianka historyczna
dotycz¹ca Polski i stanowi ona punkt wyjcia w dyskusjach nad uczestnictwem
Wilan w dziele cyrylo-metodyjskim, nad obecnoci¹ s³owiañskiego obrz¹dku
chrzecijañskiego na ziemiach polskich od koñca IX wieku. Dyskusje te zasadniczo nie daj¹ pozytywnych rezultatów, argumenty zwolenników istnienia obrz¹dku
36
37
38

F. Kmietowicz, op. cit., s. 119.
Ibidem, s. 121.
F. Kmietowicz, Bogumilcy w Polsce, Klub w. Cyryla i w. Metodego, Detroit 1980, s. 103.
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s³owiañskiego w Polsce s¹ czêsto zbyt hipotetyczne, postawa przeciwników za
 nieraz z przyczyn pozanaukowych  zbyt nieprzejednana39.
Nie ulega natomiast najmniejszej w¹tpliwoci, i¿ tradycje cyrylo-metodiañskie, w tym duchowoæ i liturgia s³owiañska, a tak¿e s³ownictwo cerkiewne
przenika³y najpierw z Rusi Kijowskiej, a nastêpnie i ca³ej S³owiañszczyzny
wschodniej do Polski. Wybitny znawca i wnikliwy badacz polsko-wschodnios³owiañskich relacji, powi¹zañ i uk³adów kulturowych, jakim bezsprzecznie by³
Ryszard £u¿ny, uwydatniaj¹c ten problem, konstatowa³: kultura chrzecijañska
Dawnej Rusi  i to ju¿ od dawna, w³aciwie od samego pocz¹tku, od momentu
jej zaistnienia i ukszta³towania siê w pe³ni  znalaz³a siê w orbicie polskich
zainteresowañ i ¿e nie mog³a byæ i nie by³a dla Polaków czym nieznanym,
obojêtnym, nieinteresuj¹cym40.
Na dobr¹ sprawê wzajemne oddzia³ywanie i przenikanie siê stanowi³o piêkny proces kulturotwórczy. A wchodzi³o to dziedzictwo cyrylo-metodiañskie 
akcentuje ten sam badacz  w nasz¹ historiê d³ugo, etapami, powoli, ale tym
silniej i g³êbiej w ni¹ wrasta³o, uto¿samia³o siê z ni¹, [...] stawa³o siê czêci¹
naszego ¿ycia pañstwowego, spo³ecznego, kulturalnego, religijnego, [...] cz¹stk¹
naszej wiadomoci, bytu narodowego, Kocio³a41.
Powy¿sze tezy w ca³ej rozci¹g³oci potwierdzaj¹ bardziej szczegó³owe
badania Marii Ludwiki Karpluk42, Wac³awa Schenka43, Tadeusza Milews39

A. Naumow, Pasterze wiernych S³owian..., s. 1314.
R. £u¿ny, Kultura chrzecijañska Dawnej Rusi w optyce polskiej  wczoraj i dzi,
[w:] Teologia i kultura duchowa Starej Rusi, s. 266.
41 R. £u¿ny, Dziedzictwo cyrylo-metodiañskie a wspó³czesna kultura polska, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka 5, s. 4155. Zob. tego samego autora: Dziedzictwo cyrylo-metodiañskie a kultura chrzecijañska w Polsce  dzi, Zeszyty
Naukowe KUL, Lublin 1988, nr 3, s. 5566; Dziedzictwo chrzecijañskiego Wschodu s³owiañskiego a ¿ycie kulturalne w Polsce  wczoraj i dzi, [w:] Chrzecijañskie dziedzictwo bizantyñskos³owiañskie. VI Kongres teologów polskich (Lublin, 1214 IX 1989), KUL, Lublin 1994, s. 3850.
42 M. Karpiuk, lady liturgii s³owiañskiej w staropolskich imionach chrzecijañskich (typ 
Koma, £uka), [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 4: Jêzykoznawstwo, Warszawa 1972,
s. 155161; Polskie imiona s³owiañskie, seria: Nauka dla wszystkich, PWN, Kraków 1973, ss. 22;
Staropolskie warianty imienia Miko³aj (na tle s³owiañskim), Onomastica, Wroc³aw 1980, s. 103
114; Imiona aposto³ów i ewangelistów jako wiadectwo oddzia³ywania liturgii s³owiañskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka, 1982,
nr 3, s. 6368; S³ownictwo cerkiewne w polszczynie XVI wieku. Wybór przyk³adów,
[w:] Chrzecijañski Wschód a kultura polska, red. R. £u¿ny, Wyd. KUL, Lublin 1989, s. 127147.
Zob. te¿: J. Siatkowski, O cerkwiezmach w najstarszej polskiej terminologii chrzecijañskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Gdañskiego. Slawistyka, 1982, nr 3, s. 97105.
43 W. Schenk, Z dziejów liturgii w Polsce. Zagadnienie tzw. liturgii s³owiañskiej w Polsce,
[w:] Ksiêga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 1969, t. 1, s. 139142; Kult
liturgiczny wiêtych Cyryla i Metodego w Polsce, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego
Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka, 1985, nr 3, s. 568.
40
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kiego44, Marcina Wojtczaka45, Anny Ró¿yckiej-Bryzek46 i wielu innych. Wielkie
dziedzictwo cyrylo-metodiañskie wpisywa³o siê niejako organicznie w dzieje
Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tak np. w XVII w.  konstatuje
Janusz Tazbir  na terytorium Rzeczypospolitej wyt³oczono cyrylic¹ wiêcej
ksi¹¿ek, ani¿eli siê ich ukaza³o wspó³czenie w Rosji47. Nic te¿ dziwnego, i¿
w polskich archiwach i bibliotekach znajduj¹ siê przebogate zasoby rêkopisów
i druków cyrylickich48. To one stwarzaj¹ doskona³e mo¿liwoci siêgniêcia ad
fontes, przeprowadzenia oryginalnych i wrêcz niepowtarzalnych badañ ród³owych piêknie wzbogacaj¹cych zarówno slawistykê polsk¹, jak i wiatow¹.
Nieprzemijaj¹ce wartoci i bezcenne zdobycze pimiennictwa i kultur
poszczególnych narodów s³owiañskich, bogate i tak bardzo rozleg³e tradycje
³aciñskie, bizantyñskie i cyrylo-metodiañskie, permanentnie wzbogacaj¹ce duchowoæ S³owian oraz ich w³asne bogactwo i wielobarwnoæ, ró¿norodnoæ,
odmiennoæ obyczajowoci i to¿samoæ stanowi¹ o piêknie i uroku pluralistycznej w swoim jednoczeniu siê Europy, jej wielokulturowej atrakcyjnej osobowoci, bez czego w naszych czasach jest ju¿ ona absolutnie nie do pomylenia, co te¿ stwarza nowe perspektywy w kulturze, ³¹cz¹c jej rozwój ze swobod¹ i wielokierunkowoci¹ poszukiwañ twórczych. I w ten w³anie sposób narody s³owiañskie wpisuj¹ swoj¹ równowartoæ w kontekst europejski i wiatowy.

44

T. Milewski, Aposto³owie S³owiañszczyzny (. Cyryl i Metody), Znak, Kraków 1962,
nr 78, s. 9951024; Jêzyk staro-cerkiewno-s³owiañski w redniowiecznej Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego nr 114. Prace Jêzykoznawcze, 1965, z. 15, s. 721.
45 M. Wojtczak, Problematyka cyrylo-metodiañska w dziewiêtnastowiecznym pimiennictwie
wielkopolskim, [w:] rodkowo-europejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodiañskie, s. 215231.
46 A. Ró¿ycka-Bryzek, Bizantyñsko-ruskie malowid³a cienne w Kolegiacie Wilickiej,
[w:] Sprawozdania z Posiedzeñ Komisji PAN, Kraków 1963, z. 1, s. 241243; Zarys historyczny
badañ nad bizantyñsko-ruskimi malowid³ami ciennymi w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1965, nr 4, s. 291294; Bizantyñsko-ruskie malowid³a cienne w Kaplicy wiêtokrzyskiej na
Wawelu (1470), [w:] Studia do dziejów Wawelu, Kraków 1968, t. 3, s. 175193; Polska sztuka
redniowieczna a Bizancjum i Ru, Slavia Orientalia 1989, nr 34, s. 337350; Obraz Matki
Boskiej Czêstochowskiej. Pochodzenie i dzieje redniowieczne, Folia Historiae Atrium, 1990,
t. 26, s. 526; Bizantyñskie malarstwo jako wyk³adnia prawd wiary. Recepcja na Rusi  drogi
przenikania do Polski, [w:] Chrzecijañskie dziedzictwo bizantyñsko-s³owiañskie, s. 5167.
47 J. Tazbir, Polska na zakrêtach dziejów, Wyd. Sic!, Warszawa 1997, s. 10.
48 Zob. np.: A. Naumow, Najstarsze rêkopisy cyrylickie w dzisiejszych bibliotekach polskich,
Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka, 1982, z. 3,
s. 183189; Katalog druków cyrylickich XVXVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac.
Z. ¯urawiñska i Z. Jaroszewicz-Pieres³awcew, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2004, ss. 363, ilustracji 61.
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Ðåçþìå
Ó èñòîêîâ þæíîñëàâÿíñêîé êèðèëëîâñêîé ïèñüìåííîñòè
è åå âîñïðèÿòèÿ íà âîñòî÷íîñëàâÿíñêîé è ïîëüñêîé ïî÷âå

Íûíåøíÿÿ ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ââîäíóþ ÷àñòü ìîåãî ïëåíàðíîãî äîêëàäà Ðóññêàÿ êóëüòóðà è öèâèëèçàöèÿ â ñëàâÿíñêîì è ìèðîâîì êîíòåêñòå. Åå èñõîäîì ÿâëÿåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î ïðåäïîëîæèòåëüíîé òåìàòèêå XVI-îãî Ìåæäóíàðîäíîãî ñúåçäà ñëàâèñòîâ
â Îõðèäå (Ìàêåäîíèÿ) â 2008 ã., ïðèíÿòàÿ íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ìåæäóíàðîäíîãî
êîìèòåòà ñëàâèñòîâ â Îïîëå (Ïîëüøà, ñåíòÿáðü 2004). Â íàñòîÿùåé ñòàòüå çíà÷èòåëüíîå
ìåñòî îòâîäèòñÿ ýïîõå Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ, âîçíèêíîâåíèþ äâóõ ñëàâÿíñêèõ àçáóê
(êèðèëëèöû è ãëàãîëèöû), ðàçâèòèþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè â Ìàêåäîíèè ñ îñîáûì
ó÷åòîì îõðèäñêîé ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû. Íàñòîÿòåëü ñâÿùåííîãî ïðåñòîëà, ãëàâà ðèìñêîêàòîëè÷åñêîé Öåðêâè ïàïà Èîàíí Ïàâåë II â îêðóæíîì ïîñëàíèè Slavorum Apostoli îò 2 VI
1985 ã. îñîáî âûäåëèë è îòìåòèë çíà÷åíèå èõ äåÿòåëüíîñòè íå òîëüêî äëÿ ñëàâÿíñêîãî ìèðà,
íî è âñåé Åâðîïû, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî íà÷àëî õðèñòèàíñòâà â Ïîëüøå ñîïðèêîñíóëîñü òàêæå ñ
êèðèëëî-ìåôîäèåâñêîé òðàäèöèåé. Êðåùåíèå Ðóñè (988) âåñüìà ñîäåéñòâîâàëî ýòîìó
ïðîöåññó ñòàíîâÿñü ÷àñòüþ íàøåé ãîñóäàðñòâåííîé, îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé, öåðêîâíîé
æèçíè (Ðèøàðä Ëóæíû).
Ïîëüñêèå àðõèâíûå è êíèæíûå ñîáðàíèÿ ðàñïîëàãàþò îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì
êèðèëëî-ìåôîäèåâñêèõ ðóêîïèñåé è ïåðâîïå÷àòíûõ èçäàíèé, ÷òî ñîçäàåò âåñüìà
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ
ñëàâÿíîâåä÷åñêèõ ñïåöèàëèçàöèé.

Summary
At the sources of the South-Slavic and Cyrillic written language and its perception
on the East-Slavic and Polish ground
This article presents an introductory part of my lecture Russian culture and civilization in the
Slavic and world context. An information about presumable themes for the XVI International
congress of the Slavic scholars in Ohrid (Macedonia) in 2008 were approved by the Presidium of
the International Committee of the Slavic scholars in Opole (Poland), September 2004). A considerable part of this article is assigned to the epoch of Cyril and Methodius, the emergence of two
Slavonic alphabets (Cyrillic and Glagolitic), the development of Slavonic written language in
Macedonia with due regard for Ohrid Slavic culture. The Prior of the Holy Altar, the Head of the
Roman Catholic Church Pope John Paul II in the epistle Slavorum Apostoli 2 VI 1985 attached the
utmost importance to their activity not only for Slavic world but also for the whole Europe and
also underlined that the beginning of the Christianity in Poland came into contact with Cyril and
Methodius tradition. A Christening of Russia (988) was conductive to this process becoming the
part of our state, public, cultural, church life(Richard Luzny).
Polish archival and book collections contain the huge number of Cyril and Methodius manuscripts and the first typescript editions what creates highly auspicious conditions for the research
work in the different fields of Slavic study.
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â ëèðèêå òþò÷åâñêîé ïëåÿäû
Â ëèðèêå ïîçäíåãî ðóññêîãî ðîìàíòèçìà, îõâàòûâàþùåãî ñåðåäèíó
è âòîðóþ ïîëîâèíó ÕIX âåêà, âûäåëÿåòñÿ ãðóïïà ïîýòîâ, òâîð÷åñòâî
êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêîé ñòåïåíüþ îáùíîñòè ïðîáëåìàòèêè è ïîýòèêè. Ýòî â èõ âîçðàñòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè  Òþò÷åâ
(18031873), À.Ê. Òîëñòîé (18171875), Ïîëîíñêèé (18191898), Ôåò
(18201892), Ìàéêîâ (18211897). Èì áûëà ñâîéñòâåííà òàê èëè èíà÷å
îðèåíòàöèÿ íà òåîðèþ è ïðàêòèêó ÷èñòîãî èñêóññòâà, èëè èñêóññòâî äëÿ
èñêóññòâà, ïðè îäíîâðåìåííîì ó áîëüøèíñòâà èç íèõ ïðèñòàëüíîì
âíèìàíèè ê ñîâðåìåííûì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèÿì è â òîì ÷èñëå 
ê íàñóùíîé ñëàâÿíñêîé ïðîáëåìàòèêå. Â èõ ëèðèêå îñîáî çàÿâèâøèå î ñåáå
òîãäà â æèçíè çàäà÷è îáùåñëàâÿíñêîãî âîçðîæäåíèÿ, íàöèîíàëüíîé
èäåíòèôèêàöèè è îñâîáîæäåíèÿ îò èíîçåìíîãî çàñèëüÿ ñî ñòîðîíû
Ïðóññèè è Àâñòðèè ñ çàïàäà è ñ âîñòîêà  Òóðöèè âûñòóïèëè â ìèðîâîççðåí÷åñêèõ îðèåíòèðàõ ñëàâÿíîôèëüñòâà, ïî÷âåííè÷åñòâà, ïàíñëàâèçìà, â ñëîæíîì ïåðåïëåòåíèè æèçíåííîé è òâîð÷åñêîé ïåðñïåêòèâíîñòè
ýòèõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ òå÷åíèé è, îäíîâðåìåííî, èõ
èñòîðè÷åñêîé îãðàíè÷åííîñòè è óòîïèçìà, íî ãëàâíîå  íåèçìåííî í¸ñøèõ
â ñåáå âå÷íóþ îáùåñëàâÿíñêóþ òÿãó ê äåìîêðàòè÷åñêîìó âçàèìîïîíèìàíèþ
è åäèíåíèþ, ÷òî ïëîäîòâîðíî ñêàçûâàëîñü â äîñòàòî÷íî øèðîêîì ñïåêòðå
ëèðè÷åñêèõ è ëèðî-ýïè÷åñêèõ æàíðîâ, à òàêæå â ôîëüêëîðíûõ
ñòèëèçàöèÿõ, â îáùåì ïàôîñå âîçâûøåííîé ðîìàíòèêè, çà÷àñòóþ
èñïîëíåííîé ãëóáîêîãî âíóòðåííåãî äðàìàòèçìà, â ñõîäíûõ ñðåäñòâàõ
ëèðèêî-ðîìàíòè÷åñêîé è ëèðèêî-ïóáëèöèñòè÷åñêîé ñòèëèñòèêè1.
Â íåäàâíåå âðåìÿ Â.Â. Êîæèíîâ ââ¸ë â îáèõîä ïîíÿòèå òþò÷åâñêîé
ïëåÿäû. Â.À. Êîøåëåâ âûñêàçàëñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó ñêåïòè÷åñêè2. Íî â ðàìêàõ
ïîñòàâëåííîé òåìû îáîçíà÷åíèå òþò÷åâñêîé ïëåÿäû ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåðíûì,
1
2

Â. Êîæèíîâ, Êíèãà î ðóññêîé ëèðè÷åñêîé ïîýçèè XIX âåêà, Ìîñêâà 1978, ñ. 140141.
Â.À. Êîøåëåâ, Ïàðàäîêñû Õîìÿêîâà, Ìîñêâà 2004, ñ. 42.
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ïîñêîëüêó âåäóùàÿ ðîëü Òþò÷åâà â ìàñøòàáàõ ëèðèêî-ôèëîñîôñêîãî
ìûøëåíèÿ è ñîáñòâåííî õóäîæíè÷åñêîãî äàðîâàíèÿ, ñîâïàäàâøèõ ñ åãî
âîçðàñòíûì ñòàðøèíñòâîì è ëè÷íîé õàðèçìîé, áûëà ñàìîî÷åâèäíîé äëÿ
ñàìèõ íàçâàííûõ ïîýòîâ. Âîò ïîçäíåéøåå ñâèäåòåëüñòâî ìëàäøåãî èç íèõ
Ìàéêîâà, 1887 ã.: Çíàêîìñòâî ñ Òþò÷åâûì îêîí÷àòåëüíî ïîñòàâèëî ìåíÿ
íà íîãè, äàëî âûñîêèå òî÷êè çðåíèÿ íà æèçíü è ìèð, Ðîññèþ è å¸ ñóäüáû
â ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì3. È íå ìåíåå ïîêàçàòåëüíà îöåíêà ðîëè
Òþò÷åâà ëè÷íîñòíîãî õàðàêòåðà â àðõèâíîì îòðûâêå Ìàéêîâà
Ô.È. Òþò÷åâ: Åñòü ÷óäíûé ñòàðåö ìåæäó íàñ:/ Âñåãäà  õîòÿ íà ìèã âàñ
âñòðåòèò -/ Îí ÷òî-íèáóäü â äóøå ó âàñ/ Ñâîåþ ìûñëèþ îñâåòèò4.
Âñå íàçâàííûå ïîýòû â íà÷àëå ñâîåãî ïóòè áûëè ñî÷óâñòâåííî
âñòðå÷åíû Áåëèíñêèì. Âñå îíè áûëè çíàêîìû ìåæäó ñîáîé è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íàõîäèëèñü â îòíîøåíèÿõ ëè÷íîé äðóæáû, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
èõ ïåðåïèñêîé è âçàèìíûìè ñòèõîòâîðíûìè ïîñâÿùåíèÿìè. Èõ çàíÿòèÿ
ïîðîé ñîâïàäàëè íà îáùåñòâåííîì è ãîñóäàðñòâåííîì ïîïðèùå. Èçâåñòíî,
÷òî Òþò÷åâ è Ìàéêîâ â 1868 ã. ïðèñóòñòâîâàëè â Ïåòåðáóðãå íà Ñëàâÿíñêîì
ïðàçäíèêå â äåíü Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ, à À.Ê. Òîëñòîé è Ïîëîíñêèé ê òîìó
æå íàõîäèëèñü â ðîäñòâå ïî ñâîèì ìàòåðèíñêèì ëèíèÿì, áóäó÷è ïîòîìêàìè
âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ÕVIII âåêà ãðàôîâ Ðàçóìîâñêèõ.
Â îòå÷åñòâåííîé íàóêå ëèøü ñòèõè Òþò÷åâà, ïîñâÿù¸ííûå ñëàâÿíñêîé
òåìàòèêå, ïîäâåðãàëèñü áîëåå èëè ìåíåå öåëîñòíûì èññëåäîâàíèÿì.
Ó äðóãèõ ïîýòîâ ïëåÿäû îíè â êîíöåïòóàëüíîì îòíîøåíèè íå ðàññìàòðèâàëèñü, è òåì áîëåå íå ïðèõîäèëà â ãîëîâó çàäà÷à èõ ñðàâíèòåëüíîãî
èññëåäîâàíèÿ, õîòÿ ïîäîáíûé îïûò èíòåðåñåí è â öåëÿõ èñòîðèêîëèòåðàòóðíîãî ðåøåíèÿ, è â ïëàíå ñîâðåìåííîé îáùåé ñëàâÿíîâåä÷åñêîé
ðåôëåêñèè.
Òþò÷åâ çàÿâèë â ëèðèêå èìåííî îáùåñëàâÿíñêóþ ïðîáëåìàòèêó, ñòàâ â
ýòîì îòíîøåíèè ïðîäîëæàòåëåì è ïðååìíèêîì Ïóøêèíà. Åìó ïðèíàäëåæèò
ñîçäàíèå öåëîñòíîé ëèðèêî-ôèëîñîôñêîé êîíöåïöèè ñëàâÿíñòâà â åãî
èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì è ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè, èñïîëíåííîì ñòîëü æå
áîëüøèõ íàäåæä íà áóäóùåå, ñêîëü è íåìàëûõ ðàçî÷àðîâàíèé. Ïðè÷¸ì
ñëàâÿíñêèé ìèð îñìûñëèâàëñÿ ó Òþò÷åâà â ñâîåé âíóòðåííåé
âíåíàõîäèìîñòè ïî ëèíèè: ñëàâÿíñêèé Âîñòîê  Ðîññèÿ è ñëàâÿíñêèé Çàïàä
 Ïîëüøà è ×åõèÿ. È ñëàâÿíñêèé ñîñòàâ åãî ëèðèêè âûñòóïàåò, ïîëüçóÿñü
êëàññèôèêàöèåé Ã.Í. Ïîñïåëîâà5, â íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîì æàíðîâîì
3
4
5

Öèò. íî èçä.: À. Ìàéêîâ, Ñî÷èíåíèÿ, Ìîñêâà 1984, ò. 1: Ïðèìå÷àíèÿ, ñ. 558.
Ibidem.
Ñì.: Ã.Í. Ïîñïåëîâ, Ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà 1972.
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ñîäåðæàíèè, â ïàôîñå ãåðîèêî-ðîìàíòè÷åñêîé ðåôëåêñèè, â ãîâîðíîé
îðàòîðñêîé èíòîíèðîâêå, â ðå÷åâîé ñòðóêòóðå ïðÿìûõ ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ âûñêàçûâàíèé è â ñîñòàâå ïîýòè÷åñêîé ëåêñèêè, òÿãîòåþùåé
ê êîíêðåòíûì íîìèíàòèâíûì è äàæå òåðìèíîëîãè÷åñêèì çíà÷åíèÿì. Â öåëîì æå ñëàâÿíñêàÿ ëèðèêà Òþò÷åâà âîñïðèíèìàåòñÿ ñâîåîáðàçíîé ìèðîâîççðåí÷åñêîé è õóäîæåñòâåííîé òî÷êîé îòñ÷¸òà â ïîñòèæåíèè è îöåíêå
âñåãî ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîñòàâà åãî ïëåÿäû.
Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ðóññêî-ïîëüñêàÿ òåìàòèêà â ñëàâÿíñêîé ëèðèêå
òþò÷åâñêîé ïëåÿäû ñîñòàâèëà å¸ ãëàâíûé íåðâ, è ñòîëü æå íàãëÿäíî
îáíàðóæèëàñü å¸ ãëàâíàÿ ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ àíòèíîìèÿ. Ýòî ïàíñëàâèñòñêàÿ äåäóêöèÿ ñ ïðåäîïðåäåëÿþùåé ðîëüþ Ðîññèè è èíäóêöèÿ
âíóòðèñëàâÿíñêîãî ìíîãîîáðàçèÿ. Ïðè÷¸ì ðåàëüíî â ñòèõàõ ïëåÿäû îáå ýòè
òåíäåíöèè âûñòóïàëè â ñëîæíîì è äàæå íå âñåãäà îñîçíàâàåìîì ïåðåïëåòåíèè, Çäåñü íå óáåæäàåò ìíåíèå Í. Æàêîâîé îá îäíîçíà÷íî
îñóæäàþùåì îòíîøåíèè Òþò÷åâà ê Ïîëüøå6. Íàïðîòèâ òîãî, Òþò÷åâ óâèäåë
â ðóññêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèÿõ êëþ÷åâóþ ïðîáëåìó îáùåñëàâÿíñêîãî ìèðà
â òåõ æå ïîëþñàõ ïàíñëàâèñòñêîé óíèòàðíîñòè è äåìîêðàòè÷åñêîãî ìíîãîîáðàçèÿ. Òàê â ïåðâîì æå ñòèõîòâîðåíèè Òþò÷åâà íà ðóññêî-ïîëüñêóþ
òåìó òðàãè÷åñêîãî 1831 ã. Êàê äî÷ü ðîäíóþ íà çàêëàíüå ñîåäèíèëèñü
ïàíñëàâèñòñêàÿ èäåÿ: Ñëàâÿí ðîäíûå ïîêîëåíüÿ/ Ïîä çíàìÿ ðóññêîå
ñîáðàòü è äåìîêðàòè÷åñêàÿ: È íàøà îáùàÿ ñâîáîäà,/ Êàê ôåíèêñ,
çàðîäèòñÿ â í¸ì. Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â îõàðàêòåðèçîâàë ýòè ñëîâà
íåîáû÷íîþ ó ïàòðèîòè÷åñêèõ ïåâöîâ ãóìàííîñòüþ7, íî êàê ðàç ýòî
ñâîéñòâî ñòàëî òèïè÷íûì äëÿ ñëàâÿíñêîé ïðîáëåìàòèêè ïëåÿäû â öåëîì.
Â ñòèõàõ Òþò÷åâà Ïðîðî÷åñòâî, Ðàññâåò, Ðóññêàÿ ãåîãðàôèÿ
äîìèíèðóåò ïàíñëàâèñòñêîå ìèôîòâîð÷åñòâî, íî â ñòèõîòâîðåíèè ïîñëåäíåãî ïåðèîäà òâîð÷åñòâà Äâà åäèíñòâà (1870), ïîýò ïðèõîäèò
ê óòâåðæäåíèþ íðàâñòâåííîãî çàêîíà ëþáâè, êàê îñíîâû åäèíåíèÿ
íàðîäîâ, è åäèíñòâåííî ñïàñèòåëüíîé àëüòåðíàòèâû ïîëèòèêå æåëåçà
è êðîâè, îñóùåñòâëÿåìîé Çàïàäîì,  ÷òî îòêðûâàëî äåìîêðàòè÷åñêèå
ïåðñïåêòèâû äëÿ âñåõ íàðîäîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëàâÿíñêèõ. ×òî æå
êàñàåòñÿ ïîñëàíèÿ Òþò÷åâà Îò Ðóññêîãî ïî ïðî÷òåíèè îòðûâêîâ èç ëåêöèé
ã-íà Ìèöêåâè÷à (1842) òî â åãî êëþ÷åâîé ñòðîêå ñàìà îòðèöàòåëüíàÿ
ãðàììàòè÷åñêàÿ ôîðìà àêöåíòèðóåò îñîáóþ ñîâìåñòíóþ ðîëü Ïîëüøè
è Ðîññèè âî Âñåñëàâÿíñòâå: Âîñïðÿíü  íå Ïîëüøà, íå Ðîññèÿ / Âîñïðÿíü
6

Ñì.: È. Æàêîâà, Ïðèâåò âàì çàäóøåâíûé, áðàòüÿ, Ôîðóì. Ñëàâÿíñêîå åäèíñòâî 2002,
¹ XXIVXXV, ñ. 212213.
7 Â.Ñ. Ñîëîâü¸â, Ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà, Ìîñêâà 1990, ñ. 119.
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Ñëàâÿíñêàÿ Ñåìüÿ ! È â ëèöå Ìèöêåâè÷à Òû áûë ïîýò  òû ñòàë Ïðîðîê,
à åù¸ çà ãîä äî ýòîãî Âàöëàâà Ãàíêè, Òþò÷åâ ãîòîâ áûë âèäåòü êëþ÷åâûå
ôèãóðû îáùåñëàâÿíåêîãî Âîçðîæäåíèÿ.
À.Ê. Òîëñòîé, íàèáîëåå áëèçêèé Òþò÷åâó íî âðåìåíè è õàðàêòåðó
ñëàâÿíñêîãî äóõà, ñîçäàë íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ òåêñòîâ, íå ñ÷èòàÿ Ôåòà, î êîåì îñîáo è ïî÷òè âñå îíè îòíîñÿòñÿ ê íà÷àëüíîìó
ïåðèîäó òâîð÷åñòâà, ê 1840-ì ãã. Âìåñòå ñ òåì ýòî íîâûé ýòàï â ëèðè÷åñêîé
ñëàâèñòèêå ïëåÿäû. Îí, êàê è Òþò÷åâ, öåëèêîì â ñàìîñîçíàíèè
âíóòðèñëàâÿíñêîãî ðóáåæà Âîñòîê  Çàïàä, ò.å. Ðîññèÿ è Ïîëüøà, íî
âûñòóïàåò óæå íå â ãðàæäàíñêè îðàòîðñêîé, à â ïðèãëóø¸ííî ýëåãè÷åñêîé
è, ñëåäîâàòåëüíî, ðîìàíè÷åñêîé æàíðîâîé èíòîíèðîâêå. Ïðè÷¸ì òåìàòèêà
ðóññêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèé îáîãàùàåòñÿ óêðàèíñêèìè ìîòèâàìè
è ïåðåêëþ÷àåòñÿ èç ñîâðåìåííoé íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè
â ðîìàíòè÷åñêóþ ðåòðîñïåêòèâó ñ îòòåíêîì ñåíòèìåíòàëüíîé íîñòàëüãèè
íî ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó: Òû çíàåøü êðàé, ãäå ñ Ðóñüþ áèëèñü ëÿõè./
Ãäå ñòîëüêî òåë ëåæàëî ñðåäü ïîëåé?/ Òû çíàåøü êðàé, ãäå íåêîãäà ó ïëàõè/
Ìàçåïó êëÿë óïðÿìûé Êî÷óáåé/ È ìíîãî ãäå ïðîëèòî êðîâè ñëàâíîé/
Â ÷åñòü äðåâíèõ ïðàâ è âåðû ïðàâîñëàâíîé? Çàìåòèì ïðè ýòîì, ÷òî
îáùíîñòü îáîèõ ïîýòîâ â òðàêòîâêå îáùåñëàâÿíñêîé ïðîáëåìàòèêè
â îïðåäåë¸ííîé ñòåïåíè ïèòàëàñü ñîñåäñòâîì íàñëåäñòâåííî-ðîäîâûõ
èìåíèé Îâñòóãà ó Òþò÷åâà è Êðàñíîãî Ðîãà ó À.Ê. Òîëñòîãî íà òåððèòîðèè
íûíåøíåé Áðÿíñêîé îáëàñòè, ÿâëÿâøåéñÿ âïëîòü äî êîíöà ÕVII âåêà
àðåíîé ðóññêî-ïîëüñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ8.
Äðóãèì æàíðîì, ðàñøèðÿþùèì ñòèëåâîé äèàïàçîí ñëàâÿíñêîé òåìàòèêè. ñòàëà ó À.Ê. Òîëñòîãî ëèðè÷åñêàÿ ïåñíÿ Êîëîêîëü÷èêè, ãäå ìîòèâû
îáùåñëàâÿíñêîãî åäèíñòâà âûñòóïèëè â øèðîêèõ àññîöèàöèÿõ ñ ìîòèâàìè
ðóññêîé ïðèðîäû è ñëàâÿíñêîé äóøåâíîé óäàëè, íî â òîé æå äîìèíèðóþùåé ïàíñëàâèñòñêîé ïðåäîïðåäåë¸ííîñòè. Òðåòèé ïðèíöèïèàëüíûé æàíð
ó À.Ê. Òîëñòîãîýòî ëèðî-ýïè÷åñêàÿ áàëëàäà íà ðóññêî-ïîëüñêóþ òåìó
Ñìóòíîãî âðåìåíè Íî÷ü ïåðåä ïðèñòóïîì, ãäå îñîáåííî ïîêàçàòåëåí
ôèíàë: Ïðèëÿæåì çà áîéíèöàìè,/ Ðàçäóåì ôèòèëè! Çäåñü, êàê ñïðàâåäëèâî ïèøåò Ë.Ì. Ëîòìàí, Íàïðÿæ¸ííûé äðàìàòèçì êîíöîâêè, íåñìîòðÿ íà
å¸, êàçàëîñü áû, âïîëíå êîíêðåòíûé èñòîðè÷åñêèé õàðàêòåð, ïåðåêëþ÷àåò
âîñïðèÿòèå â ñîâðåìåííûé ïëàí, ñëèâàÿ òðåâîãó ðóññêèõ ëþäåé, æäóùèõ
âðàæåñêîãî ïðèñòóïà ò¸ìíîé íî÷üþ 1603 ã., ñ íàñòðîåíèÿìè ñàìîãî ïîýòà,
8 Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì.: À.Ç. Äìèòðîâñêèé, Ïîýòû, [â:] Ïàðûãèíñêèå ÷òåíèÿ, Áðÿíñê
2004, ñ. 1214.
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íàñòîðîæåííî ñëåäÿùåãî çà ïîëèòè÷åñêîé æèçíüþ ñâîåé ýïîõè 9 .
È íàêîíåö, òîò æå òðàãè÷åñêèé ïèê ðóññêî-ïîëüñêîé èñòîðèè íà÷àëà XVII âåêà
ïîëó÷èë ó À.Ê. Òîëñòîãî åäèíñòâåííîå âî âñåé ïëåÿäå ãðîòåñêíî-ñàòèðè÷åñêîå
âîïëîùåíèå â óíèêàëüíîì æàíðå ïàñòèøà Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî îò Ãîñòîìûñëà äî Òèìàøåâà (1868): Êàçàêè è ïîëÿêè/ Íàñ
ïàêè áüþò è ïàêè;/ Ìû æ áåç öàðÿ, êàê ðàêè,/ Ãîðþåì íà ìåëè.
Ïîëîíñêèé, Ôåò, Ìàéêîâ ñîñòàâèëè ìëàäøåå ïîêîëåíèå Òþò÷åâñêîé
ïëåÿäû è îíè ïîëíîñòüþ îñóùåñòâèëè îáîçíà÷åííûé À.Ê. Òîëñòûì
ïðîöåññ ðîìàíèçàöèè ñëàâÿíñêîé òåìàòèêè â øèðîêîì ñîñòàâå ëèðè÷åñêèõ
ëèòåðàòóðíûõ æàíðîâ è æàíðîâ ôîëüêëîðíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì,
ýïèöåíòð òâîð÷åñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ ïåðåìåùàëñÿ çäåñü îò ãðàæäàíñêîãî
è ïîëèòè÷åñêîãî öåëåïîëàãàíèÿ ê ñâîéñòâàì ñîáñòâåííî õóäîæíè÷åñêîé,
àðòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè, è âûñøàÿ ïëàíêà îáùåñëàâÿíñêîãî ôèëîñîôñêîèñòîðè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, çàäàííàÿ Òþò÷åâûì, óæå íå ïðåîäîëåâàëàñü.
×åøñêèå ìîòèâû â ëèðèêå ïëåÿäû íå êîñíóëèñü À.Ê. Òîëñòîãî è Ôåòà.
Íî â ñòèõàõ Ïîëîíñêîãî, Ìàéêîâà è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñàìîãî Òþò÷åâà îíè
ñîñòàâèëè îïðåäåë¸ííóþ ïàðàëëåëü ïîëüñêîé ïðîáëåìàòèêå. Ïðè àòîì
èíòåðåñíî îòìåòèòü ñîâïàäàþùèé âíåøíèé èìïóëüñ ê àêòèâíîé ðàáîòå íàä
÷åøñêîé òåìàòèêîé ó Òþò÷åâà è Ïîëîíñêîãî, âûçâàííûé èõ ïîñåùåíèåì
Ïðàãè ñîîòâåòñòâåííî â 1841 è 1843 ãã. è âçàèìíî çàèíòåðåñîâàííûìè
âñòðå÷àìè òàì ñ âûäàþùèìñÿ ëèòåðàòîðîì, ïîáîðíèêîì îáùåñëàâÿíñêîãî
åäèíåíèÿ Âàöëàâîì Ãàíêîé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ÷åøñêèå ñòèõè îáîèõ
ïîýòîâ, â îòëè÷èå îò îáîáù¸ííî-ðåôëåêñèâíîãî õàðàêòåðà ïîëüñêèõ
ñòèõîâ Òþò÷åâà, ïðèîáðåëè åù¸ è áèîãðàôè÷åñêè-ëè÷íîñòíóþ ïîäñâåòêó.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îòíîñèòñÿ ê ñòèõîòâîðåíèþ Òþò÷åâà Ê Ãàíêå,
òîãî æå 1841-ãî, ñîâìåñòèâøåìó â ñâîåé æàíðîâîé ñòðóêòóðå ñâîéñòâà
îáùåñëàâÿíñêîãî ãèìíà è, â ñâî¸ì êóëüòóðîëîãè÷åñêîì íàçíà÷åíèè êàê
íàäïèñè â àëüáîìå, ñâîéñòâî ïðåäåëüíîé êàìåðíîñòè. Êàê ãèìí, îíî
ìàñøòàáíî ïî ïðîáëåìàòèêå, ãäå ñëàâÿíñêèé ìèð îñîçíà¸òñÿ, âî-ïåðâûõ,
â ïðèðîäíî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèöàõ Îò Íåâû äî ×åðíîãîðüÿ,/ Îò
Êàðïàòîâ çà Óðàë. Âî-âòîðûõ, â äðàìàòèçìå ñâîåé âíóòðåííåé èñòîðèè:
Êðîâü íå ðàç ëèëàñü ðåêîþ./ Ìå÷ òåðçàë ðîäíóþ ãðóäü. Â-òðåòüèõ, â ñâîåé
ïðåäåëüíî ñòðàäàòåëüíîé èñòîðèè â ïîëîæåíèè ìåæäó îäèíàêîâî
âðàæäåáíûìè Çàïàäîì è Âîñòîêîì: Òåõ îáåçúÿçû÷èë íåìåö,/ Ýòèõ òóðîê
îñðàìèë. È, ïîëüçóÿñü â ñòèõîòâîðåíèè ïðè¸ìîì èíäóêòèâíîé
êîìïîçèöèè (Ë.ß. Ãèíçáóðã), Òþò÷åâ îïðåäåëèë çàäà÷ó ñìåíû âñåé
9

Èñòîðèÿ ðóññêîé ïîýçèè, Ëåíèíãðàä 1969, ò. 2, ñ. 185.
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îáùåñëàâÿíñêîé ïàðàäèãìû â íàïðàâëåíèè âñåîáùåãî åäèíåíèÿ è äðóæáû:
È íàðå÷èé áðàòñêèõ çâóêè/ Âíîâü ïîíÿòíû ñòàëè íàì./ Íàÿâó óâèäÿò âíóêè/ Òî, ÷òî ñíèëîñÿ îòöàì! À â êà÷åñòâå íàäïèñè-ïîñëàíèÿ ñòèõîòâîðåíèå
ñîäåðæèò êîñâåííóþ ôîðìó ïåðèôðàñòè÷åñêîãî, ãðàæäàíñêè óòâåðæäàþùåãî îáîçíà÷åíèÿ Ãàíêè. Ýòî äîáëèé ìóæ, êîòîðûé ðóêîþ òâ¸ðäîé
çàñâåòèë ìàÿê â ïîòüìàõ, ò.å. ñàì àäðåñàò, âëàäåëåö àëüáîìà.
Ñòèõè Òþò÷åâà ×åõàì îò ìîñêîâñêèõ ñëàâÿí (1869) è Ãóñ íà êîñòðå
(1870) ñîñòàâèëè ñâîåîáðàçíûé äèïòèõ â æàíðîâîì êà÷åñòâå îðàòîðñêèõ
ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêèõ ìîíîëîãîâ, â ïóáëèöèñòè÷åñêîé ñòèëèñòèêå,
â íåïîñðåäñòâåííîé îáùåñòâåííîé ôóíêöèè è óñòàíîâêè íà ïðÿìîå
ãðàæäàíñêîå âîçäåéñòâèå, ïîñêîëüêó îáà ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ ïðî÷òåíèÿ íà
ñëàâÿíñêèõ ñîáðàíèÿõ; è îáðàç ßíà Ãóñà êîíöåíòðèðîâàë â ñåáå èäåþ
âûäàþùåéñÿ ÷åøñêîé ðîëè â äåëå ñëàâÿíñêîãî åäèíåíèÿ. Îòìå÷àåòñÿ òàêæå
òðîéíàÿ æàíðîâî-èíòîíàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ñòèõîòâîðåíèÿ Ãóñ íà êîñòðå.
Ýòî ëèðèêî-ôèëîñîôñêàÿ êàðòèíà: Êîñò¸ð ñîîðóæ¸í. Ëèðèêîôèëîñîôñêàÿ ðåôëåêñèÿ: Íàðîäà ÷åøñêîãî ñâÿòîé ó÷èòåëü. È ëèðèêîôèëîñîôñêèé îðàòîðñêèé ïðèçûâ: Î ÷åøñêèé êðàé? O ðîä åäèíîêðîâíûé!/
Íå îòâåðãàé íàñëåäüÿ ñâîåãî?
Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â íå áåç îñíîâàíèÿ îõàðàêòåðèçîâàë Ïîëîíñêîãî êàê
îòçûâ÷èâîãî ñûíà ñâîåãî âðåìåíè 10 . Âîçüì¸ì íà ñåáÿ ñìåëîñòü
ðàñïðîñòðàíèòü ýòî îïðåäåëåíèå è íà Ìàéêîâà, õîòÿ è ñ ó÷¸òîì ïîêàçàòåëüíîé äëÿ òâîð÷åñòâà îáîèõ ñàìîäîâëåþùåé õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîé äîìèíàíòû. Ó Ìàéêîâà ðàçâèòèå ÷åøñêîé òåìàòèêè ïåðåêëþ÷àëîñü
â æàíð ëèðî-ýïè÷åñêîé áàëëàäû. Ýòî Ïðèãîâîð ñ ïîäçàãîëîâêîì Ëåãåíäà
î Êîíñòàíöñêîì ñîáîðå. Î øèðîêîì èíòåðåñå, ñ êîòîðûì áûëà âîñïðèíÿòà
ýòà áàëëàäà, ñâèäåòåëüñòâóåò îòçûâ Òóðãåíåâà, íàçâàâøåãî å¸ ïðåëåñòíîé11, è çíàêîìñòâî ñ íåé Òþò÷åâà òàêæå áîëåå ÷åì âåðîÿòíî, òåì
áîëåå ÷òî Ïðèãîâîð 1859 ã. è Ãóñ íà êîñòðå 1870 ã. ïî ñâîåìó ôàáóëüíîìó
ìàòåðèàëó ñîñòàâèëè áóêâàëüíî äâà ïîñëåäóþùèõ ýòàïà ãåðîèêîòðàãè÷åñêîãî ïîäâèãà ßíà Ãóñà: ó Ìàéêîâà ñóä è ïðèãîâîð ê ñîææåíèþ íà
êîñòðå, ó Òþò÷åâà íà÷àëî ñàìîãî àêòà ñìåðòè-áåññìåðòèÿ.
Ïîëîíñêèé è Ìàéêîâ çàïå÷àòëåëè ñåáÿ òàêæå ïåðåâîäàìèïåðåëîæåíèÿìè ñ ÷åøñêîãî. Ó Ïîëîíñêîãî ýòî ëèðè÷åñêàÿ Êîëûáåëü
â ãîðàõ, à ó Ìàéêîâà, ÷òî îñîáåííî ñóùåñòâåííî, Ãóñèòñêàÿ ïåñíÿ â æàíðå
íàöèîíàëüíîãî ãèìíà-ìîëèòâû: Áëèçîê, áðàòüÿ, äåíü æåëàííûé!/ Çàñèÿëî
10 Â.Ñ.
11 È.Ñ.

Ñîëîâü¸â, op. cit., ñ. 156.
Òóðãåíåâ, Ïèñüìà, ò. 4, ñ. 7.
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íàøå ñîëíöå!/ Ïîòðóäèñü çà íàñ, ñâÿòîé Âÿ÷åñëàâ,/ Íàø çàñòóïíèê âî
ñêîðáÿõ!
Ðàçâèòèå ñëàâÿíñêîé ïðîáëåìàòèêè â ëèðèêå òþò÷åâñêîé ïëåÿäû
îñóùåñòâëÿëîñü òàêæå â ðàñøèðåíèè å¸ ãåîãðàôè÷åñêîãî äèàïàçîíà
ñ îñîáîé àêöåíòèðîâêîé þãîñëàâÿíñêèõ ìîòèâîâ, êîòîðûå ó Òþò÷åâà áûëè
íàìå÷åíû ëèøü ïðåäåëüíî îáîáù¸ííûìè çíàêàìè. Íàïðèìåð, íîìèíàöèè
Êîñîâà ïîëÿ â ñòèõîòâîðåíèè Ñëàâÿíàì, ×åðíîãðüÿ  Ê Ãàíêå. Òàêæå
ñëàâÿíñêèå ìîòèâû êîíêðåòèçèðîâàëèñü â êëþ÷åâîé ôàáóëüíîñòè îò
èñòîðè÷åñêèõ èñòîêîâ äî ñîâðåìåííîñòè. Îäíîâðåìåííî Ìàéêîâ îñâàèâàë
íàðîäíî-ïîýòè÷åñêîå íàñëåäèå þãîñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ è åù¸ áåëîðóñîâ
(öèêë Áåëîðóññêèå íåñíè èç ñåìè ñòèõîòâîðåíèé). Îïðåäåë¸ííóþ æàíðîâóþ
è èñòîðèêî-ñìûcëîâóþ ïàðíîñòü ñîñòàâëÿþò èñòîðè÷åñêèå áàëëàäû
Ïîëîíñêîãî Ñèìåîí, öàðü Áîëãàðñêèé è Ìàéêîâà Íèêîãäà! ñ ïîäçàãîëîâêîì
Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñëàâÿí ñ ðèìëÿíàìè, ñòàâøåé âîëüíûì ïåðåëîæåíèåì
áàëëàäû ñëîâàöêîãî ïîýòà Ñ. Õàëóïêè Óáèâàé åãî, ïî ëåòîïèñíîìó ýïèçîäó
ñëàâÿíî-ðèìñêèõ îòíîøåíèé IV âåêà. Îíà ñòðîèòñÿ íà ðîìàíòè÷åñêîì
ïðîòèâîïîñòàâëåíèè èñõîäíîãî ïàòðèàðõàëüíîãî áëàãîðîäñòâà ñëàâÿíñêîãî
ïëåìåíè è ñòîëü æå çàâåäîìîãî êîâàðñòâà åãî öèâèëèçîâàííîãî çàïàäíîãî
ñîñåäà. À â áàëëàäå Ïîëîíñêîãî  ðîêîâîå ñòîëêíîâåíèå ñëàâÿíñêèõ áîëãàð
ñ âèçàíòèéöàìè, âîñõîäÿùåå ê Õ âåêó, â òîì æå ïðîòèâîïîñòàâëåíèè
ñëàâÿíñêîé äîâåð÷èâîñòè è âèçàíòèéñêîãî íðàâñòâåííîãî ñàìîîò÷óæäåíèÿ
ñ ãóáèòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ îáîèõ íàðîäîâ. È îáà ïîýòà
çàïå÷àòëåëè ñåáÿ â ÷åðíîãîðñêèõ ìîòèâàõ. Ýòî ëèðè÷åñêèé ×åðíîãîðñêèé
êëþ÷ ó Ïîëîíñêîãî è ×åðíîãîðåö ó Ìàéêîâà  â ðîëåâîé ôîðìå
ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ, âîëüíîãî ñòðåëêà, íå ïðèçíàþùåãî òóðåöêîãî
âëàäû÷åñòâà.
À êàê æå ïîëüñêàÿ òåìà ó ìëàäøèõ ïîýòîâ ïëåÿäû? Ó Ïîëîíñêîãî îíà
ïåðåêëþ÷àòñÿ èç íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîé â ñóãóáî ýòîëîãè÷åñêóþ
ïðîáëåìàòèêó. Ýòî ëèðî-ýïè÷åñêàÿ áàëëàäà Êàçèìèð Âåëèêèé (1874)
ñ ôàáóëüíûì ìîòèâîì ïîñëåäíåãî êîðîëÿ èç äèíàñòèè Ïÿñòîâ â äâîéíîé
ñþæåòíîé êîëëèçèè íàðîäíîñòè âëàñòè è íàðîäíîñòè èñêóññòâà, ïðåäåëüíî
îáîñòð¸ííîé ñèòóàöèåé âñåíàðîäíîãî áåäñòâèÿ, ãîëîäà. À ó Ìàéêîâà
æàíðîâàÿ ïàëèòðà ëèðè÷åñêîé ïîëîíèñòèêè îáîãàùàåòñÿ ïîñëàíèÿìè
ëè÷íîé è îáîáù¸ííî-ñîáèðàòåëüíîé àäðåñíîñòè. Ýòî Êíÿçþ ÄðóöêîìóÄþáåöêîìó è Çàïàäíàÿ Ðóñü, à òàêæå  ïîëüñêèìè ìîòèâàìè â Áåëîðóññêèõ
ïåñíÿõ, ñîñòàâëÿþùèõ ôîëüêëîðíûå ñòèëèçàöèè-ïåðåëîæåíèÿ. Íî â îòëè÷èå
îò Òþò÷åâà, ãäå â ñòèõàõ ñòèìóëèðîâàëñÿ âçàèìíûé ïîèñê ðóññêî-ïîëüñêèõ
ðåøåíèé, Ìàéêîâ ñîñðåäîòî÷èë âíèìàíèå íà âåðîèñïîâåäàëüíûõ ðàçëè÷èÿõ
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ðóññêèõ è ïîëÿêîâ è, êàê ñëåäñòâèå, íà îäíîñòîðîííèõ èñòîðè÷åñêèõ
óïð¸êàõ-îáâèíåíèÿõ, ÷åì çàâåäîìî èñêëþ÷àëàñü ðàâíîïðèåìëåìîñòü
èäåîëîãè÷åñêîãî ïàôîñà äëÿ îáåèõ ñòîðîí. Íî âìåñòå ñ òåì, çàñëóæèâàåò
îñîáîãî âíèìàíèÿ, ÷òî èìïåðàòèâíûé ïðèçûâ Òþò÷åâà Ñëàâÿíñêèé ìèð,
ñîìêíèñü òåñíåé îáðåòàåò ó Ìàéêîâà íîâóþ ôîðìó îáùåñëàâÿíñêîãî
äîëæåíñòâîâàíèÿ: Äà ñãèíåò ðîçíü â ñåìüå åäèíîðîäíîé.
Íî ÷òî æå Ôåò?  ÿâèâøèé, êñòàòè, â ñâî¸ì ãåíèàëüíîì õóäîæíè÷åñêîì
äàðîâàíèè ïîäëèííóþ ïàðíîñòü ñ Òþò÷åâûì è ïðåáûâàâøèé â ëè÷íûõ
äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ Ïîëîíñêèì è À.Ê.Òîëñòûì (ïîñåòèë åãî
â Êðàñíîì Ðîãå â 1869 ã. è îñòàâèë âîñïîìèíàíèÿ î í¸ì) è ñ ñàìèì Òþò÷åâûì. Áóäó÷è íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíûì ñòîðîííèêîì ÷èñòîãî èñêóññòâà, îí, êàê ãîâîðèòñÿ, ïî îïðåäåëåíèþ íå áûë ðàñïîëîæåí
ê îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñòîðîíå ñëàâÿíñêîé ïðîáëåìàòèêè. È òåì íå
ìåíåå ñëàâÿíñêèå ìîòèâû ïðèñóòñòâîâàëè â åãî ñàìîñîçíàíèè. Òîìó
ïîäòâåðæäåíèå ñòèõè Øîïåíó. Â ñîñòàâå ÷åòûð¸õ èìïðåññèîíèñòñêèõ ïî
õàðàêòåðó ëèðè÷åñêîãî ïåðåæèâàíèÿ øåñòèñòðî÷íûõ ñòðîô, íàâåÿííûõ
ìóçûêîé ïîëüñêîãî êîìïîçèòîðà.
È åñëè âåðíà ãèïîòåçà Ä.Ì. Ñóõîòèíà îá èãðå ñåðáñêîé ïèàíèñòêè
Åëåíû Ëàçè÷, êàê ôàáóëüíîì èñòî÷íèêå ñòèõîòâîðåíèÿ 12 , òî è ýòîò
ëèðè÷åñêèé øåäåâð Ôåòà âûñòóïàåò â òîé æå âîñòî÷íî-çàïàäíî-þæíîé
ñëàâÿíñêîé ïàðàäèãìå. Òàêæå ìîæíî óêàçàòü íà ìîòèâ ïîëüñêîé ìàçóðêè
â XVII ñòðîôå ïîýìû Ôåòà Ñòóäåíò.
Òþò÷åâ óìåð â 1873 ã., è ñàìà ïàìÿòü î í¸ì ñòàëà â åãî ïëåÿäå
ïðåäìåòîì ïîýòè÷åñêîé ðåôëåêñèè. Ìàéêîâ íà ñëåäóþùèé ãîä ÿâèë íàèáîëåå îáîáù¸ííîå îñìûñëåíèå åãî ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêîãî ãåíèÿ: Íàðîäû, ïëåìåíà, èõ ãåíèé, èõ ñóäüáû/ Ñòîÿò ïåðåä òîáîé ñâîåé èäåè ïîëíû.
Ïîëîíñêèé îòîçâàëñÿ íà ñìåðòü Òþò÷åâà ÷åðåç òðè ãîäà, ïðè÷¸ì â åãî
îöåíêå îí ñîåäèíèë ìîòèâû âå÷íîé êðàñîòû â äóõå èñêóññòâà äëÿ èñêóññòâà: Îòòîãî ëü, ÷òî â Áîæüåì ìèðå/ Êðàñîòà âå÷íà,/ Ó íåãî â äóøå
âèòàëà/ Âå÷íàÿ âåñíà ñ ìîòèâàìè ñëàâÿíñêîãî áðàòñòâà, êàê ãëàâíîé èäåè
Òþò÷åâñêîé èñòîðèîñîôèè: Îòòîãî ëü, ÷òî îí â íàðîä ñ ñâîé/ Âåðèë è 
ñòðàäàë,/ È åìó íà öåïè áðàòüåâ/ Èçäàëè êàçàë. È áîëåå òîãî, â óñëîâèÿõ
íàðàñòàâøåé áîðüáû þãîñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ çà íåçàâèñèìîñòü è ïîìîùè
Ðîññèè â ýòîé áîðüáå Ïîëîíñêèé àêöåíòèðîâàë àêòóàëüíîñòü ñëàâÿíñêèõ
ñòèõîâ Òþò÷åâà: ×óþ: äóõ åãî òî âåðèò./ Òî ñòðàäàåò âíîâü,/ Èáî ëü¸òñÿ
âíîâü çà áðàòüåâ,/ Ëü¸òñÿ íàøà êðîâü!
12

Ñì.: À.À. Ôåò, Âå÷åðíèå îãíè, Ìîñêâà 1981, ñ. 699.
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È íàêîíåö, ïîñëåäíèì ïî âðåìåíè è äåéñòâèòåëüíî ïðåêðàñíûì àêêîðäîì âñåé ïîýòè÷åñêîé òþò÷åâèàíû ñòàëî ñòèõîòâîðåíèå Ôåòà â æàíðå
íàäïèñè Íà êíèæêå ñòèõîâ Òþò÷åâà 1883 ã., ÷òî ñîâïàëî ñ äåñÿòèëåòèåì
åãî ïàìÿòè,  ñ èíäóêòèâíûì ôèíàëîì: Âîò ýòà êíèæêà íåáîëüøàÿ/ Òîìîâ
ïðåìíîãèõ òÿæåëåé. È ýòà âûñøàÿ îöåíêà òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ Òþò÷åâà
â öåëîì ñòàëà îäíîâðåìåííî ñâèäåòåëüñòâîì õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî
ñàìîñîçíàíèÿ ñàìîé ïëåÿäû,  áëèçêîãî è àêòóàëüíîãî äëÿ íàñ ïî ñåé äåíü.
Streszczenie
Motywy s³owiañskie w liryce Tiutczewowskiej plejady
Motywy s³owiañskie w liryce poetów pónego rosyjskiego romantyzmu (Tiutczewa, Aleksego K. To³stoja, Po³oñskiego, Feta, Majkowa) przewa¿nie czerpa³y z historiozoficznych i politycznych pogl¹dów Tiutczewa. W wierszach twórców tego krêgu widoczne jest przejcie od problematyki narodowo-historycznej do etologicznej oraz rozszerzenie pierwotnie rosyjsko-polskich
tematów o dziedzictwo S³owian ba³kañskich. Autor zwraca tak¿e uwagê na gatunkowy rozwój
utworów lirycznych od oratorskiego monologu do stylizacji na folklor.

Summary
Slavic motives in the lyrics of Tyutchefs pleiad
Slavonic motives in lyric poetry of the late Russian romanticism  Tyutchev, A.K. Tolstoy,
Polonsky, Fet, Maikov  are in the predominant importance of philosophical and historical as well
as political views of Tyutchev. The development of these views from national and historical
problems to the problems of ethos and novelist; and expansion of historical topics ranging from
the Russian-Polish to the south-slavonic heritage. The development of genre from oratory monologue to the wide spectrum of lyrical and lyric-epic composition and up to folklore stylization.
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Jeszcze raz o Borysie Godunowie
Aleksandra Puszkina
Dramaturgia Puszkina wielokrotnie stanowi³a materia³ badañ literaturoznawców. Analizowano budowê, jak równie¿ ewolucjê dzie³ i ich w¹tki. Interesuj¹cy etap twórczoci stanowi¹ ma³e tragedie, które powsta³y jesieni¹ 1830 r.
w Bo³dinie. W tym okresie Puszkin zorientowa³ siê, ¿e jego utwory dramatyczne
nie mog¹ pojawiæ siê na deskach teatralnych. Skutkiem tego jego praca nabra³a
wyranego charakteru poszukiwañ nad istot¹ i mo¿liwociami literatury przeznaczonej do prezentacji scenicznej. Powsta³ nowy gatunek, nie spotykany wczeniej w dramaturgii wiatowej, dla którego autor poszukiwa³ w³aciwej nazwy1.
Niedu¿e etiudy dramatyczne ukazywa³y los cz³owieka na tle ró¿nych epok i charakterów narodowych. Odnosi siê do nich interesuj¹ca uwaga Ludmi³a Dymitrowa, i¿ dramaturgia staje siê dyskursem Puszkinowskiego zes³ania. Jej fabu³y
obejmuj¹ europejsk¹ przestrzeñ kulturow¹, wyra¿aj¹ najwa¿niejsze okresy cywilizacji po Chrystusie. W ma³ych tragediach ich autor demonstruje retrospektywne przejcie od jednej kultury ku innej, poniewa¿ w przejciu tym jako mediator
kulturalny spotykaj¹ siê prawos³awne chrzecijañstwo, religie Wschodu, francuski typ katolicyzmu i w pewnym stopniu angielski typ mistyki masoñskiej.
W cyklu tym autor dokonuje rosyjskiej dramatyzacji ogólnoeuropejskiego procesu historycznego2.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e swoistym preludium, a jednoczenie kamieniem wêgielnym dla przysz³ej twórczoci dramatycznej Puszkina by³ Borys Godunow.
Pierwsze ze swoich zakoñczonych dzie³ dramatycznych Puszkin nazwa³ tragedi¹
romantyczn¹. Stara³ siê zawrzeæ w niej wszystkie za³o¿enia w³asnej teorii dramatu. Podczas pracy nad utworem analizowa³ systemy teatralne Europy Zachodniej, studiowa³ krytykê klasycyzmu i now¹ teoriê dramatu romantycznego,
1 Sceny dramatyczne, szkice dramatyczne, studia dramatyczne. À. Åðåìèí, Ïóøêèí
â Íèæåãîðîäñêîì êðàå, Ãîðüêèé 1951, s. 7778.
2 Ë. Äèìèòðîâ, Ìàëåíüêèå òðàãåäèè À. Ñ. Ïóøêèíà êàê ðóññêàÿ äðàìàòèçàöèÿ
åâðîïåéñêîé êóëüòóðíîé èñòîðèè, Äîêëàä (íà îñíîâå äîêëàäà ïðî÷èòàííîãî âî âðåìÿ
ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè Áîëäèíñêèå ÷òåíèÿ â Áîëäèíå 1718 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.), s. 2.
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zapoznawa³ siê z ksi¹¿kami publikowanymi we Francji (oryginalnymi i w przek³adzie z jêzyka angielskiego i niemieckiego), z czasopismami, w których zamieszczano artyku³y o teatrze i dramacie (np. francuski Le Globe)3. W wyniku
owych studiów Puszkin zdecydowa³ siê na odrzucenie klasycznej zasady trzech
jednoci. Pozosta³ wierny jedynie zasadzie jednoci akcji. W Borysie Godunowie nie ma te¿ tradycyjnego podzia³u na piêæ aktów. Kolejnym nowatorstwem
by³o naruszenie czystoci gatunku. Sceny tragiczne po³¹czone zosta³y ze scenami, w których wystêpowali ludzie proci i ordynarni. Równie¿ przedstawienie
charakterów i usposobienia bohaterów stanowi³o novum dla dramaturgii tragicznej. Tradycyjny wiersz aleksandryjski Puszkin zast¹pi³ bia³ym piêciostopowym
jambem, a tak¿e zdecydowa³ siê na indywidualizacjê struktury jêzykowej oraz
na po³¹czenie wiersza z proz¹4.
Eksperymenty z jêzykiem, ³¹czenie scen tragicznych i komicznych, rezygnacja z jednoci miejsca i czasu, wprowadzanie prozaicznych replik i ca³ych scen
pisanych proz¹ to przyk³ady czerpania z dorobku Szekspira. Puszkin nie zdecydowa³ siê jednak na przejêcie metaforyki jêzyka oraz elementów fantastycznych,
zaproponowanych przez angielskiego dramatopisarza. Od dzie³ Szekspira Borysa Godunowa odró¿nia lakonizm, krótkoæ scen, a tak¿e sposób budowania wypowiedzi bohaterów. Postaci Puszkina nie tylko dzia³aj¹, ale i mówi¹ w ka¿dej
sytuacji tak, jak wypowiada³yby siê w prawdziwym ¿yciu. Nie t³umacz¹ siê
widzowi. Ich wypowiedzi s¹ opowiadaniem lub g³onymi rozmylaniami5.
Pierwsza ukoñczona tragedia nie przynios³a autorowi sukcesu. Warto jednak
spojrzeæ na Borysa Godunowa jako na obraz jednej z europejskich przestrzeni
kulturowych. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ, i¿ Polska zosta³a
potraktowana przez Puszkina jako istotna przestrzeñ kulturowa. Dramat prezentuje wzorce i stereotypy na temat narodu polskiego. Jest to wizerunek Rzeczypospolitej z perspektywy wykszta³conego cudzoziemca. Wielokrotnie zwracano
uwagê na niejednoznacznoæ zwi¹zków Puszkina z Polsk¹. Podobnie niejednoznaczne okazuje siê porównanie Polski i Rosji we wspomnianym utworze. Przeciwstawione sobie zosta³y m.in. kultura i zwyczaje obu narodów. Przyk³ady
okrelonych zachowañ (typu: zdrada, przekupstwo) trudno uznaæ za charakterystyczn¹ cechê narodow¹, stanowi¹ raczej indywidualn¹ przywarê. Zwraca jed3 Í. Ã. Ëèòâèíåíêî, Ïóøêèí è òåàòð. Ôîðìèðîâàíèå òåàòðàëüíûõ âîççðåíèé, Ìîñêâà
1974, s. 152.
4 Ibidem, s. 198215. Por. Ã. Â. Ìîñêâè÷åâà, Ê ïðîáëåìå æàíðà, Áîëäèíñêèå ÷òåíèÿ,
Íèæíèé Íîâãîðîä 1991, ñ. 5152.
5 Ñ. Áîíäè, Î Ïóøêèíå. Ñòàòüè è èññëåäîâàíèÿ, Ìîñêâà 1983, s. 187203. Por.
Ã. Â. Ìîñêâè÷åâà, Íåêîòîðûå âîïðîñû æàíðîâîé ñïåöèôèêè òðàãåäèè À. Ñ. Ïóøêèíà Áîðèñ
Ãîäóíîâ, Áîëäèíñêèå ÷òåíèÿ, Ãîðüêèé 1986, s. 5067.
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nak uwagê dosyæ specyficzne zaprezentowanie obu kultur. Szlachta polska ukazana zosta³a zgodnie z przyjêtym przez Rosjan stereotypem:
ß çíàþ: òâîé ãîñòåïðèèìíûé çàìîê
È ïûøíîñòüþ áëèñòàåò áëàãîðîäíîé
È ñëàâèòñÿ õîçÿéêîé ìîëîäîé...6

Puszkin zgodnie z przyjêtym kanonem pokaza³ Polaków podczas wspania³ego przyjêcia na czeæ Samozwañca. Wspomina o polonezie i piêknej Marynie.
Bardzo przerysowany przepych i rozmach, przys³owiowa gocinnoæ i dyskusja
przy gorza³ce  charakterystyczne dla rodowiska polskiego  stanowi¹ jaskrawy
kontrast z religijnoci¹ i skromnoci¹ rosyjsk¹7, z niezbadan¹, mroczn¹ tajemnic¹ duszy rosyjskiej, o której wspomina³ Fiodor Dostojewski. Zachodni s¹siad
Rosji ukazany zosta³ poprzez pryzmat asocjacji, jakie nagromadzi³y siê w zwi¹zku z wieloletnim wspó³istnieniem obu narodów. Puszkin spogl¹da na to z perspektywy swoich czasów. Bez w¹tpienia podziela pogl¹dy Karamzina i Kanta,
z których pierwszy sugerowa³ koniecznoæ ujarzmienia buñczucznej i zuchwa³ej
Polski oraz podporz¹dkowania jej Rosji, drugi za uwa¿a³ naród polski za przyk³ad zjawiska, które na p³aszczynie etyki okrelone zosta³o jako prymat bezrozumnej ekspansji samowoli nad ograniczon¹ przez prawodawstwo rozumu wol¹.
Tu jednak nale¿y dodaæ, i¿ Kant, bezporedni wiadek rozbiorów Polski, by³
przeciwnikiem jakiejkolwiek interwencji zewnêtrznej w sprawy Rzeczypospolitej. Uzna³ j¹ za brutalne naruszanie prawa miêdzynarodowego.
Trzeba pamiêtaæ, i¿ wykszta³cony w carskosielskim liceum Puszkin zdawa³
sobie tak¿e sprawê z istotnego wk³adu narodu polskiego w tradycjê i kulturê
europejsk¹. Owo zjawisko Janusz Tazbir scharakteryzowa³ nastêpuj¹co: Po³o¿ona na styku dwóch kultur, azjatyckiej i europejskiej, Rzeczpospolita z pierwszej przejmowa³a kulturê materialn¹, z drugiej  duchow¹. W konsekwencji
obroñc¹ z³otej wolnoci by³ ubrany z turecka szlachcic. Kultura tego stanu,
zwana potocznie sarmatyzmem, stanowi³a do pewnego stopnia wynik symbiozy
wp³ywów dwóch kontynentów: Azji i Europy. Jako taka przychodzi³a jednak
zdecydowanie nie w porê [ ], mianowicie w momencie, gdy wkraczaj¹ca na
drogê walki o hegemoniê nad wiatem Europa ani jakiejkolwiek symbiozy, ani
te¿ zwi¹zanego z ni¹ porednictwa kulturowego zdecydowanie sobie nie ¿yczy³a.
Niezmiernie owocne okaza³o siê ono natomiast w kierunku wprost przeciwnym,
6 À. Ñ. Ïóøêèí, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â äåñÿòè òîìàõ. Òîì ÷åòâåðòûé: Åâãåíèé Îíåãèí.
Äðàìàòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, Ìîñêâà 1975, s. 220.
7 Por. Ã. Â. Ìîñêâè÷åâà, Ðåìàðêè â òðàãåäèè À. Ñ. Ïóøêèíà Áîðèñ Ãîäóíîâ â ñâÿçè
ñ æàíðîâîé òðàäèöèåé. (Ê ïðîáëåìå èñòîðèçìà), Áîëäèíñêèå ÷òåíèÿ, Ãîðüêèé 1987, s. 147148.

42

Ma³gorzata Stachurka

mianowicie  w przekazywaniu cywilizacji zachodnioeuropejskiej na wschód
kontynentu. I w tym w³anie dziele kultura polska XVII w. odegra³a szczególnie
donios³¹ rolê [ ] Brückner wyrazi³ przed laty pogl¹d, i¿ europeizacja Rosji,
zapocz¹tkowana przez Piotra Wielkiego, przerwa³a polonizacjê tego kraju, jaka
mia³a miejsce za rz¹dów jego poprzedników. Car ten »ponad g³owy polskie
siêgn¹³ wprost do Zachodu [...] powolniejszy proces polszczenia zast¹pi³ gwa³townym, pospiesznym, zachodnim«. Rzekoma sprzecznoæ wydaje siê jednak
polegaæ na nieporozumieniu: to w³anie dziêki naszemu porednictwu pañstwo
moskiewskie ju¿ w XVII w. wchodzi³o w kr¹g nowo¿ytnej kultury europejskiej.
Okres ten przygotowa³ grunt pod cywilizacyjne reformy Piotra Wielkiego oraz
umo¿liwi³ ich przeprowadzenie. Moskwa skorzysta³a na tym, ¿e Polacy o wiele
wczeniej od swych wschodnich s¹siadów poczuli siê dziedzicami i wspó³twórcami najwietniejszych, szczytowych osi¹gniêæ naszego kontynentu8.
Jak podkreli³ Jan Or³owski, stanowisko Puszkina wobec kwestii polskiej
kszta³towa³y wydarzenia polityczne, znajomoæ historii konfliktów polsko-rosyjskich oraz osobiste kontakty z Polakami i kultur¹ polsk¹. Jego ojciec, Sergiusz
Lwowicz Puszkin, przez pewien czas by³ urzêdnikiem w Warszawie, za brat, Lew
Siergiejewicz, uczestniczy³ w t³umieniu powstania listopadowego. Znane s¹ listy
Puszkina do El¿biety Chitrowo, córki marsza³ka Kutuzowa, w których poeta negatywnie ocenia³ powstanie polskie i d¹¿enie Polaków do uniezale¿nienia siê od
wp³ywów rosyjskich9. Inne polskie elementy, które znalaz³y wyraz w twórczoci
Puszkina, to polskie ksi¹¿ki i ksi¹¿ki o Polsce w jego bibliotece domowej, wyniesiony z liceum w Carskim Siole kult Kociuszki  polskiego bohatera narodowego,
który dla autora Borysa Godunowa by³ symbolem ukochania wolnoci i narodowej
dumy narodu polskiego10, dyskurs z obietnicami cara dotycz¹cymi reform konstytucyjnych w Polsce (wiersz Ñêàçêè. Noël), znajomoæ z hrabi¹ Olizarem i jej
literacka spucizna (Do hr. Olizara)11, znajomoæ z Mickiewiczem12.
8 J. Tazbir, Sarmaci w roli poredników, Niezbêdnik Inteligenta. Bezp³atny dodatek do tygodnika Polityka, nr 38, 18 wrzenia 2004, s. 28, 30.
9 J. Or³owski, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Warszawa 1992, s. 7075.
10 Por. wypowied Puszkina skierowan¹ do Tadeusz Bu³haryna: Íå òî áåäà, ÷òî òû ïîëÿê./
Êîñòþøêî ëÿõ, Ìèöêåâè÷ ëÿõ! Cyt. za: Í. Ôîðòóíàòîâ, Ýôôåêò Áîëäèíñêîé îñåíè, Íèæíèé
Íîâãîðîä 1999, s. 98.
11 Dzieje kontaktów hr. Gustawa Olizara z Aleksandrem Puszkinem oraz analizê wiersza Do
hr. Olizara przedstawi³ Andrzej Dworski w artykule pt. Do hr. Olizara Aleksandra Puszkina.
Próba interpretacji, Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia II, nr 129, s. 2960.
Por. Ä. Ï. Èâèíñêèé, Ïóøêèí è Ìèöêåâè÷. Ìàòåðèàëû ê èñòîðèè ëèòåðàòóðíûõ îòíîøåíèé
18261829, Ìîñêâà 1999, s. 7684.
12 O kszta³towaniu siê i znaczeniu mitu przyjani Puszkina z Mickiewiczem zob.: Ä. Ï. Èâèíñêèé,
Ïóøêèí è Ìèöêåâè÷..., s. 525; Ä. Ï. Èâèíñêèé, Âçàèìîîòíîøåíèÿ À. Ñ. Ïóøêèíà è Àäàìà
Ìèöêåâè÷à êàê êóëüòóðíûé ìèô (íà÷àëî ôîðìèðîâàíèÿ ìèôà), [â:] Íàó÷íûå äîêëàäû
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Borys Godunow Puszkina doczeka³ siê licznych omówieñ. Wród nich mo¿na odnaleæ komentarz i przypisy Leona Gomolickiego do tekstu dramatu. Znajdujemy tam krótk¹ informacjê, i¿ do osób fikcyjnych w utworze nale¿¹: Pimen,
Afanasij Michaj³owicz Puszkin, syn Andrzeja Kurbskiego, War³aam i Misai³,
Fiko³ka  ¯elazny Ko³pak, szlachcic Ro¿now, a tak¿e Polacy: zakonnik Czerniakowski i szlachcic Sobañski13. Intryguj¹co brzmi zapis: syn Andrzeja Kurbskiego. Kim okazuje siê byæ ów Kurbski? Kurbski, postaæ fikcyjna, to syn kazañskiego bohatera, który prowadzi³ korespondencjê z carem Iwanem Gronym,
a w 1564 r. (po zwyciêstwie Polaków pod Czanikami i przed ich zwyciêstwem
pod Orsz¹) przeszed³ na stronê Zygmunta Augusta i dosta³ od niego posiad³oci.
Ludwik Bazylow pisa³ o nim w sposób nastêpuj¹cy: Do pocz¹tku lat szeædziesi¹tych Kurbski wiernie s³u¿y³ m³odemu Iwanowi Gronemu, cieszy³ siê jego
wielkimi wzglêdami, nale¿a³ do tzw. Rady Wybranej, bra³ udzia³ w wyprawach
na Chanat Kazañski i w operacjach wojskowych pierwszego okresu wojny o Inflanty. 30 IV 1564 r. opuci³ szeregi i zbieg³ do Rzeczypospolitej, ratuj¹c zreszt¹
w ten sposób ¿ycie  po pewnych niepowodzeniach wojennych decyzja o jego
losach zosta³a ju¿ podjêta. W Polsce otrzyma³ Kurbski dobra ziemskie od króla
Zygmunta Augusta, osiad³ w nich i zaj¹³ siê nauk¹. Czasu nie traci³, a talentu te¿
mu nie brakowa³o, wzi¹³ siê wiêc po kilku latach do pisania. Jeszcze zreszt¹
w 1564 r. napisa³ i przekaza³ carowi list (pos³anije) z oskar¿eniem o stosowanie
strasznych represji wobec niewinnych ludzi. Niezale¿nie od treci, Kurbski ju¿
w tym pierwszym licie dowiód³ swoich umiejêtnoci i nie bez racji historycy
literatury nazywaj¹ ten utwór arcydzie³em prozy oratorskiej. Co do treci, zdania
bywaj¹ bardzo podzielone, a Kurbskiemu zarzuca siê co najmniej stronniczoæ,
mo¿e lepiej by³oby powiedzieæ jednostronnoæ. Prawdziwie obiektywny s¹d nie
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ, Ìîñêâà 1998, âûï. 3, s. 149160; A. B. Ëanaòîâ, Ïóøêèí è
Ìèöêåâè÷: ëè÷íàÿ äðóæáà èëè òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî? (Ê ïðîáëåìå ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîé
ìèôîëîãèè), [â:] À. Ñ. Ïóøêèí è ìèð ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû (Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïîýòà), ðåä. Ë. Í. Áóäàãîâà, Ìîñêâà 2000, s. 112-130; Á. Áÿëîêîçîâè÷, Àäàì Ìèöêåâè÷
â ïîýòè÷åñêîì âîñïðèÿòèè À. Ñ. Ïóøêèíà: îáðàç è ñèìâîë, [â:] Õóäîæåñòâåííîå ìûøëåíèå
â ëèòåðàòóðå XIXXX âåêîâ. Ìåæâóçîâñêèé òåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ, ðåä.
Â. È. Ãðåøíûõ, Êàëèíèíãðàä 1994, s. 313; B. Bia³okozowicz, Adam Mickiewicz jako poetycki
symbol polsko-litewskiego i polsko-wschodnios³owiañskiego zbli¿enia, porozumienia i wspó³pracy,
[w.] S³owo, tekst. Czas. Materia³y III Miêdzynarodowej konferencji naukowej powiêconej
200-leciu urodzin Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina, pod red. L M. Aleksiejenki, Szczecin 1999, s. 11-21; U. Marchel, Mickiewicz a Puszkin  wzajemne przek³ady, Acta Polono-Ruthenica, t. VI, Olsztyn 2001, s. 271273; J. widziñski, Adam Mickiewicz w opiniach rosyjskich
i radzieckich, Poznañ 1992. Pr. tak¿e bibliografiê w pracy: M. Stachurka, Wzajemne stosunki Mickiewicza i Puszkina w wietle badañ naukowych, praca magisterska, Olsztyn 1995, s. 123126.
13 Przypisy: L. Gomolicki [w:] A. Puszkin, Dzie³a wybrane, t. IV: Utwory dramatyczne, Warszawa 1956, s. 264265.
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powinien byæ jednak zbyt trudny: z punktu widzenia interesów pañstwa i jego
rozwoju Grony broni³ s³usznej sprawy, a nie bojarzy, i w tym sensie ma³o siê
przyda³ Rosji list Kurbskiego, który w swoich bezporednich oskar¿eniach mia³
jednak oczywicie racjê. W po³owie lat siedemdziesi¹tych Kurbski napisa³ d³u¿szy, zwarty utwór, nasycony te¿ konkretn¹ treci¹ historyczn¹: Historiê o wielkim ksiêciu moskiewskim (Istorija o wielikom kniazie moskowskom). Jest to,
rzecz jasna, znowu pamflet wymierzony przeciw Gronemu, cenny dla historyka
ze wzglêdu na zawarte w nim wiadomoci. Oprócz tego, utrzymywa³a siê jeszcze osobliwa »korespondencja« z carem; ³¹cznie Kurbski wys³a³ do niego cztery
listy, a dwa razy  co jest najbardziej charakterystyczne, otrzyma³ nawet odpowied. Nie tylko pierwszy list, lecz w ogóle ca³a twórczoæ Kurbskiego ma du¿¹
wartoæ historyczn¹ i literack¹14.
Syn Kurbskiego, pojawiaj¹cy siê na kartach dramatu Puszkina, wychowany
w rodowisku nieruskim, okazuje siê byæ najdzielniejszym i najlepszym z ruskich
¿o³nierzy. Przeciwstawia siê go Lachom, którzy ust¹pili na polu walki wobec si³
skupionych wokó³ ksiêcia Szujskiego. Puszkin, tworz¹c wizerunek Rosjanina patrioty, móg³ nadaæ mu nazwisko neutralne, nie wywo³uj¹ce skojarzeñ z ¿adn¹
autentyczn¹ postaci¹ historyczn¹. Nasuwa siê wiêc pytanie, dlaczego tak¹ rolê
powierzono postaci, której nazwisko nie pozwala na jednoznaczn¹ ocenê. Wyjanienie w pewnym sensie przynosi wypowied Galiny Moskwiczewej, która zauwa¿a, ¿e na drodze do tronu moskiewskiego Samozwaniec opiera³ siê na si³ach
zewnêtrznych, w tym polskich, gromadzi³ wokó³ siebie odsuniêtych od ³ask bojarów rosyjskich, którzy ratowali siê ucieczk¹ za granicê przed Iwanem Gronym15.
Trudno jednak uznaæ ten argument za ostatecznie wyczerpuj¹cy problem.
Kolejn¹ osob¹ dramatu, na któr¹ warto zwróciæ uwagê, jest szlachcic
Sobañski. Jest to równie¿ postaæ fikcyjna. Jak wiadomo, Puszkin wielokrotnie
umieszcza³ w utworach elementy autobiograficzne i z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na stwierdziæ, ¿e tak by³o i w tym przypadku. Wród bohaterów
dramatu kr¹¿y³ niejaki Puszkin (zapewne alter ego jednego ze znamienitych
przodków pisarza). W innym fragmencie tego¿ utworu W. Listow odkry³ kolejn¹
osobist¹ aluzjê  informacjê o 72-metrowej dzwonnicy Monasteru Nowodziewiczego, któr¹ zbudowano w latach 16891690, tj. w pocz¹tkach panowania Piotra
I. Pejza¿ Dziewiczego Pola pokazany zosta³ przez pryzmat prywatnych wspomnieñ poety z okresu przedlicealnego16.
14
15
16

L. Bazylow, Historia Rosji, t. I, Warszawa 1983, s. 2729.
Ã. Â. Ìîñêâè÷åâà, Íåêîòîðûå âîïðîñû , s. 65.
Â. Ñ. Ëèñòîâ, Ê èñòîëêîâàíèþ èñòîðè÷åñêèõ íåòî÷íîñòåé â Áîðèñå Ãîäóíîâå
è Àðàïå Ïåòðà Âåëèêîãî, Áîëäèíñêèå ÷òåíèÿ, Ãîðüêèé 1985, s. 176.
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Podczas tworzenia dramatu poeta musia³ mieæ jeszcze w pamiêci postaæ
piêknej Polki  Karoliny Sobañskiej. Bardzo prawdopodobne, ¿e wspomnienia
te mog³y wp³yn¹æ na ostateczny wizerunek Maryny Mniszech, która sw¹ urod¹
zawojowa³a Samozwañca. Karolina Rozalia Tekla Sobañska z Rzewuskich by³a
agentk¹ Iwana Witta, zbiera³a informacje o Mickiewiczu i Puszkinie. Dla niej
podobaæ siê by³o rzecz¹ tak naturaln¹, jak oddychaæ. Uderza³a nie tylko wdziêkami, ale i rzadkim dowcipem, i nies³ychan¹ subtelnoci¹ w kokieterii. Sama nie
wiedzia³a, gdzie siê u niej koñczy szczeroæ, a zaczyna udawanie. Ca³y ¿ywot jej
by³ d³ugim ci¹giem salonowych zwyciêstw [...]. U niej wszelkie uczucia przywdziewa³y do tego stopnia pozór prawdy, i¿ najwiêkszy znawca bra³ fa³szywe
kamienie za najczystszej wody brylanty. Jak w mitologicznych baniach wró¿ka
dotkniêta talizmanem wraca do swych kszta³tów rzeczywistych, tak dla Mickiewicza talizmanem by³ geniusz jego, który nie móg³ pozostaæ d³ugo w zalepieniu...17. Pisano o niej równie¿, i¿ by³a najpiêkniejsz¹ z ¿yj¹cych wówczas
w Odessie Polek: weso³a, wytworna, ¿ywa, wszechstronnie wykszta³cona, wielbicielka sztuk piêknych, liczna pianistka by³a dusz¹ tego towarzystwa, do którego nale¿a³a18. Niektórzy literaturoznawcy s¹ zdania, ¿e wiersz Puszkina
Ïðîñòèøü ëè ìíå ðåâíèâûå ìå÷òû powiêcony zosta³ nie Amalii Riznicz,
a w³anie Karolinie Sobañskiej. 11 listopada 1823 r., w dniu powstania utworu,
poeta by³ w cerkwi na chrzcinach syna Woroncowów. Wówczas Karolina Sobañska, w³o¿ywszy palce do wody wiêconej, dotknê³a czo³a poety. W rêkopisach Puszkina z tego dnia znalaz³ siê zapisek: Chrzest19. W wietle owych faktów
zarówno postaæ Maryny, jak i szlachcica Sobañskiego nale¿a³oby potraktowaæ
jako elementy autobiograficzne w utworze.
Wród nazwisk autentycznych postaci wymienionych przez Puszkina w dramacie pojawi³ siê Piotr £ukicz Chruszczow. L. Gomolicki wyjania, i¿ by³ on
pierwszym ho³ow¹ doñskich Kozaków i oskar¿ycielem Samozwañca, który
straci³ go w Putywlu w 1605 r.20 Jednak¿e Piotr Chruszczow, postaæ historyczna, pojawi³ siê równie¿ w okresie rz¹dów Katarzyny II. Bra³ udzia³ w spisku,
którego celem by³o wyniesienie na tron uwiêzionego przez Katarzynê II Iwana
Antonowicza, by³ego cara. W czasie ledztwa, które zaczê³o siê po aresztowaniach w padzierniku 1762 r., ustalono winê porucznika i skazano go na karê
mierci. Carowa w swoim pierwszym manifecie koronacyjnym zamieni³a m.in.
17
18
19
20

Cyt. za: W. Woroszylski, Kto zabi³ Puszkina, Warszawa 1991, s. 253.
Ïóøêèíñêèå ìåñòà. Ïóòåâîäèòåëü, ÷. 2, Ìîñêâà 1988, s. 165.
Ibidem, s. 165.
A. Puszkin, Dzie³a , s. 262.
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tê karê mierci na piêtnowanie, wykluczenie ze stanu szlacheckiego i do¿ywotnie
zes³anie na Kamczatkê. Po dziesiêciu latach Chruszczow uciek³ z Kamczatki
wspólnie z Beniowskim (sic!) i wst¹pi³ na s³u¿bê francusk¹21. Puszkin ¿ywo
interesowa³ siê histori¹, szczególnie wnikliwie studiowa³ wydarzenia z czasów
panowania Piotra I i Katarzyny II. Trudno bez szczegó³owych badañ (zarówno
genealogicznych, jak równie¿ stricte historycznych) postawiæ tezê, i¿ uwypuklenie roli postaci Chruszczowa na kartach dramatu mia³o na celu skojarzenie jego
postaci z losami porucznika, który pod koniec XVIII w. uciek³ za granicê w towarzystwie Polaka. Bez w¹tpienia jednak wspomniana zbie¿noæ nazwisk jest
intryguj¹ca.
W Borysie Godunowie Puszkin przeciwstawia nie tylko tyrañsk¹ w³adzê
»niememu ludowi«, ale i dwie ró¿ne kultury narodowe, które siêgaj¹ do odmiennych róde³ i historycznie s¹ sobie obce  pisa³ J. Or³owski. Rosyjskoæ w ujêciu
Puszkina tkwi swymi korzeniami w ludowej i s³owiañskiej w swej istocie tradycji staroruskiej. Kulturê Polski feudalnej traktowa³ poeta jako wytwór oderwany
od rodzimej gleby, obcy, wynarodowiony, przesi¹kniêty pierwiastkami zapo¿yczonymi z ³aciñsko-katolickiej cywilizacji Zachodu. Ta zasadnicza odmiennoæ
tradycji kulturowej Rosji i Polski jest wed³ug Puszkina przyczyn¹ odwiecznej
wani obydwu pañstw i narodów. W jego rozumieniu wynik owego sporu dziejowego przes¹dzi³a historia na korzyæ Rosji, czego potwierdzenie widzia³
w upadku Polski. Jej w³adcy  zdaniem poety  oderwawszy siê od ludu, sami
pozbawili swój kraj ¿yciodajnej si³y i skazali go na nieuchronn¹ klêskê. Taka
»wynarodowiona« Polska nie by³a w stanie oprzeæ siê Rosji silnej moc¹ ducha
swego ludu, liczy³a tylko na pomoc Zachodu i dlatego stanowi³a sta³e zagro¿enie
dla pañstwa rosyjskiego. Na takich w³anie przes³ankach opiera³ Puszkin swoje
stanowisko w kwestii polskiej22.
Powy¿sza opinia, moim zdaniem, jest zbyt kategoryczna. Wspó³czesne badania nad tekstami Puszkina niejednokrotnie potwierdzi³y, ¿e nie jest mo¿liwe
jednoznaczne okrelenie stosunku rosyjskiego wieszcza do Polski i Polaków.
Pogl¹dy Puszkina na sprawê Polski ró¿ni³y siê od jego osobistych stosunków
z Polakami, jednak¿e opiniê na temat istotnej roli kultury Rzeczypospolitej i jej
znaczenia dla Rosji i Europy Zachodniej pisarz musia³ mieæ ostatecznie skrystalizowan¹ i niezmienn¹.

21 W. A. Serczyk, Katarzyna II  carowa Rosji, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 
£ód 1983, s. 132135.
22 J. Or³owski, op. cit., s. 7475.
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Ðåçþìå
Åùå ðàç î Áîðèñå Ãîäóíîâå Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà
Òðàãåäèþ Áîðèñ Ãîäóíîâ íàäî ñ÷èòàòü êàðòèíîé ñóùåñòâåííîãî êóëüòóðíîãî
ïðîñòðàíñòâà. Äðàìà èçîáðàæàåò îáùåïðèíÿòûå ñòåðåîòèïû è îáðàçöû êàñàþùèåñÿ
ïîëüñêîãî íàðîäà, îäíàêî îáðàùàåò âíèìàíèå íà íåîäíîçíà÷íîñòü âçàèìîîòíîøåíèé
Ïóøêèíà ñ Ïîëüøåé. Ïîýò ïðîòèâîïîñòàâèë â ïðîèçâåäåíèè êóëüòóðó è îáû÷àè îáîèõ
íàðîäîâ, ïîäîáðàë ãåðîåâ, êîòîðûõ ôàìèëèè è ïîâåäåíèå ìîãëè âûçûâàòü ó âíèìàòåëüíîãî
÷èòàòåëÿ ñîìíåíèÿ, à òàêæå àññîöèàöèè ñ áèîãðàôèåé ïèñàòåëÿ. Äåéñòâóþùèìè ëèöàìè
îêàçàëèñü ì. ïð. âûìûøëåííûé ñûí Àíäðåÿ Êóðáñêîãî  êàçàíñêîãî ãåðîÿ, øëÿõòè÷
Ñîáàíñêèé  âîçìîæíî ñâÿçàí ñ àãåíòîì Êàðîëèíîé Ñîáàíñêîé, òàèíñòâåííûé
è íåîäíîçíà÷íûé Ï¸òð Ëóêè÷ Õðóùîâ. Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ òåêñòîâ Ïóøêèíà
ïîäòâåðäèëè, ÷òî íåâîçìîæíî îäíîçíà÷íî îïðåäåëèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ðóññêîãî ïîýòà
ñ Ïîëüøåé è ïîëÿêàìè. Âçãëÿäû Ïóøêèíà íà äåëà Ïîëüøè îòëè÷àëèñü îò åãî ëè÷íûõ
âçàèìîîòíîøåíèé ñ îòå÷åñòâåííèêàìè Ìèöêåâè÷à, íî, âåðîÿòíî, ìíåíèå íà òåìó ñóùåñòâåííîé
ðîëè êóëüòóðû Ðå÷è Ïîñïîëèòîé è åå çíà÷åíèå äëÿ Ðîññèè è Çàïàäíîé Åâðîïû áûëî ó ïèñàòåëÿ
íåèçìåíèìîå è îêîí÷àòåëüíî âûêðèñòàëëèçîâàííîå.

Summary
Once again about Boris Godunof by Alexandr Pushkin
The tragedy Borys Godunov should be admitted to be a picture of an essential culture space.
The drama represents generally accepted stereotypes and patterns refering to the Polish nation,
however it pays attention to diversity of meaning of Pushkins attitude towards Poland. The poet
contrasted in the work culture and customs of both nations, he chose heroes, whose names and
behaviour evoked readers doubts and associations with the biography of Pushkin. Characters of
the drama are among others: the fictitious son of Andrzej Kurbski  the Kazakh hero, the nobleman Sobañski  in all probability related to the emissary Karolina Sobañska, mysterious and
susceptible of various interpretations Piotr £ukicz Chruszczow. Present Pushkins texts researches
confirmed, that impossible is univocal defining the poets mutual relations to Poland and the
Polish. Pushkins views on the Polish matter differed from his personal connections with Mickiewiczs compatriots, but, probably, he had the invariable and finally specified opinion on the real
weight of the Republic of Polands culture and its meaning for Russia and Western Europe.
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Ïîëüñêèé aðîìàò â ïðîçå Í. Ñ. Ëåñêîâà
Êàê õîðîøî èçâåñòíî, Í. Ñ. Ëåñêîâ  îäèí èç íàèáîëåå ñàìîáûòíûõ
ðóññêèõ ïèñàòåëåé âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà. Îäíàêî ïûòëèâîìó
èññëåäîâàòåëþ ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà1, âîññîçäàòåëþ áûòîâîé
è äàæå ýòíîãðàôè÷åñêîé ñïåöèôèêè ðóññêîé æèçíè2 íå áûëà ÷óæäà è ñôåðà
èíîãî, êàñàåòñÿ ëè ýòî æèçíåóñòðîéñòâà äðóãèõ íàðîäîâ èëè
îñîáåííîñòåé óæå èíîíàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà.
Ê ÷èñëó òàêèõ îòíîñèòåëüíî ïåðèôåðèéíûõ, íî âàæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ
òâîð÷åñòâà Ëåñêîâà îòíîñèòñÿ âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ Ïîëüøåé è ïîëÿêàìè.
Â ïðîçàè÷åñêîì ëåñêîâñêîì íàñëåäèè ïðàêòè÷åñêè âî âñåé åãî
õðîíîëîãè÷åñêîé ïðîòÿæåííîñòè ìîæíî âûäåëèòü íå ìåíåå äåñÿòêà
òåêñòîâ, ãäå òàê èëè èíà÷å çàÿâëåí ïîëüñêèé àðîìàò â ðàçëè÷íûõ åãî
âàðèàíòàõ (ìîòèâ, òåìà, ïåðñîíàæ). Íàèáîëåå âíÿòíî óêàçàííûå
êîìïîíåíòû îáíàðóæèâàþòñÿ â ðîìàíàõ Íåêóäà (1864); Îáîéäåííûå (1865);
ïîâåñòè Îñòðîâèòÿíå (1866); õðîíèêå Ñîáîðÿíå (1872), ðàññêàçàõ
è î÷åðêàõ ðàçíûõ ëåò: Çàãàäî÷íûé ÷åëîâåê (1870); Ðóññêèé äåìîêðàò
â Ïîëüøå (1880); Ðàéñêèé çìåé (1882); Èíòåðåñíûå ìóæ÷èíû (1885);
Èíæåíåðû-áåññåðåáðåííèêè (1887); Àíóòêà (1888).
Íåñîìíåííî îäíèì èç ïåðâûõ èìïóëüñîâ ê ïîÿâëåíèþ èíòåðåñà
ê Ïîëüøå ñòàëî íåäîëãîå ïðåáûâàíèå â Âàðøàâå è Êðàêîâå, êîãäà ïîñëå
ïîÿâëåíèÿ â ãàçåòå Ñåâåðíàÿ ï÷åëà ñòàòüè Í. Ñ. Ëåñêîâà î ïåòåðáóðãñêèõ
ïîæàðàõ, âåñíîé 1862 ã. ïîñëåäîâàëè áåçîñíîâàòåëüíûå îáâèíåíèÿ
â äîíîñèòåëüñòâå íà ðåâîëþöèîííûå ñèëû è ïèñàòåëü âûíóæäåí áûë íà
íåêîòîðîå âðåìÿ ïîêèíóòü Ðîññèþ.
Âïðî÷åì ïåðåîöåíèâàòü âëèÿíèå óïîìÿíóòîé ïîåçäêè âðÿä ëè ñòîèò,
èáî ïðèñóòñòâèå ïîëüñêîé òåìû â îáùåñòâåííîì è êóëüòóðíîì ñîçíàíèè
Ðîññèè íà ïðîòÿæåíèè ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè áûëî âåëè÷èíîé
1 À. À. Ãîðåëîâ, Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷ Ëåñêîâ, [â:] Èñòîðèÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû 19 âåêà
(âòîðàÿ ïîëîâèíà), Ìîñêâà 1991, ñ. 320.
2 Â. Áîãäàíîâ, Í. Ñ. Ëåñêîâ â ðóññêîé ëèòåðàòóðå, [â:] Â ìèðå Ëåñêîâà, Ìîñêâà 1983, ñ. 9.
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ïîñòîÿííîé è Ëåñêîâ íåñîìíåííî ñòàëêèâàëñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìàòèêîé êàê
äî, òàê è ïîñëå ñâîåãî ïóòåøåñòâèÿ.
Íå ñëó÷àéíî â õðîíèêå Ñîáîðÿíå, ãäå ÷àñòüþ ïîâåñòâîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
äíåâíèêîâûå çàïèñè ãëàâíîãî ãåðîÿ Ñàâåëèÿ Òóáåðîçîâà ïðåäñòàâëåíû
çàìåòêè, îòíîñÿùèåñÿ ê 30-ì ãã. XIX âåêà. Ãëóõàÿ ðîññèéñêàÿ ïðîâèíöèÿ,
â êîòîðîé îáðåòàåò ñâÿùåííîñëóæèòåëü Òóáåðîçîâ, êàê âûÿñíÿåòñÿ, æèâî
èíòåðåñóåòñÿ ïîëüñêèì âîïðîñîì. Äèàëîã ïðîâèíöèàëîâ, çàôèêñèðîâàííûé
â äíåâíèêå Òóáåðîçîâà, òîìó ñâèäåòåëüñòâî:
Ïåðåêà÷èâàåìñÿ äà äóðàêîâ òåøèì: òî ïîëÿêîâ íàãàéêàìè ïîò÷óåì, òî ó èõ
õèòðûõ ïîëÿ÷åê ðó÷êè öåëóåì [...].
 À âñå æå,  ãîâîðþ,  âîéñêà íàøè òàì ïî êðàéíåé ìåðå óäåðæèâàþò
ïîëÿêîâ, ÷òîá îíè íàì íå âðåäèëè.
 Íè îò ÷åãî îíè èõ,  îòâå÷àåò, íå óäåðæèâàþò; äà è íàì òå ïîëÿêè íå
ñòðàøíû áû, êîãäà á ìû ñàìè äðóã äðóãà åñòü îáåùàíüÿ íå ñäåëàëè3.

Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â äàííîì è ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ðå÷ü íå èäåò,
êîíå÷íî, îá àâòîðñêèõ îöåíêàõ. Ýòî óðîâåíü ïîíèìàíèÿ è ñóæäåíèé
êîíêðåòíûõ ïåðñîíàæåé.
Íåðåäêî ïðèñóòñòâèå ïîëüñêîãî àðîìàòà â õóäîæåñòâåííîì ìèðå
Ëåñêîâà ìàðêèðóåòñÿ êàêèì-ëèáî îòäåëüíûì çíàêîì, â òîì ÷èñëå íà óðîâíå
ðå÷è, à òî÷íåå ðå÷åâîé ïðàêòèêè ïåðñîíàæåé, êîòîðûå ïîëÿêàìè ïî
îïðåäåëåíèþ íå ÿâëÿþòñÿ, íî äåìîíñòðèðóþò ïðèñóòñòâèå ïîëîíèçìîâ
â ñâîåì ñîçíàíèè:
 Îñíîâàòåëüíî, âåñüìà îñíîâàòåëüíî, Ôðèäðèõ Ôðèäðèõîâè÷,  îòâåòèë îí
Øóëüöó.
 Ýõ, áàòþøêà, äà çîâèòå ìåíÿ ïðîñòî Ôåäîð Ôåäîðûè÷åì. Âåäü ýòî
âøèñòêî åäíî, öî êîíü, öî ëîøàäü (III, 434).

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîëüñêàÿ òåìà âîçíèêàåò â ëåñêîâñêèõ òåêñòàõ
â ñâÿçè ñ ïðèâÿçêîé ê êîíêðåòíîìó òîïîñó è òîãäà îöåíêà (îïÿòü-òàêè
ïðåèìóùåñòâåííî äîâåðÿåìàÿ ïåðñîíàæó) ìîòèâèðóåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì
âïå÷àòëåíèåì, à íå èñòîðè÷åñêîé ðåöåïöèåé èëè îñìûñëåíèåì ëè÷íî íå
ïåðåæèòîãî îïûòà. Òàêîâû, íàïðèìåð, âïîëíå äîáðîæåëàòåëüíûå ïî
ïðåèìóùåñòâó ðàññóæäåíèå ãåðîåâ ðîìàíà Îáîéäåííûå (1865) î Âàðøàâå
3 Í. Ñ. Ëåñêîâ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Â äâåíàäöàòè òîìàõ, ò. 1, Ìîñêâà, 1989, ñ. 85.
Â äàëüíåéøåì öèòàòû ïðèâîäÿòñÿ ïî äàííîìó èçäàíèþ ñ óêàçàíèåì íîìåðà òîìà è ñòðàíèöû
â ñêîáêàõ çà òåêñòîì.
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è âàðøàâÿíàõ, ïîëüñêèõ îáû÷àÿõ è áûòîâûõ ïðèâû÷êàõ, âîñïðîèçâåäåííûå
Ëåñêîâûì â ôîðìàòå îáìåíà äîðîæíûìè âïå÷àòëåíèÿìè. Âàðøàâà çäåñü
õîðîøèé, òèïè÷åñêèé ãîðîä, âàðøàâñêèå ìóæ÷èíû ...è æèâóò, è äóìàþò,
è ëþáÿò, è íå íàäîåäàþò ñâîèì æåíùèíàì îäíîþ äîêó÷íîþ ôðàçîþ
(III, 146) è ò.ï.
Íàèáîëåå ðàçâåðíóòî ïîëüñêàÿ òåìà çàÿâëåíà ó Ëåñêîâà â îäíîì èç
ñàìûõ êðóïíûõ åãî ðîìàíîâ 1860-õ ãã. Íåêóäà (1864). Èìåííî çäåñü, êàê
äóìàåòñÿ, îêàçàëèñü ñîâìåùåííûìè ëè÷íûå âïå÷àòëåíèÿ àâòîðà îò ïîåçäêè
â Ïîëüøó, ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé (êîòîðûå Ëåñêîâ, êàê èçâåñòíî,
äîñòàòî÷íî ñêðóïóëåçíî ôèêñèðîâàë) è íàèáîëåå âíÿòíî îáîçíà÷èëàñü
àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ â ïëàíå îñâîåíèÿ ïîëüñêîãî ìàòåðèàëà.
Ñóòü íîâàòîðñòâà Ëåñêîâà ìîæåò áûòü ïðîÿâëåíà áîëåå òî÷íî, åñëè
èìåòü â âèäó íåñêîëüêî äîñòàòî÷íî âàæíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Íà÷àëî 1860-õ ã. (è îñîáåííî 1862 ã.) áûëè îòìå÷åíû äîñòàòî÷íî
çàìåòíîé âñïûøêîé ïîëîíîôîáèè â ðóññêîì îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè.
Ãàçåòíàÿ è æóðíàëüíàÿ ïóáëèöèñòèêà ýòîãî ïåðèîäà ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ
àêòèâíîñòè êóëüòèâèðîâàëà â îáûâàòåëüñêîì ñîçíàíèè ÿâíî
äåìîíèçèðîâàííûé îáðàç ïîëÿêà. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî òî, ÷òî ýòà
êàìïàíèÿ áûëà ñâÿçàíà c ïåòåðáóðãñêîé ïîæàðíîé ýïèäåìèåé 1862 ã.
Â ñèëó òîãî, ÷òî êîíêðåòíûå âèíîâíèêè áåäñòâèÿ òàê è íå áûëè
îáíàðóæåíû, ïîÿâèëñÿ, åñëè òàê ìîæíî âûðàçèòüñÿ, îáùåñòâåííûé çàïðîñ
íà êîíêðåòèçàöèþ ôàíòîìà çëà. Èññëåäîâàòåëüíèöà À. Áëóìà,
îñíîâàòåëüíî èçó÷èâøàÿ ñòîëè÷íóþ ïåðèîäèêó 1862 ã., êîíñòàòèðîâàëà, ÷òî
ïåòåðáóðãñêèå áåäñòâèÿ â äîñòàòî÷íî áîëüøîì êîëè÷åñòâå èçäàíèé
ïîðîäèëè îáâèíåíèÿ â äóõå èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ êñåíîôîáèè,
êîòîðàÿ âñåãäà àêòóàëèçèðîâàëàñü â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ:  âî âðåìÿ ÷óìû,
õîëåðû è ïðåæíèõ ïîæàðîâ õîäèëè òîëêè, ÷òî îòðàâëÿþò íåìöû,
à ïîäæèãàþò ïîëÿêè4.
Ïîäîáíîå âîñïðèÿòèå ÷óæîãî, ïðè÷åì íå âñåãäà â ñâÿçè ñ êàêèì-òî
ýêñòðåìàëüíûìè ñîáûòèÿìè, äàâíî óæå ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ñåðüåçíîãî
èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ íàóê. Ðàçóìååòñÿ, ýòî îòíîñèòñÿ
ê ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîé êîìïàðàòèâèñòèêå, ïðåæäå âñåãî, â òîé åå ÷àñòè,
êîòîðàÿ â íà÷àëå ÕÕ âåêà ïîëó÷èëà íàçâàíèå èìàãîëîãèè. Ñôåðîé åå
èíòåðåñà, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ôðàíöóçñêîãî ó÷åíîãî Æàíà-Ìàðêà
Ìóðà ñòàëî âûÿâëåíèå òèïîëîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âîññîçäàíèÿ îáðàçà
4 À. Áëóìà, Îáðàç ïîëÿêà â ðóññêîé ïóáëèöèñòèêå 1862 ãîäà, [â:] Ôèëîëîãè÷åñêèå
÷òåíèÿ: 2004, Äàóãàâïèëñ 2005, ñ. 105.
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èíîñòðàíöà â íàöèîíàëüíûõ ëèòåðàòóðàõ. Ïàðàëëåëüíî ñõîäíîé
ïðîáëåìàòèêîé çàíèìàëèñü è ñîöèîëîãè, êîòîðûå ïûòàëèñü ïðîÿñíèòü
ìåõàíèçìû îôîðìëåíèÿ îáðàçà »÷óæîãî« â ìàññîâîì îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè.
Ýòîò ïîñëåäíèé àñïåêò ïðîäåìîíñòðèðîâàë îñîáóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
ê ñîçäàíèþ ðàçíîãî ðîäà ëîæíûõ ìèôîâ è ñòåðåîòèïîâ5.
Â ñëó÷àå ñ Ëåñêîâûì ÿâíî çíàêîâûé õàðàêòåð èìååò òî, ÷òî îäíèì èç
ïåðñîíàæåé ðîìàíà Íåêóäà ñòàíîâèòñÿ íåêèé ó÷èòåëü èç ïîëÿêîâ Þñòèí
Ïîìàäà, ïðèíàäëåæàùèé ê ãðóïïå òàê íàçûâàåìûõ ÷èñòûõ íèãèëèñòîâ.
Äàííûé ïåðñîíàæ åñëè è íå èäåàëèçèðóåòñÿ (÷òî â ðåàëèñòè÷åñêîì òåêñòå,
âèäèìî, íåâîçìîæíî âîîáùå), òî íàäåëÿåòñÿ öåëûì ðÿäîì îò÷åòëèâî
ïîëîæèòåëüíûõ ïðèçíàêîâ. Ïîìàäà â ðàçëè÷íûõ ñþæåòíûõ êîëëèçèÿõ
äåìîíñòðèðóåò ñïîñîáíîñòü ê ïîäâèæíè÷åñêîìó ñëóæåíèþ èäåå,
ñàìîîòâåðæåííîñòü, ðûöàðñêîå îòíîøåíèå ê æåíùèíå. Áîëåå òîãî, àâòîð
èíòåðïðåòèðóåò ñâîåãî ãåðîÿ â àññîöèàòèâíîé ñâÿçè ñ ëèòåðàòóðíîé
òðàäèöèåé äîíêèõîòñòâà, îí ÷àñòî èìåíóåòñÿ àíòèêîì, ïîñêîëüêó ïî
ñâîåé äîáðîòå è áåñêîðûñòèþ ÿâíî âûïàäàåò èç ðÿäà äðóãèõ ïåðñîíàæåé,
ïîä÷èíåííûõ óòèëèòàðíûì èíòåðåñàì6. Â êîíòåêñòå óæå óïîìèíàâøåãîñÿ
ñâîåîáðàçíîãî çàòìåíèÿ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ íà÷àëà 1860-õ ãã.,
ïðîÿâèâøåãîñÿ â àêòóàëèçàöèè ïîëîíîôîáèè, âîññîçäàííûé Ëåñêîâûì
ïåðñîíàæ âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ÿâíûé âûçîâ ïðåîáëàäàþùèì íàñòðîåíèÿì.
Ðîìàí Íåêóäà áåçóñëîâíî äîëæåí áûòü îïðåäåëåí êàê ïðåæäå âñåãî
èäåîëîãè÷åñêèé, íî Ëåñêîâ ñ åãî óñòàíîâêîé íà äîñòàòî÷íî ïîäðîáíîå
âîññîçäàíèå áûòà, ñðåäû óäåëÿþò è ýòîìó äîñòàòî÷íî áîëüøîå âíèìàíèå.
Êðîìå Þñòèíà Ïîìàäû â ñèñòåìå ïåðñîíàæåé ïðèñóòñòâóþò è äðóãèå
ïîëÿêè, â ðàçíîì êà÷åñòâå âîâëå÷åííûå â äåÿòåëüíîñòü ÷èñòûõ
íèãèëèñòîâ (Ðàöèáîðñêèé, ßðîøèíüñêèé è äð.). Ó÷àñòíèêè äâèæåíèÿ íå
òîëüêî äèñêóòèðóþò è óñòðàèâàþò àêöèè, íî è îáùàþòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ
ñèòóàöèÿõ, âêëþ÷àÿ çàñòîëüå. Èìåííî â òàêèõ ýïèçîäàõ àâòîð ðîìàíà
äåìîíñòðèðóåò, âî-ïåðâûõ, ñàìó âîçìîæíîñòü áåñêîíôëèêòíîãî
ñîñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ ðàçíûõ êóëüòóð, âî-âòîðûõ,
ñîáñòâåííîå çíàíèå èìåííî ïîëüñêîé êóëüòóðû. Òàê, ñêàæåì, â îäíîé èç
ïîäîáíûõ ñèòóàöèé ó÷àñòíèêè ñîâìåñòíûõ ïîñèäåëîê îáìåíèâàþòñÿ
ïåñåííûì ôîëüêëîðîì (ðóññêèì, ïîëüñêèì, óêðàèíñêèì) ïðè÷åì
ôðàãìåíòû ïîëüñêèõ ïåñåí ïðèâîäÿòñÿ â îðèãèíàëüíîé òðàíñêðèïöèè,
ëàòèíèöåé:
5 Ñì. îá ýòîì: M. widerska, Èçîáðàæåíèå ÷óæîãî â ïðîçå À. Ï. ×åõîâà. Dzie³o Antoniego
Czechowa dzisiaj, Studia Rossica XVI, Warszawa 2005, c. 160163.
6 È. Â. Ñòîëÿðîâà, Â ïîèñêàõ èäåàëà (Òâîð÷åñòâî Í. Ñ. Ëåñêîâà), Ëåíèíãðàä 1978, ñ. 59.
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Kwarta do pó³kwarty,
To pó³tory kwarty,
A jeszcze pó³kwarty,
To bêdzie dwie kwarty. (IV, 227)

Óæå ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî ïðè ÿâíî ïîëîæèòåëüíîé îáùåé óñòàíîâêå
Ëåñêîâ íå ñêëîíåí âïàäàòü â èäåàëèçàöèþ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ ïèñàòåëü âûäåëÿåò è ïîëÿêîâ-ïðîâîêàòîðîâ,
è ïðÿìûõ ïðåäàòåëåé. Íî ñîâåðøåííî íå ñëó÷àéíî ãëàâíûå ãåðîè ðîìàíà 
Âèëüãåëüì Ðàéíåð è Ëèçà Áàõàðåâà îêàçûâàþòñÿ ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
ïîëüñêîãî âîññòàíèÿ è ïîãèáàþò â áîðüáå çà êàê áû ÷óæóþ ñâîáîäó.
Íå èçáåãàë Ëåñêîâ è àêòóàëèçàöèè ïîëüñêîãî âîïðîñà â åãî
èäåîëîãè÷åñêè-ïîëèòè÷åñêîì àñïåêòå, õîòÿ èìåííî îí ïðåäñòàâëåí â ïðîçå
ïèñàòåëÿ íàèáîëåå ñêðîìíî. Íî è â ýòîì ñëó÷àå ñäåëàííûé àâòîðîì âûáîð,
ðàññòàâëåííûå àêöåíòû âåñüìà ïîêàçàòåëüíû. Òàê, ñêàæåì, ãëàâíûì ãåðîåì
ñâîåãî î÷åðêà Ðóññêèé äåìîêðàò â Ïîëüøå (1880) (òåêñò âîøåë â òàê
íàçûâàåìûé öèêë î ïðàâåäíèêàõ) Ëåñêîâ äåëàåò äèðåêòîðà êàíöåëÿðèè
ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà Ïàñêåâè÷à, óìèðÿâøåãî íåïîêîðíóþ èìïåðñêóþ
îêðàèíó â íà÷àëå 30-õ ãã. ïîçàïðîøëîãî âåêà. Êàçàëîñü áû âîâëå÷åííûé
â ñèëó ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ â ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíû
ñ åå âïîëíå îïðåäåëåííîé èäåîëîãè÷åñêîé óñòàíîâêîé ïî îòíîøåíèþ
ê ïîëÿêàì Èâàí Ôîìè÷ Ñàìáóðñêèé äåìîíñòðèðóåò, òåì íå ìåíåå, ýôôåêò
âûïàäåíèÿ, ÿâíîãî ÷óäà÷åñòâà, íåñòàíäàðòíîãî, ïî îòíîøåíèþ
ê ñóùåñòâóþùèì ñòåðåîòèïàì, ìûøëåíèÿ. Ïîçèöèÿ ïåðñîíàæà îáîçíà÷àåòñÿ
è ñëîâåñíî è íà óðîâíå ïîñòóïêîâ, íî îïîðíûì ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé
êðàìîëüíûé òåçèñ:
 Íàäî æåëàòü, ÷òîáû îíà [Ïîëüøà  À. Í.] ñäåëàëàñü ñàìîñòîÿòåëüíîþ,
íàäî ñäåëàòü åå òàêîâîþ è áðîñèòü (II, 84).

Íàêîíåö Ëåñêîâ íå áûë áû Ëåñêîâûì, åñëè áû íå çàèíòåðåñîâàëñÿ åùå
è êóëüòóðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèì àñïåêòîì ÷óæîãî (íî íå ÷óæîãî åìó)
íàöèîíàëüíîãî áûòèÿ. Ìîæåò áûòü íàèáîëåå ðàçâåðíóòî ýòà ñîñòàâëÿþùàÿ
ðàçëèòîãî â ëåñêîâñêîé ïðîçå ïîëüñêîãî àðîìàòà ïðåäñòàâëåíà â îäíîì èç
ïîçäíèõ òåêñîâ êîíöà 1880-õ ãã.  ðàññêàçå Àíóòêà (1988). Äîìèíèðóþùàÿ
çäåñü ïðîáëåìàòèêà  âîïðîñ ñàìîé âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ ñàìîáûòíîñòè
÷åëîâåêà â óñëîâèÿõ òåíäåíöèé íèâåëèðîâêå ëè÷íîñòè â ðàçíûõ åå
èïîñòàñÿõ.
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Ãåðîé-ðàññêàç÷èê ïðåäñòàâëÿåò çäåñü äâà ðàçëè÷íûõ òèïà, ãàëèöèéñêèõ ïîëÿêîâ  Èãíàöèÿ è Ìîðèöà. Ïåðâûé ÿâëÿåò ñîáîé, íà ïåðâûé âçãëÿä,
êîìïèëÿöèþ ñòåðåîòèïíûõ ïðåäñòàâëåíèé (èëè èìàãåì ïî òåðìèíîëîãèè
Æ.-Ì. Ìóðà):
Îí õîäèë â òåìíîé ÷åìàðêå èç äîâîëüíî ãðóáîãî, íî çàòî íàñòîÿùåãî,
õîçÿéñòâåííîãî ïîëüñêîãî ñóêíà, â ïàíòàëîíàõ, çàïðàâëåííûõ â ñàïîãè,
êîòîðûå íàçûâàþòñÿ áóòaìè [ ] Âûñîêèé ëîá åãî îñåíÿë âûñîêèé æå
ñ ïðîñåäüþ ÷åðíûé ÷óá, à íàä óñòàìè ïðîñòèðàëèñü îãðîìíûå ÷åðíûå
ñ ïðîñåäüþ óñû (V, 331).

Îäíàêî òàêîé îâíåøíåííûé íàáîð ïîëüñêîé ÷èñòîêðîâíîñòè
êîððåêòèðóåòñÿ è óñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî äåëàåò ýòîò îáðàç êàê ìèíèìóì
íåîäíîçíà÷íûì:
Â ãëóáîêèõ êàðèõ ãëàçàõ Èãíàöèÿ æèëà êàêàÿ-òî ïîýòè÷åñêàÿ, ñ íèì íàâåêè
óìåðøàÿ òàéíà (V, 331).

Ïðèõîäÿùåå íà ñìåíó òàêèì êîðåííûì ïîëÿêàì ïîêîëåíèå
õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ìåëü÷àþùåå, óòðà÷èâàþùåå êàêóþ-òî âàæíóþ îïîðó.
Â ïðèøåäøåì íà ñìåíó ñòàðîìó âëàäåëüöó êîð÷ìû ïðèíöèïàëå Ìîðèöå
àêöåíòèðóåòñÿ óæå äðóãîå:
Â ëèöå è ôèãóðå... íå îòïå÷àòëåëñÿ íèêàêîé íàöèîíàëüíûé òèï (V, 331).

Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî ïðîáëåìà óòðàòû èäåíòè÷íîñòè ïåðåä ëèöîì
æåëåçíîãî âåêà çàíèìàëà Ëåñêîâà ðàçóìååòñÿ è ïî îòíîøåíèþ ê Ðîññèè
è ðóññêèì.
Ñêàçàííîå ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî Í. Ñ. Ëåñêîâ
â ðÿäó ìíîãèõ ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ-ëèòåðàòîðîâ ÿâèë îáðàçåö
÷ðåçâû÷àéíî âäóì÷èâî, íåñòàíäàðòíîãî ïîäõîäà â âîññîçäàíèè ïîëüñêîãî
(è íå òîëüêî ïîëüñêîãî, êñòàòè) èíîíàöèîíàëüíîãî áûòèÿ. Â ìèíèìàëüíîé
ñòåïåíè ïèñàòåëü îêàçàëñÿ âîâëå÷åííûì â ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ëîæíîé
ìèôîëîãèè. Åãî ýíåðãèÿ áûëà íàïðàâëåíà íà ãëóáîêîå (äàæå íà
ìèíèìàëüíîì ìàòåðèàëå) ïðîíèêíîâåíèå â ñóòü ÿâëåíèé è ðàçðóøåíèÿ
ñòåðåîòèïîâ.
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Streszczenie
Motywy polskie w prozie N. Leskowa
Niniejszy artyku³ pokazuje specyfikê realizacji tematu polskiego w prozie N. Leskowa. Rosyjski pisarz odwiedzi³ Polskê na pocz¹tku lat 60. XIX wieku. Najszerzej tematyka polska zosta³a
zaprezentowana w powieci Donik¹d (1864), w opowiadaniach i artyku³ach z ostatnich lat ¿ycia
pisarza: Rosyjski demokrata w Polsce (1880), Tajemniczy cz³owiek (1885) itd.
Realizacja motywu polskiego w prozie Leskowa z jednej strony jest typowa dla literatury
rosyjskiej, pokazuje miêdzynarodowe zjawisko i topos ró¿nych kultur tak jak inne, rzadko
postrzegane jako obce lub wrogie. Indywidualnoæ Leskowa manifestuje siê tym, ¿e jego wersja
prezentacji Polski i Polaków jest odmienna do oficjalnego stanowiska imperium, zgodnie z którym
Polska by³a postrzegana jako sta³e ród³o zagro¿enia. Ten stereotyp w prozie Leskowa zosta³
obalony.

Summary
Polish oeuvre in N. Leskovs prose
The present article regards the specificity of the realization of the Polish theme in N. Leskovs prose. This element of the Russian writers artistic world is represented in his writing of the
1860s1880s. N. Leskov had a personal experience of Poland which he visited at the beginning of
the 1860s. Most vividly Polish thematics is represented in the novel Nowhere (1864), as well as in
the stories and articles of his last years: Russian Democrat in Poland (1880), Interesting Men
(1885), etc.
The realization of the Polish motif in N. Leskovs prose is, on the one hand, traditional for
Russian literature, depicting international phenomena and topos of different cultures as other
which are seldom perceived as foreign and hostile. The individuality of N. Leskov is manifested in
the fact that his version of depicting Poland and Polish is opposed to the official state imperial
position according to which Poland was regarded as a permanent source of danger. This stereotype
is destroyed in N. Leskovs prose.
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Wp³yw redniowiecznej kultury po³udniowos³owiañskiej
na wschodni¹ i zachodni¹ S³owiañszczyznê
Polsko-wschodnios³owiañskie kontakty i wp³ywy kulturowe maj¹ ju¿ ponad
tysi¹cletni¹ tradycjê. Podstawê tego stanowi bliskoæ geograficzna, etniczna i jêzykowa pomiêdzy narodami zachodnio- a wschodnios³owiañskimi. Te kulturowe
stosunki bardzo nasili³y siê w okresie od drugiej po³owy IX do po³owy XI w.,
kiedy wiêkszoæ plemion i narodów s³owiañskich sta³a siê wyznawcami religii
chrzecijañskiej. Niezale¿nie od rywalizacji pomiêdzy ró¿nymi orodkami religijnymi, Koció³ chrzecijañski zachowa³ jednoæ a¿ do 1054 r., co da³o mo¿liwoæ
po³o¿enia fundamentów kultury s³owiañskiej. Nawet po wielkiej schizmie, kiedy
tereny polskie zosta³y podzielone pomiêdzy dwa od³amy chrzecijañstwa, w dziedzinie kultury ten podzia³ wcale nie by³ taki jednoznaczny.
Wschodnie i po³udniowe regiony Polski, pozostaj¹ce w strefie wp³ywów
Cerkwi prawos³awnej, zazwyczaj s¹ zaliczane przez badaczy do bizantyjskiego
krêgu kulturowego, a póniej do bizantyjsko-ruskiego. Wielokrotnie wskazywano na wp³ywy Konstantynopola i Moskwy, na ich rolê w kszta³towaniu kultury
prawos³awnej w Polsce. Wiêkszoæ uczonych jakby zapomina, ¿e kultura prawos³awna nie wywodzi siê jedynie stamt¹d. Niedocenione s¹ tak wyj¹tkowo wa¿ne
orodki, jak wiêta góra Atos, Bu³garia, a póniej równie¿ Serbia, a w konkretnych przypadkach istotn¹ rolê odgrywa³y tak¿e Palestyna, Egipt (Synaj), Syria,
Antiochia i Kapadocja. Doæ czêsto kraje po³udniowos³owiañskie nie tylko poredniczy³y w transferze kultury bizantyjskiej do wschodniej i zachodniej S³owiañszczyzny, ale i aktywnie wpisywa³y siê w proces tworzenia wspólnej kultury prawos³awnej i s³owiañskiej. W niniejszym artykule postaram siê pokazaæ, ¿e
w okresie redniowiecza bezporednie relacje pomiêdzy wschodnimi regionami
Polski i Rusi Zachodniej a Konstantynopolem zdarza³y siê rzadko, a czêciej
odbywa³y siê za porednictwem albo z Cerkwi¹ bu³garsk¹.
Po raz pierwszy Polanie i Wilane zetknêli siê z religi¹ chrzecijañsk¹ i pimiennictwem s³owiañskim jeszcze w drugiej po³owie IX w. Ekspansja ksiêstwa
wielkomorawskiego prosto na pó³noc doprowadzi³a do podbicia tych plemion
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i do tego, ¿e obszary na pó³noc od Karpat znalaz³y siê w zasiêgu misji cyrylometodejskiej. W ten sposób liturgia i pimiennictwo s³owiañskie ju¿ zaistnia³y na
terenie Polski. Wiadomoci o dzia³alnoci w. Metodego wród Wilan s¹ zawiera jego ¯ywot1, a lady jego uczniów widoczne s¹ w toponimii miejscowoci
ko³o Krakowa (typu Gorazdówka), w kulcie w. Gorazda i w. Dimitra Soluñskiego2. Dane z wykopalisk archeologicznych wiadcz¹ o istnieniu metropolii
obrz¹dku s³owiañskiego w Krakowie oraz biskupstwa w Sandomierzu i w Wilicy,
baptysterium w Wilicy i kaplicy pa³acowej na Ostrowie Lednickim i w Gnienie.
Sporo by³o innych podobnych obiektów.
Nie wiemy dok³adnie, do kiedy metropolia krakowska pod zwierzchnictwem w. Gorazda by³a bezporednim i samodzielnym kontynuatorem dzie³a
s³owiañskich równoaposto³ów. Wiadomo, ¿e od razu po mierci w. Metodego
ksi¹¿ê wielkomorawski Rocis³aw wys³a³ do Wilan przeciwnika Cerkwi s³owiañskiej biskupa Wichinga, ¿eby wprowadza³ chrzecijañstwo obrz¹dku ³aciñskiego3. Rywalizacja pomiêdzy zwolennikami dwóch obrzêdów trwa³a stosunkowo krótko, gdy¿ w 906 r. ksiêstwo wielkomorawskie zosta³o podbite przez
Wêgrów i przesta³o istnieæ, a w rezultacie odpad³a i sankcja Kocio³a ³aciñskiego w Nitrze. To spowodowa³o kolejn¹ zmianê w statusie orodków chrzecijañskich na terenach polskich.
Po mierci w. Metodego bu³garscy w³adcy objêli patronat nad misj¹ cyrylometodejsk¹. Nied³ugo potem doprowadzi³o to do przyjêcia przez Cerkiew bu³garsk¹ jurysdykcji nad obszarami objêtymi misj¹. Starobu³garski pisarz, bezporedni uczeñ w. Metodego, biskup Konstantyn (Pres³awski) napisa³ w ¯ywocie
swego nauczyciela, ¿e papie¿ przekaza³ pod jurysdykcjê Metodego wszystkie
kraje s³owiañskie. Jednak w ³aciñskim tekcie listu papieskiego takiego fragmentu nie ma. Prawdopodobnie w ten sposób autor ¯ywota uzasadnia³ pretensje
samego równoaposto³a i jego nastêpców do duchowej opieki nad wszystkimi
S³owianami. Niewiele póniej ksi¹¿ê bu³garski Symeon mianowa³ w. Klemensa
z Ochrydu pierwszym biskupem jêzyka bu³garskiego. Jak pokazuje odnaleziona niedawno lista arcybiskupów w Bieracie (Albania), w. Klemens sprawowa³
1 Cyryl i Metody  aposto³owie i nauczyciele S³owian, cz. 2: Dokumenty, przek³ad T. Lehr-Sp³awiñski, RW KUL, Lublin 1991, s. 6061.
2 W. Dziewulski, Próba regeneracji teorii o obrz¹dku, s. 3946, cyt. za: Metropolita Sawwa,
Ñëåäû ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñâ. Ìåôîäèÿ íà çåìëÿõ Ïîëüøè, [w:] Ìåæäóíàðîäåí
ñèìïîçèóì  1100 ãîäèíè îò áëàæåíàòà êîí÷èíà íà ñâ. Ìåòîäèé, t. ², Ñîôèÿ 1989, s. 29.
3 Metropolita Sawwa, op. cit., s. 27.
4 Ò. Êðúñòàíîâ, Ñåäàëèùà íà ïúðâèòå áúëãàðñêè àðõèåïèñêîïè ñâåòöè (Ìåòîäèé è Éîàí
Ìîðàâñêè è Êëèìåíò Âåëè÷êè), [w:] Ïðåñëàâñêà êíèæîâíà øêîëà, ò. 5, Àêàäåìè÷íî
èçäàòåëñòâî, Øóìåí 2001, s. 315320.
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stanowisko arcybiskupa w³anie tam w okresie od 906 r. do 27 lipca 916 r.4 Tytu³
pierwszy biskup oczywicie stanowi s³owiañskie t³umaczenie greckiego tytu³u
protos episkopos albo ³aciñskiego primas, a okrelenie bu³garski jêzyka, moim
zdaniem, wiadczy o tym, ¿e w. Klemens pos³ugiwa³ siê przy odprawianiu mszy
w³anie jêzykiem kodyfikowanym przez wiêtych braci. (Nawet dzisiaj jêzyk ten
nazywa siê w nauce starobu³garskim albo staro-cerkiewno-s³owiañskim  scs.)
Wyranie widaæ, i¿ od razu po upadku ksiêstwa wielkomorawskiego w 906 r.
Koció³ s³owiañski znalaz³ siê pod jurysdykcj¹ bu³garskich arcybiskupów,
a utwory literackie pierwszych pisarzy bu³garskich wkrótce pojawi³y siê i na
ziemiach polskich. W ten sposób przet³umaczony przez w. Klemensa Triod
Kwiecisty jeszcze w X w. trafi³ do Krakowa. Czêæ tego tekstu w XI-wiecznym
odpisie prawdopodobnie spotykamy w Praskich odrywkach g³agolickich, które
wed³ug Sobolewskiego pochodz¹ ze starszej redakcji  metodejskiej albo jego
nastêpców5.
Od 927 albo 934 r., kiedy powsta³ patriarchat bu³garski, a¿ po 9711019 r.
pod jego jurysdykcj¹ znajdowa³y siê tak¿e biskupstwa s³owiañskie na terytorium
by³ego ksiêstwa wielkomorawskiego, Wêgier, czêci Czech oraz ziem Wilan,
Lêdzian, a tak¿e l¹ska. Wed³ug A. Mironowicza: prawdopodobnie pierwszym
biskupem krakowskim by³ osiad³y ok. 970 r. w³adyka podleg³y jurysdykcji patriarchy bu³garskiego6. W 969 r. Rusini pod przywództwem ksiêcia wiatos³awa zdobyli stolicê bu³garsk¹ Wielki Pres³aw i siedzibê patriarchy Drystyr (Silistra), a w 971 r. imperator bizantyjski Jan Cymischy odbi³ te miasta z r¹k
Rusinów, jednak nie wprowadzi³ ponownie w³adzy bu³garskiej. Patriarcha bu³garski musia³ wielokrotnie zmieniaæ swoj¹ siedzibê, co mu przeszkadza³o w duchowej opiece nad zachodnimi S³owianami, tym bardziej ¿e Konstantynopol
przesta³ ju¿ uznawaæ jego patriarsz¹ godnoæ. K³opoty organizacyjne w Cerkwi
bu³garskiej wykorzystali duchowni niemieccy, którzy od stu lat walczyli ze szko³¹ cyrylometodejsk¹ i Cerkwi¹ bu³garsk¹. Do tamtej chwili Czesi nie mieli w³asnego biskupa, podlegali biskupowi regensburgskiemu. Polityczne interesy zdecydowa³y o tym, i¿ 23 marca 973 r. biskup regensburgski Wolfgang mianowa³ na
stanowisko biskupa w Krakowie Dethmara, co zosta³o potwierdzone przez cesarza Ottona I i papie¿a Benedykta VI7. W ten sposób w Krakowie powsta³y dwa
5 Äîêóìåíòû Áèáëåéñêoé Êîìèñcèè (ïóáëèêàöèÿ). Äîêóìåíò 22, Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè ïî íàó÷íîìó èçäàíèþ ñëàâÿíñêîé Áèáëèè, 29 ÿíâàð 1917 ãîäà, Àðõèâ ÀÍ ÑÑÑÐ,
Ô. 109, îï. 2, ä. ², ëë. 6869 îá.  Áîãîñëîâñêèå òðóäû, ñá. 14, Èçä. Ìîñêîâñêîé
Ïàòðèàðõèè, Ìîñêâà 1975, s. 227228.
6 A. Mironowicz, Koció³ prawos³awny w dziejach Rzeczpospolitej, Bia³ystok 2004.
7 Kraków przy³¹czony do biskupstwa praskiego, [w:] Pomniki dziejowe Polski, t. I, Warszawa
1960, s. 145148.
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biskupstwa  istniej¹ce ju¿ w obrz¹dku s³owiañskim i nowo powsta³e w obrz¹dku ³aciñskim. Ten stan odzwierciedla kronika Galla, gdzie jest wspomniane Latinorum et Slavorum. Komentator tego tekstu pisze, i¿: Polacy za czasów
Galla byli dwojakiego obrz¹dku: jedni ³aciñskiego, drudzy s³owiañskiego, i wed³ug tego dzieli ich autor na ³acinników i s³owian8.
Jurysdykcja bu³garska trwa³a a¿ do utraty przez Bu³garów pañstwowoci
i redukcji patriarchatu do autokefalicznego arcybiskupstwa w okresie 10191025 r.
W pierwszym z trzech aktów konsekracyjnych Wasyla II, wydanym w 1019 r.,
by³y okrelone prawa i terytoria podlegaj¹ce pod jurysdykcjê arcybiskupa
ochrydskiego. Arcybiskupstwo Bu³garia obejmowa³o biskupstwa tylko na by³ym
terytorium bu³garskim, w tym jedno biskupstwo wêgierskie9, ale pó³nocne obszary s³owiañskie pozostawa³y poza jurysdykcj¹ arcybiskupów ochrydskich.
Wtedy w Polsce nasili³y siê wp³ywy czeskie, w latach 10321097 g³ównym
orodkiem obrz¹dku s³owiañskiego by³ monaster Sazawski.
W³anie przed 1019 r. zbudowano najwspanialsz¹ rotundê w Pradze
(w. Wita), na Wawelu (w. Feliksa i Adaukta), na Ostrowie Lednickim, w Grzegowicach, w Przemylu i w Wilicy. Zdaniem badacza tych rotund J. Hawrota:
rotundy polskie niewiele ró¿ni³y siê od rotund czeskich10. W tym fakcie nie
widzê nic dziwnego, gdy¿ rotunda to najstarszy typ architektoniczny cerkwi
pa³acowej, a jej archetyp stanowi cerkiew przy grobie Chrystusa w Jerozolimie.
Jeszcze w 907 r. bu³garski pisarz Todor Doksow napisa³ w swojej notatce, ¿e na
zamówienie ksiêcia Symeona skopiowa³ utwór biskupa Konstantyna przy ujciu rzeki Ticza, gdzie jest zbudowana wiêta, z³ota, nowa cerkiew11. Z³ota
albo okr¹g³a cerkiew wspomniana jest kilkakrotnie w ród³ach starobu³garskich. Dzisiaj ruiny tego budynku s¹ odkopane i jest to najwspanialszy zabytek
na terenie drugiej stolicy bu³garskiej Wielki Pres³aw, stanowi¹cy replikê wi¹tyni palestyñskiej i odbiegaj¹cy od rotundy konstantynopolskiej12. wiadczy to, i¿
ksi¹¿êta czescy, polscy i ruscy budowali przy swoich pa³acach rotundy nie na
wzór wiêtej Zofii w Konstantynopolu, a na wzór bu³garski, gdy¿ pozostawali
pod zwierzchnictwem Cerkwi bu³garskiej.
8
9

Galla kroniki xiêga I, [w:] ibidem, s. 415.
É Èâàíîâ, Áúëãàðñêè ñòàðèíè èç Ìàêåäîíèÿ. Ôîòîòèïíî èçäàíèå, Ñîôèÿ 1970,
s. 547562.
10 J. Hawrot, Problematyka przedromañskich i romañskich rotund ba³kañskich, czeskich i polskich, Biuletyn historii sztuki, r. XXIV, Warszawa 1962, s. 281.
11 Ï. Äèíåêîâ, Ê. Êóåâ, Ä. Ïåòêàíîâà, Õðèñòîìàòèÿ ïî ñòàðîáúëãàðñêà ëèòåðàòóðà,
Ñîôèÿ 1978, s. 142143.
12 Êð. Ìèÿòåâ, Êðúãëàòà öúðêâà â Ïðåñëàâ, Ñîôèÿ 1932.
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Podobn¹ analogiê mamy tak¿e w przypadkach innych zabytków materialnych w Polsce i w Bu³garii. Polscy archeologowie doskonale zbadali i opisali
kaplicê pa³acow¹ i baptysterium na Ostrowie Lednickim. Jednak nie mogli wiedzieæ, ¿e analogiczny budynek znajduje siê pod tzw. du¿¹ bazylik¹ w pierwszej
bu³garskiej stolicy Pliska, gdzie prawdopodobnie zosta³ ochrzczony ksi¹¿ê Borys13. Plan obydwu budynków jest niemal identyczny  krzy¿ z zaokr¹glonymi
ramionami (jakby by³ wpisany w kr¹g), a obok znajduje siê ocembrowane róde³ko, czyli studnia takiego typu, ¿e mo¿na by³o czerpaæ wodê bezporednio,
a nie za pomoc¹ wiadra i linki. rednicê istniej¹cej wczeniej studni w Plisce
zwê¿ono z 4 m do 1,60 m, wkopano kilka schodków w dó³ i studniê pokryto
kamienn¹ p³yt¹ z prostok¹tnym, zakoñczonym pó³okr¹g³ym ³ukiem otworem, co
wiadczy o przystosowaniu zwyczajnej miejskiej studni do celów liturgicznych.
Jeszcze bardziej zauwa¿alna jest analogia pomiêdzy cerkwi¹ w Plisce
a przedromañsk¹ kaplic¹ pa³acow¹ w Gnienie. S¹ to kocio³y tetrakonchowe,
zaliczane czasami do rotund. Jak okrela wybitna badaczka gnienieñskiego zabytku K. Józefowiczówna: koncepcja kaplicy wychodzi z podstawowej figury
krzy¿a greckiego o doæ krótkich ramionach [...]. Forma ta zosta³a nader pomys³owo wzbogacona, a zarazem z³agodzona przez opisanie na tym rzucie jakby
ko³a, w ten sposób, i¿ wnêtrze otrzyma³o przestrzeñ w typie rotundy, a od zewn¹trz krzy¿owa struktura mas pozosta³a dominuj¹ca14. Wyranie widaæ, ¿e
obie kaplice pe³ni³y funkcjê grobowca (mauzoleum/martyrium)15 i tak samo na
ruinach obu wi¹tyñ zbudowano póniej charakterystyczne dla obrz¹dku rzymskokatolickiego bazyliki, które zaczê³y pe³niæ funkcje katedr biskupich. Kaplice
jednak nale¿¹ nie do dominuj¹cego na Zachodzie typu bazylikalnego, a do charakterystycznego dla ówczesnych bu³garskich cerkwi typu tetrakonchowego. (Jedynie kilka istniej¹cych ówczas w Bu³garii bazylik by³y zbudowane przewa¿nie
w Plisce w okresie 886870 r. przez misjê ³aciñsk¹).
Jednak najciekawszym dla mnie faktem jest to, i¿ obie te kaplice, jak i zbudowana na wzór gnienieñski rotunda na Wawelu, maj¹ca wed³ug Józefowiczównej typowy dla wi¹tyñ wschodnich narys czterolistnej koniczyny, a tak¿e sporo cerkwi bu³garskich ma odchylenie od pod³u¿nej osi wschód  zachód, czego
nie mo¿na obserwowaæ ani w kocio³ach rzymskokatolickich, ani w wi¹tyniach
13 Ö. Öàíåâ, Êúì âúïðîñà çà ïîêðúñòâàíåòî íà áúëãàðèòå, [w:] Ïðåñëàâñêà êíèæîâíà
øêîëà, t. ²²², Øóìåí 1998, s. 159167.
14 K. Józefowiczówna, Sztuka w okresie wczesnoromañskim, Giecka Biblioteka Internetowa,
<http://www.giecz.obywatel.pl/Jozef69/Jo69_1.html>.
15 Ï. Ãåîðãèåâ, Ìàðòèðèóìúò â Ïëèñêà è íà÷àëîòî íà õðèñòèÿíñòâîòî â Áúëãàðèÿ,
ÁÀÍ, Ñîôèÿ 1993.
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w Konstantynopolu. Odchylenie osi kaplicy gnienieñskiej w kierunku po³udnia
pokazuje, i¿ budowê rozpoczêto w okresie 22 wrzenia  21 marca, a zmierzenie
konkretnego k¹ta pozwala na okrelenie dwóch mo¿liwych dat i ewentualnej
zbie¿noci z du¿ym wiêtem chrzecijañskim. W ten sposób mo¿na rozwi¹zaæ
problem wezwania kaplicy.
Wiêkszoæ badaczy podziela zdanie wyra¿one przez A. Mironowicza, i¿:
poprzez przyjêcie chrzecijañstwa ze strony Czech w 966 r. [Polska] znalaz³a
siê w sferze cywilizacji ³aciñskiej16. Kilku uczonych jednak uwa¿a, ¿e Mieszko
I by³ ochrzczony w obrz¹dku prawos³awnym maj¹cym charakter metodejski.
Jerzy Klinger ³¹czy nawet z tym wiadomoæ z chronografii Krasiñskich, i¿ w.
Metody ochrzci³ jakiego ksiêcia s³owiañskiego i uwa¿a, ¿e by³ to Mieszko17.
Oczywicie Metody nie móg³by ochrzciæ osobicie Mieszka, poniewa¿ dzieli ich
prawie sto lat, ale z danych ród³owych wynika, ¿e pierwszy w³adca Polski
naprawdê zosta³ ochrzczony w obrz¹dku s³owiañskim, zwanym jeszcze bu³garskim. Identyczne baptysteria wiadcz¹ o tym, ¿e obrzêd by³ wykonany poprzez
polewanie, a nie poprzez zanurzenie w rzece albo w chrzcielnicy, zwanej
êóïåëú, co te¿ nawi¹zuje do tradycji palestyñskiej.
Nawet fakt, ¿e Wêgry wbi³y siê jakby klinem w strefê s³owiañsk¹ i podzieli³y je na zachodni¹ i po³udniow¹, nie przeszkadza³ w kontaktach pomiêdzy tymi
dwiema czêciami S³owiañszczyzny. Zazwyczaj Wêgry s¹ zaliczane do strefy
rzymskokatolickiej i niewielu uczonych zdaje sobie sprawê, ¿e tak naprawdê
do³¹czy³y do grona krajów katolickich dopiero w XIII w. Do tego czasu przynale¿noæ Wêgrów do Kocio³a rzymskokatolickiego by³a tylko nominalna. W X w.
na terytorium tego pañstwa znajdowa³o siê kilka du¿ych monastyrów prawos³awnych, jak Vysegrád, Veszprém, Tihany i Szávaszentdemeter. Podobnie jak
i monastyrach transylwañskich bractwo sk³ada³o siê z Protobu³garów, S³owian
i Wêgrów, co nawet doprowadzi³o do w³¹czenia do wêgierskiego alfabetu runickiego g³agolickich liter oznaczaj¹cych dwiêki o i e18. Wêgierski wódz plemienny Ajtony zosta³ ochrzony pod koniec IX w. w bu³garskim miecie Widin i zbudowa³ prawos³awny monastyr w miecie Maros, który istnia³ do XIII w. Pó³
wieku po Ajtonim, czyli ok. 950 r., wodzowie Gyula i Bulcsu zostali ochrzczeni
w Konstantynopolu19. W 1204 r. papie¿ Innocenty III zwróci³ siê gniewnym
16
17

A. Mironowicz, op. cit., s. 1.
J. Klinger, Nurt S³owiañski w pocz¹tkach chrzecijañstwa polskiego, Rocznik Teologiczny 1967, nr 9, s. 382.
18 Ï. Êèðàé, Ê âîïðîñó î ãëàãîëè÷åñêèõ ïèñüìåíàõ â ñèñòåìå äðåâíåâåíãåðñêèõ
ðóíè÷åñêèõ çíàêîâ, [w:] Êîíñòàíòèí Êèðèë Ôèëîñîô, Ñîôèÿ 1971, s. 205213 i cytowana tam
literatura.
19 Ibidem, s. 210.
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listem do wêgierskiego króla Emericha, poniåwa¿ w pañstwie wêgierskim istnia³o mnóstwo monastyrów i tylko jeden klasztor rzymskokatolicki20. Nawet i potem liturgia s³owiañska by³a odprawiana przy dworze króla Andrzeja III przez
biskupa £ukasza21.
Jak widaæ, do XIII w. Wêgrzy nie przeszkadzali w utrzymywaniu kontaktów religijnych pomiêdzy S³owianami zachodnimi a po³udniowymi. Problemy
pojawi³y siê na Ba³kanach w krêgu prawos³awnym. W 971 r.  jak wspomnia³em
 Jan Cymischy zdoby³ Wielki Pres³aw i faktycznie uwiêzi³ w Konstantynopolu
bu³garskiego cara Borysa II. Od tamtej pory patriarcha bu³garski kilkakrotnie
zmienia³ swoj¹ siedzibê i to oczywicie przeszkadza³o w utrzymywaniu wiêzi
z oddalonymi biskupstwami s³owiañskimi, a w okresie 10191025 r., tu¿ po
ca³kowitym podbiciu Bu³garii, imperator Wasyli II wyda³ wspomniane trzy akty
konsekracyjne redukuj¹ce rangê Cerkwi bu³garskiej od patriarchatu do arcybiskupstwa autokefalicznego.
Chrzest kijowskiego ksiêcia W³odzimierza w 988 r. i jego lub z bu³garsk¹
ksiê¿niczk¹ Ann¹ (matk¹ pierwszych ruskich wiêtych Borysa i Gleba) otworzy³y nowe szlaki kontaktów prawos³awnych w Polsce z Konstantynopolem i z po³udniowymi S³owianami. Prawdopodobnie jako posag W³odzimierz dosta³ du¿o
ksi¹¿ek z bu³garskiej biblioteki carskiej, które Jan Cymischi wywióz³ z Wielkiego Pres³awia do Konstantynopola. Na Ru pojecha³a równie¿ spora grupa bu³garskich duchownych i kni¿ników. G³ównym orodkiem chrzecijañstwa na
Rusi sta³ siê Nowogród i miasta na pó³noc od Kijowa. Dopiero oko³o po³owy XI w.,
kiedy wiara chrzecijañska rozpowszechni³a siê na ziemiach ruskich, zaczê³a siê
masowa produkcja pimienna. Dodatkowym, bardzo mocnym czynnikiem by³a
wielka schizma z 1054 r., która doprowadzi³a do roz³amu Kocio³a chrzecijañskiego. Dotychczasowa rywalizacja zamieni³a siê we wrogoæ i ostr¹ walkê o terytorium. Z tego okresu pochodz¹ najstarsze ruskie zabytki pimienne jak Ewangelie Ostromira (1056 r.), Izbornici Simeona (Swiatos³awa) (1073 i 1076 r.),
Ewangelie Pouczaj¹ce Konstantyna Pres³awskiego (XII w.), Szeciodzieñ Jana
Egzarcha (XII w.) i wiele innych utworów, wszystkie pochodzenia bu³garskiego.
Oczywicie teksty te dosta³y siê i na kresy Polski  Grody Czerwieñskie, Przemyl, Che³m i inne miasta wschodnie.
Nasilenie siê wrogoci pomiêdzy od³amami chrzecijañstwa i permanentne
konflikty bu³garsko-wêgierskie spowodowa³y, i¿ Polacy od po³owy XIII w. kontakty z po³udniem utrzymywali za porednictwem Ksiêstwa Halicko-Wo³yñskiego
20 Eïèñêîï À. Äìèòðîâñêèé, Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè ðóññêîé öåðêâè ñ áàëêàíñêèìè
íàðîäàìè, [w:] Ìåæäóíàðîäåí ñèìïîçèóì  1100 ãîäèíè..., s. 1819.
21 Í. Áåñêèä, Êàðïàòîðóññêàÿ äðåâíîñò, Óæãîðîä 1928, s. 107, 127.
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i Mo³dawii. W³anie w tych czasach bardzo wzrós³ autorytet i znaczenie wznowionego w 1235 r. patriarchatu bu³garskiego. Patriarchowie bu³garscy wielokrotnie pomagali swoim braciom s³owiañskim i ba³kañskim wbrew woli Konstantynopola, a póniej i Moskwy. W 1346 r. patriarcha bu³garski Symeon wraz
z arcybiskupem ochrydskim mianowali serbskiego arcybiskupa Joanikima patriarch¹, a wszyscy razem ukoronowali ksiêcia Stefana Duszana na cara Serbii.
Szeæ lat póniej (1352) patriarcha tyrnowski Teodozy II mianowa³ halickolitewskiego metropolitê Teodorita22. Za porednictwem bu³garskim za³agodzono
konflikt metropolitów mo³dawskich z Konstantynopolem.
Szczególn¹ rolê we wprowadzaniu tzw. drugiego wp³ywu po³udniowos³owiañskiego na terenach Rusi, Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego odegrali metropolici kijowscy pochodzenia bu³garskiego: Cyprian (13751379)
i Grzegorz Camb³ak (14141419), którzy przynieli do Polski nowe idee, alternatywne uniwersalizmowi zachodniemu, bez wzglêdu na ostry sprzeciw Konstantynopola i Moskwy23. (Camb³ak by³ nawet dwa razy poddany ekskomunice
przez patriarchê konstantynopolskiego Józefa II i raz przez metropolitê moskiewskiego Focjusza.) W realizacji tego wp³ywu bra³a aktywny udzia³ równie¿ liczna emigracja bu³garska i serbska. Dziêki temu do Polski sprowadzono
nowe, poprawione teksty ksi¹g liturgicznych i setki utworów literatury starobu³garskiej i staroserbskiej. Do kalendarzy polskich w³¹czono dni pamiêci o wiêtych bu³garskich (Iwan Rilski, Ilarion Meglenski, Georgi Nowy Sofijski), serbskich (Symeon, Sawa i Arsenije), ba³kañskich (mo³dawski  Jan Nowi
Syczawski) i ruskich (Borys i Gleb, Antonij i Teodozy Peczerscy, Antony, Jan
i Eustachy Wilenscy). Tendencja do wys³awiania po³udniowej S³owiañszczyzny
doprowadzi³a nawet do uznania wiêtych Petki Epiwatskiej (Tyrnowskiej) i Ludmi³y Czeskiej za Serbki. Szczegó³owy opis tych utworów i kultów wiêtych
po³udniowos³owiañskich, ba³kañskich i ruskich na podstawie Trebnika metropolity Piotra Mohy³y sporz¹dzi³ A. Naumow24. Ten sam badacz wskaza³ na fakt
podkrelenia przynale¿noci wiêtych ruskich do Kijowa i Wilna, co przeciwstawia ich prawos³awnemu orodkowi w Moskwie.
wiadectwa tych kultów s¹ zauwa¿alne nie tylko w kalendarzach i w tekstach literackich, ale równie¿ i w sztuce cerkiewnej. W kaplicy Trójcy wiêtej
na zamku lubelskim bardzo widoczne s¹ wp³ywy po³udniowos³owiañskie w polichromii. W czêci o³tarzowej znajduje siê fresk z wizerunkiem w. Petki Tyrnowskiej,
22
23

Èñòîðèÿ íà áúëãàðèòå, t. ², Ñîôèÿ 2003, s. 446448.
C. Canev, Piêtnastowieczna Polska jako ³¹cznik wielkich kultur chrzecijañskich, [w:] Kulturowe konteksty integracji europejskiej, Gniezno 2004, s. 3442.
24 A. Naumow, Wiara a historia, t. I, Kraków 1996, s. 1180.

Wp³yw redniowiecznej kultury po³udniowos³owiañskiej na wschodni¹...

65

og³oszonej przez Camb³aka osobist¹ patronk¹ metropolii kijowskiej25, a w scenie Ostatniej Wieczerzy widzimy bardzo ciekawy element: diabe³ siedzi na karku odchodz¹cego od sto³u Judasza i go kieruje. Jest to przyk³ad bardzo rzadko
wystêpuj¹cych wp³ywów wschodnich orodków chrzecijañskich, gdy¿ epizod
ten pojawia siê tylko we freskach z klasztorów skalnych w Kapadocji26.
Wzros³o tak¿e znaczenie monastyrów atoskich, niektórych miast ruskich jak
Halicz, Nowogródek i £awry Kijowsko-Pieczerskiej. Serbscy mnisi z tej ³awry
wnieli bardzo du¿y wk³ad w rozbudowanie kompleksu monasterskiego w Supralu. Prawdopodobnie to w³anie oni przenieli do Polski jeden z najstarszych
zabytków literatury starobu³garskiej  znany wszystkim Kodeks Supraski.
Zazwyczaj w mediewistyce przyjmuje siê, ¿e drugi wp³yw po³udniowos³owiañski zakoñczy³ siê oko³o po³owy XV w. Obecnoæ utworów literackich na temat
takich wiêtych, jak Georgi Nowy Sofijski (zgin¹³ mierci¹ mêczeñsk¹ w 1515 r.)
albo Symeon Serbski (s³u¿by w odpisach z XVII, XVIII i nawet XIX w.) wiadcz¹
o tym, ¿e nawet w nowych, niesamowicie trudnych warunkach mia³y miejsce kontakty Polaków z ich po³udniowymi braæmi w ich wspólnym ¿yciu religijnym.
Ðåçþìå
Âëèÿíèå ñðåäíåâåêîâîé þæíîñëàâÿíñêîé êóëüòóðû
íà âîñòî÷íóþ è çàïàäíóþ Ñëàâÿíùèíó
Âëèÿíèå ïðàâîñëàâèÿ íà ïîëüñêóþ êóëüòóðó âñå âðåìÿ îñòàåòñÿ åùå íå äî êîíöà
îöåíåííûì. ×àùå âñåãî, ãîâîðÿ î ïîëüñêîì ïðàâîñëàâèè, ñâÿçûâàþò åãî ñ ðåëèãèîçíûìè
öåíòðàìè, ïðåæäå âñåãî â Êîíñòàíòèíîïîëå à çàòåì â Ìîñêâå.
Áîëüøèíñòâî ó÷¸íûõ êàê áû çàáûâàåò, ÷òî èñòî÷íèêîì ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû íå
ÿâëÿþòñÿ ëèøü ýòè öåíòða. Íåäîîöåí¸ííûì îñòàþòñÿ òàêèå ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûå öåíòðà,
êàê ñâÿòàÿ ãîðà Àôîñ, Áîëãàðèÿ, à òàêæå Ñåðáèÿ, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñâîþ ðîëü âûïîëíÿþò
äàæå âîñòî÷íîõðèñòèàíñêèå öåíòða, êàê Ïàëåñòèíà, Åãèïåò (Ñèíàé), Ñèðèÿ, Àíòèîõèÿ
è Êàïàäîêèÿ.
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî þæíîñëàâÿíñêèå ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî ïîñðåäíèêàìè â òðàíñôåðå
âèçàíòèéñêîé êóëüòóðû â âîñòî÷íóþ è çàïàäíóþ Ñëàâÿíùèíó, íî òàêæå ïðèíèìàþò àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïðîöåññå ñîçäàâàíèÿ îáùåé ïðàâîñëàâíîé è ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû.
Â ñòàòüå àâòîð ïûòàåòñÿ äîêàçàòü, ÷òî â ïåðèîä Ñðåäíåâåêîâüÿ íåïîñðåäñòâåííûå ñâÿçè
ìåæäó âîñòî÷íûìè ðåãèîíàìè Ïîëüøè, Çàïàäíîé Ðóñè è Êîíñòàíòèíîïîëåì áûëè ðåäêè, è ÷àùå
âñåãî îíè îñóùåñòâëÿëèñü ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå èëè íåïîñðåäñòâåííî ñàìîé áîëãàðñêîé öåðêâüþ.
Ýòîò àñïåêò ïîääåðæèâàåòñÿ ïðèìåðàìè èç èñòîðèè öåðêâè, öåðêîâíîé ñëîâåñíîñòè
è öåðêîâíîé àðõèòåêòóðû, à òàêæå ðàñïðoñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Ïîëüøè êóëüòîâ
þæíîñëàâÿíñêèõ ñâÿòûõ.
25
26

C. Canev, Piêtnastowieczna Polska
A. Ró¿ycka-Bryzek, Freski bizañtyñsko-ruskie fundacji Jage³³y w kaplicy zamku lubelskiego, Lublin 2000, s. 7173.
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Canko Canev
Summary
The Influence of Medieval South Slavic Culture on the Eastern and Western Slavdom

The Orthodox trend in Polish culture has not been fully appreciated yet. Usually, when
speaking about the Orthodox Church in Poland, we connect it with religious centers, first of all in
Constantinople and then in Moscow.
Most scholars seem to forget that Orthodox culture does not stem from these centers only.
Exceptionally important centers are still underestimated; these include the Holy Mount of Athos,
Bulgaria, and later also Serbia, while in separate cases even East Christian centers such as Palestine, Egypt (Sinai), Syria, Antioch and Cappadocia played their roles. Quite often South Slavic
countries not only acted as intermediaries in the transfer of Byzantine culture to Eastern and
Western Slavic lands but also participated actively in the process of creating a common Orthodox
and Slavic culture.
The paper seeks to demonstrate that during the Middle Ages there were seldom direct relations between the eastern regions of Poland and Western Russia (Ruthenia) and Constantinople,
they were rather mediated by or with the Bulgarian Orthodox Church.
This aspect is illustrated by examples from the history of the Orthodox Church, of medieval
literature and church architecture, and by examples of the spread of worship of East Slavic saints
in the territory of Poland.
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Narodziny parlamentaryzmu rosyjskiego
w latach 19051906 w oczach Polaków
Ju¿ sam tytu³ niniejszego tekstu zak³ada zderzenie  niekoniecznie konfliktowe  dwóch wiatopogl¹dów, dwóch szkó³ politycznego mylenia, dwóch stereotypów. Z jednej strony tradycyjne dla Europy, jak i dla Polski postrzeganie
Rosji jako kraju skrajnego absolutyzmu, samow³adztwa, gdzie nie ma mowy
o jakichkolwiek prawach cz³owieka, a ludzie bezwolnie poddaj¹ siê samowoli
carów-ciemiê¿ycieli, z drugiej strony kultywowany w Rosji wizerunek Polski
jak pañstwa anarchii i sejmikowania, wynaturzeñ bardzo wczenie w naszym
kraju ukszta³towanego  bo ju¿ bodaj w XV w.  parlamentaryzmu.
Musimy pamiêtaæ, ¿e postrzeganie Rosji w Polsce i przez Polaków by³o
odmienne od standardów europejskich. Ca³a cywilizowana Europa, nawet
w ostatnim okresie Imperium Rosyjskiego, os¹dzaj¹c panuj¹cy tam przede
wszystkim do 1905 r., a czêciowo tak¿e póniej re¿im autokratyczno-despotyczny, zachwyca³a siê jednak¿e rosyjsk¹ wyrafinowan¹ nad wyraz arystokracj¹
i inteligencj¹, rosyjsk¹ literatur¹ i sztuk¹, ba, nawet rosyjsk¹ wsi¹  tak poetycko
opisywan¹ przez popularnego na wiecie Lwa To³stoja, z upodobaniem rozprawia³a o duszy rosyjskiego narodu, odnajduj¹c tê duszê w najlepszych inteligentach, powieciopisarzach lub nawet w oficerach gwardii cesarskiej.
W Polsce inaczej, Rosjê postrzegano przede wszystkim jako znienawidzonego zaborcê, w Rosjanina jako ciemiê¿cê. Powtórzmy za Jackiem Gzell¹ i jego
analiz¹ publicystyki W³adys³awa Studnickiego na temat Rosji: Poczucie klêski
narodowej, pamiêæ o poniesionych ofiarach, atmosfera przeladowañ i szykan
w³adz rosyjskich, rusyfikacyjny system szkolnictwa, konsekwentniej wprowadzany na kresach dawnej Rzeczypospolitej ni¿ w Królestwie Polskim, a wreszcie literatura romantyczna wywar³a du¿y wp³yw na pokolenie zwane »dzieæmi
roku 1863« i spowodowa³y przyjêcie przez nie [...] antyrosyjskiej postawy1.
Wymieniony tu Studnicki by³ zreszt¹ najbardziej jaskrawym, choæ i niejedynym
1 J. Gzella, Zaborcy i s¹siedzi Polski w myli spo³eczno-politycznej W³adys³awa Studnickiego
(do 1939 roku), Toruñ 1998, s. 15.
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wyrazicielem takiej w³anie postawy. Godzi siê jednak gwoli sprawiedliwoci
dodaæ, ¿e nawet on nie wyklucza³ mo¿liwoci przemian konstytucyjnych w pañstwie carów, choæ odnosi³ tak¹ mo¿liwoæ do dalszej przysz³oci. W koñcu
jednak tak¿e w jego przekonaniu, a pisa³ to ju¿ w 1897 r., i Rosja pójdzie
drog¹, jak¹ kroczy Europa, pójdzie wolno, krokiem niepewnym, bo tradycje
absolutyzmu d³ugo bêd¹ odradzaæ siê w zwyczajach2. Dodajmy od razu, ¿e
prezentowane przez tego polityka oceny spo³eczeñstwa rosyjskiego zbie¿ne by³y
z pogl¹dami takiego prominentnego przedstawiciela polskiej myli politycznej,
jak Józef Pi³sudski3.
Do dzi w oczach m³odzie¿y szkó³ rednich i studentów, co potwierdzaj¹
obserwacje w³asne autora jako nauczyciela akademickiego, dominuje mocno
wykrzywiony obraz Rosji i jej dziejów, postrzeganie ich prawie i wy³¹cznie
przez pryzmat cierpieñ narodu polskiego pod obcym zaborem i póniejsz¹ okupacj¹ sowieck¹ i braku niepodleg³ego pañstwa polskiego, a nastêpnie zagro¿eñ
dla tej niepodleg³ej egzystencji w 1939 i po 1944/1945 r. Nie zauwa¿any jest
przy tym prawie zupe³nie wk³ad pañstwa i spo³eczeñstwa rosyjskiego, w ogóle
Rosjan tamtych lat do dziedzictwa kultury europejskiej. M³odzie¿ raczej nie
zauwa¿a lub nie rozumie wielu istotnych faktów z polityki wewnêtrznej i przemian, jakie zachodzi³y w sposobie sprawowania w³adzy i w formach reprezentacji spo³ecznej, a tak¿e w rozwoju rosyjskiej myli politycznej. Znane s¹ jeszcze
w miarê dobrze fakty z jej polityki zagranicznej, zmagañ z Napoleonem, udzia³u
w I i II wojnie wiatowej, przemian politycznych po przewrocie bolszewickim,
stalinizacji, nastêpnie wyjcia z miêdzynarodowej izolacji politycznej po 1917 r.
i po pokoju wersalskim i zwrócenia siê w kierunku Niemiec, ale nieporównywalnie gorzej wypada na tym tle znajomoæ kultury i gospodarki rosyjskiej czy
te¿ sowieckiej4. Choæ mo¿e to zostaæ uznane za herezjê przez superoptymistów
w postrzeganiu polsko-rosyjskich relacji, to jednak odwa¿ê siê na wysuniêcie
niepopularnej hipotezy, i¿ niewiele zmieni³ siê sposób postrzegania Rosji i Rosjan przez Polaków  ten wspó³czesny i tamten z prze³omu XIX i XX wieku.
I oto nagle w owym 1905 r. zdarza siê co, co obraz ten na pewien czas
zmienia radykalnie. Wybucha rewolucja 1905 r. Kanonady japoñskich armat
i karabinów obok ca³ego splotu wczeniej ju¿ daj¹cych o sobie znaæ konfliktów
2
3

[W. Studnicki,] Veto, Stosunki polsko-rosyjskie, Kraków 1897, s. 30.
Zob. np. J. Pi³sudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem og³oszonych, t. I,
Warszawa 1937, ss. 291 + VIII; W. Suleja, Józef Pi³sudski, Wroc³aw 1995.
4 Zob. J. Gancewski, Stan wiedzy o Rosji  jej historii i wspó³czesnoci wród uczniów i absolwentów szkó³ rednich Warmii i Mazur (z dowiadczeñ nauczania historii powszechnej),
[w:] Europa i Rosja. Przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ, pod red. nauk. J. Gancewskiego
i J. Sobczaka, Elbl¹g 2005, s. 141152.
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spo³ecznych i politycznych wywo³uj¹ pierwsz¹ w Rosji rewolucjê demokratyczn¹. Ju¿ wczeniej sygnalizowa³y j¹ charakterystyczne dla wieku XX bomby,
sztylety i rewolwery terrorystów, tak¿e polskich zreszt¹. Zamachy na wielkich
ksi¹¿¹t, gubernatorów i genera³-gubernatorów, masowe strajki i wielotysiêczne
demonstracje ogarniaj¹ w ca³ej rozci¹g³oci tak¿e ziemie polskie. Dzi ju¿ niewielu pamiêta, ¿e czo³owym antycarskim terroryst¹ jako szef Organizacji Bojowej PPS by³ pierwszy Naczelnik Pañstwa w Polsce Niepodleg³ej Józef Pi³sudski,
¿e w dalekiej Szwajcarii bomby wykorzystywane do zamachów na carskich
urzêdników konstruowa³ nobliwy nastêpnie prezydent II RP Ignacy Mocicki, ¿e
póniej ju¿ wprawdzie, bo 26 wrzenia 1908 r., ale to w³anie rok 1905 da³ temu
pocz¹tek, na stacji kolejowej w Bezdanach pod Wilnem rosyjski skarb pañstwa
ograbi³o na 300 tys. rb. pod komend¹ Ziuka  Pi³sudskiego a¿ trzech póniejszych premierów II Rzeczypospolitej  Tomasz Arciszewski, Walenty S³awek
i Aleksander Prystor.
Pierwsze objawy ustêpstw ze strony monarchy  cesarza Miko³aja II i rz¹du,
pierwsze wy³omy w systemie rz¹dów dot¹d samow³adnych nie wywo³uj¹ entuzjazmu polskiej opinii publicznej. Dotyczy³o to w pe³ni tak¿e obietnicy zwo³ania
tzw. Dumy bu³yginowskiej, gdy¿  jak pisano np. w Gazecie Bia³ostockiej 
przysz³emu parlamentowi nadano charakter instytucji tylko doradczej5. W innym miejscu ta sama gazeta ocenia³a projekt w ten sposób: Niby to parlament,
niby nie parlament, lecz tylko rada przyboczna o prawach bardzo ograniczonych,
a car, gdy zechce, mo¿e robiæ jak dot¹d, co mu robiæ siê podoba, gdy¿ zastrzeg³
sobie przywilej, ¿e w danym razie mo¿e i bez pytania siê parlamentu wydawaæ
prawa6.
A¿ nadszed³ pamiêtny padziernik 1905 r., poci¹gaj¹c za sob¹ jeszcze bardziej sensacyjne wydarzenia. Oto Car Samow³adny i Imperator Wszechrosji
Miko³aj II 30 (18) padziernika og³asza s³ynny odt¹d manifest wolnociowy.
Oprócz darowania ludnoci niewzruszonych zasad wolnoci obywatelskiej na
podstawie rzeczywistej nietykalnoci osobistej, wolnoci sumienia, s³owa, zgromadzeñ i zwi¹zków, obiecywa³ tak¿e ni mniej, ni wiêcej, i¿ odt¹d ¿adne
prawo nie mo¿e uzyskaæ mocy obowi¹zuj¹cej bez zatwierdzenia przez Dumê
Pañstwow¹, aby wybrani przez ludnoæ mieli zapewnion¹ mo¿noæ rzeczywistego udzia³u w dozorze nad prawoci¹ dzia³ania ustanowionych [...] w³adz. Zapowiada³ tak¿e dopuszczenie do Dumy robotników i ch³opów. Kwestiê dalszego
5 Konstytucyjny manifest cara, Gazeta Olsztyñska 22 VIII 1905, nr 99. Cyt. za: B. Topa,
Obraz Rosji, Rosjan i polityki rosyjskiej na ³amach Gazety Olsztyñskiej w latach 18861907,
praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. prof. nadzw. J. Sobczaka, Olsztyn 1998, s. 51.
6 Konstytucja w Rosji, ibidem, 26 VIII 1905, nr 101; B. Topa, op. cit., s. 5152.
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rozwoju zasady powszechnego prawa wyborczego zostawiano nowo ustanowionemu porz¹dkowi prawodawczemu7.
Manifest ten wywo³a³ olbrzymie wra¿enie tak¿e na ziemiach polskich.
Wprawdzie równie wrzaskliwi co m³odziutcy gazeciarze warszawscy wo³ali
wniebog³osy z cynizmem, i¿ to tylko: Manifest [ ] fest mani, ale w krêgach
powa¿nych polityków, pisarzy i publicystów polskich zawrza³o od dalekosiê¿nych komentarzy, a przede wszystkim powia³o nadziej¹. Dotycz¹c¹ nie tylko
spraw polskich zreszt¹. Póniejszy minister spraw zagranicznych II RP Konstanty Skirmunt, oceniaj¹c tê chwilê, zauwa¿a, i¿ akt carski o nowym ustroju pañstwowym zosta³ wydany w warunkach walki, sprzecznoci i niedomówieñ
i mo¿na by³o spieraæ siê o to, czy jest osnow¹ konstytucyjnego ustroju pañstwowego, czy te¿ wyrazem woli i w³adzy monarchy, który nie przesta³ byæ samow³adc¹. W ka¿dym razie przed spo³eczeñstwem naszym stanê³o nowe zadanie: wybory do Dumy Pañstwowej i podwojonej cz³onkami z wyboru Rady
Pañstwa8. Zdawano sobie sprawê z pewnej ograniczonoci tego dokumentu. Tadeusz Gru¿ewski zauwa¿a³ np.: Manifest nie by³ aktem nadawczym, lecz obietnic¹, zapowiedzi¹ nowych zasad ustroju pañstwowego. Zakres zapowiedzianych
wolnoci i reform nie by³ wyranie okrelony i pozostawia³ szerokie pole do
interpretacji i domys³ów, daj¹c siê t³umaczyæ w sensie maksymalnym lub minimalnym9.
Uwik³any g³êboko w ówczesne realia polityczne Boles³aw Prus w swoich
Kronikach na ³amach Gazety Codziennej roztacza³ przed rodakami ró¿owy
obraz niedalekiej ery powszechnej równoci i braterstwa, a tak¿e zjednoczenie
siê narodów Europy w federacjê (zwiastuj¹c jakby dzisiejsz¹ Uniê Europejsk¹),
której zadaniem bêdzie rozsiewanie pokoju. Wolna Polska wraz z woln¹ Rosj¹
mia³aby byæ cz¹stk¹ wolnej Europy10.
Zawrza³o wród przedstawicieli ró¿nych opcji politycznych, na jakie równie¿ wtedy dzieli³o siê spo³eczeñstwo polskie. Wieæ o manifecie nadesz³a do
Warszawy rano 31 padziernika. Cz³onek redakcji PPS-owskiego Kuriera Codziennego Józef D¹browski Grabiec relacjonowa³ nastêpnie: W tym czasie
w redakcji odbywa³y siê sceny godne zanotowania. Ja z entuzjazmem og³asza³em
7 L. Bazylow, Historia Rosji, T. II, Warszawa 1983, s. 435; H. Kiepurska, Warszawa w rewolucji 19051907, Warszawa 1974, s. 199.
8 K. Skirmunt, Moje wspomnienia 18661945, wstêp i opracowanie E. Orlow, A. Pasternak,
Rzeszów 1997, s. 31.
9 T. Gru¿ewski, Kryzys pañstwowy w Rosji, Petersburg 1908, s. 28.
10 B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 18, Warszawa 1968; zob. tak¿e Prus. Z dziejów
recepcji i twórczoci, wybór tekstów, opracowanie i wstêp E. Piecikowski, Warszawa 1988,
ss. 454.
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konstytucjê [...] [Feliks] Perl z niemniejszym entuzjazmem dowodzi³, ¿e to
absurd, ¿e w Rosji konstytucja jest zupe³nie niemo¿liwa [...], ¿e ani na krok nie
mo¿emy zejæ z drogi rewolucyjnej [...], [Leo] Belmont szala³ z nadmiaru nasuwaj¹cych siê tematów, zarówno konstytucyjnych  jak i rewolucyjnych. [...]
Ko³o 10-tej wpada rozentuzjazmowany Sirko [Wac³aw Sieroszewski]: Ludzie!
Toæ wolnoæ! Na ulicê! Drukujmy wezwanie do narodu! Zwyciêstwo!11. Pewien sceptycyzm rodzi³ tylko brak w manifecie wzmianki o Polakach, ale reakcja ulicy by³a entuzjastyczna. Z domów wylega³y gromady ludzi, zaczê³y formowaæ siê pochody. Na natychmiast zwo³ywanych wiecach domagano siê pilnego
og³oszenia amnestii powszechnej dla wszystkich bez wyj¹tku jako gwarancji
proklamowanych wolnoci. Wszêdzie wymachiwano sztandarami, piewano,
dwiêki Czerwonego Sztandaru miesza³y siê z Bo¿e co Polskê. Warszawa uzyska³a po latach wielu zupe³n¹ na pewien okres wolnoæ manifestowania swych
d¹¿eñ i uczuæ12.
Inny socjalista, Boles³aw Gorczyñski, notowa³ nastêpnego dnia: By³ to
szlachetny bez w¹tpienia sza³ upojenia tak szlachetny, ¿e nawet najzagorzalsi
narodowcy przy³¹czali siê wczoraj do pochodów socjalistycznych i intonowali
fa³szywie: »Krew nasz¹ z dawna lej¹ katy« i nawet niezdolni byli odczuæ ca³ej
ironii tych s³ów13. Ulice zape³nili mówcy wyg³aszaj¹cy przemowy czy to
z okna, czy z latarni, czy stoj¹c na wyniesionym przez stró¿a krzese³ku czy
reszcie podtrzymywani na ramionach przez blinich. Epidemicznie zapanowa³o
krasomówstwo. Po raz pierwszy od czasów powstañ narodowych ¿ycie polityczne przepe³nia³o znów place i ulice miast polskich, ogarnia³o salony inteligencji,
mieszkania drobnomieszczañstwa, izby robotnicze. Szybko pojawia³y siê takie
postulaty, jak ¿¹danie autonomii Królestwa Polskiego, unarodowienia szkó³, s¹dów i urzêdów, po³o¿enia kresu brutalnej rusyfikacji.
W krêgach mieszczañskich i ziemiañskich reakcja by³a bardziej skomplikowana, obawiano siê umocnienia o tym manifecie rewindykacyjnego ruchu rewolucyjnego. Oto np. siedz¹cy w warszawskim Bristolu przy niadaniu razem
z gubernatorem Dmitrijem Martynowem przedstawiciel ziemiañstwa kresowego
z Wileñszczyzny hr. Hipolit Korwin-Milewski po przeczytaniu porannych gazet
rzuci³ lakonicznie gubernatorowi: Teraz dopiero rozpocznie siê prawdziwy taniec. Niech Pan Gubernator wyda mi natychmiast paszport zagraniczny, bo jeszcze dzi drapnê do Berlina, stamt¹d do Wierzbo³owa i choæ ch³opsk¹ furmank¹
11 [J. D¹browski] Grabiec, Pierwszy dzieñ listopadowy Warszawy przed dwudziestu laty. Notatki, wiat 1925, nr 46, s. 4.
12 H. Kiepurska, op. cit., s. 201.
13 Ibidem.

72

Jan Sobczak

do Wilna14. Nie mo¿e to specjalnie dziwiæ, zamiast bowiem uspokojenia
nastrojów manifest ten wywo³a³ podniesienie temperatury rewolucyjnej i o¿ywi³
energiê partii skrajnych, które og³oszenie go uzna³y za swoje zwyciêstwo, uroczycie zadokumentowane oto przez samego monarchê.
Optymizm wolnociowy, wywo³any manifestem cesarskim, wyra¿a³ jednoznacznie wiersz Leo Belmonta Do robotnika:
Mur siê kruszy, mur niewoli,
s³ychaæ trzask ¿elaznych krat 
cios potê¿ny m³ota spad³
i og³osi³ kres niedoli!15

Zdezorientowane pocz¹tkowo w³adze szybko zaczê³y jednak przywracaæ porz¹dek, dochodzi³o do strzelania w t³um, kozacy p³azowali szablami przechodniów, co spowodowa³o w odezwach partii rewolucyjnych okrelanie manifestu
mianem oszukañczego, zwano go te¿ kawa³kiem papieru, w który owiniêto
nahajkê, kozack¹ szablê ¿o³dack¹, stryczek katowski16. Ale mimo wszystko nie
zamiera³a wiara w bliskoæ trwa³ych zmian polityczno-ustrojowych. Potwierdza³y to nastêpne, og³aszane niebawem, dekrety wolnociowe cesarza, w tym
przede wszystkim amnestia z 3 listopada, w wyniku której wysz³o z wiêzieñ
w samej li tylko Warszawie 1151 osób, w tym tacy ludzie jak Walery S³awek
i Feliks Dzier¿yñski. Z kolei w og³oszonych 17 marca 1906 r. tymczasowych
przepisach o zwi¹zkach i stowarzyszeniach, które  choæ tymczasowe  przetrwa³y w Królestwie do 1915 r., pozwolono na tworzenie legalnych zwi¹zków
zawodowych w przedsiêbiorstwach handlowych i przemys³owych z wyj¹tkiem
kolei, poczty i urzêdów pañstwowych.
Z jednej strony spo³eczeñstwo polskie stara³o siê korzystaæ jak najszerzej ze
swobód manifestu konstytucyjnego, z drugiej miejscowe w³adze coraz bardziej
zdecydowanie d¹¿y³y do z³amania objawów buntu. 10 listopada og³oszono stan
wojenny. Opublikowany nastêpnego dnia w prasie warszawskiej komunikat
urzêdowy, którego autorstwo przypisywano ministrowi Iwanowi Durnowowi,
podnosi³ alarm z powodu separatystycznych d¹¿eñ Polaków. Licz¹c na rozbudzenie uczuæ nacjonalistycznych w spo³eczeñstwie rodzimym i roz³adowanie
w ten sposób wzburzenia rewolucyjnego w centrum pañstwa, utyskiwano w komunikacie: Odrzucaj¹c myl wspólnej pracy z narodem rosyjskim w ramach
14 H. Korwin-Milewski, Siedemdziesi¹t lat wspomnieñ (1851925), wstêp A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz, Warszawa 1993, s. 150.
15 H. Kiepurska, op. cit., s. 236.
16 Ibidem.
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Dumy Pañstwowej, Polacy w ca³ym szeregu rezolucji zapad³ych na zebraniach
publicznych ¿¹daj¹ ca³kowitej autonomii polskiej z osobnym sejmem, upatruj¹c
w tym tylko pewien stopieñ przejciowy do wznowienia pañstwa polskiego.
W d¹¿noci tej schodz¹ siê dwa przeciwleg³e stronnictwa polskie: socjalne i narodowe. W tym te¿ kierunku dzia³aj¹ niektórzy pisarze polscy, publicyci, mówcy, poci¹gaj¹c za sob¹ ludnoæ17.
Jakby pragn¹c przeciwdzia³aæ tym wysi³kom i usi³uj¹c uspokoiæ okrelone
krêgi rosyjskie, niektórzy prominentni przedstawiciele polskiej opinii publicznej
dowodzili uspokajaj¹co, i¿ nie pragn¹ bynajmniej oderwania siê od Rosji. Tak
np. znany z postawy ugodowej Boles³aw Prus wyjania³: naród polski wprawdzie ¿¹da autonomii, lecz jednoczenie, jak to nieraz zaznacza³em w Kronikach,
nie chce, nie myli oddzielaæ siê od wolnego i prawego pañstwa rosyjskiego.
Chce w nim ¿yæ i dla jego dobra w miarê mo¿noci i obowi¹zku pracowaæ18.
Z kolei Henryk Sienkiewicz w licie opublikowanym w prasie dowodzi³, ¿e
nastroje wichrzycielskie wobec pañstwowoci rosyjskiej wywodz¹ siê tylko z lewicowych krêgów rewolucyjnych, obcych polskim interesom narodowym, za
ogromna wiêkszoæ narodu pragnie tylko uzyskaæ prawa narodowe z autonomi¹
wy³¹cznie drog¹ pokojowych usi³owañ ³¹cznie z narodem rosyjskim19.
Takie uspokajanie spotyka³o siê naturalnie z natychmiastowym odporem
krêgów radykalnych, podkrelaj¹cych swe d¹¿enia b¹d do pe³nej niepodleg³oci Polski, b¹d do obalenia caratu i ustanowienia ustroju republikañskiego. Za
tym pierwszym rozwi¹zaniem orêdowa³ przede wszystkim Pi³sudski wraz z niewielk¹ jeszcze wtedy grupk¹ swych najbli¿szych zwolenników. Wzywaj¹c Polaków do zaprzestawania przygotowañ do walki zbrojnej z zaborcami, w tym
przede wszystkim z Rosj¹, napisze póniej w 1908 r.: Bez wzglêdu bowiem,
czy kto obni¿y swe wymagania w Polsce nawet do utrzymania manifestu carskiego, nadaj¹cego Rosji konstytucjê, czy te¿ d¹¿yæ bêdzie do zdobycia konstytuanty lub zupe³nej niepodleg³oci kraju  ka¿dy musi rozumieæ, ¿e bez poparcia
swych d¹¿eñ walk¹ z przemoc¹ fizyczn¹ caratu nie zdo³a celu swego osi¹gn¹æ20.
Prasa polska szeroko informowa³a o pojawiaj¹cych siê projektach powo³ania do ¿ycia instytucji reprezentuj¹cej naród, drukowano poszczególne adresy
do cara i do ministrów, uchwalane przez ró¿ne rodowiska rosyjskie w sprawie
17
18
19
20

Telegramy Kuriera Warszawskiego, Kurier Warszawski 13 XI 1905, nr 314, s. 3.
B. Prus, op. cit., t. 18, s. 188.
Kurier Warszawski 23 XI 1905, nr 324, s. 9.
[J. Pi³sudski], Jak mamy siê gotowaæ do walki zbrojnej?, Robotnik 4 II 1908, nr 226,
s. 1. Przedruk w: J. Pi³sudski, op. cit., t. II, Warszawa 1937, s. 294295.
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zwo³ania przedstawicielstwa narodowego. Celem tego wszystkiego by³a chêæ
popularyzacji w polskiej opinii publicznej idei powo³ania jakiej formy parlamentu w Rosji. Konstytucjonalizm ogarn¹³ ca³¹ Rosjê, a przynajmniej ca³¹ jej
warstwê inteligentn¹  pisa³ wspó³pracownik Kuriera Warszawskiego
i Przegl¹du Wszechpolskiego Tadeusz Gru¿ewski21. A zaraz dalej dodawa³
jako wytrawny komentator polityki rosyjskiej: Cokolwiek jeszcze niedawno
utrzymywano o historycznym ustroju rosyjskim i o jego istotnych podstawach,
o warunkach obiektywnych i o w³asnociach duchowych ludnoci, na jakich
ustrój ten siê opiera  wszystko to wydawaæ siê mog³o anarchistyczn¹ such¹
doktryn¹, która sam bieg wypadków unicestwia i omiesza. Niewierni Tomasze
nie potrzebowali wierzyæ, bo w³asnymi oczami zobaczyli22.
W grudniu 1905 r. ukaza³a siê ustawa o Dumie Pañstwowej i zasadach
wyboru do niej. W styczniu roku nastêpnego nowy dekret cesarski obwieszcza³
reorganizacjê istniej¹cego od dawna w Rosji organu doradczego w zakresie
prawodawstwa  Rady Pañstwa i przekszta³cenie jej w izbê wy¿sz¹ rosyjskiego
parlamentu, której po³owa cz³onków mia³a ju¿ pochodziæ z wyborów, a nie jak
dotychczas z nominacji. Korwin-Milewski tak to wspomina: nowy ukaz zrobi³
wród ziemiañstwa ogromne wra¿enie; na ogó³ oczekuj¹ od tej zreorganizowanej Rady Pañstwa lepszych i praktyczniejszych rezultatów ni¿ od Izby Ni¿szej
[...]23. Autor zgodzi³ siê te¿ kandydowaæ w wyborach do tej izby: O kandydaturze do Dumy Pañstwowej nie myla³em ani jednej chwili, wiedz¹c, ¿e bêdzie
z³o¿ona na wpó³ z mu¿yków, a na pó³ wariatów; co za do Rady Pañstwa to mi
siê zdawa³o, ¿e wiêcej odpowiada »mojemu rodzajowi piêknoci«24.
Po opublikowaniu projektu organizacji Rady Pañstwowej najpowa¿niejsze
komentarze starali siê dawaæ oczywicie zobowi¹zani do tego najbardziej, choæby z racji wymogów zawodu, dziennikarze. Kszta³t tej przysz³ej Dumy, jej cele
i zadania sta³y siê g³ównymi tematami rozwa¿añ publicystyki i serwisu informacyjnego zamieszczanego na ³amach wszystkich w istocie dzienników i tygodników polskich. Oceniano to na ogó³ jako inicjatywê ze wszech miar pozytywn¹,
wiadcz¹c¹ o chêci pojednania i porozumienia w³adzy z narodem. Obawiano siê
jednak, ¿e organ ten nie zyska pe³nej swobody dzia³ania i uzale¿niony bêdzie od
monarchy. Gazeta Olsztyñska np. wskazywa³a: Ju¿ sama wiadomoæ, ¿e pos³owie maj¹ sk³adaæ przysiêgê na wiernoæ carowi samodzier¿cy, daje nam
21
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T. Gru¿ewski, op. cit., s. 11.
Ibidem.
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przedsmak tej z³otej wolnoci i samodzielnoci przysz³ej Dumy25. Jednym
z pierwszych powa¿niejszych g³osów polskich by³ artyku³ Stanis³awa Skar¿yñskiego na ³amach Kuriera Warszawskiego. Zauwa¿a³ on, i¿ nowo powstaj¹ce
przedstawicielstwo narodowe powinno mieæ wszelkie cechy szczeroci. [...]
Dlatego te¿ godzi siê wskazaæ i¿ oprócz spraw ogólnopañstwowych (skarbu,
spraw zagranicznych, zarz¹dów wojennych i kontroli bud¿etu), podlegaj¹cych
dyskusji w sejmie centralnym [tzn. w³anie w Dumie  J.S.], wszelkie inne
sprawy powinny byæ roztrz¹sane sejmach prowincjonalnych, stosownie do w³aciwoci oddzielnych, kultur¹ ró¿nych spo³eczeñstw sk³adaj¹cych [siê na] pañstwo rosyjskie. [...] Tylko takie ukszta³towanie w³adz ustrzec mo¿e antagonizm,
który bezwarunkowo musia³by siê wyrodziæ miêdzy przedstawicielami rozlicznych krajów pañstwa rosyjskiego, ku szkodzie jednoci pañstwowej w upoledzeniu naj¿ywotniejszych interesów26.
Niektóre z tych artyku³ów by³y bardzo kompetentne, oparte na studiach
z dziedziny europejskiego prawa konstytucyjnego. Oto co pisze na ten temat
w swych wspomnieniach popularny dziennikarz wileñski, wydawca wówczas
Kuriera Litewskiego, wspominany ju¿ tutaj Hipolit Korwin-Milewski: Rozpocz¹³em od szeregu artyku³ów omawiaj¹cych wie¿o wydane prawo o przysz³ej
Dumie Pañstwowej; jak wiadomo, a¿ do manifestu z 17/30 padziernika ta
Duma mia³a byæ tylko organem doradczym i to nawet nieobowi¹zkowym, a jej
stosunek do w niczym nie naruszonej Rady Pañstwowej by³ wielce niezgrabnie
okrelony. Te artyku³y, oparte na przesz³o trzydziestoletnich studiach w dziedzinie prawa pañstwowego, komentowane w sposób sympatyczny i przez polsk¹
i przez rosyjsk¹ prasê, od razu postawi³y »Kurier Litewski« na równi z powa¿nymi organami codziennej prasy polskiej i rosyjskiej27. G³ówn¹ inspiracjê tej
zasadniczej decyzji ustrojowej autor przypisywa³ hr. Sergiuszowi Witte, w³anie
mianowanemu pierwszym w dziejach Rosji premierem. Zapocz¹tkowane reformy tratowano zgodnie z prawd¹ jako reformy odgórne, co trafnie odzwierciedla³a wypowied liberalnego polityka rosyjskiego ksiêcia Eugeniusza Trubeckiego:
Spo³eczeñstwo spa³o dotychczas z rozkazu w³adzy, obecnie budzi siê z rozkazu
[tej¿e] w³adzy28. Tu i ówdzie powtarzano sobie dyskretnie okrelenie dyplomaty
25

s. 52.
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Rozruchy w Królestwie i w Rosji, Gazeta Olsztyñska 13 III 1906, nr 31; B. Topa, op. cit.,

S. Skar¿yñski, Nowy ustrój prawodawczy pañstwa rosyjskiego, Kurier Warszawski 10 III
1906, nr 69, dodat. poranny, s. 6; cyt. za: Z. Anculewicz, wiat i ziemie polskie w oczach redaktorów i wspó³pracowników Kuriera Warszawskiego w latach 18681915, Warszawa 2002, s. 354.
27 H. Korwin-Milewski, op. cit., s. 145146.
28 Cyt. za T. Gru¿ewski, op. cit., s. 13.
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japoñskiego, uznaj¹cego kryzys rosyjski za przewlek³a walkê pomiêdzy bezsilnym rz¹dem a niedo³ê¿n¹ rewolucj¹29.
Zwo³any ostatecznie w 1906 r. parlament rosyjski by³ generalnie niepopularny w Królestwie, ale dla wielu ludzi by³ te¿ zapowiedzi¹ pewnej liberalizacji
stosunków. Ustawy z 19 sierpnia i z 24 grudnia 1905 r. dawa³y prawo do g³osowania w wyborach jedynie mê¿czyznom (podobnie jak w wiêkszoci ówczesnych pañstw europejskich) powy¿ej 24 roku ¿ycia, oczywicie maj¹cym tzw.
poddañstwo, czyli obywatelstwo rosyjskie. Wy³¹czono z udzia³u w wyborach
osoby ucz¹ce siê w zak³adach naukowych, wszystkich wojskowych oraz ludzi
skazanych przez s¹d lub poddanych ledztwu. Wybory mia³y byæ tajne, ale nie
powszechne, nie równe i nie bezporednie. Powy¿sze ograniczenia zasad demokracji spowodowa³y bojkot wyborów do I Dumy przez znaczn¹ czêæ polskich
ugrupowañ politycznych. Pozytywny stosunek do wyborów, bior¹c w nich
udzia³, wykazali natomiast przedstawiciele endecji i realistów. Wybranych pos³ów piêtnowano, kpiono z nich w powa¿nej czêci prasy. Sporo Polaków rozumowa³o tak, jak to obrazowo okreli³ w rozmowie z Korwinem-Milewskim jeden z wyborców, zapytany, dlaczego nie jedzie na wybory: ja tej szopki nie
uznajê. By³em ca³e ¿ycie gnêbiony i bêdê, lecz wolê, ¿eby mnie gnêbi³ jeden
dureñ ni¿ piêciuset durniów30. Równie¿ i póniej na wyst¹pieniach pos³ów
dumskich u¿ywa³y sobie mocno i chêtnie, a niekiedy rzeczywicie dowcipnie
pisma satyryczne. Tygodnik Wileñski zamieci³ w jednym ze swoich numerów
znamienny S³ownik parlamentu petersburskiego  epitety, jakim czêstowali siê
nasi szanowni pos³owie w dniu 23 maja [1909 r.] przy koñcu sesji: Mierzawiec,
hultaj, nacha³ ba³tycki, niemiecka morda, swo³ocz, podlec, ba³wan, idiota, luterañska chara, niemiecki pysk, niemiecki drañ, niemiecki szpicel, niemiecka sosiska, niemiecka fizjomordia, kadecki zdrajca, czarnosecinny chuligan31. Epitety
te by³y wymierzone prawdopodobnie w pos³ów z guberni nadba³tyckich, ale
czêæ z nich  jeliby tylko antyniemieckie konotacje zast¹piæ antykomunistycznymi  pasowa³aby jak ula³ do jêzyka obrad wspó³czesnego Sejmu RP, wspó³czesnej Dumy rosyjskiej zreszt¹ tak¿e.
W dniu otwarcia Dumy  10 maja (27 kwietnia) 1906 r.  Warszawa na
wezwanie PPS zastrajkowa³a. Ale redakcja Kuriera Warszawskiego dzieñ inauguracyjnego posiedzenia Dumy Pañstwowej nazwa³a historycznym i prze³omowym, w którym przedstawicielstwo narodowe stanie oko w oko z obroñcami
29
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prze¿ytego porz¹dku rzeczy i [...] w ostatecznym rezultacie musi [...] daæ zwyciêstwo zasadom wolnoci i prawa32. Od wybranej w maju 1906 r. I Dumy
Pañstwowej  liczebnie i politycznie zdominowanej przez partiê kadetów 
wiêkszoæ wiadomych politycznie Polaków oczekiwa³a przede wszystkim jednej zasadniczej decyzji  uchwa³y o przyznaniu Królestwu Polskiemu autonomii
krajowej. Wielu jednak dzia³aczy politycznych, jak np. znaj¹cy doskonale stosunki rosyjskie Marian Zdziechowski, prezentowa³o raczej pesymistyczn¹ ocenê
mo¿liwoci rozwi¹zania kwestii polskiej, powo³uj¹c siê na wiele czynników,
w tym przede wszystkim na stan nastrojów samego spo³eczeñstwa rosyjskiego,
jego polaryzacjê w kierunku skrajnych ugrupowañ, czego konsekwencj¹ by³a
s³aboæ kó³ liberalnych, które poszukuj¹c sojuszników z prawej i lewej strony
sceny politycznej, sk³onne by³y do rezygnacji z przyjêtych wczeniej zobowi¹zañ wzglêdem Polaków33.
Na wielu Polakach zrobi³a du¿e wra¿enie sama uroczystoæ otwarcia obu
izb przez cesarza Miko³aja II. Oddajmy znów g³os Korwinowi-Milewskiemu:
Scena by³a imponuj¹ca nie tylko z powodu blasku zewnêtrznego, bo zapo¿yczono ceremonia³ koronacyjny z przywiezionymi z Kremla w Moskwie god³ami
(korona, ber³o, p³aszcz gronostajowy, miecz i sztandar cesarski), lecz i dlatego,
¿e ka¿dy czu³, ¿e w tysi¹cletniej historii tego kolosalnego pañstwa co siê na
wieki za³amuje. [...] Punkt o jedenastej otworzy³y siê na drugim koñcu sali
naprzeciw tronu podwoje i przy dwiêkach hymnu Bo¿ê, cara chrani wszed³
cesarz, a za nim obie cesarzowe, z koronami na g³owie, m³odsza, lecz panuj¹ca,
po prawej, cesarzowa-matka po lewej od niej stronie, na przodzie i z ty³u wy¿si
dygnitarze dworscy [...]. Od chwili, kiedym ich spostrzeg³ przy wejciu, mia³em
jasne wra¿enie, ¿e cesarz Miko³aj i cesarzowa Aleksandra posuwaj¹ siê naprzód
w mocnym przekonaniu, ¿e id¹ na mieræ: on wyprostowany, sztywny, stawia³
automatycznie nogê przed nog¹ jak na paradzie; [...] ona za wówczas trzydziestopiêcioletnia, wysoka i kszta³tna kobieta, przygarbiona, z obu policzkami jakby namalowanymi krwi¹; obok niej cesarzowa-matka, ma³a, rezolutna, z wyrazem wciek³oci na twarzy, patrzy³a jasno i bardzo wyzywaj¹co. Oczywicie
wszyscy troje w ci¹gu d³ugiej defilady wzd³u¿ »ciemnych dumców« mieli przekonanie, ¿e sporód nich padnie na nich jaka bomba; albowiem ledwie Miko³aj
II doszed³ do stóp tronu, a obie cesarzowe do swej estrady, nast¹pi³a raptowna
32 10 maja, Kurier Warszawski 10 V 1906, nr 128, wyd. wieczorne, s. 1; cyt. za: Z. Anculewicz, op. cit., s. 355.
33 Zob. Z. Opacki, W krêgu Polski, Rosji i S³owiañszczyzny. Myl i dzia³alnoæ spo³eczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku, Gdañsk 1996, s. 169170; W. Bu³hak, Dmowski  Rosja a kwestia polska. U róde³ orientacji rosyjskiej obozu narodowego18861908, Warszawa 2000, s. 132133.
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zmiana dekoracji. Obracaj¹c siê do nas, cesarz mia³ ju¿ ruchy swobodne, elastyczne, wyraz oczu spokojny, dotkn¹³ siê lew¹ rêk¹ gronostajowego p³aszcza
zawieszonego na porêczy tronu, lekko go podniós³, jakby siê przybiera³ go w³o¿yæ i opuci³ go znów, eleganckim ruchem przyj¹³ od ministra dworu hr. [W³adymira] Fredericksa zwiniêty pergamin z tekstem mowy tronowej, lecz ledwie
rzuci³ nañ okiem, patrz¹c wprost na salê, wypowiedzia³ j¹ na pamiêæ pewnym,
pe³nym, dochodz¹cym do wszystkich zak¹tków ogromnej sali barytonem, a gdy
zakoñczy³ s³owami »Niech Bóg pomo¿e mnie i wam«, to z tak¹ pyszn¹ i stosown¹ intonacj¹, to nabra³em przekonania, i¿ musia³ tê mowê repetowaæ z jakim
aktorem teatru Aleksandryjskiego, prawdopodobnie [Wasylem] Do³matowem.
Lecz skoro zszed³ z tronu, a za nim znów cesarzowe, i skierowali siê na powrót
przez niebezpieczne przejcie, ta sama sztywnoæ, ten sam wyraz twarzy jednoczenie srogi i przera¿ony34.
Godna przytoczenia jest równie¿ jego opinia o sk³adzie I Dumy i jej pracy:
Duma Pañstwowa po swojej inauguracji, nie maj¹c ¿adnego materia³u do pracy
b¹d z inicjatywy rz¹dowej, b¹d z w³asnej gotowa³a siê swoim sosie, tj. co
dzieñ po szeæ godzin ³aja³a wszystkich i wszystko. Sk³adaj¹c siê z dwustu
ch³opów i wiejskich popów oraz kilku tuzinów zawodowych rewolucjonistów,
robotników fabrycznych lub emigrantów, tworz¹cych razem partiê tzw. Trudowików (partia pracy), mia³a na prawo od siebie oko³o stu osiemdziesiêciu Kadetów, typowych doktrynerów, doæ blisko przypominaj¹cych nasz¹ ówczesn¹ partiê N.D. [endecjê  J.S.], choæ bli¿sza socjalizmowi; potem piêædziesiêciu
dwóch naszych Polaków z Kongresówki i Kresów, którzy pod dyskretnym kierownictwem mecenasa [Franciszka] Nowodworskiego zachowywali siê umiarkowanie i z godnoci¹: jeszcze sondowali grunt. Skrajne prawe skrzyd³o tworzy³o czternastu tzw. Padziernikowców, porednich miêdzy Kadetami a zupe³nie
wówczas w Izbie nie reprezentowanymi reakcjonistami, pod kierunkiem hr. [Piotra] Heydena, Micha³a Stachowicza i Miko³aja Lwowa (z nieksi¹¿êcej rodziny).
Na pocz¹tku ³awki ministerialne wieci³y kompletnymi pustkami. Dopiero po
dziesiêciu dniach gabinet p. [Iwana] Goremykina, z nim samym na czele, raczy³
siê pokazaæ i wyst¹pi³ z programow¹ deklaracj¹, oczywicie w ostatniej chwili
przerobion¹. Program by³ doæ umiarkowany, naturalnie ani ogólnej amnestii,
ani przymusowego wyw³aszczenia nie dopuszcza³, jednak¿e móg³by s³u¿yæ jako
kanwa do pracy i pewnego dnia dla Izby zdolnej poj¹æ tê ci¹gle zapominan¹
prawdê, ¿e owocny postêp idzie krokiem, a nie cwa³em. By³em na tym posiedzeniu obecny i nie mogê o nim wspomnieæ bez uczucia litociwej pogardy35.
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Dzi dysponujemy tysi¹cami prac naukowych na temat Dumy, w tym tak¿e
polskich autorów, ale obraz jej prac w opinii Korwina wydaje siê generalnie
zgodny z póniejszymi ocenami naukowymi. Nawiasem mówi¹c, opinia tego
autora na temat izby wy¿szej, czyli Rady Pañstwa, do której zosta³ wybrany,
by³a o wiele bardziej pozytywna.
Przedmiotem szczegó³owych informacji prasowych sta³y siê same posiedzenia dumskie, wyst¹pienia pos³ów, w tym w szczególnoci licznych na pocz¹tku
przedstawicieli Królestwa i Kresów. Niektórzy z nich stawali siê bohaterami
dnia, jak np. Ignacy Szembeko, okrelany przez Konstantego Skirmunta jako
najwymowniejszy mówca w ca³ej Radzie Pañstwa. By³ on naprawdê z³otoustym. Wychowany w liceum petersburskim, z którego niegdy wyszed³ Aleksander Puszkin, zna³ Puszkina na pamiêæ i przemawia³ jêzykiem rosyjskim tak
piêknym i czystym, jak mo¿e nikt sporód Rosjan. O¿eniony w Warszawie
i osiad³y w Królestwie Polskim, zna³ jednak stosunki polskie doskonale i odczuwa³ potrzeby i interesy kraju36.
Ka¿dorazowo, gdy Duma debatowa³a nad kwesti¹ bud¿etu pañstwa, redakcja Kuriera Warszawskiego zamieszcza³a w³asny komentarz odnonie do bud¿etów poszczególnych ministerstw37. Na ³amach tego najpoczytniejszego z popularnych dzienników szczegó³owoci¹ relacji i dojrza³oci¹ wypowiadanych
s¹dów wyró¿nia³y siê artyku³y Boles³awa Koskowskiego38.
I Duma przetrwa³a zreszt¹ zaledwie dwa miesi¹ce  21 lipca 1906 r. dekretem cesarskim sta³a rozwi¹zana. Wydarzenie to dla wielu Polaków oznacza³o
rozwianie z³udzeñ co do prawodawczych mo¿liwoci przedstawicieli narodów
Cesarstwa. Czêæ w³ociañstwa polskiego wi¹za³a z Dum¹ nadziejê na otrzymanie ziemi i wolnoci narodowych. Wyra¿ano to niekiedy doæ naiwnie. Oto np.
na drzwiach jednej z cerkwi w Ostrowi Mazowieckiej który z ch³opów naklei³
napis Polska mowa, polska wiara  przetrwa niejednego cara39. Ale trzymiesiêczny bezp³odny okres istnienia I Dumy rozwia³ te z³udzenia u znacznej czêci
polskich ch³opów.
Za I Dum¹ pojawi³a siê II, potem II i wreszcie IV  ostatnia za czasów Cesarstwa. Niezale¿nie od odmiennych w szczegó³ach opinii na temat ogólnego bilansu
jej prac, Polakom na ogó³ nie znika³ z pola widzenia fakt, ¿e pojawienie siê cia³a
przedstawicielskiego o kompetencjach prawodawczych oznacza³o zasadnicz¹
36
37
38
39

K. Skirmunt, op. cit., s. 41. Zob. H. Korwin-Milewski, op. cit., s. 168.
Zob. Z. Anculewicz, op. cit., s. 356357.
Ibidem.
M. Bartniczak, Wydarzenia lat 19051906 w powiecie ostrowskim, [w:] Rewolucja 19051907
na Mazowszu i Podlasiu, red. S. Herbst i in., Warszawa 1968, s. 188.
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zmianê w dotychczasowym ustroju Rosji. Ale ocena charakteru tej zmiany by³a
wówczas ró¿na. Pytanie podstawowe: czy Rosja sta³a siê przez to pañstwem
konstytucyjnym, czy Duma wraz z Rad¹ Pañstwa oznacza³a pojawienie siê
w Rosji prawdziwego parlamentu?  rodzi³o odpowiedzi bynajmniej niejednoznaczne. Wspó³czesne kontrowersje historyków i prawników konstytucjonalistów omawiam szczegó³owiej w innej pracy40, tu ograniczê siê tylko do wskazania najwa¿niejszych wypowiedzi na ów temat.
Znów wypada nawi¹zaæ do artyku³u Boles³awa Koskowskiego w Kurierze
Warszawskim. Doæ póno wprawdzie, bo dopiero w roku 1909 r., wypowiedzia³ on sw¹ opiniê o kszta³towaniu siê w Rosji nowego ustroju monarchii
konstytucyjnej41. S³yn¹cy z mocno antyrosyjskiego zabarwienia swych pogl¹dów W³adys³aw Studnicki pocz¹³ wprawdzie weryfikowaæ swe wczeniejsze
pogl¹dy na mo¿liwoæ wprowadzenia w Rosji ustroju konstytucyjnego, ale
ustêpstwa rz¹du rosyjskiego  poczynione manifestem padziernikowym z 1905 r.
oraz ustaw¹ zasadnicz¹ z 1906 r.  ocenia³ jako og³oszone zbyt póno, st¹d
wywo³uj¹ce nieprzezwyciê¿one trudnoci. Wynikaæ one mia³y jego zdaniem
z tak charakterystycznego dla absolutyzmu dualizmu miêdzy rz¹dem a spo³eczeñstwem rosyjskim, przypuszcza³ jednoczenie, ¿e rozziew ten bêdzie siê pog³êbiaæ i ¿e jest to po³o¿enie bez wyjcia42. Duma w jego przekonaniu by³a
zbyt podporz¹dkowana rz¹dowi i wegetuje w warunkach nic wspólnego nie
maj¹cych z politycznym konstytucjonalnym ¿yciem43. Z kolei Korwin-Milewski nie ¿ywi³ na ogó³ w¹tpliwoci w swojej relacji pamiêtnikarskiej co do konstytucyjnoci samych ustaw zasadniczych44. Natomiast drugi po Milewskim
bezporedni obserwator ¿ycia rosyjskiego, mieszkaj¹cy od lat w Petersburgu
gen. Jan Jacyna, podkrela w swoich wspomnieniach iluzorycznoæ konstytucyjnego charakteru nowej wersji podstawowych praw pañstwa rosyjskiego. Biegli biurokraci  pisze  z hr. [Dymitrem] Solskim na czele susz¹ obie g³owy nad
tem, aby Duma Pañstwowa i Rada Stanu [czyt. Rada Pañstwa  J.S.] mia³y tylko
pozory instytucji prawodawczych pañstwa konstytucyjnego, ale jednoczenie
zachowane zosta³y wszystkie prerogatywy cara-despoty, a nawet i¿by najwa¿niejsze pozycje bud¿ety pañstwowego by³y wyjête z zakresu ich kompetencji45.
40 Zob. J. Sobczak, W³adza zwierzchnia czy nieograniczona? (nowa redakcja Ustaw
zasadniczych z maja 1906 r.), [w:] Rosja XIX i XX wieku. Studia szkice pod red. J. Sobczaka,
Olsztyn 1998, s. 113119.
41 [B. Koskowski] B.K., Czy jest w Rosji konstytucja?, Kurier Warszawski 8 II 1909, nr 39,
s. 12; Z. Anculewicz, op. cit., s. 356.
42 Zob. J. Gzella, op. cit., s. 5657.
43 Ibidem, s. 62.
44 H. Korwin-Milewski, op. cit., s. 161.
45 J. Jacyna, Zag³ada caratu, Warszawa 1930, s. 38.
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Na pytanie czy w Rosji jest konstytucja stara³ siê tak¿e odpowiedzieæ
w miarê obszernie cytowany ju¿ Gru¿ewski. Odpowied, jak¹ da³ na zakoñczenie nieco d³u¿szego wywodu, by³a doæ enigmatyczna: Rosja nie otrzyma³a
konstytucji, lecz tylko Dumê, oraz pewne warunki, z których mo¿e siê konstytucja rozwin¹æ46. I zaraz dalej dodawa³: Jest rzecz¹ wielce ni¿ w¹tpliw¹, czy
suma zmian prawodawczych oraz dodatnich przeobra¿eñ z ostatnich lat kilku
dorównywa tej, jak¹ przynios³y swego czasu reformy Aleksandra II?47.
A dla Polaków pojawienie siê w Rosji pierwocin parlamentaryzmu i ca³y ten
okres dumski to wiele. Zaktywizowanie polityczne spo³eczeñstwa w latach
19051907 w³anie pod wp³ywem wydarzeñ rosyjskich i zmian ustrojowych
dokonuj¹cych siê w tym pañstwie, a zreszt¹ wyranie zmierzaj¹cych w kierunku
liberalizacji, przypieszy³o proces akceptacji okrelonych programów i powstanie orientacji politycznych, których zwolennicy spodziewali siê decyduj¹cych
rozstrzygniêæ w przysz³ej wojnie miêdzy zaborcami. By³ to  jak to ocenia
wspó³czesna historiografia  drugi etap kszta³towania siê nowoczesnej struktury
politycznej narodu polskiego. Pierwszy datowany jest na prze³om lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XIX wieku, gdy ukszta³towa³y siê Liga Narodowa
i jej emanacja  endecja, PPS i SDKP, przekszta³cona póniej w SDKPiL.
W rozpoczynaj¹cym siê od powo³ania Dumy drugim etapie, w³anie na tle stosunku do przemian i wydarzeñ rosyjskich, nast¹pi³a polaryzacja w PPS i w obozie politycznym kierowanym przez Ligê Narodow¹. Po akcie konstytucyjnym
Miko³aja II porzucono formy akcji konspiracyjnych na rzecz jawnych dzia³añ
respektuj¹cych prawodawstwo rosyjskie. Ta proklamowana przez endecjê polityka rozumnej ugody z Rosj¹  tzw. wejcie na tory pracy legalnej, udzia³
w oficjalnym rosyjskim ¿yciu pañstwowym  poczytana zosta³a nastêpnie przez
wiêksz¹ czêæ najaktywniejszych na polu narodowym krêgów spo³eczeñstwa
polskiego za zdradê interesów narodowych i co najmniej za zaprzeczenie ca³ej
dotychczasowej polityki polskiej48.
Rozpoczyna³ siê te¿ wówczas kszta³towaæ polityczny ruch ludowy. Os³ab³y
natomiast znacz¹co niegdy du¿e wp³ywy dawnych ugodowców, którzy w now¹, jak siê mog³o wydawaæ, obiecuj¹c¹ epokê po manifecie konstytucyjnym
i zwo³aniu Dumy wkraczali os³abieni i podzieleni na prawdziwie kanapowe
46
47
48

T. Gru¿ewski, op. cit., s. 45.
Ibidem, s. 53.
Zob. J. Sobczak, Próba polsko-rosyjskiego pojednania u schy³ku XX stulecia, [w:] Miêdzy
irredent¹ a kolaboracj¹. Postawy spo³eczeñstwa polskiego wobec zaborców, pod red. S. Kalembki
i N. Kasparka, Olsztyn 1999, s. 155166.
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partie49. By³y to zjawiska charakterystyczne wprawdzie tylko dla zaboru rosyjskiego, ale wywiera³y wp³yw na ruch polityczny w pozosta³ych dwóch zaborach.
Dziêki dzia³alnoci pos³ów polskich we wszystkich czterech Dumach Pañstwowych, niezale¿nie od ró¿nych nieporadnoci i poczynionych przez nich
b³êdnych kroków, znacznie wzros³o znaczenie polityczne Królestwa Polskiego
w ramach ca³ego Cesarstwa Rosyjskiego, a pozycja jego politycznej reprezentacji by³a przez wielu polityków rosyjskich oceniana bardzo wysoko50. Nawet
w przekonaniach wspomnianego na wstêpie Studnickiego zasz³a doæ istotna
zmiana, bowiem pod wp³ywem wydarzeñ z lat 19051906 opowiedzia³ siê on za
zwi¹zkiem pañstwowym ziem polskich z Rosj¹. D¹¿enie rosyjskich krêgów liberalnych do wprowadzenia ogólnopañstwowego organu przedstawicielskiego,
zmiana stosunku do tej kwestii samego cesarza i rz¹du rosyjskiego sta³y siê dla
niego gwarancj¹, ¿e przemiany wewnêtrzne zostan¹ jednak zapocz¹tkowane51.
Podsumowuj¹c zatem dotychczasowe rozwa¿ania, podkrelmy, ¿e w opiniach Polaków dominowa³ na ogó³ sceptycyzm o do mo¿liwoci reformatorskich
samej Dumy, ale nowy ustrój, jaki zast¹pi³ dawny samow³adny absolutyzm carski, mimo wszystko by³ konstytucyjny, za Rosjê cesarsk¹ przyjêto w ówczesnej
publicystyce polskiej nazywaæ monarchi¹ przedstawicielsk¹ lub  co gorzej
brzmi po polsku  dumsk¹, a zatem traktowano Rosjê jako pañstwo ju¿ w du¿ym stopniu, choæ jeszcze nie w pe³ni konstytucyjne52. Zapewne niepowszechnie, ale w oczach bardziej wnikliwych polskich obserwatorów postêpuj¹cej
w XX wieku transformacji ustrojowej Cesarstwa Rosyjskiego w kierunku pañstwa demokratycznego zosta³ uczyniony krok kolosalny, milowy. Nie z winy
jedynego Miko³aja II  dodam ju¿ od siebie w oparciu o prowadzone badania 
spóniony i uczyniony w sytuacji pod wieloma wzglêdami przymusowej.

49 Zob. A. Szwarc, Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody
z Rosj¹, ich pogl¹dy i próby dzia³alnoci politycznej (18641905), Warszawa 1996, s. 294.
50 H. Korwin-Milewski, op. cit., s. 177; Cz. Brzoza, K. Stepan, Pos³owie polscy w parlamencie rosyjskim 19061917. S³ownik biograficzny, Warszawa 2001, s. 151; W. Bu³hak, op. cit.,
s. 154155.
51 J. Gzella, op. cit., s. 4849.
52 Zob. J. Sobczak, W³adza zwierzchnia czy nieograniczona , s. 119; L. Jakiewicz,
Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 19051907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982, s. 198199.
Zob. tak¿e L. Jakiewicz, P. Wieczorkiewicz, Przemiany ustrojowe w Cesarstwie Rosyjskim
w okresie rewolucji 19051907, Przegl¹d Humanistyczny 1980, nr 6, s. 4162.
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Ðåçþìå
Ðîæäåíèå ðóññêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà ó 1905-1906 ãã. â âîñïðèÿòèè ïîëÿêîâ
Ïðèïàäàþùåå íà 2006 ãîä ñòîëåòèå ñîçäàíèÿ êâàçè ïàðëàìåíòà â ôîðìå Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû êàê íèæíåé ïàëàòû è â îñíîâíîì ïðåîáðàçîâàííûì Ãîñóäàðñòâåííûì Ñîâåòîì êàê
âåðõíåé ïàëàòîé, ïðèâëåêàåò âíèìàíèå íå òîëüêî èñòîðèêîâ, íî è ëèòåðàòóðîâåäîâ, òàê, êàê èç
òåõ, êòî íàáëþäàåò è èññëåäóåò îáùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ðîññèéñêîì ãîñóäàñòâåííîì ñòðîå,
íå ìîæåò îáðàòèòü âíèìàíèÿ íà âëèÿíèå ýòîãî ñîáûòèÿ íà ïîëèòè÷åñêîå ñîçíàíèå ðîññèÿí
ïåðâîé äåêàäû XX â., ÷òî çàêðåïèëè ìíîãèå ïðîèçâåäåíèÿ, òàêæå ëèòåðàòóðíûå.
Ïðåäìåòîì ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàíèå îòíîøåèÿ ê ýòîìó ñîáûòèþ òîãäàøíåãî
ïîëüñêîãî îáùåñòâà, îñîáåííî ïîëÿêîâ èç Ïîëüñêîãî Êîðîëåâñòâà, íàõîäèâøåãîñÿ òîãäà
ïîä ðóññêèì ñêèïåòðîì. Àâòîð ïîêàçûâàåò ýòî îòíîøåíèå ÷åðåç âûñêàçûâàíèÿ ñàìûõ
âëèÿòåëüíûõ ëèö ïîëüñêîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â òîì ì. ïð.: Áîëåñëàâà Ïðóñà, Þçýôà
Ïèëñóäñêîãî, Âëàäèñëàâà Ñòóäíèöêîãî, Òàäýóøà Ãðóæåâñêîãî, Ãèïîëèòà ÊîðâèíàÌåëåâñêîãî, Êîíñòàíòèíà Ñêèðìóíòà è ãåí. ßíà ßöûíû, à òàêæå âûñêàçûâàíèÿ âåäóùèõ
äåÿòåëåé ýíäåöèè, ÏÏÑ è ðåäàêòîðîâ ïîïóëÿðíîãî Âàðøàâñêîãî Êóðüåðà.
Âûâîä, êîòîðûé àâòîð ôîðìóëèðóåò íà îñíîâå ïîäîáíûõ ðàññóæäåíèé, ñëåäóþùèé: ïî
ìíåíèþ ïîëÿêîâ, ïðåîáëàäàë â áîëüøèíñòâå, ñêåïòèöèçì, êàñàþùèéñÿ ðåôîðìàòîðñêèõ
âîçìîæíîñòåé ñàìîé Äóìû, íî òàêæå îòíîøåíèå ê íîâîé ñèñòåìå â Ðîññèè, êîòîðàÿ
çàìåíèëà â 1906 ã. ñàìîâëàñòíûé ïðåæíèé öàðñêèé àáñîëþòèçì, êàê ñèñòåìó, êîòîðàÿ,
íåñìîòðÿ íà âñå åå îãðàíè÷åíèÿ, âñå-òàêè, ÿâëÿåòñÿ êîíñòèòóöèîííîé, à ñàìîé Ðîññèè, êàê
ìîíàðõèè óæå ïðåäñòàâèòåëüíîé.

Summary
The birth of Russian parliamentarism in 1905-1906s in the perception of the Poles
The 100th anniversary of creation of the quazi parliament in the form of the State Duma as
the Lower Chamber and in general reorganized State Council as the Upper Chamber takes place in
2006 and is of great interest not only historians but also of the specialists in study of literature, as
they watch and research the social changes in the Russian state organization and cant stand paying
attention to the influence of this event on the political consciousness of the Russians of the first
decade of the XXth century which was consolidated in a lot of works, also works of literature.
The subject of the article is to show the attitude to that event of the Polish society, especially
of the Poles from the Polish Kingdom, which was under the Russian reign in those times. The
author represents this attitude through the utterances of the most influential people of the Polish
public opinion, such as: Boles³aw Prus, Józef Pi³sudski, Wladys³aw Studnicki, Tadeusz Gru¿ewski, Hipolit Korwin-Milewski, Konstanty Skirmunt and gen. Jan Jacyna, also the utterances of the
leading figures of ND, PPS and the editors of the popular Kurier Warszawski.
A conclusion, to which the author comes on the basis of this discourse, is the following: in
Polish opinion, in the majority of cases the skepticism prevailed, which regarded the reformatory
possibilities of the Duma and also the attitude to the new system in Russia, which replaced the
former autocratic tsarist absolutism in 1906, as a system, which, despite all its limitations, nevertheless was constitutional, and of Russia itself, as a monarchy, already representative.
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Literatura rosyjska na ³amach biuletynu
Instytutu Naukowo-Badawczego
Europy Wschodniej w Wilnie Balticoslavica(19331938)
Problematyka literatury rosyjskiej na ³amach biuletynu Balticoslavica nie
by³a dotychczas przedmiotem badañ. Politologów i historyków interesowa³
przede wszystkim sam Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie, jego geneza1, rola w tworzeniu polskiej szko³y sowietologicznej2, a w ma³ym stopniu wydawany przez t¹ placówkê biuletyn i jego zawartoæ3. Balticoslavica by³a oficjalnym pismem Instytutu , a obecnoæ literatury rosyjskiej na
jego ³amach wynika³a z ogólnych celów i zadañ, jakie mia³a spe³niæ ta placówka
naukowa. Z tych powodów nie mo¿na pomin¹æ podstawowych informacji o Instytucie i wydawanym przezeñ biuletynie.
Inicjatorami powo³ania Instytutu by³o grono sanacyjnych polityków wraz ze
Stefanem Ehrenkreutzem, ostatnim rektorem USB i Januszem Jêdrzejewiczem,
póniejszym ministrem i premierem. Uznali oni, ¿e istnieje potrzeba prowadzenia studiów nad najnowsz¹ histori¹ i stosunkami kulturalno-spo³ecznymi krajów
s¹siednich, k³adli jednoczenie nacisk na lepsze poznanie ZSRR. Jak zauwa¿a
Wiktor Sukiennicki (kieruj¹cy seminarium prawno-politycznym w Instytucie),
nie by³ to orodek antykomunistyczny na wzór istniej¹cego w Warszawie, lecz
1 Zob. Powstanie i pierwszy okres dzia³alnoci Instytutu Naukowo-Badawczego Europy
Wschodniej, Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, t. I, Wilno 1933,
s. 253264; R. Dworek [R. Jurkowski], Instytut Europy Wschodniej (19301939), Europa, Warszawa 1987, nr 1, s. 621; M. Kornat, Polska szko³a sowietologiczna 19301939, Kraków 2003,
s. 2854; J. Róziewicz, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, [w:] S³ownik polskich
towarzystw naukowych, t. 2, cz. 2, Warszawa 1994, s. 62. Zob. tak¿e: M. Kornat, Bolszewizm,
totalitaryzm, rewolucja, Rosja: pocz¹tki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (19181939), t. 12, Kraków 20032004.
2 M. Kornat, Polska szko³a...; S. Swianiewicz, W cieniu Katynia, Warszawa 1990,
s. 137.
3 Krótk¹ informacjê o tym pimie daje Gra¿yna Wrona, Polskie czasopisma naukowe w Wilnie
w latach 1918-1939, [w:] Od strony Kresów. Studia i szkice, pod red. H. Bursztyñskiej, cz. 2,
Kraków 2000, s. 232.

86

Tadeusz Zienkiewicz

placówka naukowo-badawcza zajmuj¹ca siê g³ównie problematyk¹ Zwi¹zku Radzieckiego4 oraz ziemiami wchodz¹cymi w sk³ad Litwy, £otwy, Estonii, Bia³orusi i Ukrainy. Gromadzono tu materia³y ród³owe i na ich podstawie prowadzono
studia w ramach seminariów ekonomicznego, historycznego, prawno-politycznego, kulturalno-wyznaniowego, a nastêpnie ba³tyckiego5. Przy Instytucie utworzono w roku 1930 Wy¿sz¹ Szko³ê Instytutu Naukowo-Badawczego Europy
Wschodniej (od 1933 r. Szko³a Nauk Politycznych)6. Instytut korzysta³ z pomieszczeñ Biblioteki Publicznej im. E.E. Wróblewskich, mieszcz¹cej siê w pa³acu K. Tyszkiewiczowej na rogu ul. T. Wróblewskiego i Zygmuntowskiej.
Od roku 1930 kompletowano ksiêgozbiór, a w czerwcu 1931 r. uzyskano debit
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych na prenumeratê czasopism radzieckich. Zbiory Instytutu znajdowa³y siê w depozycie w Bibliotece im. Wróblewskich. Ksiêgozbiór sk³ada³ siê w znacznej mierze z druków radzieckich i liczy³
5320 wydawnictw zwartych, 1038 ci¹g³ych i 1222 tytu³ów nie skatalogowanych7.
Powo³ano specjalny referat dla wydawania biuletynu nosz¹cego tytu³ Balticoslavica. Biuletyn Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
w Wilnie, wydawanego z zasi³ku Funduszu Kultury Narodowej. G³ównym
redaktorem wszystkich publikacji Instytutu by³ historyk prawa prof. Stefan
Ehrenkreutz8, redaktorem biuletynu  Erwin Koschmieder  profesor USB,
niemiecki slawista pochodz¹cy z Legnicy, pracownik naukowy Uniwersytetu Wroc³awskiego 9, a sekretarzem redakcji zosta³a Rosjanka Sofia Bochan-Sawinkowa  absolwentka Uniwersytetu Karola w Pradze, doktor
filozofii, dzia³aczka Wileñskiego Towarzystwa Rosyjskiego (WRO) 10 .
4 W wileñskim S³owie oskar¿ano Instytut i dzia³aj¹c¹ przy nim Szko³ê Nauk Politycznych
o to, ¿e s¹ rozsadnikami komunizmu. W³adze radzieckie uwa¿a³y, ¿e placówki te by³y obliczone
na wywiad i kierowane przez II Oddzia³. Zob. W. Sukiennicki, Legenda i rzeczywistoæ, Pary¿
1967, s. 3839, 9398; S. Swianiewicz, op. cit., s. 151157; W. Wielhorski, Wspomnienia z prze¿yæ w niewoli sowieckiej, Londyn 1965, s. 921.
5 Stowarzyszenie Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej: statut, Warszawa 1930.
6 Wy¿sza Szko³a Nauk Spo³ecznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej:
statut i spis wyk³adowców, Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, t. I:
Dzia³ Informacji, Wilno 1930; Wskazówki ogólne oraz przepisy dla s³uchaczów Wy¿szej Szko³y
Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, Wilno 1930, s. 9.
7 Zob. J. Róziewicz, op. cit., s. 62.
8 Stefan Ehrenkreutz (18801945)  zgin¹³ w katowni NKWD pod gmachem s¹dów wileñskich. Zob. R. Mienicki, Polski S³ownik Biograficzny, t. 6, 1948, s. 207208; W. Sukiennicki,
op. cit., s. 100.
9 Erwin Koschmieder (18971977). Zob. T. Gumiñski, Pamiêci legniczanina profesora Erwina
Koschmiedera, Szkice Legnickie, t. XII, Wroc³aw 1984, s. 245250.
10 S. Bochan-Sawinkowa (zm. 1939 w Wilnie), córka dzia³acza rosyjskiego, t³umacza literatury polskiej Dorofieja Bochana. Zob. nekrolog w pimie Íàøå Âðåìÿ 1939, nr 112.
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Pismo ukazywa³o siê nieregularnie: tom I w roku 1933, II  w 1936, tom III
w 1938 r.11
W sk³ad komitetu redakcyjnego tomu I wchodzili: historyk W³odzimierz
Antoniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, etnograf Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa z USB, Jalo Kalima (Helsinki), Oskar Loortis (Tartu).
W tomie II sk³ad ten poszerzono o etnografa i etnologa Kazimierza Moszyñskiego, filologów Olgierda Chomiñskiego i Konrada Górskiego z USB, Juliana
Krzy¿anowskiego z UW (w wykazie brak Cezarii Baudouin de Courtenay).
W tomie III sk³ad komitetu redakcyjnego pozosta³ niezmieniony.
Wykaz wspó³pracowników w tomie I zawiera 76 nazwisk, w tym 20 autorów zwi¹zanych z Wilnem. W spisie zamieszczonym w tym tomie i w tomach
nastêpnych znajduj¹ siê te¿ nazwiska autorów z Warszawy, Krakowa, Lwowa,
a tak¿e spoza Polski: z krajów ba³tyckich i Europy Zachodniej. W grupie tej byli
filolodzy, w tym slawici polscy i obcy. We wstêpie do tomu I czytamy: Przystêpuj¹c do wydawania biuletynu »Balticoslavica«, redakcja zdawa³a sobie sprawê z trudnoci zwi¹zanych z tym przedsiêwziêciem. Mia³o ono byæ orodkiem
nauk o ró¿nych narodach, stykaj¹cych siê na terenie pó³nocnych i wschodnich
granic Rzeczypospolitej i w ten sposób przyczyniæ siê do wzmocnienia kontaktu
naukowo-kulturalnego miêdzy Polsk¹ a pañstwami ociennymi, odgrodzonymi
od niej  i przewa¿nie tak¿e od siebie  chiñskim murem trudnoci jêzykowych
i taræ politycznych. Wobec tego Redakcja, uwa¿aj¹c za swoje zadanie przede
wszystkim informowanie czytelników o ruchu naukowym, postanowi³a rozwin¹æ
tylko dzia³alnoæ sprawozdawcz¹, pozostawiaj¹c oryginaln¹ twórczoæ naukow¹
innym czasopismom, wywi¹zuj¹cym siê doskonale z tego zadania. Uchwalono
wiêc uruchomiæ biuletyn sprawozdawczy z zakresu archeologii i filologii na
terenie nadba³tyckim, tj. litewskim, ³otewskim, estoñskim i fiñskim, oraz s¹siednim s³owiañskim, tj. polskim, ukraiñskim i rosyjskim [...]. Redakcja z góry
zrezygnowa³a w bibliografii z dzia³u jêzykowego w zakresie filologii s³owiañskiej  z wyj¹tkiem jêzyka bia³oruskiego12.
Przyjêcie tych za³o¿eñ okrela³o strukturê poszczególnych tomów, charakter
i sposób prezentowania treci. Uk³ad treci we wszystkich tomach by³ ten sam.
Ka¿dy tom sk³ada³ siê kilku dzia³ów: I Artyku³y (pisane po polsku, ale i po
francusku, niemiecku), II Bibliografia z podzia³em: A. Artyku³y w czasopismach
i B. Wykaz recenzji, III Recenzje. Tomy II i III koñczy³ Spis ksi¹¿ek nades³anych
11

Zdaniem redakcji, owa nieregularnoæ spowodowana by³a trudnociami organizacyjnymi
w koordynacji pracy oddzia³ów terenowych. Zob. Wstêp, Balticoslavica 1938, t. III, s. VI.
12 Od Redakcji, Balticoslavica, t. I, Wilno 1933, s. VI.
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do Redakcji. Ka¿dy z trzech licz¹cych po kilkaset stron tomów zawiera³ kilkanacie naukowych artyku³ów, setki pozycji bibliograficznych, kilkadziesi¹t recenzji.
Analizuj¹c zawartoæ poszczególnych tomów wydawnictwa Balticoslavica, mo¿na stwierdziæ, ¿e wiedza o literaturze rosyjskiej zajmuje jedno z wa¿niejszych miejsc. Pisano o niej we wszystkich dzia³ach biuletynu. Przy opracowaniu artyku³ów, sporz¹dzaniu notek bibliograficznych i recenzowaniu prac na
ten temat siêgano do pism naukowych ukazuj¹cych siê w Leningradzie, Moskwie, a tak¿e w takich orodkach, jak: Helsinki, Tartu, Tallin, Praga, Belgrad,
Królewiec, Berlin, Wroc³aw, Lipsk, Ryga, Pary¿, Oslo, Londyn, Rzym, Kowno,
Turku, Sztokholm, Filadelfia, Kijów, Miñsk, Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno.
Najczêciej omawiano artyku³y zamieszczane na ³amach pism radzieckich, niemieckich, czeskich, serbskich, fiñskich, estoñskich, ³otewskich, litewskich.
Autorami publikacji na ³amach pisma Balticoslavica byli badacze, krytycy
z wielu krajów, przede wszystkim z Polski, g³ównie z Wilna  i do tych ostatnich
ograniczymy siê w niniejszym artykule. W wiêkszoci byli to pracownicy naukowi Uniwersytetu Stefana Batorego, czêæ z nich zatrudniona by³a w Instytucie Europy Wschodniej, m.in. Erwin Koschmieder, Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa  przewodnicz¹ca Sekcji Etnologicznej, Helena Turska 
asystentka seminarium jêzyka polskiego, sekretarz Sekcji Literatury i Jêzykoznawstwa (Filologicznej) Instytutu13 (przewodnicz¹cym Sekcji by³ prof. Jan
Szczepan Otrêbski). Wspó³pracownikiem pisma by³ Jan Stankiewicz14  lektor
jêzyka bia³oruskiego. Artyku³y i notki w biuletynie zamieszcza³ Stanis³aw Stankiewicz, absolwent USB, autor pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof.
Manfreda Kridla15. W Instytucie pracowa³a asystentka, kustosz Muzeum Entograficznego USB Maria Znamierowska-Prüfferowa16, sekretarz Sekcji Etnologicznej. Z pismem wspó³pracowali i inni pracownicy USB: jêzykoznawca docent Jan Safarewicz17, asystenci: Halina Safarewiczowa18, Józef Trypuæko 
13 Zob. T. Friedelówna, Halina Turska, starszy asystent USB  profesor UMK w Toruniu,
Magazyn Wileñski 1992, nr 20.
14 Zob. T. Zienkiewicz, Stankiewicz Jan (Janka), [w:] Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Literatura Ziemi Wileñskiej od XVI do 1945 r., pod red. M. Jackiewicza, Bydgoszcz 2004, s. 229230.
15 Zob. T. Zienkiewicz, Stankiewicz Stanis³aw, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileñskiej..., s. 230231.
16 Maria Znamierowska-Prüfferowa (18981990) po wojnie prof. UMK. Zob. K. Jakowska,
wstêp do: M. Znamierowska- Prüfferowa, Wilno  miasto sercu najbli¿sze, Bia³ystok 1997.
17 Jan Safarewicz (19041992)  póniej profesor jêzykoznawstwa indoeuropejskiego UJ.
Zob. Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny, pod red. H. Dubowika,
L. J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 352.
18 Halina Safarewiczowa (19041980)  jêzykoznawca, asystentka w Katedrze Jêzykoznawstwa Indoeuropejskiego, po wojnie profesor UJ, kierownik Zak³adu Jêzyków Wschodnios³owiañskich. Zob. ibidem.
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autor notek o literaturze rosyjskiej w ukraiñskim pimie Litieraturno-Naukowyj
Wistnyk19, historyk Stanis³aw Franciszek Zaj¹czkowski20, filozof kultury Bogumi³ Jasinowski21. Autorem kilku recenzji by³ Wsiewo³od Bajkin, lektor jêzyka
rosyjskiego, poeta, krytyk22. We wszystkich trzech tomach biuletynu wystêpuje
nazwisko Marii ¯eromskiej23  studentki polonistyki uczêszczaj¹cej na seminarium Manfreda Kridla , zwolenniczki jego nauki o literaturze. Notki bibliograficzne najczêciej zamieszcza³a Zofia (Sofia) Bochan-Sawinkowa. Autorem kilkudziesiêciu informacji bibliograficznych by³ Mosze Altbauer, pisarz ¿ydowski,
profesor Instytutu Europy Wschodniej24 i Jan Chworost, autor notek o literaturze
rosyjskiej drukowanych w pismach bia³oruskich (Literatura i Mastactwo, Po³ymja).
W dziale Artyku³y zamieszczono cztery rozprawy dotycz¹ce literatury rosyjskiej: w tomie I Artura Luthera z Lipska, Literatura sowiecka w Niemczech,
w tomie II Mirona Kurdyby z Warszawy, Rozwój i obecny stan badañ nad kronikami (latopisami) staroruskimi i w tomie III autorów wileñskich  Czes³awa
Zgorzelskiego, Lermontow na warsztacie nauki sowieckiej i Marii ¯eromskiej,
Zagadnienia metody badañ literackich w Rosji. Do tych ostatnich publikacji
ograniczymy siê w niniejszym artykule.
Czes³aw Zgorzelski, wówczas asystent seminarium polonistycznego na
USB, zajmowa³ siê zagadnieniami badañ literackich w Rosji Radzieckiej, twórczoci¹ pisarzy rosyjskich (Puszkin, Lermontow, Gorki), publikowa³ na ten temat artyku³y na ³amach prasy, w tym wileñskiego S³owa i pisma rody Literackie. Wspomina on, ¿e to wyk³ady Mariana Zdziechowskiego o Lermontowie
rozbudzi³y jego zainteresowania twórczoci¹ tego poety 25, a pierwotny temat
19 Józef Trypuæko (19101983)  studiowa³ filologiê polsk¹ i s³owiañsk¹ na USB, jêzykoznawca, profesor Uniwersytetu w Uppsali. Zob. ibidem, s. 409.
20 Zob. K. Jasiñski, Stanis³aw Zaj¹czkowski (18901977), Zapiski Historyczne 1978, t. 43,
z. 4, s. 183185.
21 Bogumi³ Jasinowski (18831969) podejmowa³ problemy odmiennoci cywilizacji wschodnioeuropejskiej, w tym duszy rosyjskiej. Zob. J.J. Jadacki, Filozofia w Wilnie 19201945,
[w:] Kultura miêdzywojennego Wilna, pod red. A. Kie¿uñ, Bia³ystok 1994, s. 106107.
22 T. Zienkiewicz, Wsiewo³od Bajkin, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Literatura..., s. 1819.
23 Maria ¯eromska-Namys³owska (Mucha) pochodzi³a z rodziny polsko-rosyjskiej. Nale¿a³a
do lewicowej grupy Dembiñskiego, uczestniczy³a w procesie Po prostu. W czasie okupacji
redagowa³a z mê¿em Kazimierzem komunistyczne pisma Prawda Wileñska i Sztandar Wolnoci. Zginê³a w obozie hitlerowskim.
24 Mosze Altbauer doktorat uzyska³ na UJ. Publikowa³ prace na temat zwi¹zków literackich
polsko-¿ydowskich. Po wojnie profesor slawistyki w Jerozolimie. Zob. J. Hernik-Spaliñska, Wileñskie rody literackie(19271939), Warszawa 1998, s. 205206.
25 Cz. Zgorzelski, Przywo³ane z pamiêci, Lublin 1996, s. 93, 96; idem, Mistrzowie i ich dzie³a, Kraków 1983, s. 2425. Zob. szerzej: J. Or³owski, Czes³aw Zgorzelski jako badacz i krytyk
literatury rosyjskiej, Acta Polono-Ruthenica IV, Olsztyn 1999, s. 7274.
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jego pracy doktorskiej obejmowa³ paralele miêdzy twórczoci¹ S³owackiego
i Lermontowa.
Analizuj¹c radzieckie prace o Michale Lermontowie w licz¹cej 29 stron
rozprawie, autor przedstawi³ pogl¹dy B. Eichenbauma  g³ównego przedstawiciela szko³y formalistów i omówi³ zastosowanie jego koncepcji w badaniach
nad twórczoci¹ Lermontowa. Cz. Zgorzelski ustosunkowa³ siê do pogl¹dów
pierwszych przedstawicieli marksistowskiej szko³y badañ literackich, do ich
tezy o decyduj¹cym wp³ywie przynale¿noci klasowej danego pisarza na jego
twórczoæ literack¹. Powsta³e w tym krêgu prace o Lermontowie Cz. Zgorzelski
okreli³ jako szar¹ i bezwartociow¹ literaturê. Wysoko oceniaj¹c znaczenie formalistów z Eichembaumem na czele dla rozwoju badañ nad poezj¹ Lermontowa,
autor stwierdza: Wp³yw ich na póniejsze prace dzia³a³ nawet wtedy, gdy
wskutek coraz gwa³towniejszych ataków »oficjalnej« krytyki literackiej zmuszeni byli wycofaæ siê w dziedziny biografii i tekstologii, jako regiony nieobjête
dot¹d imperialistycznymi zakusami marksistów  i tu tak¿e wnosz¹c ze sob¹
od¿ywczy pr¹d gruntownych studiów i solidnego przygotowania naukowego26.
W tym¿e tomie zamieszczono artyku³ Marii ¯eromskiej pt. Zagadnienia
metody badañ literackich w Rosji. Autorka stara³a siê trzymaæ metody prezentowania prac i pogl¹dów teoretyków literatury, skupiaj¹c uwagê na przemianach
w radzieckiej teorii badañ literackich. Dokona³a krótkiego przegl¹du trzech
g³ównych kierunków teoretycznych: formalistów, skrajnych socjologów i marksistów. Mimo sympatii, jak¹ darzy³a grupê formalistów, która, jak twierdzi, odegra³a niew¹tpliwie wielk¹ rolê w dziedzinie wiedzy o literaturze, ¯eromska nie
widzia³a dla niej perspektyw, uzna³a za pewnego rodzaju anachronizm27. W zakoñczeniu pisa³a o aktualnej sytuacji metodologii literackiej w ZSRR, tocz¹cej
siê w jej obrêbie walce, nie formu³uj¹c jednak wyranie swoich pogl¹dów:
Stwierdziæ wiêc przede wszystkim nale¿y, ¿e dziedzina ta pozostaje wci¹¿ pod
krzy¿owym ogniem dyskusji i wrêcz zaciek³ych walk, które doprowadzaj¹ do
ustawicznej rewizji g³ównych postulatów. Ogieñ ten niejednokrotnie wyrz¹dza
szkodê, gdy¿ hamuje czasami pracê badawcz¹ nad zjawiskami literackimi, obezw³adnia poszczególne jednostki sporód si³ naukowych, ich indywidualny rozwój, mo¿e jednak byæ równie dobrze ogniem twórczym, który uporz¹dkuje panuj¹cy dzi chaos w badaniach literackich, i z którego wy³oni siê jaki
konsekwentny, zdecydowany kierunek zdolny podnieæ wiedzê o literaturze na
w³aciwy poziom28.
26
27
28

Cz. Zgorzelski, Lermontow na warsztacie nauki sowieckiej, Balticoslavica, t. III, s. 87.
Ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 117.

Literatura rosyjska na ³amach biuletynu Instytutu Naukowo-Badawczego...

91

W dziale II Bibliografia  Artyku³y w czasopismach wyodrêbniono nastêpuj¹ce czêci: Metodologia ogólna, Etnografia, Archeologia, Filologia. W ka¿dej
z nich omawiano artyku³y dotycz¹ce Rosji. W czêci Filologia zastosowano
podzia³ narodowociowo-terytorialny: Polska, Litwa, £otwa, Estonia, Finlandia,
Bia³oru, Rosja i Ukraina. W tomie I i II dominuje literatura rosyjska, w tomie
III zajmuje ona drugie (po Estonii) miejsce.
W krêgu zainteresowañ wspó³pracowników pisma znajdowa³a siê ca³a literatura rosyjska: od folkloru i zabytków pimiennictwa ruskiego poprzez poszczególne epoki literackie, ze szczególnym uwzglêdnieniem klasyków literatury, po wspó³czesnoæ literaturê radzieck¹ i emigracyjn¹. Taki uk³ad wystêpowa³
w ka¿dym z tomów w dziale Bibliografia. Zajmowano siê najczêciej stanem
badañ i recepcj¹ twórczoci klasyków w Zwi¹zku Radzieckim i na Zachodzie,
których rocznice urodzin lub mierci przypada³y na te lata. Omawiano tez artyku³y charakteryzuj¹ce sytuacjê w literaturze i literaturoznawstwie radzieckim.
Publikowane notki bibliograficzne zawiera³y najczêciej krótkie informacje
o omawianej publikacji, a nieraz przybiera³y formê rozbudowanej recenzji-sprawozdania. Przyk³adem mo¿e byæ notka Jana Safarewicza, zamieszczona w tomie
I, zawieraj¹ca obszerne omówienie zamieszczonego w roku 1931 na ³amach
pisma LEuropa Orientale artyku³u E. Lo Gatto Note di viaggio nell URSS.
XVI: La linea del fuoco o dramaturgii radzieckiej. Recenzent, przywo³uj¹c pogl¹dy autora artyku³u, pisze, ¿e teatr ... pojmuje siê w Rosji tylko jako rodek
podtrzymuj¹cy entuzjazm do industrializacji i kolektywizacji. Jest to, zdaniem
autora, odsuniêcie teatru od jego w³aciwych zadañ kultywowania i rozwijania
sztuki29.
Rozbudowane notki, niekiedy licz¹ce jedn¹ lub wiêcej stron, zamieszcza³a
Maria ¯eromska, omawiaj¹ca g³ównie artyku³y z prasy radzieckiej b¹d ca³e
czasopisma powiêcone danemu twórcy. Przyk³adem mog¹ byæ jej notki z tomu I
o pracy G. Uchmy³owej pt. Protiw idealisticzeskoj reakcji B.M. Ejchenbauma
zamieszczonej w pimie Litieratura, W Brusza, Oczerki po istoriografii russkoj litieratury w k³assowom owieszczeniu, G. Lelewicza, Puszkin w marksiskom litieraturowiedienii30, a w tomie III o artykule M. Rozentala Wielikoje
nasledstwo Gorkogo, zamieszczonym w pimie Litieraturnyj Kritik31. Najczêciej jednak autorzy notek bibliograficznych ograniczali siê do zaprezentowania pogl¹dów autorów b¹d do krótkich, nieraz jedno- czy kilkuzdaniowych
29
30
31

Balticoslvica, t. I, s. 173.
Ibidem, s. 165167.
Ibidem, t. III, s. 401.
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informacji o problematyce artyku³u. Przyk³adem mo¿e byæ notka o artykule
Gleba Struvego pt. New Noveles of Fiedin and Leonow pióra Z.B-S (Zofii
Bochan-Sawinkowej). Zawiera on jedynie stwierdzenie: Najnowsze dzie³a
Leonowa i Fiedina s¹ mniej wartociowe pod wzglêdem artystycznym od poprzednich32.
Jak wspomniano, w Instytucie studiowano zawartoæ pism radzieckich, sporz¹dzano ich kartotekê. W dziale Bibliografia najczêciej omawiano artyku³y
zamieszczane w pismach: Izwiestija Akadiemii Nauk, Sowietskaja Etnografija, Sowietskoje Krajewiedienije. Autorami notek by³y g³ównie Sofia BochanSawinkowa i Halina Turska. Inne jeszcze periodyki stanowi³y przedmiot zainteresowañ Marii ¯eromskiej. Siêga³a ona najczêciej do takich pism, jak:
Litieraturnyj Kritik, Litieraturnyj Sowremiennik, Litieratura. Trudy Instituta Nowoj Russkoj Litieratury Akademii Nauk SSSR, Litieraturnaja Uczeba,
Krasnaja Now.
Du¿e zainteresowanie Zwi¹zkiem Radzieckim, kultur¹ i literatur¹ rosyjsk¹
przejawia³a prasa niemiecka. Jej zawartoæ ledzili wspó³pracownicy z Niemiec,
ale tak¿e wilnianie: S. Bochan-Sawinkowa, M. Altbauer, E. Koschmieder,
M. ¯eromska. Ukazuj¹ce w Królewcu pismo Ost-Europa. Zeitschrift für die
gesamten Fragen des europäischen Ostens zamieszcza³o artyku³y Artura Luthera z Lipska. Siêgano i do innych pism: Jahrbücher für Kultur und Geschichte
der Slaven z Wroc³awia, Zeitschrift für Slavische Philologie z Lipska, Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte z Berlina, a najczêciej do Slavische
Rundschau wydawanego w Pradze.
Kilku badaczy wileñskich interesowa³o siê pismami ukazuj¹cymi siê w wa¿nym tak¿e dla rozwoju rusycystyki orodku  w Pradze33, siêgano szczególnie
do periodyków: Slavia.Casopis pro slovanskou filologii, Slovansky Pøehled,
Slavische Rundschau. Sta³¹ recenzentk¹ zawartoci literackiej pisma Slavia
by³a Sofia Bochan-Sawinkowa, absolwentka Uniwersytetu Karola w Pradze. Jej
notki mo¿na znaleæ we wszystkich tomach biuletynu. Prócz wymienionych wy¿ej pism zamieszcza³a ona omówienia artyku³ów z prasy rosyjskiej, niemieckiej,
angielskiej. Tylko w tomie III opublikowa³a ponad 60 tego typu notek..
Przedmiotem zainteresowania Stanis³awa Stankiewicza by³a zawartoæ prasy ukazuj¹cej siê w Belgradzie. W notkach bibliograficznych zamieszczanych
w tomie II, a szczególnie w tomie III, omawia³ on artyku³y ukazuj¹ce siê w czasopismach: Letopis Matice Srbske, Srbski Knijevni Glasnik , w wydawnym
32
33

Ibidem, s. 405.
A. Hlavaèek, Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ â Ïðàãå (19171939), Studia Rossica III, pod red.
W. Skrundy i W. Zmarzer, Warszawa 1996.
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w jêzyku serbo-chorwackim pimie Ruski Archiw w Beogradì, w rosyjskim
periodyku Zapiski Russkogo Naucznogo Instituta w Belgradie. Dotyczy³y one
ró¿nych okresów w rozwoju literatury rosyjskiej, g³ównie twórczoci jej klasyków. Siêgniêcie do prasy w jêzyku rosyjskim i serbo-chorwackim nie by³o przypadkowe, Belgrad by³ bowiem wa¿nym orodkiem slawistycznym i rusycystycznym34. S. Stankiewicz recenzowa³ te¿ publikacje w innych pismach. Tylko
w tomie III zamieci³ ogó³em ponad 30 notek. Rzadko natomiast siêgano do
pism polskich, w tym do Przegl¹du Wspó³czesnego, Ruchu Literackiego,
Pamiêtnika Literackiego, Rocznika Slawistycznego.
Sporód krytyków i historyków emigracyjnych zainteresowanie autorów notek (szczególnie Z. Bochan-Sawinkowej) budzi³y artyku³y o literaturze rosyjskiej autorstwa Alfreda Bema (Á¸ìà) z Pragi, badacza twórczoci Dostojewskiego, twórcy grupy literackiej. W dziale Bibliografia w tomie II i III pojawia siê
nazwisko Gleba Struvego, przebywaj¹cego w Anglii emigracyjnego historyka
i krytyka literackiego. Zamieszcza³ on artyku³y o twórczoci Aleksandra Puszkina, Lwa To³stoja, Konstantego Fiedina, Iwana Bunina, W. Sirina (W³adimira
Nabokowa). Artyku³y te ukazywa³y siê w Slavische Rundschau (w jêzyku
angielskim), a tak¿e w pismach Srbski Knijevni Glasnik i The Slavonic East
European Review. Pisali o nich w Balticoslavica, prócz Z. Bochan-Sawinkowej, tak¿e E. Koschmieder, M. ¯eromska, S. Stankiewicz.
W ka¿dym tomie, jak wspomnielimy, obowi¹zuje uk³ad historycznoliteracki.
Halina Turska opublikowa³a w tomach I i II kilkanacie notek dotycz¹cych g³ównie folkloru i zabytków pimiennictwa ruskiego, siêgaj¹c do artyku³ów zamieszczanych w Izwiestii Akadiemii Nauk SSSR. Folklor, pocz¹tki ruskiego pimiennictwa interesowa³y te¿ Sofiê Bochan-Sawinkow¹, Stanis³awa Stankiewicza,
Erwina Koschmiedera, Mariê Znamierowsk¹-Prüfferow¹. Sporo miejsca powiêcono we wszystkich tomach twórczoci klasyków literatury. Wielokrotnie omawiano artyku³y o A. Puszkinie. Wi¹za³o siê to z rol¹ poety w literaturze, w ¿yciu
emigracji i przypadaj¹c¹ w roku 1937 setn¹ rocznic¹ jego mierci. W tomach II
i III biuletynu zamieszczono notki (omówienia) wielu artyku³ów na temat twórczoci tego poety. Ich autork¹ by³a m.in. S. Bochan-Sawinkowa. Siêga³a ona do
Slavii i do innych pism ukazuj¹cych siê w Pradze, Londynie, Niemczech.
O Puszkinie pisali i inni: M. ¯eromska, S. Stankiewicz, J. Chworost.
Omawiano artyku³y opublikowane w pismach radzieckich m.in. w zwi¹zku
z 125. rocznic¹ urodzin Wissariona Bieliñskiego i 100. urodzin Niko³aja Dobro34 Zob. m.in.: À. Øåøêåí , Çíà÷åíèå Ðóññêîãî Áåëãðàäà äëÿ ðàçâèòèè ðóññêî-ñåðüáñêèõ
ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé, Studia Rossica III, s. 111120.
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lubowa. W roku 1933 przypad³a 50. rocznica mierci Iwana Turgieniewa. Z tej
okazji ukaza³y siê w ZSRR, w kilku pismach w Belgradzie, w Królewcu (OstEuropa), Pradze (Slavia, Slovansky Pøehled), w Rzymie (LEuropa Orientale), w Pary¿u (Mercure de France) artyku³y omówione na ³amach biuletynu
Balticoslavica.
W tomie I zamieszczono kilka notek autorstwa Mosze Altbauera o artyku³ach o Fiodorze Dostojewskim wydrukowanych przede wszystkim w Slavische
Rundschau. Autora interesowa³a recepcja twórczoci tego pisarza w Niemczech, Francji, Polsce, we W³oszech i Czechach. O pisarzu tym opublikowano
kilkanacie innych notek, omawiano te¿ artyku³y o twórczoci innych klasyków
literatury rosyjskiej (Aleksander Gribojedow, Gawri³a Dier¿awin, Aleksander
Radiszczew, Iwan Kry³ow, W³adimir Odojewski, Michai³ Lermontow, Niko³aj
Gogol, Niko³aj Niekrasow, Niko³aj Czernyszewski, Michai³ Sa³tykow-Szczedrin,
Antoni Czechow, Afanasij Fet, Lew To³stoj). Artyku³y o nich ukaza³y siê w
czasopismach rosyjskich (recenzowane przez Mariê ¯eromsk¹, Sofiê BochanSawinkow¹), serbskich (Stanis³awa Stankiewicza), czeskich (Z. Bochan-Sawinkow¹), niemieckich (Mosze Altbauera). Rzadziej natomiast zajmowano siê w
biuletynie poszczególnymi pisarzami wspó³czesnymi, radzieckimi i emigracyjnymi. Zamieszczono kilka notek o Maksymie Gorkim w zwi¹zku z jego mierci¹, W³odzimierzu Majakowskim w szóst¹ rocznicê zgonu, Iwanie Buninie po
przyznaniu mu Nagrody Nobla, Andreju Bie³ym w zwi¹zku ze mierci¹ czy o
Dymitrze Mere¿kowskim w 70-lecie jego urodzin. Pojedyncze notki powiêcono
takim pisarzom, jak: Diemian Biednyj, Fiodor G³adkow, Konstantin Fiedin, Ilja
Erenburg, Niko³aj Gumilow, Anna Achmatowa, Borys Pilniak, Konstantin Balmont, W³adimir Nabokow, Jewgienij Zamiatin. O wspó³czesnych twórcach pisano te¿ przy okazji omawiania artyku³ów zawieraj¹cych ogóln¹ charakterystykê
literatury rosyjskiej, m.in. dramatu radzieckiego (sztuk propaguj¹cych piatiletku)35 czy twórczoci nowego pokolenia prozaików36.
Literatura rosyjska pojawia³a siê te¿ w dziale III  Recenzje. W tomie I
zamieszczono recenzjê W. Bajkina wydania powieci Anna Karenina w przek³a35

Zob. notkê M. Altbauera o artykule A. Luthera zamieszczonym w Ost-Europa (Geistiges
Leben / Russland und Osteuropa, Monatsüberischten, Balticoslavica, t. I, s. 171), omawiajacym
dramaty Gorewa, Tura (bracia Tur ?) i Steina, L. Leonowa.
36 M. Altbauer, K. Mehnert, Russland und Osteuropa / Monatsübersichten II, Kulturberichtens, Ost-Europa, Balticoslavica, t. I, s. 171172  artyku³ charakteryzuje twórczoæ m³odych:
M. P³atoszkina, E. Bywa³owa, Nietajewa, B. Gorbatowa, A. Isbacha, N. Ogniewa, N. Bogdanowa,
W. Sorokina; idem, W. Leppman, Der sowjet-russiche Gesellschaftsroman, Ost- Europa, Balticoslavica, t. I, s. 173  o utworach A. Fadiejewa, W. Bachmetjewa, G. Nikoforowa, K. Siemionowa, W(?) Lebiediewa.
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dzie Aleksandra Wata, pod redakcj¹ Juliana Tuwima oraz A. Pogodina, Idiot
Dostojewskago i Caliste de Charriere (Bielgrad 1930); w tomie II opublikowano recenzjê Bogumi³a Jasinowskiego pracy Tomasa Masaryka, Studia o Dostojewskim, a w tomie III Juliana Krzy¿anowskiego recenzjê-artyku³ w zwi¹zku
z wydaniem w Pradze utworu Slovo o pulku Igorevé oraz recenzjê R. Pöldmäe
monografii O. Urgarta, Dostojewski. Elu ja looming (Dostojewski , ¿ycie i twórczoæ).
Prócz biuletynu nak³adem Instytutu opublikowano dwa tomy Rocznika Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej (1933, 1934), powiêcone
stosunkom gospodarczym, politycznym i prawnym ZSRR.Wydawano te¿ i inne
prace, m.in w roku 1934 opublikowano Byliny. Studium z rosyjskiej epiki ludowej Juliana Krzy¿anowskiego. W latach 19301931 w Instytucie odby³o siê
kilka odczytów i wyk³adów, m.in. wyk³ady wyg³osili: Cezaria Baudouin de Courternay nt. Etnografia Europy Wschodniej i Marian Zdziechowski Pr¹dy umys³owe i literackie Rosji przedbolszewickiej37.
Artyku³ niniejszy ma wyranie charakter rekonesansu. Zarówno zawartoæ
biuletynu Balticoslavica, jak i obecnoæ kultury i literatury rosyjskiej w Szkole Nauk Politycznych czy te¿ zbiory czasopism radzieckich w bibliotece Instytutu oraz ich dobór zas³uguj¹ na wnikliwe badania.
Ðåçþìå
Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà íà ñòðàíèöàõ áþëëåòeíÿ Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà
Âîñòî÷íîé Åâðîïû Balticoslavica â Âèëüíþccå (19331938)
Èíñòèòóò Âîñòî÷íîé Åâðîïû ðàáîòaë â Âèëüíþccå â 1930-1939 ãîäàõ. Åãî çàäà÷åé
áûëî ñîáèðàíèå ìàòåðèàëîâ è èññëåäîâàíèÿ ïî ýêîíîìèêå, èñòîðèè, ôîëüêëîðèñòèêå,
ôèëîëoãèè ñòðàí  ñîñåäeé Ïîëüøè, ïðåæäå âñåãî ÑÑÑÐ.
Ìàòåðèàëû ïî ãóìàíèòàðíûì íàóêàì ïå÷àòàëèñü íà ñòðàíèöàõ ïåðèîäè÷åñêîãî
èçäàòåëüñòâà Balticoslavica. Ìíîãî ìåñòà çàíèìàëà â í¸ì ðóññêàÿ ëèðåðàòóðà. Àâòîðû
ñòàòåé, ðåöåíçèé, áèáëèîãðàôè÷åñêèõ çàìåòîê cëåäèëè ëèòåðàòóðíóþ è íàó÷íóþ æèçíü,
ïðåññó ìíîãèõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå Ãåðìàíèè, ÑÑÑÐ , Ýñòîíèè, Ôèíëÿíäèè, ×åõîñëîâàêèè,
Þãîñëàâèè, Ïîëüøè, Ôðàíöèè è äðóãèõ ñòðàí, îòìå÷àÿ ðàáîòû îòíîñèâøèåñÿ ê ðóññêîé
ëèòåðàòóðå  å¸ òåîðèè, èñòîðèè, ïîýçèè, äðàìàòè÷åñêèì è ïðîçàè÷åñêèì ïðîèçâåäåÿì.

37

Zob. Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, t. I, Wilno 1933,
Dzia³ informacji, s. 253266.
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Summary

Russian literature in the Bulletin Balticoslavica, published by Scientific and Research Institute
of Eastern Europe in Vilnius (19301938)
Institute of Eastern Europe in Vilnius was established in 1930 and worked till 1939. Its an
elementary assignment was collecting and working up with research materials concerning to economy, history, folkloristic and philology of Polish eastern neighbors, mainly Soviet Union. The
literature from humanistic area of interest had been published in Bulletin Balticoslavica. The
literature was a main topic of these publications. The authors of articles, critiques, and bibliographic notes, focus on literary and scientific life by review of publications in many countries,
including Germany, Soviet Union, Estonia, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia, France and
many more. Especially, lot of attention and comments was connected to articles concerned with
Russian literature  theory, poetry, drama, prose; this problem is a topic of present essay.
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Krajobrazowe opisy i pejza¿
w korespondencjach Franciszka Bahuszewicza
publikowanych w tygodniku Kraj
Franciszek Bahuszewicz (18401900)  typowy przedstawiciel pogranicza
kulturowego szlachecko-inteligenckiej polskoci i ludowo-ch³opskiej bia³oruskoci, u¿ywaj¹cy dwu jêzyków: polskiego i bia³oruskiego  odzwierciedla³
wspó³¿ycie ró¿nych narodowoci, polsko-bia³oruskie koneksje, kulturowe filiacje, historyczn¹, religijn¹, narodow¹, spo³eczno-polityczn¹ i etnograficzn¹ specyfikê regionu.
Przez lata Bahuszewicz pozostawa³ w cieniu innych pisarzy i poetów bia³oruskich. Dopiero w ostatnich latach wzbudzi³ wiêksze zainteresowanie badaczy,
zosta³ uznany za jednego z czo³owych przedstawicieli bia³oruskiego odrodzenia
narodowego i narodzin bia³oruskiego procesu literackiego. Z Polsk¹ i polskoci¹
³¹czy³y go g³êbokie korzenie spo³eczne, literackie i kulturalne, z wieloma Polakami wspó³pracowa³ i rozwija³ kontakty towarzyskie, wiêzi przyjani i dzia³ania
wydawniczo-literackie. W 1884 r. Bahuszewicz zamieszka³ w Wilnie i wykonywa³ zawód adwokata przysiêg³ego w Izbie Skarbowej. W 1885 r. podj¹³ wspó³pracê z czasopismem Kraj, która trwa³a z ró¿n¹ intensywnoci¹ do 1891 r.
Wysy³a³ do ró¿nych dzia³ów korespondencje, obejmuj¹ce wiele problemów stanowi¹cych okazjê do wypowiedzi w kwestiach agrarnych, spo³ecznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych i przyrodniczych. Podpisywa³ siê pseudonimami: Huszicz, B. Huszicz, H-cz, Demos, Dem, Ten, Temten, A.D., Vester, gdy¿
jego krytyczne uwagi i materia³y wywo³ywa³y ostre repliki, reakcje i wypowiedzi w ró¿nych gazetach i czasopismach.
Kraj1  to tygodnik polityczny, spo³eczny, ekonomiczny i literacki, wydawany w Petersburgu w jêzyku polskim w latach 18821906 nak³adem i pod
1 Na temat czasopisma zob. m.in.: Z. Kmiecik, Kraj za czasów redaktorstwa Erazma Piltza,
Warszawa 1969; I. Rudziewicz, Wspó³praca Franciszka Bahuszewicza z petersburskim Krajem,
Bia³ostocki Przegl¹d Kresowy, t. IV, pod red. nauk. J. F. Nosowicza. Bia³ystok 1996, s. 156169;
Zwierciad³o prasy (Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej), pod red. B. Galstera, J. Kamionki-Straszakowej, K. Sierockiej, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1978, s. 315319.
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redakcj¹ Erazma Piltza jako organ niezale¿ny. By³ prenumerowany w ca³ej Rosji, na terenie Królestwa Polskiego, w ró¿nych orodkach polskoci. W Kraju
dzia³y korespondencyjne by³y obszerne i rozbudowane, w znacz¹cej czêci dotyczy³y ¿ycia w Wilnie i powiatach bia³oruskich, omawia³y stan rolnictwa i przemys³u, rozwój szkolnictwa i budownictwa, reprezentowa³y sprawy kultury i zabytków, ukazywa³y piêkno krajobrazów i architektury.
W czêci korespondencji zamieszczanych w Kraju Bahuszewicz skupia³
uwagê na okrelonym wycinku przedstawianej rzeczywistoci. W krótkich, opisowych tekstach wyra¿a³ swoje pojmowanie zachodz¹cych zjawisk w gospodarstwach wiejskich i wileñskich urzêdach, sygnalizowa³ spo³eczno-polityczn¹ sytuacjê mieszkañców, opisywa³ charakterystyczne w³aciwoci krajobrazowe regionu,
wiat osobliwoci przyrodniczych, architekturê i zabytki, ubiory i obyczaje ludowe. Pisarz wnosi³ do literatury swoje rozumienie zagadnieñ rzeczywistoci i idei
ogólnoludzkich, indywidualne pojmowanie problemów spo³ecznych, moralnych,
ekonomicznych i osobiste podejcie do ¿ycia ludnoci miejskiej i wiejskiej. Na tle
szerokich zmian i wyborów spo³ecznych, duchowych przemian pojedynczych bohaterów Bahuszewicz analizowa³ postêpowanie, d¹¿enia, perspektywy, poszukiwania nieprzemijaj¹cych wartoci istotnych dla ca³ej spo³ecznoci, a maj¹cych
wydwiêk ogólnoludzki, uniwersalny, moralny i humanistyczny.
Publicystyka Bahuszewicza  to stawianie pytañ o sens zachodz¹cych przemian, sens ludzkiego istnienia, poszukiwanie norm moralnych, nierozerwalnie
zwi¹zanych z wspó³istnieniem cz³owieka wród innych ludzi i w kontakcie
z wiecznym wiatem przyrody. Bahuszewicz tworzy³ w latach ogromnych przemian, ale jego spostrze¿enia, myli, w¹tpliwoci bêd¹ wci¹¿ aktualne, gdy¿ problemy spo³eczne, kontakty miêdzyludzkie i stosunek ludzi do przyrody s¹ aktualne zawsze. W swych publicystycznych wyst¹pieniach wielokrotnie podkrela³
niezbêdnoæ istnienia harmonii miêdzy cz³owiekiem a przyrod¹, choæ w zacofanych gospodarstwach wiejskich potrzebny jest równie¿ postêp techniczny i technologiczny.
Stosunek cz³owieka wiejskiego do przyrody reguluje  zdaniem Bahuszewicza -przekazywana przez pokolenia tradycja, dziedzictwo duchowe, przechodz¹ce z ojca na syna podania i opowiadania starców2, dawne przys³owia i odwieczne banie. Dla bohaterów jego tekstów ojczyzn¹, ukochan¹ ziemi¹ jest ten
skrawek obszaru, gdzie siê urodzili, gdzie znaj¹ wszystkie zak¹tki, czuj¹ siê
swojsko i dobrze, bo s¹ u siebie. I dlatego wiêkszoæ szczerze walczy, pracuje,
znosi nadludzkie trudy, ¿eby siê utrzymaæ przy swoich kawa³kach ziemi..., choæ
2

Kraj 1885, nr 29, s. 15.
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ciê¿ary i obci¹¿enia na rolnictwie s¹ niepomierne. Rok w rok nieurodzaje [...],
grady, woda, posucha, procesy o serwituty, koniokradztwa, podpalenia...3. Ziemia rodzinna jest ród³em bytu narodowego i duchowego, pokrzepienia moralnego, skarbnic¹ wszelkich praw i norm moralno-etycznych, ród³em ucieczki od
zagubienia, rozpaczy, wszelkich niepokojów i kryzysów. Ziemia w korespondencjach Bahuszewicza ma wiele znaczeñ. To zarówno okrelony fragment przestrzeni geograficznej (powiat, gubernia, miasto, wioska), miejsce urodzenia
i spêdzonego dzieciñstwa (kawa³ek pola, folwark, maj¹tek, ³¹ka, las), jak i ziemia kryj¹ca prochy przodków, maj¹ca okrelone dzia³ania magiczne, uzdrawiaj¹ce, patriotyczne, której nale¿y siê szacunek, mi³oæ i wiernoæ. Mi³oæ do
ziemi jest zwi¹zana z odczuwaniem jej piêkna, poznawaniem historii i tradycji.
Do myli tych wielokrotnie powraca³ poeta w swoich wierszach.
W korespondencjach Bahuszewicza przewija siê myl o koniecznoci wiadomego i odpowiedzialnego stosunku cz³owieka do ziemi, do przyrody, by zachowaæ jej piêkno i wszystkie tkwi¹ce w niej wartoci. Poeta ubolewa, ¿e na
znacz¹cych obszarach zosta³a wytrzebiona odwieczna puszcza litewska i obecnie
na las nikt gruntu nie zostawia i nikt go nie sieje. Przytacza stare przys³owie
nie by³o nas  by³ las i nie bêdzie nas, a bêdzie las, które obecnie straci³o racjê
bytu, gdy¿ jeszcze jestemy, a lasu ju¿ nie ma, zbo¿a s¹ coraz marniejsze,
a ziemia ja³owa, bo brakuje dobrych gospodarzy, przewa¿a nieumiejêtnoæ
i niedba³oæ w obejciu siê z rol¹ i dobytkiem, brak postêpu w prowadzeniu
gospodarstwa4.
Bahuszewicz czêsto opisuje uroki otaczaj¹cej przyrody, piêkno rolniczej
ziemi, zielone i bezkresne obszary ³¹k, pastwisk i uprawnych pól i wyra¿a ¿al, ¿e
nastêpuje cofanie siê w sferze umiejêtnoci i dba³oci w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Pejza¿e w korespondencjach sta³y siê figur¹ poetyck¹, znakiem
wyra¿anych uczuæ, gdy¿ prze¿ycia i opisy krajobrazów przenika³y siê, zlewa³y,
stanowi¹c nierozerwaln¹ ca³oæ. Ich scalenie, poczucie wspólnoty, przenikanie
w g³¹b zjawisk przyrodniczych w kontekcie prze¿yæ cz³owieka stwarza³y niepowtarzalne wartoci. Pomiêdzy czynnikami warunkuj¹cymi charakter uczuciowego stosunku cz³owieka do przyrody jest jeden [ ] szczególnej wagi, 
stwierdza badacz ekolog.  Jest nim przywi¹zanie do ziemi ojczystej. Uczucie to
jest organiczne i odwieczne 5.
Twórczoæ Bahuszewicza, ró¿norodn¹ pod wzglêdem tematyki i kszta³tu artystycznego (od nieskomplikowanego wiersza poprzez opowiadania do publicystyki),
3
4
5
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charakteryzuje prostota, przystêpnoæ i jasnoæ, pe³ne zrozumienie istniej¹cych
stosunków spo³ecznych, prawdziwe wspó³czucie dla poni¿anych i krzywdzonych. Bahuszewicz zauwa¿a rozdrobnienie gospodarstw rolnych, ³any w³ociañskie na coraz wê¿sze pasemka pociête6 i dlatego masy ludzi wêdruj¹ do
miast w poszukiwaniu pracy, otwieraj¹ ubogi przemys³, handluj¹ owocami
i grzybami zw³aszcza w latach nieurodzajów, bo wed³ug starego przys³owia ludowego rok bezchlebowy, rok grzybowy. Miêdzy wsiami zalegaj¹ pola orne,
ale grunty wioskowe poszarpane na szmatki dzia³ami rodzinnemi7 nie wykarmi¹ wszystkich i dlatego czêæ ludnoci wiejskiej wêdruje po okolicy w poszukiwaniu zajêcia. W tych wêdrówkach towarzyszy im rodzinny krajobraz i otacza
przyroda, a poczucie wspólnoty wyp³ywa z bezporedniego z ni¹ kontaktu, z bliskoci ze wiatem zwierz¹t i rolin, z powi¹zañ wzrokowych, s³uchowych, zapachowych i dotykowych. Cz³owiek jest integraln¹ czêci¹ ¿ywej natury, przyrody,
któr¹ stara siê poznaæ i zrozumieæ oraz dostrzec jej piêkno nawet w granicach
Wilna, gdzie ogród to bukiet zieleni i kwiatów, opasany szemrz¹c¹ po kamykach Wilenk¹, za któr¹ gronym wa³em wznosz¹ siê pionowo ciany gór piaszczystych, poszarpanych a porastaj¹cych drzewami 8.
W tekstach publicystycznych Bahuszewicza zawarte s¹ jego bezporednie
obserwacje, prawda wyp³ywaj¹ca z kontaktów z ziemi¹, zetkniêcia siê z ch³opskim losem, z prostym cz³owiekiem silnie zwi¹zanym z przyrod¹ i otaczaj¹cym
wiatem, kieruj¹cym siê odwiecznymi ludowymi normami moralno-etycznymi.
Teksty pisarza przesycone obrazami wsi, sielskim krajobrazem, piêknem ubogiej przyrody wiejskiej, odzwierciedlaj¹ refleksje nad ch³opskim losem, ¿yciem
ludu, trudnymi problemami istniej¹cej rzeczywistoci. Bahuszewicz dostrzega
codzienne k³opoty i uci¹¿liwoci mieszkañców wsi, odnotowuje je i analizuje.
Zbiory siana i s³omy  pisze w 1886 r.  by³y nader niepomylne, jedno i drugie
zepsu³o d¿yste lato; owó¿ tu i ówdzie w gospodarstwach mniejszych pojawi³ siê
upadek byd³a9, co jeszcze bardziej pogarsza los ludzi, powiêksza istniej¹c¹
biedê.
W przewa¿aj¹cej czêci tekstów gromadê ludzk¹ Bahuszewicz pokazuje
w aspekcie ¿ycia gospodarczego, w szczegó³ach prac polowych i rzemielniczych, poprzez wykorzystanie osobistych dowiadczeñ i spostrze¿eñ. Obrazy
przyrody, opisane krajobrazy i pejza¿e pomagaj¹ przekazaæ filozoficzne refleksje autora nad losem pracuj¹cych na wsi i w miecie ludzi, nad ich dol¹, nad
6
7
8
9
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istot¹ dobra i z³a, sprawiedliwoci i krzywdy, ¿ycia i mierci. Pejza¿ i opisana
natura wielokroæ staj¹ siê symbolami wyobra¿eñ poety o kraju, wiadcz¹ o jego
wzrastaj¹cym zainteresowaniu aspektami ¿ycia spo³ecznego mieszkañców miast
i wsi, ich specyficznym pojmowaniu norm i praw moralnych.
W czêci publicystycznych tekstów Bahuszewicza wystêpuj¹ opisy podró¿y
po kraju oraz historyczno-topograficzne i etnograficzne elementy zwi¹zane
z istotnymi szczegó³ami miejscowej tradycji i zachowanego budownictwa.
Osiemnacie wiorst oddziela Oszmianê od Só³, najbli¿szej od Wilna stacyi
kolei ¿elaznej  relacjonuje autor  która pierwotnie mia³a przechodziæ przez
sam¹ Oszmianê, jako przez doæ wa¿ny punkt handlowy i administracyjny (powiat), ale nastêpnie poprowadzono j¹ w innym kierunku [ ]. Wprawdzie w lecie, w piêkn¹ pogodê, nie stanowi¹ wielkiej przykroci te wiorst 18 wród malowniczej okolicy, przerzynanej w czêci przez now¹ drogê, w czêci za przez
stary trakt pocztowy, osadzony wspania³emi stuletniemi brzozami. Na pó³ drogi
w m. ¯uprany, czerwieni siê swym lekkim frontonem i wysmuk³emi wie¿yczkami nowy koció³, zbudowany ofiarami parafian, przewa¿nie w³ocian. Jest to
budowa, odznaczaj¹ca siê oryginalnym wygl¹dem cian, wzniesionych a¿ do
gzymsów z dzikiego, nieobrobionego polnego kamienia. Taki sposób murowania
z nieciosu znanym jest bodaj czy nie na jednej tylko Litwie i trzeba oddaæ
s³usznoæ, ¿e [ ] murowanie takie, opatrzone, jak w kociele ¿urpañskim, futrowaniem z czerwonej ceg³y [ ] bardzo jest ³adne10.
Czêsto w korespondencjach Bahuszewicza pojawia siê rejestracja i charakterystyka obyczajów i podañ ludowych, regionalnych zwyczajów i miejscowych
obrzêdów, przekazywanie wiadomoci na temat kultury i stanu owiaty mieszkañców miast, po³o¿enia i stanu ówczesnego rolnictwa, ¿ycia ludnoci wiejskiej.
Autor dostrzega, ¿e ¿yto zaczyna ju¿ kwitn¹æ i stopieñ urodzaju daje siê ju¿
mniej wiêcej okreliæ. Nie mo¿na mieæ wielkiej nadziei na zbyt pomylne zbiory  ubolewa pisarz, dodaj¹c informacjê, ¿e i inwentarz powszechnie w naszym kraju wyszed³ z zimy lichy i jeszcze siê nie poprawi³, a nadchodz¹ce lato
nie czyni zbyt mi³ego wra¿enia na sta³ych mieszkañcach11.
Realia obyczajowe i krajobrazowe, charakterystyczne dla tych opisów, ukazane s¹ z du¿¹ naturalnoci¹, prostot¹ i zwiêz³oci¹, tworz¹ oryginalne ramy
nastrojowo-emocjonalne, wiê uczuciow¹, uto¿samianie siê bohaterów z natur¹.
Autor podkrela istniej¹ce zwi¹zki z przesz³oci¹, podtrzymywanie tradycji nawet
w miecie: W Wilnie w przeddzieñ i w dzieñ patrona Litwy w. Kazimierza,
10
11
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3 i 4 marca, bywa jarmark na placu katedralnym, gdzie siê sprzedaje g³ównie
rozmaite naczynia i wyroby drewniane, fabrykaty wiejskie z resztek puszcz naszych: kufry, meble, wazy, tokarskie wyroby, dziecinne zabawki i ró¿ne »kiermaszowe« ³akocie, pierniki butrymañskie, obwarzanki smorgoñskie itd.12
Dobrze zaobserwowane obrazki z ¿ycia codziennego miasta i wsi, fakty
i przejawy znojnej pracy ch³opów, charakterystyczne cechy zwyczajów ludowych znajduj¹ odbicie w publikowanych w Kraju tekstach na równi z opisami
przywi¹zania prostych ch³opów do rodzinnych zagonów, mi³oci do ojczystej
zagrody i nieustannej ³¹cznoci mieszkañców wsi z przyrod¹, która ich otacza
i z któr¹ obcuj¹ stale. Autor dostrzega trudnoci ekonomiczne, ci¹g³¹ walkê
o byt, gdy w latach upadku rolnictwa nast¹pi³o zamkniêcie g³ównej ga³êzi
zarobkowania13 i rozpocz¹³ siê okres poszukiwania nowych miejsc pracy. Ale
te¿ widzi i piêkno otaczaj¹cego krajobrazu: Oto wiosna. Drugi ju¿ tydzieñ
przywieca nam s³oñce prawdziwie letnie, zieleniej¹ pola i drzewa, a zewsz¹d
dochodz¹ najpiêkniejsze wiadomoci o wspania³ym wzejciu oziminy. Rodzi to
nadziejê na dobry urodzaj, na polepszenie bytu i ¿yczenia, by tylko druga czêæ
wiosny sprawdzi³a przypowieæ: ciep³y kwiecieñ, mokry maj, bêdzie ¿yto jako
gaj14. Z tego opisu widaæ, ¿e Bahuszewicz, jak prawdziwy obroñca ludu, nawet
na piêkno przyrody patrzy z ich punktu widzenia, odnotowuje oprócz uroku
wiosennego pejza¿u i zapowied obfitego urodzaju, co mo¿e polepszyæ trudne,
biedne i czêsto g³odne ¿ycie ch³opskie.
W czêci korespondencji Bahuszewicz stara siê równie¿ pokazaæ po³o¿enie
szlachty: przepadli szlachcice butni a goli, o których legenda powiada, ¿e jedn¹
nogê nosili w bucie, a drug¹ w ³apciu. Drobna szlachta  uwa¿a poeta  jeli
nie wzbogaci³a siê, to sch³opia³a, stopnia³a, znik³a, niedobitki powk³adali ³apcie
na obydwie nogi, zapomnieli i obyczaju i mowy . Obecne po³o¿enie drobnej szlachty jest wyj¹tkowo trudne, je¿eli nie ma swej ziemi, a chodzi dzier¿awami i najczêciej ani czytaæ, ani pisaæ w ¿adnym jêzyku nie umie. Utrata
maj¹tków  ubolewa autor  spowodowana zosta³a nieumiejêtnoci¹ gospodarowania, pieniactwem, brakiem przywi¹zania do swojej ziemi i brakiem postêpu
w uprawie ojczystego kawa³ka ziemi15, w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Dlatego te¿ ludziom tym brakuje wra¿liwoci na malowniczoæ otaczaj¹cych
pejza¿y i walory architoniczne zabytków, które Bahuszewicz opisuje czêsto
i chêtnie. W jednym z numerów Kraju zamieszcza opis miasteczka Holszany,
12
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po³o¿onego wród ogromnych dóbr Sapie¿yñskich: Jad¹c od strony Oszmiany,
wystêpuje znienacka na tle czarnych lasów i b³êkitnych wzgórz wynios³a, elegancka sylwetka kocio³a wiec¹cego z dala bia³ymi cianami i czerwonym dachem. Im bli¿ej, tem wyraniej wynurza siê koció³ z perspektywy mglistej [ ].
Ale miasteczka jeszcze nie widaæ: zakryte wzgórzami roztacza siê u stóp kocio³a kilku niezmiernie wyd³u¿onymi ulicami, które w czasie jesiennych i wiosennych roztopów staj¹ siê ruczajami b³ota bezdennego. W tej wszak¿e chwili ulice
one s¹ suche i kurzem zasnute 16.
Takich wzmianek i opisów jest du¿o wiêcej. W korespondencjach autor
przytacza geograficzne nazwy okolicznych miast, wiosek, miasteczek, ró¿nych
miejscowoci i maj¹tków. Wielokrotnie wymienia i omawia guberniê wileñsk¹,
powiat oszmiañski, miasta Wilno i Oszmiany, miasteczka: Holszany, ¯uprany,
Wo³o¿yn, Wiszniewo, a tak¿e wsie w pobli¿u Oszmian: Traby, Lipniszki, Iwja,
podkrelaj¹c ich malowniczoæ, opisuj¹c zabytki, zwracaj¹c uwagê na urok,
piêkno i kolorystykê otaczaj¹cej okolicy, nierozerwalny zwi¹zek z histori¹, legendami i panuj¹cymi od wieków obyczajami. Stosowane przez Bahuszewicza
w nadsy³anych do Kraju tekstach odwo³ania do przyrody, realiów wiejskich
i miejskich, ró¿norodnych pejza¿owych komponentów staj¹ siê istotnym elementem jego kreacji artystycznych, ukazuj¹ okrelone treci ideowo-spo³eczne,
wywo³uj¹ swoiste stany emocjonalne i prze¿ycia psychiczne, podkrelaj¹ wiatopogl¹d i istotne dla poety normy i idee filozoficzne. I chocia¿ tematyka przyrodnicza w korespondencjach nie jest ani rozbudowana, ani obszerna, ani przesadnie liczna, to pe³ni zasadnicz¹ rolê, ma istotne znaczenie dla przedstawienia
najwa¿niejszych zagadnieñ ¿ycia spo³ecznego, politycznego i ekonomicznego
wybranych regionów w okrelonym przedziale czasowym, pog³êbienia wymowy
ideowej tekstów oraz ukazania zró¿nicowanych prze¿yæ ludzkich w kontekcie
zjawisk przyrodniczych, ich powtarzalnoci i piêkna.
Stosunkowo niewielka liczba w¹tków i tematów przyrodniczych w korespondencjach wynika, jak siê wydaje, z faktu zainteresowania poety przede
wszystkim ekonomi¹, problemami spo³ecznymi, wychowawczymi i edukacyjnymi, sprawami handlowymi i s¹dowymi, elementami polityki socjalnej i kulturalnej. Istniej¹ce kontrasty spo³eczne i ekonomiczne, fakty niesprawiedliwoci
i krzywdy, przejawy konfliktów moralno-etycznych poeta prezentowa³ zarówno
na tle ¿ycia mieszkañców Wilna, jak i na materiale uk³adów i stosunków wiejskich, które go interesowa³y przede wszystkim.
Wiejskie uk³ady i konflikty spo³eczne, okrelone wartoci moralne, ideowe
i etyczne Bahuszewicz czêstokroæ przedstawia³ przy pomocy wspomagaj¹cych
16
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opisów przyrody, obrazów otaczaj¹cej konkretnej przestrzeni geograficznej. Stosunkowo nieliczne motywy przyrodnicze s¹ w jego korespondencjach stosowane
dla podkrelenia ich wymowy ideowej, walorów spo³ecznych, ³¹cznoci zjawisk
wiata natury z obrazami prze¿yæ ludzkich.
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Summary
Picturecque descriptions and the landscape in the Franciszek Bohuszewiczs correspondence
publicated in the weekly Kraj
In this article, focusing herself on the selected publicist texts by Franciszek Bahuszewicz, the
authoress drew her attention to the role and significance of the descriptions of nature, its landscapes and the surrounding reality. The motifs and issues connected with nature and included in the
correspondence helped to emphasize varied experiences in a particular period of time, in a concrete geographical sphere.
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Apo³³ona Korinfskiego
wiersze wojenne o Polsce
Prawie ca³kowicie zapomniany dzisiaj rosyjski poeta Apo³³on Apo³³onowicz
Korinfski (18681937) by³ w swoim czasie twórc¹ niezwykle p³odnym, autorem
wielu zbiorów wierszy na aktualne tematy spo³eczno-obywatelskie i historyczne1. Spo³eczne przes³anie i rodki wyrazu artyzmu jego poezji kszta³towa³a tradycja literatury narodnickiej lat 70.80. wieku XIX. Prób¹ przezwyciê¿enia
owego narodnickiego dziedzictwa w twórczoci Korinfskiego by³y jego liczne
wiersze osnute na zdarzeniach z historii ojczystej, które pisa³ on na prze³omie
XIX i XX stulecia. Te twórcze zainteresowania poety w owej epoce tak charakteryzowa³ Zbigniew Barañski: Korinfski doskonale wyczu³ aktualn¹ potrzebê
i ju¿ od pierwszych kroków na arenie literackiej w stylizowanych na mod³ê
bylin opowiadaniach historycznych (bywalszczyzny) przenosi³ siê w dalek¹,
upoetyzowan¹ przesz³oæ Rusi. Ho³duj¹c tradycji ballad historycznych A. K. To³stoja, zabarwia³ silnie w¹tek historyczny pierwiastkiem dydaktycznym [ ]. Poeta siêgn¹³ równie¿ do historii stosunków polsko-ruskich i wyzyska³ j¹ dla propagowania pojednania dwóch narodów2.
Oprócz Zbigniewa Barañskiego i Bazylego Bia³okozowicza nikt w³aciwie
nie pisa³ o Korinfskim w dotychczasowym polskim literaturoznawstwie rusycystycznym. Nie wymienia nawet jego nazwiska okaza³a dwutomowa Historia
literatury rosyjskiej3 ani polskie wydania s³owników pisarzy rosyjskich4. Jeli
za chodzi o popularyzacjê poezji Korinfskiego (w Rosji te¿ zapomnianej prawie ca³kowicie), to w Polsce interesowano siê wy³¹cznie tymi utworami poety,
w których podejmowa³ on tematy polskie i porusza³ kwestie stosunków polsko1 Bibliografiê zbiorów poezji Korinfskiego i ich recenzji zawiera praca: Èñòîðèÿ ðóññêîé
ëèòåðàòóðû êîíöà XIX  íà÷àëà ÕÕ âåêà. Áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü, ïîä ðåä. Ê. Ä. Ìóðàòîâîé,
Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä 1963, s. 255156.
2 Z. Barañski, Zapomniany polonofil rosyjski (Apollo Korinfski), Slavia Orientalis 1964,
nr 2, s. 183.
3 Zob. Historia literatury rosyjskiej, t. II, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.
4 Zob. S³ownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuwa¿nego, Warszawa 1994; W. Kasack,
Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, oprac. i t³um. B. Kodzis, Wroc³aw 1996.
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-ruskich i polsko-rosyjskich. Szeæ bywalszczyzn na tematy historyczne (Dobrogniewa, Chodaki Piasta, Huczna biesiada, Mciwój, Królewna Wanda, Bitwa
pod Grunwaldem5) oraz osiem wierszy na tematy wspó³czesne, które by³y plonem literackim podró¿y poety do Warszawy6, umieci³ B. Bia³okozowicz w znanej antologii Dwiêki kruszonych oków7. Ksi¹¿ka ta zawiera utwory Korinfskiego w polskim t³umaczeniu (autorami przek³adów s¹: Tadeusz Chrócielewski,
Danuta Chrócielewska, Marian Jurkowski, Andrzej Szymañski, Jan Gniazdowski, Bogdan Ostromêcki i Ma³gorzata Leczycka), natomiast w Mieczach i ga³¹zkach oliwnych  najobszerniejszej polskiej antologii wierszy poetów rosyjskich
o Polsce  umieszczone zosta³y cztery utwory poety na tematy polskie w wersji
oryginalnej (Âîò ñòàðûé Íåìàí , Óÿçäîâñêèå Àëëåè, Çà áðàòñêîþ ïèðóøêîé,
Íà Ïîâîíçêàõ)8.
Cykl wierszy Z brzegów Wis³y tak oto komentowa³ cytowany wy¿ej Zbigniew Barañski: Od wyidealizowanej przesz³oci Polski przeszed³ Korinfski do
teraniejszoci, z któr¹ zetkn¹³ siê bezporednio, goszcz¹c w jesieni 1908 roku
u polskich znajomych w Warszawie. Swoje wra¿enia zamkn¹³ w poetyckim
dzienniku podró¿y Z brzegów Wis³y [...]. Warszawa  miasto kontrastów miêdzy
przepychem ródmiecia a nêdz¹ przedmiecia  jest równoczenie centrum ¿ycia narodowego. Poeta rosyjski pamiêta, ¿e przebywa w kraju pokonanym i zniewolonym, kraju z tragiczn¹ przesz³oci¹9.
Polonofilskie zainteresowania Korinfskiego zwiêle charakteryzowa³ równie¿
B. Bia³okozowicz w nastêpuj¹cej opinii o poecie: By³ gor¹cym rzecznikiem polsko-rosyjskiego porozumienia i wspó³pracy spo³eczno-kulturalnej. Chêtnie odwiedza³ Polskê, interesowa³ siê jej histori¹, kultur¹, literatur¹ i sztuk¹. T³umaczy³
Mickiewicza, S³owackiego, Syrokomlê, Lenartowicza, Konopnick¹, Asnyka, Kasprowicza, Antoniego Langego. K. Tetmajera, W. Gomulickiego i in. Do jego
w³asnej twórczoci przeniknê³o wiele w¹tków i motywów polskich10.
5 Oto rosyjskojêzyczne odpowiedniki tych tytu³ów: Äîáðîãíåâà, Ëàïòè Ïÿñòà (Èç íàðîäíûõ
ñêàçàíèé ñòàðîé Ïîëüøè), Çâàíûé ïèð, Ìñòèâîé, Âàíäà êîðîëåâíà, Ãðþíâàëüäñêèé áîé.
6 Na ten cykl, zatytu³owany Z brzegów Wis³y (Ó áåðåãîâ Âèñëû), sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
utwory: Na Pow¹zkach (Íà Ïîâîíçêàõ), W ¿ydowskich dzielnicach (Â åâðåéñêèõ êâàðòàëàõ),
Przed pomnikiem Mickiewicza (Ïðåä ïàìÿòíèêîì Ìèöêåâè÷à), £azienki (Ëàçåíêè), Na Pradze
(Íà Ïðàãå), W Saskim Ogrodzie (Â Ñàêñîíñêîì ñàäó), Aleje Ujazdowskie (Óÿçäîâñêèå Àëëåè),
Na uczcie braterskiej (Çà áðàòñêîþ ïèðóøêîé).
7 Zob. Dwiêki kruszonych oków. Polska w poezji rosyjskiej lat 17951917, wyboru dokona³,
opracowa³ i przedmow¹ opatrzy³ B. Bia³okozowicz, Warszawa 1977, s. 160183.
8 Zob. Miecze i ga³¹zki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce (Wiek XVIIIXX), wybra³
i opracowa³ J. Or³owski, Warszawa 1995, s. 189194.
9 Z. Barañski, op. cit., s. 184185.
10 Zob. przypisy w: Dwiêki kruszonych oków..., s. 265.
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Jeli jednak ballady historyczne Korinfskiego oraz wiersze warszawskie
z cyklu Z brzegów Wis³y doczeka³y siê ju¿ w³aciwej polskiej interpretacji we
wspomnianym artykule Zbigniewa Barañskiego, to nie mo¿na tego powiedzieæ
o wojennych wierszach poety z lat 19141917, w których równie¿ znalaz³y siê
w¹tki i motywy polskie. Podejmuj¹c tematy polskie w okresie wojennym Korinfski  zgodnie z charakterem swojej twórczoci poetyckiej  siêga³ do historii
i teraniejszoci. Wydarzenia z przesz³oci tak wybiera³ i interpretowa³, a¿eby
nadaæ im sens jak najbardziej wspó³czesny.
Pierwsza wojna wiatowa to okres zupe³nie wyj¹tkowy w dziejach zainteresowañ Rosjan kwesti¹ polsk¹. W Rosji mo¿na by³o wówczas obserwowaæ prawdziw¹ erupcjê propolskich sympatii. By³o to szczególnie widoczne w pierwszych miesi¹cach wojny. Polskê, nazywan¹ wtedy m³odsz¹ siostr¹, opiewano
w licznych wierszach, braci Polaków wzywano do wspólnej walki przeciwko
Niemcom i Austriakom11. W oficjalnej polityce rosyjskiej odwo³ywano siê przy
tym do poczucia solidarnoci i braterstwa narodów s³owiañskich. Rosja carska
przyst¹pi³a wówczas do wojny pod has³ami obrony braci S³owian przed ich
odwiecznymi germañskimi wrogami.
Poeci rosyjscy w latach pierwszej wojny wiatowej stali siê w wiêkszoci
gorliwymi wyrazicielami oficjalnego patriotyzmu i z entuzjazmem g³osili idee
solidaryzmu s³owiañskiego. Odnosi siê to zw³aszcza do napisanych podczas
wojny patriotycznych wierszy takich poetów jak Briusow, Balmont, So³ogub,
Siewierianin, Georgij Iwanow i wielu drugorzêdnych twórców, których nazwiska czas ju¿ dawno pogrzeba³ w niepamiêci.
Wród ówczesnych piewców potêgi Rosji i jednoci S³owian w walce z germañskim zagro¿eniem znalaz³ siê równie¿ Apo³³on Korinfski. Pe³nymi patriotycznego patosu wierszami reagowa³ on na wydarzenia wojenne i niez³omnie
wierzy³ w zwyciêstwo Rosji w owej wojnie. Swoj¹ wiarê w wyzwoleñcz¹
misjê Rosji wyrazi³ m.in. w wojennych wierszach na tematy polskie.
W pierwszych miesi¹cach wojny Korinfski stworzy³ obszerny porywaj¹cy wiersz Do broni (Ê îðóæèþ). Tytu³ napisany by³ po polsku, bojowe polskie wezwanie Do broni! powtarza³o siê w ka¿dej z omiu omiowersowych
zwrotek:
Ïî Âèñëå ãëóáîêîé,
Âäîëü Íåìàíà âîä,
11 Obszerniej na ten temat patrz w pracy: J. Or³owski, Polska w okolicznociowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny wiatowej, Napis, Seria VII, Warszawa 2001, s. 493500.
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Âîëíîþ øèðîêîé
Îäèí êëè÷ ïëûâåò:
Íî÷ü ãîðÿ  íà ñêëîíå,
Íå óòðà æ íàì æäàòü!
Âñå â áîé! Âñå  do broni!
Çà ðîäèíó-ìàòü! 12
(À. Êîðèíôñêèé, Do broni)

Korinfski najdobitniej wyrazi³ w tym wierszu bardzo popularne w ówczesnej poezji rosyjskiej, kierowane w stronê Polaków, wezwanie do wspólnej walki u boku Rosjan. Do boju i zemsty na wrogu mia³y zagrzewaæ Polaków skwapliwie rozg³aszane wieci o okrucieñstwach, jakich Niemcy mieli siê dopuszczaæ
wobec ludnoci w zdobywanych polskich miastach i wsiach. Mówi o tym nastêpuj¹ca strofa tego wiersza:
Îò âûïèòîé êðîâè
Ñòàë ïüÿí âðàã-âàìïèð, 
Â ñâÿòîì ×åíñòîõîâå
Ñïðàâëÿåò ñâîé ïèð.
Ãäå Êàëèø?!  â ïîëîíå,
Èç ïðàõà íå âñòàòü
Ïîëÿêè, do broni
Çà ðîäèíó-ìàòü!

Wymienione w tej strofie polskie miasta Czêstochowa i Kalisz, które mocno
ucierpia³y w wyniku dzia³añ wojennych armii niemieckiej, przedstawiano
w ówczesnej propagandzie i poezji rosyjskiej jako wymowne przyk³ady okrucieñstwa Niemców wobec polskiej ludnoci cywilnej. Doæ czêstym motywem
rosyjskiej poezji wojennej by³y wezwania do zapomnienia dawnych wani, urazów i doznanych krzywd, aby mo¿liwe sta³o siê porozumienie i podjêcie wspólnej walki za matkê ojczyznê. Korinfski nie móg³ oczywicie pomin¹æ równie¿
i tego motywu w omawianym tu wierszu:
Îáèäû áûëûå
Çàáûòü íàì ïîðà, 
Íà áèòâû ñâÿòûå
Çîâåò íàñ ñåñòðà.
Î Ïÿñòîâîì òðîíå
Òåâòîíó ëü ìå÷òàòü!
Íà íåìöåâ! Do broni
Çà ðîäèíó-ìàòü!
12 À. Êîðèíôñêèé, Do broni! (Ê îðóæèþ), Íèâà, Åæåìåñÿ÷íûå ëèòåðàòóðíûå
è ïîïóëÿðíî-íàó÷íûå ïðèëîæåíèÿ, 1915, ¹ 2, s. 255256.
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Uk³onem w stronê Polski jest tu okrelenie jej jako siostry oraz odwo³anie
siê do dawnej przesz³oci poprzez przypomnienie tronu Piastów. Pisanie
o Polsce w dobie pierwszej wojny wiatowej wymaga³o ustosunkowania siê do
kwestii jej przysz³oci. Rz¹d rosyjski, chc¹c pozyskaæ Polaków jako sojuszników w tocz¹cej siê wojnie, ³udzi³ ich mglistymi obietnicami, ¿e po wspólnym
zwyciêstwie nast¹pi koniec niewoli Polski i jej rozdarcia miêdzy zaborców. To
w³anie Rosja mia³a przywróciæ Polakom jednoæ ich ojczyzny. Te oszukañcze
obietnice trafia³y niekiedy i do strof ówczesnych poetów, jak o tym wiadczy
zakoñczenie wiersza Do broni:
Ñ Âàðøàâîé ìû Êðàêîâ
È Ïîçíàíü ñïëîòèì,
Òðåõ áðàòüåâ-ïîëÿêîâ
Â åäèíñòâå ñêðåïèì.
Íî÷ü ðàáñòâà  íà ñêëîíå
×åãî æ åùå æäàòü?!
Do broni, do broni
Çà ðîäèíó-ìàòü!

Powiêcone Polsce wiersze poetów rosyjskich z lat 19141915 o¿ywia³a
niez³omna wiara w militarny triumf Rosji. Znany historyk Ludwik Bazylow tak
o tym pisa³ w pracy Dzieje Rosji 18011917: W pierwszych miesi¹cach wojny
wmawiano w spo³eczeñstwo, ¿e zwyciêstwo jest pewne i ¿e odniesienie tego
zwyciêstwa jest kwesti¹ najbli¿szego czasu. Wiarê w zdruzgotanie wroga wyra¿ano w rezolucjach, pisano tak w gazetach, niedalekie triumfy opiewano nawet
w wierszach. W sytuacji ówczesnej znaleli poeci rosyjscy i cieplejsze strofy dla
Polski, na pewno te¿ bardziej szczere ni¿ pe³na uniesienia apostrofa z 1(14) sierpnia. Pisali o Polakach i do Polaków: Briusow (Do Polski), So³ogub (Braciom),
Szczepkina-Kupiernik (Nasza m³odsza siostra), Balmont (Herb utajonego ksiê¿yca), tak¿e niema³o poetów mniejszej rangi13.
Wspomnian¹ tu apostrof¹ z 1(14) sierpnia nazywa autor skierowan¹ do
Polaków ówczesn¹ odezwê naczelnego wodza armii rosyjskiej, wielkiego ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza. W odezwie tej zapowiadano, ¿e po zwyciêskiej
wojnie, pod ber³em cara odrodzi siê Polska, swobodna w swojej wierze, jêzyku
i samorz¹dzie14. Korinfski  jak o tym wiadczy cytowany wy¿ej wiersz

13
14

L. Bazylow, Dzieje Rosji 18011917, Warszawa 1977, s. 620.
Zob. J. Buszko, Historia Polski 18641948, Warszawa 1984, s. 191.
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Do broni  ca³kowicie podziela³ nastrój, jaki wokó³ sprawy polskiej panowa³
w ówczesnej Rosji. W wierszu tym przepowiada³ Niemcom, ¿e w wojnie z narodami s³owiañskimi czeka ich nowy Grunwald:
Ñòåêàéòåñü âñå ê íàì!
Ãðþíâàëüäñêóþ áèòâó
Íàïîìíèì âðàãàì

Po pierwszych zwyciêstwach wojsk rosyjskich na ziemiach polskich nadszed³ czas klêsk i niepowodzeñ. Ju¿ 5 sierpnia 1915 roku Niemcy zajêli Warszawê, a dwa miesi¹ce póniej armie pañstw centralnych przesunê³y siê daleko na
wschód  a¿ pod Rygê, Dyneburg, Nowogródek, Baranowicze, Piñsk i Tarnopol
na po³udniu. Rosja utraci³a w ten sposób kontrolê nad ziemiami polskimi, co
mia³o te¿ wyrany wp³yw na treæ ówczesnych wierszy rosyjskich o Polsce.
Zamiast buñczucznych zapewnieñ o rych³ym zwyciêstwie i wezwañ do walki
zjawia³y siê w utworach poetów motywy wojennej martyrologii narodu polskiego. Poeci zaczêli coraz czêciej pisaæ o ludzkich ofiarach, cierpieniach i zrujnowaniu ziem polskich. Niemieckie grabie¿e na zajêtych terenach Królestwa Polskiego by³y wówczas zjawiskiem powszechnym15.
Nowa sytuacja polityczna, w jakiej znalaz³y siê ziemie Polski ju¿ wczesn¹
jesieni¹ 1915 r., odzwierciedli³a siê te¿ w treci ówczesnych wierszy Korinfskiego na tematy polskie. Wymownie o tym wiadczy wiersz Requiescant in pace!...
(1916), który jest p³omiennym wezwaniem do zachowania w pamiêci ofiar, jakie
z³o¿yli Polacy na o³tarzu wojny:
Requiescant in pace!...  ïîä ñâîäîì êîñòåëà
Ñëûøåí ñòîíóùèé âîçãëàñ êñåíäçà,
Ïàíèõèäó êîí÷àÿ ïî âñåì  ÷üþ îòâàãó
Óíåñëà áîåâàÿ ãðîçà.
..
Requiescant?! À êðîâü âîïèþùàÿ ê Íåáó?
Äûì ïîæàðèù? Ðóèíû ñâÿòûíü?
Ïðåâðàùåííûå â êëàäáèùà ìèðíûå íèâû,
Êðàé öâåòóùèé  â ïîäîáüå ïóñòûíü?
Óïîêîèòüñÿ â ìèðå?! Î, íåò, íåâîçìîæíî!
Âðàã íå èçãíàí, ïûëàåò âîéíà,
Íåáûâàëî òÿæåëûå æåðòâû ïðèíîñèò
Äëÿ íåå èõ ðîäíàÿ ñòðàíà

15

Zob. ibidem, s. 195196.
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Ñîíìû òåíåé âèòàþò íàä ïëåííîþ Ïîëüøåé,
Íàä ïîëÿìè ëèòîâñêèõ ðàâíèí 16
(À. Êîðèíôñêèé, Requiescant in pace!...)

Podobny obraz zrujnowanej Polski, op³akuj¹cej swoje dzieci, przedstawiali
w swoich utworach równie¿ inni ówczeni poeci rosyjscy  Nadie¿da Paw³owicz
(Ïîëüøà), Maria Morawska (Ñãîðåâøèå ãíåçäà), Nadie¿da Bronicka
(Ïîëüøå), Siergiej So³owjow (Ê Ïîëüøå), W³adimir Gilarowski (Â Ïîëüøå)
i inni.
O niewoli Polski i Litwy wspomina³ te¿ Korinfski w oskar¿ycielskim
wierszu Krwawy karnawa³ (Êðîâàâûé êàðíàâàë). Poeta ostro potêpia³ tu 
Ãåðîéñêîé Ñåðáèè ðàçãðîì;
Ëèòâû è Ïîëüøè òÿæêèé ïëåí,
Ñâÿòûíü ïîðóãàííûõ ðóèíû 17
(À. Êîðèíôñêèé, Êðîâàâûé êàðíàâàë)

Korinfski tak samo p³omiennie wystêpowa³ w obronie Polski i Serbii, które
ponios³y wielkie ofiary w pierwszej wojnie wiatowej. wiadczy³ o tym równie¿
jego wiersz Nie bêdzie tak! (Íå áûòü ïî ñåìó!), który ukaza³ siê na pocz¹tku
roku 1917. Powsta³ on z inspiracji ówczesnych doniesieñ prasowych o austriackich planach utworzenia uzale¿nionego od Wiednia nowego pañstwa  Jugos³awii, które obejmowa³oby równie¿ popieran¹ przez Rosjê Serbiê i Czarnogórê.
Austria opowiada³a siê te¿ wtedy za niemieckim planem utworzenia z zaboru
rosyjskiego marionetkowego pañstewka polskiego, co przewidywa³ manifest
dwu cesarzy  Wilhelma II i Franciszka Józefa I, og³oszony 5 listopada 1916 r.
Poetycki pamflet Korinfskiego Nie bêdzie tak! stanowi³ odpowied na ten zdradziecki plan. Oto jak drwi³ Korinfski z owych zamiarów dworu Habsburgów:
Ïîëüøó ìû ñ Ïðóññèåé ìèðó äàåì
Èç ïðèâèñëèíñêîãî êëèíà, 
Íîâûå â íåé ìû ïîëêè íàáåðåì;
Çäåñü, â Þãî-Ñëàâèè, Ãàáñáóðãñêèé äîì
Ñêðóøèò ðàáà-ñëàâÿíèíà18.
(À. Êîðèíôñêèé, Íå áûòü ïî ñåìó!)

16
17
18

À. Êîðèíôñêèé, Requiescant in pace!..., Âåñü ìèð 1916, ¹ 2, s. 10.
À. Êîðèíôñêèé, Êðîâàâûé êàðíàâàë, Âåñü ìèð 1916, ¹ 7, s. 8.
À. Êîðèíôñêèé, Íå áûòü ïî ñåìó!, Âåñü ìèð 1917, ¹ 2, s. 1.
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W koñcu roku 1916 Rosja by³a ju¿ bliska klêski wojennej. Korinfski wyra¿a³ jednak nadziejê, ¿e austriacko-pruskie kajdany rozerwie wszechs³owiañski
tytan, za Rosja sprawi sw¹ wol¹ i moc¹, i¿ bêdzie tak (Áûòü ïî ñåìó!),
jak g³osi³ poeta:
Ñåðáèÿ áóäåò âåëèêîé, êàê ñòàòü
Ïîëüøå  ñóäüáà Òðèåäèíîé, 
Äà íå Áåðëèíàì, íå Âåíàì ñîçäàòü
Öàðñòâà èõ, íîâûé èì ïóòü óêàçàòü
Ê ñãóáëåííîé ñëàâå ñòàðèííîé!

Wed³ug ówczesnych obietnic carskiej Rosji wspomniana w tym wierszu
Trój-jedyna Polska mia³a powstaæ z przy³¹czenia do Kongresówki ziem zaboru pruskiego i austriackiego, ale bez Galicji wschodniej, któr¹ Rosja zamierza³a
w³¹czyæ do imperium, co uczyni³a ju¿ na pocz¹tku wojny, po pierwszych sukcesach w zbrojnym starciu z Austri¹. Na manifest dwu cesarzy Rosja oficjalnie
zareagowa³a pust¹ obietnic¹ stworzenia po wojnie Polski wolnej w jej granicach etnicznych i w unii z Rosj¹19.
Jak wy¿ej wspomniano, Korinfski wypowiada³ siê o tocz¹cej siê wojnie,
o Polsce i ówczesnych problemach S³owiañszczyzny równie¿ w opowieciach
wierszem na tematy historyczne. Opowieci te nazywa³ bywalszczyznami, co
oznacza³o zdarzenia prawdziwe. W roku 1917 wyda³ obszerny zbiór owych
opowieci, które zatytu³owa³ W tysi¹cletniej walce o ojczyznê (Â òûñÿ÷åëåòíåé
áîðüáå çà ðîäèíó)20. Opisywa³ w nich zmagania plemion s³owiañskich i Litwinów z naporem germañskim i tureckim w po³udniowej S³owiañszczynie. Wspomniany zbiór otwiera Huczna biesiada. Zdarzenie z 940 roku. Poeta przedstawi³
tu tragiczn¹ mieræ trzydziestu pogañskich ksi¹¿¹t s³owiañskich z ziem nad Odr¹
i £ab¹, zaproszonych na ucztê u margrabiego Marchii Wschodniej Gerona i podstêpnie zg³adzonych z jego rozkazu.
Legendarnych dziejów Polski dotyczy³a opowieæ wierszem Królewna Wan21
da . Temat znalaz³ autor w podaniach o Wandzie, co nie chcia³a Niemca
(utwór ma podtytu³ Z pradawnych podañ Polski). Treæ owej polskiej legendy
poda³ poeta w przypisie, zaznaczaj¹c, ¿e na jej podstawie stworzy³ swoj¹ opowieæ. Królewnê Wandê, córkê Krakusa, kreowa³ Korinfski na piêkn¹ i dumn¹
19
20

Zob. J. Buszko, op. cit., s. 199.
À. Êîðèíôñêèé, Â òûñÿ÷åëåòíåé áîðüáå çà ðîäèíó. Áûâàëüùèíû XXX âåêîâ
(9401917ãã.), Ïåòðîãðàä 1917.
21 Pierwodruk: À. Êîðèíôñêèé, Âàíäà êîðîëåâíà (Èç ïðåäàíèé ñòàðîé Ïîëüøè), Þíàÿ
Ðîññèÿ 1915, ¹ 5, s. 580584.
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Polkê (by³ to doæ powszechny stereotyp Polki w literaturze rosyjskiej). Poeta
s³awi³ nie tylko urodê, lecz równie¿ odwagê Wandy, jej dumê narodow¹ i zdolnoæ do powiêceñ dla ojczyzny. Bohaterkê opowieci nazwa³ cór¹ wolnoci.
Korinfski doæ wiernie odtwarza³ treæ polskiej legendy. Wprowadzi³ wiêc do
swej opowieci historycznej poselstwo niemieckiego ksiêcia Rytygiera, jego
probê o rêkê Wandy, jej odmowê, a nastêpnie wojnê, klêskê napastników
i mieræ ich wodza, wreszcie ofiarê królewny ze swego ¿ycia. Legendarnego
za³o¿yciela wawelskiego grodu i w³adcê Krakusa okrela³ Korinfski jako króla
lechickiego narodu. Zgodnoæ fabu³y tego utworu rosyjskiego poety z polskim
podaniem potwierdza m. in. koñcowa zwrotka, która jest zarazem dobr¹ ilustracj¹ stylu ca³ej opowieci o legendarnej ofierze Polki Wandy:
Êðóëü-îòåö! Ê òåáå èäó! . È  âîäû
Ðàññòóïèëèñü, ñêðûëè ïîä âîëíîé
Öâåò êðàñû ëåõèòñêîãî íàðîäà,
Æåðòâó äóõà äî÷åðè ñâîáîäû 
Êîðîëåâíû Âàíäû ìîëîäîé22.
(À. Êîðèíôñêèé, Âàíäà êîðîëåâíà)

Temat odwiecznych zmagañ Polski i Litwy z naporem germañskim podj¹³
Korinfski w poetyckiej opowieci historycznej Bitwa pod Grunwaldem. Zdarzenie 1410 roku23. Krzy¿aków przedstawi³ tu autor jako zaborcz¹ si³ê, która d¹¿y
do zd³awienia litewskich plemion i hydry s³owiañskiej. Króla polskiego W³adys³awa Jagie³³ê charakteryzowa³ poeta nie jako gronego i walecznego wodza,
lecz pobo¿nego w³adcê, który modli³ siê przed bitw¹, wierz¹c, ¿e z jego wojskami jest prawda Bo¿a. W opisie bitwy narodów na polu grunwaldzkim, jakiej
nie pamiêtali i pradziadów dziadowie, Korinfski podkrela³ wspólny czyn
zbrojny Polski, Litwy i Rusi; wymienia³ z nazwy liczne pu³ki ruskie, które mia³y
uczestniczyæ w pogromie Krzy¿aków. Wynik s³awnej bitwy sprzed piêciu wieków traktowa³ autor jako wspólne s³owiañskie zwyciêstwo.
Koñcowa czêæ opowieci o bitwie pod Grunwaldem ma zaktualizowany
charakter. Korinfski dostrzega³ u wspó³czesnych mu Prusaków tê sam¹ butê
i zaborczoæ, jak¹ przed wiekami przejawiali rycerze Zakonu. Poeta przepowiada³ Niemcom wspó³czesny drugi Grunwald, który mia³y im zgotowaæ po³¹czone
si³y Rosjan i braci S³owian. Nie pomin¹³ te¿ Korinfski ówczesnych stosunków
22
23

À. Êîðèíôñêèé, Â òûñÿ÷åëåòíåé áîðüáå , s. 30.
Pierwodruk: À. Êîðèíôñêèé, Ãðþíâàëüäñêèé áîé. Áûâàëüùèíà 1410 ãîäà, Þíàÿ
Ðîññèÿ 1915, ¹ 3, s. 294299.

114

Jan Or³owski

rosyjsko-polskich, którym powiêci³ kilka strof Bitwy pod Grunwaldem. Wyrazi³
w nich myl, ¿e polski bia³y orze³ znalaz³ pewn¹ obronê przed germañsk¹
przemoc¹ pod opiekuñczymi skrzyd³ami rosyjskiego dwug³owego or³a:
Áåëûé îðåë  ïîä äâóãëàâûì îðëîì
Êðîâ ñâîé íàøåë îò íàñèëüÿ
Õèùíèêîâ, ðâàâøèõ êîãäà-òî åãî
Ãîðäûå, âîëüíûå êðûëüÿ24.
(À. Êîðèíôñêèé, Ãðþíâàëüäñêèé áîé)

W zakoñczeniu tej opowieci poeta stwierdza³, ¿e drugi Grunwald w tocz¹cej siê wojnie wiatowej bêdzie zemst¹ Rosji za Polskê, której wspó³czeni
Krzy¿acy gotuj¹ kajdany:
Ãðîìû âîéíû, íå ñìîëêàÿ, ãðåìÿò
Êóéòå, íåì÷èíû, îêîâû! 
Ðóñü èõ çà Ïîëüøó íàëîæèò íà âàñ
Ïîñëå Ãðþíâàëüäà âòîðîãî25.

Legendy historyczne i dawne zdarzenia z dziejów S³owiañszczyzny w poetyckiej interpretacji Korinfskiego bardzo przejrzycie ujawnia³y jego ideow¹
orientacjê. Poeta wytrwale propagowa³ jednoæ i braterstwo narodów s³owiañskich oraz pojednanie rosyjsko-polskie. Szczególne miejsce zajmowa³y w twórczoci Korinfskiego problemy wzajemnych stosunków miêdzy Rosj¹ a Polakami. St¹d wynika³a obfitoæ w¹tków i motywów polskich w jego poezji.
Odnajdujemy je w jego wczesnych poetyckich opowieciach historycznych,
w warszawskim cyklu wierszy Z brzegów Wis³y, w historiozoficznej opowieci
Chodaki Piasta i w utworach na tematy polskie, które poeta napisa³ w latach
pierwszej wojny wiatowej (Do broni, Requiescant in pace!..., Nie bêdzie tak!,
Królewna Wanda, Bitwa pod Grunwaldem i in.). Korinfski by³ wród poetów
rosyjskich jednym z nielicznych polonofilów. Dobrze zna³ historiê i kulturê
polsk¹, do której odnosi³ siê z du¿ym uznaniem, jego wiersze na tematy polskie
odzwierciedla³y ca³¹ z³o¿onoæ ówczesnych rosyjsko-polskich stosunków w d³ugim okresie rozbiorów i w latach bezporednio poprzedzaj¹cych odzyskanie
przez Polskê niezale¿noci pañstwowej. Jednoczenie wiadczy³y one o tym, jak
bardzo kwestia polska i kwestia s³owiañska porusza³y umys³y twórców rosyjskich w dobie pierwszej wojny wiatowej i na d³ugo przed jej wybuchem.
24
25

À. Êîðèíôñêèé, Â òûñÿ÷åëåòíåé áîðüáå , s. 133.
Ibidem, s. 134.
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Ðåçþìå
Âîåííûå ñòèõè Àïîëëîíà Êîðèíôñêîãî î Ïîëüøå
Ïî÷òè ñîâåðøåííî çàáûòûé â íàøå âðåìÿ ðóññêèé ïîýò Àïîëëîí Êîðèíôñêèé
(18681937) ïóáëèêîâàë ãëàâíûå ñáîðíèêè ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé (Â ëó÷àõ ìå÷òû, Ïîä
êðåñòíîþ íîøåé, Ïîçäíèå îãíè) â íà÷àëå ÕÕ âåêà. Îí áûë ïðîäîëæàòåëåì ýïèãîíñêîé
òðàäèöèè íàðîäíè÷åñêîé ïîýçèè, íî îäíîâðåìåííî ÷àñòî îáðàùàëñÿ è ê èñòîðè÷åñêèì
òåìàì â ýïè÷åñêîì æàíðå áûâàëüùèíû. Êîðèíôñêèé áûë ïîýòîì-ïîëîíîôèëåì. Ïîëüñêèå
ñþæåòû è ìîòèâû ïîÿâèëèñü â öèêëå åãî ñòèõîòâîðåíèé Ó áåðåãîâ Âèñëû (1908),
â áûâàëüùèíå Ëàïòè Ïÿñòà (1912) è îñîáåííî â ñòèõîòâîðåíèÿõ, íàïèñàííûõ â ãîäû
ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû (Ê îðóæèþ, Requiescant in pace!..., Íå áûòü ïî ñåìó!,
Ãðþíâàëüäñêèé áîé è äð.).
Êîðèíôñêèé áûë ñòîðîííèêîì èäåè âñåñëàâÿíñêîãî áðàòñòâà â áîðüáå Ðîññèè è äðóãèõ
ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ ñ Ãåðìàíèåé è Àâñòðèåé. Åìó îñîáåííî áëèçêà áûëà èäåÿ ðóññêîïîëüñêîãî ïðèìèðåíèÿ, êîòîðîå îí ñ÷èòàë íåîáõîäèìûì â äîñòèæåíèè âîåííîé ïîáåäû
è â ñòàíîâëåíèè åå áóäóùèõ îòíîøåíèé ñ Ïîëüøåé è äðóãèìè ñëàâÿíñêèìè ñòðàíàìè. Ïîñëå
ïîðàæåíèÿ Ðîññèè â âîéíå 19141917 ãîäîâ èäåÿ âñåñëàâÿíñêîãî ñîþçà âî ãëàâå ñ Ðîññèåé,
ïîáîðíèêîì êîòîðîé áûë Êîðèíôñêèé, îêàçàëàñü ïîëíîé èëëþçèåé. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó
åãî ïîýòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî, áîãàòî íàñûùåííîå ñëàâÿíñêèìè ìîòèâàìè, ïîëíîñòüþ
ïðåêðàùàåòñÿ ïîñëå 1917 ãîäà.

Summary
Apollon Korinfskys war poems on Poland
Almost totally forgotten these days Russian poet Apollon Korinfsky (18681973) had published main collections of his poems in early XXth century (In the Beams of a Dream, Under the
Burden of the Cross, Late Flames). He continued epigon tradition of the XIXth century poetry
while at the same time in his ballads and poems dealt with heroic past of Russia and other Slavonic
nations. Korinfsky can be described as a polonophile. Polish themes and motifs appeared in a
series of poems On the Banks of the Vistula (1908) and in several poems he wrote during World
War One (Raise Arms!, Requiescant In Pace , It Shall not Be so, The Battle of Tannenberg and
other).
Korinfsky was the champion of the idea of Slavs brotherhood resulting from fighting by
Russia and other Slavonic nations against Germany and Austria. The idea of Polish and Russian
reunion was especially appealing to him, because he held it necessary to gain victory in the
19141918 war and to establish future relations between Russia and other Slavs. After Russias
military defeat in 1917, Korinfskys idea of Slavonic alliance led by Russia turned out an illusion.
Perhaps that is the reason why his poetic work, full of Slavonic motifs, virtually ceased after 1917.
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Spo³ecznoæ pochodzenia ukraiñskiego
na Warmii i Mazurach po 1947 roku.
Jej wp³yw na rozwój kulturalny regionu
pó³nocno-wschodniej Polski
Spo³ecznoæ pochodzenia ukraiñskiego, zamieszkuj¹ca obecnie tereny pó³nocno-wschodniej Polski, ma znacz¹cy udzia³ w rozwoju kulturalnym regionu.
Transfer kultury wschodniej na Warmiê i Mazury rozpocz¹³ siê od po³owy roku
1947, kiedy to przeprowadzono akcjê Wis³a, w wyniku której na pó³nocno-wschodnie tereny Polski przesiedlono ponad 50 tys. osób pochodzenia ukraiñskiego.
Zamys³ wysiedlenia na Ziemie Odzyskane Ukraiñców zrodzi³ siê w Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego jesieni¹ 1946 r., a na pocz¹tku 1947 r. trwa³y ju¿
intensywne przygotowania do przeprowadzenia tej akcji. Ostateczny plan operacji zosta³ przedstawiony przez gen. Stefana Mossora Pañstwowemu Komitetowi
Bezpieczeñstwa 27 marca 1947 r. Dwa dni póniej projekt ten zaakceptowa³o
Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej. mieræ gen. Karola wierczewskiego dostarczy³a znakomitego pretekstu dla uzasadnienia zastosowania zbiorowej odpowiedzialnoci wobec ludnoci cywilnej1. Na posiedzeniu Biura Politycznego zadecydowano te¿ o powo³aniu Grupy Operacyjnej Wis³a oraz
o zasadach wysiedlenia i ewakuacji2. Liczbê przewidzianych do wysiedlenia
Ukraiñców w skali ca³ego kraju oszacowano na 80 tys. (pocz¹tkowo mówiono
o 20 tys., ostatecznie wysiedlono ok. 150 tys. osób)3.
Akcja wysiedleñcza rozpoczê³a siê 28 kwietnia 1947 r. o godz. 4.00. Ludnoæ czêsto zmuszano do opuszczenia wiosek w ci¹gu 23 godzin, pozwalaj¹c
zabraæ tylko 25 kg ³adunku4. Ukraiñcy, wed³ug instrukcji, byli rozmieszczani na
1
2
3

R. Torzecki, Sprawy polsko-ukraiñskie przed i po Ja³cie (1944-1945), Warszawa 1996, s. 88.
Ibidem.
Sprawozdanie z dzia³alnoci GO Wis³a, [w:] E. Misi³o, Akcja Wis³a. Dokumenty, Warszawa 1993, s. 365.
4 A. Chojnowska, Operacja Wis³a, Zeszyty Historyczne Pary¿ 1992, nr 102, s. 2528.
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ziemiach zachodnich i pó³nocnych, z wy³¹czeniem l¹dowego pasa przygranicznego o szerokoci 50 km i morskiego szerokoci 30 km. W stosunku do mieszkaj¹cych tam Polaków ich liczba nie mog³a przekraczaæ 10%5.
W pierwszym etapie akcji Wis³a, trwaj¹cym do koñca maja, wysiedlenia
objê³y powiaty: Sanok, Lesko, Przemyl, Brzozów i czêciowo Lubaczów. Rozpoczêty na pocz¹tku czerwca drugi etap ogarn¹³ powiat Jaros³aw, Lubaczów
oraz województwo lubelskie. W trzecim etapie, trwaj¹cym w lipcu, jedynie doczyszczano teren z osób, które uniknê³y przesiedlenia. Równoczenie z wysiedleniami prowadzono operacje przeciwko UPA6.
Operacja Wis³a zakoñczy³a siê 31 lipca 1947 r. W jej trakcie wysiedlono
ponad 140 tys. osób, z tego oko³o 40,2% ogó³u ludnoci ukraiñskiej osiedlono
na terenach by³ego województwa olsztyñskiego7. Na Warmiê i Mazury przywieziono ponad 56 tys. Ukraiñców przewa¿nie z Lubelszczyzny  z rejonów Tomaszowa Lubelskiego (10 928), Hrubieszowa (2 776), Che³ma (1 608), W³odawy
(3 910), Bia³ej Podlaskiej (6 786), a tak¿e z Rzeszowskiego, z okolic Le¿ajska
(5 694), Przeworska (10 176) oraz z okolic Sanoka (8 978), Leska (5 684),
z okolic Jas³a (295)8. Na dawnych ziemiach zamieszkiwali oni etnograficzny
obszar Bojkowszczyzny (od Leska w kierunku po³udniowo-wschodnim), okolice
Sanoka  Nadsanie (czêæ zachodnia historyczno-kulturowej grupy wo³yñskohalickiej) oraz Che³mszczyznê i po³udniow¹ czêæ Podlasia. wiadomoæ bycia
okrelon¹ grup¹ etnograficzn¹ by³a wród tej ludnoci niewielka, raczej by³a to
wiadomoæ etnografów lub ludzi prowadz¹cych badania. Oni sami  jeli posiadali jak¹kolwiek wiadomoæ przynale¿noci grupowej  to chêtniej nazywali
siebie Rusinami czy Ha³yczanami9. Nazwy te i terytoria nie pokrywa³y siê z nazwami i terytoriami grup etnograficznych, mia³y szerszy zakres i sens raczej
kulturowo-historyczno-polityczny.
Zarówno Bojkowie, jak i £emkowie zgodnie zaliczani s¹ przez badaczy do
etnograficznych grup pochodzenia ukraiñskiego. Dolinianie natomiast charakteryzowani s¹ jako grupa etnograficzna polsko-ukraiñska10. Podobne przemieszanie ludnoci i kultury, jak wród Dolinian, wystêpowa³o równie¿ na Che³mszczynie i Podlasiu z coraz wiêkszym udzia³em (wraz z oddalaniem siê od ród³a)
ludnoci i kultury polskiej. Wród samych przedstawicieli wymienionych grup
5
6
7
8
9
10

E. Misi³o, op. cit., s. 87.
Ibidem, s. 32.
M. Winnicki, Osadnictwo ludnoci ukraiñskiej w woj. olsztyñskim, Olsztyn 1965, s. 3.
E. Misi³o, op. cit., za³¹cznik nr 5, s. 447.
A. Sakson, To¿samoæ kulturowa spo³eczeñstwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, s. 98.
R. Reinfuss, £emkowie jako grupa etnograficzna, Lublin 1948, t. VII, s. 100.
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wiadomoæ ukraiñskiej przynale¿noci narodowej najwczeniej i najwyraniej
objawi³a siê wród Bojków i generalnie wród Ukraiñców zamieszkuj¹cych obszary Wschodniej Galicji. Przyczyn¹ tego by³y znaczne ich skupiska, jednorodnoæ wyznania greckokatolickiego oraz oddzia³ywanie bliskich ukraiñskich
orodków kultury we Lwowie i Kijowie. Pewna czêæ Ukraiñców przesiedlona
na Warmiê i Mazury (Bojkowie, Ha³yczanie) mia³a ju¿ dostatecznie wykszta³con¹ wiadomoæ narodow¹ ukraiñsk¹, jednak¿e wiêkszoæ tej spo³ecznoci znajdowa³a siê na poziomie wiadomoci przednarodowociowej, któr¹ mo¿na by
zamkn¹æ w pojêciu  ja tutejszy11.
Prze¿ycia wojenne wraz z przesiedleniem dokona³y wielu zniszczeñ w ka¿dej sferze ¿ycia Ukraiñców. Mia³y jednak i pozytywne znaczenie, a mianowicie
dla uwiadomienia przynale¿noci narodowej. Ludnoæ ukraiñska, stawiana
w sytuacji ci¹g³ej konfrontacji, zosta³a niejako przymuszona do samookrelenia.
Po przesiedleniu w nieznane sobie strony12 i zamieszkaniu wród obcych i dystansuj¹cych siê ludzi Ukraiñcy znaleli siê w sytuacji, gdy aporia swój- obcy
sta³a siê szczególnie konstruktywna dla tworzenia to¿samoci kulturowej. Wiêcej ni¿ sami mogli wiedzieæ o sobie, dowiadywali siê od otaczaj¹cych ludzi,
którzy nazywali ich w³anie Ukraiñcami, nadaj¹c temu pejoratywne znaczenie.
W tym okreleniu kry³y siê pos¹dzenia o szczególnie agresywny charakter
i zwi¹zane z tym przekonanie, wystêpuj¹ce z dawien dawna u ró¿nych ludów,
o czarnym podniebieniu13.
Nie wszêdzie i nie zawsze wzajemne stosunki uk³ada³y siê nieprzyjanie
i nieufnie. Po latach obserwacji stawa³y siê poprawne i nawet przychylne,
zw³aszcza z dawn¹ miejscow¹ ludnoci¹, któr¹ do Ukraiñców zbli¿a³ podobny
los. Wbrew za³o¿eniom, zmierzaj¹cym do zasymilowania ludnoci ukraiñskiej,
polityka dyskryminacyjna przyczyni³a siê do podtrzymania to¿samoci kulturowej. Stworzy³a bowiem warunki izolacji, rodzaj getta, w którym ludnoæ zmuszona by³a ¿yæ na poziomie kultury rodzimej. By³a ona jednak zubo¿ona o ten
jej nurt, który tworzy³y istniej¹ce na rodzimych ziemiach instytucje i organizacje, poniewa¿ ich dzia³alnoæ w nowym rodowisku zosta³a zabroniona. Dotyczy³o to równie¿ Cerkwi greckokatolickiej, w zwi¹zku z czym ludnoæ ukraiñska
wyznania greckokatolickiego prze¿ywa³a prawdziwy dramat, nie maj¹c mo¿liwoci uczestniczenia w nabo¿eñstwach odprawianych w tym obrz¹dku czy celebrowania w sposób uwiêcony tradycj¹ obrzêdu narodzin, zalubin i mierci.
11
12

I. Hrywna, O Ukraiñcach, Rusinach, perekiñczykach i innych, Borussia 1992, nr 34, s. 124.
W powiecie Górowo I³aweckie  42,5% ogó³u ludnoci powiatu. Patrz: M. Winnicki,
op. cit., s. 15.
13 S. Bystroñ, Megalomania narodowa, Warszawa 1935, s. 89.
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Pewne próby wznowienia nielegalnej dzia³alnoci innych instytucji i organizacji by³y utrudniane w zwi¹zku z oderwaniem ich od rodzimego pod³o¿a i brakiem bazy, na której ich dzia³alnoæ mog³aby siê rozwijaæ (ksiêgozbiory, prasa
itp.). Dzia³alnoæ tê utrudnia³o równie¿ znaczne rozproszenie ludnoci. W tej sytuacji jedyn¹ w zasadzie ostoj¹ ukraiñskoci i sposobem na przetrwanie sta³a siê
codzienna kultura oraz zwyczaje i obrzêdy, doroczne i rodzinne, przekazywane
drog¹ ustn¹ w ramach tzw. ma³ej tradycji. Zwyczaje i obrzêdy mia³y dla ludnoci
ukraiñskiej szczególne znaczenie, poniewa¿ jako element wiatopogl¹du ludowego cile zwi¹zane by³y z religi¹ i funkcjonowa³y w postaci greckokatolickiego
roku obrzêdowego, zgodnie z kalendarzem juliañskim. Stanowi³o to jedn¹ z najistotniejszych cech dystynktywnych tej kultury, zw³aszcza w nowym rodowisku.
Realizowanie siê nawet w tak okrojonej p³aszczynie to¿samoci kulturowej
nie by³o ³atwe i proste. Nie mia³o cech otwartoci, nie mówi¹c ju¿ o ostentacji.
Jak wspominaj¹ starsi, nawet Chrystowo Rizdwo (Bo¿e Narodzenie) obchodzono przy zas³oniêtych oknach, piewaj¹c kolêdy ciszonymi g³osami. Obawiano siê rozmawiaæ po ukraiñsku, by nie zostaæ pos³yszanym przez obcych.
Wielu obawia³o siê przyznawaæ do w³asnej kultury i jêzyka. Niektórzy te¿, ci
mniej odporni, starali siê zapomnieæ o swoim pochodzeniu w zamian za normalne i bezpieczne ¿ycie. Dla wiêkszoci jednak ta w³anie sytuacja stworzy³a
mo¿liwoæ okrelenia to¿samoci (kszta³towa³a nawet postawy przekory). Kultura ludowa, która ju¿ teraz nie pozostawa³a kultur¹ bez nazwy, poczê³a pretendowaæ do miana kultury ukraiñskiej14.
Pierwszy etap po przesiedleniu charakteryzowa³ siê zubo¿onym poczuciem
to¿samoci. Jednak dystans stworzony miêdzy p³aszczyzn¹ kulturow¹ a to¿samoci¹ pozwoli³ postrzegaæ j¹ jako kulturê ca³ej ukraiñskiej spo³ecznoci. To
przyda³o jej rangi kultury narodowej i zapocz¹tkowa³o na szersz¹ skalê procesy
wiadomociowe. W latach szeædziesi¹tych ubieg³ego stulecia w sposób istotny
dokona³a siê zmiana warunków dla rozwoju to¿samoci kulturowej. Zmieni³a siê
polityka wobec ludnoci ukraiñskiej. Nowa sytuacja  co by³o istotne  stworzy³a szansê na ujawnienie siê kultury ukraiñskiej. Oficjalne sankcje zosta³y zniesione. Nie oznacza³o to jednak, ¿e w stosunkach s¹siedzkich i miêdzygrupowych
zapanowa³a wzajemna tolerancja i przyjañ. Powstaj¹ca w tym czasie infrastruktura spo³eczno-kulturalna nie by³a na tyle bogata, aby zapewniæ wszystkim
uczestnictwo. Zaczêto siêgaæ po elitarny nurt kultury, m.in. po poezjê Tarasa
Szewczenki  wieszcza narodu ukraiñskiego  i organizowaæ spektakle teatralne.
Poza tym pojawi³a siê prasa, wzros³o czytelnictwo i kolporta¿ ksi¹¿ek, Polskie
Radio Olsztyn rozpoczê³o emisjê programu w jêzyku ukraiñskim.
14

Ibidem, s. 101.
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Wszystko to razem stworzy³o mo¿liwoæ wzbogacenia treci oraz form jednostkowej i spo³ecznociowej kulturowej identyfikacji. W tym samym czasie
zaistnia³y równie¿ pewne obiektywne uwarunkowania i procesy, które nie tak
jednoznacznie okrela³y perspektywê dla rozwoju to¿samoci. W zwi¹zku bowiem z bardziej tolerancyjn¹ wobec ludnoci ukraiñskiej polityk¹ zosta³y zapocz¹tkowane w tym rodowisku procesy mobilnoci poziomej (migracje) i pionowej (awans spo³eczny). Zamieszkuj¹ca pocz¹tkowo przewa¿nie wsie ludnoæ
ukraiñska zaczê³a przenosiæ siê najpierw do ma³ych miast, wreszcie do Olsztyna
i podobnych orodków miejskich. Awans spo³eczny uzyskuje siê za g³ównie
przez wykszta³cenie (du¿e znaczenie w tym mia³a równie¿ pracowitoæ ludnoci
ukraiñskiej). By³o to jednak wykszta³cenie uzyskiwane przede wszystkim w polskim systemie edukacji, co czêstokroæ prowadzi³o do dekulturyzacji.
Lata siedemdziesi¹te przynios³y dalsze zamiany. Wzmog³a siê mobilnoæ
spo³eczna, co sprzyja³o procesom asymilacyjnym, oraz upowszechni³a siê telewizja, która stworzy³a konkurencjê nie tylko dla instytucjonalnych form kultury,
lecz równie¿ dla tych domowych, stanowi¹cych treæ ma³ej tradycji.
Lata osiemdziesi¹te przynios³y wiele zmian w europejskich uk³adach politycznych, spo³ecznych i narodowych. Towarzyszy³y temu ró¿ne zjawiska, m.in.
migracja, zw³aszcza m³odych ludzi  równie¿ Ukraiñców, do pañstw bardziej
ustabilizowanych ekonomicznie, z nadziej¹ na lepsze ¿ycie. Obecnie silnym
orodkiem emigracji ukraiñskiej jest Kanada. Wraz ze normalizowaniem siê
sytuacji spo³eczno-ekonomicznej w Polsce migracje te stopniowo zaczê³y siê
zmniejszaæ, a w rodowisku ludnoci ukraiñskiej dodatkowo wp³ynê³o na to
powstanie niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego. Jednak wed³ug badañ z roku
2004 wci¹¿ wysoki jest odsetek m³odych ludzi pochodzenia ukraiñskiego deklaruj¹cych chêæ wyjazdu za granicê na sta³e b¹d czasowo (68%)15.
Fakt ten i jego rozliczne konsekwencje stworzy³y now¹ sytuacjê dla rozwoju to¿samoci kulturowej mniejszoci ukraiñskiej. Jej wspó³czesny kszta³t
wyznaczaj¹ takie zjawiska, jak: znajomoæ jêzyka ukraiñskiego, odrêbnoæ wyznania greckokatolickiego i prawos³awnego, kultywowanie zarówno tradycji
ludowych, przejawiaj¹cych siê w codziennym ¿yciu, jak i obrzêdów dorocznych
i rodzinnych splecionych z cerkiewnym rokiem obrzêdowym, kultywowanie folkloru, tradycji narodowych, zainteresowanie elitarnym nurtem kultury
narodowej (literatur¹, muzyk¹), histori¹ narodu, wspó³czesn¹ sytuacj¹ polityczn¹ i wspó³czesn¹ kultur¹ ukraiñsk¹16. W porównaniu wiêc z pierwszymi
15 Dane na podstawie badania ankietowego uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ukraiñskim
jêzykiem nauczania w Górowie I³aweckim przeprowadzone w czerwcu 2004 r. przez P. Wrzoska.
16 B. Beba, Kierunek przemian to¿samoci kulturowej Ukraiñców na Warmii i Mazurach,
Olsztyn 1998, s. 105.
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latami po przesiedleniu nast¹pi³o znaczne poszerzenie p³aszczyzny kulturowej
identyfikacji.
Ta zró¿nicowana kultura zawiera elementy zarówno kultury ludowej, jak
i elitarnej, narodowej  tradycyjnej i wspó³czesnej, wobec której wystêpuj¹ podstawy dystansu i refleksji. Tym podstawom towarzyszy znaczny wzrost wiadomoci narodowej i wiadomoci odrêbnoci ukraiñskiej kultury w jej znacznie
poszerzonym zakresie, daleko wykraczaj¹cym poza p³aszczyznê kultury ludowej. Z tej kultury dokonuje siê teraz wyboru cenionych przez siebie wartoci.
Jest to wiêc to¿samoæ kulturowa z wyboru, wiadoma i teraz ju¿ oficjalnie
upolityczniona, bardziej zró¿nicowana czy zindywidualizowana poprzez pochodzenie spo³eczne, wykszta³cenie i rodowisko zamieszkania. Jeli w latach
szeædziesi¹tych i jeszcze siedemdziesi¹tych opiera³a siê ona bardziej na tradycjach ludowych, maj¹cych ju¿ wówczas rangê narodowych, i kszta³towa³a siê
przede wszystkim na poziomie emocji, to wspó³czenie zawiera w sobie w¹tki
ró¿nych nurtów kultury i kszta³tuje siê bardziej na poziomie umys³u. Nie stanowi jednak istoty stylu ¿ycia, zw³aszcza m³odzie¿y17.
Tendencje te potwierdzaj¹ badania jakociowe przeprowadzone wród m³odzie¿y górowskiego liceum w maju 2004 r. Otó¿ ponad 70% uczniów tej szko³y
uczestniczy we wszelkiego rodzaju szkolnych kó³kach zainteresowañ, takich jak
chór szkolny, kó³ko teatralne, zespo³y muzyczne czy te¿ ko³a przedmiotowe.
W trakcie badañ 83% m³odzie¿y tego¿ liceum zadeklarowa³o chêæ podjêcia studiów wy¿szych18, co wiadczy o silnej determinacji i chêci zmiany statusu spo³ecznego. M³odzi Ukraiñcy bez emocji oceniaj¹ wspó³czesn¹ rzeczywistoæ,
gdzie odmiennoæ kulturowa mo¿e byæ atutem lub ciê¿arem.
W regionie warmiñsko-mazurskim da³o siê zaobserwowaæ zdecydowane
odejcie od postawy roszczeniowej, któr¹ tak czêsto zarzuca siê organizacjom
mniejszoci narodowych. Obecnie ukraiñskie organizacje pozarz¹dowe poprzez
swoich przedstawicieli w samorz¹dach lokalnych na Warmii i Mazurach zajmuj¹
siê nie tylko problemami spo³ecznoci ukraiñskiej, ale dzia³aj¹ na rzecz swojej
wsi, gminy, regionu, co równie¿ znalaz³o odzwierciedlenie w wynikach badañ 
42% m³odych ludzi pozytywnie ocenia dzia³alnoæ samorz¹dow¹ przedstawicieli
spo³ecznoci ukraiñskiej19.
Bardzo czêsto w miejscowociach przygranicznych województwa warmiñsko-mazurskiego ukraiñskie organizacje (ZuwP) s¹ jedynymi funkcjonuj¹cymi
17
18

Ibidem, s. 107.
Dane na podstawie badania ankietowego uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ukraiñskim
jêzykiem nauczania w Górowie I³aweckim przeprowadzone w czerwcu 2004 r. przez P. Wrzoska.
19 Ibidem.
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organizacjami pozarz¹dowymi na tym terenie. Realizuj¹ nie tylko przedsiêwziêcia kulturalne, takie jak: Przegl¹d Ukraiñskich Zespo³ów Rockowych oraz Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Mniejszoci
Narodowych realizowane w Wêgorzewie, Watra spotkania pogranicza organizowane w G³êbocku czy te¿ Dni Kultury Ukraiñskiej w Gi¿ycku, ale koncentruj¹ siê równie¿ na tym, jak poprawiæ np. drogi, elementy infrastruktury. Taka
aktywnoæ wzbudza podziw i zainteresowanie wszystkich mieszkañców. Koronnym jej przyk³adem jest górowskie liceum, które obecnie stanowi bazê szkoleniow¹ dla przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, ma³ego i redniego biznesu
oraz sektora pozarz¹dowego. W Górowie uda³o siê stworzyæ centrum edukacji
spo³ecznej i ekonomicznej dla ca³ego regionu pó³nocnego województwa warmiñsko-mazurskiego. Prowadzone s¹ cykliczne seminaria i szkolenia20.
Przesiedlona w 1947 r. na tereny pó³nocno-wschodnie Polski ludnoæ ukraiñska, uznaj¹c z biegiem lat sytuacjê za nieodwracaln¹, w wiêkszoci zagospodarowa³a siê na dobre w nowym miejscu zamieszkania. Zachodz¹ce zmiany
sprzyja³y skuteczniejszemu wprowadzeniu w ¿ycie gwarancji konstytucyjnych,
a wykazywane zainteresowanie ludnoci¹ ukraiñsk¹ pozwoli³o na systematyczn¹
poprawê jej sytuacji. Rozwój organizacji, realizacja celów i zadañ statutowych
przyczyni³y siê w powa¿nej mierze do stabilizacji ¿ycia ludnoci ukraiñskiej, do
coraz lepszej wspó³pracy z ludnoci¹ polsk¹.
Integracja polityczna i spo³eczna na nowych ziemiach postêpowa³a razem
z przeobra¿eniami i przemianami spo³ecznymi. Zbiorowoæ, jaka zasiedli³a tutejszy teren, charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem poziomu kultury, obyczajów i wiadomoci, co pocz¹tkowo wp³ywa³o hamuj¹co na procesy integracyjne.
Wspó³mieszkañcy obserwowali siê nawzajem pod wzglêdem gospodarowania
i u¿ytkowania powierzonego im mienia. Na gruncie tej obserwacji powstawaæ
zaczê³y pozytywne oceny, a zanikaæ uprzedzenia narodowociowe i religijne.
Fakt wyodrêbnienia siê wielu koncepcji funkcjonowania mniejszoci powoduje, ¿e Ukraiñcy wybieraj¹ dla siebie tê najbardziej odpowiedni¹. Wiêkszoæ
twierdzi, ¿e nie jest ani Ukraiñcami, ani Polakami, lecz obywatelami Europy
(52%)21. To stwierdzenie mo¿e potwierdzaæ, jak bardzo zmieni³y siê pogl¹dy
ludnoci pochodzenia ukraiñskiego od 1947 r. Obecnie spo³ecznoæ ta pe³ni
swoistego rodzaju misjê kulturow¹ na Warmii i Mazurach, wyznaczaj¹c kierunki
wzajemnej wspó³pracy i tolerancji .
20
21

M. Sycz, Co mniejszoci mog¹ zrobiæ dla spo³ecznoci lokalnej, LOS 1999, nr 78, s. 24.
Dane na podstawie badania ankietowego uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ukraiñskim
jêzykiem nauczania w Górowie I³aweckim przeprowadzone w czerwcu 2004 r. przez P. Wrzoska.
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Îáùåñòâåííîñòü óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæåíèÿ íà Âàðìèè è Ìàçóðàõ ïîñëå 1947 ãîäà.
Åå âëèÿíèå íà êóëüòóðíîå ðàçâèòèå ðåãèîíà ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ïîëüøè
Ôóíêöèîíèðîâàíèå îáùåñòâà óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íà Âàðìèè è Ìàçóðàõ íå
÷àñòî ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì èññëåäîâàíèé ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ñèëüíûå ñâÿçè ýòîãî ÿâëåíèÿ
ñ èäåîëîãèåé è ïîëèòèêîé, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü îñëîæíÿåò óêàçàíèå ïðåäåëà ìåæäó
ïðîïàãàíäîé à äåéñòâèòåëüíûì ïîäõîäîì ê ïðîáëåìå. Òðàíñôîðìàöèÿ óêðàèíñêîé êóëüòóðû
íà òåððèòîðèþ ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ïîëüøè áûëà ðåàëèçîâàíà ÷åðåç äåÿòåëüíîñòü
óêðàèíñêîãî îáùåñòâà, ïåðåñåëåííîãî â ýòîò ðàéîí â ïðåäåëàõ àêöèè Âèñëà â 1947 ã.
Äîïðîñû ìîëîä¸æè óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïðîâåäåíû àâòîðîì äîêëàäà â 2004 ã.,
èçîáðàæàþò â íîâîì ñâåòå ýòî îáùåñòâî, à òàêæå äåëàþò âîçìîæíîé õàðàêòåðèñòèêó âñ¸
âðåìÿ ýâîëþöèîíèðóþùèõ ïðîáëåì ñâÿçàííûõ ñ å¸ ñóùåñòâîâàíèåì. Ñïîñîáû ñïðàâëÿíèÿñÿ
óêðàèíñêîãî ìåíüøèíñòâà ñ ïðåâðàòíîñòÿìè ñóäüáû, ïîñòåïåííàÿ èíòåãðàöèÿ ýòîé
íàöèîíàëüíîé ãðóïïû, à òàêæå ðàçíèöà â àíàëèçå àñïåêòîâ âçàèìîîòíîøåíèé ñòàëè îñíîâîé
ïîêàçàíèÿ ýòîé òåìû. Èçìåíåíèÿ â ñîçíàíèè ïðåäñòàâèòåëåé óêðàèíñêîãî îáùåñòâà
ñ ïîçèöèè ïðåäúÿâëÿþùåé ïðèòÿçàíèÿ â ïîçèöèþ ïîëíóþ èçîáðåòàòåëüíîñòè è ýíåðãèè,
â ïîçèöèþ äîñòîéíóþ õîçÿéíà íîâîé ðîäèíû ýòî çíàê âðåìåíè. Íåîáûêíîâåííî
óáåäèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ôàêò, ÷òî ïîëÿêè ÷àñòî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êóëüòóðíîé æèçíè
îðãàíèçîâàííîé óêðàèíöàìè.

Summary
Community of Ukrainian origin in Warmia and Mazury region after 1947.
Its influence on the cultural development of north-eastern region of Poland
The community of Ukrainian origin in Warmia and Mazury is not often the object of research
due to the fact that it is strongly involved in ideology and politics, which makes it difficult to draw
a boundary between propaganda and its actual problems. What contributed to the transformation
of the Ukrainian culture into the North-East Poland were activities of those Ukrainian communities that migrated into this region in the course of Wis³a action in 1947. The research that the
author conducted in a group of Ukrainian teenagers in 2004 casts a new light onto the community,
making it possible to characterize the continuously evolving problems of its existence. The approach to this topic highlights the way in which the Ukrainian minority, tom apart from its original
environment, deals with its problems and is gradually integrating into the new reality. It also
focuses on the analysis of differences concerning mutual relations. In time. the awareness of the
Ukrainian community members has lost its demanding nature, and has become filled with invention and initiative, thus resembling the awareness that the hosts of their new motherland should
display. It is very interesting to notice that the Poles are often participants in the cultural events
organized by the Ukrainians.
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Gorszyciele wszystkich epok, ³¹czcie siê!
Manifest na pocz¹tek wieku
Gorszyciel i zgorszenie, skandal i skandalista, prowokacja i prowokator,
perwersja i perwersant  oto cztery podstawowe pary pojêæ, które s¹ stale obecne w awangardzie kultury. Pierwsza znacz¹ca perwersja pojawi³a siê w momencie, gdy Ewa poda³a Adamowi zakazany owoc. Wtedy to w³anie nast¹pi³o
odstêpstwo od rajskiej normy, swego rodzaju edenowe przekrêcenie, a etymologicznie perwersja (³ac. perversio) to przekrêcenie. To ona zrodzi³a nastêpne
dziejowe przekrêcenia cywilizacyjne, rozumiane jako skuteczna próba zmiany
fragmentu kultury przez wprowadzanie do niej elementów, które przez pewien
czas nie wpisywa³y siê powszechnie w horyzont recepcyjnych mo¿liwoci odbiorcy.
Kultura w aspekcie nadawczo-odbiorczym przypomina klasyczn¹ barykadê:
po jednej jej stronie znajduje siê autor, po drugiej  czytelnicy. Zadanie autora
polega na prowokowaniu, odbiorcy za na odpowiadaniu na autorski przekaz.
Reakcja odbiorcy przeradza siê niekiedy w skandal, gdy przed³o¿ona oferta artystyczna nie koresponduje jeszcze ze znanymi modelami recepcyjnymi albo gdy
dra¿ni odbiorców, poniewa¿ narusza tabu. Do dwóch najbardziej podatnych na
skandal obszarów wypada zaliczyæ sprawy p³ci oraz kwestie religijne; przy czym
tabu w sferze seksualnoci daje siê ³atwiej ods³aniaæ i modyfikowaæ ani¿eli
ortodoksyjna dziedzina kultu i mierci.
Politycy i elita kleru od zawsze ¿ywo interesowali siê odmieñcami  gorszycielami moralnymi, skandalistami, wybitnymi naukowcami, wynalazcami i odkrywcami  stanowi¹cymi w ich mniemaniu osobowe ród³o zagro¿enia dla
porz¹dku pañstwa i dogmatów wiary. Dysydenci lub heretycy byli i chyba wci¹¿
s¹ na swój sposób niepo¿¹dani, poniewa¿ neguj¹ obowi¹zuj¹c¹ ideologiê i propaguj¹ anarchizm, którego globalny zasiêg musia³by oznaczaæ ogólnowiatow¹
rewolucjê i upadek ekip usi³uj¹cych rz¹dziæ cia³em i dusz¹ cz³owieka. Dlatego
pañstwo i Koció³ od dawna inwigiluje niebezpiecznych twórców i wydaje stosowne akty, broni¹c siê przed treciami niepo¿¹danymi z punktu widzenia w³adzy
i duchowieñstwa. Temu prewencyjnemu celowi s³u¿y³a przez wieki oficjalna,
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pó³oficjalna i nieoficjalna cenzura, sprzyja³o tworzenie indeksów ksi¹g zakazanych b¹d zawieraj¹cych gorsz¹ce treci (Index librorum prohibitorum, Index
librorum purgandorum, Index expurgatorius)1. Ich istnienie wzmacnia tezê,
w myl której to, co w zasadniczy sposób wp³ywa na postêp cywilizacyjny i wi¹¿e siê z dojrzewaniem umys³owym spo³eczeñstwa do samodzielnoci intelektualnej, spotyka siê najpierw z ostr¹ negacj¹ ze strony decydentów. Jak bowiem
inaczej wyt³umaczyæ obecnoæ takich, na przyk³ad, nazwisk w represyjnych spisach, jak Alembert, Balzak, Bergson, Flaubert, Heine, Hugo, Kant, Kartezjusz,
Kopernik, Machiavelli, Monteskiusz, Pascal, Rabelais, Rousseau, Spinoza, Wolter, Zola? Czy bez nich, wród których s¹ nawet noblici, jak Anatol France
(1921), Andre Gide (1947) czy Jean-Paul Sartre (1964), znalibymy arcydzie³a
literatury, prê¿n¹ myl filozoficzn¹ czy epokowe odkrycia naukowe?
Wspó³czesna Kongregacja Doktryny Wiary, której do niedawna przewodniczy³ kardyna³ Joseph Ratzinger, a obecny papie¿ Benedykt XVI, dzia³aj¹ca
w miejsce jezuickiego wiêtego Oficjum, wci¹¿ mo¿e wskazywaæ na dzie³a
szkodliwe z punktu widzenia zwierzchników Kocio³a katolickiego dla wiary
lub moralnoci jego wyznawców. S¹ wiêc w historii ka¿dego pañstwa instytucje
czuwaj¹ce nad ruchem umys³owym spo³eczeñstwa i odpowiedzialne za zdecydowane reagowanie wobec twórców oraz ich dzie³ uznanych za nieprawomylne.
Równie¿ stosowanie fizycznych oraz psychicznych represji wobec autorów niepokornych mia³o odstraszaæ ich naladowców od kroczenia zakazanymi cie¿kami. Zamykanie pisarzy w domach dla ob³¹kanych nie nale¿a³o do rzadkoci
i dotyka³o zw³aszcza osób uznanych za persona non grata w dziedzinie polityki
lub wartoci duchowych. Klasycznym przyk³adem zawi³oci biograficznych
s¹ ¿yciorysy twórcze takich na przyk³ad znakomitoci literatury, jak Dante
Alighieri (12651321), Torquato Tasso (15441595) czy Donatien de Sade
(17401814).
Ten ostatni spêdzi³ w wiêzieniu z krótkimi przerwami prawie 30 lat. Zmar³
internowany w szpitalu dla umys³owo chorych. Po mierci wiele jego dzie³
zniszczono, uznawszy, ¿e s¹ amoralne i wynaturzone. Owiecenie mimo chlub1

Koció³, wydaj¹c indeksy, zawarowywa³ sobie prawo do decydowania o tym, co wolno, a czego nie wolno czytaæ bez jego zgody pod grob¹ ekskomuniki. Co ciekawe, pierwszy kocielny wykaz
wyszed³ za papie¿a Paw³a IV w roku 1559, a wiêc w okresie dojrza³ego Renesansu, charakteryzuj¹cego siê przecie¿ ogromn¹ tolerancj¹. Kolejni papie¿e modyfikowali wersjê wyjciow¹ indeksu, m.in.
Pius IV (XVI w.), Benedykt XIV (XVIII w.), Leon XIII (1900), w. Pius XI (1929). W roku 1948
za papie¿a Piusa XII ukaza³o siê ostatnie, trzydzieste drugie, wydanie indeksu, na którym by³o a¿
4126 zakazanych pozycji oskar¿onych o herezjê, amoralnoæ, podejmowanie kwestii seksu czy polityki. Dopiero papie¿ Pawe³ VI w roku 1966 og³osi³, ¿e indeks przestaje obowi¹zywaæ wiernych
i staje siê dokumentem historycznym. Oficjalnie jednak nikt indeksów nie anulowa³.
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nej nazwy epoki, w której ¿y³ i tworzy³ markiz, nie nad¹¿a³o za zbyt mia³ymi
dla niego perwersyjno-erotycznymi propozycjami zawartymi w pisarstwie francuskiego skandalisty. Reagowa³o gwa³townie odrzuceniem, ostr¹ negacj¹. Dzi
jego powieci i nowele, jak Justyna, czyli Nieszczêcia cnoty czy Niedole cnoty
albo 120 dni Sodomy wypada³oby uznaæ za ca³kiem niewinne i stosunkowo
naiwne z punktu widzenia masowej produkcji pornograficznej obecnej na
wspó³czesnym rynku czytelniczym, za któr¹ nie posy³a siê autorów do domu
wariatów, nie rozstrzeliwuje, nie oskar¿a o szpiegostwo, nie wysy³a na wieczne
wczasy na Syberiê, nie zachêca ostentacyjnie do opuszczenia kraju. cigany za
liczne skandale obyczajowe markiz de Sade nie odszed³ jednak mimo drapie¿nych starañ epoki w zapomnienie. Zainspirowa³ przecie¿ surrealistów. Trwa
w kulturze w obszarach seksopatologii  w pojêciu sadyzm, w rozsianych po
ca³ym wiecie salonach rozkoszy zaopatrzonych w wyspecjalizowane atrybuty.
Autor Zbrodni mi³oci usi³owa³ zrozumieæ i przedstawiæ szczerze sferê ludzkiej
seksualnoci oraz fantazji erotycznych w sposób odmienny od dozwolonych
wzorów narracyjnych. Siêga³ przeto po sceny dla ówczesnego odbiorcy drastyczne lub wywo³uj¹ce wstrêt ze wzglêdu na obrazki skatologiczne. G³osi³ supremacjê natury, przekonywa³, ¿e ¿ycie opiera siê na bezwzglêdnym prawie
silniejszego. Narazi³ siê wielce duchowieñstwu, które nie mog³o pochwalaæ jego
filozofii rozpaczy, neguj¹cej istnienie Boga i pierwotn¹ szczêliwoæ wiata.
Dzieje literatury powszechnej dowodz¹, ¿e w ka¿dym okresie bez trudu uda
siê odnaleæ buntowników, którzy siêgali dalej ni¿ pozwala³y na to ramy ich
czasu. Zwykle zaznaczali sw¹ odmiennoæ na prze³omie epok, jak François Villon (14311463), George Byron (17881824), Arthur Rimbaud (18541891) czy
Jack Kerouac (19221969), którzy tkwi¹c korzeniami w tradycji, ju¿ myleli
i postêpowali po nowemu, nara¿aj¹c siê na odbiorczy zator. Za dzie³o perwersyjne i pornograficzne uwa¿ano w latach dwudziestych ubieg³ego stulecia Ulissesa
Jamesa Joycea (18821941); dzisiaj bez podejrzeñ o perwersjê czy pornografiê
zaliczamy ten utwór do arcydzie³ literatury powszechnej.
Perwersja nie musi wcale dotyczyæ wy³¹cznie czynnej sfery seksualnej,
mo¿e siê bowiem wyra¿aæ za pomoc¹ autorskiego s³owa, przez tekst, który
uzewnêtrzni anarchiê psychiki, myli, uczuæ2. Homoseksualizm obok koprofilii i skatologii nale¿¹ do najchêtniej podawanych przyk³adów perwersji3.
2 S³owo perwersja jest zwykle opatrywane kwalifikatorem ksi¹¿kowe i oznacza sk³onnoæ do zaspokajania instynktów w nienormalny sposób; wynaturzenie, zboczenie. Natomiast
przymiotnik perwersyjny, równie¿ s³owo ksi¹¿kowe, rozumie siê jako wynaturzony, przewrotny;
wyuzdany. Zob. np.: Nowy s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 649; Popularny s³ownik jêzyka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1999, s. 453.
3 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XII, Poznañ 1995, s. 207 (reprint).
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W ostatnich czasach zaczêto akcentowaæ szerszy, kulturowy kontekst postaw
i zachowañ perwersyjnych jako ilustracji wykroczeñ poza normê spo³eczn¹
w pewnej dziedzinie4. Perwersja w kulturze zwykle siê kojarzy z nienormalnoci¹ lub wynaturzeniem, a wiêc z niemieszczeniem siê w ramach normy lub
natury, które ustalaj¹ przecie¿ sami ludzie z myl¹ o ludziach. Norma jest sposobem ingerencji w ludzk¹ niezale¿noæ, wskanikiem progów, których nie nale¿y
przekraczaæ, aby nie wchodziæ w konflikt z cywilizacj¹. Norma pozwala odró¿niaæ to, co spo³ecznie i politycznie akceptowane, od tego, czego siê na ogó³ nie
toleruje. Lecz norma jest elastyczna i zmienna w czasie, a to z kolei oznacza, ¿e
daje siê stosowaæ instrumentalnie. Instrumentalizm za implikuje relatywizm.
Relatywizm podwa¿a dogmat.
Cywilizacyjnym bratem perwersji jest skandal. Skandal to dzia³anie ofensywne, nastawione na destrukcjê kanonu recepcyjnego. To skok na horyzont
recepcyjnych mo¿liwoci odbiorcy. Kto jest sprawc¹ skandalu? Autor czy odbiorca? Jedni twierdz¹, ¿e wy³¹cznie autor, gdy¿ bez jego dzie³a nie by³oby
reakcji odbiorcy. Drudzy za mówi¹, ¿e tylko odbiorca mo¿e wywo³aæ skandal,
aby zademonstrowaæ swoje nieprzygotowanie do wch³oniêcia nowatorskiej oferty twórcy. Jak widaæ, skandal opiera siê na reakcji ³¹czonej. Autor jest na pewno
w stanie przewidzieæ skutki wiadomego manipulowania polami recepcyjnymi
i dotkliwymi konsekwencjami przekrêcania kana³ów kultury. Lecz wiedza ta
i wiadomoæ wywo³ania sprzeciwu ze strony adresata nie powinny powstrzymywaæ przed jego prowokowaniem. Prowokowanie widza i czytelnika oraz ich
gorszenie siê s¹ wpisane w uniwersalny mechanizm nadawczo-odbiorczy kultury. Wzajemnie siê stymuluj¹, ¿yj¹ w symbiozie.
W Palestynie mieszka³, naucza³ i umar³ na krzy¿u niczym pospolity przestêpca, najwiêkszy radyka³ w historii wiata, czyli Jezus Chrystus5. Od Niego era
podzieli³a siê na stare i nowe czasy. Ten, który nazywa³ siê Bogiem-Cz³owiekiem,
4
5

A. Markowski, R. Pawelec, S³ownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2003, s. 669.
Opiniê tê podtrzymuje tak¿e Micha³ P. Markowski, który pisze: Chrystus umiera poni¿aj¹c¹, haniebn¹, gorsz¹c¹ mierci¹ na krzy¿u, która przeznaczona by³a jedynie dla niewolników.
Badacz pyta: Jaki sens ma skandal krzy¿a? Otó¿ taki, ¿e nie mo¿na wobec tego wydarzenia pozostaæ obojêtnym, a z drugiej strony nie sposób zrozumieæ, co rzeczywicie siê wówczas sta³o. Skandal krzy¿a pokazuje, ¿e ludzkie rozumienie zawodzi w sytuacjach granicznych, ¿e s¹ momenty,
w których cz³owiek nie pojmie tego, co go przerasta, ¿e musi uwierzyæ w to, co gorsz¹ce, to, co
skandaliczne, albo wszystko straci sens. Taka by³a sytuacja Aposto³ów: jeli nie uwierz¹ w skandal
krzy¿a, ich ¿ycie nie bêdzie mia³o sensu. W przek³adzie na jêzyk niereligijny: wiat bêdzie mia³
sens, jeli uwierzymy, ¿e nie wszystko da siê wyt³umaczyæ. I odwrotnie: jeli uznamy, ¿e nie rozumiemy wszystkiego, co nam siê przydarza, wówczas wiat odzyskuje sens. Bez skandalu wiary,
który jest w rzeczywistoci skandalem dla rozumu, postawa taka by³aby niemo¿liwa. Zob.
M.P. Markowski, Skandal, [online] <http://respublica.onet.pl/1078565,artykul.html>.
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Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem, w sposób bezkompromisowy d¹¿y³ do zaszczepienia
mieszkañcom Palestyny najwa¿niejszego ze wszystkich przykazañ, tj. przykazania mi³oci, jak¿e innej wartoci od preferowanych przez faryzeuszy oraz uczonych w Pimie. Chrystus zanegowa³ tradycjê, naruszy³ wiête wiêtych, zignorowa³ szabat, uzdrawia³ i wskrzesza³ z martwych. Jezus wykroczy³ daleko poza
ówczesn¹ kulturê Jerozolimy, poza bezkrytycznie stosowany przez ¯ydów zestaw nakazów i zakazów przekazywanych przez pokolenia w formie dogmatu.
Wielki Gorszyciel zaproponowa³ nowy model relacji miêdzyludzkich, wprowadzi³ g³êbokie zmiany w rozumieniu sensu ziemskiego ¿ycia i cierpienia6. Id¹c
w spiekocie dnia, uczy³ kochaæ i przebaczaæ, jad³ z celnikami, nie zna³, kto to
wróg, pochyla³ siê nad tymi, którzy p³akali7. Chrystus sta³ siê punktem zwrotnym w kulturze wiata. To przez Niego, z Nim i w Nim odbywa siê codziennie
sprawdzanie zasobów cz³owieczeñstwa w cz³owieku. Trwa niekoñcz¹ca siê weryfikacja ludzkich sumieñ. Literatura stale powraca do ¿ycia Jezusa, usi³uje
ods³oniæ zas³oniête, przekazuje kontrowersyjne wizje twórców dotycz¹ce nie
tylko Chrystusowej mêki, lecz coraz odwa¿niej tak¿e prywatnego ¿ycia JezusaCz³owieka. Czyni¹c tak, artyci staj¹ siê heretykami, byæ mo¿e grozi im nawet
ekskomunika. Lecz poszukiwanie prawdy nie stoi przecie¿ w sprzecznoci z nauk¹ Kocio³a i jest chyba równie silne, jak przymusowe trwanie w zawoalowanych dogmatach.
Pontyfikat Jana Paw³a II jest doskona³¹ ilustracj¹ gorszenia akceptowanego przez wspó³czesnego mu odbiorcê, lecz niekoniecznie przez wszystkich zwolenników ortodoksyjnego rytua³u watykañskiego czy szefów re¿imów komunistycznych. Wierni jako szczególni adresaci nowego stylu sprawowania pos³ugi
kap³añskiej przez Karola Wojty³ê (19202005) wykazali pe³n¹ gotowoæ do interioryzacji papieskiego przes³ania opartego na przyk³adzie w³asnym i zdecydowanym odchodzeniu g³owy Kocio³a od uwiêconej przez stulecia etykiety watykañskiej. S³owiañski papie¿ dokona³ przewartociowania: zlekcewa¿y³ pewne
zasady, by uwiêciæ inne. Odszed³ od poetyki piedesta³u na rzecz pochylenia siê
nad cz³owiekiem w dos³ownym tego s³owa znaczeniu. By³ jednak radyka³em
6

Ten sam autor podkrela, ¿e W Ewangeliach s³owo »skandal« odnosi³o siê jednak przede
wszystkim do Chrystusa, albowiem najwiêkszy skandal, jaki mo¿na sobie wyobraziæ, to pojawienie
siê Boga na ziemi. Chrystus by³ »kamieniem obrazy«, gdy¿ gorszy³ tych, którzy nie potrafili dostrzec w nim Boga. Ale by³ te¿ ska³¹, na której mieli siê oni potkn¹æ. By³ radykalnym gorszycielem i w tym sensie ustanowi³ wzór skandalu, wzór, który dzi  gdy zmys³ transcendencji jest
w zaniku  uleg³ ca³kowitemu zapomnieniu. Ibidem.
7 Nawi¹zujê tutaj do znanej piosenki religijnej S. Magdaleny Mój Mistrzu (On szed³ w spiekocie dnia), [w:] piewnik nowych pieni kocielnych i piosenek religijnych, opracowa³ ks. M. ¯uk
SDB, Olsztyn 1983, s. 417.
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paradoksalnym. Z jednej bowiem strony z determinacj¹ rewolucjonisty konsekwentnie burzy³ zdehumanizowan¹ tradycjê watykañsk¹ i zachêca³ do weryfikacji zastyg³ych rytua³ów, aby maksymalnie zbli¿yæ siê do cz³owieka, z drugiej za
jako obyczajowy rygorysta do koñca pozosta³ niewzruszony wobec kwestii bardzo istotnych dla ludzi wieckich i kleru, jak aborcja, antykoncepcja, rozwody,
zawieranie ma³¿eñstw homoseksualnych, celibat ksiê¿y czy kap³añstwo kobiet.
P³ynie st¹d wniosek, ¿e epokowy buntownik nie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia dokonuje zasadniczego przewrotu, ¿e jego dzia³anie wywiera najwiêkszy wp³yw na
innych, gdy bierze siê z wewnêtrznego przekonania i wewnêtrznych oporów.
Ka¿dy buntownik trwa wiêc w nieustannym dysonansie: pragnie zmieniaæ oblicze ziemi, widz¹c niedoskona³oci kultury, i kapituluje ostatecznie najczêciej
nie z w³asnej woli przed potêg¹ historii, godz¹c siê na stawiane przez dzieje
ultimatum.
Zbuntowani artyci s¹ burzycielami systemów-matriksów, specjalistami od
kulturowych przekroczeñ-przekrêceñ. Obok kultury oficjalnej, percepcyjnie
oswojonej i przez krêgi krytyków zaakceptowanej, funkcjonuje niezale¿nie, prowadz¹c z ni¹ ukryty dialog, wielowarstwowa kultura alternatywna, programowo
odcinaj¹ca siê od trafiania w zdemokratyzowane gusta i ekspresywnie demonstruj¹ca skutki prawa do ¿ycia sztuki bez interwencji cenzury. Nowi prowokatorzy nowego tysi¹clecia siêgaj¹ po liczne przekrêcenia  perwersyjny skandal,
szargaj¹ wszelkie wiêtoci, z anarchistyczn¹ determinacj¹ obna¿aj¹ obyczajowe
tabu, ignoruj¹ normy smaku, formy, zachowania8. Czyni¹ tak byæ mo¿e dlatego,
¿e normy wymuszaj¹ na literaturze zwolnienie rytmu prze¿yæ i afektów9. Z ca³¹ pewnoci¹ zwolnienie rytmu jest konieczne, lecz nie dla sztuki. Przywo³ywanie artysty do porz¹dku, do poruszania siê po przestrzeniach estetyki i s³owa
z okrelon¹ prêdkoci¹, wypada uznaæ za jeszcze jedn¹ niedorzecznoæ administracyjn¹, w które obfituj¹ nasze czasy. I chocia¿ ewentualnoæ taka wydaje siê
niezbyt prawdopodobna, jest teoretycznie nie tylko mo¿liwa, lecz przede wszystkim grona. Oznacza przecie¿ ingerencjê w sferê kreacji opart¹ na niezbywalnym prawie twórcy do artystycznego samookrelania rzeczywistoci.
Normy kultury stymuluj¹ ostro¿noæ. Mo¿na, oczywicie, zignorowaæ ca³kowicie wszelkie sygna³y ostrzegawcze i uruchomiæ najwiêksze energie niepokoju przez uto¿samienie siê z potêg¹ wszechwiata, przez stanie siê kim w rodzaju nadcz³owieka, który za nic ma jakiekolwiek ograniczenia moralne, religijne czy ideologiczne. Lecz mimo totalnego buntu i przyjêcia postawy
8
9

Zob. tak¿e: A. Íåìçåð, Ëèòåðàòóðíîå ñåãîäíÿ. Î ðóññêîé ïðîçå. 90-å, Moskwa 1998.
E. Balcerzan, Powracaj¹ca fala autobiografizmu, [w:] idem, Krêgi wtajemniczenia. Czytelnik. Badacz. T³umacz. Pisarz, Kraków 1982, s. 387.

Gorszyciele wszystkich epok, ³¹czcie siê!...

131

anarchisty nikt nie jest w stanie oderwaæ siê od kultury, od opoki wartociowañ,
albowiem wówczas straci³by po prostu punkt oparcia i odbiorców, do których
przecie¿ s¹ kierowane nawet najbardziej jaskrawe jêzykowo i szokuj¹ce fantazjami erotycznymi oferty pisarskie.
D¹¿enie do wolnoci intelektualnej potwierdza uzale¿nienie kultury od polityki. Obyczajowym cyklonem lat 50.60. XX wieku byli bitnicy, a wród nich
przede wszystkim William Seward Burroughs (19141997), Allen Ginsberg
(19261997) i Jack Kerouac (19221969). Stworzyli oni nieformalny ruch, propaguj¹c anarchiczny indywidualizm, a ich idee wkrótce zajê³y inne obszary kultury, szczególnie muzykê i sztukê10. Sprzeciwili siê zastanemu porz¹dkowi spo³ecznemu i ustalonym przez ojców regu³om ¿yciowej gry. Powszechna
akceptacja ich programu grozi³a Ameryce chaosem. Ich protest i literatura wyzwala³a cz³owieka spod wp³ywu ideologii i skutków krêpowania intelektualnej
niezale¿noci. W odró¿nieniu od wielu intelektualistów amerykañskich o orientacji liberalnej albo lewackiej, bitnicy odrzucili nie tylko w³adzê i religiê. Zanegowali sens tradycyjnej mi³oci i stereotypu ¿ycia rodzinnego, lecz nie zrezygnowali z seksu. Ich Nie! nale¿a³o do najradykalniejszych form buntu nowego
pokolenia, które przesadnie narusza³o tabu, by okrutnie bola³o, by sprowokowaæ
ka¿dego, kto mia³ jakiekolwiek dowiadczenie w sprawach intymnych. W ostatecznym rozrachunku bitnicy przegrali z normami obyczajowymi, albowiem
Ameryka ma niesamowit¹ zdolnoæ do wch³aniania najwiêkszych nawet przeciwników: pocz¹tkowo prze¿ywa szok wywo³any ich aktywnoci¹, potem przesadnie nawet oburza siê na czyny niegrzecznych dzieci, utrudnia niepokornym
karierê, nierzadko niszcz¹c fizycznie lub psychicznie, po czym paso¿ytuje ekonomicznie na legendzie hardych, wypaczywszy w pomiertnych komentarzach
fakty i udomowiwszy kontestatorów11. Rodzi siê wiêc retoryczne pytanie o sens
podejmowania przez rebeliantów wysi³ku i racjonalnoæ rachunku strat w ludziach.
Wkrótce po hipereksperymentach bitników wiat us³ysza³ o hymnie na czeæ
mierci Jima Morrisona (19431971). Zgodnie z prawem logicznego nastêpstwa
po hiperseksie, hiperalkoholu i hipernarkotykach przyszed³ czas na zajrzenie za
Drzwi Ostateczne. Do tej nadzwyczaj niebezpiecznej misji Los wytypowa³ poetê
i pieniarza w jednej osobie: Morrisona. Lecz bezlitonie ukara³ nag³ym zgonem
10 Zob. np.: S. Watson, Birth of the Beat Generation: Visionaries, Rebels and Hipsters,
19441960, New York 1995.
11 Zob. tak¿e: J. Tytell, Naked Angels: The Lives and Literature of the Beat Generation, New
York 1976; C.R. Stimpson, The Beat Generation and the Trials of Homosexual Liberation, Salmagundi 19821983, nr 5859, s. 373392.
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za poznawcz¹ mia³oæ i w tej samej chwili paradoksalnie nagrodzi³, oferuj¹c
mit i niemiertelnoæ.
Nie tylko Jimowi Morrisonowi bliski by³ bunt beat generation. Ich spadkobierc¹ okazuje siê równie¿ Jaros³aw Mogutin (1974), którego twórczoæ wyrasta
z totalnego niepos³uszeñstwa wobec norm kultury12. Mogutin szarga obyczajowe
wiêtoci. Jest poganinem, ods³aniaj¹cym obrzydliwoci tego wiata, jego nieug³adzone aspekty, o których siê milczy lub kwalifikuje jako tabu. Fantazje
seksualne autora Ameryki w moich Spodniach s¹ perwersyjne, a homoseksualny
erotyzm ród³em ekstremalnych doznañ. I jest szaleñstwo w eksperymentach
maj¹cych na celu poszerzanie skali odczuwania fizycznego bólu oraz rozkoszy13. Burroughs i Mogutin, jeli chodzi o wra¿liwoæ twórcz¹, maj¹ wiele
wspólnego. Ró¿ni ich jednak w sposób oczywisty technika narracji: w pisarstwie
Mogutina widzê wyranie anarchistyczne piêtno bitników, zw³aszcza Williama
Burroughsa i Henryego Millera. Zdecydowanie mniej jest jednak paranoi, lecz
ten sam stopieñ seksualnej agresji. Mogutin i Burroughs zgodnie przekonuj¹, ¿e
s³owa maj¹ ogromn¹ si³ê i mo¿na za ich pomoc¹ zapanowaæ nad ludzkimi umys³ami. S³owa potrafi¹ nie tylko niszczyæ wiat, ale tak¿e go odbudowywaæ. Narkotyk zniewala cia³o, seks zaspokaja jego potrzeby, lecz jêzyk to odmienna
dziedzina aktywnoci, jest on bowiem w stanie ³¹czyæ wszelkie zdarzenia wyre¿yserowane przez rozkojarzony umys³, mimo ich oddalenia od realnego ¿ycia.
W historii literatury powszechnej szczególne miejsce wród gorszycieli zajmuje Jean Genet (19101986). Pojawi³ siê on w krêgach literackich gwa³townie,
a prawda o ¿yciu by³a obecna w ka¿dym jego s³owie. Od samego pocz¹tku
artystycznej kariery towarzyszy³ mu skandal, tak bowiem zdecydowanie tematy12 W Stanach Zjednoczonych, Rosji i na Zachodzie, zw³aszcza w Niemczech, znana jest twórczoæ rosyjskiego emigranta najm³odszego pokolenia (czwartej fali?), Jaros³awa Mogutina. Dwie
strony internetowe: personalna <www.slavamogutin.com> oraz prowadzona pod patronatem
Ìèòèíîãî æóðíàëà <www.mitin.com/people/mogutin> zawieraj¹ dane o autorze, jego dorobku 
nie tylko pisarskim  jak te¿ najwa¿niejsze prace krytyczne. W Polsce o Mogutinie wie bardzo
niewielu, a zna  jeszcze mniej. Pierwszy przegl¹dowy artyku³ o nim ukaza³ siê dopiero w roku
2004. Zob.: G. Ojcewicz, Jaros³aw Mogutin  skandalista naszych czasów? W poszukiwaniu samego siebie, Przegl¹d Rusycystyczny 2004, nr 1(105), s. 8099. Zob. równie¿ niektóre inne moje
prace przybli¿aj¹ce sylwetkê tego kontrowersyjnego twórcy: Anglicyzmy w lawendowej ruszczynie. W krêgu socjokultury. Jaros³aw Mogutin. Przek³ad, [w:] Ãðàíè ñëîâà. Ñáîðíèê íàó÷íûõ
ñòàòåé ê 65-ëåòèþ ïðîô. Â.Ì. Ìîêèåíêî, ðåä. Ì. Àëåêñååíêî, Õ. Âàëüòåð, Ì. Äþðèíã, À.
Øóìåéêî, Ìîñêâà 2005, s. 695706; Mogutinowski mat w translatorskim szachu, [w:] S³owo z
perspektywy jêzykoznawcy i t³umacza, t. II, red. A. Pstyga. Gdañsk 2005, s. 311320; Moje ¿ycie,
moja walka Jaros³awa Mogutina  spowied pochopna czy przedwczesna?, Acta Polono-Ruthenica IX 2004, s. 157172; Íüþ-Éîðê: íîñòàëüãèÿ ïî âèäó Jaros³awa Mogutina  têsknot¹
za minionym entourageem, Slavia Orientalis 2004, nr 3, s. 419428.
13 Zob. jeszcze: M. Król, Cia³o to skandal, Res Publica Nowa 2000, nr 11.

Gorszyciele wszystkich epok, ³¹czcie siê!...

133

ka jego ksi¹¿ek oraz postawa jako cz³owieka z marginesu odbiega³a od horyzontu percepcyjnych mo¿liwoci, od ukszta³towanego przez kulturê i krytykê pu³apu
czytelniczej przyzwoitoci. Genet w m³odoci zachowywa³ siê jak buntownik:
pisa³ o tym, o czym nie wolno by³o nawet pomyleæ, romantyzowa³ to, co przeklinali porz¹dni obywatele. Wydawcy dr¿eli o w³asn¹ reputacjê, lecz ostatecznie
decydowali siê na druk niemoralnych tekstów, nie tyle w przekonaniu, ¿e uczestnicz¹ w nowej krucjacie z Genetem-wodzem na czele, ile w oczekiwaniu na
realny spory zysk.
Z upraszczaniem przez krytykê literack¹ procesu recepcji twórcy i skutkami
ograniczonej, lecz wygodnej politycznie i ideologicznie prezentacji sylwetki
oraz dorobku pisarskiego wybranego autora wi¹¿e siê okrelone niebezpieczeñstwo. Krytyka uzurpuje sobie bowiem prawo do ferowania wyroków na temat
przyzwoitoci i tego, co sakralne w literaturze, do wyznaczania pól obyczajnych
i nieprzyzwoitych, do etykietkowania wszystkiego i wszystkich, aby tylko wykazaæ siê aktywnoci¹; mniejsza o to, ¿e merytoryczna wartoæ owej krytyki jest
nierzadko nies³ychanie mizerna. Naj³atwiej  wulgarnie i prymitywnie  by³o
przedstawiaæ Geneta jako homoseksualistê pisz¹cego dla homoseksualistów,
przestêpcê tworz¹cego dla przestêpców, piewcê okrutnej wynaturzonej uczuciowoci i bezgranicznych perwersji. A przecie¿ dla Geneta wa¿ne by³o przekonanie, ¿e jego literatura nie interesuje wy³¹cznie samych gejów, ¿e potrafi zaciekawiæ i wywo³aæ ferment intelektualny przede wszystkim poza rodowiskiem
seksualnych odmieñców, ¿e jest uniwersalna. Przypadek twórcy Murzynów na
tle dziejów niepokornych indywidualnoci wa¿ny jest jeszcze z tego wzglêdu, ¿e
doskonale ilustruje zgubny wp³yw komfortu materialnego i psychicznego na
proces twórczy. Dostatek oraz brak niezgody na wiat wyranie zatar³ idiolekt
autora Dziennika z³odzieja. Zredukowa³ prawie do zera jego pisarsk¹ odmiennoæ, zminimalizowa³ ataki na kulturê.
Przes³aniem i celem dzisiejszej sztuki jest znalezienie ca³ociowej i sprawdzalnej w praktyce moralnoci obejmuj¹cej wszystkie istoty ¿ywe. Estetyka
i etyka jako sfery ludzkiej dzia³alnoci okazuj¹ siê martwe i nieu¿yteczne. Gesty
etyczne i gesty estetyczne s¹ nierzadko puste. Wspó³czesny wiat i sztuka prze¿ywaj¹ kryzys komunikacji. Wszystkiemu za jest winna intelektualna drobina
kultury, czyli cz³owiek. Zagubiony coraz bardziej w chaosie zdarzeñ, masie
pokrêtnych interpretacji, instrumentalnej hermeneutyce, upolitycznionej etyce
miota siê od bolesnej przesz³oci ku fantasmagorycznej przysz³oci i decyduje
siê na krzykliwe strategie, by zaznaczyæ, ¿e jeszcze ¿yje. Zabija. Tworzy. I znów
zabija. Co prawda, problem to wcale nienowy, albowiem ród³a krachu porozumienia odnajdujemy ju¿ w czasach biblijnych, gdy Ewa ³amie zakaz Stwórcy,
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Kain zabija Abla, Judasz zdradza Chrystusa, a tak¿e wspó³czenie, gdy Osama
bin Laden wypowiada wojnê Ameryce i jej sojusznikom, a terroryzm staje siê
tragicznym akcentem historii.
Jaka jest zatem kondycja wspó³czesnej kultury eksperymentalnej? Czy nie
¿¹da ona wiadomego przekraczania jej granic przez w³¹czanie skandalizuj¹cych
obrazów erotycznych i proponowanie podró¿y w podwiadomoæ? W prowokowaniu estetycznym wstyd nie ma bowiem wiêkszego znaczenia. Nagoæ naturalnie towarzysz¹ca ludzkim narodzin i bêd¹ca metafor¹ czystoci moralnej, zamienia siê w wyniku dzia³añ kultury i spo³ecznych zakazów w posiniaczone cia³o,
a pobite zw³oki staj¹ siê smutn¹ przenoni¹ kondycji ludzkiej i bezsensu cierpienia przed przejciem do wiecznoci. Nagoæ fizyczna czy praktyki S&M stanowi¹ tylko dodatkowy kod, powiadczaj¹cy stan g³êbokiej depresji, w jakiej tkwi
dzisiejsza kultura. Artyci swobodnie wychodz¹ poza tabuistyczne zony i powracaj¹ stamt¹d, badaj¹c przy okazji warstwowoæ tradycji oraz jej czu³e punkty.
Gorszyciele, skandalici, prowokatorzy i perwersanci traktuj¹ kulturê jak
domicyl. Odziani lub nadzy, w ludzkiej albo zwierzêcej postaci perwersyjnie
atakuj¹ cywilizacjê i proponuj¹ terapiê mi³oci¹-tolerancj¹. Epokowi buntownicy niezmiennie wystawiaj¹ niechlubne wiadectwo dziedzictwu XX wieku, zawiadczaj¹ o jego upolitycznieniu i nienad¹¿aniu za nowymi koncepcjami artystycznymi. Dowodz¹ ograniczonoci percepcyjnej decydentów, braków
intelektualnych odbiorców, prymitywizacji estetyki. Dokumentuj¹ odchodzenie
od koniecznoci przekraczania konwencji w imiê wiêkszej humanizacji ¿ycia.
Kryzys komunikacji miêdzyludzkiej, niestety, trwa. Byæ mo¿e krach porozumienia jest cech¹ permanentn¹ kultury mierci i kultury ¿ycia. Byæ mo¿e implikuje
on trwanie w ogóle. Byæ mo¿e warunkuje odradzanie siê w nas tego, co ludzkie.
Na tym chyba polega³aby feniksowoæ kultury.
Gorszyciele, jak siê rzek³o, s¹ tak samo starzy, jak ludzkoæ. Ich obecnoæ
zapewnia cywilizacji odnawianie oblicza. W sferze kultury wci¹¿ mamy do czynienia z recepcyjnym trójskokiem, trzykrotnym A: agresj¹, czyli atakiem na
gorszyciela po³¹czonym z negacj¹ oferty twórczej, asymilacj¹, czyli trawieniem
jego dorobku i aneksj¹, czyli w³¹czeniem do zasobów literatury powszechnej
tego, z czym pocz¹tkowo zaciekle walczono14. Tak wiêc, wiat, ¿ywi¹c siê umys³ami niepokornych, blokuje najpierw inwencjê nonkonformistów, aby nastêpnie
14

Ów recepcyjny trójskok jest w swej istocie obecny nawet w tekstach religijnych aktywnych
w dzisiejszej liturgii. W Tantum ergo (Przed tak wielkim Sakramentem) piewamy przecie¿: Przed
tak wielkim Sakramentem / Upadajmy wszyscy wraz. / Niech przed Nowym Testamentem / Starych prawd ust¹pi czas. [podkr. moje G.O] / Co dla zmys³ów niepojête, / Niech dope³ni wiara
w nas. J. Siedlecki, piewnik kocielny, Kraków 1994, s. 208289.
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pozwoliæ siê jej rozwin¹æ i w koñcu  dobrze na niej zarobiæ. Niestety, komercja
i intelektualny radykalizm równie¿ id¹ w parze, bez wzglêdu na miejsce akcji
i uczestników dramatu. Kultura z natury jest properwersyjna, albowiem stale
usi³uje siê wyzwoliæ z pêt kanonu. Kanonizacja dzie³a kultury jest zarazem jego
umierceniem, jeli chodzi o potencja³ przekrêcenia. Bez prób przekrêcania
norm recepcyjnych, bez sta³ego mocowania siê artysty z odbiorc¹ sk³onnym na
ogó³ do kompromisu intelektualnego, obyczajowego i moralnego, bez niekoñcz¹cego siê sondowania opinii spo³ecznej, maj¹cego na celu poznanie granic
przyzwolenia na pokazy ekstremalne, nie ma rozwoju kultury. Bez perwersji,
ród³a odradzania siê coraz to nowszych opcji patrzenia na wiat i cz³owieka,
grozi nam odbiorcza stagnacja, swego rodzaju recepcyjna pustka. Bezruchu, jak
wiadomo, nie zna i nie toleruje wszechwiat, nie toleruje przyroda  jego ¿ywy
fragment, nie toleruje cz³owiek  ¿ywy uczestnik cywilizacji. Uczmy siê zatem
od przyrody, skoro zawsze by³a punktem wyjcia dla wszystkiego i jest punktem
dojcia dla wszystkiego, co ¿yje.
Na koniec, jak przysta³o na manifest, kierujê apel do wszystkich, szczególnie za do kreatorów kultury, wród których donios³¹ rolê odgrywaj¹ twórcy,
filologowie, krytycy: pozwólcie siê gorszyæ i gorszcie siê sami! Gorszmy siê jak
najczêciej i przy ró¿nych okazjach. B¹dmy permanentnie perwersyjni. Ho³ubmy radykalnych gorszycieli  inicjatorów wszelkich kulturowych przekrêceñ.
£¹czmy siê w wielorakich nonkonformistycznych projektach artystycznych, aby
uchroniæ kulturê przed fataln¹ dla niej w skutkach autoarchiwizacj¹!
Ðåçþìå
Âîçìóòèòåëè âñåõ ýïîõ, îáúåäèíÿéòåñü!
Ìàíèôåñò ïåðåëîìà ñòîëåòèé
Ñòàòüÿ êàñàåòñÿ âëèÿíèÿ ñêàíäàëèñòîâ-áóíòàðåé íà ñóäüáû ìèðà. Îía ðàñêðûâàåò
íåêîòîðûå óíèâåðñàëüíûå ìåõàíèçìû âîñïðèÿòèÿ, ñîîòíîñÿùèåñÿ ñ äåéñòâèÿìè ðàäèêàëîâ,
êîòîðûõ áåñêîìïðîìèññíîå ïîâåäåíèå è óáåæäåíèÿ èìåëè îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ
êóëüòóðû. Ñâîè ðàçìûøëåíèÿ èëëþñòðèðóþ ïðèìåðàìè ïðåæäå âñåãî èç îáëàñòè
ëèòåðàòóðû, íî îíè ñîõðàíÿþò ñâîþ öåííîñòü òàêæå â äðóãèõ ñôåðàõ õóäîæíè÷åñêîé
àêòèâíîñòè ÷åëîâåêà. Çíàíèå ýòèõ ìåõàíèçìîâ ïîçâîëÿåò ñ äîñòàòî÷íîé ÷¸òêîñòüþ
ïðåäâèäåòü ýòàïû êàæäîãî íîâîãî, ñóùåñòâåííîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåâîëþöèè ìûñëè áóíòà
è ðîëè ëè÷íîñòè â êðóøåíèè äîãì, à òàêæå ôîðìèðîâàíèè åþ íîâûõ öåííîñòåé è íîâûõ
êàíîíîâ. Îäíîâðåìåííî îíî óáåæäàåò, ÷òî êàæäîå íîâîå ñîïðîòèâëåíèå ïî îòíîøåíèþ
ê êóëüòóðå èìååò ñâîé èñòî÷íèê, ýòàïû è êîíåö, êîòîðûé îáû÷íî èíèöèèðóåò î÷åðåäíîé
ïîåäèíîê íåïîêîðíîãî èíäèâèäóàëà ñ íîðìàìè, íàâÿçàííûìè åìó íå òîëüêî àáñòðàêöèîííîé
ìíîãîâåêîâîé òðàäèöèåé, íî òàêæå êîíêðåòíûìè ëþäüìè, ôîðìèðóþùèìè ñîâðåìåííóþ
íðàâñòâåííîñòü, ò.å. ïîëèòèêàìè, þðèñòàìè è ñâÿùåííèêàìè.
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Summary
Scandalizers of all the epoches, unite!
Manifesto at the beginning of the age

The article focuses on the influence which shockers  rebels and scandalizers  wield on the
fate of the world. It unveils some universal receptivity mechanisms corresponding to activities
taken by radicals, whose uncompromising attitude and views were of epoch-making importance in
the development of culture. I compare my reflections first of all with the field of verbal art, which
does not mean however that they are not proved correct in some other domains. Knowledge of
those mechanisms allows one to precisely predict phases of every new rebellion, essential from the
standpoint of both the thought revolution, and importance of a rebel for breaking dogmas and
creating new values, principles and ideals. At the same time, the knowledge proves that every
opposition to culture has its sources, course and end, with the last one usually initiating another
duel of an unyielding individual against norms imposed on him/her not only by some abstract
thousand-year-old tradition, but also by some definite people shaping the contemporary morality,
i.e. politicians, lawyers and clergymen.
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Òðàíñôîðìàöèÿ êîíöåïöèè Ýðîñà Ïëàòîíà
â ôèëîñîôñêî-ýòè÷åñêîì òâîð÷åñòâå
Áîðèñà Âûøåñëàâöåâà
Òâîð÷åñòâî Áîðèñà Âûøåñëàâöåâà çàêàí÷èâàåò ìíîãîâåêîâóþ
òðàäèöèþ èñòîðèè ðóññêîé ðåëèãèîçíîé ìûñëè. Îíî âîøëî â ðóññêóþ
è åâðîïåéñêóþ êóëüòóðó, ãëàâíûì îáðàçîì, ôèëîñîôèåé ñåðäöà è íîâîé
ýòèêîé, èçëîæåííîé â ðàáîòå Ýòèêà ïðåîáðàæåííîãî Ýðîñà. Ñîçäàíèå
íîâîé ýòèêè îòâå÷àëî äóõó âðåìåíè, òàê êàê èäåÿ íîâîãî ÷åëîâåêà áûëà
öåíòðàëüíîé òåìîé äëÿ ðóññêèõ èíòåëëåêòóàëîâ, íà÷èíàÿ ñ ïîýòîâñèìâîëèñòîâ 10-õ ãîäîâ è ïåäîëîãîâ 30-õ. Ýòà íîâàÿ ýòèêà  ýòèêà
ïðåîáðàæåííîãî Ýðîñà ñîåäèíèëà â ñåáå õðèñòèàíñêèé Ïëàòîíèçì
è ñîâðåìåííûé ïñèõîàíàëèç, êîòîðûé, îòêðûâ îáëàñòü ïîäñîçíàòåëüíîãî,
ñóùåñòâåííî èçìåíèë ïîíèìàíèå ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû.
Â ñâåòå îòêðûòèé ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé øêîëû ìûñëèòåëü îñâàèâàåò
ïîíÿòèå ñóáëèìàöèè, êîòîðîå äëÿ íåãî åñòü ïðåîáðàæåíèå äóøè,
âîçâûøåíèå, ñîçäàíèå íîâîé, ðàíåå íå áûâøåé ñòóïåíè áûòèÿ. Îíà
íà÷èíàåòñÿ â ãëóáèíàõ ïîäñîçíàíèÿ, ïîýòîìó ýòà ýòèêà ïðîòèâîïîëîæíà
ìîðàëèçìó, êàòåãîðè÷åñêîìó èìïåðàòèâó, ýòèêå îáÿçàííîñòè, îíà âûõîäèò
èç ïðåäïîñûëîê ïðîáëåìû ñóáëèìàöèè. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ Âûøåñëàâöåâà
íîâàÿ ýòèêà  ýòî ñóáëèìèðîâàííàÿ ýòèêà.
Âûøåñëàâöåâ ïðèçûâàåò íàéòè êîíòàêò ñ ïîäñîçíàíèåì, ñòàâèò â öåíòð
ñâîèõ èññëåäîâàíèé çàäà÷ó óÿñíèòü ìîðàëüíûé ïðîöåññ äâèæåíèé
÷åëîâå÷åñêîé äóøè. Çàêîí ïðè ñâîåé ðàöèîíàëüíîñòè è èìïåðàòèâíîñòè
áåññèëåí îâëàäåòü ïîäñîçíàíèåì, àôôåêòèâíîé ãëóáèíîé ÷åëîâå÷åñêîé
äóøè. Ñàìî íàëè÷èå çàêîííîé ôîðìû (òû äîëæåí!) ÿâëÿåòñÿ èñêóøåíèåì
ïðåñòóïèòü åãî (òåìà ïðåñòóïëåíèÿ â òâîð÷åñòâå Âûøåñëàâöåâà). Äëÿ
ôèëîñîôà äâèæóùàÿ ñèëà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè  Ýðîñ. Òàêîé ïîäõîä íå
ñëó÷àåí: â íà÷àëå ÕÕ âåêà Ýðîñ ðåøèòåëüíî ïðåîáëàäàë íàä Ëîãîñîì1.
Âûøåñëàâöåâ ïðèíèìàåò ïëàòîíîâñêîå ïîíèìàíèå Ýðîñà â êà÷åñòâå îáùåé
1

Í. Áåðäÿåâ, Ñàìîïîçíàíèå, Ìîñêâà 1990, ñ. 140.
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ïàðàäèãìàëüíîé ïðîèçâîäÿùåé îñíîâû ôèëîñîôñêî-ýòè÷åñêèõ âîççðåíèé
îá Ýðîñå.
Ïëàòîí, ñîçíàòåëüíî ïåðåæèâ ýðîòè÷åñêèé êðèçèñ, êëàä¸ò ïîíÿòèå
Ýðîñà â îñíîâó âñåé ñâîåé ïîñëåäóþùåé ôèëîñîôèè. Äëÿ íåãî òîé íèòüþ
Àðèàäíû, êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò âñ¸ ñî âñåì, îäíîâðåìåííî îáúÿñíÿåò âñ¸
è çàïóòûâàåò âî âñ¸ì, åñòü Ýðîñ  ìîãóùåñòâåííåéøàÿ äâèæóùàÿ ñèëà
æèçíè. Ýâîëþöèÿ è òðàíñôîðìàöèÿ êîíöåïöèè Ýðîñà ó äðåâíåãðå÷åñêîãî
ôèëîñîôà ìíîãîãðàííà è íåîäíîçíà÷íà. Â Ôåäðå Ïëàòîí ãîâîðèò î òåëåñíîé
êðàñîòå, íàñëàæäåíèè êðàñîòîé, ìîãó÷åì âëå÷åíèè è ìîãóùåñòâå ëþáâè.
Âåëè÷àéøèå äëÿ íàñ áëàãà âîçíèêàþò îò íåèñòîâñòâà2,  îòìå÷àåò îí.
Ó ôèëîñîôà âíèìàíèå àêöåíòèðóåòñÿ íà mania  èññòóïëåíèå, ñòðàñòè.
Òàêîå íåèñòîâñòâî áîãè äàþò ÷åëîâåêó äëÿ âåëè÷àéøåãî ñ÷àñòüÿ. Öåííîñòü
ïîíèìàíèÿ Ýðîñà êàê mania ïîêàçûâàåò âåçäåñóùèé è âñå ïðîíèêàþùèé
õàðàêòåð Ýðîñà  ýòî òî, ñ ÷åãî âñ¸ íà÷èíàåòñÿ, è ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå äà¸ò
ñ÷àñòüå ÷åëîâåêó.
Â Ôåäðå äðåâíåãðå÷åñêèé ìûñëèòåëü áîëåå âñåãî ãîâîðèò î äóøå
÷åëîâåêà, î åãî áåññîçíàòåëüíûõ ñòðàñòÿõ è èìïóëüñàõ. Ïëàòîí ðèñóåò
ñèìâîëè÷åñêóþ êàðòèíó: äóøà, ïîòåðÿâ êðûëüÿ, ïàäàåò íà çåìëþ,
è ïîìðà÷àåòñÿ çàáâåíèåì è çëîì. Íî, óâèäåâ íà çåìëå áîãîïîäîáíîå
ñóùåñòâî, çàïå÷àòëåâøåå íà ñâîåì ëèöå êðàñîòó, âíîâü îïåðÿåòñÿ 
âñïîìèíàåò. Â ýòîì ñèìâîëè÷åñêîì ïðåîáðàæåíèè äóøè  è òîñêà ïî
èäåàëüíîìó, è áîðüáà äóøåâíûõ ñèë (äîáðûõ è çëûõ), è îòêðûòèå
ðîæäåíèÿ â êðàñîòå. Ïðÿìîãî îòâåòà, ÷òî åñòü ðîæäåíèå â êðàñîòå,
Ïëàòîí íå äà¸ò. Ýòî íè èñêóññòâî, íè áåññìåðòèå. Ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ
ñ ìíåíèåì Âë. Ñîëîâü¸âà î òîì, ÷òî Ýðîñ Ïëàòîíà íå ìûñëèò, íå ñîçåðöàåò,
à äåéñòâóåò, òâîðèò, ðîæäàåò. Ýðîñ çäåñü àêòèâíàÿ ðîæäàþùàÿ ñèëà3.
Ïëàòîí íå ìîã íå óâèäåòü êðàñîòû, èáî áûòèå (îíòîëîãèÿ) ïîíèìàëàñü
àíòè÷íûì ñèìâîëèçìîì êàê ÿâëåííûé ëèê è îñìûñëåííî-òåëåñíîå
èçâàÿíèå 4. Ïëàòîí èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ ñìûñëîâ ïîíÿòèÿ ëþáâè
âûáèðàåò èìåííî Ýðîñ, ïîëíûé òåëåñíîé æèçíè Ýðîñ. Òàêàÿ òðàêòîâêà
Ýðîñà ñîâåðøåííî ïðîòèâîðå÷èò ïîíèìàíèþ ïëàòîíè÷åñêîé ëþáâè êàê
èäåàëüíîé, áåñòåëåñíîé, áåç ïðèçíàêà ýðîòèçìà âîîáùå.
Â Ïèðå ïðåäñòàâëåíà îíòîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ Ýðîñà. Â óñòà ñâîèõ
ñîáåñåäíèêîâ Ïëàòîí âêëàäûâàåò ðàçëè÷íûå ïîíÿòèÿ Ýðîñà, íî
îòðàæàþùèå íàñòîÿùóþ ñóùíîñòü ýòîé ìíîãîãðàííîé êàòåãîðèè.
2
3

Ïëàòîí, Ôåäð, [â:] idem, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 4 òîìàõ, ò. 2, Ìîñêâà 1993, ñ. 153.
Â. Ñîëîâü¸â, Æèçíåííàÿ äðàìà Ïëàòîíà, [â:] idem, Ñî÷èíåíèÿ â 2-õ òîìàõ, ò. 2,
Ìîñêâà 1988, ñ. 614.
4 À.Ô. Ëîñåâ, Î÷åðêè àíòè÷íîãî ñèìâîëèçìà è ìèôîëîãèè, Ìîñêâà 1993, ñ. 96.
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Ôåäð óáåæä¸í, ÷òî Ýðîò  îäèí èç ñàìûõ äðåâíèõ áîãîâ. Èìåííî Ýðîò
 ïåðâîèñòî÷íèê âåëè÷àéøèõ áëàã5, ó÷èò æèòü ÷åëîâåêà áåçóïðå÷íî. Êàê?
 Ñòûäÿñü ïîñòûäíîãî è ÷åñòîëþáèâî ñòðåìÿñü ê ïðåêðàñíîìó. Çäåñü
óêàçûâàåòñÿ íà èçíà÷àëüíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ Ýðîòà ïðè ñîòâîðåíèè ìèðà,
à òàêæå íàìå÷àåòñÿ èäåÿ î ñòðåìëåíèè ê ïðåêðàñíîìó.
Ïàâñàíèé óòâåðæäàåò, ÷òî Ýðîòîâ ìíîãî: åñëè Àôðîäèòû äâå, òî
è Ýðîòîâ òîæå äâà  çåìíîé è íåáåñíûé. Àôðîäèòà íàõîäèòñÿ â öåíòðå
Âñåëåííîé è óïðàâëÿåò âñåì. Ýðîñ  òà ñèëà, êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò
ïðîòèâîïîëîæíûå êàòåãîðèè: ñâåò è òüìó, äîáðî è çëî, ìóæñêîå è æåíñêîå.
Ïëàòîí îòêðûâàåò èäåþ äâîéñòâåííîñòè Ýðîñà â ñàìîé åãî ïðèðîäå.
Ðå÷ü Ýðèõñèìàõà, óòâåðæäàþùåãî ìûñëü î êîñìè÷íîñòè è ðàçëèòîñòè
Ýðîòà âî âñåé ïðèðîäå, ïîäòâåðæäàåò ïðîòèâîðå÷èâîñòü, àíòèíîìè÷íîñòü
Ýðîñà â ïðèíöèïå. Ìèô îá àíäðîãèíàõ  ñóùåñòâàõ, â êîòîðûõ âîïëîùåíî ýòî
âå÷íîå ñòðåìëåíèå ê èçíà÷àëüíîé öåëîñòíîñòè  òàêæå òîìó äîêàçàòåëüñòâî.
Àðèñòîôàí ïîêàçûâàåò, ÷òî ëþáîâü  ýòî æàæäà è ñòðåìëåíèå îáðåñòè
ñîâåðøåíñòâî ñ äðóãèì.
Ñîêðàò ïðèìèðÿåò ïðåäûäóùèå êîíöåïöèè Ýðîñà ñ ìíåíèåì Àãàôîíà
î ñîâåðøåíñòâå, êðàñîòå, íåæíîñòè, ìóäðîñòè ýòîãî Áîãà. Ñîêðàò ãîâîðèò,
÷òî öåëü Ýðîòà  îâëàäåíèå áëàãîì. Ýðîò  ýòî âñåãäà ëþáîâü ê êîìó-òî èëè
÷åìó-òî. Ïðåäìåò ëþáâè  òî, â ÷åì èñïûòûâàåøü íóæäó. Ïîýòîìó
ñòðåìëåíèå îâëàäåòü ÷åì-òî èëè êåì-òî ñîñòàâëÿåò ñóùíîñòü ëþáîâíîãî
÷óâñòâà.
Ñëîâà Ìóäðîé Äèîòèìû ðàçúÿñíÿþò ýòîò ôåíîìåí íåäî... êàê
ñòðåìëåíèå. Ýðîò  Áîã, ðîæä¸ííûé îò Áîãà Ïîðîñà (âîïëîùåíèå áîãàòñòâà,
ìóäðîñòè) è Ïåíèè (áåäíîñòü, ãëóïîñòü) è ïîòîìó çàíèìàþùèé
ïðîìåæóòî÷íîå ìåñòî ñðåäè áîãîâ è ëþäåé.
À.Ô. Ëîñåâ ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò ñðåäèííîñòü ïîëîæåíèÿ Ýðîòà6.
Èñõîäÿ èç òàêîãî ïîëîæåíèÿ  ìåæäó ïðåêðàñíûì è óðîäëèâûì, âå÷íûì
è ñìåðòíûì  Ýðîñ åñòü ëèøü ñòðåìëåíèå, ñôåðà âñåöåëî ñòàíîâÿùàÿñÿ,
óìèðàþùàÿ è âíîâü âîçðîæäàþùàÿ. Ñóùíîñòü, íàõîäÿùàÿñÿ âå÷íî â ïóòè,
îáúÿñíÿåò Ýðîò êàê ðîæäåíèå â êðàñîòå.
Á. Âûøåñëàâöåâ âîñïðèíèìàåò èìåííî ýòó êîíöåïöèþ Ïëàòîíà îá
Ýðîñå êàê ñòðåìëåíèå, óñòðåìëåííîñòü è ñòðåìèòåëüíîñòü íàøåãî
ñóùåñòâà. Ýðîñ  ýòî íå íîðìà, íå çàêîí, íå óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê. Åìó
íè÷åãî íåëüçÿ íàâÿçàòü èçâíå, ïðèêàçàòü, ïîä÷èíèòü ê ïîñëóøàíèþ. Ýðîñ
5
6

Ïëàòîí, Ïèð, [â:] idem, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé..., ò. 2, ñ. 87.
À.Ô. Ëîñåâ, op. cit., ñ. 401.
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ñèëà ñòèõèéíàÿ, èððàöèîíàëüíàÿ, îáèòàþùàÿ â ïîäñîçíàòåëüíîé ñôåðå.
Ïîäñîçíàíèå îáëàäàåò ýðîòè÷åñêè  òåíäèðóþùåé ïðèðîäîé. Íèçøèå
àôôåêòû â ïîäñîçíàíèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé libido (ñòðàñòü, ÷óâñòâåííîå
âîæäåëåíèå, æåëàíèå), mania Ïëàòîíà â Ôåäðå. Âûøåñëàâöåâ ïðèçíà¸ò
çàñëóãó Ç. Ôðåéäà â îòêðûòèè ýòîãî ôåíîìåíà, íî ñ÷èòàåò, ÷òî íåëüçÿ
çàìûêàòüñÿ òîëüêî íà ëèáèäîíîçíîì õàðàêòåðå Ýðîñà. Ýðîñ  ýòî íå òîëüêî
÷óâñòâåííîå âëå÷åíèå. Âñÿêàÿ èñòèííàÿ âëþáëåííîñòü âûõîäèò çà
ïðåäåëû ñåêñóàëüíîñòè è âîñïðèíèìàåò íàïîìèíàíèå î íåé êàê
ïðîôàíàöèþ ëþáâè. Ýòî åãî (Ýðîñà) êîðíè è öâåòû, íî íå âñåîáúåìëþùåå
äðåâî æèçíè,  çàìå÷àåò ôèëîñîô7. Âçðàñòèòü äåðåâî æèçíè, ïî ìíåíèþ
Âûøåñëàâöåâà, ìîæíî ñóáëèìèðóÿ (ïðåîáðàæàÿ) íèçøèå àôôåêòû âî ÷òîòî âûñøåå. Ñóáëèìàöèÿ êàê âûðàæåíèå ïëàòîíîâà Ýðîñà åñòü âîçâåäåíèå
áûòèÿ ïî ñòóïåíÿì èåðàðõèè ñíèçó ââåðõ (Ýðîñ ïîýçèè, ïîëèòèêè, Ýðîñ
ôèëîñîôèè). Ñóáëèìàöèÿ èìååò äâà íà÷àëà: íèçøèå àôôåêòû,
ïîäñîçíàòåëüíûå ñòðåìëåíèÿ (libido) è âûñøóþ öåííîñòü, ñóùåñòâóþùóþ
â èäåàëüíîì ìèðå. Åñëè íåò íè÷åãî è íèêîãî íàäî ìíîé, òîãäà èñòèííàÿ
ñóáëèìàöèÿ íåâîçìîæíà8.
Òðàíñôîðìèðóÿ èäåþ ïëàòîíè÷åñêîãî Ýðîñà, Âûøåñëàâöåâ ïîñëåäíåé
ñòóïåíüþ âîçâûøåíèÿ Ýðîñà âèäèò îáðàùåíèå ê Áîæåñòâåííîìó Àáñîëþòó.
Ïî ìíåíèþ ôèëîñîôà, õðèñòèàíñêàÿ ðåëèãèÿ åñòü ðåëèãèÿ àáñîëþòíîæåëàííîãî. Îíà îáåùàåò ÷åëîâåêó âñ¸, ÷òî îí ìîæåò ïîèñòèíå æåëàòü:
êðàñîòó, áëàæåíñòâî, âå÷íóþ æèçíü, ïîëíîòó Áîãîîáùåíèÿ. Æåëàíèå,
ñòðåìëåíèå, Ýðîñ ÷åëîâåêà  ýòî îòâåò ñíèçó íà áîæåñòâåííîå àáñîëþòíîöåííîå Ñëîâî ñâåðõó. Òîëüêî ïðèçûâ, îáðàùåíèå, à íå ïðèêàç, ïðèíóæäåíèå
ìîæåò íàéòè îòêëèê â ñåðäöå ÷åëîâåêà è îòêëèêíóòüñÿ ñòðåìëåíèåì Ýðîñà.
Òàêèì îáðàçîì äëÿ Âûøåñëàâöåâà Ýðîñ åñòü ñòðåìëåíèå ê Âûñøåìó,
äîëüíåìó. Ýðîñ ÷åëîâåêà ïî ñâîåìó ñóùåñòâó æàæäåò, èùåò ïîëíîòû æèçíè.
Ýòî ñâîåîáðàçíàÿ ãàðàíòèÿ èçíà÷àëüíîé óñòðåìëåííîñòè ê Õðèñòó. Èáî
îáðàç Õðèñòà äëÿ ðóññêîãî ðåëèãèîçíîãî ñîçíàíèÿ, îñîáåííî
÷óâñòâèòåëüíîãî ê âèäåíèþ óìíîé »êðàñîòû«  âñåãäà ïîëíîòà, èçáûòîê
æèçíè, âîñêðåøåíèå, ïîáåäà íàä ñìåðòüþ, âîïëîùåíèå âñåõ öåííîñòåé9.
Âûøåñëàâöåâ ïî-ñâîåìó òðàêòóåò ðîæäåíèå â êðàñîòå, íåäîãîâîðåííîå
Ïëàòîíîì10. Ýðîñ  ýòî ñòðåìëåíèå ê êðàñîòå Íîðìàëüíûé (íåèçâðàù¸ííûé
 ñûí Ïèíèè) Ýðîñ ÷åëîâåêà èìååò ñâîþ ëîãèêó: îí ëþáèò âñ¸ ïðåêðàñíîå,
7
8
9
10

Á. Âûøåñëàâöåâ, Ýòèêà ïðåîáðàæåííîãî Ýðîñà, Ìîñêâà 1994, ñ. 46.
Á. Âûøåñëàâöåâ, Âå÷íîå â ðóññêîé ôèëîñîôèè, [â:] idem, Ýòèêà..., ñ. 200.
Á. Âûøåñëàâöåâ, Ýòèêà..., ñ. 68.
Â. Ñîëîâü¸â, Æèçíåííàÿ äðàìà Ïëàòîíà..., ñ. 614.
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ïëåíèòåëüíîå, âîçâûøåííîå. Òàêîé Ýðîñ (ñûí Ïîðîñà) óñòðåìë¸í
ê ïðåêðàñíîìó îáðàçó. Ëþáèòü ìîæíî Òîò îáðàç, êîòîðûì ìîæíî
ëþáîâàòüñÿ. Ìåæäó Ýðîñîì è åãî ïðåäìåòîì åñòü êðîâíàÿ ñâÿçü. Ýðîñ
óñòðåìëÿåòñÿ òîëüêî, ê òîìó, ÷òî ïåðåæèâàåò êàê ñâî¸ ðîäíîå, æåëàííîå, êàê
ñâî¸ ïîðîæäåíèå. Ëþáèòü ìîæíî òîëüêî êîíêðåòíûé îáðàç. È åñëè ëþáèòü
èäåàë, òî òîëüêî âîïëîùåííûé â æèâîì ëèöå. Ëþáîâü
ê ïðåêðàñíîé ìå÷òå è ïðåêðàñíîìó ðåàëüíîìó ëèöó  íå÷òî ñîâåðøåííî
ðàçëè÷íîå. Îòñþäà âàæíîñòü ðåøåíèÿ âîïðîñà äëÿ õðèñòèàíñêîãî ñîçíàíèÿ:
áûë ëè Õðèñòîñ êîíêðåòíîé èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòüþ? Ýðîñ ïîñòîÿííî
èùåò è âîñïðèìåò ëèøü òîò îáðàç, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò åãî ïðåä÷óâñòâèÿì,
ôàíòàçèÿì è ñêðûòûì æåëàíèÿì. Ýòî òî, ÷òî ÿ èñêàë,  âîñêëèêíåò Ýðîñ.
(Ó Ïëàòîíà ýòî ïðèïîìèíàíèå: ÿ ãäå-òî âèäåë ýòîò îáðàç, îí ìíå äàâíî
çíàêîì!.) Äðóãèìè ñëîâàìè, îáðàç ñîâïàäàåò ñ anima Ýðîñà.
Ýðîñ  ýòî ñèëà, êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò ëþäåé. Ëþáîâü ïðåîáðàæàåò
÷åëîâåêà, êîãäà Ýðîñ âñåëÿåòñÿ â ÷åëîâåêà. Ëþáîâü åñòü ñîñòîÿíèå
ïðåîáðàæåííîãî ÷åëîâåêà. Ýðîñ âûâîäèò ÷åëîâåêà çà ïðåäåëû ðåàëüíîñòè.
Îí óæå íå ôàíòàçèðóåò, à ãàäàåò è íå÷òî óãàäûâàåò â îáëàñòè èíîé
ðåàëüíîñòè, ñòîëü æå ðåàëüíîé, èëè áîëåå ðåàëüíîé, íåæåëè ÿ ñàì. Ëþáîâü
ê æèâîìó ÷åëîâåêó, æèâîìó Áîãó ïðåîáðàæàåò ÷åëîâåêà âîèñòèíó11.
Íà íàø âçãëÿä, ïëàòîíîâñêàÿ èäåÿ îá àíäðîãèííîñòè îñîáåííî íå
ïðèæèëàñü íà íèâå ôèëîñîôñêî-ýòè÷åñêèõ ðàññóæäåíèé Âûøåñëàâöåâà
î ïðèðîäå Ýðîñà. Åìó íàìíîãî áëèæå áûëà òåìà ðàçäâîåííîñòè,
àíòèíîìè÷íîñòè Ýðîñà, èáî ñòðåìëåíèå â ñâî¸ì ñóùåñòâå äèàëåêòè÷íî.
Ïëàòîí èçîáðàçèë áðîäÿ÷èé, êàïðèçíûé, èùóùèé õàðàêòåð Ýðîòà: òàêîâ îí
âî âñåõ ñôåðàõ ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ (è â ëþáâè, è â ñìåíå ïîêîëåíèé,
è â ïîëèòèêå, è â ôèëîñîôèè). Èñõîäÿ èç ñâîåé äâîéñòâåííîñòè (ñûí Ïîðîñà
è Ïåíèè), îí âñåãäà íàõîäèòñÿ â ñåðåäèííîì ïîëîæåíèè. Ýðîñ  òà ñèëà,
êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò è ñâÿçûâàåò òî, ÷òî óæå åñòü, è òî, ÷òî åù¸ íå ñóùåñòâóåò.
Êîíöåïöèÿ ðàçäâîåííîñòè è àíòèíîìè÷íîñòè Ýðîñà ïëàâíî ëîæèòñÿ íà
îáùèå ôèëîñîôñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ ìûñëèòåëÿ. Âûøåñëàâöåâ âî âñ¸ì
âèäåë àíòèíîìè÷íîñòü: ìèð, ÷åëîâåê, âñ¸ áûòèå, ïî åãî ìíåíèþ, ñîñòîèò èç
ãëóáî÷àéøèõ ïðîòèâîðå÷èé. Ôèëîñîôèÿ â ñâîèõ ïðîçðåíèÿõ òàê æå
àíòèíîìè÷íà, êàê è ñàìà æèçíü â ñâîèõ òðàãèçìàõ.
Èððàöèîíàëüíîñòü è íåïîçíàííîñòü Ýðîñà ïðåäñòàâëÿåò äëÿ ôèëîñîôà
îñîáûé èíòåðåñ. Åñëè ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì Ô. Íèöøå è Ê.Ã. Þíãà,
îïðàâäûâàâøèõ èäåþ ñâåäåíèÿ ôèëîñîôñêèõ èíòåíöèé ê ëè÷íîé æèçíè èõ
11

Á. Âûøåñëàâöåâ, Ýòèêà.., ñ. 71.
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àâòîðà, òî íåêîòîðàÿ òàéíà çàãàäêè óâëå÷åíèÿ èððàöèîíàëüíûì Âûøåñëàâöåâà
ïðîÿñíÿåòñÿ. Ôèëîñîô áûë ãëóáîêî óáåæä¸í, ÷òî ÷åëîâåê â ñâîèõ äåéñòâèÿõ,
â ñâîèõ àêòàõ íèêîãäà íå áûâàåò ðàöèîíàëüíî äåòåðìèíèðîâàí, îí ðåøàåòñÿ
èìåííî òîãäà, êîãäà íå íàõîäèò ðàöèîíàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ, îí äåéñòâóåò íà
ñâîé ðèñê è ñòðàõ, íå çíàÿ äî êîíöà, ÷òî åñòü è ÷òî äîëæíî áûòü12. Èìåííî òàê
Âûøåñëàâöåâ, íå íàéäÿ ðàöèîíàëüíîãî ðåøåíèÿ ñïîðà ñ Ì. Êîâàëåâñêèì13,
ïîòåðÿë ñàìîîáëàäàíèå è èçáèë ïîñëåäíåãî14. Òî åñòü, ïåðåôðàçèðóÿ Ïëàòîíà,
ìîæíî ñêàçàòü: ôèëîñîôîì âëàäåë èçâðàù¸ííûé (çëîé) Ýðîñ  îí âûøåë
èç ñåáÿ.
Â òåîðèè ëþáâè Âûøåñëàâöåâ òàêæå ïðåäñòàâèòåëü ôèëîñîôñêîïëàòîíè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ. Ðàçìûøëÿÿ íàä òåì, ÷òî æå ëþáÿò â ÷åëîâåêå,
åñëè ýòî ïîäëèííàÿ ëþáîâü, îí ñ÷èòàåò, ÷òî ëþáÿò èñòèííóþ ñàìîñòü
äðóãîãî. Ñàìîñòü íåâèäèìà, íåïîçíàííà ðàçóìîì. Ñóùåñòâóåò íåçäåøíèé
÷åëîâåê, êàê è íåçäåøíèé Áîã. Ýòà ìèñòè÷åñêàÿ ñóùíîñòü ÷åëîâåêà
íåäîñòóïíà íè ôèçèêå, íè áèîëîãèè, íè ïñèõîëîãèè, à îòêðûòà òîëüêî
ñåðäöó (îòñþäà ïîïóëÿðíîñòü òåìû ñåðäöà â ôèëîñîôñêîì òâîð÷åñòâå
Âûøåñëàâöåâà). Ëþáîâü Ô. Äîñòîåâñêîãî è Ìàðèè äå Êîíñòàí  ïðèìåð
ëþáâè íå ýðîòè÷åñêîé. Ýòî ïîëîâèíêè, íî íå ñîåäèí¸ííûå â çåìíîì ìèðå.
 òðàíñöåíäåíòàëüíûé èäåàë àíäðîãèííîãî ñîåäèíåíèÿ. Îíà ëþáèëà åãî:
èäåàëüíîå »ß«, íî íèêîãäà íå ìîãëà, â ñóùíîñòè ýðîòè÷åñêè, ïðèíÿòü åãî
çåìíóþ, ýïèëåïòè÷åñêóþ îáîëî÷êó. Îí òîæå ëþáèë å¸ êàê ñåñòðó15.
Èòàê, Âûøåñëàâöåâ ïðèíèìàåò êîíöåïöèþ ïëàòîíîâñêîãî Ýðîñà êàê
ñòðåìëåíèå. Ýðîñ íå èìååò çàêîí÷åííîé ôîðìû, ÿðêî âû÷åð÷åííîãî
ñîäåðæàíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ñóùíîñòè.
Ýðîñ àíòèíîìè÷åí è äâîéñòâåíåí (ñûí ìóäðîñòè è ãëóïîñòè, áîãàòñòâà
â áåäíîñòè). Ýðîñ  ïåðåõîäíîå ñîñòîÿíèå, ïðåáûâàíèå â òðàíñå. Èñòèííàÿ
ëþáîâü  ïåðåõîä â äðóãóþ ðåàëüíîñòü.
Ýðîñ  ñèëà, ðîæäàþùàÿñÿ â êðàñîòå, ñòðåìëåíèå ê ïðåêðàñíîìó. Ýðîñ
âìåùàåò ñîçäàíèå ïîëíîòû ÷åëîâå÷åñêîé äóøè.
Óñòðåìëåííîñòü Ýðîñà îïðåäåëÿåò âñþ äèíàìèêó äóøåâíîé æèçíè
÷åëîâåêà. Ýòî öåëîñòíàÿ, óíèâåðñàëüíàÿ êàðòèíà ïðåîáðàæåíèÿ äóøè: îò
ñóáëèìàöèè íèçøèõ àôôåêòîâ äî âîñõîæäåíèÿ ê Àáñîëþòó.
12
13

Ibidem, ñ. 100.
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ äèñêóðñà, óñòðîåííîãî â 1935 ã. ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêîé
àêàäåìèåé ïî ïîâîäó ñîôèîëîãèè Ñ. Áóëãàêîâà.
14 Â.Â. Ñàïîâ, Ôèëîñîô ïðåîáðàæ¸ííîãî ýðîñà, [â:] Á. Âûøåñëàâöåâ, Ýòèêà..., ñ. 10.
15 Á. Âûøåñëàâöåâ, Äîñòîåâñêèé î ëþáâè è áåññìåðòèè, [â:] Ðóññêèé Ýðîñ èëè
ôèëîñîôèÿ ëþáâè â Ðîññèè. Ñîñò. è àâò. âñ. ñò. Â.Ï. Øåñòàêîâ, Ìîñêâà 1991, ñ. 366.
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Streszczenie
Transformacja koncepcji Erosa Platona
w filozoficzno-atycznej twórczoci B. Wyszes³awcewa
W artykule analizuje siê istotê Erosa w koncepcji rosyjskiego filozofa Borisa Wyszes³awcewa
w aspekcie nowej interpretacji teorii Platona o Erosie.

Summary
The transformation of Platons epos conception in philosophical
and ethical creative work of B. Vysheslavtsev
In the article analyzed is the essence of Eros in the conception of the Russian philosopher
Boris Wyszeslawcew against the background of the New interpretation of Platos theory relating to
Eros.
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Ìûøëåíèå âîåííîå è ãóìàíèñòè÷íîå â ïðîèçâåäåíèÿõ
Ìëå÷íû Øëÿõ Êóçüìè ×îðíîãî, Pierwszy dzieñ wolnoci
Ëåîíà Êðó÷êîâñêîãî è Ëþäè ìû èëè íåëþäè
Âëàäèìèðà Òåíäðÿêîâà
Ìû ïðèâûêëè îòíîñèòüñÿ ê ìûñëè êàê ê èíñòðóìåíòó èëè
ñðåäñòâó äîñòèæåíèÿ öåëè. Òîãäà êàê íà ñàìîì äåëå òàêèì
èíñòðóìåíòîì [ ] ÿâëÿåòñÿ íàø ÿçûê è ñïîñîá ìûøëåíèÿ,
à öåëüþ ñòàíîâèòñÿ â ýòîì ñëó÷àå óäåðæàíèå ìûñëè ñ ïîìîùüþ
óæå ñóùåñòâóþùåãî èíñòðóìåíòà.
Ñ ýòîãî, ñîãëàñíî Ì.Ê. Ìàìàðäàøâèëè, íà÷èíàåòñÿ
ýñòåòèêà ìûøëåíèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ â êîíå÷íîì ñ÷åòå è îáëàñòü
÷åëîâå÷åñêîé ìîðàëè.
Þ. Ñåíîêîñîâ

Ôèëîñîô Ì. Ìàìàðäàøâèëè  ýòî âèäíî óæå ïî ïðèâåäåííûì
â ýïèãðàôå ñëîâàì  ñ÷èòàë ñïîñîá ìûøëåíèÿ è ýñòåòèêó ìûøëåíèÿ
êëþ÷åâûì ìîìåíòîì â æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Îòñþäà îñîçíàíèå
íåïðîñòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìûøëåíèÿ âîåííîãî ñ ãóìàíèñòè÷åñêèì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì äëÿ ïîíèìàíèÿ ðåçóëüòàòîâ,
ïîëó÷àåìûõ êàê ñëåäñòâèå òîãî, ÷òî â êîíêðåòíîé èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè
ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì äîñòèæåíèÿ öåëè. Áîëåå òîãî, ñàìà öåëü  óäåðæàíèå
ìûñëè (êàêîé? àíòè- èëè ãóìàíèñòè÷åñêîé?)  îïðåäåëÿåòñÿ è õàðàêòåðèçóåòñÿ ñïîñîáîì ìûøëåíèÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü, íå ñëó÷àéíî ñòàëî
öåíòðàëüíîé òåìîé äëÿ öåëîãî îòðÿäà ïèñàòåëåé, îçàáî÷åííûõ ñóäüáàìè
ìèðà è ÷åëîâåêà.
Êîðíè ïðîáëåìû ìûøëåíèå âîåííîå è ãóìàíèñòè÷åñêîå óõîäÿò
âãëóáü XIX  íà÷àëà ÕÕ ñòîëåòèé, êîãäà âîçìóùåííîå ñîçíàíèå ÷åëîâåêà
ðåøèòåëüíî âîññòàëî ïðîòèâ âîéíû  ýòîãî óçàêîíåííîãî óáèéñòâà
(Ì. Ãàíäè, Ë. Òîëñòîé, À. Ôðàíñ è äð.). Íî ñ îñîáîé îñòðîòîé ýòîò âîïðîñ

146

Luiza Oleander

âíîâü âîçíèê â ñåðåäèíå ÕÕ âåêà, êîãäà ìèð ïîòðÿñëè êàòàêëèçìû
ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà, êàòàñòðîôû, ïðèâåäøèå ê íåèñ÷èñëèìûì æåðòâàì,
êîãäà áûëè ñîâåðøåíû âåëè÷àéøèå ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà;
êàæåòñÿ, ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü ïåðåñòàëà áûòü öåííîñòüþ, à çàïîâåäü Íå
óáèé! îêîí÷àòåëüíî ïðåäàíà çàáâåíèþ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïèñàòåëè íå
òîëüêî ïîäíÿëè ñâîé ïðîòåñòóþùèé ãîëîñ ïðîòèâ ïîïðàíèÿ ãóìàíèçìà, íî
è ïîñòàâèëè ïðîáëåìó ñòîëêíîâåíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ, êàê îòìåòèë
Ä. Ãóñàðîâ, çà ÷åðòîé ìèëîñåðäèÿ1 ìûøëåíèÿ âîåííîãî ñ ìûøëåíèåì
ãóìàíèñòè÷åñêèì â ôèëîñîôñêîì àñïåêòå, çàñòàâëÿÿ çàäóìàòüñÿ íàä
âîïðîñàìè: Êòî ìû? ×òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò? Ïî÷åìó â ÷åëîâåêå
ïðîáóæäàåòñÿ çâåðü?
Öåëü äîêëàäà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû, ïðîñëåäèâ â ëèòåðàòóðå ïåðâîé
ïîëîâèíû 40-õ è 70-õ ãã. ÕÕ ñò. ÷åðåç ïîýòèêó, ïîñòàíîâêó
è õóäîæåñòâåííîå ðåøåíèå êîíôëèêòà, âîçíèêøåãî ìåæäó ìûøëåíèåì
âîåííûì è ãóìàíèñòè÷åñêèì, îïðåäåëèòü õàðàêòåð ðàçâèòèÿ
õóäîæåñòâåííî-ôèëîñîôñêîé ìûñëè, íàïðàâëåííîé íà çàùèòó
îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé.
Ñðåäè ïðîèçâåäåíèé, ïîñâÿùåííûõ ýòîé ìíîãîàñïåêòíîé ïðîáëåìå (Zeit
zu leben und Zeit zu sterben Ý.-M. Ðåìàðêà, Der Grosse Krieg weisser Männer
À. Öâåéãà, Íåìîé À. Àäàìîâè÷à, Ïàñòóõ è ïàñòóøêà, Ïðîêëÿòû
è óáèòû Â. Àñòàôüåâà è äð.)  êàê êîíñòàíòû òåìû  öåëåñîîáðàçíî
âûäåëèòü ñîçäàííûå áåëîðóññêèì, ïîëüñêèì è ðóññêèì ïèñàòåëÿìè
â ðàçíîå âðåìÿ è íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà (âàæíî, ÷òî êîíòàêòíîãåíåòè÷åñêèå ñâÿçè òóò èñêëþ÷åíû) ïðîèçâåäåíèÿ  ðîìàí Ê. ×îðíîãî
Ìëå÷íû Øëÿõ (Ìëå÷íûé ïóòü) (1944), ïüåñó Ë. Êðó÷êîâñêîãî Pierwszy dzieñ
wolnoci (1946), ïîâåñòü Â. Òåíäðÿêîâà Ëþäè ìû èëè íå ëþäè (19751976).
Âûáîð íå ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíûì óæå ïîòîìó, ÷òî Ê. ×îðíûé,
Ë. Êðó÷êîâñêèé, Â. Òåíäðÿêîâ â îñíîâó ñâîèõ ñþæåòîâ ïîëîæèëè ñõîæóþ
ñèòóàöèþ: â íå áîåâîé, íî è íå â ìèðíîé îáñòàíîâêå ëèöîì ê ëèöó
âñòðå÷àþòñÿ ëþäè èç âðàæäåáíûõ, âîþþùèõ ñòîðîí. Òèïîëîãèÿ
ïîñòðîåíèÿ ñþæåòà âûðàæàåòñÿ â åãî äâèæåíèè, îñóùåñòâëÿþùåãîñÿ â òðè
ýòàïà è â òàêîì íàïðàâëåíèè:
1. ýòàï  ïðîòèâîñòîÿíèå ÷óæîé «ñâîé òåðÿåò ñâîþ îñòðîòó;
2. ýòàï  ñêëàäûâàåòñÿ àòìîñôåðà ïðèÿòèÿ îäíèõ äðóãèìè (ïðè÷èíû
åäèíåíèÿ ðàçëè÷íû);
3. ýòàï  ðàñïàä øàòêîãî åäèíñòâà íà ñâîé « ÷óæîé.
1

Ä. Ãóñàðîâ, Çà ÷åðòîé ìèëîñåðäèÿ, Ðîìàí-ãàçåòà 1980, ¹ 13.
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Ðàçâÿçêà òðàãè÷íà: êîí÷àåòñÿ óáèéñòâîì ÷óæîãî. Äåëåíèå ïðîèñõîäèò
âî âñåõ òðåõ ïðîèçâåäåíèÿõ ïî ãðàíèöå ìîðàëüíî-èäåîëîãè÷åñêèõ
ïðèíöèïîâ æèçíè: ìûøëåíèå âîéíîé âñòàåò â êîíôðîíòàöèþ ñ ìûøëåíèåì
ãóìàíèñòè÷åñêèì è íà÷èíàåò óïðàâëÿòü âûáîðîì ÷åëîâåêà è  êàê
ñëåäñòâèå  åãî ïîñòóïêîì.
Ê. ×îðíûé â ðîìàíå Ìëå÷íû Øëÿõ ïîñòàâèë âå÷íóþ ôèëîñîôñêóþ
ïðîáëåìó áîðüáû Æèçíè ñî Ñìåðòüþ â óñëîâèÿõ ñòîëêíîâåíèÿ Äîáðà
è Çëà, äâóõ òèïîâ ìûøëåíèÿ  âîåííîãî è ãóìàíèñòè÷åñêîãî  â òàêîì
ðàêóðñå, â êàêîì îíè â ïåðâîé ïîëîâèíå 40-õ ãã. íèêåì åùå ïîñòàâëåíû íå
áûëè. È íå ñëó÷àéíî â ïîýòèêå ðîìàíà Æèçíü, âçÿòàÿ â îíòîëîãè÷åñêîì
àñïåêòå, èçîáðàæåíà àáñòðàêòíî, äàæå îëèöåòâîðåííî, êàê äåéñòâóþùåå
ëèöî: æèöö¸ ñòóëiëàñÿ ¢ ëÿñû i öiõiÿ çàêóòêi, äàëåé àä ÿçäæàëûõ äàðîã;
îáðàç æå Ñìåðòè èñòîðè÷åñêè êîíêðåòèçèðîâàí: îíà âîðâàëàñü â áåëîðóññêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü â äâóõ èïîñòàñÿõ  â âèäå ôàøèñòñêîãî íàøåñòâèÿ:
ñïà÷àòêó òóò ïðàéøëi áûëi íÿìåöê³ÿ òàíê³, à ïàñëÿ íå ðàç ïðàõîäç³ë³
íÿìåöê³ÿ êàðí³ê³,  è ãîëîäà.
Ðîìàí íà÷èíàåòñÿ c ëèðèêî-ýïè÷åñêîé êàðòèíû, íà êîòîðîé èçîáðàæåíà
ðóèíà. Ðîäíîé êðàé ðàñòîïòàí ôàøèñòñêèì ñàïîãîì: ñïóñòîøàííå öÿãëîñÿ
ê³ëàìåòðà¢ ìîæà íà òðûööÿòü, çåìëÿ áûëà ïîêðûòà ïåïëîì, ÷òî ñòàëî
âûðàæåíèåì òðàãåäèè Æèçíè è ãîñïîäñòâîì Ñìåðòè. Òóò ëüãà áûëî
ïðàéñö³ âÿë³êóþ ïðàñòîðó ³ íå íàïàòêàöü ÷àëàâåêà ³ ÿãî àñåë³ø÷à. Âåëüì³
ìíîãà òóò ÷àðíåëàñÿ ïå÷ûø÷à¢. Ìíîãà ë¸òàëà âàðàííÿ, ³ áðàõàë³
âàëà÷àø÷ûÿ ñàáàê³. ×àñàì³ áûëî ïàäîáíà, øòî ïðîéäçå ñòðóìåíü òðóïíàãà
äóõó. Âåëüì³ ìàãëî áûöü, øòî äçå-íåáóäçü ãí³¢ õòî íåïàõàâàíû 2 .
Â öâåòîâîé ãàììå ïåéçàæà äîìèíèðóþò ñåðûå è ÷åðíûå òîíà: òðàâà
ïî÷àðíåëàå, ñ÷àðíåëàå ëiñöå, ìíîãà ...÷àðíåëàñÿ ïå÷èø÷à¢ ³ ò.ä. Íà ýòîì
ôîíå ÿðêèå êðàñêè ðûæàÿ (ðûæû áûê) è çåëåíàÿ (òðàâû çÿëåíiâà) ñëóæèëè
êîíòðàñòîì ÷åðíîìó è ñåðîìó, ïîä÷åðêèâàÿ áåçæèçíåííîñòü ïðîñòðàíñòâà.
Ïåïåë, ÿâëÿþùèéñÿ êëþ÷åâûì îáðàçîì â èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíîé
ñèñòåìå ðîìàíà, ñîçäàåò îáùèé  ñåðûé  êîëîðèò.
Ïåïåë (ñóõi ïîïåë)  ýòî îäíîâðåìåííî è äåòàëü âîåííîãî ïåéçàæà,
è îáðàç/ñèìâîë, ñêîíöåíòðèðîâàííîå âûðàæåíèå íàðîäíîãî ñòðàäàíèÿ.
Ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå ëåêñåìû Ïåïåë ñâîèìè êîðíÿìè óõîäèò â äàëåêèå
áèáëåéñêèå âðåìåíà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò êíèãè Ýñòåðà [Ýñò. 4.1],
Ïðîðîêîâ Éîíû [Éîí. 3.6] è Ìèõåÿ [Ìèõ. 1.10]. Ôðàçà: âåöåð êðóöi¢
2 Ê. ×îðíû, Ìëå÷íû Øëÿõ, [â:] Çáîð. òâîðà¢: Ó 8 ò., Ìàñòàöêàÿ ë³òàðàòóðà, Ìiíñê 1974,
ò. 6, ñ. 169.
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i ¢çí³ìà¢ ñóõ³ ïîïåë  àññîöèàòèâíî (áëàãîäàðÿ îïîðå íà êîíòåêñò
ïðîèçâåäåíèÿ) âûçûâàåò â âîîáðàæåíèè îáðàç ãëàç, â êîòîðûõ âûïëàêàíû
âñå ñëåçû, à â ïàìÿòè ôðàçåîëîãèçì ïîñûïàòü ïåïëîì ãîëîâó, ò.å.
ïðåäàòüñÿ êðàéíåé ñêîðáè, ïå÷àëè ïî ñëó÷àþ êàêîé-ëèáî óòðàòû, áåäñòâèÿ
(ïåðâîíà÷àëüíî: äðåâíååâðåéñêèé îáðÿä, ñèìâîëèçèðóþùèé îáùèé
òðàóð)3 .
Ðàñêðûâàÿ òðàãåäèþ âîéíû ÷åðåç ïîýòè÷åñêèé îáðàç Ïåïëà è åãî
èíòåíñèîíàëüíîå ïîëå, îáðàçóåìîì ìíîãî÷èñëåííûìè êîíòåêñòóàëüíûìè
ñèíîíèìàìè ñ ðàäèóñîì àä âÿë³êàãà ïàæàð³ø÷à äî êó÷è àñìàëêà¢
(ãîëîâ¸øåê), Ê. ×îðíûé íà÷èíàåò ðàññêàç ñ âûðàæåíèÿ îáùåíàðîäíîé áåäû
(â ýêñïîçèöèè ðîìàíà) è çàâåðøàåò åãî èçîáðàæåíèåì ëè÷íîãî ãîðÿ,
ïîñòèãøåãî Âëàäèìèðà ßðìàëèöêîãî (êàðàòåëè ïîâåñèëè åãî ìàòü),
è çàðîæäåíèÿ â äóøå ãåðîÿ ÷óâñòâà ñïðàâåäëèâîé ìåñòè, ðåøèìîñòè
áåñïîùàäíî óíè÷òîæàòü ôàøèñòñêîãî çâåðÿ íà ñâîåé çåìëå äî ïîñëåäíåãî
âðàæåñêîãî ñîëäàòà è äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå ñêèíåò ñ ñåáÿ æåñòîêîå ÿðìî
îêêóïàöèè (â ðàçâÿçêå ðîìàíà).
Íàððàòèâ ðîìàíà Ìëå÷íû Øëÿõ ñòðîèòñÿ ïî ïðèíöèïó îêîëüöåâàíèÿ:
ñöåíû ïîæàðèù  âûææåííàÿ Ðîäèíà (îáùèé Äîì) è ñîææåííûé ðîäíîé
î÷àã (ñâîé Äîì) îáðàçóþò ñâîåîáðàçíóþ ðàìó âîêðóã îáëàäàþùåãî ñâîåé
ôàáóëüíîé êàíâîé ýïèçîäà ñ èñòîðèåé ñëó÷àéíîé âñòðå÷è ëþäåé íà äîðîãå
âîéíû. Î åãî îòíîñèòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò òî, ÷òî
â íåì åñòü çàâÿçêà (ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ ãîëîäíûõ âî âðåìÿ îõîòû íà áûêà),
ðàçâèòèå äåéñòâèÿ (íàðàñòàíèå âðàæäåáíîé ïîäîçðèòåëüíîñòè äðóã ê äðóãó,
ñòðåìëåíèå îöåíèòü îïàñíîñòü, êîòîðóþ êàæäûé ïðåäñòàâëÿåò êàæäîìó)
ñ âîçíèêíîâåíèåì êðèçèñíîãî õðîíîòîïà (âíåçàïíîå ïîÿâëåíèå ôàøèñòñêîãî
îôèöåðà ñ ñîëäàòàìè, ðàñïàä íåïðî÷íîãî ïñåâäîåäèíñòâà íà äâå âðàæåñêèå
ãðóïïû  îêêóïàíòîâ è èõ ïëåííèêîâ  Âëàäèìèðà ßðìàëèöêîãî è Íîâàêà),
êóëüìèíàöèÿ (ðåøèìîñòü ïëåííèêîâ íà ïðîòèâîäåéñòâèå) è ðàçâÿçêà (ïîäæîã
Ñÿìàãîþ ñâîåãî äîìà âìåñòå ñ ãèòëåðîâöàìè è ñïàñåíèå ïëåííèêîâ).
Îäíàêî âû÷ëåíåííûé èç îáðàìëåíèÿ ýïèçîä íå ñïîñîáåí íåñòè íà ñåáå
âñþ ãëóáèíó ôèëîñîôñêîãî ñìûñëà ðîìàíà Ìëå÷íû Øëÿõ.
Íå ñëó÷àéíî Ê. ×îðíûé â ýêñïîçèöèîííîé ÷àñòè ðîìàíà ïîä÷åðêèâàåò,
÷òî åãî ïåðñîíàæè ïîâåëè ñåáÿ ïî-ëþäñêè â ñïåöèôè÷åñêèõ ýêñòðåìàëüíûõ
óñëîâèÿõ, ïðè êîòîðûõ ïîÿâèëàñü óãðîçà èõ áèîëîãè÷åñêîìó
ñóùåñòâîâàíèþ. Âîéíà ñâåëà èõ è ïîñòàâèëà ïåðåä íåìèíóåìîé ãîëîäíîé
ñìåðòüþ. Ðûæèé áûê áûë èõ ñïàñåíèåì, íî åãî íóæíî áûëî áðàòü ãîëûìè
3

Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, Èçä-âî Ðóññêèé ÿçûê, Ìîñêâà 1981, ò. III, ñ. 41.
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ðóêàìè. Ïèñàòåëü ïîêàçûâàåò, ÷òî îñíîâíûì òîë÷êîì ê îáúåäèíåíèþ
ïîñëóæèë èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ. Ýòî îí ïðèíóäèë îáúåäèíèòüñÿ
ìóæ÷èí, ïðèíàäëåæàùèõ ê ïðîòèâîáîðñòâóþùèì ñòîðîíàì: Õîöü ÿíû
ÿø÷ý i íå ïàñïåëi ïàçíà¸ìiööà àäçií ç àäíûì, àëå ÿê áûööàì áû ¢æî áûëi
äîáðà çíà¸ìûÿ. Óæî ÿíû ñòàíàâiëiñÿ ïàäîáíûÿ äà çìî¢ø÷ûêà¢, ÿêiÿ ðàçàì,
ïëÿ÷î ç ïëÿ÷îì, ïàâiííû áàðàíiööà àä íåéêiõ íåâÿäîìöà¢, øòî âûÿâiëiñÿ
òàê áëiçêà òóò4 . Â ýòèõ óñëîâèÿõ, ãîâîðÿ ñëîâàìè Ì. Ìàìàðäàøâèëè,
ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ñîáûòèÿ âîçíèêëà êàêàÿ-òî èñêðà èíîãî,
äåéñòâèòåëüíîãî îáùåíèÿ: Êîæíû ç iõ óæî áà÷û¢ ó äðóãiì ñâàéãî
àäíàäóìöà, i ðûñè ÷àëàâå÷íàñöû i ñÿáðî¢ñòâà çãàíÿëì ç iõ òâàðà¢ ðûñè
çâÿðûíàãî ñòðàõó. À ÿê æà! Ó iõ æà öÿïåð ¸ñöü àäíà ñïðàâà, i ìîæà ñëà¢íàå i
òàêîå æàäàíàå ñÿáðî¢ñòâà çàïàíóå ïîìiæ iìi5 .
Äëÿ ïåðåäà÷è ïñèõîëîãè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè ñöåíû Ê. ×îðíûé
èçáèðàåò îñîáóþ íàððàòèâíóþ ñòðàòåãèþ, êîòîðàÿ âûíóæäàåò ðåöèïèåíòà
ìåíÿòü òî÷êó îáçîðà ïðîèñõîäÿùåãî: ñ îäíîé ïîçèöèè îí äîëæåí áðîñàòü
ñâîé âçãëÿä â ãëóáèíû äóøè êàæäîãî ïåðñîíàæà, ãäå óæå çàòåïëèëàñü
íàäåæäà íà äðóæåëþáèå, ðàäîñòü îò âîçíèêøåãî äîâåðèÿ äðóã ê äðóãó;
à ñ äðóãîé  òî÷êà îáçîðà âäðóã ìåíÿåòñÿ!  îí âèäèò âñåõ äåéñòâóþùèõ
ëèö óæå ñî ñòîðîíû, íàáëþäàÿ ïîÿâëåíèå íà èõ ëèöàõ ÷åðò ÷åëîâå÷íîñòè.
Íî â óñëîâèÿõ æåñòîêîé âîéíû äîëãî ýòî ïðîäîëæàòüñÿ íå ìîãëî.
Ìûøëåíèå âîéíîé çàñòàâëÿåò èõ ÷óâñòâîâàòü óãðîçó, èäóùóþ äðóã îò
äðóãà, ñðàçó æå, êàê òîëüêî ÷óâñòâî ãîëîäà áûëî óòîëåíî, à ñìåðòü ìîãëà
ïðèéòè ñ äðóãîé ñòîðîíû. Êàæäûé äëÿ êàæäîãî ñòàë îïàñåí: Òûì ÷àñàì
ñàìû ìàëàäçåéøû çíî¢ ïàäíÿ¢ñÿ, êàá âûéñö³. Ïàäíÿ¢ñÿ ³ òî¢ñòû. Ðàïòîì
ìëàäû íå âûòðûìà¢:  ×àãî òû íå ñïóñêàåø ìÿíå ç âîêà? Ìû òóò ðî¢íûÿ
¢ñå!  [ ] Àëå æ i òû çà ìíîþ õîäçiø6 .
Â ýòîé âñòðå÷å íà ÷àøó âåñîâ áûëè áðîøåíû ×åëîâå÷íîñòü (Äîáðî)
è ïðîòèâîñòîÿùàÿ åé æåñòîêàÿ âðàæäà (Çëî); â çàâèñèìîñòè îò ðåçêî
ìåíÿþùåéñÿ îáñòàíîâêè ïåðåòÿãèâàëî òî îäíî, òî äðóãîå. À â îñíîâå, åñëè
áðàòü âî âíèìàíèå êîíêðåòíîñòü ñèòóàöèè, îò ýòîãî çàâèñåëà ñàìà Æèçíü,
ïðåæäå âñåãî âîçìîæíîñòü äûøàòü è õîäèòü ïîä Ñîëíöåì.
Îáñòîÿòåëüñòâà, èçîáðàæåííûå Ê. ×îðíûì, íîñÿò ýêñïåðèìåíòàëüíûé
õàðàêòåð, ÷òî ïîçâîëÿåò ÿðêî âûñâå÷èâàòü ëþäñêóþ ïðèðîäó, âçÿòóþ â åå
çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëüíîé è èäåîëîãè÷åñêîé ñóòè êàæäîãî ïåðñîíàæà..
4
5
6

Ê. ×îðíû, op. cit., ñ. 174.
Ibidem.
Ibidem, ñ. 185.
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Ïåðâàÿ ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé îêàçàëèñü ãåðîè ðîìàíà, îáúåäèíÿåò èõ
ïîòîìó, ÷òî îíè âñòàëè ïåðåä ëèöîì îáùåãî âðàãà  Ãîëîäà, ïåðåä âûáîðîì
 èíñòèíêòèâíûì, íåîñîçíàííûì  ìåæäó Æèçíüþ è Ñìåðòüþ. Ðàçîáùåíèå
îáîçíà÷àëî Ñìåðòü. Îòñþäà âñòàåò âîïðîñ: ïðàâîìåðíî ëè îõîòó íà áûêà
ñ÷èòàòü ÷åëîâå÷íûì ïîñòóïêîì êàæäîãî èç åå ó÷àñòíèêîâ, à ñëåäîâàòåëüíî,
îöåíèâàòü èõ äåéñòâèÿ ñ ìîðàëüíîé ñòîðîíû? Ïî óòâåðæäåíèþ
Ì. Ìàìàðäàøâèëè, ìîðàëüíûé ïîñòóïîê êàê è ìûñëü èëè åñòü, èëè èõ
íåò7 . Â äàííîì ñëó÷àå òàêîé ïîñòóïîê îòñóòñòâîâàë. È ýòî îòñóòñòâèå
ãîâîðèëî îá îïðåäåëåííîé öåëüíîñòè êàæäîãî èç ñîáðàâøèõñÿ âîëåþ
âîåííîãî ñëó÷àÿ ñòîëü ðàçëè÷íûõ ëþäåé: íèêòî èç íèõ íà ïîäîáèå ãåðîåâ
Ý.-Ì. Ðåìàðêà íå èñïûòûâàë ðàçäâîåííîñòè äóøè, óãðûçåíèé ñîâåñòè.
È êàê òîëüêî äëÿ îäíîé èç ñòîðîí (â äàííîì ñëó÷àå íåìåöêîé) îïÿòü-òàêè
ñëó÷àé ïðèñûëàåò ïîäìîãó, ñðàçó îáíàæàåòñÿ ñîöèàëüíàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ
ñóòü, à òàêæå íàïðàâëåííîñòü äåéñòâèé êàæäîãî èç ïåðñîíàæåé ðîìàíà
Ìëå÷íû Øëÿõ. È ñíîâà ãîñïîäñòâóåò çàêîí ñàìîñîõðàíåíèÿ  ôàêòîð
â ôèëîñîôñêîì àñïåêòå ðîìàíà ìíîãîçíà÷íûé.
Ñàìîñîõðàíåíèå  êëþ÷åâîé ìîòèâ, îáúÿñíÿþùèé äåéñòâèÿ
ïåðñîíàæåé â ïåðâûõ äâóõ íà÷àëüíûõ ñöåíàõ  îõîòû íà áûêà è â äîìå
Íèêîëàÿ Ñÿìàãè. Ðîìàííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâ ïîñòðîåíà òàê, ÷òî
öåíòðàëüíóþ ðîëü â ðàñêðûòèè ìèìèêðè÷åñêîãî ñïîñîáà ìûøëåíèÿ êàê
èíñòðóìåíòà äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè  â äaííîì ñëó÷àå ñàìîñîõðàíåíèÿ 
èñïîëíÿåò îïóõøèé (àïóõëû), êàê ïîòîì âûÿñíÿåòñÿ, ñîëäàò ïîëêîâíèêà
(ñíà÷àëà ýòî Òî¢ñòû, Òà¢ñìàòû). Ýòî îïóõøèé  òåïåðü óæå íå
èíñòèíêòèâíî, à âïîëíå îñîçíàííî ïðîÿâëÿåò èíèöèàòèâó äëÿ ñâîåãî
ñïàñåíèÿ, ýêñïëóàòèðóÿ îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè, àïåëëèðóÿ ê òàêèì
÷óâñòâàì, êàê ñîñòðàäàíèå. Îïóõøèé èñïîâåäóåòñÿ, ïîêàçûâàåò ôîòîãðàôèè
äî÷åðè Ãåðòðóäû, íàäåÿñü, ÷òî ãîëóáêà (îí âûãîâàðèâàë êàëþáêà) Ãàíóñÿ
ïîæàëååò åãî, çàùèòèò: Êàëþáêà! ß ëåäçüâå æûâó. Çàïûòàåøñÿ ¢ ñâà¸é
ìàö³, ³ ÿíà íàõâàë³òü öÿáå, êàë³ òû áóäçåø Ãåðòðóäçå ñÿñòðà, à ìíå
âûðàòàâàëüí³öà8 . Óçíàâ, ÷òî íåìöû ñîæãëè â Ìèíñêå åå ìàòü, îïóõøèé
âñþ âèíó ñâàëèâàåò íà Ãèòëåðà. Çà ñîáîé æå âèíû/îòâåòñòâåííîñòè îí,
î÷óòèâøèéñÿ çàõâàò÷èêîì ÷óæîé çåìëè, ïðèçíàâàòü íå õî÷åò
è ïðåäïî÷èòàåò ãîâîðèòü î ñâîèõ ñòðàäàíèÿõ â æàëîñòíûõ òîíàõ: êàëà÷óñÿ
àä ñëàáàñöi; ãîëàä ïàðâà¢ ó ìÿíå ¢ñ¸ ¢ñÿðýäçiíå; ÿ íÿø÷àñíàå ñòâàðýííå;
¢ïàäó íà äîðîçå I êîí÷óñÿ; ïàøêàäóé ìÿíå.
7 Ì. Ìàìàðäàøâèëè, Ýñòåòèêà ìûøëåíèÿ, Ìîñêîâñêàÿ øêîëà ïîëèòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé, Ìîñêâà 2001, ñ. 7.
8 K. ×opíû, op. cit., ñ. 218.
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Òà¢ñìàòû òîæå íàìåðèâàåòñÿ èñïîâåäàòüñÿ â ñâîåì íåñ÷àñòèè,
îêîí÷àòåëüíî ïîòåðÿâ ñàìîíàäåÿííîñòü, îí ñòàë íå ìåíåå æàëêèé, ÷åì
îïóõøèé, êîòîðûé óæå ôèëîñîôñêè ðàññóæäàë î Ìëå÷íîì ïóòè  ñèìâîëå,
îáúåäèíÿþùèõ âñåõ ëþäåé. Íî êàê òîëüêî òà¢ñìàòû è àïóõëû ïðåäñòàëè
ïåðåä íåìåöêèì îôèöåðîì, ïî÷óâñòâîâàëè ñâîþ áåçîïàñíîñòü, îíè ñðàçó
îáðåëè îáëèê îêêóïàíòîâ. Òåïåðü îíè íå ñòàðàþòñÿ ñìåíèòü ìûøëåíèå
âîéíîé ó Ãàíóñè è Ñÿìàãè íà ãóìàíèñòè÷åñêîå, íàïðîòèâ, òîëñòûé
ïîëêîâíèê íà÷èíàåò âûäàâàòü âñåõ, ñ ÷üåé ïîìîùüþ îí îñòàëñÿ æèâ.
Îäíàêî, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà ñíîâà ñêëàäûâàþòñÿ òàê, ÷òî àïóõëû ïîïàäàåò
â çàâèñèìîñòü îò ßðìàëèöêîãî è Ñàìàãè, îí ñíîâà èùåò ó íèõ çàùèòû.
È òàê äî òåõ ïîð, ïîêà íå íàéäåò ñâîé êîíåö îò ïóëè ßðìàëèöêîãî, êîòîðûé
òîæå ìûñëèò âîéíîé. Íî êàêàÿ ïðîïàñòü ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñïîñîáàìè
ìûøëåíèÿ: ßðìàëèöêèé ñòðåëÿë óæå íå â îïóõøåãî (íå ñëó÷àéíî â òåêñòå
óïîðíî ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî îïóõëîñòü, ðåçóëüòàò ãîëîäà, óæå èñ÷åçëà ñ åãî
ëèöà), à â ñîëäàòà âåðìàõòà, êîòîðûé, âîçâðàòÿñü ê ñâîèì, áóäåò âìåñòå ñî
âñåìè óíè÷òîæàòü áåëîðóññêèé íàðîä. Êîíåö îïóõøåãî çàêîíîìåðåí
è èìååò ñâîé ôèëîñîôñêèé ñìûñë: íåëüçÿ áåçíàêàçàííî áûòü ïðè÷àñòíûì
ê êðîâàâûì äåëàì, èáî êòî ñ ìå÷îì ïðèäåò, òîò îò ìå÷à è ïîãèáíåò.
Â ðàçãàð æåñòîêîé áîðüáû ñ ôàøèçìîì âûíóæäåííîå äëÿ ßðìàëèöêîãî
ìûøëåíèå âîéíîé áûëî åäèíñòâåííî íåîáõîäèìûì íå òîëüêî ðàäè
ñïàñåíèÿ ðîäíîé çåìëè, íî è çàùèòû ãóìàíèñòè÷åñêèõ, îáùå÷åëîâå÷åñêèõ
öåííîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ  è ïðàâî íà æèçíü. Âîò ïî÷åìó â ýïèëîãå
ãîâîðèòñÿ ïðî óõîä Ãàíóñè, Íîâàêà è Ñÿìàãè â ëåñ, ê ïàðòèçàíàì.
Îäíàêî, ïîíèìàÿ íåèçáåæíîñòü è ñïðàâåäëèâîñòü âåäåíèÿ
áåñïîùàäíîé áîðüáû ñ êðîâàâûì âðàãîì, Ê. ×îðíûé ïðè âñåì ïðè òîì
æàæäåò îáúåäèíåíèÿ ëþäåé â ÷åëîâå÷åñòâî, êîòîðîå ðàññòàíåòñÿ íàêîíåöòî ñ ìûøëåíèåì âîéíîé. È â ðåçóëüòàòå îáðàòíîãî ÷òåíèÿ (Í. Ãåé) íîâûì
ñìûñëîì, îáðàùåííûì â áóäóùåå, íàïîëíÿþòñÿ íàïèñàííûå â íà÷àëå
ðîìàíà ñëîâà: ßê áûööàì áû ¢ñå ÿíû ðàçóìåëi àäç³í àäíàãî ÿê íå òðýáà
ëåïø. Çãîäà áûëà ïàì³æ ³ì³ ³ ÿäíàííå9 .
Ñîïîñòàâëÿÿ ðîìàí Ê. ×îðíîãî Ìëå÷íû Øëÿõ ñ äðàìîé
Ë. Êðó÷êîâñêîãî Pierwszy dzieñ wolnoci è ïîâåñòüþ Â. Òåíäðÿêîâà Ëþäè
ìû èëè íåëþäè, íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå ïðåæäå âñåãî íà òðåõ
ñìûñëîîáðàçóþùèõ ôàêòîðàõ:
 õðîíîòîïå îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé;
 âðåìåííoé äèñòàíöèè, îòäåëÿþùåé ïîâåñòâîâàíèå îò îïèñûâàåìîãî
ïðîèñøåñòâèÿ;
9

Ê. ×îðíû, op. cit., ñ. 176.
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 ðîëè, èñïîëíÿåìîé ïåðñîíàæàìè ýòèõ ïðîèçâåäåíèé âî Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíå.
Åñëè äåéñòâèå ðîìàíà Ê. ×îðíîãî ïðîèñõîäèò â ðàçãàð âîåííûõ
äåéñòâèé íà âûææåííîé êàðàòåëÿìè áåëîðóññêîé çåìëå, òî â äðàìå
Ë. Êðó÷êîâñêîãî  â êîíöå âîéíû, â äîìå áåæàâøåé èç ïðèôðîíòîâîé çîíû
ñåìüè Êëþãå, ãäå âñòðå÷àþòñÿ âûðâàâøèåñÿ íà ñâîáîäó óçíèêè êîíöëàãåðÿ,
îôèöåðû (obcy oficerowie, jeñcy uwolnieni z obozu) è íåìåöêèé äîêòîð ñî
ñâîèìè äî÷åðüìè  ìàëåíüêîé Ëîðõåí, ñåìíàäöàòèëåòíåé Ëóççè
è äåâÿòíàäöàòèëåòíåé Èíãîé. Ôðîíò óøåë âïåðåä. Ãîðîäîê îïóñòåë.
Áåçâëàñòèå. Äî÷åðè äîêòîðà îêàçàëèñü ïîä óãðîçîé íàñèëèÿ è ñìåðòè.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âñå îíè íå èìåëè íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê çëîäåÿíèÿì
ôàøèçìà; áîëåå òîãî, äîêòîð îñòàåòñÿ âåðíûì êëÿòâå Ãèïïîêðàòà: Lekarz,
jak ¿o³nierz na posterunku [ïîÿñíÿåò îí Ìèõàëó, ïî÷åìó íå ìîæåò íî÷åâàòü
íå ó ñåáÿ äîìà  Ë.Î.]  musi byæ tam, gdzie mog¹ go szukaæ w razie jakiego
wypadku. W miecie jest trochê ludzi, w dodatku sami cudzoziemcy, ludzi
z obozów, z robót przymusowych. Jako niemiecki lekarz czujê siê wobec nich
szczególnie zobowi¹zany10 . Â ýòîé ñèòóàöèè áûâøèé óçíèê ßí, âñòóïàÿ
â êîíôëèêò ñî ñâîèìè òîâàðèùàìè è cëûøà îò íèõ ïðîòåñòóþùåå çàÿâëåíèå:
nie mamy prawa ochraniaæ naszych wrogów11 ,  âñå-òàêè ðåøàåò â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ñòàòü íà çàùèòó ÷åñòè è æèçíè äåâóøåê. Ñîâåðøåííî
î÷åâèäíî, ÷òî â äðàìå Ë. Êðó÷êîâñêîãî òàê æå, êàê è â ðîìàíå Ê. ×îðíîãî,
íî íà äðóãîé îñíîâå, îáðàçîâàëîñü ñëîæíîå ñèòóàöèîííîå, à ïîòîìó
è âðåìåííîå åäèíñòâî, êîòîðîå âñêîðå òîæå ðàñïàäåòñÿ íà ñâîèõ è âðàãîâ.
Öåíòðàëüíûìè ôèãóðàìè êîíôëèêòà ñòàíîâÿòñÿ ßí è Èíãà. ßí,
î÷åâèäíî, îêàçàëñÿ ñïîñîáíûì ñòàòü âûøå ìåñòè è íåíàâèñòè, îí âðîäå áû
îñâîáîäèëñÿ íå òîëüêî èç êîíöëàãåðÿ, íî è îò ìûøëåíèÿ âîéíîé
è îêîí÷àòåëüíî äåëàåò íðàâñòâåííûé âûáîð â ïîëüçó âûñîêîãî
ãóìàíèñòè÷åñêîãî èäåàëà. Îí, êàê åìó êàæåòñÿ, íå òîëüêî ñàì íå ïðè÷èíèò
Èíãå è åå ñåñòðàì âðåäà, íî, íàïðîòèâ, ñòàíåò èì îïîðîé, åñëè îíè
îêàæóòñÿ â îïàñíîñòè. Îí æàæäåò æèòü, ñòðåìÿñü ê ñâîáîäå âûáîðà, æåëàåò
äåëàòü íå òî, ÷òî ìîæåò, à òî, ÷òî õî÷åò, è íå äåëàòü òîãî, ÷åãî íå õî÷åò.
Âèäÿ â ýòîì ïðîÿâëåíèå è âîëè, è ñèëû Äóõà. Â åãî ðûöàðñêîì ðåøåíèè, íà
íàø âçãëÿä, ãëàâåíñòâîâàëî â äàííûé ìîìåíò æåëàíèå îñòàòüñÿ ïðåæäå
âñåãî ÷åëîâåêîì.
Èíãà ñî÷óâñòâóåò ßíó, èõ âçãëÿäû âî ìíîãîì ñõîäÿòñÿ: âåäü îíà òàê æå,
êàê è ßí, íåíàâèäèò ãèòëåðîâñêèé ðåæèì, òîò ìèð, â êîòîðîì âûðîñëà, íî
10
11

L. Kruczkowski, Pierwszy dzieñ wolnoci, PIW, Warszawa 1974, s. 35.
Ibidem, s. 49.
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âñÿ ñóòü â òîì, ÷òî îí äëÿ íåå âñå-òàêè áûë ñâîèì. Âîò ïî÷åìó ßí äëÿ íåå,
íåñìîòðÿ íà âñþ åå ñèìïàòèþ ê íåìó, îñòàåòñÿ ÷åëîâåêîì ÷óæèì,
âðàæäåáíûì, ïåðåéòè íà åãî ñòîðîíó îíà íå ìîæåò. Zachowanie siê Ingi jest
wieloznaczne i skomplikowane,  îòìå÷àåò ïîëüñêèé èññëåäîâàòåëü Ç.
Æàáèöêèé.  Trudno by³oby wyranie okreliæ jej postawê. W postawie tej
wrogoæ miesza siê z sympati¹12 .
Õàðàêòåð èõ îòíîøåíèé ñõåìàòè÷íî ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí òàê:
ßí

(áëèçêè ïî äóõó (ñâîè )

Èíãà

Ñóäüáà êàæäîãî íà ýòîì ñêðåùåíèè

ßí

ïðèíàäëåæàò ê âðàæäóþùèì ñòîðîíàì (÷óæèå)

Èíãà

(÷óâñòâóþò îïàñíîñòü äëÿ ñåáÿ îò âðàæäóþùèõ ñòîðîí)

Äóøåâíîå ñîñòîÿíèå äåâóøêè ïðîòèâîðå÷èâîå, òÿæåëîå: îíà â îòëè÷èå
îò ßíà õî÷åò íå æèòü, à óìåðåòü. Â òî æå âðåìÿ îíà áîëüøå âñåãî áîèòñÿ
áûòü áåçîðóæíîé, íå èìåÿ âîçìîæíîñòè çàùèòèòü ñåáÿ ñàìîé. Íå â ñèëàõ
îòêàçàòüñÿ îò ñâîåãî, õîòü è íåíàâèñòíîãî åé ìèðà, Èíãà íå òîëüêî çîâåò íà
ïîìîùü íåìåöêèé îòðÿä, íî è ñàìà îòêðûâàåò îãîíü èç àâòîìàòà ïî ßíó
è åãî òîâàðèùàì ñ êîëîêîëüíè êîñòåëà. Â ýòîé ñèòóàöèè âîåííîå ìûøëåíèå
áåðåò âåðõ íàä ãóìàíèñòè÷åñêèìè óñòðåìëåíèÿìè ßíà. Îí ñòðåëÿåò â Èíãó
 è óáèâàåò åå.
Âîïðîñ äîêòîðà: Ale dlaczego pan
dlaczego w³anie pan? 13 
îáðàùåí, âèäèìî, íå ñòîëüêî ê ßíó, ñêîëüêî ê íàøåìó ñîçíàíèþ êàê ïðèçûâ
ê îòêàçó îò ìûøëåíèÿ âîéíîé è ïðèíÿòèþ íîðìîé æèçíè ìûøëåíèÿ
ãóìàíèñòè÷åñêîãî.
Àíàëèòè÷íàÿ ïîâåñòü Â. Òåíäðÿêîâà Ëþäè ìû èëè íåëþäè âñòóïàåò
â ñâîåîáðàçíûé äèàëîã è ñ ðîìàíîì Ê. ×îðíîãî, è ñ äðàìîé
Ë. Êðó÷êîâñêîãî. Ïèñàòåëü, ïîêàçûâàÿ, â ðàçëè÷íûõ êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ 
òîì ÷èñëå è âîéíû  êàê â ÷åëîâåêå ïðîáóæäàåòñÿ çâåðü, ñòðåìèòñÿ ïîñòè÷ü
ëþäñêóþ ïðèðîäó. Ëþäè ìû èëè íåëþäè  ýòî äîäóìûâàíèå äî êîíöà
è òàì, è äî òîãî, ÷òî îáû÷íî äîäóìûâàòü íå ðåøàëèñü.
12
13

Z. ¯abicki, Pos³owie, [â:] L. Kruczkowski, op. cit., s. 123.
L. Kruczkowski, op. cit., s. 110.
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Íåïðî÷íîå åäèíñòâî ñâîèõ è ÷óæèõ ïèñàòåëü îáðèñîâûâàåò â íåñêîëüêî
ñåíòèìåíòàëüíî-äîáðîäóøíûõ òîíàõ: Âîò îáçàâåëèñü
Òðåòüåâîäíè,
ñìåõ è ãðåõ, ñðåäè íî÷è ñ êóõíåé íà íàøè ïîçèöèè âúåõàë. [ ] Ðàä ïîäè
Âèëëè, ÷òî îòâîåâàëñÿ?.. Âèëëè æìóðèëñÿ è óëûáàëñÿ, ó íåãî áûëè
äëèííûå áåëåñûå ðåñíèöû, äåòñêîå ïðîñòîäóøèå íà ùåêàñòîì ëèöå  ëåò
âîñåìíàäöàòè è òîãî, ïîæàëóé, íåò. [ ] Ñòåñíÿÿñü ñâîåãî äîáðîãî âçãëÿäà,
äÿäÿ Ïàøà, áëóæäàÿ èçâèíÿþùåéñÿ óëûáî÷êîé, îáúÿñíÿë ìíå ÷åðåç äâå
ñêëîíåííûå ãîëîâû:
 Õîðîøèé ïàðåíü Âèëëè, äóøåâíûé [ ] Õîøü è íåìåö, à ÷åëîâåê. [ ]
Âîéíà â ðàçãàðå, ðÿäîì ëèíèÿ ôðîíòà, ñ òîé è äðóãîé ñòîðîíû
íàöåëåíû ïóëåìåòû, à óæå äâîå âðàãîâ çàáûëè âðàæäó, ãäå îíà
äåðåâÿííîñòü, ãäå æåñòîêîñòü?
Ãîëîâà ê ãîëîâå, ëîæêà çà ëîæêîé è  õëåá ïîïîëàì.
Êîí÷èòñÿ âîéíà, è äîáðîòà ßêóøêèíà, äîáðîòà Âèëëè  èõ ñîòíè
ìèëëèîíîâ, áîëüøèíñòâî íà çåìëå!  êàê ïîëîâîäüå çàòîïèò ìèð! [ ]
ß ïðîñòî çàäûõàëñÿ îò íàõëûíóâøåé ëþáâè. [ ] Ñëåçû äóøèëè ãîðëî.
Ñëåçû ñ÷àñòüÿ, ñëåçû ãîðäîñòè çà âñå ÷åëîâå÷åñòâî!14 . È âîò ÷åðåç ïîë÷àñà
âñå ðåçêî ìåíÿåòñÿ. Ñîëäàòû îòêðûëè ñòðàøíóþ êàðòèíó: äâà ëåäÿíûõ
êîëîêîëà  ýòî íåìöû æèâüåì çàìîðîçèëè ëþäåé. È ïîíåñëèñü ñëîâà ãíåâà
è óãðîçû: èçâåðãè; ñåìÿ ïðîêëÿòóùåå; çàõàðêàþò êðîâüþ è ò.ä. Âîåííîå
ìûøëåíèå ðåàëèçîâàëîñü â ïðîÿâëåíèè êðàéíåé æåñòîêîñòè ê òîìó, êòî
ëè÷íî íå áûë ïðè÷àñòåí ê òàêîìó çëîäåÿíèþ, íî ðàñïëàòèëñÿ çà ÷óæèå
ãðåõè  Âèëëè áûë òàêæå çâåðñêè êàçíåí: [ ] Ðàçäåâàé!  ïðèêàçàë ñóðîâî
äÿäÿ Ïàøà. [ ] Âèëëè çàêðè÷àë, íå ïî-äåòñêè, äàæå íå ïî-÷åëîâå÷üè 
ñèïëî êàðêàþùå, ñ çàõëåáîì. [ ] Ñêëîíÿëñÿ è âûìåòàëñÿ êîëîäåçíûé
æóðàâåëü. Äàâèëñÿ â êðèêå Âèëëè15 .
Çàâåðøàÿ ñâîå ïîâåñòâîâàíèå, Â. Òåíäðÿêîâ ïèøåò: ß áû ðàä
ñàìîóñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ  ëþáèòü, íå óáèâàòü, íå ëãàòü,  íî ñòîèò ìíå
ïîïàñòü â îáùåñòâåííîå óñòðîéñòâî, ðàçäèðàåìîå íåïðèìèðèìûì
àíòîãîíèçìîì, êàê ïðèõîäèòñÿ ëþòî íåíàâèäåòü, âîéíà  è ÿ ñòàíîâëþñü
óáèéöåé. [ ] Áëàãèå ïðèçûâû ìîðàëèñòîâ êî ìíå: ñîâåðøåíñòâóéñÿ! Îíè
äàâíî äîêàçàëè ñâîå áåññèëèå.
Ìû âñå âîåäèíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì, æèçíåííî çàâèñèì äðóã îò
äðóãà  â îäèíî÷êó íå ñóùåñòâóåì,  à ïîòîìó ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå
êàæäîãî íå âíóòðè íàñ: ìîå  â òåáå, òâîå  âî ìíå!
14
15

Â. Òåíäðÿêîâ, Ëþäè ìû èëè íåëþäè, Äðóæáà íàðîäîâ 1989, ¹ 2, ñ. 116117.
Ibidem, ñ. 124125.
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Íå îòñþäà ëè äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ìûñëü, ìåíÿþùåå íàøå áûòèå?16 .
Â äîêëàäå ðàññìîòðåíû òîëüêî òðè ïðîèçâåäåíèÿ, íà íàø âçãëÿä,
õàðàêòåðíûå äëÿ îáøèðíîãî ïëàñòà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû,
ïîñâÿùåííîé ðàñêðûòèþ êîíôëèêòà ìåæäó ìûøëåíèåì âîåííûì
è ãóìàíèñòè÷åñêèì, â êîòîðûõ îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ
â äâèæåíèè òåìû  îò ñîáñòâåííî õóäîæåñòâåííîãî åå ðàçâèòèÿ äî îòêðûòî
ñôîðìèðîâàííîãî ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ïðèçûâà ïåðåéòè ê íîâîìó òèïó
ìûøëåíèÿ, ïðèçíàâ ãëàâíîé öåííîñòüþ îòäåëüíóþ ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü:
Äàæå åñëè êòî-òî âñå åùå ñòðåëÿåò, ëþäåé, ìîëîäåæü ïîñûëàþò óáèâàòü
è óìèðàòü, îáúÿñíÿÿ, êîíå÷íî, ÷òî ýòî åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî ÷åãî-òî
äîñòè÷ü èëè çàùèòèòü ÷òî-òî, âñå ðàâíî  ãîâîðèò Àëåñü Àäàìîâè÷,  ýòî
ïðàâäà, èñòèíà  ÷åëîâå÷åñòâî îòâîåâàëîñü, íà âîåííûå ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ïðàâî ó íåãî îòíÿòî17 . Â ñâÿçè ñ ýòèì â íàððàòèâå èñêëþ÷èòåëüíóþ
ðîëü íà÷èíàåò èãðàòü ß-àâòîðà, âõîäÿùåå â ñèñòåìó îáðàçîâ
õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, ñòðóêòóðà êîòîðûõ âñå ÷àùå íà÷èíàåò
âáèðàòü â ñåáÿ ëèðî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå ôðàãìåíòû, íîñÿùèå
èñïîâåäàëüíûé õàðàêòåð. Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ïîâåñòü
Â. Òåíäðÿêîâà, íî è ðîìàíû ïîñëåäíèõ ëåò Â. Àñòàôüåâà  Ïðîêëÿòû
è óáèòû, Âåñåëûé ñîëäàò è äð., ãäå ýìîöèîíàëüíîå âêëþ÷åíèå àâòîðà â
òêàíü òåêñòà ìàêñèìàëüíî18 .
Àêòóàëüíîñòü ïîäíÿòûõ â ýòîé ëèòåðàòóðå ïðîáëåì òðóäíî
ïåðåîöåíèòü, èáî â íåé çâó÷èò ãîëîñ-íàáàò, çîâóùèé ê ñïàñåíèþ ñàìîé
Æèçíè â åå ÷åëîâå÷åñêîì îáëè÷èè.
Streszczenie
Mylenie wojenne i humanistyczne w utworach Mleczna Droga Kumy Czornogo,
Pierwszy dzieñ wolnoci Leona Kruczkowskiego i Ludzie nie ludzie W³adimira Tendriakowa
W artykule, wykorzystuj¹c poetykê utworów, przeanalizowano sposób przedstawienia i artystycznego rozwi¹zywania konfliktów powstaj¹cych pomiêdzy myleniem wojennym a humanistycznym. Okrelono charakter i rozwój mylenia literacko-filozoficznego skierowanego na obronê
ogólnoludzkich wartoci.

16
17
18

Ibidem, ñ. 144.
À. Àäàìîâè÷, Îòâîåâàëèñü!, Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, Ìîñêâà 1990, ñ. 50.
Í. Èâàíîâà, ßðîñòü ñëîâà, [â:] Â. Àñòàôüåâ, Ïðîêëÿòû è óáèòû. Ðîìàí, Èçä-âî
Ýêñìî, Ìîñêâà 2004, ñ. 5-8.

156

Luiza Oleander
Summary
Military and humanistic way of thinking in such works of literature: Ìëå÷íû Øëÿõ
by Kuzma Chornyj, Pierwszy dzieñ wolnoci by Leon Kryuchkowski and
Ëþäè ìû èëè íå ëþäè by Vladimir Tendryakov
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determined.
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Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ
â ïîëüñêèõ ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ
Ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè, ëèòåðàòóðà â ðàññåÿíüè, ýìèãðàíòñêàÿ
ëèòåðàòóðà, çàðóáåæíàÿ ëèòåðàòóðà, ëèòåðàòóðà èñøåäøèõ,
ýìèãðàíòñêèé ðóêàâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû, çàðóáåæíàÿ åå âåòâü,
ëèòåðàòóðà äèàñïîðû  êàêèìè òîëüêî îïðåäåëåíèÿìè íå íàçûâàëàñü
èññëåäîâàòåëÿìè ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà, îñâîáîæäåííàÿ îò èäåîëîãèçàöèè,
ñîçäàâàåìàÿ íà ÷óæáèíå1. Êàêèì áû, îäíàêî, îïðåäåëåíèåì ëèòåðàòóðà,
âîçíèêøàÿ ñî âðåìåí ïîñëåîêòÿáðüñêîé ýìèãðàöèè, íå íàçûâàëàñü, ñåãîäíÿ
íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ, ÷òî â öåëîì ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà  ýòî
åäèíîå, õîòü è ïðîòèâîðå÷èâîå, ìíîãîîáðàçíîå ÿâëåíèå. Ðóññêàÿ
ëèòåðàòóðà èñøåäøèõ ñ 1917 ïî 1991 ã., ëèøåííàÿ öåíçóðû è ìîíîïîëèçìà,
ïîìîãëà ñîõðàíèòü ñàìîå öåííîå  ñâÿçü ñ ðóññêîé êëàññèêîé. Íàøëî ëè ýòî
îòðàæåíèå â ïîëüñêèõ ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ, íàñêîëüêî ýìèãðàíòñêàÿ
ñëîâåñíîñòü ïðåäñòàâëÿëàñü çàêîíîìåðíûì è âïîëíå ïëîäîòâîðíûì ýòàïîì
ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà ÕÕ âåêà? Õîòü òåìà íàñòîÿùåãî
èññëåäîâàíèÿ  ýòî ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ïðåæäå âñåãî, 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà
è íà÷àëà ÕÕI, ñòîèò, îäíàêî, îáðàòèòüñÿ ê ïîëüñêèì ó÷åáíèêàì ðóññêîé
ëèòåðàòóðû 70-õ ãîäîâ è îòðàæåíèþ â íèõ ëèòåðàòóðû òîãäà çàïðåùåííîé,
çàïåðòîé, òåíåâîé.
Àâòîðàìè-ðåäàêòîðàìè ïåðâûõ ó÷åáíèêîâ áûëè âèäíûå ó÷åíûåðóñèñòû: Ìàðèàí ßêóáåö, Çáèãíåâ Áàðàíüñêè è Àíòîíè Ñåì÷óê2. Âñå òðè
1

Ñì.: L. Suchanek, Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajduj¹ siê pisarze rosyjscy,
[â:] Emigracja i tamizdat. Szkice o wspó³czesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków
1993, c. 1355; Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosj¹, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004; Ã. Ñòðóâå, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè, Ïàðèæ  Ìîñêâà 1996; Î. Ìèõàéëîâ,
Â ðàññåÿíüè  öåëîñòíàÿ, Ðîññèéñêèé ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèé æóðíàë, Ìîñêâà 1993, ¹ (1),
ñ. 184250; Å. ×åëûøåâ, Îá èçó÷åíèè ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ, Ðîññèéñêèé
ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèé æóðíàë, Ìîñêâà 1993, ¹ 2, ñ. 34.
2 Ñì.: Literatura rosyjska. Podrêcznik, pod. red. M. Jakóbca, t. III, Warszawa 19701971;
Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, wyd. II zmienione, Warszawa 1976; Literatura
rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barañskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.
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ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ (äâà  ïîä ðåä. Ì. ßêóáöà, îäèí  ðåä. Â. Áàðàíüñêè
è À. Ñåì÷óê) ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ ñòóäåíòîâ ðóññêîé ôèëîëîãèè
óíèâåðñèòåòîâ è ïåäâóçîâ. Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî äî 1973 ã. áûëà â ñèëå
ïðîãðàììà ÷åòûðåõëåòíåãî ìàãèñòåðñêîãî îáó÷åíèÿ. Â íàçâàííûõ
ó÷åáíèêàõ ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ êàê òàêîâàÿ îñîáî íå âûäåëÿëàñü,
â íèõ ïðåäëàãàëàñü õðîíîëîãèÿ  ñ äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû ïî 1917 ã.
Â ýòîé ñâÿçè îáîñíîâàííî íå àíàëèçèðîâàëñÿ ýìèãðàíòñêèé ïåðèîä
òâîð÷åñòâà À. Àìôèòåàòðîâà, Á. Çàéöåâà, È. Áóíèíà, Ë. Àíäðååâà,
Å. Çàìÿòèíà, Ä. Ìåðåæêîâñêîãî, À. Ðåìèçîâà, Ç. Ãèïïèóñ, è äðóãèõ
õóäîæíèêîâ ñëîâà, ñòàâøèõ èçãíàííèêàìè. Ó÷åáíèê ïîä ðåä.
Ç. Áàðàíüñêîãî è À. Ñåì÷óêà, êàê êîíñòàòèðóþò àâòîðû-ðåäàêòîðû,
ñîçäàâàëñÿ: na podstawie dowiadczeñ, zebranych w trakcie przygotowañ Literatury rosyjskiej pod red. M. Jakóbca (PWN 19701971). Ç. Áàðàíüñêè
è À. Ñåì÷óê òàê ðåêîìåíäîâàëè ñâîå ïîñîáèå: przedk³adana czytelnikowi
ksi¹¿ka mo¿e te¿ s³u¿yæ jako ród³o informacji i wprowadzenie w dzieje literatury rosyjskiej do roku 1917 [...] tym wszystkim, którzy ¿ywo interesuj¹ siê problemami tej wielkiej i niezmiernie interesuj¹cej literatury, stanowi¹cej trwa³¹
czêæ duchowego dorobku ludzkoci4.
Ó÷åáíèêè, ââîäÿùèå â ëèòåðàòóðíûé îáèõîä êîëîññàëüíûé ïî ñâîåìó
îáúåìó ìàòåðèàë, íå ïðåòåíäîâàëè íà íîðìàòèâíîñòü, îíè íîñèëè
âóçîâñêèé àêàäåìè÷åñêèé õàðàêòåð. Òâîð÷åñòâî ðóññêîãî çàðóáåæüÿ (òàêîãî
îïðåäåëåíèÿ â 70-å ãîäû íå áûëî) ðàññìàòðèâàëîñü â ó÷åáíèêàõ â ñâÿçè
ñ àíàëèçîì êðèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà, ñèìâîëèçìà, ýêñïðåññèîíèçìà. Ñòîèò
ïîä÷åðêíóòü âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ðåäàêòîðîâ-àâòîðîâ ó÷åáíèêîâ
70-õ ãîäîâ, ñòðåìÿùèõñÿ äàòü ïîëíóþ êàðòèíó ðóññêîé ëèòåðàòóðû äî 1917 ã.
Õîòü â âóçîâñêèõ ïðîãðàììàõ ïðåîáëàäàë ìàðêñèñòñêèé âçãëÿä íà ñîáûòèÿ,
ëèòåðàòóðó è èñêóññòâî, àâòîðû-ðåäàêòîðû òðåõ ó÷åáíûõ ïîñîáèé
ñòðåìèëèñü îòîéòè îò îáÿçûâàþùåãî èäåîëîãè÷åñêîãî êàíîíà,
äîêàçàòåëüñòâîì ÷åãî áûë àíàëèç, õîòü è â ñîêðàùåííîì âèäå, òâîð÷åñòâà
ýìèãðàíòîâ.
Â ó÷åáíèêàõ áûëà äàíà êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ íå òîëüêî î òâîð÷åñòâå, íî
è î ñóäüáàõ ýìèãðàíòîâ. Ñðåäè ìíîãèõ ýìèãðàíòîâ ïðèîðèòåòíûìè
èìåíàìè áûëè È. Áóíèí, À. Êóïðèí. Ïîñëåäíåìó ïîñâÿùåíî 9 ñòðàíèö
â ó÷åáíèêå5. Áóíèí, êàê êîíñòàòèðóåòñÿ â ó÷åáíîì ïîñîáèè Ç. Áàðàíüñêîãî
3
4
5

Ñì.: Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barañskiego i A. Semczuka, c. 5.
Ibidem, c. 5.
Ibidem, c. 730739.
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è À. Ñåì÷óêà: [...] wykorzystuje poetykê legendy, filozoficzno-lirycznej noweli, monologicznych rozmylañ, parabolicznej przypowieci, sentencji6, è äàëåå
î Íîáåëåâñêîì ëàóðåàòå è àâòîðå Æèçíè Àðñåíüåâà (îá ýòîì òîæå êðàòêî
ñêàçàíî): mistrz krótkiej formy, wietny stylista i pejza¿ysta7. Ìåíåå ïîâåçëî
À. Ðåìèçîâó è Á. Çàéöåâó, êîòîðûì ïîñâÿùåíû ëèøü 11,5 ñòðàíèö êíèãè8.
Íå âõîäÿ, îäíàêî, â ïîäðîáíîñòè àíàëèçà èçëîæåííîãî ìàòåðèàëà
â ó÷åáíèêàõ 70-õ ãîäîâ, ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî â îáùåì êíèãè ýòè äàëè
îáñòîÿòåëüíûé íà òå âðåìåíà î÷åðê ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà õóäîæíèêîâ ñëîâà,
òâîðÿùèõ â çàðóáåæüå íà ôîíå âûÿâëåíèÿ ñóùåñòâåííûõ ÷åðò
è îñîáåííîñòåé, ïóòåé äâèæåíèÿ õóäîæåñòâåííîé ïðîçû, ïîýçèè
è äðàìàòóðãèè îïðåäåëåííûõ ïåðèîäîâ ëèòåðàòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Â ãîäû
öåíçóðû è îáÿçûâàþùåãî â ÑÑÑÐ è â ñòðàíàõ-ñàòåëëèòàõ ñîöðåàëèçìà,
â ïîëüñêèõ ó÷åáíèêàõ 70-õ ãîäîâ àâòîðû-ðåäàêòîðû ïûòàëèñü ðàññòàâèòü
àêöåíòû â îöåíêàõ ðóññêîé ëèòåðàòóðû â íåèñêàæåííîì ñâåòå.
Âûõîäèëè â ýòî âðåìÿ â Ïîëüøå ó÷åáíèêè è äðóãîãî ïëàíà. Âûøëà
â ïåðåâîäå íà ïîëüñêèé ÿçûê Èñòîðèÿ ðóññêîé ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû ïîä
ðåä. ïðîô. Ï. Âûõîäöåâà9. Â íåé îò÷åòëèâî ïðîçâó÷àëà îáÿçûâàþùàÿ â òå
ãîäû àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ, îñíîâàííàÿ íà èäåîëîãèçàöèè ëèòåðàòóðû. Íàäî
ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì Ï. Âûõîäöåâà, ÷òî îñíîâíîé ïðîáëåìîé, îò êîòîðîé
çàâèñåëà â òîò ïåðèîä òâîð÷åñêàÿ ïîçèöèÿ ïèñàòåëÿ, áûëî îòíîøåíèå
ê ðåâîëþöèè10. Îäíàêî, íåëüçÿ áåñêðèòè÷íî âîñïðèíèìàòü îöåíêè â êíèãå
òèïà: Humanistyczna treæ rewolucji i przysz³oæ budzi³y najwiêksze rozterki
wród pisarzy è äàëåå: [...] Dmitrij Mierie¿kowski, Zinaida Gippius, Aleksej
Riemizov, Michai³ Arcybaszew oraz dla zbli¿onych do nich pisarzy, rewolucja
by³a »buntem si³ satanicznych« (Marina Cwietajewa). Wybierali, przeto emigracjê, a niektórzy z nich, jak Dmitrij Mierie¿kowski i Zinaida Gippius, przez wiele
lat jeszcze zajmowali siê szkalowaniem swojej by³ej ojczyzny11. Ï. Âûõîäöåâ
ìíîãî ìåñòà óäåëÿåò â ñâîåé êíèãå Àëåêñåþ Òîëñòîìó, âîçâðàùåíöó
â ÑÑÑÐ, åãî ïðîèçâåäåíèÿì Ïîõîæäåíèÿ Íåâçîðîâà èëè Èáèêóñ è ×åðíîå
çîëîòî (ïîçäíåå íàçâàíèå Ýìèãðàíòû). Â êíèãå ïîä ðåä. Âûõîäöåâà â ýòîé
ñâÿçè êîíñòàòèðóåòñÿ: Utwory [To³stoja  J.M.] o emigracji s¹ artystyczn¹

6
7
8
9

Ibidem, c. 738.
Ibidem.
Î ïðîçå À. Ðåìèçîâà: ñ. 718719, î ïðîçå Á. Çàéöåâà: ñ. 719720.
Historia rosyjskiej literatury radzieckiej, praca zbiorowa, pod red. P. Wychodcewa. Przedmow¹ opatrzy³ B. Bia³okozowicz, Warszawa 1978.
10 Ibidem, c. 81.
11 Ibidem, c. 81.
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klasyk¹ z ¿ycia ludzi, którzy opucili ojczyznê, zdradzili naród12, è äàëåå âñå
ïî îáÿçûâàþùåìó òîãäà ñïîñîáó òîëêîâàíèÿ ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ,
î ×åðíîì çîëîòå: To³stoj rozpoczyna tê opowieæ w sposób wzruszaj¹cy, koñczy za konsekwentnym, bezwzglêdnym wyrokiem z pozycji obywatela Kraju
Rad13. Áåç êàêèõ-ëèáî ðàçúÿñíåíèé â êíèãå Âûõîäöåâà ëèøü íàçâàíû
íåêîòîðûå ïðîèçâåäåíèÿ ýìèãðàíòîâ  È. Áóíèíà Â Ïàðèæå, À. Êóïðèíà
Æàíåòà, È. Øìåëåâà Âúåçä â Ïàðèæ, èìåþùèå, êàê ñêàçàíî, ìíîãî
ñõîäñòâà ñ òîëêîâàíèåì ýìèãðàöèè À. Òîëñòîãî, îäíàêî òîëüêî ïîñëåäíèé:
potraktowa³ to zagadnienie najbardziej wyczerpuj¹co i wnikliwie. Wyranie
wskaza³ on przyczyny zwyrodnienia moralnego, przewidzia³ te¿ rych³y koniec
»ludzi bez nastêpców«. Wyrwani z rodzinnej ziemi, emigranci to bezcielesne,
wegetuj¹ce w stanie niewa¿koci »widma«14. Ñ òàêîé ïîñòàíîâêîé ïðîáëåìû
íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ. Îñîáåííî íûíå, êîãäà íå òîëüêî ðîññèÿíå óçíàëè ìíîãî
î äîñòèæåíèÿõ è ðîëè ýìèãðàíòîâ â ëèòåðàòóðå, áàëåòå, òåàòðå è äðóãèõ
âèäàõ èñêóññòâà.
Â êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ âûøåë â Ïîëüøå òðåõòîìíèê,
ïîñâÿùåííûé åâðîïåéñêèì ëèòåðàòóðàì, â òðåòüåé ÷àñòè  ñðåäè
ñëàâÿíñêèõ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà15. Çäåñü òàêæå íàøëè ñâîå ìåñòî (õîòü
è âûáîðî÷íî) õóäîæíèêè ñëîâà  ýìèãðàíòû Â. Àêñåíîâ, Ë. Àíäðååâ,
Ê. Áàëüìîíò, È. Áóíèí, Â. Âëàäèìîâ, Â. Âîéíîâè÷, À. Ãëàäèëèí,
Å. Çàìÿòèí, Âë. Èâàíîâ, Â. Ìàêñèìîâ, Ä. Ìåðåæêîâñêèé, À. Ðåìèçîâ,
Â. Õîäàñåâè÷, Ì. Öâåòàåâà, áåç ðàçäåëåíèÿ èõ íà òàê íàçûâàåìûå âîëíû
ýìèãðàöèè. Ç. Áàðàíüñêè è À. Ñåì÷óê ñîñòàâèëè òàêæå òàáëèöû
ñ âàæíåéøèìè ãðàôàìè: äàòà, èñòîðèÿ, êóëüòóðà, ëèòåðàòóðà, êîòîðûå
ïîìîãàëè íåîïûòíîìó ÷èòàòåëþ îñîçíàòü ïðîèñõîäÿùèå èñòîðè÷åñêèå
ñîáûòèÿ è ñîîòíåñòè èõ ñ ÿâëåíèÿìè êóëüòóðû.
90-å ãîäû  ýòî ïåðèîä âîçâðàùåíèÿ è îáúåäèíåíèÿ â îäíî öåëîå
îòîðâàííûõ âðåìåííî äðóã îò äðóãà äâóõ âåòâåé (ðóêàâîâ) ðîññèéñêîé
êóëüòóðû  ñîçäàâàåìîé â êîììóíèñòè÷åñêîé Ðîññèè è â çàðóáåæüå. Îáå
âåòâè èìåëè îáùèé êîðåíü, ðóññêóþ êóëüòóðó, ñôîðìèðîâàâøóþñÿ íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ñòîëåòèé. Èñòîðè÷åñêèå ïðåîáðàæåíèÿ â Ïîëüøå
è â Åâðîïå ïîêàçàëè, ÷òî íàñèëüñòâåííî íàñàæäàåìàÿ èäåîëîãèÿ íå ìîæåò
ïðèæèòüñÿ íàâñåãäà. Èäåîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà, êàçàëîñü áû, íå ïîäëåæàùàÿ
12
13
14
15

Ibidem, c. 482.
Ibidem.
Ibidem.
Ñì.: Z. Barañski i A. Semczuk, Literatura rosyjska, [â:] Dzieje literatur europejskich, pod
red. W. Floryana, t. III, cz. 1, Warszawa 1989.
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ñîìíåíèþ, ðóõíóëà. Çàíîâî îòêðûòû ïðîèçâåäåíèÿ òåíåâîé ðóññêîé
ëèòåðàòóðû ÕÕ âåêà, íàõîäÿùåéñÿ â òåíè îôèöèàëüíîé. Îòîéäÿ îò
èäåîëîãè÷åñêîãî êàíîíà, âîçíèêëà ñëåäóþùàÿ çàäà÷à  ââåñòè
â îôèöèàëüíûé îáèõîä êîëîññàëüíûé âîçâðàùåííûé èëè çàïîçäàëûé
ìàòåðèàë. Ïîÿâèëèñü íîâûå ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ. Îäíàêî, íå âñå
ñðàçó ïðåäñòàâèëè è îñìûñëèëè òåíåâóþ ëèòåðàòóðó. Â ó÷åáíèêå
Ãàáðèýëè Ïîðåìáû è Ñòàíèñëàâà Ïîðåìáû âî ââåäåíèè ïðÿìî ñêàçàíî: niniejsze opracowanie nie uwzglêdnia w zasadzie literatury emigracyjnej16,
è äàëåå îáîñíîâàíèå: pe³na prezentacja dorobku pisarzy rosyjskojêzycznych
od lat siedemdziesiêciu tworz¹cych poza granicami kraju, w ró¿nych skupiskach
literackiej diaspory dzisiaj szczególnie rozleg³ej, wymaga³aby uprzednich, gruntownych studiów specjalistycznych, którymi obecnie nie rozporz¹dzamy17.
Îäíàêî, â ó÷åáíèêå ñèëåçñêèõ ó÷åíûõ ñäåëàí âñå æå âûáîðî÷íûé
àíàëèç òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé, òàê íàçûâàåìîé äèññèäåíòñêîé âîëíû
ýìèãðàöèè øåñòèäåñÿòûõ-âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ18. Ñîñðåäîòî÷èâ âíèìàíèå
íà ôîðìàõ ëåãàëüíîãî íåïîñëóøàíèÿ (À. Ñîëæåíèöûí è À. Ñàõàðîâ)
àâòîðû ó÷åáíèêà îáðàòèëèñü â ñîêðàùåííîì âàðèàíòå ê òâîð÷åñòâó
Â. Âîéíîâè÷à, Ã. Âëàäèìîâà, À. Ãàëè÷à, À. Ãëàäèëèíà, Â. Ìàêñèìîâà,
À. Ñèíÿâñêîãî-Òåðöà, È. Áðîäñêîãî, ïîñëåäíåìó ïîñâÿòèëè 4 ñòðàíèöû,
îñòàëüíûì  îò íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèé äî 1,52-õ ñòðàíèö. ×òî êàñàåòñÿ
ïåðâîé âîëíû ýìèãðàöèè, òî èìåíà çðåëûõ (îïðåäåëåíèå àâòîðîâ êíèãè)
â òâîð÷åñêîì îòíîøåíèè õóäîæíèêîâ ñëîâà ëèøü óïîìèíàþòñÿ 
Ê. Áàëüìîíò, Å. Çàìÿòèí, À. Êóïðèí, À. Ðåìèçîâ, Ì. Öâåòàåâà, È. Øìåëåâ19.
Ïîïûòêó îñìûñëèòü òåíåâóþ ðóññêóþ ëèòåðàòóðó ïðåäïðèíÿë
Áîãóñëàâ Ìóõà20. Âî âòîðîì èçäàíèè ñâîåãî ó÷åáíèêà àâòîð çàÿâëÿåò:
Dziêki sprzyjaj¹cemu klimatowi i intelektualnemu mo¿liwe sta³a siê te¿ konstruowanie obiektywnych syntez historycznoliterackich ³¹cznie z dotychczas pomijanym pimiennictwem porewolucyjnym i wspó³czesnym, uwzglêdniaj¹cym
przemilczane z koniecznoci sfery rosyjskiej rzeczywistoci literackiej po roku
1917 (pisarze emigracyjni, represjonowanie twórców, pimiennictwo lagrowe,
publikacje poza obiegiem)21. Ê ñîæàëåíèþ, õîòÿ àâòîð ïûòàëñÿ ñîáðàòü

16
17
18

G. Porêbina, S. Porêba, Historia literatury rosyjskiej 19171991, Katowice 1996, c. 5.
Ibidem, c. 5.
Ibidem, ñì.: ñ. 65, 6668, 302, 304306, 312313, 322324, 326327, 327329, 329330,
386398, 406, 418419, 430434.
19 Ibidem, c. 14, 65, 6668.
20 B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej, Wroc³aw 1989.
21 Ibidem, c. 5.
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â îáùèå áëîêè ðàçáðîñàííóþ íîâóþ èíôîðìàöèþ, ïîñâÿùàÿ òðåòüþ ÷àñòü
ñâîåé êíèãè ïåðèîäó 19171991 (ðàñïàä ÑÑÑÐ), ýòî îêàçàëîñü ñëîæíûì,
åñëè íå ñêàçàòü íåâîçìîæíûì. Êñòàòè, â ó÷åáíèêå Ì. ßêóáöà ñàìà
áèáëèîãðàôèÿ (âûáîðî÷íàÿ) ñîñòàâèëà 70 ñòðàíèö. Öåëüþ íàñòîÿùåãî
èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå ðåöåíçèðîâàíèå ïîëüñêèõ ó÷åáíèêîâ
â îòíîøåíèè îñìûñëåíèÿ â íèõ ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ, à ëèøü
ïîêàç  êàê ñâîáîäíàÿ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíîé íà
èçäàòåëüñêîì ðûíêå, ñðåäè èññëåäîâàòåëåé, êîòîðûå íàó÷íûì ïîèñêîì
äîáðîñîâåñòíî àíàëèçèðóþò áîãàòñòâî ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÕÕ âåêà.
Âîçâðàùàÿñü, îäíàêî, ê êíèãå Á. Ìóõû (âòîðîå èçäàíèå) ñòîèò îòìåòèòü
â íåì íåäîñòàòî÷íûé àíàëèç ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. Íåëåãêî
âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëèâîñòü îöåíîê, ïðîñëåäèòü â òâîð÷åñòâå ýìèãðàíòîâ
ñî÷åòàíèå èõ ñ îïèñàòåëüíûìè ýëåìåíòàìè, ñî ìíîãèìè èñòî÷íèêàìè 
ïèñüìàìè, ìåìóàðàìè, àðõèâíûìè ìàòåðèàëàìè. Ëèòåðàòóðà, èñïîëüçóåìàÿ
Á. Ìóõîé, îòíþäü íå óäîâëåòâîðÿåò. Âûçûâàåò íåäîóìåíèå ôàêò, ÷òî àâòîð
ó÷åáíèêà, ñòàâÿ ñåáå öåëü âî âòîðîì èçäàíèè ïîïîëíèòü ïåðâîå ââåäåíèåì
ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ, íå èñïîëüçîâàë îïûò êðàêîâñêîé ãðóïïû
ó÷åíûõ âî ãëàâå ñ ïðîô. Ëþöèàíîì Ñóõàíåêîì, ñîçäàòåëåì ïîíÿòèÿ
ýìèãðàíòîëîãèÿ. Â áèáëèîãðàôèè íåò íè îäíîé êíèãè ïîä ðåä.
Ë. Ñóõàíåêà (èçäàííûõ â 1993, 1996, 1997 ã.), íè íàìåêà íà ìíîãî÷èñëåííûå
ìîíîãðàôèè, íàïèñàííûå îá ýìèãðàíòàõ ïîëüñêèìè èññëåäîâàòåëÿìè22. Íå
ïðåäëîæåíû òàêæå òîìà Ëèòåðàòóðíîé ýíöèêëîïåäèè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ
19181940 À. Íèêîëþêèíà23. Òðåòèé òîì, îçàãëàâëåííûé Êíèãè, àâòîð
ó÷åáíèêà íå ìîã èñïîëüçîâàòü, èáî îí áûë èçäàí â 2002 ã. Â áèáëèîãðàôèþ
Ìóõè íå âîøëà è êíèãà Ã. Ñòðóâå, à òàêæå ñëîâàðü ïîä ðåä. Â. Øåëîõàåâà,
ñòàâøèå êàíîíîì ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ24. Óêàçàííûå íàìè êíèãè
è ýíöèêëîïåäèè  ýòî ëèøü ÷àñòü îáÿçûâàþùåãî ìàòåðèàëà äëÿ ïèøóùèõ
ó÷åáíèêè ïî ðóññêîé ëèòåðàòóðå ÕÕ âåêà, åå ýìèãðàíòñêîãî ðóêàâà.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ðîññèéñêîé íàóêå â 90-å ãîäû âîçíèêëè äåñÿòêè
ðàçíîãî òèïà ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, â êîòîðûõ íàøëà îòðàæåíèå
22 Ñì.: Emigracja i tamizdat. Szkice o wspó³czesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka,
Kraków 1993; Daæ wiadectwo prawdzie. Portrety wspó³czesnych pisarzy rosyjskich, pod red.
L. Suchanka. Kraków 1996; Realici i postmodernici. Sylwetki wspó³czesnych rosyjskich pisarzy
emigracyjnych pod red. L. Suchanka, Kraków 1997.
23 Ñì.: Ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ðóññêîãî çàðóáåæüÿ 19181940, ò. I: Ïèñàòåëè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ, ãë. ðåä. À. Íèêîëþêèí, Ìîñêâà 1997, ò. 2: Ïåðèîäèêà è ëèòåðàòóðíûå
öåíòðû, Ìîñêâà 2000, ò. 3: Êíèãè, Ìîñêâà 2002.
24 Ã. Ñòðóâå, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè...; Ðóññêîå çàðóáåæüå. Çîëîòàÿ êíèãà
ýìèãðàöèè. Ïåðâàÿ òðåòü ÕÕ âåêà. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü, Ìîñêâà
1997.
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ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. Íåêîòîðûå èç íèõ áûëè ïîñâÿùåíû òîëüêî
ýòîé âåòâè ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÕÕ âåêà. Ñðåäè ìíîãèõ õî÷åòñÿ íàçâàòü
â ïåðâóþ î÷åðåäü òàêèõ àâòîðîâ ó÷åáíèêîâ, êàê: Â. Àãåíîñîâ, Ò. Áóñëàêîâà,
À. Âàíþêîâ, Ì. Ãîëóáêîâ, Å. Çóáàðåâà, Ë. Êðåìåíöåâ, Á. Ëàíèí,
Í. Ëåéäåðìàí, Ì. Ëèïîâåöêèé è ìíîãèå äðóãèå25.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî â Ðîññèè, íà÷èíàÿ ñ 90-õ ãîäîâ, íà÷àëè èçäàâàòüñÿ
ó÷åáíèêè, àâòîðû êîòîðûõ ñòðåìèëèñü äàòü ïîëíóþ êàðòèíó ëèòåðàòóðû
ÕÕ âåêà, òàê êàê ïî ñòàðûì áûëî óæå íåâîçìîæíî èçó÷àòü ðóññêóþ
ëèòåðàòóðó. Îäíàêî, ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î åäèíîé ðóññêîé
ëèòåðàòóðå ìîæíî ïîëó÷èòü, ëèøü àíàëèçèðóÿ è ñîïîñòàâëÿÿ åå ðàçíûå
âåòâè, â òîì ÷èñëå è ëèòåðàòóðó èñøåäøèõ. Ïîÿâèëèñü è ó÷åáíèêè,
ïîñâÿùåííûå ëèòåðàòóðå, ñîçäàâàåìîé â èçãíàíèè. Íåâîçìîæíî äàæå
ïåðå÷èñëèòü âñåõ àâòîðîâ. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî ðîññèéñêèå èññëåäîâàòåëè
ñîñðåäîòî÷èëèñü, â îñíîâíîì, íà ïåðâîé è òðåòüåé ëèòåðàòóðíîé âîëíå
(èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ó÷åáíèê Â. Àãåíîñîâà, öåëèêîì ïîñâÿùåííûé
òðåì âîëíàì ýìèãðàöèè). Íåëåãêî áûëî ââåñòè â ëèòåðàòóðíûé îáèõîä
ìàòåðèàë, êîòîðûé åùå íåäàâíî îáëè÷àëñÿ, èçãîíÿëñÿ, óíè÷òîæàëñÿ
è ðàçîáëà÷àëñÿ. Âåäü ýòî ýìèãðàíòû ïîðòèëè êàðòèíó íåïðîòèâîðå÷èâîãî
öåëîãî. Ïðîèçîøëà ñìåíà îöåíî÷íûõ ñòåðåîòèïîâ, ÷òî íàëèöî â ó÷åáíèêàõ
ðîññèéñêèõ èññëåäîâàòåëåé.
Îáðàòèìñÿ, îäíàêî, ê ïîëüñêèì ó÷åáíèêàì 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà
è íà÷àëà íàñòîÿùåãî. Íåñîìíåííî, âàæíåéøèì â 90-å ãîäû ñòàë ó÷åáíèê ïî
ðóññêîé ëèòåðàòóðå ÕÕ âåêà ïîä ðåä. À. Äðàâè÷à, èññëåäîâàòåëÿ, êîòîðûé
îäíèì èç ïåðâûõ óçíàë è ïðîàíàëèçèðîâàë ëèòåðàòóðó â èçãíàíèè26.
Â êíèãå  èññëåäîâàíèÿ äåâÿòè àâòîðîâ, ïåðèîäèçàöèÿ òðàäèöèîííàÿ,
25 Â. Àãåíîñîâ, Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ, Ìîñêâà 1998; Ò. Áóñëàêîâà,
Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. Êóðñ ëåêöèé, Ìîñêâà 2003; À. Âàíþêîâ, Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. Èç èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû 20 âåêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå, Ñàðàòîâ 1999;
Ì. Ãîëóáêîâ, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà. Ïîñëå ðàñêîëà, Ìîñêâà 2001; Â. Çàéöåâ,
À. Ãåðàñèìåíêî, Èñòîðèÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà, Ìîñêâà 2004;
Å. Çóáàðåâà, Ïðîçà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ (19701980-å ãîäû), Ìîñêâà 2000; Á. Ëàíèí, Ïðîçà
ðóññêîé ýìèãðàöèè (òðåòüÿ âîëíà), Ìîñêâà 1997; Í. Ëåéäåðìàí, Ì. Ëèïîâåöêèé,
Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà. Íîâûé ó÷åáíèê ïî ëèòåðàòóðå â 3-õ êíèãàõ, Ìîñêâà 2001;
Ñì. ðåö.: À. Íåìçåð, Ïîïðîáóéòå ñäåëàòü ëó÷øå, [â:] À. Íåìçåð, Äåñÿòèëåòèå ðóññêîé
ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà 2003, ñ. 506509; Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. Ïåðâàÿ âîëíà
ýìèãðàöèè: 1920-1940-å ãîäû. Ó÷åáíîå ïîñîáèå â äâóõ ÷àñòÿõ, ÷. I, ïîä îáùåé ðåä.
À. Ñìèðíîâîé, Âîëãîãðàä 2003; Ëèòåðàòóðà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ 19201940, ñîñò. è îòâ. ðåä.
Î. Ìèõàéëîâ, Ìîñêâà 1993; Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà, ïîä ðåä. Ë. Òðóáèíîé,
Â. Ñëàâèíîé, Ìîñêâà 1995; Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà â äâóõ òîìàõ, ïîä ðåä.
Ë. Êðåìåíöîâà, Ìîñêâà 2002; Ë. Ñìèðíîâà, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà êîíöà ÕIÕ  íà÷àëà ÕÕ âåêà,
Ìîñêâà 2001; Ë. Øíåéáåðã, È. Êîíäàêîâ, Îò Ãîðüêîãî äî Ñîëæåíèöûíà, Ìîñêâà 1994.
26 Ñì.: Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997.
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íà÷èíàÿ ñ 1895 ãîäà (ãîä ìíîãèõ íàó÷íûõ îòêðûòèé), çàâåðøàåòñÿ
ëèòåðàòóðîé òðåòüåé âîëíû ýìèãðàöèè è ñîâðåìåííîé äðàìàòóðãèåé (íà÷àëà
90-õ ãîäîâ). Ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè (ïåðâàÿ è òðåòüÿ âîëíà) âûáîðî÷íî íàøëà
ñâîå ìåñòî â ýòîé êíèãå: åå ãëàâíûå ñòèëåâûå òåíäåíöèè, æàíðû, âàæíûå
èìåíà. Îäíàêî, î âòîðîé âîëíå â êíèãå íå ãîâîðèòñÿ. Ñîìíåíèÿ âûçûâàåò
è ñêðîìíàÿ êðèòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà â ðàçðàáîòêå òâîð÷åñòâà èñøåäøèõ. Íå
èñïîëüçîâàëñÿ îïûò ðîññèéñêîãî ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ, íå õâàòàåò ñåðüåçíîãî
àíàëèçà òâîð÷åñòâà òàêèõ âèäíûõ õóäîæíèêîâ ñëîâà ýìèãðàöèè, êàê
È. Øìåëåâ è Á. Çàéöåâ (êñòàòè è êðèòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà î íèõ íå
óïîìèíàåòñÿ). Äà è ëèòåðàòóðà î äðóãèõ ýìèãðàíòàõ äîâîëüíî ñêóïà.
Ìàòåðèàë ïî ýìèãðàöèè â ó÷åáíèêå ïîä ðåä. Äðàâè÷à íîñèò ëèøü
ïîñòàíîâî÷íûé õàðàêòåð, îñìûñëèâàÿ ïî-ñâîåìó òåíåâóþ ðóññêóþ
ëèòåðàòóðó, íå îáîñíîâûâàÿ, îäíàêî, âûáîðà ïèñàòåëåé è ïîýòîâ
(î äðàìàòóðãèè ýìèãðàöèè íåò ðå÷è âîîáùå). Íåëåãêî áóäåò âîññòàíîâèòü
ñïðàâåäëèâîñòü îöåíîê ïî îòíîøåíèþ êî âñåì ïèñàòåëÿì
ÕÕ âåêà, îòñþäà ïðîáëåìà îòáîðà íîâûõ íåèçâåñòíûõ èìåí, äîëãèé ïðîöåññ
î÷èùåíèÿ îò ìèôîâ è ôàëüñèôèêàöèé, íå ñîçäàâàÿ îäíîâðåìåííî íîâûõ.
Â Áûäãîùå âî âòîðîé ïîëîâèíå 90-õ ãîäîâ âûøåë ó÷åáíèê ïî
ëèòåðàòóðå ðóññêîé ýìèãðàöèè ïåðâîé âîëíû ñ çàäàíèÿìè äëÿ ñòóäåíòîâ,
êîììåíòàðèÿìè ê èçáðàííûì îòðûâêàì òåêñòîâ ýìèãðàíòîâ27. Â ÷åòâåðòóþ
÷àñòü êíèãè âîøëè òåêñòû ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîé ýìèãðàöèîííîé
ëèòåðàòóðû, íàøëè ñâîå ìåñòî è ñèíõðîíèñòè÷åñêèå òàáëèöû. Îäíàêî,
è â ýòîì èçäàíèè, íà âçãëÿä, ñïóñòÿ ñåìü ëåò ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ êíèãè,
â íåé íå èñïîëüçîâàíû âûøåäøèå óæå ïîçæå âàæíûå ýíöèêëîïåäèè ïîä
ðåä. Ï. Íèêîëþêèíà è äðóãèå èçäàíèÿ. Êíèãîé ýòîé ïîëüçóþòñÿ ñòóäåíòû
ðóññêîé ôèëîëîãèè, ìàãèñòðàíòû, îíà èçâåñòíà â Áåëîðóññèè, Óêðàèíå,
Èçðàèëå, Ëèòâå è Ðîññèè.
Åùå îäíà ïîïûòêà âûáîðî÷íîãî îñìûñëåíèÿ ïðîçû ýìèãðàíòîâ ïåðâîé
âîëíû áûëà ïðåäïðèíÿòà ãäàíüñêèì èññëåäîâàòåëåì28. Àâòîð â ñâîåì
27 Ñì.: J. Mianowska, Rosyjska literatura emigracyjna i literatura rosyjskiej opozycji wewnêtrznej w komentarzach (w jêzyku rosyjskim), Bydgoszcz 1998, rec. Ò. Øìåëåâà, Joanna Mianowska, Ëèòåðàòóðà ðóññêîé ýìèãðàöèè è âîçâðàùåííàÿ â îáðàçöàõ è ñ êîììåíòàðèÿìè,
[â:] Îêîøêî èç Åâðîïû, Óíèâåðñèòåòñêàÿ æèçíü, Êðàñíîÿðñêèé óíèâåðñèòåò, 26.11.1998,
ñ. 1; M. Guzek, Nowoci wydawnicze. Pismo akademickie WSP, Bydgoszcz 1998, c. 2; E. Kucharska, Slavica Stetinensia 1999, ¹ 8, c 272276; Ï. Èâèíüñêèé, Òàëàíòëèâîñòü
òâîð÷åñòâà êàê îáúåêò è êðèòåðèé èññëåäîâàíèÿ: íîâûå êíèãè ïðîôåññîðà Èîàííû
Ìÿíîâñêîé, [â:] Ëèòåðàòóðà. Íàó÷íûå òðóäû. Rusistica Vilnensis, Âèëüíþñ 2001, c. 176177.
28 J. Sa³ajczykowa, Prozaicy pierwszej fali emigracji rosyjskiej 19201940, Gdañsk 2003; rec.
E. Korpa³a-Kirczak, Slavia Orientalia 2004, ¹ 1, c. 275277.
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ïðåäèñëîâèè îãîâàðèâàåòñÿ: O trudnociach w zdobywaniu ksi¹¿ek rosyjskich
w naszym kraju wiedz¹ wszyscy zainteresowani. Trudno dostêpne s¹ nie tylko
prace analityczne, ale i same teksty poszczególnych utworów 29 .
Â ó÷åáíèêå äëÿ ñòóäåíòîâ, íàïèñàííîì íà ïîëüñêîì ÿçûêå, äàíû äåñÿòü
î÷åðêîâ î æèçíè è òâîð÷åñòâå ïèñàòåëåé-ýìèãðàíòîâ. Ê ñîæàëåíèþ,
ëèòåðàòóðà, èñïîëüçîâàííàÿ àâòîðîì ýòîãî ó÷åáíèêà, íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì íà÷àëà XXI, à ñëîæíîñòè ñ åå ïðèîáðåòåíèåì îòíþäü
íå îáîñíîâûâàþò íåäîñòàòêà ñîîòâåòñòâóþùåé ëèòåðàòóðû â êíèãå.
Ê ïðèìåðó, óæå äîëãèå ãîäû ïðîõîäÿò çàéöåâñêèå è øìåëåâñêèå ÷òåíèÿ
â Êàëóãå è Àëóøòå, à ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèé èçäàþòñÿ30. Â êíèãå îíè íå
ó÷èòûâàþòñÿ âîîáùå. Öèòèðóåìûå íàìè ìàòåðèàëû çàéöåâñêèõ
è øìåëåâñêèõ ÷òåíèé óæå ìíîãèå ãîäû èñïîëüçóþòñÿ ñòóäåíòàìèìàãèñòðàíòàìè è ñëóøàòåëÿìè ñïåöêóðñîâ. Íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ
è ñ ìíåíèåì àâòîðà ýòîãî ïîñîáèÿ, ÷òî ... publikacja Prozaicy pierwszej fali
emigracji rosyjskiej (19201940) jest pierwsz¹ w Polsce prób¹ szerszego spojrzenia na ten etap dziejów literatury rosyjskiej, prezentacji dorobku pisarzy b¹d to
zupe³nie nieznanych, b¹d te¿ znanych z twórczoci lat przedrewolucyjnych31.
Â ñâåòå ñêàçàííîãî õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî áëàãîäàðÿ äîñòóïó ê ìåìóàðàì,
àðõèâíûì ìàòåðèàëàì â Ïîëüøå âîçíèêíåò, íàêîíåö, ó÷åáíèê ïî ðóññêîé
ëèòåðàòóðå ÕÕ âåêà, ó÷èòûâàþùèé îïûò ýìèãðàöèè, óäîâëåòâîðÿþùèé
çàïðîñû íå òîëüêî èññëåäîâàòåëåé, íî ïðåæäå âñåãî ñòóäåíòîâ, êîòîðûå
áóäóò îõîòíî íî íîâûì ó÷åáíûì ïîñîáèÿì èçó÷àòü ëèòåðàòóðó, â òîì ÷èñëå
ðóññêèõ èçãíàííèêîâ.
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ïî ýìèãðàíòîëîãèè  ýòî
Êðàêîâ è ãðóïïà âî ãëàâå ñ ïðîô. Ñóõàíåêîì, àâòîðîì è ðåäàêòîðîì
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðàçðàáîòîê. Êíèãà, âûøåäøàÿ ïîä åãî ðåäàêöèåé
â 2004 ãîäó, âêëþ÷àåò ãåîãðàôèþ, èñòîðèþ, âåðîèñïîâåäàíèå, ÿçûê,
êóëüòóðó, èñêóññòâî, òåàòð, êèíî, ìóçûêó, à òàêæå ÿâëÿþùóþñÿ ïðåäìåòîì
íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ðóññêóþ ëèòåðàòóðó ñ XI âåêà ïî êîíåö ÕÕ âåêà. Ýòî
ïåðâàÿ â Ïîëüøå, íîñÿùàÿ àêàäåìè÷åñêèé õàðàêòåð ïóáëèêàöèÿ,
29
30

Ibidem, c. 8.
Ñì.: Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ æèçíè è òâîð÷åñòâà Á.Ê. Çàéöåâà  ïåðâûå ìåæäóíàðîäíûå
çàéöåâñêèå ÷òåíèÿ, ðåäêîëëåãèÿ À. ×åðíèêîâ è äð., Êàëóãà 1998, âòîðûå  Êàëóãà 2000,
òðåòüè  2001; âûáîðî÷íî î øìåëåâñêèõ ÷òåíèÿõ ñì.: È. Øìåëåâ è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà
ÕÕ âåêà. III Êðûìñêèå øìåëåâñêèå ÷òåíèÿ, ðåäêîëëåãèÿ Â. Öûãàííèê è äð., Àëóøòà 1994;
È. Øìåëåâ è ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íàêàíóíå XXI âåêà, VII Êðûìñêèå ìåæäóíàðîäíûå
øìåëåâñêèå ÷òåíèÿ, ðåäêîëëåãèÿ Ë. Ñïèðèäîíîâà è äð., Ñèìôåðîïîëü  Àëóøòà 1998;
VIII Êðûìñêèå ìåæäóíàðîäíûå øìåëåâñêèå ÷òåíèÿ, ðåä. Ë. Ñïèðèäîíîâà è äð., Àëóøòà 1999.
31 Ñì.: J. Sa³ajczykowa, Prozaicy..., c. 18.
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ñîñòàâèâøàÿ øèðîêèé ñïåêòð ðîññèåâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå
è ëèòåðàòóðó è êóëüòóðó ðóññêîé ýìèãðàöèè32.
Â ñâåòå ñêàçàííîãî õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî áëàãîäàðÿ äîñòóïó ê ìåìóàðàì,
àðõèâíûì ìàòåðèàëàì, â Ïîëüøå âîçíèêíåò, íàêîíåö, ó÷åáíèê ïî ðóññêîé
ëèòåðàòóðå ÕÕ âåêà, ó÷èòûâàþùèé áîãàòûé îïûò ýìèãðàöèè,
óäîâëåòâîðÿþùèé çàïðîñû íå òîëüêî èññëåäîâàòåëåé, íî ïðåæäå âñåãî
ñòóäåíòîâ, êîòîðûå áóäóò îõîòíî èçó÷àòü áîãàòóþ ëèòåðàòóðó ðóññêèõ
èçãíàííèêîâ.
Streszczenie
Literatura emigracji rosyjskiej w polskich podrêcznikach
W artykule zaprezentowano podrêczniki do nauczania historii literatury rosyjskiej, w tym
literatury emigracji rosyjskiej. Od lat 70. obowi¹zywa³a marksistowska interpretacja literatury.
Autorzy-redaktorzy podrêczników tego okresu, wybitni rusycyci M. Jakóbiec, Z. Barañski,
A. Semczuk, starali siê niekiedy omin¹æ obowi¹zuj¹ce kanony ideologiczne, wiadectwem czego
by³a pobie¿na analiza twórczoci pisarzy emigrantów. W koñcu lat 70. w Polsce obowi¹zywa³
przet³umaczony z jêzyka rosyjskiego tendencyjny podrêcznik pod red. P. Wychodcewa, pisany
zgodnie z duchem tamtego okresu. W latach 90. powsta³ podrêcznik G.S. Porêbów, w którym bada
siê wybiórczo twórczoæ pisarzy dysydentów lat 60.80. Podrêcznik B. Muchy w sposób skrótowy, bez uwzglêdnienia najwa¿niejszej bibliografii, analizuje literaturê rosyjskiego rozproszenia.
W podrêczniku pod red. A. Drawicza zosta³a przedstawiona równie¿ w sposób wybiórczy literatura emigracyjna, choæ by³a to jedna z lepszych prób w³¹czenia jej w takim wymiarze do podrêcznika akademickiego. Dobrze siê sta³o, ¿e w tym opracowaniu znalaz³a swoje miejsce literatura
przedmiotu w jêzyku angielskim W dalszej czêci rozwa¿añ mówi siê o podrêczniku z literatury
emigracji rosyjskiej pierwszej fali wydanym w Bydgoszczy. Równie¿ w Gdañsku zosta³a podjêta
próba napisania podrêcznika o ¿yciu i twórczoci pisarzy emigrantów tzw. pierwszej fali. Przedstawiony zosta³ te¿ akademicki podrêcznik Rosjoznawstwo pod redakcj¹ najwybitniejszego w Polsce
emigrantologa prof. L. Suchanka, traktuj¹cy o ró¿nych dziedzinach wiedzy o Rosji, w tym
o literaturze emigracyjnej. Autorka artyku³u uwa¿a, ¿e w Polsce dotychczas nie powsta³ podrêcznik, w którym literatura emigracyjna rosyjska zosta³aby potraktowana w sposób zadowalaj¹cy
badaczy i studentów.

32 Ñì.: Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosj¹. Podrêcznik akademicki, pod
red. L. Suchanka, Kraków 2004; rec.: J. Or³owski, Slavia Orientalia 2005, ¹ 1, s. 106109. Â
ýòîì ó÷åáíèêå ñîõðàíèëàñü óñòàíîâêà íà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ñâÿçàííûé, íà íàø
âçãëÿä, ñ êóëüòóðîé àíàëèçà.
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Summary
Literature of Russian diaspora in the Polish coursebooks
This paper is a short history of presentation of Russian emigrant literature in Polish textbooks
since the 1970s. The author emphasizes that even in the period of Marxist views the best specialists on the subject tried to overcome the pressure of the dominant ideology and to give a complete
though necessarily brief analysis of the most important writers of the first wave of Russian
emigration. In the 1990s starts the process of rediscovery of many unknown names in the third
wave of Russian emigrant literature which have also found their way into the textbooks. The
author believes that the ever increasing development of scientific research in the field will result in
the appearance of a new Polish textbook which will be able to fully satisfy the students needs.
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Àëäàíîâñêèé îáðàç ðóññêèõ èäåé
â ïðîèçâåäåíèè Óëüìñêàÿ íî÷ü
Ñðåäè ïëåÿäû êðóïíûõ ïèñàòåëåé-ýìèãðàíòîâ îñîáîå ìåñòî
ïðèíàäëåæèò Ìàðêó Àëäàíîâó, ÷åëîâåêó âûñîêîé äóøåâíîé è óìñòâåííîé
êóëüòóðû, ñóìåâøåìó óíåñòè Ðîäèíó ñ ñîáîé â èçãíàíèå ... è ñîõðàíèòü êàê
ãëàâíóþ äðaãîöåííîñòü1. Ïðåêðàñíûé çíàòîê ðóññêîé èñòîðèè è êóëüòóðû,
îí äà¸ò å¸ îáðàçíîå è ôèëîñîôñêîå âîïëîùåíèå íå òîëüêî â ìíîãî÷èñëåííûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, íî è â ôèëîñîôñêîì òðàêòàòå
Óëüìñêàÿ íî÷ü. Èäåÿì ðóññêîé êóëüòóðû ïîñâÿù¸í ðàçäåë Äèàëîã î ðóññêèõ
èäåÿõ. Òðàêòàò  ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ ñâîåîáðàçíîé àëäàíîâñêîé
ôèëîñîôèè èñòîðèè, ðàçäåë æå î ðóññêèõ èäåÿõ âûïàë èç ïîëÿ çðåíèÿ
êðèòèêè. Ìåæ òåì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, â ñîâðåìåííîì ñìûñëîâîì êîíòåêñòå
èäåè, èçëîæåííûå àâòîðîì, ÷ðåçâû÷àéíî âàæíû íå òîëüêî äëÿ èñòîðèè
îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû, íî è äëÿ çàïàäíîé ìûñëè. Àâòîð èñïîëüçóåò ìåòîä
ñîïîñòàâëåíèÿ, õàðàêòåðíûé äëÿ âñåãî òâîð÷åñòâà, è ïðèëàãàåò ê àíàëèçó
êóëüòóðû îäíó èç ñâîèõ èäåé ôèëîñîôèè èñòîðèè  ïîíÿòèå Êðàñîòà 
Äîáðî2. Êàëîêàãàòèÿ  ýòî òîò êðèòåðèé, òà îïòèêà, ñêâîçü ïðèçìó êîòîðîé
ðîæäàþòñÿ àâòîðñêèå îöåíêè.
Äèàëîã À ñ Ë (À  ïåðâàÿ áóêâà ïñåâäîíèìà, Ë  íàñòîÿùåé ôàìèëèè 
Ëàíäàó)  ýòî äèàëîã êóëüòóðíî è äóõîâíî áëèçêèõ äðóã äðóãó ëþäåé
(òî÷íåå, ïîëåìèêà âíóòðè ñîáñòâåííîãî ñîçíàíèÿ). Â ýòîì ðàçäåëå îí
äâèæåòñÿ ïðèñóòñòâèåì ïîäâîäíîãî, òåíåâîãî ó÷àñòíèêà  Í. Áåðäÿåâà.
Êðàñîòà  Äîáðî  Áåñêðàéíîñòü  Áåçìåðíîñòü  òå àíòèòåçû, êîòîðûå
îïðåäåëÿþò âíóòðåííþþ ëîãèêó ïèñàòåëÿ  ôèëîñîôà.
Áåñêðàéíîñòü  Áåçìåðíîñòü  èäåÿ, ðîæä¸ííàÿ â íåäðàõ ñàìîé ðóññêîé êóëüòóðû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Áåðäÿåâûì, ñòàëà îáùèì ìåñòîì, íåêîé
ïàðàäèãìîé ïðè îöåíêå ðóññêîé êóëüòóðû è èñòîðèè, ðóññêîãî
1 À. ×åðíûøåâ, Êëþ÷è ê Àëäàíîâó, [â:] Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü,Ìîñêâà 1996, ñ. 10.
2 Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè Ì. Àëäàíîâà çèæäåòñÿ íà òð¸õ èäåÿõ: ñëó÷àÿ è áîðüáû ñ íèì,
âûáîðíîé àêñèîìàòèêè è ãðå÷åñêîãî ïîíÿòèÿ Êðàñîòà  Äîáðî (Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü,
ñ. 149). Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî èñòîðèþ òîëüêî è ìîæíî ñóäèòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ýòîé èäåè.
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íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Ññûëêàìè íà åãî ìûñëè ïåñòðèò è ðóññêèé
è çàïàäíûé äèñêóðñ. Åãî èìÿ ñàìîå èçâåñòíîå íà Çàïàäå, õîòÿ ðÿäîì
òâîðèëè áîëåå ãëóáîêèå ôèëîñîôû  Ã. Ôåäîòîâ, È. Èëüèí, Ñ. Ôðàíê,
Í. Ëîññêèé. Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü Åãî Âåëè÷åñòâî Ñëó÷àåì, êîòîðûé
ñîñòàâëÿåò îñíîâó èñòîðèîñîôñêîé êîíöåïöèè Àëäàíîâà, èðîíèåé èñòîðèè,
ñ êîòîðîé ìû ñòàëêèâàåìñÿ î÷åíü ÷àñòî, è, êîíå÷íî æå, ñàìîé ôîðìîé
áåðäÿåâñêîé ôèëîñîôèè.
Íåñîìíåííî, ðàáîòû Áåðäÿåâà èìåþò ìíîãî òî÷íûõ, âåðíûõ, ãëóáîêèõ
ìûñëåé, êîòîðûå âûçûâàþò èíòåðåñ, ïî âîïðîñàì àíòðîïîëîãèè,
ãíîñåîëîãèè, ìåòàôèçèêè, èñòîðèîñîôèè. Íî ôèëîñîô ñàì îòìå÷àë
â Àâòîáèîãðàôèè3, ÷òî íè÷åãî íå ìîæåò òîëêîì ðàçâèòü è äîêàçàòü.
Îñîáîé ÷åðòîé òâîð÷åñòâà Áåðäÿåâà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â íåì ÷ðåçâû÷àéíî
ñèëüíà ñòèõèÿ ïóáëèöèñòèêè. ß äóìàþ äàæå,  ïèøåò Â. Çåíüêîâñêèé,  ÷òî
ýòà ñòîðîíà òâîð÷åñòâà [...] îñîáåííî ñïîñîáñòâîâàëà åãî ìèðîâîìó
âëèÿíèþ 4 . Åãî èíòåðåñóåò íå ëîãèêà è äîêàçàòåëüñòâî, à ñàì
ìûñëèòåëüíûé àêò, ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèå, ò.å.  âàæíåå âñåãî ïðîÿâèòü
ñåáÿ. Íå ñëó÷àéíî Çåíüêîâñêèé íàçûâàåò Áåðäÿåâà ðîìàíòèêîì, ïîñòîÿííî
îòáðàñûâàþùèì äåéñòâèòåëüíîñòü, ... êîòîðóþ îí ñ÷èòàåò »íåâûðàçèìîé
îáûäåíùèíîé« 5 . Â ëîíå áåðäÿåâñêîé ôèëîñîôèè ðîäèëàñü è èäåÿ
î ïðîòèâîðå÷èâîñòè ðóññêîé äóøè. Îíà òàê æå, êî÷óåò ïî ñòðàíèöàì
êðèòèêè. Íî ïîñëå ðàáîò Ëåâè-Ñòðîññà, êîòîðûé äîêàçàë óíèâåðñàëüíûé
õàðàêòåð áèíàðíîñòè, ãîâîðèòü î ïðîòèâîðå÷èâîñòè ðóññêîé ìåíòàëüíîñòè,
ðóññêîãî õàðàêòåðà êàê îá îñîáîì ôåíîìåíå íå ïðàâîìåðíî. Ê òîìó æå,
ëþáàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ ôîðìóëèðîâêà, êîòîðàÿ ïðåòåíäóåò íà âûðàæåíèå
ñóùíîñòè íàöèîíàëüíîé äóõîâíîé òðàäèöèè, íåïîëíà è ñîìíèòåëüíà6.
Ïîëåìèêà Àëäàíîâà, êîòîðûé èðîíèçèðîâàë íàä ðîìàíòè÷åñêèì
ìèðîîùóùåíèåì, îáëàäàë ïðîíèöàòåëüíûì èñòîðè÷åñêèì ÷óòüåì, áûë
ñêðóïóëåçåí ïî îòíîøåíèþ ê ôàêòàì, ñ Áåðäÿåâûì ëîãè÷åñêè çàêîíîìåðíà.
Àëäàíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî áåñêðàéíîñòåé è áåçìåðíîé â ðóññêîé êóëüòóðå áûëî
íå áîëüøå, ÷åì íà Çàïàäå: áîëüøåâèñòñêîé ðåâîëþöèè îí
ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ôðàíöóçñêóþ, è åñëè â ðóññêîé ðåâîëþöèè áûëî
ïðîëèòî áîëüøå êðîâè, òî ëèøü â ñèëó òîãî, ÷òî âûðîñëè, ïî
åñòåñòâåííûì è ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, ìàñøòàáû âñåõ ñõîäíûõ ÿâëåíèé7
3
4
5
6
7

Í. Áåðäÿåâ, Ñàìîïîçíàíèå.Îïûò ôèëîñîôñêîé àâòîáèîãðàôèè, Ëåíèçäàò 1991, ñ. 97.
Â.Â. Çåíüêîâñêèé, Èñòîðèÿ ðóññêîé ôèëîñîôèè, ò. 2, Ëåíèíãðàä 1991, ñ. 62.
Ibidem, ñ. 80.
Ã. Ôåäîòîâ, Ëèöî Ðîññèè, Ïàðèæ 1988, ñ. 34.
Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 339.
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è ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ áûëà òàêîé æå êðîâàâîé, êàê è ðóññêàÿ. Ãîâîðÿ
æå î ðóññêèõ áóíòàõ, êîòîðûå äëÿ Áåðäÿåâà  îäèí èç ïóòåé îñóùåñòâëåíèÿ
èñòîðè÷åñêîé ñóäüáû Ðîññèè, ïèñàòåëü çàìå÷àåò, ÷òî íà Çàïàäå áûëè òàêèå
æå âîññòàíèÿ è îíè òàê æå æåñòîêî ïîäàâëÿëèñü. È íàä âñåì ïðåîáëàäàëè
íåíàâèñòü, çàâèñòü, æåëàíèå ïîæèòü âîëüíîé, íåîáû÷íîé æèçíüþ [...]. Òîæå
ñàìîå áûëî â çàïàäíîåâðîïåéñêèõ âîññòàíèÿõ8.
Ïî-èíîìó ïðåäñòàâëÿåò Àëäàíîâ è ãåíåçèñ áîëüøåâèñòñêîé
ðåâîëþöèè. Äëÿ Áåðäÿåâà  îíà ñóãóáî íàöèîíàëüíîå ÿâëåíèå: ðóññêèé
íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð îêàçûâàåòñÿ äëÿ íåãî óäîáíûì äëÿ ðåâîëþöèè
òàêèìè ñâîéñòâàìè êàê ïðîñòîäóøèå, äîâåð÷èâîñòü, ñëàáîñòü õàðàêòåðà,
æàæäà ïðàâäû. Òðàãåäèÿ ðóññêîãî íàðîäà äëÿ ôèëîñîôà â òîì, ÷òî åãî
ïîðîêè çàëîæåíû â ñàìîé ñóùíîñòè ðóññêîãî ýòíîñà. Óæå â òâîð÷åñòâå
Ãîãîëÿ, â ðàñùåïëÿþùåì ãîãîëåâñêîì ñòèëå âèäèò îí áîëåçíè Ðîññèè,
îáëåã÷èâøèå ïîáåäó ðåâîëþöèè. Òî åñòü ðåâîëþöèÿ äëÿ ôèëîñîôà 
çàêîíîìåðíîå ïîðîæäåíèå äóõîâíîé ïñèõîëîãèè íàðîäà: Îïûò
áîëüøåâèçìà  ìîìåíò âíóòðåííåé ñóäüáû ðóññêîãî íàðîäà,
ýêçèñòåíöèàëüíàÿ åãî äèàëåêòèêà9,  ïèøåò îí â Ñàìîïîçíàíèè. Àëäàíîâ
æå ñ÷èòàåò, ÷òî áîëüøåâèñòñêèé ïåðåâîðîò  ýòî ðåçóëüòàò öåïè
ñëó÷àéíîñòåé. Ðåâîëþöèÿ ïðîèçîøëà ïîòîìó, ÷òî ... ëè÷íàÿ öåïü
ïðè÷èííîñòåé î÷åíü ñèëüíîãî âîëåâîãî ÷åëîâåêà ñòîëêíóëàñü ñ ãèãàíòñêîé
ñîâîêóïíîñòüþ öåïåé ïðè÷èííîñòè ðóññêîé ðåâîëþöèè10. Áîëüøåâèñòñêàÿ
èäåÿ, â òðàêòîâêå Àëäàíîâà, íå ìîãëà áûòü ðóññêîé è ïîòîìó, ÷òî ñâîèõ
èäåé ó Ëåíèíà íå áûëî, îíè øëè ÷àñòüþ îò Ìàðêñà, ÷àñòüþ îò Áëàíêà;
íåëüçÿ îáúÿñíèòü å¸ è ïñèõîëîãè÷åñêè, èáî èäåÿ âñ¸ ïîçâîëåíî  ... ñòàðà
êàê ìèð è íèñêîëüêî íå ðóññêàÿ è íå ñëàâÿíñêàÿ11, îíà âñòðå÷àåòñÿ
ó ìíîãèõ çàïàäíûõ ìûñëèòåëåé, íàïðèìåð, ó Ðàáëå; à èäåÿ, âûñêàçàííàÿ
Êèðèëëîâûì â Áåñàõ (åñëè Áîãà íåò, òî ß  Áîã) î êîòîðîé ó íàñ ÷óòü íå
òðàêòàòû íàïèñàíû12,  çàìå÷àåò àâòîð, åñòü óæå ó Äåêàðòà.
Ïåðåíåñÿ ôèëîñîôñêèé äèàëîã â îáëàñòü äóõîâíîé êóëüòóðû Ðîññèè,
Àëäàíîâ îáðàùàåòñÿ ê ôèãóðå Äîñòîåâñêîãî, ê ãåðîÿì êîòîðîãî ÿâíî
ïðèëîæèìî ïîíÿòèå áåñêðàéíîñòè è áåçìåðíîñòè. Íåñîìíåííî, ýòè
ïðåäñòàâëåíèÿ ïåðåêî÷îâûâàþò â ôèëîñîôèþ Áåðäÿåâà èç ñòðàíèö
ïðîèçâåäåíèé Äîñòîåâñêîãî, êîòîðûé äëÿ ôèëîñîôà îäèí èç ñàìûõ óìíûõ
8
9
10
11
12

Ibidem, ñ. 342343.
Ï. Áåðäÿåâ, op. cit., ñ. 223.
Ì.À. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 278.
Ibidem, ñ. 338.
Ibidem.

172

Wiera Bie³ousowa

ïèñàòåëåé ìèðîâîé ëèòåðàòóðû [...]. Êîíå÷íî, íå Òîëñòîé, à Äîñòîåâñêèé
áûë âåëèêèì ìûñëèòåëåì13. Äëÿ Àëäàíîâà æå ñàìûé âûñîêèé ãåíèé ðóññêîé êóëüòóðû  Òîëñòîé, ðóññêèé õàðàêòåð òî÷íåå ïîíÿò è âîïëîùåí èì.
Äîñòîåâñêèé æå, ÷¸ðíûé áðèëëèàíò ðóññêîé ëèòåðàòóðû14, ïðîâèäåö, áåç
êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïîíÿòü ðóññêóþ ðåâîëþöèþ, ðàçëàä, íåóñòîé÷èâîñòü,
ñòðàøíûå ïîòðÿñåíèÿ â ìèðå. Ïèñàòåëü ïðåä÷óâñòâîâàë, ÷òî ... î÷åíü
äîëãî íå áóäåò â ìèðå òîé îòñòîÿâøåéñÿ, ïðî÷íîé, íåêàòàñòðîôè÷åñêîé [...]
îáñòàíîâêè, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ òîðæåñòâà [...] ïðèíöèïà ÊðàñîòûÄîáðà 15 . Íî ïðè ýòîì ïèñàòåëü-ôèëîñîô çàìå÷àåò, ÷òî â æèçíè
Äîñòîåâñêèé  óìåðåííûé êîíñåðâàòîð. Â ñàìîì äåëå, îòðèöàíèå
áåñêðàéíîñòåé, ïîèñê ãàðìîíèè ìîæíî çàôèêñèðîâàòü è â Ïóøêèíñêîé ðå÷è
Äîñòîåâñêîãî, â ìíîãî÷èñëåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ â Äíåâíèêå: Íå êàê äóðàê
æå (ôàíàòèê) ÿ âåðóþ â Áîãà16; íàêîíåö, â äóõîâíîì èäåàëå  Õðèñòå.
×òî êàñàåòñÿ õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ Äîñòîåâñêîãî, òî Àëäàíîâ âåðíî
çàìå÷àåò, ÷òî èíòåðåñ ê ïàòîëîãè÷åñêèì ÿâëåíèÿì çàêîíîìåðíî ïîðîæäàë
ãåðîåâ ñ áåñêðàéíèìè ïðîÿâëåíèÿìè. Äåéñòâèòåëüíî, ñòèõèéíûì ñèëàì,
êîòîðûå èññëåäóåò ïèñàòåëü è êîòîðûå ïîçæå èäåíòèôèöèðóåò Ç. Ôðåéä,
ñâîéñòâåííà áåçìåðíîñòü è áåñêîíå÷íîñòü, íî îíè íàäíàöèîíàëüíû. Òàê
÷òî äëÿ Àëäàíîâà ìíèìàÿ áåçìåðíîñòü ðóññêîé ëèòåðàòóðû  ... Ëîæíûé
êàíîí [...] è äîâîëüíî âðåäíûé17. È âñ¸ æå, â òâîð÷åñòâå Äîñòîåâñêîãî îí
íàõîäèò ïðîèçâåäåíèå, â êîòîðîì ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò èäåÿ ÊðàñîòûÄîáðà: ýòî Çàïèñêè èç ïîäïîëüÿ. Äëÿ Àëäàíîâà ïîäïîëüíûé ÷åëîâåê
ÿâëåíèå äåéñòâèòåëüíî áåñêðàéíåå, ïîýòîìó ýòî ïðîèçâåäåíèå äëÿ íåãî 
ñàìîå íåðóññêîå âî âñåé ðóññêîé ëèòåðàòóðå. Äóìàåòñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ
îöåíêà íå ó÷èòûâàåò òîãî, ÷òî ïîäïîëüå  ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãëóáèíû
áåññîçíàòåëüíîãî, à íå ýêçèñòåíöèÿ íîðìû. Ãîâîðÿ æå î áåñêðàéíîñòÿõ
ñàìîé íàòóðû Äîñòîåâñêîãî (è Ãîãîëÿ) ïèñàòåëü ïðàâîìåðíî çàìå÷àåò, ÷òî
òàêèå áåñêðàéíîñòè ïðèñóùè è äåÿòåëÿì çàïàäíîãî èñêóññòâà (Ìàðëî,
Ýäãàð Ïî, Âåðëåí, Áîäëåð, Ãîãåí, Âàí Ãîã, Ñòðèíäáåðã).
Ðàññìàòðèâàÿ õóäîæåñòâåííóþ êóëüòóðó Ðîññèè â èñòîðè÷åñêîì
ðàêóðñå ñêâîçü ïðèçìó Êðàñîòû-Äîáðà ïèñàòåëü-ôèëîñîô ñ÷èòàåò ñàìûì
öåííûì â íåé òî, ÷òî îíà âñåãäà ñëóæèëà ýòîé èäåå, áûëà ÷óæäà öèíèçìó,
13 Í.À. Áåðäÿåâ, Ìèðîñîçåðöàíèå Äîñòîåâñêîãî, [â:] idem, Í.À. Áåðäÿåâ î ðóññêîé
ôèëîñîôèè, ÷. 1, Ñâåðäëîâñê 1991, ñ. 39.
14 Á. Àâåðèí, Ì. Àëäàíîâ  ìåìóàðèñò, èñòîðèê, ëèòåðàòóðîâåä, [â:] Ì. Àëäàíîâ,
Êàðòèíû Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Èñòîðè÷åñêèå ïîðòðåòû ñîâðåìåííèêîâ. Çàãàäêà
Òîëñòîãî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1999, ñ. 6.
15 Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 324.
16 Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé, Îá èñêóññòâå, Ìîñêâà 1973, ñ. 462.
17 Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 361.
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íå óäèâëÿëà ëþäåé ãðÿçüþ, íå ñìîòðåëà íà ìèð êàê íà áåçäíó çëîáû
è áåññòûäñòâà, áûëà ïðîíèêíóòà èäååé îáùåñòâåííîãî ñëóæåíèÿ. Îí
íàçûâàåò ëó÷øèì ïðîèçâåäåíèåì Êèåâñêîé Ðóñè Ñëîâî î Ïîëêó Èãîðåâå,
â ìîñêîâñêîì ïåðèîäå âûäåëÿåò òâîð÷åñòâî Àââàêóìà, Êóðáñêîãî, Íèëà
Ñîðñêîãî; ñ÷èòàåò, ÷òî îò Ñîðñêîãî, â ÷èñòî ñòèëèñòè÷åñêîì îòíîøåíèè,
èä¸ò î÷åíü ìíîãîå â ðóññêîé ëèòåðàòóðå; îòìå÷àåò îãðîìíîå çíà÷åíèå òÿãè
ê äóøå ÷åëîâåêà â ðóññêîé æèâîïèñè, ðåàáèëèòèðóåò ïðåäìåòíîñòü
è ñþæåòíîñòü òâîð÷åñòâà ïåðåäâèæíèêîâ18. Â àðõèòåêòóðå îòìå÷àåò èäåþ
Êðàñîòû-Äîáðà â àíñàìáëå Ñìîëüíîãî ìîíàñòûðÿ, â ñîáîðå Âàñèëèÿ
Áëàæåííîãî, ê àíòèáåñêðàéíîñòÿì îòíîñèò ÷èñòî ðóññêóþ èäåþ óâèäåòü
çëî â àíãåëå, äîáðî â äåìîíå, òî åñòü óìåíèå íå äåëèòü ìèð íà ÷åðíîå
è áåëîå, âèäåòü åãî ñëîæíîñòü.
Ðàññìàòðèâàÿ ñêâîçü ïðèçìó ñâîåé èäåè ðóññêóþ ôèëîñîôñêóþ ìûñëü
îí íå ñ÷èòàåò âåëè÷àéøèì ðóññêèì ôèëîñîôîì Â. Ñîëîâü¸âà, êàê ýòî
ïðèíÿòî â ðóññêîé ìûñëè. Ïðè ýòîì îí íàçûâàåò åãî ñàìûì óíèâåðñàëüíûì
è ñàìûì äàðîâèòûì ôèëîñîôîì, îòìå÷àåò, ÷òî âñå ðóññêèå ñèñòåìû âûøëè,
â áîëüøîé èëè ìåíüøåé ìåðå, èç íåãî, ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî åãî ÿçûê  ýòî
ÿçûê íîâåéøåé ôèëîñîôèè. Îäíàêî, ðàñïèñàâøèñü â ñâîåé ëþáâè
ê Ñîëîâü¸âó êàê ïóáëèöèñòó, êðèòèêó è äàæå ïîýòó, îòìåòèâ, ÷òî
ñîëîâü¸âñêàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ýñõàòîëîãèÿ  èñòîðèÿ êîí÷èòñÿ Öàðñòâîì
Áîæèèì 19  äàë¸êàÿ è íè÷åì íå îïðàâäàííàÿ ýêñòðàïîëÿöèÿ èäåè
Êðàñîòû-Äîáðà, âåëè÷àéøèì ðóññêèì ôèëîñîôîì, áåç êîëåáàíèÿ,
íàçûâàåò À. Ãåðöåíà. Íàäî ïîëàãàòü, ýòîò âûáîð îïðåäåëèëñÿ áëèçîñòüþ
èñòîðèîñîôèè Àëäàíîâà âçãëÿäàì Ãåðöåíà. Â ãåðöåíîâñêîé êðèòèêå òåîðèè
ïðîãðåññà Àëäàíîâà áîëåå âñåãî ïðèâëåêàåò ïåðñîíàëèñòè÷åñêèé ìîòèâ,
èäåÿ î íåäîïóñòèìîñòè ðàññìàòðèâàòü ñàìîöåííóþ ÷åëîâå÷åñêóþ ëè÷íîñòü
êàê ñðåäñòâî äëÿ äîñòèæåíèÿ âñåîáùåãî áëàãà. Èç íåãî âûøëè
è »ïåðñîíàëèçì« è ðóññêàÿ ñóáúåêòèâíàÿ øêîëà,  çàìå÷àåò îí 20 .
Ó ôèëîñîôà ñ èäååé ëè÷íîñòè êàê âûñøåé öåííîñòè ñâÿçàíà òåìà ñâîáîäû,
ãëàâíûé ïàôîñ åãî ðàçìûøëåíèé  òðåáîâàíèå ñâîáîäû ÷åëîâåêà è çàùèòà
åãî äîñòîèíñòâà. Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî Ãåðöåí äëÿ Àëäàíîâà  ...
âûñîêîå âîïëîùåíèå òîãî, ÷òî Ãåãåëü íàçûâàë »æèâîé ñâîáîäîé«.
Â Ðîññèè,  çàìå÷àåò ïèñàòåëü  ïîëèòè÷åñêîé ñâîáîäû áûëî íåìíîãî, íî
âíóòðåííåé ñâîáîäû áûëî áîëüøå, ÷åì ãäå áû òî íè áûëî [...]. Òàêîâà æå
18 Àëåêñàíäð Áåíóà ãîâîðèë, ÷òî îíè ïèñàëè êàðòèíû ïîòîìó, ÷òî íå óìåëè øèòü ñàïîãè
(ñì. Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 366).
19 Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 371.
20 Ibidem, ñ. 371.
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îñîáåííîñòü âåðøèí ðóññêîé êóëüòóðû 21 . Èìåííî òàêîå ïîíèìàíèå
ñâîáîäû íàëè÷åñòâóåò â ýòèêå öåííîñòåé Àëäàíîâà.
Ê êðóïíûì ìûñëèòåëÿì, ñêàçàâøèì íîâîå ñëîâî â ôèëîñîôèè, õîòÿ
è íå ïðèíàäëåæàùèì ê óçêîôèëîñîôñêîìó öåõó, ïèñàòåëü îòíîñèò, ïî
ïðàâó, Ëîáà÷åâñêîãî è ×åáûøåâà. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ÷èñòî ôèëîñîôñêîå
çíà÷åíèå èõ ðàáîò íå ìåíüøå èõ ìàòåìàòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.
Èñêëþ÷åíèåì èç ðóññêîé òðàäèöèè, îòâå÷àþùåé ïðèíöèïó Êðàñîòà Äîáðî, Àëäàíîâ ñ÷èòàåò òâîð÷åñòâî Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà, êîòîðûé, ïî åãî
ìíåíèþ, ïðèíÿë èç ïëàòîíîâñêîãî ïðèíöèïà òîëüêî äîáðî; Êîíñòàíòèíà
Ëåîíòüåâà, ïðèíÿâøåãî òîëüêî êðàñîòó, è Âàñèëèÿ Ðîçàíîâà, êîòîðûé íå
ïðèíÿë íè äîáðà, íè êðàñîòû. Äåéñòâèòåëüíî, íå èìåþùàÿ àíàëîãà
â åâðîïåéñêîé Ôèëîñîôèÿ Îáùåãî Äåëà Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà ãëóáîêî
íðàâñòâåííà, õîòÿ è ãëóáîêî óòîïè÷íà 22 . Îí õî÷åò íàäåëèòü âñ¸
÷åëîâå÷åñòâî áåññìåðòèåì, âîñêðåñèòü óìåðøèå ïîêîëåíèÿ, ðàññìàòðèâàåò
âîñêðåøåíèå êàê ïîáåäó íðàâñòâåííîãî çàêîíà íàä ôèçè÷åñêîé
íåîáõîäèìîñòüþ. Òàêèì îáðàçîì, Îáùåå Äåëî äëÿ íåãî èìååò äóõîâíûé
ñìûñë, îáúåäèíÿåò ëþäåé äóõîâíîé ñâÿçüþ, íî çèæäåòñÿ íà äîñòèæåíèÿõ
íàóêè, íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ. Åãî ðåøåíèå îí ñâÿçûâàåò
è ñ îñâîåíèåì âñåëåííîé, ñ ðàññåëåíèåì â êîñìîñå23. Ýòî íå ñèìâîëè÷åñêîå
ðåøåíèå âîñêðåøåíèÿ, ýòîò ñàíèòàðíûé ïîäõîä ê áåññìåðòèþ24
ïèñàòåëü íå ïðèíèìàåò, íî îòìå÷àåò ïîäâèæíè÷åñêèå ÷åðòû ôèëîñîôà,
íðàâñòâåííûé ïàôîñ åãî óòîïèè. Íàäî ïîëàãàòü, òàêàÿ îöåíêà ôèëîñîôèè
Ôåäîðîâà âûçâàíà è èðîíè÷åñêèì îòíîøåíèåì ïèñàòåëÿ ê ëþáûì óòîïèÿì.
Àëäàíîâñêàÿ îöåíêà òâîð÷åñòâà Êîíñòàíòèíà Ëåîíòüåâà âî ìíîãîì
ñîâïàäàåò ñ ñîâðåìåííûìè åìó îöåíêàìè ýòîãî íåñòàíäàðòíîãî ìûñëèòåëÿ.
Îáùåå ìåñòî â îöåíêå òâîð÷åñòâà Ëåîíòüåâà  ýñòåòèçì, îòñóòñòâèå
íðàâñòâåííîãî êðèòåðèÿ. Òàê, ôèëîñîô Ñ. Áóëãàêîâ îáðàùàåò âíèìàíèå íà
ñèëó óìà Ëåîíòüåâà ... íåäîáðîãî, åäêîãî, ïðîíèçàííîãî êàêèì-òî
õîëîäíûì îãí¸ì [...]. Îí áûë âëþáë¸í â ìèð ôîðì, áåçîòíîñèòåëüíî ê èõ
ìîðàëüíîé öåííîñòè25, çàìå÷àåò îí.
Äåéñòâèòåëüíî, ýñòåòèçì êàê êðèòåðèé Ëåîíòüåâ ïðèëàãàåò ê ëþáîé
êóëüòóðå, ÷åëîâå÷åñêîìó îáùåñòâó, åãî èñòîðèè, ëèòåðàòóðå, ëè÷íîñòè.
21
22
23

Ibidem, ñ. 372.
Ñì. Ñ. Ñåìåíîâ, Íèêîëàé Ôåäîðîâ. Òâîð÷åñòâî æèçíè, Ìîñêâà 1990.
Íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ Ôåäîðîâà  Ãàãàðèí. Îí âíåáðà÷íûé ñûí êíÿçÿ Ãàãàðèíà. Þðèé
Ãàãàðèí  ïåðâûé ÷åëîâåê, ïîëåòåâøèé â êîñìîñ. ×òî ýòî? Ñîâïàäåíèå? Èðîíèÿ èñòîðèè?
24 Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 379.
25 Öèò. ïî: Â. Ðîçàíîâ, Î Êîíñòàíòèíå Ëåîíòüåâå, [â:] idem, Î ïèñàòåëüñòâå è
ïèñàòåëÿõ, Ìîñêâà 1995, ñ. 652.
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Àëäàíîâ, îòìå÷àÿ îðèãèíàëüíîñòü ôèëîñîôà ñðåäè ðóññêèõ ìûñëèòåëåé
Õ1Õ âåêà, íåñîìíåííóþ òàëàíòëèâîñòü, íå ïðèíèìàåò åãî îäíîñòîðîííåãî ýñòåòèçìà, îáâèíÿåò â ýñòåòè÷åñêîì àìîðàëèçìå è èìåííî
â ýòîì âèäèò íåðóññêîñòü ôèëîñîôà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Àëäàíîâ ïûòàåòñÿ
èçáåæàòü îäíîñòîðîííîñòè â ñâîèõ îöåíêàõ áëàãîäàðÿ èçáðàííîé ôîðìå
äèàëîãà, ôèëîñîôèÿ Ëåîíòüåâà âñ¸ æå ïðåäñòà¸ò êàê àíòèãóìàííàÿ,
àíòèìîðàëüíàÿ. Î÷åâèäíî, ýòî îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïîïóëÿðíîñòüþ ïîäîáíîé
òî÷êè çðåíèÿ, òàê è âíóòðåííèì ñïîðîì ñ Áåðäÿåâûì. Ïîñëåäíèé îòìå÷àåò
ýòè÷åñêîå íà÷àëî åãî ýñòåòèçìà: ... ñ áîëåå ãëóáîêîé òî÷êè çðåíèÿ íè
Ê. Ëåîíòüåâ, íè Íèöøå (ñ êîòîðûì åãî ñðàâíèâàëè) íå áûëè àìîðàëèñòàìè.
Â êîíöå êîíöîâ Ê. Í. âèäåë â êðàñîòå  äîáðî, à â óðîäñòâå  çëî26, 
ïèøåò îí. Ïîäîáíóþ òî÷êó çðåíèÿ ðàçäåëÿåò Ñåì¸í Ôðàíê, îí çàìå÷àåò
â ýòîì ñîâåðøåííî çàìå÷àòåëüíîì óìå27 ÿçû÷åñêóþ ëþáîâü ê êóëüòóðå,
ê êðàñîòå ñâîáîäíîãî ðàçâèòèÿ æèçíè. À Çåíüêîâñêèé ïèøåò, ÷òî ðàçãîâîðû
îá àìîðàëèçìå Ëåîíòüåâà  êðóïíåéøåå íåäîðàçóìåíèå, ÷åðåç àíàëèç
àíòðîïîëîãèè ôèëîñîôà äåëàåò âûâîä, ÷òî Ëåîíòüåâ ãîðàçäî áîëüøå
ìîðàëèñò, ÷åì ýñòåòñòâóþùèé ìûñëèòåëü (êàê åãî èçîáðàæàþò), íî åãî
ìîðàëü ñóðîâàÿ, îêðàøåííàÿ ñîçíàíèåì òðàãè÷íîñòè æèçíè... 28 .
Äåéñòâèòåëüíî, ìîðàëüíûå èäåè Ëåîíòüåâà âûòåêàëè èç îñîçíàíèÿ
áåçíðàâñòâåííîñòè âðåìåíè è âñåé êóëüòóðû, ñ å¸ ïîýçèåé èçÿùíîé
áåçíðàâñòâåííîñòè. Îíà  ïðîòåñò ïðîòèâ íðàâñòâåííîé ïàðàäèãìû ñâîåãî
âðåìåíè. Ýòî äîáðî, êàê çàìå÷àåò ñîâðåìåííûé èññëåäîâàòåëü, [...]
îñîáîãî ðàçáîðà è êà÷åñòâà, »äîáðî âûñøåãî ïîðÿäêà« 29. Ëåîíòüåâà
âîëíóåò íàñòóïëåíèå ýãàëèòàðíî-ëèáåðàëüíîãî ïðîãðåññà, îí, ïî ñóòè,
ïðåäñêàçàë íàñòóïëåíèå ìàññîâîé êóëüòóðû ñðåäíåãî ìàññîâîãî ÷åëîâåêà,
(î êîòîðûõ ãîðàçäî ïîçæå íàïèøåò Îðòåãà  È  Ãàññåò)30, ïàäåíèå
äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòåé, ãîñïîäñòâî áåçäóõîâíîãî óðàâíèòåëüñòâà. Ìíîãèõ
ãåðîåâ àëäàíîâñêèõ ïðîèçâåäåíèé âîëíóåò áåñöâåòíîñòü, íåýñòåòè÷íîñòü
æèçíè, óìèðàíèå èñòèííîãî èñêóññòâà, íåîòâðàòèìîñòü çàêàòà ñòàðîé
êóëüòóðû, îòñóòñòâèå òîé öâåòóùåé ñëîæíîñòè, î êîòîðîé ãîâîðèò
Ëåîíòüåâ. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî îòðèöàÿ åãî ÿêîáû áåçìåðíûé,
26

Í. Áåðäÿåâ, Êîíñòàíòèí Ëåîíòüåâ, [â:] Í.À. Áåðäÿåâ î ðóññêîé ôèëîñîôèè, ÷. 1,
Ñâåðäëîâñê 1983, ñ. 149287.
27 Ñ.Ë. Ôðàíê, Ñóùíîñòü è ìîòèâû ðóññêîé ôèëîñîôèè, Ôèëîñîôñêèå íàóêè 1990,
¹ 5, ñ. 87.
28 Â. Çåíüêîâñêèé, Èñòîðèÿ ðóññêîé ôèëîñîôèè, ò. 1, ÷. 2, Ëåíèíãðàä 1991, ñ. 260.
29 Ñ.Ã. Áî÷àðîâ, Óì ìîé óïðîñòèòü ÿ íå ìîãó, [â:] idem, Ñþæåòû ðóññêîé ëèòåðàòóðû,
Ìîñêâà 1999, ñ. 273.
30 Õ. Îðòåãà-È-Ãàññåò, Âîññòàíèå ìàññ, [â:] idem, Ýñòåòèêà, ôèëîñîôèÿ êóëüòóðû.
Ìîñêâà 1991, ñ. 309-350.
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îäíîñòîðîííèé ýñòåòèçì, îí ïðèíèìàåò ýñõàòîëîãèþ ôèëîñîôà:
... â ýñõàòîëîãèè »ýñòåòèê« Ê. Ëåîíòüåâ áûë ãîðàçäî áîëåå ïðàâ, ÷åì â ÷åì
áû òî íè áûëî äðóãîì. Äåéñòâèòåëüíî, â íåäèôôåðåíöèðîâàííîì îáùåñòâå
èñêóññòâî ìîæåò æäàòü ïå÷àëüíàÿ ó÷àñòü31,  çàìå÷àåò Àëäàíîâ.
Äóìàåòñÿ, íàèáîëåå òî÷íóþ îöåíêó òâîð÷åñòâà Ëåîíòüåâà äàë
Â. Ðîçàíîâ, ñêàçàâ, ÷òî îí ... ðîæä¸ííûé íå â ñâîé âåê. [...] Òîðîïèòüñÿ íå
íàäî, âðåìÿ åãî ïðèéä¸ò [...]. Ñîáñòâåííî, îí áóäåò îöåíåí, êîãäà êîí÷èòñÿ
»íàø âåê«, »íàøà ýïîõà«...32. Ðîçàíîâ áûë ïðàâ: ñåãîäíÿ òâîð÷åñòâî
Ëåîíòüåâà è ôèëîñîôà, è ïèñàòåëÿ ïðåäìåò îáîñòðèâøåãîñÿ èíòåðåñà.
Òðåòüèì èñêëþ÷åíèåì â èñòîðèè ðóññêèõ èäåé ÿâëÿåòñÿ äëÿ Àëäàíîâà
Âàñèëèé Ðîçàíîâ, êîòîðûé â åãî ãëàçàõ  ïèñàòåëü, íî íå ôèëîñîô, î÷åíü
îäàð¸ííûé, ïèñàòåëü áîëüøîãî òàëàíòà, íî ñîâåðøåííûé íèãèëèñò: Èíà÷å
íå ìîãó íàçâàòü àâòîðà Àïîêàëèïñà íàøåãî âðåìåíè33,  çàìå÷àåò îí. Òàêàÿ
îöåíêà ëîãè÷åñêè âûòåêàåò èç ýñòåòè÷åñêèõ è ýòè÷åñêèõ ïðèñòðàñòèé
ïèñàòåëÿ. Äëÿ íåãî ... âåëèêàÿ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà íà÷àëàñü ëèöåéñêèìè
ñòèõàìè Ïóøêèíà è êîí÷èëàñü íà Õàäæè Ìóðàòå34. Òâîð÷åñêèå ïîèñêè
Ñåðåáðÿíîãî âåêà, åãî ñîöèîêóëüòóðíûé ïëþðàëèçì áûë ÷óæä Àëäàíîâó.
Ðîçàíîâ æå, êàê è Ëåîíòüåâ, íåñâîåâðåìåííûé ìûñëèòåëü35. Èìåííî îí
ñòîèò ó èñòîêîâ òåîðèè è ïðàêòèêè ïîñòìîäåðíèçìà çàäîëãî äî åãî
âîçíèêíîâåíèÿ íà Çàïàäå. Ìîçàè÷íîñòü è ôðàãìåíòàðíîñòü ðîçàíîâñêîé
ýñòåòèêè, õóäîæåñòâåííàÿ ïðèõîòëèâîñòü ìûñëè, õàðàêòåðíûå äëÿ
ïîñòìîäåðíèñòñêèõ òåêñòîâ, íå ðàç áûëè ïîâîäîì äëÿ íåëèöåïðèÿòíîé
îöåíêè, îïðåäåëÿëèñü êàê ðàçëàãàþùååñÿ ñîçíàíèå, èçúÿí ëîãè÷åñêîé âîëè,
îòñóòñòâèå ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîè ìûñëè. 36 Ðîçàíîâñêèé
ïîñòìîäåðíèçì îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâèë ñåáÿ ðåëÿòèâèñòñêîé ìîäåëüþ
ìûøëåíèÿ. Îí ïåðâûì â ðóññêîé êóëüòóðå ïðîâîçãëàøàåò ïðèíöèïû
ãíîñåîëîãè÷åñêîãî ðåëÿòèâèçìà  ... óêëîí÷èâîñòü âñåõ âåùåé îò
îïðåäåëåíèÿ...37, êîëåáàíèå êàê ãëàâíûé ïðèíöèï èñòèíû. Èìåííî Ðîçàíîâ
31
32

Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 375.
Â. Ðîçàíîâ, Î Êîíñòàíòèíå Ëåîíòüåâå, [â:] idem, Î ïèñàòåëüñòâå è ïèñàòåëÿõ.
Ìîñêâà 1995, ñ. 656.
33 Ì. Àëäàíîâ, Óëüìñêàÿ íî÷ü, ñ. 381.
34 Ã. Àäàìîâè÷, Ìîè âñòðå÷è ñ Àëäàíîâûì, Íîâûé æóðíàë 1960, ¹ 60, ñ. 107115.
35 Ñì. Â. Áåëîóñîâà, Íåñâîåâðåìåííûé ìûñëèòåëü. (Ê âîïðîñó î ñïåöèôèêå ìûøëåíèÿ
Â. Ðîçàíîâà), Roczniki Humanistyczne, t. LII, 2004, z. 7, c. 2332.
36 Ñì. Í.À. Áåðäÿåâ, Î  âå÷íî áàáüåì â ðóññêîé äóøå, [â:] Â. Ðîçàíîâ, Pro et contra,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1995, ñ. 4151; Ã. Ôëîðîâñêèé, Ïóòè ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ, Âèëüíþñ 1991,
ñ. 460.
37 Â. Ðîçàíîâ, Ñî÷èíåíèÿ, Ëåíèíãðàä 1990, ñ. 371.
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âûäâèãàåò êàê óíèâåðñàëüíûé êóëüòóðíî-ïîëèòè÷åñêèé ïðèíöèï  ìåòîä
ÿè÷íèöû. Âîïðåêè Áåðäÿåâó, äëÿ êîòîðîãî Ðîçàíîâ  ïåðâûé ðóññêèé
ñòèëèñò 38 , ñ ïðîáëåñêàìè ãåíèàëüíîñòè, ãåíèàëüíûé îáûâàòåëü,
ôëèðòóþùèé ñî ñòèõèåé ðåâîëþöèè  îí âîçìîæåí òîëüêî â Ðîññèè39, äëÿ
Àëäàíîâà îí  ÿâëåíèå íåðóññêîå, ê åãî òâîð÷åñòâó íå ïðèëîæèì êðèòåðèé
Äîáðà  Êðàñîòû. Ïèñàòåëü íå ïðèíèìàåò ïîñòìîäåðíèñòñêóþ ïàðàäèãìó
ìûøëåíèÿ, ïðîÿâèâøóþñÿ â ñìåøåíèè æàíðîâ è ñòèëåé, öåííîñòåé,
âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, îòðèöàíèè êîíå÷íûõ
èñòèí. Òÿãîòåÿ ê êëàññè÷åñêîé òðàäèöèè îí, î÷åâèäíî, íå ìîã ïðèíÿòü è
ãèïåðòðàôèðîâàííîå, íàðöèñòè÷åñêîå ß ïèñàòåëÿ, è ðîçàíîâñêèé
ôðåéäèçì, è èãðó ñ ôàêòàìè, âïëîòü äî èõ ïîëíîãî èñêàæåíèÿ. Íàêîíåö,
è íà ðîçàíîâñêóþ îöåíêó íå ìîã íå íàëîæèòüñÿ âíóòðåííèé äèàëîã
ñ Áåðäÿåâûì, ðàçëè÷èå èõ òâîð÷åñêèõ óñòàíîâîê, òî÷íåå, òâîð÷åñêèõ ñòèëåé.
Ðàññóæäàÿ î ðóññêèõ èäåÿõ è ðóññêîé êóëüòóðå Àëäàíîâ íà áîëüøîì
ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå ïîêàçûâàåò êàê èõ ñïåöèôè÷íîñòü, òàê
è îðãàíè÷íóþ ïðèíàäëåæíîñòü åâðîïåéñêîé è ìèðîâîé êóëüòóðå. Îí
îïðîâåðãàåò ìûñëü î íåîáû÷íîñòè, ýêçîòè÷íîñòè è ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî
õàðàêòåðà, è ðóññêîé êóëüòóðû, êîòîðûå è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íåãàòèâíûõ îöåíîê è íàñòîÿùåãî è ïðîøëîãî Ðîññèè. Èõ
èíòîíàöèÿ ñåãîäíÿ èíàÿ, ñìûñë  ïðåæíèé, ïîýòîìó àëäàíîâñêèé äèàëîã
î ðóññêèõ èäåÿõ íå ïîòåðÿë ñâîåé àêòóàëüíîñòè.
Streszczenie
Obraz idei rosyjskich w utworze Marka A³dana Ulmska noc
W artykule analizuje siê pogl¹dy Marka A³danowi na temat idei rosyjskiej, przedstawione
w traktacie filozoficznym Ulmska noc.

Summary
Aldanovs image of Russian people in the work of literature Óëüÿìñêàÿ íî÷ü

In the article analyzed is the notion of Mark Aldanow concerning the Russian idea presented
In the philosophical treatise entiled Ulmska noc.
38
39

Í.À. Áåðäÿåâ, Î âå÷íî áàáüåì â ðóññêîé äóøå, [â:] Â. Ðîçàíîâ, Pro et contra, ñ. 41.
Ibidem, ñ. 42.
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Wzajemny wizerunek s¹siadów.
Metodologiczna propozycja badañ kulturoznawczych
 Rosjanie w oczach Polaków
Badania nad transmisj¹ kulturow¹ miêdzy Rosj¹ a Polsk¹, a tak¿e wizerunkiem typowego Rosjanina w oczach Polaków i vice versa podjêto ju¿ na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia w kilku orodkach akademickich w Polsce. Do
najwa¿niejszych orodków zajmuj¹cych siê tematyk¹ transmisji kultur oraz bezporednio samym wizerunkiem s¹siadów: Rosjanie  Polacy nale¿¹: Instytut
Europy rodkowo-Wschodniej w Lublinie pod kierownictwem prof. Jerzego
K³oczowskiego  temat: To¿samoæ narodowa i religijna a sprawa mniejszoci
narodowych i religijnych w Europie rodkowo-Wschodniej; Historia Bia³orusi,
Litwy, Polski i Ukrainy; Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL pod kierownictwem prof. Zdzis³awa Chlewiñskiego  temat: Metodologia badañ stereotypów; Instytut Psychologii PAN pod kierownictwem prof. Paw³a Boskiego 
temat: Metodologia badañ stereotypów; Centrum Badañ Wschodu UW pod kierownictwem prof. Micha³a Dobroczyñskego  temat: Polacy a Rosjanie; Interdyscyplinarny Zespó³ Badañ Sowietologicznych U£ pod kierownictwem prof. Andrzeja de Lazariego  temat: Idee w Rosji.
Najbardziej prê¿ny wydaje siê byæ orodek ³ódzki. wiadczy o tym liczba
publikacji, które zosta³y og³oszone w latach 20002005, oraz bardzo szeroki
kontekst badawczy w tych pracach poruszony1.
1 Do najwa¿niejszych publikacji zespo³u Lazariego nale¿¹: B. ¯ejmo, Problemy etyczne we
wspó³czesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata 60.90.), Ibidem, £ód 2000; A. de Lazari
(red.), Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 4, Ibidem, £ód 2001; M. Broda,
Ïðîáëåìû ñ Ëåîíòüåâûì, ÌÀÊÑ Ïðåññ, Ìîñêâà 2001; M. Styczyñski, Umi³owanie przysz³oci
albo filozofia spraw ostatecznych. Studia nad filozofi¹ Miko³aja Bierdiajewa, Ibidem, £ód
2001; L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych
XIX i pierwszej po³owy XX wieku, cz. 1, Ibidem, £ód 2001; Â. Ùóêèí, Ðóññêîå
çàïàäíè÷åñòâî. Ãåíåçèñ  ñóùíîñòü  èñòîðè÷åñêàÿ ðîëü, Ibidem, £ód 2001; R. Bäcker,
Z. Karpus (red.), Emigracja rosyjska. Losy i idee, Ibidem, £ód 2002; P. Przesmycki SDB,
W stronê Bogocz³owieczeñstwa. Teologiczno-moralne studium myli Miko³aja Bierdiajewa, Ibidem, £ód 2002; L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej po³owy XX wieku, cz. 2, Ibidem, £ód 2002; M. Broda, Narodnickie
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Badania transmisji kulturowej, jak do tej pory, s¹ prowadzone w kilku kierunkach: a) socjologicznym; b) religioznawczym; c) politologicznym (historia
pañstwa oraz doktryn politycznych); d) psychologicznym (etnopsychologia oraz
psychologia miêdzykulturowa); e) antropologiczno-kulturowym (transmisja kulturowa, etnologia, etnografia, oraz socjologia kultury).
Powy¿szy podzia³ stanowi jedynie propozycjê ogólnej klasyfikacji kontekstów interpretacyjnych, które mog¹ okazaæ siê pomocne przy naukowej analizie
zgromadzonego materia³u badawczego. Z punktu widzenia historii kultury konteksty: antropologiczny i socjologiczny wydaj¹ siê najbardziej interesuj¹ce, gdy¿
stanowi¹ najszerszy kontekst interpretacyjny, który w wypadku badania transmisji
kulturowej Polska  Rosja jest dodatkowo komplikowany przez sam fakt bezporedniego s¹siedztwa obu krajów. S¹siedztwo takie sprzyja przecie¿ bezporednim
i aktywnym kontaktom kulturalnym, gospodarczo-politycznym, a tak¿e czysto towarzyskim, a co za tym idzie  utrwaleniu pewnych stereotypowych s¹dów dotycz¹cych b¹d to zachowañ czy ubioru przypisywanym Rosjanom przez Polaków,
jak i vice versa. Utrwalone w obu spo³eczeñstwach stereotypy s¹ przekazywane
w procesie tzw. dziedziczenia kulturowego nastêpnym pokoleniom2.
W tym miejscu rodzi siê jednak pytanie natury teoretycznej, które dotyczy
sposobu rozumienia przez antropologiê kultury czy sam¹ socjologiê kultury pojêcia s¹siad. W tym wypadku problemem jest tu nie tylko sam sposób definiowania pojêcia, ale tak¿e dostrze¿enie mechanizmów kulturowych, które powoduj¹ to, ¿e X jest uwa¿any przez Y za s¹siada.
Wspó³czenie mo¿liwoci szybkiego przemieszczania siê z kontynentu na
kontynent i nieograniczonego przep³ywu informacji wp³ynê³y na zmianê kulturowego znaczenia pojêcia s¹siad. Problematyka ta nie jest jednak przedmiotem rozwa¿añ w niniejszym artykule, dlatego te¿ przyjmujê na potrzeby niniejszej pracy, ¿e s¹siad to: a) zbiór jednostek ludzkich, stanowi¹cych pewn¹
odrêbnoæ etniczn¹, narodow¹, itd.; oraz b) ten, kto mieszka w pobli¿u kogo,
na terenie granicz¹cym3.
S¹siad w zaproponowanym rozumieniu jest postrzegany przez nas w kategoriach przedstawionych na diagramie 1. Propozycja poni¿sza ma charakter otwarty
ambiwalencje. Miêdzy apoteoz¹ ludu a terrorem, Ibidem, £ód 2003; E. Wyciszkiewicz, Wspó³czesna Rosja wobec Zachodu, Ibidem, £ód 2003; A. de Lazari (red.), Idee w Rosji. Leksykon
rosyjsko-polsko-angielski, t. 5, Ibidem, £ód 2003; A. de Lazari i R. Bäcker (red.), Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie wspó³czesne, Ibidem, £ód 2003; A. F. Kola, S³owianofilstwo czeskie
i rosyjskie w ujêciu porównawczym, Ibidem, £ód 2004.
2 Wiêcej na ten temat zobacz: R. Boyd, P. Richerson, Culture and the Evolutionary Prosses,
Chicago 1985; M. Tomasello, Kulturowe ród³a ludzkiego poznania, przek³. J. R¹czaszek, Warszawa 2002.
3 S³ownik Jêzyka Polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1981.
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i mo¿e byæ rozbudowywana w zale¿noci od kontekstów interpretacyjnych,
które w przysz³ych badaniach bez w¹tpienia siê pojawi¹.
Diagram 1.

wygląd
fizyczny

literatura
sztuka

ubiór

SĄSIAD

zachowanie

język

zwyczaje
obyczaje
kultura

Punktem wyjcia do analizy poszczególnych elementów diagramu 1. jest
kulturowy uk³ad nadawczo-odbiorczy, ale widziany oczami kulturoznawcy;
dlatego te¿, takie elementy, jak wygl¹d fizyczny, ubiór, zachowanie, jêzyk, zwyczaje/obyczaje/kultura, literatura/sztuka, bêd¹ poddane nieco innym zasadom
komunikacyjnym (w p³aszczynie nadawca  odbiorca) ni¿ to siê zwyk³o przyjmowaæ za Romanem Jacobsonem.
G³ówna problematyka poszczególnych elementów diagramu 1. zosta³a rozpisana poni¿ej i stanowi raczej wprowadzenie do dalszych rozwa¿añ nad wizerunkiem Rosjan w wiadomoci kulturowej Polaków.
Wygl¹d zewnêtrzny
 Wyobra¿enie Polaków na temat wygl¹du zewnêtrznego Rosjan i Rosjan na
temat Polaków.
 Czy mo¿na mówiæ o stereotypowym wygl¹dzie fizycznym i czy zmienia³o siê
to w zale¿noci od epoki i wzajemnych s¹siedzkich stosunków (wyobra¿enie
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o wygl¹dzie typowego Rosjanina w okresie zaborów albo w okresie radzieckim)?
 Czy istnieje rosyjski czy polski typ fizyczny? Przyk³adowo o Rosjanach:
du¿e rêce, czerwony nos, wyprostowana sylwetka, nietypowy wzrost.
 Jak wed³ug Polaków powinien wygl¹daæ typowy Rosjanin i wed³ug Rosjan
typowy Polak: np. ruska baba, chudy jak Polak, takich to czterdziestu
do beczki siê wsadzi.
Ubiór
 Charakterystyczne elementy stroju Rosjan wed³ug Polaków: w czapce jak
Ruski..., ruska czapa.
 Odró¿nienie Rosjanina i Polaka od innych narodowoci na podstawie charakterystycznych elementów ubioru.
 Polski styl ubierania siê oceniany jako bardzo elegancki.
 Atrybuty, z którymi s¹ najczêciej identyfikowani Rosjanie: charakterystyczny makija¿, z³ote zêby, krój i kolor garniturów, typ okrycia, grubo ubrany,
lekko ubrany.
Zachowanie
 Charakterystyczna gestykulacja Rosjan (wed³ug Polaków) i Polaków (wed³ug
Rosjan).
 Typowe sposoby zachowania siê przedstawicieli obu narodów w swoim
kraju i poza jego granicami. Sposób poruszania siê Rosjan za granic¹: chodzenie grup¹, grubo ubrani, ze znaczkami, proporczykami.
 Cechy przypisywane Polakom przez Rosjan. Polak jako wzór kulturalnego
zachowania, ale jednoczenie jako kto fa³szywy, podstêpny, nieszczery, pos³uguj¹cy siê sycz¹cym jêzykiem (jêzyk ¿mii) i ³aciñskim alfabetem (zdrajca
S³owian).
 Rosyjski stereotyp Polki  kobieta kokieteryjna, piêkna, wynios³a, kusz¹ca
i atrakcyjna.
 Polak wyznaj¹cy katolicyzm (a wiêc wiarê fa³szyw¹).
Zwyczaje/obyczaje/kultura
Etykieta
 Polacy przypisuj¹ Rosjanom: brak og³ady, niegospodarnoæ i ba³aganiarstwo,
zacofanie w stosunku do postêpu cywilizacyjnego.
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Kuchnia
 Typowe dania rosyjskie i typowe dania polskie.
 Sposób spo¿ywania posi³ków: Rosjanie wszystko jedz¹ z chlebem, Polacy
jedz¹ w du¿ych ilociach ziemniaki.
Picie alkoholu (przyk³adowo)
 Ró¿nice i podobieñstwa kulturowe w spo¿ywaniu trunków  biesiady, uczty,
przyjêcia.
 Sposób picia alkoholu: Rosjanie nie oceniaj¹ alkoholu wed³ug kryteriów:
drogi i tani czy dobry i z³y  wszystkie pij¹ szklankami; Polacy nie umiej¹
piæ  upijaj¹ siê szybko, pij¹ z ma³ych naczyñ, pij¹ wolniej i przez to nie
potrafi¹ siê bawiæ.
 W mniemaniu Polaków Rosjanie nie upijaj¹ siê.
Osobowoæ/charakter
 Okrelenia stereotypowe: polski Pan, okupant, jezuita, polonizacja.
 Ró¿nice kultowe: Rosjanin jako kto, kto modli siê do obrazów.
 Wspó³czenie uwa¿a siê, ¿e Rosjanie nie maj¹ gustu, ale jak to by³o w przesz³oci?
Polityka/spo³eczeñstwo
 Polskie mitologemy: KGB jako rosyjska specjalnoæ (wszechw³adne
i wszechwiedz¹ce, wszêdzie mo¿e dosiêgn¹æ swoimi mackami); Rosjanin 
wyzwoliciel (dawaj czasy); mafiosi/bandyci, (gazetowe: bandyci porozumiewali siê po rosyjsku); z³odzieje (o Rosjanach raczej tak nie mówimy, ale
istnieje pozytywny mit z³odzieja zapo¿yczony z wiêziennej mitologii rosyjskiej, np. Isaak Babel, Opowiadania odeskie).
 Obraz wzajemnych stosunków na sprzeda¿, wizerunek lansowany przez
w³adzê  festiwale w Zielonej Górze i Ko³obrzegu.
 Stereotypy polityczne (Oni nas utrzymuj¹, Oni nas objadaj¹).
 Przekonanie Polaków, ¿e do Rosjan nale¿y zwracaæ siê na ty.
Jêzyk
 Jak Polacy nazywaj¹/nazywali Rosjan (Moskale, Kacapy, Ruski/Ruskie, Sowiety).
 Jak Rosjanie nazywaj¹ Polaków? (Poliaczok, Poliacziszka,) i jak s¹ one odbierane przez Polaków?
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 Nazwy wi¹tyñ: koció³  dla wyznania polskiego, neutralne cerkiew.
 Przekleñstwa rosyjskie i polskie  w Polsce czêciej u¿ywa siê przekleñstw
ni¿ w rodowiskach równoleg³ych w Rosji.
 Powiedzenia: d³ugi jak ruski miesi¹c, przer¹bane jak w ruskim czo³gu, jak
w ruskim banku; po rosyjsku Batman  mucho-ptica; u Rosjan funkcjonuje
za powiedzenie: polskie spodnie.
 Dowcipy o Rosjanach, gdzie Rosjanin zawsze jest najbardziej poszkodowany
(jako ten zacofany)  Idzie Polak, Niemiec i Rusek....
 Dowcipy: jak po rosyjsku jest: kieliszek  ðþìêà, dobrobyt 
áëàãîñîñòîÿíèå.
Literatura/sztuka
 Rosyjskie mitologemy: Maryna Mniszkówna, tu: nabrani Polacy w mitologemie Iwan Susanin4.
 Polacy jako sprawcy demonta¿u Imperium  polscy truciciele.
 Sp³aszczenie postaci Rosjan w teatrze.
 Malarstwo, teatr, taniec, architektura typowa dla Rosjan i Polaków.
 Obecnoæ rosyjskich pisarzy w polskim obiegu czytelniczym: Nabokov, Dostojewski, Czechow oraz inni.

***
Powy¿sza propozycja jest zbiorem zagadnieñ, które mog¹ stanowiæ punkt
wyjcia do badañ socjologiczno-kulturowych w dziedzinie transferu kultur, poniewa¿ zaproponowany model (diagram 1) jest na tyle uniwersalny, i¿ mo¿e byæ
stosowany do badania ró¿nych grup spo³ecznych czy spo³eczeñstw w ogóle.
Semantyka kulturowo-antropologiczno-socjologiczna pojêcia s¹siad z perspektywy wspó³czesnej, jak ju¿ wspomnia³em, jest inna ni¿ na pocz¹tku
XX wieku. Wspó³czenie dla wielu przedstawicieli danej grupy spo³ecznej czêsto
inne grupy czy nacje, które zajmuj¹ odleg³e terytorium w znaczeniu geograficznym, s¹ bliskim kulturowo s¹siadem. Bliskoæ ta widoczna jest przede wszystkim
w naladownictwie stylu ¿ycia, gdy¿ zwyczaje, sposoby zachowañ, ubiór, sztuka
kulinarna itd. danej nacji s¹ przyjmowana jako w³asne. Niew¹tpliwie na taki
stan rzeczy wp³ywa komunikacja miêdzyludzka w najszerszym tego s³owa znaczeniu,
4 Legenda g³osi, ¿e król Zygmunt III Waza, zg³aszaj¹c roszczenia do tronu Rosji, wys³a³ wojska z misj¹ zabicia m³odego cara. Polscy ¿o³nierze zgubli jednak drogê. Iwan Susanin obieca³, ¿e
poka¿e im krótsz¹ drogê; ¿o³nierze poszli za nim i wszelki s³uch po nich zagin¹³. Glinko napisa³
pierwsz¹ rosyjsk¹ operê zatytu³owan¹ ¯ycie za Cara w³anie o tej postaci.
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a tak¿e wszelkiego rodzaju media czy noniki informacji. Tak wiêc nie bez
przesady bêdzie stwierdzenie, ¿e s¹siadami Polaków s¹ Amerykanie.
Oddzia³ywanie kultury amerykañskiej na kulturê europejsk¹ jest znacz¹ce
i niejednokrotnie wp³ywy takowe by³y przedmiotem badañ kulturoznawców.
Mimo tego, ¿e problem ten nie jest przedmiotem niniejszego artyku³u, to jednak¿e nasuwa siê w tym miejscu pytanie: dlaczego kultura tak odleg³ego kraju jak
Stany Zjednoczone Ameryki jest bardziej ¿ywa w Polsce ni¿ kultura geograficznego s¹siada, jakim jest Rosja.
Wydaje siê, ¿e kluczem do zrozumienia tego problemu z perspektywy dzisiejszej jest nie tyle brak informacji o kraju X czy z kraju X, w tym wypadku Rosji,
ale przede wszystkim brak impulsów komunikacyjnych w postaci choæby wysoko
zaawansowanych technologicznie produktów5, wytworów kultury masowej, czy
choæby kondycja ekonomiczna danego kraju  eksport i import towarów, rozwój
wysoko zawansowanych technologii medycznych, wojskowych, oraz technologii
zwi¹zanych z eksploatacj¹ przestrzeni kosmicznej. Wszystkie te elementy s¹ nonikami pewnych informacji, które sk³adaj¹ siê na szereg systemów semiotycznych. Systemy semiotyczne istniej¹ niezale¿nie od siebie, wchodz¹c jednoczenie
w okrelone interakcje kulturowe, spo³eczno-polityczne czy ekonomiczne, które
prowadz¹ czêsto do zniszczenia jednego systemu semiotycznego i powstania innego systemu  b¹d zmutowanego, b¹d zupe³nie innego, tj. nowego. Zjawisko to
zosta³o doskonale opisane przez Jurija £otman w pracy Kultura i eksplozja: [ ]
dynamika procesów w sferze jêzyka i polityki, moralnoci i mody przybiera ró¿ne
tempo. I chocia¿ szybsze procesy mog¹ przypieszaæ wolniejsze, a te ostatnie
mog¹ przyswajaæ sobie autonomizacje szybszych i dziêki temu przypieszaæ swój
rozwój, to jednak dynamika ich nie jest synchroniczna6. Inny jeszcze fragment:
[ ] wszelki dynamiczny system istnieje w przestrzeni wype³nionej innymi tak
samo dynamicznymi systemami oraz od³amkami zniszczonych struktur, swoistymi
kometami tej przestrzeni. W efekcie ka¿dy system rozwija siê nie tylko wed³ug
swoich w³asnych regu³, ale zostaje równie¿ wci¹gniêty w ró¿norodne zdarzenia
z innymi kulturowymi strukturami7. Wydaje siê, ¿e im wiêcej dana kultura posiada noników informacji, tym budzi ¿ywsze zainteresowanie swoich s¹siadów.
Bliskoæ geograficzna Polski i Rosji sprzyja transmisji kulturowej, ze wzglêdu
na kontakty bezporednie poszczególnych przedstawicieli grup spo³ecznych repre5 Przyk³adowo eksport zaawansowanych technologii w 1983 r. wynosi³: USA  37%; Japonia
 25%; Niemcy  17%; Wielka Brytania  10%. E. Fiedler, R. Jansen, M. Norman-Risch, America
in Close-up, Longman 2002, s.172.
6 J. £otman, Kultura i eksplozja, przek³ad B. ¯y³ko, Warszawa 1999, s. 41.
7 Ibidem, s. 105.
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zentuj¹cych dany system semiotyczno-kulturowy. Zagadnienie to wymaga³oby
jednak szerokiego komentarza i dyskusji. Odnotujmy jednak ten problem, do
którego byæ mo¿e uda siê jeszcze powróciæ przy okazji badania wzajemnych
wp³ywów kulturowych Polski i Rosji.
Kolejnym doæ istotnym zagadnieniem jest wspomniany ju¿ kulturowy
uk³ad nadawczo-odbiorczy, w którego sk³ad wchodz¹ elementy wymienione
w diagramie 1 jako bezporednio poddawane interpretacji i ocenie postrzegaj¹cego podmiotu, a tak¿e jako te najbardziej wyeksponowane we wzajemnych
kontaktach obu nacji, tj. Rosjan i Polaków.
Kluczowym pojêciem dla takiego kulturowego uk³adu nadawczo-odbiorczego bêdzie informacja, któr¹ nale¿y tu przede wszystkim rozumieæ zgodnie
z definicjami zaproponowanymi przez tzw. teorie informacji8. Informacja (lub
sygna³ komunikacyjny) z punktu widzenia semiotyki kultury determinowana jest
przez entropiê (H), poniewa¿ odbiorca informacji (sygna³u komunikacyjnego)
nie jest w stanie okreliæ ród³a takiej informacji9 oraz redundancjê (R), czyli
nadmiar informacji, które s¹ koherentne, w sygnale komunikacyjnym lub w jakimkolwiek innym noniku informacji (przyk³adowo: symbol kulturowy). Jednak¿e niespójnoæ informacji nie wyklucza sukcesu komunikacyjnego w procesie komunikacji kulturowej. Za³ó¿my, ¿e komunikuj¹ce siê podmioty X i Y
pos³uguj¹ siê innymi jêzykami czy kodami. X mówi Y-owi o pewnym q; je¿eli
uda siê Y-owi w jakikolwiek sposób zidentyfikowaæ q  na podstawie wskazania q przez X-a, gestykulacji czy u¿ycia znaku ikonograficznego, to Y bêdzie
wnioskowa³ o pewnym q, odwo³uj¹c siê do semantycznej siatki znaczeñ w³asnego jêzyka naturalnego, w którym pewne q ma swój ekwiwalent.
Redundancja informacji oraz entropia, z kulturoznawczego punktu widzenia, zwi¹zane s¹ przede wszystkim z mechanizmami interpretacji dokonywanymi przez odbiorcê, a mechanizmy te s¹ determinowane przez okrelon¹ kulturê,
do której sam interpretuj¹cy nale¿y. To w³anie kultura daje interpretuj¹cemu
poczucie ci¹g³oci historycznej nacechowanej pewnym semantycznym depozytem. W tym miejscu mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e istnieje w danej
kulturze globalny system semantyczny, który pozwala interpretuj¹cemu weryfikowaæ i konfrontowaæ s¹dy o pewnym stanie rzeczy.
8 C. Shannon, The Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal
1948, nr 27, s. 379423.
9 Czêste okrelenie pochodzenia nowinek technicznych: amerykañscy naukowcy... albo
w Ameryce..., w Stanach...  w tym wypadku wypowiedzi o USA s¹ raczej odbierane w kontekcie pozytywnym, natomiast w Rosji... posiada zdecydowanie pejoratywne konotacje, nigdy
te¿ nie s³yszy siê w mediach o rosyjskich naukowcach.
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Narzêdziem, w które wyposa¿a interpretuj¹cego kultura, jest zdolnoæ identyfikacji siebie samego jako interpretuj¹cego dane zjawisko spo³eczne z przedstawicielami to¿samej grupy kulturowej, czyli grupy, do której interpretuj¹cy
nale¿y. Korzystaj¹c z wiedzy, jaka jest interpretuj¹cemu podmiotowi przekazana
w wyniku kumulatywnej ewolucji kulturowej10 przez grupê spo³eczn¹, podmiot dokonuj¹cy oceny mo¿e weryfikowaæ to, co postrzega, z tym, co ju¿ wie
o pewnym q, a nawet tworzyæ zupe³nie nowe wyobra¿enie lub pogl¹d na pewien
obiekt q, przy za³o¿eniu, ¿e ów obiekt q jest nieznany grupie spo³ecznej, do
której ów interpretuj¹cy podmiot nale¿y.
Elementy wymienione w diagramie 1 s¹ poddawane w³anie takim mechanizmom. Przyk³adowo w Polsce czerwony makija¿ jest powszechnie traktowany
jako prowincjonalny, pozbawiony gustu, a samo za s³owo prowincjonalny
w mentalnoci cz³owieka wychowanego w polskiej kulturze lat 90. XX wieku
jest kojarzone ze Wschodem albo z tzw. cian¹ wschodni¹ Polski. Podobnie
wygl¹da to w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, np. na Bia³orusi, gdzie
bia³y ubiór by³ charakterystyczny dla tych z miasta, chocia¿ cech¹ dystynktywn¹ mieszkañców miast bia³oruskich nie jest bia³y ubiór11. Problem ten zwi¹zany jest z transmisj¹ kulturow¹ zachodz¹c¹ miêdzy cz³onkami jednej grupy
spo³ecznej, poniewa¿ to grupa najpierw przekazuje swym cz³onkom informacje,
czêsto nieprawdziwe, na temat s¹siadów  w tym wypadku informacje
o mieszkañcach miast. Dlatego te¿, mówienie o komunikacji jako o pewnej
wspólnocie kodu czy jêzyka nadawcy i odbiorcy, co proponuje Jacobson, przedstawiaj¹c schematycznie uk³ad nadawczo-odbiorczy (nadawca  kod/jêzyk 
odbiorca) z punktu widzenia semiotyki kultury, jest nieadekwatne do opisu
takiego zjawiska jak transmisja kulturowa, poniewa¿ model ów ogranicza siê
jedynie do tego, co wspólne u nadawcy i u odbiorcy.
Teoretyczne przes³anki modelu Jacobsona zak³adaj¹, ¿e nadawca i odbiorca
nie tylko pos³uguj¹ siê tym samym jêzykiem czy kodem, ale tak¿e posiadaj¹
to¿sam¹ pamiêæ kulturow¹, która pozwala na jednoznaczne interpretowanie lub
rozpoznawanie znaczenia sygna³u komunikacyjnego w okrelonym kontekcie
kulturowym czy historycznym. Tymczasem to, co zapewnia ci¹g³oæ komunikacji
10 Kumulatywna ewolucja kulturowa  proces akumulowania modyfikacji tradycji kulturowych, wytworów cz³owieka czy sposobów komunikacji spo³ecznej, w pewnym czasie historycznym
przez pewn¹ grupê spo³eczn¹.
11 Na Podlasiu w dalszym ci¹gu mówi siê o tzw. miastowych jako o ludziach innych, którzy
posiadaj¹ lepszy status spo³eczny i materialny albo jako o ludziach nieszczerych i przewrotnych  na
podstawie rozmowy z Pani¹ Helen¹ Kurkowsk¹ (lat 87), wie Romaszki (Podlasie).
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kulturowej, jest tym, co ró¿ni poszczególne grupy spo³eczne. £otman stwierdza:
W normalnej ludzkiej komunikacji, wiêcej, w normalnym u¿yciu jêzyka, ukryte
jest za³o¿enie o wyjciowej nieidentycznoci nadawcy i odbiorcy12.
Zdaniem £otmana konieczne jest krzy¿owanie siê przestrzeni komunikacyjnych nadawcy i odbiorcy, w przeciwnym wypadku komunikacja by³aby niemo¿liwa13. (Obszary krzy¿owania siê przestrzeni nadawcy i odbiorcy zosta³y przedstawione w diagramie 1.) Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zarówno
nadawca, jak i odbiorca funkcjonuj¹ w tych przestrzeniach w podwójnej funkcji,
a mianowicie s¹ jednoczenie i nadawcami, i odbiorcami, co dodatkowo komplikuje model analizy badawczej.
Diagram 1. pokazuje obszary pierwszego kontaktu s¹siadów, w których to
obszarach s¹siedzi (tu: Polacy i Rosjanie) wzajemnie siê postrzegaj¹. Wyniki
takiego procesu postrzegania s¹ konfrontowane ze wczeniej ju¿ posiadan¹ wiedz¹ kulturow¹ oraz z funkcjonuj¹cymi stereotypami wzajemnych wyobra¿eñ
przekazywanych przez tzw. kumulatywn¹ ewolucjê kulturow¹, w myl której
komunikuj¹ce siê podmioty s¹ wyposa¿one ju¿ wczeniej w pewien system pojêæ, zanim nast¹pi w³aciwa komunikacja kulturowa.
Powy¿szy artyku³ stanowi jedynie przyczynek do zagadnienia transmisji
kulturowej i jest ogóln¹ prób¹ opisania problemu.
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Ðåçþìå
Êóëòóðíàÿ òðàíñìèññèÿ
Ðóññêàÿ êóëüòóðà èç òî÷êè çðåíèÿ íîëÿêà
Ìåòîäîëîãè÷åñêîå ïðåäëîæåíèå èññëåäîâàíèé èñòîðèè êóëòóðû
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïîæåðòâîâàííûå êóëüòóðíîé òðàíññìèñèè ìåæäó Ðîññèåé
è Ïîëüøåé âåäóòñÿ ñ 1990 ãîäà â øèðîêèõ èíòåðïðåòàöèîííûõ êîíòåêñòàõ, òàêèõ êàê:
1) ñîöèîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò; 2) ïñèõîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò; 3) ïîëèòè÷åñêèé êîíòåêñò;
4) êóëòóðíî-àíòðîïîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò; 5) ðåëèãèîçíûé êîíòåêñò.
Êóëüòóðíàÿ òðàíñìèññèÿ èññëåäóåò ñàì ïðåäìåò, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò ìåäèóì ïåðåäà÷è
â êóëüòóðíîì êîììóíèêàöèîííîì ïðîöåññå. Ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ ìîäåëü êîììóíèêàöèè
ïðåäëîæåíà ßêîáñîíûì ïðåäñòàøëåíà â äèàãðàìèìå [1:] â åãî ñàìîì ïðÿìîì âèäå. Îíà
áûëà ìíîãîêðàòíî ìîäèôèöèðîâàíà, â çàâèñèìîñòè îò ðàçâèòèÿ ðàçíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ
àñïåêòîâ ïîäíèìàåìûõ òåîðèåé êûëòóðû è ÿçûêîçõàíèåì çàíèìàþùèì÷ÿ ïðîáëåìîé òîëúêî
ÿçûêîøîé êîììûíèêàöèè
[1:]
ÿçûêîøûé êîä
Ýß
ÎÒÏÐÀØÈÒÅËÚ Þ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Þ ÏÎËÓ÷ÈÒÅËÜ
Ýß
ÝËÅÌÅÍÒÛ ÎÏÛÒÀ

ßêîáñîí ïîíèìàë, ÷òî îòïðàâèòåëü è ïîëó÷àòåëü ÿáëÿþòñÿ ïîëüçîâàòåëè ýòîãî æå êîäà
è ïîýòàìó, â ñáî¸ì ïðåäëîæåíèè, îí îïðåäåëÿë êîä êàê ÿçûê âìåñòå ñ öåëûì ñëîâàð¸ì
è ãðàììàòè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè êîòîðûå äàþò áîçìîæíîñòü ñîçäàáàòü òîëêîâûå
ñîîáùåíèÿ. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ìîäåëè êîììóíèêàöèè ßêîáñîíà, çàêëàäûâàþò óíèþ
ìåæäó îòïðàâèòåëåì è ïîëó÷àòåëåì.
Îäíàêîæ, èç òî÷êè çðåíèÿ êóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè, òàêîå îáüåäëíåíèå íå ÿáëÿåò÷ÿ
íàòóðàëüíûì. Êóëüòóðíàÿ òðàíñìèññèÿ, êàê ðàç íàîáîðîò, á òåîðåòè÷åñêèü ïðèíöèíàõ
ïðåãïîëàãàåò ïàçíèöû â âîñïðèíèìàíèè ýòîãî æå îáüåêòà, êîòîðûé, èç òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè
êóëüòûðû, ìîæåò áûòü ïîäâåðãíûò èññëåãîáàíèÿì. Ïîýòîìó î÷åâèäíûì êàæåò÷ÿ, ÷òî
îòïðàâèòåëü è ïîëó÷àòåëü áûäûò ïîëüçîáàòüñÿ äðóãèì êîäàì è ýëåìåíòàìè, êîòîðûå
ñîñòàâëÿþò ñåìàíòè÷åñêîå âîñïðèíÿòèå êîììóíèêàòà, íî ýòó ýëåìåíòüû íåîáÿçàòåëüíî
âõîäÿò á ñîñòîá ÿçûêîáîãî êîäà.

Summary
The cultural transmission.
Methodological proposal of cultural studies  Russians culture from Polish point of view
The research of cultural transmission between Russia and Poland has been carried out since
1990 in wide range of contexts as a) sociological; b) psychological; c) political; d) cultural
anthropology; e) religiousness.
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Cultural transmission raises a question about the object that is an issue in cultural communication model. Popular communication scheme by Jacobson, which we can see below in its very
basic form, was modified many times, according to the development of linguistic theories.
[a:]
code language
Ýß

SENDER COMMUNICATION CHANNEL Þ ANNOUNCMENT COMMUNICATION CHANNEL Þ RECEIVER
Ýß
elements of experience
Jacobson understands SENDER and RECEIVER as the users of identical code. Here code is understood
by Jacobson (follow by Saussure 1916) as a language with its lexis and explicit or implicit grammar
rules. The code is used by the SPEAKER  in Jacobson terms: a SENDER  to announce something to
somebody about something. Put it in a different way, Jacobson model is called a speaking circuit or
communication circus model, in which meaning is transmitted through the communication channel
where the sign-vehicle of the meaning is a complex system of lexical items.
Theoretical basics of Jacobson model presuppose that sender and receiver are in unison.
However, from cultural communication point of view  cultural transmission  should distinguish
the sender and the receiver acuity of perception of the culture. Diversity of the world is being
subjected by the sender and receiver scrutiny and their personal previous knowledge that has been
given to them by the culture accumulative evolution. That is why, it is essential to expect that
sender and receiver use a random code and elements of experience to produce an announcement,
and what is more, both of then are in double function, here sender is a receiver in the same time,
and vice versa.
According to the traditional meaning of lexical item neighbour from cultural communication
point of view, persuade researches to verify its significance. Though this problem is not the issue in
this article, but the researches have to keep in mind this problem for subsequent development.
In addition to the cultural communication model, it is fully comprehensible that communication
channels are connected with human perception of different culture, that could be created on
conclusion that neighbour is a dissimilar human being. Those thoughts are made by simple
cultural surveillance in areas as outward appearance, clothing, behaviour, language, literature/art,
customs/culture, and these categories are taken into account in this thesis.
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Âèòîëüä Ãîìáðîâè÷ o cëàâÿíñêîé ëèòåðàòóðå
Ñ 2004-ãî, ãîäà 100-ëåòèÿ Ãîìáðîâè÷à, ïîëüñêèé ïèñàòåëü ñòàë èçâåñòíåå
â Ðîññèè. Íà êíèæíûõ ïîëêàõ  ðóññêèå ïåðåâîäû íåñêîëüêèõ ðîìàíîâ.
Â Èíñòèòóòå ñëàâÿíîâåäåíèÿ ÐÀÍ ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ Ãîìáðîâè÷
â åâðîïåéñêîé êóëüòóðå; ñðåäè äîêëàäîâ, îñîáî àêòóàëüíûõ äëÿ íàøåé òåìû,
âûñòóïëåíèÿ Î. Â. Öûáåíêî Ãîìáðîâè÷ â òðàäèöèÿõ ðóññêîé ëèòåðàòóðû,
Â. À. Õîðåâà Ñëàâîìèð Ìðîæåê î Ãîìáðîâè÷å è Ñ. À. Øåðëàèìîâîé Ìèëàí
Êóíäåðà î Ãîìáðîâè÷å1.
Äåêàáðüñêèé íîìåð æóðíàëà Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà, ïîñâÿùåííûé
þáèëåþ ïèñàòåëÿ, ñîáðàë ôðàãìåíòû åãî äíåâíèêîâîé ïðîçû, ýññå
ïîëüñêèõ è çàðóáåæíûõ àâòîðîâ. Ðóññêàÿ êðèòèêà äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè
íå óäåëÿëà Ãîìáðîâè÷ó äîëæíîãî âíèìàíèÿ, ñóùåñòâóþò ðàçâå ÷òî
åäèíè÷íûå ïîäñòóïû ê ìíîãîçíà÷íîìó íàñëåäèþ ïðîçàèêà2.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû: Ãîìáðîâè÷ è ñëàâÿíñêèå ëèòåðàòóðû, íå ïåðâûé
âçãëÿä, ïàðàäîêñàëüíà. Ãîìáðîâè÷ ìåíåå âñåãî ìûñëèë êàòåãîðèåé ñëàâÿíñêîé
âçàèìíîñòè. Áîëåå òîãî, ïèñàòåëü ÿðêî âûðàæåííîé èíäèâèäóàëèñòè÷åñêîé
ôèëîñîôèè äàëåê îò ëþáîé èäåè âçàèìíîñòè. Âîïðåêè ýòîìó ñëàâÿíñêîñòü 
êàê ïîïðîáóåì äîêàçàòü  èãðàåò â ïðîçå Ãîìáðîâè÷à âàæíóþ
ïñèõîëîãè÷åñêóþ è êóëüòóðíóþ ðîëü.
Ñî âðåìåí ðîìàíòèçìà ïîëîæåíèå èçãíàííèêà, ýìèãðàíòà ðàñïîëàãàëî
ê èñòîðèîñîôñêîé è èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîé ðåôëåêñèè3. Ïðè îãðîìíîì
îòëè÷èè ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ ÷àñòåé Äíåâíèêà îò ïàðèæñêîãî êóðñà
ëåêöèé, äëÿ Ãîìáðîâè÷à àêòóàëåí òåçèñ Ìèöêåâè÷à: Íåâîçìîæíî ïîíÿòü
èñòîðèþ íàðîäà, íå ïðîíèêíóâ âãëóáü åå ëèòåðàòóðû4. Ãîìáðîâè÷ ìûñëèò
1
2

Â ïå÷àòè ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèè.
Ñì. íàïð.: À. Áàçèëåâñêèé, Âèòîëüä Ãîìáðîâè÷: áîÿçíü íåæèçíè, Èíîñòðàííàÿ
ëèòåðàòóðà 1991, ¹ 4; idem, Äíåâíèê Âèòîëüäà Ãîìáðîâè÷à: íå ñëîâî, à ãîëîñ,
[â:] Ïðèâû÷íîå îùóùåíèå êðèçèñà (â ñîöëàãåðå è âîêðóã), Ìîñêâà 1999; Ñ. Â. Êëåìåíòüåâ,
Ãðîòåñê è åãî èäåéíî-õóäîæåñòâåííàÿ ôóíêöèÿ â ðîìàíå Â. Ãîìáðîâè÷à Ôåðäèäóðêå,
[â:] Studia Polonorossica. Ê 80-ëåòèþ Å. Ç. Öûáåíêî, Ìîñêâà 2003.
3 Ñì. îá ýòîì: M. Pilwiñska, Prelekcje o Polsce dla Zachodu. Mickiewicz  Mi³osz,
[â:] idem, Wolny myliwy, Gdañsk 2003.
4 À. Ìèöêåâè÷, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèè, Ìîñêâà 1954, ò. 4, ñ. 131.
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èäåíòè÷íî ñ Ìèöêåâè÷åì: Narody zwracaj¹ siê zatem do swoich artystów,
aby oni wydobywali z nich piêknoæ, i st¹d w sztuce piêknoæ francuska, angielska, polska i rosyjska (1,353)5. È âîò â Äíåâíèêå îòðàæåíèå ñëàâÿíñêîé 
ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû â êðèâîì çåðêàëå ñîçíàíèÿ è èñòîðèè. Ãîìáðîâè÷
ïðèáåãàåò ê ïàðîäèè; îòòàëêèâàÿñü îò òðàäèöèè ïîýòà-ïðîðîêà, ñîçäàåò
âûçûâàþùèé, äåðçêèé îáðàç íîâîãî Ìîèñåÿ, êîòîðûé âûâîäèò íàðîä èç
ðàáñòâà íàöèîíàëüíîé ôîðìû.
Â ëåêñèêîíå ïèñàòåëÿ ñëîâà ñëàâÿíèí, ñëàâÿíñêèé çàìåòíû
îáÿçàòåëüíûì îöåíî÷íûì êîíòåêñòîì. Òàê, Äîìèíèêó äå Ðóà Ãîìáðîâè÷
ïðèçíàåòñÿ â ñëàâÿíñêîé íåðåãóëÿðíîñòè ñàìîîáðàçîâàíèÿ: Ale têpy by³em, ociê¿a³y, jaka wiejska niezgrabnoæ  i szlachecka naiwnoæ  i s³owiañska
rozlewnoæ  wchodzi³y mi w paradê, czu³em siê g³upio6. Ïî÷òè òî æå ñàìîå
â ïèñüìå Ìàðòèíó Áóáóðó: Naturalnie, Pan wypowiada siê z powag¹ i ze cis³oci¹ filozofa, a ja z »nieokie³znaniem« artysty i... S³owianina7. Çà òî â Äíåâíèêå
ñëàâÿíñêîñòü  ýòî çíàê âûçîâà èåðàðõè÷åñêîìó ïðîòèâîïîñòàâëåíèþ
êóëüòóð ïåðåäîâûõ è îòñòàëûõ: Ja Polak... ja Argentyñczyk... S³owianin i Po³udniowy Amerykanin... literat zgubiony w Pary¿u [...] szuka³em Przymierza z Sartrem przeciw Pary¿owi (3,122). Ñëåäîâàòåëüíî, ãîâîðèò Ãîìáðîâè÷,
ïèñàòåëþ-ñëàâÿíèíó ìîæåò áûòü ïðèñóùà ïðîñòðàííîñòü è âåëåðå÷èâîñòü, íåóêëþæåñòü, íàòâíîñòü, íåîáóçäàííîñòü,  â îáùåì,
ñåëüñêîñòü, ïðîâèíöèàëüíîñòü. Ðÿä ýïèòåòîâ ìîæåì îãðàíè÷íî
äîïîëíèòü öåíòðàëüíîé êàòåãîðèåé Ãîìáðîâè÷à ìîëîäîñòè, èëè
íåçðåëîñòè. Èòàê, ñëàâÿíñêàÿ êóëüòóðà, ïî Ãîìáðîâè÷ó, ìîëîäà,
íåçðåëà, è çäåñü íà÷àëî êàê åå êîìïëåêñîâ, òàê è íåîæèäàííûõ
ïðåèìóùåñòâ.
Äîñòàòî÷íî áåãëîãî îáçîðà Äíåâíèêà, ÷òîáû çàêëþ÷èòü: Ãîìáðîâè÷
äàåò ðàçâåðíóòóþ îöåíêó èñêëþ÷èòåëüíî ïîëüñêîé ëèòåðàòóðå. Ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî îñòàëüíûå âûïàäàþò èç ïîëÿ çðåíèÿ, ïðîñòî íà íèõ
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðàâèëî ìåòîíèìè÷åñêîãî ïåðåíîñà. Ïî Ãîìáðîâè÷ó,
áîëüøèíñòâî ñëàâÿíñêèõ ëèòåðàòóð, â òîì ÷èñëå ïîëüñêàÿ, íàöèîíàëüíî
ãåðìåòè÷íû, ñèëÿòñÿ èñêóññòâåííî äîðàñòè äî çàïàäíîåâðîïåéñêèõ
îáðàçöîâ è ïîääåðæèâàþòñÿ ïàòðèîòè÷åñêîé ðèòîðèêîé. Ïðè âñåé
ñïîðíîñòè êðàéíå íåãàòèâíîé îöåíêè ïàòðèîòèçìà, ïðîáëåìà, ïîñòàâëåííàÿ
Ãîìáðîâè÷åì, âñåîáùà. Ïèñàòåëü íàñòàèâàåò, ÷òî ïðîáëåìà ïîëüñêîñòè
5 W. Gombrowicz, Dziennik, Kraków 1997, ò. 13. Öèòèðóåòñÿ çäåñü è äàëåå ïî ýòîìó
èçäàíèþ ñ óêàçàíèåì òîìà è ñòðàíèöû â òåêñòå.
6 W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Deminique de Roux, Kraków 2004, c. 15.
7 R. Gombrowicz, Gombrowicz w Argentynie 19391963, Kraków 2004, c. 166.
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çàòðàãèâàåò íåïîëüñêîãî è äàæå íåñëàâÿíñêîãî ÷èòàòåëÿ: Ustêpy mojego
Dziennika, dotycz¹ce polskoci, zosta³y przeczytane przez czytelnika zachodniego.
Mówiono mi nawet: lepiej by by³o, ¿eby Pan to usun¹³, có¿ nas to mo¿e obchodziæ! Czas ju¿ by synowie kultur wy¿szych przestali zbyt popiesznie zadzieraæ
nosa. Postawcie pod s³owo »Polska« Argentynê, Kanadê, Rumuniê itd., a moje
wywody (i moje cierpienia) rozszerz¹ siê wam na spor¹ czêæ wiata, na wszystkie
kultury europejskie wtórne, drugorzêdne. Przyjrzycie siê lepiej: zobaczycie, ¿e to
sprawy jadowite, które i was nie oszczêdz¹8. Ïðîáëåìû åâðîïåéñêîãî Çàïàäà
è åâðîïåéñêîãî Âîñòîêà Ãîìáðîâè÷ ðåøàåò, êàê è âñå äðóãèå ïðîáëåìû,
ñêâîçü ïðèçìó ôîðìû, êàê ïîåäèíîê êóëüòóð çðåëûõ, â êîòîðûõ ôîðìà
îãðàíè÷íî ñðîñëàñü ñ äóøîé íàðîäà, è íåçðåëûõ, â êîòîðûõ æèçíü óïðÿìî
èçáåãàåò ôîðìû è ñìååòñÿ íàä íåé. Ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì, ïî
Ãîìáðîâè÷ó, îñîáóþ ðîëü èãðàåò Ïîëüøà, â êîòîðîé odbywa³a siê od dawna
wielka Kompromitacja Formy i jej Degradacja9.
Èç ðóññêèõ ïèñàòåëåé îñîáî óñòîé÷èâ èíòåðåñ Ãîìáðîâè÷à ê Äîñòîåâñêîìó,
êîòîðûé, ïî ìåíüøåé ìåðå, â äâóõ êîíòåêñòàõ ñòðàííî óïîìÿíóò â ðÿäó
ïèñàòåëåé Çàïàäà. Òàê, ïî Ãîìáðîâè÷ó, nam, synom Wschodu, zaczyna topnieæ problem indywidualnego sumienia [...], a Lady Macbet i Dostojewski staj¹
siê niewiarygodni (1,35). Â î÷åðêå Ñåíêåâè÷ (î êîòîðîì íèæå) òàêæå
äîêàçûâàåòñÿ âçàèìíàÿ íåïðîíèöàåìîñòü ëèòåðàòóðû Ìèöêåâè÷à, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è ëèòåðàòóðû Áîäëåðà, Óàéëüäà, Ðåñêèíà, Ïî, Äîñòîåâñêîãî,
ñ äðóãîé. ×òî ýòî  îøèáêà? Ïîëüñêàÿ ëèòåðàòóðà, ñîãëàñíî Ãîìáðîâè÷ó,
íàöèîíàëüíà, íî àäðåñîâàíà íå ñòîëüêî ïîëÿêó, ñêîëüêî Ïîëüøå â öåëîì;
ëèòåðàòóðà Çàïàäà (è Äîñòîåâñêèé)  óíèâåðñàëüíà, íî àäðåñîâàíà íå
ñòîëüêî ÷åëîâå÷åñòâó, ñêîëüêî èíäèâèäó â ÷àñòíîñòè, åãî èíäèâèäóàëüíîé
ñîâåñòè. Ñõîäíóþ îøèáêó â ëåêöèè Ëèòåðàòóðà è ïîëüñêàÿ æèçíü (Literatura a ¿ycie polskie) ñîâåðøèë åùå Ñòåôàí Æåðîìñêèé,
ïðîòèâîïîñòàâèâøèé ïîëüñêèé è çàïàäíûé âèä òâîð÷åñòâà, ïðè÷èñëèâøèé
ê ëèòåðàòóðå Çàïàäà, íàðÿäó ñî Ñòåíäàëåì è Ôëîáåðîì, Äîñòîåâñêîãî10.
Îáà ïèñàòåëÿ íàöèîíàëüíîå è óíèâåðñàëüíîå ïðîòèâîïîñòàâëÿþò, íî åñëè
Æåðîìñêèé  çà ïðîäîëæåíèå òðàäèöèè, òî Ãîìáðîâè÷  çà åå ðåâèçèþ.
Èòàê, ðóññêèé ïèñàòåëü êàê èñïûòàòåëü èíäèâèäóàëüíîé ñîâåñòè.
Òàêîâ âçãëÿä íà Äîñòîåâñêîãî ñêâîçü çàïàäíóþ ïðèçìó ïîðîäû
ìîðàëèñòîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü Êàìþ. Ãîìáðîâè÷ ñîãëàøàåòñÿ ñ ýòèì
8
9
10

W. Gombrowicz, Testament..., c. 3132.
Ibidem, c. 32.
Ñì. ïîäðîáíåå: A. Mencwel, Przedwionie czy Potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997, c. 5570.
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óñòîÿâøèìñÿ ïðåäñòàâëåíèåì è îïðîâåðãàåò åãî. Â Äíåâíèêå 1960 ãîäà
ïðèâîäèòñÿ îòðûâîê äðóæåñêîãî ñïîðà, â êîòîðîì àâòîð çàùèùàåò
ïîçèöèþ, ÷òî w Zbrodni i karze nie ma dramatu sumienia w klasycznym,
indywidualistycznym znaczeniu tego s³owa (2,199). Â ñîáûòèÿõ
Ïðåñòóïëåíèÿ è íàêîçàíèÿ Ãîìáðîâè÷ âèäèò ýôôåêò íå èíäèâèäóàëüíîé,
à ìåæ÷åëîâå÷åñêîé ñîâåñòè. Èíòåðïðåòàöèÿ çåðêàëüíîãî ñóäà íàä
Ðàñêîëüíèêîâûì íàñòîëüêî ñìûêàåò ñ ôèëîñîôèåé Ãîìáðîâè÷à, ÷òî ðîìàí
Äîñòîåâñêîãî, â åãî òîëêîâàíèè,  ýòî ïî÷òè ÷òî ðîìàí Ãîìáðîâè÷à: Raskolnikow nie jest sam  jest umieszczony w pewnej grupie osób, Soni... sêdzia
ledczy... siostra i matka... przyjaciel i inni... taki jest ten wiatek. [...]. On dla
siebie samego jest mg³awic¹, a mg³awicy wszystko wolno. Ale wie, ¿e inni
widz¹ go wyraziciej, ostrzej, choæ powierzchowniej i, dla nich, s¹d nad nim
by³by ju¿ mo¿liwy. [...] ale to sumienie nie jest jego i on to czuje. Jest to
szczególne sumienie, powstaj¹ce i wzmagaj¹ce siê pomiêdzy ludmi, w tym
systemie odbiæ  gdy jeden przygl¹da siê w drugim (2,199200).
Ãîìáðîâè÷åñêàÿ ìîòèâòðîâêà ïîñòóïêîâ Ðàñêîëüíèêîâà ïðîÿñíÿåò ñîáûòèÿ
ðîìàíà, íî ëèøü îò÷àñòè. Ïîëüñêèé ïèñàòåëü ïðèõîäèò ïåðâûé ýòàæ
èíäèâèäóàëüíîãî ñîçäàíèÿ ãåðîÿ, íî îñòàíàâëèâàåòñÿ íà âòîðîì ýòàæå
ìåæ÷åëîâå÷åñêîé ñîâåñòè, íå âîñõîäÿ âûøå  ê ñîâåñòè àáñîëþòíîé,
îáíàðóæèâàþùåé ñåáÿ â ðàçãîâîðå-ìîëèòâå ñ Áîãîì11. Äîñòîèíñòâî
íåîðòîäîêñàëüíîé èíòåðïðåòàöèè ðîìàíà, íà íàø âçãëÿä,  â ïðåîäîëåíèè
ñòåðåîòèïà èíäèâèäóàëèñòè÷åñêîé ñîâåñòè (êîòîðîìó, â íåêîòîðîé ìåðå,
áûë ïîäâåðæåí ñàì Ãîìáðîâè÷). Òðàêòîâêà ïîëüñêîãî ïèñàòåëÿ
ïîäñêàçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ïåðåñìîòðà èñòèí, ðàç è íàâñåãäà ïðèçíàííûõ
îêîí÷àòåëüíûìè.
Àâòîð Äíåâíèêà çà 1953 ãîä äâàæäû óïîìèíàåò Áðàòüåâ Êàðàìàçîâûõ.
Ïðàâäà áåç àíàëèòè÷åñêîãî êîììåíòàðèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò äîìûñëèòü
êîììåíòàðèé ñàìîìó ÷èòàòåëþ. Åäèíñòâåííîå ñëîâî, êîòîðûì îáìîëâèëñÿ
ïèñàòåëü, êàñàåòñÿ èçâåñòíûõ êàðèêàòóð ïîëÿêîâ â ðîìàíå Äîñòîåâñêîãî.
Äëÿ Ãîìáðîâè÷à îíè åñòü ïîâîä ê îáûãðûâàíèþ ñòåðåîòèïà: ïîëÿêó,
ñ÷èòàåò îí, âàæíî íå îñêîðáëÿòü, íî çàáàâëÿòüñÿ, äåìîíñòðèðóÿ
ñàìîêðèòèêó è ñàìîèðîíèþ. Íà Çàïàäå è Âîñòîêå, ïîëÿê âèäèòñÿ ïîðàçíîìó: â Ðîññèè îí ÷åëîâåê çàïàäíîé ôèðìû, ò. å. jest Polakiem okrelonym i z góry wiadomym, à íàïðèìåð, âî Ôðàíöèè ñòðàäàåò èìåííî èç-çà
áåñôîðìåííîñòè, ma mêtne oblicze, pe³ne niejasnych gniewów, niedowierza11 Ñì. îá ýòîì: W. Gombrowicz, G. Herling-Grudziñski, Dwug³os o sumieniu Raskolnikowa,
[â:] G. Herling-Grudziñski, Pisma zebrane. Godzina cieni, Warszawa 1997, ñ. 111117.
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nia, tajemniczych zadra¿nieñ (1,25). ×òåíèå Áðàòüåâ Êàðàìàçîâûõ ñîâïàëî
ñ èçäàíèåì ðîìàíà Òðàíñ-Àòëàíòèê è ïåðâûìè äèñêóññèÿìè âîêðóã íåãî.
Ìîæåò, çäåñü êëþ÷ äëÿ êðèòèêè ïî Ãîìáðîâè÷ó? Òîãäà êîãäà äåéñòâèå
Êàðàìàçîâûõ îïèñûâàåòñÿ íà âîçìîæíîñòü è íà ñîâåðøåíèå îòöåóáèéñòâà,
â ðîìàíå Òðàíñ-Àòëàíòèê ÿâëåíà ëèøü âîçìîæíîñòü, íî íå ñîâåðøåíèå
ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Ìèëèöèîíåð-ïðîâîêàòîð ïîäãîâàðèâàåò ñûíà
øëÿõòè÷à ê îòöåóáèéñòâó è äàæå îáîñíîâûâàåò åãî èäåîëîãè÷åñêè: íà
ñìåíó ÷òèìîé ïîëÿêàìè Îò÷èçíû ãðÿäåò ýôåìåðíîå áóäóùåå, îáîçíà÷åííîå
íåîëîãèçìîì Ñûí÷èçíà. Èãíàöèé çàùèùàåòñÿ îò óãîâîðîâ ñìåõîì,
êîòîðûé ïî Ãîìáðîâè÷ó, åñòü ñòîïðîöåíòíîé âîçìîæíîñòüþ óñêîëüçíóòü èç
ëþáîé ôîðìû. Ãåíåçèñ Òðàíñ-Àíòëàíòèêà â Áðàòüÿõ Êàðàìàçîâûõ ìîã
áû ñòàòü îáåùàþùåé òåìîé îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ12.
Äîñòåâñêèé íåîáõîäèì Ãîìáðîâè÷ó ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì, â òîì ÷èñëå 
äëÿ âûðàæåíèÿ ïîëüñêîé ìåíòàëüíîñòè è ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû â êðèâîì
çåðêàëå îò÷óæäåííîãî âçãëÿäà. Åñëè âûñòðîèì ðÿä ýññå î Ãåíðèêå
Ñåíêåâè÷å è ôðàãìåíòû èç Äíåâíèêà îò 1955 ãîäà, óâèäèì öåëüíûé î÷åðê
èñòîðèè ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû ñ XVI âåêà è çàêàí÷èâàÿ 1939 ãîäîì.
Èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé öèêë Ãîìáðîâè÷ ïîä÷èíÿåò ïðîáëåìå ñîòâîðåíèÿ
êðàñîòû. Ñàìî ïðåêðàñíîå â ðàçíûå ýïîõè ìîæåò ÿâëÿòüñÿ êàê â åäèíñòâå,
òàê è âíå åäèíñòâà ñ äîáðîäåòåëüíûì, â íåîäíîçíà÷íîì ñîîòíîøåíèè
ñ áåçîáðàçíûì è ãðåõîâíûì. Äëÿ îòâåòà, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò èñòîðèêîëèòåðàòóðíûé îïûò Ãîìáðîâè÷à, îáðàòèìñÿ ê ñòàòüå ïîýòà-ðîìàíòèêà
Çûãìóíòà Êðàñèíüñêîãî Íåñêîëüêî ñëîâ î Þëèóøå Ñëîâàöêîì (Kilka s³ów
o Juliuszu S³owackim), à èìåííî ê ïðîòèâîïîñòàâëåíèþ öåíòðîñòðåìèòåëüíûõ è öåíòðîáåæíûõ ñèë ïîýçèè ñîîòâåòñòâåííî â òâîð÷åñòâå
Ìèöêåâè÷à è Ñëîâàöêîãî 13 . Åñòåñòâåííî, Ãîìáðîâè÷ó áëèæå
öåíòðîáåæíûé Ñëîâàöêèé14. Ñîãëàñíî ëîãèêå Ãîìáðîâè÷à, â ëèòåðàòóðå

13

Ïîä òåì æå óãëîì ðàññìàòðèâàåòñÿ äðàìà Âåí÷àíèå.
Ïî Êðàñèíñêîìó, â Ìèöêåâè÷å nade wszystko pomaga si³a dorodkowa, si³a wcielañ i
twierdzeñ, wola, i czucie, i wiara  one s¹ granitowem j¹drem naszej literatury, çàòî â
Ñëîâàöêîì objawia siê ta druga konieczna, orodkowa si³a, si³a odwcielañ i zaprzeczeñ, której
pêd [...] stara siê wyraziæ westchnienia wszystkich cia³ natury i rwania siê wszystkich myli ducha
ku niewidzialnemu wiatu nieskoñczonoci. Ñì.: Z. Krasiñski, Kilka s³ów o Juliuszu S³owackim,
[â:] idem, Dzie³a, Warszawa 1934, t. 1, ñ. 455.
14 Íåñìîòðÿ íà õðåñòîìàòèéíóþ êîìè÷åñêóþ ñöåíó ðîìàíà Ôåðäèäóðêå, â êîòîðîé
ó÷èòåëü òùåòíî ïûòàåòñÿ âíóøèòü ó÷åíèêàì, ÷òî Ñëîâàöêèé âåëèêèì ïîýòîì áûë. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó Òàäåóøà Êåìïèíüñêîãî, äðóãà äåòñòâà, Ãîìáðîâè÷, õîëîäíî îòíîñÿñü
ê Ñåíêåâè÷ó, ëþáèë Ñëîâàöêîãî, çíàë íàèçóñòü ìíîãèå åãî ïðîèçâåäåíèÿ. Çàòî ìíîãî ïîçæå
çàìåòèò, ÷òî Ñåíêåâè÷ êàê âèíî, à Ñëîâàöêîãî îòíåñåò ê êàòåãîðèè ñêó÷íûõ ïîýòîâ. Ñì.
T. Kêpiñski, Witold Gombrowicz i wiat jego m³odoci, Kraków 1976, c. 94.
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åñòü öåíòðîñòðåìèòåëüíûå è öåíòðîáåæíûå ýïîõè. Â îäíè
êðèñòàëëèçèðóåòñÿ íàöèîíàëüíàÿ ôîðìà ïîýçèè, â äðóãèå ïðîèñõîäèò
ðàñïàä, äåçèíòåãðàöèÿ ýòîé »ôîðìû«: àâòîð ðîìàíà Ôåðäèäóðêå âûðàæàåò
ïîõîæèé ïðîöåññ ìàòåðèàëüíî-ïðåäìåòíûì ñèìâîëîì kupy ò. å. êó÷è.
Öåíòðîñòðåìèòåëüíûå ýïîõè  Âîçðîæäåíèå è Ðîìàíòèçì; è òà,
è äðóãàÿ ïîëíîïðàâíî ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ çîëîòûì âåêîì ëèòåðàòóðû.
Îäíàêî, íå ïî Ãîìáðîâè÷ó: ïîëüñêàÿ êðàñîòà ßíà Êîõàíîâñêîãî è Àäàìà
Ìèöêåâè÷à èäåàëèçèðîâàíà, à çíà÷èò, áåçæèçíåííà. Â íåé ñêàçàëñÿ
ðîìàíòè÷åñêèé ýñêàïèçì, èç-çà êîòîðîãî ïîëüñêàÿ äîáðîäåòåëü jest jak pancerz Don Kiszota, którego lepiej nie wystawiaæ na ciosy (1,362). Ïåðåõîäÿ îò
îáùåãî ê ÷àñòíîìó, ìû ÷óâñòâóåì êðàéíþþ óÿçâèìîñòü àðãóìåíòàöèè
Ãîìáðîâè÷à. Òàê Ìèöêåâè÷ ñòðàííûì îáðàçîì ïðåäñòàåò íå áóíòàðåìðîìàíòèêîì, à ïîýòîì ñåíòèìåíòàëèñòñêîãî èëè äàæå êëàññèöèñòè÷åñêîãî
òîëêà, ïðîïîâåäíèêîì óìåðåííîñòè: Mickiewicz, poeta narodowy pokonanego narodu, narodu o zredukowanej ¿ywotnoci, w gruncie rzeczy ba³ siê ¿ycia,
nie by³ on z tych artystów, którzy dra¿ni¹ byka, którzy prowokuj¹, rozpalaj¹ do
bia³oci rzeczywistoæ, aby potem dopiero uj¹æ j¹ w karby estetyki, moralnoci.
[...] Sztuka Mickiewicza to raczej ostro¿ne hamowanie, to wystrzeganie siê
»z³ych myli« i podniecaj¹cych widoków (1,356). Íî âåäü äîñòàòî÷íî
ïðî÷èòàòü íåñêîëüêî ñëîâ Áîëüøîé èìïðîâèçàöèè  óáåäèìñÿ, ÷òî
Ìèöêåâè÷ âîâñå íå îñòåðåãàëñÿ çëûõ ìûñëåé, äîñòàòî÷íî îòêðûòü
Êðûìñêèå ñîíåòû  è óâèäèì íå îäèí ðàñïàëÿþùèé âîîáðàæåíèå
ïåéçàæ!
Öåíòðàëüíûì îáúåêòîì íàñòóïëåíèÿ íà ïîëüñêóþ êëàññèêó ñòàë âñå æå
íå àâòîð Ïàíà Òàäåóøà, à Ñåíêåâè÷. Êðèòèêà Ãîìáðîâè÷à âîçíèêëà èç
ñòðàñòíîé ïåðåîöåíêè öåííîñòåé, êîòîðàÿ â ðóññêîé æèçíè åùå äî òîãî
îáîçíà÷èëàñü ó Ïèñàðåâà èëè ôóòóðèñòîâ. Óíè÷èæèòåëüíûå âûñêàçûâàíèÿ
î Ñåíêåâè÷å îøåëîìëÿþò: To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec
pierwszej klasy; Sienkiewicz (ten demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten
szkodnik15 (îáå öèòàòû  1,352); geniusz, którym lepiej nie chwaliæ siê przed
zagranic¹ (1,359). Ñåíêåâè÷ ïðèÿòåí, íî ïîñðåäñòâåíåí, zdo³a³ przyrz¹dziæ
s³odkawy likier, który najbardziej smakuje kobietom (1,358). Â Ñåíêåâè÷å, ïî
Ãîìáðîâè÷ó, íàèìåíåå òðåáîâàòåëüíîì, íî íàèáîëåå î÷àðîâàòåëüíîì èç
ïîëüñêèõ êëàññèêîâ, íàðöèññèçì ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû äîñòèã àïîãåÿ
è ñòàë îäíîâðåìåííî ìàññîâûì.
15 Êðèòèêà Ñåíêåâè÷à ïî ñèëå ýêñïðåññèè ïîðîé ïðèáëèæàåòñÿ ê âîéíå ñ Ãîãîëåì,
êîòîðóþ âåë Ðîçàíîâ. Ñì. îïûò ñîïîñòàâëåíèÿ â ìîåé ñòàòüå: Witolda Gombrowicza i Wasilija
Rozanowa walka z form¹, Przegl¹d Humanistyczny 2006, nr 4.
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Ãîìáðîâè÷ ñîçäàåò ïÿòü î÷åðêîâ ìèíèàòþð î ïèñàòåëÿõ, ïðåäøåñòâîâàâøèõ íåçàâèñèìîé Ïîëüøå, ñôîðìèðîâàâøèõ åå õóäîæåñòâåííûå
èäåàëû. Ïîäõîä ñóáúåêòèâåí, à ïîòîìó íåèçáåæíî ÷àñòè÷åí: âîññîçäàåòñÿ
íå ëè÷íîñòü â åå ìíîãîñëîæíîñòè, à îïðåäåëåííûé òèï ïèñàòåëÿ. Òàê,
Ñåíêåâè÷  òèï áåëëåòðèñòà, ëþáèìöà ïóáëèêè, ïîëüçóþùåãîñÿ íåìàëûì
ñïðîñîì â Íàðîäíîé Ïîëüøå. Æåðîìñêèé  ó÷èòåëü, ãðàæäàíèí, ñîâåñòü
íàöèè, â êîòîðîì äîëã âûòåñíÿåò ÷óâñòâî, êàê íåñïðàâåäëèâî ñóäèò
Ãîìáðîâè÷. Âûñïÿíüñêèé  àíòèïîä Ñåíêåâè÷à, õóäîæíèê àáñòðàêöèè
è äåêîðàöèè, ãëàøàòàé èñêóññòâà, êîòîðîå  ñíîâà íåâåðíî çàêëþ÷àåò àâòîð
Äíåâíèêà  íèêîãäà íå ñõîäèò íà çåìëþ16. Ïøèáûøåâñêèé  æðåö èñêóññòâà: èììîðàëèñò, ýãîöåíòðèñò è èäîëîïîêëîííèê. Êàñïðîâè÷ 
êðåñòüÿíñòâóþùèé èíòåëëèãåíò, âîøåäøèé â ðîëü è íå ñïîñîáíûé âûéòè
èç íåå. Òàêîâû ìèíèî÷åðêè ïîëüñêèõ êëàññèêîâ, ñïîñîáíûå íàïîìíèòü
ïîðòðåòû Àëüôû, Áåòû, Ãàììû è Äåëüòû èç êíèãè Ïîðàáîùåííîå ñîçíàíèå
×åñëàâà Ìèëîøà. Ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ òåçèñîì Ãîìáðîâè÷à îá
àâòîðèòåòíîñòè è äàæå àâòîðèòàðíîñòè ïîëüñêîé ôîðìû â ëèòåðàòóðå, íî
ðèñêîâàííî ïðèíèìàòü íà âåðó, ÿêîáû ýòà ëèòåðàòóðà óòðàòèëà âñÿêèé
êîíòàêò ñ äåéñòâèòåëüíîé æèçíüþ.
Öåíòðîñòðåìèòåëüíûì, ñîáèðàòåëüíûì ýïîõàì Ãîìáðîâè÷
ïðîòèâîïîëàãàåò âðåìåíà ãðîòåñêà, òàê íàçûâàåìîé íåäåéñòâèòåëüíîñòè.
È çäåñü ïàðàäîêñ ïåðåâåðíóòîé ëîãèêè: êðàéíå íåóäà÷íóþ, áåñïëîäíóþ
ýïîõó  ñàêñîíñêóþ íî÷ü ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII âåêà  Ãîìáðîâè÷
ñ÷èòàåò øàíñîì ñàìîïîçíàíèÿ ïîëüñêîé äóøè. Ïðåä÷óâñòâèå êàòàñòðîôû,
âçãëÿä â áóäóùåå de profundis, îòêðûëî áû ïåðåä ïîëüñêîé ëèòåðàòóðîé
íîâûå ãîðèçîíòû, åñëè áû íå Ìèöêåâè÷. Jaka szkoda niepowetowana, ¿e
saska groteska nie zosta³a doprowadzona do swych ostatecznych konsekwencji
(1,355),  âîñêëèöàåò Ãîìáðîâè÷. Âîïðåêè àâòîðó, ýòî áûëî áû ðàâíîñèëüíî
ðàçâèòèþ áîëåçíè âïëîòü äî îêîí÷àòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé. Íî ïîëüñêèé
ïèñàòåëü, âèäèìî, ïîä ìîùíûì âïå÷àòëåíèåì Äîñòîåâñêîãî, ñîõðàíÿåò
íàäåæäó, ÷òî çà ïàäåíèåì âçëåò, çà îñîçíàíèåì äèñãàðìîíèè  îáðåòåíèå
êðàñîòû è ñìûñëà. Ñëåäóþùèì øàíñîì ëèòåðàòóðû ãðîòåñêà Ãîìáðîáè÷,
óæå îáîñíîâàííî, íàçûâàåò ìåæâîåííîå äâàäöàòèëåòèå, êîòîðîãî
ñâèäåòåëåì áûë ñàì.
Ìåæâîåííîé ïîýçèè, ïðîçå, êðèòèêå, æóðíàëèñòèêå ïèñàòåëü
ïîñâÿùàåò èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé îáçîð è îäíîâðåìåííî ìåìóàðû.
È ñíîâà Ãîìáðîâè÷ âåðåí ñåáå, çàÿâëÿÿ, ÷òî íåçàâèñèìàÿ Ïîëüøà, êàê è åå
16

Äîñòàòî÷íî ïàðû öèòàò èç Ñâàäüáû, ÷òîáû îïðîâåðãíóòü óïðåê â àáñòðàêòíîñòè.
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ëèòåðàòóðà, íå óäàëàñü. Ðàçâå ÷òî ñàòèðà, ñèëà êîòîðîé polega na nak³uwaniu balonów (1,258), âñåëÿåò â ïèñàòåëÿ îïòèìèçì. Âèíîé íåóäà÷è 
ïîýçèÿ, ïî àâòîðó Äíåâíèêà, ñàìûé ôîðìàëèñòè÷åñêèé, ñàìûé äàëåêèé îò
äåéñòâèòåëüíîñòè âèä ëèòåðàòóðû17. Ìåæâîåííóþ ïîýçèþ Ãîìáðîâè÷
íåáåçîñíîâàòåëüíî êðèòèêóåò êàê ãðóïïîâóþ, íî çàáûâàåò, ÷òî,
íàïðèìåð, Èâàøêåâè÷ èëè Ãàë÷èíüñêèé ñòàëè, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, âíå ãðóïï,
îáðåëè õóäîæåñòâåííóþ ñàìîöåííîñòü.
Êîììåíòàðèè Ãîìáðîâè÷à íåðåäêî âûçûâàþò íåñîãëàñèå, èíîãäà 
ïðîòåñò. Íî îíè ïîáóæäàþò ê âå÷íîìó îáíîâëåíèþ èíòåðïðåòàöèé,
ïðîâîöèðóþò ÷èòàòåëÿ íà ñïîð ñ àâòîðîì. Ïðåäìåòîì ðåôëåêñèè
Ãîìáðîâè÷à, â òðàäèöèè ñëàâÿíñêîé ìûñëè, ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëüíûé
õàðàêòåð è íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ è ðàñêðûòèå â ëèòåðàòóðå.
Streszczenie
Witold Gombrowicz o literaturze s³owiañskiej
W artykule s¹ rozpatrywane historycznoliterackie pogl¹dy Witolda Gombrowicza, wyra¿one
w Dzienniku i w uzupe³niaj¹cym szkicu Sienkiewicz. Autor udowadnia, ¿e psychologiczna i kulturalna s³owiañskoæ odgrywa w wiadomoci pisarza istotn¹ rolê. Przyk³adem s¹ oceny twórczoci Fiodora Dostojewskiego i przegl¹d historycznoliteracki pimiennictwa polskiego XVIXX w.

Summary
Witold Gombrowich about Slavic literature
In the present article Vitold Gombrovichs views represented in The Diary and in the supplement essay Senkevich are considered. The author proves that psychological and cultural Slavonic
basis has a special part in the writers conscience. The system of the judgments about Fedor
Dostoevskys works and historical and literary review of the Polish philology from the 16th till 20th
century corroborate it.
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Bohdan-Ihor Antonycz  poeta pogranicza
Kiedy wymieniamy nazwisko Antonycza, nie mo¿emy w ¿adnym razie pomin¹æ kwestii miejsca urodzenia poety, a wiêc Galicji. By³ on bowiem niew¹tpliwie dzieckiem tej niezwyk³ej ziemi, jak¹ by³a Galicja w granicach sprzed
1918 r. Dzielono j¹, zale¿nie od przyjêtego kryterium, zwykle na czêæ wschodni¹ i zachodni¹  nie zawsze zgodnie z zamieszkuj¹cym j¹ etnosem. Ziemia ta,
bogata w niezwyk³¹ kulturê i tradycjê, rodzi³a oryginalne zjawiska i ludzi.
Skomplikowane losy historyczne i pamiêæ o nich sk³ada³y siê stopniowo na
cechy tego specyficznego kresowego obszaru. Odwo³am siê tu do bliskiego mi
rozumienia tego zjawiska wyra¿onego przez Martê Wykê: Ograniczê siê do
tzw. Galicji Wschodniej, czyli kresów ukraiñskich, pomijaj¹c litewskie. Te drugie podlega³y zreszt¹ mitologizacji prawie bezwzglêdnej i historyk literatury
powiedzia³by skrótowo, i¿ Pan Tadeusz zwyciê¿y³ z Mari¹ i Beniowskim, wspó³czesny za najwybitniejszy polski poeta pochodz¹cy z kresów dokona³ w Ziemi
Ulro ostatecznej apoteozy Mickiewiczowskiego poematu, uznaj¹c go za dzie³o
wielkiej narodowej mistyki, za kwintesencjê polskoci1.
Galicyjska wspólnota wyra¿a³a siê najpe³niej w warstwie kulturowej. Paradoksem tej ziemi, a zarazem czym twórczym by³o to, ¿e wybitne jednostki
nierzadko musia³y wznosiæ siê ponad podzia³y narodowociowe, chc¹c w ten
sposób zaznaczyæ swoj¹ obecnoæ. Krokiem pierwszym, i jakby oczywistym,
by³o przyjêcie wspólnego jêzyka, jakim d³ugo by³a ³acina, a nastêpnie francuski czy niemiecki, wreszcie polski czy w ograniczonej ju¿ formie ukraiñski lub
rosyjski. Ta wspólna przestrzeñ kulturowa i jêzykowa mo¿e byæ potraktowana,
jak zauwa¿a Wyka w sensie poniek¹d bachelardowskim, a wiêc symbolicznym, a tak¿e, dodajmy, w jakim stopniu, ju¿ mo¿e niezupe³nie w zgodzie
z autork¹, w porz¹dku niejako strukturalnym dla celów stricte badawczych2.
Mamy, jak s¹dzê, podstawy do stwierdzenia, i¿ tak w³anie nale¿y widzieæ
miejsce i rolê Antonycza w galicyjskim krêgu kulturowym. Poeta podkrela³
1 M. Wyka, Pamiêæ kresów jako pamiêæ kultury, [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Literatura 
jêzyk  kultura, t. 4, red. Cz. K³ak, M. Wyka, Rzeszów 1995, s. 11.
2 Zob. ibidem, s. 15.

200

Andrzej Ksenicz

swoje prawo do zajmowania pozycji wolnej od w¹sko rozumianych uwarunkowañ zewnêtrznych, determinowanych przez czas i przestrzeñ. Jego wypowied:
Nie jestem mandolinist¹ ¿adnego zespo³u. Nie wybijam werbli na bêbnie drewnianego patosu. Wiem dobrze, i¿ poza i bunt naszych poetów to w wiêkszoci
weksle bez pokrycia3  zdaje siê byæ doæ jednoznaczna. Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, ¿e taka pozycja artysty by³a tylko pierwszym krokiem w jego staraniach znalezienia miejsca dla siebie we wspólnej kulturowej przestrzeni galicyjskiej, europejskiej, a zatem powszechnej. Ju¿ bowiem w pierwszym swoim
zbiorku Ksiêdze Powitanie ¿ycia wyrazi poeta zachwyt dla piêkna przyrody,
¿ycia, si³y, m³odoci, ale dowie siê te¿ w rozmowie z nieznajomym, stoj¹cym
przed bram¹ tak d³ugo, ¿e ju¿ nie pamiêta od kiedy, bo od lat przedwiecznych,
od kiedy na osi ko³ysze siê wiat, ¿e Na imiê mi... cz³owiek4. W wierszu
Meteor bohater liryczny dowiaduje siê od tego syna planety czy komety, ¿e
nie boi siê on zejæ na ziemiê, poniewa¿ przed jej zimnem, przed mierci¹
uratuje go ¿ar jego serca. Takie wybieganie w kosmos, szukanie bliskoci ze
wszystkim, co istnieje wokó³ nas, pozwala nawet w ciszy i ch³odzie stratosfery
(mam na uwadze wiersz pod takim w³anie tytu³em) znaleæ pozytywne skontrastowanie jej z ziemi¹, na której przecie¿ ¿ycie bez burz, walki, zmêczenia
przygniot³oby nas sw¹ cisz¹ i mrozem (s. 5253).
Wielokulturowa przestrzeñ Galicji, a szerzej Europy, zmusza jej mieszkañców do dialogu. Sytuacja ta jest o tyle z³o¿ona, co buduj¹ca. Odwo³am siê tu
do nader twórczego odczytania Michai³a Bachtina przez Lecha Witkowskiego
w pracy Uniwersum pogranicza. O semiotyce kultury Micha³a Bachtina w kontekcie edukacji. Autor pisze: Tam, gdzie nie ma potrzeby (gotowoci) do
nieprzewidzianego, nie poddaj¹cego siê kontroli spotkania z innym, tam nie ma
szansy na »efekt pogranicza« kulturowego ani na dialog w tym niewygodnym,
acz donios³ym kulturowo sensie. Nie ma dialogu tam, gdzie spotyka siê ze sob¹
»to samo«, gdzie nie ma ró¿nicy, której losy (a wiêc losy ludzkie) pozostawa³yby wci¹¿ otwarte na jej obramowaniach, na jej granicach. Idea Bachtina, ¿e
kultura ¿yje tylko na granicach, jest takim g³êboko dialogowym wyzwaniem,
któremu oczywicie nie przeczy fakt wystêpowania sytuacji, gdy trywialnie rozumiane empirycznie pogranicze stoi w ogniu, podlega czystkom etnicznym
i hegemonii5.
3
4

Cyt. wg: Ì. ²ëüíèöüêèé, Á. ². Àíòîíè÷. Íàðèñ æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³, Êè¿â 1991, s. 29.
Á.². Àíòîíè÷, Ïîåç³¿, Êè¿â 1989, s. 8384. Pozosta³e cytaty wg tego wydania w tekcie
z podaniem strony w nawiasie.
5 L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Micha³a Bachtina w kontekcie edukacji, Toruñ 2000, s. 15.
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Zmuszeni jestemy nadal konstatowaæ, ¿e postaæ Antonycza wci¹¿ jest
w Polsce zbyt ma³o znana. Jego tomik wierszy wydany w 1981 r.6 i rosn¹ce
zainteresowanie poet¹ rodowiska badaczy literackich zmieni³y nieco wyobra¿enie o nim, ale to wci¹¿ niewiele w stosunku do tego, co wniós³ on do poezji
ukraiñskiej, s³owiañskiej i europejskiej7. Ten urodzony niedaleko Gorlic w górskiej wsi Nowica twórca zyska byæ mo¿e dzi na popularnoci dziêki ostatniej
powieci J. Andruchowycza, w której jawi siê on jako zmitologizowany duch
poety wêdruj¹cy po Lwowie8. Urodzony w rodzinie ksiêdza greckokatolickiego
autor Zielonej Ewangelii wyniós³ z domu i najbli¿szego otoczenia znajomoæ
tradycji i kultury Wschodu, które dopiero w szkole, w gimnazjum, zderzone
zosta³y z urzêdowym, administracyjnym jêzykiem polskim. Nie mamy podstaw
ani powodów do stwierdzenia, i¿ by³ on dla Antonycza czym zupe³nie obcym,
tym bardziej ¿e kiedy rozpocz¹³ on studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie, to przyjêty zosta³ w rodowisku ukraiñskim jako kto inny, z Polski,
mówi¹cy dziwnym jêzykiem9.
Poeta studiowa³ jêzykoznawstwo pod kierunkiem takich wybitnych uczonych, jak J. Kleiner i H. Gaertner, co zapowiada³oby przyjêcie jêzyka polskiego
jako rodka wypowiedzi. Sta³o siê jednak inaczej, poniewa¿ Antonycz podj¹³
zaiste ogromny trud, polegaj¹cy na samodzielnym opanowaniu literackiego jêzyka ukraiñskiego, mowy Szewczenki, i osi¹gn¹³ znakomity rezultat, którego
egzemplifikacjê stanowi¹ jego wiersze.
Wyrastaj¹cy w ruskojêzycznym rodowisku kulturowym przysz³y piewca
Beskidów bardzo szybko musia³ skonfrontowaæ swoje wyobra¿enia o otaczaj¹cym go wiecie z tym, co narzuca³o mu to nowe obce otoczenie czy mo¿e raczej
znacznie ró¿ni¹ce siê od znanego mu od dziecka wiata beskidzkiej wsi. Nie
mia³ z tym, gdyby s¹dziæ na podstawie znanych nam materia³ów, wiêkszych
k³opotów, chocia¿ wspomina³ póniej, ¿e nie móg³ zrozumieæ, dlaczego wymiewano siê z niego w szkole za to, ¿e modli siê on inaczej10. Wieloæ kultur,
jêzyków i obyczajów to galicyjska specyfika, z jak¹ musia³ siê godziæ ka¿dy jej
mieszkaniec. Zale¿a³o to oczywicie od wra¿liwoci danej jednostki na g³osy
6
7

B.I. Antonycz, Ksiêga Lwa, wybór i wstêp F. Nieuwa¿ny, Warszawa 1981.
Zob. m.in.: A. Ksenicz, B.I. Antonycz- urodzony w Galicji, Slavia Orientalis R. XLVIII,
nr 1, Kraków 1999, s. 1929; Þ. Àíäðóõîâè÷, Áîãäàå-²ãîð Àíòîíè÷ ³ ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷í³
êîíöåïö³¿ ìîäåðí³çìó, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 1996 (maszynopis pracy doktorskiej); rozdz. Twórczoæ
Bohdana Ihora Antonycza, Warszawskie Zeszyty Ukrainistyczne X, Spotkania polsko-ukraiñskie.
Studia Ucrainica, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2000, s. 142225.
8 J. Andruchowycz, Dwanacie krêgów, przek³ad K. Kotyñska, Wo³owiec 2005.
9 Zob. Ì. ²ëüíèöüêèé, op. cit., s. 2224.
10 Zob. ibidem, s. 2022.
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i znaki p³yn¹ce z innego rodowiska. W przypadku Antonycza mo¿emy powiedzieæ, i¿ wybór jêzyka, który narzuca³ mu znaczne ograniczenia, poniewa¿ u¿ywany by³ poza sfer¹ jêzyka urzêdowego, wiadczy o mocnym przekonaniu poety,
¿e da mu to mo¿liwoæ wyra¿enia treci najg³êbszych11. O takie niew¹tpliwie
chodzi³o pocz¹tkuj¹cemu poecie. Wydaje siê bowiem, ¿e niejako a priori zak³ada³, jak ju¿ zauwa¿ylimy, znalezienie dla siebie miejsca wród takich twórców,
dla których jego rodzinna £emkowszczyzna, Lwów i Europa, stanowi¹ obszar
kulturowej wspólnoty. A przy tym, co zadziwia najmocniej, autor Zielonej
Ewangelii nie chce zatraciæ swoich korzeni. Pisa³ on: Pozwolê sobie przywo³aæ
s³owa Prousta z Temps retrouve: »Barres mówi³, ¿e twórca powinien s³u¿yæ
przede wszystkim chwale swojej ojczyzny«. [ ] Ja w swojej poezji podkrelam
moj¹ narodowoæ a nawet przynale¿noæ rasow¹ nie tylko poprzez treæ, ale co
jeszcze wa¿niejsze  i trudniejsze  poprzez formê. Robiê to mniej w sposób
przemylany, a bardziej z wewnêtrznej potrzeby wiernoci, temu z czego wyszed³em12. To dlatego Antonycz nie przesta³ nigdy byæ ch³opcem z gór, który
chodzi ze s³oñcem na plecach albo w kieszeni, ale zarazem szybko znalaz³
to, co ³¹czy go jako cz³owieka i artystê ze wiatem kultury europejskiej i powszechnej. Bêdzie to zwi¹zek duchowy, chrzecijañski, ale te¿ pogañski, a tak¿e
ten artystyczny, wyra¿aj¹cy siê w bliskoci jego s³owa poetyckiego ze s³owem
najznakomitszych twórców ró¿nych epok.
Ma³a ojczyzna poety, a tak¿e Rilke oraz Szewczenko, Whitman i Tuwim,
Wierzyñski i Jesienin, Lwów i Europa to tyle¿ wspólnota kulturowa, co jednoczenie poszukiwanie poetyckiej to¿samoci. Miêdzy 1931 i 1938 r. wyda³
Antonycz kilka zaledwie tomików wierszy. Nieca³e dziesiêæ lat jego dzia³alnoci
twórczej daje nam jednak mo¿liwoæ przeniesienia siê w wiat beskidzkiej,
lwowskiej, europejskiej, metafizycznej czy wprost baniowo-ludowej jawy
i fantazji. Jest przy tym poeta artyst¹ swej epoki, który stara³ siê mo¿e a¿ nadto
uwa¿nie ledziæ i samemu twórczo ewokowaæ to, czym ¿y³a poezja tych lat.
Dlatego znajdujemy u niego lady futuryzmu i ima¿ynizmu. Bliska mu bêdzie
Withmanowska idea wiecznej transformacji materii, a tak¿e nieco naturalistyczna Verherenowska prawda ¿ycia. Najbli¿szy mu duchowo i kulturowo
zawsze bêdzie Szewczenko, wieszcz z krainy zwiastowania13.
11

O jêzykowej specyfice poezji Antonycza patrz m.in.: Â. Ãðåùóê, Îêàç³îíàëüíå
ñëîâîâæèâàííÿ ó ïîåç³¿ Á.-². Àíòîíè÷à, s. 209225; Ë. Íåâ³äîìñüêà, Îáðàçè ³ ñèìâîëè
ïîåòè÷íîãî ì³ôîñâ³òó Áîãäàíà-²ãîðÿ Àíòîíè÷à: ë³íãâ³í³ñòè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ, Warszawskie
Zeszyty Ukrainistyczne X, Warszawa 2000, s. 225237.
12 Cyt. wg: B. Nazaruk, Eros i Tanatos w poezji Antonycza, Warszawskie Zeszyty Ukrainistyczne X, s. 182.
13 Zob. A. Ksenicz, op. cit., s. 2023.
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Na formowanie siê artysty najwiêkszy bezporedni wp³yw mia³a niew¹tpliwie atmosfera Lwowa, jak równie¿ rodowisko literackie lat 20.30., mo¿e nieco kosmopolityczne, ale wielce inspiruj¹ce dla m³odego poety. Nie sprawia zatem wiêkszych k³opotów odczytanie ladów wyranego zainteresowania poezj¹
K. Wierzyñskiego i L. Staffa. Do pierwszego Antonycz nawi¹¿e w swoich sportowych wierszach, takich jak m.in. Bieg na 1000 metrów i Dziewczyna z dyskiem. Natomiast w wierszu Kopanie kartofli zdaje siê on odpowiadaæ jakby
wprost na Staffowskie Kartoflisko. Dokona te¿ swoistej parafrazy wiersza
W. Be³zy Kto ty jeste? w swoim Ùî öå º Áàòüê³âùèíà?14.
Te doæ ³atwe do rozszyfrowania konotacje poetyckie jakby w sposób zamierzony przes³aniaj¹ g³êbsze zwi¹zki Antonycza z kultur¹ i tradycj¹ polsk¹
i europejsk¹. Przywo³am tu s³owa poety wypowiedziane w 1934 r.: Nie szukam
fikcyjnego Okcydentu z lwowskiej kawiarni, ale niemia³y podchodzê do tradycji mojej ziemi. Nie znaczy to abym rozumia³ styl narodowy jako co skamienia³ego i niezmiennego. Chwa³a tobie, siwobrody mistrzu poetów, Walcie Withmanie za to, ¿e nauczy³e mnie modliæ siê do dbe³ trawy. W karczmie »Pod
Romantycznym Ksiê¿ycem« pij¹c piek¹c¹ i upojn¹ gorza³kê sztuki, razem
z Tob¹ g³oszê chwa³ê jej bardziej tajemniczego i najdziwniejszego zjawiska:
faktu ¿ycia i faktu istnienia15.
Nale¿y s¹dziæ, i¿ wybieraj¹c Lwów, a nie np. Kraków, utwierdza³ Antonycz
nie tylko siebie w przekonaniu, i¿ jego styl narodowy sytuuje go na Wschodzie. Dlaczego zatem jego miasto Lwa pozbawione zostaje wyznaczników
narodowych? Je¿eli bowiem beskidzkie wiersze s¹ z ducha i materii ³emkowskie, ruskie, to Lwów jest jakby miastem zbudowanym rêk¹ architekta-kubisty:
×åðâîí³ êóáè ìóð³â, êîëà æîâòèõ ïëîù, êâàäðàòè ñêâåð³â. [...] Íà áðèë³
áðèëà, êîëî â êîë³, â³êíà ïîíàä â³êíà é äâåð³ (s. 160). Miasto staje siê wiêc
miejscem bez konkretnej przynale¿noci, wspólnot¹, organizmem, w którym
ludzie pi¹, piewaj¹, kochaj¹ siê, ¿yj¹c obok pomników, z których schodz¹
bohaterowie (s. 160).
Wielonarodowy i wielokulturowy charakter miasta zostaje zatarty. Lwów
staje siê dziwnym, ale jednorodnym artystycznie centrum wiata poety. Zastanawia to o tyle, ¿e jak ju¿ wspomnielimy, Antonycz nie zrywa wiêzi ze swoimi
³emkowskimi korzeniami, o czym tak przejmuj¹co i prawdziwie mówi w Elegii
o piewaj¹cych drzwiach i wielu innych wierszach wprost, wykazuj¹c przy tym
ogromn¹ etnokulturow¹ samowiedzê. Pozostaje wiêc na zawsze zakochanym
14
15

Zob. ibidem, s. 2427.
Cyt. wg: B. Nazaruk, op. cit., s. 179.
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w ¿yciu poganinem i s³owiañskim dzieckiem. Czy to, i¿ pamiêta wyniesione
z domu ludowe obrzêdy i elementy ludowej kosmogonii, pozwala mu czuæ siê
obywatelem wiata? Wydaje siê, i¿ takie rozumowanie jest wiêcej ni¿ dopuszczalne. Poeta czuje siê bowiem wpisany w ogólny porz¹dek wiata, a elementy
wspólnej s³owiañskiej ludowej tradycji daj¹ mu do tego pe³ne prawo.
Je¿eli pójdziemy dalej tym tropem to nie tyle ³atwo dostrze¿emy, co bêdziemy zaskoczeni faktem, ¿e w piêciu czêciach Ksiêgi Lwa, któr¹ z racji tytu³u
nale¿a³oby odnieæ do miasta, znajdujemy odwo³anie do lwa jako symbolu si³y
i w³adzy, choæ nie tylko, poniewa¿ poeta-panteista pamiêta nawet o lwach morskich. Te bli¿sze nam, z pos¹gów i królewskich znaków, ³¹cz¹ ró¿ne krêgi cywilizacyjne i epoki, od carskich ksi¹g Lwów spod Synaju poczynaj¹c i na wspó³czesnoci koñcz¹c (s. 137). Temat sam jakby narzuca poecie kolejn¹
ewangeliczn¹ historiê z Danielem, którego nie po¿ar³y lwy, a tak¿e apokryf
z Jonaszem. Obraz Samarytanki i Chrystusa to wyranie druga strona tego, co
zdaje siê symbolizowaæ lew. Jest jeszcze Liryczne Intermezzo z wiosn¹, ró¿ami
i lubem, ale zaraz potem przywo³ana bêdzie Apokalipsa i gwiazdozbiór Lwa.
Nad tym wszystkim niejako unosi siê Pieñ o niezniszczonoci materii. Mamy
wiêc tu powszechnie znane chrzecijañstwu kwestie i obrazy obok niemiertelnej wyranie autorskiej wizji naszego widzialnego wiata. Na ten wspólny kulturowy obszar sk³adaj¹ siê wiêc wytwory ducha i materii, dlatego obecne jest
w nim wszystko, w³¹cznie z walcz¹c¹ Hiszpani¹ i wieszczym dêbem, obok wyjêtych jakby z rodzinnego Antonyczowskiego krajobrazu czeremchami:
Ìîâ ñâ³÷êà, êóðèòüñÿ ÷åðåìõà
â ïîáîæí³é âå÷îðà ðóö³.
Âeðòàþòüñÿ ç âå÷³ðí³ ëåìêè,
Äî õàò çàäóìàíî éäó÷è.
Ìîÿ êð¿íî âåðõîâèííà,í³, íå çàáóòü òâî¿õ ÷åðåìõ,
êîëè íàä íèìè ì³ñÿöü ëèíå
â³âñÿíèì êàëà÷åì! (s. 177)

Sytuuje siê zatem poeta niejako w centrum naszego wspólnego wiata, co
stanowiæ mo¿e swoiste przejcie do jego Wielkiej harmonii. Poczucie niezwyk³ej
jednoci z prawd¹ Ewangelii daje poecie prawo widzieæ wspólnotê Wschodu
i Zachodu. Wszystkie wiersze cyklu  z wyj¹tkiem czterech, bêd¹cych jakby
wyrazem jego i bohatera lirycznego osobistego stosunku do spraw wiary, który
powinien wyra¿aæ siê poprzez modlitwê, naiwnoæ i wielk¹ prostotê  maj¹

Bohdan-Ihor Antonycz  poeta pogranicza

205

dwujêzyczne tytu³y, co dodatkowo podkrela sposób rozumowania poety. Jako
grekokatolik Antonycz stoi w³aciwie pomiêdzy prawos³awiem i papiestwem,
zacieraj¹c jakby w ten sposób ró¿nice dziel¹ce te dwa Kocio³y. Interesuj¹cej
analizy odczuwania przez Antonycza g³êbi odbioru Ewangelii przez cz³owieka,
dokona³a Iryna Betko w tekcie Przyswojenie dowiadczenia numinosum w poezji Bohdana Ihora Antonycza, wychodz¹c z pozycji Jungowskiej psychologii
g³êbi. Pokazuje ona jakich pok³adów myli mo¿emy doszukiwaæ siê w tym
zbiorku Antonycza. Wywody autorki, co zrozumia³e, nie sytuuj¹ siê jednak
wprost na linii naszego rozumowania16.
Bohater liryczny nie obawia siê podj¹æ rozmowy z Bogiem, poniewa¿ czeka
zawsze na podpowied, na wskazówki z Jego strony, ale warunkiem niezbêdnym, by tak siê sta³o, jest koniecznoæ wyzwolenia siê z codziennoci. Poeta
wie, ¿e mo¿e sam pisaæ piêkne wiersze, ale wcale nie gorsze bêd¹ te, które
dyktuje Bóg. Poddaje siê wiêc jakby w pe³ni temu, co zostanie mu zes³ane.
Wierzy wiêc jak inni i modli siê, bo:
Ìîëèòâà ëþäñüêà  öå ãîòèöüêà âåæà,
ùî âèñòðóíåíà íàâñòðî÷ ó áëàêèòü,
ùî çàõâàò ìàéñòðà é á³ëü ¿¿ ìåðåæèâ 
íàä ãàìîðîì þðáè í³ìà ìîâ÷èòü. (s. 266)

Antonycz widzi nasz¹ wspólnotê poprzez jednoæ w kulturze, sztuce i religii. Dlatego tak czêsto wspomina cerkwie, najczêciej te beskidzkie, jakie zapamiêta³ z dzieciñstwa, ale te¿ ¿ydowskie synagogi i katolickie kocio³y. Wydaje
siê zreszt¹, ¿e nie jest wa¿ne, czy bêdzie to koció³, cerkiew czy inna jeszcze
budowla  istotne jest to, i¿ gotycka wie¿a skierowana jest w b³êkit, a wiêc
wysoko i wprost do nieba. Poeta dobrze zapamiêta³, ¿e te malutkie beskidzkie
cerkiewki sta³y zawsze na wzniesieniu, a zatem jakby bli¿ej ku niebu.
Uniwersalizm pogranicza, który, jak s¹dzê, tak rozumia³ poeta uformowany
w krêgu kultury polskiej, niejako nadrzêdnej, mocniejszej i tej bli¿szej mu 
z racji przynale¿noci do wschodniej religii i tradycji Rusi  ³¹czy³ autor Kolêdy
w sposób niezwyk³y w swoich wierszach poprzez ponadnarodowe niejako
obrazowanie wiata w ca³ym jego piêknie i brzydocie zarazem. Poeta zdawa³
sobie przy tym sprawê ze swej u³omnoci i niemo¿noci ogarniêcia tak z³o¿onej
kwestii. W piêknym, poniek¹d wizjonerskim wierszu Weimar widzi on to miasto
16

Zob. I. Betko, Przyswojenie dowiadczenia numinosum w poezji Bohdana Ihora Antonycza,
[w:] Konteksty literatury rosyjskiej, bia³oruskiej i ukraiñskiej XX wieku, pod red. W. Wilczyñskiego, Zielona Góra 2000, s. 123137.
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jako gotycko-romañsk¹ symfoniê, przyznaje te¿ zarazem, ¿e nie wie jak podo³aæ zadaniu, którego siê podj¹³:
Òóãà íåñå òóò ìåíå é âàáèòü òàéíà.
Ìîæå, òóò âóõî øóì â³÷íèé óõîïèòü,
ìîæå, ñòîëèöÿ êóëüòóðè  Âåéìàð 
ñêàæå ìåí³ òàºìíèöþ ªâðîïè. (s. 303)

Wiersz napisany zosta³ w 1932 r., kiedy to, co czeka³o Europê za kilka lat,
by³o rzeczywicie wielk¹, i jak siê okaza³o, tragiczn¹ tajemnic¹.
Ðåçþìå
Á. È. Àíòîíûì  ïîýòà ïîãðàíè÷üÿ
Â ñòàòüå ïðåäïðèíèìàåòñÿ ïîïûòêà ðàññìîòðåòü ïîíèìàíèå Á.È. Àíòîíû÷åì ðîëè
ïîýòà êàê õóäîæíèêà ïåðåñåêàþùåãî ãðàíèöû ðàçíûõ êóëüòóð Åâðîïû è ìèðà. Ðîäèâøèéñÿ
â ìíîãîêóëüòóðíîé Ãàëèöèè îí ìîã ëåãêî ïîñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñòå àâòîðà îáúåäèíÿþùåãî
îïûò ðàçíûõ íàðîäîâ è êóëüòóð. Òðàäèöèè Âîñòîêà è Çàïàäà, êóëüòóðà ïîëüñêîãî
è óêðàèíñêîãî íàðîäîâ, à òàêæå ëèòåðàòóðû òàêèå êàê íåìåöêàÿ, èñïàíñêàÿ, ôðàíöóçñêàÿ
è àìåðèêàíñêàÿ íàøëè ñâîé îòãîëîñîê â õóäîæåñòâåííîì âîîáðàæåíèè ïîýòà. Èñõîäíûì
ìîìåíòîì, êàê íàì êàæåòñÿ, îñòàâàëèñü îäíàêî äëÿ àâòîðà Ðîæäåñòâà ñëàâÿíñêàÿ
ìèôîëîãèÿ è âîñòî÷íàÿ òðàäèöèÿ, à òàêæå õðèñòèàíñêàÿ ôèëîñîôèÿ.

Summary
Bogdan-Igor Antonych  the poet of the borderland
In this article an attempt has been made to explicate an understanding of the role of poet as
an artist crossing borders of different cultures of Europe and the world. Born in the multicultural
Galicia the author was able to see himself in the role of artist relating experiences of different
nations and cultures. Traditions of the East and the West, Polish and Ukrainian cultures and
literatures such as German, Spanish, French, and American took its place in the imagination of the
poet. But it seems that the starting point for the author of Christmas was Slavic mythology,
Eastern tradition and Christian philosophy.
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Rosja i Rosjanie w wierszach Mazurów
Na najdawniejszy motyw rosyjski w wierszach Mazurów natrafi³em
w utworze Samuela Ernesta Tschepiusa pt. Poetyczna uwaga. Jest to wstêp do
wydanego w 1743 r. Jana Arnta Czterech ksi¹g o prawdziwym chrzeciañstwie
z niemieckiego na polski jêzyk przet³umaczone. Tschepius rekomenduje:
Tê Ksiêgê przezacn¹ czêsto drukowano,
I¿ wielk¹ ¿¹doci¹ zawsze w niey czytano.
Ju¿ nie tylko Niemcy, lecz i Lacinnicy,
Ju¿ j¹ i Francuzi, Szwedzi i Duñczycy,
Tak¿e Angielczycy, Holendrzy, Czechowie,
Ju¿ j¹ i Moskale, nawet Turczynowie,
Swemi jêzykami wy³o¿on¹ maj¹,
A chêtnie i pilnie z dawna w niey czytaj¹.
Lecz polskim jêzykiem jeszcze jey nie miano,
Choæ tego serdecznie i w Polscze ¿¹dano.
Teraz ju¿ i Polska, z ³aski naywy¿szego,
Widzi Arnta w polsk¹ szatê przybranego. [...]

Choæ autor tych s³ów siê myli, bo pierwsze spolszczenie ukaza³o siê
w Brzegu w 1730 r., to jednak wykazuje siê dobr¹ znajomoci¹ rzeczy. By³
wszak pisarzem i wydawc¹, niestrudzonym tropicielem i zbieraczem ksi¹¿ek,
o czym zawiadczy³ Józef Jêdrzej Za³uski1. W wierszach Mazurów, napisanych
ju¿ w XIX wieku i w pierwszych dekadach ubieg³ego stulecia, nie znajdziemy
ju¿ tak subtelnych odniesieñ kulturowych do Rosji. Mazurzy widzieli Moskali
nie jako naród, który mo¿e poszczyciæ siê np. przek³adami wielkich dzie³ z jêzyków obcych, lecz w pierwszym rzêdzie przez pryzmat militarno-politycznych
mitów ukszta³towanych przez pañstwo pruskie, a po 1871 r. przez Rzeszê Niemieck¹. Zachowa³y siê te¿ bardziej lub mniej odmienne sposoby ujmowania
Rosji i Rosjan; jeden z nich ³¹czy siê z martyrologi¹ Polaków, zwi¹zanych
1 Cytat i fakty na podstawie: J. K. Sembrzycki, Krótki przegl¹d literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szl¹zaków od r. 1670, [b.m.w.] 1888, s. 3031.
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z tradycj¹ oporu wobec obcej w³adzy na obszarze zaboru rosyjskiego. W wierszach Mazurów udokumentowana jest obecnoæ Rosjan w Prusach Wschodnich2.
Motywy rosyjskie w mazurskim wierszopisarstwie s¹ zarazem motywami
historycznymi i siêgaj¹ XVIII wieku, odk¹d militaryzm stanowi³ jedn¹ z najwa¿niejszych cech pañstwa pruskiego, wyró¿nia³ je sporód innych pañstw niemieckich, a swym istnieniem wywo³a³ dalekosiê¿ne skutki dla losów spo³eczeñstwa pruskiego, dla Niemiec i Europy3. Nieprzypadkowo wiêc militaryzm ów
zabarwia motywy, tak¿e rosyjskie, i ³¹czy siê z jedn¹ z najpopularniejszych
legendarnych postaci w wyobrani Mazurów, tj. mitem Starego Fryca, czyli
Fryderyka Wielkiego. Panegiryk Adama Jewana Rycerz Fryderyk4, pisany w latach 18511852, jest propagandow¹ rekonstrukcj¹ przebiegu tzw. wojny siedmioletniej (17561763). Król Fryderyk rozprawia siê w niej z wieloma wrogami, m.in. z Rosj¹, która wystêpuje tu w postaci alegorii zwierzêcej:
Z pó³nocy wypad³ niedwied te¿,
Szaleje, mruczy wzd³u¿ i wszerz.
Fryderyk ale targn¹³ nañ,
Niemile cisn¹³ go za krtañ.

W legendarnej opowiastce Marcina Gerssa Parobek niebywa³y5 mowa
o dobrym gospodarzu i tajemniczym parobku Jerzym. Wszystko dzia³o siê pomylnie, jednak¿e:
W czas siedmioletniej wojny
By³ lud nasz niespokojny,
Moskale siê wybrali,
Do Rozóg siê zbli¿ali.
Parobek jednej nocy
Polecia³ o pó³nocy
Do wojska moskiewskiego
W pobli¿u stoj¹cego.

2 Ciekawe uwagi o Mazurach pomieci³ rosyjski podró¿nik w pracy: P. Rosenwall [w³ac.
Gottfried Peter Rauschnick], Bemerkungen eines Russen ueber Preussen und dessen Bewohner,
gesammelt auf einer im Jahre 1814 durch dieses Land unternommenen Reise, Mainz 1817.
3 S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa, wyd. 3, Warszawa 2004, s. 167.
4 Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki (dalej: KKPE) 1927, s. 111.
5 KKPE 1893, s. 143145 (przedruk: Kalendarz dla Mazurów 1938, s. 7678).
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I niesie worek têgi
A¿ go bola³y krêgi.
I niesie z ca³ej si³y 
Podkowy w miechu by³y.
Gospodarz pyta swego
Parobka kochanego:
Co masz, mój Jerzy, w worze?
Bo widzê, ¿e siê porze.
Ja u Moskalów sta³em,
I tam poodziera³em
Ich koniom wsze podkowy
I powróci³em zdrowy.
Ni¿ konie swe podkuj¹
I knam siê wyszykuj¹,
To wszystko pochowamy,
A wrogom nic nie damy.
Moskale wszyscy spali
I nie pomiarkowali,
Gdym ca³¹ rzecz sporz¹dzi³
I figiel im wyrz¹dzi³.

Jerzy podkrad³ siê o pó³nocy do konnicy carskiej i zerwa³ wszystkim koniom
podkowy. Jeszcze bardziej zadziwi³ swego pana, gdy w ci¹gu godziny odby³ dalek¹ podró¿ z listem do jego brata. Jerzy bowiem by³ anio³em  pomocnikiem
zes³anym dobremu gospodarzowi przez samego Boga. Legenda o parobku-aniele
poucza, ¿e prawdziwa pobo¿noæ chodzi w parze z pracowitoci¹ i czynieniem
dobra blinim. W utworze jest i drugie dno, alegoryczne, gdy¿ w opowiastce
relacja dobry gospodarz i anio³ Jerzy odpowiada relacji Fryderyk II i król Wielkiej
Brytanii (Jerzy II, Jerzy III), który by³ sojusznikiem Prus w wojnie siedmioletniej. W tej legendarnej opowiastce pobrzmiewa prawda historyczna, mianowicie
fakt, ¿e gdy caryca El¿bieta usunê³a ze stanowiska dowódcy wojsk rosyjskich
powolnego Apraksina i nowy wódz, gen. Fermor, podj¹³ ju¿ w styczniu 1758 r.
ofensywê, zajmuj¹c mimo zimy ca³e Prusy Wschodnie6.
Realistyczny obraz sytuacji Mazurów w czasie wojny siedmioletniej jest t³em
przypowiastki Marcina Gerssa Panna m¹dra7. Tytu³ jest biblijny, ale opowiada
6
7

S. Salmonowicz, Prusy..., s. 204205.
KKPE 1887, s. 153154.
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o pewnej m³odej Mazurce, która zbiera³a datki pieniê¿ne dla biednych, pozbawionych rodków do ¿ycia na skutek dzia³añ wojsk rosyjskich. Czytamy tu
m.in.: By³a tedy prawie pora siedmioletney woyny, / Wszêdzie by³o wiele biady
i czas niespokoyny. / Bo Moskale bardzo wiele szkody narobili, / Wielk¹ liczbê
miast i wiosek w popió³ obrócili. // Rabowali i niszczyli i w niewolê brali, /
Przytem okrucieñstwem wielkiém ludzie zabijali. / I spalili w Oleckowskiém
Stó¿ne i Daniele, / I Golubie, wioskê liczn¹, Kuce i Lakiele. // Potem ca³e Prusy
Wschodnie sobie przyw³aszczyli / I w imieniu cesarzowej ostro w nich rz¹dzili. /
Ludzie byli bez przytu³ku, chleba i ¿ywnoci, / Utraciwszy przez Moskalów
wszystkie majêtnoci. Poemat ilustruje nie tylko wzajemn¹ pomoc spo³eczn¹,
ale i poucza w sprawach obyczajowych.
Do wojny siedmioletniej odwo³a³ siê w 1882 r. Marcin Gerss w wierszowanej polemice z gen. Michai³em Skobielewem, który rzuci³ panslawistyczne
has³o, aby S³owianie zjednoczyli siê przeciwko krajom niemieckim. Odparowywa³ Gerss, raczej wiadomy swego s³owiañskiego pochodzenia:
Jenerale Skobielewie,
Có¿ ty teraz dumajesz?
Czy twóy rozum ju¿ w cholewie?
Dziejów Moskwy, czy nie znajesz?
Mowisz: Niemiec naszym wrogiem,
Trzeba wiêc go laæ batogiem!8

Tutaj, jak w kilku innych wierszach Mazurów, motywom rosyjskim towarzyszy chêæ porozumienia siê po rosyjsku. Pragnienie to urzeczywistnia siê poprzez przywo³ywanie rusycyzmów i pseudorusycyzmów, a wiêc elementów symuluj¹cych u¿ywanie jêzyka rosyjskiego. Powtarzalnoæ tego zjawiska
stylistycznego wiadczy³aby o jako takiej znajomoci jêzyka rosyjskiego wród
niektórych Mazurów. Jan Lutych (w innej pisowni Lustig, Lustich) w ludowej
odzie na czeæ mowy polskiej pt. O macierzyñskim jêzyku podnosi³ swoistoæ
kompetencji jêzykowych Mazurów, którzy dziêki nim mog¹ byæ przydatni na
wypadek wojny z Rosj¹. W bojowym nastroju Lustich powiadamia³:
[ ]
Macierzyñski jêzyk wszyscy powa¿ajmy
I bez niemieckiego siê nie obywajmy,
Bo kto po niemiecku i po polsku mo¿e,
8

M. Gerss, List otwarty do Jenera³a Skobielewa, jeneralnego adiutanta cesarskiego w Rossyi i najnowszego mówcy jeneralnego Gazeta Lecka nr 11 z 17 marca 1882 (przedruk: KKPE 1883, s. 120).
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Ma wiêcej oleju, ni¿ ten, co nie mo¿e.
Niech nieprzyjaciele tak s³awnej polszczyzny
I te¿ naszej pruskiej kochanej ojczyzny
Od nas siê dowiedz¹, ¿emy nie tchórzami,
Ale walecznymi, cnymi Prusakami.
Jeliby raz wojna z Rosy¹ nasta³a,
A armia pruska tam wmaszerowa³a,
¯o³nierze, co dobrze po polsku umiej¹,
Wszêdzie siê zgadaj¹ to nasz¹ nadziej¹!
¯o³nierz, co po polsku i niemiecku mo¿e,
On z ka¿dym cz³owiekiem pogada, niebo¿ê.
Oba te¿ jêzyki godne s¹ pochwa³y
I te¿ wszystkie inne nam siê spodoba³y. [ ]9

Wróæmy jednak do polemiki ze Skobielewem. Gerss, aby obaliæ ideê zjednoczenia S³owian przeciw krajom niemieckim, podaje przyk³ady bitew, w których Rosja nie odnios³a zwyciêstwa. Chodzi kolejno: o jedn¹ z najkrwawszych
bitew XVIII wieku, która rozegra³a siê pod Zorndorfem (Sarbiewem) 25 sierpnia 1758 r. Po bardzo zaciek³ym przebiegu pozosta³a ona nierozstrzygniêta:
Prusacy stracili w rannych i zabitych ponad 12 tys. ludzi, straty rosyjskie by³y
jeszcze wiêksze: ponad 19 tys. ludzi. Fermer [dowódca wojsk rosyjskich] jednak¿e po bitwie zdecydowa³ siê na odwrót, wycofuj¹c siê na le¿e zimowe do
Wielkopolski10. Nastêpnie przypomniane s¹: bitwa pod Rac³awicami z Kociuszk¹, pod Austerlitz, czyli S³awkowem z Napoleonem i inne. Mazurski poeta
negatywnie ocenia taktykê wojenn¹ Rosjan, która opiera siê  zdaniem autora
polemiki  na p³onnym, krwawym szturmowaniu; poucza: Rozum tê¿szy jest
ni¿ si³a. Docenia militarne sukcesy genera³a Skobielewa. Na koñcu z krytycyzmem wypowiada siê o imperializmie carskim, adresuj¹c do Rosjan stylizowane
biblijnie s³owa nastêpuj¹ce:
Starajcie¿ siê raczej pilnie,
Bycie stary kwas wymietli,
I wrócili nieomylnie
Wolnoæ, cocie ludziom zgnietli.
Tedy ca³a ziemia wszêdzie
Pe³na chwa³y waszej bêdzie.

9 J. Lutych, O macierzyñskim jêzyku, Gazeta Lecka 1883, nr 18; przedruk za: T. Oracki,
Polska w pieni i poezji Mazurów i Warmiaków. Antologia, Warszawa 1980, s. 106107.
10 S. Salmonowicz, Prusy..., s. 205.
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Marcin Gerss panslawizm Skobielewa skierowany przeciwko Niemcom
ostatecznie kwituje przys³owiem: Dzwony pró¿ne, to i g³one.
Przyk³adem zabierania g³osu przez Mazurów w sprawach polityki zagranicznej Rosji jest Poemat o zdarzeniach w Bu³garyi Jana Lutycha11. Ten gospodarz z Ma³ych Zawad potêpi³ uhonorowanie przez Rosjê niejakiego Grujewa
za próbê zamachu na osobê Ksi¹¿êcia bu³garskiego, / Aleksandra pierwszego;
o zdarzeniu dowiedzia³ siê z Gazety Leckiej (1889 nr 35), która donosi³a:
Piêkna sprawa! Po¿al siê Bo¿e! Bo niepiêkna. Pewny Grujew by³ na by³ego
ksi¹¿êcia bu³garskiego Aleksandra I. powsta³ i nawet go chcia³ zabiæ. To siê
zdaje Rossyanom byæ rzecz¹ s³awn¹. Uchoway Bo¿e takiej s³awy. Ale Aleksander III. cesarz rossyyski da³ teraz Grujewowi Order. Gazeta bu³garska »Swoboda«  pisze wiêc: »Niech Pan Bóg chroni, ¿eby tron cara by³ strze¿ony przez
¿o³nierzy, tak jemu wiernych, jak by³ wiernym Grujew swemu ksi¹¿êciu«. Inne
gazety pisz¹, ¿e Aleksander III. buntownika i bunt woyskowy tym orderem
wynagrodzi³. Lutych, id¹c za t¹ notatk¹, krytykowa³: Rossjanom siê zdaje, / ¯e
w s³awie pozostaje niedosz³y morderca. Lutycha, ukszta³towanego na szacunku
do w³adzy i niewzruszonym przekonaniu, ¿e pochodzi ona od Boga, najbardziej
jednak dziwi i oburza to, ¿e Aleksander trzeci, / Ach! Nie zna siê na rzeczy. / Da³
order Grujewowi, / Z³emu buntownikowi. Konserwatywnym Mazurom nawet do
g³owy nie przychodzi³ sprzeciw monarsze, a co dopiero królobójstwo. Tote¿ Jan
Lutych koñczy swoj¹ polemikê jasnym postawieniem sprawy:
Wieczna s³awa nie zdobi
Cz³owieka, co le robi.
Grujew bez niey zostanie,
Liche mia³ sprawowanie.
Ksi¹¿êcia bu³garskiego,
Aleksandra pierwszego.
Chcia³ zabiæ, zamordowaæ;
Nie umia³ go szanowaæ.

Dziesiêæ lat wczeniej Marcin Gerss jednoznacznie potêpi³ zamach na cara
Rosji w wierszu z 10 grudnia 1879 r., otwieraj¹cym artyku³ wstêpny pt. O przeklêtej napaci nowey na ¿ycie Nayjanieyszego cesarza Aleksandra II. w miecie
Moskwie dnia 1. grud. 1879 r. przez nihilistów12. Utwór odwo³uje siê do pi¹tego
przykazania Nie zabijaj:
11
12

Gazeta Lecka nr 38 z 20 wrzenia 1889.
Gazeta Lecka 1879, nr 50.
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Z³odziey m³ody, albo stary,
Wart zawszedy ostrej kary,
Bo z lenistwa i chciwoci
¯¹da cudzey majêtnoci.
Ale zbrodzieñ, co morduje
I jak tygrys postêpuje,
Nie jest cz³ekiem, lecz besty¹,
Praw¹ jadowit¹ ¿mij¹.
¯ywot, nam od Boga dany,
Jest ka¿demu po¿¹dany,
Kto go nam odbieraæ pieszy,
Przeciw Panu Bogu grzeszy.
Na takiego cz³eka z³ego
Trzeba s¹du ostrzeyszego.
Ostro musi byæ karany
Z liczby ludzi wymazany.
Kto na ¿ycie pana swego
I pomazañca Pañskiego,
Co od Boga jest zes³anym,
Dobrym i ³agodnym panem 
Jak drapie¿ny zwierz powstaje,
Nañ czatowaæ nie przestaje,
Jest z samego piek³a panem,
Belzebubem i szatanem.

W pamiêci Mazurów pozytywny obraz Rosji i Rosjan zachowa³ siê
w zwi¹zku z ich zwyciêstwem nad Napoleonem. Jakkolwiek Marcin Gerss w
swoim historycznym opracowaniu O Napoleonie, nieszczêliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich13 raz chwali, raz gani cara i jego armiê. Jak stwierdzi³ historyk Mazur, Grzegorz Jasiñski: Nie najlepiej ocenia³ Gerss tak¿e rosyjskiego sojusznika. Jego pimiennictwo by³o czu³ym barometrem, odzwierciedlaj¹cym
miêdzynarodow¹ politykê Prus. Dotyczy³o to tak¿e och³odzenia stosunków niemiecko-rosyjskich, zw³aszcza po kongresie berliñskim z 1878 roku. Na stosunek
do Rosji wp³ywa³y równie¿ liberalne pogl¹dy Gerssa, nie akceptuj¹cego istniej¹cych w Rosji stosunków spo³ecznych, a tak¿e panuj¹cy w Prusach Wschodnich,
13 M. Gerss, O Napoleonie, nieszczêliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, wstêp
i opracowanie G. Jasiñski, Olsztyn 1997.

214

Zbigniew Chojnowski

co najmniej od okresu Wiosny Ludów, strach przed rosyjsk¹ interwencj¹ (czemu
dawa³ publicznie wyraz na ³amach liberalnej królewieckiej gazety) oraz ogólnie
wystêpuj¹ca na Mazurach niechêæ do Rosjan, wywo³ana postêpowaniem lokalnych w³adz rosyjskich w przygranicznych gminach Królestwa Polskiego14.
Wiersze Mazurów umo¿liwiaj¹ pokazanie ich nieco wycieniowanego stosunku do Rosji i Rosjan. Sam Gerss podaje pewien spektakularny fakt, wiadcz¹cy o tym, ¿e w okresie tu¿ po klêsce Napoleona próbowano budowaæ w wiadomoci ludnoci zamieszkuj¹cej Mazury obraz prusko-rosyjskiej jednoci. Na
podstawie miejscowej kroniki Gerss przypomina³: I zosta³ Aleksander w Jansborku a¿ do po³udnia dnia dwudziestego i szóstego stycznia [1813  przyp.
Z.Ch]. W przeci¹gu ca³ego pobytu jego w tem miecie by³o ono co dzieñ wieczór owietlone. Na rodku rynku by³ obelisk wystawiony, trzydzieci stóp wysokoci maj¹cy. Na nim by³ napis: »Niech bêdzie b³ogos³awiony wybawca Europy Aleksander Wielki!« Na obu bokach obeliska stoja³y dwa o³tarze, wieñcami
spojone, na których ustawiczny ogieñ gorza³.
Dnia 24 stycznia by³a parada wojska rosyjskiego, której siê t³umy ludu, tak
z Jansborka, jak i z innych miejsc, przygl¹da³y. A gdy po jej zakoñczeniu najliczniejsza muzyka graæ przesta³a, to krzyknê³y t³umy ludu: »Wiwat! hurra!«
Tego¿ dnia by³y narodziny dawniejszego, s³awnego króla pruskiego Frydryka
Wielkiego, którego i starym Frycem zowi¹. I wystawiono obraz jego na obelisku
i owietlono go. I miasto by³o jeszcze lepiej owietlone.
Dnia 25 stycznia by³ cesarz na nabo¿eñstwie w sali licznie do obrz¹dków
wiary greckiej przygotowanej. I móg³ ka¿dy braæ udzia³ w nabo¿eñstwie, kto
porz¹dnie by³ przyodziany. Cesarz nawiedza³ potem piechot¹ niektórych oficerów swoich sam jeden, a gdyby ch³opcy nie byli poczêli krzyczeæ wiwat, to by
nikt nie by³ wiedzia³, ¿e cesarz pieszo przechadza. Tego¿ dnia by³y imieniny
cesarzowej rosyjskiej. I wystawiono, i owietlono i jej obraz. Dnia 26 stycznia
rozdzielano ró¿ne podarki rosyjskie i Prusakom przed po³udniem. Zaraz potem
przyci¹gn¹³ wielki ksi¹¿ê rosyjski Konstanty z dywizj¹ ciê¿kiej konnicy15.
Tamten podziw i entuzjazm przedosta³ siê do napisanego przez Marcina
Gerssa poematu Miasto Moskwa po niemiecku Moskau16. Sk³ada siê on z dwóch
g³ównych czêci; w pierwszej opisane jest geograficzne po³o¿enie stolicy Rosji
oraz architektura, w drugiej znajdujemy narracjê o przebiegu kampanii napole-

14
15
16

G. Jasiñski, Wstêp, [do:] M. Gerss, O Napoleonie , s. 13.
M. Gerss, O Napoleonie , s. 179.
KKPE 1881, s. 136138.
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oñskiej w Rosji w roku 1812. Korzystaj¹c z Gerssowego wzorca, Fryc Zimmek
z Borowego u³o¿y³ wiersz Napoleon Bonaparte w Rosyi roku 181217. Utwór
opowiada wypadki, dotycz¹ce parcia Francji na wschód w roku 1812. Autor
najwiêcej miejsca powiêci³ wyprawie Napoleona na Rosjê, pos³uguj¹c siê faktami historycznymi, motywami naturalistycznymi, komizmem; na ca³e zdarzenie
spojrza³ z perspektywy religijno-moralnej, wed³ug której li s¹ ukarani, a pokrzywdzeni otrzymuj¹ nagrodê z naddatkiem:
[Francuzi]
Ci¹gn¹, a¿ ju¿ blisko Moskwy
Trapi¹ kraj jak boskie rozgi,
Myl¹, ¿e siê Moskwa zlêknie,
Przed nimi w sam czas uklêknie.
Lecz czego siê nie spodzieli,
To siê teraz dowiedzieli.
Miasto Moskale spalili
A im gruzy zostawili.
Przy tem w portki im strzelaj¹,
Odpoczynku im nie daj¹.
Tedy Franki nazad w nogi,
T¹¿ drog¹ siê wrócili,
Co przedtem popustoszyli.
Tedy im mróz, g³ód dokucza,
Bóg ich ¿ywcem w piek³o wrzuca,
Bo tam Franki z ciep³ej strony
Pomarzli jak chude wrony.
Moskale im nacierali,
Na most jeden ich wegnali.
Tam za gin¹ pod ko³ami,
Inni za pod kopytami.
Wszystkich koni ju¿ po¿arli,
Tak Kozaki ich potarli,
Zginê³o piêæset tysiêcy
Z g³odu i mrozu najwiêcej,
A kaleków, co tam by³o,
Rêce, nogi odmrozi³o,
¯o³nierze broñ pociskali,
By tlo ¿ycie ratowali.

17

KKPE 1912, s. 148149.
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Wszystko to Pan Bóg sporz¹dzi³
Jak przed laty z Faraonem
Tak teraz z Napoleonem.
A Moskwa, co ucierpia³a,
Piêkniejsza zmartwychwsta³a18.

W Moskwie rozgrywa siê historia ucieszna Marcina Gerssa Kupiec
w miecie Moskwie oszukany19, w której narrator opowiada o wêdruj¹cym ¿o³nierzu; ten za pomoc¹ imperya³a dubeltowego oraz pewnego fortelu wywiód³
w pole chytrego kupca. Gerssowi historyjka pos³u¿y³a do przedstawienia mora³u: Kara od Boga za grzech przychodzi. / Grosz, le nabyty, dziesiêæ wywodzi
[powoduje utratê  przyp. Z.Ch].
Postrzeganie przez Mazurów Rosjan  zwanych Moskalami, ,,Rusakami,
Ruskiem, uto¿samianych z ,,kozakami  zabarwione by³o lêkiem przed ich
dzikoci¹ i nieobliczalnoci¹. Niechêtny stosunek do Rosji utrwali³y wydarzenia
wojenne w Prusach Wschodnich z lat 1914/1915. Mieszkañcy ,,ziemi pruskiej
porównywali je do tatarskiego pogromu z 1656 r.:
Ziemia nasza przy Tatarze
Wytrwa³a biedy wra¿e,
Pan Bóg Tatara wypêdzi³,
Nas Mazurów za narz¹dzi³.
Tak siê równie¿ pojawi³o,
Gdy wielu Rusków przyby³o,
Oni nas nie szanowali
I policzki nam dawali20.

Jak widaæ, to czêstokroæ wojny, przemarsze przez Prusy Wschodnie obcych
wojsk i ich agresja wobec tutejszej ludnoci kszta³towa³y u Mazurów wyobra¿enie innych narodów. Wspominany wczeniej, wystêpuj¹cy w XIX wieku, lêk
przed interwencj¹ ze wschodu, nasila³ siê tak¿e na pocz¹tku XX stulecia. Gospodarz Marcin Jebramczyk, przywo³uj¹c okrucieñstwo Tatarów, bezbronnoæ wiejskiej ludnoci wobec dawnych i ewentualnych agresorów, w wierszu Cokolwiek
o mazurskiej krainie apelowa³ na kilka lat przed wybuchem I wojny wiatowej:
18 Podobnie koñczy siê wspomniany poemat Gerssa: Jak dawniej zniszczy³ Pan Faraona, /
Tak w czasach nowszych Napoleona. // A miasto Moskwê popustoszon¹ / Po wojnie ciê¿kiej za
postawiono. /A ta, co wiele znosiæ musia³a, / W piêkniejszej szacie zmartwychpowsta³a.
19 KKPE 1881, s. 138.
20 Ch. W³otzki [z Krokowa], O sprawiedliwoci Bo¿ej, Kalendarz dla Mazurów 1930, s. 106.
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W ostatnich latach tak¿e by siê sta³o,
Gdyby z Moskalem do wojny siê by³o przyda³o,
W Mazurach ¿o³nierzy ma³o by³o,
Co siê w ca³ych czasach nie trafi³o.
Nasz Cesarz tê rzecz obmyliwa³
I siê od ministrów wywiadywa³,
Jak w Mazurach siê dogodzi,
Kiedy do wojny z Moskalem siê przygodzi.
Ministrowie tê rzecz rozwa¿yli
I Cesarzowi oznajmili,
¯e mazurska strona
Mo¿e w takim razie byæ zgubiona,
Gdy¿ wojenna obrona
Nie zasadzona.
Moskal mo¿e wêdrowaæ,
A¿ do Wis³y maszerowaæ,
Tedy my poka¿emy,
¯e go nazad prêdko cofniemy21.

W dalszej czêci Jebramczyk pisze o trosce Wilhelma II wobec Mazurów.
Cesarz niemiecki i król pruski w jednej osobie postanawia, ¿e mazurskie strony bêdê chronione przez dwie armie. Jebramczyk akcentuje wagê decyzji
w³adcy, przypominaj¹c przyk³ad Polaków, którzy nie szanowali swego monarchy, nie utrzymali jednoci, tote¿ utracili sw¹ pañstwowoæ (Jebramczyk nie
widzi nadziei dla narodu polskiego, z którym zreszt¹ nawet nie deklaruje ¿adnej
wiêzi: I nie przyjdzie wiêcej do tego, / Aby Polska mia³a króla swego). Ten
niepomylny stan rzeczy bierze siê z nieprzestrzegania czwartego przykazania
Dekalogu: Domy i familie upadaj¹, / Gdzie dzieci rodziców nie s³uchaj¹.
Mazur pociesza³ ziomków; strachu przed Rosj¹, wrogiem [ ] zagranicznym
nie ma, gdy¿ Mazurzy s¹ poddanymi swego Cesarza i Króla, stanowi¹ jednoæ
poprzez sw¹ luterañsk¹ wiarê.
Mimo tej optymistycznej propagandy, w pierwszych miesi¹cach I wojny
wiatowej armia rosyjska w Prusach Wschodnich odnosi³a sukcesy. Nie dziwi
wiêc to, ¿e kiedy Paul von Hindenburg na prze³omie lat 1914/1915 wypar³
carsk¹ armiê, mazurski poeta Zimmek pisa³:
Gdy Moskal siê rozszed³
I Prusy pl¹drowa³,
To on [Hindenburg] go swem wojskiem
Strasznie repetowa³.
21

KKPE 1912, s. 152153.
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Zbi³ go i poima³,
W jeziora powgania³,
A co reszta zbieg³a,
To ich z Prusów wygna³22.

Zachowa³o siê wiadectwo niektórych szczegó³ów wojennych miesiêcy na
Mazurach. Adam Linker pamiêæ o okrucieñstwie tamtego czasu rozbroi³ opowiastk¹ prawdziw¹ rozpoczynaj¹c¹ siê s³owami Nies³ychane rzeczy by³y23. Mowa
w niej o tym, ¿e kozacy  uto¿samiani z wojskiem rosyjskim  napêdzili Mazurom wiele strachu, zabili trzy osoby z wioski autora, pozabierali te¿ mê¿czyznom
brzytwy, tote¿ mazurscy wieniacy chodzili zaroniêci. Pisa³ Linker:
Wszyscym byli nieboraki,
Wygl¹dalim jak kozaki
Z d³ugimi ka¿dy w³osami
Z niegolonemi brodami.

A sta³o siê tak, ¿e na drodze biegn¹cej przez wie spotka³o siê dwóch
mê¿czyzn. Jeden szed³, a drugi by³ konno. Ka¿dy z nich myla³, ¿e ma przed
sob¹ kozaka. Bali siê wzajemnie, jeden drugiego prosi³ o darowanie ¿ycie.
Byli zaroniêci nie do poznania. Ale w pewnej chwili rozpoznali siê i spotkanie
zakoñczy³o siê radoci¹. Linker przypomina, ¿e w czasie okupacji rosyjskiej
nie wolno by³o gadaæ / G³ono i przy wietle siadaæ, za niepos³uszeñstwo
gro¿ono zastrzeleniem. Mazur wreszcie siê cieszy:
Strachu ruskiego nie mamy,
Ni kozaków siê strachamy.
Bogu niech bêd¹ dziêki,
¯e uwolni³ nas z tej mêki.

Jak niektórzy Mazurzy odebrali podpisanie pokoju z Rosj¹, zapisa³ Jan Domasz w wierszu pt. O mylnym pokoju z Rosy¹  11.2.191824:
Raz pucili telegramy,
¯e z Rosy¹ pokój mamy.
Zaraz sany wywiesili,
Ka¿dy z tego siê cieszyli.
22
23
24

F. Zimmek, Hindenburg, KKPE 1917, s. 154.
A. Linker, *** (Nies³ychane rzeczy by³y), KKPE 1917, s. 153.
KKPE 1919, s. 141142.
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Jeden karczmarz, gdy us³ysza³,
¯e siê Trocki ju¿ podpisa³,
Tak on zaraz z tej radoci
Stawi³ wina dla swych goci.

Pozosta³a czêæ historyjki dotyczy ju¿ tylko kwestii obyczajowych i jest
satyr¹ na pijañstwo, które mazurscy poeci potêpiali w licznych utworach. Nadu¿ywanie gorza³ki by³o na Mazurach spo³eczn¹ plag¹; ulega³y jej nawet kobiety, co odnotowywano ze szczególnym niesmakiem. Nie znaczy to, ¿eby Mazurzy co pisali o sposobie picia alkoholu przez Rosjan. Ich kultura by³a znana
w bardzo ograniczonym zakresie, choæ na ³amach Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego Mazur móg³ odnaleæ informacje np. o ¿yciu i twórczoci Lwa To³stoja. Wiedza o kulturze i literaturze rosyjskiej by³a tu przekazywana
nader sk¹po.
W wierszach Mazurów odzwierciedli³y siê tak¿e problemy polsko-rosyjskie
z drugiej po³owy XIX wieku. Jan Domasz w utworze O rewolucji polskiej w roku 1862196325 przedstawi³ wydarzenia, które w historiografii Polski zosta³y
nazwane powstaniem styczniowym, kolejnym zrywem narodowowyzwoleñczym. Domasz krytycznie ocenia zbrojne wyst¹pienie polskiej szlachty i panów, gdy¿  jego zdaniem  bunt przeciw rosyjskiemu w³adcy wynika³ z niezgody ziemian na zniesienie poddañstwa, a potem przekszta³ci³ siê w walkê
o odzyskanie niepodleg³oci. Autor mazurski ukaza³ bezlitosne st³umienie rewolucji przez Rosjan i jej tragiczne skutki. Stwierdzi³, ¿e kara, jak¹ ponieli
Polacy, by³a niewspó³mierna do ich czynów:
Tych porwali od familii,
I zagnali do Syberyi.
Tam pomarli z g³odu, nêdzy,
Bo nie mieli ju¿ pieniêdzy,
Gdy¿ za tak¹ lich¹ sprawê
Rz¹d maj¹tki wzi¹³ w dzier¿awê.
Których nie pobili Rusy,
Reszta uciek³a ich w Prusy.

Najobszerniej martyrologia Polaków w dobie powstania styczniowego
i póniej zosta³a ujêta przez Micha³a Kajkê w dwóch poematach, które s¹ parafrazami dwóch rozdzia³ów z Czarnej ksiêgi 18631868 Ferdynanda W³adys³awa
25 KKPE 1914, s. 161162. Z drobnymi zmianami i niedok³adnociami przedruk w: T. Oracki,
Polska w pieni i poezji Mazurów i Warmiaków. Antologia, Warszawa 1980, s. 100101.
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Czaplickiego (18281886)26. W pierwszym, O zburzeniu Jaworówki na Litwie,
negatywnym bohaterem jest major Michai³ N. Murawjow, zwany Wieszatielem. Micha³ Kajka przedstawia go jako spotwornia³ego sadystê:
Pan major by³ m³odym panem,
Jednak okrutnym tyranem.
Mêki, zbrodnie i katusze 
Tym upaja³ swoj¹ duszê27.

Jako tak¿e tyrana przedstawi³ Jan Lutych Aleksandra Lwowicza Apuchtina 
rosyjskiego kuratora warszawskiego okrêgu szkolnego, który do szkó³ wprowadzi³
system policyjny. Mazur swoim wierszem O Apuchtynie, opublikowanym w Gazecie Leckiej (1884 nr 4), zaprotestowa³ przeciwko zes³aniu Józefa Eryka Natansona do Wo³ogdy za to, ¿e omieli³ siê wieæ o spoliczkowaniu Apuchtina nazwaæ
w prasie radosn¹ nowin¹28. Mazur tym bardziej oburza siê na rosyjskiego urzêdnika, ¿e ten kierowa³ siê w swojej decyzji ¿¹dz¹ zemsty i odwetu. Ten¿e sam Jan
Lutych znowu¿ zwróci³ uwagê na mciwoæ, wierszuj¹c zapewne jak¹ informacjê prasow¹ o tym, Jak dwaj kapitanowie parowych okrêtów w Rossyi jak szaleni, nawzajem siê mcili, bij¹c jednym okrêtem na okrêt drugi, choæ im nie nale¿a³y. Puentowa³ opis zdarzenia z przestrachem, ale chyba i kpin¹: Toæ w Rossyi
bywa zawsze co nowego / Lecz po¿al siê Bo¿e, za nie co dobrego29.
Wróæmy jednak do Kajki. Druga opracowana przez niego parafraza jest
opowieci¹ o tragicznych losach polskiego zes³añca Wiktora, który zosta³ zakatowany na mieræ przez pewnego Rosjanina30. Jedn¹ z nielicznych pozytywnych
postaci jest jego m¹dra, piêkna, nadzwyczaj uczuciowa i szlachetna siostra Jelena; swoj¹ mi³oæ do Wiktora przyp³aci³a ob³êdem, a potem mierci¹. Oto krótki
fragment mi³osnej wypowiedzi rosyjskiej kochanki do polskiego kochanka:
Wiktorze, ja Rosyjanka,
A ja ciebie tak ¿a³ujê,
Bowiem jak Polka mi³ujê,
Moja mi³oæ ciê ukoi,
26
27

M. Kajka korzysta³ z jej drugiego wydania: Poznañ 1878.
M. Kajka, O zburzeniu Jaworówki na Litwie, ¯ycie M³odzie¿y 1927 nr 23. Wiêcej uwag
o utworze zob. Z. Chojnowski, Micha³ Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992, s. 6163.
28 Na podstawie: T. Oracki, op. cit., s. 181.
29 KKPE 1891, s. 135. Pierwsz¹ wersjê tego utworu Jan Lutych napisa³ 10 grudnia 1889 r.,
zosta³a ona opublikowana w Gazecie Leckiej 1889, nr 51.
30 Pe³ny tekst tej zwierszowanej przez Kajkê na podstawie rozdzia³u Czarnej ksiêgi Czaplickiego opowieci pt. Zbrodnia okrutna zob. Z. Chojnowski, Micha³ Kajka , s. 134156.
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Smutek i ¿al uspokoi,
I usunie boleæ twojê,
I zele szczêcia zdroje31.

Znajomoæ dziejów Polski sprawi³a, ¿e Micha³ Kajka w obliczu odzyskania
przez ni¹ niepodleg³oci w 1918 r. napisa³ radosny wiersz Polska; wspomina tu:
caryzmu moc i si³ê, przeladowania i wygnania.
Sposób patrzenia przez Mazurów na Rosjê i Rosjan by³ niejako regulowany
przez historiê militarn¹, politykê zagraniczn¹ Prus, a tak¿e  jak w przypadku
Micha³a Kajki  przez pryzmat tradycji polskiej, dodajmy: martyrologicznej
tradycji polskiej.
Niewiele jest wierszy Mazurów, w których wypowiadaliby siê oni o Rosjanach poza kontekstami i skojarzeniami wojennymi, niepolitycznymi i niemartyrologicznymi. Rosjanie znani Mazurom z pobli¿a, z s¹siedztwa byli pogranicznikami lub starowierami, zamieszka³ymi w wioskach takich, jak Wojnowo, Ukta,
Kadzid³owo czy Onufryjewo. Bliskoæ granicy miêdzy Prusami Wschodnimi
a Królestwem Kongresowym kszta³towa³a koloryt, pewne sytuacje i zachowania
charakterystyczne w ¿yciu spo³ecznoci przygranicznej. Tematykê tê podj¹³ autor podpisuj¹cy siê: J. P. poeta mazurski nie tylko w historii uciesznej Dutkowienie piegów szukaj¹, ale tak¿e w utworze rodek nieomylny. Prawdziwa
powieæ32. Narrator opowiada tu o tym, jak to Pan £apinski z zagranicy, czyli
pewien Polak, przyby³ w celach handlowych do miejscowoci przygranicznej
o nazwie, tak¿e wspó³czenie u¿ywanej, Bia³a. Kupi³ rzekomy rodek na myszy
i szczury. Wracaj¹c do siebie, przekroczy³ granicê i w pobliskiej wsi Wycêty33, gdzie znajdowa³ siê posterunek stra¿y granicznej:
Gdy siê do rogatek zbli¿y³,
Umys³ siê mu w sercu zni¿y³.
Ledwie przyszed³ do Wycêty,
Sta³ tam stra¿nik jako wiêty.

By³ to, jak siê dowiadujemy smotr, czyli  wed³ug objanienia redaktora
Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego  rosyjski naczelny stra¿nik, którego mowa jest mieszank¹ przekrêconych lub nie s³ów rosyjskich, mazuryzmów oraz form dawnej polszczyzny, co wywo³uje chyba zamierzony efekt
humorystyczny:
31
32
33

Ibidem, s. 137138.
KKPE 1903, s. 160161.
Na niemieckiej mapie Prus Wschodnich i Zachodnich z 1880 r. nazwê tê zapisano Wyncenty.
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Smotr z pa³aszem te¿ przystupa³,
Z surowoci¹ go zafuka³:
Sto! có¿ majesz, ty Polaku,
W worku na twoim rydwaku?
Mo¿ny Panie, ¿onka chora,
By³em w Prusiech u doktora.
Kak? có¿ innego kierujesz!
Panie mój, za¿ siê nie lêkaæ
Musi dusza ma, i stêkaæ,
Wspomn¹wszy na ¿onkê moj¹?
A koniki g³odne stoj¹.
Kak! po³o¿yj twe lekarstwo!
Hecle, fluchy i ³ajdaki,
Oszukañce i char³aki!
Polak z strachem otwar³ torbkê;
Moskal zasiê rozdar³ mordkê:
Widzê, at, ¿ecie wy psarstwo.
G³upcze, aza to lekarstwo?
Zniszcz go natychmiast w selement!
[po mazursku selement  do szczêtu]
Durniu! proszek ów jest cement.

Smotr w mazurskiej prawdziwej powieci s³u¿y uwidocznieniu g³upoty,
lekkomylnoci, braku sprytu u postaci uciesznej, któr¹ jest niegramotny Polak.
Zaznaczmy, ¿e w prasie i kalendarzach wydawanych dla Mazurów przez redaktorów lojalnych wobec pañstwa prusko-niemieckiego na prze³omie XIX i XX wieku
publikowano teksty ugruntowuj¹ce negatywny stereotyp Polaka i Polski, funkcjonuj¹cy w niemczynie jako polnische Wirtschaft34. Smotra w oczach mazurskich wyró¿nia wulgarnoæ, dobitnoæ w klniêciu i ruganiu. Rosyjski naczelny
stra¿nik jest poza tym kim, kto nie da siê wywieæ w pole. Poeta mazurski,
mimo ¿e opowiada opowiastkê humorystyczn¹, zaznacza respekt przed nim.
W przemiewczym wietle postawieni s¹ Rosjanie w publicystycznych
wierszach Jana Lutycha z Ma³ych Zawad, drukowanych w Gacecie Leckiej
w 1889 r. W ¯arciku pewnego Prusaka z Rossyanami35 mazurski autor opowiada
o zdarzeniu w Polsce w czasie jarmarku. Mowa tu o tym, jak Prusak okaza³ siê
m¹drzejszy od Rosjan, ale te¿ o tym, ¿e mimo zwady pogodzi³ siê z nimi:
34 Niemiecki dyskurs o Polsce XVIIXX w. zdominowa³ stereotyp polnische Wirtschaft,
kszta³tuj¹c zarazem jego strukturê hierarchiczn¹ i syndromatyczn¹ (H. Or³owski, Polnische Wirtschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, prze³. I. Sellmer i S. Sellmer, Olsztyn 1998,
s. 13). Na wiersze Mazurów ów niemiecki dyskurs oddzia³ywa³ s³abo. Wyraniej da³ znaæ o
sobie dopiero w pierwszych dekadach XX wieku.
35 Gazeta Lecka 1889, nr 26.
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Niech pos³ucha cz³owiek wszelki.
W Polsce sta³ siê gomon wielki,
Miêdzy dwoma Prusakami,
Jak i miêdzy Moskalami.
Tam Prusacy przebywali,
Handlu swego przypilali.
I Moskalów by³o wiele,
Co Prusakom nie wesele.
Moskale ich zniewa¿ali,
Gdy siê do nich przybli¿ali,
Prusak do kieszeni si¹gn¹³
I kie³basê z niey wyci¹gn¹³.
Gdy zawo³a³ do nich miele:
Hey! Mam strzelbê! do was strzelê!
Tedy zaraz siê porwali,
Do zwierzchnoci ich udali.
¯e rewolwer ma przy sobie.
Tedy zwierzchnoæ, w prêdkiey dobie,
Da³a go fezenterowaæ,
Lecz nie mog³a go strofowaæ.
Prus, nie maj¹c rewolweru,
Rzek³ do Rusa: Przyjacielu!
Gdyby ja rewolwer mia³em,
Toby go nie pokaza³em.
Do rozpuku siê namieli,
Którzy w karczmie tèy siedzieli.
I z Prusakiem siê zjednali
I kie³basy pozjadali.

Zupe³nie inaczej przedstawiona jest jedna z postaci sporód mazurskich
Rosjan, jak mo¿na powiedzieæ o starowierach, zwanych te¿ filiponami. Zamieszkiwali oni od pierwszej po³owy XIX wieku m.in. takie wioski, jak Wojnowo,
Kadzid³owo, Ukta czy Onufryjewo. W³anie w tej miejscowoci od 1842 r.
mieszka³ Czechan Gregorow Kremow, zwany przez Mazurów Ciechanem;
o nim to Marcin Gerss w 1863 r. napisa³: Ciechan za jest bardzo uczciwy
maj¹tkarz w Onufryjewie, w obwodzie Z¹dzborskim36. Fritz Skowronnek 
36

M. Gerss, Dodatek, KKPE 1864, s. 121.
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Mazur, który na prze³omie XIX i XX w. ju¿ tylko po niemiecki pisa³  w artykule
Filiponi wspomina o dzier¿awcy tysiêcy hektarów pañstwowych wód po³owowych  Rydziwanie Krymowie, prawdopodobnie potomku Ciechana. Skowronnek kreli raczej negatywny obraz rosyjskich Mazurów, chwal¹c na koñcu
tych, którzy asymilowali siê w spo³ecznoci Prus Wschodnich w duchu pruskoniemieckim37. We wczeniejszej o nieomal pó³ wieku ni¿ s³owa Skowronnka opowiastce opartej na prawdziwych zdarzeniach pt. O rybacyi38 Krystian Pezara z Leca (wspó³czenie Gi¿ycka) zwierszowa³ relacjê o dzia³alnoci Ciechana. Jego
wizerunek nie licuje z nieco pogardliwym i krytycznym Skowronnkowym portretem starowierów jako obcych pod wzglêdem religijnym i obyczajowym. Pezara
pisze o Ciechanie jako cz³owieku, do którego mo¿na by³o udaæ siê po pomoc. Nie
stan¹³ pomiêdzy Mazurami a tym filiponem mur obcoci, wiêc:
Nie by³o w domu ¿adnego Pana,
Pojachali do Ciechana.
Panowie i Dobrodzieje
Jachali wszyscy po bleje.
Ciechan, cz³owiek dobrej myli, 
Nie rzek³: Czegocie tu przyszli?
Tylko siê z tego weseli³,
Wzi¹³ kasorek, ryby dzieli³.
Da³ ka¿demu cz¹stkê jego,
Kto tylko przyszed³ do niego.
A za takie obyczaje
Pan Bóg wiele ryb mu daje.

Bogobojny, szczodry, bezinteresowny, ³agodny, radosny, stosuj¹cy siê do
przykazania, aby mi³owaæ bliniego jak siebie samego starowier jest przez Pezarê przeciwstawiony polskim ¯ydom, którzy reprezentuj¹ cechy zgo³a diametralnie odmienne: chciwoæ, k³ótliwoæ, agresywnoæ. Postaæ mieszkañca Onufryjewa pozwala Pezarze wyrazicie przedstawiæ bolesny problem spo³eczno-ekonomiczny na Mazurach. Ich rodowici mieszkañcy przez wieki mieli
prawo do korzystania z naturalnych zasobów jezior. Tote¿ dramatycznie odczu37 F. Skowronnek, Ksiêga Mazur, wybór i oprac. R. Traba, prze³. A. Jachimiak, Olsztyn 2002,
s. 110114. Na ten temat zob. w tej ksi¹¿ce: K. Haugwitz, Spo³ecznoæ mazurska w twórczoci
Richarda i Fritza Skowronnków, s. 182. F. Skowronnek jest autorem opowiadañ, których bohaterami s¹ starowierzy, np. Ba³a³ajki.
38 Ibidem.
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wali niemo¿noæ ³owienia ryb w wodach, miêdzy którymi zamieszkiwali z dziada pradziada39. Wiersze, legendy, listy Mazurów, w których mówi siê o tej
kwestii, stanowi¹ w pimiennictwie mazurskim charakterystyczn¹ grupê tematyczn¹.
Doprecyzujmy jednak: autor opowiastki O rybacyi w Ciechanie dostrzega
jego dobroæ, chrzecijañskie postêpowanie, ale nie interesuje go rosyjska narodowoæ rozdawcy ryb. Drobny, ale wa¿ny to przyk³ad zachowañ, w których chêæ
czynienia dobra bierze górê nad rozmaitymi odmianami egoizmu  emocje zwi¹zane z pierwiastkami nacjonalizmu, szowinizmu nale¿¹ do nich. Chcê przez to
powiedzieæ równie¿ to, ¿e ten wiersz, mimo ¿e zawiera krytykê polskich ¯ydów, nie jest tekstem antysemickim. Niema³o jest utworów, w których Mazurzy
gani¹ chytroæ i bezwzglêdnoæ ¿ydowskich kupców, a nie ich wyznanie, rasê,
narodowoæ czy kulturê. Mo¿na by ten stosunek do ¯ydów okreliæ niechêci¹ na
tle nieetycznych stosunków handlowo-ekonomicznych.

***
Sumuj¹c: wizerunek Rosji i Rosjan w wierszach Mazurów na ogó³ zwi¹zany
jest z militaryzmem pruskim, skupia siê wokó³ wojennych dowiadczeñ historycznych. Wiedzê o rosyjskim imperium i jego mieszkañcach, zw³aszcza w drugiej po³owie XIX wieku, Mazurzy czerpali z gazet, du¿o rzadziej z ksi¹¿ek.
Pewn¹ rolê w mazurskim widzeniu Rosji i Rosjan odegra³o s¹siedztwo polskie.
Niechêæ do Rosji i Rosjan wspó³istnia³a ze strachem przed ich agresj¹, tyrani¹,
bezwzglêdn¹ si³¹. Niejako okaza³o siê to zasadne w wietle niezwykle tragicznych wydarzeñ z lat 19441945. Opisa³ je Aleksander So³¿enicyn w cyklu wierszy Prusskije Noczi, odwo³uj¹c siê do geograficznych nazw (na ogó³ zgermanizowanych za czasów hitlerowskich, tote¿ wspó³czenie w Polsce one nie
wystêpuj¹). Mazury, ju¿ nie bronione przez nikogo po wkroczeniu Armii Czerwonej, sta³y siê jej pierwsz¹ ziemi¹ zdobyczn¹, ziemi¹ po¿arów, zbiorowych
gwa³tów i mordów na ludnoci cywilnej. So³¿enicyn w poetyckim dokumencie
ze wspó³czuciem i przera¿eniem pisa³:

39 [Mazurzy] Lasy i jeziora uwa¿aj¹ za w³asnoæ wszystkich, które to pojêcie pochodzi zapewne z czasów przedseparacyjnych w przesz³ym wieku, gdzie obszar leny daleko by³ wiêkszy
i do puszczy, w³asnoci gminy, ka¿dy mia³ równe prawo. Nieraz to ju¿ by³o wêdk¹ agitatorów
wyborczych, ¿e przyrzekli, i¿ pose³ bêdzie siê stara³ u króla o wolne dla ludu wiejskiego pastwisko
w lesie i rybo³ówstwo  J. K. Sembrzycki, Przyczynki do charakterystyki Mazurów pruskich (II),
Wis³a 1890, t. IV, s. 799812.
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Kleinkoslau, Großkoslau 
co wie, to po¿ar!
Wszystko w ogniu! Krowy rycz¹
zamkniête w p³on¹cych oborach 
Có¿, nieboraki,
Wy nie swojaki!
[ ]
W Neidenburgu ogieñ szarpie
Ceg³y starych, mocnych murów.
Miasto na gwa³t opuszczone,
Zaraz wziête, jak w gor¹czce,
I, by goniæ za Niemcami,
znów rzucone, to znów brane
przez ¿o³nierzy now¹ ³aw¹.
Ni cywili, ni wojskowych
Niemców nie ma. Tylko w ciep³ych
jeszcze cianach zostawione
wszystko  dla nas.
[ ]
Zweiundzwanzig, Höringstraße.
Dom nie spalony  spl¹drowany.
Dobiega cichy jêk zza ciany:
to matka  ranna, ale ¿yje. Na materacu
Córka, dziecko jeszcze  martwa.
Du¿o ich by³o? Pluton? Kompania?
Wszystko wedle prostych s³ów:
NIE ZAPOMNIMY! NIE WYBACZYMY!
KREW ZA KREW i z¹b za z¹b,
Z dziecka  kobieta, z kobiety  trup40.

Bior¹c pod uwagê czas do 1918 r., a tak¿e lata póniejsze, stwierdzam, ¿e
niejako proroczy strach przed Rosj¹ wynika³ te¿ z racji stanu: pañstwo pruskie,
a potem II i III Rzesza Niemiecka traktowa³y Prusy Wschodnie jako przedmurze
cywilizacji, której zagra¿a Wschód. Praca nad upowszechnianiem wród pruskich Mazurów jakich ¿yczliwszych podstaw wobec Rosji i Rosjan by³aby
zaprzeczeniem pañstwowej strategii. Mazurskie spostrzeganie Rosji i Rosjan
mówi te¿ sporo o nich samych, ich dziejach, oczekiwaniach i wyobra¿eniach
o wiecie.

40 T³um. za tekstem rosyjskim w: A Solzhenitsyn, Prussian Nights, New York, s. 6, 28, 3738
wg A. Kossert, Mazury. Zapomniane po³udnie Prus Wschodnich, prze³. B. Ostrowska, Warszawa
2004, s. 274275.
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Ðåçþìå
Ðîññèÿ è ðóññêèå â ñòèõîòâîðåíèÿõ ìàçóðîâ
Ìàçóðñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ ñ XIX âåêà è íà÷àëà XX ñîäåðæèò ìîòèâû è òåìû ñâÿçàííûå
ñ Ðîññèåé è Ðóññêèìè. Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî è íàðîä âîñïðèíèìàëèñü Ìàçóðàìè ÷åðåç
ïðèìàòà ìèëèòàðíî-ïîëèòè÷åñêèõ ìèôîâ óêøòàëòîâàíûõ ïðîïàãàíäîé Ïðóññèé. Â ýòèõ
ïðîèçâåäåíèÿõ äîêóìåíòèðóåìàÿ îñòàëàñü ïðèñóòñòâèå Ðóññêèõ â Âîñòî÷íûõ Ïðóññèÿõ,
âûçâàííàÿ âîåííûìè äåéñòâèÿìè (õîäèò â ò . î ñåìèëåòíþþ âîéíó, âðåìÿ íàïîëåîíîâñêèõ
âîéí èëè è ìèðîâóþ âîéíó). Ìàçóðû â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ çàêðåïèëè ñòåðåîòèï Ðóññêîãî
êàê àãðåññîðà, pîññèþ æå êàê ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå áóäèò ïàíè÷åñêèé ñòðàõ, à âìåñòå ñ òåì
óâàæåíèå.

Summary
Russia and the Russians in the poems of people from Mazury region
XIX century Mazurians poetry likewise their poetry from the beginning of the XX century
enclose motives ant themes connected with Russians and the Russian Empire. The Russian Empire
itself and Russian as the nation were perceived by Mazury inhabitants throughout military and
political primacy in the region. That attitude grows to the myths that had been formed by the
propaganda of Prussia Empire.
Mazurian poetry supplied documentary evidence of the supremacy of Russian Empire in
Eastern Prussia due to military conflicts (ex. The Seven-Years War, the Napoleonic wars, and
also the I World War).
Mazurian in their poetry established not only the stereotype of Russian and the Russia
Empire as the aggressor but also their trepidation and deference in the same time were shown yet.
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Miêdzy Wschodem a Zachodem.
Polska Josifa Brodskiego
Josif Brodski, wybitny petersbur¿anin, rosyjski ¯yd, noblista, urodzi³ siê
w roku 1940. Rós³ i kszta³ci³ siê w sowieckiej Rosji, lecz  jak twierdzi³  jego
prawdziw¹ Ojczyzn¹ by³a zawsze Rosja petersburska, a kultur¹ wiat Zachodu. Synonimem kultury Zachodu dla rosyjskiego ch³opca (który marzy³ o tym by
zostaæ marynarzem ba³tyckiej floty, lecz z powodu swego pochodzenia nie zosta³
przyjêty do szko³y morskiej), a póniej pocz¹tkuj¹cego poety, by³y najpierw
stare weneckie pocztówki podarowane przez kolegów, zdobyczne filmy, które
trafi³y do Rosji wraz z powracaj¹c¹ do domu zwyciêsk¹ armi¹ oraz p³yty z jazzowymi hitami po tysi¹ckroæ przegrywane na rentgenowskich kliszach (tzw.
muzyka na kociach). Dziêki nim szaroæ sowieckiej egzystencji lat 50.60. na
chwilê mog³a byæ równowa¿ona wiadomoci¹ istnienia za ¿elazn¹ kurtyn¹ jakiej innej, odleg³ej cywilizacji, tak piêknej jak chocia¿by kopu³a weneckiej
bazyliki w. Marka na przedrewolucyjnej pocztówce.
Dowodem istnienia wolnego wiata, nie ograniczonego ani wszechobecnymi portretami wodza, ani wspomnian¹ w jednym z esejów niebiesk¹ lini¹ (metafor¹ ograniczenia w sensie dos³ownym i przenonym), by³y dla Brodskiego i jego pokolenia przede wszystkim ksi¹¿ki autorstwa Marcela Prousta, Franza
Kafki, Roberta Musila, Thomasa Manna i in. Wiêkszoæ ich dzie³  jak twierdzi³
 poeta czyta³ po polsku, poniewa¿ dociera³y one do Rosji w³anie z Polski:
W owym czasie nie by³o dostêpu w Zwi¹zku Radzieckim do wiêkszoci literatury zachodniej i do wiadomoci o wydarzeniach kulturalnych na Zachodzie,
podczas gdy Polska nawet wtedy by³a najszczêliwszym i najweselszym barakiem w ca³ym obozie. Ludzie byli tam znacznie lepiej poinformowani, wydawali
wszelakie pisma i wszystko by³o t³umaczone na polski; wydawnictwo Czytelnik
publikowa³o Bóg wie co. Pamiêtam, ¿e Malcolma Lowryego, [...] Prousta, [...]
Faulknera, a tak¿e Joycea po raz pierwszy czyta³em po polsku. [...] potrzebowalimy okna na Europê i jêzyk polski nam je zapewnia³1. W rozmowie z Tomasem
1 A. Husarska, A Talk with Joseph Brodsky, The New Leader, 14 December 1987, s. 3. Tu
i dalej krótkie fragmenty wypowiedzi Brodskiego podajê w moim t³umaczeniu  J.T.
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Venclov¹ i Iren¹ Grudziñsk¹-Gross Brodski stwierdzi³ wprost, i¿ podobnie jak
jego rówienicy, pocz¹tkuj¹cy literaci i publicyci, wczenie nauczy³ siê jêzyka
polskiego po to, by mieæ pojêcie o tym, co dzieje siê na wiecie: Wiem, ¿e to
dziwne ale nawet »Trybuna Ludu« by³a po¿yteczna, mo¿na by³o z niej znacznie
wiêcej siê dowiedzieæ o wiecie ni¿ z »Prawdy« czy z litewskiej gazety »Tiesa«
[...]. Nie mówi¹c ju¿ o »¯yciu Warszawy«, »Przekroju«, a zw³aszcza o »Twórczoci«2. Równie¿ póniej w wywiadzie udzielonym Jerzemu Illgowi Brodski
stwierdza, i¿ Polska dla wielu jego przyjació³ by³a ród³em kultury: Â òî âðåìÿ
 ÿ ãîâîðþ î êîíöå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ  êóëüòóðíàÿ èíôîðìàöèÿ,
äîõîäèâøàÿ äî Ðîññèè, áûëà íåâåðîÿòíî îãðàíè÷åííîé [...]. Ïåðåâîäîâ
áûëî äîâîëüíî ìàëî, è î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò, ìû óçíàâàëè ãëàâíûì
îáðàçîì èç æóðíàëà »Ïîëüøà«, èëè èç »Ïøåêðóÿ«, èëè èç äðóãèõ ïîëüñêèõ
æóðíàëîâ, äàæå èç »Øïèëåê«  ìû ÷èòàëè èõ ñ íåîáûêíîâåííûì
âíèìàíèåì3.
Wyobra¿enie Brodskiego o Polsce kszta³towa³o siê nie tylko w oparciu
o lekturê polskich gazet i czasopism. Poeta wielokrotnie podkrela³, i¿ jego fascynacja Polsk¹ zrodzi³a chêæ g³êbszego zaznajomienia siê literatur¹ zachodniego
s¹siada. Ros³a ona wraz z dokonywanymi przezeñ t³umaczeniami polskich autorów odrodzeniowych (Jana Kochanowskiego, Miko³aja Reja), barokowych4 (np.
Miko³aja Sêpa-Szarzyñskiego), okresu romantyzmu (Cypriana K. Norwida5)
i wspó³czesnych, takich jak np. Witold Gombrowicz6, Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Zbigniew Herbert, S³awomir Mro¿ek7, Adam Zagajewski, Czes³aw Mi³osz8 i in.
2
3

Rozmowa z Tomasem Venclova, Aneks, 1982, Vol. 28, s. 124125.
Èîñèô Áðîäñêèé. Áîëüøàÿ êíèãà èíòåðâüþ, ñîñò. Â. Ïîëóõèíà, Ìîñêâà 2000, s. 325.
4 Oto jak poeta wypowiada³ siê na temat polskich autorów: Ïîëüñêîå áàðîêêî î÷åíü
èíòåðåñîâàëî ìåíÿ, ñ ñàìîãî íà÷àëà. ß òàêæå ïåðåâîäèë Ñåìïà-Øàæèíñêîãî, Ðåÿ [...]. Âñå ýòî
ìíå óæàñíî íðàâèëîñü, óæàñíî ìåíÿ èíòåðåñîâàëî. Äåëî â òîì, ÷òî âîîáùå áàðîêêî,
îñîáåííî ðàííåå áàðîêêî, ìåíÿ íåâåðîÿòíî èíòåðåñîâàëî â ñâîå âðåìÿ. Îò íåãî, îò Ñåìïà
Øàæèíñêîãî, è îò Ðåÿ ÿ ïåðåêèíóëñÿ íà àíãëè÷àí. Zob.: Å. Èëëã, Æèòü â èñòîðèè,
[w:] Áîëüøàÿ êíèãà èíòåðâüþ, ñîñò. Â. Ïîëóõèíà, Ìîñêâà 2000, s. 327.
5 Äóìàþ, ÷òî âîîáùå îäíèì èç ñàìûõ ñèëüíûõ ìîèõ âïå÷àòëåíèé áûë Íîðâèä.
ß ïåðåâåë Íîðâèäà íà ðóññêèé. [...] È íàâåðíîå, ÿ íå çíàþ íè íà îäíîì ÿçûêå ñòèõîòâîðåíèÿ
áîëåå âåëèêîãî, ÷åì åãî Ñêîðáíûé ðàïîðò, ïàìÿòè ãåíåðàëà Áåìà. ß ïîìíþ ýòî
ñòèõîòâîðåíèå íàèçóñòü [...]. Ïðîñòî åãî ãîëîñ  îí íàìå÷àåò âåêòîð òðàãåäèè. Äëÿ ìåíÿ îí
áîëåå çíà÷èòåëüíûé ïîýò, ÷åì Áîäëåð, ïðèíàäëåæàùèéòîìó æå ïåðèîäó. Zob.: Ã. Ìóùàó,
Ýñòåòèêà  ìàòü ýòèêè, [w:] Áîëüøàÿ êíèãà èíòåðâüþ..., s. 461462.
6 Ibidem, s. 461.
7 Brodski lubi³ powo³ywaæ siê m.in. na s³owa Mro¿ka o tym, ¿e jest pisarzem pisz¹cym, a nie
mówi¹cym. Zob.: Å. Èëëã, op. cit., s. 318.
8 Ïðèìåðíî â 1971, 1972 ãîäó ÿ îòêðûë Ìèëîøà, ÷òî ïðîèçâåëî íà ìåíÿ î÷åíü áîëüøîå
âïå÷àòëåíèå. Íî äî 1972  ãî ÿ ÷èòàë åãî íåìíîãî, ïî÷òè íè÷åãî äî ìåíÿ íå äîõîäèëî. Ýòî
ïðîèçîøëî íåçàäîëãî äî ìîåãî îòúåçäà. Ibidem, s. 325.
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Na przyk³ad w rozmowie z Adamem Musia³em Brodski, ciep³o wypowiadaj¹c
siê o Herbercie (uwielbiam Zbigniewa), zaznaczy³, i¿ Polska mia³a niezwyk³e
szczêcie, ¿e w tym samym wieku, a nawet w krótszym okresie, pojawili siê
w niej poeci tej miary co Mi³osz i Herbert. Dalej dodaje: Dla mnie Mi³osz jest
bardziej metafizyczny ni¿ Herbert, lecz nie chcia³bym ¿yæ jedynie z poezj¹
Mi³osza bez Herberta9. Do grona wybitnych polskich poetów Brodski do³¹cza
tak¿e Wis³awê Szymborsk¹, która jego zdaniem ma niesamowite wiersze10.
Doskona³ej znajomoci polskiej literatury i kultury zawdziêczamy obecnoæ
ju¿ we wczesnych utworach Brodskiego obrazów i reminiscencji cile zwi¹zanych z polsk¹ rzeczywistoci¹. Dziêki znajomoci jêzyka, polskiego kina, muzyki itd. rzeczywistoæ ta sta³a siê dla poety bardziej namacalna: Âëþáëåííîñòü
â ÷óæóþ êóëüòóðó, â ÷óæîé ìèð îñîáåííî îáîñòðÿåòñÿ, åñëè çíàåøü, ÷òî
ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè òû èõ íèêîãäà íå óâèäèøü11. Motywy zwi¹zane z Polsk¹ odnajdujemy ju¿ w utworach takich jak np. Ïåñåíêà (1960):
Ìåæäó ñîñåí íà êðó÷àõ
ïòèöà ñ êðèêîì êðóæèòñÿ
è, çàìåøêàâøèñü â òó÷àõ,
âíîâü â îò÷èçíó ñòðåìèòñÿ.
Ïîìíÿò òîëüêî âåðøèíû
äà öâåòóùèå ìàêè,
÷òî íà Ìîíòå-Êàññèíî
ýòî áûëè ïîëÿêè.12

Znana polska pieñ pt. Czerwone maki na Monte Cassino jest tu oczywistym pratekstem utworu Brodskiego, poety doskonale zorientowanego naówczas
w polskiej (równie¿ tej zakazanej) historii. Nale¿y dodaæ, i¿ równie¿ ca³y cykl
o jedcach z roku 1962, jak równie¿ utwory takie jak Ïîãðàíè÷íîé âîäîé
íàëèâàåòñÿ êóñò (1962) czy Ïåñåíêà î ñâîáîäå (1965) obfituj¹ w liczne polskie reminiscencje. Przy czym emocje i obrazy obecne np. w wierszach powiêconych Zofii Kapuciñskiej (nie tylko we wspomnianym Ïîãðàíè÷íîé âîäîé
íàëèâàåòñÿ êóñò, lecz tak¿e w poemacie Çîôüÿ) trudno zdefiniowaæ jedynie
w kategoriach mi³oci do Polski. Zawieraj¹ one bowiem myl o zniewolonym,
a mimo to wolnym kraju. Jego obraz, zawieraj¹cy motyw mi³oci dwojga ludzi,
9
10
11
12

Ã. Ìóùàó, op. cit., s. 462.
Ibidem.
Èíòåðâüþ ñ Èîñèôîì Áðîäñêèì Ñâåíà Áèðêåðòñà, Çâåçäà 1997, ¹ 1, s. 83.
È. Áðîäñêèé, Ïåñåíêà, [w:] Ñî÷èíåíèÿ Èîñèôà Áðîäñêîãî, ñîñò. Ô. Êîìàðîâ, t. I,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1997, s. 34.
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ujêty jest w kontekst biblijnego sacrum oraz granicy nie tyle miêdzypañstwowej, co kulturowej:
Äà â òåíè ìåæäóöàðñòâèé åëîçÿò êóñòû
è â ñîñåäíþþ ðâóòñÿ äåðæàâó.
È ñ ïîëåé ìàçîâåöêèõ æóðàâëè òåìíîòû
íåïðåðûâíî ëåòÿò íà Âàðøàâó.13

Mostem do wiata kultury i oknem na Polskê sta³y siê dla przysz³ego noblisty
tak¿e wydawane przez Czytelnika niepozorne ¿ó³te ksi¹¿eczki, zawieraj¹ce teksty Ionesco, Jeana P. Sartrea, Ernesta Hemingwaya. Dziêki nim Brodski nauczy³
siê jêzyka polskiego i przez wiele lat szczyci³ siê jego znajomoci¹, chocia¿by
w rozmowach np. z Jerzym Illgiem. Umo¿liwi³o mu to równie¿ pierwszy kontakt
z polskimi rówienikami, którzy przybywali na studia do Leningradu (np. znajomoæ ze wspomnian¹ polsk¹ muz¹ poety Zofi¹ Kapuciñsk¹-Ratajczakow¹14):
ß ïîìíüþ ñâîè âïå÷àòëåíèÿ îò êîíòàêòîâ è ðàçãîâîðîâ ñ ïîëÿêàìè, îò ÷òåíèÿ
ïîëüñêîé êðèòèêè è òä. Ïîëÿêè âñåãäà óäèâëÿëè ìåíÿ èìåííî áîëåå òî÷íûìè
âûðàæåíèÿìè, êîãäà ðå÷ü øëà, íàïðèìåð, îá îáùèõ èëè î ïîëèòè÷åñêèõ
âîïðîñàõ. Ó ìåíÿ áûëî îùóùåíèå, ÷òî ïî  ïîëüñêè âñå ôîðìóëèðóåòñÿ
ãîðàçäî áîëåå òî÷íî, ÷åì â ðóññêîì ÿçûêå. Ïîìíþ, ÷òî äîâîëüíî ñèëüíîå
âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåë íà ìåíÿ â ñâîå âðåìÿ íå ñòîëüêî ýòèìîëîãè÷åñêèé
àíàëèç, ñêîëüêî ïðîñòî ñàìî îùóùåíèå ñëîâ podleg³oæ (çàâèñèìîñòü) è niepodleg³oæ (íåçàâèñèìîñòü). (Áðîäñêèé ïðîèçíîñèò ýòè ñëîâà ïî-ïîëüñêè)15.
W jêzyku polskim pojawi³y siê tak¿e pierwsze t³umaczenia poezji Brodskiego. Jak pisze w swym eseju Irena Grudziñska-Gross (powo³uj¹c siê na wypowied wspomnianej Zofii Ratajczakowej): wiersze Brodskiego po raz pierwszy
ukaza³y siê w Polsce w t³umaczeniu Drawicza w roku 1963, w tygodniku
»Wspó³czesnoæ«16. Goszcz¹c w Katowicach na uroczystoci wrêczenia mu
doktoratu honoris causa, poeta potwierdzi³, i¿ Drawicz by³ pierwszym t³umaczem, który prze³o¿y³ jego utwory na jêzyk polski.
13

È. Áðîäñêèé, Ïîãðàíè÷íîé âîäîé íàëèâàåòñÿ êóñò, [w:] Ñî÷èíåíèÿ Èîñèôà
Áðîäñêîãî..., s. 182.
14 Zna³em dziewczynê z Polski, na imiê mia³a Zoka; studiowa³a wtedy w Leningradzie.
Mia³a mê¿a fizyka, ca³kiem silnego faceta, a wiêc by³a to znajomoæ niebezpieczna. Wiedzia³a, ¿e
pisze wiersze, wiêc da³a mi czy raczej wys³ucha³em w jej mieszkaniu p³yty z wierszami Ga³czyñskiego, które sam poeta czyta³, i bardzo mi siê one spodoba³y.... Cyt. za: I. Gross-Grudziñska,
Pole magnetyczne: Josif Brodski i Polska, Res Publica, [online] <http://respublica.onet.pl/
1108005,3,artykul.html>.
15 Å. Èëëã, op. cit., s. 326.
16 I. Gross-Grudziñska, op. cit.
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Jak wspomniano, jêzyk polski by³ dla Brodskiego oknem na kulturê, by³
tak¿e synonimem przyjani zawieranych z Polakami, choæ g³ównie poza granicami Polski. Jedn¹ z pierwszych by³a znajomoæ z polskim poet¹, znawc¹ literatury rosyjskiej i t³umaczem Wiktorem Woroszylskim i jego ¿on¹. Oto jak o szczegó³ach tego spotkania w Wilnie wiosn¹ roku 1971 pisze Tomas Venclova:
Nastêpnego dnia spotka³em go [tzn. Brodskiego] na lotnisku; we trójkê z Woroszylskim przez kilka dni chodzilimy po miecie, siedzieli w kawiarni, rozmawiali o £oziñskim, Frocie, Robercie Penn Warrenie [...]. Wyje¿d¿aj¹c z Wilna,
ju¿ na stopniu wagonu, Woroszylski powiedzia³: »I có¿ Josifie, spotkalimy siê
mimo wszystko, choæ historia stara³a siê temu przeszkodziæ«. »Pomog³a geografia«  odpar³ Brodski. Na granicy ca³¹ rodzinê Woroszylskich poddano rewizji 
³agrowy szmon pierwszej kategorii...17.
Wyobra¿enia Brodskiego o Polakach niejednokrotnie s¹ wrêcz mitologizowane. Uwidacznia siê to zarówno w odniesieniu do konkretnych osób, jak
i w stosunku do nacji w ogóle. Wypowiadaj¹c siê np. o Stanis³awie Barañczaku:
Áàðàíü÷àê ÷ðåçâû÷àéíî óìíûé ÷åëîâåê, îäèí èç ñàìûõ óìíûõ ëþäåé,
êîòîðûõ ÿ âñòðå÷àë  oceni³ zarazem ca³y naród, lokuj¹c nas poród narodów
Europy na d³ugo przed wejciem Polski do Unii Europejskiej: ß äóìàþ, ÷òî
ïîëÿêè âîîáùå ñàìûé óìíûé íàðîä, è òàê âñåãäà áûëî. Îíè 
åäèíñòâåííûå â ñâîåì ðîäå íàñòîÿùèå åâðîïåéöû18. Od roku 1972 datuje
siê przyjañ Brodskiego tak¿e z Czes³awem Mi³oszem, a w szczególnoci od
pamiêtnego listu polskiego poety do rosyjskiego emigranta. Fragmenty tego listu
przytaczane by³y przez Brodskiego wielokrotnie w wielu wywiadach jako przyk³ad s³ów, które w znacznej mierze podtrzyma³y go na duchu, gdy¿ pomog³y mu
utrzymaæ status poety w nowej, amerykañskiej rzeczywistoci: Êîãäà ÿ óåõàë
èç Ðîññèè â 1972 ãîäó, ÿ ïîëó÷èë ïèñüìî [...] îò ×åñëàâà Ìèëîøà. [...]
»ß ïîíèìàþ, Áðîäñêèé, ÷òî Âû ñèëüíî íåðâíè÷àåòå, ÷òî Âàñ ñåé÷àñ
÷ðåçâû÷àéíî âîëíóåò, áóäåòå ëè âû â ñîñòîÿíèè ïðîäîëæàòü çàíèìàòüñÿ
ñâîèì òâîð÷åñòâîì âíå ñòåí îòå÷åñòâà. Åñëè Âû îêàæåòåñü íå â ñîñòîÿíèè,
íå óæàñàéòåñü, ïîòîìó, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî ñ î÷åíü ìíîãèìè...«19. Od tego
czasu nazwisko Mi³osza wymienia³ Brodski wielokrotnie, gdy¿ polski poeta sta³
siê dla niego niezaprzeczalnym autorytetem jako cz³owiek oraz poeta i filozof:
Ìèëîø, åãî ïðèñóòñòâèå â ìîåé æèçíè ïîòðÿñàþùå âàæíî. Ìíå ïîâåçëî,
17

s. 100.
18

T. Venclova, Divertimento litewskie Josifa Brodskiego, Zeszyty Literackie 1985, nr 10,

Á. ßíãôåëüäò, Ñòèõîòâîðåíèå  ýòî ôîòîãðàôèÿ äóøè, [w:] Áîëüøàÿ êíèãà
èíòåðâüþ..., s. 294.
19 À. Ãðèíçáóðã, Îñòàòüñÿ ñàìèì ñîáîé, [w:] Áîëüøàÿ êíèãà èíòåðâüþ..., s. 370.
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÷òî ÿ ñ íèì çíàêîì. Âî  ïåðâûõ ÿ ïåðåâîäèë åãî ñòèõè. Âî  âòîðûõ, îí
áåñêîíå÷íî ìíå ïîìîã. Îí íàïèñàë ìíå ïèñüìî [...] è îíî ðàçîì èçáàâèëî
ìåíÿ îò íåóâåðåííîñòè, êîòîðóþ ÿ â òî âðåìÿ òùàòåëüíî çàãîíÿë âíóòðü.
[...] ÿ ïðîñòî âîñõèùàþñü åãî óìîì. Îí ñêëîíåí ê ìàíèõåéñòâó. Ïî òåì èëè
èíûì ïîâîäàì ó íàñ âîçíèêàþò íàñòîÿùèå ñðàæåíèÿ  íî íåò íè÷åãî
ëó÷øå, ÷åì ñïîð ñ Ìèëîøåì, ýòî áåñêîíå÷íî îáîãàùàåò. Äåëî íå òîëüêî
â ðàçíèöå êóëüòóð èëè â êóëüòóðíîì áàãàæå, êîòîðûì îí îáëàäàåò, âàæíà
ñàìà ìåòîäîëîãèÿ åãî ìûøëåíèÿ. Ãîâîðèòü ñ íèì îá ýñòåòèêå, íàïðèìåð îá
ëèòåðàòóðå àáñóðäà,  óäîâîëüñòâèå, íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìîå, ýòî êóäà
èíòåðåñíåå, ÷åì áåñåäîâàòü ñ íèì îá ýòèêå...20.
Nale¿y wspomnieæ, i¿ deklaruj¹c swój sentyment do Polski i Polaków,
Brodski niejednokrotnie odwo³ywa³ siê równie¿ do jakoby swych polskich korzeni: Ýòî ñòðàíà, ê êîòîðîé [...] ÿ èñïûòûâàþ ÷óâñòâà, ìîæåò áûòü, äàæå
áîëåå ñèëüíûå, ÷åì ê Ðîññèè. Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî... íå çíàþ, î÷åâèäíî
÷òî  òî ïîäñîçíàòåëüíîå, âåäü, â êîíöå êîíöîâ, ìîè ïðåäêè, îíè âñå îòòóäà
 ýòî âåäü Áðîäû  îòñþäà ôàìèëèÿ...21.
Brodski nie pozostawa³ tak¿e nigdy obojêtny na sprawy polskie. ¯ywo interesowa³ siê wydarzeniami nad Wis³¹, szczególnie podczas stanu wojennego.
Jako jeden z niewielu twierdzi³, i¿ Polska sama sobie zawdziêcza niepodleg³oæ.
Jego powiedzenie, ¿e So³¿enicyn nie osi¹gn¹³by niczego, gdyby nie Polacy
zapewne nie przysporzy³o mu przyjació³ poród rodaków. Wrodzony nonkonformizm sprawi³, i¿ poetê staæ by³o na stwierdzenia typu: Ñîâåòñêóþ âëàñòü
óìåðòâèë íå Ñîëæåíèöûí, à òî, äî ÷åãî äîøëî â Ïîëüøå, êîãäà Êðåìëü
âïåðâûå îêàçàëñÿ â íåïðèâû÷íîé äëÿ ñåáÿ ñèòóàöèè. Â ñîñòîÿíèè
àìáèâàëåíòíîñòè. Êðåìëü ïîíÿë, ÷òî åñëè îí ââåäåò âîéñêà, òî ïðîèãðàåò,
à åñëè íå ââåäåò  òîæå ïðîèãðàåò. Ñîñòîÿíèå àìáèâàëåíòíîñòè äëÿ
èäåîëîãà  ýòî ñòðàøíàÿ êàòàñòðîôà. [...]. Ýòî è áûë êîíåö ñèñòåìû22.
Brodski niejednokrotnie dawa³ wyraz swej sympatii do Polski. Najpowa¿niejszym widomym jej wyrazem by³o przyjêcie doktoratu honoris causa z r¹k
rektora Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach w roku 1993. Wówczas to w wywiadzie udzielonym Ludmile Bo³otowej i Jadwidze Szymak-Reiferowej poeta,
który s³yn¹³ z tego, i¿ nie by³ wylewny, przyzna³, ¿e zaskoczony jest ogromem
pozytywnych emocji, jakich dozna³ podczas spotkania w Katowicach: Ýòà
ñòåïåíü èíòåíñèâíîñòè ïîëîæèòåëüíûõ ÷óâñòâ ïî îòíîøåíèþ ê ìîåé
20
21
22

Ã. Ìóùàó, op. cit., s. 461.
Å. Èëëã, op. cit., s. 328.
À. Ìèõíèê, Ñàìûé äåðçêèé âûçîâ âëàñòè  íå èíòåðåñîâàòüñÿ åþ, [w:] Áîëüøàÿ
êíèãà èíòåðâüþ..., s. 654655.
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ïåðñîíå [...]. Ñ ýòèì äîâîëüíî òðóäíî ñïðàâèòüñÿ. Ïîëîæèòåëüíûå
ñàíòèìåíòû  ñàìîå òÿæåëîå äåëî íà ñâåòå. Ñ íåíàâèñòüþ ëåãêî
ñïðàâëÿòüñÿ. Ñ ëþáîâüþ ãîðàçäî õóæå...23. W³anie wówczas Brodski
wdziêczny by³ Polakom za mo¿liwoæ nieomal metafizycznego spotkania z w³asn¹ poezj¹: ... ìåíÿ áîëåå âñåãî [...] ïîòðÿñëî, ýòî áûëî â÷åðà âå÷åðîì
â òåàòðå. ß òóäà ïðèøåë, êîãäà àêòåðû ÷èòàëè ìîè ñòèõè. Áûëî ñîâåðøåííî
ïîðàçèòåëüíîå îùóùåíèå, ÷òî ÿ êàê áóäòî âîøåë â ñâîþ æèçíü24.
Swój stosunek do Polski i Polaków Brodski wyrazi³ w sposób szczególny
w chwilach najciê¿szych dla jego przyjació³. Gdy przepe³nione by³y wiêzienia
i orodki internowania, poeta napisa³ Kolêdê stanu wojennego (A Martial Law
Caroll), która w t³umaczeniu Stanis³awa Barañczaka brzmi nastêpuj¹co:
Topniej¹ wi¹t biele,
wilgoæ flagi plami.
Polscy przyjaciele
wszyscy za kratami,
niczym zera w nawias
ujêci w cian ¿ebra:
logika bezprawia
prostsza ni¿ algebra.25

Wykorzystuj¹c wiêzienne motywy ze swego wczeniejszego poematu pt.
Ãîðáóíîâ è Ãîð÷àêîâ (1968), Brodski za porednictwem nieskomplikowanej
leksyki kreli dokumentalny obraz polskiej rzeczywistoci lat 80. Odnajdujemy
w niej szczegó³y dotycz¹ce losu przyjació³ (wszyscy za kratami, brzêk kajdan
i kluczy), katastrofalnej sytuacji ekonomicznej kraju (plajtuj¹ce banki, rosn¹ca
dewaluacja), a tak¿e wydarzeñ o charakterze politycznym: sen rozstrzelanych
cia³ w kopalni Wujek26. Tekst kolêdy zawiera tak¿e przes³anie, zgodnie z którym tam, gdzie dominuje przemoc, przewidywalne jest jedynie bezprawie. Dlatego dwadziecia piêæ lat póniej, 22 czerwca 1993 r., bêd¹c w Katowicach,
poeta z ogromn¹ radoci¹, a zarazem obaw¹ zwraca³ siê do Polaków tymi s³owami: Òåïåðü âàì ïðåäñòîèò ñîâñåì äðóãàÿ èãðà. Òåïåðü ó âàñ óæå íåò
óäîáíîãî âíåøíåãî âðàãà èëè îëèöåòâîðåííîãî çëà, ñòîëü æå óäîáíîãî,
â âèäå ãîñóäàðñòâà. Òåïåðü âû äîëæíû âñòàòü ëèöîì ê ëèöó ñ âðàãîì â âàñ
23 Ë. Áîëîòîâà, ß. Øèìàê-Ðåéôåð, Ïîëîæèòåëüíûå ñàíòèìåíòû  ñàìîå òÿæåëîå íà
ñâåòå, [w:] Áîëüøàÿ êíèãà èíòåðâüþ..., s. 626.
24 Ibidem, s. 627.
25 J. Brodski, Kolêda stanu wojennego, t³um. z ang. St. Barañczak, Zeszyty Literackie
1983, nr 3, s. 101.
26 Ibidem.
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ñàìèõ. [...] Êàê âû, âåðîÿòíî çíàåòå, èñòî÷íèê âñÿ÷åñêîãî çëà â ÷åëîâåêå 
åãî ñâîåêîðûñòèå, êîòîðîå íåèçáåæíî æèâåò çà ñ÷åò äðóãèõ. [...]
Ïðîòèâëåíèå ñâîåêîðûñòèþ, íåóñòàííàÿ çàáîòà î äðóãèõ íóæäàþòñÿ
â âûðàáîòêå èíîãî èíñòèíêòà, ÷åì ñîïðîòèâëåíèå ïîëèöåéñêîìó
ãîñóäàðñòâó27. Zdaniem Wiktora Woroszylskiego, wiadka i wspó³uczestnika
wizyty Brodskiego w Polsce, rosyjski poeta podziwia³ w Polakach ich instynkt
samoobrony. Tym samym, jak twierdzi³ t³umacz, zaskarbi³ sobie sympatiê
ogromnej wiêkszoci polskich pisarzy, którzy poczuli g³êbok¹ duchow¹ wiê
z nim: ten sam instynkt, to samo d¹¿enie i umiejêtnoæ, do tego ucielenione
w niebywa³ym, nadzwyczajnym, bezinteresownym piêknie [...], za którym niezmiernie têsknimy: za bezinteresownym piêknem, wyrastaj¹cym ze sprzeciwu
wobec z³a, zwyrodnialstwa28. Dlatego  jak twierdzi Woroszylski  poezja
Brodskiego tak wiele lat goci w Polsce. Jego wiersze by³y po raz pierwszy
t³umaczone w³anie tu. To polscy poeci i t³umacze starali siê o jego teksty,
w tajemnicy przewo¿¹c je przez granice i drukuj¹c w drugim obiegu w nieocenzurowanym wariancie.
Nie dziwi wiêc, i¿ tego typu dowiadczenia silnie zbli¿y³y twórcê, t³umaczy
i pierwszych odbiorców poezji Brodskiego, którzy pamiêtnego 1987 r., w dniu
wrêczenia Brodskiemu Nagrody Nobla, ponownie siê us³yszeli: Wezwano mnie
do telefonu. Okaza³o siê, ¿e by³ to Witek Woroszylski. By³ akurat u Leszka
Ko³akowskiego. Mówi: »Gratulujê ci, a ponadto dziêkujê za wiersz, który powiêcasz mnie i Drawiczowi«. Ja mu na to: »Jaki wiersz?«. A on na to: Kolêda
stanu wojennego« [...]. Ja na to, nie ma za co, a on mówi: »Ty mówisz nie ma za
co, ty po prostu nie rozumiesz, jak bardzo to by³o na czasie«. Okaza³o siê, i¿
wiersz ten, który napisa³em po angielsku, kto wyci¹³ z gazety i podsun¹³ im pod
drzwi wiêziennej celi, w której siedzieli. Gdy siê o tym dowiedzia³em, prze¿y³em to bardziej ni¿ wrêczenie Nagrody Nobla29.
W³asne penitencjarne dowiadczenia Brodskiego, a przede wszystkim przyrodzone mu poczucie bycia poet¹ w szerokim tego s³owa znaczeniu (w s³ynnym
procesie zapytany, sk¹d jego zdaniem pochodzi jego talent odpowiedzia³, i¿... od
Boga) sprzyja³y jego duchowemu zwi¹zkowi z Polsk¹. Cz³owiek tak wra¿liwy,
mimo i¿ postrzega³ naówczas Europê z dystansu Ameryki (emigrowa³ w roku
1972), nie móg³ byæ obojêtny na to, co dzieje siê w kraju przyjació³. Nigdy

27
28
29

Â. Âîðîøèëüñêèé, Èîñèô Áðîäñêèé â Ïîëüøå, Ðóññêàÿ ìûñëü 1993, s. 5.
Ibidem.
Ë. Áîëîòîâà, ß. Øèìàê-Ðåéôåð, op. cit., s. 627628.
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dotychczas nie bêd¹c w Polsce, napisa³ w roku 1982 utwór Polonez: wariacja
(Ïîëîíåç), w którym krok po kroku odtwarza polski krajobraz jakby widziany
oczyma Chopina:
Pod folwarczn¹ dachówk¹ b³yska ¿ó³t¹ farb¹
tynk na cianach zagrody, brew gzymsów siê je¿y.
Ba³agu³a zawadza ko³em o rów, albo
wa³ach kopytem wdepnie w krowi ksiê¿yc.
Migocz¹ stogi, zsuwaj¹c siê w Bug.30

W wierszu tym, stylizowanym na list, s³ychaæ i widaæ Polskê, na której
oblunia siê granic poprêg, kraj Fryderyka, którego wch³onê³a czerñ pianina, kraj swej niegdysiejszej, na po³y zapomnianej mi³oci: Tylko mêtnieje
w oku soczewka; sukienka / przes³ania mleczne cia³o, brunatne znamiona.
Nale¿y podkreliæ, ¿e Polska nie zapomnia³a o Brodskim. W roku 2003
z okazji 63. urodzin nie¿yj¹cego ju¿ poety El¿bieta Toszowa  dziennikarka
i kierownik sekcji literackiej Teatru l¹skiego im. Stanis³awa Wyspiañskiego 
zorganizowa³a w Moskwie wystawê oraz spotkanie poetyckie powiêcone twórczoci Brodskiego. W wielu orodkach uniwersyteckich prowadzone s¹ konferencje i badania naukowe powiêcone twórczoci noblisty, wystarczy podaæ nazwiska tak znakomitych polskich znawców, jak Jadwiga Szymak-Reiferowa,
Piotr Fast, Anna Majmiesku³ow i in. Polskie czasopisma literackie obfituj¹
w liczne t³umaczenia poezji i prozy Brodskiego (np. Zeszyty Literackie i in.).
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿  jak pisa³ Mi³osz  polscy poeci Brodskiego znali i cenili, darzyli prawdziw¹ przyjani¹ i vice versa31. By³ to pisarz,
którego biografia to niezwyk³a przypowieæ moralna, dope³niona we wzglêdnie
krótkim czasie. Wozi³ nawóz pod Archangielskiem, a po dwudziestu dwóch
latach odbiera³ Nagrodê Nobla w Sztokholmie. Dodajmy, i¿ zdobywaj¹c poetyckie laury, jednoczenie nie zapomnia³ o tym, co w przyjani jest najistotniejsze 
o pamiêci, up³ywu czasu ba³ siê bowiem najbardziej.

30
31

J. Brodski, Polonez: wariacja, t³um. St. Barañczak, Zeszyty Literackie 1983, nr 1, s. 79.
Zob.: Cz. Mi³osz, O Josifie Brodskim, Zeszyty Literackie 1988, nr 22, s. 514.
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Ðåçþìå
Ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì. Ïîëüøà Èîñèôà Áðîäñêîãî

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ëèòåðàòóðíûõ, õóäîæåñòâåííûõ è ëè÷íûõ ñâÿçÿõ
Èîñèôà Áðîäñêîãî ñ Ïîëüøåé è ïîëÿêàìè. Â îñîáåííîñòè óêàçûâàåòñÿ íà óâëå÷åíèå ïîýòà
ïîëüñêèì ÿçûêîì è ïîýçèåé ìåæäó ïðî÷èì ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ (Êîõàíîâñêè, Ñåìï 
Øàæèíñêè, Ðåé è äð.) è ñîâðåìåííîé (Ìèëîø, Õåðáåðò, Øûìáîðñêà è äð.). Âûÿâëÿåòñÿ
òàêæå ðîëü þíîøåñêèõ ñâÿçåé íà÷èíàþùåãî ïîýòà ñ ïîëÿêàìè. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî
áëàãîäàðÿ ïðèñóòñòâèþ ïîëüñêèõ ìîòèâîâ ïîýçèÿ Áðîäñêîãî, â èñòîðè÷åñêè âàæíûå äëÿ
ïîëÿêîâ ìîìåíòû, ïðèîáðåòàëà îñîáûé äëÿ íàøåãî ÷èòàòåëÿ ñìûñë. Íà åå
èíòåðòåêñòóàëüíûé, à èíîãäà äîêóìåíòàëüíûé õàðàêòåð óêàçûâàëè ñâÿçàííûå ñ äâèæåíèåì
Ñîëèäàðíîñòü çíàìåíèòûå äðóçüÿ ïîýòà òàêèå êàê íàïð. Áàðàíü÷àê, Äðàâè÷ èëè
Âîðîøèëüñêè. Êðîìå ýòîãî â ñòàòüå îòìå÷àåòñÿ ñóòü îñîáîé äðóæáû ìåæäó Áðîäñêèì
è Ìèëîøåì, êîòîðàÿ ñûãðàëà îãðîìíóþ ðîëü â óãëóáëåíèè âëþáëåííîñòè ïåòåðáóðæñêîãî
ïîýòà â ïîëüñêóþ êóëüòóðó.

Summary
Between East and Wet: The Poland of Iosip Brodsky
The article aims at a discussion of Iosip Brodskys literary, artistic as well as personal
connections with Poland and Poles. The poets admiration for Polish language and especially his
fascination with the literature of the Renaissance period (Kochanowski, Sêp-Szarzyñski, Rej and
others) and modern poetry (Mi³osz, Herbert, Szymborska and others) have been one of the main
focuses of the article. The author highlights that fact that thanks to the presence of Polish motifs
the poetry of Iosip Brodsky, in the times of important events in the history of Poland, had a special
appeal for Polish readers. Brodskys eminent friends associated with the Solidarity movement,
such as Barañczak, Drawicz and Woroszylski, pointed to its intertextual and, at times, documentary character. The article offers also an insight into Brodskys friendship with Mi³osz, the friendship which greatly contributed to the Russian poets fascination with Polish culture.
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wiat poezji E³³y Kry³owej
W jêzyku oczekiwanie i spe³nienie stykaj¹ siê
Ludwig Wittgenstein

Artyku³ powiêcony twórczoci jednej ze wspó³czesnych rosyjskich poetek,
E³³y Kry³owej, zacznê przekornie od poety niemieckiego. W 1989 r. Hans Magnus Enzensberger w eseju pt. A co s³ychaæ w liryce? stwierdzi³ pesymistycznie,
i¿ to, ¿e poezja wci¹¿ jest z nami, graniczy z cudem1. Liczba producentów
utworów poetyckich, jak podkrela poeta, przekracza znacznie liczbê konsumentów, rynek poetycki nie istnieje, a wiersz jest jedynym wytworem ludzkiej dzia³alnoci duchowej, który, jego zdaniem, pozostaje odporny na wszelkie próby
spieniê¿enia2. Wyliczona przez poetê tzw. sta³a Enzensbergera niezale¿nie od
mody i kontynentu okrela liczbê czytelników nowego tomiku wierszy dobrego
poety na mniej wiêcej 1354 osoby. Enzensberger nie t³umaczy zasady swoich
wyliczeñ, stwierdza jedynie, ¿e niewyt³umaczalny wyj¹tek od tej regu³y stanowi¹ Rosjanie3.
Pierestrojka, która zmieni³a Rosjê, zmieni³a tak¿e rosyjsk¹ poezjê. Pytanie:
Ãäå íà÷èíàåòñÿ è ãäå êîí÷àåòñÿ ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ? postawi³
w 2003 r. w jednym z numerów czasopisma Íîâîe ëèòåðàòóðíîe îáîçðåíèe
Jurij Orlicki, zaznaczaj¹c, i¿ jest to problem ïðèíöèïèàëüíî íåðàçðåøèìûé4. Autor zaproponowa³, aby przyjrzeæ siê trzem pojêciom: wspó³czesna
poezja, rosyjska poezja i poezja w ogóle. Jego w¹tpliwoci wzbudzi³ mianowicie
wydany w Anglii w 1996 r. zbiór rosyjskich poetów pt. Modern Poetry in Translation. W owej pozycji umieszczono obok siebie Chlebnikowa, Achmatow¹,
Wozniesienskiego, Brodskiego, Kriwulina i wielu, wielu innych  odleg³ych od
1
2
3
4

Por.: H. M. Enzensberger, Utwory wybrane, Kraków 2001, s. 321323.
Ibidem, s. 323.
Ibidem, s. 322.
Þ. Îðëèöêèé, Ãäå íà÷èíàåòñÿ è ãäå êîí÷àåòñÿ ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ?, ÍËÎ,
2003, ¹ 62.
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siebie pod wzglêdem stylu, warsztatu, a przede wszystkim czasu, w którym ¿yli
i tworzyli. Mo¿e wiêc, by nie budziæ duchów, ograniczymy siê do poezji najnowszej, rosyjskiej poezji XXI wieku. Jedn¹ z jej przedstawicielek jest E³³a
Kry³owa.
Poetka urodzi³a siê w 1967 r. w Moskwie. Po ukoñczeniu szko³y próbowa³a
odnaleæ swoje miejsce na ziemi, podró¿uj¹c, zajmuj¹c siê szeroko pojêt¹ sztuk¹, filozofi¹, religi¹. Zadebiutowa³a na ³amach czasopisma Çíàìÿ (1991, nr 8)
w wieku dwudziestu czterech lat. Rok póniej, w 1992 r., napisa³a w swoim
manifecie: Òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê  ÷åëîâåê, ìîæåò áûòü, è çàáëóæäàþùèéñÿ,
íî íåñîìíåííî  èäóùèé. È èìåííî èäóùèé òâîðèò öåëü ïóòè, êîòîðàÿ
è åñòü  îí5. Cz³owiek id¹cy, cz³owiek bêd¹cy w drodze, sta³ siê wreszcie
prawdziwym podró¿nikiem  podró¿nikiem w przestrzeniach ¿ycia (ïóòíèê
â ïðîñòðàíñòâàõ æèçíè6), gdy¿ tak Kry³owa okreli³a siebie z perspektywy
jedenastu lat twórczoci.
Dorobek poetki to kilkanacie tomików wierszy, m.in., Ïðîùàíèå
ñ Ïåòåðáóðãîì (1993), Àïîêðèô (1998), Ñîçåðöàòåëü (1999), Ñïàñè
è ñîõðàíè (2000), Ï÷åëà íà ëåâêîå (èçáðàííîå) (2001), Ñèíåâà (2001),
Ïðîñòîð (2002), Öâåòîê ïóñòîòû (2002), ×àéêè íàä Ëåòîé (2003),
Æåñòîêèå çâåçäû (2005). Kry³owa znana jest równie¿ poza granicami Rosji.
Jej wiersze zosta³y przet³umaczone na jêzyk angielski, w³oski i fiñski. Du¿¹
popularnoæ zyska³a jako e-poet, gdy¿ swoje wiersze regularnie publikuje na
stronach internetowych.
E³³a Kry³owa prezentuje siê poprzez swoje wiersze jako osoba zdecydowana, chwilami buntownicza, ale zawsze pewna tego, co mówi. Je¿eli zdarzaj¹ siê
jej momenty zw¹tpienia czy zagubienia, to wynikaj¹ najczêciej ze stanu wiata,
który poetka odczuwa jako w³asny, mierzy siê z nim, przeciwstawia przeciwieñstwom poszukuj¹c wyjcia. Jest dociekliwa, dok³adna, precyzyjna w doborze
s³ów. Droga, jak¹ jej poezja przesz³a przez czternacie lat jest drog¹ poszukiwania w³asnej formy wyrazu, adekwatnej do myli, która bywa to ironiczna, to
filozoficzna, ale zawsze jest w s³owach g³êboko obecna.
Debiutancki zbiorek Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì zasygnalizowa³ pojawienie
siê poety niezwyk³ego ze wzglêdu na wiatopogl¹d i warsztat poetycki. Kry³owa
przemówi³a za jego porednictwem mocnym g³osem mentora. W czterdziestu
wierszach o bardzo zró¿nicowanej problematyce pojawi³a siê Europejka,
5 Ý. Êðûëîâà, Àïîëîãèÿ Öâåòóùåé ñëîæíîñòè (Èìïðîâèçàöèÿ â æàíðå ìàíèôåñòà),
[â:] Æåñòîêèå çâåçäû, Ìîñêâà 2005, s. 152.
6 Ý. Êðûëîâà, Ïèñüìî, [â:] ibidem, s. 186.
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czerpi¹ca z bogactwa dziedzictwa kulturowego ca³ego kontynentu. E³³a Kry³owa
jest Europejk¹ pod wzglêdem korzeni kulturowych. Nie ma to zwi¹zku z miejscem w³asnym na mapie wiata, gdy¿ zdecydowanie nie jest ona kosmopolitk¹,
lecz wi¹¿e siê z okrelon¹ postaw¹ wobec dziedzictwa i w tym poetka ta jest
równie europejska, co rosyjska. Bêd¹c elementem kultury i jednoczenie j¹ tworz¹c, E³³a Kry³owa nie preferuje i nie akcentuje ¿adnej swoistoci kulturowej.
W jej wierszach ¿yj¹ obok siebie Chrystus, Budda i mieszkañcy Olimpu. Poetka
mieszka wród nich i korzysta z ich wiedzy, charyzmy, autorytetu w sposób, na
który mo¿e pozwoliæ tylko wiara. Dziel¹c wiat na naturalny i kulturalny poetka
swoj¹ cie¿kê wyznaczy³a dok³adnie pomiêdzy nimi.
Problematyka jej wierszy skoncentrowa³a siê g³ównie wokó³ w¹tków uniwersalnych, takich jak ¿ycie i mieræ, duch i materia, dobro i z³o. Po³¹czone
w kontrastowe pary sta³y siê bardziej czytelne, bardziej wyraziste (poniewa¿
jednak Kry³owa rzadko bywa oczywista, to, co tradycyjnie uznawane jest za
kontrastowe, u niej zwykle staje siê przewrotne). Czêsto stosowana przerzutnia
doda³a wierszom majestatu, granicz¹cego chwilami z monumentalnoci¹. Mo¿na
w tym dostrzec lekki powiew maniery wczesnego Josifa Brodskiego, co nie
sugeruje jednak absolutnie naladownictwa. Kry³owa ma utwory, w których
Brodski jest wyran¹ inspiracj¹, jak chocia¿by wiersz Áåññîííèöà, który ze
wzglêdu na zamierzon¹ analogiê mo¿na by nazwaæ Ma³¹ elegi¹ dla bezsennoci.
Poetka jest jednak od pocz¹tku oryginalna, chocia¿  jak zauwa¿y³ Aleksander
Smogun  swobodê w doborze s³ów zdoby³a nie od razu7. Z latami i dowiadczeniem pojawi³a siê ostra metaforyka, typu ìîçîëè ïðèâû÷êè (Ïðîùàíèå
ñ Ïåòåðáóðãîì), ðæàâ÷èíà íà ãóáàõ (Çàêàò), oryginalne porównania 
ñîëíöå êàê áåëüìî (Òðàêòàò î äîáðå è çëå), aliteracja i gra s³ów  â÷åðà
ìåíÿ çäåñü ìàìà ïåëåíàëà. À çàâòðà  ïëåí ïîäçåìíîãî ïåíàëà (Ñîìíåíèå
ëóêàâèò è ëèêóåò...) czy rzadko dzi spotykana w poezji litota  ïîëíîòà
ïóñòàÿ, íåîáúÿòíàÿ ìàëîñòü (Êîïòñêèå àïîêðèôû) odkrywaj¹ stary wiat
na nowo, udostêpniaj¹ czytelnikowi jej w³asne, intymne spojrzenie na rzeczywistoæ znan¹, poznan¹, zwyczajn¹.
W miarê jak doskonali siê warsztat poetki, potrzebuje ona coraz mniej s³ów
do wyra¿enia swych myli. Powtarzaj¹c za Marin¹ Cwietajew¹ s³owa: Ïîýçèÿ
 ýòî äàð äóøè è äàð ãëàãîëà, rozwija ona ten pierwszy, ograniczaj¹c drugi 
jej wiersze staj¹ siê krótsze, ale nie wp³ywa to w ¿aden ujemny sposób na ich
jakoæ i komunikatywnoæ, wrêcz przeciwnie  staj¹ siê one coraz bardziej aforystyczne, nasycone myl¹, treciwe.
7

Ý. Êðûëîâà, Âñåãäà âïåðâûå, [â:] ibidem, s. 178.
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Dwudziestokilkuletnia wówczas Kry³owa by³a osob¹ nad wyraz dojrza³¹.
Przepe³nia j¹ troska o cz³owieka, wiat, sam¹ siebie. Czêsto ironicznie, czasem
z sarkazmem (Áàãàòåëü, Ñìåíà âåõ, Âå÷åðíèé çâîí) poetka rozprawia siê
z przeciwnociami losu:
Âñå áóäåò òàê, êàê äîëæíî áûòü òîìó.
È ÿ ñâîé ñòîí ñâåðÿþ ñ ïàðòèòóðîé,
çàäðàâ áàøêó, ðàçûãðûâàÿ òüìó
ñ ëèñòà, à ïðî÷åå  ëèòåðàòóðà:
Ëþáîå èìÿ, êîëü èñêóñíî ñ÷åñòü,
Â èòîãå äàñò: 666
ïëþñ-ìèíóñ áåñêîíå÷íîñòü8.

Traktuj¹c chaos wiata jako co osobistego, jako szczególnego rodzaju piêtno, poetka próbuje wprowadziæ doñ ³ad logiczno-matematyczny, uporz¹dkowaæ
go za pomoc¹ liczb, kategorii, konkretów (Äâà ëèêà æèçíè, Òðèäöàòü òðè,
Òðèäöàòü ñåìü, Àáçàö, Âå÷åðîì, Ñòåçÿ). Charakterystyczne jest równie¿ to,
¿e Kry³owa nie od razu oznacza³a czas powstania swoich kolejnych wierszy. Na
pocz¹tku w ogóle, potem sporadycznie, od koñca lat 90. regularnie, od kilku za
lat pe³n¹ dat¹ i godzin¹. Tendencja do liczenia sugeruje cz³owieka znaj¹cego
swoje miejsce i czas. Odpowiedzialnoæ za nie czyni z niej semiotyka praktyka,
który wszystko wokó³ stara siê nazwaæ, okreliæ, oznaczyæ:
Ìûñëü ïðîñâåðêíóëà âäðóã â âèñêå,
ñëîâíî ïîëåò áîëèäà:
ìèð äåðæèòñÿ íà âîëîñêå
ó Ãîñïîäà, êàê ãíèäà9.

Kry³owa jest dociekliwa, ale i dok³adna. Zanim co stwierdzi, wyjania to
precyzyjnie, nastêpnie stwierdza i zaraz sobie zaprzecza tylko po to, by za chwilê ponowiæ próbê precyzowania. Zdarza jej siê ze sob¹ dyskutowaæ, przekonywaæ sam¹ siebie:
Íå èç Áèáëèè íà àíàëîå
ìíå îòêðûëàñü áëàãàÿ âåñòü:
ÿ íå çíàþ, ÷òî Òû òàêîå,
íî ÿ òî÷íî çíàþ: Òû åñòü10.
8
9
10

Ý. Êðûëîâà, Âå÷åðíèé çâîí, [â:] Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì, Ìîñêâà 1993, s. 60.
Ý. Êðûëîâà, Äîãàäêà, [â:] Æåñòîêèå çâåçäû, s. 125.
Ý. Êðûëîâà, Áëàãàÿ âåñòü, [â:] Æåñòîêèå çâåçäû, s. 130.
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Poetka pokonuje problemy rozwi¹zuj¹c je  rozwi¹zuje nazywaj¹c. W wierszu Îäèíî÷åñòâî zjawisko samotnoci zosta³o wielokrotnie okrelone i w koñcu oswojone:
Îäèíî÷åñòâî ñîñòàâëÿåò ïàðó
äðóãîìó îäèíî÷åñòâó  ýòî ó íàñ çîâåòñÿ
ëþáîâüþ. Ïóñòü áðà÷íàÿ ïåñíü ïîåòñÿ,
ñ÷àñòëèâ  ãîòîâüñÿ ê ñóäüáó óäàðó11.

Wnioski s¹ ju¿ spokojne i wywa¿one, problem przekszta³ca siê w perspektywê:
Âîò è ñóìåðêè. Äåíü îïóñêàåò âåêè.
Îäèíî÷åñòâî ëó÷øå, ÷åì àáû ñ êåì,
è äàåò íàäåæäó ñðàâíÿòüñÿ ñ Òåì,
Êòî îäèíîê âî Âñåëåííîé. Âñåãäà. Âî âåêè12.

Definiowanie odbywa siê na zasadzie zawê¿ania pola widzenia, koncentracji, przez co opisywany obiekt mo¿e byæ d³u¿ej i efektywniej dostêpny. W tytu³owym wierszu z pierwszego zbiorku, Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðñáóðãîì, mo¿na przeledziæ umiejêtnoæ poetki ³¹czenia intymnoci liryki z obiektywizmem epiki.
By zdefiniowaæ, nale¿y opisaæ, a opisywanie Kry³owej jest liryczn¹ narracj¹
osi¹gaj¹c¹ swój podwójny cel dziêki umiejêtnoci fotografowania  fotografowania s³owem. Materializacja myli nastêpuje przez jej wypowiedzenie, jak
stwierdza poetka we wspomnianym wierszu: ìûñëü èçðå÷åííàÿ åñòü âåùü.
Fotografia uchwyca moment i przed³u¿a go w nieskoñczonoæ, uwypuklaj¹c
wybrane, wskazane przez fotografa szczegó³y. Tak pokazana rzeczywistoæ jest
oczywicie niepe³na, ale poezja pe³nej rzeczywistoci nie potrzebuje. Ka¿da
fikcja budowana jest na kilku zaledwie cechach, a efekt zale¿y od umiejêtnoci
ich doboru. Kry³owa, ³¹cz¹c przedmiot z emocj¹, osi¹ga efekt rêkawiczki ze
znanego wiersza Anny Achmatowej.
Po¿egnanie z Petersburgiem jest d³ugie i bolesne. E³³a Kry³owa ca³e swoje
dotychczasowe ¿ycie dzieli³a miêdzy dwa miasta  Moskwê i Petersburg, ¿egnaj¹c i witaj¹c to jedno, to drugie. Fizyczna niemo¿noæ bycia w dwóch miejscach
naraz powoduje emocjonalne rozdarcie. Wiê z oboma jest tak silna i irracjonalna, jak mi³oæ. W takiej w³anie sytuacji stawia Kry³owa bohatera lirycznego wielu swoich wierszy. Nale¿a³oby tu podkreliæ, ¿e ca³a twórczoæ poetycka
11
12

Ý. Êðûëîâà, Îäèíî÷åñòâî, [â:] Æåñòîêèå çâåçäû, s. 23.
Ibidem.
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E³³y Kry³owej jest typow¹ liryk¹ monodyczn¹ z wyranie zindywidualizowanym
podmiotem lirycznym, bêd¹cym w znacznym stopniu jej literackim ekwiwalentem. Nieukrywany biografizm, bardzo silny emocjonalizm, otwartoæ i bezporednioæ wypowiedzi sprzyjaj¹ uto¿samianiu autora z lirycznym ja. Niema
scena po¿egnania budowana jest pocz¹wszy od szerokiego, panoramicznego planu miasta i skoñczywszy na zbli¿eniu detalu w zwrotce ostatniej. Dwanacie
kolejnych zwrotek materializuje ból rozstania w sposób maksymalnie statyczny.
Bohater liryczny w bezruchu i ciszy kontempluje jednoczenie miasto i swój ból.
Ruchome w tej sytuacji s¹ tylko mosty:
Ìîñò ïðåîäîëåâàåò ðåêó â òðè ïðûæêà,â êîòîðûé ðàç! Íåïîäâèæíîñòü  áëèçíåö Ñèçèôà,
êàê íàèçóñòü ìîëèòâà è ñêîìêàííûé âñïëåñê ïëàòêà
íà ðàñïóòüè ìèðà è ìèôà13.

Na rozdro¿u pomiêdzy rzeczywistoci¹ a nierzeczywistoci¹ podmiot liryczny ma problemy z ocen¹ sytuacji i hierarchi¹ wartoci. Wszystko jest wa¿ne
i jednoczenie nic nie jest wa¿ne. Plusk zmiêtej chusteczki urasta do czynu
i symbolu w sytuacji niemo¿noci zrobienia czegokolwiek wiêcej. Kry³owa nie
opisuje zabytków, nie pokazuje piêkna miasta. Za to przybli¿one w kadrze wilgoæ, marmur, fale tworz¹ wprawdzie niedok³adny, lecz charakterystyczny wizerunek Petersburga. Podobnie rzecz siê ma z opisem stanu duchowego podmiotu
lirycznego. Za pomoc¹ twardo brzmi¹cej ¿eglarsko-morskiej leksyki autorka
uzyskuje efekt duchowego ch³odu i ciê¿aru wiadomoci tego, co siê dzieje
w jego duszy (âîëãëûå øõåðû ñîçíàíüÿ), gdy patrzy na swoje niezwyk³e
miasto jakby przykute do galer. Dominuj¹ca ¿ó³tawa barwa w wersji synestetycznej (ïðîãîðêëàÿ îõðà) i pó³mrok wrzeniowego zmierzchu przemieniaj¹
miasto w ruinê. Teraz autorce potrzebny jest ju¿ tylko kolor i wiat³o, by wywo³aæ po¿¹dane skojarzenia. Poniewa¿ jednak nie o fotografiê artystyczn¹ tu chodzi, lecz bolesne po¿egnanie, pozytywne wra¿enie estetyczne musi ust¹piæ negatywnym, odpowiednim do sytuacji, emocjom:
Ìûñëü èçðå÷åííàÿ åñòü âåùü, åå ñóäüáà
òâåðäèòü êàê óðîê ñåáÿ, ñ êàæäûì ðàçîì
íåóâåðåííåå. È ìîðñêàÿ ðàñêà÷èâàåò âîð÷áà
íà ãâîçäå äåðæàùèéñÿ ðàçóì.

13

Ý. Êðûëîâà, Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì, s. 92.
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Jakby nie by³o koñca cierpieniu, wra¿enie przygnêbienia nasila siê coraz
bardziej, wymazuj¹c wci¹¿ obecny w tle estetyczny ekwiwalent miasta. Moment
rozstania jest chwil¹ otrzewienia, powrotu rozs¹dnego widzenia podmiotu lirycznego:
È ñëåçàìè ñðåçàâ ìîçîëè ïðèâû÷êè ñ ãëàç,
êðîâü ðàñòîëêàâ â çàáîëî÷åííûõ ðóñëàõ ñîííûõ:
 Â ýòîì ìèðå áîëüøå ìèðîâ, ÷åì âàñ,
èõ íàñåëèòü ñïîñîáíûõ.

Po¿egnanie, odbierane przez liryczne ja jak mieræ, musi zgodnie
z koncepcj¹ wiersza i ¿yciowym planem dojæ do skutku. Dlatego w ostatniej
zwrotce miasta ju¿ nie ma. Pozostaje wra¿enie ogromnej straty:
æèçíü ðîíÿåò íàïîñëåäîê, âïåðåä è âñïÿòü
èçìåíÿÿñü ÷óäåñíåé, ÷åì â ëó÷øåé ñêàçêå,
è íàñòèãíóòü åå  âñå ðàâíî ÷òî ñ ëþáîâè ñíÿòü
ïîñìåðòíóþ ìàñêó.

Zamiast mi³oci  pomiertna maska mi³oci, tyle zmieniaj¹cy siê los ma do
zaoferowania swym ofiarom. E³³a Kry³owa pozostaje w tym wierszu brutalna
i konsekwentna. Podmiot liryczny jest tu tylko pantomimicznym bohaterem, wykonawc¹ woli, skazanym. Poetka fotograf, poetka malarz, przemieniaj¹c myli
w rzeczy zachowuje malarskie proporcje, przestrzega konsekwentnie kolejnoci
planów, gry wiat³ocieni. Zawê¿a obraz, koncentruj¹c ból lirycznego ja.
W kolejnych tomikach wierszy E³³y Kry³owej pewne w¹tpliwoci mog¹
budziæ próby okrelenia ich tematyki. Publikuj¹c swoje utwory na stronach internetowych, poetka przyporz¹dkowuje je do okrelonej grupy tematyczno-emocjonalnej. Najczêciej jest to liryka filozoficzna, mi³osna, ironiczna, religijna,
miejska i mistyczna. To, co zdaniem poetki nie mieci siê w ¿adnej z grup,
umieszczane jest w liryce ró¿nej. Przy bli¿szym zapoznaniu siê z utworami
mo¿na stwierdziæ, ¿e bez wzglêdu na podzia³y ³¹czy je istotna cecha  wszystkie
one maj¹ wydwiêk filozoficzny. Filozofia jako umi³owanie m¹droci, jako rodek porz¹dkuj¹cy jej wiat, wreszcie jako drogowskaz  jest wszechobecna.
Znajdujemy j¹ i w treci i w formie. Jêzyk filozofii musi byæ precyzyjny, by bez
wszelkiej w¹tpliwoci objaniaæ terminy. Poezja, bêd¹ca kwintesencj¹ myli
i s³ów, te¿ musi byæ precyzyjna. Kry³owa nie ma jednego filozofa, który by j¹
prowadzi³ przez ciemne zakamarki rzeczywistoci. Poetka konsumuje filozofiê
i sama staje siê filozofem. Uwa¿a wrêcz, ¿e poeta, nieograniczony zasadami
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poznania wiata, ma w tym wzglêdzie przewagê nad filozofem: Ôèëîñîô
çíàåò òîëüêî îäèí ìèð  âåðíåå, åãî îïèñàíèå, ïðèíÿòîå â äàííîì îáùåñòâå
â äàííîå èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ. Ïîýò «îòâÿçàí» âî âñåõ ñìûñëàõ ýòîãî
ñëîâà14. Problemy ludzkiej natury, egzystencji, uczuciowoci, wiary, próby odnalezienia i okrelenia swojego miejsca w wiecie a¿ siê prosz¹ o interwencjê
autorytetu. W takich sytuacjach poetka nie zas³ania siê znanym nazwiskiem, lecz
sama odpowiada na trudne pytania. Czasami odpowied znajduje w gatunku
przypowieci (Øèïîâíèê, Âñòðå÷à), czasami wspiera siê religi¹. Tu te¿ jest
oryginalna, gdy¿ nie uto¿samia jej z wiar¹. Kolejne systemy religijne traktuje
jak kolejne mo¿liwoci zbli¿enia siê do Boga. Taki uniwersalizm osobie wyznaj¹cej wiarê w tradycyjny sposób mo¿e siê wydaæ nie na miejscu, ale Kry³owa
wie dok³adnie, co dla niej znaczy byæ osob¹ wierz¹c¹: Ìíå îòíþäü íå ÷óæäà
Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, ìíå õîðîøî ïîä çîëîòûìè ëóêîâêàìè, íî ìíå òàê
æå õîðîøî è â êàòîëè÷åñêîì õðàìå, è â áóääèéñêîì, è â ìå÷åòè. Áîã îäèí
è åäèí15. Z takiej postawy wobec wiata wynika m.in. stosunek poetki do
czasu, przestrzeni, wartoci, cz³owieka, Boga. Samotnoæ cz³owieka jest niczym
wobec samotnoci Boga, ale i samotnoæ Boga nieskoñczenie zwielokrotnia
wiadomoæ alienacji cz³owieka (Îäèíî÷åñòâî, Áåðåñòÿíûå ñâèòêè, Òàêîå
Ðîæäåñòâî, Îòâåò). Kry³owa tworzy Boga ze znanych sobie bogów na swój
obraz i podobieñstwo nie dlatego, ¿e jest zarozumia³a. Jej Bóg jest przede
wszystkim dobry, m¹dry i skromny, a dopiero potem wszechwiedz¹cy i wszechmog¹cy. Poetka spe³nia w ten sposób po czêci swoje oczekiwania wobec cz³owieka (Ïàäøèé, Â ýòîì ãîðîäå, Áðîíçîâûé áóääà ìîë÷èò î ñâîåì...,
Ñòðîôû, Ñòàíñû). Kry³owa nie w¹tpi w istnienie wartoci, ona w¹tpi w wartoæ wartoci. Pisz¹c o zmatowia³ych stronicach Biblii (ïîòóñêíåâøèõ
ñòðàíèöàõ Áèáëèè16) ma nadziejê na duchowe odrodzenie cz³owieka:
Îäèíîêèé íåâçðà÷íûé êàëåêà,
êîâûëÿþ ïî ìèðó óáîãî
â ïðåäâêóøåíèè íîâîãî âåêà
â îæèäàíèè íîâîãî áîãà17.

Wród czynników doskonal¹cych cz³owieka w wiecie poezji E³³y Kry³owej niew¹tpliw¹ rolê odgrywaj¹ wolnoæ i mi³oæ. Wolnoæ, na któr¹ cz³owiek
wed³ug poetki jest skazany18 i mi³oæ, której pragnie, wzajemnie siê wykluczaj¹:
14
15
16
17
18

Ý. Êðûëîâà, Ïèñüìî, [â:] Æåñòîêèå çâåçäû, s. 176.
Ibidem, s. 188.
Ý. Êðûëîâà, Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè, [â:] Æåñòîêèå çâåçäû, s. 169.
Ý. Êðûëîâà, Ïàäøèé, [â:] Æåñòîêèå çâåçäû, s. 123.
Ñì.: Ý. Êðûëîâà, Àïîëîãèÿ Öâåòóùåé ñëîæíîñòè..., s. 152.
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Ïðîãíîç è ïîãîäà,
ïîñòóïêè è ðå÷è,
ëþáîâü è ñâîáîäà,
âñå  â ïðîòèâîðå÷üå18.

Kry³owa czêsto stawia swego bohatera lirycznego w sytuacji dylematu
(Ñåìèñâå÷íèê, Òðàêòàò î äîáðå è çëå, Ïðåîáðàæåíèå). Problematycznoæ
wyboru miêdzy wolnoci¹ i mi³oci¹ polega na tym, ¿e wyboru nie ma. Przecz¹c
istnieniu, to jednej, to znów drugiej wartoci, Kry³owa rozwiewa iluzje cz³owieka co do mo¿liwoci i realnoci spe³nienia siê w ¿yciu bez rozczarowañ:
Ìå÷òà íåñáûòî÷íîé áûòü äîëæíà,
íåäîñÿãàåìîé, êàê ëóíà20.

Podmiot liryczny E³³y Kry³owej przy ca³ym swym dowcipie, sarkazmie,
dydaktyzmie i sk³onnoci do filozofowania ma w sobie co z bohatera romantycznego. Wra¿liwy ponad przeciêtn¹, ws³uchany w problemy wiata, samotnie
próbuje walczyæ z przeciwnociami losu, maj¹c za broñ jedynie swoj¹ ironiê
i pragnienie buntu. Poetka, zdaj¹c sobie sprawê z wymagañ, jakie stawia i sobie
i jemu, czêsto pos³uguje siê pojêciem czasu, jako miar¹ jakoci, a nie iloci.
¯ycie jest ograniczonym fragmentem czasu, ale Wiecznoæ, bêd¹ca z za³o¿enia
czasem nieskoñczonym, u Kry³owej jest po prostu inn¹ jakoci¹ czasoprzestrzeni. Podobnie Wszechwiat, który w powszechnym pojêciu jest nieograniczon¹
przestrzeni¹, nabiera w wierszach Kry³owej znaczenia czasoprzestrzennego.
Wzglêdnoæ i bezwzglêdnoæ pojêæ zale¿y bowiem nie tylko od ¿yciowej postawy, ale  szczególnie w przypadku poety  równie¿ od s³ów, których u¿ywa do
ubrania tych pojêæ:
...Ìîæíî ïðèäòè è âñå-òàêè íå âåðíóòüñÿ.
Ìîæíî âåðíóòüñÿ è âñå-òàêè íå ïðèäòè.
Ìîæíî â ñâîåé áåðëîãå ïèòü ÷àé èç áëþäöà
è ïðè ýòîì âñå-òàêè áûòü â ïóòè21.

E³³a Kry³owa ma du¿o do powiedzenia wspó³czesnemu czytelnikowi. Traktuj¹c twórczoæ jako akt moralny (òâîð÷åñòâî  äåëî íðàâñòâåííîå), poetka
wyznacza swoje miejsce poród zaanga¿owanych twórców kultury naszych
19
20
21

Ý. Êðûëîâà, Òðåùèíà, [â:] Ïðîñòîð, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2002, s. 175.
Ý. Êðûëîâà, Æåñòîêèå çâåçäû, s. 126.
Ý. Êðûëîâà, Îòêðûòûé ìèð, [â:] Ïðîñòîð, s. 261.
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czasów. wiat jej poezji to wiat cz³owieka wiadomego swoich korzeni, ale
poszukuj¹cego swoich perspektyw. Uniwersalizm wartoci i otwartoæ na cz³owieka czyni z niej prawdziwego humanistê, co w po³¹czeniu ze szczególn¹
wra¿liwoci¹ artystki owocuje poezj¹ g³êboko ludzk¹.
Ðåçþìå
Ìèð ïîýçèè Ýëëû Êðûëîâîé
Ýëëà Êðûëîâà ïðèíàäëåæèò ïîêîëåíèþ ðóññêèõ ïîýòîâ, òâîð÷åñêèé ïóòü êîòîðûõ
íà÷àëñÿ ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ âîçðîæäåíèåì íîâîé Ðîññèè. Ñåãîäíÿ îíà àâòîð ñâûøå
äåñÿòè ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ, ðåãóëÿðíî ïóáëèêóåòñÿ íà èíòåðíåòíûõ ñòðàíèöàõ, åå
òâîð÷åñòâî èçâåñòíî çà ãðàíèöàìè ñòðàíû. Ïîýòåññà èùåò ñâîé ñîáñòâåííûé ñïîñîá
âûðàæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé ìûñëè, êîòîðàÿ áûâàåò òî èðîíè÷åñêîé, òî ôèëîñîôñêîé, íî
âñåãäà â ñëîâàõ ñèëüíî ïðèñóòñòâóåò. Åå î÷åíü âïå÷àòëèòåëüíûé, âíèìàòåëüíî
âñëóøèâàþùèéñÿ â ïðîáëåìû ìèðà ëèðè÷åñêèé ñóáúåêò áîðåòñÿ ñ ïðåâðàòíîñòÿìè ñóäüáû
ïðè ïîìîùè èðîíèè. Ìèð ïîýçèè Êðûëîâîé ãëóáîêî ãóìàíèòàðåí, ýòî ìèð óíèâåðñàëüíûõ
öåííîñòåé è äóøåâíîãî âîçðîæäåíèÿ ÷åëîâåêà.

Summary
Ella Krylovas poetry world
Ella Krylova belongs to the generation of Russian poets whose creative path started almost
simultaneously with the birth of new Russia. Today she is the author of over ten poetry collections,
she regularly publishes her poems on the Internet, she is well-known abroad. She is searching for
her own form of expression, adequate to the thought which can be ironic or philosophical, but
always present in the words. Her oversensitive lyrical ego, listening carefully to the world problems, fights with adversities with the help of irony. The world of her poetry is deeply humane, it
is the world of universal values and spiritual rebirth of man.
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Ñîâðåìåííàÿ ñåòåâàÿ ïîýçèÿ:
Èíòåðòåêñòóàëüíîñòü, ÿçûêîâàÿ èãðà, èðîíèÿ
Öåëü äàííîãî äîêëàäà  äàòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñîâðåìåííîé
ðóññêîé ñåòåâîé ïîýçèè è ïîêàçàòü ñïåöèôèêó åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
â êóëüòóðå.
Êóëüòóðà, ïî ñïðàâåäëèâîìó óòâåðæäåíèþ Þ.Ì. Ëîòìàíà, åñòü
ìåõàíèçì êîëëåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ, êîëëåêòèâíîé ïàìÿòè. Èìåííî
êîëëåêòèâíîå çíàíèå çàäà¸ò òå îðèåíòèðû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
àâòîð ïðèäàåò òåêñòó îïðåäåëåííóþ ñòðóêòóðó, èñïîëüçóåò êîíêðåòíûé
ÿçûê, öåííîñòè, ñòåðåîòèïû, îöåíêè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ïðèíÿòûì
â êóëüòóðå òðåáîâàíèÿì.
×òîáû òåêñò âîøåë â êóëüòóðó, åãî äîëæåí ïðèñâîèòü ñîöèóì. Ïðè
òàêîì ïîäõîäå êóëüòóðà ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíà êàê óíèôèöèðîâàííûé
íàáîð ñóáúåêòèâíûõ èíòåðïðåòàöèé, ïî êîòîðûì èìååòñÿ êîíñåíñóñ ëþäåé
 íîñèòåëåé êóëüòóðû1.
Ïîýòè÷åñêèé òåêñò æèâåò òîëüêî â êóëüòóðå. Ìåíÿåòñÿ ìèð è êóëüòóðà,
ìåíÿåòñÿ è ïîýçèÿ. Ñîâðåìåííàÿ ïîýçèÿ ðàçâèâàåòñÿ â äâóõ ôîðìàõ 
òðàäèöèîííîé (æóðíàëüíàÿ, ïå÷àòàåìàÿ â ñáîðíèêàõ, àëüìàíàõàõ, âûõîäÿùàÿ
îòäåëüíûìè êíèãàìè êîíêðåòíîãî àâòîðà) è ñåòåâàÿ (â Èíòåðíåòå).
Ïîýçèÿ òðàäèöèîííîé ôîðìû ïðåäñòàâëåíà ÷óòü ëè íå ñîòíåé èìåí,
ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå èçâåñòíûìè ÿâëÿþòñÿ Ì. Àéçåíáåðã, Þ. Àðáàòîâà,
Â. Äðóê, È. Æäàíîâ, È. Èðòåíüåâ, Âñ. Íåêðàñîâ, À. Ïàðùèêîâ, Ä. Ïðèãîâ,
Ë. Ðóáèíøòåéí, Ò. Ùåðáèíà, à òàêæå áîëåå ìîëîäîå ïîêîëåíèå  Ñåðãåé
Ãàíäëåâñêèé, Òèìóð Êèáèðîâ, Ìàêñèì Àìåëèí (ëàóðåàòû ïîýòè÷åñêîãî
Àíòèáóêåðà) è äð.
Êðèòèêè óñëîâíî îáúåäèíÿþò èõ â íåñêîëüêî ïîýòè÷åñêèõ øêîë,
âåäóùèìè èç êîòîðûõ ñ 80-90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà ñòàíîâÿòñÿ êîíöåïòóàëèçì,
èðîíè÷åñêàÿ ïîýçèÿ, ìåòàðåàëèçì. Äëÿ êàæäîé èç íèõ õàðàêòåðíû ñâîè
1 Â.Ç. Äåìüÿíêîâ, Äîìèíèðóþùèå ëèíãâèñòè÷åñêèå òåîðèè â êîíöå ÕÕ âåêà, [â:] ßçûê
è íàóêà êîíöà ÕÕ âåêà, Ìîñêâà 1995, c. 245.

252

Walentina Mas³owa

ñðåäñòâà è ïðèåìû âûðàæåíèÿ õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà, ñâîè òðîïû
è ïîýòè÷åñêèå ôèãóðû, õîòÿ åñòü ïðèåìû, ïðèñóùèå èì âñåì. Íàïðèìåð,
ïîòðÿñàþùàÿ ïðèìèòèâèçàöèÿ ñòðóêòóðû, êîìïîçèöèè è ÿçûêà, îáèëèå
êëèøå è øòàìïîâ, òàâòîëîãèè, êàíöåëÿðèòà, æàðãîíà, èíòåðòåêñòóàëüíîñòü,
ïîñòîÿííûå àëëþçèè ñ èçâåñòíûìè êëàññè÷åñêèìè òåêñòàìè. Íàïðèìåð,
ñòèõîòâîðåíèå Çîè Èçðîõè, â êîòîðîì îíà ïðèçûâàåò åùå øèðå
èñïîëüçîâàòü òàâòîëîãèþ:
Ïîýò, íå áîéñÿ òàâòîëîãèè,
Îêîëüíûõ òðîï íå ïðîòîðÿé.
Ïóñòü íåãîäóåò êðèòèê ñòðîãèé,
Òû óäèâëåííî ïîâòîðÿé:
Êàêîå ìàñëÿíîå ìàñëî!
Êàêîé íà ñâåòå ñâåòëûé ñâåò!
È òû ïîéìåøü, êàê ìíîãî ñìûñëà
Òàì, ãäå åãî, êàçàëîñü, íåò

Ñòèõîòâîðåíèå Ò. Êèáèðîâà, íàñûùåííîå æàðãîíèçìàìè, åñòü ñâîåãî
ðîäà ïðîòåñò ñòåðåîòèïèçàöèè è òîòàëüíîé êëèøèðîâàííîñòè íàøåé ðå÷è:
Ìû ãîâîðèò íå äÈñêóðñ, à äèñêÓðñ,
È ôðàéåðà, íå çíàþùèå ôåíè,
Òðåïåùóò è òóøóþòñÿ ìãíîâåííî

Ñåòåâàÿ ïîýçèÿ ïðåäñòàâëåíà öåëûì ðÿäîì ñåòåâûõ æóðíàëîâ.
Íàïðèìåð, æóðíàë Âå÷åðíèé ãîíäîëüåð (http://gondola.zamok.net).
Ïðîèçâåäåíèÿ, ïóáëèêóåìûå çäåñü, îòáèðàþòñÿ èç ñåòè, äëÿ ïóáëèêàöèè
ïðèãëàøàþòñÿ àâòîðû, ïîïóëÿðíûå èìåííî â ñåòè. Àâòîðû â áîëüøèíñòâå
ñâîåì âûñòóïàþò íå ïîä ñâîèìè ôàìèëèÿìè, à ïîä ñåòåâûìè
ïñåâäîíèìàìè  íèêàìè. Ýòî òîæå íåïðåìåííîå óñëîâèå ñåòåâîé ïîýçèè.
Â Èíòåðíåòå åñòü òàêæå ñàéò http://www.vavilon.ru, ãäå ïðåäñòàâëåíî
áîëåå 250 ïîýòîâ, ýòî ñâîåîáðàçíàÿ àíòîëîãèÿ ðóññêîé ïîýçèè, åùå îäèí
ñàéò: hyperlink http://www.stihi.ru) http://www.stihi.ru. Îí áûë ñîçäàí â 1999 ã.
Äì. Êðàâ÷óêîì. Çäåñü áîëåå 700 000 ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé áîëåå
30 000 àâòîðîâ. Ñàéò åæåäíåâíî ïîñåùàþò îêîëî 7000 ÷èòàòåëåé. Òàêèõ
òèðàæåé íåò íè ó îäíîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ. Åùå ñàéòû: http://termitnik.org;
http://www.poezia.ru; http://www.svistok.ru è äð.
Òàêèì îáðàçîì, ñåòåâàÿ ïîýçèÿ  ýòî êóëüòóðíûé ôåíîìåí, êîòîðûé
òðåáóåò ãëóáîêîãî îñìûñëåíèÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, íðàâèòñÿ îíà íàì
èëè êàæåòñÿ ó÷åíè÷åñêîé è ñëàáîé, èáî ïîðàæàåò è ÷èñëîì àâòîðîâ,
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è êîëè÷åñòâîì ÷èòàòåëåé, à ïîòîìó íå ìîæåò áîëåå íå çàìå÷àòüñÿ
èññëåäîâàòåëÿìè.
Ãëàâíàÿ ÷åðòà ñîâðåìåííîé ïîýçèè (è æóðíàëüíîé, è ñåòåâîé) 
èíòåðòåêñòóàëüíîñòü, èç-çà êîòîðîé îíà êàê áû ñòàíîâèòñÿ áåçàâòîðñêîé
(òàê ìíîãî â íåé ÷óæîãî). Ðàññìîòðèì ýòî ãëîáàëüíîå ÿâëåíèå ïîäðîáíåå.
Èíòåðòåêñò  ýòî ââåäåíèå ìàòåðèàëà äðóãèõ òåêñòîâ â ñàìó òåêñòîâóþ
ñóáñòàíöèþ àâòîðñêîãî òåêñòà. Öèòàòà â íåì óæå íå âûñòóïàåò â êà÷åñòâå
èíîðîäíîãî ïî îòíîøåíèþ ê àâòîðñêîìó òåêñòó âêëþ÷åíèÿ, à ñòàíîâèòñÿ åãî
èììàíåíòíûì êîìïîíåíòîì. Ñàì òåðìèí áûë ââåäåí â 70-å ãîäû
Þ. Êðèñòåâîé, íî ïîÿâëåíèå åãî áûëî ïîäãîòîâëåíî òåîðèåé ïîëèôîíèè
Ì. Áàõòèíà. Ýòî ÿâëåíèå, êîòîðîå ó ðàçíûõ àâòîðîâ äî ñèõ ïîð íàçâàíî ïîðàçíîìó: òåêñò â òåêñòå ó Þ. Ì. Ëîòìàíà, äåñòðóêöèÿ ó Æàêà Äåððèäû,
òåêñò î òåêñòå ó Ñ. Ò. Çîëÿíà è ò.ä. ßâëåíèå èíòåðòåêñòóàëüíîñòè
â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûçûâàåò áîëüøîé èíòåðåñ ó èññëåäîâàòåëåé: åìó
ïîñâÿùåíû ðàáîòû Ð. Áàðòà, Æ. Äåë¸çà, Ì. Ðèôôàòòåððà, Ê. Òàðàíîâñêîãî,
À. Æîëêîâñêîãî, Í. Ôàòååâîé è äð. Ð. Áàðò ïèñàë: Êàæäûé òåêñò
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîâóþ òêàíü, ñîòêàííóþ èç ñòàðûõ öèòàò2, îí ñòðîèòñÿ
êàê ìîçàèêà öèòàò3.
Èòàê, ñîâðåìåííûé ïîýòè÷åñêèé òåêñò  ýòî ðåçóëüòàò áåñêîíå÷íîãî
äèàëîãà ñ äðóãèìè òåêñòàìè. Ïîýò ïåðåäàåò íàì ïðåöåäåíòíûå òåêñòû òàê,
êàê îíè çâó÷àò â íåì, êàê îíè äîøëè äî íåãî ñêâîçü òîëùó êóëüòóðû.
Ñòàðîå äåëåíèå ÷åëîâå÷åñòà íà ïîýòîâ è ÷èòàòåëåé ïîïîëíÿåòñÿ òðåòüåé
êàòåãîðèåé  àðàíæèðîâùèêîâ ÷óæèõ ïðîèçâåäåíèé:
ß ïîìíþ ñâåòëûé äåíü â àïðåëå:
Ïåðåäî ìíîé ÿâèëàñü òû,
Ïîä íåæíûé çâîí ëåñíîé êàïåëè,
Âñÿ â îáëàêå äóøèñòîé ïðåëè,
Êàê ãåíèé ÷èñòîé êðàñîòû.
(È. Ñîëîâüåâ)

È çäåñü óæå íå ïóøêèíñêàÿ ëþáîâü ê Àííå Êåðí, à ñîëîâüåâñêàÿ
ëþáîâü ê ñàìîìó Ïóøêèíó, âîñïðèÿòèå ñîâðåìåííîãî Ñîëîâüåâó ìèðà
ñêâîçü ïóøêèíñêóþ ïðèçìó, âîçíèêàåò èíòåðòåêñòóàëüíàÿ èãðà çíà÷åíèé.
Òàêàÿ ïîýçèÿ íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ãðàôîìàíñêîé, íî îíà ñòàíîâèòñÿ
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå àíîíèìíîé, êàê ôîëüêëîð. Íî ýòî ôîëüêëîð
2
3

Ð. Áàðò, Èçáðàííûå ðàáîòû. Ñåìèîòèêà. Ïîýòèêà, Ìîñêâà 1989, ñ. 221.
Þ.Ì. Ëîòìàí, Òåêñò â òåêñòå, [â:] Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì. ÕIV, Ó÷åíûå çàïèñêè
Òàðòóñêîãî óíèâåðñèòåòà. Âûï. 567, Òðàòó 1981, ñ. 17.
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îáðàçîâàííûõ ëþäåé, ÷èòàâøèõ è Ïóøêèíà, è Ïàñòåðíàêà, è Öâåòàåâó, ïðîñòî ó íèõ â äóøå óæå âñå ïåðåìåøàëîñü è îñòàëàñü òîëüêî ëþáîâü
ê ïîýçèè, òî÷íåå, ôèçè÷åñêàÿ ïîòðåáíîñòü â íåé 4 . Íàïðèìåð,
â ñòèõîòâîðåíèè ïîïóëÿðíîé ñîâðåìåííîé ïîýòåññû Î. Ñåäàêîâîé Áàáî÷êà
èëè èõ äâå (Ïàìÿòè Õëåáíèêîâà) åñòü òàêàÿ ñòðîêà: Áàáî÷êîþ, Âåëèìèð,
èëè åùå êîðî÷å / ìû ðàñöâå÷èâàëè ñîð. Çäåñü ñëèòû âîåäèíî òðè ìèðà 
Õëåáíèêîâà, Íàáîêîâà è Àõìàòîâîé: Âåëèìèð  Õëåáíèêîâ, áàáî÷êà
Íàáîêîâà, à ðàñòóùèå èç ñîðà ñòèõè À. Àõìàòîâîé.
Çäåñü òðåáóåò ñåðüåçíîãî îñìûñëåíèÿ âîïðîñ, íå ôîðìèðóåòñÿ ëè
â òàêîé ïîýçèè îñîáàÿ ýñòåòèêà  ýñòåòèêà óçíàâàíèÿ? Óçíàâàÿ ïðåöåäåíòíûé
òåêñò, ìû èñïûòûâàåì è ðàçäðàæåíèå è ïðîòåñò îäíîâðåìåííî, íî îíè
áûñòðî ñìåíÿþòñÿ ýñòåòè÷åñêèìè ÷óâñòâàìè  óäîâîëüñòâèåì è î÷èùåíèåì
äóøè ïðåêðàñíûì, ïóñòü äàæå ïîëó÷àåìûìè â íåñêîëüêî íåïðèâû÷íîé,
à ïîòîìó êàæóùåéñÿ óðîäëèâîé ôîðìå.
Ðàññìîòðèì äëÿ ïðèìåðà ñòèõîòâîðåíèå Ïîëèíû Èâàíîâîé:
Ãäå, ìåäëåííî ïðîéäÿ ìåæ ïüÿíûìè,
âñåãäà áåç ñïóòíèêîâ, îäíà,
äûøà äóõàìè è òóìàíàìè,
ïðèñàæèâàþñü ó îêíà.
È âååò äðåâíèìè ïîâåðüÿìè
ìîé ýêñêëþçèâíûé ñåêîíä-õýíä,
è ÷åëêà, òðàâëåííàÿ ïåðüÿìè,
è Ïðèìà â ïà÷êå èç-ïîä Êåíò.
×òîá íåçíàêîìåö óïàêîâàííûé
çà ÷àðêîþ î÷åðåäíîé,
âíåçàïíîé áëèçîñòüþ îêîâàííûé,
óâèäåë â áàðûøíå ñþðíîé
ñ ôèçèîíîìèåé çàðåâàííîé
íå ýòó ìåëêóþ äåòàëü,
íî íåêèé áåðåã î÷àðîâàííûé
è î÷àðîâàííóþ äàëü.

Çäåñü ïðÿìîé äèàëîã ñ À. Áëîêîì â îáëàñòè âûñîêîãî, î÷àðîâàííîé
äàëè, õîòÿ è øèðîêî èñïîëüçîâàí ñëåíã, ñíèæàþùèå áûòîâûå äåòàëè
(Ïðèìà; ÷åëêà, òðàâëåííàÿ ïåðüÿìè è äð.). Ñâîé òåêñò ïîýòåññà ïðîåöèðóåò
íà ýêðàí äðóãîãî ïîýòè÷åñêîãî ìèðà, ïîëåìèçèðóÿ ñ íèì è ïàðîäèðóÿ åãî.
Â ýòîì òåêñòå ñòàëêèâàþòñÿ ïî ìåíüøåé ìåðå äâà òåêñòà, îäèí èç êîòîðûõ
4

È. Ñîëîâüåâ, Ïîýçèÿ êàê ñîñòîÿíèå, Íîâûé ìèð 1996, ¹ 8, c. 234.
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ïî âðåìåíè ïðåäøåñòâóåò âíîâü ñîçäàâàåìîìó. Ýòî ñîçäàåò ýôôåêò äèàëîãà
äâóõ àâòîðñêèõ ãîëîñîâ èç ðàçíûõ õðîíîëîãè÷åñêèõ ïëàñòîâ: îäèí ãîëîñ
(Áëîêà) îáãîíÿåò äðóãîé, ñîâìåùàÿñü ñ íèì â íîâîé ñåìàíòè÷åñêîé ôàçå.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, òàê èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñîáñòâåííîå ß ïîýòà,
ñ äðóãîé  òàê îíî ìàñêèðóåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå â ñòðóêòóðó âíîâü
ñîçäàâàåìîãî òåêñòà ââîäèòñÿ áîëåå øèðîêèé îáúåì ïðîñòðàíñòâà
ïîýòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ïàìÿòè. À ñàì èíòåðòåêñò ÿâëÿåò ñîáîé èãðó
ñìûñëîâ, ïîðîæäàåìóþ èãðîé öèòàò. ×àñòî èíòåðòåêñòóàëüíàÿ ñâÿçü
â ñîâðåìåííîé ïîýçèè ðîæäàåò ýôôåêò êàëàìáóðà, èðîíèþ.
×òî æå òàêîå èíòåðòåêñòóàëüíîñòü? Òâîð÷åñòâî èëè ïîñòìîäåðíèñòêàÿ
àðàíæèðîâêà êëàññèêè? Äóìàåòñÿ, ÷òî è òî è äðóãîå ïîíèìàíèå îò÷àñòè
ñïðàâåäëèâî, íî, ïîæàëóé, ãëàâíîå çäåñü â òîì, ÷òî ýòî ôóíäàìåíòàëüíîå
óñëîâèå ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå. Ñîâðåìåííûé
ïîýòè÷åñêèé òåêñò ïðèíöèïèàëüíî íåâîçìîæåí áåç íàñëàèâàþùèõñÿ
èíòåðòåêñòóàëüíûõ ñåìàíòèê.
Èíòåðòåêñòóàëüíîñòü îñëîæíÿåò ïðîöåññ îáùåíèÿ àâòîðà è ÷èòàòåëÿ,
èáî ýòè ìîíîãîìåðíûå èíòåðòåêñòóàëüíûå ñâÿçè ìîãóò áûòü âîñïðèÿòû
òîëüêî î÷åíü ïîäãîòîâëåííûì ÷èòàòåëåì, îáëàäàþùèì çíà÷èòåëüíîé
êóëüòóðíîé êîìïåòåíöèåé. Í.À. Ôàòååâà ðàçëè÷àåò ÷èòàòåëüñêóþ
(èññëåäîâàòåëüñêóþ) è àâòîðñêóþ èíòåðòåêñòóàëüíîñòü. ×èòàòåëüñêàÿ
ïðèâîäèò ê áîëåå ãëóáîêîìó ïîíèìàíèþ òåêñòà çà ñ÷åò óñòàíîâëåíèÿ
ìíîãîìåðíûõ ñâÿçåé ñ äðóãèìè òåêñòàìè, îí â ëþáóþ ìèíóòó ÷òåíèÿ ìîæåò
ïðåðâàòü äàííûé ïðîöåññ è îáðàòèòüñÿ ê òåêñòó-èñòî÷íèêó. Àâòîðñêàÿ
èíòåðòåêñòóàëüíîñòü  ýòî ñïîñîá ãåíåçèñà ñîáñòâåííîãî òåêñòà
è ïîñòóëèðîâàíèå ñâîåãî ß ÷åðåç ñëîæíóþ ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ äðóãèìè òåêñòàìè. Îäíàêî äóìàåòñÿ, ÷òî òàêîå ðàçëè÷èå åäâà ëè
ïðîäóêòèâíî. Âåäü àâòîð â ïðîöåññ òâîð÷åñòâà ìîæåò ñòàòü è ÷èòàòåëåì.
Âûâîäû:
1. Ïðè ïîÿâëåíèè òàêîé ïîýçèè ñàìî ïîíÿòèå ïîýòè÷åñêèé òåêñò
òðåáóåò óòî÷íåíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî ðàçíîîáðàçíûå ÷óæèå ýëåìåíòû
âñòóïàþò â èãðó ñ ñîáñòâåííî àâòîðñêèìè, ÷òî ðåçêî óâåëè÷èâàåò
âîçìîæíîñòè èíòåðïðåòàöèè ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà è ôàêòè÷åñêè äåëàåò
íåïðåäñêàçóåìûì åãî äàëüíåéøåå âîñïðèÿòèå è ïîíèìàíèå.
2. Ìîæíî âûäåëèòü âàæíåéøèå ïðèçíàêè, ôîðìèðóþùèå àñïåêòû
ñîâðåìåííîé ïîýòèêè, êîòîðûå ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû:
 ÿçûêîâûå: èðîíèÿ, òàâòîëîãè÷íîñòü, îòðèöàíèå ñòàíäàðòà,
ïîëèñòèëèñòèêà. Òàê ñîâðåìåííûå ïîýòû áåðåãóò ÿçûê îò îìåðòâåíèÿ;
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 òåêñòîâûå: öèòàòíîñòü, èíòåðòåêñòóàëüíîñòü, ìîäåëèðîâàíèå
ãèïåðòåêñòîâ, îòíîøåíèå ê ìèðó êàê ê òåêñòó.
3. Åñëè â íà÷àëå ÕÕ âåêà àâòîðû ñòðåìèëèñü ðàñòâîðèòü ÷óæèå òåêñòû
â ñâîåì, ñïðÿòàòü èõ, òî â íà÷àëå ÕÕI âåêà îíè, íàîáîðîò, ðåçêî
âûïÿ÷èâàþò ÷óæîå â ðàìêàõ ñâîåãî òåêñòà.
4. Èç ïðîñòîãî ïðèåìà â íà÷àëå ÕÕ âåêà èíòåðòåêñòóàëüíîñòü
ñòàíîâèòñÿ îáùåêîìïîçèöèîííûì ïðèíöèïîì. Êàê ñêàçàëà Í.À. Ôàòååâà:
Ëèòåðàòóðà âñå áîëåå ñòàíîâèòñÿ íå ëèòåðàòóðîé î æèçíè, à ëèòåðàòóðîé
î ëèòåðàòóðå5.
Streszczenie
W referacie dokonano analizy wspó³czesnej rosyjskiej poezji w sieci, wyodrêbniaj¹c oraz
okrelaj¹c jej specyfikê, a tak¿e funkcjonowanie w przestrzeni kulturowej. Szczególn¹ uwagê
zwraca siê równie¿ na intertekstowoæ jako zjawisko typowe dla literatury wspó³czesnej.

Summary
Modern net poetry: intertextuality, language play, irony
In the report the analysis of modern Russian net poetry was made. It separated and defined its
speciality and function in cultural space, paying particular attention to intertextuality as a phenomenon typical for the modern literature.

5 Í.À. Ôàòååâà, Êîíòðàïóíêò èíòåðòåêñòóàëüíîñòè, èëè èíòåðòåêñò â ìèðå òåêñòîâ,
Ìîñêâà 2000, ñ. 31.
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Ýìîòèâíî-îöåíî÷íàÿ ëåêñèêà êàê ñðåäñòâî
âûðàæåíèÿ äèõîòîìèè ïðåêðàñíîå / áåçîáðàçíîå
â ðîìàíå Ãåíðèêà Ñåíêåâè÷à Quo vadis
(îðèãèíàë  ðóññêèé ïåðåâîä)
Äèõîòîìèÿ »ïðåêðàñíîå / áåçîáðàçíîå« èçäàâíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ êðèòåðèåâ îñìûñëåíèÿ îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè,
ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû öåííîñòåé 1, ÷òî îáåñïå÷èâàåò åé ÿäåðíîå
ïîëîæåíèå â ñòðóêòóðàõ íå òîëüêî íàöèîíàëüíûõ êàðòèí ìèðà, íî
è àâòîðñêî-èíäèâèäóàëüíûõ, ïðèäàâàÿ òåì ñàìûì ñîñòàâëÿþùèì åå
êîìïîíåíòàì ñòàòóñ êîîðäèíàò òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà. Ïðè ýòîì, ÷åì ãëóáæå
íðàâñòâåííî-ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå äàííîé äèõîòîìèè, òåì áîëåå
çíà÷èìîé îêàçûâàåòñÿ èíäóöèðóåìàÿ åþ ýñòåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ.
Íàèáîëåå öåëåíàïðàâëåííóþ ðåïðåçåíòàöèþ êîíöåïò ïðåêðàñíûé
è ïðîòèâîïîñòàâëåííûé åìó êîíöåïò áåçîáðàçíûé ïîëó÷àþò
â êîíöåïòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå, ñîçäàâàåìîì ñ îðèåíòàöèåé íà èçíà÷àëüíûå
õðèñòèàíñêèå ïîñòóëàòû. Â ýòîì îòíîøåíèè áåçóñëîâíûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿþò õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå
íðàâñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèå ïðèíöèïû. Ñðåäè íèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò
ðîìàí êëàññèêà ïîëüñêîé è ìèðîâîé ëèòåðàòóðû Ãåíðèêà Ñåíêåâè÷à Quo vadis, ãäå, ïî ìåòêîìó âûðàæåíèþ Âëàäèñëàâà Áîãóñëàâñêîãî, óì è ñåðäöå
âîçäàþò ìçäó â òðèóìôå äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè, à çëî ñìèðÿåòñÿ ïåðåä
ìîðàëüíîé ñèëîé, ïîëó÷àþùåé âëàñòü íàä äóøàìè2. Äåéñòâèòåëüíî, â åãî
ðîìàíå ñòàëêèâàþòñÿ äâà ìèðà: ìèð ïðàâÿùåé âñåìîãóùåé ñèëû,
âîïëîùåííîé â çëîâåùåé (è îäíîâðåìåííî ñìåøíîé è æàëêîé) ôèãóðå
Íåðîíà è â îáðàçå íåðîíîâñêîãî Ðèìà,  è ìèð èñêëþ÷èòåëüíî äóõîâíîé
ñèëû (à çíà÷èò, äîáðà è êðàñîòû), ñîîòíåñåííûé ñ ðàííèì õðèñòèàíñòâîì
1 Î.Â. Ñàõàðîâà, Ïðåêðàñíîå / áåçîáðàçíîå â ôîðìèðîâàíèè ýòíîñîöèîêóëüòóðíîé
ìîäåëè ìèðà, [â:] Ëîãè÷åñêèé àíàëèç ÿçûêà. ßçûêè ýñòåòèêè, Ìîñêâà 2004, ñ. 562.
2 W. Bogus³awski, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Warszawska, 1897, t. 1,
z. 1, s. 129.
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è åãî àïîëîãåòàìè  àïîñòîëàìè Ïåòðîì è Ïàâëîì. Ñàìîå îáùåå
âïå÷àòëåíèå, êàêîå ñîñòàâëÿåò ðîìàí,  îòìå÷àåò Èâàí Ãîðñêèé,  ýòî
ïðåä÷óâñòâèå íåîòâðàòèìîé ãèáåëè ïîêà åùå ìîãóùåñòâåííîé Ðèìñêîé
èìïåðèè, ïîêîÿùåéñÿ íà íàñèëèè, è ÷óâñòâà ìîðàëüíîé ïîáåäû ãîíèìûõ
õðèñòèàí [ ] ïîáåäû íåïðåêëîííîãî äóõà íàä ñèëîé ãðóáîãî äåñïîòèçìà3.
Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå ìîòèâèðîâàííûì, ÷òî èìåííî êîíöåïò
ïðåêðàñíûé â åãî ñîîòíåñåííîñòè ñ òàêèìè õðèñòèàíñêèìè ïîñòóëàòàìè,
êàê äîáðî, èñòèíà, ñïåöèôèêà åãî ðåïðåçåíòàöèè â êàðòèíå ìèðà,
âîññîçäàâàåìîé âñåì ñòðîåì ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîèçâåäåíèÿ, è îïðåäåëÿåò
ñîäåðæàíèå äàííîé ñòàòüè4, íåïîñðåäñòâåííûì îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ
â êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îöåíî÷íàÿ ëåêñèêà ïîëîæèòåëüíîé ýìîòèâíîé
íàïðàâëåííîñòè. Ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùèå ëåêñåìû ñ öåëüþ áîëåå
ãëóáîêîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â èõ ìåíòàëüíûé ñìûñë ðàññìàòðèâàþòñÿ íàìè
â íåïîñðåäñòâåííîé ñîîòíåñåííîñòè ñ èõ ëåêñè÷åñêèìè ýêâèâàëåíòàìè,
ðåàëèçóþùèìèñÿ â ðóññêîì ïåðåâîäå ðîìàíà Quo vadis, âûïîëíåííîì
Åâãåíèåé Ëûñåíêî5.
Ïî ñâîåé ÷àñòîòíîñòè è ýñòåòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè â ðîìàíå îñîáî
âûäåëÿþòñÿ ëåêñåìû piêkny, liczny, cudny, dziwny, boski, wspania³y, uroczysty, rozkoszny, pyszny (przepyszny), wietny è äð. Êàê ñðåäñòâî âûðàæåíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è îöåíîê â óñëîâèÿõ êîíòåêñòà ðåàëèçóþòñÿ
ñâåòîâûå ëåêñåìû òèïà jasny, wietlisty, wieciæ, (s)p³on¹æ, wiat³o è äð.
Ïðè ýòîì â êà÷åñòâå äîìèíàíòû ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíöåïòóàëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà âûñòóïàåò ëåêñåìà piêkny ñ åå ñðàâíèòåëüíûìè ôîðìàìè
piêkniejszy, najpiêkniejszy. Â öåëîì ðÿäå ñëó÷àåâ äàííàÿ ëåêñåìà ðåàëèçóåò
çíà÷åíèå, èäåíòè÷íîå îñíîâíîìó çíà÷åíèþ ðóññêîé ëåêñåìû êðàñèâûé 
ïðèÿòíûé íà âèä, îòëè÷àþùèéñÿ ïðàâèëüíîñòüþ î÷åðòàíèé, ëèíèé
(ÁÀÑ). Î ñîîòâåòñòâóþùåé ñìûñëîâîé ýêâèâàëåíòíîñòè ñâèäåòåëüñòâóþò
è ïðèìåðû èç òåêñòà ðóññêîãî ïåðåâîäà. Ñð.: piêkny ch³opiec (10) 
êðàñèâûé þíîøà (9), piêknej niewolnicy  (104)  êðàñèâîé ðàáûíè
(102), piêkni i dorodni m³odzieñcy (106)  êðàñèâûå, ðîñëûå ìîëîäöû
(105), Czy¿ nie znajdzie siê choæ jedna doæ piêkna? (246)  íåóæåëè íå
íàéäåòñÿ ñðåäè íèõ íè îäíîé äîñòàòî÷íî êðàñèâîé? (239).
3
4

È.Ê. Ãîðñêèé, Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí Ñåíêåâè÷à, Ìîñêâà 1966, ñ. 176177.
Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïî èçäàíèþ: H. Sienkiewicz, Quo vadis, Warszawa 1977,
ñ óêàçàíèåì â ñêîáêàõ àðàáñêîé öèôðîé ñòðàíèöû èçäàíèÿ.
5 Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïî èçäàíèþ: Ã. Ñåíêåâè÷, Êàìî ãðÿäåøè, ïåð. Å. Ëûñåíêî,
Ìîñêâà 1991, ñ óêàçàíèåì â ñêîáêàõ àðàáñêîé öèôðîé ñòðàíèöû èçäàíèÿ.
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Îäíàêî â îïðåäåëåííûõ êîíòåêñòàõ ëåêñåìà piêkny ìîæåò ñòàòü
ðåïðåçåíòàíòîì çíà÷åíèÿ, ñâîéñòâåííîãî ðóññêîé ëåêñåìå ïðåêðàñíûé 
îòëè÷àþùèéñÿ íåîáûêíîâåííîé êðàñîòîé, î÷åíü êðàñèâûé (ÁÀÑ). Ñð.,
íàïðèìåð: piêkna wi¹tynia (309)  ïðåêðàñíûé õðàì (299), piêkna Grecja (246)  ïðåêðàñíàÿ Ãðåöèÿ (240).
Âûÿâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåé ñåìàíòèêè ëåêñåìû piêkny â íåìàëîé
ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò íàëè÷èå â òåêñòå ñðàâíèòåëüíîãî îáîðîòà, â ñîñòàâ
êîòîðîãî âõîäÿò ëåêñåìû bóg, bo¿ek, bóstwo, à òàêæå ñëó÷àè ðåàëèçàöèè
ðàññìàòðèâàåìîé ëåêñåìû â ôîðìå ñðàâíèòåëüíîé èëè ïðåâîñõîäíîé
ñòåïåíè. Ñð.: piêkna jak bóstwo (64)  ïðåêðàñíà, êàê áîãèíÿ (65) 
î êðàñàâèöå Ïîïïåå, ñóïðóãå Íåðîíà; by³a istotnie piêkna jak bóstwo (377)
 áûëà è âïðÿìü ïðåêðàñíà, êàê áîãèíÿ (367)  î âîçëþáëåííîé aðáèòðà
ýëåãàíòíîñòè Ãàÿ Ïåòðîíèÿ; piêkny jak bóg (380)  ïðåêðàñíûé, êàê áîã
(370)  î Ïåòðîíèè; piêkni jak dwa bóstwa (526)  ïðåêðàñíû, êàê áîãè
(506)  î Ýâíèêå è Ïåòðîíèè; wyda³ siê jej piêkniejszy od wszystkich ludzi
i od wszystkich greckich i rzymskich bogów (29)  îí ïîêàçàëñÿ åé
ïðåêðàñíåå âñåõ ëþäåé, âñåõ ãðå÷åñêèõ è ðèìñêèõ áîãîâ  (30)  Ëèãèÿ
î Âèíèöèè; najpiêkniejsza z dziewic na ziemi i gwiazd na niebie! boska Kallino! (57)  ïðåêðàñíåéøàÿ èç äåâ íà çåìëå è çâåçä íà íåáå!.. áîæåñòâåííàÿ
Êàëëèíà (57)  Âèíèöèé î Ëèãèè.
Â êà÷åñòâå ðóññêèõ ýêâèâàëåíòîâ ëåêñåìû piêkny â çíà÷åíèè
îòëè÷àþùèéñÿ íåîáûêíîâåííîé êðàñîòîé, î÷åíü êðàñèâûé åäèíè÷íûìè
óïîòðåáëåíèÿìè ïðåäñòàâëåíà ëåêñåìà ïðåëåñòíûé  èñïîëíåííûé
ïðåëåñòè, ò. å. î÷àðîâàíèÿ, îáàÿíèÿ (ÁÀÑ) è ñëîâîôîðìà õîðîø  î÷åíü
êðàñèâûé (ÁÀÑ). Ñð.: o Ëèãèè  przychodz¹c schyli³ g³owê przed piêkn¹
dziewczyn¹ (25)   cêëîíèë ãîëîâó, ïðîõîäÿ ìèìî ïðåëåñòíîé äåâóøêè
(26); o Ýâíèêå: I z tymi oczyma, z odrzuconym w ty³ z³otym w³osem by³a tak
piêkna (106)  åå ãëàçà, åå îòáðîøåííûå íàçàä âîëîñû, è âñå åå ëèöî [ ]
áûëè òàê ïðåëåñòíû  (105); Ïîïïåÿ î Ëèãèè: Bogowie niemiertelni! Ona
równie piêkna jak ja (83)  Î áåññìåðòíûå áîãè! Îíà òàê æå õîðîøà, êàê
ÿ  (82); o Ýâíèêå: Petroniusz spojrza³ na ni¹ i wyda³a mu siê bardzo piêkna
(109)  Ïåòðîíèé âíèìàòåëüíî íà íåå ïîñìîòðåë è íàøåë, ÷òî îíà î÷åíü
õîðîøà (107).
Â ðÿäå ñëó÷àåâ â êà÷åñòâå ðóññêîãî ýêèâàâàëåíòà ïîëüñêîé ëåêñåìû
piêkny, óñëîâèÿìè êîíòåêñòà çàäàííîé íà âûðàæåíèå îñîáîé âîçâûøåííîé
êðàñîòû, èñïîëüçóåòñÿ ëåêñåìà âåëèêîëåïíûé. Ñð.:  Winicjusz i Petroniusz
[ ] szli ku wielkiemu triclinium, piêkni, spokojni, podobni w swoich togach
do bia³ych bogów (57)  
ïîêàçàëèñü Âèíèöèé è Ïåòðîíèé, îíè
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íàïðàâëÿëèñü â áîëüøîé òðèêëèíèé, îáà âåëèêîëåïíûå, íåâîçìóòèìûå,
ïîõîæèå â ñâîèõ áåëûõ òîãàõ íà áîãîâ (57);  nabudowali tyle piêknych
wi¹tyñ i pos¹gów (298)   ñîîðóäèëè ñòîëüêî âåëèêîëåïíûõ õðàìîâ
è ñòàòóé (289).
Îäíàêî ñîîòâåòñòâóþùàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü ëåêñåìû âåëèêîëåïíûé íå
ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåå òèïè÷íîé. Äåéñòâèòåëüíî, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ îíà ðåàëèçóåòñÿ -â êà÷åñòâå ýêâèâàëåíòà ïîëüñêîé ëåêñåìû wspania³y, ÷òî îáóñëîâëåíî íå òîëüêî èõ ñëîâàðíûìè çíà÷åíèÿìè (ñð.: wspania³y 
budz¹cy podziw, imponuj¹cy ogromem, piêknoci¹, przepychem itp. (MSP);
âåëèêîëåïíûé, ïûøíûé, ïðåêðàñíûé, çàìå÷àòåëüíûé, ïðåâîñõîäíûé
(ÁÏÐÑ); âåëèêîëåïíûé  îòëè÷àþùèéñÿ ïûøíîé êðàñîòîé, ðîñêîøüþ
óáðàíñòâà // èñïîëíåííûé êðàñîòû è âåëè÷èÿ, òîðæåñòâåííûé (ÁÀÑ);
wspania³y, okaza³y, przepyszny (RPS), íî è ñïåöèôèêîé èõ âíóòðåííèõ
ôîðì. Òàê, ñîãëàñíî ñëîâàðþ Áðþêíåðà, ëåêñåìà wspania³y ýòèìîëîãè÷åñêè
ñîîòíîñèòñÿ ñ ëåêñåìîé pan  âëàäåëåö, ãîñïîäèí, ãîñïîäü. Â ñâîþ
î÷åðåäü, åå ðóññêèé ýêâèâàëåíò ëåêñåìà âåëèêîëåïíûé âîñõîäèò ê äâóì
îñíîâàì: âåëèê- è ëåï-, ïðè ýòîì êîðåíü ëåï-, êàê îòìå÷àåò Òàòüÿíà
Âåíäèíà, ñî÷åòàåòñÿ ëèøü ñ äâóìÿ îñíîâàìè  âåëèê- è áëàã-. È ýòî, 
çàìå÷àåò àâòîð,  íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî »êðàñîòà« â ÿçûêîâîì ñîçíàíèè
ñðåäíåâåêîâîãî ÷åëîâåêà ñîîòíîñèëàñü íå òîëüêî ñ êàòåãîðèåé »äîáðà« (ñð.
äîáðîòà »êðàñîòà« ), íî è ñ êàòåãîðèåé »âåëèêîãî« è »áëàãîãî«6.
Èçíà÷àëüíî îòðàæàÿ â ñâîåé ñåìàíòèêå ïðåäñòàâëåíèå î êðàñîòå êàê
î ïûøíîì, ðîñêîøíîì, òîðæåñòâåííîì àêòå, îáå âûøåîòìå÷åííûå ëåêñåìû
îêàçàëèñü îñîáî àêòóàëüíûìè â ðåïðåçåíòàöèÿõ ÿçû÷åñêîãî Ðèìà,
óäèâëÿâøåãî âåñü ìèð ñâîåé ïûøíîé, òîðæåñòâóþùåé êðàñîòîé
è îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïîðàæàâøåãî ýòîò æå ìèð ñâîåé îãîëòåëîé
áåçíðàâñòâåííîñòüþ.
Ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íåãàòèâíîé èíôîðìàöèè îá
îáúåêòå îöåíêè ëåêñåìà wspania³y (à ñëåäîâàòåëüíî, è ðóññêàÿ ëåêñåìà
âåëèêîëåïíûé) â åå ñîîòíåñåííîñòè ñ ïàðàäèãìîé ïðåêðàñíîå 
áåçîáðàçíîå, êàê áû ïåðåñòóïàÿ ñàêðàëüíóþ ãðàíü, îêàçûâàåòñÿ
â ïðîòèâîïîëîæíîì äëÿ íåå êîíöåïòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå  ïðîñòðàíñòâå
êîíöåïòà áåçîáðàçíîå. Ïîïûòàåìñÿ ýòî ïîêàçàòü íà ïðèìåðå àíàëèçà
òåêñòîâûõ ðåïðåçåíòàöèé íåðîíîâñêèõ ñàäîâ. Wspania³e ogrody 
èìåííî â òàêîé íîìèíàöèè îíè îòðàæàþòñÿ â ñîçíàíèè Ëèãèè,
6 Ò.È. Âåíäèíà, Ïðåêðàñíîå è áåçîáðàçíîå â ðóññêîé òðàäèöèîííîé äóõîâíîé êóëüòóðå,
[â:] Ëîãè÷åñêèé àíàëèç ÿçûêà..., ñ. 144
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î÷óòèâøåéñÿ âî äâîðöå Íåðîíà. Ïðèâåäåì äàííûé òåêñò â ðóññêîì
ïåðåâîäå: Ëèãèÿ âïåðâûå âèäåëà ýòè âåëèêîëåïíûå ñàäû (wspania³e ogrody), ãäå â èçîáèëèè ðîñëè êèïàðèñû, ïèíèè, äóáû, îëèâû è ìèðòû, ìåæ
êîòîðûìè áåëåëî ìíîæåñòâî ñòàòóé, áëåñòåëè ñïîêîéíûå çåðêàëà ïðóäîâ,
êðàñîâàëèñü çàðîñëè ðîç, îðîøàåìûõ âîäÿíîé ïûëüþ ôîíòàíîâ, ãäå âõîäû
â ÷àðóþùèå ãðîòû áûëè óâèòû ïëþùîì è âèíîãðàäîì, ãäå â ïðóäàõ
ïëàâàëè ñåðåáðèñòûå ëåáåäè  (80).
Îäíàêî âñå ýòî âåëèêîëåïèå ïðèíàäëåæàëî Íåðîíó  ñòðàøíîìó,
âñåñèëüíîìó âëàäûêå ìèðà, íà ñîâåñòè êîòîðîãî òûñÿ÷è ñìåðòåé, â òîì
÷èñëå ìàòåðè, æåíû, áðàòà. Íåäàðîì Ëèãèÿ ïðè âèäå åãî êàê ïåðåïóãàííîå
äèòÿ óõâàòèëàñü çà ðóêó Âèíèöèÿ. Íåäîáðûé,  ïðîíåñëîñü â åå
ñîçíàíèè,  íî ïðåæäå âñåãî îìåðçèòåëüíûé  lecz przede wszystkim ohydny. È ýòîò îòïå÷àòîê îìåðçèòåëüíîñòè, êàê ñèíåâàòûé îòòåíîê
àìåòèñòîâîé òóíèêè Íåðîíà, íåâîëüíî îùóùàåòñÿ íà âñåõ ïðåäìåòàõ, åìó
ïðèíàäëåæàùèõ. È ýòî íå ìîæåò íå îòðàçèòüñÿ íà ñåìàíòèêå ëåêñåìû wspania³y è åå ðóññêîì ýêâèâàëåíòå âåëèêîëåïíûé.
Íåãàòèâíîå âîñïðèÿòèå ïîðàæàþùèõ ñâîåé êðàñîòîé ñàäîâ Íåðîíà,
à ñëåäîâàòåëüíî, è ñìûñëîâîãî ñîäåðæàíèÿ ñîîòíåñåííûõ ñ íèìè ëåêñåì
wspania³y è âåëèêîëåïíûé â íåìàëîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ è òåì, ÷òî
èìåííî ýòè ñàäû îêàçàëèñü îäíèì èç ìåñò ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòè õðèñòèàí,
êîòîðûå ïî ñàäèñòñêîé çàäóìêå Íåðîíà è åãî ïðèñïåøíèêîâ áûëè
ïðåâðàùåíû â ñîòíè æèâûõ ãîðÿùèõ ôàêåëîâ. Îäíàêî è â äàííîì ñëó÷àå
âíåøíå, êàçàëîñü, âñå ñîîòâåòñòâîâàëî ýñòåòè÷åñêèì íîðìàì íåðîíîâñêîãî
ìèðà: ãèðëÿíäû öâåòîâ, îáâèâàþùèå îáðå÷åííûõ íà ñîææåíèå íè â ÷åì íå
ïîâèííûõ ëþäåé, çâåçäû, ñèÿþùèå íà íî÷íîì íåáå, ÿðêèé îãîíü îò
âñïûõíóâøèõ ôàêåëîâ. Ïîýòîìó, ñ òî÷êè çðåíèÿ ëîæíûõ ýñòåòè÷åñêèõ íîðì
íåðîíîâñêîãî ìèðà, óïîòðåáëåíèå ëåêñåìû wspania³y (â ðóññêîì âàðèàíòå 
âåëèêîëåïíûé) è â äàííîì òåêñòå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå ïðàâîìåðíûì.
Äåéñòâèòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ íðàâñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèìè ïîçèöèÿìè
ðèìëÿí âðåìåí Íåðîíà, çðåëèùå, æåñòîêîå, ïðåäïîëàãàþùåå ÷åëîâå÷åñêèå
ìóêè è ñìåðòü, íî âíåøíå ÿðêîå è ïðàçäíè÷íîå, âïîëíå âîçìîæíî áûëî
íîìèíèðîâàòü ïîñðåäñòâîì ñëîâîñî÷åòàíèÿ wspania³e widowisko, êàê ìîæíî
áûëî õàðàêòåðèçîâàòü ÷åðåç ñîîòâåòñòâóþùóþ ëåêñåìó è ïûøíûé ýêèïàæ
(âûåçä) Íåðîíà, â êîòîðîì îí ïîÿâëÿåòñÿ ñðåäè íàðîäà â ñàìîì íà÷àëå
ýòîãî óæàñàþùåãî çðåëèùà: cezar na wspania³ej [ ] kwadrydze, zaprzê¿onej
w cztery bia³e rumaki  (465). Â ðåçóëüòàòå â êàðòèíå ìèðà, âîññîçäàâàåìîé
âñåì ñîäåðæàíèåì äàííîãî ðîìàíà è åãî ÿçûêîâîé ñòðóêòóðîé, ïîëó÷àåò
îòðàæåííîñòü îáðàçíàÿ ïàðàäèãìà wspania³e ogrody  wspania³e widowisko

262

Roza Alimpijewa

 wspania³a kwadryga (ðóññêèé âàðèàíò: âåëèêîëåïíûå ñàäû 
âåëèêîëåïíîå çðåëèùå  âåëèêîëåïíàÿ êâàäðèãà), ÿâëÿþùàÿñÿ îäíèì èç
ñðåäñòâ õóäîæåñòâåííîãî âîïëîùåíèÿ ñëîæíîãî îáðàçà, â êîòîðîì âíåøíÿÿ
êðàñîòà ñîñóùåñòâóåò ñ âíóòðåííèì áåçîáðàçèåì, òåðÿÿ òåì ñàìûì ñâîþ
æèçíåóòâåðæäàþùóþ, ïðåîáðàæàþùóþ ñèëó.
Áëèæàéøèìè ñèíîíèìàìè ëåêñåìû wspania³y â òåêñòå ðîìàíà ÿâëÿþòñÿ
ëåêñåìû uroczysty, rozkoszny, pyszny (przepyszny), wietny, ïîòåíöèàëüíî
òàêæå çàäàííûå íà âûðàæåíèå ìíèìûõ öåííîñòåé, î ÷åì, íàïðèìåð,
ñâèäåòåëüñòâóþò òåêñòû, îòðàæàþùèå îáðàç Íåðîíà íà ôîíå ïûëàþùåãî,
ïîäîææåííîãî ïî åãî óêàçàíèþ Ðèìà: Rzym [ ] p³onie, a on stoi [ ] ze
z³ot¹ lutni¹ w rêku widny, purpurowy [...] wspania³y i poetyczny (347), è â òîì
æå êîíòåêñòå: Lecz on sta³ uroczysty [ ] przybrany w purpurowy plaszcz
i wieniec ze z³otych laurów (347).
Îäíàêî âûøåïðèâåäåííûå ïðèìåðû îòíþäü íå èñêëþ÷àþò ñëó÷àåâ
ðåàëèçàöèè ëåêñåìû wspania³y è åå ñèíîíèìîâ â êà÷åñòâå ðåïðåçåíòàíòîâ
âûñîêèõ ýñòåòè÷åñêèõ öåííîñòåé, ñîçäàííûõ àíòè÷íîé êóëüòóðîé, ÷òî
ïîëó÷àåò îòðàæåííîñòü è â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðóññêèõ âàðèàíòàõ. Ñð.:
wspania³e dzie³a sztuki (517)  âåëèêîëåïíûå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà
(497); wspania³e wi¹tynie (345)  âåëèêîëåïíûå õðàìû (336);
î Âèíèöèè: 
przepyszny i piêkny jak pogañski bóg (214) 
 âåëèêîëåïíûé è ïðåêðàñíûé êàê ÿçû÷åñêèé áîã (209); î Ïåòðîíèè:
wietny patrycjusz (517)  áëåñòÿùèé ïàòðèöèé (497).
Ñòèðàíèå ãðàíèö ìåæäó ïðåêðàñíûì è áåçîáðàçíûì â ðåïðåçåíòàöèÿõ
íåðîíîâñêîãî Ðèìà îòðàçèëîñü è íà ñåìàíòèêå òàêèõ ëåêñåì, êàê cudny
è dziwny, ÷åìó â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò èõ âíóòðåííÿÿ ôîðìà
(÷óäî, äèâî), âíîñÿùàÿ îòòåíîê èððåàëüíîñòè. Dziwny wiat, cudny wiat
 èìåííî òàê áûë âîñïðèíÿò Ëèãèåé ìèð Íåðîíà: åãî äâîðåö
ñ ìðàìîðíûìè êîëîííàìè, îòñâå÷èâàþùèìè çîëîòèñòî-ðîçîâûìè òîíàìè,
ñ âåëèêîëåïíîé êâàäðèãîé Ëèñèïïà, êàçàëîñü, óâëåêàþùåé ââûñü Àïîëëîíà
è Äèàíó, ñ áåëûìè ñòàòóÿìè áîãîâ, ñ æåíùèíàìè è ìóæ÷èíàìè, ïîõîæèìè
íà ýòè ñòàòóè, èáî âñå îíè áûëè â òîãàõ, ïåïëóìàõ, ñòîëàõ, âåëè÷àâî
íèñïîäàâøèõ äî çåìëè ìÿãêèìè ñêëàäêàìè, íà êîòîðûõ óãàñàëè ëó÷è
çàõîäÿùåãî ñîëíöà. È êàçàëîñü, ÷òî ñðåäè ýòèõ ìðàìîðíûõ ãðîìàä äîëæíû
áûëè îáèòàòü ïîëóáîãè. È âñå ýòî è ìíîãîå äðóãîå ïîðàçèâøåå Ëèãèþ
ñâîåé èððåàëüíîé êðàñîòîé íîìèíèðóåòñÿ ïîñðåäñòâîì âûøåïðèâåäåííûõ
ñëîâîñî÷åòàíèé dziwny wiat, cudny wiat. Íî ýòèì èñòèííûé ñìûñë
ñîîòíåñåííûõ ñ íåðîíîâñêèì ìèðîì íàãëÿäíî-÷óâñòâåííûõ îáðàçîâ îòíþäü
íå èñ÷åðïûâàåòñÿ. Îùóùåíèå ñòðàííîé ïðîòèâîðå÷èâîñòè, êîòîðîå
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ñ ïåðâûõ ìèíóò ïðåáûâàíèÿ âî äâîðöå Íåðîíà îõâàòèëî Ëèãèþ, ïî ìåðå
ïîëó÷åíèÿ îò Àêòû äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïîñòåïåííî ïåðåðàñòàåò
â ÷óâñòâî òðåâîãè, îòâðàùåíèÿ è ñòðàõà. Äà, ìðàìîðíûå ñòåíû, êîëîííû,
ñòàòóè áîãîâ ïîðàæàþò âîîáðàæåíèå è ïðèâëåêàþò ñâîåé íåçåìíîé,
òîðæåñòâåííîé êðàñîòîé, íî âåäü èìåííî çäåñü, ñðåäè ýòîãî âåëèêîëåïèÿ,
ðàçäàâàëèñü ñòîíû è õðèïû óìèðàþùèõ: íà ïîëó è êîëîííàõ åùå òåìíåþò
ïÿòíà êðîâè, áðûçíóâøèå íà áåëûé ìðàìîð èç òåëà Êàëèãóëû, ãäå-òî çäåñü
áèëñÿ â êîíâóëüñèÿõ Êëàâäèé, à âîí òàì, â ïîäçåìåëüå, Äðóç îò ãîëîäà ãðûç
ñîáñòâåííûå ðóêè7. È âñå ýòè äåòàëè êðîâàâîãî íåðîíîâñêîãî áûòà òàêæå
ìîãóò áûòü êâàëèôèöèðîâàíû êàê ñîñòàâëÿþùèå òîãî cudnego, dziwnego
ìèðà, ñ êîòîðûì ñòîëêíóëàñü Ëèãèÿ.
Îäíàêî îðãàíè÷åñêàÿ ñîîòíåñåííîñòü ñåìàíòèêè ëåêñåì cudny, dziwny
ñ ïðåäñòàâëåíèåì î ÷åì-òî íåîáû÷íîì äåëàåò çàêîíîìåðíûì èõ
èñïîëüçîâàíèå è â êà÷åñòâå ðåïðåçåíòàíòîâ êàòåãîðèè ïðåêðàñíîãî êàê
îäíîé èç ñóáñòàíöèé ýòîãî íåîáû÷íîãî, ÷òî ïîëó÷àåò îòðàæåííîñòü,
íàïðèìåð, â ñëåäóþùèõ ðåàëèçàöèÿõ äàííûõ ëåêñåì: dziwna pieñ, cudny
pos¹g, cudna noc, cudny brzeg. Ïðè ýòîì âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî
íàèáîëüøîå ÷èñëî òàêèõ ðåàëèçàöèé (â äàííîì ñëó÷àå ìû èìååì â âèäó
ëåêñåìó cudny, òàê êàê óïîòðåáëåíèÿ ëåêñåìû dziwny îãðàíè÷åíû äâóìÿ
âûøåïðèâåäåííûìè ïðèìåðàìè)  îñóùåñòâëÿåòñÿ â òåêñòàõ, ñîîòíåñåííûõ
ñ ìèðîì õðèñòèàíñòâà, òî÷íåå, ñ îäíîé èç öåíòðàëüíûõ ôèãóð ýòîãî ìèðà
 Ëèãèåé, â ëèöå êîòîðîé, êàê îòìå÷àåò Ãîðñêèé, àâòîð ñòðåìèëñÿ
ïðåäñòàâèòü îäíó èç òåõ äåâ-õðèñòèàíîê, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè èçìåíèëè
äóøó ìèðà8.
Áóäó÷è ñîñðåäîòî÷èåì óíèêàëüíîé âíåøíåé è äóõîâíîé êðàñîòû â åå
âûñøåì ïðîÿâëåíèè, Ëèãèÿ åñòåñòâåííî îêàçûâàåò íà îêðóæàþùèõ
ñèëüíîå ýìîöèîíàëüíîå âîçäåéñòâèå, îòðàæàÿñü â èõ ñîçíàíèè êàê
èñòèííîå ÷óäî. Cudny musi byæ wasz kraj ligijski [âîñêëèöàåò Àêòà,
ïîòðÿñåííàÿ êðàñîòîé Ëèãèè] gdzie takie siê rodz¹ dziewczyny (55).
Ïîýòîìó ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå ëåêñåìû cudny â êà÷åñòâå
íîìèíàòîðà âíåøíèõ è âíóòðåííèõ êà÷åñòâ èìåííî äàííîé ãåðîèíè
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå ìîòèâèðîâàííûì. Ñð.: Sta³a cudna jak cudny sen
[ ] lub jak pieñ (54); By³a tak cudna jak pos¹g i zarazem kwiat (498);
Ukaza³a mu sw¹ jasn¹ twarz i cudne oczy (286).
7
8

Ñì. òåêñò îðèãèíàëà è ïåðåâîäà, ñ. 5556.
È.Ê. Ãîðñêèé, op. cit., ñ. 212.
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Ñåìàíòè÷åñêàÿ ñóùíîñòü ëåêñåìû cudny, åå ñîîòíåñåííîñòü ñ êàòåãîðèåé
ïðåêðàñíîãî äîâîëüíî ÷åòêî âûÿâëÿþòñÿ â ñïåöèôèêå ñìûñëîâûõ
èíòåðïðåòàöèé äàííîé ëåêñåìû, îòðàæåííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðóññêèõ
ïåðåâîäàõ. Ñð. âûøåïðèâåäåííûå îðèãèíàëüíûå ïîëüñêèå òåêñòû ñ èõ ðóññêèìè ýêâèâàëåíòàìè:  ñòîÿëà íåïîäâèæíî  ïðåêðàñíàÿ, êàê äèâíûé ñîí
[ ] êàê ÷óäíàÿ ïåñíÿ  (53);  îíà áûëà ïðåêðàñíà, êàê ñòàòóÿ, êàê
öâåòîê  (482); Îíà ïîäíÿëà ïîêðûâàëî, îòêðûâ åìó ñâîå ñâåòëîå ëè÷èêî
è ïðåêðàñíûå, óëûáàþùèåñÿ ãëàçà (279).
Îñîáàÿ çíà÷èìîñòü îáðàçà Ëèãèè ñðåäè äðóãèõ ïåðñîíàæåé ðîìàíà, åãî
ñîîòíåñåííîñòü ñ ïðåäñòàâëåíèåì î ÷óäå îïðåäåëÿåòñÿ è òåì, ÷òî äëÿ
Ñåíêåâè÷à Ëèãèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëüêîé, à óïîìèíàåìûå Òàöèòîì ëèãèéöû 
ïðåäêàìè ïîëÿêîâ9, íà ÷òî íåïîñðåäñòâåííî óêàçûâàåòñÿ â ðàáîòàõ òàêèõ
ó÷åíûõ, êàê Ñòàíèñëàâ Ïòàøèöêèé, Òàäåóø Çåëèíñêèé, Àáåëü Ìàíñè è äð.
Îäíàêî âûøåïðèâåäåííûå ðåïðåçåíòàöèè ïðåêðàñíîãî ïðè åãî îöåíêå
ñ ïîçèöèé õðèñòèàíñêîé ýñòåòèêè íå ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè.
Âñïîìíèì, êàê íðàâñòâåííî ïðåîáðàæàþùèéñÿ Âèíèöèé íà÷èíàåò
ïîñòåïåííî ïîíèìàòü, ÷òî â ìèð êóëüòà óâåðåííîãî â ñåáå, îáíàæåííîãî
òåëà ïðèõîäèò ñîâñåì èíàÿ êðàñîòà, êàêîé åùå íå áûëî,  áåñïðåäåëüíî
÷èñòàÿ êðàñîòà äóøè, êîòîðóþ åìó õîòåëîñü íàçâàòü õðèñòèàíñêîé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ åå êðèòåðèÿìè ïðåêðàñíûì ÿâëÿåòñÿ è ñîãáåííûé,
ñ òðÿñóùèìèñÿ ðóêàìè àïîñòîë Ïåòð, è íåâûñîêèé, ñ êðèâûì íîñîì
è âîñïàëåííûìè âåêàìè àïîñòîë Ïàâåë èç Òàðñà. Ïðåêðàñíà ýòîé íîâîé
êðàñîòîé è Ëèãèÿ, ïåðåíåñøàÿ âî èìÿ Õðèñòà æåñòî÷àéøèå èñïûòàíèÿ:
íåðîíîâñêèé çàñòåíîê è, êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, òÿæåëóþ áîëåçíü,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî íàñòîëüêî èçìåíèëàñü âíåøíå, ÷òî ýñòåò Ïåòðîíèé äàæå
ïîäóìàë, ÷òî îíà, ïîæàëóé, íå ñòîèëà òåõ óñèëèé, ñòðàäàíèé è òðåâîã,
êîòîðûå åäâà íå ñâåëè Âèíèöèÿ â ìîãèëó. È äåéñòâèòåëüíî,  teraz twarz
jej sta³a siê niemal przezroczysta, rêce wychud³y, cia³o wyszczupla³o [ ] usta
poblad³y i oczy zdawa³y siê byæ mniej b³êkitne ni¿ przedtem. Z³otow³osa Eunice
[ ] wygl¹da³a przy niej jak bóstwo  (499). Oäíàêî äëÿ äóõîâíî
ïðåîáðàæåííîãî Âèíèöèÿ, òåïåðü ëþáèâøåãî åå äóøó  który kocha³
teraz jej duszê (499), oíà ïî-ïðåæíåìó, íåò, äàæå áîëåå, ÷åì ïðåæäå, áûëà
ñàìîé ïðåêðàñíîé è æåëàííîé.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â íåïîñðåäñòâåííîé ñîîòíåñåííîñòè
ñ ýòèì íîâûì òèïîì êðàñîòû â ðîìàíå ðåàëèçóåòñÿ ñâåò. È ýòî îòíþäü íå
9

s. 498.

Ñì.: H. Sienkiewicz, Dzie³a. Wydanie zbiorowe, t. ILX, Warszawa 19491955, t. LV,
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ñëó÷àéíî, âåäü è âîñêðåñøèé Õðèñòîñ, ïî ñâèäåòåëüñòâó àïîñòîëà Ïåòðà,
ÿâëÿëñÿ ëþäÿì â âèäå ñâåòà  on by³ jako wiat³oæ (166). Ïðè÷åì
â êà÷åñòâå ðåïðåçåíòàíòà ýòîãî ñâåòîîáðàçà âûñòóïàåò öåëûé ðÿä ëåêñåì,
â ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå êîòîðûõ ïîëó÷àåò îòðàæåííîñòü ïðåäñòàâëåíèå
î ñâåòå, ñâå÷åíüå, áëåñêå, íàïðèìåð: jasny, janieæ, (s)p³on¹æ, wieciæ, wiat³o,
wietlisty, olniewaæ, rozpromieniony, blask. Ïðèâåäåì ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðèìåðû, ñîîòíåñåííûå ñ îáðàçàìè õðèñòèàí  Ëèãèè è Óðñà: Akte po raz
pierwszy widzia³a tak¹ modlitwê i nie mog³a oczu oderwaæ od Ligii [ ]. wit
obrzuci³ wiat³em jej ciemne w³osy i bia³e peplum, odbi³ siê w renicach i ca³a
w blasku, sama wygl¹da³a jak wiat³o (74); Ale nie by³o w¹tpliwoci: widzia³
Ligiê [ ] Sta³a w pe³nym wietle [ ] usta mia³a nieco otwarte, oczy wzniesione ku Aposto³owi  (168); Ligia podniós³szy na niego wietliste oczy rzek³a  (271);  ukaza³a mu sw¹ jasn¹ twarz i cudne miej¹ce siê oczy 
(286);  niebieskie, dziecinne oczy olbrzyma wieci³y szczêciem (76).
Ýòîò ñâåò êàê èñòî÷íèê èñòèííîé êðàñîòû â ñòðóêòóðå ðîìàíà
ðåàëèçóåòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé ñîîòíåñåííîñòè ñ ïðåäñòàâëåíèåì íå
òîëüêî î ñâÿòîñòè, íî è äóõîâíîì âåëè÷èè, ÷òî íàèáîëåå îò÷åòëèâî
ïðîÿâëÿåòñÿ â òåêñòàõ, ðåïðåçåíòèðóþùèõ îáðàç ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïåòðà.
Ñð.: Jemu [ ] z oczu bi³ blask coraz wiêkszy i sz³a od niego si³a, szed³
majestat, sz³a wiêtoæ (397);  starzec mówi³ o ¿yciu, prawdzie, mi³oci,
Bogu, i myli jego olniewa³y od blasku, jak olniewaj¹ oczy od b³yskawic
nieustannie po sobie nastêpuj¹cych (164). Ïðè ýòîì îñîáóþ ýñòåòè÷åñêóþ
âûðàçèòåëüíîñòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåòîâûå íîìèíàöèè âûÿâëÿþò
â òåêñòå, ïåðåäàþùåì ïîèñòèíå òðèóìôàëüíîå øåñòâèå àïîñòîëà ê ìåñòó
ñâîåé êàçíè. Ñð.:  twarz starca mia³a w sobie tyle pogody i tak¹ jania³a
radoci¹, i¿ wszyscy pojêli, ¿e to [ ] zwyciêzca odbywa pochód tryumfalny
[ ]. I szed³ w poczuciu spe³nionego podboju, wiadom swej [ ] mocy, ukojony, wielki (509);  z g³ow¹ w promieniach i z³otych blaskach (510).
Òàêèì îáðàçîì, âñåé ñòðóêòóðîé ñâîåãî ðîìàíà, êîòîðûé è â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ êàê íèêîãäà àêòóàëüíûì, âñåé ñèñòåìîé èñïîëüçóåìûõ
â íåì ñðåäñòâ ÿçûêîâîé õóäîæåñòâåííîé âûðàçèòåëüíîñòè, àâòîð ñòðåìèòñÿ
îáîçíà÷èòü èñòèííûå æèçíåííûå öåííîñòè, îòðàæåííûå â ïðåäñòàâëåíèè
î ïðåêðàñíîì â åãî ïðîòèâîïîñòàâëåííîñòè áåçîáðàçíîìó, è ñòàâèò âå÷íûé
âîïðîñ: Quo vadis?, òî åñòü Êóäà èäåøü?  â ìèð èñòèííîé êðàñîòû,
ñîîòíåñåííîé ñ âå÷íûìè ïîñòóëàòàìè õðèñòèàíñòâà, èëè â ìèð ëîæíîé
êðàñîòû, ëîæíûõ æèçíåííûõ öåííîñòåé, à çíà÷èò, â ìèð äèñãàðìîíèè
è ðàñïàäà.
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Streszczenie
Leksyka emotywno-oceniaj¹ca jako rodek wyra¿enia dychotomii piêkne  brzydkie
w powieci Henryka Sienkiewicza Quo vadis? (orygina³  przek³ad rosyjski)
W artykule na materiale orygina³u i rosyjskiego przek³adu powieci H. Sienkiewicza Quo
vadis?, odzwierciedlaj¹cej postulaty wczesnego chrzecijañstwa, przeciwstawione postulatom moralnym Rzymu Nerona, ustala siê istotê dychotomii piêkne  brzydkie  bêd¹cej jednym z kryteriów
budowania systemu wartoci. Ustala siê miejsce tej kategorii estetycznej w indywidualnym stylu
pisarza i sposoby jej reprezentacji jêzykowych, wród których najwa¿niejsze miejsce zajmuje leksyka
emotywno-oceniaj¹ca, w tym leksemy-nazwy wiat³a jako pocz¹tku odrodzenia duchowego.

Summary
Emotive and estimated vocabulary as a means of impression of dichotomy beautiful // ugly in
Henryk Sienkiewiczs novel Quo vadis (original-Russian translation)
The paper presents the study of the original and Russian translation of H. Senkevichs novel
Quo vadis? The postulates of early Christianity as opposed to moral postulates of the Neron
Rome, the essence of the beautiful // the ugly dichotomy, which is one of the criteria of the
veritable values are revealed, as well as the role of this aesthetic category in the authors ideostyle
and the ways of its language presentations, where the lexis with emotive charge plays dominating
role, the nominators of the light as morals reforming outset among them.
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Ôîëüêëîðíûå ìàðãèíàëèè â áåëîðóññêèõ ìåäèà:
ñîçäàíèå è ïðåîäîëåíèå ñîöèàëüíûõ ìèôîâ
Â êà÷åñòâå îáúåêòà â äàííîì äîêëàäå ðàññìàòðèâàþòñÿ ôîëüêëîðíûå
åäèíèöû, ïðîäóêò íåïðîôåññèîíàëüíîãî ëèòåðàòóðíîãî è ÿçûêîâîãî
òâîð÷åñòâà íàðîäà êàê îñîáîé ôîðìû ñîâðåìåííîãî êóëüòóðíîãî ïðîöåññà:
êðûëàòûå âûðàæåíèÿ, âîñõîäÿùèå ê ðàçëè÷íûì èñòî÷íèêàì
(õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå, òðàäèöèîííîìó ôîëüêëîðó, ïîëèòè÷åñêèì
øòàìïàì, ðåêëàìå), ðåãóëÿðíî âîñïðîèçâîäèìûå â ñîâðåìåííîì
ïîâñåäíåâíîì äèñêóðñå, à òàêæå àíåêäîòû, ïàðîäèè è ò. ï. Ïîòåíöèàëüíàÿ
îòêðûòîñòü ñôåðû ôîëüêëîðà a priori  ãàðàíòèÿ åãî æàíðîâîãî
îáíîâëåíèÿ. Òàê, áåëîðóññêèé èññëåäîâàòåëü Å. È. ßíîâè÷ êîíñòàòèðóåò
ôîðìèðîâàíèå íîâîãî æàíðà ñîâðåìåííîãî ôîëüêëîðà, îïðåäåëÿÿ åãî êàê
íàðîäíî-ëèòåðàòóðíûé àôîðèçì (Âîðîí âîðîíó ãàç íå âûêëþ÷èò; Íà
ñåþùèõ ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå è ïàõàòü óäîáíî; Èç äâóõ çîë âûáèðàþò
áîëåå ïðèáûëüíîå)1.
Ïðåäìåò ðàññìîòðåíèÿ ñîñòàâëÿþò ñåìàíòèêà è ïðàãìàòèêà ïîäîáíûõ
åäèíèö ñîâðåìåííîãî ôîëüêëîðà, à òàêæå ñòðàòåãèè èõ ñîçäàíèÿ
(ïîñëåäíèå ðåàëèçóþò äâà ãëîáàëüíûõ êîãíèòèâíûõ ïðîöåññà:
ïðîèçâîäñòâî è äåêîíñòðóêöèþ ñîöèàëüíûõ ìèôîâ).

1. Ôîëüêëîðíîå ïðîñòðàíñòâî èíäóñòðèàëüíîãî
è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà
Íåëüçÿ íå âèäåòü, ÷òî ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ôîëüêëîðíûõ æàíðîâ,
êîòîðûå, â ñèëó òðàäèöèè, òîëüêî è åñòü äëÿ íàñ íàñòîÿùåå íàðîäíîå
òâîð÷åñòâî, ïîñòåïåííî óòðà÷èâàåò ñâîþ ðîëü è äëÿ ãîðîæàíèíà, è äëÿ
1 Å. È. ßíîâè÷, Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ àôîðèñòèêà (ñåìàíòèêà, ñòèëü, ñòðóêòóðà
òåêñòà è ìåõàíèçìû åãî ïîðîæäåíèÿ), [â:] Âûáðàíûÿ íàâóêîâûÿ ïðàöû Áåëàðóñêàãà
äçÿðæà¢íàãà óí³âåðñ³òýòà ¢ 7 òò., Ì³íñê 2001, ñ. 434441.
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ñåëüñêîãî æèòåëÿ. Ïî ñïðàâåäëèâîìó çàìå÷àíèþ ðîññèéñêîãî
ôîëüêëîðèñòà Ê. À. Áîãäàíîâà, èçó÷åíèå òàêèõ æàíðîâ, êàê áûëèíà, ñêàçêà
èëè èñòîðè÷åñêàÿ ïåñíÿ, ñåãîäíÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè íàïîìèíàåò
ðàáîòó àðõåîëîãà èëè ïàëåîàíòðîïîëîãà, ïðèáåãàþùèõ ê ðåòðîñïåêòèâíûì
ìåòîäàì àíàëèçà è ãèïîòåòè÷åñêèì îáúÿñíèòåëüíûì ìîäåëÿì. Èòàê,
ïðèçíàâàÿ äàííûå ôàêòû êóëüòóðû óõîäÿùèìè èëè âïîëíå àðõèâíûìè,
èññëåäîâàòåëü íåèçáåæíî ñòàâèò âîïðîñ: ÷åì çàìåùàåòñÿ òðàäèöèîííûé
ôîëüêëîð â äèñêóðñå ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà?
Ñîâðåìåííîå îáùåñòâî íåñîïîñòàâèìî ñ îáùåñòâîì, ñêàæåì, ñåðåäèíû
ïðîøëîãî âåêà â ñèëó íåñîïîñòàâèìîñòè ñêîðîñòåé â ïåðåäà÷å
è ïåðåðàáîòêå èíôîðìàöèè. Ïîíèìàÿ ýòî, íåòðóäíî ïðèíÿòü è ïîçèöèþ
èññëåäîâàòåëåé, êîòîðûå óêàçûâàþò íà ôîëüêëîðíîå çíà÷åíèå òàêèõ
ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè, êàê, íàïðèìåð, òåëåâèäåíèå èëè Èíòåðíåò. Òî
è äðóãîå ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ
â îáëàñòè òåîðèè êîììóíèêàöèè è èíôîðìàöèè, â ÷àñòíîñòè òàê
íàçûâàåìîé Media Semiotics  ñåìèîòèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè),
íî âìåñòå ñ íèìè òàêæå èñòîðèêîâ êóëüòóðû è ôîëüêëîðèñòîâ. Ñð.
ñïåöèàëüíûé òåðìèí Media Narraforms (ïîâåñòâîâàòåëüíûå ôîðìû ìàññìåäèà), ôèêñèðóþùèé ñïåöèôèêó ñîâðåìåííîé ôîëüêëîðíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè2. Èçó÷åíèå õàðàêòåðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ
òåëåâèçèîííîé èíôîðìàöèè îáíàðóæèâàåò, êàê ïîä÷åðêèâàåò ñïåöèàëèñò
â ýòîé îáëàñòè Äæîí Ôèñêè, ðàäèêàëüíîå ðîäñòâî òåëåâèçèîííîé
è ôîëüêëîðíîé êóëüòóðû, êàðäèíàëüíóþ âçàèìîñâÿçü òåëåâèçèîííûõ
ïðåäïî÷òåíèé è ñîïóòñòâóþùèõ èì èíñòðóìåíòîâ èíôîðìàöèîííîé
ôîëüêëîðèçàöèè. Áîëåå òîãî, èìåííî ïðèìåð òåëåâèäåíèÿ, êàê ñ÷èòàåò
Ôèñêè, íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì òåõ òåîðèé, êîòîðûå
ñôîðìèðîâàëèñü â êà÷åñòâå ôîëüêëîðèñòè÷åñêèõ, ò. å. äåëàþùèõ óïîð íà
ñîöèàëüíîì êîíòåêñòå è ìåõàíèçìàõ êîììóíèêàòèâíîãî ïîñðåäíè÷åñòâà3.
(Ñð. ôîðìóëèðîâêó êóëüòóðîëîãà è òåëåâåäóùåé Òàòüÿíû ×åðåäíè÷åíêî:
Òåëåñìîòðåíèå  ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé è íåêâàëèôèöèðîâàííûé ñïîñîá
óñâîåíèÿ êóëüòóðû.) Èëëþñòðàöèåé ôîëüêëîðíîé ýôôåêòèâíîñòè
òåëåâèäåíèÿ ìîæåò ñëóæèòü âîñïðèÿòèå ïîïóëÿðíûõ òåëåñåðèàëîâ (ìûëüíûõ
îïåð), òåëåâèêòîðèí, ðåêëàìû è äàæå òåëåíîâîñòåé (ôóíêöèîíèðîâàíèå
ïîñëåäíèõ, êñòàòè, òàê æå èñêëþ÷àåò îêîí÷àòåëüíûé òåêñò, êàê åãî
èñêëþ÷àåò òðàäèöèîííûé ôîëüêëîð).
2 S. Grider, The Media Narraform. Simbiosis of Mass Media and Oral Tradition ARV. Scandinavian Yearbook of Folklore 1981, vol. 37, c. 125131.
3 J. Fiske, Television Culture, London  New York 1997, c. 107.
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Ñïåöèôèêà ôîëüêëîðíîãî äèñêóðñà è ôîëüêëîðíîé êîììóíèêàöèè
ñîñòîèò íå ñòîëüêî â îñîáåííîñòÿõ ñàìèõ òåêñòîâ èëè èíûõ ÿâëåíèé
(îáúåêòîì ôîëüêëîðíîé êîììóíèêàöèè ìîæåò áûòü, â ïðèíöèïå, âñå ÷òî
óãîäíî), ñêîëüêî â ñïîñîáàõ èõ êîëëåêòèâíîãî ïîëó÷åíèÿ è ïåðåäà÷è,
à òàêæå â èõ ïðàãìàòè÷åñêîé ôóíêöèè (ïðàãìàòè÷åñêàÿ ñòîðîíà ôîëüêëîðà
ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî îí ôóíêöèîíèðóåò êàê íàáîð ôîðì, ïîçâîëÿþùèõ
èíäèâèäó è êîëëåêòèâó îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñâîåì êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå).
Òåëåâèäåíèå, Èíòåðíåò, æåëòàÿ ïðåññà, êîìèêñû, ïîïóëÿðíûå ïåñíè,
ðåêëàìà äåìîíñòðèðóþò, êàêóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ôîëüêëîðíîãî
äèñêóðñà ïîâñåäíåâíîñòè èãðàþò àðõåòèïû ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè è òå
ìåõàíèçìû, êîòîðûìè îíè ïîääåðæèâàþòñÿ (íàïðèìåð, ñëóõè è ñïëåòíè
êàê ÿçûê íàðîäíîãî ìåíòàëèòåòà, àíåêäîòû).

2. Ôîëüêëîðíûå ìàðãèíàëèè â êîíòåêñòå ñîâðåìåííîãî
ôîëüêëîðíîãî äèñêóðñà
Îòñóòñòâèå â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå åäèíñòâà â èíòåðïðåòàöèè
ôîëüêëîðíîãî ïîäïðîñòðàíñòâà ñîâðåìåííîé êóëüòóðû òðåáóåò ðàçúÿñíèòü
ïîëîæåíèÿ, èç êîòîðûõ ìû èñõîäèì â ñâîåé ðàáîòå. Â ñîâåòñêîé
ôîëüêëîðèñòèêå ïðåäìåòîì íàó÷íîãî âíèìàíèÿ, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿëèñü
çàïèñè, ñäåëàííûå â êðóãó êðåñòüÿíñêîãî îáùåíèÿ: ïåñíè, áûëèíû, ñêàçêè,
à äåòåðìèíàíòàìè ýòîãî ïîäõîäà ÿâèëèñü êàòåãîðèè êðåñòüÿíñêîãî è óñòíîïîýòè÷åñêîãî õàðàêòåðà ôîëüêëîðà. Òðàäèöèîííî ôîëüêëîðîì ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ òîëüêî òî, ÷òî èìååò îòíîøåíèå ê êðåñòüÿíàì è óäîâëåòâîðÿåò
êðèòåðèþ óñòíîñòè. Âûðàæåíèÿ ãîðîäñêîé ôîëüêëîð èëè ïèñüìåííûé
ôîëüêëîð èçíà÷àëüíî âîñïðèíèìàëèñü êàê íåêàÿ àíîìàëèÿ â äóõå
îêñþìîðîíà. (Êñòàòè, â çàïàäíîåâðîïåéñêîé íàó÷íîé òðàäèöèè òàêîå
ðàçëè÷èå èçíà÷àëüíî íå èãðàåò ñóùåñòâåííîé ðîëè: Çàïàäíàÿ Åâðîïà íå
çíàåò ñòîëü æåñòêîãî ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ãîðîäà è äåðåâíè è, â ÷àñòíîñòè,
óñòíîé è ïèñüìåííîé êóëüòóðû, êàêèì îíî áûëî â Ðîññèè.) Í. È. Òîëñòîé,
ñîïîñòàâëÿÿ ïðèçíàêè òðàäèöèîííîãî êðåñòüÿíñêîãî ôîëüêëîðà
è òèïîëîãè÷åñêè ñáëèæàåìîãî ñ íèì ãîðîäñêîãî ôîëüêëîðà, ïðåäëîæèë
õàðàêòåðèçîâàòü ãîðîäñêîé ôîëüêëîð êàê ñâîåãî ðîäà àíòèôîëüêëîð,
ñïîñîáíûé èìåòü è óñòíóþ, è ïèñüìåííóþ ôîðìó, íî ñîõðàíÿþùèé, êàê
ïðàâèëî, àíîíèìíîñòü4. Ïî Í. È. Òîëñòîìó, êðåñòüÿíñêèé è ãîðîäñêîé
4

Í. È. Òîëñòîé, Îò À. Í. Âåñåëîâñêîãî äî íàøèõ äíåé, Æèâàÿ ñòàðèíà 1996, ¹ 2, ñ. 5.
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ôîëüêëîð îòëè÷àþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïðèçíàêàì: óñòîé÷èâîñòü ðåïåðòóàðà
â ñèñòåìå æàíðîâ è âî âðåìåíè  íåóñòîé÷èâîñòü, áûñòðàÿ ñìåíà
ðåïåðòóàðà, íàëè÷èå ðàçâåòâëåííîé ñèñòåìû æàíðîâ è åå
êîíñåðâàòèâíîñòü  çíà÷èòåëüíàÿ ðåäóêöèÿ æàíðîâîé ïàðàäèãìû,
ðàñïëûâ÷àòîñòü ãðàíèö æàíðà, îòíîñèòåëüíàÿ íåçàâèñèìîñòü îò
ëèòåðàòóðû, òðàäèöèîííîñòü, øèðîòà ñîöèàëüíîé áàçû  óçîñòü
ñîöèàëüíîé áàçû, ñâÿçü ñ ìåëêèìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè è ïðîôåññèÿìè.
×òîáû ñ÷èòàòü ôîëüêëîðîì â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà òðàäèöèîííîå
íàñëåäèå êàêîé-ëèáî ñîöèàëüíîé ãðóïïû, äîñòàòî÷íî îïðåäåëèòü êðèòåðèé
ðåïðåçåíòàòèâíîñòè òåêñòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ýòî íàñëåäèå. Â êà÷åñòâå
òàêîãî êðèòåðèÿ ïðèíÿòî ðàññìàòðèâàòü ïðåöåäåíòíîñòü, òðàäèöèîííî
ïîíèìàåìóþ â ñîöèîëèíãâèñòèêå êàê ñåìèîòè÷åñêóþ è ïñèõîëîãè÷åñêóþ
çíà÷èìîñòü òåêñòà èëè èíîé åäèíèöû äëÿ äàííîãî õðîíîòîïà, äàííîãî
ñîöèóìà â äàííîì êîíòåêñòå. Âàæíî, ÷òî ýòè òåêñòû ïîñòîÿííî
âîñïðîèçâîäÿòñÿ, èõ çíàíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ.
Èíûìè ñëîâàìè, ïî Ê. À. Áîãäàíîâó, ôîëüêëîðíî òî, ÷òî âñåì èçâåñòíî,
÷òî íå ïðåäïîëàãàåò êàêèõ-òî ñïåöèàëüíûõ îáúÿñíåíèé âíóòðè äàííîé
ñîöèàëüíîé ãðóïïû5. Ýòî ìîæåò áûòü àíåêäîò, ôðàçà èç ïîïóëÿðíîé ïåñíè
èëè êèíîôèëüìà, ðåêëàìíûé ñëîãàí, ðàñõîæàÿ öèòàòà êëàññèêà èëè
ïðîïàãàíäèñòñêèé ëîçóíã è ò.ï. Ïðè âñåì ñâîåì ãåíåòè÷åñêîì ðàçëè÷èè,
ìíîãèå èç ýòèõ òåêñòîâ, íåñîìíåííî, ñóùåñòâóþò ñåãîäíÿ êàê
òèïîëîãè÷åñêè ôîëüêëîðíûå. Ïîëàãàÿ îïðåäåëÿþùèìè ïðèçíàêàìè
ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå êîííîòàöèè, à òàêæå
ñïîñîáíîñòü ýòèõ òåêñòîâ ñëóæèòü êîëëåêòèâíîìó âçàèìîïîíèìàíèþ
â ñèòóàöèÿõ èäåîëîãè÷åñêîãî è ýòíîêóëüòóðíîãî ñàìîïîçíàíèÿ, Ê. À. Áîãäàíîâ
êâàëèôèöèðóåò êàê ôîëüêëîðíûå òåêñòû òèïà: Ñòóäåíòêà, êîìñîìîëêà,
àêòèâèñòêà, íàêîíåö, ïðîñòî êðàñàâèöà; Ïàðòèÿ  óì, ÷åñòü, ñîâåñòü
íàøåé ýïîõè; Íüþ-Éîðê  ãîðîä êîíòðàñòîâ; Ýëåìåíòàðíî, Âàòñîí;
Èìèäæ  íè÷òî, æàæäà  âñå. Áîëåå òîãî, îí ïðèçíàåò ôîëüêëîðíóþ
ôåíîìåíîëîãèþ â ðóññêîì êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå òàêèõ èíîÿçû÷íûõ
òåêñòîâ, êàê No pasaran, Hände hoch èëè All you need is love. Åñòåñòâåííî,
âîçíèêàåò âîïðîñ: â êàêîé ìåðå ôîëüêëîðíû òåêñòû-èñòî÷íèêè, ò. å. òåêñòû,
êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî äîïóñêàþò ñâîþ èíîòåêñòîâóþ ðåàëèçàöèþ? (Êñòàòè,
â òðàäèöèîííîé ôîëüêëîðèñòèêå õàðàêòåðíà ïîçèöèÿ À. Í. Âåñåëîâñêîãî,
óêàçûâàâøåãî íà êíèæíûå èñòî÷íèêè ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ). Îáîáùàÿ
5 Ê. À. Áîãäàíîâ, Ïîâñåäíåâíîñòü è ìèôîëîãèÿ: Èññëåäîâàíèÿ ïî ñåìàíòèêå
ôîëüêëîðíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2001, ñ. 48.
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îïûò çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé ôîëüêëîðíîãî ïðîñòðàíñòâà êóëüòóðû,
Ê. À. Áîãäàíîâ çàìå÷àåò, ÷òî ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå, êèíîöèòàòà,
ãàçåòíîå ñîîáùåíèå íå èñêëþ÷àþò ôîëüêëîðèñòè÷åñêîãî àíàëèçà, åñëè îíè
óäîâëåòâîðÿþò áîëüøåìó èëè ìåíüøåìó ÷èñëó »ôîëüêëîðíûõ« êðèòåðèåâ
(ñêàæåì, õàðàêòåðó áûòîâàíèÿ, ñòåïåíè óñòíîãî âàðüèðîâàíèÿ, ñâÿçè
ñ ìèôîëîãè÷åñêèìè àðõåòèïàìè è ò. ä.)6. Ïîä÷åðêèâàÿ ìíîãîîáðàçèå
âîçìîæíûõ îïèñàíèé ôîëüêëîðíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, èññëåäîâàòåëü
ïðåäëàãàåò èñïîëüçîâàòü ïîíÿòèå ôîëüêëîðíûõ ìàðãèíàëèé  òåêñòîâ,
êîòîðûå, âåðîÿòíî, ìîãëè áû ñòàòü ïðåäìåòîì è èíîãî àíàëèçà 
ñîöèîëîãè÷åñêîãî, ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ò. ä., íî ïðè
ýòîì îíè îáíàðóæèâàþò òàêæå ôîëüêëîðíóþ ôåíîìåíîëîãèþ7.
Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû äàëåêè îò ïðèâû÷íûõ áûëèí, ñêàçîê è ïàðåìèé.
Îäíàêî ïîñêîëüêó â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå èíôîðìàöèÿ áûòóåò
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñîâåðøåííî èíà÷å, ÷åì â ïðîøëîì âåêå, ëîãè÷íî ïðèçíàòü,
÷òî è ôîðìû ñóùåñòâîâàíèÿ ôîëüêëîðà îòäàëÿþòñÿ îò òðàäèöèîííûõ.
Òðàäèöèîííûå ðàçâåðíóòûå öåëîñòíûå ïîâåñòâîâàíèÿ óõîäÿò èç óñòíîé
êîììóíèêàöèè, óñòóïàÿ ìåñòî íàððàòèâíûì êëèøå  ôðàãìåíòàðíûì
òåêñòàì-ñèãíàëàì, àëëþçèÿì, íàìåêàì, êîòîðûå íå ñòîëüêî ïåðåäàþò
èíôîðìàöèþ, ñêîëüêî óêàçûâàþò íà åå îáëèãàòîðíûé èñòî÷íèê. Âîîáùå æå
äèíàìèêó ôîëüêëîðíîãî äèñêóðñà ñåãîäíÿ õàðàêòåðèçóþò äâà ïðîöåññà:
à) äðîáëåíèå ôîëüêëîðíîé èíôîðìàöèè, ðàçðóøåíèå íàððàòèâíûõ
ñòðóêòóð ñþæåòà, êîëëàæ âìåñòî ïîâåñòâîâàíèÿ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
îñîáåííîñòÿì ñàìîé ñîâðåìåííîé êóëüòóðû, ïðèçíàþùåé íå ñòîëüêî
öåííîñòü ñþæåòà, ñêîëüêî çíàêîâóþ ýôôåêòèâíîñòü îáðàçà;
á) äðîáëåíèå ñàìîãî ôîëüêëîðíîãî ïðîñòðàíñòâà íà ðàçëè÷íûå
ôîëüêëîðíûå ïîäïðîñòðàíñòâà: øêîëüíûé, òþðåìíûé, àðìåéñêèé,
öåðêîâíûé ôîëüêëîð è ò. ï.

3. Ôîëüêëîðíûå èííîâàöèè â ñîâðåìåííûõ áåëîðóññêèõ ìåäèà:
ïðåîäîëåíèå ñîöèîêóëüòóðíûõ ñòåðåîòèïîâ
 Èìèäæ  íè÷òî, æàæäà  âñå!  ñêàçàë áðàòåö Èâàíóøêà, ñòóêíóâ
êîçëèíûì êîïûòöåì. Ýòà ïàðîäèÿ ýêñòðàïîëèðóåò ñëîãàí èç ðåêëàìû
íàïèòêà Ñïðàéò â âîçìîæíûé ìèð ðóññêîé íàðîäíîé ñêàçêè î ñåñòðèöå
6
7

Ibidem, ñ. 70.
Ibidem, ñ. 77.
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Àë¸íóøêå è å¸ áðàòöå Èâàíóøêå, êîòîðûé âûïèë èç êîëîäöà è ïðåâðàòèëñÿ
â êîçë¸íêà. Â äàííîé ôîëüêëîðíîé ìàðãèíàëèè îòðàæåíû ñîöèàëüíûå,
ïñèõîëîãè÷åñêèå, êóëüòóðíûå è ÿçûêîâûå ÷åðòû, ïðèñóùèå ôîëüêëîðíîìó
äèñêóðñó: âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè ëþáûì
ñòåðåîòèïàì, âêëþ÷àÿ ìèôîëîãè÷åñêèå; îñîáûé õàðàêòåð âîñïðèÿòèÿ
äîíîðñêèõ òåêñòîâ  ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåöåïöèåé àâòîðñêîãî
ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ (óñòàíîâêà íà äîñòðàèâàíèå âìåñòî õàðèçìû
àâòîðñêîãî ïðàâà); îêñþìîðîííîå ñî÷åòàíèå ñëîâ è ôðàç.
Ñòåðåîòèïû ìàññîâîé è ïîïóëÿðíîé êóëüòóðû ôîðìèðóþò
ïðåäïî÷òåíèÿ, ôîëüêëîðèçèðóåìûå â ðèòîðè÷åñêèõ è ñþæåòíûõ
èííîâàöèÿõ ñîâðåìåííîãî ïîâñåäíåâíîãî äèñêóðñà, êîòîðûé, êàê èçâåñòíî,
íàõîäèòñÿ ïîä ñèëüíåéøèì âëèÿíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
è ðåêëàìû. Ñð. ïðåîäîëåíèå íðàâîó÷èòåëüíîé ïðàãìàòèêè ëèòåðàòóðíûõ
(çäåñü èç ïðîèçâåäåíèé Íèêîëàÿ Îñòðîâñêîãî è Ìàêñèìà Ãîðüêîãî)
è áèáëåéñêèõ àôîðèçìîâ, æàíðîâûõ êëèøå, ïàðåìèé è ïðîñòî ðàñõîæèõ
ñåíòåíöèé æèòåéñêèì çäðàâûì ñìûñëîì:
1) Æèçíü äàåòñÿ îäèí ðàç, è ïðîæèòü åå íàäî â Êðûìó; Æèçíü
äàåòñÿ îäèí ðàç è, êàê ïðàâèëî, â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò; Æèçíü
äàåòñÿ îäèí ðàç, à óäàåòñÿ åùå ðåæå;
2) Ðîæäåííûé ïîëçàòü ëåòàòü íå ìîæåò, íî ìîæåò çàïîëçòè òàê
äàëåêî, ÷òî ðîæäåííûå ëåòàòü áóäóò ïîëçàòü ïåðåä íèì;
3) Ñòó÷èòå  è âàñ îòêîïàþò;
4) Õðàíè òåáÿ Ãîñïîäü [ ] â ñóõîì ïðîõëàäíîì ìåñòå;
5) Èèñóñ èçìåíèë òâîþ æèçíü. Ñîõðàíèòü èçìåíåíèÿ â äîêóìåíòå
Æèçíü? Äà. Íåò. Îòìåíà;
6) Åñëè òåáÿ óäàðèëè ïî ïðàâîé ùåêå, ïîäñòàâü ëåâóþ  ÷åëþñòü
âñòàíåò íà ìåñòî;
7) Îäèí â ïîëå íå âîèí, à æåðòâà âîèíà;
8) Òîò, êòî ñìååòñÿ ïîñëåäíèì, ïëîõî ïîíèìàåò øóòêè;
9) È æèëè îíè äîëãî è ñ÷àñòëèâî [...] ïîêà íå âñòðåòèëèñü.
Î÷åâèäíî, ÷òî ðèòîðè÷åñêè ýòè ôîëüêëîðíûå ìàðãèíàëèè
îáåñïå÷èâàþòñÿ ïðèåìîì íåîïðàâäàííîé ïðåçóìïöèè, èëè îáìàíóòîãî
îæèäàíèÿ: íå÷òî êàæóùååñÿ åñòåñòâåííûì, ïðàâèëüíûì, ñòàáèëüíûì
ïðåäñòàåò ñâîåé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ, äèñêðåäèòèðóåòñÿ. Ýòî àáñîëþòíî
òèïè÷íî äëÿ êëàññè÷åñêîãî ôîëüêëîðà, ãäå ñìåõ íàðóøàåò è ðàçðóøàåò
çíàêîâóþ ñèñòåìó, ñóùåñòâóþùóþ â ìèðå êóëüòóðû è [ ] ñîçäàåò ìèð
àíòèêóëüòóðû, [ ] áîëåå ñïðàâåäëèâîé8.
8

Ä. Ñ. Ëèõà÷åâ, À. Ì. Ïàí÷åíêî, Í. Â. Ïîíûðêî, Ñìåõ â äðåâíåé Ðóñè, Ëåíèíãðàä 1984, ñ. 3.
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Â êà÷åñòâå óíèâåðñàëèè, îðãàíèçóþùåé êëàññè÷åñêîå è ñîâðåìåííîå
âåðáàëüíîå íàðîäíîå òâîð÷åñòâî, âûñòóïàåò ñìåõ, ôóíêöèÿ êîòîðîãî 
ðàçäåâàòü ðåàëüíîñòü îò ïîêðîâîâ ýòèêåòà, öåðåìîíèàëüíîñòè, èñêóññòâåííîãî íåðàâåíñòâà, îò âñåé ñëîæíîé çíàêîâîé ñèñòåìû äàííîãî
îáùåñòâà 9. Îáùåïðèçíàííà ôóíêöèÿ ôîëüêëîðà êàê ñðåäñòâà ñíÿòèÿ
ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, íàïðèìåð ñòðàõà, îùóùåíèÿ êàòàñòðîôè÷íîñòè
áûòèÿ  èìåííî áëàãîäàðÿ ñìåõó10.
Â ñîâðåìåííîì ãîðîäñêîì ôîëüêëîðå ñòàðàÿ ôîëüêëîðíàÿ ìèôîëîãèÿ
ïåðåâîäèòñÿ â êàòåãîðèþ ïðîôàííîãî. Ñíèæåííîå ïàðîäèðîâàíèå
êëàññè÷åñêèõ ëèòåðàòóðíûõ è ôîëüêëîðíûõ ñþæåòîâ â àíåêäîòàõ
â ñòèëèñòè÷åñêîì ïëàíå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîâìåùåíèåì âîçìîæíûõ ìèðîâ,
êîãäà â õóäîæåñòâåííûé èëè ôîëüêëîðíûé óíèâåðñóì âòîðãàåòñÿ
âîçìîæíûé ìèð ïîâñåäíåâíîñòè ñ åãî ðåàëèÿìè è îáûäåííûì çäðàâûì
ñìûñëîì. Ñð.: 1) Øåë-øåë Èâàí-öàðåâè÷ çà ñâîåé ñòðåëîé. Ïðèõîäèò íà
áîëîòî, à åãî ñòðåëó ëÿãóøêà â ëàïàõ äåðæèò è ãîâîðèò:  Âîçüìè ìåíÿ,
Èâàí-öàðåâè÷, îòíåñè äîìîé. Ïîöåëóåøü  ñòàíó äåâèöåé-êðàñàâèöåé
è áóäó òåáå âåðíîé æåíîé.  Âçÿë Èâàí-öàðåâè÷ ëÿãóøêó, ïðèíåñ äîìîé. 
Íó, ÷òî æ òû ìåíÿ íå öåëóåøü?  ñïðàøèâàåò îíà.  À çà÷åì? Ãîâîðÿùàÿ
ëÿãóøêà ïðèêîëüíåå; 2) Èâàí-öàðåâè÷ íà ñâàäüáå öåëóåò òî öàðåâíó, òî
ëÿãóøêó, òî öàðåâíó, òî ëÿãóøêó. À ãîñòè âñå ãëóìÿòñÿ:  Ãîðüêî! Ãîðüêî!
3) Ðàçðåçàëè íà áàçàðå áîëüøóþ òûêâó, à òàì Çîëóøêà.  Ýõ,  ãîâîðèò, 
íå óñïåëà äî ïîëóíî÷è èç êàðåòû âûëåçòè.
Îñîáåííî ìíîãî÷èñëåííà ñåðèÿ àíåêäîòîâ, òðàâåñòèðóþùèõ
ìèôîëîãåìó çîëîòàÿ ðûáêà. Ñð., íàïðèìåð: 1) Ïîéìàë íîâûé ðóññêèé
çîëîòóþ ðûáêó è ãîâîðèò:  Õî÷ó áûòü ðóññêèì öàð¸ì!  Ìàõíóëà ðûáêà
õâîñòèêîì, îí òóò æå î÷óòèëñÿ â íåçíàêîìîé êîìíàòå â îêðóæåíèè
ñòàðîìîäíî îäåòûõ ëþäåé. Òóò âõîäèò êîìèññàð â êîæàíêå:  Ãðàæäàíèí
Ðîìàíîâ! Ïîæàëóéòå â ïîäâàë ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ!; 2) Ýñòîíåö ïîéìàë
çîëîòóþ ðûáêó, è îíà ãîâîðèò åìó  Îòïóñòè ìåíÿ, ÿ èñïîëíþ ëþáîå òâîå
æåëàíèå.  Ýñòîíåö åå çà õâîñò è äàâàé ëóïèòü îá äåðåâî äà
ïðèãîâàðèâàòü:  Íå íàä-äî ðàç-ãî-âà-ðèâàòü ñî ìíîé ïî-ðóñ-ñêè! Êàê
è â äðåâíåðóññêèõ ïàðîäèÿõ, ñìûñë ïðèâåäåííûõ òåêñòîâ çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òîáû ðàçðóøèòü çíà÷åíèå è óïîðÿäî÷åííîñòü çíàêîâ, äàòü èì
íåîæèäàííîå è íåóïîðÿäî÷åííîå çíà÷åíèå, ñîçäàòü íåóïîðÿäî÷åííûé ìèð
àíòèêóëüòóðû.
9
10

Ibidem, ñ. 16.
À. Ñ. Êàðãèí, Í. À. Õðåíîâ, Ôîëüêëîð è êðèçèñ îáùåñòâà, Ìîñêâà 1993, ñ. 71.
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4. Ðåêëàìíîå ìèôîòâîð÷åñòâî è òðàâåñòèðîâàíèå
ðåêëàìíûõ ìèôîâ
Ðåêëàìà êàê ñôåðà ñîâðåìåííîãî ôîëüêëîðíîãî ïðîñòðàíñòâà
íàñëåäóåò îò òðàäèöèîííîãî ôîëüêëîðà åãî ôóíêöèþ óïîðÿäî÷èâàíèÿ
ìèðîâîñïðèÿòèÿ, çàùèòû îò õàîñà, îïðåäåëÿåò, ïîäîáíî ìèôó, ãðàììàòèêó
ïîâåäåíèÿ (òåðìèí Ìèð÷å Ýëèàäå). Âåðáàëüíàÿ è âèçóàëüíî-âåðáàëüíàÿ
ðåêëàìà îáðåòàåò ñåãîäíÿ ñòàòóñ òâîðÿùåãî Ëîãîñà  òâîðÿùåãî ðûíî÷íûå
òåíäåíöèè, öåííîñòè ìàññîâîé êóëüòóðû. Òàêóþ æå ðîëü, êñòàòè, èãðàåò
ïðîïàãàíäèñòñêîå ñëîâî â òîòàëèòàðíûõ ñèñòåìàõ. Ñëîãàí è ëîçóíã
òèïîëîãè÷åñêè ñõîäíû, ðàçëè÷èå èõ â òîì, ÷òî ïðîïàãàíäà ïðîäâèãàåò íå
òîâàðû, à ïîëèòè÷åñêèå öåëè, àêòèâíî èñïîëüçóÿ, ìåæäó ïðî÷èì,
ôîëüêëîðíûå ïåðñîíàæè (ñð. ñåðèþ àíåêäîòîâ î ×àïàåâå, Ïåòüêå è Àíêå,
âûðîñøóþ èç îôèöèàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ìèôîëîãèè ÑÑÑÐ 30-õ
ãîäîâ). Â ñôåðå æå Public Relations ñëîãàí è ëîçóíã è âîâñå ñëèëèñü
â åäèíûé ñóáæàíð ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû: Ãîëîñóé èëè ïðîèãðàåøü!
Ãîëîñóé ñåðäöåì!
Ïîñëå òîãî êàê ðåëèãèÿ è èäåîëîãèÿ óòðàòèëè ñâîþ ôóíêöèþ
îðãàíèçàöèè è óïîðÿäî÷èâàíèÿ äóõîâíîé æèçíè îáùåñòâà, ïðîäóöèðîâàíèå
íîâûõ ñîöèàëüíûõ ìèôîâ ñîñðåäîòî÷èëîñü â ñôåðå ðåêëàìíîé
êîììóíèêàöèè  Á. Ë. Áîðèñîâ íàçûâàåò ðåêëàìó îñîáûì âèäîì
ìèôîëîãèè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà11. Èòàê, â êà÷åñòâå çàùèòû îò õàîñà
ðåêëàìíûé äèñêóðñ ýëåêòðîííûõ äæóíãëåé (âûðàæåíèå Ìàðøàëëà
Ìàêëþýíà) ïðåäñòàâëÿåò áûòîâûå ìåëî÷è âðîäå øàìïóíÿ, øîêîëàäà
è ïðîêëàäîê, à äîìèíàíòîé â ïðåäëàãàåìîé ñèñòåìå öåííîñòåé ñòàíîâèòñÿ
òåëî, íàõîäÿùååñÿ â öåíòðå ðåêëàìíîé êàðòèíêè. Êñòàòè, ïî ñëîâàì
Á. Ë. Áîðèñîâà, ñîâðåìåííàÿ êóëüòóðíàÿ ïàðàäèãìà òðàêòóåò æèçíü
èíäèâèäà êàê øîó, ãäå âèäèìîñòü âàæíåå ðåàëüíîñòè, ïðè÷åì âàæíî íå
ñàìî òåëî, à åãî èìèäæ12.
Ìèô î òåëå, îñ÷àñòëèâëåííîì ñîâåðøåííûìè âåùàìè, âñòðîèëñÿ
â ðåàëüíîñòü è îïðåäåëÿåò ìàññîâîå ïîâåäåíèå  êàê â ïðåæíèå âðåìåíà
ëîçóíãè. Ñâîåîáðàçíûìè ýðçàöìîëèòâàìè ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ñóããåñòèâíîãî
ýôôåêòà (ñð. ôîðìóëèðîâêó Òàòüÿíû ×åðåäíè÷åíêî: Ðåêëàìíûå ñëîãàíû 
ìîëèòâû êóëüóðû êîìôîðòà) âûñòóïàþò èìïëèöèòíûå èìïåðàòèâû òèïà
Òåôàëü, òû âñåãäà äóìàåøü î íàñ! Íåñêàôå  âñå ê ëó÷øåìó! Îëâýéç
11
12

Á. Ë. Áîðèñîâ, Òåõíîëîãèè ðåêëàìû è PR: Ó÷åáíîå ïîñîáèå, Ìîñêâà 2001, ñ. 248.
Ibidem, ñ. 594.
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ãîâîðÿò íà ÿçûêå òâîåãî òåëà; Âåäü ÿ ýòîãî äîñòîéíà! (î øàìïóíå
Ëîðåàëü  È. Ð.). Ïîñëåäíèé ñëîãàí ðåçêî âûñâå÷èâàåò ðàçëè÷èå ÿçûêîâ
êóëüòóðû: òðàäèöèîííàÿ êóëüòóðà ïîä äîñòîèíñòâîì ëè÷íîñòè
ïîäðàçóìåâàåò ïðåæäå âñåãî äóõîâíûå êà÷åñòâà, ðûíî÷íàÿ êóëüòóðà
ïîòðåáèòåëüñêîãî êîìôîðòà  òåëåñíûå. Â êà÷åñòâå äðóãîãî ïðèìåðà
ðàññìîòðèì ðåêëàìó øîêîëàäà: Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð ñ÷àñòüÿ
è ãàðìîíèè Âèñïà. Âñå äåëî  â âîëøåáíûõ ïóçûðüêàõ. Ñ÷àñòüå è ãàðìîíèÿ
âêðàïëåíû â øîêîëàä è îáðàçóþò âíóòðè ñúåäîáíîé âåùè èäåàëüíûå
ïîëîñòè, â êîòîðûõ ïðåáûâàåò óòîïè÷åñêè-ïðåêðàñíàÿ æèçíü. Â ýòîì
ðåêëàìíîì ìîòèâå ìîæíî âèäåòü òðàâåñòèðîâàíèå òàêîãî ïî÷òåííîãî
àðõåòèïà, êàê ýñõàòîëîãè÷åñêèå ÷àÿíèÿ âåðóþùèõ. Ðàé, ïðåäèêàòàìè
êîòîðîãî âûñòóïàþò ãàðìîíèÿ è ñ÷àñòüå, ñòàíîâèòñÿ ðåçóëüòàòîì
ñïîñîáíîñòè òåëà åñòü, à ðûíêà  ïðîèçâîäèòü ñúåäîáíûå âåùè13.
Êàê èçâåñòíî, ñðåäñòâîì ðàçâåí÷àíèÿ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî ìèôà
ÿâëÿþòñÿ òàêèå æàíðû òðàäèöèîííîãî è ãîðîäñêîãî ôîëüêëîðà, êàê
÷àñòóøêè, ïàðîäèè, àíåêäîòû. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ïàðàäèãìó àíåêäîòîâ
î Øòèðëèöå  ñâîåîáðàçíîå ïðîòèâîÿäèå ïðîòèâ ìèôîòâîð÷åñêîãî
õàðàêòåðà çíàìåíèòîé ñîâåòñêîé êàðòèíû 17 ìãíîâåíèé âåñíû.
Îáùåïðèçíàííà ñîöèàëüíî-òåðàïåâòè÷åñêàÿ, äåìèôîëîãèçèðóþùàÿ ðîëü
ïîëèòè÷åñêîãî þìîðà (ñð.: ÊÏÑÑ  ýòî ãëóõèå ñîãëàñíûå; Âñå âî èìÿ
÷åëîâåêà, âñå äëÿ áëàãà ÷åëîâåêà  è ÿ âèäåë ýòîãî ÷åëîâåêà; Òîâàðèùè!
Ðåâîëþöèÿ, î êîòîðîé òàê äîëãî ãîâîðèëè áîëüøåâèêè, ñâåðøèëàñü!
À òåïåðü  äèñêîòåêà!!!). Âèêòîð Åðîôååâ íàçâàë àíåêäîò åäèíñòâåííîé
ôîðìîé ðóññêîãî ñàìîïîçíàíèÿ14.
×òî êàñàåòñÿ ðåêëàìû, òî â äèñêóðñå ïîâñåäíåâíîñòè ðåêëàìíûé
ñëîãàí è àíåêäîò ôîðìèðóþò îïïîçèöèþ âåðõ / íèç15. Ñëîãàí êàê
òåêñòîîáðàçóùàÿ ÷àñòü áðåíäèíãà òîâàðà â òîðãîâëå è ïîëèòèêå
ïðåäñòàâëÿåò äëÿ îáûâàòåëÿ âåðõ êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà, àíåêäîò 
ïðåäñòàâèòåëü íèçà, ïîäïîëüÿ. Àíåêäîò è ïàðîäèÿ ðàçâåí÷èâàþò
ïðåäñòàâëåííûé â ñëîãàíå ñîöèàëüíûé ìèô. Ñð., êàê ðàçðóøàåòñÿ
ðåêëàìíûé ìèô, ââîäÿùèé æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó â ðÿä äîìèíàíò
æèçíåííûõ öåííîñòåé è ïîñòðîåííûé ïî ñõåìå åäà / óäîâîëüñòâèå 
13

Ò. ×åðåäíè÷åíêî, Ðîññèÿ 1990-õ â ñëîãàíàõ, ðåéòèíãàõ, èìèäæàõ, [â:] Àêòóàëüíûé
ëåêñèêîí èñòîðèè êóëüòóðû, Ìîñêâà 1999, ñ. 116.
14 Â. Åðîôååâ, Àíåêäîò, Îáùàÿ ãàçåòà 1999, ¹ 21, ñ. 10.
15 Ë. À. ×èæîâà, Êóëüòóðíàÿ óíèâåðñàëèÿ ÂÅÐÕ/ÍÈÇ â ïîëå ïîâñåäíåâíîñòè ðóññêîãî
÷åëîâåêà (íà ìàòåðèàëå àíåêäîòà è ñëîãàíà), [â:] Ðóññêèé ÿçûê: èñòîðè÷åñêèå ñóäüáû
è ñîâðåìåííîñòü: Ï Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ èññëåäîâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà (Ìîñêâà, ÌÃÓ,
1821 ìàðòà 2004 ã.), Ìîñêâà 2004, ñ. 151.
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êàðèåñ / îïàñíîñòü  æâà÷êà / ñïàñåíèå: 1) Åäà  ýòî íàñëàæäåíèå.
Íàñëàæäåíèå âêóñîì. Íî êàæäûé ðàç ïîñëå åäû ïðèõîäèò îôèöèàíò
è ïðèíîñèò ñ÷åò; 2) Êàæäûé ðàç âî âðåìÿ åäû âû ïîäâåðãàåòåñü
îïàñíîñòè  íà âàñ ìîãóò íàïàñòü è îòîáðàòü åäó! Ìèôîëîãåìà Òàéä,
òèðàæèðóåìàÿ ñåðèåé ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ, ïðåäñòàâëÿåò ìèô î ñòèðàëüíîì
ïîðîøêå êàê ñâîåîáðàçíîì ãåíåðàòîðå ñ÷àñòüÿ, óíèâåðñàëüíîì è øèðîêî
äîñòóïíîì ñïîñîáå ïîäíÿòü óðîâåíü æèçíè. Ðåàêöèåé íà âíåäðåíèå ýòîãî
ìèôà ïîñðåäñòâîì ÑÌÈ ÿâëÿåòñÿ ïàðàäèãìà ìàðãèíàëüíûõ ôîëüêëîðíûõ
åäèíèö, êîòîðûå ìîãóò, â ÷àñòíîñòè, ñòðîèòüñÿ íà èñòîðè÷åñêèõ
ðåìèíèñöåíöèÿõ, íàïðèìåð: 1) XII âåê.  Çäðàâñòâóéòå! Âû âñå åùå
êèïÿòèòå?  Îêñòèñü, áîÿðèí! Ìû óæå ïî÷èòàé êàê 100 ëåò íà êîë
ñàæàåì; 2) 2037 ãîä.  Àëëî! Ýòî Òàéä? Íàøè ñîñåäè äî ñèõ ïîð
êèïÿòÿò áåëüå. Ñð. òàêæå ïðåîäîëåíèå ïîó÷àþùåé ïðàãìàòèêè
è íàâÿç÷èâîñòè ðåêëàìíûõ êëèøå (Òîãäà ìû èäåì ê âàì! Ðàíüøå
ÿ ïîëüçîâàëñÿ  Òåïåðü ÿ ïîëüçóþñü , Äîñòàâêà è óñòàíîâêà áåñïëàòíî
è ò. ï.) æèòåéñêèì çäðàâûì ñìûñëîì â òàêèõ àíòèôîëüêëîðíûõ æàíðàõ,
êàê ïàðîäèÿ íà ñöåíàðèé ðåêëàìíîãî ðîëèêà è àíåêäîò: 1) Ïðèõîäèò êîò
äîìîé ñ íî÷íîé ïðîãóëêè, âåñü ãðÿçíûé. Õîçÿéêà ãîâîðèò äîáðûìïðåäîáðûì ãîëîñîì:  Ôó, Áàðñèê, êàêîé òû ó ìåíÿ ÷óìàçûé! Íó, Áàðñèê,
âûáèðàé: Òàéä èëè êèïÿ÷åíèå?; 2) Âû åùå íå áåðåìåííû? Òîãäà ìû
èäåì ê âàì!; 3) Êîìàíäóþùèé àìåðèêàíñêèìè ÂÂÑ: Ó âàñ åùå íåò
äåìîêðàòèè? Òîãäà ìû ëåòèì ê âàì!; 4) Ðàíüøå ÿ ïîëüçîâàëñÿ
øàðèêîâûì äåçîäîðàíòîì  òåïåðü ïîëüçóþñü ñâîèì: Øàðèê âîçðàæàåò;
5) Íàäïèñü íà íàäãðîáíîé ïëèòå: Íå âñå éîãóðòû îäèíàêîâî ïîëåçíû;
4) Ñóïåðàêöèÿ Òàðåëêà+! Êàæäîìó êóïèâøåìó ñïóòíèêîâóþ òàðåëêó 
ñïóòíèêîâàÿ ëîæêà è ñïóòíèêîâàÿ âèëêà; 5) Çâîíèò ðîëëåðøà ïîäðóãå: 
Ïîåõàëè íà ðîëèêàõ êàòàòüñÿ!  Íå, íå õî÷åòñÿ. Ñåãîäíÿ òàêîé äåíü 
À òû èñïîëüçóé «òàìïàêñ», îí äàñò òåáå êîìôîðò è óâåðåííîñòü!  Äóðà!
Äîæäü íà óëèöå!; 8) Òàìïàêñ. Äîñòàâêà è óñòàíîâêà áåñïëàòíî;
9) Ðåøèë ïîó÷àñòâîâàòü â àêöèè Êóïè 30 áåëÿøåé  ñîáåðè êîøêó.
Êóïèë, ñîáðàë  õâîñòà íå õâàòàåò.
Â Èíòåðíåòå øèðîêî ïðåäñòàâëåíà òàêàÿ ïðîäóêòèâíàÿ ìîäåëü
ïàðîäèðîâàíèÿ ðåêëàìíûõ ñòåðåîòèïîâ, êàê àíòèðåêëàìà (åå, ïîæàëóé,
ìîæíî ñ÷èòàòü îñîáûì æàíðîì ñîâðåìåííîãî ôîëüêëîðíîãî äèñêóðñà).
Ñð.: 1)  Ïðèâåò, ÿ Ìîçã!  Ïðèâåò, ÿ NUTS!  Ïðèâåò, ÿ Òðàâà! Èìåííî
ÿ ïîìîãàþ Ìîçãó ðàçãîâàðèâàòü ñ øîêîëàäêàìè!; 2) ß ðàáîòàþ
çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà. Ïîýòîìó ìûëî Ñåéâãàðä âñåãäà ñî ìíîé. Îíî,
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êîíå÷íî, íå çàùèùàåò íè îò ïîòà, íè îò áàêòåðèé. Çàòî áëàãîäàðÿ åìó
ÿ ëåãêî ïðîäâèãàþñü ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå.
Èòàê, ñêàçàííîå âûøå ìîæíî ðåçþìèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1) ïðè âñåõ ôîðìàëüíûõ è ñîäåðæàòåëüíûõ îòëè÷èÿõ ìàðãèíàëüíûõ
åäèíèö îò ïðîèçâåäåíèé êëàññè÷åñêèõ ôîëüêëîðíûõ æàíðîâ, ìåæäó ïåðâûìè
è ïîñëåäíèìè ïðèñóòñòâóåò ãëóáèííîå, ñóùíîñòíîå, ïðèíöèïèàëüíîå ñõîäñòâî
 ýòî ñïîñîáû èõ êîëëåêòèâíîãî ïðèîáðåòåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïåðåäà÷è,
à òàêæå ðîëü â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè èíäèâèäóóìà â äàííîì íàöèîíàëüíîêóëüòóðíîì êîëëåêòèâå;
2) òîðãîâàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà êàê ñôåðà ñîâðåìåííîãî ôîëüêëîðíîãî
ïðîñòðàíñòâà íàñëåäóåò îò òðàäèöèîííîãî ôîëüêëîðà åãî ôóíêöèþ
óïîðÿäî÷èâàíèÿ ìèðîâîñïðèÿòèÿ, çàùèòû îò õàîñà, òâîðèò ìèôû, îïðåäåëÿþùèå ãðàììàòèêó ïîâåäåíèÿ;
3) â ñîâðåìåííîé ôîëüêëîðíîé êîììóíèêàöèè ðàáîòàþò óíèâåðñàëüíûå
ñõåìû äåêîíñòðóêöèè ñîöèîêóëüòóðíûõ ìèôîâ, ðåàëèçóþùèåñÿ â ïàðîäèÿõ
è àíåêäîòàõ. Â êà÷åñòâå óíèâåðñàëèè, îðãàíèçóþùåé êëàññè÷åñêîå
è ñîâðåìåííîå âåðáàëüíîå íàðîäíîå òâîð÷åñòâî, âûñòóïàåò ñìåõ, êîòîðûé,
ïî ñëîâàì Ä. Ñ. Ëèõà÷åâà, íàðóøàåò è ðàçðóøàåò çíàêîâóþ ñèñòåìó,
ñóùåñòâóþùóþ â ìèðå êóëüòóðû è ñîçäàåò áîëåå ñïðàâåäëèâûé ìèð
àíòèêóëüòóðû.
Streszczenie
Marginalia folklorystyczne w bia³oruskich mediach: tworzenie i obalanie mitów
Przedmiotem opisu w artykule s¹ jednostki folklorystyczne jako szczególny element wspó³czesnego procesu kulturowego; autorka uwzglêdnia skrzydlate s³owa, anegdoty, parodie itp.
Mimo licznych ró¿nic w porównaniu z klasycznym folklorem, jednostki marginalne pod
wieloma wzglêdami upodabniaj¹ siê do niego. Dotyczy to najczêciej wspólnej funkcji w procesie
socjalizacji i w danym kontekcie kulturowym reklamy handlowej i politycznej, jako wspó³czesnej
sfery folkloru, wyra¿aj¹cych przekonanie o mo¿liwoci uporz¹dkowania wiata, obrony przed
chaosem. Ponadto we wspó³czesnej komunikacji folklorystycznej dzia³a schemat uniwersalnej
dekonstrukcji mitów socjalno-kulturowych.
Warto dodaæ, ¿e w funkcji uniwersum organizuj¹cego klasyczn¹ i wspó³czesn¹ werbaln¹
twórczoæ ludow¹ wystêpuje miech, który tworzy bardziej sprawiedliwy, aczkolwiek iluzoryczny
wiat antykultury.
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Irina Ratnikowa
Summary
Folk marginals in Belarussian media: creation and overcoming of social myths

Folk units as the special element of the modern cultural process are described in the article;
the author takes into consideration the catch-words, anecdotes, parodies etc.
Despite a lot of differences in the comparison with classical folklore, the marginal units
become similar to it. In the most of cases it refers to: the mutual function in the process of
socialization and in the cultural context, trade and political advertisement as the contemporary
sphere of the folklore, expressed conviction about the possibility to order the world, to defense
against the chaos. Furthermore, in the contemporary folk communication the scheme of universal deconstruction of social and cultural myths functions.
Its worth adding that in the function of universe, which organizes classical and contemporary verbal folk creativity, laugh, which creates much fairer, though an illusory world of anticulture, appears.
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Kategoria przyimka jako obiekt opisu lingwistycznego
(w zwi¹zku z miêdzynarodowym projektem badawczym
Przyimki s³owiañskie w synchronii i diachronii:
morfologia i sk³adnia)
W jêzykoznawstwie ostatnich obserwujemy dwie wyrane tendencje. Z jednej strony jest to ekspansja nowych aspektów i nowych obiektów badañ, ale
z drugiej strony jest to równie¿ nawrót do niektórych wczeniej opisanych kategorii jêzyka. Do takich w³anie kategorii wyrazów, o których dzi mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie zosta³y zbadane w sposób zadowalaj¹cy, nale¿y bez w¹tpienia
przyimek.
Powodem ponownego zainteresowania jêzykoznawców kategori¹ przyimka
s¹ nastêpuj¹ce fakty. W pierwszym rzêdzie poziom dzisiejszej wiedzy lingwistycznej doprowadzi³ do koniecznoci zrewidowania stabilnego, trwa³ego i niezmiennego, jak mog³oby siê wydawaæ, wyobra¿enia o tej klasie wyrazów. Przedmiotem powtórnego opisu, opisu z innych nieco, bardziej wspó³czesnych
pozycji, staj¹ siê nie tylko funkcje tych wyrazów pomocniczych, ich struktura
i tendencje rozwojowe. Obserwowany jest bowiem zauwa¿alny wzrost iloci
jednostek, stosowanych w funkcji przyimka1. Zmusza to do zastanowienia siê
nad przyczynami aktywizacji tych jednostek relacyjnych, mechanizmami prepozycjonalizacji (uprzyimkowienia) oraz nad w³aciwociami leksyki bêd¹cej
baz¹ derywacyjn¹ w zakresie rozwoju tej klasy wyrazów. Ustalenie tych mechanizmów stymuluje powtórny opis sk³adniowej klasyfikacji leksyki, badania nad
komunikatywn¹ paradygmatyk¹ wypowiedzenia i innymi problemami gramatyki
funkcjonalnej2.
Potrzeba ponownego spojrzenia na przyimek i jego ekwiwalenty funkcjonalne w sposób adekwatny do nowych wymogów teoretycznych i praktycznych
1

Zob. m.in. B. Milewska, Przyimki wtórne we wspó³czesnej polszczynie, Gdañsk 2003; idem,
S³ownik polskich przyimków wtórnych, Gdañsk 2003.
2 Zob. m.in. Ì.È. Êîíþøêåâè÷, Ñèíòàêñåìîîáðàçóþùàÿ ôóíêöèÿ ïðåäëîãà è ìåõàíèçìû
îïðåäëîæèâàíèÿ çíàìåíàòåëüíîé ëåêñèêè, [w:] Âîïðîñû ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìàòèêè.
Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ, Âûï. ïÿòûé, oòâ. ðåä. Ì.È. Êîíþøêåâè÷, Ãðîäíî 2005.
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powo³a³a do ¿ycia miêdzynarodowy projekt Przyimek w jêzykach s³owiañskich:
morfologia i sk³adnia (w trakcie prac nad projektem jego tytu³ uleg³ modyfikacji
i aktualnie brzmi: Przyimki s³owiañskie w synchronii i diachronii: morfologia
i sk³adnia). Uczestnikami projektu na dzieñ dzisiejszy s¹ lingwici z Rosji (Uniwersytet im. M. £omonosowa w Moskwie), Ukrainy (Uniwersytet w Doniecku),
Bia³orusi (Uniwersytet im. Kupa³y w Grodnie i Bia³oruski Uniwersytet Pañstwowy w Miñsku), Bu³garii (Uniwersytet w Weliko Tyrnowo), Serbii (Uniwersytet
w Nowym Sadzie) i Polski (Uniwersytet Opolski).
Proponowany artyku³ ma na celu przybli¿enie za³o¿eñ projektu (co by³o ju¿
wczeniej przedmiotem zarówno kilku moich wyst¹pieñ przy ró¿nych okazjach,
jak i publikacji3) oraz zasygnalizowanie pewnych trudnoci, z którymi mo¿emy
zetkn¹æ siê przy opisie przyimków s³owiañskich, zw³aszcza w aspekcie konfrontatywnym. Stanowi on jednoczenie apel do udzia³u w tym obszernym i czasoch³onnym zamierzeniu badaczy jêzyków s³owiañskich (w tym jêzyka polskiego).
Zadaniem wspomnianego projektu jest systematyczne opracowanie pe³nego
zasobu rodków przyimkowych ka¿dego z jêzyków bêd¹cych przedmiotem obserwacji, analiza w³aciwoci opisu morfologiczno-sk³adniowego i leksykalnosemantycznego tych¿e rodków, a tak¿e analiza prawid³owoci ich funkcjonowania w tekstach. Wymieniony kompleks problemów obejmuje nastêpuj¹ce
podstawowe kierunki badañ: ustalenie pe³nego zasobu (rejestru) przyimków
i ich odpowiedników funkcjonalnych w ka¿dym (w miarê mo¿liwoci) z jêzyków s³owiañskich, klasyfikacjê strukturaln¹ i funkcjonaln¹ tych jednostek, analizê wspó³zale¿noci i wzajemnych relacji z innych wyrazami pomocniczymi oraz
nominatywnymi rodkami jêzyka. Projekt zak³ada ponadto analizê zarówno
stricte przyimkowych, jak i innych funkcji zarejestrowanych rodków tego typu
oraz analizê róde³ i mechanizmów formowania siê zasobów przyimkowych
w ka¿dym jêzyku4.
Zak³ada siê, ¿e koñcowym rezultatem badañ winna byæ seria wspólnych publikacji; przygotowanie i wydanie s³owników przyimków i wyra¿eñ przyimkowych
obecnych w poszczególnych jêzykach; wspólne opracowanie S³owiañskie przyimki
i wyra¿enia przyimkowe. Materia³y do s³ownika porównawczego, uwzglêdniaj¹ce
tak¿e dane innych jêzyków s³owiañskich. Projekt zak³ada przeprowadzenie
3 Cz. Lachur, Miêdzynarodowy projekt badawczy Gramatyka przyimka w jêzyku rosyjskim
i innych jêzykach s³owiañskich, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2747. Slavica Wratislaviensia CXXXVIII, Wroc³aw 2005.
4 Szerzej: Ì.Â. Âñåâîëîäîâà, Å.Â. Êëîáóêîâ, Î.Â. Êóêóøêèíà, À.À. Ïîëèêàðïîâ,
Ê îñíîâàíèÿì ôóíêöèîíàëüíî-êîììóíèêàòèâíîé ãðàììàòèêè ðóññêîãî ïðåäëîãà, Âåñòíèê
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, Ñåðèÿ 9. Ôèëîëîãèÿ, 2003, ¹ 2.
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wspólnych seminariów i konferencji, wymianê grup badawczych oraz inne formy wspó³pracy. Dotychczasowe publikacje, które powsta³y w ramach projektu,
s¹ swego rodzaju sprawozdaniem z pocz¹tkowego etapu prac. Stanowi¹ ponadto
prezentacjê poczynionych ustaleñ, wspólnych dla wszystkich jego uczestników.
Z za³o¿eñ projektu wynika, o czym ³atwo siê przekonaæ, ¿e wymienione
dzia³ania zakrelone zosta³y bardzo szeroko, ich realizacja musi byæ wieloetapowa i czasoch³onna. Z tych wzglêdów projekt pozostaje kwesti¹ otwart¹ dla zainteresowanych udzia³em w nim innych orodków i poszczególnych badaczy.
Omówmy te kwestie bardziej konkretnie.
Dla przygotowanie rejestru jednostek przyimkowych konieczne by³o wyjanienie zarówno statusu samego przyimka, jak i innych pojêæ zwi¹zanych z t¹
kategori¹. W tym celu przyjêto kilka za³o¿eñ wyjciowych, wród których najwa¿niejsze s¹ dwa5:
1. Uwzglêdnia siê realne u¿ycie wszystkich jednostek, które regularnie lub
w okrelonych warunkach (a tak¿e okazjonalnie) wystêpuj¹ w roli wyrazu
wspó³znacz¹cego (niesamodzielnego, synsemantycznego), jakim jest przyimek
jako czêæ mowy. A zatem status jednostek przyimkowych zyskuj¹ wszystkie
wyrazy bêd¹ce izofunkcjonalne wzglêdem przyimka niezale¿nie od sfery u¿ycia
czy te¿ normatywnoci/ nienormatywnoci (z uwzglêdnieniem materia³ów dialektologicznych i dotycz¹cych historii jêzyka). Jako jednostki przyimkowe traktowane s¹ wiêc tak¿e wyrazy nieakceptowalne, nienormatywne, u¿yte wbrew
powszechnemu odczuciu poprawnoci jêzykowej itd. U¿ycia niekodyfikowane
(czyli u¿ycia odnotowane w dialektach b¹d w materia³ach niewspó³czesnych)
pozwalaj¹, jak siê wydaje, zrozumieæ mechanizmy rozwoju rodków danego
jêzyka (danej kategorii jêzykowej) w jêzykach s³owiañskich. Oprócz tego mo¿e
to dostarczyæ okrelonego materia³u zarówno do badañ konfrontatywnych, jak
te¿ typologicznych6.
Zakres tych obiektów zosta³ nazwany stricte jednostkami przyimkowymi.
Stosownie do tych ustaleñ jednostki takie obejmowa³yby zatem spotykane np.
w dialektach polskich przyimki typu skuli, skroæ, skierz (odpowiadaj¹ce wspó³czesnym jednostkom przyimkowym z powodu, za przyczyn¹, ze wzglêdu na,
z uwagi na itp.) w znaczeniu przyczynowym. Z kolei jako przestarza³e we
wspó³czesnym jêzyku polskim traktowane bêd¹ konstrukcje z przyimkami za lub
5 Szerzej: Ì.Â. Âñåâîëîäîâà, Âîïðîñû ãðàììàòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ êàòåãîðèè ïðåäëîãà,
[w:] Âîïðîñû ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêè. Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ, Âûï. ïÿòûé, oòâ. ðåä.
Ì.È. Êîíþøêåâè÷, Ãðîäíî 2005.
6 Ì.È. Êîíþøêåâè÷, Î ìåõàíèçìå îïðåäëîæèâàíèÿ çíàìåíàòåëüíîé ëåêñèêè,
Ëiíãâiñòè÷íi ñòóäi¿. Cáiðíèê íàóêîâèõ ïðàöü, Âèïóñê 13, Äîíåöüê 2005.
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na, produktywne w danym znaczeniu jeszcze w XIX stuleciu: Jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki umilk³ od razu turkot i ³omot maszyn z powodu (za
przyczyn¹) dotkniêcia czarodziejskiej ró¿d¿ki umilk³. Matka za postanowi³a za
namow¹ Gilowej udaæ siê do prefekta matka za postanowi³a z uwagi na namowê (z powodu namowy, za przyczyn¹ namowy, wskutek namowy). Wzdrygam
siê na samo wspomnienie tego cz³owieka wzdrygam siê z powodu przypomnienia sobie (po przypomnieniu sobie). Równie¿ konstrukcje z przyimkiem przed
do XVIII wieku by³y w polszczynie nader produktywnym rodkiem wyra¿enia
semantyki przyczyny: Smolne kagañce otaczaj¹ce wjazd rzuca³y czerwone wiat³o na [...] konie, które wyrzucaj¹c nozdrzami d³ugie s³upy pary rwa³y siê niespokojnie przed ra¿¹cym je blaskiem pochodni7 [konie] rwa³y siê niespokojnie
z powodu ra¿¹cego je blasku pochodni.
2. Istotne jest funkcjonowanie tych jednostek w mowie, czyli ich dynamika
w synchronii, ich zale¿noæ od typu tekstu. Jest to zwi¹zane nie tylko ze stylistycznymi, ale tak¿e z frekwencyjnymi parametrami. Zilustrujmy ten fakt dwoma przyk³adami.
Otó¿ w ostatnich dekadach obserwujemy na przyk³ad znaczny wzrost frekwencji konstrukcji z niektórymi przyimkami, co jest rezultatem d¹¿noci do
intensyfikacji znaczeñ leksykalnych. Tendencja do zastêpowania tymi konstrukcjami innych struktur, mniej precyzyjnych pod wzglêdem semantycznym, dotyczy niektórych charakterystycznych sfer funkcjonowania polszczyzny. Odnosi
siê to zw³aszcza do jêzyka prasy, radia i telewizji. Mamy tu na myli w pierwszym rzêdzie konstrukcje z przyimkiem sporód. Materia³ jêzykowy dowodzi, ¿e
dane konstrukcje jako synonimiczne coraz czêciej zastêpuj¹ m.in. nastêpuj¹ce
grupy:
a) wyra¿enia z przyimkiem z i rzeczownikiem w liczbie mnogiej: Z grona
obwinionych b. cz³onków Rady Pañstwa z grudnia 1981 roku uby³a jedna osoba
(Prawo i ¯ycie)  sporód grona obwinionych b. cz³onków...;
b) wyra¿enia o charakterze liczbowym typu tylko jedna na dwadziecia
ciê¿arówek (ma system ch³odzenia)  tylko jedna sporód dwudziestu ciê¿arówek...;
c) z³o¿one wyra¿enia bez przyimka, w których drug¹ czêæ stanowi rzeczownik w dope³niaczu liczby mnogiej: Znaczn¹ czêæ konstrukcji sfrazeologizowanych stanowi¹ kalki syntaktyczne (D. Buttler)  znaczn¹ czêæ sporód
konstrukcji sfrazeologizowanych...;
7 Przyk³ady pochodz¹ z pracy: A. Pasoñ, Syntaktyczne sposoby wyra¿ania przyczyny w historii jêzyka polskiego, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1976, passim.

Kategoria przyimka jako obiekt opisu lingwistycznego...

283

d) struktury z przyimkiem wród (poród) i rzeczownikiem w dope³niaczu
liczby mnogiej: Poród wielu przyczyn, które sk³oni³y kierownictwo sowieckie
do zaproponowania Zachodowi odprê¿enia, nie bez znaczenia by³ konflikt
z ChRL (M. Heller i A. Niekricz, prze³. J. Mietkowski)  sporód wielu przyczyn, które sk³oni³y...
Je¿eli chodzi o frekwencyjne parametry funkcjonowania jednostek przyimkowych, zauwa¿alne jest te¿ inne zjawisko, a mianowicie szerzenie siê konstrukcji z przyimkami, które tradycyjnie by³y wyk³adnikami nieco innego znaczeni,
ni¿ realizowane obecnie. Do takich przyimków nale¿y m.in. spoza, bêd¹cy kiedy najczêciej stylistycznie nacechowanym wariantem ablatywnego przyimka
zza. Por.: Spoza szczelnie zas³oniêtych okien nie przenika³o wiat³o (z gazet) 
wobec: Zza zabitego okna dochodzi³y dziwne, ciche szelesty i skrobania
(E. Niziurski). W tekstach najnowszych jednak jego u¿ycie uleg³o znacznemu
rozszerzeniu i dotyczy znaczenia, które mo¿na sprowadziæ do formu³y nie-z
(cilej: przynale¿noæ do innego rodowiska ni¿ to, o którym mowa): Jest to
wiadek drugoplanowy i spoza resortu (z gazet) nie nale¿¹cy do resortu, pozostaj¹cy poza resortem, wywodz¹cy siê z gremiów innych ni¿ resort. Nie spodoba³o siê to niektórym delegatom, którzy domagali siê uczestnictwa w Radzie
ludzi spoza listy (z gazet). Sprawa wygl¹da gorzej, gdy importer skusi siê na
towar spoza EWG (z gazet). [...] którym siê zdawa³o, ¿e istnieje w polityce co
tak absurdalnego, jak kandydowanie spoza uk³adów (A. Szczypiorski).
Wiadomo sk¹din¹d, ¿e z grupy przyimków typu zza (spoza) wspó³czesny
rosyjski jêzyk literacki dysponuje tylko dwoma, a mianowicie èç-çà i èç-ïîä
(w ka¿dym razie s³owniki objaniaj¹ce przytaczaj¹ tylko te)  w porównaniu do
polskich zza, spoza, sprzed, znad, sponad, spod, spopod, spomiêdzy i sporód
(przekazuj¹cych g³ównie okrelone orientacje ablatywne). Okazuje siê jednak,
¿e przyimki tego typu w jêzyku rosyjskim s¹ ¿ywe i u¿ywane, czego dowodz¹
liczne przyk³ady pochodz¹ce nie tylko z materia³ów gwarowych, ale te¿ z utworów literackich. Por.: [...] ïîéìàòü ìåðöàíüå ñòðåêîçû Ïîäîáíîé âçãëÿäó,
âûáðîøåííîìó Èç-ìåæ îñêàëåííûõ ðåñíèö. Êîãäà ïðîñûïàþñü, òî, çàêðûâ
ãëàçà âèæó, ÷òî èç ìåæäó áðîâåé ñâåòèò áåëûì ñâåòîì. Ïðè ýòîì
áîåñïîñîáíûõ âîéñê áûëî íåìíîãî, äàæå èç ñðåäè íàõîäèâøèõñÿ íà
ôðîíòå8.
8 Ì.Â. Âñåâîëîäîâà, Ãðàììàòèêà ñëàâÿíñêîãî ïðåäëîãà. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû
ìåæíàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà Ñëàâÿíñêèå ïðåäëîãè â ñèíõðîíèè è äèàõðîíèè: ìîðôîëîãèÿ
è ñèíòàêñèñ, [w:] Ïîëüñêèé ÿçûê ñðåäè äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ. IV Ñóïðóíîâñèå ÷òåíèÿ,
Ìèíñê 2004.
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Materia³ jêzykowy zatem dowodzi obecnoci pewnej iloci takich jednostek
przyimkowych, które w s³ownikach nigdy nie by³y rejestrowane. wiadczy to
sporym potencjale systemu przyimkowego9. Okazuje siê na przyk³ad, ¿e w jêzyku rosyjskiego dyskursu medycznego istniej¹ ca³kowicie normatywne po³¹czenia przyimkowe typu êïåðåäè îò (÷åãî): êíàðóæè îò, êíóòðè îò, êïåðåäè îò
czy êçàäè îò. Fakt zarejestrowania takich jednostek pozwala na wiêkszy stopieñ
konkretyzacji systemu znaczeñ kategorii tzw. lokatywnoci imiennej, poniewa¿
mamy tu do czynienia z nie wyodrêbnion¹ do tej pory szczególn¹ semantyk¹,
a mianowicie orientacj¹ wzglêdem lokalizatora znajduj¹cego siê w przestrzeni
zamkniêtej. Przyk³ady stosowania konstrukcji tego typu podaje M.W. Wsiewo³odowa, korzystaj¹c z zasobów internetowego korpusu przyk³adów jêzyka rosyjskiego (Íàöèîíàëüíûé Êîðïóñ Ðóññêîãî ßçûêà: [online] www.ruscorpora.ru):
Êïåðåäè îò çóá÷àòîé ëèíèè ðàñïîëàãàåòñÿ ïåðåäíÿÿ ãèàëîèäíàÿ
ìåìáðàíà. Êíàðóæè è êçàäè îò áóãîðêà ëåæèò íåãëóáîêàÿ áîðîçäà
ïîäêëþ÷è÷íîé àðòåðèè. Â íîðìå ïðàâàÿ ãðàíèöà íàõîäèòñÿ ïî ïðàâîìó
êðàþ ãðóäèíû èëè íà 1 ñì êíàðóæè îò íåãî. Êïåðåäè è êíóòðè îò
àðòåðèè çàëåãàåò ïîäêëþ÷è÷íàÿ âåíà10.
Kolejnym etapem prac wykonywanych w ramach danego projektu by³a próba opisu leksykograficznego zarejestrowanych jednostek przyimkowych. Zadanie to zosta³o na razie wykonane tylko w odniesieniu do jêzyka rosyjskiego, przy
czym nie w ca³oci. Do druku oddano Ìàòåðèàëû ê ñëîâàðþ Ïðåäëîãè
è ñðåäñòâà ïðåäëîæíîãî òèïà â ðóññêîì ÿçûêå. Ôóíêöèîíàëüíîêîììóíèêàòèâíûå àñïåêòû ðåàëüíîãî óïîòðåáëåíèÿ pod redakcj¹ prof.
M.W. Wsiewo³odowej. Opracowanie to stanowi pierwsz¹ czêæ (zakres alfabetyczny ÀÈ) pocz¹tkowego wariantu s³ownika przyimków rosyjskich, a tak¿e
jednostek, w stosunku do których w s³ownikach objaniaj¹cych i materia³ach
teoretycznych u¿yto odpowiedniego kwalifikatora wskazuj¹cego na ich funkcje
przyimkowe.
Ka¿da z jednostek przyimkowych w tych materia³ach zawiera komplet okrelonych charakterystyk: gramatycznych, semantycznych, stylistycznych i innych
(autorzy opracowania stosuj¹ wobec nich nazwê àòðèáóöèÿ). Charakterystyki te
wskazuj¹ na taki czy inny status tych jednostek oraz na zakres ich u¿ycia.
Materia³y... s¹ uzupe³nione rejestrem (ogólnym indeksem) pozosta³y rosyjskich
9 Ì.È. Êîíþøêåâè÷, Î ïîòåíöèàëå ïðåäëîæíîé ñèñòåìû (íà ìàòåðèàëå
ïàðàìåòðè÷åñêèõ è ñðàâíèòåëüíûõ ïðåäëîãîâ), [w:] Ïîëüñêèé ÿçûê ñðåäè äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ
ÿçûêîâ...
10 Ì.Â. Âñåâîëîäîâà, Ãðàììàòèêà ñëàâÿíñêîãî ïðåäëîãà...
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jednostek ró¿nego typu w zakresie alfabetycznym ÊÞ. Ich atrybucja zostanie uwzglêdniona w kolejnej czêci opracowania. Obecnie przygotowany rejestr
jednostek przyimkowych (nie licz¹c jednostek gwarowych i wspó³czenie nie
stosowanych) zawiera ponad dwa tysi¹ce obiektów. Nale¿y dodaæ, ¿e przyk³adowo podobna iloæ jednostek przyimkowych (przyimków i ich ekwiwalentów,
substytutów) zosta³a ustalona w jêzyku ukraiñskim i bia³oruskim.
Prace na sporz¹dzeniem rejestru podobnych jednostek, obecnych w pozosta³ych jêzykach s³owiañskich, trwaj¹.
Ðåçþìå
Êàòåãîðèÿ ïðåäëîãà êàê îáúåêò ëèíãâèñòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ
(â ñâÿçè ñ ìåæíàöèîíàëüíûì èññëåäîâàòåëüñêèì ïðîåêòîì
Ñëàâÿíñêèå ïðåäëîãè â ñèíõðîíèè è äèàõðîíèè: ìîðôîëîãèÿ è ñèíòàêèñèñ)
Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ÿçûêîçíàíèÿ ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî ïîÿâëåíèå íîâûõ
àñïåêòîâ è íîâûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèé, íî è âîçâðàùåíèå ê íåêîòîðûì, óæå ðàíüøå
èññëåäîâàííûì, êàòåãîðèÿì ÿçûêà. Ê òàêèì êàòåãîðèÿì ñëîâ íåñîìíåííî ïðèíàäëåæèò
ïðåäëîã. Íåîáõîäèìîñòü ïîâòîðíî ïîñìîòðåòü íà ïðåäëîã è åãî ôóíêöèîíàëüíûå
ýêâèâàëåíòû àäåêâàòíî íîâûì òåîðåòè÷åñêèì è ïðàêòè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì âûçâàëà ê æèçíè
ìåæíàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò Ñëàâÿíñêèå ïðåäëîãè â ñèíõðîíèè
è äèàõðîíèè: ìîðôîëîãèÿ è ñèíòàêèñèñ. Ó÷àñòíèêàìè äàííîãî ïðîåêòà ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè ÿâëÿþòñÿ ëèíãâèñòû èç Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Áîëãàðèè, Ñåðáèè
è Ïîëüøè. Äàííàÿ ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò öåëè è çàäà÷è ïðîåêòà, à òàêæå íåêîòîðûå
òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè ìû ìîæåì ñòîëêíóòüñÿ ïðè îïèñàíèè ñëàâÿíñêèõ ïðåäëîãîâ,
îñîáåííî â ñîïîñòàâèòåëüíîì ïëàíå.

Summary
Category of preposition as object of linguistic description
(in connection with the international research project Slavonic Prepositions in Synchrony
and Diachrony: Morphology and Syntax)
The very state of contemporary linguistics presupposes not only the appearance of new
aspects and objects of research, but also a return to certain previously described linguistic categories. Preposition is undoubtedly one of these categories. The necessity to re-examine preposition
and its functional equivalents in accordance with new theoretical and practical methodologies and
requirements gave rise to the international research project Slavonic Prepositions in Synchrony
and Diachrony: Morphology and Syntax. Linguists from Russia Ukraine, Belarus, Bulgaria, Serbia
and Poland currently participate in the project. This article presents the assumptions and goals of
the said project as well as certain problems concerned with the very description of Slavonic
prepositions, particularly from contrastive perspective.
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Ïîëüñêîñòü è ðóññêîñòü
â ìèôîëîãè÷åñêîì çåðêàëå.
Ê âîïðîñó î ñîâðåìåííîì ïóáëè÷íîì äèñêóðñå
Êðàõ èëëþçèé ïðèâîäèò ÷àñòî ê äóøåâíîìó è äóõîâíoìó êðèçèñó, êîòîðûé
ñïîñîáñòâóåò êàæäûé ðàç âîçðîæäåíèþ àðåàëüíîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ.
Ñ ñîçíàòåëüíûì âîññòàíàâëèâàíèåì êóìèðîâ ìû èìååì äåëî â îáîèõ,
ïîëüñêîì è ðóññêîì, çàãóáëåííûõ â òðàíñôîðìàöèîííîì õàîñå, ñîöèóìàõ.
Îòîáðàæåíèå ñàìîãî àêòóàëüíîãî ìèôîòâîð÷åñòâà ìû íàõîäèì,
åñòåñòâåííî, â ñîâðåìåííîé ïóáëèöèñòèêå, ñîçäàâàåìîé ñî çíà÷èòåëüíûì
ó÷àñòèåì ìûñëèòåëåé-èíòåëëåêòóàëîâ, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, àäåêâàòíî
ðåàãèðóþò, ïûòàÿñü îñìûñëèòü è äóõîâíûå, è ðåàëüíî ïðîèñõîäÿùèå
ñîáûòèÿ.
Ëåêñåìû ïîëüñêîñòü, ðóññêîñòü, åñëè äàæå èìåþòñÿ â òîëêîâûõ
ñëîâàðÿõ, íî îíè îïðåäåëÿþò ïîëîæèòåëüíûå ÷åðòû äàííîé íàöèè. Âìåñòå
ñ òåì, îíè äîâîëüíî ïîïóëÿðíû íà óðîâíå òåêñòà, ïðè÷åì ðóññêîñòè
ñîïóòñòâóåò ñîâåòñêîñòü, à ïîëüñêîñòè íåïåðåâîäèìîå ïîëÿöêîñòü (polackoæ), ïðè÷åì ïîñëåäíÿÿ íîìèíàöèÿ îáëàäàåò èñêëþ÷èòåëüíî íåãàòèâíûìè
êîííîòàöèÿìè.
Îñìûñëåíèå ýòèõ ôåíîìåíîâ ïðîõîäèò â ãðàíèöàõ è ìèôîëîãèçàöèè ,
è äåìèôîëîãèçàöèè, ïðè÷åì ñóòü ìèôà çäåñü ïîíèìàåòñÿ êàê îñîáîå
ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ, íåéòðàëèçàòîð ìåæäó âñåìè êóëüòóðíûìè áèíàðíûìè
îïïîçèöèÿìè, â òîì ÷èñëå,  ìåæäó ïðàâäîé è ëîæüþ, ìåæäó èëëþçèåé
è ðåàëüíîñòüþ1. Ìèôû  ýòî âñåãäà êîìïåíñàöèÿ íåñâåðøåíèÿì, çàìåíà
òîìó, ÷åãî íåò â íàøåé æèçíè. Òÿãà ê ìèôó îáîñíîâûâàåòñÿ âå÷íîé ìå÷òîé
÷åëîâåêà î ñïðàâåäëèâîñòè, î ãðàäå Êèòåæå, î êèñåëüíûõ áåðåãàõ, íî, êðîìå
òîãî,  ïîäñïóäíîé âåðîé â ïðåèìóùåñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïðèíàäëåæíîñòüþ
ê äàííîé íàöèè2.
1
2

Â.Ï. Ðóäíåâ, Ñëîâàðü êóëüòóðû ÕÕ âåêà, Ìîñêâà 1999, ñ. 170.
À.Ô. Ëîñåâ, Çíàê. Ñèìâîë. Ìèô, Ìîñêâà 1982; Ì. Ýëèàäå, Êîñìîñ è èñòîðèÿ, Ìîñêâà 1997.
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Åñëè ñîîòíåñåì ñêàçàííîå ñ ïðîáëåìàòèêîé, îáîçíà÷åííîé â çàãëàâèè , òî
äàæå îäíî íàáëþäåíèå ïîçâîëÿåò îòìåòèòü, ÷òî â îáîèõ ýòíîñàõ î÷åíü
àêòóàëüíûì ñòàë âîïðîñ, êòî ìû? Èìåííî íà ýòîé ïî÷âå âåäóòñÿ ðàññóæäåíèÿ
è î ïîëüñêîñòè, è î ðóññêîñòè, ïðè÷åì íàä îáåèìè ìèôîëîãåìàìè âèòàåò íåêèé
ñâåðõìèô êàê âîïëîùåíèå âåðû, ÷òî î÷åðåäíàÿ ñîöèîïîëèòè÷åñêàÿ
òðàíñôîðìàöèÿ îáîçíà÷àåò ñâåðøåíèå ÷åëîâå÷åñêèõ ãðåç î íîâîì êà÷åñòâå
æèçíè.
Ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè îòâåòèòü íà âûøåíàçâàííûé âîïðîñ
ñîïðîâîæäàþòñÿ çàïðîñîì íà ãåðîåâ, èáî íàðîäó íåîáõîäèìà îáùàÿ öåëü,
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò äåéñòâîâàòü êàê åäèíàÿ ñèëà3. Òåì áîëåå, ÷òî ìû,
ïîëÿêè, (ìû ðóññêèå) âïîëíå äîñòîéíû òàêîé æèçíè â ñèëó ñâîèõ
íåáàíàëüíûõ êà÷åñòâ.
Ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, ïðåäìåò àíàëèçà â äàííîì òåêñòå, îòîáðàí èç
ãàçåò è æóðíàëîâ çà ãîäû 19952005, èìåþùèõ ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð. Èñïîëüçóþòñÿ ïóáëèöèñòè÷åñêèå òåêñòû îáùåïðèçíàííûõ
ìûñëèòåëåé, èàêèõ êàê: R. Kapuciñski, J. Tazbir, J. Tischner, J. Kuroñ,
J. Pomianowski, Í. Òîëñòîé, Ä. Ãðàíèí, Ä. Ëèõà÷åâ è ìíîãèå äðóãèå.
Ïîëüñêèå ïðîñòðàíñòâà êîíñòðóêöèè è íèçâåðæåíèÿ î÷åðåäíûõ ìèôîâ
ïåðåïëåòàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì, ñîçäàâàÿ êîíãëîìåðàò æåëàåìîãî ñ äåéñòâèòåëüíûì. Ñâîäû âñåõ íîâûõ è îáíîâëåííûõ íàöèîíàëüíûõ ìèôîâ
ñîçäàþòñÿ ïðèâåðæåíöàìè ïðàâîé èäåîëîãè÷åñêîé îðèåíòàöèè, êðèòè÷åñêîå æå îòíîøåíèå ê ìèôîëîãè÷åñêîé ïîëüñêîñòè ñâîéñòâåííî
îáèòàòåëÿì ëåâîé ñòîðîíû ñîöèîïîëèòè÷åñêîé ñöåíû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáðàòèì âíèìàíèå íà èñòîðè÷åñêèå ìèôû, èáî îíè
ôîðìèðóþò ïðîñòðàíñòâî ñàìîäîâîëüñòâà, óâåðåííîñòè â ñâîèõ
ïðåèìóùåñòâàõ è ñâîåé íåïîâòîðèìîñòè, äàþùåé ïðàâî îñóæäàòü, ó÷èòü,
íàïðàâëÿòü è ò.ï.
Èòàê, ãëàâåíñòâóþùèé èñòîðè÷åñêèé ìèô ïîëÿêîâ çàêëþ÷àåòñÿ
â îáîæåñòâëåíèè íàðîäíûõ âîññòàíèé. Ïîëÿêè óìåþò, ïîæàëóé, êàê íèêòî
äðóãîé, áîðîòüñÿ çà íåçàâèñèìîñòü, èñïûòûâàÿ ïîòîì òðóäíîñòè â åå
èñïîëüçîâàíèè. Âîññòàíèÿ îöåíèâàþòñÿ êàê åäèíñòâåííûé è íåçàìåíèìûé
ñïîñîá áîðüáû , êîòîðàÿ íå ñ÷èòàåòñÿ ñ æåðòâîé êðîâè, ñ ôàêòîì, ÷òî òàêèì
îáðàçîì êàæäûé ðàç ïîãèáàåò öâåò íàöèè. È õîòÿ âñå îíè çàêàí÷èâàëèñü
ïîðàæåíèåì, òî â íàøåíé òðàäèöèè ïðèíÿòî ïðàçäíîâàòü î÷åðåäíûå
ãîäîâùèíû êàê ïàìÿòü î òðèóìôàõ. Îòñþäà ñòåðåîòèï ïîëÿêîâ êàê íàðîäà ñóùåñòâóþùåãî áëàãîäàðÿ âîññòàíèÿì, à íå êðîïîòëèâîìó òðóäó
3

J. Campbell, Potêga mitu, Kraków 1994, c. 50.
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(Prz, 23.01.05). Êîãäà ïîëÿêè òåðïÿò ïîðàæåíèå, òî ,îäíàêî, ãîâîðèòñÿ
î ìîðàëüíîé ïîáåäå: Âñå, ÷òî ïîëüñêîå, ìû îáîæàåì. Èç ïîêîëåíèÿ
â ïîêîëåíèå êî÷óþò ìèôû î íåïîáåäèìîé êàâàëåðèéñêîé àòàêå,
è î íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòè â «æåðòâàõ íà àëòàðå Ðîäèíû. Âìåñòî
èçâå÷íûõ ìåññèàíñêèõ ñòðàäàíèé, ëó÷øå áûëî áû ïðèãÿòüñÿ çà ðàáîòó
(GW, 22.01.05).
Èç èñòîðè÷åñêèõ ìèôîâ, êîòîðûìè ïèòàåòñÿ ñîâðåìåííîñòü, íàäî
îáîñîáèòü ìèô î Íàðîäíîé Ïîëüøå êàê î ïðåñòóïíîì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ
ãîñóäàðñòâå, óïðàâëÿåìîì òàêîé æå ïðåñòóïíîé êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèåé. Çäåñü ïîëüñêîñòü äåìîíñòðèðóåòñÿ â èïîñòàñè íåòîëåðàíòíîñòè,
ñóáúåêòèâèçìà, àãðåññèâíîñòè. Íà ýòîé ïî÷âå âîçðîæäàåòñÿ
äåìîêðàòè÷åñêè-êàïèòàëèñòè÷åñêèé ìèô î åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîì
ó÷åíèè. Òàê ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ïñèõîëîãèÿ îñàæäåííîé êðåïîñòè, êîòîðàÿ
ñâîéñòâåííà ïðàâûì ýêñòðåìèñòàì, â òîì ÷èñëå, ïðàâîìó êðûëó íå
èñïûòûâàþùèõ ñîìíåíèé äóõîâíûõ îòöîâ êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè. M. Janion
îïðåäåëÿåò ýòîò ìèôîëîãè÷åñêèé èñòî÷íèê êàê çàêëÿòûé êðóã
äîìèíèðîâàíèÿ, íàâÿç÷èâîñòè, óíèæåíèÿ, ïîñòîÿííîé äåìîíñòðàöèè
âûñîêîìåðèÿ è ñîáñòâåííîãî ïðåâîñõîäñòâà (GW, 2.10.04). Ñîïîñòàâëÿÿ
ìíîãî÷èñëåííûå ñèìïòîìû ïàíäåìèè óâëå÷åííîñòè èñòîðè÷åñêèì ìèôîì,
èõ ïîñòîÿííîé ïðîäóêöèåé, ñ òðóäíîé è ñåðîé ïîëüñêîé
äåéñòâèòåëüíîñòüþ, íàäî ñîãëàñèòüñÿ ñ ß. Òàçáèðîì, êîãäà îí ãîâîðèò:
×åì ñ÷àñòâëèâåå íàöèÿ, òåì ìåíüøå ó íåå æåëàíèÿ ñìîòðåòü íàçàä ñ öåëüþ
èñêàòü îïðàâäàíèé (Prz, 17.01.02). Èòàê, ïîëüñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè
ñîïóòñòâóåò òèðàæèðîâàííàÿ ýêñòðåìèñòàìè óâåðåííîñòü, ÷òî ñàìîé
ñîâåðøåííîé ôîðìîé ñóùåñòâîâàíèÿ íàöèè ÿâëÿåòñÿ áîðüáà, à ïîäîáíàÿ
èäåîëîãèÿ îòðàæàåòñÿ íà ñîäåðæàíèè ïóáëèöèñòè÷åñêîãî äèñêóðñà
ïîëÿêîâ, èçîáèëóþóùåãî èíâåêòèâàìè, à òàêæå áîëåå èçîùðåííûìè
ôîðìàìè ñàìîâûðàæåíèÿ.
Â òàêîì êîíòåêñòå öåëåñîîáðàçíî ñêàçàòü î äåìèôîëîãèçàöèè íàøåé
ðåëèãèîçíîñòè, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â ìèôîëîãåìå Ïîëüøà  îïëîò
õðèñòèàíñòâà. Â íàçâàííîì ïðîñòðàíñòâå ïðîöâåòàåò ëèöåìåðèå,
ïðåâàëèðóþùåå íàä èñêðåííîñòüþ íàñòîÿùèõ êàòîëèêîâ. Â ýòîé ñâÿçè
íàïðàøèâàåòñÿ ñïëîøíàÿ àíàëîãèÿ ñ èñòîðè÷åñêèì ïåðèîäîì XVIII âåêà:
Ñàêñîíñêîå âðåìÿ  ýòî õàíæåñòâî â ñëóæáå ïîëèòèêè: ìîíîïîëèÿ
âåðîèñïîâåäàíèÿ âîçâåäåíà â ðàíã ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèè, ôèçè÷åñêîé
ëèêâèäàöèè åðåòèêîâ è áåçáîæíèêîâ. Ýòî òàêæå ãîäû ôèíàíñîâîãî
ìîãóùåñòâà Êîñòåëà, èìåþùåãî ïðàâî äåéñòâîâàòü âíå çàêîíà,
óñòàíîâëåííîãî ãðåøíûìè ìèðà ñåãî (Pol, 22.06.96). Ñåãîäíÿ
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êàòîëè÷åñêèé Êîñòåë ïðèñâîèë ñåáå ïðàâî íà òîòàëüíûå ðåøåíèÿ, â òîì
÷èñëå,  ïðàâî íèçâåðãàòü èíàêîìûñëÿùèõ, ÷òî êñåíäç ïðîôåññîð
È. Òèøíåð íàçâàë èðîíè÷åñêè äèêòàòóðîé áëàãîíðàâíûõ, îòíèìàþùèõ
ó ÷åëîâåêà âîçìîæíîñòü äåëàòü âûáîð, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü î ñåáå.
À ìàøèíà âðåìåíè äâèæåòñÿ âïåðåä. Ïðàâäà, ìîæíî ìå÷òàòü î íåïîêîëåáèìîé
êàòîëè÷åñêîé ïîëüñêîñòè, ìåðèòü êîñòþìû ïðàäåäîâ, ïðîâåðÿòü, õîðîøî ëè
îíè íà íàñ ñèäÿò (Prz, 18.08.04).
Îäíèì èç êîðèôååâ äåìèôîëîãèçàöèè ïîëüñêîñòè íàäî ñ÷èòàòü
Å. Ãåäðîéöà, äèðåêòîðà Ìåçîí Ëàôèòò, ïîëüñêîãî õàðèçìàòè÷åñêîãî
êóëüòóðíîãî öåíòðà, àêòèâíî äåéñòâóþùåãî â Ïàðèæå â ãîäû Íàðîäíîé
Ïîëüøè. Îí ïîñëåäîâàòåëüíî ïðåäëàãàë, äàæå òðåáîâàë, ÷òîáû
ñâîåâîëüíûå è íå â ìåðó àìáèöèîçíûå ïîëÿêè îòêàçàëèñü îò òåíåé
ïðîøëîãî, îñâîáîäèëèñü îò êîìïëåêñà âå÷íîé æåðòâû, îïðåäåëèëè
ãðàíèöû èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, èçáàâëÿÿñü îò îäåðæèìîñòè ïðèçðàêàìè
è ïëåíåíèÿ óïûðÿìè (GW, 23.10.04).
Íå áåç ó÷àñòèÿ ìèôîëîãèçèðîâàííîé èñòîðèè âîçíèêàåò ñåãîäíÿ
äèôôåðåíöèàöèÿ íà ïîëüñêîñòü è ïîëÿöêîñòü, ïðè÷åì ýòî íå îäíîáîêîå,
ìàíèõåéñêîå äåëåíèå. Ïîëüñêîñòü â èíòåðïðåòàöèè ìûñëÿùèõ ÷ëåíîâ
íàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ ìíîãèìè íåäîñòàòêàìè. Ïîëÿöêîñòü àáñîëþòíî
óâåðåíà â ñâîåì ïðåâîñõîäñòâå, â ïðèíàäëåæíîñòè ê èçáðàííîìó íàðîäó, à åå
íîñèòåëè èç-çà ñâîåãî àáñîëþòíîãî ñîâåðøåíñòâà äàëåêè îò
ñàìîêðèòè÷åñêèõ ñóæäåíèé. Âìåñòå ñ òåì îñîçíàíèå ñâîåé íåäîñêîíàëüíîñòè, ñîïðîâîæäàþùåé äîáðîäåòåëè, åñòü ïðåäïîñûëêà ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, óâàæåíèÿ ê äðóãèì íàöèÿì, ïðèáëèæåíèÿ ê ðåàëüíîñòè.
Íà îñíîâå îáèëüíîé ëèòåðàòóðû, à òàêæå ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèé ìû
âûäåëÿåì íåêîòîðûå íåãàòèâíûå ñâîéñòâà ïîëüñêîñòè. Ýòî òðàäèöèîííûå
ñêëî÷íè÷åñòâî è àãðåññèâíîñòü, à òàêæå ïðèîáðåòåííàÿ åùå â äâàäöàòîì
âåêå íåòîëåðàíòíîñòü4. Ýòî ïðîñëàâëåííûé ïîëüñêèé ãîíîð, ïðîÿâëÿþùèé
ñåáÿ â íåïðèÿçíåííîì, äàæå ïðåíåáðåæèòåëüíîì îòíîøåíèè ê äðóãèì
íàöèÿì, îñîáî ê ñîñåäÿì, è âîîáùå,  â ñèëüíûõ êñåíîôîáèè è
ýòíîöåíòðèçìå. Íåèñêðåííîñòè ñîïóòñòâóåò ñêëîííîñòü êî ëæè, ñîãëàñíî
íîâîïðèîáðåòåííîìó ïðèíöèïó: Öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâà.
Øïèîíîìàíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ àíîìàëüíîé ïîäîçðèòåëüíîñòüþ, à òàêæå
äîíîñèòåëüñòâîì, êîòîðîå îêàçàëîñü ñåãîäíÿ ïîäòâåðæäåííûì ôàêòîì,
ïîñëåäñòâèåì äåìîêðàòè÷åñêîé äåìèôîëîãèçàöèè.
4 È. Êîæåíåâñêà-Áåð÷èíñêà, Ïîëüñêàÿ òîëåðàíòíîñòü â èäåàëå: ãëàçàìè ñîâðåìåííûõ
ìûñëèòåëåé, [â:] Êóëüòóðíûå ïðàêòèêè òîëåðàíòíîñòè â ðå÷åâîé êîììóíèêàöèè, ðåä.
Í.À. Êóïèíà, Î.À. Ìèõàéëîâà, Åêàòåðèíáóðã 2004, passim.
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Ñ òàêèì áàãàæîì ìû ñòðåìèìñÿ â Åâðîïó, ïûòàÿñü, îäíàêî, ââåñòè
â íåå ñâîé óñòàâ è, òàêèì îáðàçîì, óòâåðæäàÿ íåãàòèâíûå ñòåðåîòèïû
î ïîëÿêàõ. Íàäî ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî óæå íåñêîëüêî ëåò ïðîäîëæàåòñÿ
ìèñòèôèêàöèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ íà÷àëàñü ñ ìèôîëîãèçèðîâàííîé
óâåðåííîñòè, ÷òî åñëè Ïîëüøà íå ïðîéäåò ýòàïà äåêîììóíèçàöèè, òî îíà íå
ñòàíåò äîñòîâåðíîé äëÿ åâðîïåéñêèõ ñîþçíèêîâ (Nie, 21.02.05). Ìèô
ïîëüñêîé åâðîïåèçàöèè çàìåíÿåò íåëèöåïðèÿòíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü;
ñîãëàñíî ïîëèòîëîãè÷åñêèì àíàëèçàì, â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè
åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè, ó íàñ ñàìûé äëèííûé ðàáî÷èé äåíü, ñàìàÿ
íèçêàÿ çàðïëàòà, ñàìàÿ âûñîêàÿ áåçðàáîòèöà (Prz, 12.02.05).
Íåîáîñîáëåíî ìíåíèå, ÷òî íèêîãäà åùå â Åâðîïå íå ãîâîðèëè
î Ïîëüøå òàê ïëîõî, êàê ñåãîäíÿ. Ìû èçîëèðîâàíû êàê ñêëî÷íèêè, êîòîðûå
òÿíóò îäåÿëî íà ñåáÿ [...]. Íàøà ñòðàíà çàöèêëåíà íà ñâîåì ýãîèçìå, óâåðåíà
â ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîñòè (GW, 3.07.04). Íàøåé åâðîïåèçàöèè ìåøàåò
òàêæå ïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå ê Ðîñcèè, òåì áîëåå, ÷òî ñòàòóñ â Åâðîïåéñêîì
Ñîþçå îáóñëîâëåí âî ìíîãîì õàðàêòåðîì îòíîøåíèÿ ê Ðîññèè
(GW, 6.03.05).
Ðîññèéñêèé òåêñòîâûé ìàòåðèàë, êàñàþùèéñÿ ìèôîëîãèçèðîâàííîé
ðóññêîñòè, óêàçûâàåò òàêæå íà íåñêîëüêî äðóãèå ïðèîðèòåòû, ïðè÷åì çäåñü
ïðåâàëèðóþò ìðà÷íûå òîíà, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ðàçâåí÷èâàþòñÿ ñòàðûå
è ñîçäàþòñÿ íîâûå ìèôû. Ýòîìó ïðîöåññó ñîïóòñòâóþò çëîóïîòðåáëåíèå
êàòåãîðèèÿìè íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ìåíòàëüíîñòè,
ïðèìåíÿåììè ñ öåëüþ îáîñíîâàòü, ÷àñòî  îïðàâäàòü, íåëèöåïðèÿòíîå íå
òîëüêî â ñîâåòñêîì ïðîøëîì, íî è â äåìîêðàòè÷åñêîì íàñòîÿùåì. Êðîìå
òîãî, ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû äóøåâíîñòè-íðàâñòâåííîñòè, ïðè÷åì
â òåñíîé âçàèìîñâÿçè ñ ðîññèéñêîé èäååé, ìèôîëîãèçèðóåòñÿ ðûíîê,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê î÷åðåäíàÿ ïàíàöåÿ îò âñåõ íåâçãîä, êàê âåðíûé
ïóòü ýôôåêòèûíûõ ïîèñêîâ ãðàäà Êèòåæà5.
Áåçóñëîâíî, ðóññêîñòü òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ ñîâåòñêîñòüþ,
ïîíèìàåìîé çäåñü êàê èììàíåíòíàÿ ñîñòàâíàÿ ðóññêîñòè. Åå ïîñðåäñòâîì
ñîçäàåòñÿ ìèôîëîãèÿ ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî êàê ïåðâîïðè÷èíû íåóäà÷íûõ ðåôîðì. Ñèíòåçèðóþùèì ìîæíî ñ÷èòàòü â ýòîì àñïåêòå ìíåíèå
Ä. Ãðàíèíà: Íàøà ñîâåòñêàÿ æèçíü óøëà, è áåçâîçâðàòíî. Óøëà âî ìíîãîì
íå îò ðàçóìà. Ñòûäíî, ÷òî ìû åå ïåðå÷åðêíóëè è îòòîëêíóëè îò ñåáÿ. Òàêèì
ìàíåðîì ìû â ñâîå âðåìÿ îòêàçàëèñü îò âñåãî öàðñêîãî, äîðåâîëþöèîííîãî.
5 È. Êîæåíåâñêà-Áåð÷èíñêà, Àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé àíàëèç ïàðàäèãìû ðûíêà â ÿçûêîâîé
êàðòèíå ìèðà ðîññèÿí, Ðóññêèé ÿçûê â öåíòðå Åâðîïû 1999, ¹ 1, passim.
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Òåïåðü ñõâàòèëèñü çà âñå ýòî. Òàê æå ãëóïî è òî, êàê ìû ñåãîäíÿ ïîñòóïàåì
â îòíîøåíèè ê ñîâåòñêîé æèçíè. Ïîòîì áóäåì åå ñî÷èíÿòü [...]. Êàæäûé
îáùåñòâåííûé ñòðîé â ñîñòîÿíèè ñóùåñòâîâàòü ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè â
íåì åñòü êàêèå-òî ïîçèòèâíûå íà÷àëà. Â ñîâåòñêîé æèçíè îíè, áåçóñëîâíî,
áûëè. Òåïåðü ìû äåëàåì âèä, ÷òî íè÷åãî ýòîãî íå áûëî (ËÃ, 24.11.04).
Â âîñïðèÿòèè èíîêóëüòóðíîãî èññëåäîâàòåëÿ îñíîâîïîëàãàþùèì
ÿâëÿåòñÿ òàêæå ìèô î íàöèîíàëüíîé èäåå, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëåíà êàê
ïïîòèâîÿäèå îò âñåõ äóõîâíûõ è äóøåâíûõ íåâçãîä. Îäíàêî ïîèñêè
íàöèîíàëüíîé èäåè îêàçàëèñü òàê æå áåñïëîäíû êàê ñàìè ðåôîðìû (ËÃ,
4.03.98). À. Çèíîâüåâ ðàçîáëà÷àåò ïðèçðà÷íîñòü òàêîé èäåè, çàÿâëÿÿ:
Èìååòñÿ èäåîëîãè÷åñêèé áåñïðåäåë ñ óñèëèâàþùèìñÿ ïðàâîñëàâèåì,
âëèÿíèåì çàïàäíîé èäåîëîãèè, ñ òîñêîé ïî âñåëåíñêîé íàöèîíàëüíîé
èäååé, [...] âåëèêèå èäåè ðîæäàþòñÿ òîëüêî äëÿ âåëèêèõ öåëåé, à â Ðîññèè
òàêèõ íåò (ËÃ, 20.02.02). È ñèíòåçèðóþùåå ìíåíèå: Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ
(êàæäûé åå ïîíèìàåò ïî-ñâîåìó)  ýòî ñëîâåñíîå âûðàæåíèå î÷åíü
ðàñïðîñòðàíåíî. Îáúåäèíÿåò âñåõ æåëàíèå íàéòè òàêóþ èäåîëîãèþ,
êîòîðàÿ ïî ñèëå âîçäåéñòâèÿ íà ìàññû áûëà áû ïîäîáíà ñîâåòñêîé, íî
÷òîáû îäíîâðåìåííî áûëà îòðèöàíèåì ðàçãðîìëåííîé è îïëåâàííîé
ñîâåòñêîé èäåîëîãèè. Ïðè ýòîì îíà äîëæíà áûòü íàöèîíàëüíî ðóññêîé
(ËÃ, 27.02.02).
Çäåñü óìåñòíî ñêàçàòü åùå î ïðèñóùåì ðóññêîñòè ìàãè÷åñêîì
ìûøëåíèè, ñóòü êîòîðîãî âûðàæàåòñÿ â îòñóòñòâèè íàäåæäû íà ñîáñòâåííûå
ñèëû, â âå÷íîé âåðå â äîáðîãî öàðÿ-áàòþøêó. Ñîáñòâåííóþ áåçàëàáåðíîñòü
ìû ñêëîííû îáúÿñíÿòü ïðîèñêàìè âðàãà, òåìíûõ ñèë (ÌÍ, 1.11.98).
È åùå: Ðîññèéñêîìó ìèôîëîãè÷åñêîìó ìûøëåíèþ ñâîéñòâåííà ìå÷òà
î òîì, ÷òî âñå ïðîáëåìû â ñòðàíå áóäóò ðåøàòüñÿ ÷óäîì, à ÷óäî íàçûâàåòñÿ
ðåâîëþöèåé. Êàæäóþ îñåíü 7 íîÿáðÿ ìû ïðàçäíóåì äåíü ðîæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâà, óíè÷òîæåíèå êîòîðîãî ìû ïðàçäíóåì 12 èþíÿ (ÀèÔ, 2001,
¹ 45).
Ìîæíî ëè ãîâîðèòü î êîíñòàíòíîñòè ìèôîâ ðàâåíñòâà-ñïðàâåäëèâîñòè?
Ìíåíèÿ íà ýòó òåìó ïîëÿðíû; îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî îíè íèêîìó íå íóæíû,
è íèêòî ê íèì ñåãîäíÿ íå ñòðåìèòñÿ, äðóãèå,  ÷òî îíè îñòàâëÿþò
ýëåìåíòàðíîå òðåáîâàíèå íàðîäíîé äóøè. Íå âíèìàòü èì  çíà÷èò
ïûòàòüñÿ ñäåëàòü èç Ðîññèè êàêóþ-òî èíóþ ñòðàíó, ñ èíîé ïñèõîëîãèåé,
èíûì íàöèîíàëüíûì îáëèêîì (ËÃ, 28.04.99).
Íàáëþäàåòñÿ òàêæå ïîâîðîò îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ê ò.í.
îáùå÷åëîâå÷åñêèì öåííîñòÿì, îñîáî ê õðèñòèàíñêèì, ìèôîëîãèçèðîâàííûì
êàê âåäóùèå è îáÿçûâàþùèå. È À. Êîí÷àëîâñêèé ñ÷èòàåò: Ìû æèâåì
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êàòåãîðèÿìè ñåðåäèíû äâàäöàòîãî âåêà, âñå âðåìÿ óâåðåíû â òîì, ÷òî íàäî
ñëóæèòü ÷èñòûì èäåÿì (ÀèÔ, 1999, ¹ 34).
Åùå íà ïåðåñòðîå÷íîé ïî÷âå âûðîñ ìèô íåöèâèëèçîâàííîñòè,
êTêîòîðîìó ðîññèÿíå ïðèçíàþòñÿ ñ ìàçîõèñòñêèì ñëàäîñòðàñòèåì. Ýòî
ìîæíî ïîíèìàòü êàê ðåçóëüòàò êîìïëåêñà íåïîëíîöåííîñòè , èçâå÷íîé
ìèôîëîãèçàöèè çàïàäíûõ ìèðîâ: Íå íàì ïîäðàæàþò, íî ìû ïîäðàæàåì.
Ðåôîðìû, ÷òîáû íåïðåìåííî êàê â Àìåðèêå, äåìîêðàòèÿ , íà åå ìàíåð. Íå
çíàÿ íè ñóòè, íè ìåíòàëüíîñòè íàöèè, êîòîðîé ïîäðàæàåì, ñðèñîâûâàåì
ñìëóýòû, ÷òîáû íåïðåìåííî êàê ó íèõ (Î. Ïîïöîâ, ËÃ, 6.02.02). È åùå:
Èçâå÷íàÿ ðóññêàÿ ÷åðòà  óâëåêàòüñÿ çàåìíûìè êðàñîòàìè äî
ñàìîçàáâåíèÿ è óìîïîìðà÷åíèÿ, çàâîäèòü ñåáå ïî âñÿêîìó ñëó÷àþ íîâóþ
ðåëèãèþ è âåðó (ËÃ, 24.11.04).
Èññëåäóÿ îáèëüíûé ïóáëèöèñòè÷åñêèé ìàòåðèàë, ìîæíî ïðèéòè
ê âûâîäó, ÷òî îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ïèòàåòñÿ çà ñ÷åò äâîéñòâåííîãî
îòíîøåíèÿ ê ìèôàì ñîâåòñêîñòè, à òàêæå íîâîé ìèôîëîãèçàöèè Çàïàäà
è äîðåâîëþöèîííîãî ðîññèéñêîãî ôåîäàëèçìà. Íà ýòîé ïî÷âå âîçðàñòàþò
åùå äðóãèå ìèôû êàê ýôôåêò êàïèòàëèñòè÷åñêè-ðûíî÷íûõ ïåðåìåí.
Èìååòñÿ â âèäó áîãàòàÿ ìèôîëîãèÿ-ìèôîëîãèçàöèÿ ðûíêà, êîòîðûé áûë
íàìè ðàíüøå àíàëèçèðîâàí â ðàçíûõ àñïåêòàõ. Ìîæíî ëèøü äîáàâèòü, ÷òî
â Ðîññèè (è â Ïîëüøå) ïåðåìåíû âîñïðèíèìàþòñÿ êàê èäåÿ è êàê ôåòèø,
âîçðîæäàþùèå âåðó â ëó÷øåå, íî îáîçðèìîå áóäóùåå.
Æåëàòåëüíî åùå îáðàòèòü âíèìàíèå íà ìèôîëîãèþ ïëþðàëèçìà,
êîòîðàÿ ïðîöâåòàåò â ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ, ñòàíîâÿñü èëëþçèåé â íàøè
äíè. Íàïîìíèì òî÷íîå çíà÷åíèå ýòîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåðìèíà. Èòàê, ýòî
ñîñóùåñòâîâàíèå ðàçíûõ ôîðì ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé
æèçíè êàê ãëàâíîãî ïðèíöèïà óñòðîéñòâà ïðàâîâîãî îáùåñòâà, íî ýòî òàêæå
ìíîãîîáðàçèå, ìíîæåñòâåííîñòü âçãëÿäîâ, ìíåíèé è ò.ï., äàþùèõ âîçìîæíîñòü
ñâîáîäíîãî âûáîðà6. Íàäî ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî â ò.í. äåìîêðàòè÷åñêîå âðåìÿ
ðîññèéñêèé ïëþðàëèçì ïðåâðàùàåòñÿ â î÷åðåäíîå åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîå
ó÷åíèå (ÍÃ, 2.04.2000). Äðóãèì òèïè÷íûì ìèôîì íàøèõ äíåé,
ïðåâîïëîùàþùåãî æàæäóùåãî äóõîâíîñòè ðóññêîãî ÷åëîâåêà â ïðàãìàòèêà,
ÿâëÿåòñÿ ìèô áèçíåñìåíà. Ê êîíöó ïåðåñòðîéêè ýòîò íîâûé ôåíîìåí
âîñïðèíèìàëñÿ ñóãóáî îòðèöàòåëüíî, îäíàêî ñî âðåìåíåì ìíîãèå ðîññèÿíå,
ïîäîáíî ïîëÿêàì, ïîääàëèñü ìàãèè äåíåã, è òàêèì îáðàçîì áèçíåñìåí äëÿ
ìíîãèõ ñòàíîâèòñÿ ãåðîåì, íîñèòåëåì ìíîãíî÷èñëåííûõ ïîëîæèòåëüíûõ
êà÷åñòâ, îáúåêòîì ñîöèàëüíîãî óâàæåíèÿ, íî è çàâèñòè:
6
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Â ïðîøëîì ñðåäè ìîëîäåæè ïðåîáëàäàëî æåëàíèå áûòü êîñìîíàâòàìè, à
ñåé÷àñ,  êîñìè÷åñêîãî ìàñøòàáà áèçíåñìåíàìè (Âåê, 12.01.99).
Ïðåæäå ÷åì ðåçþìèðîâàòü äàííûå ðàññóæäåíèÿ, ÿ ïðîöèòèðóþ
ðåôëåêñèþ Â. Ðûáàêîâà: Âûñîêîäóõîâíû, áåñêîðûñòíû è õðàáðû ëè ðóññêèå? Êîíå÷íî! À ëåíèâû ëè îíè? Äà ðàçóìååòñÿ. Íàöèîíàëüíûé õàðàòåð 
ñëîæíåéøèé ñïëàâ êà÷åñòâ, â êîòîðîì íåäîñòàòêè åñòü ëèøü ïîðîæäåíèÿ
äîñòîèíñòâ, à äîñòîèíñòâà  ïîðîæäåíèÿ íåäîñòàòêîâ. Îäíàêî äëÿ âûæèâàíèÿ
íàöèè îòíþäü íå âñå ðàâíî, íà ÷åì äåëàåò àêöåíò ãîñïîäñòâóþùèé ìèô
(ËÃ, 11.08.04).
Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå îòîáðàííûé ôàêòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë,
èçó÷àåìûé ãëàçàìè èíîêóëüòóðíîãî èññëåäîâàòåëÿ, òî ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî
ñîâðåìåííàÿ ðóññêîñòü  ñîâåòñêîñòü íå îòëè÷àåòñÿ êîðåííûì îáðàçîì îò
õàðàêòåðèñòèê ïîëüñêîñòè  ïîëÿöêîñòè. Ñõîäñòâà ìîæíî, ïîæàëóé,
îáúÿñíèòü àíàëîãè÷íûì âîçäåéñòâèåì ðûíî÷íî-êàïèòàëèñòè÷åñêèõ
òðàíñôîðìàöèé, à ðàçëè÷èÿ, åñòåñòâåííî, îáîñíîâàíû èñòîðèåé, êîòîðàÿ,
â ñâîþ î÷åðåäü, ôîðìèðóåò è íàöèîíàëüíûé ìåíòàëèòåò, è íàöèîíàëüíûé
õàðàêòåð.
Ñîâðåìåííàÿ ðóññêîñòü íàõîäèòñÿ, êàê ìîæíî ïîëàãàòü, â ñòàäèè
ôîðìèðîâàíèÿ, à ñêàçàííîå îòíîñèòñÿ è ê ïîëüñêîñòè. Ñòðåìëåíèå
ê ñâîáîäå â ñîâåòñêîå âðåìÿ àññîöèèðîâàëîñü âñåãäà ñ áîðüáîé çà ïðàâà
÷åëîâåêà. Èíàêîìûñëÿùèìè è òîãî âðåìåíè, è äíÿ íàñóùíîãî íå
ó÷èòûâàåòñÿ ôàêò, ÷òî ïðàâî íà òðóä, çäðàâîõðàíåíèå, ó÷åáó  ýòî òîæå
ïðàâà ÷åëîâåêà, êîòîðûå ÿâíî ïîïðàíû â íàøå ñèëüíî óùåðáíîå
êàïèòàëèñòè÷åñêîå âðåìÿ.
Ñîâðåìåííàÿ ðóññêîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ îñîçíàíèåì ìèôîëîãè÷íîñòè
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè. Ñåãîäíÿ ñîçäàþòñÿ íîâûå ìèôû, ñîãëàñíî
êîòîðûì ðàññëîåíèå îáùåñòâà, â äàííîì ñëó÷àå, íà  íîâûõ ðóññêèõ,
áþäæåòíèêîâ, âîîáùå ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ  çàêîíîìåðíî. Ñâîáîäà
êàê çàëîã ñïðàâåäëèâîãî, ïî êðàéíåé ìåðå,  ÷åëîâå÷íîãî ìèðîóñòðîéñòâà,
òàêæå îêàçàëàñü ïëîäîì èñòîñêîâàâøåãîñÿ âîîáðàæåíèÿ, ìèôîëîãåìîé
íîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ïîäîáíî Ïîëüøå, â Ðîññèè ïàòðèîòèçì ñòàë ðàñõîæèì è ìíîãîçíà÷íûì
ïîíÿòèåì, ïåðåêîâàííûì â îðóæèå áîðüáû ñî âñåìè èíàêîìûñëÿùèìè ïî
îòíîøåíèþ ê äàííîé ãðóïïèðîâêå èëè ïàðòèè.
Ê êîíöó ïåðåñòðîéêè èç ïóáëèöèñòè÷åñêîãî äèàëîãà èñ÷åçàåò òîëåðàíòíîñòü, à ýòî ïðèâîäèò ê âîçðîæäàþùåìóñÿ çàñèëüþ äåêðåòèðîâàííîãî
åäèíîìûñëèÿ. Â òàêîé àóðå ïðîöâåòàåò íàöèîíàëèçì, äàæå øîâèíèçì  íå
÷óæäû, êàê ìû ïîìíèì, è ñîâðåìåííîé ïîëüñêîñòè.
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Êëåéìèòñÿ áåçæàëîñòíî è ñóãóáî ñóáúåêòèâíî ñîâåòñêîå ïðîøëîå,
ïåðåîñìûñëèâàåòñÿ âñÿ ïàðàäèãìà ñîâåòñêîñòè, íà÷èíàÿ ñ ðåâîëþöèè 1917 ã.,
êîòîðàÿ èìåíóåòñÿ, íàïðèìåð Âåëèêîé Âàíäååé. Ñóãóáî ðóññêèì
ÿâëÿåòñÿ,îäíàêî, â ïðîòèâîâåñ ïîëüñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ñïëîøíîå
îñîçíàíèå ôàêòà, ÷òî íåêîòîðûå òèïè÷íûå ñâîéñòâà ãîìî ñîâåòèêóñà ñòàëè
êîíñòàíòîé ðîññèéñêîé ìåíòàëüíîñòè. Íà ýòîé ïî÷âå âîçðîæäàþòñÿ
íàñòîé÷èâûå, âå÷íûå âîïðîñû î òîæäåñòâåííîñòè è î íàöèîíàëüíîé
ñóäüáå: êòî ìû? êóäà ìû èäåì?
È â Ðîññèè øèðèòñÿ ìèôîëîãèçàöèÿ, ÷óòü ëè íå îáîæåñòâëåíèå
çàïàäíîãî, îñîáî àìåðèêàíñêîãî, îáðàçà æèçíè, íî ýòîìó èäåéíîìó
òå÷åíèþ ñîïóòñòâóþò, ñîçäàâàÿ ðàâíîâåñèå ñëàâÿíîôèëüñêîå òåíäåíöèè
â ìûøëåíèè.
Äåëåíèå íà ìû  îíè ÿâëÿåòñÿ èììàíåíòíûì ñâîéñòâîì ÷åëîâå÷åñêîé
ïðèðîäû, íî â îòäåëüíûõ ýòíîñàõ îíî ðåàëèçóåòñÿ âñåãäà ñïåöèôè÷åñêè.
Â Ðîññèè, ïîäîáíî Ïîëüøå, îíî ïðîâîäèòñÿ ñ áîëüøåâèñòñêîé íàïîðèñòîñòüþ, íî èç-çà ìàñøòàáíîñòè ãîñóäàðñòâà è ñëîæíåéøåãî õàðàêòåðà
íåñêîí÷àåìîãî êîëè÷åñòâà ñîöèîïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì, íàçâàííàÿ
äèôôåðåíöèàöèÿ ïðîõîäèò âî ìíîãèõ èçìåðåíèÿõ. Òåì íå ìåíåå ãîìîôîáèÿ,
ýòíîöåíòðèçì, è âîîáùå  ïàðàäèãìà ÷óæåñòè  íåîòúåìëåìîå ñâîéñòâî
ñîâðåìåííîé ðóññêîñòè.
Ñóãóáî ðóññêèì íàäî ñ÷èòàòü íåóäåðæíîå ñòðåìëåíèå ê äóõîâíîñòè,
êîòîðîå êðîìå âåðáàëüíîãî, èìååò òàêæå ãëóáèííûé, ïîèñòèíå âíóòðåííèé
õàðàêòåð. Â ýòîì êîíòåêñòå íàäî òàêæå íàïîìíèòü íåèçãàäàííûé ïî ñåé
äåíü ôåíîìåí ðóññêîé äóøè. Ñ ýòèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ñâÿçàíà
âñïûõíóâøàÿ â ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ñ îãðîìíîé ñèëîé, õîòÿ ïîòîì
ïîïðàííàÿ çà ñ÷åò èäåè äåíåæíîãî ìåøêà, çàèíòåðåñîâàííîñòü âûñøèìè,
óíèâåðñàëüíûìè öåííîñòÿìè, âîçìîæíîñòüþ íðàâñòâåííîãî îçäîðîâëåíèÿ,
÷òî âûðàæàåòñÿ õîòÿ áû â ýêçèñòåíöèàëüíîì è ãëóáîêî äóõîâíîì
ìåòàôîðè÷åñêîì âîïðîñå: Êàêàÿ óëèöà âåäåò ê Õðàìó? Îí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ,
íà÷èíàÿ ñ 1987 ã., áëàãîäàðÿ íåçàáûâàåìîé êèíîêàðòèíå Ò. Àáóëàäçå Ïîêàÿíèå.
Êñòàòè, ýòà óëèöà ïîêà íå íàéäåíà, òàê êàê ÷åì áîëåå íåáëàãîïðèÿòíàÿ
äåéñòâèòåëüíîñòü, òåì çàìàí÷èâåå èëëþçèè è ìèôû, êîòîðûå ñåãîäíÿ
áóêâàëüíî ïðîíèçûâàþò êàê ðîññèéñêóþ, òàê è ïîëüñêóþ ñîöèàëüíóþ
æèçíü.
Â çàêëþ÷åíèå íàïîìíèì åùå ðàç: ×åì ñ÷àñòâëèâåå íàöèÿ, òåì ìåíü øå
ó íåå æåëàíèÿ ñìîòðåòü íàçàä ñ öåëüþ èñêàòü îïðàâäàíèé. Ñ áîëüøîé
äîëåé óâåðåííîñòè ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî óâëå÷åíèå ìèôîëîãèçàöèåé,
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êàê ñîñòàâíàÿ ñîîòâåòñòâåííî, ïîëüñêîñòè è ðóññêîñòè, çàìåíÿåò ðåàëüíóþ
æèçíü, êàìóôëèðóÿ ïðè÷èíû î÷åðåäíûõ íåñâåðøåíèé, îáìàíóòûõ
÷åëîâå÷åñêèõ íàäåæä.
Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ:
GW
Nie
Pol
Prz
ÀèÔ
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ÌÍ
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Í ãàç











Gazeta Wyborcza
Nie
Polityka
Przegl¹d
Àðãóìåíòû è ôàêòû
Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà
Ìîñêîâñêèå íîâîñòè
Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà
Íîâàÿ ãàçåòà

Streszczenie
Polskoæ i ruskoæ w zwierciadle mitów
 na podstawie dyskursu publicystycznego
Dyskurs na temat polskoci i ruskoci prowadzi wielu wybitnych mylicieli wypowiadaj¹cych siê na ³amach prasy opiniotwórczej. Koncept polskoci tworz¹ g³ównie mity historyczne,
a przeobra¿aj¹ca siê gwa³townie ruskoæ to w znacznym stopniu totalna krytyka sowieckiej
przesz³oci oraz apologia czasów carskich.
W toku analizy autorka wyodrêbnia charakterystyczne cechy zarówno polskoci, jak
i ruskoci. Zainteresowanie t¹ problematyk¹ mo¿na uznaæ za dowód poszukiwania to¿samoci
narodowej, ale i za dzia³ania kamufluj¹ce, które maj¹ odwracaæ uwagê od realnych problemów
spo³ecznych.

Summary
Polish and Russian national character reflected in myths
 based on the discourse in the press
The discourse involves a number of prominent thinkers who express their opinions in quality
newspapers and magazines. The concept of Polish national character consists mainly of historical
myths, and the dramatically transforming Russian character is to a great extent an absolute rejection of the Sowiet past and an equally approval of the Tsar period.
In her analysis, the author identifies the characteristic features of both Polish and Russian
national character. The issue can be perceived as a proof of seeking the national identity but also
as some camouflage supposed to divert attention from real social problems.
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O konceptualizacyjnym potencjale
pewnego rossicum
Niniejszy artyku³ jest w pewnym sensie kontynuacj¹ mojej wczeniejszej
publikacji podejmuj¹cej problematykê rozgraniczenia wyrazów obcych i po¿yczek leksykalnych1. W dobie globalizacji i wynikaj¹cej z niej aktywizacji kontaktów i oddzia³ywañ jêzykowych rozgraniczenie to, a tak¿e poszukiwanie metodyki jego przeprowadzania uwa¿am za jedno z najwa¿niejszych zagadnieñ
leksykologicznych. W przywo³anym artykule zaproponowa³em, by do badañ nad
wyrazami obcymi wykorzystaæ instrumentarium pojêciowe kognitywizmu i sformu³owa³em postulat paralelizmu miêdzy neologizmami leksykalnymi a wyrazami obcymi: wyraz pochodz¹cy z innego jêzyka, odnotowany w s³ownikach wyrazów obcych lub bez takiej rejestracji, i pojawiaj¹cy siê w wypowiedzi mo¿e
stanowiæ specyficzne novum nie tylko leksykalne i tekstowe, lecz równie¿ poznawcze o okrelonych walorach kognitywnych. Dotyczy to w pierwszej kolejnoci takich elementów obcych (wyrazów i ich znaczeñ), które w jêzyku-biorcy
i w kulturze jego u¿ytkowników mog¹ byæ w³¹czane w procesy konceptualizacyjne. Przez konceptualizacjê rozumiem w tym przypadku mentaln¹ i kulturow¹
treæ polskiego pojêcia, których eksponentem jest wyraz obcy.
Wyraz obcy, znak innej kultury, podnosi informacyjnoæ i kreatywnoæ tekstu aktualnego. Jego obecnoæ w wypowiedzi tworzy wêze³ semiotyczny (równie¿: semantyczny oraz kognitywny) i to w³anie na takim szwie kreowana jest
nowa jakoæ, nastêpuje zagêszczenie znaczeñ i mo¿liwoci odczytañ. Wed³ug
£otmana prze³¹czenie z jednego systemu semiotycznego na inny w ramach jednej aktualnej ca³oci stanowi podstawê generowania nowych sensów2. Tego rodzaju konstrukcja  twierdzi w innym miejscu £otman  uwydatnia przede

1 M. Sarnowski, Wyrazy obce w tekcie polskim  próba spojrzenia kognitywnego, Wyraz
i zdanie w jêzykach s³owiañskich. Opis  konfrontacja  przek³ad 5, Slavica Wratislaviensia
CXXXIII, Wroc³aw 2005, s. 327332.
2 Ìàòåðèàëû ê ñëîâàðþ òåðìèíîâ òàðòóñêî-ìîñêîâñêîé ñåìèîòè÷åñêîé øêîëû.
Òàðòóñêàÿ áèáëèîòåêà ñåìèîòèêè 2, ðåä. ßí Ëåâ÷åíêî, Tartu 1999, s. 302.
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wszystkim moment gry w tekcie, dynamizuje go, a ze wzglêdu na inny sposób
kodowania podnosi jego erudycyjnoæ3.
Z punktu widzenia nadawcy mo¿na w takich przypadkach mówiæ o parametrze przydatnoci wyrazów obcych, które wystêpuj¹ jako nonik okrelonej
semantyki. Jeli dla nadawcy wyraz obcy w tekcie aktualnym stanowi wygodn¹
i skuteczn¹ formê przekazu, to w perspektywie odbiorcy jego rola i funkcje
w tekcie aktualnym mog¹ byæ traktowane zupe³nie inaczej, gdy¿ odbiorca,
w odró¿nieniu od nadawcy, zawsze dysponuje mnogoci¹ odczytañ i interpretacji konglomeratu wyraz obcy w tekcie aktualnym a¿ do niezrozumienia roli
i semantyki wyrazu obcego w³¹cznie. Postulowane podejcie kognitywne 
przez tekst i dyskurs  pozwala na udzielenie odpowiedzi na kilka fundamentalnych pytañ o zasadnoæ i koniecznoæ zastosowania wyrazu obcego: czy jest on
kreacj¹ semantyczn¹ i kognitywn¹, czy tylko zape³nia lukê w leksykonie jêzyka,
lub czy te¿ jest tylko danin¹ z³o¿on¹ na o³tarzu mody?
Wszelkie zjawiska identyfikowane w wypowiedziach powinny byæ analizowane jako struktury formalne i znaczeniowe, a tak¿e kulturowe, w których przecinaj¹ siê dwie osie ogl¹du jednostek tekstu  o kontekstu horyzontalnego i o
kontekstu wertykalnego4. Kontekst horyzontalny obejmuje zjawiska wystêpuj¹ce na powierzchni tekstu i koncentruje siê na paradygmatyce i syntagmatyce
analizowanej jednostki, wskazuje na sposoby i stopieñ adaptacji elementu obcego oraz okrela zasady jego ³¹czliwoci z jêzykowym otoczeniem polskim.
Zasadnicze znaczenie dla postulowanych badañ ma  w moim przekonaniu
 kontekst wertykalny, który jest domen¹ nadawcy i obszarem jego dzia³añ
taktycznych i strategicznych. W stosunku do p³aszczyzny realnego tekstu mo¿na
umownie wydzieliæ w nim dwa odcinki, które wstêpnie nazwijmy dolnym
i górnym. Pierwszy z nich, dolny, jest domen¹ realizowanej w tekcie funkcji komunikatywnej z podporz¹dkowanymi jej funkcjami pragmatycznymi oraz
funkcji semantycznej. Koncentracja uwagi wy³¹cznie na tym odcinku kontekstu
wertykalnego ze wzglêdu na fakt, ¿e zastosowane rodki leksykalne mog¹ implikowaæ nowe i wrêcz nowatorskie sensy, jest niewystarczaj¹ca. Akcent badawczy
nale¿y po³o¿yæ na odcinku górnym, który stanowi nadbudowê konceptualn¹
i kulturow¹ tekstu. To w³anie na nim odk³ada siê funkcja kognitywna zastosowanych struktur jêzykowych (w tym przypadku wyrazu obcego) i to tutaj nale¿y
szukaæ odpowiedzi na zadane wczeniej pytania.
3 J. £otman, Kultura i eksplozja, prze³o¿y³ i s³owem wstepnym opatrzy³ B. ¯y³ko, Warszawa
1999, s. 110.
4 Î. Ñ. Àõìàíîâà, È. Â. Ãþááåíåò, Âåðòèêàëüíûé êîíòåêñò êàê ôèëèëîãè÷åñêàÿ
ïðîáëåìà, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ, 1977, ¹ 3, s. 4754.
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Kontekst wertykalny stanowi monolityczny kompleks i prowadzi do struktury g³êbokiej tekstu, pozwala na rekonstrukcjê celów, niektórych intencji nadawczych, a tak¿e walorów intelektualnych, erudycyjnoci i preferencji kulturowych
nadawcy, a ze wzglêdu na wzajemn¹ motywowalnoæ funkcyj komunikatywnej
i kognitywnej (komunikujê to, co jest mi znane i co potrafiê zwerbalizowaæ)
powinien byæ analizowany globalnie, gdy¿ z syntezy tych dwóch podstawowych
funkcji jêzyka wynika jego instrumentalnoæ.
W poprzednim artykule5, przywo³uj¹c szereg ró¿norodnych kontekstów,
przedstawi³em oparty na metaforycznym obrazie zmiennoci i chybotliwej sta³oci koncept wañki-wstañki. W niniejszym artykule chcê podj¹æ próbê sprawdzenia, czy i inne artefakty kultury rosyjskiej mog¹ w polskiej przestrzeni kognitywnej zaistnieæ jako fenomeny pojêciowe równie wyraziste, jak wspomniany
wañka-wstañka.
Pozostajê w wiecie zabawek, gdy¿ w polu mojego zainteresowania znalaz³a
siê matrioszka. W mojej wypowiedzi podejmê próbê naszkicowania polskiego
konceptu matrioszki, która  jak bêdê siê stara³ to udowodniæ  skutecznie
funkcjonuje w naszych tekstach jako frejm s³u¿¹cy do konceptualizowania i interpretacji okrelonych sytuacji, z którymi mo¿emy mieæ do czynienia zarówno
w ¿yciu codziennym, jak te¿ i kulturalnym i spo³eczno-politycznym.
Leksemu matrioszka pró¿no szukaæ w s³ownikach jêzyka polskiego, jest on
rejestrowany zaledwie w dwóch s³ownikach wyrazów obcych pod red. E. Sobol6
oraz I. Kamiñskiej-Szmaj7. Niezale¿nie od faktu, ¿e powiadczeñ s³ownikowych
jest tak ma³o, to przedmiot ten jest dobrze znany Polakom i uchodzi w naszej
kulturze za jeden z atrybutów Rosji; jest to najbardziej w Polsce znany gad¿et
rosyjski, gdy¿ w³anie ta drewniana lalka jest najczêciej przywo¿on¹ pami¹tk¹
z Rosji. W polskiej kulturze popularnej oraz ikonografii matrioszka jest traktowana jako swoista ikona rosyjskoci, a rysunek pêkatej i kolorowej lalki czêsto
pojawia siê jako ilustracja prasowych materia³ów traktuj¹cych o tym kraju8.
Znajomoæ samego artefaktu, jego wygl¹du, kolorystyki i kszta³tu, a tak¿e ency5
6

M. Sarnowski, op. cit.
Por. matrioszka  lalka w rosyjskim stroju ludowym, zwykle drewniana, ze wstawionymi
w ni¹ (jedna w drug¹) identycznymi lalkami coraz mniejszych rozmiarów (S³ownik wyrazów obcych, pod red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 699).
7 Por. matrioszka  zabawka w postaci owalnej wydr¹¿onej drewnianej lalki z namalowanym
strojem ludowym, wewn¹trz której znajduj¹ siê inne, coraz mniejsze (S³ownik wyrazów obcych,
red. nauk. I. Kamiñska-Szmaj, Wroc³aw 2001, s. 480).
8 Zob. np. oprawa graficzna artyku³u D. Passenta, Rosjanie nadchodz¹ (Polityka,
10 V 2003), traktuj¹cego o fali bogatych Rosjan osiedlaj¹cych siê w Europie oraz artyku³u
J. W. Borejszy, Po Nocy Walpurgii (Gazeta Wyborcza, 2627 VI 2004) o reakcjach w Rosji na
rozszerzenie UE m.in. o kraje ba³tyckie i Polskê.
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klopedyczne definicje we wspomnianych s³ownikach (powtarzaj¹ce w pewnym
sensie opisowe definicje rosyjskie) wyposa¿aj¹ Polaka w scenariuszow¹ wiedzê
o tym, jak ta zabawka jest skonstruowana i na czym polega jej tajemnica, a obraz wyjmowanych kolejno lalek staje siê zarodkiem przysz³ego konceptu.
Wszystko to sprawia, ¿e potencjalny kreator tekstu, nadawca, mo¿e traktowaæ
matrioszkê jako metaforyczny model zamkniêtej i wype³nionej przestrzeni, tzn.
przestrzeni o swoistej architektonice. Na mocy mylowych schematów poznawczych model ten staje siê podstaw¹, punktem wyjcia do analogizowania i porównañ i tym samym nabiera walorów fenomenu kognitywnego.
By odpowiedzieæ na pytanie, czym matrioszka jest lub czym mo¿e byæ dla
wspó³czesnego Polaka i co Polak mo¿e mieæ na myli, u¿ywaj¹c tego wyrazu,
oraz by zdefiniowaæ ten fenomen, przyjrzyjmy siê przyk³adom, które stanowi¹
interpretacyjne pole konceptu. Analizowany materia³ pochodzi z prasy codziennej i tygodników; najciekawsze przyk³ady zamieci³em w Aneksie.
Wszêdzie znajdujemy matrioszkê  skonwencjonalizowany obraz mentalny,
za pomoc¹ którego konceptualizowane s¹ jakie uk³ady przestrzenne, jakie zawieranie siê w sobie ró¿nych elementów, jakie ukryte relacje miêdzy nimi.
W adaptacji tego mentalnego obrazu Polacy poszli dalej, dokonali interesuj¹cej
transformacji i przet³umaczyli matrioszkê na jêzyk polski i nadali mu nowe
nazwy (s¹ to deskrypcje), które w swojej formie wewnêtrznej równie¿ przywo³uj¹ fundamentalne skojarzenia przestrzenne oraz ideê zawierania siê w sobie: ruska baba oraz baba w babie.
W strukturze kognitywnej wiêkszoci analizowanych kontekstów bez trudu
mo¿na zrekonstruowaæ trójwymiarowoæ przedstawianych fragmentów rzeczywistoci. W podanych na koñcu artyku³u przyk³adach jest mowa o jakich przestrzeniach i kubaturach, o konstruktach przestrzennych i stereoskopowych: w (2)
chodzi o projekt przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, w (3)  o ekonomiczne relacje miêdzypañstwowe, w (4)  o zagmatwane uk³ady personalne
i instytucjonalne w biznesie, w (5)  o przestrzeñ kultury, w (9)  o przestrzeñ
i organizacjê zbioru tekstów dziennikarskich.. Bêd¹c kategori¹ semantyczn¹,
przestrzeñ jest definiowana jako przeciwieñstwo p³aszczyzny, a w analizowanych przyk³adach spektrum tej kategorii jest bardzo szerokie, gdy¿ przestrzeñ
wystêpuje tu w najprzeró¿niejszych hipostazach.
W obrazie matrioszki jako sk³adnik obligatoryjny zawarty jest sem zaskoczenia lub niespodzianki: dokonane odkrycie (identyfikacja kolejnego sk³adnika
uk³adu, jego relacja do innych sk³adników) jest czym, czego nikt nie zak³ada³
i nie oczekiwa³. W mojej ocenie to w³anie ten sk³adnik modelu kognitywnego
przes¹dza o tym, ¿e nadawca decyduje siê na zastosowanie owej nominacji. Za
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pomoc¹ mentalnego obrazu matrioszki, ruskiej baby i baby w babie w tekstach
polskich konceptualizowane bywaj¹ sytuacje trudne, skomplikowane i niejednoznaczne oraz wszelka wielowarstwowoæ, wieloaspektowoæ, wielow¹tkowoæ i tajemniczoæ.
Inn¹ domen¹ mentaln¹, gdzie mo¿e byæ zastosowana matrioszka jest identyfikacja i konstatacja to¿samoci i podobieñstw oraz ró¿nic i kontrastów w odniesieniu do tych samych przedmiotów: co jest podobne do czego, ale jednoczenie ró¿ne i odmienne, a tak¿e zmiennoæ w czasie tych samych przedmiotów.
Aktywizowana jest wtedy wielotwarzowoæ lalek, a mówi¹c precyzyjniej: matrioszki jako ca³oci. Skomplikowan¹ zasadê mentalnej adaptacji odmiennoci
w to¿samoci mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ formu³y: X to X, ale jednoczenie
X to nie X, por. p. (6), a tak¿e p. (1).
Mentalny obraz matrioszki, ruskiej baby i baby w babie mo¿e byæ równie¿
zastosowany dla konceptualizacji analizy dedukcyjnej polegaj¹cej na przechodzeniu od s¹dów ogólnych do szczegó³owych, por p. (7), gdzie mowa o rozbieraniu X jak ruskiej baby, a tak¿e p. (8).
Chcia³bym bli¿ej przyjrzeæ siê przyk³adom u¿ycia obrazu matrioszki, ruskiej
baby i baby w babie w wypowiedziach traktuj¹cych o literaturze i sztuce.
W p.(10) to sposób prowadzenia narracji, metoda wielow¹tkowej kreacji wiata
przedstawionego, zak³adaj¹cej wieloæ i ró¿norodnoæ punktów widzenia i oceny. Spójrzmy na p. (5), gdzie w przywo³anym obrazie matrioszki odnajdujê
interesuj¹c¹ konceptualizacjê wa¿nych kategorii wspó³czesnej humanistyki  intersemiotycznoci i intertekstualnoci, które tworz¹ konglomerat wzajemnej polifonii i odniesieñ. Kolejne lalki, a wiêc warstwy matrioszki (tzn. spektakl
teatralny  serial telewizyjny  film fabularny  wydarzenia w ¿yciu) ¿ywi¹ siê
sob¹ i inspiruj¹, dialogizuj¹ ze sob¹, a przez to staj¹ siê kontekstami dla siebie
nawzajem; ka¿da warstwa bardziej zewnêtrzna nie jest tylko materialnym opakowaniem tej wewnêtrznej, ale generatorem jej treci i sensu. Mamy do czynienia z kontekstem totalnym.
Teraz zatrzymam siê na osi horyzontalnej badanych tekstów. Warto zwróciæ
uwagê na konteksty syntagmatyczne, w których wystêpuj¹ zarówno matrioszka,
jak i jej polskie semantyczne ekwiwalenty ruska baba i baba w babie. S¹ one
wprowadzane do tekstu na zasadzie upodobnienia sytuacji X do drewnianej lalki
i odbywa siê to za pomoc¹ kilku operatorów, które eksplicytnie reprezentuj¹ elementarn¹ procedurê poznawcz¹  porównanie. W prezentowanym materiale wyró¿niam dwa modele porównania: (I) statyczny  sytuacja/ co jest JAK matrioszka, ruska, baba, baba w babie; oraz (II)  dynamiczny  sytuacja przebiega/
odbywa siê/ rozwija siê NA ZASADZIE matrioszki, ruskiej baby, baby w babie.
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Klasyczna formu³a porównania X jest jak Y o eksplikacji: rzek³by, ¿e to
mog³oby byæ... okrela charakter i kierunek mentalnych procesów oswojenia stanowi¹cych podstawê operacji porównania9. Odbywaj¹ siê one w kierunku od nieznanego (nie rozumianego, niezidentyfikowanego) X poprzez ju¿ znane i oswojone
mentalnie Y do gromadzenia wiedzy o wyjciowym X. Zastosowanie operatora
porównawczego (klasycznego lub zmodyfikowanego jak wy¿ej) umo¿liwia subiektowi kognitywnemu przekroczenie bariery logicznej, która rozgranicza ontologicznie ró¿ne i ró¿norodne (w sensie przynale¿noci do klasy) obiekty.
Na zakoñczenie nale¿y postawiæ kilka zasadniczych pytañ. Jak czêsto koncept matrioszki pojawia siê w tekstach? Czy ma szansê na zadomowienie w bazie kognitywnej wspó³czesnych Polaków? Jak wygl¹da stabilizacja tego konceptu w naszych strukturach mylowych? Z danych internetowego archiwum
Gazety Wyborczej wynika, ¿e w okresie od 16 padziernika 1991 do 28 maja
2005 wyraz matrioszka pojawi³ siê w 123 tekstach i choæ nie wszystkie konteksty odpowiadaj¹ omawianej tutaj problematyce, to, mo¿na przyj¹æ, ¿e naszkicowany koncept matrioszki, podobnie jak i koncept wañki-wstañki, ustabilizowa³
siê w publicystycznych tekstach prymarnie pisanych. Mylê, ¿e mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e stoi on przed szans¹ szerszej stabilizacji. Czynnikiem
decyduj¹cym bêdzie w tym zakresie konwencjonalizacja le¿¹cej u podwalin
konceptu metafory.
Niektóre formu³y wprowadzaj¹ce leksykalny eksponent tego konceptu czasami dodatkowo wzmacniane s¹ wskazaniami na rosyjskoæ/ ruskoæ lub te¿ 
jak siê wydaje  dla pewnoci, ¿e chodzi o tê w³anie lalkê: (3), (2), (5) i in.
W przyk³adzie (4) oraz w niektórych tytu³ach w Gazecie Wyborczej przy matrioszce pojawiaj¹ siê relatywne przymiotniki precyzuj¹ce ekstensjona³ tego wyra¿enia i odnosz¹ce go do jakich realiów, zarówno polskich, jak i obcych:
biznesowa matrioszka, p.(4), warszawska matrioszka (Gazeta Wyborcza,
25 XI 2002); amerykañskie matrioszki (Gazeta Wyborcza, 20 I 2001); Murzyñskie matrioszki (Gazeta Wyborcza, 12 V 1990).
W aspekcie stabilizacji konceptu matrioszki, a tak¿e jego ewentualnej gramatykalizacji, warto zwróciæ uwagê na p. (11) rejestruj¹cy zbitkê matrioszka
puczu w puczu, któr¹ nale¿y potraktowaæ pewien jako znak pocz¹tku idiomatyzacji, która uzyskuje wyk³adnik formalny. Je¿eli na dope³niaczowy aktant matrioszki spe³niaj¹cy semantyczn¹ funkcjê treci spojrzeæ przez pryzmat kognitywny, to mo¿na zobaczyæ w nim zawartoæ i konstrukcjê przywo³ywanego
artefaktu.
9

A. Wierzbicka, Porównanie  gradacja  metafora, Pamiêtnik Literacki 1971, nr 4.
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Treci¹ i sensem ludzkiej egzystencji jest poznawanie i mentalne oswajanie
otaczaj¹cego nas wiata, który nie jest p³aski i jednowymiarowy i stale ods³ania
siê przed nami w ca³ej swojej z³o¿onoci w postaci najró¿norodniejszych faktów, zjawisk i relacji miêdzy nimi. Dla zwerbalizowania swoich obserwacji
u¿ytkownik jêzyka, korzystaj¹c z arsena³u ró¿nych mo¿liwoci, siêga czasami po
wyraz obcy. Analiza mówienia o czym, konstatuj¹ca komunikatywn¹ wartoæ
zastosowanej obcej nominacji, identyfikuj¹ca eksplicytne i rekonstruuj¹ca implicytne operatory porównania, jeli tylko ten krok poznawczy przez autora tekstu
zosta³ poczyniony, jest procedur¹ pozwalaj¹c¹ na ustalenie i poznanie aspektów
obrazowo-asocjacyjnych motywacji znaczenia wielu wyrazów obcych oraz ods³aniania symbolizowanej przez nie wiedzy. W zrozumieniu wiata cz³owiek
bazuje na ju¿ posiadanej wiedzy, która staje siê stopniem, na który mo¿na siê
wspi¹æ, aby zobaczyæ wiêcej i dalej10. Jednym z takich stopni mo¿e byæ w pewnym zakresie równie¿ koncept matrioszki.

Aneks
(1) Przywioz³em z Moskwy dwie najbardziej znane zabawki. Pierwsz¹ podarowa³ mi kierowca [...]. To by³ wañka-wstañka, co w rodzaju rosyjskiego
supermana. Mo¿na go przyginaæ na wszystkie strony a¿ do ziemi, ale on
zawsze wróci do pozycji pionowej. Uwa¿aj  powiedzia³ kierowca  nikt
nigdy nie pokona Rosji. Druga to by³a s³awna matrioszka, malowana
drewniana lalka, w której rodku siedzi jej mniejsza wersja, ale z inn¹
twarz¹. Potem jeszcze mniejsza z inna twarz¹ i jeszcze jedna... Jestem
ciekaw jak¹ twarz Rosji zobaczymy za parê lat. (J. G³owacki, Opowieæ
o dwóch Moskwach, Gazeta Wyborcza, 15-16 II 2003).
(2) Manekinami, jak siê dowiadujemy, naturalnej wielkoci (a jaka jest naturalna wielkoæ manekina?) nafaszerowana ma zostaæ czteropiêtrowa, ¿elbetowa konstrukcja, która z kolei, na zasadzie rosyjskiej matrioszki, wsadzona zostanie do zbiornika dawnej gazowni warszawskiej na Woli. Manekiny
wcielaæ siê tam bêd¹, a w³aciwie wdrewniaæ, w postaci bojowników Powstania Warszawskiego [...]. Manekiny mog¹ nieudolnie udawaæ ¿ycie,
ale ¿yciem nie s¹. Dlatego k³ami¹. I k³amstw tych bêdzie w matrioszce
bez koñca, co jest nieuniknione i w³aciwie trudno kogokolwiek winiæ.
(L. Stomma, Manekiny w gazowni, Polityka, 15 XII 2001).
10

A. Furdal, Jêzykoznawstwo otwarte, Opole 1977, s. 58.
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(3) W rezultacie wydaje siê, ¿e po raz kolejny wizyta szefa rosyjskiego rz¹du
nie sprosta³a oczekiwaniom, które by³y z ni¹ wczeniej wi¹zane. Polskorosyjskie stosunki gospodarcze zaczynaj¹ za przypominaæ rosyjsk¹ lalkê
matrioszkê  zdejmujesz jeden problem, ods³ania siê nastêpny. (A. Kublik,
Matrioszka z problemami, Gazeta Wyborcza 2223 II 2003).
(4) Powsta³a biznesowa matrioszka: Eko-Boruta wraz z wysypiskiem zosta³a
przejêta przez Gaz Region, a ten przez spó³kê Med-Serwis. Kubis z prezesa
spó³ki-córki WFOiGW, czyli Gaz Regionu, i przewodnicz¹cego rady nadzorczej jego spó³ki-wnuczki, czyli Eko-Boruty, sta³ siê wspó³w³acicielem
obu firm. Do rady nadzorczej Eko-Boruty wprowadzi³ swoj¹ ¿onê Dorotê.
(B. Miko³ajewska, Fundusz ochrony rodziny, Polityka, XII 2004).
(5) O granym wci¹¿ przy pe³nej sali musicalu Famze (w Aldwych Theatre)
krytycy mówi¹, ¿e przypomina rusk¹ matrioszkê. Nawi¹zuje do serialu telewizyjnego, ten odwo³uje siê do filmu fabularnego, film za  do autentycznej historii dzieci z New York High School of the Performing Art.
(W. wietlik, Rywin na West Endzie, Wprost, 16 XI 2003).
(6)  Rzek³ pan przed chwil¹, ¿e czêsto to ci sami literaci, panie Piotrze. Otó¿
ci sami i nie ci sami. W tym sêk. Mój patron by³ szubrawcem we Lwowie
i mêdrcem w Warszawie. Inni zmieniali siê z czasem. Z tchórzliwych kajakarzy  w mia³ych adwersarzy re¿imu. To pan przecie¿ powiedzia³, ¿e
prawdy o cz³owieku siê nie dojdzie, bo on sam o sobie nic nie wie. I to jest
chyba jedyna prawda, panie Piotrze. Na tym wiecie. A przyk³adem pan 
wskaza³em go palcem.  Kiedy pan mnie zagi¹³ z wiedzy o orderach, na
pró¿no szuka³em Newyorkera. Serio. A ile twarzy mia³ Broniewski?! 
Sporo. Jak dziadek po wojnie czyta³ Poemat o Stalinie, to wo³a³:  Ta¿ to
nie nasz W³adek! Matrioszka! Podrobili go, sukinkoty! (J. Abramow-Newerly, Granica Soko³a).
(7) Ten film [Gulczas, a jak mylisz?] jest ¿artem w ¿arcie i dlatego mo¿na
by³oby go rozbieraæ jak rusk¹ babê na czêci. Jednak, powiem krótko i obrazoburczo: komu podoba³ siê Rejs, odnajdzie jego niezwyk³y klimat równie¿ w Gulczasie. (K. Lubelska, Gruza, a jak siê bawi³e?, Polityka,
15 XII 2001).
(8) Potem rasa bia³a, nordycka, by³a lepsza od innych ras, a tak¿e od bia³ej, ale
nie a¿ tak bia³ej, jak chcia³ Adolf. Wewn¹trz ka¿dej z bia³ych grup, jak
baba w babie, musia³a byæ podgrupa gorsza. Bo wojny, pogromy nie tocz¹
siê stale, a wróg musi byæ zawsze pod rêk¹. (K. Kofta, Kobieta wed³ug
terrorysty, Przegl¹d, 19 IX 2004).
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(9) Uwagi te nie dotycz¹ jednak  z góry uprzedzam ewentualne obawy 
starannie dobranego zbioru publikacji Krzysztofa Czabañskiego, które pod
wspólnym tytu³em Ruska baba ukaza³y siê w³anie na rynku. Tytu³ mo¿na
rozumieæ jako nawi¹zanie do znanej zabawki, nazywanej inaczej bab¹
w babie. W du¿ej znajduje siê nieco mniejsza, w tej z kolei jeszcze mniejsza i tak dalej. Kompozycja ma podobna zasadê: pierwszy rozdzia³ dotyczy
sytuacji miêdzynarodowej, w jakiej znalaz³a siê Polska w latach 90.; drugi
zwi¹zany jest z krajowym ¿yciem politycznym; trzeci za traktuje o naszych mediach, ze szczególnym uwzglêdnieniem telewizji publicznej.
W ksi¹¿ce tej mo¿na tak¿e ujrzeæ inne baby w babach. Bêd¹ to temat,
ujêcie, forma pisarska. (M. Rosolak, Sceptyczny znaczy niezale¿ny, Rzeczpospolita, 2122 V 2005).
(10) Niejednokrotnie bêdê wraca³a do prawdziwego Jarosyego, a bêdzie po
temu du¿o okazji. Ale to ju¿ bêdzie baba w babie, bo razem z Franusiem
(tak go potem wszyscy nazywalimy) wspominaæ siê bêdzie Fryderyka.
(S. Grodzieñska, Urodzi³ go Niebieski ptak, Warszawa 1988, s. 96).
(11) Kilka miesiêcy wczeniej, w sierpniu, rozegra³ siê w Moskwie tragikomiczny pucz w puczu. Pierwszy zorganizowali szeædziesiêcio- i siedemdziesiêciolatkowie z najwy¿szych szczebli w³adzy, broni¹cy integralnoci Zwi¹zku
Sowieckiego. [...] Drugi pucz, dokonany wewn¹trz pierwszego i po to, aby go
sparali¿owaæ, zosta³ zorganizowany przez czterdziestolatków, pu³kowników
[...] z kampanii afgañskiej. Nie przekazuj¹c rozkazów, odciêli sztab pierwszego puczu od oddzia³ów liniowych. Te¿ przywieca³a im wizja silnej Rosji, ale
bez naroli komunizmu. Z t¹ oliwkowo-brunatn¹ matrioszk¹ puczu w puczu ³¹czy³o siê w szczególne symulacrum, maj¹ce wykreowaæ Jelcyna...
(J. Staniszkis, Postkomunizm, Internetowe archiwum Polityki).
Ðåçþìå
Î êîíöåïòóàëèçàöèîííîì ïîòåíöèàëå îäíîãî rossicum
Â ñòàòüå íà áîãàòîì ìàòåðèàëå ïîêàçàíî ñòàíîâëåíèå ñóãóáî ïîëüñêîãî êîíöåïòà,
îáîçíà÷àåìîãî ðóññèçìîì ìàòð¸øêà.

Summary
The conceptualisational potential of certain rossicum
The subject of this article is the formation of strictly Polish concept, designated by Russian
borrowing matrioshka.
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Odniesienia miêdzyjêzykowe w wietle nazw miejscowych
pogranicza polsko-ruskiego
I. Onimiczne znaki jêzykowo-kulturowe w strefie pogranicza
Zagadnienie odniesieñ miêdzyjêzykowych w stosunku do nazw miejscowoci na pograniczu dotyczy, z jednej strony, problematyki pogranicza ujmowanego jako strefa z w³aciw¹ jej niejednolitoci¹ kulturowo-etniczno-jêzykow¹1,
z drugiej za wi¹¿e siê z pojmowaniem systemu onimicznego w kategoriach
praktyki jêzykowej, tj. jako konkretnego wytworu procesów onimizacyjnych
w obrêbie odpowiednich wspólnot komunikatywnych z jednoczesnym za³o¿eniem, ¿e wytworami tych procesów s¹ skategoryzowane, najczêciej wielowarstwowe, typy nazewnicze, a wiêc determinowane m.in. starszymi i nowszymi
stosunkami etniczno-lingwistycznymi, spo³eczno-kulturowymi czy administracyjnymi2. W tym rozumieniu3 specyfika nazewnicza maj¹ca ukierunkowanie
dociekañ na istnienie i funkcjonowanie ojkonimów w warunkach wielojêzykowoci, wielokulturowoci i wieloetnicznoci pograniczy uwydatnia wyrazicie
ich funkcjê identyfikuj¹c¹ i funkcjê odró¿niaj¹c¹, i tym samym stanowi¹cych
onimiczne znaki jêzykowo-kulturowe traktowane jako specyficznojêzykowe wyznaczniki to¿samoci etniczno-kulturowej.
1

W tym rozumieniu jest to strefa stycznoci i wp³ywu zjawisk kulturowych granicz¹cych
ze sob¹ wspólnot wraz z wzajemnymi zale¿nociami miêdzy kultur¹ a jêzykiem w z³o¿onoci
i specyfice stykania siê rozmieszczonych przestrzennie odmiennych kultur danych etnosów i odmiennych etnolektów (por. W. Wysoczañski, Pogranicza etnojêzykowe w Polsce w ujêciu typologicznym, [w:] Studia nad jêzykami i kulturami europejskimi. Prace Komisji Kultur Europejskich
Oddzia³u PAN we Wroc³awiu, pod red. A. Furdala, Wroc³aw 1998, s. 7577), a tym samym ³¹czenia jej z wspó³istnieniem zbiorowoci etnicznych, narodowych i wyznaniowo-religijnych. Przypadki homogamii etnicznej, kulturowej i jêzykowej s¹ odosobnione.
2 R. Mrózek, System onimiczny a badania regionalne, [w:] Jazyk a literatura v èesko-polském
kontextu, Ostrava 1994, s. 3334.
3 Wed³ug naszego ujêcia: W. Wysoczañski, Znaki jêzykowo-kulturowe. Specyficznojêzykowe
wyznaczniki to¿samoci etniczno-kulturowej, [w:] Rozprawy Komisji Jêzykowej Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXVIII, Wroc³aw 2002, s. 4371.
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W pracy niniejszej przedstawione zostan¹ globalne zagadnienia odniesieñ
miêdzyjêzykowych w kontekcie uwarunkowañ nazw miejscowych na pograniczach w ujêciu syntetyzuj¹cym, ukazuj¹c specyfikê pogranicza polsko-ruskiego,
ilustrowanych wybranymi przyk³adami nazw.

II. Specyfika nazewnictwa na pograniczu
polsko-wschodnios³owiañskim
Wielojêzykowoæ pogranicza polsko-ruskiego jako czêæ pogranicza wschodniego Polski uwarunkowana jest jego wielokulturowoci¹, wieloetnicznoci¹
oraz wielowyznaniowoci¹ i konkretn¹ dziejowoci¹ etnosów4 w strefach pogranicza polsko-bia³oruskiego, polsko-ukraiñskiego, polsko-³emkowskiego, polskobojkowskiego i polsko-huculskiego5 w powi¹zanych z sob¹ i warunkuj¹cych siê
nawzajem wymiarach to¿samoci jêzykowej oraz to¿samoci etniczno-kulturowo-konfesyjnej z ró¿norodnymi ich u³o¿eniami6. W konsekwencji tych zale¿noci równie¿ i nazewnictwo w strefach tego pogranicza jest uwik³ane w wielonarodowociowy i wielowyznaniowy kontekst historyczno-kulturowy, a wiêc
zró¿nicowane pod wzglêdem genetycznym i formalno-jêzykowym7. Przyk³adowo w onomastyce Huculszczyzny odbi³y siê tak ¿ywo ró¿ne wp³ywy kulturalne: polskich urz¹dzeñ pañstwowych i administracyjnych, wp³ywy jêzyka polskiego, przy równoczesnych bardzo ¿ywotnych wp³ywach jêzyka rumuñskiego
4 W historii s¹siedztwa wyró¿nia siê piêæ okresów: od X do po³owy XIV w.  okres ekspansji
ruskiej na zachód, zajêcie czêci dawnego polskiego terytorium pogranicznego i o¿ywionej akcji
kolonizacyjnej prowadzonej przez ksi¹¿¹t ruskich; od po³owy XIV do koñca XVIII w.  okres,
w którym panuje odwrotna tendencja: Polacy zajmuj¹ znaczne tereny na wschodzie, podporz¹dkowuj¹ je politycznie i zwi¹zuj¹ gospodarczo z Polsk¹; od koñca XVIII w. do koñca I wojny wiatowej  okres zaborów; okres miêdzywojenny  koniec I wojny wiatowej przynosi nowe granice,
nowe pañstwa, inne pogranicza; okres po II wojnie wiatowej, zaznaczaj¹cy siê nowym uk³adem
granic i wp³ywów politycznych, E. Wolnicz-Paw³owska, Pogranicze wschodnie, [w:] Polskie nazwy
w³asne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa  Kraków 1998, s. 454456.
5 Bowiem obecne pogranicze kulturowe bia³orusko-ukraiñskie przez wiele stuleci nie stanowi³o granicy liniowej [ ] To pogranicze tworzy Polesie rozdzielone granic¹ bia³orusko-ukraiñsk¹,
za w Polsce takiemu terytorium odpowiada historyczne Podlasie (czêciowo pokrywa siê ze
wspó³czesn¹ Bia³ostocczyzn¹), S. Iwaniuk, O Rusinach  Bia³orusinach i Ukraiñcach, Czasopis
1993, r. IV, nr 6, s. 11.
6 Szczegó³owo problematykê specyfiki pogranicza z perspektywy u³o¿eñ etnolektów oraz
funkcjonalnej wartoci etnolektu w warunkach pogranicza przedstawiamy w pracy Wielojêzykowoæ i wielokulturowoæ pograniczy (w kontekcie polskim), Jêzyk a Kultura, t. 18 (w druku).
7 L. Dacewicz, Obce czy rodzime? W kwestii nazewnictwa na pograniczu polsko-wschodnio-s³owiañskim, [w:] Nazewnictwo na pograniczach etniczno-jêzykowych, pod red. Z. Abramowicz,
L. Dacewicz, Studia Slawistyczne 1, Bia³ystok 1999, s. 89.
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zwi¹zanych z bliskoci¹ Wo³oszczyzny, kolonizacj¹ wo³osk¹ i wêdrówkami pasterskimi, tote¿ trudno dzi mówiæ o ustalaniu form jêzykowych nazw czy
to na zupe³nie polskie, czy te¿ ukraiñskie, czy wreszcie rumuñskie. Wiele nazw
bêdzie mia³o postaæ hybryd, sk³adaj¹cych siê z ró¿nojêzycznych elementów,
a ich brzmienie bêdzie jakby wypadkow¹ wszystkich cieraj¹cych siê na tym
terenie wp³ywów jêzykowych i kulturalnych8. Podobnie na Bia³ostocczynie,
gdzie obok toponimów i antroponimów polskich wystêpuj¹ nazwy wschodnios³owiañskie i ba³tyckie (g³ównie litewskie) oraz formacje hybrydalne: polskobia³oruskie, polsko-ukraiñskie i s³owiañsko-ba³tyckie, a tak¿e nazewnictwo litewskie, tatarskie i niemieckie9.
Specyfika nazewnicza ujawnia siê w wyrazicie w przyk³adach rozdzielnoci etymologiczno-etnolektalnej nazw, por. Ogrodniki, gwarowe (dalej  gw.)
ogrodñiki i Ogrodniczki, czêæ miasta Bia³egostoku, których ród³os³ów wyp³ywa ze starobia³oruskiego apelatywu ohorodniki kategoria ludnoci poddanej
w W.Ks.Lit. siedz¹cej na ogrodach i obs³uguj¹cej folwark pañski oraz niewielkie
w³asne ogrody, przy czym nazwy te wystêpuj¹ tylko na wschodnich krañcach
Polski, na polsko-ruskim pograniczu jêzykowym. Ich obecnoæ mo¿na t³umaczyæ wp³ywem ruskim, podczas gdy polskim odpowiednikiem ogrodników s¹
rataje, por. te¿ Kowe³a, gw. kove³|a, por. ukr. kowy³a, kowyl Stipa, rolina
z rodziny traw, wystêpuj¹ca w licznych odmianach, pol. ostnica (K 98, 142143).

III. Ojkonimia pogranicza polsko-ruskiego
1. Badania nazw miejscowych obszaru polsko-ruskiego

Ojkonimia pogranicza polsko-ruskiego by³a przedmiotem du¿ego zainteresowania badawczego onomastów. Przedstawienie w tym miejscu badañ w niniejszym szkicu ograniczone jest do ujêæ syntetycznych ca³ych konkretnych obszarów jêzykowoetnicznych pogranicza wschodniego b¹d ich czêci bez
uwzglêdnienia, z koniecznoci, prac odnosz¹cych do nazw poszczególnych miejscowoci. Analizy dotyczy³y w szczególnoci nazw miejscowych Bia³ostocczyzny  po³udniowo-wschodniej oraz rodkowej i zachodniej, dawnej ziemi
che³mskiej i be³skiej, Lubelszczyzny i dawnej ziemi sanockiej, Huculszczyzny,
8
9

S. Hrabec, Nazwy geograficzne Huculszczyzny, Kraków 1950, s. 2324.
L. Dacewicz, Zakres i kierunki badañ onomastycznych na Bia³ostocczynie, [w:] Metodologia badañ onomastycznych, pod red. M. Biolik, Olsztyn 2003, s. 93.
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Bojkowszczyzny, czêciowo £emkowszczyzny oraz uogólniaj¹cych ujêæ ca³oci
rozpatrywanego pogranicza10.
2. Powstawanie nazw w uwarunkowaniach kontaktów ró¿noetnolektalnych

Powstawanie nazw zachodzi w konkretnej sytuacji jêzykowej obszaru pogranicza w danym czasie warunkuj¹cych okrelone oddzia³ywania na siebie s¹siaduj¹cych z sob¹ etnolektów. Przyk³adowo na ziemi che³mskiej i be³skiej
w XVXVI w. wówczas, gdy powstawa³o najwiêcej nazw miejscowych, [sytuacja jêzykowa  W.W.] by³a bardzo z³o¿ona. By³ to teren, na którym s¹siadowa³y
z sob¹ gwary polskie i gwary pó³nocno- i po³udniowo-ukraiñskie. Gwary polskie
wystêpowa³y g³ównie w zachodniej czêci [ ] terenu, tj. w zamojskim i krasnostawskim. We wschodniej czêci terenu panowa³y gwary ukraiñskie11.
3. Uwarunkowania toponimii na pograniczu polsko-wschodnios³owiañskim

Swoistoæ pod wzglêdem etniczno-kulturowym, religijnym i jêzykowym
osadzenia nazw w³asnych na pograniczach polsko-ruskim odnosi siê istotnie do
nazw toponimicznych, tote¿ badanie ich na terenach mieszanych cechuje wa¿noæ wi¹zania ró¿norakich danych z danymi jêzykowymi12. Generalizuj¹c kwe10 Zob. M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe po³udniowo-wschodniej Bia³ostocczyzny. Wroc³aw
1974 (K); I. Halicka, Nazwy miejscowe rodkowej i zachodniej Bia³ostocczyzny (topograficzne,
kulturowe), Warszawa 1978 (Ha); B. Czopek, Nazwy miejscowe dawnej ziemi che³mskiej i be³skiej
(w granicach dzisiejszego pañstwa polskiego), Wroc³aw 1998 (Cz); Cz. Kosyl, Nazwy miejscowe
dawnego województwa lubelskiego, Wroc³aw 1978 (Ko); W. Makarski, Nazwy miejscowoci dawnej ziemi sanockiej, Lublin 1986 (M); S. Hrabec, Nazwy... (H); J. Rudnicki, Nazwy geograficzne
Bojkowszczyzny, Lwów 1939 (Ru); J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo ³emkowskie. Warszawa
1995 (R); K. Rymut, Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego, Wroc³aw 1975 (Ry); E. Wolnicz-Paw³owska, Pogranicze wschodnie (WP); a tak¿e prace zbiorowe, m.in. Z. Abramowicz,
L. Dacewicz (red.), Nazewnictwo na pograniczach...; Nazwy w³asne na pograniczach kulturowych,
pod red. Z. Abramowicz, L. Dacewicz, Studia Slawistyczne 2, Bia³ystok 2000. Wykazanych
skrótów bêdziemy u¿ywaæ po przywo³ywanych i eksplikowanych nazwach miejscowoci.
11 B. Czopek, Nazwy miejscowe..., s. 127.
12 Por. kompleksowe ujêcie powinnoci badawczej: badacz toponimii z obszaru pogranicznego
powinien zatem wykorzystywaæ wszelkie ród³a  powi¹zanie wiedzy historycznej, rozumianej nie
tylko jako dane o lokacji, ale i o obecnych w dokumencie lokacyjnym osady [ ] wszelkich danych
antroponimicznych i toponimicznych, czasie zapisu i wydarzeniach temu towarzysz¹cych natury
geohistoriograficznej (zmiany granic, przynale¿noci pañstwowej, tendencji nacjonalistycznych
wspomaganych przez odpowiednie zarz¹dzenia pañstwowe), a tak¿e informacje natury etnolingwistycznej (o narodowoci lub przynale¿noci do mniejszej grupy, ich jêzyku czy dialekcie, jakim na
co dzieñ mówili; jêzyku (dialekcie) urzêdników lub innych informatorów zapisuj¹cych owe nazwy;
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stie szczegó³owe nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nazwy miejscowe w strefach pograniczy
charakteryzuje rozdzielnoæ b¹d zmieszanie cech wystêpuj¹cych tam etnolektów. Przyk³adowo ojkonimy na ziemi che³mskiej i be³skiej pogranicza polskoukraiñskiego w XVXVI w. mog¹ wykazywaæ cechy tylko polskie, których jest
najwiêcej, w³aciwoci tylko ukraiñskie, których jest niezbyt wiele oraz cechy
obu jêzyków  zarówno polskie, jak i ukraiñskie, przy czym ich repartycja
w odniesieniu do nazw jednocz³onowych i nazw wielocz³onowych jest ró¿na.
Uwzglêdnienie chronologii pozwala dodatkowo wykazaæ, ¿e proporcje procentowe ojkonimów z cechami okrelonego jêzyka zmieniaj¹ siê w poszczególnych
wiekach, np. niektóre z nazw ukraiñskie cechy »zyskuj¹« w XVII i XVIII w.13
Podobnie gdzie indziej, np. na terenach ³emkowskich w dawnych powiatach
nowos¹deckim i gorlickim za pierwotnie polskie nale¿y uznaæ nazwy ³emkowskie: Czarna, Czyrna, Krilowa (Królowa Górna), Macina, Nowes (Nowa Wie,
a nie *Nowe Se³o), Pantna (Pêtna), Radocyna, natomiast za pierwotnie ruskie
mo¿na w wymienionych powiatach uznaæ nazwy Astriabik (Jastrzêbik), Berest
(a nie *Brzost), Czerty¿ne, Dowhe (D³ugie), Dubna, Pryslip (Przys³op), Pstru¿ne
(Pstr¹¿ne), Ripky (Ropki), So³otwiny (S³otwiny), Krynycia (Krynica), podczas
gdy w dawnym powiecie kronieñskim na interesuj¹cym nas terenie nazw,
które mo¿na by uznaæ za pierwotnie polskie, nie ma, natomiast za ruskie nale¿y
uznaæ nazwê Tychania (Ciechania), Smereczne i Wilsznia, a w dawnym powiecie leskim wród gwarowych nazw ³emkowskich czy bojkowskich nie ma ani
jednej nazwy pierwotnie polskiej, s¹ za to ruskie: Tisna (Cisna), Ko³onice (od
ko³onica k³onica), Zubrjaczij (¯ubracze), Do³¿yca, Wo³kowyja, Wetlina, Berehy
(Brzegi Górne), Wo³osatyj (Wo³osate)14.
Przedstawione wy¿ej ilustracyjne unaocznienie polaryzacji b¹d zespolenia
w nazwach miejscowych cech konkretnych etnolektów wystêpuj¹cych w strefach danych pograniczy odzwierciedlaj¹ silnie nazwy miejscowoci dawnej ziemi sanockiej. Przyk³adowo pierwsz¹ grupê nazw konstytuuj¹ nazwy, które
ujawniaj¹ siê jako genetycznie ruskie w wietle przyjêtych kryteriów jêzykowych, por. Dednia, Humniska, Nowosielce, Uherce; grupê drug¹ nazw staroruskich tworz¹ toponimy o cechach ruskich nie stanowi¹cych bezsprzecznych
znajomoci jêzyka czy dialektu osoby, u której zapisywano nazwê przez osobê zapisuj¹c¹) z danymi jêzykowymi (czyli z kszta³tem nazwy rozumianej jako efekt procesów jêzykowych)  ale
dodatkowo powinien je rozpatrywaæ na p³aszczynie wszystkich jêzyków (dialektów), które teoretycznie mog¹ byæ brane pod uwagê, K. Szczeniak, Czy Broniszki s¹ jeszcze jedn¹ nazw¹ na
-iszki? O pu³apkach etymologizowania nazw miejscowych na pograniczu jêzykowym, [w:] Z. Abramowicz, L. Dacewicz (red.), Nazewnictwo na pograniczach..., s. 253254, zob. te¿ s. 255257.
13 B. Czopek, Nazwy miejscowe..., s. 139.
14 J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo..., s. 175176.
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wskaników jêzykowej przynale¿noci nazwy, zarówno nazw mog¹cych funkcjonowaæ w jêzyku polskim jako po¿yczki ruskie o podstawach apelatywnych
i wyra¿onych nazwami w³asnymi (osobowymi, miejscowymi i wodnymi) oraz
nazw o formantach -(ov)(-iñ)ce), por. Habkowce; Huzele; Juryjowice; Komañcza; Olchowice, za grupê trzeci¹ staroruskich toponimów stanowi¹ formy,
które nie ujawni³y po r. 1340 cech jêzykowych ruskich, por. Besko; Bia³a;
Chocieñ; Iskañ; Milcze; Stro¿e (M).
W bardziej pe³nym zobrazowaniu omawianych prawid³owoci w odniesieniu do nazw dawnej ziemi sanockiej nale¿y wskazaæ na cechy ruskie ujawniaj¹ce siê w poszczególnych p³aszczyznach jêzyka: a) w zakresie w³aciwoci fonetycznych, por. m.in. ruskie g³oski i grupy spó³g³oskowe maj¹ce odmienne
odpowiedniki w formach polskich: a (pol. e), np. Jalina; d (pol. g), np. H³odne;
TereT < ps. *TerT (pol. TøeT, TøoT), np. Berehy, Bere¿nica, Serednie; ruskie
procesy niespotykane w jêzyku polskim lub dla niego nietypowe: i < e w zamkniêtej sylabie < ps. *e, np. Protesne > Procisne; ln < nn, np. Bannica >
Balnica; wymiany polskich g³osek na ruskie: h < x, np. Chy¿ne > Hy¿ne; ruskie
cechy fonetyczne uwidaczniaj¹ce siê porednio poprzez niew³aciwe polszczenie form ruskich, m.in. na drodze ucieczki od p < obce f, np. rus. *Putomla >
pol. Futomla; na drodze ucieczki od akania, np. Hruszczówka > Hroszówka,
b) w zakresie zjawisk morfologicznych, por. m.in. ruskie formy morfologiczne
maj¹ce odmienne odpowiedniki w jêzyku polskim: m.in. formy na: -ièóv (pol.
-isków), np. Paniszczów; -ka (pol. -anka), np. So³onka, c) w zakresie wymiaru
leksykalnego, por. m.in. ruskie apelatywa bana (> karpackopolskie bania): Bannica; litovièe (> pol. litowisko): Litowiska; zawoj (pol. zakrêt): Zawój, nazwy
osobowe (przezwiskowe, pochodzenia chrzecijañskiego, etnonimy, lub nazwy
odetniczne), np. Bazan od Bazi(-y)lij: Bazanowka; Vas(-s)ko od Vasi(-y)l //
Bazi(-y)lij: Was(-)kowa Wola; Lax (> Lach zamiast Polak): Lachowa15, a tak¿e
wszelkie obce nazwy wodne, np. Hoèev (> pol. Hoczew): Hoczew; Zvinaè (pol.
Zwiniacz): Z(-¯)winiacz oraz nazwy miejscowe, mog¹ce zachowywaæ cechy orygina³u, np. Dwernik: Dwerniczek; Manastyrz: Wola Manastyrska; Telenica:
*Telenica Ma³a. Obszar drugi nazwowy tworz¹ nazwy maj¹ce dwojak¹ interpretacjê jako formy o cechach jêzykowych ruskich b¹d polskich, por. m.in.
Wydre, gdzie r pierwotne lub wtórne do ukr. r; £ukowe od rus. ³uka lub rus.
i pol. ³uk; Skorodne od rus. skorodi(-y)ti(-y) lub rus. i pol. skoroda; Wysoczany
15

Dla jêzyka polskiego nietypowe lub w ogóle nie maj¹ce formalnych odpowiedników genetycznie polskich i mog¹ce funkcjonowaæ w nim jako po¿yczki ruskie o formie spolszczonej,
W. Makarski, Nazwy miejscowoci..., s. 217.
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od rus. *V(-v)ysota lub rus. i pol. vysok-. Nazwê, któr¹ mo¿na interpretowaæ
jako formê z cech¹ rusk¹ b¹d bez tej cechy, ilustruj¹ P³owce, natomiast nazw¹
bez cechy ruskiej o genezie polskiej lub ruskiej jest Turze Pole (M)16.
W wymiarze lingwistycznym mo¿na te¿ mówiæ o zró¿nicowanym w czasie
stopniu »nasycenia ukraiñskoci¹« zapisów nazw, np. nazwa Horod³o pocz¹tkowo by³a zapisywana jako Hrod³o (ukraiñskie h w miejsce polskiego g), dopiero
póniej zapisano formê z pe³nog³osem (Cz 139). Wskazywane heteronomie
uwidaczniaj¹ siê wyrazicie w nazwach po³udniowo-wschodniej Bia³ostocczyzny, por. Istok, gw. istuok, por. stukr. istok ród³o, strus. istokú, istoènik? ród³o; potok, pol. stok ród³o; potok, strumieñ; ciek; sp³yw dwóch rzek (K 72);
Za³uki (K 225), gw. za³uki, od wschos³ow. ³uka; Sitniki, gw. sitñik, ukr. sitnyk,
sytowyna Scirpus, sitowie; Pohulanka, gw. pohulanka, ros. pogulaj weso³e
miejsce, zak³ad; nazwa gospody, karczmy, hotelu (K 162).
3.1. Naznaczenie swojskoci: polskie i ruskie

Poza wskazanymi wskanikami formalnymi nazwy miejscowoci na analizowanym pograniczu polsko-ruskim mog¹ posiadaæ cz³ony odró¿niaj¹ce zawieraj¹ce istotne wskazanie na rozdzielnoæ etniczno-jêzykow¹17 i tym samym pozwalaj¹ce na ich repartycjê, por. wie Do³hopole // Do³he Pole na Huculszczynie,
w której jeszcze w XVIII w. by³y dwie czêci [...] Do³hopole Polskie i Do³hopole Ruskie, przy czym trudno jest stwierdziæ, do którego z nich odnosz¹ siê
16 Przedstawienie powy¿sze nazw miejscowoci dawnej ziemi sanockiej nale¿y uzupe³niæ
stwierdzeniem, ¿e liczba nazw pochodzenia ruskiego oka¿e siê wiêksza, jeli poza powy¿szymi
kryteriami ustalania pochodzenia nazwy opartymi na wyk³adnikach jêzykowych zastosowaæ w tym
samym celu kryterium pozajêzykowe: historyczno-osadnicze. Zasada ta znajduje zastosowanie do
nazw z obszaru osadnictwa ruskiego sprzed r. 1340, a wiêc odnosz¹cych siê w wiêkszoci do
domniemanych osad zak³adanych przez Rusinów w obrêbie ich ówczesnego pañstwa. Wyj¹tkowo
tylko potraktowana jest sprawa nazwy starego grodu Sanok, którego metryka mo¿e siêgaæ okresu
wczesnych kontaktów polsko-ruskich w XXI w., ibidem, s. 220.
17 Zw³aszcza w p³aszczynie dwudzielnoci swój  inny / obcy, por. specyfika nazw w³asnych wi¹¿e siê z ich wa¿noci¹ dla cz³onków danej wspólnoty, z ich niewyra¿alnoci¹ w innym
jêzyku, a jeli do przestawieñ kodów w desygnacji i  nale¿a³oby równoczenie dodaæ  konotacji
dochodzi, wówczas owe przetworzenia poczuwane s¹ jako obce, nie-swoje, J. Kucharska, K. Pi¹tkowski, Jêzyk jako wyznacznik odrêbnoci kulturowej, Rozprawy Komisji Jêzykowej £ódzkiego
Towarzystwa Naukowego, t. XXXII, £ód 1986, s. 150, np. na mocy dekretu o przemianowaniu
oko³o dwustu wsi w województwach kronieñskim, nowos¹deckim, przemyskim i tarnobrzeskim
(Monitor Polski nr 21 z 22 sierpnia 1997 r.) zmieniono w 1978 r. m.in. nazwê wsi Mordownia
na wie Spokojna, Huwniki przechrzcili na Wiarska Wie, jednak¿e ch³opi na pewno mówi¹:
No to pójdziemy do Mordowni. Nie ma jak nasze Huwniki. I nikomu do g³owy nie przyjdzie, ¿e
mo¿na powiedzieæ do Wiarskiej Wsi, F. Wysocka, G³os w sprawie zmian nazw w Bieszczadach
(Komunikat), [w:] Nowo-mowa. Materia³y z sesji naukowej powiêconej problemom wspó³czesnego
jêzyka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagielloñskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981, Londyn
1985, s. 173.
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zapisy Do³hopole bez cz³onu odró¿niaj¹cego (Polskie lub Ruskie) (H 186187).
Omawiane zagadnienie roli wyznacznika ruskiego charakteru ju¿ nie nazwy, ale
osady, któr¹ pe³ni przymiotnik uwidacznia wyrazicie, tak¿e w odniesieniu do
zmian nazw miejscowoci, nazewnictwo na £emkowszczynie, gdzie szereg
nazw wsi wskazuje na narodowoæ mieszkañców, a mo¿e te¿ na prawo na jakim
wie zak³adano (we wsiach »wo³oskich« ju¿ w XVXVI w. spotykamy imiona
ruskie). Przyk³adem Wo³oska Wie Królowa XVI (w XVII w. Królowa Wo³oska,
od XVIII w. Królowa Ruska, dzi Królowa Górna), która przeciwstawia³a siê
Woli Królowej Polskiej XVI (w XVI w. te¿ Królowa i Wola Królowa, od XVIII w.
Królowa Polska), wierzowa Ruska XIX (od XVII w. wierzowa) i wierzowa
Polska, Królik Wo³oski i Królik Polski (w XV w. Królików), przy czym wsie
okrelane jako »polskie« s¹ zwykle starsze. Naturalnie niekiedy okrelnik »narodowociowy« nie przeciwstawia siê innemu, czego przyk³adem Trzciana Wa³aska XVI (dzi Trzciana), Ucie Ruskie XVIIIXX (w XVXVIII w. Ucie,
dzi Ucie Gorlickie)18.
Opozycja swój  obcy tkwi¹ca w niektórych nazwach miejscowych staje siê
czytelna dziêki informacjom zawartym w ustnych b¹d pisemnych lokalnych
(folklorystycznych) podaniach nazewniczych o charakterze ajtiologicznym  ludowych interpretacjach nazw miejscowych19.
Nazwy miejscowe na pograniczu polsko-ruskim s¹  jak powiadczaj¹ przywo³ane nazwy  wyranym wiadectwem ich uwik³ania etniczno-kulturowego,
terytorialno-demograficznego, a nade wszystko zdeterminowania jêzykowego20.

4. Terytorialne rozmieszczenie nazw
Terytorialne roz³o¿enie ojkonimów odzwierciedlaj¹ zasiêgi danego area³u
jêzykowego, np. zarysowana wyranie w XVI w. granica jêzykowa polsko³emkowska utrzyma³a siê a¿ do wysiedlenia ludnoci ³emkowskiej w 1947 roku
18

J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo..., s. 168. Por. ponadto przymiotnik ruski w funkcji
wyznacznika ruskiego charakteru osady w nazwach dawnej ziemi sanockiej: D¹brówka Ruska, Jab³onica Ruska, Jawornik Ruski, Ruskie, Ruskie Dubiecsko. W. Makarski, Nazwy miejscowoci...,
s. 219.
19 Por. W. Wysoczañski, Znaki jêzykowo-kulturowe..., s. 46.
20 Ujawnia to np. rejon Karpat, gdzie obok podstawy ruskiej, tj. ukraiñskiej [ ] wystêpuj¹ tu
tak¿e przyniesione przez osadników elementy po³udniowos³owiañskie, E. Wolnicz-Paw³owska,
Pogranicze wschodnie, s. 459. W wymiarze ogólnym natomiast nale¿y podkreliæ, ¿e badania nazw
miejscowych od dawna budzi³y mo¿liwoci wnioskowania na podstawie danych toponimicznych
o pierwotnym rozmieszczeniu grup etnicznych, ibidem, s. 459.
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wykazuje, ¿e obszar ³emkowski charakteryzuje siê dzi licznymi nazwami wsi
o cechach jêzykowych ukraiñskich (Berezka, Do³¿yca, Posada), choæ nie brak tu
nazw adaptowanych z polszczyzny (³emk. Krilowa, a nie *Korolowa = pol.
Królowa [ ]). Dalej na wschód, na Bojkowszczynie i Huculszczynie, ladów
polskiej obecnoci jest niewiele, skupiaj¹ siê one w pobli¿u wiêkszych orodków osadniczych [ ] Na terenach nizinnych pogranicze »bli¿sze« ma charakter przejciowy [ ] im dalej na wschód, tym wiêcej elementów ukraiñskich,
a mniej polskich [ ] pogranicze »dalsze« ma charakter g³ównie ukraiñski, cechuje siê jednak sta³¹, choæ o ró¿nym nasileniu, obecnoci¹ elementów polskich21. Rozmieszczenie nazw o cechach jêzykowych ruskich oraz nazw o genezie ruskiej na dawnej ziemi sanockiej wyznacza strefê jêzykow¹ i osadnicz¹
mieszan¹ polsko-rusk¹ wzglêdnie rusko-polsk¹ z rosn¹cym udzia³em elementu
ruskiego w miarê posuwania siê na wchód i po³udnie, która obejmuje wiêkszoæ badanej ziemi, stanowi¹c po³udniowo-zachodni skrawek wiêkszego obszaru mieszanego z terytorium Rusi Czerwonej. Poza t¹ stref¹ pozostaje teren pod
wzglêdem jêzykowym i etnicznym polski zajmuj¹cy zachodnie pogranicze badanej ziemi (czêæ powiatów: kronieñskiego, brzozowskiego i rzeszowskiego).
Natomiast nazwy o genezie ruskiej wyznaczaj¹ po³udniowy fragment zachodniej granicy osadnictwa ruskiego w jego fazie staroruskiej na obszarze Rusi
Czerwonej oraz rodkowy fragment pó³nocnej granicy tzw. kolonizacji wo³oskiej. Nazwy o cechach jêzykowych ruskich ujawniaj¹ strefê oddzia³ywania jêzyka ukraiñskiego oraz zasobu antroponimicznego ruskiego jak te¿ tekstu toponimicznego ruskiego na tekst toponimiczny polski22. Pogranicze jêzykowe
polsko-bia³oruskie charakteryzuje stara obecnoæ elementu wschodnios³owiañskiego (bia³oruskiego), na³o¿onego na wczeniejsze elementy ba³tyckie23.

21 Uszczegó³owiaj¹c uwarunkowania etnolektalne na £emkowszczynie, nale¿y dodaæ, ¿e zasiêgi niektórych typów nazw ³¹cz¹ siê z zasiêgami wp³ywów polskich, ruskich i innych. Mianowicie polskie z pochodzenia nazwy Wola, Wólka, Wolica obejmuj¹ w Karpatach jeszcze zachodni¹
Bojkowszczyznê, np. Wola £omnicka (dzi Chaszczów), Wola Groziowa (dzi Gr¹ziowa), a siêgaj¹
i dalej. Np. w powiecie stryjskim jest Wola Do³ho³ucka, ale zarówno tam, jak i na Huculszczynie
typowe s¹ raczej ruskie S³obody, np. S³oboda Bolechowska w powiecie dobromilskim. Z kolei,
np. ruski i s³owacki typ patronimiczny nazw wsi na -owce (-iwci) i -iñce (-ynci) jest skupiony
g³ównie w Sanockiem [ ]: Olchowice, Pisarowice, Dudyñce i in., ale spotykamy go tak¿e w ca³ym Beskidzie Niskim w nazwach czêci wsi i w nazwach terenowych, jak Binkiwci w Besku,
Bradiwci i Mrokiwci w Tylawie, Szynkariwci w Muszynie. J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo...,
s. 174.
22 W. Makarski, Nazwy miejscowoci..., s. 221222.
23 E. Wolnicz-Paw³owska, Pogranicze wschodnie, s. 459461.
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5. System ojkonimiczny przejciowy
Realia wspó³wystêpowania etnolektów na pograniczach wyznaczaj¹ w odniesieniu do funkcjonuj¹cych tu nazw w³asnych swoisty system onomastyczny
przejciowy (nie system onomastyczny mieszany), który wiadczy o ca³kowitej ograniczonoci terytorialnej nazw b¹d  ze wzglêdu na migracje ludnoci,
przede wszystkim wspó³czenie, wyznacza obszar charakteryzuj¹cy siê nieca³kowit¹ ograniczonoci¹ terytorialn¹ nazw24.
Charakter ca³kowitej ograniczonoci terytorialnej nazw powiadcza na przyk³ad bezwyj¹tkowe rozmieszczenie wzd³u¿ wschodniej granicy (swego czasu z by³ym Zwi¹zkiem Radzieckim) w po³udniowej czêci obszaru (ziemi che³mskiej
i be³skiej) gwarowych form nazw (nierównych nazwie urzêdowej) z szerok¹ wymow¹ y = ye w gwarach ukraiñskich i polskich pod akcentem: teñatyeska (Teniatyska). Podtyp rozmieszczenia nazw miejscowych z nieca³kowit¹ ograniczonoci¹
terytorialna jest, w porównaniu z poprzednim, czêciej spotykany, np. nazwy
z ukraiñskimi cechami jêzykowymi na ziemi che³mskiej i be³skiej rozmieszczone
s¹ w zasadzie na ca³ym [ ] terenie, ale ich wiêksze skupiska znajduj¹ siê we
wschodniej czêci terenu, przede wszystkim wokó³ Grabowca, Hrubieszowa, Tyszowiec, Lubaczowa oraz na pó³nocy wokó³ Che³ma (Cz 139, 142).

6. Wspó³wystêpowanie nazw ró¿nych porz¹dków etnolektalnych
6.1. Wariantywnoæ jêzykowa nazw

Zjawiskiem powszechnym na pograniczach jest wystêpowanie obok siebie
nazw reprezentatywnych dla poszczególnych etnolektów tego czy innego styku
jêzykowego (a tym samym etniczno-kulturowego). W ramach mo¿liwych konfiguracji wspó³istniej¹ nie tylko nazwy dwóch (lub wiêcej) jêzyków, lecz przede
wszystkim ró¿norodne uk³ady nazw odnoszonych do danych jêzyków i ich odmian, np. literackich i terytorialnych, por. m.in. nazwy dawnego powiatu bieckiego, np. Desznica, gw. deñica || dyñica, ³em. Dosznycia, Dosznyæa (Ry),
nazwy na Bojkowszczynie z fonetyk¹ czysto polsk¹ istniej¹ obok form ukraiñskich (literackich czy dialektycznych bojkowskich), np. Bóbrka  Bibrka,
Lesko  Liko (Ru 197).
24

Zob. L. Dacewicz 1999, Obce czy rodzime?, s. 91.
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6.2. Równoleg³e wystêpowanie gwarowych wariantów nazwy

Zjawisko jednoczesnego wystêpowania ojkonimu w dwóch postaciach gwarowych odrêbnych jêzyków mo¿e nosiæ znamiona naturalnego istnienia wariantów i polegaæ na u¿ywaniu jednego z nich. Przyk³adowo na pograniczu
polsko-ukraiñskim na ziemi che³mskiej i be³skiej zauwa¿a siê w obrêbie nazw
.
warianty fonetyczne, por. postaci wokaliczne ps³. *e, ì: ukr. i, stukr. e ~ pol. e, a,
np. Bi³opole ~ Bia³opole, ukr. h ~ pol. g, np. Haliczany ~ Galiczany, a tak¿e
równoleg³e wystêpowanie polskich i ukraiñskich formantów s³owotwórczych,
czêsto kontaminowanych, por. Leniowice ~ Leniowce (Cz 131133, 136).

7. Wp³ywy wzajemne etnolektów uwidocznione w ojkonimach
W nazwach miejscowych na pograniczu polsko-wschodnios³owiañskim, jak
i w ogóle na pograniczach jêzykowo-kulturowych, uwidaczniaj¹ siê oddzia³ywania wzajemne etnolektów w ró¿nych ich u³o¿eniach. Wp³yw ten  w zale¿noci
od kierunku oddzia³ywania  znamionuje obecnoæ obcych elementów innojêzycznych w nazwach rodzimych: polskich w ruskich b¹d ruskich w polskich.
W wietle tych zale¿noci ojkonimy, bêd¹c wa¿nymi specyficznojêzykowymi
wyznacznikami to¿samoci odzwierciedlaj¹cymi stosunki etniczno-kulturowe
i jêzykowe pograniczy kulturowych, nosz¹ nazewnicze lady kontaktów miêdzyjêzykowych, ujawniaj¹ elementy zachodnio- i wschodnios³owiañskie w warstwie toponimicznej. Przyk³adem potwierdzaj¹cym podniesione kwestie mog¹
byæ nazwy Hujsko i Wujskie  miejscowoci w woj. podkarpackim, tj. toponimów pochodz¹cych z historycznie mieszanego pod wzglêdem etnicznym obszaru polsko-ukraiñskiego, bêd¹ce formami, których rozwój wyra¿a tendencjê
zgodn¹ przede wszystkim z regu³ami rozwoju jêzyka ukraiñskiego, choæ nieobce
s¹ one ca³kowicie jêzykowi polskiemu, w którym tego rodzaju protezy  choæ
w mniejszym stopniu  by³y równie¿ mo¿liwe25.
25 Uszczegó³owiaj¹c jako cechê ukraiñsk¹ nale¿y potraktowaæ rozwój pierwotnego tematycznego o w u w nazwach *Osko ³ Hujsko i Wojsko ³ Wujskie, który odzwierciedla poredni etap
ukraiñskiego procesu cieniania ka¿dego o w zamkniêtej sylabie najpierw do u, potem do i. Zatrzymanie tego u w nazwach u¿ywanych przez Polaków jest ju¿ przejawem polskiej obrony przed
dalsz¹ rutenizacj¹ obu form. Polski za od pocz¹tku jest rozwój grupy s w js w formie *Osko ³
Hojsko ³ Hujsko i hipotetyczny *Osko ³ Wojsko ³ Wujskie. Pozbawiona jêzykowego wyró¿nika
polskoci lub ruskoci jest podstawa osa w pierwszej nazwie, zarazem hipotetyczna dla drugiej.
Tak¿e neutralna jest podstawa oje dla drugiej z tych nazw  Ojsko ³ Wujskie, jeli przyj¹æ te
postaæ toponimu jako wyjciow¹. Wspólny dla obu jêzyków jest kszta³t morfologiczny nazw:
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7.1. Wp³yw etnolektów wschodnios³owiañskich na nazwy miejscowe polskie

Ilustruj¹c wp³ywy etnolektów wschodnios³owiañskich na nazwy miejscowe
polskie mo¿na wskazaæ, ¿e  na przyk³ad  na obszarze po³udniowo-wschodniej
Bia³ostocczyzny nastêpowa³o nieznaczne pod wzglêdem si³y oddzia³ywanie
gwar bia³oruskich i ukraiñskich na s¹siaduj¹ce z nimi gwary mazowieckie, tote¿
zosta³o ono odciniête w niewielu nazwach miejscowych le¿¹cych na zwartym
obszarze gwar polskich, g³ównie pojedynczych miejscowoci zamieszkanych
dawniej przez ludnoæ rusk¹. Wp³yw ten uwidacznia siê jednoczenie w formach oficjalnych i gwarowych nazw, por. skontaminowany sufiks -icze (wschs³ow. -ièi + pol. -ice), np. Krasewicze-Czerepy, tylko w postaciach gwarowych,
por. wymowê , , æ, d jako s`, z`, c`, dz`, np. z`imnoci, oraz tylko w formach
urzêdowych nazw, por. dwiêczne krtaniowe h wobec jego braku w gwarach mazowieckich i wymowy g lub bezdwiêcznego x (ch), np. Hawry³ki
(K 274275).
Oddzia³ywanie etnolektów ruskich uwidacznia strona znaczeniowo-formalna nazw miejscowoci, na przyk³ad po³udniowo-wschodniej Bia³ostocczyzny,
por. Ciwoniuki  nazwa rodowa od nazwiska Ciwoniuk, które do dzi tu wystêpuje. Nazwisko to pochodzi od starobia³oruskiego ciwun, tiwun urzêdnik, pomocnik namiestnika, dzier¿awcy dóbr ksi¹¿êcych lub urzêdnik we wsi (K 43);
Dzikie  dawna nazwa Sobarnik jest nazw¹ dzier¿awcz¹ zapewne od nazwy
osady *Sobarnik, w³aciciela m³yna. Do nazwy osobowej por. pskowskie Sobarnik grubianin, b³rus. gw. sobakarnik wielbiciel psów. Nazwa Psiarnik to
przek³ad polski nazwy ruskiej (K 5657); Cimochy  nazwa rodowa od imienia
Cimoch (cerk. Timofiej, pol. Tymoteusz) (K 43); Iwanki  nazwa rodowa od
nazwy osobowej Iwanko (wschs³ow. Iwan, pol. Jan) (K 73); Klin-Po³osy, kolonia wsi Czartajew, gw. klin || po³osy, por. klin kawa³ek ziemi w kszta³cie trójk¹ta, ros. po³osa, b³rus. pa³asa w¹ski pas ziemi (K 87); ojkonimy od apelatywu
ñåëî i pochodnych z -c±ë26 itd.
pierwszej na -sko, i drugiej na -sko, póniej na -skie. W konsekwencji na podstawie wyjciowej
struktury s³owotwórczej i fonetycznej nie da siê te¿ ustaliæ ukraiñskiej lub polskiej genezy nazw.
Ich dalszy rozwój fonetyczny, odzwierciedlaj¹cy tendencjê obu jêzyków, pozwala jednak oba te
miana zaliczyæ do form hybrydalnych polsko-ukraiñskich, najbardziej typowych dla nazewnictwa
tego obszaru, mieszanego pod wzglêdem etnicznym i jêzykowym. W. Makarski, Z toponimii karpackiej historycznego obszaru polsko-ukraiñskiego: Hujsko i Wujskie, [w:] Toponimia i oronimia,
pod red. A. Cieslikowej i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001, s. 145.
26 Najwiêksz¹ liczbê ojkonimów z³o¿onych utworzono z u¿yciem cz³onu uto¿samiaj¹cego
nowy, stary. W tym lub innym stopniu nazwy Íîâîå Ñåëî i Ñòàðîå Ñåëî nak³adaj¹ siê na wszystkie historyczne rejony terytorium wschodnios³owiañskiego. G³ówny rejon ich skoncentrowania to
gubernie: wileñska, witebska, grodzieñska, mohylewska tj. ta czêæ ziem ruskich, która przez d³ugi
okres znajdowa³a siê w sferze wp³ywu polskiego. Na pozosta³ym terytorium nazwy te spotykane s¹
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7.2. Wp³yw jêzyka polskiego na nazwy miejscowe ruskie

Wspó³obecnoæ blisko spokrewnionych, wszelako w klasyfikowaniu genetycznym nale¿¹cych do odrêbnych grup, etnolektów s³owiañskich wyznacza zakres zachodzenia wp³ywów jêzyka polskiego na nazwy miejscowe ruskie. Na obszarze
po³udniowo-wschodniej Bia³ostocczyzny wp³ywy jêzyka polskiego zaznaczaj¹ siê
g³ównie w obrêbie systemu g³osowego i zasad pisowni, w spolszczaniu niektórych
toponimicznych formantów, zmianie rodzaju gramatycznego nazw27.
7.3. Interferencje jêzykowe

Zmiany jêzykowe bêd¹ce rezultatem oddzia³ywania jêzyków na pograniczach maj¹ charakter fonetyczny, s³owotwórczy, morfologiczny i leksykalny.
Przejmowanie innojêzycznych wzorców nazewniczych prowadzi czêsto do powstawania hybryd jêzykowych, tzn. form maj¹cych cechy obu stykaj¹cych siê
etnolektów, np. na Huculszczynie polonizowanie siê nazw odbywa³o siê [ ]
w ten sposób, ¿e zmianie ulega³y tylko g³oski obce systemowi fonetycznemu
jêzyka polskiego tamtejszych stron, a reszta g³osek pozostawa³a bez zmiany28.
7.4. Adaptacje nazw do w³asnego systemu jêzykowego

W nazwach miejscowych zró¿nicowanego etnicznie i jêzykowo obszaru odzwierciedlone zosta³y wyrównania do systemu ka¿dego z wystêpuj¹cych etnolektów, przy czym  jak ju¿ powiedziano  nie w jednakowym stopniu.
7.4.1. Adaptacja nazw do polskiego systemu jêzykowego

Dostosowanie nazw ruskich do polskiego systemu jêzykowego ilustruj¹, na
przyk³ad, liczne nazwy na pograniczu pó³nocno-wschodnim Polski w ró¿nych
odniesieniach, np.: (a) przystosowanie bia³oruskich i ukraiñskich nazw ludowych do systemu g³osowego i zasad polskiej pisowni: Pogreby  gw. b³rus. i ukr.
pohryb|y, Królowe Stoj³o  gw. karalowa stoj³o, Gonczary  gw. hanèar|y
rzadko. S¹dzi siê, ¿e szczególn¹ rolê w tworzeniu ojkonimów Íîâîå Ñåëî, Ñòàðîå Ñåëî na ziemiach zachodnich odegra³a organizacja gospodarki folwarcznej. Â. Ï. Ëåìòþãîâà,
Âîñòî÷íîñëàâÿíñêàÿ îéêîíèìèÿ àïåëëÿòèâíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íàçâàíèÿ òèïîâ ïîñåëåíèé,
Ìèíñê 1983, s. 21.
27 M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe , s. 269277.
28 S. Hrabec, Nazwy..., s. 232.
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(K 270271); (b) spolszczenie bia³oruskich i ukraiñskich formantów toponi.
micznych: Jurowce  gw. (b³rus.) jurou cy, Suchowolce  gw. (ukr.) sucovolc`i
 nazw: Dolna £ gw. go.rne, P³oska £
(K 272), zmiana rodzaju gramatycznego
p³oske, Gradoczno £ gw. hradoèna (K 273). W ukazaniu z³o¿onoci procesu
adaptacyjnego bardzo pouczaj¹ce mo¿e byæ przejmowanie do polszczyzny ukr.
n. m. Tuïiu. Miêkkie , ï s¹ tu przejmowane do polszczyzny ju¿ to bez zmiany

(przez Polaków
kresowych maj¹cych w swym systemie te g³oski) st¹d formy:
Tiudiów, Tiudów (, ï), ju¿ to jako t, d (twarde, podstawia siê tu pod g³oski obce
najbli¿sze z w³asnego systemu fonetycznego) st¹d: Tudiów (t), Tiudów (d), ju¿ to
 przejêto jako normalny polski odpowiednik 3¢ st¹d: Tudziów (H 232).
7.4.2. Adaptacja nazw do ruskiego sytemu jêzykowego

Wspó³wystêpowanie etnolektów zaznacza siê przechodzeniem nazw polskich do kategorii nazw ruskich, np. na Bojkowszczynie, por. Krzywe  Krywe
pod wp³ywem ukr. Krywe, Urzecz  Urycz pod wp³ywem ukr. Uriè (Ru 198).

8. Zapisy nazw
8.1. B³êdnoæ zapisu

Zauwa¿alnym odzwierciedleniem losów konkretnych nazw miejscowoci na
pograniczach s¹ maj¹ce ró¿ne datowania zapisy brzmienia nazwy m.in. na mapach, wykazach i ró¿nych dokumentach rejestruj¹ce zwyczajn¹ b³êdnoæ ich
zapisania w danym etnolekcie. W charakterze materia³u ilustracyjnego b³êdnoci
zapisu nazw doæ przytoczyæ postaci nazwy P³ouszowice, gm. Jastków, woj.
lubelskie: wie notowana od 1401 r. jako Ploniszowice, w 1529 r. s¹ Plovyssovicze, w 1580 r. Ploniszowice, w 1626 r. P³owiszowice. Jak z tej przemiennoci
zapisów nazwy wsi wynika, w³aciwa stara nazw wsi brzmia³a P³oniszowice,
inne by³y wyrazem b³êdnego zapisu. Jeszcze w 1877 r. zapisano P³oniszowice.
Zapis rosyjski z 1905 r. P³ouszowice, chocia¿ na mapie s¹ to P³ouszowicze, tak
samo w 1921 r. i na innej mapie z lat trzydziestych. Obecnie oficjalne wykazy
podaj¹ P³ouszowice29, tj. równe nazwie zapisu rosyjskiego.

29

Dzieje Lubelszczyzny, t. IV, Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, oprac. S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygie³, Warszawa 1986,
s. 106.
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8.2. Uwarunkowania zmian i zniekszta³ceñ zapisów

Na pograniczach spotykane s¹ nazwy zniekszta³cone, dokumentuj¹ce jej
transpozycjê (zapis) pod wp³ywem którego obcego etnolektu koegzystuj¹cego
z innymi na danym obszarze styku jêzykowego, czêsto utrwalon¹ i przyjêt¹ póniej oficjalnie. Przejmowanie nazw jednego etnolektu przez inny wskutek dwujêzycznoci zapisywaczy administracyjnych jest powszechny, np. w odniesieniu do
nazw na Huculszczynie zapisywacze Polacy s¹ sk³onni niezrozumia³e nazwy
rumuñskie upodabniaæ do wyrazów polskich (etymologia ludowa), np. n. m. Mêczeliny [ ] powinna raczej brzmieæ Menczeliny czy Munczeliny, bo pochodzi od
rum. muncel wzgórze, a nie od pol. mêka (H 234). Podobnie gdzie indziej, na
przyk³ad na pograniczu pó³nocno-wschodnim, por. Juszkowy Gród  gw. j|ukou
hrut; w jêzyku bia³oruskim i ukraiñskim Hrut bêd¹ce pochodzenia apelatywnego
od hrut miejsce podwy¿szone i suche wród ³¹k b³otnistych lub b³ot, wzgórek, co
po polsku nale¿a³oby t³umaczyæ jako gr¹d (K 273-274).

9. Wspó³wystêpowanie nazw oficjalnych i nieoficjalnych
9.1. Wspó³obecnoæ nazw urzêdowych i ludowych

Specyfika jêzykowa pograniczy wi¹¿e siê cile z panuj¹cymi w danym
czasie zarz¹dzeniami administracyjno-pañstwowymi i politycznymi, a konkretnie z obowi¹zuj¹cymi ustaleniami urzêdowego brzmienia nazw miejscowych, które nie zawsze pokrywaj¹ siê z nazwami ludowymi30. Oczywicie rozbie¿noci te wynikaj¹ i zale¿¹ od zró¿nicowania gwarowego konkretnego obszaru jêzykowego i obejmuj¹ okrelone w³aciwoci systemowe jêzyka. W obrêbie
wskazanych prawid³owoci zazêbiaj¹ siê zatem dwa porz¹dki w³aciwoci: nazwa urzêdowa wobec wielu b¹d jednej formy gwarowej31 oraz nazwa urzêdowa
wobec okrelonych cech systemowych w tej lub innej odmianie terytorialnej
jêzyka.
30 Np. podstaw¹ ró¿nic nazw miejscowych na obszarze miêdzy Bugiem i Supral¹ jest s¹siedztwo gwar polskich ze zró¿nicowanymi wewnêtrznie gwarami ruskimi oraz to, ¿e nazwy urzêdowe funkcjonuj¹ wród ludnoci dwujêzycznej pos³uguj¹cej siê gwar¹ bia³orusk¹ lub bia³oruskoukraiñsk¹ i jêzykiem polskim i mog¹ byæ fonetyczne, s³owotwórcze i akcentowe,
M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe..., s. 263264.
31 Tak¿e w innych uk³adach, por. np. nazwy (na Bia³ostocczynie) Kamionka i Kamianka
wobec gwarowej Kaḿanka (Ha).
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9.1.1. Nazwy urzêdowe z obocznymi nazwami gwarowymi odrêbnych etnolektów

W obrêbie wspó³wystêpowania nazw oficjalnych i ludowych, np. pogranicza polsko-ukraiñskiego (ziemia che³mska i be³ska w XVXVIw.) wyró¿nia siê
przejrzycie konfiguracja nazwa oficjalna a polska i ukraiñska forma gwarowa,
por. Bia³opole  b¢a³opoli | b¢a³ypol  b¢i³ùpoli (Cz 141).
9.1.2. Nazwa urzêdowa z nazwami gwarowymi jednego jêzyka

Odzwierciedleniem odniesieñ nazw oficjalnych i gwarowych stykaj¹cych
siê etnolektów, np. na pograniczu polsko-ukraiñskim (ziemia che³mska i be³ska
w XVXVIw.) s¹ rozk³ady: nazwa oficjalna wobec polskiej formy gwarowej,
por. Ko³ajce  ku³aice (Cz 141), natomiast pogranicza pó³nocno-wschodniego
 oficjalna a ruskie formy gwarowe, por. Nowiny  Levèuki,
Polski relacje: nazwa
-kou (K 265).


10. Zmiany nazw
Repartycja zamierzonych zmian nazw miejscowoci obejmuje grupê nazw
zmienionych niezale¿nie od woli wspólnoty jêzykowej uto¿samiaj¹cej siê z nimi
(a niejednokrotnie wobec wyranego sprzeciwu) na drodze urzêdowej oraz grupê nazw zmienionych wskutek potrzeb i woli wspólnot jêzykowych identyfikuj¹cych siê z nimi i ich u¿ywaj¹cych32. Materia³ ojkonimiczny dostarcza wielu
przyk³adów dzia³alnoci nakierowanej intencjonalnie na preorientacjê nazw, niekiedy te¿ z narzucaniem danej kultury, okrelonego etnolektu bêd¹cych w skrajnych przypadkach przejawem polityki wynaradawiania. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e
niektóre nazwy miejscowoci by³y zmieniane wielokrotnie, na przyk³ad na Bia³ostocczynie  kilkadziesi¹t nazw zmieniano 35-krotnie, skrzêtnie omijaj¹c
przy tym postaæ prawid³ow¹, np. Chomentowce  Chomontowice  Chomontowce (prawid³owo: Komatowce)33.
32

Z obszarem przejawów mog¹cych wiadczyæ o wiadomej zmianie nazw na wyra¿aj¹ce
okrelon¹ orientacjê etniczno-kulturow¹ i jêzykow¹ mo¿e wi¹zaæ siê zjawisko jednoczesnego wystêpowania toponimicznych form gwarowych odrêbnych jêzyków. Przyk³adowo na stykach polskoukraiñskich w zasiêgu ziemi che³mskiej i be³skiej zauwa¿alne s¹ lady czêciowej polonizacji
nazw, por. Drohojówka ~ Drogojówka oraz polonizacji pe³nej, np. Ho³ubie ~ Go³êbie, z drugiej za
strony  paralelnie do przywo³anych zjawisk  uwidoczniona jest stopniowa ukrainizacja nazw,
por. Mogilnica ~ Mohilnica oraz ukrainizacja ca³kowita, por. Grodziszcze ~ Horodyszcze (Cz 133).
33 J. Janowicz, Tajemnicze nazwy, Czasopis, R. IV, nr 78, 1993, s. 11.
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W omawianym kontekcie problematyki zmian nazw na pograniczu polskoruskim nale¿y dodaæ, ¿e  na przyk³ad na £emkowszczynie  w ci¹gu stuleci
wiele nazw zmieni³o swoje brzmienie, niekiedy nazwy zmieni³y siê nieznacznie,
inne za  radykalnie, przy czym pe³ne zast¹pienie jednej nazwy przez inn¹
ma miejsce bardzo rzadko34, np. nazwê Miastko NS XVIXVII zamieniono na
Tylicz XVII, nazwê Kwoczeñ XVII na G³adyszowa XVII i G³adyszów od XVIII w.,
nazwê Wysokie Miasto XIV na Jaliska XV, nazwê Biskupice XV (w XIV w.
Byscopeswalt, a wiêc jaki biskupi las) na Jasionka XV, nazwê Wola XVI na
£abowiec XVIII, nazwê Nowa Wola XVIIXVIII na Nowa Wie XVII (R).
10.1. Urzêdowe zmiany nazw

Jednym z wymiarów w obrêbie dokonywanych nazw miejscowoci s¹ zmiany motywowane decyzyjnoci¹ urzêdowo-administracyjn¹, orientacj¹ polityczn¹
lub ideologiczn¹ itd.
10.1.1. Zmiany pod wp³ywem poczucia jêzykowego urzêdników

W obszarze wp³ywów administracji w odniesieniu do brzmienia nazw ustalanych, czêsto niew³aciwie b¹d zupe³nie k³amliwie, przez konkretnych urzêdników zauwa¿alny jest przejaw zawodnego, a niekiedy stronniczego, kierowania
siê w³asnym poczuciem jêzykowym, np. na Huculszczynie nazwa wsi Prokurawa: jej gwarowa forma brzmi Pekuàeva i ona dopiero pozwala objaniæ jej
znaczenie [ ] Podobnie nazwa Pniów mia³a niegdy postaæ Pniewie, potem
Pniowie35. W kontekcie tych stwierdzeñ zasadna jest jeszcze uwaga, ¿e  na
przyk³ad w odniesieniu do brzmienia nazw osadnictwa w Beskidzie Niskim
nale¿y ostro¿nie podchodziæ zw³aszcza do zapisów historycznych, gdy¿ pisarz
móg³ swobodnie zapisywaæ ludow¹ nazwê czy to rusk¹, czy to polsk¹, w jej
wariancie »urzêdowym«, »literackim« (polskim), tym bardziej, ¿e gwary ³emkowskie mniej ró¿ni¹ siê od polskich, ni¿ pozosta³e gwary ukraiñskie, m.in.
przez zachowanie dawnego rozró¿nienia i i y, przez czêste (zw³aszcza w czêci
zachodniej) zachowanie dawnego (równego polskiemu) brzmienia i, a dawniej
ró¿nice te by³y jeszcze mniejsze36.

34
35
36

J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo..., s. 171.
S. Hrabec, Nazwy..., s. 24.
J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo..., s. 174.
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10.1.2. Zmiany w ramach ustalania nazw po II wojnie wiatowej
w nastêpstwie zmian granic pañstwowych37

W obrêbie nazw miejscowoci mo¿na mówiæ o dwóch kierunkach oddzia³ywania na nie. Orientacja pierwsza dotyczy zmian dokonywanych z urzêdu.
Jedna ze cie¿ek takich poczynañ w Polsce zwi¹zana przede wszystkim z ustalaniem (przez Komisjê Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych) i zmiana nazw w pierwszych latach powojennych38, np. na pograniczu
pó³nocno-wschodnim Komisja szczególny nacisk po³o¿y³a na wydobycie ze
róde³ historycznych starych nazw polskich, które uleg³y germanizacji, lub na
przywróceniu starych spolonizowanych nazw pruskich39.
10.1.3. Zmiany zwi¹zane z preorientacj¹ identyfikacyjn¹ w latach powojennych

Pogranicza s¹ zwykle obszarem szczególnej ingerencji w³adz pañstwowoadministracyjnych w tradycyjne i bliskie mieszkañcom nazwy miejscowoci,
maj¹ce na celu wykorzenienie wiadomoci etnicznej lub lokalnej. Przyk³adowo
na pograniczu polsko-ukraiñskim widome by³o rugowanie wiadectw ukraiñskoci. wiadectwa ukraiñskoci w nazwach miejscowych w sposób planowy by³y
zacieranie np. po 1945 r., tote¿ w³adze PRL usi³owa³y od czasu do czasu w sposób administracyjny zmieniaæ dawne nazewnictwo tych ziem, wiadcz¹ce o ¿ywym tu niegdy elemencie ukraiñskim40, przy czym zmiany te sz³y dwutorowo
 z uwzglêdnieniem w³aciwoci systemu jêzyka ukraiñskiego b¹d bez dba³oci
37 Ze wzglêdu na wyznaczony cel pracy  ukazanie ramowych odniesieñ miêdzyjêzykowych 
nie przedstawiamy tu szczegó³owo nazw zmienionych przez administracjê rz¹dow¹ w ka¿dym okresie. W odniesieniu do zmian i ustalania oficjalnego nazewnictwa miejscowoci po 1918 r., np. na
Bia³ostocczynie, zob. np. J. Janowicz, Likwidacja oficjalnego nazewnictwa miejscowoci Bia³ostocczyzny pochodzenia bia³oruskiego przez administracjê rz¹dow¹ w latach 19212004. Dokumenty.
Komentarze, Scripta Manent 2004, zw³aszcza dokonany podzia³ na: a) nazwy zmienione w latach
19181982, posiadaj¹ce w tym okresie przez pewien czas postaæ prawid³ow¹, zgodn¹ z polsk¹ historyczn¹ konwencj¹ ich zapisu, a obecnie zniekszta³cone, b) nazwy zmienione w latach 19181982, nie
posiadaj¹ce jednak w tym czasie postaci prawid³owej, c) nazwy nie zmienione w latach 19181982,
jednak ustalone w sposób nieprawid³owy zarówno brzmieniowo, jak i znaczeniowo, d) nazwy nie
zmieniane w latach 19181982, ustalone nieprawid³owo pod wzglêdem brzmieniowym.
38 Zob. m.in. E. Rzetelska-Feleszko, Nazwy miejscowe, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy w³asne. Encyklopedia, Warszawa  Kraków 1998, s. 226228; B. Siciñski, Ustalanie
polskich nazw miejscowoci na Ziemiach Zachodnich jako z³o¿ony proces kszta³towania siê fragmentu normy jêzykowej (na przyk³adzie Dolnego l¹ska), [w:] J. Miodek (red.), O zagro¿eniach
i bogactwie polszczyzny, Wroc³aw 1996, s. 172173; S. Urbañczyk, Pocz¹tki dzia³alnoci G³ównej
Komisji Ustalania nazw Miejscowych na l¹sku i Ziemi Lubuskiej, [w:] E. Homa (red.), Gwary
i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, Zielona Góra 1998, s. 2330; I. ¯uraszek,
Kszta³towanie siê nazw miejscowych na Ziemi Lubuskiej po II wojnie wiatowej, [w:] E. Homa
(red.), Gwary i nazewnictwo..., s. 249264.
39 M. Biolik, Pogranicze pó³nocno-wschodnie, [w:] Polskie nazwy w³asne..., s. 451.
40 E. Wolnicz-Paw³owska, Pogranicze wschodnie, s. 456.
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o zgodnoæ systemow¹. W fazie pierwszej zmieniono Rychwa³d na Owczary
[...] »poprawiono« Ciechanie na Cichanie, przerobiono ¯o³obek na ¯³obek. Niektóre z tych retuszy mieszcz¹ siê w systemie nazewniczym tych terenów [...]
nazwy takie, jak Owczary czy Walter (nowa nazwa góry ko³o Jab³onek, dzi na
szczêcie nieaktualna) na pewno siê w tym systemie nie mieszcz¹41. Zjawisko
wypierania jêzykowych wiadectw ukraiñskoci/³emkowskoci dotyczy³o te¿
zmian nazw wsi bieszczadzkich42 w latach siedemdziesi¹tych, z tradycyjnych na
urzêdowe43: w 1978 r. zmieniono tu kilkadziesi¹t nazw, przewa¿nie ukraiñskich, na nowe. [...] jednak dopiero w 1981 r., w wyniku zmian zwi¹zanych
z powstaniem »Solidarnoci«, sta³o siê mo¿liwe przywrócenie dawnych nazw44.
W szerszym rozumieniu istot¹ niemal wszystkich tych zmian by³o usuniêcie
nazw o  rzeczywistych lub tylko domniemanych  cechach ruskich, zreszt¹
obojêtne jakich ruskich, a wiêc zarówno ³emkowskich w Bieszczadach, jak te¿
ukraiñskich w przemyskiem. Pod ruskie cechy podci¹gniêto tak¿e sam przymiotnik Ruski w nazwach dwuwyrazowych, wyrzucaj¹c go po prostu z nazwy,
jak w przypadku Jawornika Ruskiego czy wierzowej Ruskiej45.
Naturaln¹ niejako reakcj¹ na zmiany nazw wi¹¿¹cych siê z wykorzenianiem
obiektywnie zafiksowanego (i subiektywnie odczuwanego) w nich wyró¿nika
to¿samociowo-identyfikacyjnego by³o przeciwstawianie siê przeprowadzanej
niwelacji nazw bêd¹cych wyznacznikami to¿samoci jêzykowo-etniczno-kulturowej. Do obrony nazw poczuwanych jako w³asne przyczynia³y siê m.in. protesty rodowisk inteligenckich zwi¹zanych z polityczn¹ opozycj¹, podkrelaj¹cych
rolê tradycji w kulturze, zapobiega³y wiêkszoci tych zmian46.
10.2. Zmiany wewn¹trzwspólnotowe

Drugim, rozbie¿nym z przedstawionym wy¿ej, pod wzglêdem orodkowego
umocowania motywacyjnego i pod wzglêdem kierunku przejawiania siê zmian
41
42

Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo..., s. 173.
Gwoli wyjanienia nale¿y nadmieniæ, ¿e Bieszczady mo¿na uznaæ za has³o wywo³awcze
dla ca³ego problemu, poniewa¿ kojarz¹ siê one  w sensie historycznym  z dawniejsz¹ ich ludnoci¹, z £emkami (oczywicie chodzi o Bieszczady Zachodnie). F. Wysocka, G³os w sprawie
zmian...,, s. 174.
43 A. Potocki, Polska po³udniowo-wschodnia  ziemia spotkania, ziemia rozdarcia, ziemia
pojednania, [w:] Dar Polski Bia³orusinom, Rosjanom i Ukraiñcom na Tysi¹clecie ich Chrztu wiêtego, red. K. Podlaski, Londyn 1989, s. 163.
44 J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo..., s. 173.
45 F. Wysocka, G³os w sprawie zmian..., s. 174175.
46 E. Wolnicz-Paw³owska, Pogranicze wschodnie, s. 456.
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nazw miejscowoci jest zastêpowanie mian miejscowoci dokonywane wewn¹trz danej wspólnoty komunikatywnej.
10.2.1. Zmiany nazw oficjalnych na ludowe

Oprócz zmian programowych na pograniczach ró¿noetnolektalnych zachodz¹ procesy odrodkowej reorientacji nazw miejscowoci. Zastêpowane s¹ zwykle nazwy urzêdowe  obce na swoje  ludowe w tych sytuacjach, gdy nazwy
ludowe nie pokrywaj¹ siê z nazwami urzêdowymi w tym sensie, ¿e te ró¿nice
pomiêdzy nazwami urzêdowymi i ludowymi, których nie mo¿emy uznaæ za warianty fonetyczne czy s³owotwórcze jednej nazwy, s¹ to po prostu dwie ró¿ne
nazwy tego samego obiektu. Z funkcjonalnego punktu widzenia nazwa oficjalna u¿ywan¹ jest w instytucjach i urzêdach pañstwowych oraz wystêpuje na
mapach i drogowskazach, nazwa ludowa za jest powszechnie u¿ywana przez
okoliczn¹ i miejscow¹ ludnoæ47, por. np. przemianowania nazw na pograniczu
polsko-bia³oruskim: Miñkówka  Behluki, Pawlinowo  Kruh³e, Smolany Sadek  Vorobjë (K 264265). Mieszcz¹ce siê w obrêbie zmian wewn¹trzwspólnotowych procesy wyrównania postaci nazw urzêdowych do ich brzmienia gwarowego odnosz¹ siê naturalnie i do pozosta³ych czêci pogranicza polsko-ruskiego.
Zmiany postaci urzêdowych nazw na postaci gwarowe ujawniaj¹ wa¿ny
aspekt tego zjawiska, mianowicie, ¿e nazwy gwarowe stanowi¹ element »nie
przetworzony« przez kulturê, wykszta³cenie czy nawyki zapisuj¹cego, nie zniekszta³cony ortografi¹, konwencj¹ [ ] zapisu48.
10.3. Zmiany wynikaj¹ce z praw rozwoju jêzyka

Odrêbnie, choæ nie bez zwi¹zku z przedstawionymi wy¿ej przyczynami
zmian nazw miejscowoci, wskazaæ nale¿y na zmiany wywo³ane wewnêtrznymi
prawami rozwoju jêzyka. Powiadcza to np. wiele nazw na Bia³ostocczynie,
por. pierwotne: Hwozdna = Hwozna = Hona, dawn. Bielsko = Bielsk (Podlaski), przy czym zmiany te wystêpuj¹ nie tylko na terenach etnicznie mieszanych
i dwujêzycznych, ale i na obszarach jednolitych pod wzglêdem narodowym
i jêzykowym. I nie trzeba tu doszukiwaæ siê zapêdów polonizatorskich lub z³ej
woli jakiej komisji czy poszczególnych osób49.
47
48

M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe..., s. 264265.
J. Janoviè, Zmiany bia³oruskich nazw miejscowych Bia³ostocczyzny w dwudziestowiecznej
polskiej konwencji ich zapisu, Onomastica XXXIV, 1989, s. 547.
49 J. Janowicz, Tajemnicze nazwy, s. 23.
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10.3.1.Zmiany nawi¹zuj¹ce do pisowni tradycyjnej na danym terenie

Pojawiaj¹ce siê stosunkowo czêsto postulaty zmian w ortografii nazw
motywowane nawi¹zaniem do pisowni tradycyjnej na danym terenie, np. w woj.
podlaskim, spowodowa³y, ¿e wysuwano sugestie zmiany m.in. nazw Czarny Stok
na Czarnystok, Górny Stok na Górnystok, bowiem zrosty cechuje niemo¿noæ przestawienia cz³onów i niemo¿noæ wstawienia miêdzy te cz³ony innego wyrazu50.

11. T³umaczenie nazw
Wa¿n¹ kwesti¹ funkcjonowania ojkonimów na analizowanym pograniczu
jest ich t³umaczenie na który ze stykaj¹cych siê jêzyków, bowiem dotyka ona
z³o¿onej problematyki odpowiednioci, g³ównie w wymiarze historycznym, historycznojêzykowym i dialektalno-gwarowym. W odniesieniu do podnoszonych
kwestii mo¿na wydzieliæ ró¿ne kryteria warunkuj¹ce nakierowanie i polaryzacjê
zasad t³umaczenia nazw.
Uwzglêdnienie stopnia znajomoci etnolektu pierwowzoru nazwy daje podstawê do konstatacji, ¿e  na przyk³ad na Huculszczynie  tam, gdzie nazwê
rozumiano, uciekano siê w wielu wypadkach wprost do t³umaczenia jej na jêzyk
polski51, przy czym czêsto w wyniku takiego t³umaczenia powstawa³ typ s³owotwórczy obcy polszczynie, natomiast proces odwrotny, t³umaczenia nazwy
polskiej na ukraiñsk¹ wyst¹pi przy n. m. Nadwórna [ ] jej pierwotnie polska
forma zosta³a przet³umaczona na ukr. Nadwirna. Trzeba dodaæ, ¿e przy tego
rodzaju t³umaczeniach obie formy, polska i ukraiñska, by³y w u¿yciu równolegle
i w wielu wypadkach obie s¹ zapisywane w materiale historycznym, podczas
gdy przek³ad, zw³aszcza nowszy, dokonywany przez ludzi s³abo znaj¹cych jêzyk ukraiñski i dialekt huculski, mo¿e byæ niekiedy fa³szywy; tak np. ukr. [ ]
Protienyk (n. m.) stoj¹cy w zwi¹zku z ukr. prot'jaty (gwarowe prot'ety) przeci¹æ, przesiec na Prutinek (niby od Prutu) (H 231). Odrêbn¹ kwesti¹ jest
t³umaczenie tylko na jednym cz³onie nazwy, np. [ ] Bia³oberezka (n. m.)
z ukr. Bi³oberezka (H 232).

50 A. Cielikowa, Czy istniej¹ modele nazewnicze w toponimii schy³ku XX wieku?, [w:] Toponimia i oronimia, pod red. A. Cielikowej i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001, s. 44.
51 Podobnie gdzie indziej, por. przywo³ywan¹ wy¿ej nazwê Psiarnik bêd¹c¹ przek³adem polskim nazwy ruskiej  dawna nazwa Sobarnik (dzi Dzikie) (K 5657).
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Innym kryterium rozstrzygaj¹cym o wyborze danego etnolektu jest aspekt
praktyczny pozwalaj¹cy wyjaniæ, dlaczego, na przyk³ad, na Bia³ostocczynie
wszystkie Ogrodniki maj¹ zapisy historyczne polskie, gwarowe za bia³oruskie, mianowicie: jeli nazwa nie by³a symbolem miejscowoci, lecz zawiera³a
równie¿ pewn¹ informacje o niej (np. ogrodniki, rybaki, las, d¹browa, bór,
b³oto, wie, Litwinowicze  zatem nazwy s³u¿ebne, topograficzne, kulturalne,
etniczne), to zazwyczaj przek³adano je na jêzyk polski bez zachowania jakichkolwiek cech bia³oruskich [ ] Ca³a natomiast ró¿norodnoæ form historycznych
wystêpuje w zasadzie jedynie w przypadkach pozosta³ych rodzajów nazw: rodowych, dzier¿awczych, patronimicznych, zdrobnia³ych [ ] oraz szczególnie
dwuznacznych, niejasnych [ ] Jest to jakby «znaczeniowy» element konwencji
polskiego zapisu52.
T³umaczenie nazw wi¹¿e siê nierozerwalnie z problemem istniej¹cej adekwatnoci b¹d zachodz¹cej rozbie¿noci w t³umaczeniu nazw miejscowoci,
por. np. odwo³ania do nazw pasa wschodniego Polski t³umaczonych na jêzyk
ukraiñski wzglêdem potocznych nazw gwarowych, Szczawnica  Ùàâíèöÿ, Florynka  Ôëüîðèíêà, Wawrzka  Âàâæêà, Piorunka  Ïåðóíêà, Tylicz  Òèëè÷,
Andrzejówka  Àíäð³¿âêà, Leluchów  Ëåëþõ³â53.

IV. Wnioski
Stanowi¹ce ilustracjê materia³ow¹ dokonywanych omówieñ odniesieñ miêdzyjêzykowych nazwy miejscowoci powiadczaj¹ obserwowalne wspó³czenie
b¹d ukazuj¹ uwarunkowania zachodz¹ce w przesz³oci w³asnej i obcej zbiorowoci na pograniczach jêzykowo-etniczno-kulturowych pogranicza polsko-ruskiego. W badanym wymiarze kontaktów miêdzyjêzykowych w konkretnych
uk³adach odniesieñ wielojêzykowoci, wielokulturowoci, wieloetnicznoci oraz
wielowyznaniowoci ujawniaj¹ siê jêzykowe i pozajêzykowe czynniki motywacji nazwotwórczej, a tak¿e zewnêtrznojêzykowe mechanizmy funkcjonowania
nazw w d³ugotrwa³ej wspó³obecnoci odmiennych wspólnot.
52
53

J. Janoviè, Zmiany bia³oruskich nazw..., s. 44.
A. Sa³adiak, Pami¹tki i zabytki kultury ukraiñskiej w Polsce, Warszawa 1993, s. 4152.
Por. w tym wzglêdzie uwagi, ¿e t³umaczenie niektórych nazw rejonu bielsko-podlaskiego czêsto
brzmi bardzo komicznie, bo ma siê nijak do potocznych nazw gwarowych, np. Bia³owie¿a 
Áåëàâåæà, Bielsk Podlaski  Áiëüñüêå  Áåëüñê Ïóîäëàñüêi, Ploski  Ïëîñêè  Ïëåñêè, Boæki 
Áóñüêè  Áîöüêè, Hajnówka  Ãàéíiâêà  Ãàéíî¢êà, Zab³udów  Çàáëóä³â  Çàáëóäà¢ i wiele
innych. Iwaniuk, O Rusinach..., s. 20.
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Dokonane przedstawienie nazw miejscowych pogranicza polsko-ruskiego
w swoim najogólniejszym wymiarze unaocznia wymownie, ¿e  jak zauwa¿a
B. Bia³okozowicz  fenomen pogranicza, styków i kresów w swoim rozwoju
dziejowym mo¿e przybieraæ ró¿norodne kszta³ty i uk³ady etnograficzne i narodowe, religijne i kulturowe, intelektualne i moralne, spo³eczne i polityczne warunkuj¹ce i okrelaj¹ce wzajemne filiacje i parantele, animozje i urazy, zderzenia i odpychania, tolerancjê i wyrozumia³oæ, zbli¿enia i porozumienia54.
Ðåçþìå
Ìåæúÿçûêîâûå îòíåñåíèÿ ïî äàííûì íaçâaíèé ìecòíocòu
ïîëüñêî-ðóññêîãî ïîãðàíè÷üÿ
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû oáùèe âîïðîñû ìåæúÿçûêîâûõ îòíåñåíèé â êîíòåêñòå
îáóñëîâëåíèé íàçâàíèé ìåñòíîñòè íà ïîãðàíè÷üÿõ. Ñèíòåçèðóþùåå èçëîæåíèå ïåðåäà¸ò
ñïåöèôèêó ïîëüñêî-ðóññêîãî ïîãðàíè÷üÿ â ñëåäóþùèõ ïðîáëåìíûõ ïëàíàõ: âûäåëåíèÿ
îíèìè÷åñêèõ êàòåãîðèé êóëüòóðíî-ÿçûêîâûõ çíàêîâ â çîíå ïîãðàíè÷üÿ, îñâåùåíèÿ
ñïåöèôèêè íàèìåíîâàíèé íà ïîëüñêî-âîñòî÷íîñëàâÿíñêîì ïîãðàíè÷üå, à òàêæå àíàëèçà
îéêîíèìèè ïîëüñêî-ðóññêîãî ïîãðàíè÷üÿ. Ïîñëåäíèé ïîçíàâàòåëüíûé êîìïëåêñ ñîäåðæèò
â îñíîâíîì âîïðîñû: èññëåäîâàíèé íàçâàíèé ìåñòíîñòè ïîëüñêî-ðóññêîãî ïðîñòðàíñòâà,
âîçíèêíîâåíèÿ íàçâàíèé â îáóñëîâëåíèÿõ ðàçíîýòíîëåêòàëüíûõ êîíòàêòîâ, îáóñëîâëåíèÿ
òîïîíèìèè íà ïîëüñêî-âîñòî÷íîñëàâÿíñêîì ïîãðàíè÷üå, òåððèòîðèàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ
íàçâàíèé, ïåðåõîäíîé îéêîíèìíîé ñèñòåìû, ñîâûñòóïëåíèÿ íàçâàíèé ðàçíûõ
ýòíîëåêòàëüíûõ ïîðÿäêîâ, çàïèñè íàçâàíèé, ñîâûñòóïëåíèÿ îôèöèàëüíûõ è íåîôèöèàëüíûõ
íàçâàíèé, èçìåíåíèÿ è ïåðåâîäîâ îéêîíèìîâ.

Summary
Interlingual references in the light of toponyms of Polish-Ruthenian borderland
This article shows interlingual references in the context of toponyms of borderlands. Synthesizing approach reflects specificity of Polish-Ruthenian borderland concerning onymic categories
of linguistic and cultural sign in the borderland, specific features of toponyms in Polish-EasternSlavonic borderland, and the analysis of the oikonymy in Polish-Ruthenian borderland. The latter
cognitive complex basically includes following matters: research on the toponyms of PolishRuthenian borderland, the way their formation was influenced by the contacts of various ethnolects, the conditioning of toponymy in Polish-Eastern-Slavonic borderland, the localisation of
toponyms, transitional oikonymic system, coexistence of official and unofficial names, translation
of toponyms.

54 B. Bia³okozowicz, Polsko-wschodnios³owiañskie pogranicze kulturowe, styki i kresy jako
problem badawczy, [w:] Polsko-wschodnios³owiañskie powi¹zania kulturowe, literackie i jêzykowe. 1. Literatura i kultura, pod red. A. Bartoszewicza, Olsztyn 1994, s. 30.
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Poznañ

Wp³yw jêzyka angielskiego na s³ownictwo
i pisowniê rozmów IRC w jêzyku polskim i rosyjskim
 wybrane zagadnienia
IRC (Internet Relay Chat) jest jedn¹ z us³ug dostêpnych w Internecie, które
obecnie dla uproszczenia czêsto nazywa siê czatami. Us³ugi te umo¿liwiaj¹
prowadzanie synchronicznych rozmów w czasie rzeczywistym, w których poszczególne wypowiedzi dyskutantów wprowadzane s¹ za pomoc¹ klawiatury
komputera, nastêpnie natychmiast wywietlane na ekranach monitorów komputerów ka¿dej osoby bior¹cej udzia³ w danej rozmowie.
Istnieje kilka podobnych us³ug s³u¿¹cych do tego typu komunikacji. Do
najbardziej znanych nale¿¹ czaty na stronach www (np. na stronach Onetu,
Interii czy portalu Gazety Wyborczej) oraz programy zwane komunikatorami,
takie jak ICQ i Gadu-Gadu.
IRC jest kolejn¹ us³ug¹, odmienn¹ od wy¿ej wymienionych ze wzglêdu na
koniecznoæ u¿ycia odrêbnego oprogramowania oraz na odrêbn¹ sieæ serwerów
IRC, za których pomoc¹ prowadzone s¹ rozmowy IRC. Wszystkie serwery IRC
po³¹czone s¹ ze sob¹, tworz¹c sieæ IRC. U¿ytkownik ³¹cz¹cy siê z jednym z serwerów automatycznie ³¹czy siê z ca³¹ sieci¹, przez co uzyskuje mo¿liwoci
rozmowy ze wszystkimi osobami po³¹czonymi z t¹ sieci¹. Liczba osób korzystaj¹cych jednoczenie z sieci IRCnet [która jest tylko jedn¹ z sieci oferuj¹cych
us³ugê IRC  przyp. B.K.] wynosi ponad 100 tys., z czego z samej Polski
dochodzi do 30 tys.1

Struktura demograficzna Internetu
Wed³ug danych opublikowanych przez Price Waterhouse Coopers, w roku 2006
w Polsce by³o 10 milionów u¿ytkowników Internetu2. W tym samym raporcie
1
2

online: <http://www.irc.pl/wstep>.
online: <http://www.etcnewmedia.com/review/default.asp?SectionID=11&CountryID=79>.
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zawarte zosta³y tak¿e szacunki dotycz¹ce Rosji. Mianowicie w roku 2006 przewidywana liczba u¿ytkowników Internetu w Rosji ma przekroczyæ pu³ap
40 milionów3.
Jednoczenie Internet jest nadal w du¿ej mierze zdominowany przez jêzyk
angielski, którego status jako najbardziej rozpowszechnionego jêzyka w Internecie
jest wci¹¿ niepodwa¿alny. Wed³ug badania przeprowadzonego przez www.netztipp.de, jêzyk angielski by³ do niedawna jêzykiem ponad po³owy stron www oraz
ponad po³owy wyszukiwañ w wyszukiwarce internetowej www.google.com4. Jednoczenie, wed³ug badañ opublikowanych przez agencjê Global Reach5, liczba
anglojêzycznych u¿ytkowników Internetu dorównuje ³¹cznej liczbie u¿ytkowników Internetu pos³uguj¹cych siê innymi jêzykami europejskimi.
Przy takiej dominacji jêzyka angielskiego trudno nie odnieæ wra¿enia, i¿ Internet pozostaje medium anglojêzycznym. Konsekwencj¹ tej sytuacji jest m.in. dominacja angielskiej pisowni, a konkretniej  angielskiego alfabetu w Internecie, oraz du¿y wp³yw jêzyka angielskiego na inne jêzyki, szczególnie w dziedzinach zwi¹zanych z komputerami, Internetem i komunikowaniem siê za ich pomoc¹.

Oddzia³ywanie jêzyka angielskiego na polski i rosyjski
O wp³ywie jêzyka angielskiego zarówno na jêzyk polski6, jak i jêzyk rosyjw rozmiarze godnym uwagi mo¿na mówiæ dopiero w wieku XIX. Ka¿da
kolejna fala zapo¿yczeñ z jêzyka angielskiego do polskiego i rosyjskiego wskazuje na sferê dzia³alnoci, w której kraje anglojêzyczne górowa³y nad pozosta³ymi8. Najpierw by³o to s³ownictwo morskie, takie jak okrelenia czêci ³odzi, np.:
ìè÷ìàí, áîò, áðèã, jacht, bulaj, dok. Póniej za, w szczególnoci na prze³omie
lat 80. i 90.  ze wzglêdu na przemiany spo³eczno-ekonomiczne w Polsce i Rosji
 by³a to nomenklatura ekonomiczna (áèçíåñ, áðýíä, äèëåð, õîëäèíã i ich
odpowiedniki w jêz. polskim), techniczna (êîìïüþòåð, äèñïëåé, ôàéë, áàéò),
polityczno-spo³eczna (áðèôèíã, ðåéòèíã, èìïè÷ìåíò, ëîááè) czy te¿ sportowa
(áàñêåòáîë, áîáñëåé, îâåðòàéì). Obecnie w obu jêzykach zaobserwowaæ mo¿na

ski7

3
4
5
6

1994.
7
8

online: <http://www.etcnewmedia.com/review/default.asp?SectionID=11&CountryID=83>.
online: <http://www.netz-tipp.de/sprachen.html>.
online: <http://global-reach.biz/globstats/>.
Mañczak-Wohlfred, Angielskie elementy leksykalne w jêzyku polskim, Universitas, Kraków

Å.Â. Ðîçåí, Êàê ïîÿâëÿþòñÿ ñëîâà?: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, ÌÀÐÒ, 2000.
Ò. Ãîðáà÷åâà, Óãðîçà ðóññêîìó ÿçûêó èëè íåèçáåæíîå ÿâëåíèå?, Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà,
28 îêòÿáðÿ 1990.
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ca³kiem pokany korpus s³ów pochodzenia angielskiego z dowolnej sfery dzia³alnoci ludzkiej (np.: òðîëëåéáóñ, ôóòáîë, ôèíèø, áèôøòåêñ, ïóäèíã).

Rozmowy IRC
U¿ytkownicy IRC, którzy bior¹ udzia³ w rozmowie za porednictwem sieci
IRC, tworz¹ pisemny polilog, który pojawia siê na ekranach komputerów
wszystkich osób obecnych na kanale IRC. Kana³ IRC mo¿na by okreliæ jako
internetowy wirtualny pokój, w którym zbieraj¹ siê osoby chêtne do rozmowy.
Kana³ tworzony jest automatycznie w momencie gdy pierwszy u¿ytkownik, korzystaj¹c z odpowiedniego programu IRC, wyda polecenie jego utworzenia. Istnienie kana³u jest podtrzymywane dopóty, dopóki ostatnia osoba go nie opuci.
W praktyce wspomniany polilog tworzony na ekranie monitora komputera mo¿e
wygl¹daæ nastêpuj¹co9:
[20:14] <jurlich> e....czy wy kiedykolwiek spicie?
[20:14] <cepter> maxis44: jugoslowianska
[20:14] <maxis44> o tej porze nie spimy
[20:14] <cepter> maxis44: byla jugoslowianska
[20:14] <maxis44> znaczy serbska czy chorwacka
[20:15] <jurlich> teraz jest serbsko-czarnogorska:)
[20:15] <maxis44> o tej porze spia tylko mieczaki
[20:15] <jurlich> a mecz?
[20:15] <jurlich> co z meczami?
[20:15] <maxis44> tu nie ma meczu
[20:15] <jurlich> nie mecz tylko 2 mecze....
[20:16] <cepter> 2 miecze?
[20:16] <maxis44> nie mêcz
[20:16] <cepter> miêczak
[20:16] <jurlich> nie miecze
[20:16] <maxis44> mieczow ci u nas dostatek, ulrichu
[20:16] <maxis44> ale i te dwa wezmiemy
[20:16] <jurlich> ech wy miecie jedne....
[20:16] <cepter> fonjóngingê
[20:16] <maxis44> wlasnie
[20:16] <maxis44> my miecie a ty ulrich
[20:17] <maxis44> przegrales
[20:17] <maxis44> hyhyhy
9

Zapis rozmowy z kana³u IRC #krakow z sierpnia 2004.
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Jêzyk m³odzie¿y
Polscy i rosyjscy jêzykoznawcy zajmuj¹cy siê tematyk¹ jêzyka komunikacji
za porednictwem komputerów wskazuj¹ na fakt, i¿ wiêksza czêæ rozmówców
pos³uguj¹cych siê internetowymi czatami jest m³oda. Jêzyk czatów i IRC przejawia wiele znamion jêzyka m³odzie¿owego10. Jest skrótowy (wrêcz popieszny),
nieformalny oraz, co istotne dla niniejszej pracy, pe³en zapo¿yczeñ z jêzyka angielskiego11. Zarówno polski, jak i rosyjski jêzyk IRC jest wype³niony s³owami
typu sory/coppu (od ang. sorry  przepraszam), haj/õàé (od ang.: hi  czeæ), czy
te¿ baj/áàé (od ang.: bye  na razie, czeæ). Atrakcyjnoæ jêzyka angielskiego
wydaje siê mieæ wiele wspólnego z atrakcyjnoci¹ kultury anglojêzycznej, która
przejawia siê np. w dominacji jêzyka angielskiego w muzyce czy kinematografii.
W wiêkszoci przypadków najbardziej ch³onn¹ grup¹ odbiorców jest w³anie m³odzie¿, co czyni j¹ szczególnie podatn¹ na angielskie wp³ywy jêzykowe.

¯argon IRC
¯argonem IRC mo¿na okreliæ ca³oæ wyra¿eñ zwi¹zanych z techniczn¹
stron¹ komunikacji za porednictwem IRC. Ze wzglêdu na to, ¿e technologia
IRC tworzona by³a w jêzyku angielskim, ca³oæ wyra¿eñ specjalistycznych, równie¿ takich, które póniej przeniknê³y do jêzyka przeciêtnych u¿ytkowników
IRC, jest pochodzenia angielskiego. U¿ytkownicy niejednokrotnie wspominaj¹
w swoich rozmowach np. o lagach (opónieniach wynikaj¹cych z powolnoci
³¹czy internetowych, od ang.: lag  opónienie), lub splitach (od ang.: split 
roz³¹czenie), mówi¹ o wysy³aniu mesgów (wiadomoci prywatnych do konkretnej, wybranej osoby, od ang.: message  wiadomoæ). U¿ywaj¹ tak¿e nowego
s³ownictwa charakterystycznego dla wszelkich form komunikacji w Internecie,
np: ìûëî, znane te¿ jako ýìåëÿ (od ang.: email  poczta elektroniczna)12.
Bywalcy IRC pos³uguj¹ siê niejednokrotnie bardziej skomplikowanym ¿argonem zwi¹zanym stricte z u¿ywaniem us³ugi IRC. Co ciekawsze, rosyjskojêzyczni rozmówcy s³owa angielskie zapisuj¹ cyrylic¹, tym samym je niejako
zapo¿yczaj¹c. Sytuacjê tê mog¹ zilustrowaæ nastêpuj¹ce przyk³ady: áåê (od
10 Ë.À. Êàïàíàäçå, Ñòðóêòóðà è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííûõ æàíðîâ, Ðóññêèé
ÿçûê, 2002, ¹ 21.
11 W. Gruszczyñski, Czy normy jêzykowe obowi¹zuj¹ w Internecie?, [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach jêzykowych, Warszawa 2001.
12 Ë.À. Êàïàíàäçå, op. cit.
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ang.: back  powróciæ), äæîéí (od ang.: join  przy³¹czyæ siê), êèê (od ang.:
kick  kopn¹æ, w ¿argonie IRC: wyrzuciæ z kana³u IRC), áýí (od ang.: ban 
zabroniæ, w ¿argonie IRC: zabroniæ dostêpu do kana³u IRC na sta³e), ïèíã (od
ping  w angielskim ¿argonie IRC: ró¿nica w prêdkoci ³¹czy internetowych
poszczególnych u¿ytkowników IRC)13. Te same pojêcia s¹ tak¿e u¿ywane przez
polskich u¿ytkowników IRC. Na dodatek w obu jêzykach tego typu s³ownictwo
jest czêsto adaptowane morfologicznie, wskutek czego angielskie s³owa zaczynaj¹ funkcjonowaæ w odmianie rosyjskiej czy te¿ polskiej, np.: zabanowaæ.
Innym przyk³adem ¿argonu IRC mog¹ byæ skrótowce z jêzyka angielskiego,
które s¹ powszechnie u¿ywane w polskim i rosyjskim Internecie, np. LOL, IMO
i BTW pochodz¹ce angielskich fraz: laughing out loud (miaæ siê na g³os), in my
opinion (moim zdaniem) i by the way (przy okazji).

Pseudonimy (nicki)
Innym elementem charakterystycznym dla rozmów za porednictwem IRC
s¹ pseudonimy, którymi identyfikuj¹ siê poszczególni u¿ytkownicy. Pseudonim
czy te¿, jak to okrelaj¹ u¿ytkownicy IRC, nick (od ang.: nickname  przydomek, przezwisko) jest w trakcie rozmowy IRC jedynym oznaczeniem, za którego
pomoc¹ identyfikowany jest nadawca danej wypowiedzi. Pojawia siê za ka¿dym
razem tu¿ przed sam¹ wypowiedzi¹ wys³an¹ przez danego rozmówcê.
U¿ytkownicy IRC wykazuj¹ siê przy tworzeniu nicków du¿¹ kreatywnoci¹
i jednoczenie unaoczniaj¹ wp³yw jêzyka i kultury angielskiej na ich jêzyki
rodzime. Tak w polskim, jak i w rosyjskim IRC nicki mog¹ przybieraæ formê
imion lub zwyk³ych s³ów z danego jêzyka s³u¿¹cych jako opis osoby, np.: Mateusz, Stachu, Àíäðèåé, Ìàøêà, ¿eglarz, o÷åíü ìîëîäàéà
áäîáóøêà. Czêsto przybieraj¹ formy ró¿nego rodzaju hybryd, które bywaj¹
zdrobnieniami, przekszta³ceniami, lub wrêcz zlepkami liter, cyfr i innych znaków, np.: bOrYgO, Pola27, Bl0kEr5, Á@êà, 1,5_êã_ïþðå. U¿ytkownicy IRC pos³uguj¹ siê równie¿ nickami pochodzenia angielskiego, np.: Batman, ^jennifer, bishopek, bar10nder. Ponadto rosyjscy rozmówcy
niejednokrotnie dokonuj¹ dowolnej transliteracji z alfabetu ³aciñskiego na cyrylicê i odwrotnie, np.: ilyusha, gogik, Xylio14.
13 A. Woniak, Charakterystyka wybranych elementów rosyjskojêzycznego czatu internetowego
IRC na przyk³adzie kana³u #russia w sieci IRCnet, niepublikowana praca magisterska, Poznañ 2004.
14 Ë.Ë. Ô¸äîðîâà, Ìàñêàðàäíàÿ êîììóíèêàöèÿ â êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ, Ðóññêèé ÿçûê
2002, ¹ 48.
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Emotikony
Kolejnym z elementów jêzyka IRC s¹ emotikony  graficzne reprezentacje
mimiki twarzy, zwane tak¿e umieszkami (ñìàéëèêè), u¿ywane dla okrelenia
emocjonalnego stosunku do wypowiedzi b¹d do rozmówcy. Stworzone przez
pierwszych u¿ytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych, emotikony u¿ywane s¹ obecnie w ró¿nych internetowych us³ugach, zarówno podczas rozmów
za porednictwem IRC, w e-mailach, na stronach www, jak i we wszelkiego
rodzaju krótkich wiadomociach tekstowych, tak¿e w wiadomociach sms telefonii komórkowej. Istnieje wiele opisowych list emotikonów zawieraj¹cych interpretacje ró¿nego rodzaju emotikonów. Wiele z nich mo¿na znaleæ np. na
stronie www.irc.pl/emotikony15. Podobne listy mo¿na tak¿e znaleæ w formie
publikacji naukowych16.

Zabawy pisowni¹
Kolejn¹ cech¹ jêzyka IRC jest zabawa pisowni¹ wyrazów. Zdarza siê, ¿e
pisownia jest przekrêcana intencjonalnie. Przejawiaæ siê to mo¿e m.in. w formie
fonetyzacji zapisu lub kreatywnego u¿ycia zapo¿yczeñ (równie¿ g³ównie z jêzyka angielskiego). Wypowiedzi takie jak: paps @ll, Siemka All, ello  bêd¹ce
przyk³adami hybrydowych derywatywatów polsko-angielskich  s¹ wyj¹tkowo
czêsto u¿ywanymi formami pozdrowieñ, powitañ lub po¿egnañ w polskim jêzyku IRC17. Na podobnej zasadzie rosyjskojêzyczni u¿ytkownicy IRC pos³uguj¹
siê takimi s³owami jak: áàã (od ang.: bug  b³¹d), ïåíü (skrót od pentium 
komputer z procesorem Pentium) lub áèçè (od ang.: busy  zajêty)18.

15 W Internecie mo¿na znaleæ dziesi¹tki list interpretacji emotikonów. Jedn¹ z prostszych
metod ich znalezienia mo¿e byæ wpisanie has³a emotikony lub ñìàéëèêè w wyszukiwarce
Google <www.google.com>.
16 J. Jagodziñska, Umiech i miech w dyskusjach internetowych  o sposobach zapisu uczuæ
towarzysz¹cych wypowiedzi, Poradnik Jêzykowy 2000, nr 3; D. Gut, Piszê wiêc jestem. O jêzyku
Internetu, Konteksty 1999, nr 12.
17 B. Kuczyñski, Porównanie u¿ycia ekspresywnych aktów mowy w rozmowach za porednictwem IRC w jêzyku angielskim i polskim, referat wyg³oszony na konferencji Jêzyk @ multimedia,
2004.
18 M. Korneluk, Zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego we wspó³czesnym rosyjskim ¿argonie
komputerowym, niepublikowana praca magisterska, Poznañ 2003.
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Polskie znaki diakrytyczne i cyrylica
U¿ytkownicy IRC stosunkowo rzadko u¿ywaj¹ polskich znaków diakrytycznych. Mo¿e to wynikaæ z potrzeby popiesznego pisania. Stosowanie polskich
znaków mog³oby nieznacznie spowalniaæ proces wprowadzania komunikatu
z klawiatury komputera. Mo¿e to tak¿e wynikaæ z niedopasowania kodowania
polskich znaków diakrytycznych, tzn. polskie litery mog¹ byæ ró¿nie zakodowane u ró¿nych u¿ytkowników. Dlatego te¿ u niektórych wygl¹daj¹ one poprawnie,
podczas gdy u innych w miejscu polskich liter pojawiaj¹ siê inne symbole,
bêd¹ce przypadkowymi znakami. Zdarza siê tak¿e, ¿e u¿ytkownicy wyra¿aj¹
wolê powstrzymania siê od u¿ycia polskich liter i oczekuj¹ tego samego od
pozosta³ych.
W przypadku jêzyka rosyjskiego sytuacja jest nawet bardziej skomplikowana. Wynika z tego, i¿ obecnie funkcjonuje 5 ró¿nych sposobów kodowania cyrylicy19. Dlatego te¿ niejednokrotnie rosyjskojêzyczni u¿ytkownicy IRC rezygnuj¹
z u¿ywania cyrylicy i komunikuj¹ siê za pomoc¹ specyficznej transkrypcji20
jêzyka rosyjskiego, dokonywanej alfabetem ³aciñskim, dok³adniej rzecz bior¹c 
przewa¿nie alfabetem angielskim. Wynika to ze wspomnianej dominacji angielskiego w Internecie oraz z tego, ¿e zarówno Internet, jak i technologie komputerowe tworzone by³y na pocz¹tku w g³ównej mierze w Stanach Zjednoczonych.
Nie ma z góry ustalonej metody transkrypcji jêzyka rosyjskiego w komunikacji IRC, co prowadzi do spontanicznego tworzenia odpowiedników rosyjskich
liter. Zilustrowaæ to mo¿na przyk³adami na transkrypcjê liter æ, ù, þ i ÿ. Litera
æ bywa odtwarzana przy pomocy znaków graficznych, np.: }|{ (kak }|{e primo?), >I< (>I<uvut zlie ludi), # (na ruskom pa#alusta). Mo¿e te¿ byæ
transkrybowana przy pomocy liter: zh (tanyuxa w ekstaze uzhe), j (kak jizn
maldaya?) b¹d te¿ zestawienia litery i znaku: z^ (neploxo z^ivesh?). Litera
ù bywa przedstawiana swego rodzaju przybli¿eniem graficznym  za pomoc¹
litery w (yewe nie pil so mnoy) lub bezporedni¹ angielsk¹ transkrypcj¹: sch
(tanyuxa escho tut). Litera þ bywa zastêpowana znakami: I0 (He zHaI0),
liter¹: u (blagodarstvuu) i angielsk¹ transktrypcj¹: yu (ne uspevayu). Natomiast litera ÿ mo¿e byæ zapisana przy pomocy: 9I (Taka9I kJIaBuaTypa),
ia (kak u tebia?), lub angielskim: ya (dlya tebya)21.
19
20

Ë.À. Êàïàíàäçå, op. cit.
Transkrypcja rozumiana jako zastêpowanie w pisowni jednej konwencji graficznej na drug¹. Cz. Lachur, Zarys jêzykoznawstwa ogólnego, Opole 2004, s. 89.
21 A. Woniak, op. cit.
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Podsumowanie
Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech komunikacji za porednictwem IRC jest du¿a kreatywnoæ jêzykowa osób prowadz¹cych rozmowy za
porednictwem tego medium. Powodem owej kreatywnoci mo¿e byæ nietypowe rodowisko, w którym komunikacja  bêd¹ca odzwierciedleniem rozmów
twarz¹ w twarz  odbywa siê wy³¹cznie w formie pisemnej. Ze wzglêdu na
nowatorstwo sytuacji rozmówcy s¹ naturalnie mobilizowani do wiêkszej wynalazczoci, zarówno w kwestii tworzenia rodków uzupe³niaj¹cych pozajêzykowy kana³ rozmowy (niedostêpny w rodowisku IRC), jak i w kwestii kreowania neologizmów bêd¹cych specyficznymi graficznymi odzwierciedleniami jêzyka mówionego. IRCownicy, jak sami siebie nazywaj¹, nie wahaj¹
siê przy tym czerpaæ z jêzyka angielskiego, który jest jêzykiem dominuj¹cym
w Internecie i w ogóle w masowej kulturze m³odzie¿owej. Osoby przebywaj¹ce w przestrzeni kana³u IRC w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci rezygnuj¹ z formalnoci. Zachowuj¹c siê w sposób niekonwencjonalny, daj¹ upust swojej pomys³owoci i wydaj¹ siê nie przejmowaæ czystoci¹ jêzyka ojczystego. Tym
samym zapewne s¹ bardziej podatni, wiadomie lub nie, na wp³yw jêzyka
angielskiego.
Ðåçþìå
Âëèÿíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà ëåêñèêó è ïðàâîïèñàíèå ðàçãîâîðîâ ÈÐÖ â ïîëüñêîì è
ðóññêîì ÿçûêàõ  èçáðàííûå îñîáåííîñòè
Àâòîð íàñòîÿùàé ñòàòüè ïðåäñòàâëÿåò èçáðàííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âëèÿíèåì
àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà ëåêñèêó è ïðàâîïèñàíèå ðàçãîâîðîâ ÈÐÖ íà ïîëüñêîì è ðóññêîì
ÿçûêàõ. Ïîñëå êðàòêîé ïðåçåíòàöèè ÷åðò ñåðâèñíîé ñèñòåìû ÈÐÖ è ðàçãîâîðîâ, êîòîðûå
âåäóòñÿ åå ïîñðåäñòâîì, öèòèðóþòñÿ ïðèìåðû æàðãîíà è ìîëîä¸æíîé ëåêñèêè, êîòîðûå
ïîÿâëÿþòñÿ â êîìïüþòåðå, êàê ñðåäñòâå êîììóíèêàöèè, èãðû, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîïèñàíèåì
è òðàíñêðèïöèåé êèðèëèöû. Áîëüøèíñòâî ïðèìåðîâ èëëþñòðèðóåò âëÿíèå àíãëèéñêîãî
ÿçûêà íà ïîëüñêèé è ðóññêèé ÿçûêè, íà êîòîðûõ âåäóò ñâîè ðàçãîâîðû ïîëüçîâàòåëè ÈÐÖ.
Ïðèâåäåííûå â ñòàòüå ïðèìåðû äîêàçûâàþò òàêæå, ÷òî ÈÐÖ, ïî ìíåíèþ àâòîðà,
ñòèìóëèðóåò ÿçûêîâóþ êðåàòèâíîñòü.
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Summary
The influence of the English language on vocabulary and spelling of IRC chats in Polish
and Russian  selected aspects
The following article examines a variety of elements concerning the influence of the English
language on the vocabulary and spelling of the IRC chats in Polish and Russian. After a short
presentation of the IRC service itself and the conversations made through it, a number of examples
of the jargon, the youth slang, the play with spelling, and the transcription of the Cyrillic alphabet,
which appear in the medium, are presented. Most of the examples serve to illustrate the influence
of the English upon the Polish and the Russian languages of the IRC users. Additionally,
the examples prove the authors assumption that IRC is a medium which stimulates linguistic
creativity.
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Adaptacja i egzotyzacja w przekazie nazw w³asnych
(na materiale poezji dzieciêcej Juliana Tuwima
i Jana Brzechwy)
Dzie³o literackie jest elementem kultury danego narodu. Szeroko pojêty
bilingwizm, który cechuje t³umaczy takich dzie³, pozwala im potencjalnie jak
najlepiej zaprezentowaæ owo dzie³o czytelnikowi nale¿¹cemu do innej ni¿ orygina³ kultury. W jakim jednak wymiarze? Wiadomo, ¿e przy t³umaczeniu czynniki
jêzykowe splataj¹ siê z kulturowymi, a t³umacz musi dysponowaæ bogat¹ wiedz¹
kulturow¹ dotycz¹c¹ zarówno jêzyka orygina³u, jak i przek³adu. Zwykle tekst
przek³adu postrzegany jest jako paralelny wobec tekstu orygina³u, co wynika
z faktu, ¿e przek³ad jest tekstem wtórnym, spowodowanym przez orygina³
i opartym na nim, do którego odwo³uje siê badacz analizuj¹c ekwiwalencjê1.
R. Lewicki twierdzi, ¿e wtórnoæ przek³adu nie jest wy³¹cznie jêzykowa, sk³ada
siê na ni¹ równie¿ wtórnoæ kulturowa, zwi¹zana z przeznaczeniem tekstu do
funkcjonowania w rodzimej spo³ecznoci, st¹d te¿ przek³ad nale¿y traktowaæ
jako zjawisko kultury. Wtórnoæ owa wp³ywa na fakt, ¿e tekst przek³adu ma
swoiste cechy  czasami widoczne, kiedy indziej ukryte  które mog¹ byæ spostrze¿one przez odbiorcê i zidentyfikowane jako obce, bêd¹ce odstêpstwem od
znanych norm jêzykowych, typowych zachowañ werbalnych itp. Odstêpstwo to
powoduje, ¿e mo¿na mówiæ w odniesieniu do odbioru przek³adu o aktywizacji
kategorii obcoci2.

1

R. Lewicki, Obcoæ w odbiorze przek³adu, Lublin 2000, s. 43.
Ibidem, s. 4344. Prace zwi¹zane z kategori¹ obcoci, odtwarzaniem kolorytu narodowego
por. A. Bednarczyk, Wybory translatorskie, £ód 1999; A. Bednarczyk, T³umacz  ³¹cznik interkulturowy (mitologizmy Osipa Mandelsztama), [w:] Miêdzy orygina³em a przek³adem VI: Przek³ad
jako promocja literatury, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Kaluta, J. Konieczna-Twardzikowa, N. Pluta, Kraków 2000; Z. Grosbart, Teoretyczne problemy przek³adu literackiego w ramach jêzyków
bliskopokrewnych (Na materiale jêzyka polskiego i jêzyków wschodnios³owiañskich), £ód 1984;
K. Pisarkowa, Pragmatyka przek³adu. Przypadki poetyckie, Kraków 1998; Â. Ñ. Âèíîãðàäîâ,
Ïåðåâîä. Îáùèå è ëåêñè÷åñêèå âîïðîñû, Ìîñêâà 2004.
2
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Sygna³y obcoci w przek³adzie, czyli cechy, ze wzglêdu na które obcoæ jest
wzbudzana przez przek³ady, zawarte s¹  jak twierdzi R. Lewicki  w niektórych
komponentach struktury tekstu. Komponenty te to potencjalne noniki obcoci,
wród których wyró¿niæ mo¿na m.in.: nazwy w³asne, adresatywy, tzw. nazwy
realiów3. W zale¿noci od tego, czy wymienione noniki obcoci aktywizuj¹ siê
w tekcie przek³adu, czy nie, mo¿emy mówiæ o pojêciu adaptacji lub egzotyzacji. Istotne jest jednak z punktu widzenia niniejszej analizy, w której patrzymy
na teksty oryginalne i wtórne przez pryzmat dzieciêcego odbiorcy, czy procesy
te maj¹ charakter rozwi¹zañ koniecznych, b³êdów t³umacza, czy wreszcie s¹
zamierzon¹ form¹, wyborami o wymiarze strategicznym4.
Maj¹c na uwadze fakt, ¿e teksty przek³adów mog¹ byæ nacechowane (b¹d
nie) potencjalnymi nonikami obcoci, spójrzmy, jak wprowadzanie lub neutralizowanie obcoci przek³ada siê na przeciwstawne strategie translatorskie: adaptacjê i egzotyzacjê.
Adaptacja, rozumiana w sposób w¹ski, polega na zastêpowaniu faktów
jêzyka wyjciowego wyra¿aj¹cych zjawiska nieznane w kulturze jêzyka docelowego przez elementy równowa¿ne funkcjonalnie, wiêc takie, które w jêzyku
docelowym mog¹ byæ uznane za sytuacyjnie ekwiwalentne5. W szerokim za
znaczeniu adaptacja to t³umaczenie nie wprost, wolne, niedos³owne, naruszaj¹ce ekwiwalencjê tekstu wyjciowego i tekstu docelowego, zorientowane na
tekst docelowy i jego odbiorcê. Stanowi wiêc próbê dostosowania treci orygina³u do wiedzy, wymagañ, potrzeb intelektualnych i emocjonalnych wirtualnego
czytelnika6.
Kszta³t t³umaczonego utworu wyznaczany jest czêsto przez dzieciêcego odbiorcê. Jak pisze M. Adamczyk-Garbowska, pojêcie adaptacji dotyczy ró¿nych
typów literatury, ale szczególnie cile zwi¹zane jest z twórczoci¹ dla dzieci7.
W takim przypadku oznacza to, co niewierne, wolne i niedok³adne, niekoniecznie jednak w negatywnym znaczeniu. Co wa¿ne, w przypadku literatury dzieciêcej granice swobód translatorskich przesuwane s¹ przez niektórych badaczy8
3

Potencjalne noniki obcoci s¹ potraktowane przez nas wybiórczo, dostosowane do potrzeb
zebranego materia³u; wiêcej: por. R. Lewicki, op. cit.
4 Por. ibidem, s. 143.
5 Ma³a encyklopedia przek³adoznawstwa, red. U. D¹mbska-Prokop, Czêstochowa 2000.
6 Ibidem.
7 Por. M. Adamczyk-Garbowska, Polskie t³umaczenia angielskiej literatury dzieciêcej, Wroc³aw 1988.
8 Por. M. Kann, Jêzyk i styl przek³adów ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, [w:] Pisarze polscy
o sztuce przek³adu 14401974. Antologia, red. E. Balcerzan, Poznañ 1977, s. 432435; I. Tuwim,
Miêdzy t³umaczeniem a adaptacj¹, [w:] ibidem, s. 435436.
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prawie w nieskoñczonoæ, co chyba nawet w kontekcie strategii adaptacyjnej
powinno byæ na pewnym etapie zahamowane, by nie dopuciæ do sytuacji, ¿e
tzw. przek³ad bêdzie przekazem daj¹cym tylko mgliste sygna³y tekstu wyjciowego, czyli odmienne na ka¿dej p³aszczynie w stosunku do orygina³u.
Egzotyzacja to jeden z czynników, który zewnêtrznie wyró¿nia teksty t³umaczone i w tym rozumieniu przeciwstawia siê adaptacji. Jest procedur¹ nakierowan¹ na strategiczne wprowadzanie obcoci9. Fakt uznania egzotyzacji za strategiê translatorsk¹ pozwala R. Lewickiemu mówiæ o przyjmowaniu przez
t³umacza postawy egzotyzacyjnej, pozwalaj¹cej mu w miarê mo¿liwoci na
przeniesienie odbiorcy przek³adu do kraju orygina³u10. Nastawienie t³umacza
na egzotyzacjê powoduje znaczny stopieñ nasycenia tekstu potencjalnymi nonikami obcoci11.
Odbiorca tekstu przek³adu zwykle nie zna jêzyka orygina³u, nie siêga wiêc po
tekst wyjciowy, nie porównuje z nim przek³adu. Ma te¿ odmienn¹ ni¿ odbiorca
orygina³u wiedzê uprzedni¹  inne dowiadczenia, wiedzê zdobyt¹ w trakcie nauki
i wychowania. Trzeci¹ wa¿n¹ cech¹ odbiorcy przek³adu jest fakt, i¿ jest on nosicielem odmiennej kultury, okrelonego systemu wartoci, typowych zachowañ.
Ma te¿ okrelon¹ wiedzê i stosunek do tekstów funkcjonuj¹cych w danej kulturze,
bêd¹cych tradycj¹, jak i stanowi¹cych sk³adnik teraniejszoci12.
Inny nieco charakter ma za implikowany odbiorca poezji le¿¹cej u podstaw
naszych analiz. Ró¿ni siê on od odbiorcy doros³ego ju¿ w ramach jêzyka i tekstu
oryginalnego. Oczywiste jest zatem, ¿e tym bardziej w uk³adzie tekst wyjciowy
 tekst docelowy bêdzie sta³ na zupe³nie innej pozycji. Dziecko niedoskonale
zna jêzyk, którego jest nosicielem, którego siê dopiero uczy, wiadomo wiêc, ¿e
nie szuka ¿adnych odniesieñ tekstu, który s³yszy/czyta do jego pierwowzoru13.
Zaczyna dopiero byæ nosicielem okrelonej kultury, któr¹ nie do koñca rozumie,
ma te¿ nieporównywalnie ubo¿sz¹ wiedzê uprzedni¹, ogl¹d rzeczywistoci, ni¿
bêdzie mia³o za kilka lat, ju¿ jako czytelnik dojrza³y.
9
10

R. Lewicki, op. cit, s. 144.
Przeniesienie takie i zarazem aktywizacja obcoci w odbiorze przek³adu mo¿liwe s¹ poprzez istnienie co najmniej trzech sposobów egzotyzacji: a) stosowanie egzotyzuj¹cych sposobów
przek³adu; b) stosowanie du¿ej liczby potencjalnych noników obcoci; c) stosowanie du¿ej powtarzalnoci potencjalnych noników obcoci.
11 R. Lewicki, op. cit., s. 145.
12 Ibidem, s. 1112.
13 Odniesienie takie jest mo¿liwe, ale w nieco innym sensie  kiedy dziecko zna okrelon¹
wersjê utworu i nagle us³yszy inn¹, zwykle nie akceptuje jej, wszelkie zmiany bohaterów, w¹tków
itp. dra¿ni¹ i prowadz¹ do swoistego buntu w odbiorze. Niemo¿liwa jest jednak pe³na wiadomoæ odniesienia na linii orygina³przek³ad z naturalnej przyczyny niedojrza³oci, a nie z braku
zainteresowania orygina³em czy nieznajomoci jêzyka.
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Spójrzmy wiêc, na przyk³adzie nazw w³asnych, jak w kontekcie dzieciêcego odbiorcy zosta³ przekazany polski koloryt narodowy i czy t³umacz stara³ siê
wprowadziæ m³odego czytelnika  który wkracza dopiero w ¿ycie, poznaje powoli kulturê swojego kraju, zwyczaje w nim panuj¹ce, zasady wspó³¿ycia, funkcjonowania w swoim otoczeniu  w now¹, obc¹ mu kulturê, czy te¿ raczej wola³
uchroniæ go przez nowym, a kulturê orygina³ów zmodyfikowa³ dla potrzeb
i przyzwyczajeñ adresata?

Adaptuj¹ce sposoby t³umaczenia
Jak pisze A. Cielikowska, na t³umaczenie nazw w³asnych maj¹ wp³yw
ró¿ne relacje miêdzy jêzykiem orygina³u a przek³adu, miêdzy jêzykami pokrewnymi i odleg³ymi. Do utworu literackiego dostaj¹ siê one dziêki wyborowi lub
kreacji autora14. Sprawdmy, jak imiona typowe dla polskiej kultury zosta³y
zamienione na charakterystyczne dla kultury rosyjskiej, nie wywo³uj¹c konotacji
obcoci:
Nie k³amiesz, Grzesiu?
Wuj Leon czeka na ten list, wiêc daj mi s³owo
A jak wrzuca³em list do skrzynki,
To przechodzi³ tatu Halinki
Ïðèçíàéñÿ, Ãðèøà, áðîñèë èëè íåò?
Äà òû ïîéìè, ÷òî äÿäÿ Ëåâà æäåò
Îò íàñ ïèñüìà... Òåáå ýòî èçâåñòíî?
Ïðîõîäèë ìèìî ïàïà Ãàëè.

I inny przek³ad tego samego wiersza: Îõ, è âðóíèøêà òû, Ãðèøêà;
Áåæàëà ñîñåäñêàÿ Çîÿ.
Jak widaæ, t³umacz dokonuje zamiany w tekcie przek³adu na odnone imiona rosyjskie lub siêga po zupe³nie inne imiê, równie¿ nale¿¹ce do jêzyka przek³adu. Podobnie jest w poni¿szym przyk³adzie, w którym pies w tekcie t³umaczonym wabi siê inaczej ni¿ w tekcie wyjciowym: Nie napoi³ Azorka, / Bo
czasu mu by³o szkoda 
14 A. Cielikowska, Jak ocaliæ w t³umaczeniu nazwy w³asne, [w:] Miêdzy orygina³em
a przek³adem II: Przek³ad, jego tworzenie siê i wp³ywy, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kraków 1996, s. 311.
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Íå âûãóëÿë Æó÷êó, / õîäèòü íàäîåëî. Dodajmy jeszcze, ¿e imiona hipokorystyczne, choæ pozbawione obcoci, nawet jeli s¹ zupe³nie zmienione, pozostaj¹ podobnie nacechowane.
Kolejny przyk³ad prezentuje wykorzystanie strategii adaptacyjnej w nazwach
znacz¹cych ten sposób, ¿e okrelona jednostka tekstu wyjciowego jest pozbawiona konotacji obcoci przez przet³umaczenie rdzenia i nadanie budowy typowej dla
jêzyka docelowego: W piewowicach, piêknym miecie, / Na ulicy Wesoliñskiej  À æèâåò îí â Ïðèïåâàéñêå, / Â ïåðåóëêå Âåñåëèíñêîì.
Wyró¿nione jednostki tekstu zosta³y zaadaptowane, a dziêki zastosowanej
strategii nieznana, niejasna nazwa miejscowoci czy ulicy zasta³a dostosowana
do wiedzy odbiorcy. Podobny mechanizm dostrzegamy i w kolejnym przyk³adzie: Zwa³ siê ten s³oñ Tomasz Tr¹balski  Çâàëè Ïîòàï Õîáîòîâñêèé
åãî. I inny przek³ad: Ñëîí Ôîìà Õîáîòêîâ.
W przek³adzie pierwszym t³umacz nie zachowuje oryginalnego imienia s³onia (Ïîòàï), w drugim stosuje imiê genetycznie równoleg³e  Ôîìà. W obu
natomiast znacz¹ce nazwisko bohatera utworu pozostaje znacz¹cym w przek³adach (tr¹ba  Tr¹balski, õîáîò  Õîáîòîâñêèé/Õîáîòêîâ), z jedn¹ wszak¿e
ró¿nic¹  w przek³adzie pierwszym nazwisko nosi sygna³ obcoci  kojarzony
z nazwiskami polskimi sufiks -ski. W przek³adzie drugim za s³oñ nosi typowe
nazwisko rosyjskie z sufiksem -ow. Tym sposobem nazwisko wtapia siê w kulturê rosyjsk¹, a jakakolwiek obcoæ jest zatarta.
Kolejny przyk³ad zaczerpniêty zosta³ z tego samego wiersza: Jestem Tobiasz Bimbalski  Ïîòàï Õîõîòîâñêèé, Àëåøà Êëû÷êîâ. T³umacze
konsekwentnie utrzymuj¹ noniki obcoci w przek³adach lub skutecznie z nich
rezygnuj¹  w pierwszym S³oñ nazywa siê wiêc tak, ¿e rdzeñ nazwiska stanowi
czasownik õîõîòàòü i zawiera typowy polski sufiks -ski, natomiast w drugim
podstawê stanowi rzeczownik êëûê  kie³, a bohater jest nosicielem typowego
nazwiska rosyjskiego. Oczywicie fakt, ¿e nazwiska w przek³adach znacz¹ inaczej nie ma w odbiorze znaczenia  s¹ ci¹gle s³oniowe lub po prostu mieszne,
jak w oryginale. Istotna jest natomiast konotacja obcoci lub jej brak w kontekcie odbiorcy utworu.
Ostatnia grupa, której nie mo¿na w naszej analizie pomin¹æ, to ta, w której
t³umacz w ogóle neutralizuje dan¹ jednostkê  nie próbuje jej ani adaptowaæ, ani
egzotyzowaæ, lecz ca³kowicie z niej rezygnuje:
A jak zapytaæ Zosi:
 Ile jest dwa i dwa?
 Osiem!

À ñïðîñèòå-êà ó Çîñè:
 Äâàæäû äâà?
 Êîíå÷íî, âîñåìü.
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 A kto by³ Kopernik?
 Król!
 A co nam l¹sk daje?
 Sól!
 A gdzie le¿y Kraków?
 Nad Wart¹!
 A uczyæ siê warto?
 Nie warto!

 À ïîëåçíî ëè ó÷åíèå?
 Òîëüêî ëèøíåå ìó÷åíèå!
Ñòîèò ãîëîâó ëîìàòü
 Äóìàòü, ñïðàøèâàòü, ÷èòàòü!

A. Bednarczyk podkrela, ¿e neutralizacja polskich realiów dotyczy w tym
fragmencie nawet powszechnie znanego nazwiska, jak Kopernik15. Nazwisko
jest oczywicie znane, ale dopiero na pewnym poziomie rozwoju cz³owieka, na
etapie szkolnym. Neutralizacja tych realiów ma wiêc zwi¹zek ze stworzeniem
równie¿ ma³emu odbiorcy swoistego komfortu odbioru tekstu, bez zak³ócania go
obco brzmi¹cymi nazwami. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e zneutralizowana wersja dotyczy jednak uczenia siê, a zatem wiersz jest skierowany do dzieci szkolnych.
Szczególnym przypadkiem adaptacji jest przyk³ad z wiersza Okulary: Biega, krzyczy pan Hilary  ×òî ñòðÿñëîñü ó òåòè Âàëè. Wyj¹tkowoæ tego
fragmentu wynika st¹d, ¿e w jêzyku polskim imiê Hilary brzmi dosyæ obco,
egzotycznie, jest to wrêcz imiê spopularyzowane dopiero przez Tuwima. Przytoczmy jego etymologiê i znaczenie ze s³ownika imion: Hilary  imiê ³aciñskiego pochodzenia od przymiotnika hilaris  weso³y, pogodny; w Polsce imiê powiadczone w roku 1204 i 1388 w formie Ilary; znane jest z ¿artobliwego
wiersza dla dzieci »o panu Hilarym, który zgubi³ okulary«; ros. Harij16.
Jak widzimy, imiê Hilary jednoznacznie kojarzone jest z wierszem Okulary,
a ze wzglêdu na udokumentowan¹ rzadkoæ wystêpowania mo¿e byæ uznane za
brzmi¹ce egzotycznie. Nie inaczej, a mo¿e nawet ca³kowicie obco, brzmia³oby
w jêzyku przek³adu. S³ownik imion rosyjskich odnotowuje imiê Èëàðèé17, ale
nie zmienia to potencjalnej obcoci w odbiorze. W przek³adzie jednak t³umacz
nie uwzglêdnia tej obcoci, nadaj¹c bohaterce imiê Wala. Idzie to w parze z adaptacj¹ typowej polskiej formy grzecznociowej pan poprzez oddanie jej w jêzyku rosyjskim rzeczownikiem òåòÿ u¿ywanym m.in. w stosunku do obcych kobiet (tu przy okazji zaznaczmy, ¿e u¿ywanym zwykle przez dzieci, co wiadczy
równie¿ o dostosowaniu tekstu do dzieciêcego odbiorcy).
15 A. Bednarczyk, Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima po rosyjsku, Przegl¹d Rusycystyczny
2003, z. 4 (104), s. 94.
16 H. Fros SI, F. Sowa, Twoje imiê. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975.
17 Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èì¸í, Í. À. Ïåòðîâñêèé, Ìîñêâà, 1980.
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Egzotyzuj¹ce sposoby t³umaczenia
Dotychczasowa charakterystyka tekstów przek³adów w aspekcie potencjalnych noników obcoci na przyk³adzie nazw w³asnych pokaza³a przypadki zamiany ich na odpowiedniki rosyjskie zwi¹zane z kultur¹ jêzyka przek³adu lub
kompletne zaniechanie ich przekazania, co w ca³oci wi¹za³o siê z adaptuj¹cymi
sposobami t³umaczenia. W zebranym materiale wystêpuj¹ jednak i przypadki,
kiedy t³umacz decyduje siê na wniesienie obcoci do swojego tekstu, na u¿ycie
takich elementów, które potencjalnie mog¹ zwróciæ uwagê odbiorcy, zaskoczyæ
sw¹ innoci¹ czy nietypowoci¹ na tle kultury jêzyka przek³adu.
Nazwy w³asne, zwykle przenoszone na grunt kultury jêzyka przek³adu
w formie typowej dla tej kultury, s¹ czasami i egzotyzowane18, prezentowane
w niezmienionej w stosunku do orygina³u postaci lub innej, ale niezmiennie
obcej, nieznanej. Oto jeden z przyk³adów:
Dzi po dyktandzie w szkole
Wróci³ Jerzyk do domu markotny
[ ]
To zrobimy z Jerzego Je¿ego.

Ãðóñòíûé, ñîííûé, íåâåñåëûé
Åæè íàø ïðèøåë èç øêîëû
[...]
Èìÿ Åæè â ïîëìèíóòû
Ïåðåäåëàåì â Åæà!

W powy¿szym przyk³adzie t³umacz zdecydowa³ siê na u¿ycie obco brzmi¹cego w kulturze rosyjskiej imienia, co pozwoli³o mu jednak na zabawienie czytelnika podobn¹ jak w oryginale gr¹ jêzykow¹. Jak pisze A. Bednarczyk, pomocna okaza³a siê tutaj bliskoæ jêzyków polskiego i rosyjskiego19.
Nastêpny fragment to pe³ne przetransponowanie imienia oryginalnego do
tekstu przek³adu:
Mieszka sobie s³ynny piewak
Pan Tralis³aw Tralaliñski

Êòî íå ñëûøàë îá àðòèñòå
Òðàëèñëàâå Òðóëÿëèíñêîì!

Imiê to, jako neologizm autorski, twór nie istniej¹cy wczeniej w jêzyku,
jest obce i brzmi miesznie zarówno w tekcie wyjciowym, jak i w docelowym.
Warto jedynie w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w jêzyku polskim zosta³o ono skonstruowane analogicznie do znanych imion typu Stanis³aw, Zdzis³aw, a w jêzyku
18 Por. Â. Ñ. Âèíîãðàäîâ, op. cit., s. 114, 150178; T. Tomaszkiewicz, Terminologia t³umaczenia. Przek³ad i adaptacja, Poznañ 2004.
19 A. Bednarczyk, Wiersze dla dzieci..., s. 93.

348

Edyta Manasterska-Wi¹cek

rosyjskim brzmi trochê bardziej obco  imiona takie, jak Âÿ÷åñëàâ, Ñòàíèñëàâ odnotowywane s¹ przez s³ownik imion, ale niezbyt popularne w jêzyku
przek³adu20.
Jest te¿ przyk³ad u¿ycia obcego, egzotycznego w jêzyku przek³adu imienia,
innego jednak ni¿ w oryginale. T³umacz zdecydowa³ siê wprowadziæ w tym
miejscu potencjalny nonik obcoci, ale bez przekroczenia granic norm jêzykowych dotycz¹cych jêzyka rosyjskiego. Trudno mu wiêc by³o oddaæ w tym jêzyku polskie imiê Gabry i zdecydowa³ siê na równie¿ polskiego Janka, mimo ¿e
w jêzyku przek³adu jego odpowiednik istnieje (Èâàí):
By³ raz g³upi Gabry,
A wiecie, co robi³?

Æèë íà ñâåòå ßíåê,
[...] ßíåê áûë ÷óäàê

I jeszcze jeden przyk³ad z u¿yciem polskiego imienia w tekcie przek³adu:
Wuj Leon czeka na ten list, wiêc daj mi s³owo  Ïèñüìî áûëî ê äÿäå
Ëåîíó.
W zgromadzonym materiale daje siê zaobserwowaæ znaczne nasycenie tekstów przek³adów nazwiskami z typowo polskim sufiksem -ski, oto niektóre
z nich: Jest du¿o Piotrowskich, Winiewskich, Michalskich / A jednak najwiêcej jest w Polsce Kowalskich  Íåìàëî â Âàðøàâå / Âèøíåâñêèõ,
Ìèõàëüñêèõ, / Íî áîëüøå âñåãî áåçóñëîâíî Êîâàëüñêèõ. Równie¿ pan
Tralaliñski i rycerz Krzykalski nie zostali pozbawieni swych polskich korzeni
 s¹ to wiêc odpowiednio Òðóëÿëèíñêèé i Êðèêàëüñêèé.
Zdarza siê i tak, ¿e tylko niektóre z elementów polskoci, potencjalnych
noników obcoci, s¹ przenoszone do przek³adu, inne za opuszczane. I tak oto
dalszy ci¹g zaprezentowanego w³anie fragmentu wiersza Kowalski w oryginale
zawiera kolejne nazwy w³asne, w przek³adzie natomiast oprócz zacytowanej
poni¿ej ulicy Suwalskiej nie pojawia siê ju¿ ¿adna inna:
K³adli ceg³y na rogu ulicy Suwalskiej,
A potem na Lesznie i na Mariensztacie [...]
Buduje, muruje te mury i domy
Na Ho¿ej, na Wolskiej, Pu³awskiej, Suwalskiej
Na Chmielnej i Zielnej
Â òå ãîäû îí êëàë êèðïè÷è
Íà Ñóâàëüñêîé
20

Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èì¸í...

Adaptacja i egzotyzacja w przekazie nazw w³asnych...

349

Opuszczenia podobnego typu widaæ i w poni¿szym fragmencie:
W Kocku, P³ocku, Radzyminie
Czarne kleksy siê rozprys³y

Íàä Êîöêîì îíè è Ïëîöêîì
òÿæåëîé òó÷åé íàâèñëè.

Czy zadecydowa³ o tym charakter t³umaczonego tekstu (wiersz), czy niechêæ wprowadzania do odbioru przez dziecko tak dziwnego fragmentu rzeczywistoci, jak Radzymin, a mo¿e t³umacz stwierdzi³, ¿e wystarczy ju¿ obcy Kock
i P³ock  na te pytania oczywicie nie odpowiemy, istotne jest jednak, ¿e tekst
docelowy posiada w tym miejscu konotacjê obcoci. Nie ma to te¿ wiêkszego
znaczenia, gdy¿ ju¿ dziêki tym sygna³om czytelnik wie, ¿e ma do czynienia
z obcymi, a nie swoimi realiami.
Ciekawym przyk³adem wprowadzenia obcoci do przek³adu  i to w postaci
jednostki, której w oryginale nie ma  jest poni¿szy cytat: Â àíñàìáëå
Ìàçîâøå / Êîâàëüñêèå ïëÿøóò. Nazwa zespo³u ludowego Mazowsze, znanego w polskich realiach, jest równie¿ znana w kulturze przek³adu. Podobnie
jednak jak Kopernik, Warszawa czy Wis³a nie nale¿y do realiów rosyjskich.
Niekoniecznie musi byæ powszechnie rozumiana, a w zwi¹zku z tym jest to
potencjalny nonik obcoci.
I jeszcze jeden przyk³ad egzotyzacji zwi¹zanej z nazwami w³asnymi: Z powa¿aniem  autor tej ksi¹¿eczki (List)  Äî ñâèäàíüÿ! / Âàø Òóâèì. Stwierdzenie, ¿e jednostki tej w oryginale nie ma, jest mo¿e nie do koñca prawdziwe,
gdy¿ autorem wiersza jest w³anie Julian Tuwim. Polski, w miarê dociekliwy,
odbiorca dosyæ szybko siê zorientuje, ¿e czyta poezjê tego w³anie autora. Czytelnik rosyjski natomiast, który zaczytuje siê w tym czasie wierszami S. Micha³kowa czy S. Marszaka, niekoniecznie zwróciæ mo¿e uwagê na to, kto jest pierwotnym autorem prze³o¿onego wiersza. Nie znaczy to oczywicie, ¿e
wiadomoæ tego, ¿e ma do czynienia z przek³adem, ma dla niego jakiekolwiek
znaczenie, raczej nie ma go wcale. Byæ mo¿e jednak t³umacz, uznaj¹c mistrzostwo polskiego poety, chcia³ przekazaæ w tej postaci wiedzê o istnieniu takiego
poety odbiorcy, do którego adresowa³ swoje t³umaczone dzie³o.
W kontekcie dokonywanych w tekcie zmian, czyli w konfrontacji z tekstem orygina³u, adaptacjê i egzotyzacjê mo¿na uwa¿aæ za skrajne, biegunowe
mechanizmy. Nie s¹ to jednak, co ju¿ podkrelalimy, procedury równorzêdne
w kontekcie odbiorcy, gdy¿ naznaczon¹, nacechowan¹ obcoci¹ jest strategia
egzotyzuj¹ca. Adaptacja przekszta³ca tekst do wiedzy i mo¿liwoci odbioru czytelnika. Gdy ró¿nice kulturowe s¹ znaczne, istnieje mo¿liwoæ, ¿e tekst nasycony obcoci¹ nie by³by dla wszystkich odbiorców jednakowo czytelny. Wystêpo-
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wanie potencjalnych noników obcoci w postaci nazw w³asnych jest w analizowanym materiale ni¿sze i odznacza siê mniejsz¹ frekwencj¹ ni¿ sygna³y adaptuj¹cych sposobów t³umaczenia. Z jednej strony wiadczy to o tym, ¿e t³umacz
stara³ siê nie zniechêciæ dziecka niedostêpnym jeszcze wiatem z powodu niepe³nej o nim wiedzy, z drugiej za jest wyrazem odgórnego ograniczenia mo¿liwoci poszerzenia wiedzy, decydowania o tym, co jest przystêpne, a co dziwne i
odrzucone. Stanowisko t³umacza potwierdza zdecydowan¹ chêæ i tendencjê do
nadania obcym elementom kulturowym znamion swojskoci. Nie oznacza to
bynajmniej ca³kowitej rezygnacji z prób egzotyzowania przek³adów21. Nieznane
dziecku w ramach bliskiej mu kultury nazwy w³asne, niespotykane we w³asnym
otoczeniu nazwy miast czy rzek s¹ ewidentnymi ladami obcej kultury i prób¹
stworzenia nowej, poznawczej, kszta³c¹cej sytuacji. Powoduj¹ one zapewne
utrudniony odbiór tekstu, ale ich obecnoæ kreuje co nowego w umyle adresata, jest pretekstem do zachowañ sprzyjaj¹cych rozwojowi dziecka, otwiera nieznane dot¹d obszary. Wszystko dziêki temu, ¿e obcoæ w t³umaczonych tekstach
nie sta³a siê przyt³aczaj¹ca, ¿e nie jest brutalnie nagromadzona, ¿e ca³y czas
czuje siê w nich stonowane, przemylane wybory t³umacza. Dziêki temu przek³ady analizowanych wierszy nie buduj¹ muru, granicy, która na przestrzeni
wielu kilometrów i tak dzieli odbiorców orygina³ów i przek³adów.
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Ðåçþìå
Àäàïòàöèÿ è ýêçèòèçàöèÿ â ïåðåäà÷è ñîáñòâåííûõ èìåí
(íà ìàòåðèàëå ìòèõîòâîðåíèé äëÿ òåäåé Þ. Òóâèìà è ß. Áæåõâû)
Öåëüþ íàñòîÿùåé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ïåðåäà÷è ñîáñòâåííûõ èìåí â ïåðåâîäàõ
ñòèõîòâîðåíèé äëÿ äåòåé Þ. Òóâèìà è ß. Áæåõâû.
21 Analiza statystyczna zabiegów adaptacyjnych w stosunku do egzotyzuj¹cych nie pokaza³a
zdecydowanych preferencji u poszczególnych t³umaczy.
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Âïå÷àòëåíèå êàòåãîðèè ÷óæîãî ïðè âîñïðèÿòèè ïåðåâîäà âîçíèêàåò êàê ñëåäñòâèå
çàìåíû êðóãà ïîëó÷àòåëåé. Â ñòðóêòóðå òåêñòà ïåðåâîäà ìîãóò âûñòóïàòü ò.í. ñèãíàëû
÷óæäîñòè (â íàøåì àíàëèçå  ñîáñòâåííûå èìåíà). Â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ èëè
îòñóòñòâèÿ â ñòðóêòóðå òåêñòà ñèãíàëîâ ÷óæäîñòè ìîæíî ãîâîðèòü î àäàïòàöèè
è ýêçîòèçàöèè. Ïðåäñòàâëåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî â ïåðåâîäàõ
ñòèõîòâîðåíèé äëÿ äåòåé ñîáñòâåííûå èìåíà ÷àùå ïîäâåðãàþò àäàïòàöèè, ÷åì ýêçîòèçàöèè.
Áëàãîäàðÿ àäàïòàöèè ïåðåâîä ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòó îñîáåííîãî ïîëó÷àòåëÿ è âîçìîæíîñòÿì
âîñïðèÿòèÿ ðåáåíêîì îêðóæàþùåãî ìèðà.

Summary
Adaptation and exotisation in the transfer of proper nouns
(on the basic of childrens poetry of J. Tuwim and J. Brzechwa)
The aim of the article is to examine how proper names are delivered in the translation of
J. Tuwim and J. Brzechwas poems for children into Russian.
There appear so-called sings of unfamiliarity in the structure of the rendered text. They are
connected with the change of a group of recipients of the poetry. We can talk about adaptation or
exoticisation depending on the presence or lack of the sings of unfamiliarity. The presented
analysis shows that there are more adaptation technignes (used in the translation of the verse).
Owing to this strategy, the rendering corresponds with the age of the special reader and their
perception of the world.
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Òåêñòîâàÿ ôóíêöèÿ ìîäàëüíîé ëåêñèêè
(íà ìàòåðèàëå ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé ×åõîâà)
Ìîäàëüíîñòü êàê øèðîêàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ
ñìûñëîâóþ ñòðóêòóðó ïðåäëîæåíèÿ (âûñêàçûâàíèÿ) è îáåñïå÷èâàþùàÿ åãî
æèâîé êîíòàêò ñ âíåÿçûêîâîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ, ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì
íåîñëàáåâàþùåãî âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé, êîòîðîå ñòàëî îñîáåííî
çàìåòíûì â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â ñâÿçè ñ àêòèâíîé ðàçðàáîòêîé
ôóíêöèîíàëüíîé ñåìàíòèêè è ðàçâèòèåì êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè,
à ïîñëåäîâàòåëüíàÿ àíòðîïîöåíòðè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü ñîâðåìåííûõ
ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé îáóñëîâèëà àêòèâíîå èçó÷åíèå
ìîäàëüíîñòè òåêñòà, â ïåðâóþ î÷åðåäü õóäîæåñòâåííîãî1.
Ýòîò ôàêò îòíþäü íå ñëó÷àåí, ïîñêîëüêó õóäîæåñòâåííûé òåêñò, êàê
ñïðàâåäëèâî óêàçûâàåò Åëåíà Áàçàëèíà, ÿâëÿÿñü èñêóññòâåííî
îðãàíèçîâàííîé ñòðóêòóðîé, ìàòåðèàëèçîâàííûì ôðàãìåíòîì
ñïåöèôè÷åñêîé ãíîñåîëîãè÷åñêîé è íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû ýòíîñà,
ïåðåäàåò îïðåäåëåííóþ êàðòèíó ìèðà è îáëàäàåò âûñîêîé ñèëîé
ýìîöèîíàëüíîãî è ñîöèàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ. Âåðøèíó èåðàðõèè
ñåìàíòè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ñîäåðæàíèÿ òåêñòà,  îòìå÷àåò Ëþäìèëà
Áàáåíêî,  ñîñòàâëÿåò èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ ìèðà, èáî
ëþáîå ïðîèçâåäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóáúåêòèâíûé îáðàç îáúåêòèâíîãî
ìèðà äåéñòâèòåëüíîñòè 2. Êàê çàêîí÷åííîå ðå÷åâîå ïðîèçâåäåíèå,
õóäîæåñòâåííûé òåêñò ïðîíèçàí ñóáúåêòèâíîñòüþ è àíòðîïîöåíòðè÷åñêèìè
óñòðåìëåíèÿìè, à àíòðîïîöåíòðè÷íîñòü âûðàæàåòñÿ â ðå÷è è êàê
ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíîå çíà÷åíèå.
Âïåðâûå ìîäàëüíîñòü êàê òåêñòîâóþ êàòåãîðèþ îáîçíà÷èë Èëüÿ
Ãàëüïåðèí, óêàçàâøèé íà òî, ÷òî â òåêñòå îíà íîñèò íå ãðàììàòè÷åñêèé,
1 Áîëåå ïîäðîáíî ñì. îá ýòîì â äèññåðòàöèè È.À. Òðîôèìîâîé, Ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ
ñóáúåêòèâíîé ìîäàëüíîñòè â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå (íà ìàòåðèàëå ïðîçàè÷åñêèõ
ïðîèçâåäåíèé À.Ï. ×åõîâà), Êàëèíèíãðàä 2004.
2 Ë.Ã. Áàáåíêî, È.Å. Âàñèëüåâ, Þ.Á. Êàçàðèí, Ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç õóäîæåñòâåííîãî
òåêñòà, Åêàòåðèíáóðã 2000, ñ. 6667.
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à ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêèé õàðàêòåð, ïðîÿâëÿÿñü â ðàçíûõ ôðàãìåíòàõ
òåêñòà è âûðàæàÿñü ÷åðåç õàðàêòåðèñòèêó ãåðîåâ, ðàñïðåäåëåíèå îòðåçêîâ
òåêñòà, ñåíòåíöèè àâòîðà, àêòóàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ÷àñòåé òåêñòà è ò.ä.3
Â ïëàíå ñêàçàííîãî íåñîìíåííî âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå
òåêñòîâîé ôóíêöèè ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ âûðàæåíèÿ ñîñòàâíûõ çíà÷åíèé
ìîäàëüíîñòè, è ïðåæäå âñåãî ìîäàëüíîé ëåêñèêè êàê íàèáîëåå ðåãóëÿðíîãî
ýêñïëèêàòîðà ìîäàëüíûõ çíà÷åíèé âîçìîæíîñòè, íåîáõîäèìîñòè,
æåëàòåëüíîñòè, ïîñêîëüêó èìåííî ÷åðåç ðåàëèçàöèþ äàííûõ çíà÷åíèé,
çàêëþ÷àþùèõ â ñåáå âàæíûå àêñèîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ, â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè âûÿâëÿþòñÿ íðàâñòâåííî-ôèëîñîôñêèå ïîçèöèè ïèñàòåëÿ, àâòîðà
õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ. ßðêèì ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ìîãóò ñëóæèòü
ïðîèçâåäåíèÿ À.Ï. ×åõîâà. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê ïîñëåäíåìó ïåðèîäó
åãî òâîð÷åñòâà, êîãäà â ÷åõîâñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâèëñÿ àâòîðñêèé ïàôîñ îáëè÷åíèÿ ïîøëîñòè
è íèçìåííûõ ñòîðîí ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, à ñ äðóãîé,  çàòðàãèâàþòñÿ
ãëóáèííûå ôèëîñîôñêèå ïðîáëåìû ñìûñëà ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ,
îðãàíè÷íî ñâÿçàííûå ñ âîïðîñàìè ëþáâè è ñ÷àñòüÿ.
Òàê, íåñîìíåííà âàæíîñòü ðîëè ëåêñè÷åñêèõ ýêñïëèêàòîðîâ ìîäàëüíîãî
çíà÷åíèÿ íåîáõîäèìîñòè â ñîçäàíèè ñàòèðè÷åñêîãî îáðàçà ìîëîäîãî ìóæà
ãëàâíîé ãåðîèíè ðàññêàçà Àííà íà øåå (1895) Ìîäåñòà Àëåêñåè÷à, êîòîðûé,
ñòðåìÿñü ïðåäñòàòü â îáùåñòâå êàê ÷åëîâåê ñ ïðàâèëàìè, ðåëèãèîçíûé
è íðàâñòâåííûé, èñïîëüçóåò â ñâîåé ðå÷è èñêëþ÷èòåëüíî äîëæåíñòâîâàòåëüíûå êîíñòðóêöèè. Ñð.: Êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü ñâîè
îáÿçàííîñòè! (VIII,14) 4 ; Íå ìîãó íå ïðèïîìíèòü òåïåðü îäíîãî
îáñòîÿòåëüñòâà  (VIII, 15); Íå ìîãó íå íàïîìíèòü âàì îáùåèçâåñòíîãî
ôàêòà  (VIII, 15); Òû äîëæíà ñøèòü ñåáå áàëüíîå ïëàòüå (VIII,14).
Îäíàêî èìåííî ýòè è ïîäîáíûå öåðåìîííî-íàçèäàòåëüíûå ôðàçû âåñüìà
âûïóêëî ïîä÷åðêèâàþò ëàêåéñêóþ ñóùíîñòü ïåðñîíàæà, êîòîðàÿ îò÷åòëèâî
ïðîÿâëÿåòñÿ êàê â åãî íåïîìåðíî óãîäëèâîì ÷èíîïî÷èòàíèè, òàê, â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, è â îòíîøåíèÿõ ñ ìîëîäîé æåíîé, áûñòðî óñâîèâøåé ïîðî÷íûå
ïðàâèëà åå íîâîé æèçíè è ïðåâðàòèâøåéñÿ èç çàïóãàííîé è ðîáêîé äåâóøêè
èç îáåäíåâøåé ó÷èòåëüñêîé ñåìüè â öèíè÷íóþ ñâåòñêóþ õèùíèöó.
Íå ìåíåå êîëîðèòíà ïî ñâîåé íàñûùåííîñòè ïîäîáíîé ìîäàëüíîé
ëåêñèêîé ðå÷ü äðóãîãî ñàòèðè÷åñêîãî ïåðñîíàæà  ó÷èòåëÿ ãðå÷åñêîãî
3
4

È.Ð. Ãàëüïåðèí, Òåêñò êàê îáúåêò ëèíãâèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, Ìîñêâà 1981.
Çäåñü è äàëåå ïðèìåðû ïðèâîäÿòñÿ ïî: À.Ï. ×åõîâ, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèè: Â 12 ò.,
ò. 18, Ìîñêâà 19541956. Ðèìñêîé öèôðîé îáîçíà÷åí òîì, àðàáñêèìè öèôðàìè  ñòðàíèöà.
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ÿçûêà Áåëèêîâà èç ðàññêàçà ×åëîâåê â ôóòëÿðå (1898), ñòàâøåãî
êëàññè÷åñêèì âîïëîùåíèåì ïîðîäèâøåé åãî ôóòëÿðíîé æèçíè. Ñð.: 
æåíèòüñÿ íåîáõîäèìî êàæäîìó ÷åëîâåêó, íî
âñå ýòî, çíàåòå ëè,
ïðîèçîøëî êàê-òî âäðóã
Íàäî ïîäóìàòü (VIII, 89); Ðàçâå
ïðåïîäàâàòåëÿì ãèìíàçèè è æåíùèíàì ïðèëè÷íî åçäèòü íà âåëîñèïåäå?
(VIII, 91); Ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì óâåðèòü âàñ, ÷òî ÿ òóò íå ïðè ÷åì  (òàì
æå); È åùå ÿ èìåþ êîå-÷òî ñêàçàòü âàì (VIII, 92); ß äîëæåí òîëüêî
ïðåäóïðåäèòü âàñ: áûòü ìîæåò, íàñ ñëûøàë êòî-íèáóäü, è ÷òîáû íå
ïåðåòîëêîâàëè íàøåãî ðàçãîâîðà è ÷åãî-íèáóäü íå âûøëî, ÿ äîëæåí áóäó
äîëîæèòü ãîñïîäèíó äèðåêòîðó ñîäåðæàíèå íàøåãî ðàçãîâîðà â ãëàâíûõ
÷åðòàõ. ß îáÿçàí ýòî ñäåëàòü (VIII, 93).
Âàæíóþ îöåíî÷íóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿþò ëåêñè÷åñêèå ýêñïëèêàòîðû
çíà÷åíèÿ íåîáõîäèìîñòè òàêæå â ðàññêàçå Äîì ñ ìåçîíèíîì (1896), îäíîì
èç ñàìûõ ïðîíèêíîâåííûõ ëèðè÷åñêèõ ðàññêàçîâ ×åõîâà, ïîâåäàâøåì
î òðîãàòåëüíîé ëþáâè äåâóøêè Æåíè è õóäîæíèêà. Íî íåæíàÿ ëèðè÷åñêàÿ
ìåëîäèÿ ðàññêàçà ñîñòàâëÿåò ëèøü âíåøíþþ ëèíèþ, â êîòîðóþ âïëåòàþòñÿ
ãðîìêèå ãîëîñà ãåðîåâ, ðàçìûøëÿþùèõ î âàæíûõ îáùåñòâåíííîïîëèòè÷åñêèõ è íðàâñòâåííûõ ïðîáëåìàõ: î æèçíè íàðîäà, î ñîöèàëüíîé
íåóñòðîåííîñòè è íåñïðàâåäëèâîñòè, îá îòíîøåíèÿõ íàðîäà
è èíòåëëèãåíöèè. Ýòè ðàçìûøëåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ðàññêàçå êàê
ñòîëêíîâåíèå äâóõ ïîçèöèé: ïîçèöèè õóäîæíèêà, óáåæäåííîãî â òîì, ÷òî
ãëàâíîå çëî  â íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ æèçíè áîëüøèíñòâà ëþäåé è ÷òî
íóæíî îñâîáîäèòü ëþäåé îò òÿæêîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà,  è ïîçèöèè
ñòàðøåé ñåñòðû ãëàâíîé ãåðîèíè ðàññêàçà Ëèäû, óáåæäåííîé â òîì, ÷òî
íåëüçÿ ñèäåòü ñëîæà ðóêè, è ïðîïîâåäàþùåé ïðàâäó ìàëåíüêîé ïîëüçû.
Âåðíûé ñâîåìó ïðèíöèïó íèêàêîé îñîáîé ìîðàëè, êîòîðóþ íóæíî áûëî
áû èçâëå÷ü, è íèêàêîé îñîáîé èäåè, êîòîðóþ íóæíî áûëî áû óÿñíèòü5,
×åõîâ íå äàåò ïðÿìîé îöåíêè ïîçèöèÿì ãåðîåâ, íî ñàìîóâåðåííàÿ
êàòåãîðè÷íîñòü âûñêàçûâàíèé Ëèäû, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñîçäàâàåìàÿ
àêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì â åå ðå÷è ñëîâ ñ ìîäàëüíîé ñåìàíòèêîé, íå
îñòàâëÿåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî àâòîð, êàê, âïðî÷åì, è ÷èòàòåëü, îòíþäü íå
íà ñòîðîíå ãåðîèíè. Ñð.: Âåñü íàø óåçä íàõîäèòñÿ â ðóêàõ Áàëàãèíà, 
ïðîäîëæàëà Ëèäà, îáðàùàÿñü êî ìíå.  Ñàì îí ïðåäñåäàòåëü óïðàâû è âñå
äîëæíîñòè â óåçäå ðîçäàë ñâîèì ïëåìÿííèêàì è çÿòüÿì è äåëàåò ÷òî õî÷åò.
Íàäî áîðîòüñÿ. Ìîëîäåæü äîëæíà ñîñòàâèòü èç ñåáÿ ñèëüíóþ ïàðòèþ,
5 Â. Íàáîêîâ, Ëåêöèè ïî ðóññêîé ëèòåðàòóðå (×åõîâ, Äîñòîåâñêèé, Ãîãîëü, Òîëñòîé,
Òóðãåíåâ), Ìîñêâà 1996, ñ. 337.
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íî âû âèäèòå, êàêàÿ ó íàñ ìîëîäåæü. Ñòûäíî, Ïåòð Ïåòðîâè÷! (VIII, 51);
Èçâèíèòå, ÿ âñå çàáûâàþ, ÷òî äëÿ âàñ ýòî íå ìîæåò áûòü èíòåðåñíî
(VIII, 53); Íà ïðîøëîé íåäåëå óìåðëà îò ðîäîâ Àííà, à åñëè áû
ïîáëèçîñòè áûë ìåäèöèíñêèé ïóíêò, òî îíà îñòàëàñü áû æèâà. È ãîñïîäà
ïåéçàæèñòû, ìíå êàæåòñÿ, äîëæíû áû èìåòü êàêèå-íèáóäü óáåæäåíèÿ íà
ýòîò ñ÷åò (VIII, 55); ß ñïîðèòü ñ âàìè íå ñòàíó,  ñêàçàëà Ëèäà, îïóñêàÿ
ãàçåòó.  ß óæå ýòî ñëûøàëà. Ñêàæó âàì òîëüêî îäíî: íåëüçÿ ñèäåòü ñëîæà
ðóêè (òàì æå); Àõ, áîæå ìîé, íî âåäü íóæíî æå äåëàòü ÷òî-íèáóäü! 
ñêàçàëà Ëèäà ñ äîñàäîé, è ïî åå òîíó áûëî çàìåòíî, ÷òî ìîè ðàññóæäåíèÿ
îíà ñ÷èòàåò íè÷òîæíûìè è ïðåçèðàåò èõ (VIII, 56).
Àíàëîãè÷íóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ðîëü âûïîëíÿþò ìîäàëüíûå
ýêñïëèêàòîðû íåîáõîäèìîñòè â ïîâåñòè Ìîÿ æèçíü (1896), áëèçêîé ïî
òåìàòèêå ðàññêàçó Äîì ñ ìåçîíèíîì. Çäåñü òàêæå èçîáðàæàåòñÿ
ñòîëêíîâåíèå âçãëÿäîâ ãåðîåâ  ïðåäñòàâèòåëåé èíòåëëèãåíöèè  ïî
âàæíåéøèì ñîöèàëüíûì âîïðîñàì: ñ îäíîé ñòîðîíû,  òâåðäàÿ
óáåæäåííîñòü â íåçûáëåìîñòè ñóùåñòâóþùåãî æèçíåóñòðîéñòâà,
ïðîïîâåäóåìàÿ îòöîì ãëàâíîãî ãåðîÿ ïîâåñòè Ìèñàèëà (ñð.: Íè îäíîãî äíÿ
òû íå äîëæåí îñòàâàòüñÿ áåç îáùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ) èëè
àáñòðàêòíûå ðàññóæäåíèÿ îá îáùåì ïðîãðåññå áóðæóàçíîãî ïðîãðåññèñòà
äîêòîðà Áëàãîâî (ñð.: Íå î íèõ íàì íàäî äóìàòü,  âåäü îíè âñå ðàâíî
ïîìðóò è ñãíèþò, êàê íè ñïàñàéòå èõ îò ðàáñòâà,  íàäî äóìàòü î òîì
âåëèêîì èêñå, êîòîðûé îæèäàåò âñå ÷åëîâå÷åñòâî â îòäàëåííîì áóäóùåì),
ñ äðóãîé ñòîðîíû,  îòêðûòûé ïðîòåñò ïðîòèâ ñîöèàëüíîé
íåñïðàâåäëèâîñòè, äîõîäÿùèé äî êîíêðåòíîãî âîïëîùåíèÿ èäåè
îïðîùåí÷åñòâà, ïðîñëåæèâàþùèéñÿ â ïîñòóïêàõ è ðàññóæäåíèÿõ Ìèñàèëà
è Ìàøè (ñð.:  êàæäûé äîëæåí äîáûâàòü ñåáå õëåá ñîáñòâåííûìè
ðóêàìè ; íóæíî ïàõàòü, ñåÿòü, êîñèòü èëè äåëàòü ÷òî-íèáóäü òàêîå,
÷òî èìååò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, íàïðèìåð,
ïàñòè êîðîâ, êîïàòü çåìëþ, ðóáèòü èçáû ).
Íå ìåíåå âàæíóþ òåêñòîâóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿþò â ðàññêàçàõ ×åõîâà
ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ëåêñè÷åñêèå ýêñïëèêàòîðû çíà÷åíèé
âîçìîæíîñòè è æåëàòåëüíîñòè, è ýòîò ôàêò òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå
ñëó÷àéíûì. Ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå æèçíè ×åõîâà,  ïèøåò Ýëëà
Ïîëîöêàÿ,  îòìå÷åíî îñòðîòîé ñîöèàëüíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ
â ñòðàíå, âûøåäøèõ íàðóæó, íîâûì îáùåñòâåííûì íàñòðîåíèåì. Â ýòè
ãîäû íà÷àëñÿ ñäâèã â ñîîòíîøåíèè èäåé è ýìîöèîíàëüíîãî òîíà ÷åõîâñêèõ
ïðîèçâåäåíèé. Åùå ñèëüíåå, ÷åì ïðåæäå, ñèìïàòèè ïèñàòåëÿ áûëè
îáðàùåíû êî âñÿêîìó ïðîÿâëåíèþ ïðîòåñòà ïðîòèâ íåñâîáîäû, ñîöèàëüíîé
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íåñïðàâåäëèâîñòè, ïîÿâèëîñü æåëàíèå ïðèâåòñòâîâàòü ãðÿäóùèå ïåðåìåíû
õîòÿ áû ñëîâàìè ãåðîåâ6.
Èìåííî ïîýòîìó âî ìíîãèõ åãî ðàññêàçàõ è ïîâåñòÿõ ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà îñíîâíîé êîíôëèêò ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ìåæäó æåëàíèåì
è âîçìîæíîñòüþ åãî îñóùåñòâëåíèÿ, äåëàþùèé îòíîøåíèÿ ãåðîåâ ãëóáîêî
äðàìàòè÷åñêèìè, à èíîãäà ïðèâîäÿùèé è ê òðàãåäèè. Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì
òàêîé òðàãåäèè ìîæåò ñëóæèòü ðàññêàç Â îâðàãå (1900), ãäå åãî ãåðîèíÿ 
êðîòêàÿ, ðàáîòÿùàÿ Ëèïà, æèâóùàÿ â çàæèòî÷íîé ñåìüå ìóæà,  íå
ïðåòåíäóåò íè íà áîãàòñòâî ýòîé ñåìüè, íè íà êàêîå-òî èñêëþ÷èòåëüíîå
ïîëîæåíèå â íåé; îíà æåëàåò òîëüêî îäíîãî  ñïîêîéíî æèòü è ðàñòèòü
ñâîåãî ðåáåíêà, íî ýòî ñêðîìíîå è ðîáêîå æåëàíèå ñòàëêèâàåòñÿ ñ äðóãèì,
èñòóïëåííûì, âñåïîãëîùàþùèì æåëàíèåì áîãàòñòâà, âëàñòè, ñî ñòîðîíû
äðóãîé ãåðîèíè  Àêñèíüè, êîòîðàÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëíåíèå åå æåëàíèÿ
ñòàëî âîçìîæíûì, íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íè ïåðåä ÷åì, äàæå ïåðåä óáèéñòâîì
ãðóäíîãî ìëàäåíöà, ñûíà Ëèïû, êîòîðîãî Ëèïà íå ìîæåò óáåðå÷ü, êàê áû
îíà òîãî íè æåëàëà.
Â ðàññêàçå íåò ïðÿìûõ àâòîðñêèõ îöåíîê, ïèñàòåëü, âåðíûé ñâîåìó
ïðèíöèïó îáúåêòèâíîé ìàíåðû ïîâåñòâîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåò
ïðåèìóùåñòâî â ýìîöèîíàëüíîé îöåíêå èçîáðàæàåìîãî ÷èòàòåëþ7,
êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ ó ïîñëåäíåãî áëàãîäàðÿ ìàñòåðñêîìó èñïîëüçîâàíèþ
ïèñàòåëåì ëàêîíè÷íûõ ñðåäñòâ õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæåé, â òîì ÷èñëå
è ëåêñè÷åñêèõ ñðåäñòâ âûðàæåíèÿ ìîäàëüíûõ çíà÷åíèé.
Ïîêàçàòåëüíî â ýòîì îòíîøåíèè èñïîëüçîâàíèå ìîäàëüíîé ëåêñèêè
â ðå÷è Ëèïû è Àêñèíüè. Åñëè â ðå÷è Ëèïû óïîòðåáëÿþòñÿ ãëàãîëû õîòåòü,
æåëàòü â óòâåðäèòåëüíîì çíà÷åíèè è ãëàãîë ìî÷ü ñ îòðèöàíèåì, ñîçäàâàÿ
òåì ñàìûì òðàãè÷åñêîå ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ìîäàëüíîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå õî÷ó, íî íå ìîãó», òî â ðå÷è âòîðîé ãåðîèíè èñïîëüçóþòñÿ ëèøü
îòðèöàòåëüíûå ôîðìû ãëàãîëîâ æåëàòü, õîòåòü è ïðåäèêàòèâà íàäî,
îáðàçóþùèå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå èíîãî, àãðåññèâíîãî è ãëóáîêî
áåçíðàâñòâåííîãî ïî ñâîåé ñóòè õàðàêòåðà: ÿ íå æåëàþ, ìíå ýòî íå íóæíî,
à ñòàëî áûòü, à ìîãó (èìåþ ïðàâî) ñîâåðøèòü âñå îñòàëüíîå, äàæå
ïðåñòóïëåíèå. Ñð.: Ëèïà ñòîÿëà ó äâåðè è êàê áóäòî õîòåëà ñêàçàòü:
»Äåëàéòå ñî ìíîé ÷òî õîòèòå: ÿ âàì âåðþ«, à åå ìàòü Ïðàñêîâüÿ,
ïîäåíùèöà ïðÿòàëàñü â êóõíå è çàìèðàëà îò ðîáîñòè (VIII, 422);
6 Ý.À. Ïîëîöêàÿ, Àíòîí ×åõîâ, [â:] Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ðóáåæà âåêîâ (1890-å  íà÷àëî
1920-õ ãîäîâ), Ìîñêâà 2001, êí. 1, ñ. 404.
7 Ã.Ï. Áåðäíèêîâ, ×åõîâ â ñîâðåìåííîì ìèðå, Âîïðîñû ëèòåðàòóðû 1980, ¹ 1, ñ. 73.
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Ìàìåíüêà, îò÷åãî ÿ åãî òàê ëþáëþ? Îò÷åãî ÿ åãî æàëåþ òàê? 
ïðîäîëæàëà îíà äðîãíóâøèì ãîëîñîì, è ãëàçà ó íåå çàáëåñòåëè îò ñëåç [ ].
Âîò îí íè÷åãî íå ìîæåò, íå ãîâîðèò, à ÿ âñå ïîíèìàþ, ÷åãî îí ñâîèìè
ãëàçî÷êàìè æåëàåò (VIII, 430); Ìîé ñûíî÷åê âåñü äåíü ìó÷èëñÿ, 
ñêàçàëà Ëèïà.  Ãëÿäèò ñâîèìè ãëàçî÷êàìè è ìîë÷èò, è õî÷åò ñêàçàòü è íå
ìîæåò (VIII, 433); Ëèïà õîòåëà ïåðåñòàòü, íî íå ìîãëà, è çàðûäàëà åùå
ãðîì÷å.  «Íå æåëàþ ÿ áîëüøå ñëóæèòü! Îòäàëè êàòîðæàíêå Áóòåêèíî,
 ïðîäîëæàëà êðè÷àòü Àêñèíüÿ.  îòäàéòå åé òåïåðü âñå,  ìíå îò âàñ
íè÷åãî íå íàäî!  Ê ìîåìó îòöó, ê ìàòåðè ïîåäåì, ñ àðåñòàíòàìè ÿ íå õî÷ó
æèòü! (VIII, 436).
Âåñüìà ÿðêî è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîñëåæèâàåòñÿ ñòîëêíîâåíèå
êîíôëèêòà ìåæäó æåëàíèåì è âîçìîæíîñòüþ â ëþáîâíûõ ñþæåòíûõ
ëèíèÿõ ïðîèçâåäåíèé ×åõîâà (Òðè ãîäà, Äàìà ñ ñîáà÷êîé, Äîì ñ ìåçîíèíîì,
Èîíû÷, Î ëþáâè). Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ×åõîâà ïðîáëåìà ëè÷íîãî
ñ÷àñòüÿ íå ñóùåñòâóåò èçîëèðîâàííî, îíà íåîòäåëèìà îò ñîöèàëüíîíðàâñòâåííûõ ïðîáëåì, ïîýòîìó ñòîëü äðàìàòè÷åí êîíôëèêò ãåðîåâ ìåæäó
æåëàíèåì ñ÷àñòüÿ è âîçìîæíîñòüþ äîñòè÷ü åãî. Îäíèõ ãåðîåâ (Ëàïòåâ,
Íèêèòèí, Àëåøèí) îí ïðèâîäèò ê ðàçî÷àðîâàíèþ, äðóãèõ (Ñòàðöåâ) 
ê ïðèñïîñîáëåíèþ è äåãðàäàöèè ëè÷íîñòè, òðåòüèõ (Ãóðîâ, Àííà
Ñåðãååâíà)  ê äóøåâíûì ñòðàäàíèÿì è ìó÷èòåëüíûì ïîèñêàì ñ÷àñòëèâîãî
èñõîäà. Â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ×åõîâ ñ þâåëèðíûì ìàñòåðñòâîì
âû÷åð÷èâàåò ïñèõîëîãè÷åñêóþ ëèíèþ äèíàìèêè ýòîãî êîíôëèêòà, ÷åìó
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èì
ìîäàëüíûõ ýêñïëèêàòîðîâ ñî çíà÷åíèåì æåëàòåëüíîñòè è âîçìîæíîñòè.
Ïîêàçàòåëåí â ïëàíå âûøåñêàçàííîãî ðàññêàç Äàìà ñ ñîáà÷êîé (1899),
â êîòîðîì îïèñûâàåòñÿ èñòîðèÿ ïðåâðàùåíèÿ áàíàëüíîãî êóðîðòíîãî
ëþáîâíîãî ôëèðòà â áîëüøóþ, íàñòîÿùóþ ëþáîâü. Òàê, ïðåäñòàâëÿÿ
÷èòàòåëÿì ãëàâíîãî ãåðîÿ ðàññêàçà, Äìèòðèÿ Äìèòðèåâè÷à Ãóðîâà, ×åõîâ
ðèñóåò åãî êàê îðäèíàðíîãî, õîðîøî îáåñïå÷åííîãî ÷åëîâåêà, íå
çàòðóäíÿþùåãî ñåáÿ ôèëîñîôñêèìè ðàçìûøëåíèÿìè î ñìûñëå
÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ è âîñïðèíèìàþùåãî æåíùèí êàê íèçøóþ ðàñó.
È ñ ýòèì ïåðâîíà÷àëüíûì îáðàçîì ãåðîÿ, ëåíèâî ðàçìûøëÿþùèì
î âîçìîæíîñòè êóðîðòíîãî çíàêîìñòâà ñ Àííîé Ñåðãååâíîé,
ïñèõîëîãè÷åñêè òî÷íî êîððåëèðóåò íåñîáñòâåííî ìîäàëüíûé ìîäèôèêàòîð
æåëàòåëüíîñòè íå ëèøíåå, óïîòðåáëåííûé ×åõîâûì â êîíñòðóêöèè
ñ ôîðìîé ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ, êîòîðûé ïèñàòåëü â äàííîì ñëó÷àå
ïðåäïî÷èòàåò ñîáñòâåííî ìîäàëüíîìó ýêñïëèêàòîðó õîòåëîñü èëè ìîæíî.
Ñð.: Åñëè îíà çäåñü áåç ìóæà è áåç çíàêîìûõ,  ñîîáðàæàë Ãóðîâ,  òî
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áûëî áû íå ëèøíåå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåé (VIII, 394). Ñð. òàêæå
ïñèõîëîãè÷åñêè òî÷íîå óïîòðåáëåíèå áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíîãî íàðå÷èÿ
ìîæíî, ïîä÷åðêèâàþùåãî, â ñèëó ñâîåãî áåçëè÷íîãî õàðàêòåðà,
äåçàêòèâíîñòü ñóáúåêòà 8 : Ãóðîâó áûëî óæå ñêó÷íî ñëóøàòü, åãî
ðàçäðàæàë íàèâíûé òîí, ýòî ïîêàÿíèå, òàêîå íåîæèäàííîå è íåóìåñòíîå;
åñëè áû íå ñëåçû íà ãëàçàõ, òî ìîæíî áûëî áû ïîäóìàòü, ÷òî îíà øóòèò
èëè èãðàåò ðîëü (VIII, 395). Íî ïî ìåðå òîãî êàê ó Ãóðîâà êðåïíåò
è ðàçðàñòàåòñÿ ëþáîâü ê Àííå Ñåðãååâíå, êàê èç ñ÷àñòëèâîãî, äîâîëüíîãî,
áåççàáîòíîãî ìîñêâè÷à, óìåâøåãî ïîëüçîâàòüñÿ ðàäîñòÿìè æèçíè, îí
ïðåâðàùàåòñÿ â ãëóáîêî íåóäîâëåòâîðåííîãî ÷åëîâåêà, âñòàâøåãî ïåðåä
òðàãè÷åñêè íåðàçðåøèìûìè äëÿ íåãî âîïðîñàìè9, ïèñàòåëü, ïîêàçûâàÿ
ýòîò ìó÷èòåëüíûé ïðîöåññ î÷èùåíèÿ ãåðîÿ ëþáîâüþ, ïðèáåãàåò
ïðåèìóùåñòâåííî ê ñîáñòâåííî ìîäàëüíûì ìîäèôèêàòîðàì õîòåòü,
õîòåëîñü, æåëàòü, ôèêñèðóþùèì ïîâûøåííóþ ïñèõîëîãè÷íîñòü æåëàíèÿ,
ñâÿçàííîãî ñî ñôåðîé ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé, à òàêæå ê ìîäàëüíûì
ãëàãîëüíî-èìåííûì ñî÷åòàíèÿì ñ ïîâûøåííîé ýêñïðåññèâíîé
òîíàëüíîñòüþ. Ñð.: Äåòè åìó íàäîåëè, áàíê íàäîåë, íå õîòåëîñü íèêóäà
èäòè, íè î ÷åì ãîâîðèòü (VIII, 397); È óæå òîìèëî ñèëüíîå æåëàíèå
ïîäåëèòüñÿ ñ êåì-íèáóäü ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè (VIII, 398); Åìó
õîòåëîñü ïîâèäàòüñÿ ñ Àííîé Ñåðãååâíîé è ïîãîâîðèòü, óñòðîèòü
ñâèäàíèå, åñëè ìîæíî (òàì æå); Ãóðîâ õîòåë ïîçâàòü ñîáàêó, íî ó íåãî
âäðóã çàáèëîñü ñåðäöå, è îò âîëíåíèÿ îí íå ìîã âñïîìíèòü, êàê çîâóò
øïèöà (VIII, 399);  îí ïîíÿë ÿñíî, ÷òî äëÿ íåãî òåïåðü íà ñâåòå íåò
áëèæå, äîðîæå è âàæíåå ÷åëîâåêà [ ] îíà áûëà åãî ãîðåì, ðàäîñòüþ,
åäèíñòâåííûì ñ÷àñòüåì, êàêîãî îí òåïåðü æåëàë äëÿ ñåáÿ (VIII, 401);
Ïðåæäå â ãðóñòíûå ìèíóòû îí óñïîêàèâàë ñåáÿ âñÿêèìè ðàññóæäåíèÿìè,
êàêèå òîëüêî ïðèõîäèëè åìó â ãîëîâó, òåïåðü æå åìó áûëî íå äî
ðàññóæäåíèé, îí ÷óâñòâîâàë ãëóáîêîå ñîñòðàäàíèå, õîòåëîñü áûòü
èñêðåííèì, íåæíûì  (VIII, 402).
Ñîâñåì èíà÷å âûãëÿäèò äèíàìèêà ìîäàëüíîãî ðèñóíêà â ðàññêàçå
Èîíû÷ (1898), â êîòîðîì ïîêàçûâàåòñÿ ýâîëþöèÿ ãåðîÿ Äìèòðèÿ Èîíû÷à
Ñòàðöåâà èç ìîëîäîãî ðîìàíòè÷åñêè íàñòðîåííîãî çåìñêîãî âðà÷à
â îáûêíîâåííîãî îáûâàòåëÿ, íè÷åì, êðîìå äåíåã è íåäâèæèìîñòè íå
èíòåðåñóþùåãîñÿ ÷åëîâåêà. È èñòîðèÿ ëþáâè Ñòàðöåâà ê Åêàòåðèíå
8 Â.Â. Áàáàéöåâà, Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå, Ìîñêâà
1968, ñ. 74.
9 Ã.Ï. Áåðäíèêîâ, À.Ï. ×åõîâ, Èäåéíûå è òâîð÷åñêèå èñêàíèÿ, Ëåíèíãðàä 1970, ñ. 451452.
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Èâàíîâíå (Êîòèêó), äåìîíñòðèðóþùàÿ äâèæåíèÿ äóøè ãåðîÿ ïî
íèñõîäÿùåé, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ôðàãìåíòîâ òàêîé ýâîëþöèè.
Ïîýòîìó, â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåãî ðàññêàçà, êîíôëèêò çäåñü
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íå ìåæäó æåëàíèåì è íåâîçìîæíîñòüþ åãî
îñóùåñòâëåíèÿ, à ìåæäó âîçìîæíîñòüþ è íåæåëàíèåì åþ âîñïîëüçîâàòüñÿ.
Ñð.:  íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïîãîâîðèòü ñ âàìè. Äàéòå ìíå õîòü
÷åòâåðòü ÷àñ, óìîëÿþ âàñ (324); ß íå âèäåë âàñ öåëóþ íåäåëþ, ÿ íå
ñëûøàë âàñ òàê äîëãî. ß ñòðàñòíî õî÷ó, ÿ æàæäó âàøåãî ãîëîñà
(VIII, 324); Ìíå íåîáõîäèìî ïîãîâîðèòü ñ âàìè, ÿ äîëæåí îáúÿñíèòüñÿ 
(òàì æå);  õîòåëîñü çàêðè÷àòü, ÷òî îí õî÷åò, ÷òî îí æäåò ëþáâè âî ÷òî
áû òî íè ñòàëî (VIII, 326); Íàêîíåö âîøëà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà [ ]
è Ñòàðöåâ çàëþáîâàëñÿ è ïðèøåë â òàêîé âîñòîðã, ÷òî íå ìîã âûãîâîðèòü
íè îäíîãî ñëîâà  (VIII, 327); Êàê æå âû ïîæèâàåòå?  ñïðîñèëà
Åêàòåðèíà Èâàíîâíà.  Íè÷åãî, æèâåì ïîíåìíîæêó,  îòâåòèë Ñòàðöåâ.
È íè÷åãî íå ìîã áîëüøå ïðèäóìàòü (VIII, 329); Ìíå íåîáõîäèìî
ïîãîâîðèòü ñ âàìè. Âàøà Å.Ò.  Îí ïðî÷åë ýòî ïèñüìî, ïîäóìàë è ñêàçàë
Ïàâå: »Ñêàæè, ëþáåçíûé, ÷òî ñåãîäíÿ ÿ íå ìîãó ïðèåõàòü, ÿ î÷åíü çàíÿò.
Ïðèåäó, ñêàæè, òàê äíÿ ÷åðåç òðè« (330); Êàê-òî, ïðîåçæàÿ ìèìî äîìà
Òóðêèíûõ, îí âñïîìíèë, ÷òî íàäî áû çàåõàòü õîòü íà ìèíóòêó, íî ïîäóìàë
è íå çàåõàë; Ó íåãî ìíîãî õëîïîò, íî âñå æå îí íå áðîñàåò çåìñêîãî
ìåñòà; æàäíîñòü îäîëåëà, õî÷åòñÿ ïîñïåòü è çäåñü è òàì (VIII, 331).
Êàê èçâåñòíî, ïðîöåññ àâòîðñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÷èòàòåëÿ
õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ âåñüìà ñëîæíûé, âåäü ÷èòàòåëü íå òîëüêî
»÷èòàåò«ïèñàòåëÿ, íî è òâîðèò âìåñòå ñ íèì, ïîäñòàâëÿÿ â åãî ïðîèçâåäåíèÿ
âñå íîâûå è íîâûå ñîäåðæàíèÿ 10 . Ïðîâåäåííûé íàìè àíàëèç
èñïîëüçîâàíèÿ ìîäàëüíîé ëåêñèêè â ðàññêàçàõ ×åõîâà ñ äîñòàòî÷íîé
íàãëÿäíîñòüþ, êàê íàì êàæåòñÿ, ïîçâîëèë óâèäåòü åå íåñîìíåííóþ ðîëü
êàê îäíîãî èç äåéñòâåííûõ òåêñòîâûõ ñðåäñòâ â îñóùåñòâëåíèè äàííîãî
ïðîöåññà.

10

Â.Â. Âèíîãðàäîâ, Î òåîðèè õóäîæåñòâåííîé ðå÷è, Ìîñêâà 1971, ñ. 8.
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Streszczenie
Tekstowa funkcja leksyki modalnej (na materiale prozy Czechowa)
W niniejszym artykule na materiale kilku utworów A.P. Czechowa, pochodz¹cych z ostatniego dziesiêciolecia jego twórczoci, rozpatruje siê funkcjonaln¹ rolê leksyki modalnej (czasowników i predykatywów), eksplikuj¹cej znaczenia modalnoci sytuacyjnej (znaczenia mo¿noci, koniecznoci, optatywnoci) jako jednego ze rodków wyra¿ania modalnoci autorskiej. Podkrelona
zostaje konwencjonalnoæ rozgraniczenia kategorii obiektywnoci/ subiektywnoci w odniesieniu
do modalnoci realizowanej w tekcie literackim.

Summary
Textual function of the modal vocabulary (on the basis of prose works by Chechov)
The paper considers the function of the lexicon with modal meaning (verbs and predicative
words), which expresses various shades of the situational modality (possibility, obligation,
volition) and develops the subjective modality. The study of A.P. Chekhovs stories The Duel,
Rothschilds Violin, The Teacher of Literature, The House with an Attic, Anna on the Neck, The
Lady with the Dog, Ionych, and the novelette A Boring Story has led to the conclusion that the
differentiation between the objective and subjective modality is but arbitrary.
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Transfer kultur w przek³adzie tekstów u¿ytkowych
Elementy kulturowe s¹ obecne  w mniejszym lub wiêkszym stopniu 
w ka¿dym tekcie, niezale¿nie od jego typu, jednak w przypadku tekstów u¿ytkowych jest to zjawisko niew¹tpliwie bardziej rozpowszechnione. Zwiêkszona
czêstotliwoæ wystêpowania elementów kultury w tego typu tekstach wynika
z ich specyfiki. Mianowicie, obs³uguj¹ one sferê komunikacji interpersonalnej
na p³aszczynie ekonomicznej, spo³ecznej, kulturalnej, powszechnie wystêpuj¹
równie¿ w codziennej komunikacji, staj¹c siê jej nieodzownym elementem.
Podstawowym zadaniem tego typu tekstów jest przekazywanie informacji
o wiecie zewnêtrznym, produktach, wynalazkach, us³ugach, ofertach turystycznych w ten sposób, by mog³y byæ u¿ytkowe, mo¿liwe do zastosowania w praktyce,
w codziennym ¿yciu. W zwi¹zku z powy¿szym prymarn¹ funkcj¹ tekstów u¿ytkowych jest funkcja informacyjna. Przekazywana w takim tekcie informacja powinna byæ jasna i przejrzysta, aby bez problemów mog³a byæ prawid³owo zrozumiana
przez przeciêtnego odbiorcê, a nastêpnie zastosowana do realizacji konkretnych
celów, np. obs³ugi sprzêtu gospodarstwa domowego czy te¿ orientacji w nieznanym miejscu. Funkcja informacyjna w tym przypadku implikuje wystêpowanie
kolejnej  funkcji impresywnej, poniewa¿ czytelnie sformu³owana informacja powinna sk³oniæ do w³aciwie ukierunkowanego dzia³ania. Dziêki wspó³wystêpowaniu tych dwóch funkcji mo¿liwa jest bardziej wyrana dyferencjacja takich pojêæ
jak, z jednej strony, tekst u¿ytkowy, z drugiej za  tekst specjalistyczny. Ma to
du¿e znaczenie z uwagi na fakt, ¿e teksty u¿ytkowe bardzo czêsto w³¹czane s¹ do
stosunkowo pojemnej kategorii tekstów specjalistycznych. I tak na przyk³ad
w koncepcji podzia³u tekstów specjalistycznych (Sachtexte), zaproponowanej
przez Wernera Kollera, znalaz³y siê nastêpuj¹ce rodzaje tekstów:
1) teksty fachowe, maj¹ce charakter specjalistyczny i zarazem ogólnojêzykowy, s³u¿¹ce do fachowej komunikacji z osobami i pomiêdzy osobami nie
bêd¹cymi fachowcami, po czêci tak¿e do komunikacji z i pomiêdzy specjalistami (np. teksty popularnonaukowe)  wed³ug Kollera s¹ to teksty specjalistyczne
w szerokim rozumieniu;
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2) teksty fachowe, które posiadaj¹ charakter ju¿ cile specjalistyczny
i przez to s³u¿¹ do komunikowania siê w w¹skim gronie specjalistów, np. literatura naukowo-techniczna  do tej kategorii tekstów nale¿¹ teksty specjalistyczne
w w¹skim rozumieniu;
3) teksty specjalistyczne, które w przewa¿aj¹cej czêci maj¹ charakter ogólnojêzykowy i s³u¿¹ g³ównie do komunikacji niefachowej, niespecjalistycznej 
do tej kategorii Koller zaliczy³ m.in. ró¿nego rodzaju teksty u¿ytkowe1.
Oba typy tekstów ³¹czy zatem ta sama lub bardzo zbli¿ona kategoria nadawcy: otó¿, zarówno teksty specjalistyczne sensu stricto (teksty naukowe), jak
i teksty u¿ytkowe s¹ generowane przez nadawców bêd¹cych specjalistami
w okrelonej dziedzinie. W przypadku tekstów u¿ytkowych tak¹ dziedzin¹ mo¿e
byæ np. ekonomia, prawo, turystyka, kulinaria itp. Dodatkowym natomiast elementem, wyranie ró¿nicuj¹cym te teksty, jest odbiorca  w przypadku tekstów
u¿ytkowych jest nim tzw. przeciêtny czytelnik, podczas gdy teksty specjalistyczne odnosz¹ siê do w¹skiego grona specjalistów w danej dziedzinie.
Na ten typ tekstu sk³ada siê bardzo wiele gatunków, ukszta³towanych w zale¿noci od rodzaju przekazywanej informacji, nadawcy (konkretnego czy ogólnego). Do najbardziej rozpowszechnionych z ca³¹ pewnoci¹ nale¿y: korespondencja urzêdowa (biurowa), instrukcje obs³ugi sprzêtów dospodarstwa
domowego, umowy handlowe, bankowe, poradniki i przewodniki turystyczne,
przepisy kulinarne itp.2 Jak widaæ, teksty u¿ytkowe stanowi¹ wewnêtrznie zró¿nicowan¹ kategoriê tekstów, wobec czego obiektem niniejszych badañ bêdzie
tylko jeden rodzaj takich tekstów  teksty przek³adów informatorów i przewodników turystycznych po Polsce w jêzyku rosyjskim. Wybór w³anie takiego
materia³u badawczego wynika, jak by³o ju¿ wspomniane na wstêpie, ze znacznego udzia³u elementów kulturowych (w szerokim tego s³owa znaczeniu) w tych
tekstach. St¹d te¿ analizie poddane zosta³y takie zjawiska jak: obyczaje, wiêta
kocielne i obrzêdowoæ z nimi zwi¹zana, tradycje narodowe, nazwy realiów,
nazwy w³asne, a wród nich nazwy osobowe (antroponimy), nazwy geograficzne
(toponimy), ideonimy, tj. nazwy utworów literackich, muzycznych, oraz nazwy
obiektów (kin, teatrów, domów wczasowych, itp.).
Analiza ww. tekstów wykaza³a, ¿e transfer kulturowy dokonuje siê na drodze wykorzystania nastêpuj¹cych strategii translatorskich:

1
2

W. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenchaft, Wiesbaden 1997, s. 274.
Handbuch Translation, hrsg. M. Snell-Hornby, H. G. Hönig, P. Kussmaul, P. A. Schmitt,
Tübingen 1999, s. 205.
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1. Egzotyzacji  polegaj¹cej na wprowadzeniu do t³umaczonego tekstu elementów obcych, typowych dla kultury jêzyka przek³adu. Jest to strategia bardzo
czêsto stosowana w badanych tekstach, poniewa¿ jej wystêpowanie w zasadzie
warunkuj¹ dwa czynniki: funkcja informacyjna tekstu u¿ytkowego (tekst tego
typu powstaje w celu zapoznania czytelnika obcojêzycznego z kultur¹ jêzyka
orygina³u) oraz brak w kulturze jêzyka docelowego stosownego analogu funkcjonalnego. Skoncentrowanie uwagi na aspekcie kulturowym jêzyka orygina³u,
który niezale¿nie od bliskoci kulturowej i stopnia pokrewieñstwa obu jêzyków
ma cechy wyranie dyferencjuj¹ce oba te obszary (m.in. poprzez bogat¹ sferê
onomastyki i toponimii), powoduje, ¿e wielokrotnie znalezienie odpowiedniego
analogu funkcjonalnego jest niemo¿liwe. Dodatkowo na p³aszczynie tekstów
u¿ytkowych (zw³aszcza analizowanych w niniejszym opracowaniu przewodników) egzotyzacja wydaje siê strategi¹ w pe³ni bezpieczn¹, nie utrudnia bowiem
zrozumienia tekstu przez odbiorcê. Wynika to z faktu, ¿e w tego typu tekstach
w odró¿nieniu np. od tekstów literackich egzotyzacji towarzyszy najczêciej jeli nie pe³na, to przynajmniej czêciowa semantyzacja danego pojêcia. Dodajmy,
i¿ w przypadku tekstów literackich, jeli taka semantyzacja wystêpuje, to najczêciej przybiera ona formê jedynie czêciowej.
a) Kàæäûé äåíü Ñòðàñòíîé íåäåëè ïî÷èòàåòñÿ êàê Âåëèêèé. Ïåðâûé
èç íèõ  ïðàçäíèê Ïàëüìîâîãî âîñêðåñåíüÿ, ïðåäøåñòâóþùèé
ïàñõàëüíîìó. Â ýòîò äåíü ïðèíÿòî ñâÿòèòü [...] âåòêè ïàëüìû, îëèâû, ëàâðà,
ñàìøèòà, âåðáû. (Ïðàç)
b) Íà ãðàíèöå ïàñõàëüíîãî öèêëà è ëåòíèõ ïðàçäíèêîâ ñòîèò áîëüøîé
êàòîëè÷åñêèé ïðàçäíèê Áîæüåãî òåëà (Corpus Domini) â ïåðâûé ÷åòâåðã
ïîñëå Ñâ. Òðîèöû. Â ýòîò äåíü óñòðàèâàþòñÿ ìàññîâûå ïðîöåñèè ïîä çâîí
êîëîêîëîâ ñ õâàëåáíûìè ãèìíàìè [...]. Âî ãëàâå èäåò ñâÿùåííèê è íåñåò
ïîä áàëäàõèìîì äàðîõðàíèòåëüíèöó ñ Õðèñòîì. (Ïðàç)
c) Íà÷àëî ñîðîêàäíåâíîãî ïîñòà ó êàòîëèêîâ ïðèõîäèòñÿ íà
ïåïåëüíóþ ñðåäó. Íàçâàíèå åå ïðîèçîøëî îò ñòàðîãî îáðÿäà ïîñûïàíèÿ
ãîëîâ ïåïëîì êàê ñèìâîëà îòïóùåíèÿ ãðåõîâ. (Ïðàç)
d) Â êà÷åñòâå äåñåðòà ìîæíî ïîðåêîìåíäîâàòü ðåöåïò ìàëèíîâîãî
òâîðîæíîãî òîðòà  ñýðíèêà, êîòîðûé â Ïîëüøå î÷åíü è î÷åíü ëþáÿò äî
ñèõ ïîð. (Êóõ)
e) äëÿ ïðîöåññà ïðèãîòîâëåíèÿ ãðèëÿ ïðèäóìàëè äàæå ñëîâî
ãðèëåâàíèå3 (Ãðèëü)
3

W niniejszym opracowaniu rezygnujê z wprowadzania stosownych fragmentów orygina³u
z uwagi na fakt, ¿e nawet nie korzystaj¹c bezporednio z takiego tekstu, nie mamy problemów ze
zrozumieniem jego treci  dotyczy on bowiem powszechnie znanych polskich realiów. Analizowane
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W przyk³adach a), b) i c) semantyzacja pojêcia odbywa sie poprzez zlokalizowanie w czasie przytoczonych wi¹t i wyjanienie obrzêdów z nimi zwi¹zanych:
Niedziela Palmowa przypada na niedzielê poprzedzaj¹c¹ Wielk¹ Niedzielê,
podczas której wiêci siê ga³¹zki palmy, drzewa oliwnego itd. wiêto Bo¿ego
Cia³a natomiast, jak wynika z przytoczonego powy¿ej fragmentu, to wiêto obchodzone w pierwszy czwartek po Zes³aniu Trójcy wiêtej, jego rytua³em s¹
liczne procesje z udzia³em duchownych i wiernych. roda Popielcowa to pocz¹tek wielkiego postu, w tym dniu kap³an posypuje g³owy wiernych popio³em.
Z kolei sernik (przyk³ad d) to deser w postaci bardzo popularnego w Polsce tortu
twarogowego. Pojêcie ãðèëåâàíèå jest wyjanione jako proces przygotowania
grilla, z kolei odpowied na pytanie, czym jest grill, mo¿na bez problemów
znaleæ w d³u¿szych fragmentach tekstu, w których opisywane s¹ tradycje i zwyczaje typowe dla polskiego grilowania. Niew¹tpliwie we wszystkich powy¿szych przyk³adach mo¿emy mówiæ o pe³nej sematyzacji opisywanych pojêæ.
Jako przyk³ad czêciowej semantyzacji natomiast mo¿e pos³u¿yæ zdanie nastêpuj¹ce:
f) Â èþíå âñòðå÷àåì íà Ãëàâíîì ðûíêå Ëàéêîíèêà, â äåêàáðå ìîæåì
âîñõèùàòüñÿ ñêàçî÷íûìè êðàêîâñêèìè øîïêàìè. (ÊñÊ)
Kontekst nie wyjania dok³adnie, czym s¹ s³ynne od wieków szopki krakowskie (poza stwierdzeniem, ¿e s¹ niczym z bajki) oraz Lajkonik, pojawia siê
jedynie ogólna informacja o ich lokalizacji w czasie.
2. Egzotyzacja po³¹czona z adaptacj¹ poprzez wprowadzenie analogu funkcjonalnego, np. Çèìíèé öèêë ñâÿòî÷íûõ ïðàçäíèêîâ êàòîëèêè çàâåðøàþò
äíåì Áîãîÿâëåíèÿ (Ýïèôàíèè), èëè òðåõ êîðîëåé  6 ÿíâàðÿ. (Ïðàç)
W tym przyk³adzie oprócz strategii egzotyzuj¹cej, realizowanej poprzez
wprowadzenie do tekstu wyra¿enia òðåõ êîðîëåé, pojawiaj¹ siê rodzime odpowiedniki w postaci Áîãîÿâëåíèÿ (Ýïèôàíèè).
Z uwagi na istnienie dwóch sposobów, za pomoc¹ których dokonuje siê
transfer kulturowy, mo¿na mówiæ o dwóch formach tych realizacji. Najczêciej
transfer taki nastêpuje poprzez tzw. transfer bezporedni, a wiêc na drodze transpozycji (transkodowania) z tekstu oryginalnego do tekstu przek³adu wyrazów
zagadnienia s¹ widoczne bez koniecznoci pos³ugiwania siê dwutekstami. W analizie pomijam
równie¿ ocenê jakoci przek³adów cytowanych fragmentów tekstów w ca³oci oraz poszczególnych
elementów, nie odnoszacych siê bezporednio do nazw realiów, których przek³ad w uwagi na ra¿¹ce wrêcz b³êdy jêzykowe (i nie tylko) budzi czêsto powa¿ne zastrze¿enia (np. b³¹d w tytule jednego z przewodników  Ïîçíàíü è åãî îêðåñòíîñòè, zamiast: Ïîçíàíü è åå îêðåñòíîñòè).
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lub wyra¿eñ odnosz¹cych siê do istniej¹cych zjawisk kulturowych. Transpozycja
taka zachodzi bez wprowadzania istotnych zmian semantycznych. Pojawianie
siê transferu bezporedniego zauwa¿yæ mo¿na na kilku p³aszczyznach leksykalnych. S¹ nimi:
a) nazwy w³asne, obejmuj¹ce nastêpuj¹ce kategorie:
 antroponimy w postaci imion, nazwisk, niekiedy tak¿e przydomków, np.
Èâî Îäðîâîíæ (ÊñÊ), ßí Ìàòåéêî (ÊñÊ), Ïàí Òâàðäîâñêè (ÊñÊ), Áîëåñëàâ
Õðàáðûé (Ïîç), Âèò Ñòâîø (Ïîëü);
 nazwy obiektów, np. Êîëëåãèóì Ìàéóñ (ÊñÊ), Õàöèåíäà (Ïîç), nazwa restauracji Ñìàêîø (Ïîç), nazwy hoteli Îðáèñ-Ìåðêóðû (Ïîç);
 tytu³y utworów, np. Ïàí Òàäåóø (ÊñÊ);
 toponimy, np. Ïîëåñüå (Ëþá), Êàçèìåæ-Äîëüíû (Ëþá, Ïîëü, Ïîëüøà),
Áàðàíóâ Ñàíäîìåðñêè (Ïîëü), Êîòëèíà Êëîäçêà (Ïîëü), Êðàñè÷èí (Ïîëü).
b) nazwy realiów: Ïàëüìîâîå âîñêðåñåíüå (Ïðàç), Êàðíàâàë (Ïðàç),
ïðàçäíèê òðåõ êîðîëåé (Ïðàç).
Forma zapisu z ogólnie przyjêtymi zasadami transkrypcji rosyjskiej jest
stosowana najczêciej w nazwiskach i toponimach. Niekiedy transferowi bezporedniemu towarzyszy niewielka adaptacja fonetyczna, ortograficzna, ewentualnie morfologiczna, np.: Ãåíðèõ Ñåìèðàäçêèé (ÊñÊ), Þçåô Èãíàòèé
Êðàøåâñêèé (ÊñÊ), Êàðë Øèìàíîâñêèé (ÊñÊ), Áîëåñëàâ Êðèâîóñòûé
(Ïîëü), Àâãóñò Ïîíÿòîâñêèé (Ïîëü). W niektórych przypadkach (dotyczy to
imion popularnych) formy te podawane s¹ w adaptowanym brzmieniu:
Ñèãèçìóíä III Âàçà (ÊñÊ, Ïîëü), Êàçèìèð ßãåëëîí÷èê (ÊñÊ), Êàçèìèð
Ñïðàâåäëèâûé (Ïîëüøà), Ìèõàèë Àðõàíãåë (ÊñÊ, Ïîëü).
Transfer bezporedni w tekstach przewodników turystycznych jest tak daleko posuniêty, ¿e czêsto  oprócz przetranskrybowanych form nazw w³asnych
(g³ównie chodzi tu o toponimy)  pojawiaj¹ siê w tekcie zapisy w jêzyku
orygina³u: Êóðíèê (Kórnik) (Ïîç), Ëåäíèöà (Lednica) (Ïîç), óë. Ãðîäçêà (ul.
Grodzka) (ÊñÊ), ïë. Ìàðèàöêàÿ (pl. Mariacki) (ÊñÊ). Takie formy maj¹ niew¹tpliwie pomóc turycie-obcokrajowcowi lepiej orientowaæ siê w topografii
terenu, po którym siê porusza lub zamierza siê poruszaæ.
Transfer bezporedni jest bezporedni¹ konsekwencj¹ zastosowania przez
t³umacza strategii egzotyzuj¹cej. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia
z adaptacj¹ po³¹czon¹ z egzotyzacj¹, mo¿emy mówiæ o transferze porednim.
Wyst¹pienie w tekcie transferu kultur (bezporedniego lub poredniego)
warunkuje szereg czynników. Jednym z nich  niew¹tpliwie najwa¿niejszym 
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jest cel danego tekstu. Na zale¿noæ wyboru strategii translatorskiej w³anie od
celu t³umaczonego tekstu wskazuje równie¿ Hans Vermeer, pisz¹c, i¿ we
wspó³czesnej europejskiej nauce o przek³adzie [...] t³umaczenie postrzegane jest
jako proces prowadz¹cy do takiego przekszta³cenia tekstu wyjciowego, w wyniku
którego powsta³y tekst docelowy na wszystkich mo¿liwych poziomach (zale¿nie
od celu t³umaczenia) naladuje orygina³4.
Cel ka¿dego tekstu realizowany jest poprzez funkcjê, jaka jest wyznaczana
ka¿dej wypowiedzi. W odniesieniu do tekstu u¿ytkowego, jak by³o wspomniane
na wstêpie, naczeln¹ funkcj¹ jest funkcja informacyjna, która ma za zadanie
zapoznaæ potencjalnego czytelnika z konkretnymi faktami, pewnym wycinkiem
rzeczywistoci do tej pory mu nieznanej. Przedstawiona w przewodniku informacja ma mieæ zastosowanie praktyczne, mianowicie ma za zadanie u³atwiæ
zwiedzaj¹cemu poruszanie siê po danym obszarze, podpowiedzieæ, na co mo¿na
czy wrêcz trzeba zwróciæ uwagê, zwiedzaj¹c dane miasto. Wartoæ poznawcza
takiego tekstu jest powi¹zana w sposób cis³y z implikacjami praktycznymi.
Transfer bezporedni takie funkcje bez w¹tpienia realizuje.
Innym czynnikiem, decyduj¹cym o wystêpowaniu transferu bezporedniego
czy te¿ poredniego, jest zjawisko dynamicznoci normy przek³adu, które wyklucza mo¿liwoæ przyjêcia ostatecznych, nie podlegaj¹cych jakimkolwiek
zmianom wytycznych co do zasad i sposobów t³umaczenia elementów kulturowych (i nie tylko). Jak s³usznie zauwa¿a R. Lewicki, socjologiczny (socjolingwistyczny) aspekt pozwala dostrzec, ¿e wymogi stawiane przez spo³eczeñstwo
s¹ historycznie zmienne5. Dlatego te¿ te same nazwy, w zale¿noci od czasu, w
jakim zosta³y przet³umaczone na jêzyk obcy (rosyjski), mog¹ mieæ w mniejszym
lub wiêkszym stopniu zró¿nicowane formalnie odpowiedniki. Badania nad zjawiskiem kszta³towania siê normy przek³adu dowodz¹, ¿e obecnie najczêciej
mamy do czynienia z formami transkrybowanymi, podczas gdy wczeniej sk³aniano siê raczej w kierunku adaptacji. Zagadnienie dynamicznoci normy przek³adu mo¿na rozpatrywaæ równie¿ w kontekcie zmiany desygnatów pojêæ w
kierunku ich rozszerzenia (niekoniecznie pod wp³ywem czasu). Takie zjawisko
daje siê zaobserwowaæ w przypadku niektórych nazw w³asnych (antroponimów i
toponimów) odnosz¹cych siê wprawdzie obecnie do ró¿nych desygnatów, ale
pierwotnie maj¹cych to samo ród³o.

4 H. J. Veermer, Übersetzen als kulturelle Transfer, [w:] M. Snell-Hornby (hrsg.), Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung, Tübingen 1994, s. 50 (t³umaczenie w³asne  M.M.).
5 R. Lewicki, Obcoæ w odbiorze przek³adu, Lublin 2000, s. 38.
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a) Ïëîùàäü Âîëüíèöà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ áûâøåãî ðûíêà ãîðîäà Êàçèìåæ,
çàëîæåííîãî â 1335ã. íà îñíîâàíèè ïðèâèëåãèè, ïðåäîñòàâëåííîé
Êàçèìèðîì Âåëèêèì. (Ëþá)
b) [...] áëàãîäàðÿ Êàçèìèðó Âåëèêîìó Êàçèìåæ Äîëüíû ïîëó÷èë
ãîðîäñêèå ïðàâà. (Ïîëü)
Zgodnie z istniej¹c¹ dawniej tendencj¹, forma Êàçèìèð, bêd¹ca antroponimem, jest form¹ adaptowan¹. Nazwa miasta natomiast jest ju¿ egzotyzmem 
pomimo tego, i¿ toponim powsta³ mniej wiêcej w tym samym czasie, w którym
panowa³ Kazimierz Wielki. Czêciowa, nie wykraczaj¹ca poza obszar nazw w³asnych, zmiana desygantów wymusi³a zmianê strategii  przy t³umaczeniu toponimów bowiem nie stosuje siê zabiegów adaptacyjnych.
Innym czynnikiem wp³ywaj¹cym na postaæ transferu jest tradycja, z jakiej
wywodzi siê przekaz kulturowy, a tak¿e kontakty kulturowe miêdzy dwiema spo³ecznociami jêzykowo-kulturowymi, w których dane dwuteksty funkcjonuj¹.
c) Ñ äàðñòâåííîé çàïèñè êîðîëÿ Âëàäèñëàâà ßãåëëû, â 1406 ãîäó, áûë
ïîñòðîåí â 15 âåêå êîñòåë Áîæüåãî Òåëà ó óë. Êðàêîâñêîé. (Ïîç)
d) Íûíåøíÿÿ ïîñòðîéêà [...] áûëà âîçäâèãíóòà â 1689-1703 ãã. íà ìåñòå
áûâøåãî ãîòè÷åñêîãî ñîáîðà, çàëîæåííîãî âî âðåìÿ âëàñòâîâàíèÿ êîðîëÿ
Âëàäèñëàâà ßãàéëî. (ÊñÊ)
e) Èñòîðè÷åñêè îñîáåííî öåííû ñàðêîôàãè ìîíàðõîâ; âíèìàíèå
ïðèêîâûâàþò, ïðåæäå âñåãî, ãîòè÷åñêèå: [...] Âëàäèñëàâà ßãåëëî
(ßãàéëî). (Ïîëü)
Pierwsza z tych form: ßãåëëo pozbawiona jest jakielkolwiek adaptacji,
przytaczana jest w takiej postaci, w jakiej funkcjonuje w kulturze jêzyka orygina³u (oczywicie po dokonaniu odpowiedniej transkrypcji). Forma druga natomiast  ßãàéëî z punktu widzenia czytelnika polskiego nosi wyrane znamiona
adaptacji fonetycznej. Tymczasem z punktu widzenia odbiorcy rosyjskiego równie¿ i ta forma nazwiska mo¿e byæ uwa¿ana za czysty egzotyzm pochodz¹cy tym
razem nie z jêzyka polskiego, lecz litewskiego. Zatem w tym konkretnym przypadku mo¿emy mówiæ o transferze bezporednim, ale nieco ró¿ni¹cym siê od
pozosta³ych przyk³adów. Otó¿ bezporedni charakter wynika tu nie z przejêcia
odpowiednika w niezmienionej postaci z tekstu jêzyka orygina³u, lecz z odwo³ania siê do praród³a tego nazwiska, czyli jêzyka trzeciego. Podobna z uwagi na
bliskie s¹siedztwo skala kontaktów kulturowych zarówno polsko-rosyjskich, jak
i litewsko-rosyjskich (ruskich) pozwala przypuszczaæ, i¿ obie formy s¹ równorzêdne.
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W tym miejscu na uwagê zas³uguj¹ równie¿ imiona ßí Ñîáåñêèé (ÊñÊ)
i Èîàíí Ïàâåë II (ÊñÊ). W obu przypadkach mamy do czynienia równie¿
z egzotyzacj¹ (a wiêc i transferem bezporednim), z tym, ¿e w pierwszym jest to
forma przejêta bezporednio z jêzyka orygina³u, tj. polskiego, podczas gdy druga
forma zosta³a przejêta z jêzyka ³aciñskiego (Johannes  Èîàíí).
Skutki, jakie wywieraj¹ przedstawione powy¿ej strategie, wprowadzane
w celu oddania transferu kulturowego, w wiêkszoci mo¿na oceniæ jako pozytywne. Z ca³¹ pewnoci¹ nie powoduj¹ one, jak mo¿na przypuszczaæ, zak³óceñ
w odbiorze tekstu przek³adu, zw³aszcza jeli chodzi o zastosowanie egzotyzacji,
(oczywicie pod warunkiem, ¿e wybrana strategia jest konsekwentnie stosowana
na przestrzeni ca³ego tekstu w odniesieniu do tego samego denotatu). Powy¿sze
strategie skutecznie realizuj¹ zamierzony cel t³umaczenia, jakim jest zapoznanie
odbiorcy tekstu przek³adu z wybranymi zjawiskami kultury jêzyka orygina³u.
Jest to podstawowy warunek skutecznoci tekstów u¿ytkowych, a zw³aszcza
przewodników po miastach i kulturze danego narodu.
Wykaz skrótów:
ÄäÊ
Ãðèëü
KñÊ





Êóõ
Ëþá




Ïîç



Ïîëü
Ïîëüøà
Ïðàç
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M. Repetowski, Äâà äíÿ â Êðàêîâå, przek³ad M. Polakiewicz,Kraków.
Ãðèëü, [online]<www.polska.ru/opinji/narod/gril/html>.
F. Wilkoñska, K. G¹dek, Êðàêîâ ñ Êàçèìåæåì (ìèíè-ïóòåâîäèòåëü), przek³ad
INTERLANG.
Ââåäåíèå â ïîëüñêóþ êóõíþ, [online] <www.polska.ru/kultura/kuchnia.html>.
Ëþáëèíñêîå âîåâîäñòâî, [online] <www.polska.ru/przewodnik/wojewodstwa/lubelskie.html>.
Â. Ëåíöêè, Ïîçíàíü è åãî6 îêðåñòíîñòè, ïåðåâîä Ñâåòëàíà Á.×åðíÿê, Poznañ
1993.
Ð. Ìàð÷èíåê, Ïîëüøà, ïåðåâîä Â. Ìàðèí÷åíêî, Kraków.
Ì. Ùåïàíñêèé, Ïîëüøà, ïåðåâîä Î. Õàðêåâè÷, Âàðøàâà 2001.
Ïðàçäíèêè ðóññêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, [online] <www.polska.ru/kultura/religia/swieta/html>.
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Ðåçþìå
Ïåðåäà÷à ýëåìåíòîâ êóëüòóðû â ïåðåâîäå áûòîâûõ òåêñòîâ
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àíàëèçó áûëè ïîäâåðãíóòû ñïîñîáû ïåðåäà÷è ýëåìåíòîâ êóëüòóðû
â òåêñòàõ, ãëàâíûì îáðàçîì, ïóòåâîäèòåëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê ò. íàç. áûòîâûì òåêñòàì.
Ïðèíÿòî ãîâîðèòü î äâóõ îñíîâíûõ ñòðàòåãèÿõ ïåðåäà÷è òàêèõ ýëåìåíòîâ: 1) ýêçîòèçàöèè
è 2) àäàïòàöèè (÷àùå âñåãî âìåñòå ñ ýêçîòèçàöèåé). Âûñîêàÿ ÷àñòîòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ
ïåðâîé ñòðàòåãèè îáóñëîâëåíà ôóíêöèåé äàííîãî òåêñòà, ò.å. åãî èíôîðìàòèâíûì
õàðàêòåðîì. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ è îòñóòñòâèå àäàïòàöèè áåç ñîåäèíåíèÿ åå ñ ýêçîòèçàöèåé.
Êðîìå òîãî, íà âûáîð òîé èëè èíîé ïåðåâîä÷åñêîé ñòðàòåãèè èìåþò âëèÿíèå òàêèå ôàêòîðû,
êàê: äèíàìè÷åñêèé õàðàêòåð íîðìû ïåðåâîäà è âëèÿíèå òðàäèöèè ÿçûêîâûõ êîíòàêòîâ.

Summary
Cultural transfer in the translation of functional texts
This article provides an analysis of translation methods of elements of culture in guidebooks,
which belong to the so-called functional texts. There are two basic translation strategies of such
lexis: 1) exotisation and 2) adaptation (most frequently combined with exotisation). The high
frequency of the first strategy depends on the informative function of a given text. This function
results in the lack of occurrence of adaptation, uncombined with exotisation. Moreover, the choice
of the particular translation strategy is influenced by the following factors: the dynamic character
of the translation norm and the impact of the tradition of interlinguistic relations.
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Zarys specyfiki zapo¿yczeñ we wspó³czesnym
rosyjskim i polskim jêzyku prawnym
Kszta³towanie siê jêzyka prawnego jest zwi¹zane nieod³¹cznie z kszta³towaniem siê prawa obowi¹zuj¹cego w jakim pañstwie w okrelonym czasie. Prawo
z kolei jest nieod³¹cznym elementem pañstwa. Jednoczenie z powstawaniem prawa powstawa³y równie¿ rodki bêd¹ce narzêdziem wyrazu, komunikacji, przekazywania okrelonych norm postêpowania, nakazów i zakazów. W literaturze wskazuje siê na ró¿norodne zwi¹zki prawa z pañstwem. Za podstawowy uznano
zwi¹zek genetyczny, przejawiaj¹cy siê w tym, ¿e prawo i pañstwo powsta³y w tym
samym czasie i w wyniku analogicznych przeobra¿eñ cywilizacyjnych 1  co jednoczenie jest zaprzeczeniem istnienia prawa przed powstaniem pañstwa.
Zgadzaj¹c siê z niniejsz¹ teori¹, nielogiczne by³oby wnosiæ, i¿ jêzyk prawny
jako narzêdzie danej dyscypliny istnia³ przed pojawieniem siê pañstwa. Tak
wiêc pocz¹tków jêzyka prawnego sensu largo nale¿y upatrywaæ w pocz¹tkach
pañstwowoci, przekszta³cania siê struktury rodowo-plemiennej w organizacjê
pañstwow¹. Id¹c tym tropem, mo¿na wysun¹æ teoriê, i¿ jêzyk prawny siêga
swoj¹ genez¹ do IV tysi¹clecia p.n.e., kiedy to liczne spo³ecznoci dojrza³y do
zast¹pienia instytucji rodowo-plemiennej pañstwow¹. Nale¿y jednak równie¿
zwróciæ uwagê na fakt istnienia opozycyjnej tezy, której zwolennicy g³osz¹, i¿
pañstwo powsta³o póniej ni¿ prawo, które towarzyszy spo³ecznemu zorganizowaniu ludzi od zarania dziejów. Podstaw¹ takiego stanowiska jest odwo³anie siê
do tzw. naturalnego porz¹dku rzeczy oraz prawa naturalnego 2. Warto równie¿
wspomnieæ o hipotezie Wilhelma Humbolda 3, zgodnie z któr¹ jêzyk jest starszy
ni¿ pocz¹tki najstarszych cywilizacji, jest wiêc si³¹ sprawcz¹ w kulturze i wiecie obiektywnym, w sferze ontologii zewnêtrznej. Z tych te¿ przyczyn trudno
jest definitywnie os¹dziæ i wskazaæ konkretny moment w historii, w jakim nast¹pi³o pojawienie siê jêzyka prawnego, s³u¿¹cego do formu³owania i wyra¿ania
norm postêpowania.
1
2
3

A. Redelbah, Wstêp do prawoznawstwa, Poznañ 1999, s. 60.
Ibidem.
R. L. Brown, Wilhelm von Humboldts Conception of Linguistic Relativity, Paris 1968.
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Jêzyk, wystêpuj¹cy zarówno w wersji pisanej, jak i mówionej, jest narzêdziem komunikacji w ró¿norodnych sferach ¿ycia spo³eczeñstwa i jednostki.
O wyborze u¿ytych rodków jêzykowych rozstrzygaj¹ zarówno typy wypowiedzi, np. potoczne, naukowe, urzêdowe, jak i treæ i cel wypowiedzi. W wyniku
d³ugotrwa³ego uzusu pewnego zespo³u elementów jêzykowych, uznawanych za
szczególnie przydatne w wypowiedziach danego typu, kszta³tuj¹ siê tzw. style
funkcjonalne jêzyka i normy stylistyczne4. W p³aszczynie lingwistycznej wyodrêbniony zosta³ jêzyk prawny, który dla jednych stanowi podjêzyk jêzyka naturalnego5, dla innych za po prostu fragment jêzyka potocznego6. Rezultatem
badañ nad semiotycznymi problemami w naukach prawnych, prowadzonymi
g³ównie przez Bronis³awa Wróblewskiego, by³o rozgraniczenie jêzyka prawnego
sensu largo na jêzyk prawny i prawniczy7. J. Woleñski ukazuje jêzyk prawny
jako ogó³ zwrotów jêzykowych zawartych w tekcie prawnym, czyli w aktach
normatywnych przyjêtych w danym systemie prawnym za ród³a prawa8. Natomiast Z. Ziembiñski odró¿nia jêzyk przepisów prawnych od jêzyka norm prawnych i kwalifikuje oba te jêzyki jako odmiany jêzyka prawnego9. Z kolei wedle
Jana Gregorowicza pojêciami prawnymi s¹ wszystkie pojêcia wystêpuj¹ce
w przepisach prawnych i w nauce prawa10. Mimo ró¿norodnych definicji, interpretacja szeregu deskrypcji sprowadza siê do takiego rozró¿nienia, jakie wskazuje J. Pieñkos. Przedstawia on jêzyk prawny jako jêzyk ustawodawcy, a prawniczy jako jêzyk doktryny prawniczej11.
Przedmiotem zainteresowañ niniejszego artyku³u jest specyfika zapo¿yczeñ
wystêpuj¹cych w polskim i rosyjskim jêzyku prawnym i prawniczym, a wiêc
jêzyku prawnym sensu largo.
Najdawniejszymi zapo¿yczeniami w jêzyku polskim s¹ wyrazy zaczerpniête
z ³aciny i greki. ród³a wp³ywów obcych na jêzyk rosyjski i polski w przesz³oci
by³y ró¿ne. Pocz¹wszy od XII wieku zauwa¿alny jest w jêzyku polskim wp³yw po¿yczek niemieckich, m.in. lichwa, ho³d, koszt, warunek, czynsz12. Dla jêzyka rosyjskiego
4
5

D. Buttler, Kultura jêzyka polskiego, Warszawa 1973, s. 58.
T. Gizbert-Studnicki, Jêzyk prawny a jêzyk prawniczy, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Prawnicze, z. 55, s. 223.
6 J. Woleñski, Jêzyk prawny w wietle wspó³czesnych metod analizy semantycznej, Zeszyty
Naukowe UJ. Prace Prawnicze, z. 31, s. 142.
7 B. Wróblewski, Jêzyk prawny i prawniczy, Kraków 1998.
8 J. Wolleñski, Jêzyk prawny w wietle wspó³czesnych metod..., s. 150.
9 Z. Ziembiñski, Le language du droit et language juridique, Archives de Philosophie du
Droit, vol. 19, 1974, s. 27.
10 J. Gregorowicz, Definicje w prawie i w nauce prawa, Warszawa 1999, s. 1819.
11 J. Pieñkos, Podstawy juryslingwistyki, Warszawa 1999, s. 18.
12 Z. Klemensiewicz, Historia jêzyka polskiego, cz. I: Doba staropolska, Warszawa 1961, s. 144.
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we wspomnianym okresie wa¿nym ród³em zapo¿yczeñ by³y kraje Wschodu, a cilej jêzyk perski i tatarski, np.: äåíüãà, òàìãà (c³o), ÷èí (urz¹d), ÿñûðü, îðäà.
Zapo¿yczenia ³aciñskie przedostawa³y siê do jêzyka rosyjskiego porednio,
g³ównie za porednictwem jêzyka polskiego, póniej tak¿e niemieckiego, a tak¿e
stosunkowo póno, bo dopiero w XVII, XVIII wieku13. ród³em greckich po¿yczek by³y przede wszystkim jêzyki ukraiñski i polski. Zapo¿yczeniami tego rodzaju w sferze s³ownictwa prawnego s¹ np. wyrazy typu: àíàðõèÿ, öåðåìîíèÿ,
äåìîêðàòèÿ, äèêòàòóðà, êîíñòèòóöèÿ, ìåìîðàíäóì, ïëåíóì, ôðàêöèÿ. Charakterystyczne dla po¿yczek ³aciñskich i greckich s¹ afiksy: -um, -us, -cja, -ent, ura, -tor, -ent, -tor, -fon, -in-, tak jak np. w wyrazach: plenum, prezydium, forum,
referendum, ultimatum. W póniejszym okresie wiêkszoæ po¿yczek ³aciñskich
utraci³a w jêzyku rosyjskim wspomniane afiksy (np. ³ac. decretum; ros. äåêðåò;
pol. dekret). Wystêpuj¹cy we wspó³czesnych przemowach wyraz permisja w znaczeniu zgoda, zezwolenie po powierzchownej analizie zdaje siê byæ bezporednim zapo¿yczeniem z angielskiego od s³owa permission pozwolenie, jednak¿e
wielokrotnie, niekiedy zdawa³oby siê oczywiste ród³o zapo¿yczeñ, okazuje siê
mylnym. Przytoczone s³owo pochodzi bowiem z jêzyka ³aciñskiego i ju¿ w staro¿ytnoci posiada³o przypisane mu obecnie znaczenie terminologiczne.
Za prekursora w dziedzinie prawa i dyplomacji uznaje siê Grecjê oraz imperium rzymskie, których leksykalny zasób terminów prawniczych sta³ siê dominuj¹cym ród³em zapo¿yczeñ dla wielu systemów jêzykowych. To w³anie tam
powsta³y pierwsze dyplomatyczno-prawnicze archiwa, s³owniki dyplomatyczne,
podstawy miêdzynarodowego savoir vivreu i inne narzêdzia, którymi pos³uguje
siê wspó³czesne prawo14. Przyk³adów takich mo¿na podaæ wiele, chocia¿by ³ac.
consolatio, pol. konsolacja; ang. consolation pocieszenie; ³ac. imaginatio 
wyobrania, pol. imaginowaæ; ang. imagination. Okazuje siê, i¿ wspó³czesne
zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego dotycz¹ce leksyki prawnej s¹ czêsto zapo¿yczeniami porednimi.
Koniec XX wieku charakteryzowa³ siê w jêzyku prawnym intensyfikacj¹
procesu zapo¿yczeñ z jêzyka angielskiego i to nie tylko w areale europejskim.
Stwierdzenie to popiera wielu lingwistów, m.in. L.P. Krysin15, L. Ferm16,
G.G. Timofiejewa17, M. Wójtowicz18.
13
14
15
16
17
18

K. Zrehoffer, Wyrazy pochodzenia ³aciñskiego i greko-³aciñskiego, Warszawa 1997, s. 4851.
Britannica, Poznañ 1999, t. X, s. 100120.
L. Krysin, Çàìåòêè îá èíîñòðàííûõ ñëîâàõ, Ðóññêàÿ ðå÷ü 2000, ¹ 11/12.
L. Ferm, Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ðóññêîé ëåêñûêè â íîâåéøèé ïåðèîä, Upsala 1994.
G. Timofiejewa, Íîâûå àíãëèéñêèå çàèìñòâîâàíèÿ â ðóññêîì ÿçûêå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1995.
M. Wójtowicz, Î íîâûõ àíãëèéñêèõ çàèìñòâîâàíèÿõ â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå,
Studia Rossica Posnaniensia, vol. XXVI, 1995.
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We wspó³czesnej polszczynie dominuj¹ zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego o charakterze graficznym lub fonetyczno-graficznym, np.: ang. handicap, pol.
handikap; ang. emiter, pol. emiter. Wi¹¿e siê to ze znacz¹cym wzrostem znaczenia i dostêpnoci jêzyka pisanego pocz¹wszy od XIX wieku. Natomiast w jêzyku
rosyjskim, w zwi¹zku z koniecznoci¹ zmiany pisowni, dominuj¹ce s¹ nadal
zapo¿yczenia fonetyczne.
Kolejn¹ daj¹c¹ siê zaobserwowaæ cech¹ wspó³czesnego jêzyka prawnego,
czerpi¹cego z zasobów leksykalnych innych jêzyków, jest zapo¿yczanie obcych
terminów przy jednoczesnym synonimicznym istnieniu rodzimych odpowiedników. U¿ywanie obcych zwrotów prowadzi do internacjonalizacji jêzyka prawnego, a co za tym idzie  do klarownoci, jednakowej interpretacji i jednoznacznej
percepcji u¿ywanej leksyki. Do wspó³czesnych zapo¿yczeñ wystêpuj¹cych w jêzyku rosyjskim i polskim mo¿emy zaliczyæ nastêpuj¹ce przyk³adowe jednostki
leksykalne o charakterze miêdzynarodowym:
Zapo¿yczenie
polskie
Akredytacja
Agriment
Audytor
Deportacja
Denuncjacja
Deklaracja
Demarkacja granic
Emigrant
Emisariusz
Emigracja
Konsensus
Inkorporacja
Impiczment
Interwencja
Konkordat
Koalicja
Memorandum
Miting
Neutralnoæ
Nuncjatura
Notyfikacja
Okupacja
Parafowaæ
Parytet

Synonim
polski
upowa¿nienie
zgoda
inspektor
wydalenie
doniesienie
owiadczenie
wytyczenie granic
obcokrajowiec
pos³aniec
opuszczenie kraju
zgoda, porozumienie
w³¹czenie
pozbawienie praw
Wtr¹cenie siê
pakt
zwi¹zek,
porozumienie
notatka dla pamiêci,
nieformalne
pismo
dyplomatyczne
zebranie
bezstronnoæ
poselstwo Watykanu
zawiadomienie
zabór, zajêcie
podpisaæ
równoæ

Zapo¿yczenie
rosyjskie
àêðåäèòàöèÿ
àãðåìàí
àóäèòîð
äåïîðòàöèÿ
äåíîíñàöèÿ
äåêëàðàöèÿ
äåìàðêàöèÿ ãðàíèö
ýìèãðàíò
ýìèññàð
ýìèãðàöèÿ
êîíñåíñóñ
èíêîðïîðàöèÿ
èìïè÷ìåíò
èíòåðâåíöèÿ
êîíêîðäàò
êîàëèöèÿ

Synonim
rosyjski
íàçíà÷åíèå
ñîãëàñèå
ðåâèçîð
âûäâîðåíèå
oòêàç
çàÿâëåíèå
ðàçãðàíè÷åíèå
èíîñòðàíåö
ïîñëàííèê
âûñåëåíèå
ñîãëàñèå
âêëþ÷åíèå
ëèøåíèå ïðàâ
âìåøàòåëüñòâî
ïàêò
îáúåäèíåíèå, ñîþç

ìåìîðàíäóì

ïaìÿmíaÿ çaïèñêa

ìèòèíã
íåéòðàëèòåò
íóíöèàòóðà
íîòèôèêàöèÿ
îêêóïàöèÿ
ïàðàôèðîâàòü
ïàðèòåò

ñîáðàíèå
íåó÷àñòèå
ïîñîëüñòâî
îïîâåùåíèå
çàõâàò
ïîäïèñàòü
ðàâåíñòâî,
ðàâíîïðàâèå

Zarys specyfiki zapo¿yczeñ we wspó³czesnym rosyjskim i polskim...
ïðîëîíãàöèÿ
ïðåðîãàòèâà

Ratyfikacja
Rezolucja
Retorsje
Repatriacja

przed³u¿enie
przywilej,
pierwszeñstwo
zatwierdzenie
postanowienie
kara, odwet
powrót do ojczyzny

Restytucja
Jurysdykcja
Sankcja

odnowienie
prawodawstwo
kara

ðåñòèòóöèÿ
þðèñäèêöèÿ
ñàíêöèÿ

Status

stan prawny, pozycja
spo³eczna
niepodleg³oæ,
niezale¿noæ

ñòàòóñ

Prolongata
Prerogatywa

Suwerennoæ

ðàòèôèêàöèÿ
ðåçîëþöèÿ
ðåòîðñèè
ðåïàòðèàöèÿ

ñóâåðåíèòåò
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ïðîäëåíèå
èñêëþ÷èòåëüíîå
ïðàâî
óòâåðæäåíèå
ðàçðåøåíèå
ðåïðåññàëèè
Âîçâðàùåíèå
íà ðîäèíó
âîññòàíîâëåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâî
còîðîæàéøåå
ïîñòàíîâëåíèå
ïðàâîâîå
ïîëîæåíèå
íåçàâèñèìîñòü

Istnieje wiele przyczyn czerpania z zasobu leksykalnego innego jêzyka.
Wspomniany wczeniej rozwój kontaktów miêdzynarodowych, koniecznoæ nominacji rzeczy oraz zjawisk zalicza siê do przyczyn pozajêzykowych, natomiast
do przyczyn jêzykowych Maria Goroszkiewicz zalicza19:
1) tendencjê do usuwania polisemii wyrazu rodzimego, upraszczanie jego
struktury semantycznej, np. pol. przewrót radykalny zwrot, obalenie panuj¹cego, figura akrobacji lotniczej, æwiczenie gimnastyczne; zapo¿yczenie  pucz
przewrót wojskowy;
2) potrzebê konkretyzacji i detalizacji pojêæ, rozgraniczania odcieni znaczenia: pol. podpis pe³ny sk³adaj¹cy siê z imienia i nazwiska lub z samego nazwiska; zapo¿yczenie  parafa podpis skrócony;
3) zasadê oszczêdnoci rodków jêzykowych (zastêpowanie rodzimych
zwrotów zapo¿yczonymi wyrazami), np.: pol. pose³ Stolicy Apostolskiej; zapo¿yczenie  nuncjusz.
Porównuj¹c zapo¿yczenia leksykalne w innych stylach jêzykowych, w których czêsto zapo¿yczone rzeczowniki charakteryzuje tendencja do zmian znaczenia20 w porównaniu z semantyk¹ orygina³u, zapo¿yczenia prawnicze zachowuj¹ znaczenie jêzyka ród³owego. Zauwa¿alny jest natomiast du¿y stopieñ
dyferencjacji formalnej, tj. akcentowej, fonetycznej, gramatycznej.
19 M. Doroszkiewicz, Studia nad wp³ywami polskimi na rosyjsk¹ leksykê gwarow¹, Wroc³aw
1991, s. 8.
20 H. Kara, Rusycyzmy s³ownikowe w polszczynie okresu zaborów, Warszawa 1996.
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Reasumuj¹c, celowe wydaje siê zwrócenie uwagi na donios³¹ rolê, jak¹
odgrywaj¹ we wspó³czesnym jêzyku prawnym zapo¿yczenia, na tendencje do
intelektualizacji jêzyka oraz globalizacji jêzykowej, przejawiaj¹cej siê w budowaniu równoleg³ych terminów.
Ðåçþìå
Ñïåöèôèêà çàèìñòâîâàíèé â þðèäè÷åñêîì ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ
Òåìîé íàñòîÿùåé ñòàòüè ÿâëÿþòñÿ çàèìñòâîâàíèÿ â þðèäè÷åñêîì ðóññêîì è ïîëüñêîì
ÿçûêàõ. Ïðè îïèñàíèè ïðîöåññîâ âíåäðåíèÿ èíîÿçû÷íûõ ñëîâ â óïîìÿíóòûå ÿçûêè
çàòðîíóòî âîïðîñû òåîðèè ëåêñè÷åñêîãî çàèìñòâîâàíèÿ, îáðàùåíî âíèìàíèå íà òåíäåíöèè
îáîãàùåíèÿ ñëîâàðíîãî þðèäè÷åñêîãî ñîñòàâà è ÿçûêîâîé ãëîáàëèçàöèè â ñôåðå
âíóòðåííèõ è âíåøíèõ âëèÿíèé. Çàìåòåíû òåíäåíöèè ê èíòåëåêòóàëèçàöèè ÿçûêà, à òàêæå
ïðîÿâëÿþùàÿñà â ôîðìóëèðîâêå ïàðàëëåëüíûõ òåðìèíîâ ãëîáàëèçàöèÿ ÿçûêà.

Summary
Specificity of borrowings in the modern Russian legal language
The article focuses attention on the importance of the lexical borrowings in contemporary
legal language. The research field covers Russian and Polish legal lexical systems. In both language
systems one can observe the tendency to create more sophisticated specialized vocabulary, language
globalization that is being expressed by creating parallel terms.
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Precedensowe fenomeny kultury w przestrzeni intertekstowej
(na materiale publicystyki polskiej i rosyjskiej)
Problematyka zwi¹zana z precedensowoci¹ w jêzyku jest chêtnie podejmowana we wspó³czesnych badaniach lingwistycznych. Precedensowoæ jest zjawiskiem aktywnie wystêpuj¹cym i wykorzystywanym w polskich i rosyjskich tekstach. Przedmiotem naszych rozwa¿añ bêd¹ precedensowe fenomeny kultury,
a cilej precedensowe nazwy miejsc i osób wystêpuj¹ce w rosyjskim i polskim
dyskursie publicystycznym. Uwa¿amy, ¿e znajomoæ precedensowych fenomenów kultury jest potrzebna w procesie komunikacji, aby odbywa³a siê ona bez
zak³óceñ.
Celem artyku³u jest kognitywne i intertekstualne spojrzenie na procesy zachodz¹ce w jêzykach rosyjskim i polskim, po to, aby ukazaæ, w jaki sposób
precedensowe fenomeny kultury funkcjonuj¹ we wspó³czesnych tekstach publicystycznych. Wyra¿amy pogl¹d, ¿e precedensowe fenomeny kultury to zwiniête, skondensowane teksty, które ñïîñîáíû âñòóïàòü â ñîæíûå îòíîøåíèÿ êàê
ñ îêðóæàþùèì êóëüòóðíûì êîíòåêñòîì, òàê è ñ ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèåé
i które îáíàðóæèâàÿ ñèïîñîáíîñòü êîíäåíñèðîâàòü èíôîðìàöèþ, ïðèîáðåòàþò ïàìÿòü1.
Na precedensowe antroponimy i toponimy chcielibymy spojrzeæ jako na
jednostki leksykalne, za którymi stoj¹ teksty kultury, a które wplecione w tekst
aktualny daj¹ efekt intertekstualny. Spróbujemy zdefiniowaæ tekstowoæ fenomenów kultury. Uwa¿amy, ¿e jest to potrzebne, gdy¿ w odniesieniu do precedensowych fenomenów kultury, mówimy za J. £otmanem, o tekcie w tekcie.
Znajomoæ precedensowych fenomenów kultury nie jest mo¿liwa bez poznania
kultury, dlatego uwa¿amy, ¿e na jêzyk nale¿y spojrzeæ nie tylko z punktu widzenia struktury, ale przede wszystkim przez pryzmat kultury. Pe³ne poznanie jêzyka wi¹¿e siê z wnikniêciem w g³¹b kultury.
1 J. Levchenko, S. Salupere, Ìàòåðèàëû ê ñëîâàðþ òåðìèíîâ Òàðòóñêî-Ìîñêîâñêîé
øêîëû, Tartu 1999, s. 297.
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Wspó³czesne badania nad jêzykiem, uwzglêdniaj¹ce jego kognitywny
aspekt, pokazuj¹ jak wa¿na jest znajomoæ kultury w komunikacji i w procesie
przyswajania jêzyka. Problematyka przenikania jêzyka i kultury jest obecna
w wielu rozwa¿aniach nad wspó³czesnym jêzykiem. Nie bez znaczenia pozostaje
zjawisko precedensowoci. Nasz¹ uwagê skupimy przede wszystkim na funkcjonowaniu wybranych antroponimów i toponimów precedensowych we wspó³czesnym dyskursie publicystycznym rosyjskim i polskim. Uwa¿amy, ¿e maj¹ one
niebagatelny wp³yw na poznanie jêzyka i kultury.
Istnieje wiele definicji kultury i nie jest mo¿liwe przytoczenie ich wszystkich. Ju¿ wczeniej przyjêlimy w oparciu o ró¿norodny materia³ definicyjny,
w³asn¹, robocz¹ definicjê kultury, odwo³uj¹c siê do tartusko-moskiewskiej szko³y semiotycznej2. Pos³uguj¹c siê terminem kulturowy trzeba mieæ na uwadze
ca³okszta³t dorobku ludzkoci  i to zarówno materialnego, jak i duchowego,
przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Kultura ma zdolnoæ przekazywania
wiedzy i dowiadczeñ jednostki. Pomiêdzy kultur¹ a pamiêci¹ jednostki czy
kolektywu mo¿na postawiæ znak równoci, a wiêc kultura jest bezsprzecznie
zwi¹zana z przesz³oci¹. J. £otman podkrela, i¿ jêzyk niewiadomie wzbudza
w nas myli o historycznej ci¹g³oci istnienia i dodaje, ¿e jêzyk to kod plus jego
historia3. Precedensowe fenomeny kultury s¹ elementami kodu i kultury,
a w swojej strukturze chroni¹ i przechowuj¹ wiedzê nie tylko historyczn¹, ale
równie¿ informacje o literaturze, sztuce, tzn. o kulturze w³anie. Ponadto dziêki
temu, ¿e kondensuj¹ m.in. teksty, ¿yj¹ w pamiêci odbiorców.
Teoria precedensowych fenomenów kultury zosta³a zaproponowana przez
grupê moskiewskich uczonych (I. W. Zacharenko, W. W. Krasnych, D. B. Gudkow, D. B. Bagaewa) pracuj¹cych w ramach seminarium Tekst i komunikacja.
Badacze ci, formu³uj¹c teoriê precedensowoci, oparli siê na definicji tekstu
precedensowego, któr¹ J. Karau³ow zaproponowa³ w swojej monografii Ðóññêèé
ÿçûê è ÿçûêîâàÿ ëè÷íîñòü. Tekstami precedensowymi nazwa³ on takie teksty,
które s¹ znacz¹ce dla danej jednostki w aspekcie emocjonalnym i poznawczym,
maj¹ ponadczasowy charakter, czyli s¹ znane szerokiej grupie danego krêgu
kulturowego, a na koniec takie, do których wielokrotnie nawi¹zuje siê w dyskursie äàííîé ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè4. Definicja owa sta³a siê p³aszczyzn¹ licznych
odwo³añ lingwistów zg³êbiaj¹cych problematykê precedensowoci w jêzyku. I
2 A. Szafernakier, Precedensowe fenomeny kultury jako sk³adowe bazy kognitywnej i operatory w dyskursie, Wyraz i Zdanie w Jêzykach S³owiañskich. Opis. Konfrontacja. Przek³ad 5, Slavica Wratislaviensia, CXXXIII, Wroc³aw 2005.
3 J. £otman, Kultura i eksplozja, Warszawa 1998, s. 32.
4 Þ. Í. Êàðàóëîâ, Ðóññêèé ÿçûê è ÿçûêîâàÿ ëè÷íîñòü, Ìîñêâà 1987, s. 216.
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tak np. definicja J. Karau³owa zosta³a zmodyfikowana przez
W. W. Krasnych, która precedensowymi nazywa fenomeny rozpoznawalne
i znane przedstawicielom danego rodowiska kulturowego, czyli takie, które
maj¹ ponadjednostkowy charakter, fenomeny aktualne w aspekcie poznawczym
i emocjonalnym oraz te, które staj¹ siê p³aszczyzn¹ licznych odwo³añ w dyskursie danej jednostki5. Wród precedensowych fenomenów wyró¿niamy precedensowy tekst, sytuacjê, frazê oraz nazwê. W krêgu naszych zainteresowañ znajd¹
siê fenomeny o charakterze uniwersalnym; znane potencjalnie ka¿dej jednostce
jêzykowej6.
Kultura rozwija siê dynamicznie, a jej rozwój ma niew¹tpliwy wp³yw na
jêzyk. Precedensowe antroponimy i toponimy, jako sk³adowe bazy kognitywnej,
koduj¹ i przekazuj¹ informacjê kulturow¹ w swojej strukturze, a jako kondensaty wiedzy kulturowej niew¹tpliwie urozmaicaj¹ dyskurs. Przychylamy siê do
s³ów J. £otmana, który stwierdza, ¿e kultura jako ca³oæ mo¿e byæ rozpatrywana
jako z³o¿ony tekst, który rozpada siê na hierarchiê tekstów w tekcie i tworzy
skomplikowane sploty tekstów7. Precedensowe nazwy kryj¹ w sobie teksty kultury, dlatego mo¿na spojrzeæ na nie z perspektywy wiata miêdzytekstowego.
Precedensowoæ mo¿e byæ uznana za przejaw polifonii tekstu. Pojêcie intertekstualnoci ma zwi¹zek z teori¹ dialogowoci M. Bachtina, czyli problematyk¹
cudzego s³owa w tekcie.
Istnieje szereg definicji, które ukazuj¹ rozbie¿noci rozumienia intertekstualnoci, ale elementem ³¹cz¹cym wszystkie te sformu³owania jest relacja tekstu
do innego tekstu. Intertekstualnoæ mo¿na zauwa¿yæ wtedy, gdy tekst wymienia
swój prototekst wprost (termin prototekst stosujemy za Markiewiczem8), gdy
tekst wprowadza w swój obrêb cytaty z prototekstu lub inne jego sk³adniki, w
momencie, gdy uwzglêdnienie prototekstu jest niezbêdne dla zrozumienia tekstu
lub kiedy uwzglêdnienie prototekstu wzbogaca b¹d modyfikuje odbiór semantyczny i estetyczny tekstu albo te¿ w przypadku, gdy miêdzy tekstem a prototekstem zachodzi napiêcie semantyczne  tekst w pewien sposób nawi¹zuje do
prototekstu, a zarazem dystansuje siê wobec niego9.
5

Â. Â. Êðàñíûõ, Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü èëè ðåàëüíàÿ âèðòóàëüíîñòü? ×åëîâåê.
Ñîçíàíèå. Êîììóíèêàöèÿ, Ìîñêâà 1998, s. 51.
6 Â. Â. Êðàñíûõ, Ä. Á. Ãóäêîâ, È. Â. Çàõàðåíêî, Ä. Â. Áàãàåâà, Êîãíèòèâíàÿ áàçà
è ïðåöåäåíòíûå ôåíîìåíû â ñèñòåìå äðóãèõ åäèíèö è â êîììóíèêàöèè, Âåñòíèê
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà 1997, Ñåð. 9: Ôèëîëîãèÿ, ¹ 3, s. 63.
7 J. £otman, op. cit., 118-119.
8 H. Markiewicz, Odmiany intertekstualnoci, Ruch Literacki, Kraków 1988, z. 45, s. 253.
9 Ibidem, s. 254.
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Poniewa¿ ¿yjemy w wiecie tekstów, tote¿ tworz¹c nowe teksty, nie unikniemy pewnej powtarzalnoci, mozaiki cytatów. S³uszne wydaje siê stwierdzenie,
¿e ka¿da twórczoæ jest nawi¹zaniem do czego lub odrzuceniem czego, co
kiedy zosta³o stworzone. B¹d powtarza to samo w innej tonacji, oczyszcza,
rozszerza, upraszcza, uzupe³nia, lub nadmiernie rozbudowuje, b¹d zwalcza,
unicestwia, burzy, neguje, ale i tak zak³ada jakie istnienie i niedostrzegalnie
z niego korzysta10. Peeter Torop, podejmuj¹c problematykê intekstu oraz przedstawiaj¹c mechanizm jego funkcjonowania, stwierdza, i¿ intekst bywa uto¿samiany to z cytowaniem, to z reminiscencj¹ albo aluzj¹ i zanikaj¹ granice miêdzy
nimi11. Pojêcia reminiscencji tekstowych u¿ywa równie¿ A. Suprun, który definiuje je jako wiadome lub niewiadome, dos³owne lub przetworzone cytaty,
albo innego rodzaju odwo³ania do tekstów, wplecione do póniejszego tekstu.
W przypadku reminiscencji tekstowych mo¿e, ale nie musi pojawiaæ siê odsy³acz do ród³a, z jakiego zosta³o zaczerpniête12.
Nazwy precedensowe, a szczególnie precedensowe antroponimy, wystêpuj¹ce we wspó³czesnym dyskursie publicystycznym polskim i rosyjskim, pochodz¹
w du¿ej mierze z tekstów, czêsto precedensowych. Kognitywne badania nad
jêzykiem, czyli takie, w których kultura ma istotne znaczenie, pokazuj¹, i¿ precedensowe znaczenie wyrazu w zupe³nie nowy, niekonwencjonalny sposób przekazuje nam informacje o otaczaj¹cym wiecie. Obraz przekazywany przez fenomeny precedensowe jest wielop³aszczyznowy, poniewa¿ inspiracj¹ do tworzenia
fenomenów staj¹ siê nie tylko teksty, ale równie¿ i sytuacje, nazwy czy frazy.
Ponadto wielokrotne przywo³ywanie fenomenów w procesie komunikacji oraz
ich rozpoznawalnoæ wród odbiorców sprawiaj¹, ¿e s¹ chêtnie wykorzystywane
w tekstach publicystycznych. Precedensowe fenomeny kultury pojawiaj¹ siê
w tekcie po to, aby zaprosiæ czytelnika do swoistej gry skojarzeñ, wymagaj¹ od
niego elokwencji, mylenia przestrzennego. Czasem, u¿yte w tekcie, s¹ nie
tylko lingwistyczn¹, ale równie¿ kulturow¹, intelektualn¹ ³amig³ówk¹, sk³aniaj¹
do zastanowienia siê nad tym, do jakich cech, wartoci, a mo¿e wydarzeñ apeluje autor. Mamy tutaj do czynienia z nominacj¹ wtórn¹. Antroponimy czy te¿
toponimy, utrwalaj¹c siê przez lata w wiadomoci kulturowej narodu, nabieraj¹
dodatkowych cech; maj¹ mo¿liwoæ powtórnego zaistnienia w tekcie.
W zwi¹zku z tym warto zastanowiæ siê i spróbowaæ ustaliæ relacjê, w jakiej
pozostaje fenomen precedensowy w stosunku do tekstu. Rozpatrzymy, w jaki
10
11
12

Ibidem, s. 247.
P. Torop, Zagadnienie intekstu, Pamiêtnik Literacki 1991, z. 2, s. 245.
À. Å. Ñóïðóí, Òåêñòîâûå ðåìèíèñöåíöèè êàê ÿçûêîâîå ÿâëåíèå, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ
1995, ¹ 6, s. 17.
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sposób nadawca odwo³uje siê do precedensów  czy poprzez skojarzenie, czy
poprzez sygna³-bodziec w tekcie, a mo¿e nadawca stara siê dotrzeæ do rozszyfrowania fenomenu poprzez wiedzê o nim? Wybrane przez nas precedensowe
antroponimy i toponimy: Don Kichot, Napoleon i Golgota pochodz¹ ze wiata
tekstów. Bezporednio zwi¹zany z tekstem jest Don Kichot, eponim  znak
zaczerpniêty z tekstu literackiego, Golgota, której ród³em jest Biblia oraz Napoleon odwo³uj¹cy siê do przekazu historycznego.
Przyjrzyjmy siê zatem trzem precedensowym nazwom, wystêpuj¹cym we
wspó³czesnym dyskursie publicystycznym  Napoleonowi, Don Kichotowi oraz
Golgocie13. Za wszystkimi przywo³anymi przez nas precedensami stoj¹ teksty
kultury. Tekst kultury to, w myl tartusko-moskiewskiej szko³y semiotycznej, pewien abstrakcyjny model rzeczywistoci, obraz wiata danej kultury14. Chcielibymy zastanowiæ siê, jaki obraz wiata kultury przekazuj¹ nam owe precedensy.
Przywo³uj¹c postaæ Napoleona w tekcie publicystycznym, autor apeluje do
tekstu historii, w którym centralne miejsce zajmuje Napoleon, cz³owiek, który
odniós³ sukces, np.
(1) Ïîñòàâèâøèé äåëî íà øèðîêóþ íîãó Ôðàòîíè âñêîðå ïîëó÷èë
ëåñòíîå äëÿ ñåáÿ ïðîçâèùå Íàïîëåîíà ðóëåòêè [wyró¿nienia  A. Sz.]
(Èçâåñòèÿ, 20 àïð. 1986).
W ten sposób, odwo³uj¹c siê do pewnego przekazu historycznego, utrwalonego i istniej¹cego w wiadomoci odbiorców, otrzymujemy wynikaj¹c¹ z relacji miêdzy tekstem podstawowym a tekstem odniesieniowym (w tym wypadku
przekazem) now¹ jakoæ tekstualn¹15, tzn. jakie sensy, inne ni¿ te, które by
siê nie pojawi³y, gdyby takiego odwo³ania nie by³o:
(2) Napoleon kolarstwa? Lance Armstrong jest królem kolarstwa, co potwierdzi³ ju¿ piêciokrotnie, zwyciê¿aj¹c tyle razy w Tour de France, najwa¿niejszym wycigu wiata. [...] Armstrong podobnie jak Napoleon mia³ swoje (trwaj¹ce dwa lata) sto dni, tyle ¿e zakoñczone zwyciêstwem. Przez ten czas
walczy³ z nowotworem. Nie rozstawa³ siê z rowerem  przeje¿d¿aj¹c kilkadziesi¹t kilometrów dziennie  nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy szanse
prze¿ycia sportowca lekarze oceniali na 50 proc. (Wprost, 2004, nr 129).
13 Badaj¹c polski materia³, korzystalimy z internetowych archiwów Polityki i Wprost,
natomiast ród³em rosyjskich przyk³adów sta³ siê Ñëîâàðü êîííîòàòèâíûõ èìåí (2004) oraz
Áîëüøîé ñëîâàðü êðûëàòûõ ñîëîâ ðóññêãî ÿçûêà (2000).
14 J. Levchenko, S. Salupere, op. cit., s. 305.
15 H. Markiewicz, op. cit., s. 250.
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Przytoczone przyk³ady wiadcz¹ o uniwersalnym charakterze fenomenu, poniewa¿ konotuj¹ identyczne cechy postaci. Mo¿emy stwierdziæ, ¿e polski i rosyjski Napoleon to ta sama jakoæ tekstowa, kreuj¹ca Napoleona  zwyciêzcê, cz³owieka sukcesu.
Z kolei u¿ycie precedensowego antroponimu Don Kichot jest apelacj¹ do
literackiego tekstu kultury. Sam fenomen precedensowy jest znakiem, odsy³aj¹cym do tekstu precedensowego. Pojawia siê w tekcie, przyci¹gaj¹c uwagê czytelnika, zaprasza do gry skojarzeñ, jest ³atwo rozpoznawalny i istnieje w wiadomoci Polaków i Rosjan jako zbiór cech uosabiaj¹cych niepoprawnego
marzyciela, cz³owieka uczciwego, chc¹cego kszta³towaæ wiat wed³ug w³asnych
wzorców:
(3) Êîãäà óøåë èç æèçíè äèðèæåð Êàðë Ýëèàñáåðã, Âû äàëè åãî æåíå
òåëåãðàììó: Íå ñòàëî åùå îäíîãî Äîí-Êèõîòà. Âû íàïèñàëè, ÷òî áîëåå
ïðèíöèïèàëüíîãî ÷åëîâåêà, ÷åëîâåêà êðèñòàëüíîé ÷åñòíîñòè, íå òåðïåâøåãî
íè ìàëåéøåé ôàëüøè, ïîêà ÷òî íå âñòðåòèëè (Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà,
11 ÿíâ. 1986).
W rosyjskim rodowisku kulturowym jednym z wariantów interpretacji postawy Don Kichota bêdzie przypisanie mu cech cz³owieka nieskazitelnej uczciwoci. W polskiej przestrzeni kulturowej nazwa w³asna Don Kichot równie¿
nabiera dodatkowych, symbolicznych znaczeñ:
(4) Siódemka z ulicy Wiejskiej. Najlepsi i najgorsi pos³owie  ranking na
koniec kadencji. Ludwik Dorn. Kadencjê rozpocz¹³ jako polityczny outsider,
który na Wiejsk¹ trafi³ niemal przypadkiem  koñczy jako kluczowy polityk
nowej formacji  wyposa¿onej w popularnego lidera, chwytliwy spo³ecznie program i znacz¹ce poparcie. Inicjator niekonwencjonalnych ustawodawczych
przedsiêwziêæ i odwa¿nych sejmowych szar¿ w stylu Don Kichota  o dziwo
skutecznych (Polityka, 2001, nr 36).
Napotykaj¹c we wspó³czesnym dyskursie publicystycznym toponim precedensowy Golgota, odczytujemy go jako apelacjê do ponadczasowego tekstu kultury, jakim jest Biblia. Zauwa¿amy dodatkowe, konotacyjne znaczenie Golgoty,
wyabstrahowane z owego tekstu kultury, zwi¹zane z cierpieniem i wielkim powiêceniem:
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(5) Ðàáîòà ó ïîæàðíûõ áåç íàòÿæêè  ôðîíòîâàÿ. Â ñêîðáíûå äíè è
íî÷è ×åðíîáûëÿ ìû âñe âïåðâûå, ìîæåò áûòü, ïîíÿëè ýòî ñ îñîáîé
îñòðîòîé. È øåñòü ìîãèë ÷åðíîáûëüñêèõ ïîæàðíûõ, ëåæàùèõ ñåãîäíÿ íà
Ìèòèíñêîì êëàäáèùå,  òåõ, ÷òî ïðèíÿëè ñâîé ñìåðòíûé áîé, íî íå
îòñòóïèëè, ïðîøëè ñâîþ îãíåííóþ Ãîëãîôó äî êîíöà, - ýòîìó âå÷íîå
ñâèäåòåëüñòâî (Ïðàâäà, 10 ìàð. 1988).
U¿ycie nazwy precedensowej Golgota dalekie jest od wymiaru topograficznego. Jak zauwa¿amy w przyk³adzie poni¿ej, sformu³owanie egzaminacyjna golgota obrazuje mêki, wysi³ek uczniów zwi¹zany z egzaminami:
(6) Przeledmy zatem po kolei wszystkie szczeble edukacyjnych potyczek,
zastanawiaj¹c siê, co ostatecznie wy³oni³o siê po latach reformowania owiaty.
Nowoczesny spójny system czy chaos koñcz¹cy siê po trzykroæ, w wieku 13, 16
i 19 lat, egzaminacyjn¹ golgot¹? Zreszt¹ ju¿ nie tylko o mêkê uczniów tu chodzi
(Polityka, 2005, nr 5).
Wybrane przez nas precedensowe fenomeny kultury pochodz¹ z tekstów
kultury, z których jedynie fragmenty, szczegó³y pozostaj¹ w uzusie i s¹ przywo³ywane w ¿yciu codziennym. Precedensowe antroponimy i toponimy, które zdecydowalimy siê przywo³aæ, kwalifikujemy za Otinem jako konotonimy interlingwalne16. Zastosowane w tekstach nale¿¹, w myl teorii o precedensowych
fenomenach kultury, do precedensów uniwersalnych. Ich interpretacja, zarówno
przez czytelnika polskiego, dla którego jêzyk rosyjski jest jêzykiem obcym, jak
i dla czytelnika rosyjskiego, dla którego jêzyk polski jest jêzykiem obcym, przebiega bez trudnoci. Dziêki takim wyra¿eniom jak postêpowaæ w stylu Don
Kichota, czy te¿ Napoleon kolarstwa, Íàïîëåîí ðóëåòêè s¹ generowane nowe
sensy, polegaj¹ce na szerszym spojrzeniu na postaæ wyabstrahowan¹ z tekstu
literackiego. Don Kichot utrwali³ siê w wiadomoci odbiorców jako postaæ
uosabiaj¹ca cechy cz³owieka kieruj¹cego siê idea³ami, walcz¹cego z przeciwnociami losu. Na trwa³e zakorzeniona w przestrzeni kulturowej polskiej i rosyjskiej postaæ Don Kichota bêdzie symbolem walki z wiatrakami. Niekoniecznie
trzeba przeczytaæ powieæ Cervantesa, aby o tym siê przekonaæ. Podobnie jest
z postaci¹ Napoleona, która konotuje cechy cz³owieka odnosz¹cego sukces,
zwyciêzcy czy te¿ z egzaminacyjn¹ golgot¹, odwo³uj¹c¹ siê do m¹k, stresu np.
przed egzaminami. Jedn¹ z wa¿niejszych cech precedensowego fenomenu jest
16

Å. Ñ. Îòèí, Ñëîâàðü êîííîòàòèâíûõ èìåí, Äîíåöê 2004, s. 5.
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to, ¿e ¿yje on w wiadomoci i jest poza ni¹ odtwarzalny w formie werbalnej lub
pisanej, a tak¿e  jak zauwa¿ylimy wczeniej  jest p³aszczyzn¹ licznych odwo³añ dziêki swojej ponadczasowoci.
Przeprowadzone przez nas badania pokazuj¹, ¿e na precedensowe fenomeny
kultury (w tym przypadku na fenomeny: Don Kichot, Golgota, Napoleon) mo¿na
spojrzeæ z perspektywy wiata miêdzytekstowego. Tekstowoæ precedensowych
fenomenów kultury polega na tym, ¿e same bêd¹c minitekstami, przechowuj¹
pamiêæ o innych tekstach, wydarzeniach czy postaciach, a poprzez odwo³anie do
tekstu tworz¹ nowe znaczenia (Íàïîëåîí ðóëåòêè, Napoleon kolarstwa, sejmowe szar¿e w stylu Don Kichota, ïðîéòè îãíåííóþ Ãîëãîôó, egzaminacyjna
golgota) i odsy³aj¹ czytelnika do tekstów (Biblia, Don Kichot) lub przekazów
historycznych (Napoleon), które maj¹ wysok¹ rangê w naszych kulturach. Dziêki temu, ¿e posiadaj¹ zdolnoæ kumulowania informacji, zakorzeniaj¹ siê i ¿yj¹
w pamiêci odbiorców.
Czêsto nawi¹zuje siê do precedensowych fenomenów w dyskursie, gdzie
pe³ni¹ szereg wa¿nych funkcji, m.in. realizuj¹ funkcjê komunikacyjn¹, funkcjê
poznawcz¹, zachêcaj¹ odbiorcê do obcowania z tekstami literackimi, historycznymi, s¹ znacz¹ce w aspektach emocjonalnym i poznawczym, o¿ywiaj¹
tekst, wymagaj¹ od czytelnika wiedzy, elokwencji, s¹ elementami odzwierciedlaj¹cymi wiadomoæ u¿ytkowników jêzyka. Jako jednostki ³¹cz¹ce sfery
jêzyka i kultury, zawieraj¹ w swojej strukturze potencja³ sensów i s¹ tekstami
kultury, tekstami rozumianymi jako noniki skondensowanej informacji17. Poprzez obcowanie z precedensami mo¿emy byæ bli¿ej poznania kultury danego
narodu. Zgadzamy siê z M. Czerwiñskim, który pisa³, ¿e o tym, czy przedmiot
[np. precedens kulturowy  A. Sz.] jest nosicielem treci kulturowych, rozstrzyga z³o¿ony uk³ad, w którym siê on znalaz³, uk³ad, w którym ludzie ustanawiaj¹ wartoæ symboliczn¹ przedmiotu, ludzie s¹ te¿ odbiorcami tego przekazu18.

17 È. Ý. Ðàòíèêîâà, Èìÿ ñîáñòâåííîå: îò êóëüòóðíîé ñåìàíòèêè ê ÿçûêîâîé, Ìèíñê
2003, s. 78.
18 M. Czerwiñski, Kultura i jej badanie, Wroc³aw 1985, s. 37.
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Ðåçþìå
Ïðåöåäåíòíûå ôåíîìåíû êóëüòóðû â èíòåðòåêñòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå
(íà ìàòåðèàëå ðóññêîé è ïîëüñêîé ïóáëèöèñòèêè)
Â ñòàòüå îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà ïðîáëåìàòèêó ïðåöåäåíòíîñòè â ÿçûêå è ïðåöåäåíòíûõ ôåíîìåíîâ êóëüòóðû, ñìîòðÿ íà íèõ ÷åðåç ïðèçìó èíòåðòåêñòóàëüíûõ ïðîöåññîâ.
Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî íà ôåíîìåíû êóüòóðû ìîæíî ïîñìoòðåòü êàê íà òåêñòû.
Íà îñíîâàíèè ñîâðåìåííûõ ïîëüñêèõ è ðóññêèõ ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòîâ,
ïðîñëåæèâàåòñÿ êàê ôóíêöèîíèðóþò âûáðàííûå àâòîðîì ïðåöåäåíòíûå ôåíîìåíû êóëüòóðû
(Äîí Êèõîò, Ãîëãîôà è Íàïîëåîí).

Summary
The precedential phenomenas of culture in intertextual space
(in Polish and Russian commentary)
In the article is taken notice of precedential phenomenas of culture seen through intertextual
process. The author thinks, that you can understand phenomena of culture similar to texts.
On the basis of Russian and Polish contemporary publicistic texts, you can follow how
phenomenas of culture chosen by the author function (Don Kichot, Calvary, Napoleon).
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Alicja Wo³odko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we wspó³czesnej prozie rosyjskiej, Wydawnictwo Studia Rossica, Warszawa 2004, ss. 438.
Recenzentami wydawniczymi tej stosunkowo obszernej, bo licz¹cej prawie
440 stron, i unikatowej ksi¹¿ki byli profesorowie Janina Sa³ajczykowa i René
liwowski. Wspominam o nich nie bez kozery, albowiem opinia znawców gwarantuje kontakt z wartociow¹ i po¿yteczn¹ lektur¹, do jakich bez w¹tpienia nale¿y
recenzowane dzie³o. Ukaza³o siê ono drukiem zupe³nie niedawno jako rezultat
projektu badawczego (5H01 042 20) finansowanego przez Komitet Badañ Naukowych, przez co ma niezaprzeczalnie spore walory eksploracyjnej wie¿oci. Autorka nie eksponuje wszak¿e, co sugeruje czas studiów nad problemem (20002003),
wiedzy o literaturze rosyjskiej ograniczonej tylko do wskazanego czterolecia, siêga bowiem nierzadko znacznie dalej, odwo³uj¹c siê do literackiej i krytycznoliterackiej poodwil¿owej sowieckiej przesz³oci, widz¹c w niej istotne ród³o tego
wszystkiego, co dzieje siê wspó³czenie. Nie ma bowiem niczego nowego bez
starego, nie sposób w pe³ni poj¹æ wszelkich zmian kulturowo-spo³ecznych i politycznych prze³omu stuleci bez pamiêci o tradycji, o dorobku niepokornych pisarzy
i ich nonkonformistycznych postawach. Buntownicy byli, s¹ i bêd¹  zdaje siê
mówiæ autorka  gdy¿ takie jest prawo rozwoju literatury, stanowi¹cej od zawsze
najdziwniejsz¹ cz¹stkê kultury. W twórczoci nonkonformistów upatruje badaczka
impulsów tego wszystkiego, co w najnowszym pisarstwie postradzieckim najcenniejsze, eksponuje niezale¿noæ intelektualn¹, uznaj¹c j¹ za casus sine qua non
odwa¿nego mówienia o bol¹czkach tego wiata.
Alicja Wo³odko-Butkiewicz nie stawia w swojej ksi¹¿ce niezwyk³ych hipotez, nie formu³uje tak¿e zaskakuj¹cych uogólnieñ, jeli nie ma dla nich wystarczaj¹co solidnych podstaw. Wszêdzie zachowuje zdroworozs¹dkow¹ ostro¿noæ,
zw³aszcza wtedy, gdy przedstawia pisarzy m³odych, wychodzi bowiem ze s³usznego za³o¿enia, ¿e wszelkie konkluzje na ich temat i na temat ich manifestów
twórczych musia³yby siê z koniecznoci charakteryzowaæ swego rodzaju prowizorium, wynikaj¹cym z nietrwa³oci typowej dla okresu spo³eczno-politycznej
przejciowoci. Nie boi siê jednak wieloaspektowego nawietlania problematyki
zwi¹zanej z prowokacyjnymi kreacjami pisarzy redniego oraz najm³odszego
pokolenia. Nie boi siê kontrowersji. Nie boi siê dr¹¿enia tematów, o których
dot¹d najchêtniej milczano.
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W pocz¹tkowych fragmentach ksi¹¿ki autorka kreli sytuacjê literatury
w Rosji lat 90. XX i pocz¹tku nowego stulecia. Prezentuje myl o uniezale¿nieniu siê literatury sowieckiej od trwaj¹cej wiele dziesiêcioleci ideologii, a tak¿e
o bolesnej utracie autorytetu nauczycielki ¿ycia i pozbawieniu pisarza funkcji
mentorskiej. Z obfitego dorobku twórczego i dzie³ krytycznych badaczka wybiera najistotniejsze lub najbardziej typowe ilustracje tekstowe, a szeæ zagadnieñ
kierunkowych uto¿samia z wektorem epoki. Dziêki temu zabiegowi selekcyjnemu wydobywa charakterystyczne postawy i d¹¿enia twórców. Zapowiada kontakt z pisarstwem niebanalnych prozaików, takich jak tradycjonalici (Aleksander So³¿enicyn, Wiktor Astafiew), postmodernici (W³adimir Sorokin, Wiktor
Pielewin), emigranci trzeciej fali (Siergiej Dow³atow, Jurij Dru¿nikow), popularyzatorzy gatunków l¿ejszych (Aleksandra Marinina, Daria Doncowa, Borys
Akunin, W³adimir Tuczkow), nowi realici (Oleg Paw³ow, Roman Sienczin)
czy pokolenie next (Irina Dienie¿kina i Siergiej Szargunow).
Nazwy rozdzia³ów i podrozdzia³ów s¹ niejednokrotnie metaforyczne. Poszerzaj¹ w ten sposób zakres interpretacyjny podejmowanej problematyki i ujawniaj¹ za pomoc¹ przenoni preferencje badaczki, gdy chodzi o ocenê omawianych zagadnieñ. Rozdzia³ pierwszy, Porzucony dorobek, zosta³ powiêcony
Wybranym stronicom literackiej pieriestrojki oraz Czarnemu realizmowi Wiktora Astafiewa. Autorka nawi¹zuje w nich do tradycji literackiej, podkrelaj¹c
wyj¹tkowoæ epoki socrealizmu.
Rozdzia³ drugi dotyczy Obaw i nadziei. Ods³ania naturaln¹ niepewnoæ i naturalne rodzenie siê optymizmu, które niezmiennie towarzysz¹ momentom prze³omowym w historii narodu i implikuj¹ metamorfozy w wiecie kultury. Mówi
siê tutaj o Innych krytykach innej prozy, Rosyjskiej tradycji literackiej w jej
dzisiejszym kszta³cie, Czasopismach literackich  odnowionych i nowych oraz
o Nowym medium dla literatury. Akcentuje rozwój fenomenu ostatnich dziesiêcioleci, tj. literatury internetowej, oraz jego rolê jako nowego niezwykle wa¿nego medium kultury. Wskazuje i wyjania przemiany, które dotknê³y czasopimiennictwo literackie oraz krytykê literack¹ po upadku komunizmu.
Rozdzia³ trzeci  Powroty. Staj¹ siê one logiczn¹ konsekwencj¹ skutków
polityki kulturalnej typowej dla czasów totalitaryzmu. Ods³aniaj¹ próby ponownego, mo¿liwego dopiero po upadku re¿imu komunistycznego, zaistnienia
w wiadomoci czytelniczej Rosjan twórców odgórnie wczeniej skazanych na
izolacjê i zapomnienie. Autorka przedstawia tu proces scalania siê literatury
emigracyjnej z krajow¹, przywracania kulturze rosyjskiej dzie³ z niej wyrastaj¹cych albo do niej wprost nawi¹zuj¹cych. Aleksandrowi So³¿enicynowi zosta³
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powiêcony fragment Prorok we w³asnym kraju. Odrêbne czêci traktuj¹ o sylwetce Siergieja Dow³atowa i przybli¿aj¹ zmagania Jurija Dru¿nikowa z mitami.
Rozdzia³ czwarty ujawnia regu³y Gier postmodernistycznych. Uczestnicz¹
w niej skandalici oraz ci, którzy sytuuj¹ siê pomiêdzy postmodernizmem i nowym realizmem. Badaczka ze znawstwem zajmuje siê kontrowersjami wokó³
postmodernistycznych prób wymiany paradygmatu literackiego. Odwo³uje siê
przy tej okazji do sporów wokó³ W³adimira Sorokina (Grabarz literatury rosyjskiej?), a w czêci zatytu³owanej Miêdzy postmodernizmem a nowym realizmem
szkicuje funkcjonowanie dwóch dominuj¹cych obecnie nurtów  postmodernistycznego i realistycznego. Obydwa maj¹ kontrowersyjnych przedstawicieli
i teksty zmuszaj¹ce do dokonywania przewartociowañ, albowiem tradycja realistyczna w³¹cza do swych zasobów nie tylko dorobek tradycjonalistów, lecz tak¿e
twórców preferuj¹cych od³am alternatywny lub zdecydowanie postmodernistyczny. W ocenie autorki prognozowanie rych³ej mierci postmodernizmu jest
zdecydowanie przedwczesne. Postmodernizm jako koncepcja egzystencji oparta
na potêdze gier s³ownych ma siê zupe³nie dobrze, a wypracowane przezeñ chwyty spotyka siê przecie¿ i poza tekstami postmodernistycznymi.
Rozdzia³ pi¹ty, Ku nowym podzia³om, eksponuje przede wszystkim zmiany
relacyjne pomiêdzy literatur¹ zró¿nicowan¹ stylistycznie, miêdzy jej odmian¹
wysok¹ a popularn¹. Obecnie daje siê z ³atwoci¹ zauwa¿yæ natarcie literatury
popularnej, które mo¿na uto¿samiæ z prawdziw¹ inwazj¹. Badaczka przybli¿a
w kolejnych podrozdzia³ach Fenomen Aleksandry Marininej, Ironiczne krymina³y Darii Doncowej, Projekty literackie Borysa Akunina oraz Prozê W³adimira
Tuczkowa.
W ostatnim rozdziale  Ko³o historii  narracja zatacza naturalny kr¹g.
W ten sposób pokolenie next (okrelenie Olgi S³awnikowej) ³¹czy siê z pokoleniem post, oddalaj¹c siê z ka¿dym dniem od pr¹dów awangardowych, staj¹c
siê bli¿sze coraz bardziej nurtom przez krytykê literack¹ ju¿ w miarê oswojonym. Pisarze, licznie debiutuj¹ce roczniki osiemdziesi¹te XX wieku, tak samo,
jak kiedy futuryci, zrzucaj¹ z parostatku trzeciego tysi¹clecia wielkich tej miary, co Pielewin czy Sorokin. Rozpychaj¹ siê ³okciami. Komputerowe pokolenie
demonstracyjnie odwraca siê od ideologii, dystansuje wobec dowiadczenia historii, drapie¿nie ledzi rzeczywistoæ i ze stosunkowo w¹skiej perspektywy
socjologicznej postrzega posttotalitarn¹ rzeczywistoæ rosyjsk¹ w poszukiwaniu
w³asnego miejsca wród nowych spraw i nowych ludzi. Dwudziestokilkulatkowie nie sil¹ siê na stylizacjê: pos³uguj¹ siê m³odzie¿owym slangiem, odrzucaj¹c
wszelkie postmodernistyczne gry. Sztandarowymi postaciami pokolenia next
s¹ Irina Dienie¿kina i Siergiej Szargunow.
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Na podstawie skrupulatnych analiz badawczych Alicja Wo³odko-Butkiewicz formu³uje istotne spostrze¿enia. Twierdzi na przyk³ad, ¿e odnowa literatury
rosyjskiej, zainicjowana przez pierestrojkê, uleg³a w drugiej po³owie lat 90.
XX wieku zdecydowanej relatywizacji: obrachunki z przesz³oci¹ przemieci³y
siê na peryferie sceny literackiej, przyjmuj¹c coraz czêciej postaæ amnezji funkcjonalnej (rozliczanie siê przez zapomnienie), widoczna staje siê ucieczka od
postmodernizmu, postrzeganego jako opcja niezdolna do pe³nego ogarniêcia aktualnych wyzwañ. Udowadnia, ¿e do g³osu po raz kolejny dochodzi tradycja
realistyczna powi¹zana z aktywnoci¹ twórców nale¿¹cych do pokolenia next.
Ujawnia wzrost zainteresowania utworami nacechowanymi ideologicznie, nierzadko w duchu nacjonalistycznym. Ods³ania wystêpuj¹ce powszechnie w rodowisku literackim odczucie przejciowoci i oczekiwania na pojawienie siê
dzie³ wybitnych, co mia³oby sprzyjaæ odbudowaniu presti¿u samej literatury, jak
te¿ roli pisarza w ¿yciu spo³eczno-politycznym kraju.
Ogromny po¿ytek przyniesie zw³aszcza magistrantom Aneks, zawieraj¹cy
wiedzê na temat zasobów literackich RusLitNetu lat 90., wykaz omówionych
w pracy zasobów, listê z adresami elektronicznego czasopimiennictwa literackiego oraz elektronicznych bibliotek sieciowych i na koñcu  adresy elektroniczne, odsy³aj¹ce do pisarzy rosyjskich, ich ¿ycia i twórczoci, udostêpnione przez
RusLitNet. Równie przydatna dla dydaktyki bêdzie starannie dobrana bibliografia, w której Alicja Wo³odko-Butkiewicz zebra³a najcenniejsze pozycje krytycznoliterackie i z historii literatury rosyjskiej, obrazuj¹ce pod³o¿e, dzianie siê
i nastêpstwa zmian wywo³anych okresem g³asnosti i pieriestrojki. Indeks nazwisk zamyka informacyjn¹ czêæ pracy.
Omawiana publikacja kontynuuje najlepsze tradycje polskiej rusycystyki,
podejmuj¹cej coraz czêciej i coraz mielej z³o¿one kwestie z obszaru najnowszych zjawisk w prozie, poezji i dramacie rosyjskim. Do³¹cza, wnosz¹c oryginalne ustalenia, do listy istotnych w slawistyce monografii autorstwa, na przyk³ad, Janiny Sa³ajczykowej, Lucjana Suchanka, Tadeusza Klimowicza czy Anny
Skotnickiej. Dodam, ¿e prace Alicji Wo³odko-Butkiewicz zawsze czytam z zainteresowaniem i ceniê je szczególnie za walory intelektualne, a tak¿e za pasjê,
z jak¹ Autorka wytrwale pokonuje ogromne trudnoci, piêtrz¹ce siê przed badaczem literatury najnowszej, za poczucie odpowiedzialnoci wobec formu³owanych s¹dów, za zaanga¿owanie, z jakim penetruje obszary nieug³adzone, za odwagê bycia sob¹, za lekcewa¿enie fa³szywego badawczego wstydu, za
nieomijanie tabu w imiê czego bli¿ej nieokrelonego, jak równie¿ za przekorne wk³adanie przys³owiowego kija w alternatywne ród³a rosyjskiej prozy.
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Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we wspó³czesnej prozie
rosyjskiej  eksponuj¹ wszystkie moje zachwycenia i potwierdzaj¹ mocn¹ pozycjê
naukow¹ autorki w rusycystycznym (i nie tylko rusycystycznym) wiecie.
Grzegorz Ojcewicz (Olsztyn)

S³awomir Augusiewicz, Janusz Jasiñski, Tadeusz Oracki, Wybitni
Polacy w Królewcu. XVIXX wiek, pod red. J. Jasiñskiego, Littera, Olsztyn 2005, ss. 352.
Niniejsza praca na pewno zas³uguje na miano nie tylko wybitnej, ale przede
wszystkim bardzo potrzebnej, wa¿nej, tak¿e w kszta³towaniu polsko-rosyjskich,
polsko-niemieckich stosunków kulturowych na obecnym etapie. Jak pisze bowiem we wstêpie prof. Janusz Jasiñski: W 1993 r. ukaza³ siê tom studiów
Królewiec a Polska. Doceniaj¹c jego wartoæ naukow¹, musimy mieæ wiadomoæ, ¿e nie móg³ on wyczerpaæ bogactwa tematyki zawartej w tytule. [...]
Z tego powodu, a tak¿e zdopingowani jubileuszem Królewca [...] ponownie
podjêlimy powy¿sz¹ problematykê, chocia¿ g³ównie od strony biograficznej.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e nastêpni historycy bêd¹ kontynuowaæ i korygowaæ nasze badania, bo róde³ jest bardzo wiele (s. 7).
Dobrze siê sta³o, ¿e ten w³anie temat podejmowali i podejmuj¹ uczeni
olsztyñscy, bo przecie¿ ju¿ od wielu lat miêdzy obecnym Kaliningradem a Olsztynem istniej¹ ró¿norodne zwi¹zki i kontakty, a jak siêgn¹æ kilka wieków wstecz
 jak to zrobili autorzy pracy  to siê okazuje, ¿e w³anie Polacy w historii
Królewca odegrali wybitna rolê. Wielu znakomitych dzia³aczy naszej kultury
w przesz³oci na trwa³e zaznaczy³o swoj¹ obecnoæ w ¿yciu Królewca.
Dla nas, Instytutu S³owiañszczyzny Wschodniej (teraz Neofilologii), ten
problem jest szczególnie bliski. Od lat bowiem zajmujemy siê polsko-wschodnios³owiañskimi kontaktami literackimi i jêzykowymi. Na ten temat zorganizowalimy ju¿ jedenacie konferencji naukowych, wydajemy roczniki Acta Polono-Ruthenica i Acta Neophilologica. Wielu pracowników w ramach tzw.
badañ w³asnych od lat pracuje nad ró¿nymi zagadnieniami polsko-rosyjskich,
polsko-bia³oruskich i polsko-ukraiñskich powinowactw kulturowych. Problem
ten zreszt¹ spotka³ siê z uznaniem slawistów polskich i europejskich, co znajduje wyraz w wielu recenzjach i omówieniach naszych prac.

396

Omówienia i recenzje

Nasza jednostka (Zak³ad Filologii Rosyjskiej WSP, potem Katedra S³owiañszczyzny Wschodniej WSP, wreszcie Instytut S³owiañszczyzny Wschodniej
UWM) z Uniwersytetem w Kaliningradzie wspó³pracuje od drugiej po³owy lat
70. XX wieku. Dzi niewiele osób zdaje z tego sprawê, jak trudno by³o wtedy
nam nawi¹zaæ kontakt naukowy z Pañstwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie. Po pierwsze dlatego, ¿e by³o to miasto ca³kowicie zamkniête, nie by³o
¿adnych przejæ granicznych, a w obecnych Bezledach by³ p³ot, kolczaste druty,
pole i jaka drewniana budka dla stra¿ników. A jednak nam siê uda³o. Jeli ju¿
chcielimy nawi¹zaæ jaki kontakt z Kaliningradem, to najpierw trzeba by³o
zwróciæ siê do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie, a ten zwraca³ siê
do analogicznej komórki w Kaliningradzie. Ustalano datê spotkania (pewnie te¿
personalia osób spotykaj¹cych siê), po dwóch, trzech tygodniach zawiadamiano
nas, ¿e takie a takie osoby z Kaliningradu (z samochodem) roztocz¹ nad nami
pe³n¹ opiekê, zapewni¹ program pobytu w we w³aciwym momencie odwioz¹ na
granicê. To by³o uci¹¿liwe, trudne, ale nam rusycystom bardzo zale¿a³o na tych
spotkaniach i w ten sposób nawi¹zalimy pierwsze kontakty z tamtejszymi rusycystami.
Bylimy pierwsi i utorowalimy drogê historykom, biologom i innym, ale
dzi nie wszyscy o tym chc¹ pamiêtaæ. Wrêcz przeciwnie, czasem pretenduj¹ do
inicjatorów tej wspó³pracy. Zachêcam przeto historyków olsztyñskich do zbadania róde³ na temat pierwszych kontaktów z Pañstwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie. By³by to na pewno interesuj¹cy materia³ na temat obecnoci Polaków w radzieckim Kaliningradzie (i wcale nie bêdzie to ani pierwszy, ani drugi
konsul RP w tym miecie). Trochê szkoda, ¿e tego siê nie docenia, kiedy mówi
siê o wspó³pracy miêdzy innymi uczelniami. 450-lecie istnienia Uniwersytetu
w Królewcu obchodzono szumnie i... tylko z udzia³em Niemców. Odby³a siê
konferencja naukowa, ale niestety nikogo z olsztyñskich historyków na niej nie
by³o.
Wracaj¹c jednak do omawianej pracy, sk³ada siê ona z trzydziestu piêciu
biogramów ludzi zwi¹zanych z Królewcem, takich np. jak Jan Kochanowski,
Jerzy Ossoliñski, Zbigniew Morsztyn, Jerzy Olech, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Wincenty Pol, Gustaw Gizewiusz, Wojciech Kêtrzyñski, Stanis³aw
Srokowski i wielu innych. Jak podkrelali Autorzy w czasie promocji tej pracy
(28 grudnia 2005 r.), prawdopodobnie wielu z czytelników zada pytanie: a dlaczego tego, albo innego Polaka nie ujêto w tym spisie? Jednak¿e ze wzglêdów zrozumia³ych nie wszystko da siê uj¹æ w ograniczonym b¹d co b¹d kompendium. Nas, slawistów, szczególnie zainteresowa³y dwa biogramy: prof. dr.
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hab. Alberta Bartoszewicza  doktora honoris causa Pañstwowego Uniwersytetu
w Kaliningradzie i prof. dr. hab. Kazimierza £awrynowicza  pracownika tego¿
Uniwersytetu i Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, wybitnego
matematyka i autora monumentalnej pracy o Uniwersytecie w Królewcu1. Obaj
ju¿ niestety nie ¿yj¹. Tak siê z³o¿y³o, ¿e doskonale zna³em obu Profesorów,
wielokrotnie siê z Nimi spotyka³em, z Profesorem A. Bartoszewiczem by³em
zaprzyjaniony, a ka¿de spotkanie z Profesorem K. £awrynowiczem, czy to
w Kaliningradzie, czy w Olsztynie, by³o dla mnie du¿¹ intelektualn¹ przyjemnoci¹. Obaj zreszt¹ stali siê w pewnym sensie symbolami konstruktywnej wspó³pracy miêdzy naszymi Uniwersytetami. Dodam, ¿e Profesor £awrynowicz by³
te¿ g³ównym redaktorem czasopisma tamtejszej Polonii 670 lat znad Prego³y,
które systematycznie otrzymywa³em i czyta³em. Dzi dzie³o swojego Ojca kontynuuje córka  Maria £awrynowicz-Szczepaniak.
Jak ju¿ wczeniej zauwa¿y³em, czytelnik otrzyma³ dzie³o wartociowe i na
pewno inspiruj¹ce do dalszych badañ. Niestety, posiada ono kilka ra¿¹cych elementów, które obni¿aj¹ jego wartoæ. Mam tu na myli niby drobiazg, ale jak¿e
wa¿ny dla Rosjan, do których przecie¿ ta monografia jest adresowana  fatalne,
wrêcz skandaliczne streszczenie w jêzyku rosyjskim. W tym krótkim streszczeniu naliczy³em oko³o dwudziestu b³êdów ortograficznych, nie mówi¹c ju¿ o stylistycznych i gramatycznych (co zdanie, to b³¹d!!) Kto to robi³? A przecie¿
mo¿na by³o zwróciæ siê do Instytutu Neofilologii UWM, którego pracownicy
zrobiliby takie streszczenie profesjonalnie i bezb³êdnie! Wiêkszoæ Polaków
udaje, ¿e zna jêzyk rosyjski. Byæ mo¿e potrafi siê porozumieæ z Rosjanami, ale
przecie¿ w tym wypadku chodzi³o o profesjonalizm, a nie o be³kot jêzykowy.
Radzê, by w przysz³oci autorzy podobnych prac zawierzyli jednak profesjonalistom. Ten zgrzyt, choæ denerwuj¹cy, jednak nie deprecjonuje tej pracy.
A przecie¿ tak ³atwo mo¿na go by³o unikn¹æ.
Walenty Pi³at (Olsztyn)

1

Zob. Ê. Ëàâðûíîâè÷, Àëüáåðòèíà. Î÷åðêè èñòîðèè Êåíèãñáåðãñêîãî óíèâåðñèòåòà,
Êàëèíèíãðàä 1995.
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Ïîëüñêî-ðîññèéñêèé ëèòåðàòóðíûé ñåìèíàð. Âàðøàâà-Õëåâèñêà,
13-16 ìàðòà 2002 ã., Ñîþç ïîëüñêèõ ëèòåðàòîðîâ. Ðîññèéñêèé Öåíòð
íàóêè è êóëüòóðû â Âàðøàâå. Èíñòèòóò Àäàìà Ìèöêåâè÷à,
Âàðøàâà 2002, ñ. 123.
Èçäàííûé â 2002 ãîäó ñáîðíèê ñîäåðæèò âûñòóïëåíèÿ è äèñêóññèîííûå ìàòåðèàëû Ïîëüñêî-ðîññèéñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ñåìèíàðà,
êîòîðûé áûë îðãàíèçîâàí è ïðîâåä¸í 1316 ìàðòà 2002 ãîäà (ÂàðøàâàÕëåâèñêà) ïî èíèöèàòèâå Ñîþçà ïîëüñêèõ ëèòåðàòîðîâ ïðè ïîääåðæêå
Ðîññèéñêîãî öåíòðà íàóêè è êóëüòóðû â Âàðøàâå è Èíñòèòóòà Àäàìà
Ìèöêåâè÷à. Ãëàâíàÿ çàäà÷à íàñòîÿùåãî ñåìèíàðà, ïî ñëîâàì Ìàðêà
Âàâæêåâè÷à, îáñóäèòü àêòóàëüíîå ñîñòîÿíèå íàøèõ êîíòàêòîâ è ñâÿçåé
ìåæäó ïèñàòåëÿìè Ïîëüøè è Ðîññèè (ñ. 3).
Äàííûé ñáîðíèê îòêðûâàåò êíèæíóþ ñåðèþ Áåñåäû î ñëàâÿíñêèõ
ëèòåðàòóðàõ, â êîòîðîé, ïî ñëîâàì Âåñëàâû Îëüáðûõ (ñ. 119120), áóäåò
ïðåäñòàâëåíî Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå îòäåëüíûõ ñëàâÿíñêèõ ëèòåðàòóð
ñ ðàçíûõ ñòîðîí, è èõ êîíòàêòû ñ ïîëüñêîé ëèòåðàòóðîé (ñ. 119). Â ïåðâîé
ïðåäñòàâëÿåìîé êíèæêå èç ýòîé ñåðèè íàõîäèòñÿ 12 òåêñòîâ ïîëüñêèõ
è ðóññêèõ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà.
Ñðåäè âûñòóïëåíèé ðóññêèõ äîêëàä÷èêîâ (6 ÷åëîâåê) ïðåîáëàäàëà òåìà
èçìåíåíèé è ïåðåìåí â ðóññêîé ëèòåðàòóðíîé æèçíè ïîñëåäíèõ
äåñÿòèëåòèé ñ ó÷¸òîì íîâûõ ñòèëèñòè÷åñêèõ òå÷åíèé; íîâûõ àñïåêòîâ
â ïðåäñòàâëåíèè òåìû âîéíû (âîåííûå äåéñòâèÿ â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå);
äóõîâíûõ, íðàâñòâåííûõ è ýñõàòîëîãè÷åñêèõ ìîòèâîâ â ëèòåðàòóðå;
ïåðåâîäîâ è çíàêîìñòâà ñ ïîëüñêîé êóëüòóðîé è ëèòåðàòóðîé.
Ï¸òð Êàëèòèí (ñ. 1020) îáðàòèëñÿ ê òåìå äóõîâíîñòè â ðóññêîé
ëèòåðàòóðå íà ðóáåæå ñòîëåòèé è òûñÿ÷åëåòèé, áîëåå ïîäðîáíî àíàëèçèðóÿ
ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ òâîð÷åñòâî ìîëîäûõ ïèñàòåëåé Þðèÿ Ìàìëååâà
è Ñåðãåÿ Ñèáèðöåâà; î íîâîé ïðîçå íà ðóáåæå âåêîâ â¸ë ðàçãîâîð Áîðèñ
Åâñååâ (ñ. 3750), ñ÷èòàÿ, ÷òî ñ ñåðåäèíû 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà îíà ñòàëà
èíòåíñèâíî îáíîâëÿòüñÿ è ïðèîáðåëà íåêîòîðûå ïðèíöèïèàëüíî íîâûå
÷åðòû [...] áûëè óáðàíû [...] èäåîëîãè÷åñêèå ïåðåãîðîäêè,
... ïîÿâèëîñü ñòèëèñòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå, íåáûâàëûå òåìû è íîâûå èõ
íîñèòåëè (ñ. 37). Àâòîð áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà ïðèìåðàõ
òâîð÷åñòâà ìîëîäûõ ïèñàòåëåé, ðàññìàòðèâàÿ èõ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñòèëèñòè÷åñêîé íåîäíîðîäíîñòè.
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Àëåêñåé Âàðëàìîâ (ñ. 107115) ïðîàíàëèçèðîâàë ðóññêóþ ïðîçó êîíöà
ÕÕ âåêà, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ïîÿâëåíèå â íåé öåëîãî ïëàñòà ëèòåðàòóðû
ýñõàòîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (ñ. 107), ÷òî áûëî, ïî åãî ìíåíèþ,
ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì â äåéñòâèòåëüíîñòè êîíöà ÕÕ ñòîëåòèÿ àïîêàëèïòè÷åñêîãî ìèðîîùóùåíèÿ â êóëüòóðå è îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè.
Ëîëà Çâîíàð¸âà (ñ. 92106) íà èçáðàííûõ ïðèìåðàõ èç ñîâðåìåííîé
äåòñêîé ëèòåðàòóðû è äåòñêîé ïåðèîäèêè ïîêàçàëà ïðèíöèïèàëüíóþ ñìåíó
íðàâñòâåííûõ îðèåíòèðîâ ó ðóññêèõ ïèùóùèõ äëÿ äåòåé ïîýòîâ ìëàäøåãî
è ñðåäíåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ïåðåäàòü ñîñòîÿíèå ðåá¸íêà,
ïîìî÷ü åìó îáðåñòè äóøåâíóþ ãàðìîíèþ, ïî÷óâñòâîâàòü è óâèäåòü
íåïîâòîðèìóþ êðàñîòó ìèðà, êàæäîãî ìãíîâåíèÿ æèçíè (ñ. 95).
Ëåâ Àííèíñêèé (ñ. 5170) ïðåäñòàâèë òåìó Ìèð, âîéíà, ÷åëîâåê â ðóññêîé ïðîçå 90-õ ãîäîâ, àíàëèçèðóÿ ïðåæäå âñåãî õðîíèêè, ôîòîàëüáîìû,
âîñïîìèíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé, ïðîèçâåäåíèÿ,
ïðåäñòàâëÿþùèå âîéíó â ×å÷íå è Àôãàíèñòàíå.
Åâãåíèé Íåâÿêèí (ñ. 2126) ðàññêàçàë î ïåðåâîäèìûõ â Ïåòåðáóðãå
êíèãàõ ïîëüñêèõ àâòîðîâ, íà÷èíàÿ ïðîñìîòð êóëüòóðíûõ ñâÿçåé Ðîññèè
ñ Ïîëüøåé ñ äðåâíèõ âðåì¸í äî íàøèõ äíåé, âûäåëÿÿ ïåðèîä 60-80-õ ãîäîâ,
êîãäà ýòè êîíòàêòû áûëè íàèáîëåå áëèçêèìè, ðàçíîîáðàçíûìè
è øèðîêèìè. Ê ñîæàëåíèþ, ïîä÷¸ðêèâàåò äîêëàä÷èê, â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ðîññèéñêèå èçäàòåëüñòâà íåîõîòíî áåðóòñÿ çà èçäàíèÿ êíèã àâòîðîâ èç
áûâøèõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå è Ïîëüøè (ñ. 24)
Ïîëüñêèå ëèòåðàòîðû (6 ÷åëîâåê) ïðåäñòàâèëè â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ
ðàçâèòèå ïîëüñêîé ïðîçû è ïîýçèè ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ; ãîâîðèëè
î âîñïðèÿòèè ðóññêîé êóëüòóðû â Ïîëüøå è öåííîñòè êóëüòóðíîãî îáìåíà
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè; ïðåäñòàâèëè íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå
ëèòåðàòóðíûå ñîáûòèÿ â ñòðàíå è ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ àâòîðîâ è èõ
ïðîèçâåäåíèÿ; ïðîàíàëèçèðîâàëè ïîëîæåíèå è ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ
â ïîëüñêîé òâîð÷åñêîé ñðåäå.
Ãæåãîæ Âèøíåâñêèé (ñ. 49) â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ïîêàçàë
âîñïðèÿòèå ðóññêîé êóëüòóðû â Ïîëüøå íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ (ñ âòîðîé
è òðåòüåé ÷åòâåðòè ÕIÕ âåêà äî íàøèõ äíåé), îñîáî ïîä÷¸ðêèâàÿ àêòèâíóþ
ðîëü ïðîôåññèîíàëüíûõ ðóñèñòîâ, ìîíîãðàôè÷åñêèå è ñèíòåòè÷åñêèå
ðàáîòû êîòîðûõ ìîãóò ñòàòü îäíîé èç ïðåäïîñûëîê âîññòàíîâëåíèÿ
ïðèñóòñòâèÿ ðóññêîé êóëüòóðû â Ïîëüøå (ñ. 8). Çäçèñëàâ Ðîìàíîâñêèé
(ñ. 116118) â âûñòóïëåíèè äîêàçûâàë íåîáõîäèìîñòü è áîëüøóþ öåííîñòü
ðóññêî-ïîëüñêîãî êóëüòóðíîãî îáìåíà.

400

Omówienia i recenzje

Ñîñòîÿíèþ ïîëüñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà ïîñëå 1989 ãîäà áûëî
ïîñâÿùåíî íåñêîëüêî âûñòóïëåíèé. Ëåøåê Áóãàéñêèé (ñ. 7178)
ðàññìîòðåë ðàçâèòèå ïîýçèè è ïðîçû ýòîãî ïåðèîäà, íàçûâàÿ èìåíà íîâûõ
òâîðöîâ ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû, êîòîðûå âåäóò ïîèñêè íîâîãî ñïîñîáà
ïîâåñòâîâàíèÿ â ñèòóàöèè, êîãäà ìîæíî óæå ïèñàòü îáî âñ¸ì, î ÷¸ì
õî÷åøü (ñ. 72) è êîòîðûå íå âñåãäà ñïðàâëÿþòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé; Êøèøòîô
Ãîíñ¸ðîâñêèé (ñ. 2736) ïðåäñòàâèë îñíîâíûå àñïåêòû ðàçâèòèÿ ïîëüñêîé
ëèòåðàòóðíîé æèçíè ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ ñ ó÷¸òîì ïðîèñõîäèâøèõ
â Ïîëüøå ïîëèòè÷åñêèõ, îáùåñòâåííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ
ïðåîáðàçîâàíèé (ñ. 27); Ëåøåê Æóëèíüñêèé (ñ. 7991) ïðîàíàëèçèðîâàë
ñîñòîÿíèå ïîëüñêîé ïîýçèè ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ ÕÕ âåêà, âûäåëÿÿ
òâîð÷åñòâî ïîýòîâ ñðåäíåãî è ìëàäøåãî ïîêîëåíèÿ è äîñòèæåíèÿ ïîýòîâ
ñàìûõ ìîëîäûõ.
Â ðåöåíçèðóåìîì ñáîðíèêå êðîìå òåêñòîâ âûñòóïëåíèé è äîêëàäîâ
ïîìåùåíû è ìàòåðèàëû äèñêóññèé, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü ïîñëå ïî÷òè
êàæäîãî âûñòóïëåíèÿ è â êîòîðîé ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå êàê àâòîðû
ñîîáùåíèé, òàê è äðóãèå ïðèñóòñòâóþùèå. Â êîíöå ñáîðíèêà íàõîäèì êîðîòêóþ èíôîðìàöèþ î êàæäîì èç àâòîðîâ íàïå÷àòàííûõ òåêñòîâ
(ñ. 121122).
Óæå èç ýòîãî êîðîòêîãî ïðîñìîòðà òåêñòîâ, ïîìåùåííûõ â ñáîðíèêå,
âèäíî, ÷òî ëèòåðàòóðíûé ñåìèíàð è ïðåäñòàâëåííûå òàì òåìû è ìàòåðèàëû
î ðóññêî-ïîëüñêèõ ëèòåðàòóðíûõ êîíòàêòàõ è ñâÿçÿõ î÷åíü íóæíû,
çàòðàãèâàþò íàèáîëåå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû, ñòàâÿò âàæíûå âîïðîñû
è ïðåäóñìàòðèâàþò èíòåðåñíûå äàëüíåéøèå âîçìîæíîñòè âçàèìíûõ
ñâÿçåé.
Ýòè ìàòåðèàëû, êàê íàì êàæåòñÿ, ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü êàê ïîëüñêèõ è
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, èçäàòåëåé, ïåðåâîä÷èêîâ, òàê è èññëåäîâàòåëåé
ñîâðåìåííîãî ïîëüñêîãî è ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà.
Irena Rudziewicz (Olsztyn)
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Zasady przygotowania do druku prac naukowych do czasopisma
Acta Polono-Ruthenica

1. W roczniku drukowane s¹ artyku³y, recenzje, sprawozdania z sesji naukowych w jêzykach
bia³oruskim, rosyjskim, ukraiñskim i polskim.
2. Prosimy o dostarczenie do siedziby Redakcji (Instytut Neofilologii, ul. Kurta Obitza 1,
10-725 Olsztyn, tel. fax. 0-89 527-58-47) tekstów wraz z dyskietk¹ lub o przes³anie ich w postaci
za³¹cznika do listu elektronicznego (rus.human@uwm.edu.pl).
Wydruk powinien byæ wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkoæ czcionki  12; odstêp miêdzy
wierszami  1,5. Marginesy ka¿dej kartki wydruku powinny mieæ wymiary: górny i dolny  25 mm,
lewy  35 mm. Objêtoæ artyku³ów nie powinna przekraczaæ 12 stron znormalizowanego wydruku,
recenzji i innych materia³ów  4 stron. Do artyku³u napisanego w jêz. rosyjskim, bia³oruskim lub
ukraiñskim prosimy do³¹czyæ streszczenie w jêz. polskim, do artyku³u w jêz. polskim  streszczenie
w jêz. rosyjskim maksymalnie pó³ strony znormalizowanego wydruku.
3. W wydruku nie nale¿y stosowaæ ¿adnych wyró¿nieñ. Propozycje wyró¿nieñ autor zaznacza
w tekcie o³ówkiem.
 Kursyw¹ podajemy tytu³y cytowanych pozycji zwartych i artyku³ów (w tekcie, bibliografii
i przypisach).
 W cudzys³ów (bez kursywy) ujmujemy w tekcie tytu³y rozdzia³ów (powieci i prac naukowych) oraz tytu³y czasopism.
 Cytaty ujmujemy w cudzys³ów (bez kursywy), fragmenty opuszczone nale¿y oznaczyæ trzema
kropkami w nawiasach kwadratowych, w takich nawiasach umieszcza siê wszystkie odautorskie komentarze.
4. W roczniku stosujemy jednolity system przypisów: numer przypisu umieszczamy w tekcie,
tekst przypisu zostanie umieszczony na dole strony. Do wydawnictwa nale¿y przypisy podaæ na koñcu
pracy, np.:
1 J. Bartmiñski, Punkt widzenia, perspektywa, jêzykowy obraz wiata, [w:] Jêzykowy obraz wiata,
pod red. J. Bartmiñskiego, 2 wyd., Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 103120.
2 J. Iwaszkiewicz, Podró¿e do W³och, PIW Warszawa 1977, s. 82.
3 J. Iwaszkiewicz, S³owo o To³stoju, Twórczoæ, 1961, nr 1, s. 75.
We wszystkich jêzykach stosujemy skróty ibidem, idem, op. cit. Miejsca wydania prosimy podawaæ bez skrótów, np. Moskwa, Sankt Petersburg, Miñsk.
Prosimy o przekazanie wraz z tekstem informacji dotycz¹cych miejsca pracy autora oraz adresu,
numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe bêd¹ wykorzystywane przez Redakcjê
wy³¹cznie do celów organizacyjnych (przesy³anie korespondencji, korekt itd.).
Prace nie zaopatrzone w wersjê elektroniczn¹ nie bêd¹ przyjmowane do druku.
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