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2004

Od Redaktora
Prezentujemy kolejny tom czasopisma Acta Polono-Ruthenica. Jak zwykle publikuj¹ w nim swoje rozprawy badacze zajmuj¹cy siê polsko-wschodnios³owiañskimi kontaktami literackimi, jêzykowymi i kulturowymi. Oczywicie udostêpniamy swoje ³amy
autorom, których teksty, mimo i¿ nie mieszcz¹ siê w tym profilu naszego wydawnictwa,
ze wzglêdu na niew¹tpliw¹ wartoæ naukow¹ i poznawcz¹ zawsze znajd¹ nasz¹ akceptacjê. Z powodu du¿ej liczby tekstów, zarówno literaturoznawczych, jak i jêzykoznawczych, tym razem zrezygnowalimy z dzia³u Recenzje i omówienia. Uzupe³nimy to
w kolejnym tomie. Acta Polono-Ruthenica jest periodykiem zawsze otwartym na wartociowe i wnosz¹ce do polskiej slawistyki rozprawy naukowe.
Walenty Pi³at
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Ó ïîøóêàõ ³äåíòè÷íîñò³: Ãåðî¿íÿ óêðà¿íñüêî¿ æ³íî÷î¿
ïðîçè ðóáåæà ÕÕÕÕ² ñò.
Ïðîáëåìà ³äåíòè÷íîñò³ ãåðîÿ ³ àâòîðà õóäîæíüîãî òâîðó â ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ îñòàíí³õ ðîê³â íàáóâàº ùîðàç á³ëüøî¿ àêòóàëüíîñò³1. Îñîáëèâà
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ¿é ó ôåì³í³ñòè÷íèõ òà ´åíäåðíèõ äîñë³äæåííÿõ. Êàòåãîð³ÿ
³äåíòè÷íîñò³, çàïîçè÷åíà ç ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó ô³ëîñîô³¿2, â êîíòåêñò³
ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî äèñêóðñó ðîçêðèâàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ ³íòåðïðåòàö³¿ ÿê
çì³ñòó, òàê ³ ôîðìè õóäîæí³õ òâîð³â, àäæå êîíöåïò ³äåíòè÷íîñò³ çàëåæèòü â³ä
åñòåòè÷íî¿ ìîäåë³ òâîðó, õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè ³ ñâ³äîìîñò³ ìèòöÿ3 òîùî.
Çîêðåìà, ïîãëÿä íà óêðà¿íñüêó æ³íî÷ó ïðîçó íîâî¿ õâèë³ êð³çü ïðèçìó
ïðîáëåìè ïîøóê³â ³äåíòè÷íîñò³ âèäàºòüñÿ âåëüìè ïåðñïåêòèâíèì.
Ôåì³í³ñòè÷íå â³äãàëóæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïîñòìîäåðí³çìó ðåïðåçåíòóº
íåçíàíèé ³ íåòèïîâèé áàãàòîïðîáëåìíèé âñåñâ³ò, ùî òâîðèòüñÿ ³ æèâå çà
ñâî¿ìè ñïåöèô³÷íèìè çàêîíàìè  ìèñòåöüêèìè òà ïñèõî-åêçèñòåíö³éíèìè.
Íà óâàãó çàñëóãîâóº âæå ñàì ôàêò ïîÿâè â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ç ê³íöÿ 80-õ
ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ãðîíà òàëàíîâèòèõ ïèñüìåííèöü, îáºêòîì îñîáëèâîãî çàö³êàâëåííÿ ÿêèõ ñòàâ òàºìíè÷î-àìá³âàëåíòíèé ñâ³ò ëþäñüêî¿ äóø³,
ïðè÷îìó íå â îñòàííþ ÷åðãó ñâîº¿ âëàñíî¿.
1 Íàçâåìî òóò ëèøå äåÿê³ íàéâàæëèâ³ø³ êíèæêîâ³ âèäàííÿ: Literatury s³owiañskie po roku
1989: Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. 2: Feminizm, pod red. E. Kraskowskiej; t. 3:
Podmiotowoæ, pod red. B. Czapik-Lityñskiej, Warszawa 2005; Z dziejów podmiotu i podmiotowoci w literaturach s³owiañskich XX wieku, pod red. B. Czapik-Lityñskiej i M. Buczek, Katowice
2005; ¥åíäåðíà ïåðñïåêòèâà, óïîðÿä. Â. Àãåºâà, Êè¿â 2004; Æ³íêà ÿê òåêñò: Åììà
Àíä³ºâñüêà, Ñîëîì³ÿ Ïàâëè÷êî, Îêñàíà Çàáóæêî: Ôðàãìåíòè òâîð÷îñò³ ³ êîíòåêñòè,
óïîðÿä. Ë. Òàðàí, Êè¿â 2002, Ñàìîòîòîæí³ñòü ïèñüìåííèêà. Äî ìåòîäîëîã³¿ ñó÷àñíîãî
ë³òåðàòóðîçíàâñòâà. Êîëåêòèâíà ìîíîãðàô³ÿ, â³äï. ðåä. Ã. Ñèâîê³íü, Êè¿â 1999 òà ³í.
2 Äèâ., çîêð.: E. Hy¿y, Kobieta, cia³o, to¿samoæ: Teorie podmiotu w filozofii feministycznej
koñca XX wieku, Kraków 2003; Ch. Delsol, Esej o cz³owieku pónej nowoczesnoci, t³um. M. Kowalska, Kraków 2003; A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia wspó³czesna w poszukiwaniu nowego podmiotu, Warszawa 1997; idem, Inna nowoczesnoæ. Pytania o wspó³czesn¹
formu³ê duchowoci, Kraków 1998 òà ³í.
3 Äèâ.: B. Czapik-Lityñska, Tezy o podmioñie, podmiotowoci, to¿samoci  perspektywa prze³omu wieków, [w:] Literatury s³owiañskie po roku 1989..., t. 3, s. 8. Òóò ³ äàë³ ïåðåêëàä
ç ïîëüñüêî¿ ì³é  ². Á.
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Äî íàéö³êàâ³øèõ ÿâèù óêðà¿íñüêî¿ ôåì³í³ñòè÷íî¿ ïðîçè ðóáåæà ÕÕÕÕ² ñò.
ñë³ä â³äíåñòè òâîð÷³ñòü Îêñàíè Çàáóæêî, Ñâ³òëàíè Éîâåíêî, Ñâ³òëàíè
Êàñüÿíîâî¿, ªâãåí³¿ Êîíîíåíêî, Ñîô³¿ Ìàéäàíñüêî¿, Âàëåíòèíè Ìàñòåðîâî¿,
Ãàëèíè Ïàãóòÿê, Ëþáîâ³ Ïîíîìàðåíêî, Íàä³¿ Òóáàëüöåâî¿, Íàòàëêè
Ñíÿäàíêî òà ³í. Ó òâîðàõ öèõ ïèñüìåííèöü ç ïîçèö³é âëàñíå ôåì³í³ñòè÷íîæ³íî÷î¿, à íå ïàòð³àðõàëüíî-÷îëîâ³÷î¿ ìåíòàëüíîñò³ ãëèáîêî ³ ïåðåêîíëèâî
ðîçêðèòî áàãàòî âàæëèâèõ àñïåêò³â òðàã³÷íî¿ åêçèñòåíö³¿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè:
¿¿ ñàìîòí³ñòü, âòðàòó êðèòåð³¿â ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ îñîáèñòîñò³, â³äñóòí³ñòü
âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ íàéáëèæ÷èìè ëþäüìè, ñàìîñòâåðäæåííÿ êîøòîì
³íøèõ, ð³çíîìàí³òí³ñòü ôîðì ô³çè÷íî¿ ³ ïñèõ³÷íî¿ àãðåñ³¿ òîùî. Âàæêî íå
ïîãîäèòèñÿ ç Â³ðîþ Àãåºâîþ, ùî æ³íêè íàäòî äîâãî ïðî ñåáå é ñâî¿
ïðåòåíç³¿ äî ñâ³òó ãîâîðèòè íå íàâàæóâàëèñÿ,  àáî æ ¿õ íå õîò³ëè ïî÷óòè.
[...] Çàö³êàâëåííÿ ïðàâäîþ, ñêàçàíîþ æ³íêàìè-àâòîðêàìè ïðî ñàìèõ ñåáå,
õî÷ öÿ ïðàâäà äîâãî é âèäàâàëàñÿ íàäòî ìàëåíüêîþ, áåçïîòð³áíîþ,
»ìóðàøèíîþ«, â êîæíîìó ðàç³ êðàùå çà âò³øàííÿ ì³ôàìè é ³ëþç³ÿìè4.
ßê ï³äêðåñëþº Òàìàðà Ãóíäîðîâà, ôåì³í³ñòè÷íî çààí´àæîâàíà ïðîçà
Îêñàíè Çàáóæêî  àïîëîã³ÿ æ³íî÷î¿ ë³òåðàòóðè  ñòàº áåñòñåëåðîì 1990-õ5.
Îäíà ç ïðè÷èí òàêîãî áåçïðåöåäåíòíîãî óñï³õó çàêîíîì³ðíî îáóìîâëþºòüñÿ
òèì, ùî ó ïðîçîâèõ òâîðàõ ïèñüìåííèö³ (²íîïëàíåòÿíêà 1989, Ïîëüîâ³
äîñë³äæåííÿ ç óêðà¿íñüêîãî ñåêñó 1995, ß, Ì³ëåíà 1997, Ä³â÷àòêà 1998,
Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó 1999, ²íñòðóêòîð ³ç òåí³ñó 2000, òà ³í.) óÿâíþº
ñâîº íåïðîñòå îáëè÷÷ÿ íîâà ãåðî¿íÿ  ãðàíè÷íî ñóáºêòèâíà, ñåêñóàëüíà,
³íòåëåêòóàëüíà6 òîùî, ÿêà ðîçïà÷ëèâî øóêàº ñâîþ ñïðàâæíþ ³äåíòè÷í³ñòü
 òâîð÷ó, æ³íî÷ó ³ âëàñíå ëþäñüêó. Öÿ ïðîáëåìàòèêà ïî-ô³ëîñîôñüêè
íåîðäèíàðíî ïîðóøóºòüñÿ âæå â ïåðøîìó ïðîçîâîìó òâîð³ Çàáóæêî  ó íåôàíòàñòè÷í³é ïîâ³ñò³ ²íîïëàíåòÿíêà. Íàðàòîðêó, â ÷èñë³ ³íøèõ, áåíòåæèòü
íàñòóïíèé ïàðàäîêñ: Ñèëè, ùî ïðàâëÿòü ñâ³òîì, äîëÿ, Áîã  íà ÿêèé óñå
æ òàêè ì³çåðíèé ñëîâíèê çãîðèëîñÿ òóò ëþäñòâî çà ö³ëó ñâîþ ³ñòîð³þ, íàäòî
êîëè ïîð³âíÿòè ç òèì, ùî â äåêîòðèõ ìîâàõ ³ñíóþòü äåñÿòêè ñë³â íà ïîçíàêó
ñèíüî¿ ÷è, òàì, çåëåíî¿ áàðâè! À ñïèòàòè á  íàùî ìåí³ çäàëèñÿ îò³ òðèäöÿòü
ñ³ì, ÷è ñê³ëüêè ¿õ òàì, âèçíà÷åíü çåëåíî¿ áàðâè, êîëè íåìà æîäíîãî, ùîá
â³äïîâ³ñòè, õòî ÿ â ö³ì ñâ³ò³?..7.
4 Â. Àãåºâà, Æ³íî÷èé ïðîñò³ð: Ôåì³í³ñòè÷íèé äèñêóðñ óêðà¿íñüêîãî ìîäåðí³çìó, Êè¿â
2003, ñ. 283284.
5 Ò. Ãóíäîðîâà, Ôåì³í³ñòè÷íèé ïîñòìîäåðí, [â:] idem, Ï³ñëÿ÷îðíîáèëüñüêà á³áë³îòåêà:
Óêðà¿íñüêèé ë³òåðàòóðíèé ïîñòìîäåðí, Êè¿â 2005, ñ. 125.
6 Ibidem.
7 Öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ñåñòðî, ñåñòðî: Ïîâ³ñò³ òà îïîâ³äàííÿ, ïåðåäì. Â. Ñêóðàò³âñüêèé,
âèä. 2, Êè¿â 2004, ñ. 211.
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Åêçèñòåíö³àëüíà ãëèáèíà ³ ô³ëîñîô³÷í³ñòü ïîðóøåíî¿ ïèñüìåííèöåþ
ïðîáëåìè îáóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî ïðîñòó â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ »êèì ÿ º«
ìîæíà çíàéòè ò³ëüêè â áóêâàð³. [...] Òèì ÷àñîì ëèøàþòüñÿ íàì ò³ ìîäåë³
îñîáèñòîñò³ òà ðåàëüíîñò³,  êàðòåç³àíñüêà, ãåðìåíåâòè÷íà, ñòðóêòóðàë³ñòñüêà òîùî,  ÿê³ âñóïåðå÷ óñ³ì òðóäíîùàì äîïîìàãàþòü ðîçóì³òè ëþäèíó
³ ¿¿ ñóáºêòí³ñòü, äîïîìàãàþòü øóêàòè â³äïîâ³ä³ íà ñòàð³ ïèòàííÿ: õòî ÿ? êóäè
ïðÿìóþ? ÷èì º ìîº »ÿ« ³ »íå-ÿ« ó ñâ³ò³? Ïðàâäîïîä³áíî, êîæåí ç êîíöåïò³â
ñóáºêòíîñò³ äàñòü ÿêóñü ÷àñòêîâó â³äïîâ³äü8.
Ïðîáëåìà ïîøóêó ³äåíòè÷íîñò³ â ð³çíèõ ¿¿ àñïåêòàõ âèäàºòüñÿ îäíèì ³ç
òèõ íàé³ñòîòí³øèõ ³äåéíèõ ñòðèæí³â, ùî îáºäíóº ó ñâîºð³äíó ñìèñëîâó
ö³ë³ñòü ìàëî íå âñ³ ïðîçîâ³ òâîðè Çàáóæêî  çîâí³ òàê³ íåïîä³áí³ íå ëèøå çà
ñþæåòàìè, àëå é çà õàðàêòåðàìè ïðîòàãîí³ñòîê, ð³çíèõ çà â³êîì, òåìïåðàìåíòîì, ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì, ðîäîì çàíÿòü ³ ò.ä., ÿê³ íà äîäàòîê øóêàþòü
ñåáå ó ð³çíèõ ÷àñî-ïðîñòîðîâèõ ðåàë³ÿõ: ó ñâ³ò³ ô³çè÷íîìó, ìåòàô³çè÷íîìó òà
åô³ðíîìó; ó ì³ôîëîã³÷íî-íåîçíà÷åíîìó óêðà¿íñüêîìó ñåë³ ÷àñ³â Ãåòüìàíùèíè ³ â ³ñòîðè÷íî êîíêðåòíîìó âîëèíñüêîìó ñåë³ ðîê³â Ãîëîäîìîðó;
ó ÑØÀ òà â Óêðà¿í³  ó ïðîâ³íö³éíîìó Ëóöüêó é ó ñòîëè÷íîìó Êèºâ³ äðóãî¿
ïîëîâèíè ÕÕ ³ ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.
Îäíîþ ç íàéá³ëüø ïîêàçîâèõ ³ïîñòàñåé ïðîòàãîí³ñòêè Çàáóæêî âèñòóïàº
áàãàòî â ÷îìó àâòîá³îãðàô³÷íà ïèñüìåííèöÿ, àâòîðêà ïðîçè ³ â³ðø³â, ÿêà
ïðàãíå òâîðèòè íà ìåæ³ ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé, îñÿãàþ÷è çà
ïîñåðåäíèöòâîì ìèñòåöòâà ñëîâà âèù³ ð³âí³ äóõîâíî¿ ñâ³äîìîñò³, íåäîñòóïí³
é ïî ñóò³ íåïîòð³áí³ ³ñòîòàì, çàêîð³íåíèì ó ïëîòü, ïëîòü, ïëîòü, ùî ÷åðåç
ïîñò³éíó, ç â³êîì òðîøêè æàëþã³äíó ãîòîâí³ñòü ò³øèòèñÿ æèòòÿì óòðà÷àþòü
íàãîäó áóäü-ùî â íüîìó ðîçóì³òè9. Òàê, ³íîïëàíåòÿíêà Ðàäà (Àð³àäíà) Ä. ó ïåâíîìó ñåíñ³ õîò³ëà ö³ëèé â³ê ò³ëüêè îäíîãî  æèòè ÿê óñ³, ÷îìó æ ó íå¿ í³÷îãî
íå âèõîäèëî?..,  ïèòàº âîíà ñàìà ñåáå é ñàìà-òàêè äàº íà öå ïèòàííÿ
ñïðàâä³ áåçêîìïðîì³ñíó â³äïîâ³äü: òè  ïîç³ðíî ðóõàþ÷èñü, ðîçìîâëÿþ÷è,
ñì³þ÷èñü, ãí³âàþ÷èñü, õâèëþþ÷èñü òàê ñàìî, ÿê âîíè [...]  îäíî÷àñíî
º â³ää³ëåíà â³ä íèõ ñêëÿíîþ ñò³íîþ, [...]  ÷óæèíêà, äèâåðñàíòêà, ï³äñòóïíî
âíèêëà â ¿õí³é ñâ³ò, í³, ùå ñòðàøí³øå  ³íîïëàíåòÿíêà10. Àëå öå  ò³ëüêè
îäíà ñòîðîíà ãëèáîêîãî âíóòð³øíüîãî êîíôë³êòó ãåðî¿í³, òîä³ ÿê ³íøà
ïîëÿãàº íà òîìó, ùî ïèñüìåííèöÿ ç³ ñâ³òîáà÷åííÿì âèðàçíî îêðåñëåíî¿
ì³ñòè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿, ÿê³é òàê ³ íå âäàëîñÿ îáðîñòè õî÷ òðîõè òðèâêîþ
æèòòºâîþ ïëîòòþ, áîë³ñíî áàëàíñóâàëà ì³æ íåïåðåìîæíèì, íàâ³òü çà ö³íó
8
9
10

Äèâ.: B. Czapik-Lityñska, Tezy o podmiocie..., s. 8, 11.
Öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ñåñòðî, ñåñòðî..., ñ. 208, 203.
Ibidem, ñ. 205, 202.
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æèòòÿ, ïðàãíåííÿì ò³ëüêè ¿é îäí³é âëàñòèâîãî òâîð÷îãî ñàìîâèðàçó òà
øàëåíèì îïîðîì õóäîæíüî¿ ìàòåð³¿: à õòî öå ÷óº ³ áà÷èòü, òîé [...] êàìÿíèì
ñòàíå  ïî êîë³íà, ïî ïîÿñ ³, íàðåøò³, óâåñü11. Òàê, ïîñëóãîâóþ÷èñü
çàñîáàìè ïðèò÷åâîãî ìîâëåííÿ, âêàçóº àâòîðêà íà ³íøó ãðàíü ñêëÿíî¿
ñò³íè, ÿêà ïðîëÿãàº ÷åðåç äóøó æ³íêè-ìèòöÿ, â³ä÷óæóþ÷è ¿¿ òâîð÷³ñòü â³ä ¿¿
áóòòÿ.
Ó ñâîþ ÷åðãó äàð ³ ïðàãíåííÿ áà÷èòè òà â³äòâîðþâàòè ñâ³ò íà ìåæ³
ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé íåìèíó÷å âòÿãàº äî ñâîãî ïîòóæíîãî ñèëîâîãî ïîëÿ
³ òîé àðñåíàë ìèñòåöüêèõ çàñîá³â, ïî ÿê³ ñÿãàº æ³íêà-àâòîðêà. Íàïðèêëàä,
ãåðî¿íÿ Ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü... çìèñëîâî ëþáèëà ñëîâî  íàñàìïåðåä íà
çâóê, àëå çâóê ù³ëüíèì íåâîäîì âîë³ê çà ñîáîþ ôàêòóðó, êîíñèñòåíö³þ,
çàïàõ ³, ÿñíà ð³÷, êîë³ð òàêîæ: êîëüîðîì áóëè íàä³ëåí³ íå ò³ëüêè ïîîäèí÷³
ñëîâà, îñîáëèâî â÷óâàâñÿ â³í ïðè ïåðåõîä³ ç îäíî¿ ìîâè íà ³íøó,  êîæíà-áî
ìàëà ñâ³é, ì³íëèâî-ðÿõòþ÷èé, îñíîâíèé òîí âèïðîì³íþâàííÿ [...] çâ³ñíî,
ð³äíà áóëà íàéïîæèâí³øà, íàéö³ëþù³øà äëÿ çìèñë³â12.
Äàëüøå îñìèñëåííÿ ãåðî¿íåþ Ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü... ñâîº¿ òâîð÷î¿
³äåíòè÷íîñò³ íàâîäèòü ¿¿ íà ñêåïòè÷íî-êîíòðîâåðñ³éí³ äóìêè ùîäî çààí´àæîâàíîñò³ â ìèñòåöüêó òâîð÷³ñòü ÿê äèÿâîëüñüêî¿ ñïîêóñè (öåðêîâíîñëîâÿíùèíà ìàðíî âèö³ëÿº çàñòåðåæëèâîãî ñóõîãî ïåðñòà: »èçêóññòâî«  â³ä
»èçêóñ«, ñïîêóñà, îòà ñàìà, â ÿêó ìîëèòâà ïðîñèòü íå ââåñòè), à òàêîæ ùîäî
àìá³âàëåíòíîñò³ ñàìî¿ ïñèõî-äóõîâíî¿ ïðèðîäè ïðàãíåííÿ áóòè àâòîðîì ÿê
òàêîãî, àäæå âëàñíå öüîãî àðãóìåíòó, çà ßêîáîì Áüîìå, óæèâ äèÿâîë,
â³äïîâ³äàþ÷è, ÷îìó â³í çàëèøèâ íåáåñà. Ðàçîì ç òèì, ðîçâàæàþ÷è ìåæ³
òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé ìèòöÿ, ÿê³ íåáåçïå÷íî ïîðóøóâàòè, çàìèñëþþ÷èñü
íàä ïèòàííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ  íàä òèì, ùî ìè ä³éñíî ìîæåìî, à äî ÷îãî
íàì çàñü?, ïðîòàãîí³ñòêà ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì ïðîíèêàº â íîâ³ ñîêðîâåíí³ òàºìíèö³ áóòòÿ, à â³äòàê óñâ³äîìëþº íîâ³ àñïåêòè ñâîº¿ àâòîðñüêî¿,
òâîð÷î¿ ³äåíòè÷íîñò³: Õîò³òè áóòè àâòîðîì  òâîðèòè  çàç³õíóòè íà
âèêëþ÷íó ïðåðî´àòèâó Áîãà. Áî í³õòî ç íàñ íàñïðàâä³ íå òâîðèòü [...] Âñå,
ùî íàì äàíî  ÿê ä³òÿì íà çàáàâêó  òî ãîòîâ³ ïîð³çíåí³ ñêàëî÷êè ä³éñíîñò³,
ôðà´ìåíòè, ïîäðîáèö³, êîëüîðîâ³ ô³øêè ÿêî¿ñü âåëèêî¿, íåîñÿæíî¿
ãîëîâîëîìêè, ïî ÿêèõ ðà÷êóºìî, íå ï³äâîäÿ÷è çîðó, îáìàöóºìî, îáëèçóºìî,
îáíþõóºìî ñîá³ â êàéô, ö³ëêîì áåçíåâèííå é ïðèºìíå çàíÿòòÿ,  ò³ëüêè
øòóêà â òîìó, ùî ô³øêè ÷àñîì [...] âäàºòüñÿ ñòóëèòè çà íåâ³äü-çâ³äêèâçÿòèì, í³êîìó-íåîçáðîºíèì-îêîì-íåâèäíèì ïëàíîì, ó ÿêîìó çíàòè
11
12

Ibidem, c. 202, 207, 208.
Öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ ç óêðà¿íñüêîãî ñåêñó: Ðîìàí, Êè¿â 1998,
ñ. 4748.
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ïóëüñàö³þ ñàìîñò³éíîãî, íåìîâáè âæå é îðãàí³÷íîãî æèòòÿ. Òîä³-òî
âðóáàºòüñÿ íàøà àâòîðñüêà (õà-õà!) ãîðäèíÿ: äíåìîñü, ãîíîøèìîñü
³ óÿâëÿºìî ñåáå òâîðöÿìè,  à òî ïðîñòî â³äñëîíèâñü áóâ íàì íà øïàðèíêó
îêðàé÷èê ïåðâ³ñíîãî ãåíåðàëüíîãî ïëàíó, òîãî ñàìîãî, çà ÿêèì áóëî êîëèñü
ñîòâîðåíî ñâ³ò  ç í³÷îãî, ö³ëüíèì ³ ïðåêðàñíèì, ³ â³ä ÿêîãî ëþäñòâî [...]
â³äñòóïèëîñÿ, õî÷à, ïî âåëèê³é Ìèëîñò³ Áîæ³é, äîïóñê äî ïëàíó çà íàìè ùå
çáåð³ãàºòüñÿ,  ³íäèâ³äóàëüíèé äîïóñê13. Öåé îñòàíí³é ðîçêðèâàº øèðîê³
ïåðñïåêòèâè ìèñòåöüêîãî îñìèñëåííÿ íå ëèøå, ïîñëóãîâóþ÷èñü îêðåñëåííÿìè Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, ìàêðîêîñìó, àëå é ì³êðîêîñìó,  òîáòî,
ñâ³òó ëþäñüêî¿ äóø³.
ßê ñëóøíî çàóâàæóº Åâà Êðàñêîâñêà, ðåôëåêñ³ÿ ë³òåðàòóðîçíàâñòâà çï³ä çíàêó ôåì³í³çìó ìàéæå çàâæäè âèõèëÿºòüñÿ â êåðóíêó àíòðîïîëîã³¿
êóëüòóðè, ñîö³îëîã³¿, ô³ëîñîô³¿ ÷è ïñèõîëîã³¿14. Çîêðåìà, ïðîáëåìà ïîøóêó
âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ïðàêòè÷íî â óñ³õ ïðîçîâèõ òâîðàõ Çàáóæêî óÿâíþº
ãëèáèííîïñèõîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ. Íà öüîìó ïîíÿòí³éíîìó ð³âí³ ñâ³é
³íäèâ³äóàëüíèé äîïóñê äî ïëàíó ïðîòàãîí³ñòêè âåëèêîþ ì³ðîþ ðåàë³çóþòü
ó ïðîöåñ³ ñàìîï³çíàííÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ñâîº¿ äóø³, â³ä÷àéäóøíèõ
íàìàãàíü âèâåñòè íà ñâ³òëî ñâ³äîìîñò³ òèõ ïðèõîâàíèõ ïåðñîíàæ³â, ùî
de facto ïàíóþòü ó öüîìó ñâ³ò³, ïåðåòâîðþþ÷è îñîáèñò³ñòü íà ìàð³îíåòêó.
Ñâ³äîìå ðîçîòîòîæíåííÿ ç ÷èñëåííèìè ìàñêàìè ïåðñîíè (â ÿê³é Êàðë
¥óñòàâ Þí´ âáà÷àâ øòó÷íó çîâí³øíþ ëè÷èíó îñîáèñòîñò³) òà ðåñïåêòàáåëüíèìè ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè (à ¿õ ó ïðîç³ Çàáóæêî íàðàõîâóºòüñÿ ÷èìàëî
 ðàô³íîâàíà ³íòåëåêòóàëêà, ïîâàæíî ïåðåéíÿòà ³äåºþ íàö³îíàëüíîãî
â³äðîäæåííÿ, òàëàíîâèòà ïî÷àòêóþ÷à ïèñüìåííèöÿ, ïðèâàáëèâà â óñ³õ
â³äíîøåííÿõ, ïåðñïåêòèâíà òåëåç³ðêà, ùî ðîáèòü êàðêîëîìíó êàðºðó,
ïðèñòðàñíà êîõàíêà, â³ääàíà ïîäðóãà, ñëóõíÿíà äîíüêà, òàòêîâà ä³â÷èíêà,
î÷êî â ëîá³, äºâî÷êà-îòë³÷í³öà ç ïðåäèñïîçèö³ÿìè íåôîðìàëüíî¿ õàðèçìàòè÷íî¿ ë³äåðêè ³ ò.ä., é óñ³ âîíè íåñóòü íà ñîá³ á³ëüø àáî ìåíø âèðàçíèé
â³äò³íîê àâòîðñüêî¿ ³ðîí³¿) º ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó ï³çíàííÿ ñâîãî
ñîêðîâåííîãî âíóòð³øíüîãî ºñòâà. Íà öüîìó øëÿõó íà äóõîâíî çðîñòàþ÷ó
îñîáèñò³ñòü ÷åêàº ïîâàæíå âèïðîáóâàííÿ  êîíôðîíòàö³ÿ ç ò³ííþ, òîáòî,
íåîáõ³äí³ñòü îñìèñëåííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ ò³º¿ áîë³ñíî¿ ïðàâäè ïðî ñåáå, äî ÿêî¿
ïåðåñ³÷íà çîâí³øíÿ ëþäèíà, ùî îòîòîæíþº ñåáå âèêëþ÷íî ç³ ñâîºþ
ïåðñîíîþ (òîáòî, ñîö³àëüíîþ ðîëëþ àáî ìàñêîþ) íå â ñòàí³ ïðèçíàòèñÿ íå
ò³ëüêè ³íøèì, àëå é ñàì³é ñîá³.
13
14

Ibidem, ñ. 86, 98, 99100.
Äèâ.: E. Kraskowska, Dyskurs feministyczny w s³owiañskiej literaturze, krytyce i teorii po
roku 1989, [w:] Literatury s³owiañskie po roku 1989..., t. 4, s. 12.
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Çà Þí´îì, íà çì³ñò ò³í³ ñêëàäàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, îò³ ðåïðåñîâàí³,
âèò³ñíåí³  ÷åðåç ñâîþ íåñóì³ñí³ñòü ç ³äåàëüíèì îáðàçîì ego  ìîòèâè,
ùî îõîïëþþòü íå ëèøå íåãàòèâí³, òåìí³ àñïåêòè ñîêðîâåííîãî ãëèáèííîïñèõîëîã³÷íîãî æèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, àëå òàêîæ ³íôàíòèëüí³, íà¿âíîíåäîñêîíàë³, ñòèõ³éíî-³íñòèíêòèâí³ òîùî ïðîÿâè ¿¿ íàòóðè. Îêðåñëåíà
ïðîáëåìàòèêà º àêòóàëüíîþ â ïðîç³ Çàáóæêî. Ïåðåäóñ³ì îçíàêè ñîö³àëüíî
íåïðèñòîñîâàíî¿ ³ â öüîìó ñåíñ³ ò³íüîâî¿ ïîâåä³íêè õàðàêòåðí³ äëÿ
³íîïëàíåòÿíêè Ðàäè Ä., ÿêà ïîãàíî àäàïòóºòüñÿ äî óìîâ ñâîãî îòî÷åííÿ, ìàº
ïðîáëåìè ç íàâÿçàííÿì ò³ñí³øèõ êîíòàêò³â ç ëþäüìè, ç³ ñòâîðåííÿì
òðàäèö³éíî¿ ñòàá³ëüíî¿ ðîäèíè, íå âì³º æèòè ÿê óñ³. Ùîäî ³íøèõ ãåðî¿íü
Çàáóæêî, íåãð³çí³ ò³íüîâ³ ïðîÿâè ¿õ íàòóð àñîö³þþòüñÿ ïåðåäóñ³ì ç îáðàçàìè
³íôàíòèëüíî-þâåíàëüíîãî ïëàíó. Öå á³äíà, íåëþáëåíà, ïîêèíóòà íà
âîêçàë³ ä³â÷èíêà ç Ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü..., ùî áåçóïèííî ñêîãîëèòü
³ ëàäíà éòè íà ðóö³ äî êîæíîãî, õòî ñêàæå: »ß òâ³é òàòî«15; öå é ì³çèíî÷êà
Îëåíêà ç Êàçêè ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó, ÿêà, íà ïðîòèâàãó ñòàðø³é ñåñòð³,
íàäçâè÷àéíî ãàðí³é ³ òàëàíîâèò³é Ãàíí³-ïàíí³, áóëà ïîãàíåíüêà äèòèíà 
êâîëåíüêà çìàëêó, ³ ïëàêñóíêà16.
Òèì ÷àñîì îäíîþ ç öåíòðàëüíèõ òåì îïîâ³äàííÿ ²íñòðóêòîð ³ç òåí³ñó
º ïñèõîëîã³÷íî êîìïåíñàö³éíà àñèì³ëÿö³ÿ íàðàòîðêîþ (ïàí³ Ìàðòîþ) îáðàçó
ñâîº¿ ô³çè÷íî íåäîñêîíàëî¿ ò³ëåñíîñò³. Ó ö³é íåäîñêîíàëîñò³ ãåðî¿íÿ âáà÷àº
ñâ³é âèìóøåíèé ïëàñòè÷íèé êðåòèí³çì, ïðî ÿêèé êð³ì íå¿, îäíàê, í³õòî íå
çäîãàäóâàâñÿ. Â³í ñôîðìóâàâñÿ â ¿¿ äèòÿ÷³ ðîêè âíàñë³äîê ïñèõîòðàâìàòè÷íîãî ïåðåæèâàííÿ, ñïðîâîêîâàíîãî åãî¿ñòè÷íî-íåòàêòîâíîþ ïîâåä³íêîþ áàòüêà, ÿê àâòîíîìíèé êîìïëåêñ ìåíøîâàðòîñò³ é â³äòîä³ ïîñò³éíî
îáòÿæóâàâ ¿¿ ñâ³äîì³ñòü ïî÷óòòÿì ïðèíèæåííÿ é âèíè, ïîðîäæóþ÷è ùîðàç
íîâ³ åêçèñòåíö³éí³ êîë³ç³¿. Ìàðòà âèçíàº: Âñÿêà ñèòóàö³ÿ, äå òðåáà
ïðèëþäíî çäîáóâàòè ÿê³-íåáóäü ô³çè÷í³ íàâè÷êè, àâòîìàòè÷íî ñêèäàº ìåíå
íà òðèäöÿòü ðîê³â íàçàä, íà òîé ñàìèé âåëîñèïåäèê, ÿ ãëóõíó, ñë³ïíó, ñòàþ
ïðàâöåì, ÷åêàþ÷è, êîëè âñå ñê³í÷èòüñÿ é ìåíå â³äïóñòÿòü íà âîëþ. Â øêîë³
íàéòÿæ÷èì ìî¿ì êîøìàðîì áóëè óðîêè ô³çêóëüòóðè, â³ä ÿêèõ, ïîïðè âñ³
ðåâíî äîêëàäåí³ çóñèëëÿ [...] äîìîãòèñÿ çâ³ëüíåííÿ òàê ³ íå âäàëîñÿ [...]
Òàíöþâàòè äî ïóòòÿ òàê ³ íå íàâ÷èëàñü17.
Ïîçèö³ÿ ìîðàëüíîãî ìàêñèìàë³çìó, õàðàêòåðíà äëÿ ïðîòàãîí³ñòîê
Çàáóæêî, ñïîíóêàº ¿õ äî êîíôðîíòàö³¿ ç âëàñíîþ ò³ííþ íàâ³òü ó íàéá³ëüø
ìîòîðîøíèõ ¿¿ ïðîÿâàõ, ïåðñîí³ô³êîâàíèõ ó òàêèõ ïðîìîâèñòèõ ³ïîñòàñÿõ
15
16
17

Öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ..., ñ. 13.
Öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ñåñòðî, ñåñòðî..., ñ. 76.
Ibidem, ñ. 160, 159.
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³íôåðíàëüíî¿ æ³íêè, ÿê öèí³÷êà, â³äüìà, óáèâöÿ, ïîâ³ÿ, òèðàíêà, çðàäíèöÿ
³ ò.ä. ßêùî öåé ñêëàäíèé ïðîöåñ óäàºòüñÿ îïàíóâàòè (òîáòî, íàëàãîäèòè
àäåêâàòí³ ä³àëîã³÷í³ ðåëÿö³¿ ì³æ ñâ³äîìèìè ³ íåñâ³äîìèìè ñôåðàìè ïñèõ³êè),
îñîáèñò³ñòü âèõîäèòü ç íüîãî äóõîâíî îíîâëåíîþ, çáàãà÷åíîþ æèòòºäàéíèì
çíàííÿì ïðî ñåáå ³ íàâêîëèøí³é ñâ³ò, ãîòîâîþ çðîáèòè ÷åðãîâèé êðîê íà
øëÿõó îñÿãíåííÿ óñ³º¿ ïîâíîòè ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ñàìîðåàë³çàö³¿. Â³äòàê
â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ìàº áóòè íàãîëîøåíà äóõîâíà ïåðåìîãà ãåðî¿í³
áåñòñåëåðó Çàáóæêî, ÿêà in vivo äîêîíóº ñâî¿ ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ, ÷èì íå
ò³ëüêè ðÿòóº ñàìó ñåáå â³ä ô³çè÷íî¿ ³ ïñèõ³÷íî¿ àâòîäåñòðóêö³¿, àëå é ï³ääàº
ðåòåëüíîìó õóäîæíüî-ô³ëîñîôñüêîìó àíàë³çó áàãàòî àñïåêò³â óêðà¿íñüêîãî
àäó  çðåøòîþ, íå ò³ëüêè óêðà¿íñüêîãî. Âåëüìè âàãîìèì âèäàºòüñÿ òàêîæ
îñÿãíåííÿ Äàðêè, ïðîòàãîí³ñòêè ïîâ³ñò³ Ä³â÷àòêà, ÿêà âæå ó çð³ëîìó â³ö³,
âäàþ÷èñü äî ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåòàðäàö³¿, íàðåøò³ ïîçáóâàºòüñÿ êîìïëåêñó
äèòÿ÷î¿ æîðñòîêîñò³, çäîáóâàþ÷è âì³ííÿ â³ä÷óâàòè á³ëü ³íøèõ. Äàðêà
óñâ³äîìëþº ïðèòàìàííó ¿é ãð³çíó ò³íüîâó ïîñòàâó àáñîëþòíîãî ë³äåðñòâà çà
âñÿêó ö³íó, ùî êåðóâàëà ¿¿ â÷èíêàìè â äèòÿ÷îìó ³ ï³äë³òêîâîìó â³ö³,
åìîö³éíî ñïóñòîøóþ÷è íå ëèøå òèõ, êîãî âîíà õîò³ëà ï³äêîðèòè ñâî¿é âîë³,
àëå é ñàìó ìàëåíüêó ë³äåðêó, à ï³çí³øå  äîðîñëó æ³íêó, ÿêà âåñü ÷àñ
íåñâ³äîìî ïåðåáóâàëà çàêëàäíè÷êîþ ñâîº¿ íå ðîçâÿçàíî¿ ñâîº÷àñíî
â ìèíóëîìó ïîâàæíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè.
Êîíôðîíòàö³ÿ ç ò³ííþ, îäíàê, ìîæå çàê³í÷èòèñü ïîðàçêîþ. Òàê, ó ïîâ³ñòÿõ ß, Ì³ëåíà òà Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó â³äòâîðåíî ïñèõîëîã³÷íî
äåñòðóêòèâíèé ïðîöåñ áåçïîâîðîòíîãî çàíóðåííÿ îñîáèñòîñò³ â ò³íü, ùî
îçíà÷àº âòðàòó ³äåíòè÷íîñò³. Âîäíî÷àñ íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, ùî ãåðî¿íÿ
óêðà¿íñüêî¿ æ³íî÷î¿ ïðîçè ðóáåæà ÕÕÕÕ² ñò. ÿê òàêà øóêàº ñåáå ³ ñâîãî
ì³ñöÿ  à òàêîæ ³ çàòðà÷óº âñå öå  ó ïðèíöèïîâî âîðîæîìó ÷è ÿê ì³í³ìóì
áàéäóæîìó äî ñåáå ñâ³ò³, ïîáóäîâàíîìó íà çàñàäàõ ïàòð³àðõàëüíî-ìàñêóë³ííî¿ ìåíòàëüíîñò³. Ó öüîìó ñâ³ò³ ¿é çãîðè âèçíà÷åíî âèêîíóâàòè
ïðåäèêàòèâí³ ôóíêö³¿, áóòè îáºêòîì, à íå ñóáºêòîì òîùî. Íà öå íîâà
ãåðî¿íÿ íå ìîæå ³ íå õî÷å ïîãîäèòèñü; âîíà ïðàãíå ùîñü çì³íèòè
â îòî÷óþ÷îìó ¿¿ ñâ³ò³  ³ â ñàì³é ñîá³, õî÷ öå äàëåêî íå çàâæäè ¿é óäàºòüñÿ.
Ïåðøîþ ñîö³àëüíîþ ³íñòèòóö³ºþ, â ÿê³é æ³íêà ïðèêòè÷íî â³ä
íàðîäæåííÿ çàçíàº ðåïðåñ³é ñâîº¿ ùå íå ñôîðìîâàíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, º ñ³ìÿ
 ç áàòüêîì àáî ìàò³ðþ íà ÷îë³, ãåíåòè÷íî çàïðîãðàìîâàíèìè ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á íà ðåàë³çàö³þ óñòàëåíîãî ïàòð³àðõàëüíî-´åíäåðíîãî ñöåíàð³þ. Ð³çíîìàí³òí³ òà, ÿê ïðàâèëî, íåóñâ³äîìëþâàí³ îáîìà ñòîðîíàìè óòèñêè
ó ðîäèíí³é ñôåð³ ñïî÷àòêó ìàëåíüêî¿ ä³â÷èíêè, à ïîò³ì äîðîñòàþ÷î¿ ä³â÷èíè
ñòàþòü ïðåäìåòîì ðåòåëüíîãî õóäîæíüî-ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó â òâîð÷îñò³
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íå îäíî¿ ïèñüìåííèö³. Ó ÷èñë³ íàéá³ëüø ö³êàâèõ òâîð³â íà äàíó òåìó ñë³ä
íàçâàòè íå ò³ëüêè Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ..., Êàçêó ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó,
²íñòðóêòîðà ³ç òåí³ñó Çàáóæêî, àëå òàêîæ íàñêð³çü ³ðîí³÷íó é ñàìî³ðîí³÷íó
ïîâ³ñòü Ñíÿäàíêî Êîëåêö³ÿ ïðèñòðàñòåé, àáî Ïðèãîäè ìîëîäî¿ óêðà¿íêè
(2004) òà îïîâ³äàííÿ Ðóáåöü íà îáëè÷÷³ (2004) ³ ôðàãìåíòè »òâîð÷î¿«
àâòîá³îãðàô³¿ Êîíîíåíêî ï³ä ïðîâîêàòèâíèì òèòóëîì Áåç ìóæèêà (2005).
Ó çàçíà÷åíèõ òâîðàõ çìîäåëüîâàíî òðè íàéâàæëèâ³ø³ åêçèñòåíö³éí³ ñèòóàö³¿
â ðîäèíàõ, ÿê³ òðàäèö³éíî ââàæàþòüñÿ ö³ëêîì íîðìàëüíèìè (íåïàòîëîã³÷íèìè), à ñàìå: çäîì³íóâàííÿ äîíüêè áàòüêîì, îáîìà áàòüêàìè òà
ìàò³ðþ.
Ãåðî¿íÿ Ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü... ðîñëà ó ò.çâ. çàñò³éí³ ðîêè â ñ³ì¿
ñâ³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ ³íòåë³´åíò³â, â ÿê³é ç ðÿäó îáºêòèâíèõ ïðè÷èí
´åíäåðí³ ðîë³ áóëè çì³ùåí³. Ðîäèíó óòðèìóâàëà ìàòè, åìîö³éíî çàãàëüìîâàíà
 ôðè´³äíà, [...] çàåêðàíîâàíà, ìîâ ÷îðíå ñâ³òëîâ³äïèõàëüíå øêëî  âíàñë³äîê ÷èñëåííèõ âèïðîáóâàíü, ùî âèïàëè íà ¿¿ äîëþ, òîä³ ÿê áåçðîá³òíèé
áàòüêî, êîëèøí³é ïîë³òâÿçåíü, íàäàëü ïåðåñë³äóâàíèé Ê¥Á, ñàìîâ³ääàíî
çàéìàâñÿ âèõîâàííÿì ñâîº¿ íåîðäèíàðíî¿ òà íàäçâè÷àéíî âðàçëèâî¿
îäèíà÷êè. Îäíàê, éîãî ëþáîâ ³ îï³êà â ñòîñóíêó äî ä³â÷èíêè-ï³äë³òêà
âî÷åâèäü íàäì³ðí³, ÷àñàìè âîíè íàáóâàþòü ëåäâå íå ïàòîëîã³÷íèõ ôîðì
òîòàëüíîãî êîíòðîëþ ï³äðîñòàþ÷î¿ äî÷êè  íå ò³ëüêè ¿¿ çàíÿòü, îòî÷åííÿ,
à íàâ³òü äîçð³âàþ÷îãî ò³ëà. Íà äîäàòîê ó ðîäèí³ ïàíóº ãí³òþ÷à àòìîñôåðà
ñòðàõó, ç ÿêî¿ ä³â÷èíà, íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó âçàºìíó ëþáîâ äî áàòüê³â
³ â³ääàí³ñòü ¿ì, ÿêîñü ³íñòèíêòèâíî ïðàãíå âèðâàòèñÿ: Ñòðàõ ïî÷èíàâñÿ
ðàíî. Ñòðàõ ïåðåäàâàâñÿ ó ñïàäîê  áîÿòèñü íàëåæàëî âñ³õ ÷óæèõ [...] âîíà
çàâæäè êàçàëà, ùî íå õîò³ëà á ³ùå ðàç ïåðåæèòè ñâîº îòðîöòâî,  îò³
íàòóæí³, íåñâ³äîì³ ñïðîáè âèðâàòèñü  ³ç ãëóõî çàáåòîíîâàíîãî, ñïåðòîãî
âñåðåäèí³ ðîäèííîãî ãí³çäà, çà ìóðàìè ÿêîãî ¿äêî êëóáî÷èâñÿ ñòðàõ,
áîëîòÿíà ìëàêà, äå ³íî îñòóïèñü, âèäàé ñåáå  ³ øóáîâñíåø ó ñìåðòíó
îòõëàíü [...] âèðâàòèñü íå áóëî êóäè, ñêð³çü áóëè êîìñîìîëüñüê³ çáîðè,
ïîë³òçàíÿòòÿ é ÷óæà ìîâà18.
Ó òàê³é ñïðàâä³ áåçâèõ³äí³é ñèòóàö³¿, ùî ïåðåðîñòàëà íàâ³òü äîðîñëèõ
ëþäåé, ç ÿêî¿ ñèëüíà é àêòèâíà ä³â÷èíà ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî ðâàëàñÿ, ùå
é ÿê!  âñÿ â ãîñòðèõ ë³êòÿõ ñàìî÷èííîãî ðîçðîñòàííÿ, äî ñë³ç ìó÷åíèé
âëàñíîþ âàòîðîïêóâàò³ñòþ ïðèùàâèé ï³äë³òîê, îäíàê, íåìèíó÷å
ïðîÿâëÿëàñÿ ïðîòèëåæíà ïîçèö³ÿ  áåçä³ÿëüíîñò³, ðåçè´íàö³¿ ç çàêîííîãî
ïðîòåñòó, ùî çàêð³ïëþâàëàñü ÿê â³ä÷óòòÿ íàâ³÷íî¿ äî÷³ðíüî¿ ïîêîðè,
18

Öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ..., ñ. 106, 103, 104, 105.
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îñòàòî÷íîñòè ðîäîâîãî óëÿãàííÿ19. Òàê, êîæåí êîíôë³êò äîíüêè ç áàòüêîì,
ÿêèì áè ãîñòðèì òà ïðèíöèïîâèì â³í íå áóâ, çàâæäè çàê³í÷óâàâñÿ òèì, ùî
ä³â÷èíà âðåøò³-ðåøò âèçíàâàëà éîìó ðàö³þ. Òèì ÷àñîì ó äîðîñëîìó æèòò³
ãåðî¿í³ ïî÷àòêîâà ïîñòàâà óëÿãàííÿ â ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíêàõ ç ÷îëîâ³êàìè,
êîòðà íàäçâè÷àéíî ¿ì ³ìïîíóâàëà, ÿê ïðàâèëî, ðàíî ÷è ï³çíî çàê³í÷óâàëàñÿ
âèáóõîì ¿¿ ïðîòåñòó, ïñèõî-ãåíåòè÷íå êîð³ííÿ ÿêîãî íåñëî âèðàçí³ ñë³äè
áàòüê³âñüêîãî êîìïëåêñó, ³, ÿê íàñë³äîê, ðîçðèâîì: îêð³ì ñòðàõó, ãåðî¿íÿ â³ä
áàòüêà òàêîæ ä³ñòàëà ó ñïàäîê íåâì³ííÿ áóòè ùàñëèâîþ.
²íøà ãåðî¿íÿ, Îëåñÿ Ï³äîá³äêî ç ïîâ³ñò³ Ñíÿäàíêî Êîëåêö³ÿ
ïðèñòðàñòåé..., çðîñòàëà ó ïîðÿäí³é ãàëèöüê³é ðîäèí³ ïåðåñ³÷íèõ
³íòåë³´åíò³â â åïîõó 70-õ  ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ó ãðàéëèâî-³ðîí³÷íîìó òîí³ ïèñüìåííèöÿ ðîçêðèâàº ïî ñóò³ äðàìàòè÷íó ñèòóàö³þ
ðîäèííîãî âèõîâàííÿ, ùî âçîðóâàëîñÿ íà ïàíóþ÷èõ ó ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³
ì³ôàõ òà ñòåðåîòèïàõ ³ ïåðåäáà÷àëî ï³äïîðÿäêóâàííÿ äîíüêè ¿õ ñóìí³âíèì
íîðìàì ³ ñòàíäàðòàì. Øòó÷í³ñòü ïîä³áíî¿ òàêòèêè âèõîâàííÿ øâèäêî
äàºòüñÿ âçíàêè: ó ñòàá³ëüí³é, äîáð³é ðîäèí³ ì³æ áàòüêàìè ³ äîíüêîþ âèðîñòàº
ìóð â³ä÷óæåííÿ òà âçàºìíî¿ íåäîâ³ðè, ç-çà ÿêîãî Îëåñþ ëèøå íà ð³çí³
ñïîñîáè ïèëüíóþòü ³ êîíòðîëþþòü, òîä³ ÿê ö³ëêîì êîíêðåòí³ ïðîáëåìè
³ òðèâîãè ¿¿ ïåðåõ³äíîãî â³êó äîðîñë³ çâè÷àéíî ³´íîðóþòü. Ïðè öüîìó ñâîº
íåâì³ííÿ ÷è íåáàæàííÿ ãîâîðèòè ç äî÷êîþ íà ò³ òåìè, ùî ¿¿ áåíòåæàòü, âîíè
âèïðàâäîâóþòü ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèìè àðãóìåíòàìè íà êøòàëò: òè ùå
çàìàëà, ùîá ïåðåéìàòèñÿ òàêèìè ïðîáëåìàìè àáî ïîä³áí³ ðå÷³ ö³êàâëÿòü
ó êðàùîìó âèïàäêó ä³â÷àò ëåãêî¿ ïîâåä³íêè20 òîùî.
Ó ðîäèí³ Îëåñ³ ´åíäåðí³ ðîë³ âèãëÿäàþòü òðàäèö³éíî, áàòüêî ³ ìàòè
â óñüîìó ì³æ ñîáîþ çãîäí³  òàêîæ ³ â ïîãëÿäàõ íà âèõîâàííÿ. Â³äòàê âîíè
ä³ëÿòü ïîð³âíó ïñèõîëîã³÷íî ðåïðåñèâí³ ôóíêö³¿ ùîäî ïðèáîðêàííÿ
íåïðîñòî¿ îñîáèñòîñò³ ñâîº¿ â³ëüíîäóìíî¿ îäèíà÷êè. Äî áàòüê³â äèïëîìàòè÷íî äîëó÷àº áàáóñÿ, êîòðà, óäàþ÷è ñï³â÷óòòÿ îíóö³, ôàêòè÷íî ñòàº
íåâòîìíîþ äîìàøíüîþ íàãëÿäà÷êîþ ³ äîíîñèòåëüêîþ. Çàõèùàþ÷è ñâîþ
³íäèâ³äóàëüí³ñòü òà â³äñòîþþ÷è ïðàâî ñàìîñò³éíîãî âèáîðó, ãåðî¿íÿ âäàºòüñÿ
äî ð³çíèõ ôîðì óòå÷³  â êîìïàí³þ ðîâåñí³ê³â, ó ñâî¿ ïåðø³ þíàöüê³ êîõàííÿ
òà ïðèñòðàñò³, à êîëè òðàïëÿºòüñÿ íàãîäà  òî é çà êîðäîí, äî Í³ìå÷÷èíè,
äå ïî÷èíàº æèòè íà âëàñíèé êîøò.
Ñó÷àñíèé ôåì³í³ñòè÷íèé äèñêóðñ, íå îáìåæóþ÷èñü ñóòî æ³íî÷èìè
àñïåêòàìè, â³äêðèâàºòüñÿ íà ìèñëåííÿ ïðî ñòàòü âçàãàë³,  òîáòî, íà
19
20

Ibidem, c. 105.
Öèò. çà: Í. Ñíÿäàíêî, Êîëåêö³ÿ ïðèñòðàñòåé, àáî Ïðèãîäè ìîëîäî¿ óêðà¿íêè, ïåðåäì.
À.Þ. Êóðêîâ, Õàðê³â 2006, ñ. 134.
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ïðîáëåìàòèêó, ùî îêðåñëþºòüñÿ ÿê ´åíäåðíà òîùî, à òàêîæ íà òåìè
÷îëîâ³÷î¿ ³äåíòè÷íîñò³, ìàñêóë³ííîãî äèñêóðñó, êîíôðîíòàö³¿ òà ä³àëîãó ì³æ
òèì îñòàíí³ì ³ ôåì³í³çìîì21. Çàãàëîì óêðà¿íñüêà æ³íî÷à ïðîçà íîâî¿ õâèë³
â íàéö³êàâ³øèõ ñâî¿õ ïðîÿâàõ âèÿâëÿº âèðàçíó òåíäåíö³þ äî õóäîæíüîãî
àíàë³çó ä³éñíîñò³ âëàñíå ó ´åíäåðíèõ âèì³ðàõ. Äîñèòü ïîñë³äîâíî öþ
ïîçèö³þ â³äñòîþº Êîíîíåíêî. Íàïðèêëàä, ó öåíòð³ ¿¿ óâàãè íåð³äêî
îïèíÿºòüñÿ òà ñïåöèô³÷íà, õî÷à é ïîøèðåíà ìîäåëü ñó÷àñíî¿ ðîäèíè, ÿêîþ
º ñ³ìÿ áåç ìóæèêà  çà âëó÷íèì îêðåñëåííÿì ñàìî¿ ïèñüìåííèö³. Íà
¿¿ äóìêó, äàíèé ôåíîìåí îáºêòèâíî âèêëèêàþòü äî æèòòÿ íàñòóïí³
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ôàêòîðè: Ñâ³ò, ó ÿêîìó ìè æèâåìî, ïîáóäóâàëè
÷îëîâ³êè. Âîíè ïîáóäóâàëè éîãî äëÿ ñåáå ³, íå ðàõóþ÷èñü ç æ³íêàìè,
âñòàíîâèëè â íüîìó ñâî¿ çàêîíè, ðîçâÿçàëè â³éíè, ïîáóäóâàëè àïàðàòè
ïðèãíîáëåííÿ é ïðèäóøåííÿ. À æ³íêè çìóøåí³ æèòè çà íåãóìàííèìè
çàêîíàìè, ÿê³ ¿ì íàâÿçàëè ÷îëîâ³êè. Â öüîìó º ïðàâäà, àëå íå âñÿ. Öå òàê
çâàíà ñ³ðà ³ñòèíà, áî âîíà çà áóäü-ÿêèõ óìîâ òðàíñôîðìóºòüñÿ â æèòòºâó
ïðàâäó. Ó ñâ³ò³, ñòâîðåíîìó ÷îëîâ³êàìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â, º âåëèêà æ³íî÷à ô³ë³ÿ,
äåðæàâà â äåðæàâ³, çà çàêîíàìè ÿêî¿ æèâå íåì³ðÿíà ê³ëüê³ñòü æ³íîê. Ñâ³ò,
ÿêèé æ³íêè ñòâîðèëè äëÿ ñåáå é âñòàíîâèëè ó íüîìó ñâî¿ çàêîíè. Ñâ³ò, êóäè
ïî çìîç³ íå ïóñêàþòü ÷îëîâ³ê³â ³ çâ³äêè íå â³äïóñêàþòü äî ÷îëîâ³ê³â22.
Îäíó ç ôóíäàìåíòàëüíèõ ïàðàäè´ì öüîãî äðóãîãî ñâ³òó òâîðèòü æ³íêà,
ÿêà äîáðîâ³ëüíî ÷è ï³ä òèñêîì îáñòàâèí áåðå íà ñåáå ôóíêö³¿ ìàòð³àðõà ñâîº¿
íåïîâíî¿ ðîäèíè, ùî ñïðèÿº àêòèâ³çàö³¿ â ¿¿ ïñèõ³ö³ é ïîâåä³íö³
àìá³âàëåíòíèõ ìîòèâ³â ìàòåðèíñüêîãî àðõåòèïó. Âîíà ñïî÷àòêó æåðòîâíî
îï³êóºòüñÿ ìàëåíüêîþ áåçïîì³÷íîþ äèòèíîþ, àëå ï³çí³øå âñ³ëÿêî ³´íîðóº
ôàêò ¿¿ äîðîñòàííÿ, øòó÷íî ³íôàíòèë³çóº ¿¿ íà ð³çí³ ñïîñîáè; êîëè æ ñèí
÷è äî÷êà ñòàþòü äîðîñëèìè, ìàòè çà âñÿêó ö³íó íàìàãàºòüñÿ äàë³ óòðèìóâàòè àáñîëþòíèé êîíòðîëü íàä ¿õ æèòòÿì. Çîêðåìà, âèõîâàííÿ æ³íêîþìàòð³àðõîì ñâîº¿ äî÷êè âåëèêîþ ì³ðîþ ïåðåäáà÷àº çàïðîãðàìîâóâàííÿ
¿¿ ñâ³äîìîñò³ íàñòóïíèìè ´ðîòåñêíî-ì³ôîëî´³÷íèìè íàï³âïðàâäìè: æ³íêè
 íàéêðàù³, à ÷îëîâ³êè  áðèäîòà, â³ä ÿêî¿ êðàùå ïîäàë³, òâ³é ìóæèê, ÿê íå
êðóòè, à íåîäì³ííî îáåðíåòüñÿ äî òåáå ñâî¿ì íàéïàñêóäí³øèì áîêîì òîùî.
² õî÷à íåâåëèêèé â³äñîòîê ïîðÿäíèõ ÷îëîâ³ê³â óñå-òàêè º, àëå ¿õ ìèòòºâî
ðîçáèðàþòü ïîâ³¿. Ó íèõ íþõ íà êðàùèõ õëîïö³â [...]. Âîíè îáêðó÷óþòü
íàéêðàùèõ ÷îëîâ³ê³â, çàáèðàþòü ¿õ â³ä õîðîøèõ æ³íîê. Àëå öå íå ïðè÷èíà
ñòàâàòè ïîâ³ºþ! Ãîëîâíå  öå ä³âî÷à ÷åñòü ³ æ³íî÷à ã³äí³ñòü, à íå ìóæèê23.
21
22
23

Äèâ.: E. Kraskowska, Dyskurs feministyczny w s³owiañskiej literaturze..., s. 1112.
Öèò. çà: ª. Êîíîíåíêî, Áåç ìóæèêà. Prosus nostalgos, Ëüâ³â 2005, ñ. 6.
Ibidem, c. 38, 9.
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Ó áîë³ñíèõ ïîøóêàõ ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³ ãåðî¿íÿ àâòîá³îãðàô³÷íî¿ ïðîçè
Êîíîíåíêî ïðîõîäèòü ÷è íå âñ³ ïåêåëüí³ êîëà îáîõ ñâ³ò³â  ñïî÷àòêó
æ³íî÷îãî, à ïîò³ì ÷îëîâ³÷îãî, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ïîòðàïëÿþ÷è ç âîãíÿ
â ïîëóìÿ. Âèõîâàííÿ, ÿêå âîíà ä³ñòàëà ó ðè´îðèñòè÷í³é ³íòåë³´åíòí³é ðîäèí³
áåç ìóæèêà, íå ò³ëüêè íå çàáåçïå÷èëî ¿é æîäíèõ íàä³éíèõ îð³ºíòèð³â
ó íåùàäíî-ñïîæèâàöüêîìó â ñòîñóíêó äî ìîëîäî¿ íåäîñâ³ä÷åíî¿ æ³íêè
÷îëîâ³÷îìó ñâ³ò³, àëå íàâïàêè  ïðîâîêàòèâíî ïîðîäæóâàëî ³íôàíòèëüíîáåçï³äñòàâí³ ñïîä³âàííÿ òà ³ëþç³¿, ùî äîäàòêîâî êîìïë³êóâàëè ¿¿ îáºêòèâíî
òà ñóáºêòèâíî ñêëàäíó åêçèñòåíö³éíó ñèòóàö³þ. Òèì ÷àñîì â îäíó
ç íàéâàæ÷èõ õâèëèí æèòòÿ, ÿê äàð â³ä Áîãà, ïðèõîäèòü óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿
òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ³ ñåáå ÿê óêðà¿íñüêî¿ ïèñüìåííèö³. Íàðàòîðêà
âèçíàº: äî òåáå ïðèõîäÿòü Îáðàçè ³ Ðèìè. Òè äàâíî ïèøåø ñâî¿ â³ðø³ òà
ïåðåêëàäàºø ³íîçåìí³. Àëå ñàìå â ðîêè òâîãî îñòàííüîãî øëþáó öå ñòàº
íåâ³äâîðîòíèì. À òóò ³ùå ÷îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà. Òè æèâåø ³ç
ìàëåíüêîþ äîíå÷êîþ ó Ìîñêâ³. [...] ßêùî ðàí³øå áóëè âàãàííÿ é õèòàííÿ,
òî òóò, ó ìåòóøí³ ñòîëè÷íîãî àêàííÿ, ïèøåø âèíÿòêîâî ïî-óêðà¿íñüêè.
×îðíîáèëü çìóñèâ çäðèãíóòèñÿ ³ âñþ íàö³þ, ³ êîæíîãî îñîáèñòî24.
Ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü äëÿ ãåðî¿í³ Êîíîíåíêî ñòàëà òèì ñïðàâæí³ì
òðåò³ì ñâ³òîì, ó ÿêîìó âîíà â³äíàéøëà ñåíñ æèòòÿ  ñâîþ ëþäñüêó
ñàìîö³íí³ñòü ³ ñàìîäîñòàòí³ñòü, ÿêèé äîïîì³ã ¿é íàáðàòè àíàë³òè÷íî¿
äèñòàíö³¿ äî íåäîñêîíàëîñò³ äâîõ ³íøèõ ñâ³ò³â, à â³äòàê ãëèáøå ðîçóì³òè òå,
ùî ä³ºòüñÿ ³ â íèõ, ³ ó âëàñí³é äóø³: Ùîäíÿ íàñòàº âå÷³ð, ìàëåíüê³ ä³òè,
ìàìà ³ áàáóñÿ çàñèíàþòü, ³ òè â³ä÷óâàºø ñåáå êîðîëåâîþ íà ñàìîò³ ç³
ñïèñàíèìè çîøèòàìè, ³íîçåìíèìè êíèæêàìè é ñëîâíèêàìè. Âåëèê³
ñòðàæäàííÿ ç ÷óæèõ ïîåç³é ñèëüí³ø³ çà òâî¿ í³ê÷åìí³ òîìë³ííÿ. Òè çãàäóºø
ñâîþ íóäüãó íàä ìàòåìàòè÷íèìè êîíñïåêòàìè. À ÿêáè ÖÅ ïðèéøëî äî òåáå
íà äåñÿòü ðîê³â ðàí³øå?.. Òà æèòòÿ íå ïåðåïèøåø. Ùî áóëî, òî áóëî, ³ ùî º,
òî º. Øóìèòü äîù. Ç³ ñë³â ñêëàäàþòüñÿ ðÿäêè. Òè ñï³ëêóºøñÿ ³ç
íåéìîâ³ðíèì, ³ í³õòî íå çàâàæàº25.
ßêùî íà ï³äñòàâ³ ðîçãëÿíóòèõ òâîð³â Çàáóæêî, Ñíÿäàíêî ³ Êîíîíåíêî
ñïðîáóâàòè âèçíà÷èòè ïñèõîëîã³÷íó äîì³íàíòó ãåðî¿í³ óêðà¿íñüêî¿ æ³íî÷î¿
ïðîçè ðóáåæà ÕÕÕÕ² ñò., òî öå áóäå àêòèâíå ïðàãíåííÿ é óì³ííÿ â³äíàéòè
ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü íå çàâäÿêè îáñòàâèíàì ³ îòî÷åííþ, àëå âñóïåðå÷ íèì.
Çäîáóòà äîðîãîþ ö³íîþ ³äåíòè÷í³ñòü äîïîìàãàº æ³íö³-àâòîðö³ çðîáèòè
¿¿ â³äâàæíèé äîëåíîñíèé âèá³ð ì³æ íåáóòòÿì ³ áóòòÿì-ÿêå-âáèâàº26,
çáàëàíñóâàòè åìîö³îíàëüíó òà ðàö³îíàëüíó ñôåðè ïñèõ³êè, àáè çáàãíóòè, ùî
24
25
26

Ibidem, ñ. 26.
Ibidem, ñ. 28.
Öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ..., ñ. 113.
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ìè òàê ÷àñòî ïëóòàºìîñÿ, ïðèéìàþ÷è ïðèñòðàñòü çà êîõàííÿ, à êîõàííÿ  çà
÷èñòó ìîíåòó27. Çðåøòîþ, ò³ëüêè óñâ³äîìëåííÿ âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ äàº øàíñ
³íôàíòèëüí³é ³ñòîò³, çäîì³íîâàí³é ÿê ïàðò³àðõàëüíèìè, òàê ³ ìàòð³àðõàëüíèìè ïàðàäè´ìàìè ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè, ïðèïèíèòè ñâîº æèâîò³ííÿ ÿê
ïàñèâíîãî îáºêòó, ùîá íàðåøò³ ñòàòè ñàìîäîñòàòí³ì òâîð÷èì ñóáºêòîì 
ëþäèíîþ ³ æ³íêîþ, ãåðî¿íåþ òà àâòîðêîþ. Àäæå ïðèõîäèòü ÷àñ, êîëè òå, ùî
êàëàìóòèëî ³ çáóðþâàëî òâî¿ ï³äçåìí³ âîäè, íåñòðèìíî âèðèâàºòüñÿ íà ïîâåðõíþ.
Âñå, ùî º äîñâ³äîì, ìàº ïðàâî áóòè ïðåäìåòîì îïîâ³ä³. Òî¿ îïîâ³ä³, êîëè ïðîâàëëÿ
â³äâåðòîñòåé ïðàãíóòü ñÿãíóòè âèñîò óçàãàëüíåííÿ. Òðåáà æèòè28.
Streszczenie
W poszukiwaniu to¿samoci: Bohaterka kobiecej ukraiñskiej prozy prze³omu XX i XXI w.
Jednym z najbardziej symptomatycznych zjawisk ukraiñskiej literatury nowej fali jest popularnoæ
kobiecej prozy od koñca lat 80. XX w. Wród najciekawszych pisarek nale¿y wymieniæ Oksanê
Zabu¿ko, Svit³anê Kasjanov¹, Jevheniê Kononenko, Sofiê Majdansk¹, Valentynê Masterov¹, Ha³ynê
Pahutiak, Lubov Ponomarenko, Natalkê niadanko i inne. W utworach tych pisarek w³anie z pozycji
feministyczno-kobiecej (a nie patriarchalno-mêskiej) w sposób g³êboki i przekonuj¹cy rozpatrywane s¹
takie aspekty egzystencji wspó³czesnego cz³owieka, jak: samotnoæ, utrata to¿samoci, brak wzajemnego zrozumienia i tolerancji wród ludzi najbli¿szych, egoizm, egocentryzm, ró¿norodnoæ form fizycznej
oraz psychicznej agresji itd. Szczególn¹ uwagê autorka artyku³u powiêca analizie wybranych aspektów
kobiecej to¿samoci w utworach Zabu¿ko (Badania terenowe nad ukraiñskim seksem i innych),
niadanko (Kolekcja namiêtnoci, czyli Przygody m³odej Ukrainki) oraz Kononenko (Bez faceta).

Summary
In search of identity: Heroine of Ukrainian woman prose
of end of XX and beginning of XXI centuries
One of the most unusual events in the Ukrinian new wave literature is massive return women in
it, which began in the end of 80-es. Among the most interesting writers there must be mentioned
Oksana Zabuzhko, Svitlana Kasjanova, Jevhenia Kononenko, Sofia Majdanska, Valentyna Masterova, Halyna Pahutiak, Lubov Ponomarenko, Natalka Sniadanko and others. In the works of these
authors, written from the femine and feministic position, as opposite to patriarchal-maskuline mentality, are deeply and convincingly considered the aspects of modern human exsistence: loneliness and
alienation, loss of identity, lack of mutual understanding even among fellows and relatives, egoism and
egocentism, various forms of physical and phsychological agression, and so on. Espacially great
attention author of this article devotes to the analysis of chosen aspects of female identyty in the
works of Zabuzhko (Field Exploration in Ukrainian Sex and others), Sniadanko (Collection of
Pasions or Adventures of Young Ukrainian Lady), Kononenko (Without Fellow).
27
28

Öèò. çà: Í. Ñíÿäàíêî, Êîëåêö³ÿ ïðèñòðàñòåé..., ñ. 276.
Öèò. çà: ª. Êîíîíåíêî, Áåç ìóæèêà..., ñ. 37.
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Ðåàë³ñòè÷íà êàðòèíà ðóéíàö³¿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿
ïîãðàíè÷íî¿ ñï³ëüíîòè ó äðàì³ Ëåîíàðäà Ñîâ³íñüêîãî
Íà Óêðà¿í³
Ëåîíàðäà Ñîâ³íñüêîãî1  ïîåòà, ïèñüìåííèêà, åñå¿ñòà ³ äðàìàòóðãà
äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ  ìîæíà íàçâàòè ëþäèíîþ ïîìåæ³âÿ:
êëàñîâîãî, êóëüòóðíîãî, åïîõàëüíîãî. Â³í áóâ äèòèíîþ çá³äí³ëîãî
ïîëüñüêîãî øëÿõòè÷à é óêðà¿íñüêî¿ ñåëÿíêè: ñâ³äîì³ñòü âëàñíî¿ ñóïåðå÷ëèâî¿
ïîçèö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³ ïðîí³ñ ÷åðåç óñå æèòòÿ, äàþ÷è ¿é âèõ³ä â îäí³é
ç ë³òåðàòóðíèõ ïîñòàòåé ï³çíüîãî ïåð³îäó ñâîº¿ òâîð÷îñò³. Íà äîì³íóþ÷ó
â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ óêðà¿íñüêó ïåðâèíí³ñòü ï³çí³øå íàøàðóâàëèñÿ
ïîëüñüê³ êóëüòóðí³ åëåìåíòè, à ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³
äîäàëàñÿ ùå é ïàí³âíà, õî÷à ó âèïàäêó Ñîâ³íñüêîãî íå ïåðåâàæàþ÷à,
ðîñ³éñüêà ìîâíà é êóëüòóðíà ñòèõ³ÿ. Ïîåòîâ³ âèïàëî ðîçïî÷àòè ë³òåðàòóðíó
1 Îñê³ëüêè á³îãðàô³ÿ íàçâàíîãî ìèòöÿ äîñòàòíüî äîáðå âèâ÷åíà, îáìåæèìîñü ëèøå
âèêëàäîì ¿¿ íàéâàæëèâ³øèõ åòàï³â. Ïîåò íàðîäèâñÿ 1831 ðîêó íà Ïîä³ëë³, íàâ÷àâñÿ â Ìåæèáîæ³
é Æèòîìèð³. 1847 ðîêó âñòóïèâ íà ²ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó,
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî çàïèñàâñÿ íà Ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò (18511855). Áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü
ó ñòóäåíòñüêîìó ³ ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ñòîëèö³. Çä³éñíèâ ïîäîðîæ ïî ªâðîï³ òà îñ³â ó Êèºâ³, äå
³íòåíñèâíî çàéìàâñÿ ë³òåðàòóðíîþ, ïóáë³öèñòè÷íîþ é ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. 18591862 ðîêè
 íàéïë³äí³øèé òâîð÷èé ïåð³îä: çÿâëÿþòüñÿ ïîåìè Satyra, Z ¿ycia, öèêë ñîíåò³â Widziad³a,
àâòîá³îãðàô³÷íà ïîåìà Fragment powieci. Îäðóæèâñÿ â 1862 ³ öüîãî æ ðîêó áóâ âèñëàíèé
ó Ðîñ³þ (Êóðñüê, Ùèãðè) ÷åðåç òå, ùî áðàâ ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ ïåòèö³¿ ïîëüñüêî¿ øëÿõòè äî
Îëåêñàíäðà ²² ç ïðîõàííÿì ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðèºäíàííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ äî
Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî. 1867 ðîêó ïîâåðíóâñÿ ç çàñëàííÿ, ïðîòå íå îòðèìàâ äîçâîëó íà
ïîñåëåííÿ â óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³ÿõ; ïåðå¿õàâ äî Âàðøàâè. Òóò ó 18701871 ðð. íàïèñàâ äðàìó
Na Ukrainie; ñâ³é ïîåòè÷íèé äîðîáîê ç³áðàâ ó äâîõ òîìàõ ï³ä íàçâîþ Poezje (Ïîçíàíü 1875);
îïðàöþâàâ çàëèøåí³ Î. Çäàíîâè÷åì ìàòåð³àëè ïðàö³ Rys dziejów literatury polskiej, ÿê³ âèéøëè
äðóêîì ó Â³ëüíþñ³ 18741878 ðð. ó ïÿòè òîìàõ. Ñåðåä îñòàíí³õ òâîð³â  ïîåìà Petro (1882),
ùîäåííèê Wspomnienia szkolne (1884), çá³ðêà ïîåç³é O zmroku (1885), ðîìàíè Na rozstajnych
drogach (1886) i Nadzwyczajne przygody pana Chor¹¿yca (18861887). 1887 ðîêó õâîðîãî
Ñîâ³íñüêîãî ïåðåâåçëè â Óêðà¿íó äî äðóæèíè, äå â³í ³ ïîìåð. Øèðøå äèâ.: W. Bryda, Wstêp,
[w:] L. Sowiñski, Wybór poezji, Kraków 1922; R. Taborski, Leonard Sowiñski, [w:] Obraz literatury
polskiej, seria 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, pod red. J. Kulczyckiej-Saloni,
H. Markiewcza, t. 1, Warszawa 1965, s. 103112; R. Taborski, Leonard Sowiñski, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. XLI/1, WarszawaKraków 2002, s. 912.
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ä³ÿëüí³ñòü íà çëàì³ åïîõ, êîëè ùå áóëè æèâ³ ³äåàëè ðîìàíòèçìó (ïîåç³¿
Ò. Ëåíàðòîâè÷à, Ê. Óºéñüêîãî, Â. Ñèðîêîìë³, ðîçäóìè ïðî ³ñòîð³þ ëþäñòâà),
ïðîòå âñå ñèëüí³øèìè ñòàâàëè ãîëîñè ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ, ÿêå ðîçì³ðêîâóâàëî ïðî ñëóøí³ñòü ìàòåð³àë³ñòè÷íî¿ ô³ëîñîô³¿, òåîð³¿ Äàðâ³íà, ïðî
³äåàëüíèé óñòð³é ñóñï³ëüíîãî îðãàí³çìó. Ö³ òåíäåíö³¿ áóëè íåïðèéíÿòíèìè
äëÿ Ñîâ³íñüêîãî, â³í çàëèøàâñÿ ïðîäîâæóâà÷åì ðîìàíòè÷íèõ òðàäèö³é
ó ïîëüñüê³é ë³òåðàòóð³, ïðåçåíòóþ÷è âîäíî÷àñ âàæêèé øëÿõ ïîøóêó âò³ëåííÿ
îáðàç³â âëàñíîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó, íåîäíîðàçîâî óäàþ÷èñü  ñâ³äîìî ÷è
íåñâ³äîìî  äî ðåàë³ñòè÷íèõ ïðèéîì³â çîáðàæåííÿ.
Çàðàõîâóþ÷è òâîð÷èé äîðîáîê Ñîâ³íñüêîãî äî åï³ãîíñüêèõ ó ïîëüñüêîìó
ïèñüìåíñòâ³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ, á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â äîêëàäí³øå íà íüîìó íå
çóïèíÿëàñÿ2, àäæå, ïî-ïåðøå, ó éîãî ïîåç³¿ áà÷èëè ëèøå íàñë³äóâàííÿ òâîð³â
âåëèêèõ ìàéñòð³â ïîåòè÷íîãî ñëîâà  À. Ì³öêåâ³÷à, Þ. Ñëîâàöüêîãî, Ç. Êðàñ³íñüêîãî, à ïî-äðóãå, äðàìà Ñîâ³íñüêîãî Íà Óêðà¿í³ çÿâèëàñÿ ó òîé ìîìåíò,
êîëè ï³ñëÿ ïîðàçêè ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ 1863 ðîêó ïîëüñüêå ïîãðàíè÷íå
ñóñï³ëüñòâî îñòàòî÷íî â³äìîâèëîñÿ â³ä ðîìàíòè÷íèõ ³ëþç³é ïðî êîëèøíº
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêå ãàðìîí³éíå ñï³â³ñíóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ Ïðàâîáåðåæíî¿
Óêðà¿íè, à îñï³âóâàííÿ ëåãåíäè óêðà¿íñüêèõ êðåñ³â íàçàâæäè âòðà÷àëî
ñâîþ àêòóàëüí³ñòü.
Çàãàëîì ìîæíà ñêàçàòè, ùî Ñîâ³íñüêèé ó ñâî¿õ ïîãëÿäàõ ³ òâîð÷îñò³
çàï³çíèâñÿ íà ê³ëüêà äåñÿòèë³òü, ùî, áåç ñóìí³âó, âïëèíóëî íà éîãî
íåâåëèêó ïîïóëÿðí³ñòü çà æèòòÿ òà øâèäêå çàáóòòÿ ï³ñëÿ ñìåðò³. Íàòîì³ñòü
öå íå ìîæå áóòè âèð³øàëüíèì äëÿ äîñë³äíèêà ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîïîëüñüêîãî ïîãðàíè÷÷ÿ. Äóìàºòüñÿ, ùî â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè
ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó ïîñòàòü Ñîâ³íñüêîãî, ç îãëÿäó íà éîãî äóõîâíèé
çâÿçîê ç óêðà¿íñüêîþ çåìëåþ, ïðàãíåííÿ ºäíàííÿ, â³äñòîþâàííÿ ³íòåðåñ³â
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ïåðåíåñåííÿ óêðà¿íñüêî¿ òåìàòèêè äî òâîðó Íà
Óêðà¿í³, ëîã³÷íî çàâåðøóº ïåâíèé åòàï ðîçâèòêó ïîãðàíè÷íî¿ õóäîæíüî¿
ñâ³äîìîñò³. Ñâ³äîìîñò³, ÿêó ïðîäåìîíñòðóâàëî ïåðøå ³ äðóãå ïîêîë³ííÿ
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè ó ïîëüñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ, âò³ëþþ÷è
ó òðüîõ â³äîìèõ â³ç³ÿõ Óêðà¿íè  êîçàöüêî¿ Á. Çàëåñüêîãî, øëÿõåòñüêî¿
À. Ìàëü÷åâñüêîãî, ãàéäàìàöüêî¿ Ñ. ¥îùèíñüêîãî, äîïîâíåíèõ ôîëüêëîðíîþ ñòèõ³ºþ Î. ¥ðîçè, Ò. Îë³çàðîâñüêîãî, ÷óäîâèìè ïåéçàæíî-ïîáóòîâèìè
2 Á³áë³îãðàô³þ òâîð³â, êðèòè÷íèõ ïðàöü òà åï³ñòîëÿðíî¿ ñïàäùèíè Ë. Ñîâ³íñüêîãî cêëàâ
Ð. Òàáîðñüêèé  äèâ. öèòîâàíó âèùå ïðàöþ Obraz literatury polskiej..., ñ. 113114. Ïîá³æí³
çãàäêè ïðî äðàìàòóðãà âì³ùåíî â: J. Kulczycka-Saloni, M. Straszewska, Romantyzm. Pozytywizm, Warszawa 1990, s. 305306; H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1999, s. 223224.
Ãëèáîêå ³ ö³ííå äîñë³äæåííÿ ïîåòè÷íîãî äîðîáêó àâòîðà çä³éñíåíî ó ïðàö³: J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele: o zabijaniu poetów, Kielce 2002, s. 4149.
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îïèñàìè Ì. ªçåðñüêîãî, Ì. ¥îñëàâñüêîãî, äîòî÷åíèõ óòîï³÷íèìè êàðòèíàìè
ñèìá³îòè÷íî¿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ ºäíîñò³ ïåðåä ëèöåì ñï³ëüíîãî âîðîãà
ó Ò. Ïàäóðè é Ì. ×àéêîâñüêîãî òà ðîçáàâëåíèõ æîðñòîêèìè ìàëþíêàìè
äåìîí³÷íî¿ ñòîðîíè ³ñòîðè÷íîãî ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî ñï³â³ñíóâàííÿ
â äîðîáêó Ì. ¥ðàáîâñüêîãî é Å. ¥àëë³. Îòîòîæíþþ÷è ñåáå ç óêðà¿íñüêîþ
ñòèõ³ºþ é ðîçðîáëÿþ÷è â ¿¿ ð³÷èù³ òàê³ òîïîñè, ÿê òîïîñ óêðà¿íñüêîãî êîçàêà/
ñåëÿíèíà, êîõàíî¿ ä³â÷èíè/æ³íêè, êîíÿ, ñòåïó, ìîãèëè, ðó¿í, ñâîáîäè/íåâîë³,
ïîðàçêè/ïåðåìîãè, ïîìñòè òîùî, ïîëüñüê³ ïîãðàíè÷í³ ìèòö³, â åïîõó
ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ ³äåé ³ ïðîáóäæåííÿ ó ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³
´ðóíòîâíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ïëåêàëè òåíäåíö³éíî-øëÿõåòñüê³
ñâ³òîãëÿäí³ ïîçèö³¿ ³ íàâ³òü íå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ïðî ð³âíîïðàâí³ñòü
ïîëüñüêî¿ é óêðà¿íñüêî¿ íàö³é, çìàëüîâóþ÷è ó ð³çíèõ ïëîùèíàõ ñòâîðåíèé
ùå ðàíí³ìè ðîìàíòèêàìè ì³ô Óêðà¿íè.
Óêðà¿íñüê³ñòü äóø³ Ñîâ³íñüêîãî âèÿâèëàñü íå ó çáèðàíí³ ³ ïðîïàãóâàíí³ çðàçê³â óêðà¿íñüêî¿ óñíî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òà îñï³âóâàíí³
ñï³ëüíîãî ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî ãåðî¿÷íîãî ìèíóëîãî. Ïîåò ïðåçåíòóâàâ
íîâå ïîêîë³ííÿ ïîëüñüêî¿ ³íòåë³´åíö³¿, ÿêå â ñèëó âëàñíîãî, çàêëàäåíîãî íà
ð³âí³ ãåíîòèïó, ðîçóì³ííÿ ïîíÿòü ð³âíîñò³ ³ áðàòåðñòâà ïðàãíóëî áóäóâàòè
ìàéáóòí³ âçàºìèíè ç óêðà¿íñüêèì íàðîäîì ñàìå íà ö³é îñíîâ³. Äóõîì
áðàòåðñòâà ïîåò ïðîéíÿâñÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³
(18471855). Áóäó÷è ñïî÷àòêó íà ²ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³,
à ïîò³ì íà Ìåäè÷íîìó, â³í óòðèìóâàâ ò³ñí³ êîíòàêòè ç ãðóïîþ õëîïîìàí³â
 äåìîêðàòè÷íî íàëàøòîâàíîþ ïîëüñüêîþ ìîëîääþ íà ÷îë³ ç Âîëîäèìèðîì
Àíòîíîâè÷åì. Ñîâ³íñüêèé áóâ âåëèêèì øàíóâàëüíèêîì íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, ùî íàðîäæóâàëàñÿ, îñîáëèâî òâîð÷îñò³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïåðø³
ñïðîáè äîñë³äæåííÿ òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêîãî Êîáçàðÿ â³í ïîêëàâ ó ïðàö³ Studia nad ukraiñsk¹ literatur¹ dzisiejsz¹ (Â³ëüíþñ 1860), ÿêà âñóïåðå÷ íàçâ³
íàçàãàë ñòàíîâèòü ïåðåãëÿä ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè â³ä ðàííüî¿ äîáè äî ÷àñ³â
Õìåëüíè÷÷èíè. Ñîâ³íñüêèé âèêîíàâ ïåðåêëàäè ë³ðè÷íèõ ïîåç³é Øåâ÷åíêà
(×îãî òè õîäèø íà ìîãèëó, Íàùî ìåí³ æåíèòèñÿ?, Äîëÿ, Ðàíî-âðàíö³
íîâîáðàíö³), óðèâê³â ç áàëàä (Òîïîëÿ, Óòîïëåíà, Ïðè÷èííà), ïîåì
Íàéìè÷êà, Ãàéäàìàêè. Ïåðåêëàä îñòàííüî¿ ïîåìè ïðè òîìó, ùî âæå ñàì
íàì³ð âçÿòèñÿ çà íüîãî ï³ääàâàâñÿ êðèòèö³, çàñâ³ä÷èâ ïðî íåàáèÿêó
ãðîìàäÿíñüêó ñì³ëèâ³ñòü ïîåòà. Ó 1861  ðîö³ ñìåðò³ Øåâ÷åíêà  Ñîâ³íñüêèé
âèäàâ ìîíîãðàô³þ Taras Szewczenko. Studium przez Leonarda Sowiñskiego
z do³¹czeniem przek³adu Hajdamaków (Â³ëüíþñ), ÿêà áóëà ïåðøîþ
êíèæêîþ ïîëüñüêîþ ìîâîþ, ïðèñâÿ÷åíîþ òâîð÷îñò³ Êîáçàðÿ, òà â ÿê³é
ë³òåðàòóðíèé êðèòèê çâåðòàâ óâàãó ïîëüñüêîìîâíî¿ ãðîìàäñüêîñò³ íà âåëè÷
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óêðà¿íñüêîãî ìîäåðíîãî ïîåòà é ãóìàí³ñòà. Äîñë³äíèêè îäíîãîëîñíî
â³äçíà÷àþòü, ùî âèêîíàí³ Ñîâ³íñüêèì ïåðåêëàäè âèáðàíèõ òâîð³â Øåâ÷åíêà
é äîñ³ çàëèøàþòüñÿ îäíèìè ç íàéêðàùèõ, îñê³ëüêè íå ëèøå âëó÷íî
ïåðåäàþòü çì³ñò îðèã³íàëüíîãî òåêñòó, à íàñê³ëüêè öå ìîæëèâå, ùå é
àäåêâàòíî â³äîáðàæàþòü éîãî ñïåöèô³÷íó ï³ñåííó ðèòì³êó òà ñòèë³ñòèêó3.
Ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ íàïåðåäîäí³ ïîëüñüêîãî ñ³÷íåâîãî
ïîâñòàííÿ 1863 ðîêó íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó ïîãðàíè÷÷³ ñòàëà òåìîþ
ãîëîâíîãî ë³òåðàòóðíîãî òâîðó Ñîâ³íñüêîãî  äðàìè Íà Óêðà¿í³, ÿêà âèéøëà
àíîí³ìíî 1873 ðîêó â Ïîçíàí³. Öåé òâ³ð âèÿâëÿº íîâèé ïîãëÿä ïîëüñüêîãî
ïîãðàíè÷íîãî ïîåòà  ïîãëÿä îáºêòèâíèé ³ íåóïåðåäæåíèé  íà âçàºìèíè
äâîõ íàðîä³â, ÿêèé ñòàâ ÷è íå ïåðøèì òà ºäèíèì ó ë³òåðàòóð³ óêðà¿íñüêî¿
øêîëè.
Äðàìà ñêëàäàºòüñÿ ç ïðîëîãó, ä³ÿ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ â 1841 ðîö³, ïÿòè
àêò³â, ïîä³¿ â ÿêèõ ðîçãîðòàþòüñÿ 1862 ðîêó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ³ âïðîäîâæ
ñàìîãî ïîâñòàííÿ ó òðàâí³ 1863 ðîêó, à òàêîæ åï³ëîãó, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº
ãåðî¿â ï³ñëÿ ðîçãðîìó ïîâñòàííÿ, íà åòàï³ äåñü çà Óðàëîì. Ó äðàì³ íåìàº
³íäèâ³äóàëüíîãî ãåðîÿ. Ãåðî¿  öå îêðåì³ ïîñòàò³, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ð³çí³
ñóñï³ëüí³ ³ íàö³îíàëüí³ ïðîøàðêè, âîíè ñòàëè ó÷àñíèêàìè ïîâñòàííÿ
é ïîñ³ëè ñâîþ ÷àñòêó â éîãî ïîðàçö³.
Äîñâ³ä ïîïåðåäíüîãî íåâäàëîãî ïîâñòàíñüêîãî ðóõó 18301831 ðîê³â
ïîêàçàâ ñëàáê³ñòü ïîëüñüêî¿ ñòîðîíè áåç äîïîìîãè óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà,
òîìó ï³äãîòîâêà äî ÷åðãîâîãî ïîâñòàííÿ âåëàñÿ çà óìîâ øèðîêî¿ àã³òàö³¿
ñåðåä óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, ïðèõèëüí³ñòü ÿêîãî ââàæàëàñÿ çàïîðóêîþ
óñï³õó. Ó äðàì³ Ñîâ³íñüêîãî ñàìå óêðà¿íñüê³ ñåëÿíè îïèíèëèñÿ â íåêîðèñí³é
äëÿ ñåáå ñèòóàö³¿: ïîì³æ ïîëüñüêîþ øëÿõòîþ òà ðîñ³éñüêîþ âëàäîþ  ÿê ì³æ
ìîëîòîì ³ êîâàäëîì.
Ç îäíîãî áîêó, ïîáðàòàòèñÿ ç ñåëÿíàìè ïðàãíóëî ìîëîäå ïîêîë³ííÿ
ïîëüñüêî¿ øëÿõòè  ñåðåäîâèùå ïàòð³îòè÷íî é äåìîêðàòè÷íî íàëàøòîâàíèõ
ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Éîãî ïðåäñòàâíèê Ìñòèñëàâ Ñåìï íå
áàæàâ íàëåæàòè äî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå äèâíî ðîçóì³ëî solidarnoæ stanów [ ].
Gdy ch³op ma staæ na klêczkach, pan mu za na karku4 . Â³í áóâ îäíèì ç òèõ,
êîìó íàáðèäëà øëÿõåòñüêà áåçä³ÿëüí³ñòü, îñïàë³ñòü, â³ä ÿêî¿ ëþäèíó
3 Äèâ øèðøå: Øåâ÷åíê³âñüêèé ñëîâíèê, ó 2-õ ò., â³äïîâ. ðåä. ª. Ï. Êèðèëþê, ò. 2, Êè¿â
1978, ñ. 227. Óêðà¿íñüêó ñòèõ³þ â ð³çíèõ ¿¿ ³ïîñòàñÿõ, âò³ëåíó â äîðîáêó Ñîâ³íñüêîãî, äîêëàäíî
ïðîàíàë³çîâàíî ó ñòàòò³ R. Taborski, Ukraina w twórczoci Leonarda Sowiñskiego, Slavia Orientalis, 1960, nr 2, s. 378.
4 L. Sowiñski, Na Ukrainie. Tragedia w piêciu aktach. Z prologiem i epilogiem, Poznañ 1873,
s. 38.
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îõîïëþâàâ ðîçïà÷, â³í çàêëèêàâ äî áîðîòüáè ç ïàíóþ÷èì ëàäîì ó ñîþç³
ç óêðà¿íñüêèì ñåëÿíèíîì, ÿêîãî çà ãàñëàìè ëþäÿíîñò³ é ð³âíîñò³ íåîáõ³äíî
çàëó÷èòè äî ïîëüñüêî¿ ñïðàâè. ²íøèé äåìîêðàò  ñòóäåíò ãðàô ßí
Ïèëÿâåöüêèé òàêîæ ìð³ÿâ ïðîíèêíóòè â äóøó ñåëÿíèíà, çðîçóì³òè
¿¿ ïîðèâè, ïðîòå äëÿ íüîãî áóëî íåïðèéíÿòíèì êðîâîïðîëèòòÿ é æåðòâè,
íåìèíó÷³ âíàñë³äîê çáðîéíî¿ áîðîòüáè. Öÿ ãðóïà ìîëîäèõ ïàòð³îò³â ïðàãíóëà
äîáèòèñÿ âèçíàííÿ ñåðåä íàðîäó çà äîïîìîãîþ íàäàííÿ éîìó Çîëîòî¿
ãðàìîòè, ÿêà  ëèøå çà ñï³âó÷àñòü ó áîðîòüá³ çà â³ò÷èçíó ïðîòè ñï³ëüíîãî
âîðîãà-ìîñêàëÿ  ãàðàíòóâàëà á ñåëÿíàì ñâîáîäó ³ ïåðåäà÷ó çåìë³ íà
âëàñí³ñòü:
Sto lat we wspólnym jarzmie wszyscymy stêkali,
Gdy¿ pan na równi z ch³opem pastw¹ by³ Moskali
Je¿eli kiedykolwiek zamarzyli pany
Polepszyæ kmiecy byt i rozkuæ nam kajdany:
To nie pozwala³ rz¹d  a tych, co tego chcieli,
Tysi¹ce koci krwawych nieg sybirski bieli!
Panowie ssali wasz¹ krew, a Moskal pañsk¹,
Spijaj¹c w jednej dwie, i ciesz¹c siê szatañsko,
¯e w rolê bratnich serc nienawiæ sia³ wzajemn¹,
¯e myl braterskiej zgody czyni³ nadaremn¹. (ñ. 120)

Ñâîþ øëÿõåòí³ñòü ãðîìàäà ìîëîäèõ ïîëüñüêèõ äåìîêðàò³â äîâåëà â³äìîâîþ
áîðîòüáè ïðîòè ñåëÿí, à ò³ íå ëèøå íå ï³äòðèìàëè ¿õí³õ ãàñåë, à é âèñòóïèëè ïðîòè íèõ íà áîö³ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê. Ñîâ³íñüêèé ïîäàâ âðàæàþ÷ó
îïîâ³äü ²âàíà, ñëóãè ïîâñòàíöÿ Ðîëüñüêîãî, ïîáóäîâàíó íà ñïðàâæíüîìó
ôàêò³ âáèâñòâà ñåëÿíàìè â ñåë³ Ñîëîâ³¿âêà ãðóïè áåççàõèñíèõ ñòóäåíò³â
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ðîçäàâàëè Çîëîò³ ãðàìîòè. Ïîä³áíèì ÷èíîì
çàê³í÷èëàñÿ çìàëüîâàíà ó äðàì³ áîðîòüáà ïîâñòàíö³â, ÿê³ ñêëàëè çáðîþ
é ï³ääàëèñÿ, íå áàæàþ÷è ïðîëèâàòè áðàòíþ êðîâ. Ó ïîâñòàíñüê³é áîðîòüá³
áðàëî òàêîæ ó÷àñòü ãîñòðî êðèòèêîâàíå Ñîâ³íñüêèì çà íåð³øó÷³ñòü
³ çâîë³êàííÿ ñòàðøå ïîêîë³ííÿ øëÿõòè, âëàñíèêè ìàºòê³â, ÿê³ íàâ³òü
ó íàéâ³äïîâ³äàëüí³øèé ìîìåíò áóëè íåçäàòí³ ïîçáóòèñÿ ñòàíîâèõ
óïåðåäæåíü, íå â³ðèëè â ïåðåìîãó, âèÿâëÿëè ìàëîäóøí³ñòü ³ áîÿãóçòâî.
Ç ³íøîãî áîêó, íà ñòàâëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí äî ïîëüñüêîãî
ïîâñòàíñüêîãî ðóõó íàìîâàìè é ïîãðîçàìè íàìàãàâñÿ âïëèíóòè ðîñ³éñüêèé
óðÿä â îñîá³ áàðîíà Õîëüöà. Óì³ëî âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîïàãàíäèñòñüêó
ðèòîðèêó, â³í âäàëî ìàí³ïóëþâàâ ïîíÿòòÿìè ïðåäêè-ðóñèíè, ðóñüêà
çåìëÿ, ðóñüêèé Áîã òà çàãàðáíèêè-ïîëÿêè, ïàíñüêå ÿðìî, ÷óæà â³ðà,
íàãîëîøóâàâ íà îáðàç³ ìèëîñòèâîãî ðóñüêîãî öàðÿ, ÿêèé, îï³êóþ÷èñü ñâî¿ì
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íàðîäîì, äîçâîëèâ ³ ïîëüñüêèì ïàíàì ìåøêàòè íà ö³é çåìë³, à âîíè
â³ääÿ÷èëè çðàäîþ. Áàðîí, ðîçÿòðþþ÷è ñòàð³ ðàíè, äîñÿã ñâîº¿ ìåòè:
òðèâàëèé ïåð³îä ïàíóâàííÿ ïîëüñüêî¿ øëÿõòè ³ çàçíàí³ ñåëÿíàìè êðèâäè
ïåðåâàæèëè øàë³ òåðåç³â. Ñïðàâæíº îáëè÷÷ÿ ðîñ³éñüêî¿ âëàäè ïðîÿâèëîñÿ
â³äðàçó ï³ñëÿ ïîðàçêè ïîâñòàíö³â, ïðè÷îìó îáåðíóëîñÿ ãð³çíî ÿê äî
ïîëüñüêî¿ øëÿõòè, òàê ³ äî ñîþçíèê³â-ñåëÿí.
Ó òîãî÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ãðîìàä³ ðîçøàðóâàííÿ ñïîñòåð³ãàëîñÿ
íàéãëèáøå é íàéøèðøå, ùî áà÷èìî ó Ñîâ³íñüêîãî â ÿñêðàâèõ îáðàçàõ ñåëÿí
òà íîâîíàðîäæåíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³´åíö³¿. Äóìàºòüñÿ, ïîåò îñîáëèâî
ïåðåæèâàâ áðàê ºäíîñò³ ñåðåä ñåëÿí ³ êðàñíîìîâíî ïîêàçàâ öå íà ïðèêëàä³
ðîäèíè Ãðèí³â. ¯¿ íàéñòàðøèé ïðåäñòàâíèê  Òàðàñ Ãðèíü  óîñîáëþâàâ
õðèñòèÿíñüêó, ìèðîëþáíó, ïîê³ðëèâó ïîçèö³þ, çàêëèêàþ÷è ïîçáóòèñÿ ãí³âó
é â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîìñòè: ñàì Ãîñïîäü Áîã ñòâîðèâ ïàí³â äëÿ ïàíóâàííÿ íàä
ñåëÿíàìè, êðèâàâ³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ íå çì³íèëè öüîãî ëàäó, îòæå, êîíôë³êòè
íàëåæèòü âèð³øóâàòè çã³äíî ç ïîñòóëàòàìè õðèñòèÿíñüêîãî ìèëîñåðäÿ
³ âñåïðîùåííÿ. Íàòîì³ñòü ñèí Òàðàñà  Ãîðä³é Ãðèíü  ùå â ìîëîäîñò³
âèÿâèâøè íàéâèùèé ñòóï³íü ñàìîñâ³äîìîñò³ é ñàìîïîâàãè, íå êîðèâñÿ
³ âñ³ëÿêî áîðîíèâ ñåáå â³ä ïðèíèæåííÿ, íå ãîäèâñÿ íà ïðèä³ëåíó éîìó äîëþ
ïàíñüêîãî ñëóãè; ÿê âèð³øèâ ïîìñòèòèñÿ çà çàçíàí³ êðèâäè, òî é ïåðåéøîâ
íà á³ê öàðñüêèõ â³éñüê. Ö³êàâî, ùî ³íø³ ñ³ëüñüê³ ãîñïîäàð³ (Áóðáà, Ìàì÷óð),
íå â³ðÿ÷è ðîñ³éñüêèì îá³öÿíêàì, çàéíÿëè, íà ¿õíþ äóìêó, íàéêðàùó ïîçèö³þ
 íåâòðó÷àííÿ. Ïðîòè áàòüêîâî¿ ñï³ëêè ç ðîñ³éñüêîþ âëàäîþ âèñòóïèâ
íàéìîëîäøèé ïðåäñòàâíèê ðîäó Ãðèí³â  Ìàêñèì. Â³í ïî÷óâàâñÿ óêðà¿íöåì, ñ³ëüñüêèì ñèíîì, ïðîòå âñå íàéêðàùå, ÷èì áóëà ñïîâíåíà éîãî äóøà
³ ðîçóì, óâ³áðàâ ç ïîëüñüêî¿ ñêàðáíèö³ äóõó. Éîãî áóëî çâ³ëüíåíî ç êð³ïàöòâà,
íàäàíî ìîæëèâ³ñòü âèõîâóâàòèñÿ ðàçîì ç ïàíè÷åì ßíîì Ïèëÿâåöüêèì,
à ï³çí³øå  íàâ÷àòèñÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Òîæ þíàê íå ì³ã ñòàòè
îñòîðîíü ïîëüñüêî¿ ñïðàâè, àëå íå ìàâ äîñòàòíüîãî ìîðàëüíîãî ïåðåêîíàííÿ, àáè àã³òóâàòè ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, íàìîâëÿòè ïðèñòàòè äî
ïîëüñüêîãî òàáîðó; ÿê í³õòî ³íøèé, â³í óñâ³äîìëþâàâ, ùî ïîëüñüêèìè
îá³öÿíêàìè ìàéáóòíüîãî ð³âíîïðàâíîãî ñï³âæèòòÿ âàæêî çàòåðòè ñë³äè
ñïîâíåíî¿ êðèâä ìèíóâøèíè. Éîãî æèòòºâà ô³ëîñîô³ÿ, ùî ïîëÿãàëà
â ãàðìîí³¿ ïðàâäè é ñóìë³ííÿ, ùèðîñåðäíîñò³ é äîòðèìàíí³ õðèñòèÿíñüêèõ
ïðèíöèï³â, âèêëèêàëà ç áîêó áàòüêà Ãîðä³ÿ çâèíóâà÷åííÿ â ìÿêîò³ëîñò³.
Ìàêñèì âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ ïðî íåïðèïóñòèì³ñòü ïîâòîðåííÿ êà¿íîâèõ
óáèâñòâ, ÿêèìè áóëè ð³çàíèíè â Óìàí³ àáî Êîäí³. Éîìó äîâåëîñÿ ïîä³ëèòè
äîëþ ñâî¿õ ïîëüñüêèõ ïîêðîâèòåë³â ³ ïðèÿòåë³â  ðàçîì ç ³íøèìè
ïîâñòàíöÿìè éîãî âèâåçëè çà Óðàë. Ïîçèòèâíå âðàæåííÿ â³ä öüîãî îáðàçó,
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ÿêèé ïåðåäàâàâ îäíå ç ìîæëèâèõ ïåðåòâîðåíü ìîëîäîãî ñåëÿíñüêîãî
ïðîøàðêó â íîâó óêðà¿íñüêó ³íòåë³´åíö³þ, ïåðåêðèâ, íà æàëü, ïðîÿâ ðàáñüêî¿
íàòóðè Ìàêñèìà, êîëè, âèçíàþ÷è â³ðí³ñòü ñâî¿ì ìàéæå ð³äíèì  áðàòó
é ñåñòð³ ßíîâ³ òà Ìàð³¿ Ïèëÿâåöüêèì, ñòâåðäèâ, ùî ãîòîâèé çà íèõ ïîìåðòè,
÷èì äîâ³â, ùî ch³op byæ wdziêcznym umie (ñ. 81). Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå
âèùå, äóìàºòüñÿ, ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç Ðîìàíîì Òàáîðñüêèì, ÿêèé ñòâåðäèâ:
Mamy chyba podstawy do dopatrywania siê w z³o¿onej postaci Maksyma pewnych cech autobiograficznych Sowiñskiego, który przez swoje urodzenie równie¿
do pewnego stopnia sta³ na pograniczu dwóch wrogich sobie wówczas narodów i
klas spo³ecznych5.
Ãðóïà óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³´åíö³¿, ïðåäñòàâëåíà ó äðàì³ Íà Óêðà¿í³,
ñêëàäàëà Óêðà¿íñüêó ´ì³íó (çåìëÿöòâî). Áåç ñóìí³âó, àâòîðîâ³ éøëîñÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ë³òåðàòóðíîãî îáðàçó óãðóïóâàííÿ Óêðà¿íñüêà ãðîìàäà,
çàñíîâàíîãî â 1861 ðîö³ Âîëîäèìèðîì Àíòîíîâè÷åì. Á³ëüøå òîãî, äåõòî
ç êðèòèê³â âáà÷àâ â îáðàç³ ãîëîâíîãî ³äåîëîãà ´ì³íè (â÷èòåëü ðóñüêî¿
ñåì³íàð³¿ ×åðíèø) ïîñòàòü ñàìîãî Àíòîíîâè÷à6. Ìåòîþ ãðîìàäè óêðà¿íö³â-³íòåë³´åíò³â áóëà â³äáóäîâà â íàðîäíèõ ìàñàõ ïî÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿
ñâ³äîìîñò³, ùî çîáðàæóâàëîñü ï³ä ïðèêðèòòÿì ãóëÿíîê ³ ïèÿòèê ïî øèíêàõ
äî ìîìåíòó, êîëè ñâ³òëî íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿ çàñâ³òèòü óñüîìó íàðîäîâ³ é áåç
ïîáîþâàíü ìîæíà áóäå ñêèíóòè ìàñêó, ïîñòàòè ÿê îêðåìà íàö³ÿ òà ñòàâèòè
÷îëà áóäü-ÿêîìó çàãàðáíèêîâ³. Òèì÷àñîì, ÿê ñòâåðäèâ ×åðíèø, chytry rz¹d
nie sk¹pi nam podniety, bo sprawa polska ma byæ pastw¹ do podzia³u pomiêdzy
nim a kmieæmi  (ñ. 52). Éîãî íåïîêî¿ëî ³ñíóâàííÿ òàêèõ Ìàêñèì³â: ÿê
ñïðàâæíüîìó óêðà¿íöþ-³íòåë³´åíòó, àäåïòó óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñïðàâè
íà ïîëüñüêèõ êðåñàõ, äå ïàíóº ïîëüñüêèé åëåìåíò, äå óêðà¿íñüêà
³íòåë³ãåíö³ÿ ÿê ïðîøàðîê ëèøå íàðîäæóºòüñÿ, à óêðà¿íö³ â ïåðåâàæí³é
á³ëüøîñò³  öå ïðîñò³ ñåëÿíè, éîìó íåïðèéíÿòíîþ áóëà äóìêà ïðî ïîäàëüøå
ñï³ëüíå ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêå ³ñíóâàííÿ, ùî ñòàíîâèëî çàãðîçó óêðà¿íñüêîìó
íàö³îíàëüíîìó äóõîâ³:
I Maksym i stronnicy jego zgin¹ marnie,
Jak iskry rozrzucone z dala od ogniska
Na szczêcie rzadkie s¹ podobne im zjawiska; To k³osy po dawniejszym, s³u¿ebniczym ziarnie.
Najwiêcej gniewa mnie ów czar, co dzisiaj jeszcze
Umieraj¹cy szczep ten w duchu swym posiada,
5
6

R. Taborski, Ukraina w twórczoci Leonarda Sowiñskiego..., c. 378.
Ibidem.
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Ów czar, co serca nasze chwyta w pañskie kleszcze,
I jak przez laty cia³em, dzi duszami w³ada
Zabójstwem dla nas bêdzie polsk¹ dzieliæ dolê:
Bo choæby nas zrówna³y prawa i swoboda,
Sam duch nasz narodowy odda siê w niewolê... (ñ. 54)

Ïîáîþâàííÿ ×åðíèøà âèïðàâäàí³  öå ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî
ó øêîë³, ïîáóäîâàí³é ñïåö³àëüíî äëÿ ñ³ëüñüêèõ ä³òåé, ¿õí³ áàòüêè-óêðà¿íö³ íå
áàæàëè, àáè ìàéáóòíº ïîêîë³ííÿ â÷èëîñÿ ðóñüêî¿ ìîâè, à ëèøå ïàíñüêî¿.
Àíàë³çîâàíà äðàìà Ë. Ñîâ³íñüêîãî çàñâ³ä÷èëà íîâèé åòàï ðîçâèòêó
ñóñï³ëüíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ âçàºìèí íà êîëèøí³õ ï³âäåííî-ñõ³äíèõ ïîëüñüêèõ
êðåñàõ ñåðåäèíè é äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ òà äîâåëà ð³äêó äëÿ
òîãî÷àñíèõ ìèòö³â çð³ë³ñòü áà÷åííÿ íîâî¿ ñèòóàö³¿. Ïðåäñòàâëåíà äðàìàòóðãîì êàðòèíà ðóéíàö³¿ ñòàðîãî ïàòð³àðõàëüíîãî ïîì³ùèöüêîãî ëàäó, ðîçðèâó
óÿâíî¿, ñòâîðåíî¿ ùå ïåðøèìè ðîìàíòèêàìè óêðà¿íñüêî¿ øêîëè, ³äèë³÷íî¿
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ïîãðàíè÷íî¿ ñï³ëüíîòè, ïåðåðîäæåííÿ ïîëüñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî äóõó òà çàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ â óìîâàõ ïîñò³éíîãî òèñêó
ç áîêó äîì³íóþ÷èõ íà óêðà¿íñüê³é çåìë³ ñôîðìîâàíèõ íàö³é º íàñêð³çü
òðàã³÷íîþ é âîäíî÷àñ ðåàë³ñòè÷íîþ. Ëèøå ðàìêè, â ÿê³ áóëî âêëàäåíî
áà÷åííÿ Ñîâ³íñüêèì ïàðîñòê³â íîâèõ êîíôë³êò³â, çàëèøèëèñü ðîìàíòè÷íèìè.
Íà Óêðà¿í³  öå ðîìàíòè÷íà äðàìà çà ôîðìàëüíèìè ïîêàçíèêàìè: àâòîð
âïðîâàäèâ çá³ðíîãî ãåðîÿ â îáðàç³ îêðåìèõ ñóñï³ëüíèõ ïðîøàðê³â,
íàìàëþâàâ áàãàòî ìàñîâèõ ñöåí, â³ëüíî ïîºäíàâ åëåìåíòè êîìïîçèö³¿;
ñòâîðèâ ìèëó äóø³ ðîìàíòèê³â àòìîñôåðó òàºìíè÷îñò³ çàâäÿêè óâåäåííþ
ïîñòàò³ ÷åðíèö³ Àííè, ÿêà âèÿâèëàñÿ ãðàôèíåþ, ùî ââàæàëàñÿ ïîìåðëîþ;
ìàéñòåðíî â³äòâîðèâ àòìîñôåðó íåñïîêîþ äóø³ îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ ãåðî¿íü,
¿¿ íåçáàãíåíí³ ïåðåä÷óòòÿ. Äðàìàòóðã íàïîâíèâ ìîâó äåÿêèõ ïåðñîíàæ³â
íàðîäíî-ï³ñåííèìè êîìïîíåíòàìè. Øêîäà, ùî áàãàòà íà ïñèõîëîã³÷íî³äåéíå íàâàíòàæåííÿ òðàãåä³ÿ íå âèòðèìóº êðèòèêè ç áîêó çàñòîñîâàíèõ
çàñîá³â ìîâíîãî âèðàæåííÿ.
Ñòâîðþþ÷è äðàìó Íà Óêðà¿í³, Ë. Ñîâ³íñüêèé óñâ³äîìëþâàâ íåñöåí³÷íå
¿¿ ïðèçíà÷åííÿ, ïðîòå âèñëàâ íà äðàìàòè÷íèé êîíêóðñ, îãîëîøåíèé íà
ïî÷àòêó 1872 ðîêó äèðåêö³ºþ Êðàê³âñüêîãî ì³ñüêîãî òåàòðó. Òîä³ ïºñà íå
îòðèìàëà æîäíî¿ íàãîðîäè. Ïðåìºðà â³äáóëàñÿ íà ñöåí³ öüîãî æ òàêè òåàòðó
ëèøå 1900 ðîêó òà, íåçâàæàþ÷è íà ãðó òàêèõ àêòîð³â, ÿê Çàâàäñüêèé (Ãîðä³é
Ãðèíü), Ìºëºâñüêèé (Ìàêñèì Ãðèíü), Ñòåìïîâñüêèé (ãðàô Ïèëÿâåöüêèé),
Êîòàðá³íñüêèé, îòðèìàëà ëèøå ñòðèìàí³ ðåöåíç³¿ é íàâðÿä ÷è ïîâåðíåòüñÿ
êîëèñü íà òåàòðàëüí³ ï³äìîñòêè. Òèì íå ìåíø, äðàìà Íà Óêðà¿í³
çàëèøàºòüñÿ íàéâàãîì³øèì òâîðîì ó ë³òåðàòóðíîìó äîðîáêó Ëåîíàðäà
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Ñîâ³íñüêîãî é, ÿê ñòâåðäæóþòü ë³òåðàòóðí³ êðèòèêè7, íàéâèäàòí³øîþ
äðàìîþ ïðî òðàãåä³þ ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ.
Streszczenie
Realistyczna wizja roz³amu pogranicznej wspólnoty polsko-ukraiñskiej
w dramacie L. Sowiñskiego Na Ukrainie
Postaæ Leonarda Sowiñskiego (18311887)  poety, pisarza i dramaturga drugiej po³owy XIX wieku
 oscyluje na pograniczu stanów spo³ecznych, kultur narodowych i epok literackich. Urodzony w domu
polskiego szlachcica i ukraiñskiej ch³opki, mieszkaj¹c na Ukrainie i studiuj¹c na Uniwersytecie Kijowskim, po³¹czy³ on dwa ¿ywio³y kulturowe. Swoj¹ twórczoæ artystyczn¹ rozpocz¹³ wówczas, kiedy
jeszcze ¿ywe by³y idea³y romantyczne, ale ju¿ coraz silniej odzywa³y siê g³osy nowego pokolenia.
Charakterystyczna dwoistoæ wiatopogl¹du pomog³a Sowiñskiemu w tworzeniu dramatu Na Ukrainie
(1873), w którym przedstawione s¹ ró¿ne warstwy spo³eczne (magnateria, m³oda demokratyczna
szlachta polska, inteligencja ukraiñska, ch³opi ukraiñscy, reprezentanci w³adzy rosyjskiej) oraz ich udzia³
w powstaniu styczniowym na Ukrainie. Wspomniany dramat stanowi wiadectwo nowego etapu w rozwoju stosunków spo³ecznych i narodowych na by³ych polskich kresach: unaocznia likwidacjê patriarchalnego ³adu szlacheckiego, roz³am stworzonej przez pierwszych polskich romantyków szko³y ukraiñskiej wyimaginowanej idyllicznej wspólnoty polsko-ukraiñskiej, przeformowanie siê polskiego ducha
narodowego oraz pokazuje zal¹¿ki nacji ukraiñskiej, kszta³tuj¹cej siê na w³asnych terenach pod wp³ywem innych dominuj¹cych narodowoci. Stworzona wizja jest na wskro tragiczna i realistyczna.

Summary
A realistic vision of split of the Polish-Ukrainian community
in L. Sowinskis play Na Ukrainie
The figure of Leonard Sowinski (1831-1887)  poet, novelist and dramatist from the second half
of the 19th century  oscillates in between social states, national cultures and literary periods. Born in
the house of Polish nobleman and Ukrainian peasant-woman, living in the Ukraine studying at the
University in Kiev, he combined two cultural environments. He started his artistic career in times
when romantical ideals were still intense, but at the same time the voices of the new generation were
getting louder and louder. Such a characteristical duality of outlook has helped Sowinski in creating
a play Na Ukrainie (1873), in which he has shown all social stratum of the Ukraine (baronage, young
democratical Polish nobles, Ukrainian intellectuals, the representatives of the Russian authorities) and
their participation in January uprising in the Ukraine. The above-mentioned play is a testimony of
a new stage in evolution of social and national relations on the former Polish borderland. It visualises
the annihilation of patriarchal noble order, a split of the imaginary idyllic Polish-Ukrainian community
created by the first Polish romanticists of the Ukrainian school, a change of the Polish national spirit
formation. It also shows the germs of the Ukrainian nation, which was built on their own land by
means of other dominant nations. The created vision is both tragic and realistic.
7

Äèâ. W. Hahna, Rok 1863 w dramacie polskim, Lwów 1913; R. Taborski, Ukraina w twórczoci Leonarda Sowiñskiego..., s. 379.
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S³owiañskie powinowactwa kulturowe
w kontekcie symboli i magicznych przedmiotów
utrwalonych w ukraiñskich i kaszubskich pieniach ludowych

1. Zagadnienia wstêpne
Niniejszy artyku³ skupia siê na paralelach w wybranych obrazach zaczerpniêtych z kaszubskich i ukraiñskich pieni ludowych, w których elementem buduj¹cym s¹ symbole i magiczne przedmioty1. Dla pojêcia symbol przyjêto zakres
semantyczny2 ograniczony do znaków czy pojêæ umownych, czytelnych w pe³ni
tylko przez cz³onków danej spo³ecznoci; drugie tytu³owe pojêcie, jak siê wydaje,
nie wymaga ucileñ.
Ukraiñski folklor od dawna jest przedmiotem analiz. Równie liczne s¹ ukraiñskie zbiory pieni ludowych, co poniek¹d potwierdza niniejsza praca wykorzystuj¹ca antologiê3 bêd¹c¹ swoistym podsumowaniem czêci tekstów zawartych w kilkunastu innych podobnych publikacjach4.
1

Kompleksowe zestawienie elementów jêzykowego obrazu wiata w tekstach kaszubskich
i ukraiñskich pieni ludowych by³o przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej Jêzykowy obraz wiata
w pieniach ludowych na materiale wschodnio- i zachodnios³owiañskim.
2 Np. S³ownik Jêzyka Polskiego [CD 1,0] PWN 2004 podaje nastêpuj¹c¹ definicjê tego pojêcia:
symbol 1. znak umowny, wystêpuj¹cy zwykle w formie wizualnej, pe³ni¹cy funkcjê zastêpcz¹
wobec pewnego przedmiotu (pojêcia, stanu rzeczy itp.) i przywodz¹cy ów przedmiot na myl
(budz¹cy zwi¹zane z nim reakcje). Niejasny, wyrany symbol. Symbol poetycki. Symbol przyjani,
sprawiedliwoci. Czerñ jest symbolem ¿a³oby. Kto uchodzi za symbol czego. Przedstawiæ co za
pomoc¹ symboli. Pos³ugiwaæ siê symbolami w malarstwie. Traktowaæ co jako symbol. 2. okrelony znak literowy lub cyfrowy stosowany do oznaczania wielkoci, jednostek miar, artyku³ów
handlowych; w chemii  do oznaczania pierwiastków chemicznych; w matematyce  do oznaczania zbiorów, ich elementów oraz dzia³añ gr..
3 Por. Í. Øóìàäà, Çàêóâàëà çîçóëåíüêà. Àíòîëîã³ÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïîåòè÷íî¿
òâîð÷îñò³, Êè¿â 1998 [dalej cyt. jako ÇÇ].
4 Patrz literatura przedmiotu w bibliografii na koñcu niniejszego artyku³u.
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Nieco inaczej przedstawiaj¹ siê badania nad folklorem kaszubskim, bo chocia¿ prowadzono je jeszcze w XIX wieku, to efekty dog³êbnej analizy kultury
ludowej Kaszub sta³y siê widoczne dopiero w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia, kiedy to przerwano ja³ow¹ dyskusjê o statusie jêzyka/dialektu kaszubskiego, a do g³osu Alfreda Majewicza5 do³¹czyli inni polscy jêzykoznawcy, buduj¹c zrêby naszej wiedzy o kaszubszczynie jako samodzielnym bycie jêzykowym.
Niema³¹ rolê dla samego okrelenia specyfiki kaszubskiej kultury ludowej odegra³a
akcja zbierania folkloru wznowiona po II wojnie wiatowej, której plonem jest
m.in. zbiór pieni6 wykorzystany w niniejszej pracy.

2. Dobór i charakterystyka materia³ów ród³owych
W niniejszej pracy przyjêto zasadê preferowania zbiorów pieni, które
w mo¿liwie najpe³niejszy sposób oddaj¹ zarówno stan wiedzy o rodzimym folklorze, jak i stanowi¹ reprezentatywne ród³o samych tekstów pieni. St¹d te¿ ze
strony ukraiñskiej analizie poddany zosta³ szereg tematycznych zbiorów, czego
konsekwencj¹ by³ wybór wspomnianej ju¿ jednej przekrojowej pracy, a ze strony
kaszubskiej  kompletny zbiór pieni w opracowaniu Ludwika Bielawskiego i Aurelii Mioduchowskiej. W artykule zrezygnowano z podawania tytu³ów pieni,
w rzeczy samej bêd¹cych ich incipitami, a zast¹piono je odsy³aczami. Wychwycone obrazy zosta³y scharakteryzowane i opisane kontekstualnie w koñcowym zestawieniu. Mimo i¿ wspomniany wy¿ej sposób prezentacji utworów ró¿ni siê w podanych publikacjach, w toku pracy okaza³o siê, ¿e te odmiennoci mia³y
marginalne znaczenie dla wniosków wynikaj¹cych z analizy porównawczej wychwyconych obrazów.
Niew¹tpliwie taki stan rzeczy mia³ wp³yw na ca³ociowy odbiór palety obrazów wiata typowych dla danego folkloru. Na potwierdzenie wystarczy wspomnieæ, ¿e w ¿adnym z ukraiñskich zbiorów pieni wykorzystanych w niniejszym
artykule nie ma utworu z wystêpuj¹c¹ w nim postaci¹ êîçàêà-õàðàêòåðíèêà, co
sugerowa³oby celowe usuniêcie postaci Kozaka, który zaprzeda³ duszê diab³u, by
mo¿liwe sta³o siê przedstawienie jego obrazu odpowiadaj¹cej ukraiñskiemu patrio5 Wskazany badacz proponuje kaszubski okreliæ mianem etnolektu  por. A. F. Majewicz,
Jêzyki wiata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989, s. 1415.
6 L. Bielawski, A. Mioduchowska, Polska pieñ i muzyka ludowa. ród³a i materia³y, t. 2,
Kaszuby, cz. I: Pieni obrzêdowe, Warszawa 1997 [dalej cyt. jako K I]; cz. II: Pieni powszechne,
Warszawa 1998 [dalej cyt. jako K II]; cz. III: Pieni powszechne i zawodowe, Warszawa 1998
[dalej cyt. jako K III].

S³owiañskie powinowactwa kulturowe w kontekcie symboli...

31

tycznemu stereotypowi Kozaka  obroñcy ludu i uosobienia szlachetnoci. Z kolei
w kaszubskim zbiorze, o dziwo, stykamy siê z zaskakuj¹co du¿¹ liczb¹ pieni
i hejna³ów pasterskich, a pieni o morzu  zdawa³oby siê typowych dla Kaszub
 praktycznie nie ma; nawet utwór ¯eglôrz jest z pochodzenia pieni¹ weseln¹,
a inne utwory o tematyce marynistycznej nosz¹ wyrane lady odautorskiej korekty [por. K II, 238; K III, 199201, 201]. W tym jednak wypadku mo¿emy
mieæ do czynienia z prawd¹ o Kaszubach, któr¹ oni sami wypiewali przed osobami zbieraj¹cymi utwory. Prawdziwego morza mo¿e byæ niewiele w pieniach
kaszubskich, poniewa¿ nie wszyscy Kaszubi mieszkaj¹ bezporednio nad morzem, a rybo³ówstwo to tak¿e, a raczej  przede wszystkim  ³owienie ryb w jeziorach (co ciekawe, wiêksze sporód nich tak¿e nazywane s¹ morzami i nie
dotyczy to samych Kaszub. Dla przyk³adu wystarczy wspomnieæ o morzu 
Jeziorze ¯ywieckim czy w folklorze rosyjskim o morzu  Bajkale). Brak morza
w pieniach kaszubskich mo¿e byæ wreszcie rezultatem tabu  morze jest tak
straszne, nieokie³znane i potê¿ne, ¿e nie wolno o nim mówiæ, ale zaprzecza temu
treæ legend kaszubskich.
Widzimy zatem, ¿e ró¿ny sposób doboru materia³u pieniowego (w wypadku
publikacji ukraiñskich  nowych redakcji z istniej¹cych ju¿ wczeniej zbiorów
pieni, a w przypadku publikacji kaszubskiej  rezultatu bezporedniej pracy zbierackiej) mo¿e powodowaæ nie tylko odczytanie innego obrazu wiata (czêsto,
niestety, retuszowanego), ale równie¿ daje mo¿liwoæ wnikniêcia w istotê postrzegania rodzimej twórczoci ludowej oczami osób j¹ utrwalaj¹cych.
Co wiêcej, przegl¹d zbiorów ludowych gatunków prozatorskich i literatury
popularyzuj¹cej wiedzê o tradycyjnym wiatopogl¹dzie danej spo³ecznoci kreli
nam zupe³nie inny obraz  tu mistyka i irracjonalnoæ przeplataj¹ siê z codziennymi realiami ¿ycia, a niesamowite zdarzenia dziej¹ siê w dobrze znanych i jak
najbardziej prawdziwych miejscach.
Taki stan rzeczy nasuwa wniosek o istnieniu w twórczoci ludowej dwóch
czynników dystrybuuj¹cych zawartoæ treciow¹ w obrêbie konkretnych gatunków.
Pierwszy z nich to wyznaczenie funkcji, jakie ma pe³niæ dany gatunek. Pieni
zwykle opowiadaj¹ o wydarzeniu nie tylko w sposób lakoniczny, ale te¿ przy
u¿yciu skondensowanych i schematycznych obrazów-symboli, co poniek¹d spowodowane jest koniecznoci¹ zachowania melicznoci wiersza, w rezultacie jednak stwarza koniecznoæ przypominania bardziej rozbudowanych obrazów istniej¹cych w zbiorowej pamiêci narodu, a zawartych choæby w takich gatunkach,
jak banie czy legendy. W tych ostatnich spotykamy siê równie¿ z lapidarnymi
opisami konkretnych obrazów, lecz organizacja wypowiedzi zorientowana jest na
lepsze uwypuklenie punktu kulminacyjnego, który wraz z rozwi¹zaniem tworzy
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meritum danej opowieci. Gatunki prozatorskie równie¿ bazuj¹ na zasobach zbiorowej
pamiêci ludu, wykorzystuj¹ jednak takie jej warstwy wiadomoci, wierzeñ i przekonañ, które buduj¹ i utrwalaj¹ konkretne zmitologizowane obrazy, bêd¹c tym samym
bardziej samodzielnymi wytworami kultury ludowej w porównaniu z pieniami.
Drugim czynnikiem reguluj¹cym treciow¹ kompozycjê utworów ludowych jest
 jak wynika z przeprowadzonego wy¿ej porównania  tabu jêzykowe. Pieni
wykonywane w ró¿nych okolicznociach (zabawy, obrzêdy, wiêta itd.) zdecydowanie rzadziej ni¿ utwory prozatorskie nawi¹zuj¹ do ludowej demonologii czy mitologii, a jeli opisuj¹ np. nieszczêliwe zdarzenie, odwo³uj¹ siê raczej do abstrakcyjnego
obrazu z³ego losu (postaæ wrony [ÇÇ, 202-203, 347-348], widok z³amanej kaliny [ÇÇ, 195-196]), przekleñstwo wypowiedziane zazwyczaj przez z³ych s¹siadów
[ÇÇ, 277-278, 282] lub zazdrosnych ludzi [K II, 283, 285; ÇÇ, 279-280, 282], czary
rzucane na m³odzieñców przez dziewczyny-czarownice [ÇÇ, 30]). Ludowe banie
i legendy, wrêcz przeciwnie, same z siebie stanowi¹c sk³adowe elementy mitologii
i demonologii, zawieraj¹ rozbudowany opis takich w³anie postaci. Pokazuj¹ przy
tym wiat ludzkich prze¿yæ i doznañ w konfrontacji z si³ami nadprzyrodzonymi.
Zapewne w tym tkwi powód braku wspomnianych obrazów morza (Kaszuby) czy
êîçàêà-õàðàêòåðíèêà (Ukraina) w pieniach ludowych oraz ich czêstego i obszernego opisu (ze wszystkimi atrybutami) w utworach prozatorskich.

3. Specyfika problemu
Zupe³nie inaczej przedstawia siê kwestia ujêcia obrazów symboli i magicznych przedmiotów. Pojawiaj¹ siê one równie czêsto w ludowej poezji piewanej,
jak i prozie, jednak i w tym wypadku w odpowiedni uk³ad s³ów w³o¿ona jest inna
pojemnoæ semantyczna. Okrelenia symboli i magicznych przedmiotów w prozie
ludowej s¹ pe³ne, tzn. danemu symbolowi lub konkretnemu przedmiotowi prócz
opisu przynale¿ne jest przedstawienie jego znaczenia b¹d dzia³ania, a w pieniach
wykorzystywane s¹ raczej same nazwy i okrelenia, co ze wzglêdu na doæ ma³¹
objêtoæ s³own¹ w stosunku do pojemnoci semantycznej uruchamia z jednej
strony warstwê konotacyjn¹, przydan¹ poszczególnym desygnatom, przez co odpowiednio nastraja percepcjê s³uchaczy/wykonawców utworu na wielowarstwowy
odbiór jego treci, a z drugiej  to ród³o s³ów idealnie odpowiadaj¹cych potrzebom kompozycyjnym wiersza melicznego. W ten oto sposób realizowany jest
jeden z najwa¿niejszych elementów pieni odnosz¹cej siê do kultury danego ludu
 warstwa asocjatywna poprzez swoj¹ umownoæ oddzia³uje w nale¿yty (pe³ny)
sposób tylko na tych uczestnicz¹cych w wykonaniu czy s³uchaniu danego utworu
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pieniowego, którzy identyfikuj¹ siê z dan¹ rzeczywistoci¹, istniej¹ w niej i odbieraj¹ wiat poprzez jej pryzmat. Ponadto symbole i magiczne przedmioty stanowi¹
specyficzne medium, jakie ³¹czy wiat ludzi z zawiatami. Jest to element niezbêdny dla wykazania uniwersum kosmosu takiego, jaki widziany jest oczami ludu.
U podstaw wiary w medialne zdolnoci symboli i atrybutów le¿y prymarne przekonanie o mo¿liwoci w³adania si³ami przyrody i nadnaturalnymi mocami poprzez
gest, s³owo b¹d u¿ycie magicznego przedmiotu.

4. Analiza problemu z przyk³adami
Przez grupê symboli i magicznych przedmiotów realizowana jest w pieniach
znaczna czêæ relacji miêdzy cz³owiekiem a otaczaj¹cym go wiatem, poniewa¿
w³anie w tych obrazach, jakie potem utrwali³a m.in. pieniowa kultura ludowa,
przejawia siê sposób postrzegania rzeczywistoci przez dan¹ spo³ecznoæ. Poznaj¹c
znaczenie symboli i magicznych przedmiotów, na które w szczególny sposób zwraca³a uwagê dana grupa, mo¿emy wnikn¹æ w sferê mentalnoci ludowej i lepiej
zrozumieæ zasady, na podstawie których kojarzono ze sob¹ poszczególne obrazy.
A) Du¿¹ czêæ symboli i przedmiotów mo¿emy odnieæ do ogólnie pojmowanego stanu cywilnego bohatera pieniowego. Wianek w tradycji kaszubskiej oznacza panieñstwo dziewczyny [K I, 236, 251-252, 254-255], a w tradycji ukraiñskiej  tylko porednio jej panieñstwo, poniewa¿ wyplatanie wianka, jak to
widaæ w pieniach wiêtojañskich, jest czynnoci¹ wykonywan¹ w³anie przez
panny, ale ma na celu zapewnienie im szczêcia, pomylnoci i przydanie im
urody [ÇÇ, 113]. ¯upan w kaszubskich pieniach to symbol odnosz¹cy siê do
starego pana  postaci, jak¹ mo¿na przypisaæ do dwóch obrazów  bogatego
pana i starego kawalera [K I, 236, 260], z kolei w ukraiñskiej tradycji pieniowej kontusz lub ¿upan to atrybut bogatego gospodarza [ÇÇ, 30]. Ukraiñskiego
kawalera (Kozaka) wyró¿nia czerwona kitajka  (dodatkowo  symbol kozackiej s³awy) [ÇÇ, 257, 263-264, 275-276], jeli za chodzi o pieni kaszubskie, to
atrybutem kawalera s¹ brzêcz¹ce podkówki [K II, 242] (notabene, ten symboliczny przedmiot wystêpuje równie¿ w pieniach ukraiñskich, ale jego sens nie jest
jednoznaczny, poniewa¿ brzêcz¹ce podkówki mog¹ w nich symbolizowaæ zarówno kawalera zalecaj¹cego siê do dziewczyny, jak i Kozaka-czarownika
êîçàêà-õàðàêòåðíèêà7. Równie dwuznaczne mog¹ byæ zreszt¹ i te symbole, które
7

Por. Ì. Ëàíîâèê, Ç. Ëàíîâèê, Óêðà¿íñüêà óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü: Ï³äðó÷íèê, Êè¿â
2001, s. 343 [dalej cyt. jako Ëàíîâèê Ì., Ëàíîâèê Ç.]; Ì. Ïîïîâè÷, Íàðèñ ³ñòîð³¿ êóëüòóðè
Óêðà¿íè, Êè¿â 2001, s. 168.
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zwyk³o siê odczytywaæ niemal jednoznacznie  ³amanie kwiatu kaliny w jednej
z ukraiñskich pieni [ÇÇ, 133] nie ma ¿adnego odniesienia do kondycji fizycznej
Kozaka, o czym by³a mowa wy¿ej, a jest czynnoci¹ wykonywan¹ przez dziewczynê w ramach zalotów; z kolei u Kaszubów kalina w ogóle symbolizuje dziewczêc¹
urodê [K II, 245]. Równie¿ przy ca³ej wykazanej ju¿ zbie¿noci obrazu wianka
w obu folklorach pieniowych, w jednej z kaszubskich pieni zielony wianek symbolizuje rzecz zgo³a odmienn¹, bo mieræ m³odego ¿o³nierza [K II, 114].
B) Równie ciekawe jest u¿ycie w pieniach ludowych synekdochy  figury
stylistycznej, polegaj¹cej na zast¹pieniu s³owa nazywaj¹cego konkretny przedmiot
b¹d cz³owieka innym s³owem, okrelaj¹cym jeden z elementów tego¿ przedmiotu
lub cz³owieka. W ten sposób czarne brwi [ÇÇ, 256, 262-263, 268, 269-270, 281-282,
344-345] lub br¹zowe oczy [ÇÇ, 263, 275-276, 285-286] symbolizuj¹ dziewczynê. Warto nadmieniæ, ¿e nieprzypadkowo w pieniach ukraiñskich w³anie te
elementy opisu cz³owieka zosta³y wykorzystane w postaci wspomnianej figury
stylistycznej, poniewa¿ w wielu innych pieniach, w których opisywana jest uroda
dziewczêca, niemal zawsze okrelany jest kolor oczu i brwi, co z pewnoci¹ ma
zwi¹zek z wyra¿onym przez dan¹ spo³ecznoæ s¹dzie o odpowiedniej urodzie
dziewczyny  odpowiedniej partnerki. U Kaszubów, co sugerowa³by dominuj¹cy
typ urody, oczy modre to oczy dobre [K II, 280], choæ czasem dobra dziewczyna
mo¿e mieæ i ciemne oczy [K II, 167, 280], a u Ukraiñców, jak wy¿ej zaznaczono,
sprawa przedstawia siê dok³adnie na odwrót.
C) Oprócz ³atwych do odczytania, uniwersalnych symboli, takich jak kufer
pe³en z³ota  zamo¿noæ (gospodarza) [K III, 202; ÇÇ, 30]; talary  bogactwo [K, 229]; piercieñ podarowany dziewczynie  owiadczyny [ÇÇ, 272],
a podarowany ch³opcu  zgoda na lub [K I, 260]; szabla  mêstwo [ÇÇ,
200-203] itd., wystêpuj¹ równie¿ specyficzne symbole, w których przejawia siê
lokalny system wierzeñ, mentalnoci i sposobu postrzegania wiata, np. w kaszubskich pieniach zbicie dzbanka dziewczyny przez ch³opca  zaloty (a w podtekcie  stratê wianka) [K II, 166, 330-332], co zupe³nie nie odpowiada treci
ukraiñskiego powiedzenia ludowego ïîáèòè (ç êèìñü) ãîðøêè oznaczaj¹cego
pok³óciæ siê z kim. Specyficzny tylko dla pieni kaszubskich jest obraz zabrudzonych trzewików (ch³opca) symbolizuj¹cy nieudane zaloty [K , 195-196],
a z kolei w ukraiñskich pieniach staniêcie na (haftowanym) rêczniku  oznacza
lub [ÇÇ, 285], za w ca³ym folklorze wschodnios³owiañskim ozdobienie haftem
koszuli (ch³opca przez dziewczynê)  wyznacza pocz¹tek ¿ycia ma³¿eñskiego
[Ëàíîâèê Ì., Ëàíîâèê Ç., 194-221].
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w pieniach kaszubskich zdecydowanie czêciej
ni¿ w ukraiñskich wykorzystywane s¹ symbole zwi¹zane z religi¹ chrzecijañsk¹.
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Taki stan rzeczy mo¿na objaniæ dwoma, jak siê zdaje, równie wa¿nymi czynnikami:
1) rozdarciem obu nacji przez dwie konfesje chrzecijañskie, a mianowicie
to¿samoæ Kaszubów formowa³y katolicyzm i protestantyzm (Kaszub-katolik =
= Polak; Kaszub-protestant = Niemiec), za Ukraiñców  prawos³awie i Koció³
greckokatolicki;
2) Kaszuby zachowa³y tradycje religijne w minionym wieku, Ukraina natomiast uleg³a laicyzacji po przy³¹czeniu do ateistycznego ZSRR, w którym religiê
starano siê zast¹piæ ideologi¹ komunistyczn¹, a bior¹c pod uwagê fakt, ¿e twórczoæ ludowa by³a zawsze silnie zakorzeniona w sferze sacrum mog³o to wp³yn¹æ
na deformacjê pierwotnego kszta³tu folkloru ukraiñskiego, tzn. tego sprzed rewolucji padziernikowej.
D) Ostatni z symboli, który zas³uguje na wspomnienie to kaszubskie mi³e
wyrazy [K II, 241] i ukraiñska ëþáà ðîçìîâà [ÇÇ, 268, 269], które w pieniach
obu kultur oznaczaj¹ zarówno ukochan¹ osobê, jak i samo uczucie mi³oci.
Jak zatem widaæ, w³anie w sferze symboliki kryje siê najwiêcej informacji
o konkretnej spo³ecznoci, a znaczenie, jakie ma dla niej owa symbolika, wyra¿a
siê m.in. czêstym u¿yciem obrazów symbolicznych w tekstach pieni ludowych.
Magiczne przedmioty wtóruj¹ pod wzglêdem znaczenia symbolom, s¹ jednak
zwykle elementem dopasowanym do odpowiedniego typu postaci  ch³opca,
dziewczyny, pana, gospodarza itp.
Poni¿sze wypisy s¹ zestawieniem wybranych  najczêciej pojawiaj¹cych siê
i najbardziej charakterystycznych  symboli i magicznych przedmiotów we wskazanych na pocz¹tku niniejszej pracy zbiorach pieni. Budowa has³a jest maksymalnie uproszczona  dany wyraz b¹d wydzielone wyra¿enie zostaje opisane
w kontekcie typu i treci utworu, z którego zosta³o zaczerpniête, z dodanym
w nawiasie bezporednim i (gdy zale¿y od tego jego prawid³owe zrozumienie)
porednim komentarzem autorskim z odpowiednim odnonikiem.
Symbole i magiczne przedmioty zawarte w pieniach kaszubskich:
 dzbanek w pieniach mi³osnych  st³uczony przez ch³opca (Janka) dzbanek
z zagrody, gdzie mieszka niezamê¿na dziewczyna, jest powodem do plotek
o bliskich zwi¹zkach miêdzy nimi [K II, 166];
 kielich (z³oty) w pieniach ¿o³nierskich  symbol wiary katolickiej [K II, 114];
 kropid³o (¿ydowskie); w pieniach spo³ecznych  porównywane do krowiego
ogona [K II, 142];
 kufer (pe³en z³ota); w pieni m³ynarskiej  znajduje siê on u m³ynarza i symbolizuje jego zamo¿noæ [K III, 202];
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 piercieñ (z³oty  kaszubskiej roboty) w pieniach po oczepinach  darowany
przez pannê kawalerowi, symbolizuje zgodê na lub [K I, 260]; w pieniach
mi³osnych  rzucany za ch³opcem przez dziewczynê symbolizuje wybranie
go na mê¿a [K II, 208-209]; dwa piercionki  daruje je dziewczynie jej
matka b¹d kawaler [K II, 251];
 podkóweczki (brzêkaj¹ce) w pieniach o roz³¹ce i rozstaniu  obraz odwo³uje siê
do czasów minionych, gdy ch³opiec jecha³ do dzeweczki (ten obraz stanowi
demonstracjê mêskoci  aut.) [K II, 242];
 rogal w szczodrakach i pieniach winszuj¹cych  ciasto obrzêdowe pieczone na
Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok [K I, 195-196];
 rozmawiaj¹cy ze sob¹ w pieni mi³osnej  ch³opiec mówi do dziewczyny: nie
zapomnê nie raz, ale tysi¹c razy, gdy sobie przypomnê te twoje wyrazy; dziewczyna mówi do ch³opca: nie zapuomne nie raz, ale tis¹c razy, gdi ja sobje
wspomne te mi³e wirazi (wyra¿enia: twoje wyrazy, mi³e wyrazy porównaj
z ukraiñskim wyra¿eniem ëþáà ðîçìîâà  aut.) [K II, 241];
 róg (krowi) w pieniach spo³ecznych  porównywani s¹ do niego ¿ydowscy bogowie [K II, 142]; róg kozi w pieniach zalotnych  graj¹c na nim mo¿na zwabiæ partnera [K II, 189]; z³ota tr¹ba w pieniach spo³ecznych  mo¿e obudziæ
pi¹cego b¹d zmar³ego [K II, 156-158];
 wiece (¿ydowskie) w pieniach spo³ecznych  porównywane do krowiego wymienia [K II, 142];
 tabaka w pieniach spo³ecznych  za¿ywa j¹ ka¿dy swój (i Kaszub  rybak,
i Kaszub  ksi¹dz); za¿ywa siê j¹ wszêdzie (nawet na kazaniu w kociele);
dobra tabaka jest noszona w rogu; potrzebna tabaka nawet za cenê sprzeda¿y ubrania [K II, 137]; mierzy siê j¹ na ³okcie; za¿ywaj¹ j¹ równie¿ kobiety,
kobiety w danej wiosce bez tabaki nie maj¹ tam zgody [K II, 138-139]; tabaka
kaszubska  najlepsza na wiecie  nawet Pioter swjêty wrzeszczi: mie daj, mje
te¿ ti tobaczi [K II, 140]; ma intensywny zapach (jeden z bohaterów pieniowych mówi: za tobak¹ smierdzê jak kueze³ [K II, 141]); przebieg³a ¿ona zaskarbia sobie wdziêcznoæ surowego mê¿a kupuj¹c róg tabaki [K III, 40-41];
 talary w pieniach weselnych  ich posiadanie symbolizuje bogactwo i mo¿liwoæ udanego swatania [K I, 229];
 trumna (dêbowa) w pieniach ¿o³nierskich  z dêbowym (lipowym) wiekiem,
o któr¹ prosi ¿o³nierz b¹d, w któr¹ go k³ad¹, symbolizuje jego dalekie podró¿e [K II, 114];
 trzewiki (zabrudzone) w pieniach mi³osnych  jako efekt chodzenia ch³opca
do dziewczyny symbolizuj¹ nieudan¹ próbê zalotów [K II, 186];
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 wianek w pieni weselnej  z lawendy podarowany kawalerowi symbolizuje
zgodê na lub [K I, 236]; jego kulanie po stole weselnym oznacza przejcie ze
stanu panieñskiego w stan ma³¿eñski  kulany kolejno do ojca, matki, siostry,
brata wraca do panny m³odej, a¿ wreszcie przyjmuje go pan m³ody (Janek)
[K I, 254-255]; z bia³ej ró¿y, z mirtu, z rozmarynu w pieniach na oczepiny
 symbol panieñstwa [K I, 251-252]; zielony wieniec; w pieniach ¿o³nierskich
 symbolizuje mieræ m³odego ¿o³nierza  kawalera [K II, 114];
 ¿upon, ¿eglán w pieniach po oczepinach  symbolizuje starego pana [K I, 260].
Symbole i magiczne przedmioty zawarte w pieniach ukraiñskich:
 brwi: áðîâè (÷îðí³¿) w pieni mi³osnej  synonim dziewczêcej urody [ÇÇ, 257];
 chata: xaòa (õàòêà ìåòåíà) w pieni mi³osnej  u porz¹dnej dziewczyny bêd¹cej dobr¹ kandydatk¹ na ¿onê [ÇÇ, 257];
 chleb (pszeniczny): ïøåíè÷íèé õë³á w kolêdach i szczodrakach  k³adzie siê
go na wi¹teczny cisowy (jaworowy) stó³ [ÇÇ, 24-25, 29];
 chusta: õóñòèíà (øîâêàìè øèòà) w pieni mi³osnej  atrybut zakochanej
dziewczyny [ÇÇ, 255].
 garniec kaszy, kleszcze raka: ãîðùèê êàø³ ðàêîâ³ êëåøí³ w pieniach
o przyjciu wiosny  zakopuj¹ je dziewczyny-czarownice, ùîá íà íàøó òà
óëèöþ ïàðóáêè õîäèëè [ÇÇ, 78];
 jarzma: ÿðåìö³ (çîëîò³¿) w kolêdach i szczodrakach  zak³adane na b³êkitne
wo³ki, które s¹ zaganiane do zagrody gospodarza przez kolêdników [ÇÇ, 28];
 kajdany: êàéäàíè (ëàìàòè  áðàò³â âèçâîëÿòè) w kolêdach i szczodrakach
 w tym celu p³yn¹ panowie (gocie gospodarza) do cara-su³tana [ÇÇ, 24-25];
 kitajka (czerwona): ÷åðâîíà êèòàéêà w pieni historycznej  Kozacy wyje¿d¿aj¹, aby wzi¹æ j¹ w Warszawie [ÇÇ, 195-196] (materia³, zazwyczaj jedwab,
symbolizuje kozack¹ s³awê  aut.);
 klucze: êëþ÷èêè w kolêdach i szczodrakach  nosi je gospodyni; rozmawia
z nimi i prosi: íå çâîíèòü æå âè òà é ãîëîñíåíüêî, áî ì³é ìèëåíüêèé
ñòóðáîâàíèé [ÇÇ, 33-34];
 korowaj: êîðîâàé  patrz piec [ÇÇ, 131];
 koszula: ñîðî÷êà (âèøèòè ñîðî÷êó) w pieni mi³osnej  w znaczeniu
 wyjæ za m¹¿ [ÇÇ, 282];
 kryszta³: êðèøòàëü (äîðîãèé) w pieni mi³osnej  do niego porównana ukochana dziewczyna [ÇÇ, 254-255];
 niedziela (w znaczeniu tydzieñ  aut.): íåä³ëÿ (íåä³ëü ñîðîê  dlugo)
w pieni mi³osnej dziewczyna okrela tymi s³owami jeden dzieñ roz³¹ki z ukochanym [ÇÇ, 253];
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 piec: ï³÷ w pieni weselnej  zawarta jest nastêpuj¹ca formu³a: í³÷ íàøà
ðåãî÷å, êîðîâàÿ õî÷å: øèøå÷êè ïå÷óòüñÿ, íà êîðîâàé äìóòüñÿ [ÇÇ, 131];
 pieni¹dze: çîëîòèé ÷åðâîíèé w kolêdach i szczodrakach  za nie kupuje siê
z³ote ³odzie, srebrne wios³a i jedwabne liny, aby pop³yn¹æ po cichym Dunaju do Morza Czarnego, trafiæ do cara  su³tana i uwolniæ braci [ÇÇ, 24-25];
 piercieñ: ïåðñòåíü w pieni mi³osnej  Kozak daruje go dziewczynie (forma zarêczyn) [ÇÇ, 272];
 rozmowa: ðîçìîâà (ëþáà) w pieni mi³osnej  symbolizuje mi³oæ w ma³¿eñstwie [ÇÇ, 268] lub ukochanego [ÇÇ, 269];
 sierp: ñåðï, ñåðïèê w pieniach ¿niwiarskich  atrybut ¿eñca [ÇÇ, 117];
 siod³a: ñ³äåëüöÿ (çîëîò³¿) w kolêdach i szczodrakach  zak³adane na wrone
koniki, które s¹ zaganiane do zagrody gospodarza przez kolêdników [ÇÇ, 28];
 skrzynie: ñêðèí³ (âñå êîâàí³¿), a w nich: czerwoñce  ÷åðâ³íö³
(íåðàõîâàí³¿), kontusz  êóíòóø³ (ÿê êî÷óñ³) szuba (futro)  øóáè
(ñîáîëåâ³¿), zupan  æóïàíè (ÿê ó ïàíà) w kolêdach i szczodrakach
 znamionuj¹ bogatego gospodarza [ÇÇ, 30];
 skrzyd³a, oczy: êðèëà, î÷³ (ñîëîâÿí³) w pieni mi³osnej  dziewczyna chce je
mieæ, by polecieæ do ukochanego [ÇÇ, 266-267];
 skrzypce: ñêðèëêà (ùî ãðàº); w pieni mi³osnej  symbolizuje wesele (córki
wdowy) [ÇÇ, 268];
 srebro  z³oto: ñð³áëî  çëîòî w pieni historycznej  stanowi wykup za Kozaka (Neczaja) [ÇÇ, 200-203];
 stolik (cisowy): òèñîâèé ñòîëèê w kolêdach i szczodrakach  przy nim zbieraj¹ siê gocie u gospodarza [ÇÇ, 24]; stoi on zacielony [ÇÇ, 24-25]; ñò³ë
ÿâîðîâèé  w kolêdach i szczodrakach ma go gazda [ÇÇ, 29]; jest on u gazdy êðàñíî ïîêðèòèé [ÇÇ, 29];
 szabla: øàáëÿ (øàáåëå÷êà); w pieni historycznej (w znaczeniu mêstwo
 aut.)  ma j¹ Dani³o Neczaj [ÇÇ, 200-203];
 stan¹æ na rêcznik: ñòàòè íà ðóøíè÷îê (w znaczeniu ozdobny, haftowany
rêcznik  aut.), w pieni mi³osnej  w znaczeniu wzi¹æ lub [ÇÇ, 285] (pol.
stan¹æ na lubnym kobiercu  aut.);
 wiaderko: â³äåðå÷êî w pieni mi³osnej  Kozak prosi o nie dziewczynê, by
napoiæ konia [ÇÇ, 272];
 wianek: â³íî÷îê w pieniach wiêtojañskich  dziewczêta piewaj¹ nastêpuj¹c¹ formu³ê: çàïëåòó, â³íî÷îê, çàïëåòó øîâêîâèé íà ùàñòÿ, íà äîëþ, íà
÷îðí³ áðîâè [ÇÇ, 113];
 wrota: âîðîòà (íà äâ³ð); w kolêdach i szczodrakach  gospodarz otwiera je
kolêdnikom [ÇÇ, 28]; ñð³áí³ âîðîòà  ma je gazda [ÇÇ, 29].
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Wnioski
Jak widaæ z powy¿szego zestawienia, nawet przy przyjêciu zasady doboru
najbardziej charakterystycznych dla obu folklorów jêzykowych obrazów symboli
i magicznych przedmiotów czêæ z nich jest zbie¿na b¹d wrêcz to¿sama. To doæ
zaskakuj¹ce spostrze¿enie, zw³aszcza gdy wemie siê pod uwagê fakt, i¿ Kaszuby
i Ukraina nie le¿¹ w bezporednim s¹siedztwie. Mo¿na potraktowaæ to jako dowód
na istnienie zjawiska motywów wêdrownych czy element wiadcz¹cy o swoistej
wiêzi w obrêbie rodziny s³owiañskiej, ale  jak siê zdaje  w rzeczywistoci owe
podobieñstwa potwierdzaj¹ przede wszystkim uniwersalizm ludowej wizji wiata.
W tym w³anie uniwersalizmie kryje siê odpowied na pytanie o charakter
zbie¿noci i odmiennoci w analizowanym obszarze. Kres perspektywy w obu
przypadkach zamyka siê w³aciwie na linii widnokrêgu, a symboliczne obrazy
wywodz¹ siê z rodzimej rzeczywistoci. Jeli pojawia siê obraz wychodz¹cy poza
wspomniany widnokr¹g, uruchamiana jest opozycja swój  obcy, tak jak to
widaæ na przyk³adzie czerwonej kitajki, po któr¹ Kozak wybiera siê w dalekie
strony, a wrêcz  zdobywa tê rzecz w walce [ÇÇ, 195-196]. Póniej ów symbol
s³awy kozackiej staje siê na tyle swój, ¿e nawet w pieniach opisuj¹cych mieræ
Kozaka czêsto pojawia siê motyw zw³ok bohatera z oczami przewi¹zanymi tym
materia³em [por. Ëàíîâèê Ì., Ëàíîâèê Ç., 341-343; ÇÇ, 338-339].
Wspomniana opozycja swój  obcy z jednej strony inkubuje elementy
wspólne dla kultury s³owiañskiej (czêsto i dla europejskiej kultury ludowej), ale
z drugiej wykszta³ca b¹d przekszta³ca obrazy w taki sposób, i¿ funkcjonuj¹ one
jako sk³adniki sankcjonuj¹ce odrêbnoæ danej spo³ecznoci. Takim samodzielnym obrazem mo¿e byæ w omawianym kontekcie wspomniana kilkakrotnie
czerwona kitajka Kozaka [ÇÇ, 195-196], której w danym znaczeniu pró¿no
szukaæ w pieniach innych folklorów s³owiañskich. Z kolei za obraz usamodzielniony uznaæ mo¿na zbicie dzbanka z pieni kaszubskiej [K II, 166].
Przeprowadzona analiza wykazuje równie¿ interesuj¹c¹ prawid³owoæ  w obu
folklorach wystêpuje doæ ograniczona grupa uniwersalnych obrazów symboli
i magicznych przedmiotów, czyli takich, które s¹ wykorzystywane w ró¿nych
cyklach pieniowych. Mo¿na tu nawet mówiæ o swoistym zarezerwowaniu okrelonych symboli dla danych cykli. Ta zale¿noæ jest zapewne zwi¹zana nie tylko
ze specyfik¹ tworzenia ludowego wyobra¿enia danego tematu pieniowego, ale
równie¿ z problemem zachowania melicznoci tekstu, a to z kolei zmusza do
uwa¿niejszego przyjrzenia siê kwestii natury funkcjonowania sta³ych fraz ludowych w utworach piewanych, co czyni celowym kontynuacjê badañ we wskazanym kierunku.

40

Artur Bracki

Bibliografia
a) Materia³y ród³owe i cytowana literatura
Bielawski L., Mioduchowska A., Polska pieñ i muzyka ludowa. ród³a i materia³y,
t. 2., Kaszuby, cz. I: Pieni obrzêdowe, cz. II: Pieni powszechne, cz. III: Pieni
powszechne i zawodowe, Warszawa 19971998.
Majewicz A. F., Jêzyki wiata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.
Ëàíîâèê Ì., Ëàíîâèê Ç., Óêðà¿íñüêà óñíà íàðîäíà òâîð÷³ñòü: Ï³äðó÷íèê, Êè¿â
2001.
Ïîïîâè÷ Ì., Íàðèñ ³ñòîð³¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè, Êè¿â 2001.
Øóìàäà Í., Çàêóâàëà çîçóëåíüêà. Àíòîëîã³ÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïîåòè÷íî¿
òâîð÷îñò³, Êè¿â 1998.
b) Literatura podmiotu
Jaworska-Przytulska Z., Bielawski L., Pieni i opowiadania z powiatu bytowskiego,
Literatura Ludowa 1959, nr 3 (1-2), s. 6793.
Kad³ubski E., Bazuna, t. II, Gdañsk 1989.
Kamieñski £., Pieni ludu pomorskiego, I: Pieni z Kaszub po³udniowych, Toruñ
1936.
Kiedrowski W., Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdañsk 1973.
Kirstein W., Roppel L., Pieni z Kaszub, Gdañsk 1958.
£êgowski J., Kaszuby i Kociewie: Jêzyk, zwyczaje, przes¹dy, podania, zagadki
i pieni ludowe z pó³nocnej czêci Prus Zachodnich, Poznañ 1892.
Madejski Z., Szefka P., Kaszubskie pieni i tañce ludowe, Wejherowo 1936.
Patock J. A., Kopa szêtopórk, przedmow¹ oraz s³owniczkiem i uwagami jêzykowymi
zaopatrzy³ dr W³adys³aw Pniewski, Gdynia 1936.
Trepczyk J., Kaszebskji pjesnjok, Rogono Wielkopolskie 1935.
Äåé Î.²., Ï³ñí³ êîõàííÿ, Êè¿â 1986.
Äì³òð³ºâà Ò. Î., Òåðåí, ìàòè õàòè. Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ë³ðè÷í³ òà
æàðò³âëèâ³ ï³ñí³: Ï³ñåííèê, Êè¿â 1983.
Êàøèð³íà Ë.Ñ., Íàðîäí³ ï³ñí³ â çàïèñàõ ²âàíà Ìàíæóðè, Êè¿â 1974.
Ïðàâäþê Î., Ðåêðóòñüê³ òà ñîëäàòñüê³ ï³ñí³, Êè¿â 1974.
Ñèäîðåíêî Ã.Ê., Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³. Ðîäèííî  ïîáóòîâà ë³ðèêà, ò. 1, Êè¿â
1964.
Ñèäîðåíêî Ã.Ê., Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³. Ðîäèííî  ïîáóòîâà ë³ðèêà, ò. 2, Êè¿â
1964.
Ñòåëüìàõ Ì., Íàðîäí³ ïåðëèíè, Êè¿â 1971.
Òàëàí÷óê Î., Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ äóìè òà ³ñòîðè÷í³ ï³ñí³: Çá³ðíèê, Êè¿â 1990.
Õì³ëåâñüêà Î., Ñîö³àëüíî  ïîáóòîâ³ ï³ñí³, Êè¿â 1985.
×åáàíþê Î.Þ., Êàëåíäàðíî  îáðÿäîâ³ ï³ñí³, Êè¿â 1987.

S³owiañskie powinowactwa kulturowe w kontekcie symboli...

41

Ðåçþìå
Ñëàâÿíñêèå êóëüòóðíûå ïàðàëëåëè â êîíòåêñòå ñèìâîëîâ è ìàãè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ,
çàôèêñèðîâàííûå â óêðàèíñêèõ è êàøóáñêèõ íàðîäíûõ ïåñíÿõ
Äàííàÿ ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ïîèñêà è îïèñàíèÿ ïàðàëëåëåé â óêðàèíñêîì
è êàøóáñêîì íàðîäíîì ïåñåííîì òâîð÷åñòâe íà óðîâíå ëåêñåì è ñëîâîñî÷åòàíèé,
îáîçíà÷àþùèõ ñèìâîëû è ìàãè÷åñêèå ïðåäìåòû, ñõîäñòâ è ðàçëè÷èé èõ çíà÷åíèé, à òàêæå
ñïåöèôèêè óïîòðåáëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ôîëüêëîðå.
Íà ïåñåííîì ìàòåðèàëå äâóõ ñáîðíèêîâ  óêðàèíñêîì è êàøóáñêîì  áûë ïðîâåäåí
ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî ïîÿâëÿþùèõñÿ ñèìâîëîâ è ìàãè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ.
Âûäåëåííûå òàêèì îáðàçîì ñëîâà áûëè îôîðìëåíû â âèäå ñëîâàðíûõ ñòàòåé, ñîäåðæàùèõ
èíôîðìàöèþ ïðî ïåñåííûé öèêë, ê êîòîðîìó îòíîñèòñÿ äàííûé òåêñò; òàêæå áûë îïèñàí
êîíòåêñò, â êîòîðîì îíè áûëè óïîòðåáåëåíû, è äîïîëíèòåëüíî  îáúÿñíåíî çíà÷åíèå äàííîãî
îáðàçà.
Êðîìå òîãî, ìàòåðèàë, óïîòðåáëåííûé â ñòàòüå, áûë îõàðàêòåðèçîâàí ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïîäáîðêè òåêñòîâ-èñòî÷íèêîâ è ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ àíàëèçèðóåìûõ ýëåìåíòîâ, åãî ñïåöèôèêè
è ñïîñîáîâ âûäåëåíèÿ, à òàêæå îïèñàí íà îñíîâàíèè îòìå÷åííûõ ñõîäñòâ è îòëè÷èé
â óïîòðåáëåíèè è çíà÷åíèè îòäåëüíûõ îáðàçîâ.
Ñòàòüþ äîïîëíÿåò áèáëèîãðàôèÿ, ñîäåðæàùàÿ ñðåäè ïðî÷åãî ñáîðíèêè ïðîàíàëèçèðîâàííûõ ïåñåí, ñîñòàâëåííàÿ ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ âûáîðà ñåðüåçíûõ èñòî÷íèêîâ
òåêñòîâ íàðîäíûõ ïåñåí.

Summary
Slavic cultural affinity in context of symbols and magical objects
fixed in Ukrainian and Kashubian folk-songs
The present text-work is an attempt to draw and describe the parallel between Ukrainian and
Kashubian folk-songs on the level of vocabulary and expressions that names symbols and magical
objects, their convergence and differences in meaning and the specificity of their use in the relevant
folklore.
The comparative analysis of the most common symbols and magical objects was made on the
material enclosed in two cross-sectional collections of Ukrainian and Kashubian folk-songs. Isolated
in that way words and expressions isolated were then confronted in a form of the dictionary entries
which took under consideration the cycle of songs the text referred to, the context in which it was
used and an additional interpretation of its meaning.
In the present text-work the aforementioned material was furthermore described in regard to
the source texts and its analyzed elements, its specifics and the methods of their isolation, The
material was also characterized from the point of its similarities and differences in use and in
meaning.
The article has an additional bibliography, which contains the list of the folk-songs analyzed in
the aim choosing the representative sources of folk-songs texts.
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Ïîëüñê³ÿ àñïåêòû ðàííÿé òâîð÷àñö³ Ìàêñ³ìà Òàíêà
Ïðàç óñþ òâîð÷óþ á³ÿãðàô³þ Ìàêñ³ìà Òàíêà (19121995) ÷ûðâîíàþ
í³òêàþ ïðàõîäçÿöü ÿãî öåñíûÿ ³ ãëûáîê³ÿ ñóâÿç³ ç ïîëüñêàé ë³òàðàòóðàé,
êóëüòóðàé ³ æûâûì³ ïàäçåÿì³ ÕÕ ñòàãîääçÿ. Ïà÷à¢øû àä ïîëüñêàé
ïà÷àòêîâàé øêîëû, ó ÿêîé âó÷ûööà ¢ 19221926 ãã., ¸í ïàñêîðàíà, àëå
ãðóíòî¢íà ïàãëûáëÿåööà ¢ ïîëüñêóþ ë³òàðàòóðó, íàïà¢íÿåööà ÿå
âîëüíàëþá³âûì³ ³äýàëàì³, íàáðûíüâàå ³äýÿì³ íàöûÿíàëüíàãà çìàãàííÿ
³ âûçâàëåííÿ, ïðàñÿêàåööà ÿå ðàìàíòû÷íà-ðýâàëþöûéíàé ïàôàñíàñöþ
³ âîáðàçíàñöþ ³, ïý¢íà æ, ðûòì³êàþ ³ ³íòàíàöûÿé ñàìîé ïîëüñêàé ìîâû, ÿêàÿ
àäëþñòðóåööà íà ¢ñ¸é ñ³ñòýìå ¢æî òàíêà¢ñêàãà âåðøàñêëàäàííÿ. Äýáþòàâà¢øû ïà áåëàðóñêó, âûÿ¢ëÿþ÷û àä ïà÷àòêó, íàâàò äýìàíñòðóþ÷û
áåëàðóñêóþ ìåíòàëüíàñöü, áàðîíÿ÷û áåëàðóñêóþ ñïðàâó, áåëàðóñêóþ ³äýþ
Òàíê òûì íå ìåíø ïàê³íó¢, ïðà¢äà, ó ïðûâàòíûì àëüáîìå ï³ëüêà¢ñêàé
íàñòà¢í³öû Ôðàíö³øê³ Ìåðûø÷àêî¢ñêàé, íåêàëüê³ âûñîêàìàñòàöê³õ
ïàýòû÷íûõ ì³í³ÿöþð íà ïîëüñêàé ìîâå, ÿê³ÿ ³ ñ¸ííÿ ñâåä÷àöü ïðà ÿãî
ãëûáîêàå çàêàðàíåííå ¢ ïàëüø÷ûçíå1.
Ïåðøûÿ ïàýòû÷íûÿ ïóáë³êàöû³ Òàíêà áûë³ ïðûõ³ëüíà ñóñòðýòû íå
òîëüê³ ñâà³ì, àëå òàêñàìà ³ ïîëüñê³ì ë³òàðàòóðíûì àñÿðîääçåì. Àá ÿãîíàé
ïàýç³³ ¢æî ¢ òðûööàòûõ ãàäàõ çÿâ³ë³ñÿ ³ ïàøûðàíûÿ ³íôàðìàöû³ ³ àðòûêóëû
íà ñòàðîíêàõ ïîëüñê³õ Wiadomoci Literackich, Kultury, Sygna³ów, Czasu, Kuriera Wileñskiego. À íå¢çàáàâå ¸í ñàì áóäçå âåñö³ Áåëàðóñêóþ
êàëîíêó ó ïîëüñê³ì ïåðûÿäû÷íûì âûäàíí³ Po prostu. Ïîëüñêàÿ
ë³òàðàòóðà, ïàäîáíà ÿê ³ ðàñ³éñêàÿ, áûëà äëÿ Òàíêà ÿê ðîäíàÿ; ³ í³÷îãà
äç³¢íàãà, øòî ¸í, âûðàñòàþ÷û ÿê ïàýò íà ñòûêó òðîõ êóëüòóð, áóäçå àä÷óâàöü
ïàòðýáó, ÿê íåêàë³ Ìàêñ³ì Áàãäàíîâ³÷, óçáàãà÷àöü áåëàðóñêóþ êóëüòóðó
âûñîê³ì³ íàáûòêàì³ ðóñêàé, óêðà³íñêàé ³ ïîëüñêàé êëàñ³ê³. ² ¢ñ¸ òâîð÷àå
æûöö¸ ¸í áóäçå ïåðàêëàäàöü íà áåëàðóñêóþ ìîâó òâîðû ïàëÿêà¢.
À ïà÷ûíàëàñÿ òàÿ ïåðàêëàä÷ûöêàÿ äçåéíàñöü ó ðàíí³ ïåðûÿä àä Ì³öêåâ³÷à
1 Ãë.: Ì. Òàíê, Çáîð òâîðà¢ Ó òðûíàööàö³ òàìàõ, Áåëàðóñêàÿ íàâóêà Ì³íñê 2006, ò. 1:
Âåðøû (19301939), ñ. 204206, 357359 (äàëåé ñïàñûëê³ íà ãýòà âûäàííå, ó òýêñöå óêàçàíà
ñòàðîíêà).
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³ Ñëàâàöêàãà, çàòûì áåëàðóø÷û¢ Òàíê âåðøû Áðàíå¢ñêàãà, Òóâ³ìà, Íîðâ³äà,
Âàðàøûëüñêàãà, Ñëàí³ìñêàãà, ²âàøêåâ³÷à, Ïøûáàñÿ, Âàæûêà, Äàáðàâîëüñêàãà, Ñëàáîäí³êà, Ïóòðàìàíòà, Êóáÿêà, Ëåöà, Ïåíòàêà, Ãàðàñ³ìîâ³÷à,
Ñòàôà, Áàðî¢ñêàãà, Øûìáîðñêàé, Ïàñâÿòî¢ñêàé, ²ëàêîâ³÷ ³ òâîðû øìàòøìàò êàãî ÿø÷ý. Çà ïåðàêëàäû ïîëüñêàé ïàýç³³ Ìàêñ³ì Òàíê àòðûìà¢
ë³òàðàòóðíóþ ïðýì³þ Òàâàðûñòâà ïîëüñêà-ñàâåöêàé äðóæáû (1958)
³ Òàâàðûñòâà à¢òàðà¢ ZAIKS (1969). Áû¢ òàêñàìà àäçíà÷àíû àô³öýðñê³ì
êðûæàì Àäðàäæýííÿ Ïîëüø÷û äû ³íøûì³ îðäýíàì³ çàñëóã³ ÏÍÐ. Äû ³ ç ÿãî
ïàýç³ÿé ïîëüñê³ÿ ÷ûòà÷û ìàãë³ ïàçíà¸ì³ööà íàìíîãà ðàíåé, ÷ûì ç ³íøûì³
áåëàðóñê³ì³ ïàýòàì³, òàìó øòî ¢æî ¢ 1958 ã. âûõîäç³öü ó Ïîëüø÷û ïåðøû
çáîðí³ê âûáðàíàãà Òàíêà, çàòûì çÿ¢ëÿþööà ÿø÷ý òðû âûäàíí³ âûáðàíûõ
âåðøà¢ áåëàðóñêàãà ïàýòà (1965, 1974, 19772). Ïåðàêëàäàë³ òâîðû Òàíêà
¢ Ïîëüø÷û ö³ íå ¢ñå ¢ ñâîé ÷àñ â³äíåéøûÿ ïîëüñê³ÿ ïàýòû ³ ïåðàêëàä÷ûê³.
Òýìà ãýòà íàäòà ö³êàâàÿ äëÿ äàñëåä÷ûêà ñàìà ïà ñàáå, òóò âûðàçíà
âûäçÿëÿåööà ñâîåàñàáë³âàÿ öýëàñíàÿ áåëàðóñêà-òàíêà¢ñêàÿ øêîëà ¢ ïîëüñêàé òðàíñëÿòîðûöû.
Ìîæíà ñêàçàöü, øòî ³ àá ôàðìàöå ïàýòû÷íàãà òàëåíòó Ìàêñ³ìà Òàíêà
âûðàøà¢ ó çíà÷íàé ñòóïåí³ òîé æà ìåíàâ³òà ïîëüñê³ ÷ûíí³ê. Òàíê, íàðîäæàíû
¢ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³, ïà âîë³ ã³ñòàðû÷íàé íåàáõîäíàñö³ ³ àáñòàâ³í ñòà¢ñÿ íà
íåéê³ ÷àñ ïàëÿêàì ³ ïà ãðàìàäçÿíñòâó. ßê âÿäîìà, ã³ñòîðûÿ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³
19211939 ãàäî¢ íåðàçðû¢íà çâÿçàíà ç ïîëüñê³ì ïûòàííåì. Ó òîé ÷àñ ïà
Ðûñêàé äàìîâå ïàì³æ Ñàâåöêàé Ðàñ³ÿé ³ Ïîëüø÷àé ãýòàÿ ÷àñòêà Áåëàðóñêàé
äçÿðæàâû àäûøëà äà Ïîëüø÷û (ðýõà Âÿë³êàãà êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàãà). Äûê âîñü
ó Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ øûðûëàñÿ íå òîëüê³ ìîöíàå ¢çäçåÿííå ïîëüñêàé
ë³òàðàòóðû, àëå ³ ðàñïà¢ñþäæâàííå ïîëüñêàé àäì³í³ñòðàöûéíàé óëàäû.
Ñîëòûñ, ñòàðàñòà, áóðì³ñòð, õàðöýðñòâà, øêîëà ³ ¢ñå ³íøûÿ ãðàìàäñê³ÿ äû
ñàöûÿëüíûÿ ñòðóêòóðû, ó òûì ë³êó ³ àïàðàò ïðûìóñó, óö³ñêó (ïàë³öûÿíò, ñóä,
ïðàêóðîð, òóðìà) áûë³ íîñüá³òàì³ ãýòàé óëàäû. ßíà ïðàí³êàëà ö³ íå âà ¢ñå
ø÷ûë³íû áåëàðóñêàãà ïîáûòó. Ñâà¸é êóëüòóðàé, òðàäûöûÿì³, çâû÷àÿì³,
ëàö³íñêàé âåðàþ, ñàöûÿëüíà-íàöûÿíàëüíàé ïðà¢äàé ³ íÿïðà¢äàé ÿíà
âûöÿñíÿëà àäóñþëü êàðýííàå, ìÿñöîâàå, òóçåìíàå. À òîå ñâà¸, íå
ñòðóêòóðûçàâàíàå ³ òàìó äîñûöü êâîëàå, ñëàáîå, òðûìàëàñÿ-ñóïðàö³¢ëÿëàñÿ
ïîëüñêàìó çàõîïó, ïàë³òûöû ³ìêë³âàãà àïàëÿ÷âàííÿ êðàþ àäíî
ïðûíàëåæíàñöþ äà ¢ñõîäíåñëàâÿíñêàãà, àãóëüíàðóñêàãà àáøàðó êóëüòóðû
³ ïðàñàöûÿë³ñòû÷íûì³ ³äýàëàã³÷íûì³ ñ³ìïàòûÿì³.
2 M. Tank, Wybór poezji, TPPR, Warszawa 1958; idem, Na szlaku dzikich gêsi, wybór
B. ¯yranik, PIW, Warszawa 1965; idem, Wiersze wybrane, wybór i wstêp I. Sikirycki, W£, £ód
1974; idem, Poezje wybrane, wybór J. Peniarowicz, LSW, Warszawa 1977.
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Ó 2005 ãîäçå ¢ Áðýñöå çÿâ³ëàñÿ êí³ãà Äî¢ã ïàìÿö³ ïðàôåñàðà Óëàäç³ì³ðà
Êàëåñí³êà. Ó ÿãî ¢ñïàì³íàõ ïîëüñê³ ðàêóðñ òàêñàìà ïðûñóòí³÷àå ïà¢ñþäíà,
íà ¢ñ³õ ¢çðî¢íÿõ êí³ã³ ³ àñàáë³âà âûëó÷àåööà ¢ ïåðûÿäçå, êàë³ çàõîäíÿÿ ÷àñòêà
Áåëàðóñ³ ñòàëàñÿ ïîëüñê³ì³ êðýñàì³ ¢ñõîäí³ì³. Àëå Äî¢ã ïàìÿö³ ÷ûòàåööà ïà
ñóòíàñö³ ÿê íåçâû÷àéíà ö³êàâàÿ ñïîâåäçü áåëàðóñêàãà ø÷ûðàãà ïàëàíàô³ëà
¢ ñôåðû êóëüòóðû ³  ïàðàäàêñàëüíà  ñâîåàñàáë³âàãà áåëàðóñêàãà Âàëåíðîäà
¢ ³äýéíûì çìàãàíí³. Ðàíåé çà Êàëåñí³êà ãýòûì øëÿõàì ³øî¢ ñòàðýéøû íà
äçåñÿöü ãàäî¢ çà ñâàéãî ïàïëå÷í³êà Ìàêñ³ì Òàíê, ÿê áû âûçíà÷àþ÷û äëÿ
íàñòóïí³êà¢ àñíî¢íûÿ àðûåíö³ðû ¢ áåëàðóñêà-ïîëüñê³õ ñóâÿçÿõ ³ ñóïðàöüñòàÿíí³. Çàñâàåííå âûñîêàé ïîëüñêàé êóëüòóðû àäáûâàëàñÿ ¢ Òàíêà, ÿê
ïàçíåé ³ ¢ Óë. Êàëåñí³êà, ïîðó÷ ç àäìà¢ëåííåì ïîëüñêàé ³äýàëîã³³ ¢ Çàõîäíÿé
Áåëàðóñ³, ïîëüñêàãà ì³ñ³ÿíåðñòâà íà êðýñàõ.
Âîñü ãýòû ïîëüñêà-áåëàðóñê³ íàöûÿíàëüíà-òýðûòàðûÿëüíû êàíôë³êò 2030
ãàäî¢ ó Çàõîäíÿé Áåëàðñ³, ãýòàå íÿñïûííàå íàïðóæàííå ïàì³æ ïîëüñê³ì³
àäì³í³ñòðàöûéíûì³ ïàðàäêàì³, ç àäíàãî áîêó, ³ ïàìêíåííÿì³ áåëàðóñêàé
³íòýë³ãåíöû³ äà íàöûÿíàëüíàãà âûçâàëåííÿ ³ ¢çÿäíàííÿ ñâà³õ çÿìåëü,
ç äðóãîé, ôàðìàâàë³ âÿë³êóþ êàãîðòó ïðàôåñ³ÿíàëüíûõ ðýâàëþöûÿíåðà¢,
äçåÿ÷à¢-ïàòðû¸òà¢ ³, âÿäîìà, ïàýòà¢, ë³äýðàì ÿê³õ ó òîé ÷àñ ñòàíàâ³¢ñÿ
Ìàêñ³ì Òàíê, ÿê âûðàçí³ê íàéáîëüø ðàäûêàëüíàãà êðûëà çàõîäíåáåëàðóñê³õ
òâîðöà¢. Ìåíàâ³òà Òàíê â¸¢ ðýâàëþöûéíóþ ðàáîòó íà Â³ëåíø÷ûíå
³ Íàâàãðóä÷ûíå, ñóïðàöî¢í³÷à¢ ó íåëåãàëüíûì äðóêó, çà øòî ÿãî âûêëþ÷àë³
ðàç ³ äðóã³ ç ã³ìíàç³³ ³ àðûøòî¢âàë³, ³ ¸í ÿê âÿçåíü àñàá³ñòà çâåäà¢ ñëûííóþ
â³ëåíñêóþ òóðìó Ëóê³øê³, ïðàñåäçå¢øû çà êðàòàì³ ðàçàì êàëÿ äâóõ ãàäî¢.
² í³÷îãà äç³¢íàãà, øòî ïåðøûÿ òðû, ðàíí³ÿ ïàýòû÷íûÿ çáîðí³ê³ Òàíêà, øòî
çÿâ³ë³ñÿ ¢ 1936, 1937 1938 ãàäàõ ó Â³ëüí³ (Íà ýòàïàõ, Æóðàâ³íàâû öâåò,
Ïàä ìà÷òàé), áûë³ öàëêàì ïðàí³çàíû àñòðîæíàé òýìàòûêàé ³ ïàòðûÿòû÷íàáóíòàðñê³ì ïàôàñàì, à ñàìû ïåðøû ç ³õ áû¢ íàâàò êàíô³ñêàâàíû ïîëüñê³ì³
¢ëàäàì³ çà ÿãî àíòûäçÿðæà¢íûÿ íàñòðî³ ³ çàêë³ê³ äà ñóïðàö³âó3.
Äûê âîñü ãýòûÿ òðû ðàíí³ÿ ïàýòû÷íûÿ êí³ã³ Òàíêà àæ çâåðõ ïåðàïî¢íåíû
ïîëüñê³ì³ ðýàë³ÿì³. Òóò ³ ÷ûñòà ãåàãðàô³÷íûÿ ïîëüñê³ÿ íàçâû: Â³ëüíÿ, Âðîíê³,
Ãðîäíà, Âàðøàâà, Ìîêîòóâ, Ïðàãà, Â³ñëà, Áåëàâåæà, Ñóïðàñëü, Äîìáðîâà,
Ñóäýòû, ³ íàçâû òàêñàìà àäíàçíà÷íûÿ òûïó: Êðýñû ¡ñõîäí³ÿ, Êàíñòûòóöûÿ
Ðý÷û Ïàñïàë³òàé, Ïàñïàë³òàÿ Ðý÷, äýôýíç³âà; ýï³ãðàôû äà âåðøà¢ óçÿòûÿ àáî
ç ïîëüñê³õ ãàçåò: Íÿìà í³ÿê³õ áåëàðóñà¢ ³ ³õ ìîâû, àáî ç íàéíî¢øàé ã³ñòîðû³
Ïîëüø÷û òûïó Ïðûñâÿ÷àþ ðàáî÷ûì Êðàêàâà ³ Ëüâîâà, ðàññòðàëÿíûì
ïàë³öûÿé íà äýìàíñòðàöû³ ¢ 1936 ã. ² ¢ ãýòûì àãóëüíûì ³äýéíà-âîáðàçíûì
3

Ãë.: À. Ë. Âåðàáåé, Ìàêñ³ì Òàíê ³ ïîëüñêàÿ ë³òàðàòóðà, Íàâóêà ³ òýõí³êà, Ì³íñê 1984.
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êàíòýêñöå ïàýòû÷íàãà ñâåòó Òàíêà ¢ñÿ òàÿ òàê çâàíàÿ òóðýìíàÿ ëåêñ³êà, õîöü
ïà ñâà³õ ñòûë³ñòû÷íûõ ÿêàñöÿõ íåéòðàëüíàÿ, óñïðûìàåööà àäíàê òàêñàìà ÿê
ëåêñ³êà ýêñïðýñ³¢íà çàôàðáàâàíàÿ ïîëüñêàñöþ, ïîëüñê³ì ïàõîäæàííåì,
ïîëüñêàé ðýàëüíàñöþ. Àìàëü êîæíû âåðø ïðàç òàêóþ ëåêñ³êó çàõî¢âàå
íÿäîáðóþ ïàìÿöü, ïàìÿöü ìåíàâ³òà àäìî¢íàé ïðûñóòíàñö³ ïàëÿêà¢ ó Çàõîäíÿé
Áåëàðóñ³: ïàë³öýéñê³ÿ à¢òàìàá³ë³, àáëàâà, íàìîðäí³ê³, ïàöûô³êàöûÿ, æàíäàðñê³ÿ
áîòû, êàðàá³íû, íàãàéê³, àñòðîæíûÿ ìóðû, êðàòû, êàíâîé, íàðû, öýë³,
êàçåìàòû, ³çàëÿòàð, äàçîðöû, êàëþ÷û äðîò, ãóìàâûÿ ïàëê³, ñòðóíû øûáåí³ö,
ïåòë³, ãîí÷ûÿ ë³ñòû, êàòà¢ êóë³, ýñêîðòû, çâîí êàéäàíà¢, â³çãàò ïàë³öýéñê³õ
ñâ³ñòêî¢, àðûøòàíöêàÿ ñâ³òêà, àñòðîæíû äçåíü, ³ ã.ä. ³ ã. ä.
Âàðòà ïàäêðýñë³öü, øòî ãýòàÿ àñòðîæíàÿ ëåêñ³êà ¢ áîëüøàñö³ ðàíí³õ
âåðøà¢ íå ïàãëûíàåööà âîáðàçíàé ñ³ñòýìàé Òàíêà, ñëîâû çàñòàþööà òóò
ðî¢íûÿ ñàáå ¢ ïðàìûì çíà÷ýíí³, ÿíû çíà÷àöü òîå, øòî çíà÷àöü, ÿíû  íàçâû
ðýàëüíûõ ì³êðàýëåìåíòà¢, óâåäçåíûõ ¢ ë³òàðàòóðíà-ìàñòàöê³ÿ òâîðû äçåëÿ
òàãî, êàá ñâà³ì íÿñêîí÷àíà äî¢ã³ì ³ ÷àñòà ïà¢òàðàþ÷ûìñÿ øýðàãàì ïðàìûõ
ñýíñà¢ àäëþñòðàâàöü íÿðàäàñíóþ êàðö³íó çíÿâîëåíàãà êðàþ ³ ¢ âûí³êó
ïàêàçàöü Çàõîäíþþ Áåëàðóñü ïàä ïîëüñêàé àêóïàöûÿé óæî ÿê àäç³í âÿë³ê³
àñòðîã.
Ìàã÷ûìà, íåâûïàäêîâà ïåðøû çáîðí³ê àäêðûâàåööà âåðøàì, ó ÿê³ì
ïàýò ì. ³í. ãàâîðûöü:
ßêàÿ ö¸ìíàÿ
Íà ¡ñõîäí³õ Êðýñàõ íî÷!
Ïàæàðû òîëüê³ ¢ íî÷ òàêóþ áà÷íû. (ñ. 26)

Ó ãýòàé òóðýìíàé ì³çàíñöýíå âûðàçíà àä÷óâàåööà, øòî ³ íî÷, ³ ïàæàðû
 ãýòà ¢æî ìåòàôàðû, ñ³ìâàëû, ÿíû  çíàê³ íå êàíêðýòíàãà ïàæàðó, êàíêðýòíàé
íî÷û, à òîé âÿë³êàé òóðìû, ÿêîé çäàâàëàñÿ áûöü ïàýòó ¢ òîé ÷àñ Çàõîäíÿÿ
Áåëàðóñü. Âîñü ÿê ïàýò àäìàë¸¢âàå çíóòðû òóþ áîëüøóþ, óæî ìåòàôàðû÷íàñ³ìâàë³÷íóþ òóðìó, íàïðûêëàä, ó âåðøû Òðû ïåñí³ ç 1936 ã.:
Õìàðû ïàâ³ñë³ íàä êðàåì öÿìíåéøûÿ,
Õìàðû íàä õàòàì³ ³ íàä íàðîäàì.
Êàæóöü  çðà÷ûñÿ êóðãàíà¢ ³ ñïàä÷ûíû!
Êàæóöü  ³ñö³ íàì ó ñöþæó, ó ñëîòó!
Õî÷óöü, êàá ïåñí³ çàáûë³ñÿ ìàò÷ûíàé!
Ïàä àêóïàíöê³ì ñõ³ëÿë³ñÿ áîòàì.
Õî÷óöü, êàá ñàì³ êàïàë³ ìàã³ëû ìû,
Ñàì³, áðàòàì ñâà³ì,
ñ¸ñòðàì ³ äçåöÿì;
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Õî÷óöü, êàá âå÷íà ñëóãàì³ áûë³ ìû ³ì
² æàáðàêàì³ õàäç³ë³ ïà ñâåöå... (ñ. 95)

Ãýòûì âåðøàì ³ øìàòë³ê³ì³ ÿìó ïàäîáíûì³ ïà ³äýéíà-ïàë³òû÷íûì
ãó÷àíí³ ïàýò óêëþ÷à¢ñÿ ¢ ãàðà÷û äû áàëþ÷û äëÿ 2030-õ ãàäî¢ ÕÕ ñòàãîääçÿ
äûÿëîã íà òýìó Áåëàðóñ³ ¢ ñêëàäçå Ðý÷û Ïàñïàë³òàé, ÿêîãà ³í³öûÿâà¢, ìîæíà
ñêàçàöü, íàïÿðýäàäí³ íàöûÿíàëüíàé êàòàñòðîôû ²ãíàò Êàí÷ý¢ñê³4, à ïàøûðûë³ Óëàäç³ì³ð Ñàìîéëà ³ Âàöëà¢ Ëàñòî¢ñê³. Ïàýç³ÿ Òàíêà ðàííÿãà
ïåðûÿäó ¢ äà÷ûíåíí³ äà ïîëüñêàãà ïûòàííÿ íà áåëàðóñêàé çÿìë³ ïðûöÿãâàëà
÷ûòà÷à ñâà³ì ã³ñòàðû÷íûì àïòûì³çìàì. ßíà áûëà, ÿê çà¢âàæû¢ ÿø÷ý ¢ ñâîé
÷àñ Ó. Ñàìîéëà, òîé ïåðøàé íàöûÿíàëüíàé ñ³ëàé, ÿêàÿ ÿäíàëà áåëàðóñê³
íàðîä ïåðàä ñïðîáàé ÿãî äýíàöûÿíàë³çàöû³.
Streszczenie
Polskie aspekty we wczesnej twórczoci Maksyma Tanka
Artyku³ ukazuje na przyk³adzie trzech pierwszych zbiorów poetyckich Maksyma Tanka cis³y i
g³êboki zwi¹zek bia³oruskiego poety z polsk¹ kultur¹, a jednoczenie ¿arliwe przeciwstawianie siê
s³owem poetyckim polskiej polityce wynaradawiania na terenach Zachodniej Bia³orusi.

Summary
Polish Aspects in the Early Creation of Maxim Tank
The article shows on the basis of his three collections of poetry the firm profound relationship of
the Belorussian poet with the Polish culture, and simultaneously the fervent opposition of the poetical
word to the Polish policy of denationalizing on grounds of Western Belorussia.

4 ². Êàí÷ý¢ñê³, Àäâå÷íûì øëÿõàì. Äàñüëåäç³íû áåëàðóñêàãà ñüâåòàãëÿäó, Íàâóêà ³ òýõí³êà,
Ìåíñê 1993.
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Àëåêñåÿ Ïåòðîâà Ïîëîíåç ïî-ðóññêè, èëè Çàãðàíèöà.pl.ru.
 ñþæåò ðóññêî-ïîëüñêîé âçàèìíîñòè
Â ìîñêîâñêîì èçäàòåëüñòâå 000 ÌÈÀ âûøëà ïîëóòûñÿ÷íûì òèðàæîì
êíèãà Àëåêñåÿ Ïåòðîâà Ïîëîíåç ïî-ðóññêè, æàíð êîòîðîé ñàì àâòîð
îïðåäåëèë êàê äîêóìåíòàëüíûé ðîìàí. Ïîëó÷èâ å¸ îò àâòîðà, ÿ ïðî÷èòàë,
íå îòðûâàÿñü, èáî êíèãà âïðàâäó óâëåêàòåëüíà, êàê ðîìàí, è áîãàòî
ïîçíàâàòåëüíà â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì ñîäåðæàíèè, à íåæíàÿ âëþáë¸ííîñòü â Âàðøàâó, â êîåé àâòîð èñïîâåäóåòñÿ ïåðåä ÷èòàòåëåì,
è îáùàÿ ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ êíèãè îêàçàëèñü â áëèçêîì
ðîäñòâå ñ ìîèì ñîáñòâåííûì èñïîâåäàíèåì ñëàâÿíñêîé âçàèìíîñòè
â òðàäèöèè îò ßíà Êîëëàðà äî íàøèõ äíåé. Âïðàâäó, êíèãà íà ñòðåæíå
ñîâðåìåííîé îáùåñëàâÿíñêîé èäåè, ñòîëü æå áëàãîäàòíîé â ñâîèõ èñõîäíûõ
è îæèäàåìûõ öåííîñòÿõ, ñêîëü è ïðîáëåìàòè÷íîé â ïóòÿõ è âîçìîæíîñòÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ.
Îáùåèçâåñòåí äðàìàòè÷åñêèé õàðàêòåð âçàèìíîé èñòîðèè ðóññêèõ
è ïîëÿêîâ è òåì áîëåå çíà÷èìà îòâåòñòâåííîñòü äâóõ âåëèêèõ ñëàâÿíñêèõ
íàðîäîâ â îáùåñëàâÿíñêîé ñóäüáå. Òàê, íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ñëàâÿíñêîãî
åäèíåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âûðàáîòêà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äâóìÿ íàøèìè
íàðîäàìè âçàèìíî äðóæåñòâåííîé ïàðàäèãìû íà âñåõ óðîâíÿõ íàöèîíàëüíîãîñóäàðñòâåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Âåðíî ïèñàë Òþò÷åâ åùå â 1850 ãîäó:
Òîãäà ëèøü â ïîëíîì òîðæåñòâå/ Â ñëàâÿíñêîé ìèðîâîé ãðîìàäå/ Ñòðîé
âîæäåëåííûé âîäâîðèòñÿ,/ Êàê ñ Ðóñüþ Ïîëüøà ïîìèðèòñÿ. È òàê æå áûë
ïðàâ, äàæå íåçàâèñèìî îò ñîáñòâåííîé ìîòèâèðîâêè, ïîëüñêèé ìûñëèòåëü
XIX âåêà Ã. Êàìåíüñêèé, óòâåðæäàâøèé, ÷òî íåâîçìîæíî ïî-íàñòîÿùåìó
ïîñòè÷ü Ðîññèþ, íå ïîíÿâ, ÷òî òàêîå Ïîëüøà1. Äîáàâèì ïðè ýòîì îò ñåáÿ
è âåðîÿòíóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü ïîëüñêîãî ñàìîïîçíàíèÿ ñ ó÷åòîì ïîñòèæåíèÿ
ðóññêîãî ôåíîìåíà. È âñå ýòî ñîñòàâëÿåò òîò ãëóáèííûé êóëüòóðíî1

Ïîëüñêàÿ è ðóññêàÿ äóøà, îò Àäàìà Ìèöêåâè÷à è Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà äî ×åñëàâà
Ìèëîøà è Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà, Âàðøàâà 2003, ñ. 50.
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èñòîðè÷åñêèé ôîí, íà êîòîðîì ðàçâåðòûâàåòñÿ àâòîðñêîå ïîâåñòâîâàíèå,
ãäå ñàìî íàçâàíèå ðîìàíà Ïîëîíåç ïî-ðóññêè îðèåíòèðóåò ÷èòàòåëÿ íà
âçàèìîïîçíàíèå ðóññêèõ è ïîëÿêîâ è îñóùåñòâëåíèå â íûíåøíåé ðàçîáùåííîé ñëàâÿíñêîé ìèðîâîé ãðîìàäå çàâåäîìî áëàãîäàòíîãî äëÿ âñåõ
õóäîæåñòâåííî-âèðòóàëüíîãî âîæäåëåííîãî ñòðîÿ.
Ñóäüáîíîñíîñòè äëÿ ñëàâÿíñêîãî ìèðà ïðîáëåìàòèêè, êîåé õàðàêòåðèçóåòñÿ êíèãà, ñîîòâåòñòâóåò å¸ îñîáàÿ êîìïîçèöèÿ â ñîñòàâå ñîðîêà ãëàâ,
ãäå ñáëèæåíèå è âçàèìîïðîíèêíîâåíèå äâóõ èñòîðè÷åñêè ðàçíûõ ìèðîâ
ðóññêèõ è ïîëÿêîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñêâîçíîé ñþæåòíîé ëèíèåé âçàèìîîòíîøåíèÿ äåéñòâóþùèõ ëèö: àâòîðà, ðóññêîãî äîêòîðà Àëåêñåÿ Ïåòðîâà
è åãî ñóïðóãè, ó÷èòåëüíèöû ôèçèêè  ñ îäíîé ñòîðîíû, è ïîëüñêîãî
ïèñàòåëÿ Ýäâàðäà Êóðîâñêîãî è åãî ñóïðóãè, ïðîôåññîðà-ñëàâèñòà Ãàëèíû
ßíàøåê-Èâàíè÷êîâîé  ñ äðóãîé. Ôàáóëüíàÿ ñòîðîíà ñþæåòà ïðåäñòà¸ò âî
âçàèìîîáìåíå âèçèòàìè ïîëüñêèõ è ðóññêèõ ïåðñîíàæåé, ñîîòâåòñòâåííî,
â Ðîññèþ è â Ïîëüøó ñ êîìïîçèöèîííîé ôèêñàöèåé íà÷àëà îáîèõ âèçèòîâ
â 13 ãëàâàõ è îêîí÷àíèÿ â ãëàâàõ 3840. Êíèãó çàâåðøàþò äâà ïðèëîæåíèÿ:
Ðîæäåñòâî ïî-ïîëüñêè è Âñòðå÷à â Øåðåìåòüåâå, ïîâòîðÿþùèõ â âèäå
ýïèëîãà îáùóþ ôàáóëüíóþ ñòðóêòóðó âçàèìíûõ âèçèòîâ.
Ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè è Ïîëüøè, à òàêæå ôàáóëüíîå âðåìÿ âçàèìíûõ
ïîåçäîê, çàíèìàþùèõ 19992003 ãã., è ñþæåòíîå âðåìÿ â îõâàòå ÷åòûð¸õ
ñòîëåòèé, îò Ñìóòíîãî âðåìåíè íà÷àëà ÕYII â. äî íà÷àëà íûíåøíåãî XXI â.,
ìîíòèðóþòñÿ â ÷åðåäóþùèõñÿ ýïèçîäàõ, îáðàçóÿ óâëåêàòåëüíóþ èíòðèãó
ðóññêî-ïîëüñêèõ ñîïîñòàâëåíèé, ñîîòíîøåíèé è âçàèìíîñòè. Ïðè ýòîì ðóññêîå è ïîëüñêîå ïðîñòðàíñòâî àñèììåòðè÷íû ïî ôàêòè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ,
íî ðàâíîâåëèêè â ñâîåé íàöèîíàëüíî-ñóäüáîíîñíîé çíà÷èìîñòè. Â Ïîëüøå
ýòî å¸ ñòîëèöû ñîâðåìåííàÿ è èñòîðè÷åñêàÿ, Âàðøàâà è Êðàêîâ, â Ðîññèè
 å¸ ãëóáèíêà, ðàéîííûé ãîðîä íà Òàìáîâùèíå Ìè÷óðèíñê, â êîòîðîì ïî
íîâåéøèì äàííûì âñåãî 96,1 òûñÿ÷ æèòåëåé, è ïðèëåãàþùèå ñ¸ëà: Ñòàåâî,
Ñòàðî- è Íîâî-Õìåëåâîå, Áîðùåâîå, Óñòüå è ìåñòî ïðèñíîïàìÿòíîãî, íî
óæå óøåäøåãî â íåáûòèå, êàê è ìíîãèå äðóãèå ðóññêèå ñ¸ëà,  Ñàëèêîâî.
Äîêóìåíòàëüíûé ðîìàí ñòðîèòñÿ íà ñîïðÿæåíèè âðåìåíè ÷àñòíîãî,
áèîãðàôè÷åñêè-ëè÷íîãî, è îáùåãî, íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîãî êàê
âçàèìíîé ðóññêî-ïîëüñêîé ïðè÷àñòíîé âíåíàõîäèìîñòè (Áàõòèí).
Èíòðèãó ïåðâîãî ñîñòàâëÿþò òàêæå äâå ñóäüáû. Ýòî ðîäèòåëüñêàÿ ñåìüÿ
ïàíà Ýäâàðäà â ñîñòàâå øåñòè ÷åëîâåê, íåçàêîííî äåïîðòèðîâàííàÿ
â íà÷àëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû èç ðîäíîé Ëüâîâùèíû â äàë¸êóþ Ñèáèðü,
è ðîìàíòè÷åñêàÿ âëþáë¸ííîñòü â Ïîëüøó äîêòîðà Ïåòðîâà, ïîäâèãíóâøàÿ
åãî ñ þíûõ ëåò íà ñàìîñòîÿòåëüíîå èçó÷åíèå ïîëüñêîãî ÿçûêà, íà ïîñòèæåíèå
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ïîëüñêîé èñòîðèÿ è êóëüòóðû, íà ïåðåâîä÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü è, â ðåçóëüòàòå âñåãî, íà ñîçäàíèå ñàìîãî Ïîëîíåçà ïî-ðóññêè. Òàêèì îáðàçîì,
â êíèãå À. Ïåòðîâà íåïîñðåäñòâåííîå ðîìàííîå äåéñòâèå ñîâìåùåíî
ñ æèçíåííîé ïðåäûñòîðèåé îáîèõ ãëàâíûõ ïåðñîíàæåé, à ñàìè õàðàêòåðû
òèïèçèðóþòñÿ â íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé è èäåîëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìå
âñ¸ òîé æå ðóññêî-ïîëüñêîé è ïîëüñêî-ðóññêîé âçàèìíîñòè. È ìû
íàáëþäàåì çàìå÷àòåëüíóþ ñèììåòðèþ ïèñàòåëüñêèõ ñóäåá ïîëÿêà
Ý. Êóðîâñêîãî è ðóñè÷à À. Ïåòðîâà, ãäå ïåðâàÿ ïîåçäêà ïàíà Ýäâàðäà â ñåëî
Ñàëèêîâî, ñîñòàâëÿþùàÿ ïðåäûñòîðèþ åãî ñîáñòâåííî ôàáóëüíîé ïîåçäêè,
óâåí÷àëàñü íàïèñàíèåì ïîâåñòè Âûñîêîå íåáî, êîòîðóþ ÿ, êñòàòè ñêàçàòü,
èìåë ÷åñòü ðåöåíçèðîâàòü â 2002-ì, à ïîåçäêè Àëåêñåÿ Ñòàíèñëàâîâè÷à
â Ïîëüøó ïðèâåëè ê ñîçäàíèþ äîêóìåíòàëüíîãî ðîìàíà, î êîåì, ñïóñòÿ
ïÿòü ëåò, äîêëàäûâàþ ñåé÷àñ.
Âòîðîå ðóññêî-ïîëüñêîå íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîå ñîïðÿæåíèå
è ñðåäîñòåíèå, ñîñòàâëÿþùåå îñíîâó ñþæåòíîé ñòðóêòóðû, âûñòóïàåò
â ðîìàíå â âèäå àâòîðñêîé ðåôëåêñèè, ò.å. íàáëþäåíèé, ðàçìûøëåíèé
è îáîáùàþùèõ âûâîäîâ èñòîðèêî-ôàêòîãðàôè÷åñêîãî, êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî
è ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêîãî ïîðÿäêà ñ âûäåëåíèåì è îñîáîé àêöåíòèðîâêîé òð¸õ íàèáîëåå äðàìàòè÷åñêèõ ýïîõ íàøåé îáîþäíîé èñòîðèè:
Ñìóòíîãî âðåìåíè íà Ðóñè íà÷àëà ÕVII âåêà, ðóáåæà ÕVIIIÕIÕ ââ.
(òðàãè÷åñêèõ ðàçäåëîâ Ïîëüøè è âîññòàíèÿ Êîñòþøêè) è îáùåé äëÿ ðóññêèõ è ïîëÿêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è å¸ ãëîáàëüíûõ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ; è îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò ñóììèðóþùèå
ðàçìûøëåíèÿ àâòîðà óæå íà ìàòåðèàëå íà÷àëà XXI âåêà,  ó÷èòûâàÿ âðåìÿ
ñîçäàíèÿ ðîìàíà 20012005 ãã. Ýòî 37-ÿ ãëàâà, îáðàçóþùàÿ èäåéíîñìûñëîâîé öåíòð è ñþæåòíóþ êóëüìèíàöèþ âñåãî ðóññêî-ïîëüñêîãî
ðîìàííîãî äèñêóðñà.
Ïîëüçóÿñü ñîáñòâåííûìè íàáëþäåíèÿìè è øèðîêèì ñîñòàâîì íàó÷íîé
ëèòåðàòóðû íà îáîèõ ÿçûêàõ, àâòîð âåä¸ò, êàê ãîâîðèòñÿ, íåçàâèñèìîå
ðàññëåäîâàíèå íàèáîëåå äðàìàòè÷åñêèõ óçëîâ íàøåé âçàèìíîé èñòîðèè,
âîâëåêàÿ â ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçìûøëåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ÷èòàòåëÿ,
ïðè÷¸ì ñ íåèçìåííûì âåêòîðîì ïîèñêà è âîëè ê îáðåòåíèþ îáîþäíî
âñòðå÷íîé âçàèìíîñòè. Àâòîð âñêðûâàåò èñòîêè âåêîâîé ðóññêî-ïîëüñêîé
äðàìû, âèäÿ èõ â çàâåäîìî äåñòðóêòèâíûõ äåéñòâèÿõ ïðàâÿùèõ êðóãîâ
îáåèõ ñòîðîí, êàê ðåçóëüòàòà ñëàáîãî ðàçâèòèÿ îáùåñëàâÿíñêîãî
ñàìîñîçíàíèÿ è ïîðî÷íîé òÿãè ê îäíîñòîðîííèì âûãîäàì çà ñ÷¸ò äðóã
äðóãà. Òàê, ÷èòàåì: Ñèãèçìóíä III èç øâåäñêîé äèíàñòèè Âàçîâ áûë îäíèì
èç îðãàíèçàòîðîâ èíòåðâåíöèè â Ðîññèþ íà÷àëà ÕVII âåêà. Â òå ãîäû
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ïðàâÿùàÿ âåðõóøêà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé è êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü âîçíàìåðèëèñü ðàñ÷ëåíèòü Ðîññèþ è ëèêâèäèðîâàòü å¸ ãîñóäàðñòâåííóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Íî âîò ïåðåä ãëàçàìè àâòîðà Âèëÿíóâ â Êðàêîâå, ðåçèäåíöèÿ
ñîáñòâåííî ïîëüñêîãî ïî ïðîèñõîæäåíèþ êîðîëÿ ßíà III Ñîáåñêîãî,
âåëèêîãî, ïî ñïðàâåäëèâîé àâòîðñêîé îöåíêå, ïîëêîâîäöà, êîòîðûé â 1683 ãîäó
ðàçãðîìèë òóðåöêóþ àðìèþ, îñàæäàâøóþ Âåíó, à åùå, äîáàâèì îò ñåáÿ,
çàêëþ÷èë, òðè ãîäà ñïóñòÿ, ñ Ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâîì »Âå÷íûé ìèð«,
ïîäïèñàííûé ñ ðóññêîé ñòîðîíû êíÿçåì Ãîëèöûíûì, à ñ ïîëüñêîé
 âîåâîäîé Ãæèìóëòîâñêèì; äîãîâîð, ñîãëàñíî êîòîðîìó íàøè ïðåäêè
ïîðåøèëè »â áðàòñêîé äðóæáå è ëþáâè áûòü ïà÷å ïðåæíåãî è ó÷èíèòü
âå÷íûé ìèð è ñîþç íà îòâðàùåíèå îò âñåãî õðèñòèàíñòâà îáùèõ
íåïðèÿòåëåé«2. Çîëîòûå ñëîâà! È âåäü âïðàâäó, íàø äîãîâîð î Âå÷íîì
ìèðå íèêòî íå äåíîíñèðîâàë, è îí ãåíåòè÷åñêè â äóøå è ñîçíàíèè
êàæäîãî ÷åñòíîãî ðóñè÷à è ïîëÿêà. Âîò è æèòü áû íàì ñåé÷àñ ïî ýòîìó
äîãîâîðó! È òàêæå ìû â ïîëíîì ñîãëàñèè ñ ïîëÿêàìè, êîòîðûå, ïî
íàáëþäåíèþ À. Ïåòðîâà, îòíîñÿòñÿ ê ßíó Ñîáåñêîìó ñ òàêèì æå ïèåòåòîì,
ñ êàêèì ðóññêèå  ê Ïåòðó Ïåðâîìó3.
Ðîìàí çíà÷èòåëüíûé ïî îáú¸ìó, 24 ï.ë., ãóñòî çàñåë¸í èñòîðè÷åñêèìè
è ñîâðåìåííûìè ïåðñîíàæàìè. Çäåñü â ïðÿìîì ôàáóëüíîì ó÷àñòèè èëè
â àâòîðñêîé íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêîé ðåôëåêñèè öàðè, êîðîëè, ïîëêîâîäöû, äåÿòåëè íàóêè è êóëüòóðû, ïèñàòåëè, êîìïîçèòîðû, õóäîæíèêè,
ãåðîè ïîëüñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Çäåñü Ïóøêèí è Ìèöêåâè÷, Ìàòåéêî
è Øèøêèí, Êîïåðíèê, îëèöåòâîðÿþùèé ñîáîþ ïîëüñêóþ íàóêó, êàê ó íàñ
Ëîìîíîñîâ. Çäåñü æå öåíòðàëüíûå ôèãóðû âåëèêîãî ðóññêîãî ñàäîâîäàñåëåêöèîíåðà Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à Ìè÷óðèíà è ïðîñâåòèòåëÿ, êíèãîèçäàòåëÿ è ïåðåâîä÷èêà Èâàíà Ãåðàñèìîâè÷à Ðàõìàíèíîâà. Çäåñü äðóã
âîåííîãî äåòñòâà ïàíà Ýäâàðäà, íûíå ïðîôåññîð Ìè÷óðèíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà Â.È. Ïîïêîâ è ïåðâàÿ þíîøåñêàÿ ëþáîâü ïàíà
Ýäâàðäà, ïðîñòàÿ ðóññêàÿ æåíùèíà Àííà Ëèïîâñêàÿ, è ìåñòíàÿ
èíòåëëèãåíöèÿ  ïîýò Â.È. Ìèõèí, õóäîæíèê Âèêòîð Êóðüÿíîâ. È âñå îíè
â îäíîì ìîíòàæå ñ âîèíàìè ïîëüñêîé Àðìèè Êðàéîâîé, ñðåäè êîòîðûõ îòåö
ïàíè ïðîôåññîð Ã. ßíàøåê-Èâàíè÷êîâîé ïîäïîëêîâíèê Âàöëàâ ßíàøåê,
ïàâøèé íà áàððèêàäàõ Âàðøàâñêîãî âîññòàíèÿ â àâãóñòå 1944-ãî. Ñ îáåèõ
ñòîðîí ëþäè âûñîêîãî îáùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ è ïðîñòûå òðóæåíèêè,
2 Ïàìÿòíèêè äèïëîìàòè÷åñêèõ ñíîøåíèé äðåâíåé Ðîññèè ñ äåðæàâàìè èíîñòðàííûìè,
ÑÏá 1864, ò. VII, ñ. 5.
3 À. Ïåòðîâ, Ïîëîíåç ïî-ðóññêè, èëè Çàãðàíèöà.pl.ru., Ìîñêâà 2006, ñ. 81.
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èñïîëíåííûå ãëóáîêîãî íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàòðèîòèçìà è â ñàìîé
ãëóáèíå ãëóáèí ïàòðèîòèçìà èñòîðè÷åñêîãî, îáùåñëàâÿíñêîãî.
Íåêîòîðûå ñþæåòíûå ÷àñòè äîêóìåíòàëüíîãî ðîìàíà âûñòóïàþò
â êîìïîçèöèîííî ñàìîñòîÿòåëüíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ôóíêöèÿõ. Òàêîâîé
ÿâëÿåòñÿ âñòðå÷à àâòîðà ñ ïðîôåññîðîì-ñëàâèñòîì Áàçûëè Áÿëîêîçîâè÷åì,
ãäå çàâåòíàÿ òåìà ðóññêî-ïîëüñêîé âçàèìíîñòè, Ïóøêèí è Ìèöêåâè÷,
ðàçâ¸ðòûâàåòñÿ â ôîðìå âçàèìîçàèíòåðåñîâàííîãî íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ðàçãîâîðà, â êîòîðîé ÿ ñàì íåïðîèçâîëüíî îùóùàþ ñåáÿ ñàìòðåòüèì, ïîñêîëüêó ýòà òåìà òàêæå âñåãäà ãëàâíàÿ â íàøèõ íåèçìåííûõ
áåñåäàõ ïðè âñòðå÷å íà ðóññêîé è íà ïîëüñêîé çåìëå. È ñîáñòâåííûé
àâòîðñêèé àíàëèç äâóõ êàðòèí âåëèêîãî ßíà Ìàòåéêè Ïðîâîçãëàøåíèå
Êîíñòèòóöèè 3 ìàÿ è Áàòîðèé ïîä Ïñêîâîì, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ
ñ ïîçèöèè èñòîðè÷åñêîé äîñòîâåðíîñòè, ãäå, êàê âûÿñíÿåòñÿ, âî âòîðîé
êàðòèíå äàæå âåëè÷àéøèé æèâîïèñíûé òàëàíò íå ñïàñàåò îò ãðàæäàíñêîèñòîðè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ.
Íî âîò öåëîñòíàÿ ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêàÿ è èäåîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ êíèãè, êîòîðàÿ ïðèîáðåòàåò ïðîãðàììíûé õàðàêòåð è ÷åêàííîå
âûðàæåíèå: Äà, çà ÷åòûðåñòà ëåò íàãàäèëè Ïîëüøà è Ðîññèÿ äðóã äðóãó
èçðÿäíî, è, ÷òîáû âû÷èñòèòü ýòè àâãèåâû êîíþøíè è íà÷àòü ïîëüñêîðîññèéñêèå îòíîøåíèÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà, òðåáóåòñÿ íå óïðÿìñòâî
è îçëîáëåííîñòü (ñ îáåèõ ñòîðîí), à òîíêàÿ, äåëèêàòíàÿ ðàáîòà, ñòðåìëåíèå
íàçûâàòü âåùè ñâîèìè èìåíàìè, äîáðàÿ âîëÿ, âçàèìîïîíèìàíèå
è òåðïåíèå (ñ. 342). Âåäü, äåéñòâèòåëüíî, òàêæå ãîâîðÿ ñëîâàìè àâòîðà,
ó ðóññêèõ è ó ïîëÿêîâ òàêèå ïîõîæèå ñóäüáû (ñ. 346).
Òàêèì îáðàçîì, àâòîð, âçàìåí íûíåøíèì äåñòðóêòèâíûì, çàâåäîìî
àíòèñëàâÿíñêèì äóýëÿì, ïðåäëàãàåò ñîáñòâåííóþ, äåéñòâèòåëüíî
íàä¸æíóþ ìîäåëü íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèé: Äà, òûñÿ÷è
îôèöåðîâ ëåãëè â ñûðóþ çåìëþ Êàòûíè è Ïÿòèõàòêàõ (ñ. 98). Äà, òûñÿ÷è
êðàñíîàðìåéöåâ [...] äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàþòñÿ ñïîðû î òîì, ñêîëüêî
êðàñíîàðìåéöåâ ïîãèáëî â ïîëüñêîì ïëåíó (ñ. 881). Âñ¸ ýòî ñòðàøíàÿ
ïðàâäà, è âñ¸ ýòî íàñëåäèå èñòîðè÷åñêîé âðàæäû, êîòîðàÿ, êàê çëîé ðîê,
òÿãîòååò íàä îáîèìè âåëèêèìè ñëàâÿíñêèìè íàðîäàìè, ïàãóáíûì îáðàçîì
îòðàæàÿñü íà ñîñòîÿíèè îáùåñëàâÿíñêîãî ìèðà. È àâòîð òåì áîëåå ïðàâ,
óòâåðæäàÿ: Íå ìû òàì áûëè, íå ìû óáèâàëè, íî äàâàéòå åù¸ ðàç èçâèíèìñÿ
äðóã ïåðåä äðóãîì è íà÷í¸ì ñ íóëÿ (ñ. 91).
Âåäü âïðàâäó, ñîçäàòü ÷òî-ëèáî ïóòíîå íà âçàèìíûõ ôîáèÿõ
íåâîçìîæíî, à â äðóæáå è åäèíåíèè ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ  áåçóñëîâíûé
çàëîã èõ îáùåãî ïðîöâåòàíèÿ. È â ýïèëîãå ðîìàíà ïðîñìàòðèâàåòñÿ äèàãíîç
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ñîâðåìåííîãî ãëîáàëèñòñêîãî àíòèñëàâÿíåêîãî ñèíäðîìà: Êòî-òî î÷åíü
çàèíòåðåñîâàí â òîì, ÷òîáû ñëàâÿíñêèå íàðîäû æèëè ïîðîçíü (ñ. 377).
Áëîê ïèñàë â ñâî¸ âðåìÿ: Íàðîä - âåíåö çåìíîãî öâåòà,/ Êðàñà
è ðàäîñòü âñåì öâåòàì. È ìû âòîðèì àâòîðó äîêóìåíòàëüíîãî ðîìàíà, ÷òî
ó íàñ, êðîìå ïîëèòèêîâ è ãîñ÷èíîâíèêîâ, åñòü îáûêíîâåííûå ëþäè, ñîëü
ñîëè çåìëè, êîòîðûì èçðÿäíî íàäîåë èñòîøíûé âîé, ïîäíÿòûé âîêðóã
æãó÷èõ ïðîáëåì íàøåé îáùåé èñòîðèè. Àâòîð óáåæä¸í ñàì è óáåæäàåò
ñâîèì ýìîöèîíàëüíî-ïðîíèêíîâåííûì ïîâåñòâîâàíèåì, ÷òî ïîëÿêè òàê
ïîõîæè íà ðóññêèõ (ñ. 75), à ðóññêèå, ïðîäîëæèì åãî ìûñëü, òàê ïîõîæè íà
ïîëÿêîâ! È, âåðîÿòíî, ïîýòîìó, êàê ñïðàâåäëèâî ïèñàë Í.À. Áåðäÿåâ, ýòè
äâå ðàçíûå íàðîäíûå äóøè ìîãóò íå òîëüêî ïîíÿòü è ïîëþáèòü äðóã äðóãà,
íî è îñîçíàòü ñâîþ ñëàâÿíñêóþ ìèññèþ â ìèðå4. À çíà÷èò  è îñóùåñòâèòü å¸! Òàê ñàìà ñþæåòíàÿ ëèíèÿ ëè÷íûõ, ïðåäåëüíî èñêðåííèõ,
äðóæåñêèõ îòíîøåíèé ÷åòû Êóðîâñêèõ è ÷åòû Ïåòðîâûõ, òèïèçèðîâàííûõ
â äîêóìåíòàëüíîì ðîìàíå, ñòàíîâèòñÿ ìîäåëüþ èñòîðè÷åñêè áëàãîäàòíîé
âçàèìíîñòè äâóõ íàðîäîâ âî èìÿ è â öåëÿõ îáùåñëàâÿíñêîãî ïðîöâåòàíèÿ.
Ðîìàí À. Ïåòðîâà íå òîëüêî äåêëàðèðóåò, íî è íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò
îáùèå ñâîéñòâà ðóññêîãî è ïîëüñêîãî íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà â èõ
ãëàâíîé îáùåñëàâÿíñêîé ïàðàäèãìå, êîòîðóþ ïðîôåññîð Á.Êðèãåð óäà÷íî
îïðåäåëèëà êàê ôèëîñîôèþ ñåðäöà 5 , ÷òî ïðîòèâîñòîèò ëþáîìó
îäíîñòîðîííåìó óòèëèòàðíî-ðàöèîíàëèñòè÷åñêîìó èíñòðóìåíòàëèçìó.
Â ñàìîì äåëå, ó ðóññêîãî þíîøè Àëåêñåÿ Ïåòðîâà, âçÿâøåãîñÿ çà
ñàìîñòîÿòåëüíîå îñâîåíèå ïîëüñêîãî ÿçûêà, îñâåäîìëÿëèñü, êàê îí ïèøåò
ñàì, íà êîé ÷¸ðò ìíå ýòî íóæíî. Íî ýòî è áûëî ðåøèòåëüíûì
ïðîÿâëåíèåì åãî ôèëîñîôèè ñåðäöà ðàâíî êàê è ó ïîæèëîãî ïîëÿêà
Ýäâàðäà Êóðîâñêîãî, â ñâîè äåòñêèå ãîäû òÿæåëåéøèì îáðàçîì
ïîñòðàäàâøåãî îò ñîâåòñêîé âëàñòè è, íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðîíåñøåãî ÷åðåç
âñþ æèçíü ëþáîâü ê ðóññêîìó íàðîäó. È ìû ðàçäåëÿåì àâòîðñêîå
âîñõèùåíèå íðàâñòâåííîé âûñîòîé ïàíà Ýäâàðäà: Êàê æå íóæíî ëþáèòü
Ðîññèþ, ÷òîáû ïðè âñ¸ì ýòîì îòâàæèòüñÿ íà ïîäîáíûé âîÿæ? (ñ. 13).
Ïðåäïîñûëêà îòâåòà íà ýòîò ýìîöèîíàëüíî-ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ â òîé æå
ñàìîé ýêçèñòåíöèàëüíî-ñóùíîñòíîé ñëàâÿíñêîé ôèëîñîôèè ñåðäöà.
Êàê âèäèì, ðîìàí äîêóìåíòàëüíûé ïî ñâîåìó ôàêòè÷åñêîìó
ñîäåðæàíèþ îêàçûâàåòñÿ òàêæå ðîìàíîì ïóáëèöèñòè÷åñêèì ïî ñâîåìó ÿðêî
âûðàæåííîìó ãðàæäàíñêîìó è ïîëèòè÷åñêîìó öåëåïîëàãàíèþ. Òîìó
4
5

Í. Áåðäÿåâ, Ñóäüáà Ðîññèè, Ìîñêâà 1918, ñ. 165.
Á. Êðèãåð, Ìèðîâîççðåí÷åñêèå ãîðèçîíòû è Ñëàâÿíñêîå ñîîáùåñòâî, Ñëîâåíñêè
ãëàñíèê. Ãîäèíà 1Ó-Ó. Ïîäãîðèöà 2004, ¹ 56, ñ. 15.

Àëåêñåÿ Ïåòðîâà Ïîëîíåç ïî-ðóññêè, èëè Çàãðàíèöà...
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ñïîñîáñòâóåò ë¸ãêèé ïèñàòåëüñêèé ñòèëü ñ îáèëèåì æèâûõ äèàëîãîâ,
ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðíîñòüþ ðåïëèê è îáùàÿ äîâåðèòåëüíî-ãîâîðíàÿ
èíòîíèðîâêà àâòîðñêîé ðå÷è ñ íåìàëîé þìîðèñòè÷åñêîé ïîäñâåòêîé. È åùå
ñòèëèñòè÷åñêèé ïðè¸ì ïðåäåëüíî êðàòêèõ ñåíòåíöèé â èõ òàêæå ëèðè÷åñêè
çíà÷èìîì âûðàæåíèè, â ôîðìå ðèòîðè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Íàïðèìåð: Êàê âñå
ïåðåïëåëîñü â èñòîðèè íàøèõ ñòðàí (ñ. 307) èëè Êàê ìíîãî ñâÿçûâàåò
Ðîññèþ ñ Ïîëüøåé! Êàê ìíîãî ðàçäåëÿåò ýòè äâå ñòðàíû! (ñ. 338).
Òàê ñîçäà¸òñÿ ýôôåêò àâòîðñêîãî íåïîñðåäñòâåííîãî ìîíîëîãà,
îáðàùåííîãî ê çàèíòåðåñîâàííîìó ÷èòàòåëþ-ñëóøàòåëþ, à íåêîòîðûå
ëèðè÷åñêèå ñîçåðöàíèÿ àâòîðà âîçâûøàþòñÿ äî æàíðîâîé õàðàêòåðíîñòè
ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðîçå èëè äàæå âåðëèáðà. Íàïðèìåð: Ïðèÿòíî âîò òàê,
áåñöåëüíî è áåññèñòåìíî,/ áðîäèòü ïî óëèöàì íåçíàêîìîãî ãîðîäà/
è îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ âñ¸ íîâûå óãîëêè,/ êîòîðûå ïîòîì îñòàíóòñÿ â ñåðäöå
íà äîëãèå ãîäû (ñ. 227). È òàêæå íàñòîÿùèì ñâèäåòåëüñòâóþ, ÷òî ÿ íà ñåáå
èñïûòàë àâòîðñêîå ÷óâòâî-óáåæäåíèå: Ìíå êàæåòñÿ, ðóññêèé â Âàðøàâå
íèêîãäà íå áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷óæàêîì (ñ. 343).
È ïîòîìó ÷èòàþ àâòîðñêèå ïðèçíàíèÿ â ëþáâè ê âàðøàâñêèì óëèöàì
è áóêâàëüíî âòîðþ ñîáñòâåííûì ñòèõàì: ß Êðàêîâñêèì ïðåäìåñòüåì / Ïëåí¸í.
Ìíå ñíèëñÿ ñîí:/ Ïðèÿòåëüñêèì èçâåñòüåì/ ß ê Ìóçå îáðàùåí. / È óëèöà
äðóãàÿ./ Çîâ¸òñÿ Íîâûé ñâåò./ Åé ðèôìàìè èãðàÿ,/ Âåðñòàþ ñâîé ïðèâåò.
Îòìåòèì òàêæå áîãàòûé èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë êíèãè, ïîñòðàíè÷íûé ÷¸ðíî-áåëûé è öâåòíûå âñòàâêè, ñîçäàþùèé ïàðàëëåëüíûé
äîïîëíèòåëüíî îáîãàùàþùèé âèäåîðÿä âîñïðèÿòèÿ. È åù¸ îäíî æàíðîâîå
ñâîéñòâî ðîìàíà. Ýòî ðåàëüíûé ïóòåâîäèòåëü ïî Âàðøàâå è Êðàêîâó, ïî èõ
óëèöàì, äâîðöàì, ìóçåÿì, ïàðêàì, à ó ñåáÿ äîìà  ïî ðîäíîìó ÊîçëîâñêîÌè÷óðèíñêîìó êðàþ, òàê ÷òî äëÿ óâëå÷¸ííîãî ÷èòàòåëÿ, ãðàæäàíèíà
è ïàòðèîòà Ñëàâÿíñêîãî ìèðà, æåëàíèå ñàìîìó ñîâåðøèòü ïîëüñêèé
îçíàêîìèòåëüíî-ïîñòèãàþùèé ìàðøðóò è ðóññêèé ðåòðîñïåêòèâíî âîññîçäàþùèé ìàðøðóò óòðà÷åííîãî âðåìåíè, êîòîðîå, âìåñòå ñ òåì, îêàçûâàåòñÿ âå÷íî ñîïóòñòâóþùèì âðåìåíåì,  ìàðøðóòû, êîòîðûå ñòîëü
ýìîöèîíàëüíî íàãëÿäíî è ãëóáîêî àíàëèòè÷íî âîññîçäàíû â ðîìàíå,
îùóùàþòñÿ ñî âñ¸ áîëüøåé íàñòîÿòåëüíîñòüþ.
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Streszczenie
Polonez po rosyjsku albo Zagranica.pl.ru Alieksieja Pietrowa
 fabu³a rosyjsko-polskiej wzajemnoci

Autor artyku³u zaprezentowa³ powieæ dokumentaln¹ A. Pietrowa jako dyskurs rosyjsko-polskiej
wzajemnoci w dramatycznych kolizjach wspólnego losu. Monta¿owa kompozycja kolejnych epizodów w korelacji wzajemnych wizyt fabularnych rosyjskiego autora i jego polskiego przyjaciela polega
na ³¹czeniu w¹tków g³êbinowych retrospekcji historycznych. Przyjañ rosyjsko-polskiej pary staje siê
niejako modelem wzajemnych zobowi¹zañ na poziomie osobistym, miêdzypañstwowym i ogólnonarodowym.

Summary
Polonaise in Russian or a foreign country.pl.ru
The documentary novel as a discourse of the Russian-Polish mutual relations in dramatic
collisions and commonness. The architectonics of the novel in the ratio of the fabulous mutual visits of
the Russian authors and his Polish friends and the structure of the deep historic insight. The compositional structure is in the exchange of Polish and Russian episodes. The friendship of the Russian
spouses as a pattern of obligatory relations on the confidential (private), interstate and national level.
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Polskie inspiracje Mariny Cwietajewej
Polskie strony biografii Mariny Cwietajewej
W biografii i twórczoci Mariny Cwietajewej, poetki o wiatowej s³awie, w subtelny sposób po³¹czone zosta³y konteksty literatur i kultur europejskich. Perfekcyjna
znajomoæ przede wszystkim jêzyka francuskiego i niemieckiego, ale tak¿e angielskiego i czeskiego pozwoli³a jej od najm³odszych lat fascynowaæ siê bohaterami dzie³
literatury europejskiej, a póniej doskonale orientowaæ siê w jej kontekstach. Tym
niemniej mo¿na stwierdziæ, ¿e w jej wiadomoci poetyckiej istnia³y pewne dominanty kulturowe czy dominuj¹ce ¿ywio³y, które w pewnym sensie zawa¿y³y na
takim, a nie innym kszta³cie twórczoci. Jest to oczywicie ¿ywio³ rosyjski  najwa¿niejszy, gdy¿ urodzi³a siê w Moskwie, w rodzinie znanego profesora Uniwersytetu
Moskiewskiego), nastêpnie niemiecki  dziadek od strony matki by³ Niemcem nadba³tyckim, za matka Mariny uwielbia³a literaturê i sztukê niemieck¹, a tak¿e polski
 babcia od strony matki wywodzi³a siê ze szlacheckiej rodziny polskiej. Nale¿y
tak¿e podkreliæ du¿y wp³yw m³odzieñczej fascynacji literatur¹ francusk¹, Napoleonem, a tak¿e Sar¹ Bernard, co sprawi³o, ¿e w wieku 16 lat Cwietajewa zdecydowa³a siê na samodzielny wyjazd do Pary¿a na kurs literatury francuskiej na Sorbonie. Czerpa³a tak¿e z innych kultur, m.in. skandynawskich. W du¿ym stopniu
pragnienie ogarniêcia i poch³oniêcia ró¿norodnego w swej zawartoci dziedzictwa
kulturowego wywo³ane by³y nastrojami panuj¹cymi na prze³omie XIX i XX wieku
w Rosji, w okresie, który ostatnio zaczêto okrelaæ renesansem rosyjskim, kiedy to
Rosjanie ca³¹ swoj¹ szerok¹ dusz¹ zanurzyli siê w kulturze wiatowej.
Niew¹tpliwie mo¿na w sposób bezporedni nawi¹zaæ tu do Fiodora Dostojewskiego, który w 1880 r. w swoim s³ynnym przemówieniu z okazji ods³oniêcia
pomnika Aleksandra Puszkina przytoczy³ charakterystykê Rosjan, poprzez pryzmat której mo¿na te¿ postrzegaæ zarówno twórczoæ, jak i osobowoæ Mariny
Cwietajewej: Uwra¿liwienie na wiat i zdolnoæ ca³kowitego przeistaczania siê
w geniuszy obcych nacji, przeistaczanie siê prawie doskona³e [...]. Zdolnoæ ta
jest absolutnie zdolnoci¹ rosyjsk¹, narodow¹ [...]. Przecie¿ naród nasz w³anie
w duszy swej zawiera tê sk³onnoæ do bycia wra¿liwym na wiat i pojednania
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wszystkich oraz przejawia³ j¹ na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci1. A zatem
nie wydaje siê przypadkow¹ uwaga W. Admoni: Na przyk³adzie M. Cwietajewej,
na przyk³adzie jej wierszy mo¿na zrozumieæ, czym jest poezja XX wieku. Poezja
zarówno rosyjska, jak i wiatowa2.
Do rosyjskiego ¿ywio³u dominuj¹cego w wiadomoci i twórczoci poetki
niejednokrotnie odwo³ywali siê badacze jej twórczoci3, niemieckie inspiracje i postaci te¿ zosta³y przedstawione w odrêbnych artyku³ach4, natomiast polskie wp³ywy uwa¿ane s¹ za mniej istotne, a nawet marginalne. Po³¹czenie w jej osobowoci
tak ró¿nych ¿ywio³ów odczuwa³y osoby przebywaj¹ce w jej otoczeniu, np. Ilia
Erenburg odnotowuje: Marina po³¹czy³a w sobie starowieck¹ kurtuazjê i buntowniczoæ, wynios³oæ i wstydliwoæ, romantyzm ksi¹¿kowy i prostotê duszy5.
Mo¿e w³anie tu nale¿y rozpoczynaæ poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego twórczoæ Cwietajewej jest tak wdziêczna, ¿e wnikniêcie w ka¿dy w¹tek
obecny w jej poezji czy prozie prowadzi do bardzo interesuj¹cych odkryæ. Jak
podkrela O. Riewzina: Mia³a ona wszystko: z³o¿onoæ i prostotê, porywistoæ
i refleksjê, najzwyklejsz¹ pospolitoæ i niew¹tpliw¹ genialnoæ. Poci¹gnij za ka¿d¹
niæ i za ka¿dym razem otrzymasz now¹ Cwietajew¹6.
By³oby oczywicie przesad¹ twierdzenie o deklarowaniu przez ni¹ polskiej
to¿samoci, niejednokrotnie podkrela³a bowiem to miejsce w swej duszy, które
zajmuje Rosja, por. np.:
W swych wierszach i ca³¹ sw¹ dusz¹ jestem g³êboko rosyjsk¹, dlatego nie bojê
siê byæ poza Rosj¹. Noszê w sobie Rosjê w swojej krwi. I jak zajdzie potrzeba
 nawet przez dziesiêæ lat bêdê tu [na emigracji  E. J.] ¿y³a, jednak Rosjank¹
pozostanê 7 (1925).
1 Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé, Äíåâíèê ïèñàòåëÿ çà 1880 ã. Àâãóñò. Îáúÿñíèòåëüíîå ñëîâî ïî
ïîâîäó ïå÷àòàåìîé íèæå ðå÷è î Ïóøêèíå, [w:] Ðóññêàÿ èäåÿ, Àéðèñ Ïðåññ, Ìîñêâà 2004,
ñ. 164165 [t³umaczenie w³asne  E. J.].
2 Â. Àäìîíè, Ìàðèíà Öâåòàåâà è ïîýçèè ÕÕ âåêà, [w:] Ìàðèíà Öâåòàåâà. Ñòàòüè è òåêñòû,
Wierner Slawistischer Almanach, Sonderband 32, Wien, 1992, s. 17 [t³umaczenie w³asne  E. J.].
3 Por. np. jeden z najbardziej dociekliwych artyku³ów w tym zakresie: O.Ã. Ðåâçèíà, Ðóññêàÿ
íàòóðà Ìàðèíû Öâåòàåâîé, [w:] Ìàðèíà Öâåòàåâà: ýïîõà, êóëüòóðà, ñóäüáà. 9-ÿ öâåòàåâñêàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-òåìàòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ (9-11 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà), Ñá. äîêëàäîâ,
Äîì-ìóçåé Ìàðèíû Öâåòàåâîé, Ìîñêâà 2003, s. 301309.
4 Por. chocia¿by: Ë.Ô. Êàöèñ, Ìàðèíà Öâåòàåâà: íåìåöêî-åâðåéñêèé è íåìåöêèé
ýêñïðåññèîíèçì, [w:] Ìàðèíà Öâåòàåâà: ýïîõà, êóëüòóðà, ñóäüáà..., s. 8492.
5 È. Ýðèíáóðã, Âîñïîìèíàíèÿ î Ìàðèíå Öâåòàåâîé, Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, Ìîñêâà 1992,
t. I, s. 98 [t³umaczenie w³asne  E.J.].
6 Î. Ã. Ðåâçèíà, Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî, [w:] Ìàðèíà Öâåòàåâà: ëè÷íûå è òâîð÷åñêèå
âñòðå÷è, ïåðåâîäû åå ñî÷èíåíèé. Âîñüìàÿ öâåòàåâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ (913
îêòÿáðÿ 2000 ãîäà). Ñáîðíèê äîêëàäîâ. Äîì-ìóçåé Ìàðèíû Öâåòàåâîé, Ìîñêâà 2001, s. 5
[t³umaczenie w³asne  E. J.].
7 Ì. È. Öâåòàåâà, Ó Ìàðèíû Öâåòàåâîé (Îò ïàðèæñêîãî êîððåñïîíäåíòà Ñåãîäíÿ),
[w:] idem, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 7-ìè òîìàõ, t. IV, s. 620621 [t³umaczenie w³asne  E. J.].
Dalej w tekcie cytaty z tego wydania s¹ opatrzone numerem tomu i strony.

Polskie inspiracje Mariny Cwietajewej

59

W latach 30. Cwietajewa bardzo skrupulatnie zbiera³a wszystkie mo¿liwe
wiadomoci o swojej rodzinie. W listach do znajomych, w notatnikach mo¿na
odnaleæ wiele szczegó³ów i ciekawostek, które zainspirowa³y j¹ do napisania
szeregu autobiograficznych esejów powiêconych poszczególnym cz³onkom rodziny (m.in. Ìàòü è ìóçûêà, Äîì ó ñòàðîãî Ïèìåíà, Îòêðûòèå ìóçåÿ, Ìóçåé
Àëåêñàíäðà II, Ëàâðîâûé âåíîê, Îòåö è åãî ìóçåé i in.). Szczególne miejsce
zajmowali: Iwan Cwietajew (18471913)  ojciec Mariny, profesor Uniwersytetu
Moskiewskiego, za³o¿yciel Muzeum Sztuk Piêknych; profesor Dmitrij Ilowajskij
(18321920)  s³ynny historyk, ojciec pierwszej ¿ony Iwana Cwietajewa i dziadek
przyrodniej siostry i brata Mariny; matka Maria Cwietajewa-Meyn (18681906)
 nadzwyczaj uzdolniona osoba, która wywar³a najwiêkszy wp³yw na osobowoæ
nie tylko Mariny. W tak barwnym kontekcie znalaz³y siê równie¿ wspomnienia
o polskich korzeniach rodziny. Marina Cwietajewa polski ¿ywio³ w swej krwi
odczuwa³a i doæ czêsto do niego siê odwo³ywa³a. W ankietach, bardzo rozpowszechnionych w rodowiskach emigracyjnych, podkrela³a znaczenie w jej ¿yciu
matki, której w du¿ym stopniu zawdziêcza³a swój talent i ukszta³towanie duszy:
Matka jest polskiej krwi ksi¹¿êcej, uczennic¹ Rubinsteina, nadzwyczaj uzdolniona muzycznie. Wczenie zmar³a. [...] Najg³ówniejsze wp³ywy  matki (muzyka,
przyroda, wiersze, Niemcy, s³aboæ do ¯ydów, jeden przeciwko wszystkim, heroica). Bardziej ukryty, ale nie mniej mocny wp³yw ojca (namiêtny stosunek do
pracy, brak karierowiczostwa, prostota, oderwanie od ziemi). Wspólny wp³yw
ojca i matki  spartañski tryb ¿ycia. Dwa lejtmotywy w jednym domu: Muzyka
i Muzeum. Powietrze w domu by³o nie bur¿uazyjne, nie inteligenckie, tylko rycerskie. ¯ycie wed³ug najwy¿szych zasad. (IV, 621622)

Korzenie polskie, czyli linia babci od strony matki, przez sam¹ Cwietajew¹
by³y pielêgnowane tak w wiadomoci, jak i w twórczoci. Jeden z najwczeniejszych wierszy zosta³ powiêcony pamiêci Marii Biernackiej, córce £ukasza (Meyn
po mê¿u) (1841/421869), babci poety od strony matki. Podkrela³a te¿, ¿e tragizm swego kobiecego losu odziedziczy³a po ¿eñskiej linii ze strony matki, bowiem
wed³ug podañ rodzinnych babcia Maria Biernacka wysz³a za m¹¿ za dziadka
Mariny, mimo ¿e kocha³a innego mê¿czyznê, umar³a natomiast w wieku 26 czy 27
lat, zostawiaj¹c pó³roczn¹ córkê. Z kolei prababka Marianna hr. Ledóchowska
8 Wiadomoæ ta wymaga weryfikacji, niestety znane nam materia³y nie pozwoli³y ani je potwierdziæ, ani zanegowaæ. Przypuszcza siê, ¿e urodzi³a siê ona w roku 1806 czy w 1813, a w takim razie prze¿y³a co najmniej 40 lub 33 lata por. np. [online] <www.genealogia.okiem.pl/ledochowski.htm>, <www.sejmwielki.pl:2317/sejmwielki?p=aleksander;n=biernacki+h.+krzywdzic;oc=1>.
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¿y³a zaledwie 24 lata8 i pozostawi³a siedmioro dzieci (wysz³a za m¹¿ maj¹c 16
lat). Nie mam w¹tpliwoci, ¿e kocha³a innego  dodaje Marina i podkrela:
Jestem czwart¹ w rodzie i z rzêdu, i wbrew temu, i¿ wysz³am za m¹¿ z mi³oci i
ju¿ prze¿y³am je wszystkie  tamten geniusz rodu spoczywa we mnie. Jestem w
tym ¿eñskim rodzie  ostatni¹ Ja oznacza  tamte. Wszystkie te Marie, z
których jestem jedyn¹  Marin¹. Ale rdzeñ ten sam... (IV, 410)

Jak uda³o siê ustaliæ, Marianna Ledóchowska by³a córk¹ Stanis³awa hr. Ledóchowskiego (17641819), który o¿eni³ siê z jej matk¹ El¿biet¹ Hoffman (ur. 1780)
w 1805 r. i mia³ troje dzieci, czyli jeszcze syna Franciszka i córkê Annê. Prababka
Cwietajewej prawdopodobnie by³a najm³odsz¹ z rodzeñstwa, urodzi³a siê w granicach 18061819 r. Wysz³a za m¹¿ za Biernackiego i urodzi³a siedmioro dzieci (co
siê zgadza z informacjami, które przytacza Cwietajewa w listach): Micha³a (1836
1893), Aleksandra (ur. 1838), Leonida (ur. 1839), Miko³aja (ur. 1841), Mariê (ur.
1842), Zofiê (ur. 1843) i Helenê (ur. 1846)9.
Prapradziadek Cwietajewej, Stanis³aw10 (17641819), by³ synem Franciszka
Antoniego Ledóchowskiego hr. Sza³awy11 (17281783) i Ludwiki Denhoff (17401794)
9 Nale¿y tu dodaæ, i¿ zgodnie z tym ród³em, prawdopodobnie mia³a jeszcze synów Dymitra
i Jana, jednak wymaga to dalszej weryfikacji. Por.: A. Boniecki, Herbarz Polski: uzupe³nienia
i sprostowania do cz. I, Warszawa 1901, s. 153; a tak¿e [online] <www.sejmwielki.pl:2317/sejmwielki?p=aleksander;n=biernacki+h.+krzywdzic;oc=1>.
10 Por.: Uczestnik powstania kociuszkowskiego, pierwszy konsyliarz Min. Policji w Ks.
Warsz. [...] W r. 1787 nale¿a³ w II stopniu do lo¿y wolnomularskiej »Polak Dobroczynny«. [...]
Na jesieni 1793 r. L. przyst¹pi³ do sprzysiê¿enia powstañczego; nale¿a³ do jego prawego skrzyd³a.
Uczestniczy³ w naradach cz³onów sprzysiê¿enia w Warszawie. W ko³ach spiskowców rozwa¿ano
nawet plan, aby w jego domu, gdzie czêsto zbierali siê genera³owie i dyplomaci rosyjscy na kolacjê
i na karty, napaæ na nich znienacka, a nastêpnie uderzyæ na ambasadê rosyjsk¹. Sam L. sprzeciwi³
siê jednak temu pomys³owi, gdy¿ strona moralna takiego postêpku wyda³a mu siê nie do przyjêcia.
Po zwyciêstwie insurekcji warszawskiej 17 i 18 IV 1794 i ustanowieniu 19 IV Rady Zastêpczej
Tymczasowej (RZT) L. ju¿ 22 IV zosta³ dokooptowany w Wydziale Skarbowym RZT, a od 1 V
równie¿ w Deputacji Menniczej. [...] L. by³ niepopularny wród jakobinów polskich, nie aprobowa³
metod terroru na wzór jakobiñskiej Francji. [...] Dnia 27 VI zosta³ L. mianowany [...] sêdzi¹ S¹du
Najwy¿szego Kryminalnego Koronnego [...]. Do najwy¿szych w³adz powstañczych powróci³ L. dopiero 5 X 1794, kiedy to Kociuszko mianowa³ go zastêpc¹ cz³onka RNN [Rady Najwy¿szej Narodowej], kieruj¹c do pracy w jej Wydziale Skarbowym. [...] 10 X L. wykona³ przepisan¹ prawem
przysiêgê [...]. Dn. 22 XII t.r. by³ aresztowany przez Rosjan w Warszawie, po dwóch dniach
zosta³ jednak wypuszczony. Po wkroczeniu Napoleona do Warszawy L. [...] zosta³ mianowany
7 XII 1806 radc¹ regencji albo trybuna³u sprawiedliwoci. [...] od 28 VIII 1807 sprawowa³
L. funkcjê cz³onka Deputacji Kwaterniczej i obj¹³ posadê pierwszego konsyliarza w Min. Policji.
[...] Pod okupacj¹ austriack¹ zarz¹dza³ wy³¹cznie sprawami porz¹dkowymi. Mieszkañcom Warszawy upamiêtni³ siê L. rozplakatowan¹ odezw¹ z 10 V 1809 podpisan¹ przez siebie, [...] w której
zabraniano ubli¿aæ narodowi polskiemu i rozprawiaæ o dalszych losach Ks. Warsz. Chodzi³o tu
g³ównie o Prusaków zamieszka³ych w Ks. Warsz., którzy pod okupacj¹ austriack¹ dawali upust
swej nienawici do Polaków i Ks. Warsz. [...] Po wyjciu Austriaków z Warszawy w zastêpstwie
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oraz bratem Antoniego (17551835), dziadka s³ynnego Mieczys³awa hr. Ledóchowskiego (18221902)  dyplomaty papieskiego, arcybiskupa gnienieñskiego
i poznañskiego, kardyna³a, czyli by³ on jego dziadkiem stryjecznym. Do II po³.
XVII w. Ledóchowscy byli wyznania prawos³awnego. Przodkowie ich od 1545 r.
wspominani s¹ w Metryce litewskiej. Ledóchowscy otrzymali tytu³ hrabiowski
w 1800 r.12 (patrz.: Aneks).
Podania rodzinne Ledóchowskich wywodz¹ ich ród z czasów W³odzimierza
Wielkiego. Jak podaje Kacper Niesiecki, ksi¹¿ê ruski, maj¹c zamiar porzuciæ obrzêdy pogañskie, waha³ siê co do wyboru religii, a wiêc wys³a³ pos³ów na wschód
i zachód Europy, pragn¹c poznaæ zalety i wady rozdwojonego ju¿ wówczas Kocio³a chrzecijañskiego. Dworzanie W³odzimierza, s³ysz¹c pochwa³y pos³ów dotycz¹ce
Kocio³a wschodniego, szydzili z nich. Oburzony tym pose³ o nazwisku Ha³ka,
spowinowacony z rodzin¹ panuj¹cych ksi¹¿¹t, wyzwa³ trzech szyderców na pojedynek i zwyciê¿y³ dziêki Bo¿ej pomocy. W³odzimierz, tak jaki wielu pogan z jego
otoczenia, pod wra¿eniem tego wydarzenia przyj¹³ chrzecijañstwo w 987 r. Walka jednego przeciwko trzem po³¹czy³a w jednym nazwisku znaczenia szaleñca,
a u innych naworotnika (nawróconego). W³odzimierz nada³ mu wtedy herb Sa³awa,
czyli Sza³awa  od ros. s³awa, czyli czeæ, szczêliwoæ niebieska. Potomkowie
Ha³ki, znani z 1300 r. z kroniki Marcina Bielskiego, mieszkali w okolicach Kijowa,
póniej obrali sobie za miejsce pobytu Ru Czerwon¹. Przyjmowali nazwiska zgodnie
z nazw¹ w³oci. Najwietniejsz¹ ga³êzi¹ Sa³awitów jest szczep Halków na Ledochowie czyli Ledóchowskich wed³ug zakoñczenia u¿ywanego od XV. i XVI wieku13.
M¹¿ Marianny Ledóchowskiej, £ukasz Biernacki (1790/941879), jak uda³o
siê ustaliæ, te¿ w roku 1845 wylegitymowa³ siê szlachectwem w guberni podolskiej, a nastêpnie zrobili to jego synowie14.
nieobecnego jeszcze ministra policji wyda³ 3 VI sw¹ pierwsz¹ odezwê apeluj¹c¹ o spokój [...].
L. pracowa³ do koñca istnienia Ks. Warsz. w Min. Policji. [...] W zimie 1812 uczestniczy³ w tajnych rozmowach z agentem austriackim Baumem, którego wypytywa³, czy Austria nie zachcia³aby
zainteresowaæ siê odbudow¹ Polski wobec zarysowuj¹cej siê klêski Napoleona. Zob. S³ownik polski biograficzny, t. XVII, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1971, s. 633634.
11 Zachowa³ siê jego portret, zob. np.: W. Klimkiewicz, Kardynal Ledóchowski na tle swej
epoki 18221902, Drukarnia w. Wojciecha, Poznañ 1939. By³ starost¹ w³odzimierskim (od 1744),
wojewod¹ czernichowskim, pos³em na Sejm z woj. wo³yñskiego. W 1775 r. otrzyma³ Order w.
Stanis³awa, a w 1777 r. Order Or³a Bia³ego. Nie chc¹c pogodziæ siê z wzrastaj¹cymi wp³ywami
pañstw s¹siednich, przeniós³ siê do Gdañska i zrezygnowa³ z dzia³alnoci publicznej, póniej przeniós³ siê do Wiednia, gdzie zmar³ w 1783 r. By³ synem Adama (16851754) i Marianny z Wierzbowskich, wnukiem Franciszka. Por.: S³ownik polski biograficzny..., s. 621.
12 Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, t. 33, Èçä. Ô.À. Áðîêãàóç è È.À. Ýôðîí, Càíêò-Ïåòåðáóðã 1896.
13 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 4, Lipsk 1839.
14 Por.: A. Boniecki, op. cit., s. 153. £ukasz Biernacki sprawowa³ stanowisko sekretarza gubernatora cywilnego guberni podolskiej S. Paw³owskiego, potem zosta³ czynnym radc¹ stanu. Pochowany w klasztorze Dani³owskim w Moskwie. Zrobi³ jak na te czasy b³yskotliw¹ karierê,
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Cwietajewa, która zna³a tylko czêæ z rodzinnych podañ, pisa³a:
Tytu³ jest rzecz¹ g³êbok¹, podziwiam powierzchowny, czysto-s³owny  poza znaczeniem  stosunek do niego jego nosicieli... Ksiêstwo to przede wszystkim
nimb. Pod nimbem wymagane jest oblicze. (VII, 27)

Dopiero na emigracji uda³o siê jej spotkaæ niektórych krewnych ze strony
matki, a nawet nawi¹zaæ bli¿sz¹ przyjañ. Echa tych spotkañ mo¿na znaleæ
w listach z tych lat. Intonacja i sposób, w jaki wyra¿a swój stosunek do krewnych, jest odbiciem nie tylko ciekawoci korzeni, w których rozpoznaje niektóre
strony w³asnej osobowoci. W zainteresowaniach swoj¹ genealogi¹ by³a dociekliwa jak prawdziwy naukowiec. W jednym z listów wspomina:
[...] ojciec i matka  to nie s¹ przodkowie. Ojciec i matka  to jest ród³o: dwa
kroki. Nawet dziadek  nie jest przodkiem. Czy przodek pradziadek? Przodkowie
s¹ dawno i daleko, przodkowie to jest ³añcuch, który doprowadzi³ do mnie
Cz³owiek, który nie czuje siê ojcem czy matk¹, jest podejrzany. (VII, 689)

Po przeprowadzce do Pary¿a 6 lutego 1926 r. odby³ siê s³ynny wieczór poetycki Mariny Cwietajewej: sala i balkony by³y przepe³nione; publicznoæ gromadzi³a
siê w przejciach, zdaniem wiadka, od czterech lat w Pary¿u jeszcze ¿aden poeta
nie zebra³ tyle publicznoci15. Prawdopodobnie podczas tego wieczoru uda³o siê jej
nawi¹zaæ kontakt ze swym polskim wujkiem, który j¹ odwiedzi³16. Wiadomo, ¿e
zmar³ w maju 1928 r., gdy¿ w licie do Wiery Bunin Cwietajewa napisa³a:
A wiêc tu zupe³nie niedawno zmar³ mój polski wujek Biernacki, którego po raz
pierwszy i ostatni widzia³am na swoim pierwszym wieczorze paryskim, a on
wszystko o naszej Polsce wiedzia³. Na szczêcie, ¿yje jeszcze jego siostra i co
nieco wie  oraz s¹ portrety. (O spotkaniu ze sob¹, ¿yw¹  na portrecie mojej
polskiej prababki hrabiny Ledóchowskiej  kiedy opowiem. Podobieñstwo  a¿
do bólu!). (VII, 244)

Kilka lat póniej Cwietajewa pozna³a swoje polskie ciotki, zbiegiem okolicznoci te¿ mieszkaj¹ce niedaleko Pary¿a  w Domu Rosyjskim w St.-Genevievedes Bois. Wizytê tê opisa³a w jednym z listów:
awansowa³, wed³ug obowi¹zuj¹cej wówczas Tabeli Rang, z X rangi na IV. Por.: [online] <http://
vgd.ru/index.php?t=3041>.
15 À. Ñààêÿíö, Ìàðèíà Öâåòàåâà: æèçíü è òâîð÷åñòâî, Ýëëèñ Ëàê, Ìîñêâà 1999,
s. 432433 [t³umaczenie w³asne  E. J.].
16 Prawdopodobnie, Aleksander, Leonid czy Miko³aj, Cwietajewa, niestety, nie wspomina jego
imienia.
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[po wizycie] do swych polskich ¿eñskich krewnych: trzech staruszek: dwóch
ciotecznych [stryjecznych?  E. J.] sióstr mojej matki (60 lat) oraz ich matki
(83 lata). Dwie z nich widzia³am po raz pierwszy. By³am powitana okrzykiem 83-letniej: Nareszcie pozna³ymy siê! Dowiedzia³am siê o ojcu pradziadka: Aleksandrze Biernackim, który prze¿y³ 118 lat (ur. w 1696 r., zmar³ w 1814 r.), zasta³
cztery lata XVII wieku, ca³y XVIII w. i 14 lat XIX w., czyli ca³ego Napoleona!
Pradziadek  £ukasz Biernacki  ¿y³ 94 lata17. Natomiast wszystkie kobiety
(wszystkie Marie, jestem pierwsz¹ Marin¹) umiera³y m³odo: prababcia hrabina
Ledóchowska (jestem jej sobowtórem), urodziwszy siedmioro dzieci, zmar³a
przed 30 rokiem ¿ycia, babcia moja  Maria Biernacka maj¹c 22 lata18, matka
moja, Maria Aleksandrowna Cwietajewa  34 lata19. Dowiedzia³am siê wiele
innych rzeczy, np. ¿e brat mojej prababki20 by³ kardyna³em i nawet jednym z kandydatów na papie¿a. W Rzymie jest grób, staruszka ta (która mi opowiedzia³a)
widzia³a go21. [...]
Przyjmowa³y mnie moje polskie babcie z najprawdziwsz¹ serdecznoci¹,
najstarsza da³a w prezencie zdjêcie trzech sióstr, ze smutnymi twarzami, w przepysznych sukniach, z których naj³adniejsza i najsmutniejsza  matka mojej matki, która zmar³a w wieku 22 lat (Maria Biernacka)22.
Dowiedzia³am siê, ¿e rodzina (pochodz¹ca od tego 118-letniego Aleksandra)
by³a straszliwie biedna, ¿e panicz (pradziadek £ukasz), id¹c siê uczyæ do s¹siedniej wsi do psalmisty, zdejmowa³ kozaki i wk³ada³ je tylko przy wejciu na
wie, a umar³ ze wszystkimi orderami i z emerytur¹, za ordery, w wysokoci
6 000 rubli. [...]
Wszystkie by³y uszczêliwione moim przyjazdem, prawdopodobnie odczuwaj¹c we mnie swoj¹ biernack¹, a nie meynowsk¹ (niemcow¹) krew. [...]
Herb Biernackich23  krzy¿ maltañski z obciêtym klinem (szczêcia!). Zawsze, nie wiedz¹c czemu, krzy¿ maltañski do bólu lubi³am. (VII, 248249)

Kilka dniej póniej, te¿ w licie do Wiery Bunin, dodaje ciekawe szczegó³y:
Prze¿y³am ostatnio rozczarowanie: mia³am jechaæ z S. Wo³koñskim do swoich
babæ-Polek, bo  jak siê okaza³o  on jako dziewiêcioletni ch³opiec by³ obecny

17
18

W rzeczywistoci nieco mniej  89 lub 85 lat, por.: przepis 14.
W rzeczywistoci  28 lat.
19 W rzeczywistoci  38 lat (18681906).
20 Mieczys³aw hr. Ledóchowski by³ synem brata stryjecznego prababki Cwietajewej.
21 Zw³oki zosta³y sprowadzone do katedry poznañskiej 29 wrzenia 1927 r. Por.: W. Klimkiewicz, op. cit.
22 W rzeczywistoci  28 lat.
23 Biernaccy to stary ród szlachecki, wpisany do jednej z ksiêgi rodów szlacheckich guberni
smoleñskiej. Prawdopodobnie, pokazywano Cwietajewej herb Ledóchowskich, por. [online]
<www.genealogia.okiem.pl/ledochowski.htm>, w ró¿nych wersjach którego w rzeczywistoci s¹
krzy¿e maltañskie, natomiast w herbie Biernackich krzy¿a maltañskiego nie ma, por.: [online]
<http://images.geraldika.ru/bernatsky.jpg>, chyba ¿e te wiadomoci wymagaj¹ dalszej weryfikacji.
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na lubie jednej z nich z rodzonym bratem mojej babci: tej 84-letniej! (Staruszka
ta jest ¿on¹ brata mojej babci.) Tak wiêc, w ostatniej chwili Siergiej Michaj³owicz nie da³ rady [...]. A ja tak siê z tego spotkania cieszy³am: 75-letniego z 84-letni¹, któr¹ wydawa³ za m¹¿! [...] Ale gdy siê dowiedzia³am, ¿e moja babcia w wieku
12 lat razem z siostrami 14- i 16-letni¹ podczas powstania polskiego w Warszawie chowa³a broñ powstañców (pradziadek by³ na s³u¿bie rosyjskiej i ubóstwia³
Miko³aja I), poznaj¹c siebie  w nich, je  w sobie, ucieszy³am siê z Siergieja
Michaj³owicza i ze wszystkiego innego24. (VII, 253254)

Poetyckie inspiracje polskie
Jeli nawet uwzglêdniæ ró¿ne niecis³oci w liczbach, datach i faktach, co jest
zrozumia³e ze wzglêdu na ograniczony dostêp do materia³ów i dokumentów, to
wyranie widaæ, i¿ Cwietajewa fascynuje siê odkryciem historii swej polskiej
rodziny. Oczywicie w latach 30. nie mog³o to byæ w sposób twórczy przetworzone na materia³ poetycki, bowiem wówczas powraca³a ona czêciej do przesz³oci,
z oddaniem pisz¹c eseje autobiograficzne i biograficzne, a ju¿ du¿o mniej wierszy,
bowiem coraz wyraniej odczuwa³a samotnoæ i niezrozumienie. W licie do
A. Bachracha z gorycz¹ stwierdza:
Ani z tamtymi, ani z tymi, ani z trzecimi, ani z setnymi, i nie tylko z politykami, a nawet z pisarzami,  nie, z nikim, jedna, ca³e ¿ycie, bez ksi¹¿ek, bez
czytelników, bez przyjació³  bez grona, bez rodowiska, bez wszelkiej ochrony
poprzez przynale¿noæ, gorzej ni¿ pies, a za to  wszystko. (VII, 384)

Miêdzy innymi dlatego ró¿nego rodzaju fascynacji kulturowych, w tym narodowych nale¿y poszukiwaæ raczej we wczeniejszym okresie jej twórczoci poetyckiej. W tym kontekcie warto równie¿ ustosunkowaæ siê do wykorzystywanych przez Marinê Cwietajew¹ wyrazów okrelaj¹cych narodowoæ. Wskanik
ilociowy nie w sposób prosty, lecz drog¹ poredni¹ potwierdza wspomnian¹ na
wstêpie tezê. Wyraz ðóññêèé spotykamy w jej utworach poetyckich 33 razy,
ðóññêèé jako rzeczownik  3 razy, ðîññèéñêèé  16 razy, ðîññèÿíèí  1, ðîññ 
1, czyli w sumie 51 razy napotyka siê proste odwo³ania do tego kontekstu25. Przy
24 Prawdopodobnie babcia w czym siê pomyli³a, bowiem w roku 1854 ¿adnego powstania
w Warszawie nie by³o. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ informacje te dotycz¹ nie babki Cwietajewej, tylko
prababki - Marianny Ledóchowskiej (Biernackiej), która rzeczywicie mog³a pomagaæ powstañcom
w roku 1830. Ale mia³a ona tylko dwóch braci, siostry mia³a babcia Maria Biernacka (Mayn).
W wiadomoci starszej pani te wiadomoci mog³y siê na siebie na³o¿yæ i pomieszaæ.
25 Por.: Ñëîâàðü ïîýòè÷åñêîãî ÿçûêà ÿçûêà Ìàðèíû Öâåòàåâîé, t. 14, Äîì-ìóçåé
Ìàðèíû Öâåòàåâîé, Ìîñêâà 19962001, t. 3, cz. 2.
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czym, jak podkrela O. Riewzina, zawsze tym wyrazom towarzyszy dodatkowy
komponent emocjonalny, rozwijaj¹cy siê w szerok¹ i [...] pozytywn¹ gamê  od
³agodnej wyrozumia³oci do prawdziwej dumy, a czasami po prostu  do pe³nej
rozpaczy mi³oci26.
Wyrazy okrelaj¹ce przynale¿noæ polsk¹ pod wzglêdem ilociowym ustêpuj¹
poprzedniej grupie, ale te¿ s¹ doæ wyranie reprezentowane, por.: ïîëüñêèé  12
razy, ïîëüêà  1, ïîëÿ÷êà  3, ïîëÿê  1, czyli w sumie 17 (liczba porównywalna
z wyrazami íåìåö  8, íåìåöêèé  8). Oczywicie konteksty i okrelenia towarzysz¹ce tym wyrazom wskazuj¹ na inne konotacje i skojarzenia poetki, nawi¹zuj¹ bowiem do jej rodziny, do najwa¿niejszych w¹tków historycznych, którymi siê
inspirowa³a (postacie Samozwañca, Maryny Mniszchówny, Izabelli Czartoryskiej,
szlacheckoæ, okres zamêtu i buntu itp.), a tak¿e do ca³ego kompleksu cech
narodowych zwi¹zanych z polskoci¹ w wiadomoci rosyjskiej, czyli np.
ãîðäîñòü (11), ãîðäåö (13), ãîðäåëèâûé (2), ãîðäûé (28), ãîðäûíÿ (18),
ãîðäÿ÷êà (3), ãîðäèòüñÿ (6), ñïåñü (15), ñïåñèâûé (1), íàäìåííûé (18),
íàäìåííîñòü (3)27. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, i¿ w jej systemie idiopoetyckim wymienione okrelenia nie s¹ postrzegane w sposób jednoznacznie negatywny, bowiem sama poetka by³a wiadoma ich obecnoæ w sobie samej i mia³a
do nich stosunek emocjonalny, ale nie pejoratywny.
Uwzglêdniaj¹c egzystencjalny wymiar twórczoci Cwietajewej, nale¿y pamiêtaæ, i¿ niektóre przyjête kategorie narodowe nie s¹ mo¿liwe do zastosowania
podczas analizy jej wierszy. Wymiar jej poezji siêga³, jak okrela O. Rewzina,
harmonii maksimum28 poprzez pokazanie bezgranicznego wiata i jego nieskoñczonych mo¿liwoci, a czêsto nawet dociera³ do stref niedostêpnych zwyk³ym
uczuciom ludzkim:
S¹ uczucia czasowe (nacjonalne, klasowe), pozaczasowe (boskie, ludzkie) oraz
przedczasowe (¿ywio³owe). ¯yjê drugimi i trzecimi. Jednak oddaæ go³ej duszy 
bez cia³a  nie mo¿na, zw³aszcza w du¿ym utworze. Narodowoæ  jest cia³em,
tzn. znowu¿ ubraniem29.

Postacie najbli¿szych osób  jak ju¿ by³o powiedziane  inspirowa³y wyobraniê Cwietajewej we wczesnym okresie twórczoci (od roku 1913 do po³owy
26
27
28
29

Î. Ã. Ðåâçèíà, Ðóññêàÿ íàòóðà Ìàðèíû Öâåòàåâîé..., s. 302.
Ñëîâàðü ïîýòè÷åñêîãî ÿçûêà...
Î. Ã. Ðåâçèíà, Ðóññêàÿ íàòóðà Ìàðèíû Öâåòàåâîé..., s. 308.
Ì. È. Öâåòàåâà, Íåèçäàííîå. Ñâîäíûå òåòðàäè, Ýëëèñ Ëàê, Ìîñêâà 1997, s. 184 [t³umaczenie w³asne  E.J.].
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lat 20.). W 1914 r. 22-letnia Cwietajewa pisze wiersz Babuszkie, w którym
znalaz³a siê pewna projekcja na jej w³asny los i osobowoæ:
Ïðîäîëãîâàòûé è òâåðäûé îâàë,
×åðíîãî ïëàòüÿ ðàñòðóáû...
Þíàÿ áàáóøêà! Êòî öåëîâàë
Âàøè íàäìåííûå ãóáû?
Ðóêè, êîòîðûå â çàëàõ äâîðöà
Âàëüñû Øîïåíà èãðàëè...
Ïî ñòîðîíàì ëåäÿíîãî ëèöà 
Ëîêîíû â âèäå ñïèðàëè.

Òåìíûé, ïðÿìîé è âçûñêàòåëüíûé âçãëÿä.
Âçãëÿä, ê îáîðîíå ãîòîâûé.
Þíûå æåíùèíû òàê íå ãëÿäÿò.
Þíàÿ áàáóøêà,  êòî Âû?
[...]
Äåíü áûë íåâèíåí, è âåòåð áûë ñâåæ.
Òåìíûå çâåçäû ïîãàñëè.
Áàáóøêà! Ýòîò æåñòîêèé ìÿòåæ
Â ñåðäöå ìîåì  íå îò Âàñ ëè?... (I, 215)

Równie¿ w wierszu Áåçóìüå  è áëàãîðàçóìüå... (1915), zbudowanym na
zasadzie wykorzystania kontrastowych okreleñ, s³u¿¹cych za pewne wektory, za
pomoc¹ których opisuje w³asn¹ osobowoæ, dochodzi do wyt³umaczenia ród³a
tych sprzecznoci, które s¹ bulwersuj¹cym rezultatem jej mieszanki etnicznej:
Áåçóìüå  è áëàãîðàçóìüå,
Ïîçîð  è ÷åñòü,
Âñå, ÷òî íàâîäèò íà ðàçäóìüå,
Âñå ñëèøêîì åñòü 

Íî îáëèê ìîé  íåâèííî ðîçîâ,
 ×òî íè ñêàæè! 
ß âèðòóîç èç âèðòóîçîâ
Â èñêóññòâå ëæè.

Âî ìíå.  Âñå êàòîðæíûå ñòðàñòè
Ñâèëèñü â îäíó! 
Òàê â âîëîñàõ ìîèõ  âñå ìàñòè
Âåäóò âîéíó!

Â íåé, çàïóñêàåìîé êàê ìÿ÷èê
 Ëîâèìîé âíîâü!
Ìîèõ ïðàáàáóøåêïîëÿ÷åê
Ñêàçàëàñü êðîâü. (I, 233)

Nale¿y te¿ w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e to, co autorka okrela mianem
ëæèâîå, nale¿y raczej rozumieæ jako co, co nie odnosi siê do tej trójwymiarowej
rzeczywistoci, lecz odsy³a do sfery fantazji:
Cíû âèäÿùåé ñðåäü áåëà äíÿ/ Âñå ñïÿùåé âèäåëè ìåíÿ
Íèêòî ìåíÿ íå âèäåë ñîííîé. (I, 531)

W niektórych innych utworach Cwietajewa równie¿ nawi¹zuje do swojej
polskoci, co w jej wiecie poetyckim staje siê ju¿ okreleniem wartociuj¹cym,
np. wiersz Ïîýìà Êîíöà (1924):
Òàêîâà ó íàñ, Ìàðèíîê,
Ñïåñü,  ó íàñ, ïîëÿ÷åê-òî.
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Ïîñëå ãëàç òâîèõ îðëèíûõ,
Ïîä ëàäîíüþ ïëà÷óùèõ... (III, 49).

czy te¿ Ó ïåðâîé áàáêè  ÷åòûðå ñûíà... (1920):
À ó äðóãîé  ïî èíîìó òðàõòó! 
Ó òîé òîñêóåò â íîãàõ âñÿ øëÿõòà.

È çàöåëîâàííûìè ðóêàìè
×óäèò íàä êëàâèøàìè øåëêàìè...

È âîò - ñìååòñÿ ó êàìåëüêà:
Ñòî áîãîìîëüöåâ  îäíà ðóêà!

Îáåèì áàáêàì ÿ âûøëà  âíó÷êà:
×åðíîðàáî÷èé  è áåëîðó÷êà! (I, 507)

Do rozwa¿añ o kszta³towaniu siê jej osobowoci wzbogaconej przez ró¿ne
wp³ywy etniczne Cwietajewa powraca na przestrzeni ca³ego ¿ycia i pozostawia tê
kwestiê bez jednoznacznej odpowiedzi. Prawdopodobnie mylenie o sobie jako
o cz³owieku w ogóle, jako istocie przede wszystkim boskiej, zw³aszcza w wieku
dojrzalszym, przedk³ada nad inne. Np. w licie do Jurija Iwaska z 1934 r. poetka
pisa³a:
[...] niech Pan siê nie pomyli, we mnie jest ma³o rosyjskoci (NB! w zapale wszyscy siê myl¹), ja nawet z krwi  za bardzo  mieszanka: dziadek ze strony matki
(Aleksander Dani³owicz Meyn)  z Niemców ostzejskich, z domieszk¹ serbsk¹,
babcia (z ojca Biernacka)  czysta Polka, od strony matki Rosji we mnie w ogóle
nie ma, a ze strony ojca  ca³a. A wiêc i ze mn¹ tak jest: to w ogóle nie ma, to
 ca³a. Równie¿ pod wzglêdem duchowym jestem pó³krwi. (VII, 388)

Swoj¹ s³aboæ do Polski i polskoci Cwietajewa podkrela³a niejednokrotnie
i przy najró¿niejszych okazjach, np. w notatniku zostawi³a nastêpuj¹ce wa¿ne
informacje: W Polsce jest honorowe stanowisko stró¿a grobu Kociuszki30 (IV,
568), Moje pasjonowanie siê Szopenem t³umaczone jest moj¹ krwi¹ polsk¹,
wspomnieniami z dzieciñstwa i mi³oci¹ do niego George Sand (VI, 342). Chocia¿ uwagi te nosz¹ charakter sporadyczny, ich ³adunek emocjonalny ods³ania
nowy aspekt jej osobowoci. Zarówno we w³asnym charakterze, jak i swych
polskich bohaterów poetka akcentuje koncept ñïåñè, czyli pychy, pysza³kowatoci, wynios³oci:
Èç Ïîëüøè ñâîåé ñïåñèâîé
Ïðèíåñ òû ìíå ðå÷è ëüñòèâûå,
Äà øàïî÷êó ñîáîëèíóþ,
Äà ðóêó ñ ïåðñòàìè äëèííûìè,
30

Gdyby mog³a wiedzieæ, i¿ jej prapradziadek Stanis³aw Ledóchowski zna³ go osobicie!
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Äà íåæíîñòè, äà ïîêëîíû,
Äà êíÿæåñêèé ãåðá ñ êîðîíîþ.
 À ÿ òåáå ïðèíåñëà
Ñåðåáðÿíûõ äâà êðûëà. (I, 367)

Polskoæ wywar³a wp³yw na wykreowanie obrazu siebie, który ma konkretne
odniesienie i czerpie z okrelonego systemu wartoci. Tym odniesieniem jest postaæ Maryny Mniszchówny, do której w ró¿nych okresach ¿ycia Cwietajewa
powraca³a, na ró¿ny sposób j¹ odbiera³a i przetwarza³a. W notatniku pozostawi³a
pewne przemylenia na temat swojej imienniczki, przy czym notatki z roku 1921
s¹ uzupe³nione póniejszym i oczywicie bardziej dojrza³ym komentarzem:
Czego poszukiwa³a Maryna Mniszech? (na czeæ której nadano mi imiê).
W³adzy niew¹tpliwie, ale  jakiej? Legalnej czy nielegalnej?
Jeli pierwszej  jest bohaterk¹ wskutek nieporozumienia, nie jest warta swego
bajecznego losu. By³oby prociej urodziæ siê jak¹ ksiê¿niczk¹ czy córk¹ bojarsk¹ lub po prostu wyjæ za m¹¿ za którego z ruskich carów.
Ze smutkiem mylê, i¿ szuka³a ona pierwszej, lecz gdybym ja pisa³a jej historiê
(...to napisa³abym siebie, czyli nie awanturnicê, nie osobê ambitn¹, nie
kochanicê: siebie  kochaj¹c¹ i siebie  matkê. A raczej: siebie poetê.)

[Na lewym polu, oko³o ostatniego akapitu]
1932
Jeszcze jest trzecia mo¿liwoæ: taka namiêtna nienawiæ do prawos³awia (a raczej, taka namiêtna polskoæ), ¿e tron rosyjski jest tylko rodkiem spolszczania
Rosji.
A teraz wracaj¹c do siebie, z umiechem: gdybym d¹¿y³a do w³adzy legalnej 
gdybym szuka³a tylko przygód  gdybym widzia³a tylko spolszczanie Rusi 
koniecznie  za przyzwoleniem losu (tzn. siebie), ja bym siê w którym z trzech
samozwañców zakocha³a. A byæ mo¿e i we wszystkich trzech. To tak, jakby
matka nada³a mi to imiê  jako antidotum31.

Historiê czasów zamêtu w Rosji Cwietajewa bardzo dok³adnie przerobi³a
jeszcze za czasów gimnazjalnych. Wspomina o tym w eseju powiêconym profesorowi Dmitrijowi I³owajskiemu. I chocia¿ wspomnienia o s³ynnym historyku
maj¹ charakter subiektywny, to oddaj¹ nale¿yty ho³d jego talentowi i znaczeniu.
Tym niemniej szacunek i uznanie, którym darzy Cwietajewa swego przyszywanego dziadka, nie wywo³uje w¹tpliwoci. Anna Saakianc, jedna z pierwszych
31

Ì. È. Öâåòàåâà, Íåèçäàííîå. Ñâîäíûå òåòðàäè..., s. 2728.

Polskie inspiracje Mariny Cwietajewej

69

badaczy ¿ycia i twórczoci Cwietajewej, uwa¿a, i¿ poetka inspirowa³a siê interpretacj¹ dziejów rosyjskich w wydaniu Niko³aja Karamzina32. Wydaje siê to ma³o prawdopodobne, bowiem ca³y rozg³os dooko³a Historii Pañstwa Rosyjskiego ucich³ na
prze³omie XIX i XX wieku i chocia¿ to wydanie nie straci³o autorytatywnoci, w historycznym obiegu zarówno naukowym, jak dydaktycznym by³y ju¿ inne, nowsze opracowania. Cwietajewa niew¹tpliwie wola³a ród³a napisane przez I³owajskiego:
Na egzaminie  Pani jest wietnie przygotowana. Z jakich róde³ pani korzysta³a? Z I³owajskiego. Liberalny pedagog, nie wierz¹c w³asnym uszom: Jak to?
Przecie¿ jego podrêczniki s¹ zupe³nie przestarza³e! [...] W ka¿dym razie, pani
jest znakomicie zorientowana.... (V, 109)
Mam na pami¹tkê o nim [o I³owajskim  E.J.], przy sobie, ksi¹¿kê jego o mojej
imienniczce, a czêciowo wspó³plemienniczce Marynie, na czeæ której matka
nada³a mi imiê. (V, 136)

Po raz pierwszy Cwietajewa odwo³uje siê do postaci Maryny Mniszchówny
wiosn¹ 1916 r., jak s³usznie zauwa¿a Saakianc, prawdopodobnie zainspirowana
wierszem Mandelsztama Íà ðîçâàëüíÿõ, óëîæåííûõ ñîëîìîé... W wierszach
postaæ kobiety zosta³a wykreowana we wszystkich p³aszczyznach swego buntowniczego charakteru, pe³na mi³oci i z³o¿onoci prze¿yæ33. Kilka lat póniej
 w roku 1920  poetka napisze:
Ðóêó íà ñåðäöå ïîëîæà:
ß íå çíàòíàÿ ãîñïîæà!
ß ìÿòåæíèöà ëáîì è ÷ðåâîì. (I, 539).

Cwietajew¹ we wczesnej m³odoci inspirowa³a rewolucja, Napoleon, bunt
w ogóle, st¹d wiêc pochodz¹ jej sympatie do g³ównych bohaterów okresu zamêtu:
Ìàðèíà! Öàðèöà  Öàðþ,
Çâåçäà  ñàìîçâàíöó!
Òåáÿ ïîþ,
Çëóþ êðàñó òâîþ,
Ëèê áåç ðóìÿíöà.
Âî ñëàâó òâîþ ãðåøó
Öàðñêèì ãðåõîì ãîðäûíè.
Ñëàâíîå òâîå èìÿ
Ñëàâíî íîøó. (I, 267).
32
33

Por.: À. Ñààêÿíö, op. cit., s. 254.
Ibidem, s. 86.
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W kolejnym wierszu równie¿ nawi¹zuje do swojej zale¿noci od Mniszchówny, jakby imiê nadane przez matkê na czeæ s³awnej awanturnicy promieniowa³o
na los m³odej wtedy poetki:
Ïðàâèò ìîèìè áóðÿìè
Ìàðèíà  çâåçäà  Þðüåâíà,
Ñîëíöå  ñðåäè  çâåçä. (I, 267).

Dodaje te¿ ludow¹ opiniê o Marynie jako Ìàðèíêè áåçáîæíèöû, åðåòèöû
è êîëäóíüè34, która jest w stanie zrzec siê wi¹tyñ na rzecz ziemskiego bogactwa:
Êðåñò çîëîòîé ñêèíóëà,
×åðíûé ëàðåö ñäâèíóëà,
Ìàñëîì ñâÿòûì êëþ÷
Ìàñëÿíûé  ëåãêî äâèæåòñÿ.
×åðíóþ ñâîþ êíèæèùó
Âûíóëà ÷åðíîêíèæíèöà. (I, 267)

Jednak ca³¹ odpowiedzialnoci¹ obci¹¿a £¿edmitrija Samozwañca:
Çíàòü, óæå äåëàòü íå÷åãî,
Îòîøåë îò åå îò ïëå÷èêà
Àíãåë,  ïîøåë íåñòü
Ãîñïîäó çëóþ âåñòü:
 Çëûå, Ãîñïîäè, âåñòè!
Çàãóáèë åå âîð-ïðåëåñòíèê! (I, 267).

Na koñcu wiersza zupe³nie po prawos³awnemu wszystko wybacza, prawdopodobnie nawi¹zuj¹c do tragicznych losów siedmioletniego prawdziwego carewicza Dimitrija Ugliczeskiego i syna Maryny Mniszchówny, równie¿ zabitego w wieku czterech lat i mog¹cego  teoretycznie  zaj¹æ miejsce w soborze Archangielskim bêd¹cym miejscem spoczynku wielkich ksi¹¿¹t rosyjskich na Kremlu.
Jednak wybaczanie to kosztuje zbyt wiele  poci¹ga za sob¹ ofiarê z³o¿on¹ z dzieci oraz samych buntowników35:
Ìàðèíà! Äìèòðèé! Ñ ìèðîì
Ìÿòåæíèêè, ñïèòå, ìèëûå.
Íàä íåæíîé ãðîáíèöåé àíãåëüñêîé
34
35

Por.: Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, Èçä. Ô.À. Áðîêãàóç, t. 19À, s. 546.
Por. te¿: À. Ñààêÿíö, op. cit., s. 87.
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Çà âàñ â ñîáîðå Àðõàíãåëüñêîì
Áîëüøàÿ ñâå÷à ãîðèò.

Do tych postaci  Samozwañca, carewicza Dimitrija  powróci Cwietajewa
w latach rewolucji i po niej m.in. w wierszach: Çà Îòðîêà  çà Ãîëóáÿ  çà
Ñûíà... (1917), Êîãäà ðûæåâîëîñûé Ñàìîçâàíåö... (1917), Ãðèøêà-âîð òåáÿ
íå îïîëÿ÷èë (1917), Î ñàìîçâàíöåâ æàëêèå óñèëüÿ! (1918), Ðóêó íà ñåðäöå
ïîëîæà (1920). Do Maryny Mniszchówny te¿ bêdzie siê jeszcze odwo³ywa³a,
np. w wierszu Êòî ñîçäàí èç êàìíÿ, êòî ñîçäàí èç ãëèíû... (1920): Ìíå äåëî
 èçìåíà, ìíå èìÿ  Ìàðèíà (I, 534), a w szczególnoci w czterowierszowym
cyklu Marina (1921), w którym postaæ Maryny Mniszchówny przechodzi pewne
transformacje, nabiera innego brzmienia i posiada inne dominanty, co jest echem
pewnych dramatycznych prze¿yæ poetki.
Mi³oæ i mieræ, mi³oæ i nienawiæ  na wzór tragedii antycznych zawsze
umieszczone obok siebie zarówno w poezji Cwietajewej, jak i w jej ¿yciu. Mi³oæ
musi przybieraæ tragiczne barwy, inaczej traci sens. Na przyk³adzie wierszy o Marynie Mniszchównie z lat 1916 oraz 1921 mo¿na zaobserwowaæ mechanizm przetransformowania namiêtnoci, który uruchamia³ siê poprzez maksymaln¹ fascynacjê konkretn¹ osob¹ (realn¹ czy wirtualn¹  w przypadku Cwietajewej to nie
mia³o znaczenia) oraz przemienia³ siê w nie mniej silne rozczarowanie, gdy ca³a
namiêtnoæ wywo³ana mi³oci¹ zamienia³a siê w równie intensywn¹ nienawiæ.
Mechanizm ten nakreli³ w momencie kryzysu ¿ycia rodzinnego m¹¿ poetki:
Maryna jest cz³owiekiem namiêtnoci. [...] Ulegaæ ca³kowicie swemu huraganowi sta³o siê dla niej potrzeb¹, powietrzem jej ¿ycia. Kim jest bodziec dla tego
huraganu, teraz jest niewa¿ne. Prawie zawsze [...], a raczej zawsze wszystko jest
budowane na ok³amaniu siebie. Wymylony zostaje cz³owiek i huragan siê zaczyna. Gdy nicoæ i ograniczonoæ bodca huraganu daje siê spostrzec szybko,
Maryna oddaje siê równie huraganowej rozpaczy. [...] Co  nie jest wa¿ne. Wa¿ne
jest  jak. Nie istota, nie ród³o, tylko rytm, zwariowany rytm. Dzi rozpacz,
jutro zachwyt, mi³oæ, ca³kowite oddanie, by nastêpnego dnia znowu prze¿ywaæ
rozpacz. A jednoczenie ma celny, ch³odny (nawet po wolterowsku cyniczny)
umys³. Wczorajsze bodce dzisiaj celnie i z³oliwie s¹ wymiewane (prawie
zawsze sprawiedliwie). Wszystko trafia do ksi¹¿ki. Wszystko spokojnie, matematycznie odlewa siê w formu³ê36.

Maryna Mniszchówna tak samo przesta³a z czasem fascynowaæ Cwietajew¹
i ten wybuch rozczarowania prze³o¿y³ siê w jej twórczoci na cykl Marina. Na
36

Ì. Öâåòàåâà, Íåèçäàííîå. Ñåìüÿ: èñòîðèÿ â ïèñüìàõ, Ýëëèñ Ëàê, Ìîñêâà 1999, s. 306.
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jego przyk³adzie mo¿na oceniæ umiejêtnoæ wartociowania tego, co jest tymczasowe i tego, co jest wieczne. Du¿o mo¿e wybaczyæ  zdradê, mieræ, k³amstwo,
tylko nie brak mi³oci, tylko nie wybór tego, co przejciowe, kosztem tego, co
wieczne. Pierwszy wiersz  Áûòü ãîëóáêîé åãî îðëèíîé!  ma postaæ oskar¿enia, bowiem w szeregu metafor kryj¹ siê niezrealizowane przez Mniszchównê
role, które kochaj¹ca kobieta zobowi¹zana by³a spe³niæ wobec Samozwañca (postaæ którego, zdaniem Saakianc, nosi zbiorowy charakter): ãîëóáêîé, áîëüøå
ìàòåðè áûòü, âåñòîâûì, ÷àñîâûì, ãîíöîì, çíàìåíîñöåì, ëüñòåöîì ïðèäâîðíûì. Ñåðàôèìîì, ïñîì äîçîðíûì, ñïîäðó÷íûì, íå åäèíîþ áûòü  âòîðûì,
áëèçíåöîì, äâîéíèêîì, êðåñòîûì áðàòîì, îãíåì êîìòðîâûì, ÿòàãàíîì...
 i umrzeæ wraz z nim. Nawet tylko wyliczenie tych ról pokazuje maksymalizm,
z jakim Cwietajewa podchodzi do postaci Mniszchówny  opisuje przecie¿, czym
w imiê mi³oci siê nie sta³a i dlatego w³anie historia nie zachowa³a o niej piêknej
legendy.
W drugim wierszu cyklu (Òðåì Ñàìîçâàíöàì æåíà...) odczytany zosta³
ostateczny wyrok Mniszchównie:
 Ñâîåêîðûñòíàÿ êðîâü! 
Ïðîêëÿòà, ïðîêëÿòà áóäü
Òû  Ëæåäèìèòðèþ ñìîãøàÿ áûòü Ëæåìàðèíîé! (II, 22).

W wierszu trzecim (Ñåðäöå, èçìåíà!) odnajdujemy ostatni¹ próbê przytoczenia hipotetycznego przebiegu historii, albowiem Cwietajewa modeluje sytuacjê,
która mog³aby siê urzeczywistniæ. Jednoczenie przymierza jakby do siebie osobowoæ Maryny:
 Ñåðäöå, èçìåíà!
 Íî íå ðàçëóêà! [...]
Öàðåóáèéöà! Ïñåêðîâü õîëîïüÿ!
È  ïîâòîðåííûì ïðûæêîì
Íà êîïüÿ! (II, 22, 23)

W czwartym utworze cyklu retrospekcje pocz¹tków historii mi³osnej s³u¿¹
temu, by przez postaæ Mniszchówny wy³oni³a siê osobowoæ Cwietajewej:
 ×åì çàïëà÷ó çà ùåäðîòû:
Òåìåí, íåãðîìîê, íåïðèçíàí...
Èç-ïîä ðåñíè÷íîãî âçëåòó
×òî-òî îòâåòèëî:  Æèçíüþ! (I, 23)
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Jak stwierdza A. Saakianc, Maryna Mniszchówna w powy¿szym cyklu ju¿ reprezentuje zupe³nie inne wartoci, jest uosobieniem znienawidzonego przez Cwietajew¹ ¿eñskiego »jestestwa«, fatalistycznej, pustej piêknoci, przynosz¹cej z³o37.
Kolejn¹ polsk¹ inspiracj¹ w twórczoci Cwietajewej by³a Izabela Fortunata
Czartoryska (1743/461835), któr¹ poetka zainteresowa³a siê, odnajduj¹c j¹
wród bohaterek wspomnieñ francuskiego markiza Armanda Louisa de Lauzuna38.
Mog³a przeczytaæ tê ksi¹¿kê ju¿ podczas pierwszego pobytu w Pary¿u, gdzie
uczêszcza³a na wyk³ady z literatury francuskiej na Sorbonie, mog³a równie¿ dotrzeæ do tych wspomnieñ w okresie porewolucyjnym, bowiem wówczas wyprzedawano wiele woluminów, m.in. francuskich, a jak wspomina córka Ariadna
Efron, Marina Cwietajewa odk³ada³a je dla siebie na bok, jednoczenie sprzedaj¹c
w³asne ksi¹¿ki. W ka¿dym razie Cwietajewa w wierszowanej sztuce Fortuna
umieszcza Lauzuna w szeregu wielkich kochanków  Casanovy i Don Juana. Nie
pozostaj¹ niezauwa¿one inne kobiety Lauzuna, bowiem tylko przed Czartorysk¹
by³o ich oko³o trzydziestu. Cwietajewa wybiera tylko te, które wywar³y najwiêkszy wp³yw na jego ¿ycie i z którymi prze¿y³ najmocniejsze uniesienie mi³osne, s¹
to: markiza de Pompadour, markiza dEsparbès, ksiê¿na Izabela Czartoryska,
królowa Francji Maria Antonina oraz Rozanetta, córka odwiernego. W sztuce
Cwietajewej ka¿dy z piêciu aktów przedstawia odrêbn¹ historiê mi³osn¹ de Lauzuna. W trzecim akcie pojawia siê umieraj¹ca na grulicê nied³ugo po urodzeniu
syna de Lauzuna Izabela Czartoryska. Jej mi³oæ ³¹czy w sobie dramatyczne
napiêcie i rozpacz Fedry z macierzyñskim oddaniem oraz nie mniej mocn¹ sk³onnoæ do zazdroci i szaleñstwa Medei. W rzeczywistoci Czartoryska na grulicê
wcale nie umiera³a. Cwietajewa prawdopodobnie pragnê³a stworzyæ idealny obiekt
mi³oci  a wiêc czym nie sta³a siê dla Samozwañca Maryna Mniszchówna, tym
sta³a siê Izabela dla Lauzuna. W tej historii Cwietajewa by³a najbardziej zafascynowana sam¹ mi³oci¹, podobno najwiêksz¹ w ¿yciu de Lauzuna. Markiz w swoich wspomnieniach zostawi³ taki opis Izabeli:
Raczej drobna, ale doskonale zbudowana, najpiêkniejsze oczy, najpiêkniejsze w³osy, najpiêkniejsze zêby, bardzo zgrabna nó¿ka. Promieniuj¹ca dobroci¹, o cerze
niewie¿ej, mocno zeszpeconej osp¹, pani Czartoryska stanowi³a ¿ywy dowód, ¿e
mo¿na byæ czaruj¹c¹, nie bêd¹c ³adn¹. Wyda³a mi siê pe³na wdziêku, gdyby mi
jednak wówczas kto przepowiedzia³, ¿e to ona w³anie wywrze tak wielki wp³yw
na ca³¹ resztê mego ¿ycia, by³bym szczerze zdziwiony39 .
37
38
39

À. Ñààêÿíö, op. cit., s. 255.
Np. Mémoires du duc de Lauzun, A. Foryard, Paris 1922.
Cyt. za: J. Dackiewicz, Pary¿ zdradzony, czyli Izabela Czartoryska, Wyd. Lubelskie, Lublin
1975, s. 82-83.
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Moc mi³oci Czartoryskiej w wersji Cwietajewej jest tak ¿ywio³owa i intensywna, ¿e wprost roztapia siê w osobowoci francuskiego markiza i zatraca siebie.
Ksiê¿niczka umiera raczej z mi³oci i têsknoty, a jej g³owa wype³niona jest najczarniejszymi przeczuciami:
ß íå ïëà÷ó/ ß ïðîñòî óìèðàþ; ,,Íå â ñàíêàõ  íà ðóêàõ ëàêååâ ÷åðíûõ,/ Íå
ê êîðîëþ íà áàë  â ôàìèëüíûé ñêëåï; Íà çåìëå  äâå ñèëû / Ìåíÿ åùå
óäåðæèâàþò: ñûí/ È ñîëíöå. Ñìåðòü ïðèäåò, êàê ÷åðíûé âîðîí,/
Â ïîëíî÷íûé ÷åðíûé ÷àñ (III, 384385).

Wymienione przez Cwietajew¹ si³y utrzymuj¹ce Czartorysk¹ przy ¿yciu to
Lauzun: Cîëíöå! (III, 387)  w taki sposób go wita  oraz jego syn. Poprzednie
dzieci utraci³y dla niej jakiekolwiek znaczenie (co oczywicie jest chwytem poetki,
wzmacniaj¹cym moc uczucia bohaterki). Na pytanie Lauzuna, jak siê miewaj¹
najstarsze dzieci, Czartoryska odpowiada:
Òå?
Òåì ÿ íå ìàòü,  òû íå îòåö èì!
Ïóñòü Äåâà-Ìàòü â áåññòðàñòíîé ÷èñòîòå
Ñòîèò íàä èõ íåñ÷àñòíûì äåòñòâîì!
(Ëèõîðàäî÷íî)
Äà ÿ áû âûñóøèëà èõ â ïåñîê,
ß á â ñíåã çàðûëà èõ ïî øåþ:
Ëèøü òîëüêî á çíàòü, ÷òî ñòàíóò íà ÷àñîê
Âîò ýòè ùåêè ðîçîâåå! (III, 389).

Lauzun nie rozumie:
Ìíå ñòðàøíî ñëóøàòü...
×óäèùå,  íå ìàòü?
×òî æ, çàãîðþñü, êàê ïðîøëàÿ ñîëîìà!
Íå çà ãîðàìè  Ñóä! (III, 390).

Czartoryska jest wiadoma tego, ¿e Lauzun oddzia³uje na ni¹ poza jej wol¹:
ß ëü íå áûëà òâåðäà?!
Òðè êîðîëÿ óäîñòîâåðÿò.  ×àðû! (III, 390)

Pragnie ofiarowaæ mu polski tron, bowiem jej m¹¿, Adam Kazimierz, by³
jednym z kandydatów na króla (w rzeczywistoci Lauzun nie pretendowa³ do
tronu, nie mia³ do tego ¿adnych podstaw). Cwietajewa w Fortunie skupia swoj¹
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uwagê przede wszystkim na mi³oci kobiety, natomiast w rzeczywistoci uczucie
to by³o bardzo intensywne z obydwu stron. Lauzun pisze w Pamiêtnikach:
By³ to okres, kiedy czu³em siê ca³kowicie poch³oniêty przez namiêtnoæ. Ubóstwia³em tê kobietê, moja osoba wydawa³a siê niczym, jej  wszystkim. Najpotworniejsze nieszczêcia by³y mi znoniejsze od smutku, jaki móg³by kiedykolwiek zm¹ciæ jej duszê. Ona w mojej czyta³a. Mi³oæ i rozpacz wyziera³y z jej
oczu. Kocha³a mnie i nie potrafi³a ju¿ tego zataiæ. Ale pragn¹³em byæ szlachetny,
wiedzia³em, ¿e mam nad ni¹ w³adzê, u¿y³em jej, by broniæ Izabeli przede mn¹40.

Oczywicie zarówno postacie, jak i fakty przedstawione we wspomnieniach
Lauzuna zosta³y poddane twórczej transformacji, rozmijaj¹ siê wiêc z prawd¹ historyczn¹. W ten sposób Cwietajewa zawsze w swojej twórczoci poetyckiej tworzy
mit o bohaterze, czyli prawdê41. Zdaniem Josifa Brodskiego, poezja jest przet³umaczeniem prawd metafizycznych na jêzyk ziemski. To, co widzisz na ziemi, nie jest
zwyczajn¹ traw¹ czy kwiatkami, to s¹ okrelone relacje pomiêdzy zjawiskami, które
odgadujesz, i które odsy³aj¹ ciê do pewnego prawa najwy¿szego42. Tak wiêc
i Cwietajewa, nawet w tej w¹skiej sferze, jak¹ w tym artykule analizowano, operuje
postaciami i obrazami w swym nieustannym d¹¿eniu do spotkania siê z wiecznym.
Aneks
Nestor Halka Ledóchowski h. Sza³awa ok. 1450
1. Kosma Kazimierz Ledóchowski ok. 1480 + Senka ?? ok. 1480
1.1. Jan Ledóchowski ok. 1510
1.1.1. Gniewosz Ledóchowski Iwanowicz ok. 1540/45
1.1.1.1. Makary Ledóchowski (1570/931612) pisarz ziemski krzemieniecki
1.1.1.1.1. Samuel Ledóchowski (16161640) sêdzia ziemski krzemienicki + El¿bieta
Staniszewska ok. 1600
1.1.1.1.1.1. Stefan Ledóchowski ok. 1630, kasztelan wo³yñski + Anna Szredziñska ok.
1630
1.1.1.1.1.1.1. Franciszek Ledóchowski ok. 1660, kasztelan wo³yñski + Helena Siemaszko ok. 16601741, starocianka ³ucka
1.1.1.1.1.1.1.1. Adam Ledóchowski (16851754), kasztelan wo³yñski + Marianna
Wierzbowska ok. 1700
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Franciszek Antoni Ledóchowski (17281783) wojewoda czernichowski + Ludwika Denhoff, kasztelanka sieradzka

40
41
42

Ibidem, s. 95.
Por.: À. Ñààêÿíö, op. cit., s. 572.
È. Áðîäñêèé, Áîëüøàÿ êíèãà èíòåðâüþ, Çàõàðîâ, Ìîñêâà 2000, s. 285.
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1.1.1.1.1.1.1.1.1.6. Stanis³aw Ledóchowski (17641819) + El¿bieta Hoffman (ur.
1780) + Józefa Truskolaska 1781
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1. Anna Ledóchowska ok. 1790 + ?? Albertow, cywilny gubernator
Lubelski
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2. Franciszek Ledóchowski ok. 1790 + Maria Zofia Krompolc +
Ludwika hr. BroelPlater
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.1. Ludwika Tekla Ledóchowska +(1) Pawe³ Poklewski Kozie³³
+(2) ?? ¯elaskowski
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.1.1. rodziny: Poklewski Kozie³³
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2. W³adys³awa Katarzyna Ledóchowska + W³adys³aw PoklewskiKozie³³
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2.1. W³adys³aw Poklewski-Kozie³³
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2.2. Zdzis³aw Poklewski-Kozie³³
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2.3. Micha³ Poklewski-Kozie³³
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2.4. Stanis³aw Poklewski-Kozie³³
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2.5. Piotr Poklewski-Kozie³³
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.3. Zdzis³aw Ledóchowski
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.4. Bronis³aw Ledóchowski
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.5. Bogumi³a El¿bieta Ledóchowska + Juliusz bar. Ropp
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3. Marianna Ledóchowska (ur. 1806/1813) + £ukasz Biernacki
(ok. 17901879)
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.1. Micha³ Biernacki 1836
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.2. Aleksander Biernacki 1838
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.3. Leonid Biernacki 1839
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.4. Miko³aj Biernacki 1841
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5. Maria Biernacka (1840/421868) + Aleksander Meyn
(18361899) prawnik
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5.1. Maria Meyn (18681906) + Iwan Cwietajew (18471913)
profesor Uniwersytetu Moskiewskiego
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5.1.1. Marina Cwietajewa (18921941) + Siergiej Efron
(18931941)
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5.1.1.1. Ariadna Efron (19121972)
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5.1.1.2. Irina Efron (19171920)
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5.1.1.3. Georgij Efron (19251944)
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5.1.2. Anastazja Cwietajewa (18941993) + Boris Truchaczow
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5.1.2.1. Andrej Truchaczow (1912)
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.6. Zofia Biernacka 1843
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.7. Helena Biernacka 1846
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Ðåçþìå
Ïîëüñêèå èíñïèðàöèè Ìàðèíû Öâåòàåâîé
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû íîâûå èçûñêàíèÿ â îáëàñòè ãåíåîëîãèè Ìàðèíû Öâåòàåâîé,
â ÷àñòíîñòè, èñòîðèÿ ïîëüñêîé ëèíèè, èäóùåé îò áàáóøêè ïîýòåññû Ìàðèè Áåðíàöêîé (Ìåéí).
Óñòàíîâëåíû ïðåäïîëîæèòåëüíûå ãîäû æèçíè ïîëüñêèõ ïðåäêîâ Öâåòàåâîé, â ÷àñòíîñòè,
ïðàáàáóøêè  Ìàðèàííû Ëåäóõîâñêîé è ïðàäåäóøêè Ëóêè Áåðíàöêîãî, ïðàäåäóøêè
Àëåêñàíäðà Áåðíàöêîãî, a òàêæå ïðàïðàäåäóøêè Ñòàíèñëàâà Ëåäóõîâñêîãî è ïðàïðàáàáóøêè
Åëüæáåòû Õîôôìàí è ò.ä, äî ëåãåíäàðíîãî îñíîâàòåëÿ ðîäà Íåñòîðà Õàëêè Ëåäóõîâñêîãî
ãðàôà Øàëàâû (Ñàëàâû), æèâøåãî â ñåðåäèíå XV âåêà. Âòîðàÿ ÷àñòü ñòàòüè ïîñâåùåíà
ïîýòè÷åñêèì èíñïèðàöèÿì ïîëüñêèìè ãåðîÿìè (â ÷àñòíîñòè, ñîáñòâåííîé áàáóøêîé,
Ñàìîçâàíöåì, Ìàðèíîé Ìíèøåê, Èçàáåëëîé ×àðòîðûéñêîé), ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ
è ïåðåîñìûñëåíèÿ îáðàçîâ, ïðîèçîøåäøåãî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè â ïîýòè÷åñêîì ñîçíàíèè
Öâåòàåâîé. Àíàëèç ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé ñíàáæåí êîììåíòàðèÿìè è óòî÷íåíèÿìè,
âçÿòûìè èç âîñïîìèíàíèé è ýññå Öâåòàåâîé, à òàêæå èç íåêîòîðûõ äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

Summary
Polish inspirations of Marina Cvietaeva
The article introduces new results of the genealogy research into Marina Cvetaevas family,
particularly of its Polish line that can be traced back to the poets grandmother Maria Bernacka
(Mayn). The approximate life periods of the poets Polish ancestors such as: grand grandmother
Marianna Leduchovska and grand grandfather Luka Bernatsky, as well as grand grand grandfather
Stanislav Leduchovsky and grand grand grandmother Elzhbeta Hoffman till the dynastys legendary
founder Nestor Halka Leduchovsky count Shalava (Salava) (who was lived in the middle of the 15th
century) have been set. The second part of the article draws the readers attention to some great
Polish characters who provided the inspiration for Cvetaevas poems, e.g. the pretender for the
Russian throne called Dymitri the Impostor, Marina Mnishek, Isabella Chartorysky and the poets
grandmother. Besides her poetic inspirations this part of the article is also focused on the process of
creating and rethinking the conception of characters, that took place in her poetic mind after some
time. The analysis of the poetical pieces is supplemented with commentary and some remarks, taken
from the poets memories and essays as well as some other sources.
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Karpaty w twórczoci Bohdana Ihora Antonycza
i Jerzego Harasymowicza
Miejsce urodzenia cz³owieka, a tym bardziej twórcy, staje siê dla niego
w okrelonym momencie punktem odniesienia, uwiêconym toponimem, swoistym sacrum, a czêsto tak¿e utracon¹ arkadi¹. Czy dla ka¿dego?  zapewne nie,
ale dla zdecydowanej wiêkszoci ludzi, którzy miejsce takie z ró¿nych powodów
opucili, bez w¹tpienia tak. Doæ przywo³aæ naszych wieszczów, Adama Mickiewicza i Juliusza S³owackiego czy jeszcze Tarasa Szewczenkê, by wskazaæ tych
najznamienitszych S³owian. Jak ogromnym ³adunkiem têsknoty i ¿alu przepe³nione
s¹ utwory i wspomnienia wielu twórców z ró¿nych epok i fal emigracji  czy to
polskiej, czy rosyjskiej nie ma potrzeby przekonywaæ.
Je¿eli dodatkowo na ten fakt nak³ada siê jeszcze co, co mo¿na nazwaæ
literackoci¹ miejsca, to uzyskuje ono dodatkowy komponent podnosz¹cy jego
rangê. W naszym wypadku mo¿emy na pewno mówiæ o poetyckim statusie Karpat w odniesieniu do twórczoci Jerzego Harasymowicza, natomiast Bohdan Ihor
Antonycz ze swoimi zielonymi Beskidami zdecydowanie bli¿szy jest temu widzeniu i tej tradycji, jakie wytworzyli mieszkañcy gór w granicach wyznaczonych
z jednej strony Popradem, a z drugiej Sanem1. Bez takiego nieco bardziej konkretnego wpisania obu poetów w topografiê Karpat analiza ich wierszy bêdzie
utrudniona. Dla Harasymowicza bowiem s¹ one o wiele bardziej rozleg³e  obejmuj¹ obszar gdzie od Huculszczyzny do Mochnaczki czy Muszyny, a zatem
okolic, które sta³y mu siê bliskie z racji tzw. dowiadczeñ ¿yciowych i wyboru
dokonanego przez dojrza³ego cz³owieka i poetê.
Ogl¹du takiego obiektu, jakim s¹ góry w ¿yciu cz³owieka, grupy czy narodu,
mo¿na byæ dokonaæ w kilku aspektach. Podstawowy zdaje siê byæ ten, kiedy
uznajemy je za miejsce trwania, tworzenia piêkna w postaci materialnej i duchowej, a tak¿e obszar wpisany w historiê i kulturê w wymiarze grupowym czy
narodowym. Obaj mistrzowie s³owa zajmuj¹ w tej kwestii pozycjê wyj¹tkow¹,
1

Zob. m.in. J. A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wroc³aw 1991.
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tworzyli bowiem w krêgu pañstwowoci polskiej i kultury silniejszego s¹siada,
maj¹c za sob¹ tradycjê wyniesion¹ z domu rodzinnego i najbli¿szego im krêgu.
Nie by³y to wcale odmienne obszary kulturowe, bo s³owiañskie przecie¿, ale ten
poznawany jako pierwszy, na pewno przez Antonycza, ukszta³towany zosta³
w duchu tzw. rytu wschodniego.
To, co bêdê próbowa³ zrobiæ, wczytuj¹c siê w poezjê obu autorów, biec
bêdzie równolegle, czasami bardzo blisko, zachodz¹c wrêcz na siebie tak w sferze
kreacji, ogl¹du czy te¿ sposobu metaforyzacji wiata przedstawionego. Znacz¹c¹
przeszkod¹ ku temu, by zbli¿enie to by³o mo¿liwie najwiêksze, jest moment
temporalny, jako ¿e dziel¹ poetów dwa, a nawet trzy dziesiêciolecia. Je¿eli bowiem Antonycz zakoñczy³ swe wêdrowanie po Beskidach w roku 1938, to dla
Harasymowicza by³ to pocz¹tek poznawania gór, po³onin i lasów na wschodnim
³uku Karpat. Mieli zatem autorzy ³agodnych liryków  ¿e sparafrazujê znane
okrelenie odnosz¹ce siê do wierszy autora Zielnika  zupe³nie odmienne obrazy
przed oczami. Karpaty, w ich czêci zwanej Beskidem S¹deckim, Niskim
i Wschodnim, by³y w czasach Antonycza miejscem, gdzie rozbrzmiewa³a ruska
mowa, jak j¹ wtedy okrelano, s³ychaæ by³o cerkiewne piewy, a doliny pe³ne by³y
wiosek i ludzi. W po³owie lat 50. ubieg³ego wieku, kiedy penetrowaæ zacz¹³ je
poetycko i turystycznie Harasymowicz, zasta³ tam opuszczone i spalone wsie,
zdewastowane i zbezczeszczone cmentarze i cerkwie, w których, jak pisa³ on
w tomiku Wierszy beskidzkich: Nie ma kto piewem ruskim wiêtych napoiæ2.
Swoje wêdrowanie po Beskidach koñczy Harasymowicz w okolicach wspomnianych ju¿ Mochnaczki i Muszyny, które sta³y siê dla niego odskoczni¹ od wielkomiejskiego gwaru Krakowa. Miejscowoci te przetrwa³y dziejowe po¿ogi dziêki
temu, i¿ znajdowa³y siê na pograniczu obu etnosów.
Je¿eli zaczniemy od Antonycza, co narzuca chronologia, to wypadnie nam
odnotowaæ, i¿ identyfikowa³ siê on z ludmi, jacy zasiedlali zielone doliny Karpat.
Czujemy to w dziesi¹tkach wierszy poety, w jego elegiach, jak lubi³ nazywaæ
swoje utwory, w których powraca³ zwykle do dzieciñstwa i wczesnej m³odoci.
W Elegii o piewnych drzwiach (ªëåã³ÿ ïðî ñï³âó÷³ äâåð³, 1934) powiada tak:
Ñï³âó÷³ äâåð³, ñèâèé ÿâ³ð,
Ñòàðèé, ìàëüîâàíèé ïîð³ã.
Òàê çàëèøèëèñÿ â óÿâ³
Ì³ñöÿ äèòÿ÷èõ äí³â ìî¿õ.
[...]
Íà êè÷åðàõ ñèâàñò³ òðàâè,
2

J. Harasymowicz, Wiersze beskidzkie, Warszawa 1986, s. 12.
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×åðëåíèé êàì³íü ó ð³ö³.
Ñìîëèñòà í³÷ ³ äåíü ñìóãëÿâèé,
Íåìîâ öèãàíêà íà ëèö³.
[...]
Íà ñõèë³ ã³ð, íåíà÷å ëàòà,
Ïðèøèòå äî ë³ñ³â ñåëî3.

W innych wierszach, takich jak Autobiografia (Àâòîá³îãðàô³ÿ, 1931) czy
Zielona elegia (Çåëåíà ºëåã³ÿ, 1931) powraca obraz bliskich sercu miejsc, oraz
spêdzonych tam dni, przy czym, co charakterystyczne, nazywa siebie wtedy
Antonycz poet¹-poganinem:
Â ãîðàõ, äå áëèæå ñîíöÿ, ïåðøèé ðàç
ïðèãëÿíóâñÿ íåáó,
òîä³ ùîñü äèâíå é íåçíaíå ïðîáóäèëîñÿ â ìåí³
³ ï³äíåñëàñÿ ãîëîâà, ³ ñëîâà ïðèéøëè äî óñò
çåëåí³. [...]
Ìî¿ ï³ñí³  íàä ð³êîþ ÷àñó êàëèíîâèé ì³ñò,
ß  çàêîõàíèé â æèòò³ ïîãàíèí. (s. 93)

Pada tu zapewne jedna z najwa¿niejszych deklaracji poety, której pozosta³ on
wierny ca³e swoje tak krótkie ¿ycie, a mianowicie, ¿e kocha on ten dar, jaki
otrzyma³ o Natury i od Boga, pozostaj¹c zawsze ch³opcem ze s³oñcem w kieszeni. Odnotujmy jeszcze tylko, ¿e nie zawsze to, co maluje poeta s³owem, jest
piêkne, ale dotyczy zwykle bardzo skromnego czy wrêcz biednego bytowania
mieszkañców Beskidów, one same natomiast, z zieleni¹ lasów, szumem potoków,
sk¹pane w s³oñcu s¹ piêkne, zaczarowane, tajemnicze. W cytowanej ju¿ Elegii
o piewnych drzwiach, jak nieprzyjemny zgrzyt pojawia siê wród obrazów
szczêliwego dzieciñstwa wspomnienie o tej ziemi, która ledwo mog³a wykarmiæ
swoich gospodarzy:
Ï³ä ñèâèì íåáîì ðîçñòåëèëàñü
çåìëÿ â³âñà òà ÿë³âöþ.
Ñêîðáîòà ìîõîì îïîâèëà
çàäóìàíó êðà¿íó öþ.
ßê ñèìâîë çëèäí³â âèðîñòàº
Ãîëîäíå ç³ëëÿ  ëîáîäà.
Â³äâ³÷íå íåáî ³ áåçêðàº,
â³äâ³÷íà ëåìê³âñüêà íóæäà. (s. 99)
3

Á. ². Àíòîíè÷, Ïîåç³¿, Êè¿â 1989, s. 96 (kolejne cytaty wg tego wydania w tekcie z podaniem strony).
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Je¿eli chodzi o Harasymowicza, to jego poczucie wspólnoty z górami i jej
mieszkañcami nie jest tak jednoznaczne i bezporednie, chocia¿ deklaratywnie
rzecz wygl¹da doæ skonkretyzowanie. Poeta powiada bowiem: Czemu moje
wiersze mieszkaj¹ w górach? To znaczy przede wszystkim moja liryka wywodzi
siê z gór. Czemu? Czy ja wiem? Mo¿e dlatego, ¿e du¿a czêæ mego ¿ycia w górach pozosta³a. Tego ¿ycia lepsze i te najbardziej dramatyczne wydarzenia. Karpaty to by³ i rzeczywicie pozosta³ mój pokój do pracy, mój dom. Swoich korzeni
szuka poeta gdzie dalej, poza Bieszczadami: Gdzie tam, gdzie s¹ szczyty Paraski, Popadii, Sywuli. Bo stamt¹d zesz³o z gór w doliny moje nazwisko. [...] Piszê
na dwie rêce. Dwoma liciastymi piórami. [...] Moje skrzyd³a s¹ prawdziwe,
zwyk³e. Mój wiersz naprawdê kr¹¿y nad ³emkowsk¹ wiosk¹. [...] Na stole mam
lichtarz cerkiewny, lecz piszê po polsku4.
Byæ mo¿e w naszej rzeczywistoci lat 60.80. XX wieku nawet takie samookrelenie nie pozwala³o twórcy dochowaæ wiernoci danemu s³owu, ale o tym
mówiæ nie bêdziemy. Kwestia ta wykracza poza ramy niniejszego artyku³u i wymaga siêgniêcia do archiwum poety. Spróbujmy natomiast znaleæ w jego wierszach tematyczn¹ i rodzajowo-metaforyczn¹ bliskoæ z Antonyczem. Ma bowiem
Harasymowicz swój Dom w górach, ale jaki:
Chmur gonne brzozy nie¿ne
Gospodarz zgina jednym wierszem
I pêdzi nad chmurami koñ
I w siodle dwiga z gromów dom5.

Gdyby go nieco bardziej zmaterializowaæ, to mog³oby to byæ miejsce np.
w Mochnaczce. W zbiorku Wiersze mi³osne po próbie napisania konterfektu
ukochanej w czternastu ods³onach pójdzie z ni¹ do tego miejsca dziesiêæ razy!
Musia³o to byæ dawno, poniewa¿ poeta pamiêta, ¿e zdjê³a wtedy dla niego z siebie bez s³owa/ dwudziestoletni dzieñ6 . Jego dom, miejsce wybrane, ma rysy
metaforyczne, tak jak oczy dziewczyny ze wspomnianego konterfektu, w których
widzi on odbite dwie cerkwie/ pe³ne ³ez7.
W zbiorku Zielnik z 1972 roku, a wiêc z okresu, kiedy Harasymowicz by³ ju¿
uznanym poet¹, promowanym przez takiego mentora i mecenasa jak Kazimierz
Wyka (zastanowiæ by siê mo¿na tylko, czy by³ to dla Harasymowicza zawsze kto
4
5
6
7

J. Harasymowicz, Ca³a góra barwinków, Kraków 1983, s. 5.
Ibidem, s. 8.
J. Harasymowicz, Wiersze mi³osne, Kraków 1979, s. 73.
Ibidem, s. 72.
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w najlepszym tego s³owa znaczeniu) znalaz³ siê tylko wiersz Rodowód i Pascha
Chrysta. Poemat wielkanocny, które wydaj¹ siê byæ deklaratywne, choæ niezupe³nie
wprost. Ten pierwszy jest po prostu przypomnieniem, przywo³aniem przodków:
Po pradziadach mam
Po babce Niemce
tr¹by sk³onnoci dête
gramatyczne rymy
Po dziadku Rusinie
ikony w kadzide³ dymie
zdolnoæ diaka skryby
Po matce Tatarce
nieokie³znanoæ ¿ycia
wist uczuæ
sumienie czarne
Jestem sto³em
zapisanym ju¿ dawniej8.

Natomiast w Poemacie wielkanocnym mamy zanurzenie w ruskoci narzuconej przez tradycjê, religiê, miejsce trwania na ziemi. W zawartoci faktograficznej
poemat jest niezwykle bogaty i wstrz¹saj¹cy, co mo¿emy tylko zaanonsowaæ,
zwracaj¹c przy tym uwagê na fakt, i¿ poeta odnosi siê w nim do tragicznych
wydarzeñ, których nie do¿y³ Antonycz. Harasymowicz jest rozdarty i czuje siê
ograniczony:
Praca moja jest wyklêta
S³upem siê wzbija ze sto³u dym
Na dwoje wró¿y pisz¹ca rêka
Nie wie co domem nazwaæ swym9.

Ci¹¿y nad poet¹ ruska chor¹giew nazwiska, któr¹ otrzyma³ po dziadku  on
te¿ jest g³ówn¹ postaci¹ poematu. Ani s³owem Harasymowicz nie wspomina tu
swego ojca, co dodatkowo uzasadnia poczynion¹ wy¿ej uwagê o ci¹¿¹cych uwarunkowaniach.
Historia, jaka przetoczy³a siê przez te góry, zbli¿a obu twórców, ale dla
Antonycza zamyka siê wczeniej  na roku jego mierci, dlatego te¿ odnajdujemy
8
9

J. Harasymowicz, Zielnik, Kraków 1972, s. 45.
Ibidem, s. 99.
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u niego pog³osy dzia³añ opryszków-zbójników, konfederatów czy echo I wojny
wiatowej. Harasymowicz jest o wiele rozleglejszy w swoim ogl¹dzie materii
historycznej, poniewa¿ nawi¹zuje do pierwszych w³adców Rusi i koñczy na wydarzeniach II wojny wiatowej oraz powojniu. By³ on wiadkiem tego, czego nie
do¿y³ autor Zielonej Ewangelii. Ten w¹tek rozwa¿añ przerwiemy w tym miejscu,
odnotowuj¹c tylko, ¿e nie spe³ni³o siê jego przekonanie o wiecznym trwaniu
ziomków w tych górach:
Ðîêî÷óòü â³éíè ³ ìèíàþòü,
çì³íÿþòüñÿ âîëîäàð³,
ë³òà ïëèâóòü, ìîâ ã³ðñüê³ âîäè,
³ ïðî îïðèøê³â äîù îñ³íí³é
âæå ò³ëüêè ñïîìèíè âèâîäèòü.
×èìàëî áóð òàê ïðîãóëî,
Ëèø òè îäíàêå é íåçì³ííå,
äàëåêå ëåìê³âñüêå ñåëî. (s. 99)

Wydarzenia historyczne, burze, których tyle przegrzmia³o, zajmuj¹ u Harasymowicza niepomiernie wiêcej miejsca. Wp³yn¹³ na to zapewne dodatkowo przekaz rodzinny. Je¿eli chodzi o mieszkañców gór, to wydarzenia te, np. czasy
konfederacji, zawa¿y³y na kszta³towaniu ich wiadomoci. Poczuli oni wtedy sw¹
odrêbnoæ jêzykow¹ i kulturow¹. Dla poety natomiast tamte wydarzenia maj¹
posmak koñca z³otego wieku, upadku naszej wielkoci:
Gdy tymczasem kilka koni
Trochê wozów z polskim s³owem
Parska wolnoæ i co wioz¹
Rêce zgni³e i koronê
I potrójnie ¿egna siê Mochnaczka
Kogo w saniach wióz³ Pu³awka
Co za zw³oki na tej s³omie
Jak ogromne i w koronie10.

Tak tragicznych obrazów z historii nie znajdujemy u Antonycza. Dla niego
minione wieki to swego rodzaju punkt odniesienia i sfera milczenia, zapewne
bolesna, dlatego ¿ywo reaguje on na wydarzenia bie¿¹ce, np. wojnê w Hiszpanii
w wierszu S³owo o Alkazarze (Ñëîâî ïðî Àëüêàçàð, 1936).
10

J. Harasymowicz, Wiersze beskidzkie..., s. 20.
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Jak bliscy, a zarazem odmienni s¹ obaj piewcy Karpat, najlepiej mo¿e widaæ
na przyk³adzie prezentacji mieszkañców gór. Antonycz czuje siê jednym z nich.
W przywo³ywanej ju¿ Elegii o piewnych drzwiach widzimy to w obrazie domu,
cerkwi, ludzi, obyczajach i tradycji, w tañcach, piewie i wierzeniach. Jak silne
jest to poczucie wiêzi, niech wiadczy fakt, ¿e w roku 1934 poeta wydaje jednoznacznie autobiograficzny tomik Trzy piercienie (Òðè ïåðñòåí³), w którym znalaz³y siê najwspanialsze beskidzkie liryki, takie jak Do wiosny (Äî âåñíè), Wie
(Ñåëî), Bo¿e Narodzenie (Ð³çäâî) czy Kolêda (Êîëÿäà). W trzecim z nich poeta
cieszy siê z narodzin Jezusa, a w Kolêdzie maluje sanie, w jakich po tych górach
jedzie Jasna Pani:
Õîäèòü ñîíöå ó êðèñàí³
ñïèòü ñëîâÿíñüêåº Äèòÿ.
¯äóòü ñàí³, ïëà÷å Ïàí³,
ñí³ãîì ñòåëèòüñÿ æèòòÿ. (s. 120)

Tak bêdzie w wielu innych wierszach, m.in. w Czeremchach (×åðåìõè):
Ìîÿ êðà¿íî âåðõîâèííà
Í³, íå çàáóòü òâî¿õ ÷åðåìõ,
Êîëè íàä íèìè ì³ñÿöü ëèíå
Â³âñÿíèì êàëà÷åì! (s. 177)

Postawa Harasymowicza jest wyranie odmienna, poniewa¿ wpisuje siê on
w karpacki pejza¿ nie sam niejako, a poprzez swoich przodków. Poeta jest w tym
wierszowaniu ogromnie ¿yczliwie nastawiony do beskidzkiego ludu i dlatego z takim ¿alem, przejêciem, a nawet gniewem mówi o dziadkowych braciach Rusinach. Przywo³anie tu nawet drobnej czêci wierszy, w których brzmi¹ echa piewów, tañców, obyczajów i piêkna tych gór nie jest mo¿liwe. Tomik Wierszy
beskidzkich otwiera, jak siê wydaje, swoista autoprezentacja poety:
W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze s¹ w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Bior¹ mnie klony za wnuka11.

Powroty poety w góry to sta³y i zapewne najczêstszy motyw jego wierszy.
Podobnie powraca tam Antonycz. Bez obawy o pomy³kê mo¿na powiedzieæ, i¿
11

Ibidem, s. 5.
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Harasymowiczowe przekonanie: ¯e jedna jest tylko m¹droæ/ Dzie³o zdjête
z gór12 wspólne jest dla obu twórców. W postrzeganiu wiata, jego piêkna i brzydoty, s¹ oni wyczuleni na zmiennoæ i barwy. Buduj¹ jedn¹ wielk¹ metaforê
wiata przedstawionego. ¯aden obraz nie powstaje bez odwo³ania siê do wyobrani tak poety-nadawcy, jak i czytelnika-odbiorcy. To podobieñstwo poetyckiej wizji
ka¿e zastanowiæ siê nad praród³em tej nieokie³znanej obrazowoci. Niew¹tpliwie
wyp³ywa ono z zas³uchania siê w tradycjê miejscowego folkloru, a w przypadku
Harasymowicza mo¿e prowadziæ do zbiorków Antonycza wydanych przed wojn¹
we Lwowie, co wymaga jeszcze potwierdzenia.
Odnotowalimy ju¿, ¿e wiat widziany przez autora Zielonej Ewangelii zosta³
zburzony przez wichry historii, ale Harasymowicz zdaje siê temu przeczyæ, wskazuj¹c na przyk³ady odradzaj¹cego siê ¿ycia w cyklu wierszy o takich miejscach,
jak Bortne czy Bielanka:
Gospodyni wysz³a przed dom
 zwo³uje kaczeñce z ³¹k
sypie  wiat³o
Gospodarz buduje wóz
pojedzie po siano
na drug¹ stronê nieba [...]13

Dzieje siê tak dlatego, ¿e wracaj¹ ludzie i ptaki:
Powietrze ca³e na bia³o
 Bortne
pod ró¿nie wygiêtymi
kopu³ami
Stolica £emków
i jaskó³ek
które te¿ wróci³y14.

I ju¿ na koniec zaanonsujê jeden tylko jeszcze, mo¿e najbardziej niezwyk³y,
a zarazem artystycznie najbardziej oryginalny motyw zbli¿aj¹cy twórców, a mianowicie sposób tworzenia iluzji wiata przedstawionego, który staje jedn¹ wielk¹
metafor¹ ¿ycia w przyrodzie i z przyrod¹. Mo¿emy tu pozwoliæ sobie na przyto12
13
14

Ibidem.
Ibidem, s. 30.
Ibidem, s. 33.
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czenie po jednym przyk³adzie takiej poetyckiej wizji, samo zagadnienie za wymaga wiêkszej rozprawy. Sporód dziesi¹tków wierszy wybieramy po jednym krótkim obrazie. Antonycz tak maluje zimê:
Kðàâö³ ëèñèöÿì õóòðà øèþòü
â³òðè íà áóðþ ãð³çíî òðóáëÿòü.
Î Áîæå, ñòåðåæè â çàâ³þ
³ ëþäñüê³, ³ çâ³ðÿ÷³ êóáëà.
Ó ñòî ìëèíàõ çèìà ïøåíèöþ
íà ñí³ã ñð³áëÿñòî-ñèí³é ìåëå.
Íàçóñòð³÷ áóð³ í³÷ ³ñêðèòüñÿ
ïðèâàáëþþ÷è íåáîì ñåëà. (s. 220)

A Harasymowicz tak widzi padziernik:
Pod lasem stoj¹
czerwonoskóre pu³ki
jesiennych ptaków
We mgle jedzie
wóz bez konia
Bo na pewno
koñ siedzi w wozie
wypoczywa w ko¿uchu
Za wóz
samo mu ci¹gnie
wiekowe
przyzwyczajenie15.

W poetyckim pejza¿u beskidzkich dolin i lasów zacieraj¹ siê realne kontury,
a my ulegamy temu czarowi.

15

J. Harasymowicz, Ca³a góra

, s. 83.
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Ðåçþìå
Êàðïàòû â òâîð÷åñòâå Á. È. Àíòîíû÷à è Å. Ãàðàñûìîâè÷à

Òåêñò ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà õóäîæåñòâåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ãîð
â ïîýçèè äâóõ çíàìåíèòûõ àâòîðîâ. Ðåàëèçîâàëàñü îíà íàìè íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ
íåñêîëüêèõ ñóùåñòâåííûõ ïðîáëåì çàòðàãèâàåìûõ ýòèìè ïîýòàìè. Íèìè ÿâëÿþòñÿ ì. äð.
òàêèå âîïðîñû êàê ïðåáûâàíèå íà îïðåäåëåííîì ìåñòå è ñîçèäàíèå êðàñîòû â åå äóøåâíîé
è ìàòåðèàëüíîé ôîðìå, à òàêæå ïðîÿâëåíèå ýòîãî ìåñòà è åãî æèòåëåé â èñòîðè÷åñêîì
ïîðÿäêå.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ìíîãèõ ñòèõîòâîðåíèé è òàêîé ïîýòè÷åñêîé ôîðìû êàê ïîýìà
ó ýòèõ àâòîðîâ, äîêàçûâàåò ÿâíûå ñõîäñòâà â ôîðìàõ õóäîæåñòâåííîãî âûðàæåíèÿ, ñðåäè
êîòîðûõ îäíîé èç ñàìûõ îðèãèíàëüíûõ ñîñòàâíûõ îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
íåîáûêíîâåííàÿ ëåãêîñòü ìåòàôîðèçàöèè èçîáðàæàåìîãî ìèðà.

Summary
The Carpathians in the works of B. I. Antonych and J. Harasymovich
The paper is an attempt to compare the artistic vision of the Carpathian Mountains in the poetry
of the two outstanding authors. It has been made with reliance on the analysis of several significant
aspects that might be noticed in both cases. They encompass such questions as, for instance,
remaining in a given place and creating beauty in its spiritual/material dimensions as well as the
historical existing of this area together with its inhabitants. The comparative fathoming of numerous
poems and other poetic forms indicates decisive similarities between the two authors ways of artistic
expression whose essential and one of the most original components is an exceptional capability of
metaphorising presented world.
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Dymitr i Maryna. Dramaturgiczne uzasadnienie w¹tku
w sztukach rosyjskich XIX stulecia
Okres zamêtu w starej Rusi, jak te¿ kilka innych wielkich wydarzeñ o znaczeniu prze³omowym dla dziejów pañstwa, sta³ siê czêstym i uzasadnionym tematem w literaturze, zw³aszcza w dramaturgii, buduj¹cej przecie¿ swój wiat ze
zdarzeñ i sytuacji brzemiennych w konflikty, zapowiadaj¹cych nieodzown¹ w dramacie walkê przeciwieñstw, napiêcia i emocje oraz stwarzaj¹cych mo¿liwoæ weryfikacji postaw ludzkich wobec spraw wielkiej wagi. W owym czasie by³ to
przede wszystkim, tak chêtnie eksploatowany potem przez dramatopisarzy, kryzys
w pañstwie spowodowany bezkrólewiem, walk¹ o w³adzê, tajemnicz¹ postaci¹
Dymitra Samozwañca i oczywicie polsk¹ interwencj¹ zagra¿aj¹c¹ ruskiemu tronowi. O czasie smuty pisali w XIX wieku m.in. Wasilij Narie¿ny (Dymitr
Samozwaniec, 1804), Aleksander Puszkin (Borys Godunow, 1826), Alieksiej Chomiakow (Dymitr Samozwaniec, 1832), Wilhelm Kuchelbecker (Prokofij Lapunow,
1834), Aleksander Ostrowski (trylogia: Koma Zacharycz Minin-Suchorêki, 1862,
Dymitr Samozwaniec i Wasilij Szujski, Tuszyno, 1867), Aleksiej To³stoj (Car
Borys, 1869).
Dla wielkiej polityki istotny by³ zwi¹zek samozwañczego cara z Maryn¹
Mniszchówn¹, który przypieczêtowa³ porozumienie Dymitra z Polsk¹ i zagwarantowa³ pomoc dla jego rz¹dów, jak równie¿ by³ znacz¹cym posuniêciem w dalekosiê¿nych planach Polski wobec Rusi. Nic nie wskazuje na to, ¿e ze strony Maryny
by³o co wiêcej, ale Samozwaniec darzy³ urodziw¹ polsk¹ pannê gor¹cym uczuciem. Tak przynajmniej mówi literatura. Nie wszyscy jednak wymienieni wy¿ej
autorzy zamieszczali w swoich sztukach w¹tki zwi¹zane z Maryn¹, choæ podrêczniki historii jej wcale nie pomijaj¹, podkrelaj¹c zw³aszcza polityczne i historyczne
znaczenie koronacji Mniszchówny na carow¹ Rusi. Najwiêksze obawy wród
uprzywilejowanego bojarstwa zaczê³a wszak¿e budziæ ambitna córka wojewody
sandomierskiego, paradoksalnie, po mierci swego ma³¿onka. Najpierw, kiedy po
wypuszczeniu jej z wiêzienia zwi¹za³a siê z Dymitrem Samozwañcem II i urodzi³a
mu syna. Potem, kiedy owdowia³a po raz drugi i nadal, jak pisze Ludwik Bazylow:
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nie rezygnowa³a z gry1. Przysta³a bowiem do atamana Iwana Zarudzkiego,
który dowodzi³ zwolennikami £¿edymitra, chc¹c by jej nowo narodzone dziecko
zosta³o uznane za prawowitego carewicza. Wspólne odt¹d losy atamana i Mniszchówny potoczy³y siê jednakowo¿ zupe³nie niezgodnie z planem. Si³y Zarudzkiego
stopniowo s³ab³y, spada³o poparcie dla podejmowanych przez niego akcji i brakowa³o sympatii dla jego osoby, gdy¿ cieszy³ siê w¹tpliw¹ s³aw¹ awanturnika i grabie¿cy niszcz¹cego na swojej drodze wszystko i wszystkich. Z³apano go w koñcu
i wbito na pal. Natomiast mieræ Maryny w tajemniczych okolicznociach w wiêzieniu w 1614 r. i powieszenie jej czteroletniego synka wiadczyæ mo¿e, i¿ pierwszy z rodu Romanowów nie by³ dostatecznie pewny swych rz¹dów. Obawia³ siê,
¿e w sytuacji jakiegokolwiek konfliktu Maryna mog³a staæ siê, jak to ju¿ pokaza³y
pierwsze lata zamêtu, pretekstem do wszelkich roszczeñ o w³adzê.
Nie da siê wiêc pomin¹æ milczeniem historycznej roli piêknej wojewodzianki.
Tote¿ treæ niektórych dramatów rekonstruuje prawie w ca³oci zawik³ane losy tej
postaci, nie mniej zagadkowej i tajemniczej ni¿ osoba jej pierwszego mê¿a. Puszkin np. przedstawi³ pocz¹tek znajomoci Dymitra i Maryny, zabiegi przysz³ego
cara o mi³oæ niedostêpnej osiemnastolatki. Dzieje jej ma³¿eñstwa z Dymitrem,
koronacjê, pobyt w Moskwie odnajdziemy w sztukach Chomiakowa i Ostrowskiego. Kuchelbecker natomiast siêgn¹³ do koñcowej fazy dramatycznych przygód
Mniszchówny i w dramacie Prokofij Lapunow ukaza³ jej przygotowania do
ucieczki z Zarudzkim po tym, jak czyni³a wszystko, by zemciæ siê na Rusinach
za swe niepowodzenia, za ostracyzm doznany w obcym kraju i jak obdarzy³a
nieodwzajemnion¹ mi³oci¹ tytu³owego bohatera, którego zawsze oszczêdza³a,
knuj¹c intrygi przeciw bojarom.
Dramat to jednak osobliwy rodzaj literacki i traktuje o wydarzeniach historycznych nie tylko z kronikarskiego obowi¹zku. Co prawda, np. Ostrowski zaznacza w podtytule swoich utworów, ¿e s¹ one kronik¹, ale ich lektura przekonuje, ¿e
mamy do czynienia tylko ze specyficznym ujêciem konfliktu dramaturgicznego,
gdzie wydarzenia historyczne pos³u¿y³y do skonfrontowania dwóch ró¿nych osobowoci, co zaznaczone zosta³o ju¿ nawet w tytule Dymitr Samozwaniec i Wasilij
Szujski. Ka¿dy autor ma swoje preferencje. Pytanie w niniejszym kontekcie jest
nastêpuj¹ce: na ile w strukturze przywo³anych wy¿ej sztuk o czasach zamêtu
w historii Rusi nieodzowny by³ w¹tek Maryny i czy bez tej postaci mo¿na by³o
zrealizowaæ w nich w pe³ni zamierzone cele?
W Borysie Godunowie Puszkin chcia³ przede wszystkim pokazaæ prawdê
historyczn¹ i tragediê narodu. Tytu³ jest prowokuj¹cy i polemiczny w stosunku do
1

L. Bazylow, Historia Rosji, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1975, s. 139.
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osiemnastowiecznej tragedii Aleksandra Sumarokowa Dymitr Samozwaniec, omijaj¹cej wszystkie prawdy i fakty, koncentruj¹cej siê na potêpieniu w³adcy-tyrana.
W utworze Puszkina wszyscy s¹ równoprawnymi bohaterami. Dramatyczne postacie smuty to nie tylko Borys Godunow czy Dymitr Samozwaniec. Nie chodzi
te¿ o to, kto bêdzie carem, ale czy bêdzie kierowaæ siê dobrem pañstwa i narodu,
czy te¿ w pierwszym rzêdzie bêdzie chcia³ zaspokoiæ w³asne ambicje. Wymowne
milczenie narodu w koñcowej scenie sugeruje, ¿e zawierucha historii nie skoñczy
siê wraz z przybyciem nowego cara, którego postawa wcale nie zapowiada stabilizacji. Wniosek ten nasuwa w³anie w¹tek Maryny, potrzebnej do wys³uchania
spowiedzi Dymitra, w której wyjawia on, ¿e nie zale¿y mu na koronie, lecz na
mi³oci wojewodzianki. Dziewczyna jednak stara siê za wszelk¹ cenê sk³oniæ
Samozwañca do walki o tron. Wed³ug zamys³u Puszkina Maryna mia³a reprezentowaæ niepohamowan¹ ¿¹dzê panowania i przedk³adaæ to nad uczucie mi³oci
kieruj¹ce postêpowaniem Dymitra, który przede wszystkim pragnie przygód, chce
¿yæ intensywnie, o czym mówi jeszcze w klasztorze, zwracaj¹c siê do Pimiena:
Êàê âåñåëî ïðîâ¸ë ñâîþ òû ìëàäîcòü!
Òû âîåâàë ïîä áàøíÿìè Êàçàíè,
Òû âèäåë äâîð è ðîñêîøü Èîàííà!
Ñ÷àñòëèâ, à ÿ îò îòðî÷åñêèõ ëåò
Ïî êåëèÿì ñêèòàþñü, áåäíûé èíîê!
Çà÷åì è ìíå íå òåøèòüñÿ â áîÿõ
Íå ïèðîâàòü çà öàðñêîþ òðàïåçîé?2

Opowieæ mnichakronikarza o wstrz¹saj¹cym zabójstwie carewicza Dymitra
na zlecenie Borysa Godunowa przyspiesza decyzjê Griszki Otriepiewa pragn¹cego
teraz, jak sam mówi, daæ nauczkê uzurpatorowi, a potem rzeczywicie znaleæ siê
przy carskim stole. Dla mi³oci jest jednak gotów zrezygnowaæ ze wszystkiego.
Scenê spotkania z Maryn¹ przy fontannie wprowadzi³ Puszkin po to, by ukazaæ
chwiejnoæ bohatera, jego nadmiern¹ emocjonalnoæ, uleg³oæ, niechêæ do podejmowania decyzji. Nie ujawni³by tych cech w rozmowie z polskimi sprzymierzeñcami ani te¿ z bojarami ruskimi, bowiem ci wymagali od Samozwañca zdecydowanej postawy, konkretnych odpowiedzi, w³aciwych wyborów. Nie móg³ wiêc
zdradziæ siê przed nimi ze swoimi w¹tpliwociami i rozterkami. Poza tym dialog
Maryny i Dymitra potêguje walkê przeciwieñstw, doprowadza do kulminacji romantyczne kontrasty, w tym przypadku: femme fatale i zb³¹kana rozdarta dusza.
2

À. Ïóøêèí, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, Ìîñêâà 1975, t. IV, s. 194.
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Ca³a tragedia, jako utwór romantyczny, opiera siê na ostrych przeciwstawieniach: car i czerñ, bojarzy i czerñ, Dymitr i bojarzy, bojarzy i panowie polscy. Scena
przy fontannie jako moment zwrotny akcji przyspiesza bieg zdarzeñ spowodowany
nag³¹ stanowczoci¹ Dymitra, rzecz jasna pod presj¹ ze strony Maryny.
W pierwotnej wersji istnia³a jeszcze jedna scena zwi¹zana z postaci¹ Maryny.
Przygotowuj¹c swoje dzie³o do druku, Puszkin z niej zrezygnowa³. Rozgrywa³a
siê ona w pa³acu wojewody Mniszcha, w pokoju jego córki przygotowuj¹cej siê
do spotkania z Dymitrem na balu. Poeta opuci³ równie¿ zamieszczon¹ wczeniej
na pocz¹tku sztuki rozmowê Otriepiewa ze z³ym mnichem, który namawia ch³opca, by poda³ siê za syna Gronego. Uzna³ zapewne, ¿e nocne spotkanie z Mniszchówn¹ jest nader wymowne i wystarczy, aby wskazaæ na s³aboci przysz³ego
cara i zapoznaæ z siln¹ osobowoci¹ zimnej, wyrachowanej i dumnej wojewodzianki, której namowy zdo³a³y pchn¹æ Samozwañca do zdecydowanych dzia³añ.
Borys Godunow, jak wiadomo, zrywa³ radykalnie z klasycznym schematem dramatu, tak¿e z jego do tej pory cile przestrzegan¹ jednow¹tkowoci¹. Usuniêcie
którejkolwiek ze scen nie stanowi³oby w sensie dramaturgicznym wielkiego
uszczerbku, gdy¿ nie narusza³o w sposób zasadniczy jego swobodnej architektoniki. Natomiast zburzy³oby jednoæ historyczn¹ i wypaczy³o zamys³ autora, co
dotyczy w równym stopniu ka¿dego fragmentu tekstu.
Puszkin interesowa³ siê okresem zamêtu tak samo, jak epok¹ panowania
Piotra I, o czym wiadczy niezrealizowany niestety pomys³ napisania ca³ego cyklu
sztuk o tych ciê¿kich dla Rusi czasach. Mia³y to byæ dramaty: jeden o Wasiliju
Szujskim, drugi za mia³ nosiæ tytu³ Dymitr i Maryna3. Ten ostatni w¹tek w tragedii Borys Godunow sta³ siê swego rodzaju zapowiedzi¹ dok³adniejszego opisu
emocjonuj¹cego zwi¹zku samozwañczego cara z m³od¹ i piêkn¹ polsk¹ pann¹.
W Dymitrze Samozwañcu Chomiakowa akcja toczy siê ju¿ na Kremlu, a Maryna bierze w niej udzia³ jako jedna z postaci pierwszoplanowych. Jest ju¿ koronowan¹ carow¹ Rusi, dlatego pisarz od samego pocz¹tku sztuki ka¿e tej postaci
dzia³aæ aktywnie i wp³ywaæ decyduj¹co na bieg wydarzeñ. Tragedia osnuta jest na
tle konfliktu RuPolska oraz prawos³awiekatolicyzm. Wasilij Szujski, wed³ug
s³ów autora sztuki, ma szansê rz¹dziæ pañstwem, gdy¿ jest: Óñåðäåí ê Áîãó,
öåðüêîâüþ ëþáèì, natomiast Dymitr: ê Ïîëÿêàì ñêëîíåí, jak mówi¹ z wyrzutem zwykli ludzie, a wierny carowi Basmanow dodaje: Â íàðÿäå ïîëüñêîì
õîäèøü òû è íèùèé / Åäâà öàðþ êèâàåò ãîëîâîé. Ksi¹¿ê Kurakin z oburzeniem powtarza, ¿e nowy w³adca kaza³ koronowaæ Marynê: êîðîíîé Ìîíîìàõà /
3

Zob. pos³owie i przypisy do zbioru utworów Puszkina: Ñ. Áîíäè, Äðàìàòè÷åñêèå
ïðîèçâåäåíèÿ Ïóøêèíà, [w:] ibidem, s. 485, 487.
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Êàê áû öàðÿ4, gdy tymczasem jest ona katoliczk¹, czyli heretyczk¹, nie
ochrzczon¹ raskolnic¹. W oczach spo³eczeñstwa Rusi Maryna jest ponadto
intrygantk¹, awanturnic¹ i wiedm¹. Jedyny pozytywny epitet pod jej adresem to
piêkna Polka i ambitna, choæ dodaje siê do tego ostatniego zwykle okrelenie
chorobliwie.
Bohaterka sztuki, znienawidzona zarówno przez lud, jak i przez bojarów, dla
kochaj¹cego j¹ mê¿a jest duchow¹ podpor¹ i tylko jej ufa on bezgranicznie.
Dymitr nazywa j¹ ¿artobliwie: ïðåëåñòíûé ìîé íàñòàâíèê, ale tak naprawdê
nie podejmuje bez niej ¿adnej decyzji. Potrafi ona doskonale pokierowaæ wahaj¹cym siê i rozdartym wewnêtrznie Samozwañcem, który korzysta wprawdzie z pomocy Polaków, nie chce jednak dalej przelewaæ bratniej krwi i oddawaæ Rusi pod
panowanie rzymskiej wiary, a taki jest warunek poparcia Polski i Rzymu dla jego
tronu. Argumenty zwolenników Dymitra, namawiaj¹cych go do wygnania Polaków z Moskwy, cieraj¹ siê w tragedii Chomiakowa z perswazjami pos³a polskiego króla, wys³annika papieskiego i przedstawiciela jezuitów oraz przeplataj¹ siê
z intrygami bezwzglêdnego i fa³szywego Szujskiego, opanowanego ¿¹dz¹ w³adzy.
Rozwi¹zanie tych organizuj¹cych akcjê utworu konfliktów przyspiesza zdecydowany ruch Maryny, która jest politycznym mózgiem mê¿a, nazywanego przez ni¹
beztroskim i naiwnym dzieciakiem, uczniakiem kieruj¹cym siê litoci¹ i sentymentami. Zrêczna, przebieg³a, inteligentna potrafi w³aciwie wykorzystaæ kobiece
wdziêki, aby sk³oniæ ma³¿onka do zmiany zdania. Zmêczony swoimi niepewnymi
rz¹dami, które nie mia³y nic wspólnego z przygod¹, o jakiej marzy³ w klasztorze,
Dymitr ulega jej. Ale jakie¿ mog¹ byæ skutki takich oto rad Maryny:
Òåïåðü ñ Ëèòâîé íà÷íè ïåðåãîâîðû.
Òû çíàåøü ñàì, êàê ãëóïî ãîðä êîðîëü;
Ñêàæè ïîñëàì, ÷òî åñëè òèòóë öàðñêèé
Îí äàñò òåáå, òû øâåäñêèé òðîí åìó
Îïÿòü îòäàøü, íî òîëüêî... (ñìåÿñü) íà áóìàãå.
Íå ïðàâäà ëü ÿ ðàçóìíî ãîâîðþ?5

Wymuszona przez Marynê rezygnacja z wojny z Polsk¹ jest pocz¹tkiem
klêski Samozwañca, poniewa¿ oznacza oddalanie siê od w³asnego narodu, od
ruskiej tradycji i wiary, co z nieukrywan¹ radoci¹ wykorzystuje Szujski, by
w finale dramatu pokonaæ ³atwowiernego, wiecznie oci¹gaj¹cego siê i odk³adaj¹cego
na póniej wszystkie sprawy Dymitra. Puszkin pokaza³ bieg dziejów i dramatyczne
4
5

À. Õîìÿêîâ, Ñî÷èíåíèÿ, Ìîñêâà 1909, t. IV, s. 162, 125, 131, 185.
Ibidem, s. 205.
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losy narodu, Chomiakow skupi³ uwagê g³ównie na osobowociach Dymitra i Maryny, których walka na s³owa odgrywa rolê dominuj¹c¹ i prowadzi do ostatecznych rozstrzygniêæ. Wyobrania dramaturga ubarwia nieuchronnoæ dziejow¹,
praktyka romantycznego pisarza nie chce pomin¹æ tajemnic duszy ludzkiej, wielkich namiêtnoci z wielkimi dramatami w finale. Dymitra musia³y zatem w utworze dramaturgicznym pchn¹æ do zguby, jak wyrazi³ siê Szujski, czarne oczy
krakowskiej piêknoci.
Bez romantycznych porywów i napiêæ emocjonalnych ukazuje w¹tek Dymitra i Maryny Ostrowski, który t³em sztuki, podobnie jak Chomiakow, czyni starcia
Rusinów z Polakami, eksponuj¹c walkê o w³adzê Szujskiego z Samozwañcem.
I tu m³ody car jest tak samo ufny, ³atwo przebaczaj¹cy swoim wrogom, nieprzewiduj¹cy i chwiejny. Obaj pisarze podkrelaj¹ jego romantyczne usposobienie,
zatracenie w mi³oci do Maryny, radoæ ¿ycia, sk³onnoæ do uciech, piêknych
strojów i marzeñ o tym, by uczyniæ z Rusi silne pañstwo, zadowoliæ ca³e spo³eczeñstwo i ¿yæ w zgodzie z innymi narodami. Wizerunek Maryny natomiast ró¿ni
siê nieco. W tragedii Chomiakowa, mimo swej stanowczoci i twardoci charakteru, by³a bardziej kobieca, a Dymitr nie by³ jej ca³kowicie obojêtny. W dramacie
Ostrowskiego bezwzglêdnej, cynicznej Mniszchównie nie zale¿y na ma³¿onku
jako mê¿czynie, tylko na koronacji i przywilejach w³adczyni. Nie waha siê powiedzieæ o Samozwañcu:
Ãðóáàÿ ïðèðîäà
Â í¸ì ñêàæåòñÿ. Îòåö òû çíàåøü, z chama
Nie bêdzie pana6 .

Poza tym gra na jego uczuciach i bez skrupu³ów wykorzystuje jego s³aboæ:
À ÿ õî÷ó òåïåðü êîðîíîâàòüñÿ,
Äåâèöåþ,
Äìèòðèé
Íå çíàþ,
Íå ñëûõàíî â Ðóñè òàêîå äåëî.
Ìàðèíà
À ãäå æ ëþáîâü òâîÿ?

..
Ïoñëåäíþþ ìîþ èñïîëíè âîëþ,

6

À. Îñòðîâñêèé, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, Ìîñêâà 1950, t. IV, s. 340.
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È æäè ñåáå íàãðàäû  ÿ òâîÿ;
À áåç òîãî íàçàä óåäó â Ïîëüøó.
Äìèòðèé
Ïðèêàçûâàé!7

W sztuce Ostrowskiego Maryna nie wydaje rozkazów, nie uczy mê¿a polityki, gdy¿ wyrêczaj¹ j¹ w tym jego zwolennicy i jej ojciec. Dymitr jednak jest
zalepiony mi³oci¹, wydaje dla Mniszchówny bal, nie chce s³uchaæ ostrze¿eñ,
tañczy zapamiêtale z ukochan¹, gdy tymczasem Szujski zbiera oddzia³y i koñczy
przygotowania do marszu na Kreml.
W¹tek Maryny przyæmiony zosta³ przez starcie siê dwóch osobowoci: szczerego Dymitra i podstêpnego Szujskiego, a odnotowa³ go autor Burzy jako wa¿ne
wydarzenie potêguj¹ce niechêæ ludu ruskiego i bojarów do Polaków, do polskiej
kultury i obyczajów, które na dobre zaczê³y siê szerzyæ w Moskwie. Mniszchówna nie przyczynia siê, tak jak to by³o w dramacie Chomiakowa, do radykalnych
zwrotów akcji poprzez przyspieszaj¹ce je perypetie, tote¿ w tym sensie jej nieobecnoæ nie naruszy³aby znacz¹co dramaturgii utworu. Zaznaczenie na jego pocz¹tku, ¿e jest to kronika, wyjania celowoæ i sensownoæ wszystkich w¹tków
w sztuce. Ostrowski podkrela³ niejednokrotnie, ¿e w swojej trylogii o zamêcie,
zw³aszcza w czêci traktuj¹cej o Samozwañcu i Szujskim, kontynuowa³ tradycjê
Puszkina. Zale¿a³o mu wiêc na wszechstronnym ukazaniu biegu dziejów i uczestnictwie w nim ca³ego narodu. Stwierdza³ w jednym z listów, ¿e: áóäó ïèñàòü
õðîíèêè, íî íå äëÿ ñöåíû [...] îíè íå óäîáíû, ÿ áåðó ôîðìó Áîðèñà
Ãîäóíîâà8. Chêæ ca³ociowego ujêcia wa¿nego momentu historii podyktowa³a
pisarzowi wielow¹tkow¹ strukturê sztuki, która zapanowa³a nad tradycyjn¹ technik¹ utworu scenicznego, zak³adaj¹c¹ aktywny udzia³ wszystkich postaci w wymylonej przez autora intrydze. Chomiakow natomiast potrudzi³ siê, by tak u³o¿yæ
przebieg zdarzeñ historycznych, aby w rezultacie powsta³ dramat nie tylko odtwarzaj¹cy to, co siê kiedy zdarzy³o. Osnu³ na tym romantyczn¹ intrygê budowan¹
z ludzkich emocji i namiêtnoci. Pokaza³ dramat bohatera romantycznego, czyli
Dymitra Samozwañca, splataj¹c jego losy z fatalistyczn¹ wybrank¹.
Kuchelbecker w tragedii Prokofij Lapunow, podobnie jak Chomiakow, przedstawi³ Marynê w dzia³aniu. Ale tu nie ma ju¿ Dymitra, choæ tytu³owa postaæ to
równie¿ bohater romantyczny, niegdysiejszy oponent Samozwañca i Szujskiego,
teraz walcz¹cy o wolnoæ swojego kraju i osadzenie na tronie prawowitego cara.
7
8

Ibidem, s. 344.
Zob. komentarz L. Ponomariowa do sztuk Ostrowskiego w: ibidem, s. 418.
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Maryna liczy na to, ¿e bêdzie to jej syn. Krytycznie patrzy w przesz³oæ, nie
wierzy ju¿ nie tylko ruskim bojarom, ale i rodakom, którzy j¹ zawiedli i zamknêli
drogê powrotu do Polski. Tym razem chce zwi¹zaæ siê z uczciwym i prostolinijnym, w przeciwieñstwie do drugiego mê¿a i zawadiaki Zarudzkiego, Lapunowem,
lecz uknuta przez ni¹ intryga miast mu pomóc, pogr¹¿a go i doprowadza do
mierci. Po raz kolejny aktywny udzia³ Mniszchówny w wydarzeniach smuty
koñczy siê fiaskiem. W¹tek wdowy po Samozwañcu sta³ siê wiêc dramaturgiczn¹
podstaw¹ sztuki Kuchelbeckera, niezbêdn¹ tak¿e technicznie.
Tadeusz Kowzan, opisuj¹c dramaturgiê wiatow¹ zamieszczaj¹c¹ w swej treci polskie realia, stwierdza, ¿e w utworach o Borysie Godunowie i Dymitrze
Samozwañcu dotyczy to g³ównie Maryny Mniszech9. Dzieje siê tak raczej z powodu wieloletniej polskiej interwencji, zagra¿aj¹cej ruskiemu tronowi, ale koronacja polskiej szlachcianki na carow¹ Rusi, mi³oæ do niej Dymitra i jego uleg³oæ
wobec niej wzmog³a obawy ruskiego bojarstwa i ludu, a dla pisarzy okaza³a siê
tematem pobudzaj¹cym w sposób szczególny wyobraniê twórcz¹. Przez Rosjan,
si³¹ rzeczy, Maryna postrzegana by³a tylko jako osoba ¿¹dna w³adzy i zaszczytów
z niej p³yn¹cych. Dramaturdzy rosyjscy, krel¹c jej wizerunek, nie odbiegali zasadniczo od tego schematu, ale starali siê go wzbogaciæ te¿ i innymi cechami
osobowoci tej postaci. Niektórzy przypisywali jej wiele mo¿liwoci i powierzali
decyduj¹cy g³os w rozwi¹zywaniu g³ównego konfliktu, inni umieszczali sceny
z ni¹ zwi¹zane pod odpowiedni¹ dat¹ historyczn¹, podkrelaj¹c tym samym jej
wa¿n¹ rolê w polityce. W jeszcze innych sztukach pojawia³a siê tylko w przywo³aniach. Jak znacz¹c¹ by³a postaci¹ historyczn¹, potwierdziæ mo¿e dramat powiêcony jej jako g³ównej bohaterce, nie rosyjski niestety. Chodzi o utwór Salomona
von Mosenthala pt. Maryna (1871).
Ðåçþìå
Äìèòðèé è Ìàðèíà.
Äðàìàòóðãè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñþæåòà â ðóññêèõ ïüåñàõ XIX ñòîëåòèÿ
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ èñòîðè÷åñêèå äðàìû, ïîñâÿù¸ííûå ñìóòå â èñòîðèè äðåâíåé
Ðóñè. Âíèìàíèå òàêèõ àâòîðîâ, êàê íïð. À. Ïóøêèí, À. Õîìÿêîâ èëè æå À. Îñòðîâñêèé
ïðèâëåêàþò òîæå îòíîøåíèÿ Äìèòðèÿ Ñàìîçâàíöà è Ìàðèíû Ìíèøåê, äî÷êè ñàíäîìåðñêîãî
âîåâîäû, êîòîðûé ïîìîã Ëæåäìèòðèþ äâèíóòüñÿ â ïîõîä íà Ìîñêâó. Îïàñåíèå ðóññêèõ
è íàäåæäó ïîëÿêîâ âëàñòâîâàòü Ðóñüþ âîçáóäèëà êîðîíàöèÿ Ìàðèíû.
Ìíîãèå äðàìàòóðãè ïðèâîäÿò ýòî ñîáûòèå â ñâîèõ ïüåñàõ, íî íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ
ñòàíîâèòñÿ îíî îñíîâîé ïîñòðîåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ. Çàäà÷åé íàñòîÿùåé ñòàòüè áûëî ïîêàçàòü,
9

T. Kowzan, W¹tki polskie w dramacie wiatowym, Dialog 2004, nr 1, s. 158173.
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â êîòîðûõ äðàìàõ ñþæåò Äìèòðèÿ è Ìàðèíû íàñòîëüêî íåîáõîäèì, ÷òî åãî îòñóòñòâèå
ðàçðóøèëî áû àðõèòåêòîíèêó ïðîèçâåäåíèÿ, à â êîòîðûõ îí ïîÿâèëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïîâîäó
ñâîåãî ïîëèòè÷åñêîãî è èñòîðè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.

Summary
Dimitri and Marina.
Dramatic justification of motif in 19th century Russian plays
The author analyses historical drama devoted to the period of confusion in the history of old
Russia. Authors such as: A. Pushkin, A. Chomiakov or A. Ostrovsky also turned their attention to the
relationship of the False Dimitri with Marina Mnishech, the daughter of Sandomierz province governor who helped the false tsar in his march on Moscow. The coronation of Marina awakened fears of
Russians and hope on the part of the Polish since this could enable to gain control over Russia.
Many playwrights make a mention of this important event, but not always is it the base for
construction of their plays. The purpose of this paper is to show the plays in which plays the motif of
Dimitri and Marina is essential, and, without which the architectonics of the plays would be disrupted,
this motive appeared there only due to the political and historic role it played.
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Àðèîí ýìèãðàöèè Âëàäèñëàâ Õîäàñåâè÷
â âîñïîìèíàíèÿõ Íèíû Áåðáåðîâîé Êóðñèâ ìîé
Èìÿ Íèíû Íèêîëàåâíû Áåðáåðîâîé çàñëóæåííî âîøëî âî âñå
ëèòåðàòóðíûå ýíöèêëîïåäèè, â òîì ÷èñëå â âàæíåéøèå èçäàíèÿ, òàêèå êàê:
Çîëîòàÿ êíèãà ýìèãðàöèè, òðåõòîìíàÿ Ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ðóññêîãî
çàðóáåæüÿ 1918-1940 À. Íèêîëþêèíà è, íàêîíåö, íîâåéøåå Ëèòåðàòóðíîå
çàðóáåæüå Ðîññèè1. Áåðáåðîâà èçâåñòíà, ïðåæäå âñåãî, ñâîèìè êíèãàìè
Êóðñèâ ìîé, Æåëåçíàÿ æåíùèíà è, íàêîíåö, Ëþäè è ëîæè: ðóññêèå ìàñîíû
ÕÕ ñòîëåòèÿ, ñâÿçàííûìè ñ èñòîðèåé ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. Ñàìà
ïèñàòåëüíèöà áûëà ãðàæäàíñêîé æåíîé Õîäàñåâè÷à ñ 1922 ïî 1932 ãîä2.
Åå êíèãà Êóðñèâ ìîé âûçâàëà ðàçíûå òîëêè, è ýòî ïîíÿòíî, èáî â íåé
ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î æèçíè ñàìîé Áåðáåðîâîé, íî è î ëþäÿõ, ñâÿçàííûõ
ñ èñêóññòâîì, ëèòåðàòóðîé, î ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëÿõ, ãåíåðàëàõ, àêòåðàõ
è ìóçûêàíòàõ. Ïèñàòåëüíèöà ïðèîáùèëà ê êíèãå áèîãðàôè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ñîñòàâëåííûé åþ ñàìîé, êîòîðûé Å. Âèòêîâñêèé íàçûâàåò
ñòðàííûì, èáî â íåì ìíîãî îøèáîê è íåòî÷íîñòåé, ñóáúåêòèâèçìîâ3.
Ñàìà æå Áåðáåðîâà â ïðåäèñëîâèè êî âòîðîìó èçäàíèþ ñâîåé êíèãè (ïåðâîå
â 1969 ãîäó â Íüþ-Éîðêå) îòìåòèëà, ÷òî âòîðîå èçäàíèå  èñïðàâëåííîå
è äîïîëíåííîå, à îøèáîê ïèñàòåëüíèöà îòìå÷àåò ëèøü îêîëî ïÿòíàäöàòè4.
Ãîðàçäî áîëüøå ïîãðåøíîñòåé íàçûâàåò â ñâîåé ðåöåíçèè íà êíèãó
Áåðáåðîâîé ïèñàòåëü-ýìèãðàíò Ðîìàí Ãóëü5 . Îáâèíèâ ïèñàòåëüíèöó
1 Ñì.: Ðóññêîå çàðóáåæüå. Çîëîòàÿ êíèãà ýìèãðàöèè. Ïåðâàÿ òðåòü ÕÕ âåêà.
Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü, ïîä îáùåé ðåä. Â. Øåëîõàåâà, Ìîñêâà 1997,
ñ. 7577; Ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ðóññêîãî çàðóáåæüÿ 19181940, ò. I: Ïèñàòåëè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ (19181940), ãë. ðåä. è ñîñò. À. Íèêîëþêèí, Ìîñêâà 1997, ñ. 6466;
Ëèòåðàòóðíîå çàðóáåæüå Ðîññèè, ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, ïîä îáùåé ðåä. Å. ×åëûøåâà
è À. Äåãòÿðåâà, ãë. ðåä. Þ. Ìóõà÷åâ, Ìîñêâà 2006, ñ. 125126.
2 Ñì.: Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé. Àâòîáèîãðàôèÿ, Ìîñêâà 1996.
3 Ñì. Å. Âèòêîâñêèé, Ïî÷åðê Ïåòðàðêè, [â:] Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé..., ñ. 1819.
4 Ñì. Í. Áåðáåðîâà, Ïðåäèñëîâèå êî âòîðîìó èçäàíèþ, [â:] ibidem, ñ. 24.
5 Ñì.: Ð. Ãóëü: Ðåö.: N. Berberova. The Italics Are Mine. Translated by Philippe Radley. Harcourt. Brace and World, INC. New York, 1969, [â:] Êðèòèêè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ â 2 ÷àñòÿõ, ÷. 2,
ñîñò., ïðåàìáóëû, ïðèìå÷. Î. Êîðîñòåëåâà, Í. Ìåëüíèêîâà, Ìîñêâà 2000, ñ. 214224.
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â ñïëåòíè÷åñòâå, ñâåäåíèè ñ÷åòîâ ñ íåóãîäíûìè ëèöàìè, ïðèïèñàâ ïèñàòåëüíèöå âûìûñëû, ïóòàíèöó èìåí, äàò è ôàêòîâ, Ãóëü ïðåäîñòåðåãàåò:
ß îòìåòèë òîëüêî òå îøèáêè, ÷òî áðîñèëèñü ìíå â ãëàçà. Ýòî íèçìåííàÿ
(ïðîøó ïðîùåíèÿ ó ÷èòàòåëåé, íî íå íàõîæó äðóãîãî ñëîâà) êíèãà
ôàêòè÷åñêèìè îøèáêàìè è èçâðàùåíèÿìè ôàêòîâ ïåðåïîëíåíà. È ìîæåò
ïîäâåñòè ìàëîñâåäóùèõ èíîñòðàíöåâ, åñëè îíè ïðèìóò íà âåðó íåáûëèöû
ãîñïîæè Áåðáåðîâîé6. Òàê êàê öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ëè÷íîñòü Â. Õîäàñåâè÷à, íàçâàííîãî Ä. Ìåðåæêîâñêèì Àðèîíîì
ýìèãðàöèè, ñòîèò îáðàòèòüñÿ ñíà÷àëà ê íåêîòîðûì êðèòè÷åñêèì îöåíêàì
î ïîýòå, è íà èõ ôîíå ïðåäñòàâèòü âîñïîìèíàíèÿ Áåðáåðîâîé î ëèòåðàòóðíîì ïîòîìêå Ïóøêèíà ïî òþò÷åâñêîé ëèíèè7. Ã. Èâàíîâ â ñòàòüå,
îïóáëèêîâàííîé â Ïîñëåäíèõ íîâîñòÿõ îò 2 ìàðòà 1928 ãîäà îòìå÷àåò
áåçîøèáî÷íîå ìàñòåðñòâî ñòèõîâ, ñîñòàâèâøèõ êíèãè Õîäàñåâè÷à Ïóòåì
çåðíà è Òÿæåëàÿ ëèðà8. Ïðèçíàâ ôîðìàëüíûå äîñòîèíñòâà ïîýçèè Õîäàñåâè÷à
 ñî÷åòàíèå óìà, âêóñà, ÷óâñòâà ìåðû  Èâàíîâ õâàëèò è òóò æå ðàçâåí÷èâàåò
ïîýòà: Êàê õîëîäåí è îãðàíè÷åí, êàê ñêó÷åí åãî âíóòðåííèé ìèð. Êàêàÿ
íåùåäðàÿ è íåïåâó÷àÿ äóøà ñîâåðøåííåéøèõ ýòèõ ÿìáîâ9. Äðóãîé ýìèãðàíò,
ïîýò Þðèé Òåðàïèàíî, êàê è Èâàíîâ, â ôîðìàëüíîì îòíîøåíèè ïðèçíàâàë
Õîäàñåâè÷à îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà â íîâåéøåé
ïîýçèè10. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñå êðèòèêè, äàþùèå îöåíêó Õîäàñåâè÷àïîýòà, ñ÷èòàëè åãî îäíèì èç áîëüøèõ ïîýòîâ òîãî âðåìåíè, îòìå÷àÿ â åãî
ñòèõàõ ðàâíîâåñèå ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ11. Â. Âåéäëå, äðóã Õîäàñåâè÷à,
çíàâøèé åãî áëèæå, íàèáîëåå ìåòêî, íà íàø âçãëÿä, îïðåäåëèë ïîýçèþ
Õîäàñåâè÷à, â êîòîðîé ãëàâíîå  ýòî íåñîâìåñòèìîñòü äóøè è ìèðà,
ïðîòèâîïîëîæíîñòü ñèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äóøè è îáûäåííîñòè12. Âîçìîæíî,
ñêàçàííîå çàìåòèë íå òîëüêî Âåéäëå. Ä. Ñâÿòîïîëê-Ìèðñêèé, êíÿçü ïî
ïðîèñõîæäåíèþ, ëèòåðàòóðíûé êðèòèê è ïóáëèöèñò, íàçâàë Õîäàñåâè÷à
ëþáèìûì ïîýòîì âñåõ òåõ, êòî íå ëþáèò ïîýçèè13. Ëè÷íîñòü è òâîð÷åñòâî
Õîäàñåâè÷à áûëè íåîòäåëèìû êàê äëÿ åãî äðóçåé, òàê è íåäðóãîâ, èáî äëÿ
ïîýòà ëèòåðàòóðà áûëà âñå èëè ïî÷òè âñå14.
6
7
8
9
10

Ibidem, ñ. 224.
Ñì.: Â. Íàáîêîâ, Î Õîäàñåâè÷å, [â:] Êðèòèêà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ..., ÷. 2, ñ. 258.
Ñì.: Ã. Èâàíîâ, Â çàùèòó Õîäàñåâè÷à, [â:] ibidem, ñ. 150.
Ibidem, ñ. 151.
Þ. Òåðàïèàíî, Â.Ô. Õîäàñåâè÷, [â:] Äàëüíèå áåðåãà. Ïîðòðåòû ïèñàòåëåé ýìèãðàöèè.
Ìåìóàðû. Ñîñòàâèòåëü, àâòîð ïðåäèñëîâèÿ è êîììåíòàðèåâ Âàäèì Êðåéä, Ìîñêâà 1994, ñ. 179.
11 Ibidem.
12 Â. Âåéäëå, Õîäàñåâè÷ èçäàëè  âáëèçè, [â:] Äàëüíèå áåðåãà..., ñ. 158170.
13 Ñì.: Ì. Âèøíÿê, Â.Ô. Õîäàñåâè÷, [â:] ibidem, ñ. 151.
14 Ì. Àëäàíîâ, Â.Ô. Õîäàñåâè÷, [â:] ibidem, ñ. 173.
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Â âîñïîìèíàíèÿõ Õîäàñåâè÷ ïðåäñòàâëåí òàêæå ìàñòåðîì ïðîçû,
ìåìóàðíîãî æàíðà, àâòîðîì èñêëþ÷èòåëüíûõ êíèã Äåðæàâèí è Íåêðîïîëü.
Ì. Àëäàíîâ îòìåòèë òàêèå êà÷åñòâà ó Õîäàñåâè÷à-ìåìóàðèñòà, êàê óì,
íàáëþäàòåëüíîñòü, îñòðîóìèå, ïàìÿòü15. Àëäàíîâ, êàê è ìíîãèå äðóãèå,
îöåíèâàâøèå Õîäàñåâè÷à, ñîæàëåë î òîì, ÷òî Õîäàñåâè÷ íå èñïîëüçîâàë
ñâîé ïðîÿâèâøèéñÿ â Äåðæàâèíå äàð (ïî ñëîâàì Â. Âåéäëå ëó÷øàÿ
áèîãðàôèÿ íà íàøåì ÿçûêå) äëÿ îïèñàíèÿ æèçíè Ïóøêèíà, õîòÿ, êàê
âñïîìèíàåò ïèñàòåëü  áûëà ñäåëàíà ïå÷àòíàÿ ïîïûòêà ñîçäàòü ìàòåðèàëüíóþ îñíîâó äëÿ ïîÿâëåíèÿ áèîãðàôè÷åñêîé êíèãè Õîäàñåâè÷à
î Ïóøêèíå16. Ã. Ñòðóâå óêàçûâàåò íà ñî÷åòàíèå ó Õîäàñåâè÷à ïóøêèíñêîé
ïîýòèêè è íåïóøêèíñêîå âèäåíèå ìèðà17. Â ýòîé ñâÿçè îí ññûëàåòñÿ íà
ñëîâà óïîìèíàåìîãî Â. Âåéäëå, âèäåâøåãî ñâÿçè ïîýòèêè Ïóøêèíà
è Õîäàñåâè÷à18. Ñòîèò åùå îòìåòèòü, ÷òî â êðèòè÷åñêèõ îòçûâàõ ýìèãðàíòîâ î Õîäàñåâè÷å îòìå÷àëèñü è ÷åðòû ñëîæíîãî õàðàêòåðà ïîýòà, åãî
ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ïîäîçðèòåëüíîñòü, âûñîêîìåðèå, õîëîäíîñòü, ÿçâèòåëüíîñòü, êàïðèçíîñòü, óïðÿìñòâî è âíóòðåííåå îäèíî÷åñòâî. Îäíîé èç
ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà (ïî Þ. Òåðàïèàíî) áûë ïðè âñåì
ñêàçàííîì ôèçè÷åñêè íåìîùíûé19. Ýìèãðàíòñêàÿ êðèòèêà ïèøåò î ðÿäå
åãî áîëåçíåé, íà÷èíàÿ îò ôóðóíêóëåçà, ýêçåìû íà ðóêàõ è êîí÷àÿ ïðè÷èíîé
åãî ñìåðòè  êàìíåé â æåë÷íîì ïóçûðå. Ñòðàñòíûé êóðèëüùèê è èãðîê òàê
è íå íàïèñàë çàäóìàííîé ðàáîòû Èãðîêè â ëèòåðàòóðå è æèçíè, è äàæå
óíè÷òîæèë íàïèñàííîå 20 . Ì. Âèøíÿê, Â. Âåéäëå, Þ. Òåðàïèàíî,
Ì. Àëäàíîâ è äðóãèå ýìèãðàíòû äðóæíî ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî Õîäàñåâè÷ áûë
èñêëþ÷èòåëüíûì ñîáåñåäíèêîì, ïðåêðàñíûì ðàññêàç÷èêîì, îáëàäàâøèì
øèðîêîé ýðóäèöèåé. Âîçìîæíî ïîòîìó, êàê ïèøåò Òåðàïèàíî, ðàâíîâåñèå
ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ ó íåãî âûäåðæàíî êàê ìàëî ó êîãî èç ñîâðåìåííûõ
ïîýòîâ21 .
Íå âõîäÿ â ïîäðîáíîñòè êðèòè÷åñêèõ îòçûâîâ î Õîäàñåâè÷å, ñòîèò
ïîäûòîæèòü ñêàçàííîå, ÷òîáû íà ôîíå âûñêàçûâàíèé î íåì äðóãèõ ïîýòîâ,
ïèñàòåëåé, ðåäàêòîðîâ æóðíàëîâ, ïðåäñòàâèòü ñåáå åãî ãëàçàìè Í. Áåðáåðîâîé. Ìíåíèÿ êðèòèêîâ î Õîäàñåâè÷å âî ìíîãîì áûëè ñõîäíû  â îöåíêàõ
ñîâðåìåííèêîâ Õîäàñåâè÷ íå òîëüêî áûë áîëüøèì ïîýòîì, íî è ìàñòåðîì
15
16
17
18
19
20
21

Ibidem, c. 173-175.
Ibidem, c. 174.
Ñì. Ã. Ñòðóâå, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè, èçä. òðåòüå, Ïàðèæ  Ìîñêâà 1996, ñ. 106.
Ibidem, ñ. 105.
Ñì. Ì. Âèøíÿê, Â.Ô. Õîäàñåâè÷, [â:] Äàëüíèå áåðåãà..., ñ. 151.
Ibidem, c. 154.
Þ. Òåðàïèàíî, Â.Ô. Õîäàñåâè÷, [â:] Äàëüíèå áåðåãà..., ñ. 179.
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ðóññêîé ïðîçû, ñëåäóÿ â íåé ïóøêèíñêîé òðàäèöèè äàæå áîëüøå, ÷åì
â ïîýçèè22. Åãî äðóã Â. Âåéäëå ïèñàë: Êàê õîðîøî ðàññêàçûâàë Õîäàñåâè÷
î òåõ, êîãî áîëüøå íå áûëî íà ñâåòå: áåç èëëþçèé, ñî ñòðîãèì ñóäîì, òåì
æå, êàêèì, âíóòðè ñåáÿ, ñóäèë ñåáÿ. Óì åãî áûë íåïîäêóïåí, êàê è ñîâåñòü.
Îí ìó÷èëñÿ, íî â äîìå åãî áûë ìèð. Â åãî êîìíàòå, âñåãäà îïðÿòíîé,
ñâåòëîé, ïðîñòîé åãî ñòîë, ÷åðíèëüíèöà, ïåðî, ÷åðíàÿ êëååí÷àòàÿ òåòðàäü.
Êîãäà âñïîìèíàþ î íåì, òîëüêî ýòîò ñâåò, òîëüêî òî ñèÿíèå è âèæó23.
Î ñàìîé Áåðáåðîâîé ñðåäè åå ñîâðåìåííèêîâ ìíåíèÿ áûëè ðàçíûìè.
Â ðåöåíçèÿõ íà ïîýçèþ è ïðîçó Â. Õîäàñåâè÷à, ïîìèìî òîãî, ÷òî òâîð÷åñòâî
åãî îöåíèâàëîñü â ñâÿçè ñ åãî ëè÷íîñòüþ, î Áåðáåðîâîé (êðîìå îäíîãî
ñêðîìíîãî ïðåäëîæåíèÿ ó Â. Âåéäëå) íå óïîìèíàëîñü24. È. Îäîåâöåâà,
àâòîð êíèã Íà áåðåãàõ Íåâû è Íà áåðåãàõ Ñåíû î Áåðáåðîâîé ñêàçàëà:
Êàêàÿ æå îíà çëàÿ25. Äðóãèå íàìåðåííî ìîë÷àëè.
Õîäàñåâè÷ â âîñïîìèíàíèÿõ ñâîåé ãðàæäàíñêîé æåíû ïîêàçàí îò èõ
çíàêîìñòâà â Ïåòåðáóðãå â 1921 ãîäó äî ñìåðòè ïîýòà â Ïàðèæå â 1939 ãîäó.
Áåðáåðîâà ïèøåò î Õîäàñåâè÷å íà ôîíå ñâîåé ýïîõè, èñòîðè÷åñêèõ
ñîáûòèé, ñâÿçåé ñ ñîâðåìåííèêàìè, äðóãèìè õóäîæíèêàìè ñëîâà. Ñ ñàìîãî
íà÷àëà çíàêîìñòâà Õîäàñåâè÷, ïî Áåðáåðîâîé, áûë ñîâåðøåííî äðóãîé
ïîðîäû, äàæå åãî ðóññêèé ÿçûê áûë èíûì26. Ïîëóïîëÿê, íî âñå æå
÷åëîâåê íàøåãî âðåìåíè, ïî åå ñëîâàì. Î âðåìåíè è ýïîõå îíà ïèøåò
ñëåäóþùåå: [...] Ñîðîê ëåò ñïóñòÿ » íàøå âðåìÿ« èìååò äðóãèå îáåðòîíû,
÷åì îíî èìåëî â ãîäû ìîåé ìîëîäîñòè, òîãäà ýòî áûëî: êðóøåíèå ñòàðîé
Ðîññèè, âîåííûé êîììóíèçì, íýï êàê óñòóïêà ðåâîëþöèè  ìåùàíñòâó,
â ëèòåðàòóðå  êîíåö ñèìâîëèçìà, íàïîð ôóòóðèçìà, ÷åðåç ôóòóðèçì  íàïîð
ïîëèòèêè â èñêóññòâî. Ôèãóðà Õîäàñåâè÷à ïîÿâèëàñü ïåðåäî ìíîþ íà ôîíå
âñåãî ýòîãî, êàê áû öåëèêîì âïèñàííàÿ â õîëîä è ìðàê ãðÿäóùèõ äíåé27.
Â ýòè çíàìåíàòåëüíûå äíè 35-ëåòíèé Õîäàñåâè÷, èìåâøèé åùå òîãäà
è ñâîþ ðîäèíó è ëþáèìûé ãîðîä è, ãëàâíîå, óæå èìÿ ïîýòà, íî è æåíó,
ïîñâÿùàåò 20-ëåòíåé Áåðáåðîâîé ñëîâà: Õîðîøî, ÷òî â ýòîì ìèðå åñòü åùå
ïðè÷óäû ñåðäöà28. Õîäàñåâè÷, êàê ïèøåò Áåðáåðîâà, ïîñòàâèë äâå çàäà÷è
 áûòü âìåñòå è óöåëåòü29.
22
23
24
25
26
27
28
29

Ñì. Ì. Àëäàíîâ, Â.Ô. Õîäàñåâè÷, [â:] ibidem, ñ. 174.
Â. Âåéäëå, Õîäàñåâè÷ èçäàëè  âáëèçè, [â:] ibidem, ñ. 170.
Ibidem, ñ. 161.
Ñì. Å. Âèòêîâñêèé, Ïî÷åðê Ïåòðàðêè..., ñ. 21.
Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé..., ñ. 165.
Ibidem.
Ibidem, ñ. 174.
Ibidem, ñ. 175.
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Íà ôîíå ãðÿäóùèõ ñîáûòèé, îñóùåñòâëåíèå ñêàçàííîãî Õîäàñåâè÷åì
áûëî ñëîæíûì, èáî, ïî ñïðàâåäëèâûì ñëîâàì Áåðáåðîâîé, ìîãëè ëè ìû
â òî âðåìÿ ïðåäâèäåòü ãèáåëü Ìàíäåëüøòàìà, ñìåðòü Êëþåâà, ñàìîóáèéñòâî
Åñåíèíà è Ìàÿêîâñêîãî, ïîëèòèêó ïàðòèè â ëèòåðàòóðå ñ öåëüþ óíè÷òîæåíèÿ äâóõ, åñëè íå òðåõ ïîêîëåíèé? Äâàäöàòü ëåò ìîë÷àíèÿ Àõìàòîâîé?
Ðàçðóøåíèå Ïàñòåðíàêà? Êîíåö Ãîðüêîãî?30. Íî ýòîò ïîòåðÿâøèé ñ÷åò
ñâîèì áîÿçíÿì ÷åëîâåê, õóäîé è ñëàáûé ôèçè÷åñêè, ïî ñëîâàì
Áåðáåðîâîé, ñòàíîâèòñÿ ðåøèòåëüíûì è ýíåðãè÷íûì â õîäàòàéñòâå î âûåçä
èç Ðîññèè. Áûë ëè ïðàâèëüíûì òîò âûáîð Õîäàñåâè÷à, êîòîðûé âñå ñâîè
ëó÷øèå ñòèõè íàïèñàë â Ðîññèè? Áåðáåðîâà òàê òîëêóåò ðåøåíèå Õîäàñåâè÷à: Ñäåëàâ ñâîé âûáîð çà ñåáÿ è ìåíÿ, îí ñäåëàë òàê, ÷òî ìû îêàçàëèñü
âìåñòå è óöåëåëè, òî åñòü óöåëåëè îò òåððîðà òðèäöàòûõ ãîäîâ, â êîòîðîì
ïî÷òè íàâåðíîå ïîãèáëè áû îáà. Ìîé âûáîð áûë îí è ìîå ðåøåíèå áûëî
èäòè çà íèì. Ìîæíî ñêàçàòü òåïåðü, ìû ñïàñëè äðóã äðóãà 31. Ñàì
Õîäàñåâè÷ óæå â ýìèãðàöèè, â ñòàòüå Ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè äàåò ÿðêèå
ïðèìåðû ðÿäà ñëó÷àåâ, êîãäà â ýìèãðàöèè ñîçäàâàëèñü ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ, ñòàâøèå îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ ëèòåðàòóðû (â êà÷åñòâå
ïðèìåðà Õîäàñåâè÷ äàåò ïîëüñêóþ ïðîçó Ìèöêåâè÷à, Ñëîâàöêîãî
è Êðàñèíñêîãî, ïîñëåäíèé ðîäèëñÿ è ïðîâåë äåòñòâî â Ïàðèæå, à Ïîëüøó
ïîêèíóë â ðàííåé þíîñòè íàâñåãäà)32. Îòñþäà Õîäàñåâè÷ äåëàåò âûâîä
è äëÿ ñåáÿ: íàöèîíàëüíàÿ ëèòåðàòóðà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü è âíå îòå÷åñòâåííîé òåððèòîðèè33. Îäíàêî äàëåå â ñâîèõ ðàññóæäåíèÿõ Õîäàñåâè÷
ïèøåò îáî âñåõ íåäîñòàòêàõ, áåäñòâèÿõ, íóæäàõ è ëèøåíèÿõ ðóññêèõ
õóäîæíèêîâ ñëîâà â ýìèãðàöèè, ñâÿçàííûõ íå òîëüêî ñ áûòîì, íî è ñ êíèæíûì ðûíêîì, ñïðîñîì, ÷èòàòåëüñêèì ñëîåì. Âçÿâ âî âíèìàíèå è ñâîå
íèùåíñêîå ïîëîæåíèå, ñâîé ñòàòóñ â ýìèãðàöèè, Õîäàñåâè÷ êîíñòàòèðóåò:
[...] ýìèãðàíòñêàÿ ëèòåðàòóðà, êàêîâà áû îíà íè áûëà, ñî âñåìè åå
äîñòîèíñòâàìè è íåäîñòàòêàìè, ñî âñåé ñèëîé òâîðèòü îòäåëüíûå âåùè
è ñ áåññèëèåì îáðàçîâàòü íå÷òî öåëîñòíîå, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, îêàçàëàñü âñå
æå íå ïî ïëå÷ó, ýìèãðàíòñêîé ìàññå. Ñóäüáà ðóññêèõ ïèñàòåëåé  ãèáíóòü.
Ãèáåëü ïîäñòåðåãàåò èõ è íà òîé ÷óæáèíå, ãäå ìå÷òàëè îíè óêðûòüñÿ
îò ãèáåëè34. Õîäàñåâè÷ èìååò â âèäó òâîð÷åñêóþ ãèáåëü, Áåðáåðîâà
30
31
32

Ibidem.
Ibidem, c. 179.
Ñì. Â. Õîäàñåâè÷, Ëèòåðàòóðà â èçãíàíèè, [â:] Êðèòèêà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ..., ÷. 1,
ñ. 341 è äð.
33 Ibidem, ñ. 342.
34 Ibidem, ñ. 352.
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 ôèçè÷åñêóþ. Ñòàâøèé ôàêòîì ïðèåçä â Áåðëèí 30 èþíÿ 1922 ãîäà áûë
íà÷àëîì ñêèòàíèé Õîäàñåâè÷à è Áåðáåðîâîé, æèâøèõ â ñåìüå Ì. Ãîðüêîãî
â Ñààðîâå, Ìàðèåíáàäå è äàæå â Ñîððåíòî, ïîñåòèâøèõ â òî âðåìÿ Ïðàãó,
Èòàëèþ, Ëîíäîí, Ïàðèæ, Èðëàíäèþ â ïîèñêàõ ðàáîòû è çàðàáîòêà.
Â êíèãå Áåðáåðîâîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò åå âîñïîìèíàíèÿ î ðàçíûõ
ïèñàòåëÿõ è èõ îòíîøåíèÿõ ñ Õîäàñåâè÷åì. Âàæíåéøèå èç íèõ  ýòî
âñòðå÷è ñ Àíäðååì Áåëûì, óäîñòîåííûå Õîäàñåâè÷åì îòäåëüíûì ëèñòêîì
áóìàãè  ñ èþëÿ 1922 ãîäà ïî ñåíòÿáðü 192335. Êñòàòè, Áåðáåðîâà ìíîãèå
ñòðàíèöû ñâîåé êíèãè ïîñâÿùàåò Áåëîìó, ëþáÿùåìó Õîäàñåâè÷à. Îíà
ïèøåò: Áåëûé ëþáèë ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ áûëà æåíîé Õîäàñåâè÷à36. Ñåáå
àâòîð Êóðñèâà ïðèïèñûâàåò ìíîãîå, êàê, ê ïðèìåðó, ïîäñêàçàííîå åþ
Áåëîìó çàãëàâèå Íà÷àëà âåêà37. Õîäàñåâè÷ îñòàâèë ñëåä îáùåíèÿ ñ àâòîðîì
Ïåòåðáóðãà â êà÷åñòâå ñòèõîòâîðåíèÿ î íî÷íûõ ïðîãóëêàõ ïî Áåðëèíó,
î êîòîðîì Áåðáåðîâà ïèøåò: [...] ìû âñå òðîå â íåì  êàê òðè âåäüìû
â Ìàêáåòå,  íî ñ ïåñüèìè ãîëîâàìè38. Îäíàêî äðóæáà Áåëîãî ñ Õîäàñåâè÷åì çàêîí÷èëàñü òðåùèíîé  Áåëûé çàòàèë ñâîè íàìåðåíèÿ âîçâðàùåíèÿ
â ÑÑÑÐ. Áåðáåðîâà íà ôîíå âîçâðàùåíèÿ Ãåðøåíçîíà, Øêëîâñêîãî,
À. Òîëñòîãî çàäàåòñÿ âîïðîñîì: Íî òðåâîãà çà Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à áûëà
ñîâñåì èíîãî ñâîéñòâà: êàê, ãäå è äëÿ êîãî ñìîæåò îí ëó÷øå ïèñàòü?39.
Äîâîëüíî îáñòîÿòåëüíî Áåðáåðîâà âñïîìèíàåò ïðîùàëüíûé îáåä Áåëîãî.
Íàçâàâ ïèñàòåëÿ þðîäñòâóþùèì ãåíèåì, Áåðáåðîâà âîçìóùàåòñÿ òîñòîì
Áåëîãî çà ñàìîãî ñåáÿ  îí òðåáîâàë, ÷òîáû ïèëè çà íåãî ïîòîìó, ÷òî îí
óåçæàåò, ÷òîáû áûòü ðàñïÿòûì. [...] Îí åäåò â Ðîññèþ, ÷òîáû äàòü ñåáÿ
ðàñïÿòü çà âñþ ðóññêóþ ëèòåðàòóðó, çà êîòîðóþ îí ïðîëüåò ñâîþ êðîâü40.
Àâòîð âîñïîìèíàíèé ïðèâîäèò îòâåò íà òîñò Áåëîãî Õîäàñåâè÷à: Òîëüêî íå
çà ìåíÿ! ß íå õî÷ó, ÷òîáû Âàñ, Áîðèñ Íèêîëàåâè÷, ðàñïÿëè çà ìåíÿ. ß âàì
íèêàê íå ìîãó äàòü òàêîãî ïîðó÷åíèÿ41. Ñêàçàííîå Õîäàñåâè÷åì âûçâàëî
ó Áåëîãî ãîðÿ÷êó  Áåëûé ïîðûâàåò îòíîøåíèÿ ñ ïîýòîì è õîòÿ, êàê ïèøåò
Áåðáåðîâà: Âñå çàøóìåëè, ïðåâðàùàÿ ôàêò ðàñïÿòèÿ â øóòêó, â ìåòàôîðó,
â ãèïåðáîëó, â îáðàç çàñòîëüíîãî êðàñíîðå÷èÿ, Áåëûé ïðîäîëæàë îáâèíÿòü
Õîäàñåâè÷à â ñêåïòèöèçìå, â ðàçðóøèòåëüíûõ íà÷àëàõ. Â ñâîèõ âîñïîìè35
36
37
38
39
40
41

Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé..., ñ. 188, 189.
Ibidem, ñ. 191.
Ibidem, ñ. 192.
Ibidem, ñ. 195.
Ibidem, ñ. 197.
Ibidem, ñ. 198.
Ibidem.
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íàíèÿõ î Áåëîì, Áåðáåðîâà, íåñìîòðÿ íà íàïàäêè ïèñàòåëÿ â àäðåñ
Õîäàñåâè÷à, ñ÷èòàëà åãî âåëèêèì (êñòàòè, î Õîäàñåâè÷å íèêîãäà òàê íå
ïèñàëà), è äàæå áîëüøå, îäíèì èç âåëèêèõ ñâîåãî âðåìåíè, è ïî åå
ñëîâàì åãî ñòèõè, è Ïåòåðáóðã, è Ïåðâîå ñâèäàíèå  áåññìåðòíû [...]
âñòðå÷è ñ íèì [Áåëûì  È.Ì.] áûëè äëÿ ìåíÿ è îñòàíóòñÿ âå÷íîé
ïàìÿòüþ42. Î çíà÷åíèè Áåëîãî äëÿ Áåðáåðîâîé ñâèäåòåëüñòâóþò è òàêèå
ñëîâà: Áåëûé óåõàë. Áåðëèí îïóñòåë, ðóññêèé Áåðëèí, äðóãîãî ÿ íå
çíàëà43.
Áåðáåðîâà îïèñûâàåò òàêæå îòíîøåíèÿ ñ Ãîðüêèì. Êñòàòè, âîñïîëüçîâàâøèñü ãîñòåïðèèìñòâîì Ãîðüêîãî ñ íîÿáðÿ 1922 ãîäà ïî àïðåëü 1925,
Áåðáåðîâà çàÿâëÿåò: Êàê ïèñàòåëþ Ãîðüêîìó íå áûëî ìåñòà â ìîåé
æèçíè44. Íî Ãîðüêèé ê íåé, ïî åå æå ñëîâàì, áûë äîáðîæåëàòåëåí: äëÿ
íåãî ÷åëîâåê, ðåøèâøèé ïîñâÿòèòü ñåáÿ ëèòåðàòóðå, íàóêå, èñêóññòâó, áûë
ñâÿò45. Ïî-âèäèìîìó, òàêèå æå îòíîøåíèÿ ñëîæèëèñü ñ Ãîðüêèì è ó Õîäàñåâè÷à. Èíòåðåñ ìîæåò âûçâàòü îïèñàííûé Áåðáåðîâîé ðàçãîâîð Ãîðüêîãî
ñ Õîäàñåâè÷åì î âèçèòå ïèñàòåëÿ è ïîýòà â ðàçíîå âðåìÿ 1920 ãîäà
â äåòñêîì äîìå. Îòìåòèâ íåðâíîñòü ïî ïðèðîäå Õîäàñåâè÷à, ÷òî ïîä÷åðêèâàëîñü âñåìè ïèøóùèìè î ïîýòå, Áåðáåðîâà óêàçûâàåò íà åãî æàëîñòü,
ñìåøàííóþ ñ îòâðàùåíèåì ïðè âèäå äåâî÷åê â ëîõìîòüÿõ ñî âøàìè.
Ãîðüêèé æå, ïî âîñïîìèíàíèÿì Áåðáåðîâîé, áûë òàê ïîòðÿñåí óâèäåííûì,
÷òî íå ìîã ðàññêàçûâàòü îá ýòîé ñöåíå è âîçìîæíî îí â Åâðîïå çàëå÷èâàë
ðàíû îò óæàñîâ äíà, à òàêæå ñïðàøèâàë ñåáÿ: Ñòîèëî ëè?46. Êàê
è ìíîãèå äðóãèå õóäîæíèêè ñëîâà, Ãîðüêèé, ïî ñëîâàì Áåðáåðîâîé,
Áëàãîãîâåë ïåðåä Õîäàñåâè÷åì  çàêðûâàÿ ãëàçà íà åãî ëèòåðàòóðíóþ
äàëåêîñòü, äàæå ÷óæäîñòü47. Ãîðüêèé öåíèë Õîäàñåâè÷à, êàê ïîýòà è ñ÷èòàë
åãî ñâîèì äðóãîì. Õîäàñåâè÷ æå, áóäó÷è ÷åëîâåêîì äóøåâíî äîáðûì, íî, ïî
ñëîâàì åãî äðóãà Â. Âåéäëå, íå âûíîñÿùèì êóìîâñòâà è ïîêðîâèòåëüñòâà,
ãîâîðèë ïðàâäó â ãëàçà, è Ãîðüêèé çà ýòî íå îáèæàëñÿ. Ñêàçàííîå îòìåòèëà
è Í. Áåðáåðîâà. Ñîõðàíèëèñü ïèñüìà, öèòèðóåìûå Áåðáåðîâîé â åå êíèãå,
îò À. Ïåøêîâà, â áîëüøèíñòâå äàòèðîâàííûå 1925 ãîäîì48. Áåðáåðîâà
çàäóìûâàåòñÿ î ñóäüáàõ àðõèâà Ãîðüêîãî, ñêëàäûâàâøåãîñÿ â ýìèãðàöèè
â 20-ûå ãîäû. Â íåì, êàê ïèøåò Áåðáåðèíè (òàê îáðàùàåòñÿ ê íåé èíîãäà
42
43
44
45
46
47
48

Ibidem, âûäåëåíî Í.Á.
Ibidem, ñ. 202.
Ibidem, ñ. 206.
Ibidem, ñ. 211.
Ibidem, ñ. 228.
Ibidem, ñ. 230.
Ibidem, ñ. 233236.

106

Joanna Mianowska

â ïèñüìàõ Ãîðüêèé) íàõîäèòñÿ ïåðåïèñêà ñ ýìèãðàíòàìè, â òîì ÷èñëå
è Õîäàñåâè÷åì, ïîñâÿòèâøèì Ãîðüêîìó ìíîãî î÷åðêîâ49.
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî âîñïîìèíàíèÿ î Õîäàñåâè÷å Áåðáåðîâîé íèêàê
íå ñðàâíèâàþòñÿ ñ íàïèñàííûì î íåì Íàáîêîâûì, Òåðàïèàíî, Âèøíÿêîì,
Àëäàíîâûì, Ñòðóâå, Ã. Èâàíîâûì. Íî íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ ñòàòüè Âåéäëå
î Õîäàñåâè÷å îòðàæåíû è ó Áåðáåðîâîé. Âåéäëå ïèñàë î Õîäàñåâè÷å òåïëî,
îòìå÷àÿ ñèÿíèå åãî ëè÷íîñòè è ïîýçèè50. Áåðáåðîâà, íà íàø âçãëÿä,
ïèøåò, ïðåæäå âñåãî, î ñåáå, à ïîòîì î ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè âñòðå÷àëàñü,
äðóæèëà, îáùàëàñü, è ïîýòîìó ñïðàâåäëèâû åå æå ñëîâà: Àâòîáèîãðàôèÿ,
â îòëè÷èå îò ìåìóàðîâ, îòêðîâåííî ýãîöåíòðè÷íà, è äàëåå: ß õî÷ó ïèñàòü,
îñìûñëÿÿ òî, ÷òî áûëî (è ñàìîå ñåáÿ), òî åñòü, äàâàÿ ôàêòû è ðàçìûøëåíèÿ
î íèõ51. Êàê áû îïðàâäûâàÿñü ïåðåä ÷èòàòåëÿìè, ïèñàòåëüíèöà ïðîäîëæàåò
óæå ñêàçàííîå: Ïîçíàé ñàìîãî ñåáÿ  ýòî âñåãäà áûëî ôàêòîì ìîåé æèçíè.
Õîäàñåâè÷à, óæå èìåâøåãî îïûò (ëþáîâíàÿ äðàìà ñ Å. Ìóðàòîâîé è ñ À. ×óëêîâîé-Ãðåíöèîí, ñòàâøåé åãî æåíîé â 1917 ãîäó), ñ 20-ëåòíåé Áåðáåðîâîé
ñâÿçûâàëà ëþáîâü, ïðîäîëæàâøàÿñÿ 10 ëåò.
Æèçíü ýòîé ïàðû â ýìèãðàöèè áûëà ïîëíà ëèøåíèé, äàæå íèùåòû.
Áåðáåðîâà âñïîìèíàåò, ÷òî îíè ñ Õîäàñåâè÷åì (èíà÷å ñâîåãî ãðàæäàíñêîãî
ìóæà îíà íå íàçûâàåò) äíÿìè è âå÷åðàìè áûëè íà ëþäÿõ. Ïðàãà, êàê
è Ðóññêèé Áåðëèí èëè Ðóññêèé Ïàðèæ íå âñòðåòèëè èõ ñ îòêðûòûìè
ðóêàìè, Õîäàñåâè÷, ïî åå ñëîâàì, áûë äëÿ ìíîãèõ  [...] íåâåäîìîãî
è îò÷àñòè îïàñíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åðâÿêîì52. Îäíàêî, êîãäà ßêîáñîí
ïðåäëîæèë Õîäàñåâè÷ó ñäåëàòü ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê ïîýìû ÷åøñêîãî
ðîìàíòèêà, ïîýò ñàì â ñîâåðøåíñòâå îáëàäàþùèé ëèðè÷åñêîé ñþæåòíîñòüþ, ïðîèçâåäåíèåì ÷åõà íå áûë î÷àðîâàí è îò ïåðåâîäà îòêàçûâàåòñÿ53. Åùå Âåéäëå îòìå÷àë, ÷òî Õîäàñåâè÷ è æèçíü, è ëèòåðàòóðó
ïðèíèìàë âñåðüåç. Ñêàçàííîå ïîä÷åðêíóòî è ó Áåðáåðîâîé, õîòÿ îíà ÷àñòî
ïèøåò î ïîäàâëåííîñòè è îäèíî÷åñòâå Õîäàñåâè÷à, õàðàêòåð êîòîðîãî áûë,
ïðåæäå âñåãî, ñëîæíûì äëÿ íåãî ñàìîãî. Õîäàñåâè÷ íåñëó÷àéíî â ýïîõå
Âîçðîæäåíèÿ ëþáèë ñþæåò Áëàãîâåùåíèÿ, ñàì, îæèäàÿ áëàãèõ âåñòåé,
ëó÷øåãî â æèçíåííûõ îòíîøåíèÿõ, â òâîð÷åñòâå. Áåðáåðîâà â Âåíåöèè
çàïèñûâàåò: Ìû ëþáèì äðóã äðóãà ÷åðåç [...] ÷åðòó, ðàçäåëÿâøóþ íàñ: ïî
îäíó ñòîðîíó áûë îí [Õîäàñåâè÷  È.Ì.] ñî ñâîèìè óòðåííèìè
49
50
51
52
53

Îá ýòîì âñïîìèíàåò òàêæå Â. Òîëìà÷åâ â ýíöèêëîïåäèè: Ðóññêîå Çàðóáåæüå..., ñ. 670.
Ñì. Â. Âåéäëå, Õîäàñåâè÷ âáëèçè..., ñ. 158170.
Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé..., ñ. 29.
Ibidem, ñ. 244.
Ibidem, ñ. 249.
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ïðåä÷óâñòâèÿìè âå÷åðíèõ êàòàñòðîô, ïî äðóãóþ  ÿ ñ íî÷íûìè òðåâîãàìè
î äíåâíûõ ðàäîñòÿõ54. Íî äàæå ëþáÿùàÿ æåíùèíà íå ìîãëà íå çàìåòèòü
áåñïîêîéñòâà, ðàçëàäà è êîëåáàíèé Õîäàñåâè÷à. Òàê ïèøåò î íèõ ðåäàêòîð
Ñîâðåìåííûõ çàïèñîê Ì. Âèøíÿê: Ôèçè÷åñêàÿ íåìîùü îòÿã÷àëàñü
ïîñòîÿííûì íèùåíñòâîì, íåîòâÿç÷èâûìè äóìàìè î íàñóùíîì ïðîïèòàíèè
è êðîâå, íåîòñòóïíûì ñîçíàíèåì íåçàñëóæåííîñòè è íåñïðàâåäëèâîñòè,
âûïàâøåé íà åãî äîëþ ñóäüáû55. Íàïèñàííîå Âèøíÿêîì ñêàçàíî è ó Áåðáåðîâîé, êîòîðàÿ ññûëàåòñÿ íà ðåöåíçåíòà56. Îíà öèòèðóåò òàêæå îòðûâêè èç
æóðíàëà Íà ëèòåðàòóðíîì ïîñòó, íàçâàâøåãî Õîäàñåâè÷à òèïè÷íûì
áóðæóàçíûì óïàäî÷íèêîì, íûòèêîì ìèñòèöèçìà, èíäèâèäóàëèñòîì,
êîòîðûé [...] îðãàíèçóåò ïñèõèêó ÷èòàòåëÿ â ñòîðîíó ïîïîâñêî-ôåîäàëüíîáóðæóàçíîé ðåñòàâðàöèè57. Áåðáåðîâà, êàê Âèøíÿê è äðóãèå, ïèøåò
î ñëîæíîñòÿõ æèçíè â ýìèãðàöèè è îá èõ âëèÿíèè íà ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå Õîäàñåâè÷à. Ñàìà îíà â ïîèñêàõ çàðàáîòêà çàíèìàåòñÿ âûøèâàíèåì,
ñòåãàíèåì êðåñòèêîâ, à Õîäàñåâè÷ äíåì [...] ÷èòàåò, ïèøåò [...] èíîãäà
åçäèò â ðåäàêöèþ »Äíåé«. Âîçâðàùàåòñÿ óíèæåííûé è ðàçäàâëåííûé. Ìû
îáåäàåì. Íè çåëåíè, íè ðûáû, íè ñûðà îí íå åñò. Ãîòîâèòü ÿ íå óìåþ.
Âå÷åðàìè ìû âûõîäèì, âîçâðàùàåìñÿ ïîçäíî58. Õîäàñåâè÷, ïèñàâøèé ïî
íî÷àì, ïî ñëîâàì Áåðáåðîâîé, òðåáîâàë ñïåöèàëüíîãî ïðèñìîòðà: ß íå
ìîãó îñòàâèòü Õîäàñåâè÷à áîëüøå, ÷åì íà ÷àñ: îí ìîæåò âûáðîñèòüñÿ
â îêíî, ìîæåò îòêðûòü ãàç59. Âèøíÿê ïèñàë î ðàçãîâîðå ñ Õîäàñåâè÷åì
â 1925 ãîäó, êîãäà âçâîëíîâàííûé è ìðà÷íûé ïîýò ðåøèë ïîêîí÷èòü
ñ ñîáîé60.
Áåðáåðîâà ïèøåò î Õîäàñåâè÷å èíà÷å, ÷åì êðèòèêè, ïèñàòåëè, ïîýòû,
ðåäàêòîðû æóðíàëîâ, è ýòî ïîíÿòíî. Äëÿ íåå Õîäàñåâè÷  ýòî, ïðåæäå âñåãî
áëèçêèé ÷åëîâåê, êîòîðîãî îíà ëþáèëà íå òîëüêî çà åãî òâîð÷åñòâî. Â ýòîì
îòíîøåíèè èíòåðåñíû ñëîâà ñàìîãî àâòîðà Êóðñèâà: Ñ÷àñòüå ìîå ñ íèì
áûëî íå ñîâñåì òîãî ñâîéñòâà, êàêîå ïðèíÿòî îïðåäåëÿòü ñëîâàìè: ðàäîñòü,
ñâåò, áëàæåíñòâî, áëàãîïîëó÷èå, óäîâîëüñòâèå, ïîêîé. Îíî ñîñòîÿëî
â äðóãîì: â òîì, ÷òî ÿ ñèëüíåå îùóùàëà æèçíü ðÿäîì ñ íèì, îñòðåå
÷óâñòâîâàëà ñåáÿ æèâîé, ÷åì äî âñòðå÷è ñ íèì, ÷òî ÿ ãîðåëà æèçíüþ â åå
êîíòðàñòàõ [...] èíòåíñèâíîñòü çàðÿäà áûëà èíîãäà òàêîâà, ÷òî ëþáîå ÷óäî
54
55
56
57
58
59
60

Ibidem, ñ. 250.
Ñì. Ì. Âèøíÿê, Â.Ô. Õîäàñåâè÷..., ñ. 151.
Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé..., ñ. 258.
Ibidem, ñ. 260.
Ibidem, ñ. 263.
Ibidem.
Ì. Âèøíÿê, op. cit., ñ. 151.
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êàçàëîñü âîçìîæíûì61. Íàäî åùå ó÷åñòü è òîò ôàêò, ÷òî Áåðáåðîâà, õîòÿ
è ëþáèëà Õîäàñåâè÷à, âíóòðåííå, ïî åå æå ñëîâàì âñþ æèçíü áûëà îäíà.
Îíà ïèøåò: Íå íàøëîñü íèêîãî, íà êîãî ÿ ñìîãëà áû îïåðåòüñÿ, ìíå íóæíî
áûëî ñàìîé íàéòè ñâîþ æèçíü è åå çíà÷åíèå62. Åå íåïðîñòîé õàðàêòåð
ñêàçûâàëñÿ è â îòíîøåíèè ê ðàçíûì ëþäÿì, â òîì ÷èñëå è ê Õîäàñåâè÷ó,
î êîòîðîì óæå â Ïàðèæå îíà ïèñàëà: [...] åñëè Õîäàñåâè÷ óìðåò, òî
ðàçóìååòñÿ, óìðó è ÿ63.
Â êíèãå Áåðáåðîâîé Àðèîí ýìèãðàöèè ïðåäñòàâëåí äîñòîéíî, îäíàêî
íà íàø âçãëÿä, Áåðáåðîâà Õîäàñåâè÷à-òâîðöà íå ñîâñåì ïîíèìàëà. Áóäó÷è
ñ íèì öåëûìè äíÿìè è íî÷àìè, îíà, êîíå÷íî, âèäåëà çîð÷å âñåõ åãî
íåäîñòàòêè, ñëàáîñòü, íåóâåðåííîñòü â ñåáå, áîëåçíè, íîñòàëüãèþ ïî
óøåäøåé Ðîññèè. Î ïîýçèè Õîäàñåâè÷à, êàê è î åãî ïðîçå, â êíèãå
Áåðáåðîâîé ñëîâà îáùåãî òîëêà, â íåé áîëüøå î åãî õàðàêòåðå, ïðèâû÷êàõ,
ñîâìåñòíîé æèçíè, îá îòíîøåíèÿõ Õîäàñåâè÷à ñ äðóãèìè ëþäüìè
 ïîýòàìè, ïèñàòåëÿìè, ðåäàêòîðàìè ãàçåò è æóðíàëîâ. Êåì áûë äëÿ
Áåðáåðîâîé, íàçâàííûé Àðèîíîì ýìèãðàöèè? Áåðáåðîâà ïèøåò: äëÿ ìåíÿ
îí [Õîäàñåâè÷  È.Ì.] íå èìåþùèé â ñåáå íè êàïëè ðóññêîé êðîâè åñòü
îëèöåòâîðåíèå Ðîññèè, ÷òî ÿ íå çíàþ íèêîãî áîëåå ñâÿçàííîãî ñ ðóññêèì
Ðåíåññàíñîì ïåðâîé ÷åòâåðòè âåêà, ÷åì îí  îí ìîæåò ãîâîðèòü î ñìåðòè
×åõîâà è Òîëñòîãî, êàê î ñîáûòèÿõ ëè÷íîé æèçíè, îí çíàë Áëîêà, îí æàë
ðóêó Ñêðÿáèíà, îí ñàì åñòü ÷àñòü ýòîãî Ðåíåññàíñà, îäèí èç êàìíåé çäàíèÿ,
îò êîòîðîãî ñêîðî íå îñòàíåòñÿ íè÷åãî64.
Áåðáåðîâà óøëà îñîçíàííî îò Õîäàñåâè÷à â àïðåëå 1932 ãîäà, èáî, êàê
îíà ïèøåò, ÷òî-òî ìåäëåííî [...] íà÷àëî ïîðòèòüñÿ, èçíàøèâàòüñÿ,
ñêâîçèòü, ñíà÷àëà âî ìíå, ïîòîì, â òå÷åíèå äâóõ ëåò,  âîêðóã ìåíÿ, ìåæäó
íèì è ìíîþ [...] âñþ æèçíü âîêðóã îêàçàëàñü íå òî65. Ïî÷óâñòâîâàâ áåç
Õîäàñåâè÷à ïîëóáåçóìíûé âîñòîðã áûòü îäíîé, Áåðáåðîâà óøëà îò íåãî,
ñâàðèâ åìó áîðù íà òðè äíÿ è ïåðåøòîïàâ åãî íîñêè. Ïèñàòåëüíèöà
ïðèâîäèò â êíèãå îòðûâêè èç äâóõ ïèñåì Õîäàñåâè÷à ïîñëå èõ ðàçìîëâêè.
Âñêîðå Õîäàñåâè÷ íàõîäèò ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíó  æåíèâøèñü íà Îëüãå
Ìàðãîëèíîé, åâðåéêå, ïîãèáøåé â êîíöëàãåðå Îñâåíöèìå.
Èíòåðåñíî èíòåðâüþ Í. Áåðáåðîâîé, äàííîå Ôåëèêñó Ìåäâåäåâó ïåðåä
åå ïðèåçäîì â ÑÑÑÐ â 1989 ãîäó. Íà âîïðîñ Ìåäâåäåâà, êòî îêàçàë íà íåå
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Ibidem, ñ. 279.
Í. Áåðáåðîâà, Ïðåäèñëîâèå êî âòîðîìó èçäàíèþ, [â:] Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé..., ñ. 25.
Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé..., ñ. 268.
Ibidem, ñ. 267.
Ibidem, ñ. 394.
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íàèáîëüøåå âëèÿíèå èç ìíîãèõ âûäàþùèõñÿ ëþäåé, ïèñàòåëüíèöà îòâåòèëà:
Êíèãè, ñ êîòîðûìè ÿ âñòðå÷àëàñü: êíèãè Äæîéñà, Ïðóñòà, Êàôêè, êíèãè
Àíäðå Æèäà, êíèãè ñîâðåìåííèêîâ, ìîèõ èëè ñòàðøèõ ñîâðåìåííèêîâ
 ïèñàòåëåé. Äðóãîãî âëèÿíèÿ ÿ íå ÷óâñòâîâàëà. Íó, Õîäàñåâè÷, âåðîÿòíî,
ïîòîìó ÷òî ìíå áûëî äâàäöàòü, êîãäà åìó áûëî òðèäöàòü øåñòü. Êîíå÷íî,
îí îêàçàë íà ìåíÿ âëèÿíèå, íî ÿ áû îñîáåííî íå ïðèäàâàëà áîëüøîãî
çíà÷åíèÿ ýòîìó [ïîä÷åðêíóòî ìíîþ  È.Ì.]66. Íàïèñàííîå ñêàçûâàåòñÿ
è â êíèãå Áåðáåðîâîé, â êîòîðîé ìíîãî áåñöåííîãî äëÿ ïîíèìàíèÿ æèçíè
â ýìèãðàöèè, íî åùå áîëüøå ñóáúåêòèâíîãî. Ïðàâ, íåñîìíåííî, àâòîð
ïðåäèñëîâèÿ ê Êóðñèâó Åâãåíèé Âèòêîâñêèé, ïèøóùèé î àááåðàöèè
ïàìÿòè, ïðîÿâèâøåéñÿ îñîáåííî â Ñïðàâî÷íèêå ê êíèãå è î âíóòðåííèõ
ïðîòèâîðå÷èÿõ Áåðáåðîâîé, íàçâàííûõ äâîéíûì ñòàíäàðòîì â îòíîøåíèè
ê ëþäÿì.
Õîäàñåâè÷ æå â ýìèãðàöèè ïîêàçàí Áåðáåðîâîé, ïðåæäå âñåãî, êàê
÷åëîâåê ñ åãî äîñòîèíñòâîì, íî è ñ íåäîñòàòêàìè, âíóòðåííèìè ïðîòèâîðå÷èÿìè. Âîçìîæíî, êîùóíñòâåííûìè ïîêàæóòñÿ ñëîâà, êîòîðûå õî÷åòñÿ
íàïèñàòü ïîñëå ìíîãîêðàòíîãî ïðî÷òåíèÿ è àíàëèçà êíèãè Áåðáåðîâîé
 â ñóòè òâîð÷åñòâà (ïîýçèè, êàê è ïðîçû), íàçâàííîãî Àðèîíîì ýìèãðàöèè
Áåðáåðîâà òàê è íå ðàçîáðàëàñü. Åãî ñîâåðøåííåéøèå ÿìáû íå âûçâàëè åå
âîñõèùåíèÿ, à ñêîðåå âñåãî áåçðàçëè÷èå, èáî àâòîð Êóðñèâà áûëà íàñòðîåíà
ïðåæäå âñåãî íà ïîçíàíèå ñåáÿ. Ñèÿíèå Õîäàñåâè÷à, çàìå÷åííîå Â. Âåéäëå,
Ä. Ìåðåæêîâñêèì, Ã. Ñòðóâå, è äðóãèìè, õîòü è çàðîäèëî ó Áåðáåðîâîé çåðíî
ëþáâè ê Õîäàñåâè÷ó, îñòàâèëî, îäíàêî, åå ðàâíîäóøíîé. Æàëü, ÷òî
ïîäëèííîñòü òâîð÷åñêîãî ãîðåíèÿ Õîäàñåâè÷à (ñëîâà Ãëåáà Ñòðóâå) áûëà
îòìå÷åíà Áåðáåðîâîé ëèøü â ñîïîñòàâëåíèè ñ íåþ.
Streszczenie
Arion emigracji W³adys³aw Chodasiewicz
we wspomnieniach Niny Bierbierowej Kursywa moja
W artykule bada siê poezjê i osobowoæ W³adys³awa Chodasiewicza we wspomnieniach jego
¿ony Niny Bierbierowej. Na tle profesjonalnych wypowiedzi krytyków i twórców s³owa na emigracji
(M. Wiszniak, W. Wejdle, G. Struve, M. A³danow, W. Nabokow, J. Terapiano i in.), poeta zosta³
przedstawiony przez Bierbierow¹ przede wszystkim jako szlachetny cz³owiek, aczkolwiek z wieloma
wadami i wewnêtrznymi rozterkami. Autor artyku³u broni tezy, ¿e Bierbierowa nie rozumia³a wielkoci i doskona³oci poezji Chodasiewicza, a tak¿e autentycznoci twórczej muzy poety, gdy¿ nastawiona by³a wy³¹cznie na poznanie i zrozumienie siebie.
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Í. Áåðáåðîâà, Êóðñèâ ìîé. Ïðèëîæåíèå, ñ. 615.
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Summary
Arion of the emigration Wladyslaw Chodasiewicz
in the memories of Nina Bierbierowas My Italics

The paper is based on memories of Wladyslaw Chodasiewiczs wife  Nina Bierbierowa, which
are good source for researching of the poetry and the personality of the poet. This source seems to
be very different from the professional expressions and opinions of the critics and writers in the
emigration (M. Wiszniak, W. Wejdle, G. Struve, M. A³danow, W. Nabokow, J. Terapiano and others)
Chodasiewicz in the Bierbierowas memories is mainly a noble man although with many faults and
doubts. In my opinion Bierbieriowa doesnt understand fully Chodasiewiczs poetry, his excelllence
and perfection, beeing concentrated mainly on understanding and knowing herself.
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Tajne notatki z lat 18361837 Aleksandra Puszkina
jako postmodernistyczna mistyfikacja
Trudno siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e gdyby dzisiaj stworzony w roku 1559 przez
papie¿a Paw³a IV Indeks ksi¹g zakazanych mia³ tê sam¹ moc restrykcyjn¹, co
przed wiekami, wiêkszoæ, jeli nawet nie ca³a rosyjska produkcja postmodernistyczna, zw³aszcza ta powsta³a pod koniec XX wieku, znalaz³aby siê na wspomnianym wykazie i zosta³aby z pewnoci¹ wyeksponowana w kategorii dzie³
szczególnie spo³ecznie niebezpiecznych, moralnie nagannych, religijnie szkodliwych, a przy tym stosunkowo odleg³ych od stereotypowych wyobra¿eñ na temat
kanonów piêkna i dobrego smaku. Eduard Limonow, Sasza Soko³ow, Wiktor
Jerofiejew, W³adimir Sorokin, Jaros³aw Mogutin oraz wielu jeszcze im podobnych
zostaliby zaocznie skazani na zapomnienie, a ich szokuj¹ce dzie³a, nieznaj¹ce
przecie¿ ¿adnych ograniczeñ w szarganiu wiêtoci i naruszaniu wszelkich mo¿liwych tabu, na zawsze lub na bardzo d³ugo musia³yby oficjalnie zamilkn¹æ. Nieoficjalnie za kr¹¿y³yby w podziemnym obiegu, dostarczaj¹c kulturze subiektywnych
wzorców postrzegania wiata oraz jego kontrowersyjnych interpretacji.
Indeks przesta³ ostatecznie obowi¹zywaæ w roku 1966 i nikt dzisiaj nie musi
siê ju¿ obawiaæ ekskomuniki, bêd¹cej wówczas naj³agodniejsz¹ kar¹ za kocielne
niepos³uszeñstwo. Wci¹¿ postrzegam ów wykaz jako ród³o zaledwie upione,
albowiem mimo uznania Indeksu przez papie¿a Paw³a VI za dokument historyczny, tak naprawdê ani on sam, ani jego nastêpcy na Stolicy Piotrowej nigdy
ostatecznie go nie anulowali. W ostatniej, trzydziestej drugiej redakcji z roku
1948, cenzorski spis zawiera³ a¿ 4126 pozycji. Fakt ten oznacza, ¿e Wspó³czesna
Kongregacja Doktryny Wiary, której do niedawna jeszcze przewodniczy³ kardyna³
Joseph Ratzinger, obecny papie¿ Benedykt XVI, w ka¿dej chwili mo¿e do³¹czyæ
do konserwatywnej z natury edycji ka¿de inne dzie³o, stoj¹ce w sprzecznoci
z nauk¹ Kocio³a katolickiego. W ten sposób renesansowa przesz³oæ daje o sobie
znaæ nawet wspó³czenie, przypominaj¹c o ci¹g³oci tradycji i obecnoci w najnowszej kulturze europejskiej tendencji szczególnie ¿ywotnych w redniowieczu,
w czasie niezwyk³ej aktywnoci inkwizycji (od XII wieku), a póniej  jej odrodzeniowego spadkobiercy w postaci wiêtego Oficjum (od roku 1542).
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Z ca³¹ pewnoci¹ Tajne notatki z lat 18361837, gdyby rzeczywicie powsta³y w pierwszej po³owie XIX wieku i zosta³y w jakikolwiek sposób upowszechnione, by³yby w³¹czone do Indeksu ksi¹g zakazanych jako tekst szczególnie obsceniczny i figurowa³yby bez w¹tpienia do dzisiaj obok kontrowersyjnych powieci
markiza de Sadea, dzie³ wszystkich Balzaka, romansów Dumasa (ojca i syna),
Pani Bovary Gustawa Flauberta czy Nêdzników Wiktora Hugo. Tak siê nie sta³o
i nie ma ¿adnej pracy Puszkina na cenzorskim wykazie, co stanowi pierwszy, byæ
mo¿e najistotniejszy sygna³ o potencjalnej nieautentycznoci tekstu. O Tajnych
notatkach z lat 18361837 zrobi³o siê bowiem g³ono stosunkowo póno, bo
dopiero pod koniec lat 80. ubieg³ego wieku. I jest on relatywnie dobrze znany na
wiecie, lecz nie w Polsce. Dlatego te¿ swoj¹ wypowiedzi¹, chc¹c nie chc¹c,
kontynuujê1 dyskusjê nie tylko nad samym utworem przypisywanym Puszkinowi,
lecz tak¿e losami przek³adów Tajnych notatek... w Europie i poza jej granicami2.
Wzglêdnie d³ugi okres recepcyjnego milczenia Tajnych notatek z lat 1836
1837  od pierwszej po³owy XIX wieku do drugiej po³owy XX stulecia  da³oby
siê wyjaniæ obiektywnym letargiem tekstu, bêd¹cym naturalnym skutkiem pieczo³owitego przechowywania rêkopisu w rodzinnych zbiorach Puszkina albo prywatnych bibliotekach jego wielbicieli3, po³¹czonym nastêpnie z cudownym, racjonalnie niewyt³umaczonym ujawnieniem notatek poety po wielu dziesiêciole1 Wyst¹pienie Ludmi³a Dymitrowa na I Miêdzynarodowej Konferencji Ego-dokument i literatura (Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2021 maja 2005) wypada³oby uznaæ za pocz¹tek dyskusji
w Polsce. Patrz: Ë. Äèìèòðîâ, Ýãî, àëüòåð-åãî, Îí-åãèí. Ðàññóæäåíèÿ î Òàéíûõ çàïèñêàõ
À.Ñ. Ïóøêèíà, Studia Rossica 2006, nr XVII, s. 4753.
2 Do roku 2006 Tajne notatki z lat 18361837 zosta³y opublikowane w 23 jêzykach etnicznych: rosyjskim (1986, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2004, 2005), angielskim
(1986), w³oskim (1991), niemieckim (1992), francuskim (1994), greckim (1995), ukraiñskim
(1995), holenderskim (1996), islandzkim (1996), hiszpañskim (1997), koreañskim (1997), ³otewskim (1997), portugalskim (1998), czeskim (1998), chiñskim (1999), s³oweñskim (2000), litewskim (2000), tureckim (2000), albañskim (2000), serbskim (2002), bu³garskim (2002), wêgierskim
(2003), rumuñskim (2003). Zob. Î. Âîçäâèæåíñêàÿ, ×åé Ïóøêèí? Ïðåäèñëîâèå ê êíèãå Òàéíûå
çàïèñêè À.Ñ. Ïóøêèíà 18361837, ïåð. ñ ôð. Ïóáë. Ì.È. Àðìàëèíñêîãî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2004. Por. Ïàðàïóøêèíèñòèêà 2007, òîì 2, ðåä. Ä. Áàåâñêèé, [online] <www.mipco.com/win/
para.html>. Wed³ug Dawida Bajewskiego Tajne notatki... ukaza³y siê nie w 23, lecz 24 pañstwach,
co jest bardzo prawdopodobne z uwagi na trzyletni¹ przerwê miêdzy danymi ród³owymi. Z kolei
W³adimir Kirsanow wspomina o 25 ju¿ przek³adach tego tekstu na jêzyki obce, lecz ich nie wymienia. Zob.: Â. Êèðñàíîâ, Ïî ñåé äåíü íàðîä çëîáñòâóåò èëè êîñèòñÿ íà ãååâ, [online] <http://
//az.gay.ru/articles/interviews/armal_int.html>.
3 Ludmi³ Dymitrow, badacz Tajnych notatek... i autor przedmowy do ich bu³garskiej wersji
jêzykowej, równie¿ zwraca uwagê na mo¿liwoæ istnienia sekretnego rêkopisu Puszkina i pewne
podstawy uznania go za autentyczne: Ôàêò, ÷òî »òàéíûé äíåâíèê« Ïóøêèíà èñ÷åçàåò î÷åíü
ñêîðî ïîñëå åãî ñìåðòè, è âîîáùå íåèçâåñòíî, ÷òî îí ñîäåðæàë. Óñèëèâàþùåå ìèô
äîïîëíåíèå îòñòàèâàåò ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî âîïðîñíàÿ òåòðàäü íå èñ÷åçëà áåññëåäíî, à ÿâëÿåòñÿ
ñòðîãî îõðàíÿåìîé ñîáñòâåííîñòüþ îäíîãî èç åãî ìíîãî÷èñëåííûõ, ðàçáðîñàííûõ ïî ìèðó
íàñëåäíèêîâ. Ë. Äèìèòðîâ, Ýãî, àëüòåð-åãî..., s. 48.
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ciach4. Warto przy tej okazji zwróciæ uwagê na dziwny zbieg okolicznoci: Tajne
notatki z lat 18361837 ukaza³y siê po raz pierwszy drukiem w roku 1986, a wiêc
dok³adnie po 150 latach, licz¹c od daty inicjuj¹cej, byæ mo¿e, spisywanie intymnych konfesji przez rosyjskiego wieszcza. Nie jest to raczej zwyk³y przypadek,
lecz bardzo czytelny wed³ug mnie impuls do rozpoczêcia przez Michai³a Armaliñskiego postmodernistycznego wspó³zawodnictwa ze wspó³czesnym czytelnikiem5.
Ten z kolei nie zawsze wystarczaj¹co dobrze zna regu³y wyrafinowanej gry strategicznej, przez co staje siê najczêciej przeciwnikiem doæ ³atwym do pokonania
w pojedynku z utalentowanym strategiem i mistyfikatorem, za jakiego nale¿y
obiektywnie uznaæ skandalistê Armaliñskiego6.
Wygran¹ w tej nie³atwej grze postmodernistycznej jest pe³na demistyfikacja
tekstu przypisywanego Puszkinowi oraz powrót do stanu równowagi w zakresie
biograficzno-bibliograficznych ustaleñ na temat autora Eugeniusza Oniegina i jego
dorobku sprzed roku 19867. Przegrana za oznacza wzmocnienie tezy o auten4 Sam Armaliñski tak kreli pochodzenie rêkopisu: ×åðåç íåñêîëüêî äíåé Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
îïÿòü ïðèø¸ë êî ìíå, è ìû äîïîçäíà ãîâîðèëè î ïîýçèè. Îí ñïðîñèë, ñîáèðàþñü ëè ÿ âçÿòü
ñ ñîáîé ñâîè ðóêîïèñè. ß ñêàçàë, ÷òî ïîïûòàþñü ïåðåïðàâèòü èõ ÷åðåç ãîëëàíäñêîãî ïîñëà.
È òîãäà îí ïîïðîñèë ïåðåäàòü ïîñëó åãî ðóêîïèñü. Íà ìîé âîïðîñ, î ÷¸ì ýòà ðóêîïèñü, îí
ïðåäóïðåäèòåëüíî çàâåðèë ìåíÿ, ÷òî â íåé íåò íè÷åãî àíòèñîâåòñêîãî è ÷òî ýòî  äíåâíèêîâûå
çàïèñêè êîíöà òðèäöàòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Çàïèñêè ýòè áûëè çàøèôðîâàíû,
è Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ ðàáîòàë íàä èõ ðàñøèôðîâêîé ìíîãî ëåò. Îñîáóþ ñëîæíîñòü ñîñòàâëÿëî
òî, ÷òî çàïèñêè áûëè íàïèñàíû ïî-ôðàíöóçñêè, çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ ðóññêèõ ñëîâ
è âûðàæåíèé, íî áåçóïðå÷íîå çíàíèå ÿçûêà ïîìîãëî Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó äîâåñòè äåëî äî êîíöà
è, ðàñøèôðîâàâ, ïåðåâåñòè âñ¸ íà ðóññêèé ÿçûê [podkr.  G.O.]. Zob. [online] <www.mipco.com/
win/pushtText.html>.
5 Drugim potencjalnym autorem Tajnych notatek... mo¿e byæ, wed³ug Iriny Durowej, emerytfreudysta i wuefista w jednej osobie, Niko³aj Paw³owicz, który zosta³ przez ni¹ odszukany w roku
1998. Podajê za: [online] <http://az.gay.ru/books/erotics/tzp.html>.
6 Michai³ Armaliñski (Michai³ Izrailewicz Pelcman) urodzi³ siê 23 kwietnia 1947 r. Pisarz i wydawca znany ze swych kontrowersyjnych projektów erotycznych udostêpnianych za pomoc¹ sieci
internetowej czytelnikom na ca³ym wiecie. Od 1976 r. przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Opublikowa³ 15 tomów poezji i tekstów prozatorskich, w których dominuje tematyka seksualna. Utworzone w amerykañskim miecie Minneapolis wydawnictwo pod nazw¹ M.I.P, bêd¹c¹
akronimem jego danych osobowych, drukuje g³ównie teksty samego Armaliñskiego, ale tak¿e prace
erotyczne innych autorów. Strona <http://www.mipco.com> oferuje nie tylko jedno z ostatnich dzie³
Armaliñskiego Õðàì ãåíèòàëèé, lecz tak¿e Ðóññêèå áåñññòûæèå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè (1992)
oraz Äåòñêèé ýðîòè÷åñêèé ôîëüêëîð (1995). Od roku 1999 Armaliñski wydaje tak¿e czasopismo
erotyczne General Erotic [online] <http://www.mipco.com.win/Ger.html>.
7 Grzegorz Gazda pisze, ¿e postmodernizm dokonuje istotnych przewartociowañ w rozumieniu sztuki nowoczesnej pierwszych dekad XX stulecia, odrzucaj¹c na ogó³ jej aspiracje spo³ecznopolityczne, pogoñ za oryginalnoci¹ oraz utopie estetyczne na rzecz warsztatowego liberalizmu,
intertekstualnego zwrotu ku tradycji, kreacjonizmu, autotematyzmu, postaw ludycznych, strategii
gry i niwelowania granicy miêdzy sztuk¹ wysok¹ i nisk¹ [podkr.  G.O.]. G. Gazda, S³ownik
europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000, s. 504505. Zob. tak¿e
rozdzia³ czwarty ksi¹¿ki Alicji Wo³odko-Butkiewicz zatytu³owany Gry postmodernistyczne,
[w:] idem, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we wspó³czesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004.
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tycznoci Tajnych notatek z lat 18361837, jak te¿ uprawnienie nowych, niekiedy
zaskakuj¹cych interpretacji o ¿yciu i twórczoci pisarza.
Wydaje siê, ¿e wszechobecna dzisiaj nie tylko w badaniach literackich dekonstrukcja jako modyfikatorka i burzycielka mylowych stereotypów staje siê cichym, ale za to pewnym sprzymierzeñcem ka¿dego, kto próbuje dowieæ, w jaki
sposób wprowadza siê wiadomie czytelnika w b³¹d przez zaoferowanie mu wietnie wykonanego fa³szerstwa s³ownego. Mistyfikacja jest przecie¿ tworem prawie
doskona³ym, tekstem zrodzonym po to, by wywo³ywaæ silne emocje i stwarzaæ
najrozmaitsze okazje do walki na argumenty. Który z nich okazuje siê ostatecznie
najwa¿niejszy i powoduje gwa³towne runiêcie misternie zbudowanej konstrukcji
s³ownej oraz ujawnie prawdziwego autora tekstu. Przy okazji demistyfikacji wybucha nierzadko g³ony skandal obyczajowy, po³¹czony ze spo³ecznym napiêtnowaniem falsyfikatora; niekiedy ca³a sprawa prowadzi nawet do procesu karnego
i wyroku s¹dowego8.
Koniec jednej mistyfikacji nie oznacza wcale jej zmierzchu jako takiego, co
pewien czas od¿ywa bowiem wypróbowany pomys³ Jamesa Macphersona9, który
zainicjowa³ intelektualne fa³szerstwo, przyczyniaj¹c siê tym samym do rozwoju
wczesnoromantycznej literatury w Anglii, Niemczech oraz innych pañstwach europejskich10. W ten oto sposób owieceniowa imitacja nie wp³ynê³a destrukcyjnie
na sztukê s³owa, lecz sta³a siê bodcem kulturotwórczym, usprawiedliwiaj¹cym
zarazem oszustwo autora Pieni Osjana11. Manipulacja s³owna dotyczy jednak
8 Na przyk³ad w g³onej sprawie o fa³szerstwo z roku 1983 Konrad Kujau, autor rzekomych
pamiêtników Adolfa Hitlera, i Gerd Heideman, dziennikarz porednicz¹cy w ich zakupie przez tygodnik Stern, zostali skazani na karê czterech i pó³ roku pozbawienia wolnoci za wprowadzenie
czytelników w b³¹d i wy³udzenie 10 mln marek niemieckich za nieprawdziwe Dzienniki Hitlera
z lat 19321945. By³a to wyrana demonstracja si³y prawa broni¹cego interesów spo³ecznych.
9 Z regu³y sprawcami fa³szerstw intelektualnych s¹ osoby wykszta³cone. James Macpherson
(17361796), jak wiadomo, mia³ staranne wykszta³cenie literackie, a inny g³ony oszust, Prosper
Mérimeé (18031870), francuski pisarz, historyk i archeolog, studiowa³ tak¿e prawo, jêzyki obce
oraz literaturê. Czytelników wprowadzi³ wiadomie w b³¹d, publikuj¹c w roku 1825 w³asny zbiór
dramatów Teatr Klary Gazul (Théâtre de Clara Gazul) jako teksty innych osób, do których uda³o
siê mu dotrzeæ. By³ tak¿e wietnym t³umaczem z hiszpañskiego, angielskiego i rosyjskiego. Do
szczególnie udanych nale¿y zaliczyæ jego przek³ady z Puszkina.
10 Jak zauwa¿a Justyn Hunia, Pieni Osjana przyczyni³y siê do renesansu lud.[owej] tradycji
Szkocji i rozpowszechnienia romant.[ycznego] kultu natchnionego barda; do fascynacji Pieniami
przyznawali siê miêdzy innymi T. Gray, F. Schiller i J.W. Goethe. Zob. S³ownik pisarzy wiata,
red. J. Malanka, Kraków 2004, s. 497.
11 Pieni Osjana na gruncie literatury polskiej przyczyni³y siê znacz¹co do rozwoju nowego
gatunku, czyli dumy, bêd¹cej  w ocenie Czes³awa Zgorzelskiego  poprzedniczk¹ ballady romantycznej. Od maniery osjanistycznej nie stronili polscy twórcy owieceniowi, jak na przyk³ad Franciszek Knianin czy Maria Wirtemberska, a tak¿e romantyczni, jak Kazimierz Brodziñski (Widzenia
w górach karpackich r. 1821) oraz Ludwik Kropiñski (poemat Emrod). Zob. np. M. Bernacki,
M. Pawlus, S³ownik gatunków literackich, Bielsko-Bia³a 2004, s. 394397. Pieni Osjana wp³ynê³y
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znacznie czêciej nie postaci legendarnych, jak w wypadku s³ynnego celtyckiego
barda i wojownika Osjana, lecz przede wszystkim osób o rzeczywistych biografiach zatopionych w okrelonym czasie i przestrzeni, na przyk³ad wielkich pisarzy.
Z wielkimi pisarzami ³¹cz¹ siê na ogó³ wielkie legendy. Ka¿da mistyfikacja jest
zamachem na utrwalony w wiadomoci odbiorcy mit12. Wspó³czesny mistyfikator
to nietypowy interpretator, nierzadko za nawet nadinterpretator, a zarazem szczególny przek³adowca kultury na kulturê, transponuj¹cy wiedzê o pisarzu na w³asn¹
twórczoæ. Sprawca intelektualnego fa³szerstwa wybiera zwykle jako obiekt ataku
pisarza wielkiego formatu, swego rodzaju dobro narodowe, twórcê kultowego,
by przez ujawnienie skandalicznych szczegó³ów z jego ¿ycia osobistego, zw³aszcza erotycznego, podwa¿yæ, a jeszcze lepiej zburzyæ oficjalne, ustalone, wiête
wyobra¿enia na temat danego autora13 . Postmodernistyczny mistyfikator pragnie,
by si³a ra¿enia s³ownego zdo³a³a dokonaæ istotnych zniszczeñ g³ównie w sferze
biograficznej atakowanego14 .
Mistyfikacja bez wzglêdu na pojemnoæ bazy synonimów, ods³aniaj¹cych jej
istotê z ró¿nych stron, jak falsyfikat, imitacja, plagiat czy kradzie¿ literacka, nietak¿e o¿ywczo na literaturê rosyjsk¹. W Wikipedii czytamy: Íåñìîòðÿ íà íå ñëèøêîì áîëüøèå
äîñòîèíñòâà ïðîäóêöèè Ìàêôåðñîíà, åãî ëèòåðàòóðíûå ïîääåëêè îêàçàëè íåâåðîÿòíî îãðîìíîå
âëèÿíèå íà åâðîïåéñêóþ è, â ÷àñòíîñòè, ðóññêóþ ëèòåðàòóðó. Äåðæàâèí, Êàðàìçèí, Áàòþøêîâ,
Äìèòðèåâ, Ãíåäè÷, Æóêîâñêèé, Áàðàòûíñêèé, Ïóøêèí, Ëåðìîíòîâ è ìíîãèå äðóãèå ïîýòû áåç
êîíöà ïåðåâîäèëè èõ è ïîäðàæàëè èì [online]: Ìàêôåðñîí, Äæåéìñ, <http://ru.wikipedia.org/
/wiki/>. Zob. tak¿e: Â.È. Ìàñëîâ, Îññèàí â Ðîññèè (Áèáëèîãðàôèÿ ðóññêèõ ïåðåâîäîâ,
ïåðåäåëîê è ïîäðàæàíèé Îññèàíó â êîíöå XVIII è â íà÷àëå XIX ââ.), Òðóäû Ïóøêèíñêîãî
äîìà Àêàä. íàóê ÑÑÑÐ, âûï. L, Ëåíèíãðàä 1928.
12 Tendencja do demitologizacji twórców narodowych nie dotyczy³a wy³¹cznie literatury rosyjskiej, lecz by³a typowa dla literatur europejskich: Â êîíöå ÕÕ âåêà ñ äåìèôîëîãèçèðóþùèìè
ïðåçóìïöèàìè åâðîïåéñêèå ëèòåðàòóðû ïåðå÷èòàëè ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ ãåíèåâ
è ïåðåìîäåëèðîâàëè ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î íèõ. Â íàøåì ñëó÷àå »ñþæåò Ïóøêèíà« áåð¸òñÿ çà
äåðîìàíòèçàöèþ êóëüòà ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ãåíèÿ, îïèðàÿñü íà ñëîæíûå êîìïèëÿòèâíîðåôëåêòèðóþùèå ïðèíöèïû ñ ïðåòåíçèåé íà »ïðàâäîïîäîáèå« Ïóøêèíñêîãî ñòèëÿ è ìûøëåíèÿ.
Ë. Äèìèòðîâ, Ýãî, àëüòåð-åãî..., s. 50.
13 Michai³ Armaliñski nastêpuj¹co interpretuje przyczyny przesadnego kultu Puszkina w Rosji:
Óòðèðîâàííûé êóëüò Ïóøêèíà â Ðîññèè ÿ îáúÿñíÿþ âñåíàðîäíûì ïîäñîçíàòåëüíûì
ïðåäâêóøåíèåì Ïóøêèíñêèõ Òàéíûõ çàïèñîê, à çàòåì èõ âêóøåíèåì. Èìåííî èõ ïóáëèêàöèÿ
ÿâèëàñü ïðîâåðêîé èñòèííîñòè ëþáâè ê Ïóøêèíó: ÷åì áîëüøå ÷åëîâåê íåíàâèäèò Òàéíûå
çàïèñêè, òåì áîëüøå îí ëþáèò Ïóøêèíà. Przy okazji Araliñski formu³uje przewrotn¹ tezê: Òàêèì
îáðàçîì, èìåííî Òàéíûå çàïèñêè ñëóæàò åùå áîëüøåìó óêðåïëåíèþ ýòîãî îáùåñòâåííîïîëåçíîãî êóëüòà [podkr.  G.O.]. Zob. Ì. Êëèìîâà, Èíòåðâüþ ñ èçäàòåëåì Òàéíûõ çàïèñîê
Ïóøêèíà Ìèõàèëîì Àðìàëèíñêèì, [online] <www.mitin.com/dj01/armalin.shtml>.
14 Oto jak przyk³adowo przedstawia siê zawartoæ Tajnych notatek...: Èíòåðåñ ê » çàïèñêàì«
ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ãëÿíöåâûé è ïî÷òè ñàêðàëèçèðîâàííûé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïîýò
Àëåêñàíäð Ïóøêèí ïðåäñòàåò â íèõ, òàê ñêàçàòü, áåç øòàíîâ
ñî ñâîèìè ñåêñóàëüíûìè,
èíîãäà »ïðîòèâîåñòåñòâåííûìè«, æåëàíèÿìè. Â » çàïèñêàõ« ìû óçíàåì Ïóøêèíà êàê
áåçóäåðæíîãî ïîõîòëèâîãî ñàìöà, ãîòîâîãî ïåðåñïàòü ñ ëþáîé ñèìïàòè÷íîé äåâèöåé èëè
ñìàçëèâûì ìîëîäöåì ×åãî ñòîÿò çàìå÷àíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ïî ïîâîäó ñâÿçè Äàíòåñà
è áàðîíà Ãåêêåðíà [podkr.  G.O.]. Podajê za: [online] <http://az.gay.ru/articles/news/
arm_news.html>.
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zmiennie wskazuje na czynnoæ wiadom¹, której autorem jest mistyfikator. Perfekcyjnie skomponowana mistyfikacja poch³ania mnóstwo twórczej energii i czasu, wymaga przy tym okrelonych umiejêtnoci warsztatowych typowych dla
czynnoci pisarza, historyka, dziennikarza15. ¯¹da jednoczenie bezwzglêdnej dyscypliny, polegaj¹cej na preferowaniu idiolektu postaci, pod któr¹ siê podszywa
mistyfikator, kosztem stylu w³asnego. Uszczuplenie praw twórcy jest zapewne
jednym z najdotkliwszych ograniczeñ dla wspó³czesnych falsyfikatorów, zw³aszcza postmodernistycznych, nastawionych z regu³y na szumn¹ autoprezentacjê,
szybk¹ s³awê i zarobek, dlatego te¿ atakuj¹ oni najwybitniejszych przedstawicieli
literatur narodowych, aby w najwy¿szym stopniu zrealizowaæ zasady wyrafinowanej gry z czytelnikiem i zaznaczyæ swoj¹ obecnoæ w historii literatury OBOK
wielkich twórców, bo przecie¿ nie ZAMIAST nich.
Mechanizmy ogólne i szczegó³owe, zwi¹zane z funkcjonowaniem mistyfikacji
w kulturze Nowego i Starego wiata, nie s¹ obce, jak widaæ, Michai³owi Armaliñskiemu, który pos³uguje siê przede wszystkim w³asn¹ oficyn¹ internetow¹, by
zapewniæ sobie niezale¿noæ edytorsk¹ podczas og³aszania autorskich rewelacji
literackich. Armaliñski wie tak¿e doskonale, ¿e mistyfikacja jest szczególnym
przypadkiem interpretacji pewnej luki kulturowej, która wystêpuje obiektywnie
i dopuszcza najrozmaitsze domys³y na temat ¿ycia i twórczoci nie tylko zreszt¹
Puszkina, lecz tak¿e dowolnego innego pisarza, z powodu braku wystarczaj¹co
dobrze udokumentowanych materia³ów ród³owych, dotycz¹cych na przyk³ad
jego zwi¹zków intymnych z kobietami lub mê¿czyznami, uzale¿nieñ od alkoholu
czy narkotyków, prawdziwych przyczyn mierci, zakamuflowanych zatargów albo
tajnych kontaktów z w³adz¹ itd.16
Tajne notatki... mieszcz¹ siê na pewno w kategorii potocznie rozumianej
pornografii, chocia¿ s¹ w nich tak¿e partie ca³kowicie niepornograficzne, refleksyjne, nierzadko aforystyczne, o ¿yciu, mierci, grzechu, mi³oci i twórczoci. Tekst
Puszkina-Armaliñskiego nie dba o chronologiê wydarzeñ, albowiem ca³a akcyj15 Pisz¹c Opowieci Bie³kina, Puszkin dowiód³, ¿e dysponuje wietnym warsztatem mistyfikatora i z ca³¹ pewnoci¹ w³¹czenie w¹tku erotycznego do jakiegokolwiek innego gatunku, np. dziennika intymnego, nie sprawia³oby mu ¿adnych trudnoci. Fakt ten paradoksalnie wzmacnia tezê
o potencjalnej autentycznoci Tajnych notatek... . Zdaniem Ludmi³a Dymitrowa Ïóøêèí  ñàìûé
áîëüøîé ìàñòåð ëèòåðàòóðíîé ìèñòèôèêàöèè â ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, è âòèñíóòü
åãî ñîáñòâåííóþ æèçíü â êàêîé-òî ïñåâäîàóòåíòè÷íûé, õîòÿ áû è ïîðíîãðàôè÷åñêèé ñþæåò, íå
ñîñòàâëÿåò íèêàêîé òðóäíîñòè, åñëè ïðåäâàðèòåëüíî èññëåäîâàòü ìåõàíèçìû ïîäîáíîé
õóäîæåñòâåííîé èãðû. Ë. Äèìèòðîâ, Ýãî, àëüòåð-åãî..., s. 51.
16 Pojawienie siê Tajnych notatek... zachêci³o Marusiê Klimow¹ do zadania pytania Michai³owi
Armaliñskiemu o kontynuowanie poszukiwañ sekretnych dzienników Iosifa Brodskiego. Armaliñski
ripostowa³: Òàéíûå çàïèñêè Áðîäñêîãî ïîêà íå ïîïàäàëèñü. Ïðèøëþò  îïóáëèêóþ. Íî ïðè
óñëîâèè, ÷òî íå ïîääåëêà, [online] Ì. Êëèìîâà, Èíòåðâüþ ñ èçäàòåëåì...
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noæ jego hiperimitacji jest podporz¹dkowana rozbiciu utrwalonej przez historiê
literatury rosyjskiej prymarnej pozycji Aleksandra Puszkina jako najwybitniejszego poety Rosji. S³owna prowokacja w postaci Tajnych notatek... zmusza badaczy
w ojczynie tego pisarza i poza jej granicami do zajêcia zdecydowanego stanowiska wobec potencjalnej mistyfikacji17 . Przyczynia siê obiektywnie do rozwoju
krytyki literackiej, dostarcza bowiem amerykañskiej Parapuszkinistyce coraz to
nowych materia³ów, bêd¹cych zapisem wszelkich reakcji rosyjskojêzycznych czytelników na ten w³anie tekst18 .
Jedn¹ z istotnych i jak najbardziej naturalnych konsekwencji obcowania
z Tajnymi notatkami z lat 18361837 jest interpretacja tego tekstu. Bêdzie ona
jednak bezsprzecznie odmienna w sytuacji, gdy analizie utworu towarzysz¹ podejrzenia o kontakt z intelektualnym fa³szerstwem, ¿artem obliczonym na prowokacjê, jak równie¿ wtedy, gdy rozbiór dzie³a odbywa siê bez jakichkolwiek w¹tpliwoci co do rzeczywistego nadawcy wypowiedzi. Do czasu ostatecznego
rozstrzygniêcia kwestii autentycznoci lub nieautentycznoci Tajnych notatek... ich
lektura bêdzie niezmiennie przedstawiaæ Puszkina przede wszystkim jako seksoholika, wiaro³omnego ma³¿onka, znudzonego i zmêczonego ¿yciem rodzinnym
ojca, nadmiernie, jeli nie chorobliwie zazdrosnego mê¿a, osobê cyniczn¹, przes¹dn¹, pos³uguj¹c¹ siê czêciej najsoczystszymi wulgaryzmami ani¿eli wzorcowym literackim jêzykiem rosyjskim. Otrzymujemy zatem obraz z gruntu odmienny od tego, do jakiego przyzwyczai³a nas kultura, przyk³ad gwa³townego upadku
idola Rosji, stanowi¹cego literacki pomnik-wizytówkê kraju i bêd¹cego zarazem
ucielenieniem najwy¿szych jego narodowych idea³ów19.
17 Ïàðàïóøêèíèñòèêà z roku 2003 zawiera dwa indeksy: jeden dotyczy rosyjskojêzycznych
rodków masowej informacji (centralnych, regionalnych i zagranicznych), wypowiadaj¹cych siê na
temat Tajnych notatek..., a drugi podaje nazwiska osób, które wyrazi³y swoj¹ opiniê o tym tekcie.
Warto wspomnieæ, ¿e o Tajnych notatkach... pisa³ akademik D. Lichaczow oraz I. Kon, a tak¿e
dyrektor Instytutu Literatury Rosyjskiej (Domu Puszkina), N. Skatow. Na potencjaln¹ mistyfikacjê
zareagowali tak¿e najbardziej znani rosyjscy krytycy literaccy, jak W. Toporow, Je. Pieriemyszlew,
B. Filewskij, W. Kuricyn, M. Zo³otonosow, A. Lewkin. Zob.: [online] <http://www.mipco.com/win/
para.html>, a tak¿e Òàéíûå çàïèñêè À. Ñ. Ïóøêèíà: àé äà ñóêèí ñûí! [online] <www.pravda.ru/culture/2005/4/9/21/19999_pushkin.html>.
18 Redaktorem tomów Parapuszkinistyka jest Dawid Bajewski. Tom pierwszy zosta³ opublikowany w roku 2003 i zawiera³ opinie czytelników z lat 19872002, a drugi z 2007 r. prezentowa³
reakcje odbiorów z lat 20032006 oraz wczeniejsze, których nie zdo³ano w³¹czyæ do tomu pierwszego. Z Parapuszkinistyk¹ mo¿na siê zapoznaæ na stronie autorskiej Michai³a Armaliñskiego
<http://www.mipco.com>.
19 Akademik Dmitrij Lichaczow tak oceni³ projekt Armaliñskiego: Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó åùå
íèêîãäà íå áûëà óãîòîâàíà ñòîëü ñóðîâàÿ ñóäüáà, êàê â íàøè äíè. Èìÿ åãî ïîíàïðàñíó òðåâîæàò
âñå, êîìó íå ëåíü. Íåêîòîðûå òåàòðàëüíûå è êèíîïðåìüåðû ïî ïðîèçâåäåíèÿì ïîýòà  ýòî
èçäåâàòåëüñòâî íàä íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì. [...] Çëîíàìåðåííûé âûìûñåë  Òàéíûå çàïèñêè
Ïóøêèíà  óæå çàëîæåí â Èíòåðíåò. Podajê za: Þ. Áåëÿâñêèé, Âðåìÿ ïîäìåí, [online] <www.kulturaportal.ru>.
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Obawia³em siê tak¿e tego  napisze w Niezbêdnej przedmowie Armaliñski 
¿e po opublikowaniu zostan¹ one [tj. Tajne notatki z lat 18361837  G.O.]
poddane »cenzurze moralnej«, aby nie »oczerniæ« wiêtego imienia, albowiem
Puszkin to idol nie tylko w ZSRR, lecz tak¿e bo¿yszcze wszystkich wielbicieli
literatury rosyjskiej na Zachodzie20. Mistyfikator ods³ania przy okazji pozory
zahamowañ przed ewentualnym drukowaniem tekstu, mówi¹c: Po d³ugich jednak
rozmylaniach i w¹tpliwociach zdecydowa³em siê mimo wszystko wydaæ rêkopis
otrzymany od Niko³aja Paw³owicza21. Uwiadamia nam równie¿, jakby od niechcenia, ¿e w biografii pisarza funkcjonuj¹ dwie niezale¿ne od siebie reputacje  literacka oraz prywatna i ¿e ¿¹d³o ataku zostaje zwrócone przeciwko sferze osobistej
poety: Literacka reputacja Puszkina  komentuje Armaliñski  jest na tyle
mocna, ¿e jego prywatna reputacja nie jest w stanie jej zachwiaæ, ale mo¿e siê
okazaæ wietnym materia³em do studiowania natury cz³owieka, która przez sw¹
niezmiennoæ ³¹czy nas zarówno z przesz³oci¹, jak i przysz³oci¹22.
Kwestie autorskiej reputacji i kulturowe skutki ewentualnego jej nadszarpniêcia musz¹ jednak ust¹piæ miejsca zagadnieniom znacznie bardziej istotnym, ods³aniaj¹cym bowiem mistyfikacyjny charakter analizowanego tekstu i budz¹cym
moje w¹tpliwoci co do autentycznoci Tajnych notatek... . Po pierwsze, ich autor
myli kategoriami cz³owieka wspó³czesnego, wykszta³conego w XX wieku, a nie
wra¿liwego poety romantycznego, i pisze tak, ¿e nie odczuwamy dystansu wobec
ludzi oraz ich spraw sprzed dwóch stuleci. Podobnie skandaliczny film Pasoliniego
z 1976 roku, Salo, czyli 120 dni Sodomy, dotyczy³ zdarzeñ biblijnych, a wiêc
czasów bardzo odleg³ych, lecz zosta³y one wyra¿one intelektualnym, a zarazem
bardzo zmys³owym jêzykiem nowego kina, by trafiæ do odbiorcy drugiej po³owy
XX wieku, a tak naprawdê  z przysz³oci23. Po drugie, opisy orgii i nietypowych
zachowañ seksualnych, od których roi siê w Tajnych notatkach..., przypominaj¹
znacznie bardziej typow¹ filmow¹ manierê produkcji pornograficznej ostatnich
20

Ì. Àðìàëèíñêèé, Íåîáõîäèìîå ïðåäèñëîâèå, [w:] A.C. Ïóøêèí, Òàéíûå çàïèñêè 1836
1837 ãîäîâ, [online] <www.mipco.com/win/pushText.html>. Tu i dalej przek³ad mój  G.O.
21 Ibidem.
22 Ibidem [podkr.  G.O.].
23 Jak pokaza³o ¿ycie, nie tylko w³oski odbiorca nie by³ jeszcze przygotowany na awangardow¹ propozycjê Pasoliniego. Z ca³¹ pewnoci¹, gdyby nie tragiczna mieræ re¿ysera, stan¹³by on
ponownie przed s¹dem za obrazê moralnoci. Najwiêksze wstrz¹sy percepcyjne wród widzów
wywo³ywa³y nie jego filmy utrzymane w poetyce neorealizmu (np. W³óczykij, Mamma Roma) czy
ekranizacje antycznych tragedii (Medea, Król Edyp), nie przepe³nione zmys³owoci¹ adaptacje literackiej klasyki (Dekameron, Opowieci kanterberyjskie) i nie obrazy ³¹cz¹ce tematykê religijn¹
z marksizmem (Ewangelia wg Mateusza, Ptaki i ptaszyska), lecz przede wszystkim wysublimowane intelektualne prowokacje, które nawi¹zywa³y do niejednoznacznych i z³o¿onych wiêzi pomiêdzy
jednostk¹ a w³adz¹ (np. metaforycznie zatytu³owany film Chlew).
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dziesiêcioleci ani¿eli najpikantniejsze nawet sceny z powieci markiza de Sadea,
uznanych ju¿ w wieku XVIII za mocno obsceniczne. Po trzecie, w Tajnych
notatkach... odnajdujê za du¿o dystansu narratora wobec samego siebie i wydarzeñ, a tak¿e akcentowania faktu wiadomej kreacji, która ujawnia siê na przyk³ad
w przywi¹zaniu narratora do okrelonych motywów przewodnich. Nale¿y do nich
na pewno eksponowanie niezwyk³ej wra¿liwoci sensorycznej Puszkina na najrozmaitsze kobiece zapachy, granicz¹ce z patologicznym w¹chactwem, a tak¿e d³ugie
i ostre paznokcie poety, pe³ni¹ce wyrafinowane funkcje erotyczne, czy biel zêbów
w³asnych oraz nowiutkiej protezy Niko³aja Paw³owicza. Dziennik, jak wiemy, nie
jest z regu³y nastawiony na prezentowanie pog³êbionej refleksyjnoæ, której ród³em okazuje siê obiektywna przerwa w czasie, lecz staje siê zwykle bie¿¹cym
zapisem tego, co zachodzi ka¿dego dnia w ¿yciu cz³owieka24.
W Tajnych notatkach... brakuje nie tylko ladów dba³oci nadawcy o porz¹dek chronologiczny narracji, lecz tak¿e starannoci w zacieraniu pewnych nielogicznoci. Jak bowiem wyt³umaczyæ na przyk³ad fakt dedykowania pisemnego
dowodu ma³¿eñskiej niewiernoci, czyli Tajnych notatek... w³asnej ¿onie? Czym
da siê wyjaniæ ca³kowit¹ biernoæ Armaliñskiego w szukaniu kontaktu z leciwym
historykiem Niko³ajem Paw³owiczem, swego rodzaju postaci¹-widmem rodem
z Gogola i jednoczenie autorem przek³adu dziennika z jêzyka francuskiego na
jêzyk rosyjski?25 I sk¹d ta dziwna zbie¿noæ jego imienia w³asnego oraz odojcowskiego, bezporednio nawi¹zuj¹cego do danych osobowych cara Miko³aja I Romanowa, czyli Niko³aja Paw³owicza?26 W¹tpliwoci jest zreszt¹ znacznie wiêcej
i ka¿dy szczegó³ zas³uguje na odrêbne potraktowanie oraz interpretacjê.
24 Tego samego zdania jest Ludmi³ Dymitrow, który uznaje Tajne notatki... za mistyfikacjê,
akcentuj¹c jej nieudan¹ architektonikê narracyjn¹: Îäíàêî ÿçûê, ñåêñóàëüíûå òåõíèêè
è ôàíòàçèè, îïèñàííûå â Çàïèñêàõ, âûäàþò êîíâåíöèþ ýðîòèêîíà ÕÕ âåêà, ëèø¸ííîãî
ïðîñâåòèòåëüñêî-ñåíòèìåíòàëèñòñêîé ñþæåòíîñòè è ïðåâðàù¸ííîãî â ñàìîöåëü. Àðìàëèíñêèé
ñîçäà¸ò àáñîëþòíî áåçûíòåðåñíîå ïîâåñòâîâàíèå ñ òÿæ¸ëîé ñòðóêòóðîé è ãëóïîâàòûì
ÿçûêîì, ÷òî îêîí÷àòåëüíî îòäàëÿåò åãî ìèñòèôèêàöèþ îò èçÿùíîé ëèòåðàòóðíîñòè, îò îñòðîóìèÿ
è òàëàíòà ïóøêèíñêèõ ïðîèçâåäåíèé [podkr.  G.O.]. Ë. Äèìèòðîâ, Ýãî, àëüòåð-åãî..., s. 51.
25 Armaliñski nastêpuj¹co charakteryzuje Niko³aja Paw³owicza: Îäíàæäû êî ìíå ïðèøåë
ñòàðûé è áëàãîîáðàçíûé ÷åëîâåê. [...] Ìîé ãîñòü íàçâàëñÿ Íèêîëàåì Ïàâëîâè÷åì.
Â ãëàçàõ åãî æèë ñâåò äàâíèõ âðåì¸í, êîòîðûé ñ ãîäàìè íå ñëàáååò, à óñèëèâàåòñÿ. [...] Åãî
áåëûå çóáû çâîíêî óäàðÿëèñü î ÷àøêó, è îí ñìóùåííî îáúÿñíèë, ÷òî åù¸ íå ïðèâûê
ê íîâîìó ïðîòåçó. [...] Â ðàçãîâîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî îí æèâåò îäèí, íåïîäàëåêó îò ìåíÿ,
â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå. Ïî ïðîôåññèè îí èñòîðèê, è ïðåäìåò åãî èññëåäîâàíèé  ïåðâàÿ
ïîëîâèíà 19 âåêà. [...] Íå ïî ãîäàì ñòðîéíûé è ïîäâèæíûé, îí ìîã ñîéòè çà ìóæ÷èíó
ñðåäíèõ ëåò, åñëè ñìîòðåòü íà íåãî ñî ñïèíû. Òîëüêî ëèöî, øåÿ è êèñòè ðóê íå îñòàâëÿëè
ñîìíåíèé â åãî âîçðàñòå [podkr.  G.O.], [online] <www.mipco.com/win/pushtText.html>.
26 Car Miko³aj I Romanow ¿y³ w latach 17961855. By³ wiêc rówienikiem Aleksandra Puszkina (17991837).
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Zapytajmy jeszcze o skutki recepcyjne, jakie wywo³a³o opublikowanie Tajnych
notatek... Puszkina-Armaliñskiego. Na pewno zasia³y one ziarno niepokoju nie tylko
wród puszkinologów, lecz tak¿e wielbicieli sztuki s³ownej autora Jedca miedzianego27. Trudno siê czasami oprzeæ urokowi intelektualnego postmodernistycznego
fa³szerstwa, albowiem potrafi ono przecie¿ w sposób niezwykle sugestywny wyt³umaczyæ to, o czym na ogó³ milcz¹ wstydliwie najpe³niejsze nawet ród³a biograficzne czy najintymniejsze autobiografie28. Mistyfikacja Armaliñskiego jako wnikliwa
interpretacja ¿yciorysu twórcy opiera siê g³ównie na domys³ach powiadczaj¹cych
kreatywnoæ mistyfikatora, wype³nia luki ród³owe i podaje niekiedy mniej znane
fakty z ¿ycia pisarza oraz zaskakuje ich kontrowersyjnym objanieniem. Dziêki
Tajnym notatkom... poznajemy potencjalnie na przyk³ad doæ z³o¿one rodzinne relacje pomiêdzy Puszkinem i Dantesem, maj¹ce swój pocz¹tek w sferze rywalizacji
seksualnej o tê sam¹ kobietê, ród³a zazdroci Puszkina o piêkn¹ ¿onê Nataliê,
cierpienia moralne poety wywo³ane uzale¿nieniem od wyrafinowanego seksu, a tak¿e inn¹ od oficjalnej wersjê powi¹zañ pisarza z carem i dworem29.
Jak zatem ostatecznie sprawdziæ autentycznoæ Tajnych notatek... PuszkinaArmaliñskiego? Czy istnieje w ogóle taka mo¿liwoæ? Wydaje siê, ¿e w sukurs
badaczom mo¿e przyjæ technika komputerowa oraz dok³adna analiza statystyczna tekstu, sprawdzaj¹ca frekwencjê s³ownictwa w potencjalnej mistyfikacji i konfrontuj¹ca j¹ z wiedz¹ o idiostylu Puszkina. Ale nawet wynik in plus, tzn. sytuuj¹cy Tajne notatki... w manierze leksykalnej najwybitniejszego poety Rosji, nie musi
wcale wiadczyæ o autentycznoci analizowanego materia³u. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e podobnego rozpoznania móg³ wczeniej dokonaæ autor mistyfikacji, by
27 Poni¿szy cytat wiadczy dobitnie o coraz szybszym oswajaniu siê kultury z najwiêkszymi nawet
tekstowymi prowokacjami: Íîâîå èçäàíèå » çàïèñîê« âðÿä ëè âûçîâåò øîê è ñêàíäàë,
êîòîðûì ñîïðîâîæäàëîñü ïåðâîå òðè ãîäà íàçàä. Îíî ëèøü ïîäòâåðæäàåò ïîñòîÿííûé
èíòåðåñ îáûâàòåëåé ê òàéíîé ñòîðîíå æèçíè ãåíèåâ. Âåäü ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ðàçîáëà÷èòåëüíûõ
» çàïèñîê« (ñôàáðèêîâàíû îíè êåì-ëèáî èëè íåò), òàéí âîêðóã ëè÷íîé æèçíè Ïóøêèíà
ìåíüøå íå ñòàëî [podkr.  G.O.], [online] <http://az.gay.ru/articles/news/arm_news.html>.
28 Na ten fakt zwraca uwagê tak¿e Ludmi³ Dymitrow: Âïðî÷åì, åñëè âñìîòðåòüñÿ
â ýðîòè÷åñêèé »ñþæåò Ïóøêèíà«, îí â äîñòàòî÷íîé ìåðå áóêâàëüíî ñëåäóåò çà èçâåñòíûìè
ôàêòàìè æèçíè ïîýòà, íî êàê áóäòî ñîîáùàåò òå ïèêàíòíûå ïîäðîáíîñòè, êîòîðûå ðóññêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ òðàäèöèÿ â ïðèíöèïå ïðîïóñêàåò [podkr.  G.O.]. Ë. Äèìèòðîâ, Ýãî,
àëüòåðåãî..., s. 49.
29 W ocenie samego Michai³a Armaliñskiego Tajne notatki powinny pozytywnie wp³yn¹æ na
zainteresowanie siê rosyjskim wieszczem i podniesienie kultury seksualnej uczniów starszych klas:
ß óáåæäåí, ÷òî Òàéíûå çàïèñêè âñåãäà áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîääåðæàíèþ èñòèííîãî
èíòåðåñà ê ïîýòó. Ó÷åíèêè ñòàðøèõ êëàññîâ øêîëû äîëæíû íà÷èíàòü èçó÷åíèå Ïóøêèíà
ñ Òàéíûõ çàïèñîê  òîãäà èõ èíòåðåñ ê îñòàëüíîìó òâîð÷åñòâó Ïóøêèíà áóäåò
ãàðàíòèðîâàí. [ ] Íå ãîâîðÿ î òîì, ñêîëüêî ïîëüçû áóäåò þíîøàì è äåâóøêàì îò çíàíèé,
ïî÷åðïíóòûõ â Òàéíûõ çàïèñêàõ. Èõ ïîëîâàÿ æèçíü íèêîãäà íå áóäåò îìðà÷åíà ñòûäîì èëè
îòâðàùåíèåì [podkr.  G.O.]. Podajê za: [online] <http://az.gay.ru/articles/news/armal_news.html>.
Zob. tak¿e: Â. Êèðñàíîâ, Ïî ñåé äåíü íàðîä çëîáñòâóåò èëè êîñèòñÿ íà ãååâ, [online] <http://
//az.gay.ru/articles/interviews/armal_int.html>; Ì. Êëèìîâà, Èíòåðâüþ ñ èçäàòåëåì... .
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wyprzedziæ póniejsze dzia³ania kontrolne filologów-rewidentów. Wyrafinowane
metody komputerowe nie powinny raczej sprawiaæ Armaliñskiemu k³opotów, ten
bowiem, kto decyduje siê na wielki przewrót kulturowy, musi siê do niego tak¿e
odpowiednio technicznie przygotowaæ. Byæ mo¿e pamiêæ o tym, ¿e nie ma zbrodni doskona³ych, a w konsekwencji  doskona³ych mistyfikacji, obni¿y gor¹czkê
wywo³an¹ sporym zamieszaniem wokó³ kwestii autentycznoci Tajnych notatek...
Kiedy na pewno da siê wyjaniæ (albo wyjani siê to samo), z czym tak naprawdê mielimy i mamy do czynienia. Wiedza na temat istoty i granic postmodernistycznego ¿artu na pewno siê wówczas przyda, chocia¿by po to, by stworzyæ
jeszcze lepsz¹, jeszcze bardziej wyrafinowan¹, jeszcze trudniejsz¹ do jednoznacznej filologicznej identyfikacji... postmodernistyczn¹ mistyfikacjê.
Ðåçþìå
Òàéíûå çàïèñêè 18361837 ãã. Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà êàê ïîñòìîäåðíèñòêàÿ
ìèñòèôèêàöèÿ
Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùàåòñÿ ïîïûòêå äåìèñòèôèêàöèè Òàéíûõ çàïèñîê 18361837 ãã.,
êîòîðûå Ìèõàèë Àðìàëèíñêèé îïóáëèêîâàë â ÑØÀ â 1986 ã. â êà÷åñòâå íàñòîÿùåãî òåêñòà
Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. Î ñîâåðøåíèè èíòåëëåêòóàëüíîé ôàëüñèôèêàöèè ñâèäåòåëüñòâóþò
ìíîãèå äàííûå, ñðåäè êîòîðûõ âàæíåéøèìè àðãóìåíòàìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: 1. Òàéíûå
çàïèñêè 18361837 ãã. íå ÷èñëÿòñÿ â Ñïèñêå çàïðåù¸ííûõ êíèã (Index Librorum Prohibitorum); 2. àâòîð ìèñòèôèêàöèè ðàçìûøëÿåò êàòåãîðèÿìè ÷åëîâåêà, îáðàçîâàííîãî â ÕÕ
ñòîëåòèè, à íå â XIX âåêå; 3. èçîáðàæåíèå ñåêñóàëüíûõ äåéñòâèé íàïîìèíàåò ñîâðåìåííóþ
ìàíåðó ïîðíîãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè; 4. â àíàëèçèðóåìîì ïðîèçâåäåíèè ìû íàõîäèì ñëèøêîì
ìíîãî äèñòàíöèè ïîâåñòâîâàòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñàìîìó ñåáå è ê ïðåäñòàâëåííûì
ñîáûòèÿì; 5. â ñòðóêòóðå Òàéíûõ çàïèñîê... çàôèêñèðîâàíû êëàññè÷åñêèå òâîð÷åñêèå
ïðè¸ìû, â òîì ÷èñëå  èñïîëüçîâàíèå àâòîðîì ìèñòèôèêàöèè îïðåäåë¸ííûõ ëåéòìîòèâîâ.

Summary
Aleksandr Pushkins Secrets Notes from 18361837 as a postmodernist hoax
The article is an attempt to demystify Secret Notes from 18361837, which were published by
Mikhail Armalinski in the United States in 1986 as an authentic text by Aleksandr Pushkin. There are
a number of argument in favour of the diaries having been fabricated and intellectual fraud committed, with the most important being: 1. Secret Notes from 18361837 are not on the Index Librorum
Prohibitorum; 2. the hoax-author thinks in terms of a person educated in the 20th century, rather than
in the 19th one; 3. descriptions of sexual behaviour bear resemblance to contemporary style of
a pornographic production; 4. there is too much narrators distance from himself and depicted events
in the analysed work; 5. the structure of Secret Notes shows classical creative behaviours,
including the hoaxers attachment to definite leitmotifs.

122

Grzegorz Ojcewicz

UWM w Îïûò
Olsztynie
Acta ïîëîâèíû
Polono-Ruthenica
ðóññêîãî ðîìàíà âòîðîé ïîëîâèíû Õ²Õ  ïåðâîé
ÕÕ â. ...XIII, 2008
123
ISSN 1427-549X

Luiza Oleander
£uck

Îïûò ðóññêîãî ðîìàíà âòîðîé ïîëîâèíû Õ²Õ  ïåðâîé
ïîëîâèíû ÕÕ â. è èñòîðè÷åñêèé ðîìàí Òåîäîðà
Ïàðíèöêîãî Ñåðåáðÿíûå îðëû
Òåîäîð Ïàðíèöêèé, âáèðàÿ â ñåáÿ îïûò ðóññêîãî ðîìàíà âòîðîé
ïîëîâèíû Õ²Õ â.  â ïåðâóþ î÷åðåäü Ë. Òîëñòîãî è Ô. Äîñòîåâñêîãî,  ïåðåïëàâëÿåò åãî â ñâîþ õóäîæåñòâåííóþ ñèñòåìó è äåëàåò îòêðûòèÿ
â ðîìàííîé ñòðóêòóðå, ïîäîáíûå òåì íîâàòîðñêèì ðåøåíèÿì â ýòîé
îáëàñòè, êîòîðûå áûëè îñóùåñòâëåíû è â ðóññêîé ëèòåðàòóðå ïåðâîé
ïîëîâèíû ÕÕ â., ïðåæäå âñåãî Ë. Ëåîíîâûì â ðîìàíàõ Âîð, Ðóññêèé ëåñ
è äð. Ãîâîðÿ îá îòêðûòèÿõ Ò. Ïàðíèöêîãî â îáëàñòè ðîìàííîé ôîðìû,
íåëüçÿ íå çàìåòèòü òó áëèçîñòü, êîòîðàÿ îáíàðóæèâàåòñÿ ìåæäó åãî
òâîð÷åñêèìè èñêàíèÿìè è Ë. Ëåîíîâà.
Öåëü ñòàòüè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû, ðàññìîòðåâ îòêðûòèÿ Ë. Ëåîíîâà
è Ò. Ïàðíèöêîãî â îáíîâëåíèè ðîìàííîé ôîðìû, îïðåäåëèòü èõ
òèïîëîãè÷åñêóþ îáùíîñòü è îõàðàêòåðèçîâàòü íîâàòîðñòâî ïîëüñêîãî
ïèñàòåëÿ.
Òèïîëîãè÷åñêàÿ áëèçîñòü Ë. Ëåîíîâà è Ò. Ïàðíèöêîãî îáúÿñíÿåòñÿ âî
ìíîãîì èõ îòíîøåíèåì ê òâîð÷åñòâó Ô. Äîñòîåâñêîãî. Ïðîáëåìû
Ô. Äîñòîåâñêèé è Ë. Ëåîíîâ, Ô. Äîñòîåâñêèé è Ò. Ïàðíèöêèé ðàññìàòðèâàëèñü â ëèòåðàòóðîâåäåíèè îòíîñèòåëüíî êàæäîãî ïèñàòåëÿ îòäåëüíî,
áåç ó÷åòà òåõ ïåðåêëè÷åê, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåæäó äâóìÿ
òâîð÷åñêèìè ëè÷íîñòÿìè. Êðîìå òîãî, åùå íå ñòàâèëñÿ, õîòÿ è íóæíî áûëî
áû åãî ïîñòàâèòü, âîïðîñ îá îñîáåííîñòÿõ óñâîåíèÿ îáîèìè ïèñàòåëÿìè
äîñòèæåíèé äèàëîãè÷åñêîãî ðîìàíà Ô. Äîñòîåâñêîãî.
Â öåëîì ðîìàíû Ë. Ëåîíîâà è Ò. Ïàðíèöêîãî, îïèðàÿñü íà òåîðèþ
Ì. Áàõòèíà, ñëåäóåò îòíåñòè ê ìîíîëîãè÷åñêèì, íî òîëüêî ñ îáÿçàòåëüíûì
ó÷åòîì èõ îñîáåííîñòè, ñîñòîÿùåé â îáîãàùåíèè ðîìàííîé ñòðóêòóðû òåìè
îòêðûòèÿìè, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû Ô. Äîñòîåâñêèì. Ðå÷ü èäåò, ïðåæäå
âñåãî, îá îòíîøåíèè ãåðîÿ ê ÷óæîìó ñëîâó, î íåîáû÷íîì ïîëîæåíèè
÷èòàòåëÿ, âòÿíóòîãî â àêòèâíûé äèàëîã. Èíûìè ñëîâàìè, è Ë. Ëåîíîâûì,
è Ò. Ïàðíèöêèì áûë ïî-ñâîåìó  ñ îïîðîé íà íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè
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 óñâîåí, ïåðåæèò è òâîð÷åñêè ïðåîáðàçîâàí õóäîæåñòâåííûé îïûò
Ô. Äîñòîåâñêîãî, åãî ìåòîä äèàëîãèçìà.
Òèïîëîãè÷åñêè ðîäñòâåííîå ìåæäó Ë. Ëåîíîâûì è Ò. Ïàðíèöêèì
îáíàðóæèâàåòñÿ óæå â òîì, ÷òî èõ äèàëîãèçì ïðåæäå âñåãî ðåàëèçóåòñÿ
ìåæäó àâòîðîì  ãåðîåì  ÷èòàòåëåì, ñ óñèëåíîé àêöåíòàöèåé ïèñàòåëüñêîãî âíèìàíèÿ íà ïîñëåäíåì.
Îñíîâíîå îòëè÷èå Ë. Ëåîíîâà îò Ò. Ïàðíèöêîãî  ñþäà âõîäÿò
è íåêîòîðûå ñïîñîáû íàððàöèè  ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí âåäåò äèàëîã íå
òîëüêî ñ ðåöèïèåíòîì, íî è c ñàìèì ñîáîé, îñóùåñòâëÿÿ ýòî íà óðîâíå
è òåêñòà, è ìåòàòåêñòà. Î òîì, ÷òî Ë. Ëåîíîâ âñòóïàë â ñïîð ñ ñàìèì ñîáîé,
ñâèäåòåëüñòâóþò åãî âàðèàöèè â ðàçðåøåíèè ãëàâíîãî êîíôëèêòà ïðîèçâåäåíèé. Íîâûå ëåîíîâñêèå ðåäàêöèè Âîðà èëè Çîëîòîé êàðåòû  ýòî íå
ïðîñòî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåêñòîâ: êàæäàÿ ðåäàêöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîèñêîì
îòâåòà íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû áûòèÿ, è êàæäàÿ ðåäàêöèÿ, íå îòìåíÿÿ
ïåðâîé, äàåò èíîé, íî âñåãäà íåîêîí÷àòåëüíûé îòâåò íà íèõ. Âìåñòå ñ òåì,
ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ëåîíîâñêèå âàðèàíòû  íå èãðà ñìûñëîâ,
à ñòðåìëåíèå ïîçíàòü èñòèíó. È ÷òîáû ïîíÿòü Ë. Ëåîíîâà, íóæíî ÷èòàòü,
ñðàâíèâàÿ, âñå åãî âàðèàíòû. Íåïîñðåäñòâåííî òàêîé äèàëîã ñ ñàìèì ñîáîé
è îäíîâðåìåííî ñ ãåðîåì ââåäåí ïèñàòåëåì â ñòðóêòóðó Ïèðàìèäû, çàìûñåë
êîòîðîé âîçíèê â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âîò ýòîò äèàëîã
ãåðîÿ Ïèðàìèäû  Íèêàíîðà Øàìèíà  ñ àâòîðîì ðîìàíà:
 Àãà, ïðèçíàëè íàêîíåö äàæå öàðñòâåííîå âåëè÷èå òîãî, ÷üå ñóùåñòâîâàíèå
òîëüêî ÷òî îòâåðãàëè?
 Âñå ïðàâäîïîäîáíî î íåèçâåñòíîì, íåäîñòóïíîì íàøåìó âîîáðàæåíèþ.
Ïîêàìåñò ÿ òîëüêî âîçâðàùàþ ïîòîìêàì èõ çàêîííîå ïðàâî òâîðèòü, êàê
âûðàçèëñÿ âàø ëåñíèê Âèõðîâ, òîëêóÿ íà ñâîé ëàä ðå÷åíèå Àâãóñòèíà, ÷òî
÷óäî íå ïðîòèâîðå÷èò ïðèðîäå, ÷óäî ïðîòèâîðå÷èò ëèøü òîìó, ÷òî ìû î íåé
çíàåì,  ÷åòêî, âðàçáèâêó, êàê ïî êíèæêå, ïðî÷åë Íèêàíîð, â íåîæèäàííî
íîâîì îáëèêå ïðåäñòàâàÿ ïðåäî ìíîþ.  Ïîéìèòå, äîðîãîé Ëåîíèä
Ìàêñèìîâè÷, ÿ íå ìîãó ëîãè÷åñêè óëîæèòüñÿ â ýòî äåëî. Åñòü êàêàÿ-òî
äðóãàÿ ïàðà äðóãîé íàäìèðíîé ðåàëüíîñòè.
Ê òîìó âðåìåíè êàê ðàç ïîäîøåë ìîé àâòîáóñ, è Íèêàíîð óñïåë ñïðîñèòü
ìåíÿ íàïîñëåäîê: ß íå ðàññåðäèë âàñ ñâîåé çàùèòèòåëüíîé ðå÷üþ? Íà
âñÿêèé ñëó÷àé âû ìîãëè áû çàñëîíèòüñÿ îò ãðîçÿùèõ âàì îïàñíîñòåé,
ïåðåêàíòîâàâ èõ íà êîãî-íèáóäü èç îêðóæàþùèõ ïî âàøåìó âûáîðó.
 Áëàãîäàðþ âàñ. Íåïðåìåííî âîñïîëüçóþñü âàøèì ñîâåòîì çàùèòèòüñÿ
ñðåäñòâàìè ìîåãî ðåìåñëà,  ñêàçàë ÿ, óæå âñêî÷èâ íà ïîäíîæêó àâòîáóñà.1
1

Ë. Ëåîíîâ, Ïèðàìèäà, Ãîëîñ, Ìîñêâà 1994, ò. 1, ñ. 32.
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Î÷åâèäíî, ÷òî Ë. Ëåîíîâ ñ ïîìîùüþ ýòîé ñöåíû íàìåòèë êîíòóðû
ãèïåðòåêñòà, â êîòîðîì Ðóññêèé ëåñ ïðåäñòàë â êà÷åñòâå ìåòàòåêñòà,
îñòàâëÿÿ çà ÷èòàòåëåì ïðàâî ïðîðèñîâûâàòü åãî äåòàëè.
Äèàëîã òàêîãî òèïà ïîñòàâèë Ðóññêèé ëåñ è Ïèðàìèäó â ïàðàäèãìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü îáà ðîìàíà, íà
íàø âçãëÿä, êàê ñâîåîáðàçíóþ äèëîãèþ (íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî îáà ïðîèçâåäåíèÿ êàêîå-òî âðåìÿ ïèñàëèñü ïàðàëëåëüíî, áîëåå òîãî, êàðàíäàøíûé
âàðèàíò Ïèðàìèäû áûë ñîçäàí åùå äî Ðóññêîãî ëåñà2). Âçÿòûå êàê
ñâîåîáðàçíîå äèàëåêòè÷åñêîå åäèíñòâî, ýòè äâà ðîìàíà àêòèâèçèðóþò
ðàçìûøëåíèÿ ðåöèïèåíòà, ïðèâëåêàÿ åãî ê ñâîåîáðàçíîé äèñêóññèè.
Àêòèâèçèðóþùèé ñîçíàíèå ðåöèïèåíòà  íî èíà÷å ïîñòðîåííûé
 äèàëîã íàøåë ñâîå âûðàæåíèå â ñòðóêòóðå òåêñòà Âîð, ãäå ðîìàí ïðî
Ìèòüêó Âåêøèíà ïèøåò íå òîëüêî ðåàëüíûé àâòîð  Ë. Ëåîíîâ, íî è àâòîð
ôèêòèâíûé  Ôèðñîâ, â ðîìàíå êîòîðîãî òîæå åñòü îáðàç ïèñàòåëÿ,
ðàñêðûâàþùåãî òó æå òåìó.
Ò. Ïàðíèöêèé, êàê è Ë. Ëåîíîâ, òîæå àêòèâèçèðóåò àêòèâíîñòü
ðåöèïèåíòà. Ïðè ýòîì ïîëüñêèé ïèñàòåëü áîëüøå îðèåíòèðóåòñÿ íà
èíòåðåñ ê ðàçãàäêå êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ ïîëèòè÷åñêîãî è æèòåéñêîãî
õàðàêòåðà. Âñå ýòè âîïðîñû ïîñòàâëåíû èì â ïåðâîé æå ãëàâå ðîìàíà
Ñåðåáðÿíûå îðëû (Srebrne or³y, 1943). Òàêèì ñïîñîáîì ó Ò. Ïàðíèöêîãî
÷èòàòåëü ñðàçó âêëþ÷åí â äèàëîãè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ òåêñòîì, ÿâëÿÿñü êàê
áû íåìûì ó÷àñòíèêîì äèàëîãîâ è íàìåêîâ. Îí, òàê æå êàê è ãåðîé Ààðîí,
ïûòàåòñÿ íàéòè îòâåòû íà âîïðîñû: Ïî÷åìó Áîëåñëàâ Õðàáðûé
îòêàçûâàåòñÿ åõàòü íà êîðîíàöèþ êîðîëÿ Ãåíðèõà ²², îáðåêàÿ òåì ñàìûì
íàðîä íà âîéíó? Ñ êàêîé òàêîé áëàãîé öåëüþ ìàññîâî èçãîíÿþòñÿ ëþäè èç
ñâîèõ äîìîâ, ñî ñâîåé çåìëè? Ýòî î÷åíü âàæíûé ôðàãìåíò â âîññîçäàíèè
ïðîñòðàíñòâà áûòèÿ íàðîäà, åãî òðàãè÷åñêîé èñòîðèè. Ôðàçà: èçãîíÿþòñÿ
ëþäè,  àññîöèàòèâíî âûçûâàåò â ïàìÿòè ðàçíûå ïåðèîäû èñòîðèè Ïîëüøè
è çàñòàâëÿåò äóìàòü íå òîëüêî î ïðîøëîì. Áîëåå òîãî, òàêàÿ ïîñòàíîâêà
ïðîáëåìû âûõîäèò çà ïðåäåëû íàöèîíàëüíîãî. Òóò íàöèîíàëüíîå òåñíî
ïåðåïëåòàåòñÿ ñ îáùå÷åëîâå÷åñêèì.
Òàêèì îáðàçîì, îáà ïèñàòåëÿ, ñòðåìÿñü ê óâåëè÷åíèþ ñîäåðæàòåëüíîé
åìêîñòè òåêñòà  ïîñòîÿííàÿ ëåîíîâñêàÿ çàáîòà î ôîðìå3,  îáíîâëÿëè
ñòðóêòóðíûå îòíîøåíèÿ â ðîìàííîì æàíðå è øëè â îáùåì íàïðàâëåíèè.
2 Ë. Ëåîíîâ, Ðóññêèé ëåñ, [â:] Ë. Ëåîíîâ, Ñîáð. ñî÷.: Â 10 ò., Õóäîæ. ëèò., Ìîñêâà 1984,
ò. 9, ñ. 4.
3 Ë. Ëåîíîâ, Òàëàíò è òðóä, [â:] Ë. Ëåîíîâ, Óêàç. ñî÷., ò. 10, ñ. 369.

126

Luiza Oleander

Óñèëèÿ îáîèõ ïèñàòåëåé áûëè íàïðàâëåíû íà îðãàíèçàöèþ õóäîæåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà. Ïðîñòðàíñòâî â òåêñòå,  óêàçûâàë Þ. Ëîòìàí,
 åñòü ÿçûê ìîäåëèðîâàíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîãóò âûðàæàòüñÿ ëþáûå
çíà÷åíèÿ, êîëü ñêîðî îíè èìåþò õàðàêòåð ñòðóêòóðíûõ îòíîøåíèé4.
Îñìûñëÿÿ ëîòìàíîâñêèå ìûñëè, Î. Êîðíèåíêî ïèøåò: Ìîäåëèðîâàíèå
õóäîæåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà â ïðîèçâåäåíèè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì
ýëåìåíòîì ñòðóêòóðû ñîçäàâàåìîãî àâòîðîì îáðàçà ìèðà 5. È Ò. Ïàðíèöêèé, è Ë. Ëåîíîâ, îðãàíèçóÿ ïðîñòðàíñòâî êàê îáðàç ìèðà, øèðîêî
îïèðàëèñü â ïåðâóþ î÷åðåäü íà äâà ïðèåìà: ââåäåíèå èìåíè êàê
èíòåðòåêñòà è ðåòðîñïåêöèè êàê îñíîâíîãî ñïîñîáà ïîâûøåíèÿ åìêîñòè
òåêñòà.
Ââîä â ðîìàí ìíîæåñòâ èìåí, ÿâëÿþùèõñÿ çíàêîâûìè äëÿ ïðîøåäøèõ
ýïîõ è ïðîäîëæàþùèõ èãðàòü áîëüøóþ ðîëü â ñîçíàíèè ëþäåé èíîãî, áîëåå
ïîçäíåãî âðåìåíè  ñóùåñòâåííàÿ ÷åðòà ñòèëÿ îáîèõ ïèñàòåëåé. Çíàêîâîñòü
òàêîãî èìåíè è õàðàêòåðèçóåòñÿ èíòåðòåêñòóàëüíîñòüþ.
Óïîìèíàíèÿ  áåç èìåíè àâòîðà íàçâàíèÿ òðàêòàòà ðèìñêîãî ìûñëèòåëÿ
è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ Òîðêâàòà Ñåâåðèíà Áîýöèÿ (îêîëî 480524/526?)
 Óòåøåíèå Ôèëîñîôèåé, âûñòóïàþùåãî â êà÷åñòâå ÷óæîãî ñëîâà,
îïèñàíèå åãî ðîëè â äóõîâíîé æèçíè Ààðîíà âûïîëíÿåò íåñêîëüêî ñìûñëîè ôîðìîîáðàçóþùèõ ôóíêöèé: ñæàòîé è îäíîâðåìåííî ïîëíîé
õàðàêòåðèñòèêè ìèðîâîççðåíèÿ ãåðîÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, Ò. Ïàðíèöêèé,
ÿâíî îáðàùàÿñü ê òåçàóðóñó ðåöèïèåíòà, ñòèìóëèðóåò åãî ëþáîçíàòåëüíîñòü, âûçûâàåò ó íåãî æåëàíèå, åñëè îí íå îñâåäîìëåí ñ ñîäåðæàíèåì
ðóêîïèñè, ñäåëàòü ýòî è òàêèì îáðàçîì ãëóáæå ïîíÿòü, ÷åì æèâåò äóøà
ãåðîÿ, êàêèå îòâåòû ó Áîýöèÿ îí äëÿ ñåáÿ íàõîäèò, ÷åì óòåøàåòñÿ.
Ïðåäïðèíÿòü òàêîé òðóä çàñòàâëÿåò ôðàçà: Z ¿alem od³o¿y³ rêkopis Pocieszenia filozofii, ksi¹¿kê, z któr¹ nie rozstawa³ siê nigdy6. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
òîëüêî ñ íàçâàíèåì Óòåøåíèå Ôèëîñîôèåé â òåêñò óæå ââîäèòñÿ áîëåå
îòäàëåííàÿ ýïîõà  îêîëî 480525 ãã. è íà÷èíàåò ôîðìèðîâàòüñÿ
èñòîðèîñîôñêàÿ êîíöåïöèÿ ðîìàíà Ñåðåáðÿíûå îðëû.
Íî åñëè ó Ò. Ïàðíèöêîãî Áîýöèé âûñòóïàåò â êà÷åñòâå èäåîëîãè÷åñêîé
è ôèëîñîôñêîé ìûñëè, êîòîðàÿ êðåïèò äóøó Ààðîíà, òî ó Ë. Ëåîíîâà äåëî
4

Þ. Ëîòìàí, Ê ïðîáëåìå ïðîñòðàíñòâåííîé ñåìàíòèêè, [â:] Ó÷åíûå çàïèñêè Òàðòóñêîãî
ãîñ. óíèâåðñèòåòà, Âûï. 720: Ñåìèîòèêà ïðîñòðàíñòâà è ïðîñòðàíñòâî ñåìèîòèêè. Òðóäû ïî
çíàêîâûì ñèñòåìàì. Õ²Õ, ðåä. Þ. Ì. Ëîòìàí, Èçä-âî Òàðòóñê. óí-òà, Òàðòó 1986, ñ. 4.
5 Î. Êîðíèåíêî, Ìèôîïîýòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà ðóññêîé ïðîçû 30-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà. Âåêòîðû
ýñòåòè÷åñêîãî ïîèñêà â ëèòåðàòóðå ìåòðîïîëèè è çàðóáåæüÿ, Ëîãîñ, Ê. 2006, ñ. 100.
6 T. Parnicki, Srebrne or³y, Czytelnik, Warszawa 1967, s. 7.
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îáñòîèò íåñêîëüêî èíà÷å. Óïîìèíàåìûå èì èìåíà  áóäü òî Ãåòå èëè Äàíòå
 èãðàþò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ðîëü âûðàçèòåëüíûõ ìàçêîâ íà èñòîðè÷åñêîé
êàðòèíå ÷åëîâå÷åñòâà7.
Íå ìåíåå âàæíûì ïðèåìîì ó îáîèõ ïèñàòåëåé ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå
ðåòðîñïåêöèè êàê îñíîâíîãî ñòðóêòóðîîáðàçóþùåãî ôàêòîðà, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî ðàñøèðÿåòñÿ õðîíîòîï, ðàñêðûâàþòñÿ ëèíåàðíûé è öèêëè÷åñêèé
òèïû îñìûñëåíèÿ áûòèÿ ìèôîëîãè÷åñêîãî ìîäóñà.
Îñîáûé èíòåðåñ ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîìàííîé ñòðóêòóðû ïðåäñòàâëÿåò
ñðàâíåíèå Ñåðåáðÿíûõ îðëîâ Ò. Ïàðíèöêîãî è Ðóññêîãî ëåñà Ë. Ëåîíîâà.
Ðå÷ü â ýòîì ñëó÷àå íå èäåò íè î âëèÿíèè, íè î ïðèñóòñòâèè îäíîãî
ïèñàòåëÿ â òâîð÷åñòâå äðóãîãî. Íèêòî íèêîãî íå ïîâòîðÿåò, íî êàæäûé, èäÿ
ñâîèì ñàìîñòîÿòåëüíûì ïóòåì  Ò. Ïàðíèöêèé ðàíüøå, Ë. Ëåîíîâ,
âîçìîæíî8, íåñêîëüêî ïîçæå  îòêðûâàåò ñëîæíóþ ñòðóêòóðó ðîìàíà, ïðè
êîòîðîé ðàçâåðòûâàíèå ñîáûòèÿ â ñîâðåìåííîé ãåðîÿì äåéñòâèòåëüíîñòè
ïåðåïëåòàåòñÿ ñ ðåòðîñïåêòèâíûì ïîâåñòâîâàíèåì òàê, ÷òî îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü îõâàòèòü, îñîçíàòü íàðîä êàê îáùíîñòü, ñóùåñòâóþùóþ âî
âñåõ òðåõ èçìåðåíèÿõ  íàñòîÿùåì, ïðîøåäøåì è áóäóùåì.
Ë. Ëåîíîâ äîáèâàåòñÿ íóæíîãî ýôôåêòà ñ ïîìîùüþ ðåòðîñïåêöèè,
îñóùåñòâëÿåìîé àâòîðîì-íàððàòîðîì èëè ãåðîåì, â ñîçíàíèè êîòîðîãî
ïðîõîäèò ïóòü ðàçâèòèÿ æèçíè íà çåìëå. Âòîðîå îñîáåííî âàæíî, ïîòîìó
÷òî äàåò âîçìîæíîñòü îõâàòèòü âçîðîì âñþ ìíîãîìèëëèîííóþ ýâîëþöèþ
÷åëîâåêà è îäíîâðåìåííî îöåíèòü ðåçóëüòàòû åãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå,
êîòîðîå ÷àñòî îêàçûâàëîñü âàðâàðñêèì. Òîë÷êîì äëÿ ñîçäàíèÿ êàðòèíû
ïîñëóæèë ýïèçîä, â êîòîðîì óñòàëûé Èâàí Âèõðîâ ñàäèëñÿ ó ïðîõëàäíîãî
áîëîòöà ñ ÷àõëûì ëîçíÿêîì, ãëÿäåë â îêîíöå ñìóãëîé âîäû, ãäå îäíàæäû
çàðîäèëàñü ýòà íåçàäà÷ëèâàÿ æèçíü è ãäå, âåðíî, è òåïåðü ÷åé-òî îòâàæíûé,
íåçðèìûé ãëàçó ïðàîòåö â ïîëìèêðîíà ðîñòîì ïåðåïëûâàë ñòðàøíûé,
ïîëóòîðààðøèííûé îêåàí9.
7

Îáðàùåíèå ê îáùå÷åëîâå÷åñêîìó â ïîëüñüêîé ëèòåðàòóðå èìååò ñâîè ñóùåñòâåííûå
îòòåíêè, íà íàø âèãëÿä,  íå ñòîÿíèå â ñòîðîíå, íàä ñõâàòêîé. Îíî íàïîëíåíî ãëóáîêèì
ãóìàíèñòè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì, ñ àêòèâíûì óòâåðæäåíèåì Äîáðà è Ëþáâè. Â íàèáîëåå
ñêîíöåíòðèðîâàííîé ôîðìå îíî íàøëî ñâîå âîïëîùåíèå â êîíöåïöèè è æèçíåòâîð÷åñòâå
ß. Òâàðäîâñêîãî, êîòîðûé, â ÷àñòíîñòè, ïèñàë: Mylê, ¿e nadesz³a pora na powrót do poezji
dawnej, poruszaj¹cej tematy ogólnoludzkie, mówi¹cej o Bogu, mi³oci (J. Twardowski, Autobiografia. Myli nie tylko o sobie, t. 2: Czas coraz prêdszy 19592006, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2007, s. 277). Åãî ñòèõ pieszemy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹... òåïåðü çâó÷èò
êàê çàâåò.
8 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, õîòÿ ðîìàí Ò. Ïàðíèöêîãî Srebrne or³y (1943), âûøåë â ñâåò ïî÷òè
íà äåñÿòü ëåò ðàíüøå ëåîíîâñêîãî Ðóññêîãî ëåñà (19501953), ýòè äâà ëèòåðàòóðíûõ ôàêòà
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îäíîâðåìåííûå.
9 Ë. Ëåîíîâ, Ðóññêèé ëåñ..., ñ. 178.
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Ó Ò. Ïàðíèöêîãî âðåìåííîé îõâàò ìåíüøèé  èñòîðè÷åñêèé. Íî è ó íåãî
áîëüøóþ ðîëü èãðàåò ïàìÿòü ãåðîÿ è îáúåì å¸.
Ðîìàí âðåìåí Áîëåñëàâà Õðàáðîãî Ñåðåáðÿíûå îðëû, êàê îòìå÷àåò ñàì
Ò. Ïàðíèöêèé, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ êîìïîçèöèîííî çàêîí÷åííîå öåëîå
è îäíîâðåìåííî âñòóïèòåëüíóþ ÷àñòü ê öèêëó èñòîðè÷åñêèõ ðîìàíîâ.
Ïèñàòåëü âèäåë ýòîò ñâîé ðîìàí â øèðîêîì  ñâûøå äâóõ òûñÿ÷ ëåò
 èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå, êîòîðûé ïðåäñòàë áû ñî ñòðàíèö öåëîé ñåðèè
ïðîèçâåäåíèé. Ýòîò êîíòåêñò ïèñàòåëü â 1943 îáîçíà÷èë òàê: Czêæ druga
cyklu: Robotnicy, wezwani o jedenastej, objê³aby okres dwu tylko lat: 10171018;
czêæ trzecia: Z³ote or³y  dzieje katastrofy królestwa polskiego za Mieszka Drugiego. O czêci czwartej przedwczenie jest dzi wspominaæ, najbardziej choæby
ogólnikowo, je¿eli jednak zostanie kiedykolwiek napisana, obejmie czasy Grzegorza Siódmego, Wilhelma Zdobywcy, Boles³awa Szczodrego i biskupa Stanis³awa 10. Óæå èç ñêàçàííîãî âèäíà îäíà îñîáåííîñòü õóäîæåñòâåííîãî
ìûøëåíèÿ Ò. Ïàðíèöêîãî: çàâåðøåííîñòü îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ. È ýòèì âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ õàðàêòåðíîñòü ñòðóêòóðû
ïðîèçâåäåíèÿ. Srebrne or³y ïîñòðîåíû ïî ïðèíöèïó öåïè, êîãäà êàæäàÿ
÷àñòü/çâåíî â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàêîí÷åííîå/
íåçàêîí÷åííîå öåëîå.
Ðåòðîñïåêöèÿ Ë. Ëåîíîâà â ðîìàíå Ðóññêèé ëåñ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
îïóñêàíèÿ çîíäîâ èç ñîâðåìåííîñòè, ñîáûòèÿ êîòîðîé áûëè äåòåðìèíèðîâàíû ïðîèñõîäÿùèì â ïðåäûäóùèå ãîäû, â ïðîøëîå íà ðàçëè÷íóþ
ãëóáèíó. Àìïëèòóäà ìàÿòíèêà ÷ðåçâû÷àéíî âåëèêà  îò äîèñòîðè÷åñêèõ
âðåìåí äî 1941 ã.
Ãëóáèíà óõîäà â ïðîøëîå ðàçëè÷íà, õðîíîëîãè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàñêðûòèÿ ñîáûòèé, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâðåìåííîñòè, íå
ñîáëþäàåòñÿ. Îáðàùåíèå ê òîìó èëè èíîìó ýïèçîäó, ñëó÷èâøåìóñÿ â æèçíè
ãåðîåâ, áàçèðóåòñÿ íà íåîáõîäèìîñòè ïîÿñíèòü èõ ïîñòóïêè â íàñòîÿùåì
êàê ñëåäñòâèå è ëîãè÷åñêîå çàâåðøåíèå ýòîãî ýïèçîäà.

10

T. Parnicki, op. cit., s. 796.
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Настоящее время: лето 1941 – весна 1942, с выходом в ближайшее будущее через
авторское упоминание о грядущих битвах – Сталинградской и Курской.
В центре лекция Вихрова о русском лесе
Некоторые главы, содержащие ретроспекции на разной временной глубине
II

III

IV

V

VI

VII

1921
1922
1936

1920
1918
1917

VIII–XI

XII–XVI

1929
20-30 гг.

30-40

1918
1916

1916
1915
1913
1911

1911

1911

1911

1910
1909
1908
1904

1905
1902

1900

1892

1899
1743
Доисторические времена

Ñõåìà âçàèìîäåéñòâèé íàñòîÿùåãî è ïðîøëîãî âðåìåí â ðîìàíå Ë. Ëåîíîâà Ðóññêèé ëåñ (îñíîâíûå ïàðàìåòðû)

Ò. Ïàðíèöêèé, èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà çîíäû, ïîñòóïàåò
èíà÷å, ÷åì Ë. Ëåîíîâ. Ó Ë. Ëåîíîâà íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòåðæíåì ïðîõîäèò
÷åðåç âåñü ðîìàí, ïî÷òè íèãäå íå ïðåðûâàÿñü. Ñîâðåìåííûå ñîöèàëüíûå
ñîáûòèÿ îõâàòûâàþò êîðîòêèé ñðîê  îò íà÷àëà âîéíû è äî ðàçãðîìà
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ïîä Ìîñêâîé  ñ ñîõðàíåíèåì õðîíîëîãè÷åñêîãî
ïîðÿäêà. À ó Ò. Ïàðíèöêîãî ðåòðîñïåêòèâíûå çîíäû ðàñõîäÿòñÿ ëó÷àìè îò
ïåðâîé ãëàâû â ïðîøëîå, ãäå ñîáûòèÿ ðàñêðûâàþòñÿ â îñíîâíîì
ïîñëåäîâàòåëüíî, ñ âîçâðàùåíèåì â íàñòîÿùåå.
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Глава 1

Завязка. Начало. Настоящее время

Глава 15

Развязка. Открытый финал. Настоящее время.

Ñõåìà âçàèìîäåéñòâèé íàñòîÿùåãî è ïðîøëîãî âðåìåí â ðîìàíå Ò. Ïàðíèöêîãî
Srebrne or³y (îñíîâíûå ïàðàìåòðû)

Íî ñàìîå èíòåðåñíîå òî, ÷òî îòêðûòèå òàêèõ ñòðóêòóð áàçèðóåòñÿ
ó îáîèõ ïèñàòåëåé íà îáùåé èäåéíîé îñíîâå, ñóòü êîòîðîé ìîæíî ïåðåäàòü
â ôîðìóëèðîâêàõ Ë. Ëåîíîâà: Íàöèÿ ñóùåñòâóåò íå òîëüêî ãðàæäàíñêèì
÷óâñòâîì ëîêòÿ,òàê ñêàçàòü, â ðàçðåçå ãîðèçîíòàëüíîì, íå ìåíåå âàæíî äëÿ
íåå ñàìîñîçíàíèå ïî âåðòèêàëè, è â îñîáåííîñòè íà íàøèõ ñóðîâûõ
èñòîðè÷åñêèõ ïåðåâàëàõ áëàãîäåòåëåí äëÿ íàöèè èìåííî òîò ïàòðèîòèçì,
÷òî ïèòàåòñÿ ìûñëüþ î ñâîèõ ïðåäêàõ è ïîòîìêàõ11.
Ò. Ïàðíèöêèé, êàê è Ë. Ëåîíîâ, áûë îäíèì èç ïåðâîïðîõîäöåâ,
êîòîðûì óäàëîñü ñîçäàòü ñòðóêòóðó ðîìàíà, ïîçâîëÿþùóþ íà ñðàâíèòåëüíî
íåáîëüøîé ïëîùàäè òåêñòà âîïëîòèòü èñòîðè÷åñêóþ æèçíü îäíîãî íàðîäà,
ïîêàçàâ åãî îäíîâðåìåííî è ÷àñòüþ ÷åëîâå÷åñòâà. Âêëàä Ò. Ïàðíèöêîãî
è Ë. Ëåîíîâà â îáíîâëåíèå æàíðà òðóäíî ïåðåîöåíèòü, èáî îíè
çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëè èçîáðàçèòåëüíûå è âûðàçèòåëüíûå âîçìîæíîñòè
ðîìàíà.

11

Ë. Ëåîíîâ, Òàëàíò è òðóä..., ñ. 390.
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Streszczenie
Dowiadczenie powieci rosyjskiej drugiej po³owy XIX  pierwszej po³owy XX wieku
i powieæ historyczna Teodora Parnickiego Srebrne or³y
W artykule rozpatruje siê wk³ad L. Leonowa i T. Parnickiego w odnowienie formy romantycznej. Autorka podkrela wspólnotê typologiczn¹, ale zwraca szczególn¹ uwagê na nowatorstwo polskiego pisarza.

Summary
Experience of Russian novel by the second part of the XIXth  the first part of the XXth
centuries and Teodor Parnytskys historical novel Silver eagles

This article is about the discoveries in renewal of the novels form by L. Leonov and T. Parnytsky, their typological community is defined, innovation of Polish writer is characterized.
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Ïëàòîíîâñêèå òðàäèöèè â òâîð÷åñòâå
Ñåðãåÿ Çàëûãèíà ïîñëåäíèõ ëåò
Ñðåäè ìíîãèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû Àíäðåé Ïëàòîíîâ (18991951) â òâîð÷åñòâå Ñåðãåÿ Çàëûãèíà (19132000) çàíèìàåò îñîáîå
ìåñòî, ïðåæäå âñåãî ñâîèì íåîáûêíîâåííûì óìåíèåì ïðîíèêàòü
â äóøåâíûå ÷åëîâå÷åñêèå òàéíû, âî âíóòðåííèé ìèð ëè÷íîñòè, âî âñå
òîí÷àéøèå èçìåíåíèÿ ìûñëè, ÷óâñòâ, ïåðåæèâàíèé. Çàëûãèí, îïèðàÿñü
â íåêîòîðîé ñòåïåíè íà ñòèëèñòè÷åñêèé îïûò Ïëàòîíîâà, ïðîäîëæàåò
ëèíèþ åãî ïðîçû â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ ïîñëåäíèõ ëåò.
Ñâÿçü ïðåæäå âñåãî ÷óâñòâóåòñÿ â ñêàçî÷íîé òîíàëüíîñòè èõ ðåàëèñòè÷åñêèõ òåêñòîâ, â îáùåì äóõå è ïîñòðîåíèè ïðîèçâåäåíèé, â ðàçâèòèè
îïðåäåë¸ííûõ òåíäåíöèé â ïðîçå. Òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ èõ òâîð÷åñòâà
ðàçëè÷íû è ìíîãîêðàòíî âîçíèêàþò íà ñòûêå ïîâåäåíèÿ è äåéñòâèé ëþäåé
â îïðåäåë¸ííûõ óñëîâèÿõ ïåðåëîìíûõ ìîìåíòîâ èõ æèçíè â ïåðåìåí÷èâûõ
èñòîðè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ. Äëÿ Çàëûãèíà âàæíî, ÷òî ãåðîè Ïëàòîíîâà òåñíî
ñâÿçàíû íå òîëüêî ñ òåêóùèì âðåìåíåì, îáÿçàòåëüñòâàìè, íîðìàìè
è çàêîíîìåðíîñòÿìè âñåé øèðîêîé ñèñòåìû îáùåñòâåííûõ è ìåæëè÷íûõ
ñâÿçåé, íî è íåïîâòîðèìîé, ìîãó÷åé, ïàíîðàìíîé ïðèðîäîé.
Ïëàòîíîâ, ñ÷èòàåò Çàëûãèí, óìååò ñîåäèíèòü ÷àñòíîå ñ îáùèì, äåòàëü
 ïóñòü ýòî áóäóò îòòåíêè íàñòðîåíèÿ ñ ðàçìûøëåíèÿìè åãî ãåðîåâ  ñ öåëûì
ìèðîì íåïîñðåäñòâåííî, ìèíóÿ ãðàíèöû ïåéçàæà è áëèçëåæàùèå ïðåäìåòû,
÷åëîâå÷åñêîå ñåðäöå îáëàäàåò ó íåãî ñâÿçÿìè ñî âñåëåííîé, ñî çâ¸çäàìè,
ñ íåáîì, åãî ãåðîè ó÷àòñÿ ýòèì ñâÿçÿì è ó÷àò íàñ, ó÷àò èçâëå÷åíèÿ èç ýòèõ
ñâÿçåé îïûòà è ìóäðîñòè, ïîñòèæåíèþ ñàìèõ ñåáÿ1.
Âåëè÷èå è êðàñîòà ïðèðîäíîé ñðåäû, âîñõèùåíèå è óäèâëåíèå ïåðåä
íåé çàñòàâëÿþò è ãåðîåâ ïîñëåäíèõ òåêñòîâ Çàëûãèíà ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü
íà ìèð, îñîçíàòü ñâî¸ ìåñòî â í¸ì, ïî-äðóãîìó îùóòèòü è ïåðåæèòü ñâî¸
îòíîøåíèå ê ïðèðîäå, îáùåñòâó è äðóãîìó ÷åëîâåêó. Ñëåäóÿ Ïëàòîíîâó,
ñîâðåìåííûé ðóññêèé ïèñàòåëü â îñíîâó ïîñëåäíèõ ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé
1

Ñ. Çàëûãèí, Ëèòåðàòóðíûå çàáîòû, Ìîñêâà 1979, ñ. 81.
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ñòàâèò ãëóáîêèå, æèçíåííûå âîïðîñû, êîòîðûå âîëíîâàëè îáîèõ ïèñàòåëåé,
õîòÿ â ðàçíîå èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ, â äðóãèå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ ñòðàíû.
Âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû, ëè÷íîñòè è îáùåñòâà, ñâÿçü
÷åëîâåêà ñ èñòîðèåé, ñàìîöåííîñòü êàæäîé èíäèâèäóàëüíîñòè, âçàèìîñâÿçü
ëè÷íîñòè è ñðåäû, ïîèñêè èäåàëà, ïîñòàíîâêà ñàìûõ îñíîâíûõ ôèëîñîôñêèõ, íðàâñòâåííûõ, ýòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì  ýòî êîðåííûå
âîïðîñû áûòèÿ, êîòîðûå ëåãëè â îñíîâó òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé, îðãàíè÷åñêè
ñîåäèíÿþùèõ æèçíåííûé ìàòåðèàë è îïûò îòäåëüíîé ïåðñîíû ñî
âñåîáùèìè âîïðîñàìè æèçíè ñòðàíû, íàöèè, íàðîäà.
Äëÿ îáîèõ òâîðöîâ ëèòåðàòóðû õàðàêòåðåí ïðè¸ì èññëåäîâàíèÿ
èñòî÷íèêà ñóùåñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè, ñðåäû è ìåñòà å¸ îáèòàíèÿ, òåñíîé
ñâÿçè ñ ïðèðîäîé, ïðèíöèï ñëîæíîé ïàðàëëåëè ìåæäó èçîáðàæåíèåì
ÿâëåíèé ìîãóùåñòâåííîé è ïðåêðàñíîé ïðèðîäû, à äóøåâíûì ñîñòîÿíèåì
ãåðîåâ, èõ ðàçìûøëåíèÿìè, âíóòðåííèìè ðàçäóìüÿìè î ñìûñëå æèçíè,
ïðàâäå, ñ÷àñòüå, íðàâñòâåííîñòè, îõðàíå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ: [...] åäâà
÷åëîâåê íà çàðå íîâîé ýðû,  ðàçìûøëÿåò îäèí èç ãåðîåâ Çàëûãèíà,
 îáðàòèë äóõîâíûé âçîð íà Ïðèðîäó, íà Äîì ñâîé, îí òóò æå ïîìûñëèë
ýêîëîãè÷åñêè: äîì ýòîò íå âå÷åí, åãî íàäî áåðå÷ü íå îò ãðîìà è ìîëíèè, íî
îò ñàìîãî ñåáÿ, îò ñàìûõ âåëèêèõ ãðåõîâ ñâîèõ [...]2.
Î áåññìûñëåííîì îòíîøåíèè ÷åëîâåêà ê ïðèðîäå è å¸ áîãàòñòâàì
ðàçäóìûâàþò è ãåðîè Ïëàòîíîâà, ñ÷èòàÿ, ÷òî íåîáõîäèìà âíèìàòåëüíîñòü
è ìóäðîñòü â êîíòàêòàõ ëþäåé ñ æèâîé ïðèðîäîé, èõ îòâåòñòâåííîñòü
è ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü: Â îäèí äåíü, âî âðåìÿ ñîëíå÷íîãî ñèÿíèÿ, Ïóõîâ
ãóëÿë â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà è äóìàë  ñêîëüêî ïîðî÷íîé äóðîñòè â ëþäÿõ,
ñêîëüêî íåâíèìàòåëüíîñòè ê òàêîìó åäèíñòâåííîìó çàíÿòèþ êàê æèçíü
è âñÿ ïðèðîäíàÿ îáñòàíîâêà [...]. Îí ñ äåëîâèòîé íåæíîñòüþ îãëÿäûâàë âñå
ïðèíàäëåæíîñòè ïðèðîäû è íàõîäèë âñ¸ óìåñòíûì è æèâóùèì ïî ñóùåñòâó.
Ñàäÿñü â áóðüÿí, Ïóõîâ îòäàâàëñÿ îò÷¸òó î ñàìîì ñåáå è ðàñòåêàëñÿ â îòâëå÷¸ííûõ ìûñëÿõ [...]3.
Íîâàÿ, ïîñëåïåðåñòðîå÷íàÿ ñèòóàöèÿ ðåàëüíîé æèçíè â Ðîññèè çàñòàâëÿåò Çàëûãèíà îáðàòèòüñÿ ê ïàðàäîêñàëüíûì ñòèëèñòè÷åñêèì ïðè¸ìàì
Ïëàòîíîâà, èçîáðàæàþùåãî â ñâî¸ èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó
ëþäüìè, ïðèâîäÿùèå ê îáùåñòâåííûì òðàãåäèÿì, ê ñòðàäàíèÿì ëè÷íîñòè.
Ñòðàäàíèÿ ëþäåé, òðàãåäèÿ èõ ñóùåñòâîâàíèÿ íà çåìëå âûçâàíû
è îòðàæåíû â òâîð÷åñòâå Ïëàòîíîâà, ñ÷èòàåò Çàëûãèí, ïàðàäîêñàëüíîñòüþ
æèçíè îáùåñòâà âíå çàêîíîâ ïðèðîäû.
2
3

Ñ. Çàëûãèí, Ñâîáîäà âûáîðà, Ìîñêâà 1998, ñ. 162.
À. Ïëàòîíîâ, Ñîêðîâåííûé ÷åëîâåê. Ïîâåñòè. Ðàññêàçû, Ìîñêâà 1984, ñ. 226.
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Ìíå äóìàåòñÿ,  ïèøåò àâòîð Êîìèññèè,  ÷òî ñàìîå ñóùåñòâîâàíèå
ïëàòîíîâñêîé ïàðàäîêñàëüíîñòè  ýòî íåâåðîÿòíîå è äèêîå íàñèëèå
÷åëîâåêà íàä ïðèðîäîé âåùåé è íàä ïðèðîäîé êàê òàêîâîé, ñóùåñòâîâàíèå
êàê áû âíå ïðèðîäû è âîïðåêè åé. ×òî åù¸ ìîæåò áûòü áîëüøèì
ïàðàäîêñîì, ÷åì òàêîå ñóùåñòâîâàíèå? Ïåðå÷èòûâàÿ Êîòëîâàí òåì áîëåå
×åâåíãóð, åù¸ è åù¸ óáåæäàåòñÿ â ýòîì. Âåäü âîò æå òå åãî »ïðèðîäíûå«
ãåðîè, òàêèå, êàê Ôðî, êàê Èâàíîâ èëè Î÷àðîâàòåëüíûé ÷åëîâåê, îíè
íàïèñàíû â ñîâñåì äðóãîì ñòèëå. Íî îíè è îáðå÷åíû4.
Òàêóþ æå ãëîáàëüíóþ òðàãåäèþ Çàëûãèí íàáëþäàåò â êîíöå ÕÕ âåêà
â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé. Â ïîñëåäíèõ ðàññêàçàõ
Çàëûãèí âûðàæàåò áåñïîêîéñòâî çà îòõîä ëþäåé îò ïðèðîäû, îò æèçíè
â ñîãëàñèè ñ åñòåñòâåííûìè çàêîíàìè íàòóðû, ïîä÷¸ðêèâàåò íåîáõîäèìîñòü
åäèíñòâà âñåãî æèâîãî.
Çàëûãèíñêèå ãåðîè, ïîõîæå ïåðñîíàæàì Ïëàòîíîâà, âñåãäà æèâóò
â òåñíîì ñîåäèíåíèè ñ ìèðîì ïðèðîäû, ÿâëÿþòñÿ å¸ íåîáõîäèìîé ÷àñòèöåé,
÷óâñòâóþò ñâî¸ ñëèÿíèå ñ ïî÷âîé, ïðèðîäíûì ìèðîì, ñ Çåìëåé, ñîâåðøàÿ
ñàìîå íåîáõîäèìîå  æèçíü. Ïëàòîíîâñêèé ÷åëîâåê  ïîä÷¸ðêèâàåò
Çàëûãèí  íèêîãäà íå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòèöåé, èçîëèðîâàííîé îò ìèðà, îò
ïðèðîäû; íàîáîðîò, îí  ÷àñòèöà ýòîãî ìèðà è ýòîé ïðèðîäû, èõ âûñøåãî
ñìûñëà, èõ áèîëîãèè...5è ïîýòîìó êëàññè÷åñêèé ïåéçàæ îí çàìåíèë
ïðîñòðàíñòâîì, òàê ÷òî åãî ãåðîé ïîãðóæåí íå â ïåéçàæ, à èìåííî
â ïðîñòðàíñòâî, âñ¸ âðåìÿ åãî íàáëþäàåò, îùóùàåò è ÷óâñòâóåò åãî
ñîñòîÿíèå, ïåðåìåíû, ïðîèñõîäÿùèå â í¸ì [...]6.
Â òàêîì æå òåñíîì ñëèÿíèè ñ ìèðîì ïðèðîäû íàõîäÿòñÿ è ãåðîè
Çàëûãèíà. Îíè, ïîäîáíî ãåðîèíè ðàññêàçà Ïëàòîíîâà Ôðî, îáðàùàþòñÿ
ñ ïðèðîäîé íåïîñðåäñòâåííî, ïðèáëèæåíû ê íåé, îáùàþòñÿ ñî âñåìè
ïðèðîäíûìè ïðîÿâëåíèÿìè è ôàêòàìè. Èõ íàáëþäåíèÿ íàä ÿâëåíèÿìè
íàòóðû, ðàçäóìüÿ íàä ñâîåé æèçíüþ, å¸ ñìûñëîì è öåëüþ, îñîáåííî â ãîäû
ïåðåëîìà óñòîÿâøèõñÿ íîðì è ïðàâèë îáùåñòâåííîé æèçíè, î÷åíü ðîäíÿò
ïîñëåäíèå òåêñòû ïèñàòåëÿ ñ òâîð÷åñòâîì Ïëàòîíîâà. [...] òå îáëåïèõîâûå
è âûñîêî òðàâÿíèñòûå ëóãà, êîòîðûå ïðîñòèðàëèñü çà ðåêîé, è òà ñèíÿÿ
ïîëîñà ñîñíîâîãî áîðà, êîòîðûì çàìûêàëèñü ëóãà, è òå ëèíèè ãîðèçîíòà,
êîòîðûå îõâàòûâàëè âñå ýòî âìåñòå âçÿòîå, âñÿ ýòà âïîëíå îáîçðèìàÿ
è ïðèâû÷íàÿ äëÿ ìåíÿ ïëàíåòà ñóùåñòâóåò íå ñàìà ïî ñåáå, à òîëüêî ïîòîìó,
÷òî íàõîäèòñÿ íà Çåìëå  ðàçäóìûâàåò îäèí èç ãåðîåâ ïîñëåäíèõ òåêñòîâ
4
5
6

Ñ. Çàëûãèí, Ëèòåðàòóðà è ïðèðîäà, Íîâûé ìèð 1991, ¹ 1, ñ. 12.
Ñ. Çàëûãèí, Ëèòåðàòóðíûå çàáîòû... ñ. 78.
Ibidem, c. 80.
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Çàëûãèíà, îòìå÷àÿ ïðè ýòîì, ÷òî êðîìå ìåíÿ è âñåõ òåõ ëþäåé, êîòîðûõ
ÿ âèäåë â ëèöî, íà Çåìëå íàõîäèòñÿ åù¸ è ÷åëîâå÷åñòâî, ê êîòîðîìó
ÿ ïðî÷íî, íàâñåãäà ïðèíàäëåæó, õîòÿ è íå âèæó åãî è íèêîãäà íå óâèæó7.
Äëÿ ãåðîèíè ïëàòîíîâñêîãî ðàññêàçà Ôðî ìèð ïðèðîäû âñåãäà ðÿäîì,
íàõîäèòñÿ ïîä ðóêîé, ïîñòîÿííî å¸ îêðóæàåò, ïðèíîñÿ ðàäîñòü è ñ÷àñòüå
íå òîëüêî äëÿ íå¸, íî è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ôðîñÿ ïðîáóäèëàñü; åù¸
ñâåòëî íà ñâåòå, íàäî áûëî âñòàâàòü æèòü. Îíà çàñìîòðåëàñü íà íåáî,
ïîëíîå ãðåþùåãî òåïëà, ïîêðûòîå æèâûìè ñëåäàìè èñ÷åçàþùåãî ñîëíöà,
ñëîâíî òàì íàõîäèëîñü ñ÷àñòüå, êîòîðîå áûëî ñäåëàíî ïðèðîäîé èçî âñåõ
ñâîèõ ÷èñòûõ ñèë, ÷òîáû ñ÷àñòüå îò íå¸ ñíàðóæè ïðîíèêëî âíóòðü
÷åëîâåêà8.
Â ïîñëåäíèõ ðàññêàçàõ Çàëûãèíà, íà ïîäîáèå Ïëàòîíîâà, èíòåðåñóåò
êàê èíäèâèäóàëüíîñòü, ñâîåîáðàçèå êàæäîé ëè÷íîñòè, âêëþ÷àÿ â ýòî
ðàçíîîáðàçèå ñïîñîáíîñòåé (òåõíè÷åñêèõ, îðãàíèíèçàòîðñêèõ, íàó÷íûõ,
èññëåäîâàòåëüñêèõ, õóäîæåñòâåííûõ), òàê îáùíîñòü è îáùåíèå ãåðîåâ äðóã
ñ äðóãîì, òåñíûå ÷åëîâå÷åñêèå ñâÿçè, âçàèìîçàâèñèìîñòè ìåæäó ëþäüìè
è âçàèìîñâÿçè ìåæäó ÷åëîâåêîì è íàòóðîé.
Â ðàññêàçå Íàøè ëîøàäè ïðèðîäà ïðèïîäíåñëà ëþäÿì óðîê ïðàâèëüíîãî è äåÿòåëüíîãî îòíîøåíèÿ äðóã ñ äðóãîì è äîêàçàëà íåîáõîäèìîñòü
îáùåãî ïîíèìàíèÿ è ðåøåíèÿ âîçíèêøèõ âîïðîñîâ, òðóäíîñòåé, ïðîáëåì
è çàäà÷. Àâòîðà èíòåðåñîâàëà ìûñëü êàêèìè ëþäè äîëæíû áûòü ïî
îòíîøåíèþ ê ïðèðîäíîé ñðåäå, ê ñàìèì ñåáå, äðóã ê äðóãó, ñîçäàâàÿ
îáùåñòâåííîå ìû, ýòî õðóïêîå ñîîðóæåíèå, êîòîðîå ëåãêî ðàçðóøèòü.
Ìû  ýòî âåäü æèâîé îðãàíèçì. Êàê âî âñÿêîì îðãàíèçìå, â í¸ì
ñóùåñòâóåò ïðîøëîå è íàñòîÿùåå. È äîëæíî ñóùåñòâîâàòü áóäóùåå9.
Çàëûãèí ìíîãîêðàòíî îïèñûâàåò óäèâèòåëüíûå èñòîðèè, ñîâåðøåííî
ôàíòàñòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ, ïîêàçûâàåò äðàìàòè÷åñêèå
ñèòóàöèè, êîòîðûå íàâîäÿò íà ãëóáîêèå ðàçäóìüÿ î ñåðü¸çíûõ ïîñëåäñòâèÿõ
òàêèõ íåïðîäóìàííûõ ïðîèñøåñòâèé. Â òêàíü ïîñëåäíèõ òåêñòîâ ïèñàòåëÿ
âðûâàåòñÿ òàêæå ñàìàÿ îáûêíîâåííàÿ ðåàëüíîñòü, áûòîâûå ìåëî÷è
è ïîäðîáíîñòè, çàóðÿäíûå ñëó÷àè, êîòîðûå ïîìîãàþò ñîçäàòü ïîëíóþ
è íàñòîÿùóþ õàðàêòåðèñòèêó îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè è ïðåäñòàâëåííûõ ãåðîåâ, îòðàçèòü ïðàâäó ýïîõè ÍÒÐ, ðåàëüíîñòü íîâîãî ïîñëåïåðåñòðîå÷íîãî âðåìåíè. Â îñòðî ñîâðåìåííûõ ïî òåìàòèêå òåêñòàõ, àâòîð
ñòàâèò íàèáîëåå àêòóàëüíûå è íàáîëåâøèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
7
8
9

Ñ. Çàëûãèí, Ðàññêàçû îò ïåðâîãî ëèöà, Ìîñêâà 1983, ñ. 336.
À. Ïëàòîíîâ, op. cit., ñ. 535.
Ñ. Çàëûãèí, Ðàññêàçû..., ñ. 117.
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ñ ÷åëîâåêîì è îáùåñòâîì ýïîõè ÍÒÐ. ×óâñòâóåòñÿ â íèõ ïèñàòåëüñêàÿ
ìàíåðà è îïûò Ïëàòîíîâà, îñîáåííî â ðàññêàçå Àíåêäîòû èç æèçíè
Êóäàøêèíà À.ß., íàïèñàííîì îò ïåðâîãî ëèöà, òÿãîòåþùåìó ê ñêàçó.
Ãåðîé-ðàññêàç÷èê â ðàçãîâîðíîé ìàíåðå ñ ðàäîñòüþ ïåðåäà¸ò
íåîáû÷íûå, ïàðàäîêñàëüíûå èñòîðèè, ÷àñòî óïîòðåáëÿÿ ïðîôåññèîíàëüíûå
âûðàæåíèÿ, íàó÷íûå òåðìèíû, òåõíè÷åñêèå ñëîâà è ïîíÿòèÿ, ïîä÷¸ðêèâàÿ
ýòèì ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê âåêó ÍÒÐ, êîòîðûé, êàê îí ñ÷èòàåò íå äëÿ
âñåõ. Êîìó-òî ïî ïëå÷ó, à êîìó-òî è íåò. Âîîáùå âåê ÍÒÐ, îí êàêîé? Îí
êîíêðåòíûé, åìó ïîäàâàé ôàêò! Êàêîé ôàêò? Ëó÷øå âñåãî íåîáûêíîâåííûé10.
È ãåðîé âûèñêèâàåò òàêèå ôàêòû, æèâ¸ò â ìèðå âûäóìàííîãî,
ïàðàäîêñàëüíîãî, â ìèðå ïóñòÿêîâ, íåäîñòîéíûõ âíèìàíèÿ, óõîäèò îò
èñòèíû, ñóðîâîé ïðàâäû ðåàëüíîñòè, îò ïàìÿòè ïðîøëîãî è îò ñàìîãî ñåáÿ.
Çà òåðìèíàìè, çà ïðîôåññèîíàëüíûìè âûðàæåíèÿìè, çà ìîíîëîãàìè
î âåëè÷èè è ñâîåé âåðíîñòè ÍÒÐ íåò ïðàâäû, ãåðîé ñàìîâûðàæàåòñÿ
è ñàìîðàñêðûâàåòñÿ êàê ëè÷íîñòü ïóñòàÿ, áåç ñòîéêîé íðàâñòâåííîñòè
è ýòè÷åñêîé ïîçèöèè. Äëÿ Êóäàøêèíà âñå ïîíÿòèÿ íðàâñòâåííîãî äîëãà,
îòâåòñòâåííîñòè, ÷åñòè, ìîðàëè, ëþáâè, ïàìÿòè, âíèìàíèÿ ê äðóãîìó
÷åëîâåêó íå ñóùåñòâóþò, ëèøåíû ñîäåðæàíèÿ. Îí óâåðåí â ñåáå â ñâîåé
ñïåöèàëüíîñòè, êîòîðàÿ âïîëíå ñîâðåìåííàÿ! Áîåâàÿ: æåëåçîáåòîí è â ñâî¸
áóäóùåå â íàø âåê ñòàíäàðòèçàöèè, ãäå áåç ñïåöèàëüíîñòè è áåç
ïðîèçâîäñòâåííûõ èíòåðåñîâ áèîãðàôèè íåò êàê íåò!11.
Äëÿ Êóäàøêèíà âàæíåå âñåãî òåõíèêà, ïðîãðåññ, êîòîðûé ñòàâèò âûøå
äóõîâíîñòè è íðàâñòâåííîñòè, ïàìÿòè è ñîâåñòè. Â ñâî¸ì ñòðåìëåíèè
ïåðåóñòðîéñòâà æèçíè è ìèðà íà îñíîâàõ òåõíèêè è íàóêè îí çàíèìàåò âñ¸
áîëüøå ïðîñòðàíñòâà îò à äî ÿ, ÷åì âûçûâàåò ñèëüíóþ îáîñïîêîåííîñòü
ïèñàòåëÿ, êîòîðûé, èñïîëüçóÿ îïûò òåêñòîâ Ïëàòîíîâà, äàë îáðàç òàêîãî
òåõíèçèðîâàííîãî, èñêóññòâåííîãî, óìîçðèòåëüíîãî ìèðà â ýòîì ðàññêàçå
è â ïîâåñòè Îñüêà  ñìåøíîé ìàëü÷èê, ðàñêðûâàÿ íåëåïîñòü è íåíóæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ïðèäóìàííîãî, íî áåçäóøíîãî, áåññåðäå÷íîãî ìèðà âìåñòî
ðåàëüíîé, õîòÿ ÷àñòî òðóäíîé, íåóñòðîåííîé è ïðîòèâîðå÷èâîé æèçíè.
Ïîñëåäíèå ïðîèçâåäåíèÿ Çàëûãèíà î÷åíü ðàçíîîáðàçíû ïî òåìàòèêå, ïî
ôîðìå, ïî ñòèëþ, â æàíðîâîì îòíîøåíèè  îò ôàíòàñòè÷åñêèõ èñòîðèé,
ñàòèðè÷åñêèõ ðàññêàçîâ, êîðîòêèõ ýòþäîâ, þìîðèñòè÷åñêèõ ïîâåñòâîâàíèé
äî ïðèò÷è, ýññå, ôèëîñîôñêèõ ðàçìûøëåíèé è íåáîëüøèõ ïîâåñòåé.
10
11

Ibidem, c. 281.
Ibidem, c. 280281.
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Â ðåàëüíóþ îñíîâó ìíîãèõ èç íèõ âõîäÿò íåîáû÷íûå èñòîðèè, âîîáðàæåíèÿ,
ñíû, ôàíòàçèè, ìå÷òû, êîòîðûå ïî òåîðèè âåðîÿòíîñòè ìîãëè ïðîèçîéòè
â ðåàëüíîñòè. Îíè íàïèñàíû â äðóãîé ïèñàòåëüñêîé ìàíåðå, ïðåîáëàäàåò
â íèõ èíàÿ ñòèëåâàÿ ëèíèÿ ïî ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèìè ðåàëèñòè÷åñêèìè
ðîìàíàìè è ïîâåñòÿìè, õîòÿ è òàì ïðèñóòñòâîâàëî óæå ó Çàëûãèíà
îòíåñåíèå ê ñêàçêàì, ê ñêàçî÷íîìó ïîâåñòâîâàíèþ, õîòÿ áû â ðîìàíå
Êîìèññèÿ. Ïðèò÷è, ñêàçêè, ëåãåíäû, âòîðãàÿñü â íàñòîÿùóþ æèçíü ãåðîåâ
ðîìàíà, ïîìîãàëè ïèñàòåëþ ãëóáæå îñìûñëèòü êîíôëèêòû, ÿñíåå óâèäåòü
ñàìóþ ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, ÿð÷å ðàñêðûòü âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå ãåðîåâ,
äèíàìè÷íåå âîññîçäàòü âçàèìîçàâèñèìîñòü è âçàèìîñâÿçü õàðàêòåðîâ
è îáñòîÿòåëüñòâ.
Ñëåäóÿ îïûòó Ïëàòîíîâà, âíèìàíèå êîòîðîãî ïðèâëåêàëè ïðåæäå
âñåãî òå ñêàçêè, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ êàñàåòñÿ òðàãè÷åñêîé, î÷åíü æåñòîêîé
è áåñêîìïðîìèññíîé áîðüáû äîáðà è çëà, ïîäëèííîé ìóäðîñòè
ñ âîèíñòâåííûì çàáëóæäåíèåì12 , Çàëûãèí, èñïîëüçóÿ ýëåìåíòû ñêàçî÷íîñòè â ðåàëèñòè÷åñêèõ òåêñòàõ, âåä¸ò àêòèâíûé ïîèñê ïñèõîëîãè÷åñêîé
äîñòîâåðíîñòè ïîñòóïêîâ ìíîãèõ ñâîèõ ïåðñîíàæåé, íðàâñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè, ôèëîñîôñêîãî îñìûñëåíèÿ èõ áîðüáû çà ñâî¸
ìåñòî â íîâîé ðåàëüíîñòè ïîñëåïåðåñòðîå÷íîãî âðåìåíè.
Â ïîñëåäíèõ òåêñòàõ Çàëûãèí â êàêîé-òî ñòåïåíè ïðîäîëæàåò ïëàòîíîâñêóþ ëèíèþ ñëåäîâàíèÿ òðàäèöèÿì ðóññêîé ñêàçêè, ââîäÿ â ðåàëèñòè÷åñêèå ðàññêàçû, ðåàëüíûå ñöåíû è ñîáûòèÿ îòòåíêè ñêàçî÷íîñòè,
âîïëîùàÿ â ñâîèõ ãåðîÿõ, â äóõå ïðîèçâåäåíèé Ïëàòîíîâà, àñïåêòû
íðàâñòâåííîãî ïîèñêà. Ãåðîè ïîñëåäíèõ ðàññêàçîâ Çàëûãèíà, íà ïîäîáèå
ìíîãèõ ïåðñîíàæåé ðåàëèñòè÷åñêèõ, ñî ñêàçî÷íûìè ýëåìåíòàìè òåêñòîâ
Ïëàòîíîâà (íàïðèìåð: Ñîêðîâåííûé ÷åëîâåê, ßìñêàÿ ñëîáîäà, Ëàìïî÷êà
Èëüè÷à, Ïåñ÷àíàÿ ó÷èòåëüíèöà, Ïðîèñõîæäåíèå ìàñòåðà è äð.), âñåãäà
ãîòîâû ýêñïåðèìåíòîâàòü íàä ñîáîé â ïîèñêå èñòèíû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ13, â ïîèñêå ñâîåãî ìåñòà â æèçíè, ñâîåé öåëè è ðîëè â ñîåäèíåíèè
ñ âíåøíèì ìèðîì ïðèðîäû.
Ãåðîè êàê Çàëûãèíà, òàê è Ïëàòîíîâà ãîòîâû ê èñïûòàíèÿì, æåðòâàì,
ýêñïåðèìåíòàì è ãäå òàêàÿ ãîòîâíîñòü îñîáåííî âûñîêà, òàì è ðåàëèçì
Ïëàòîíîâà, ñ÷èòàåò àâòîð Ïîñëå áóðè, ñëèâàåòñÿ ñî ñêàçêîé íàñòîëüêî
òåñíî, ÷òî èõ óæå íåëüçÿ îòäåëèòü äðóã îò äðóãà, êàê â ïîâåñòè Äæàí èëè
ðàññêàçå Òàêûð; [...] ëîãèêà ñêàçêè ó íåãî áåñêîìïðîìèññíà è îáíàæåíà òàê,
12
13

Ñ. Çàëûãèí, Ëèòåðàòóðíûå çàáîòû..., ñ. 70.
Ibidem, c. 73.
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÷òî îíà  óæå íå ñòîëüêî ìûñëü, ñêîëüêî ñàìî äåéñòâèå. Â òàêèõ
ïðîèçâåäåíèÿõ, ïðîäîëæàåò ñâîè ðàçäóìüÿ Çàëûãèí, ïðîñòî æèçíåííî
î÷åâèäåí òðàãèçì æèçíè, ïðîñòû è î÷åâèäíû õàðàêòåðû, ïðîñòû
è î÷åâèäíû îáúÿñíåíèÿ, äîêàçàòåëüñòâà ïðàâîòû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
çäåñü íåîïðîâåðæèìû14.
Â ïîèñêàõ íîâûõ ôîðì è âîçìîæíîñòåé îòðàæåíèÿ òðóäíûõ ïðîáëåì
è ñëîæíûõ âîïðîñîâ ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè êîíöà ÕÕ âåêà Çàëûãèí
èñïîëüçîâàë íåêîòîðûå ïðè¸ìû ïëàòîíîâñêîé òðàäèöèè, îáðàòèëñÿ
ê ïèñàòåëþ, êîòîðûé ïåðåí¸ñ ñêàçî÷íîñòü, å¸ ñóùåñòâåííûå ýëåìåíòû,
â ïðîèçâåäåíèÿ âïîëíå ðåàëèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Îí ïåðåí¸ñ òóäà ìàíåðó
ñêàçêè, å¸ ñòîèöèçì, å¸ íåñêîëüêî ìåëàíõîëè÷åñêóþ è ïàññèâíóþ èíòîíàöèþ,
îñîáåííî, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ ñòðàäàíèé è ôèçè÷åñêèõ èñïûòàíèé ãåðîåâ,
ïåðåí¸ñ å¸ ìóäðóþ ïðîñòîòó, å¸ ñïîñîá ñîáåñåäîâàíèÿ ãåðîåâ ìåæäó ñîáîé
è ñ ÷èòàòåëåì. Îí íå òîëüêî îáðàòèëñÿ ê ñêàçêàì, à åù¸ è óñâîèë èõ
òåõíîëîãèþ è òåõíèêó, èõ òâîð÷åñêèå ïðèíöèïû15.
Ñ ãðóñòíîé èðîíèåé, ñ ïðèìåíåíèåì ôàíòàñòèêè è ñèìâîëèêè, ãðîòåñêà
è ñàòèðû â ìíîãèõ ñâîèõ ïîñëåäíèõ òåêñòàõ Çàëûãèí ãîâîðèò î ãèáêîñòè
è èçìåí÷èâîñòè âçãëÿäîâ ñîâðåìåííûõ ðóññêèõ, ñòàíäàðòíîñòè èõ
ìûøëåíèÿ, î ñòðåìëåíèè çàìåíèòü ðåàëüíûé ïðèðîäíûé åñòåñòâåííûé ìèð
êîíñòðóêöèÿìè ïðèäóìàííûìè, èñêóññòâåííûìè, ïîñòðîåííûìè, î ïîýòèçàöèè è ïðåóâåëè÷åíèè ðîëè òåõíè÷åñêèõ íîâèíîê, ìîäíûõ ïóñòÿêîâ,
âûäóìàííûõ èäåé (íàïðèìåð, Àíåêäîòû èç æèçíè Êóäàøêèíà À.ß., Îñüêà
 ñìåøíîé ìàëü÷èê, Ìîé ëåòàðãèðîâàííûé ïàïà è ÿ ñàì, Ïðåäèñëîâèå, Êàê
íèáóäü è äðóãèå).
Â ãîðüêî-èðîíè÷åñêîé ôîðìå, ñ áåñïîêîéñòâîì è òðåâîãîé Çàëûãèí
ãîâîðèò î ëþäÿõ, êîòîðûå ðàçó÷èëèñü çà ïåëåíîé ÷óæèõ ýìîöèé
è ìíîãîîáðàçíûõ æèçíåííûõ ôèëîñîôèåé âèäåòü îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü
ôàêòîâ, èõ ïðèíöèïèàëüíóþ çíà÷èìîñòü è àáñîëþòíóþ íðàâñòâåííóþ ñóòü16.
Ïîñëåäíèå òåêñòû Çàëûãèíà  ýêñïåðèìåíòàëüíûå, ïîêàçûâàþò ïîèñêè
ïèñàòåëåì íîâûõ æàíðîâ, èíîé ñòèëåâîé ìàíåðû, äðóãèõ ôîðì è âîçìîæíîñòåé âûðàæåíèÿ ñðåäñòâàìè èñêóññòâà ïîíèìàíèÿ îãðîìíîãî
ðàçíîîáðàçèÿ ÿâëåíèé ïîñòïåðåñòðîå÷íîãî âðåìåíè, îòðàæàþò ñåðü¸çíûå
èäåéíî-òåìàòè÷åñêèå, ôèëîñîôñêî-íðàâñòâåííûå è õóäîæåñòâåííîñòèëèñòè÷åñêèå èñêàíèÿ ïèñàòåëÿ17.
14 Ibidem, c. 93.
15 Ibidem, c. 101.
16 À. Íóéêèí, Ôàíòîìû
17 Ibidem, c. 14.
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Çàëûãèí â ïîñëåäíèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, â êîíòåêñòå ïðîçû Ïëàòîíîâà,
âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî àáñòðàêòíûå ðàññóæäåíèÿ, ïðèäóìàííûå
è âû÷èñëåííûå ñèòóàöèè íå çàìåíÿò âñ¸-òàêè ðåàëüíîé æèçíè, íå ïðèâåäóò
ê ïîëíîìó ðàçðûâó ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, îñíîâàííîãî íà âå÷íûõ
çàêîíàõ ïðèðîäíîé æèçíè. Àâòîð èñïîëüçóåò â íèõ ñêàçîâóþ èíòîíàöèþ,
õàðàêòåðíóþ äëÿ òâîðöà Êîòëîâàíà, ðèòìè÷åñêèé è èíòîíàöèîííûé ñòðîé,
òèïè÷íûé äëÿ ñêàçà, ôîðìû ïðÿìîé ðå÷è, ãäå ÿçûê ãåðîåâ èíäèâèäóàëèçèðîâàí, ðàñêðûâàåò ñóùåñòâåííûå ÷åðòû èõ õàðàêòåðîâ, à ðå÷ü îïèñûâàåò
èõ äóøåâíûé ìèð.
Ïåðåä ôàêòàìè îãðîìíûõ îáùåñòâåííûõ èçìåíåíèé, ïåðåä ëèöîì
ëè÷íûõ ïîòðÿñåíèé è ïåðåæèâàíèé Çàëûãèí â ôîðìå ñî÷åòàíèÿ
êîìè÷åñêîãî è òðàãè÷åñêîãî, îäíîâðåìåííîãî óïîòðåáëåíèÿ ýëåìåíòîâ
âûñîêîãî è íèçêîãî, þìîðèñòè÷åñêîãî è ñåðü¸çíîãî, îáðàùåíèÿ ê ôàíòàñòèêå è ñêàçêå âûñêàçûâàåò îáîáù¸ííûå ðàçìûøëåíèÿ î æèçíè è ñìåðòè,
îðãàíè÷íîñòè è èñêóññòâåííîé ñêîíñòðóèðîâàííîñòè, ðàññóäêå è ðàçóìå,
ïðèðîäíîì è ÷åëîâå÷åñêîì [...]18.
È äàæå ê îáðàçàì íîâûõ ðóññêèõ, ïðîïèòàííûõ àâòîðñêîé èðîíèåé,
ïèñàòåëü îòíîñèòñÿ ñ íåâîçìóòèìûì þìîðîì, äîáðîäóøíîé óëûáêîé,
áëàãîæåëàòåëüíîñòüþ, âûðàæàÿ òèõóþ íàäåæäó íà ïðîáóæäåíèå â íèõ
ñîâåñòè è ïàìÿòè, îòâåòñòâåííîñòè è íðàâñòâåííîñòè, íà èçìåíåíèå ïîä
âëèÿíèåì óðîêîâ ïðèðîäû îòíîøåíèé ìåæäó íèìè (íàïðèìåð: Óðîêè
ïðàâíóêà Âîâêè, Îäíîôàìèëüöû, Ñàííûé ïóòü, Ôåñòèâàëü è äðóãèå).
Ïèñàòåëü âíèìàòåëüíî è âñåñòîðîííå íàáëþäàåò ñâîèõ ãåðîåâ èçíóòðè,
âõîäèò â ìèð èõ îùóùåíèé è ñòîëêíîâåíèé ñ ðàçíîîáðàçíûì æèçíåííûì
ìàòåðèàëîì. Çà áóäíè÷íûìè èñòîðèÿìè, ìàëî èíòåðåñíûìè ïðîèñøåñòâèÿìè, îáûäåííûìè ñîáûòèÿìè ïðîÿâëÿåòñÿ â ëþäÿõ òîñêà ïî èñòèííîé
áëèçîñòè äðóãîãî ÷åëîâåêà, ïî íàñòîÿùåìó âíèìàíèþ îêðóæàþùèõ
ê íàøèì äóøåâíûì ïåðåæèâàíèÿì. È õîòÿ ïîñëåäíèå òåêñòû Çàëûãèíà íà
ïåðâûé âçãëÿä âûäåëÿþòñÿ èðîíè÷åñêîé èíòîíàöèåé, ñêàçî÷íûìè
ýëåìåíòàìè, êîìè÷åñêèì ýôôåêòîì, êàæóòñÿ þìîðèñòè÷åñêèìè
è ñàòèðè÷åñêèìè, â íèõ ïðåîáëàäàåò âíèìàíèå ïèñàòåëÿ ê ÷åëîâå÷åñêîé
äóøå, å¸ ÷óòêîñòè, ÷èñòîòå, äîáðîòå, ãóìàíèçìó, ê ãëàâíîìó â ÷åëîâåêå 
åãî íðàâñòâåííîñòè (ñì. ì. äð. Ñïèñîê òàëàíòîâ, Áîðèñ Áîðèñîâè÷ 
ñàìîóáèéöà, Ìèñòèêà, Êëóá Âîëüíûõ Äîëãîæèòåëåé).
Îò åæåäíåâíûõ ïðîáëåì, ïîñòîÿííûõ çàáîò çàëûãèíñêèå ãåðîè, íà
ïîäîáèå ïåðñîíàæåé Ïëàòîíîâà, óõîäÿò â ìå÷òû, ðàçäóìüÿ, ðàçíûå èñòîðèè,
ñíû, ðàçãîâîðû î äðóãèõ, íà÷èíàþò âñïîìèíàòü ïðîøëîå è äóìàòü î ñìåðòè,
18

Ibidem, c. 16.
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å¸ íåîáõîäèìîñòè (ñì. Ãîñóäàðñòâåííàÿ òàéíà, Ïðåäèñëîâèå, Àíãåëüñêàÿ
íî÷ü è äðóãèå).
Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ,  ñêàæåò ãåðîé ðàññêàçà Ïîñëå èíôàðêòà,  ïîñòèíôàðêòíûé ïåðèîä âñ¸-òàêè îïðàâäàë íåêîòîðûå åãî íàäåæäû: ïîÿâëÿëàñü
âîçìîæíîñòü ïîäóìàòü î æèçíè. Â öåëîì. Â ôîðìàõ, íåñêîëüêî, à òî è ïîðÿäêîì îòâëå÷¸ííûõ îò ïîâñåäíåâíîãî áûòèÿ19 .
Áîëüøèíñòâî ïðîèçâåäåíèé Çàëûãèíà, íàïèñàííûõ â êîíöå ÕÕ âåêà,
òîëüêî ïîñëå ïåðâîãî ïîâåðõíîñòíîãî âçãëÿäà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ þìîðèñòè÷åñêèìè, ðàçâëåêàòåëüíûìè, ñîçäàâàòü àòìîñôåðó âåñåëüÿ è ñìåõà,
ïðîèçâîäèòü âïå÷àòëåíèå çàáàâû. Íà ñàìîì äåëå â íèõ ãëóáîêî è âñåñòîðîííå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î íðàâñòâåííûõ îñíîâàõ è ïðèíöèïàõ æèçíè
ðóññêîãî îáùåñòâà ïîñëåïåðåñòðîå÷íîé ýïîõè, ñòàâÿòñÿ æãó÷èå âîïðîñû
î ñìûñëå è öåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, âåäóòñÿ ñåðü¸çíûå
ðàçìûøëåíèÿ î ñóòè îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, î ïîäëèííûõ öåííîñòÿõ
è ìîðàëüíûõ çàêîíàõ áûòèÿ ëþäåé.
Ýòè òåêñòû îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì æàíðîâûõ îòòåíêîâ,
áîãàòñòâîì õàðàêòåðîâ è èññëåäóåìûõ ñèòóàöèé, ãëóáîêèìè ðàçäóìüÿìè
î ñîâðåìåííîì ÷åëîâåêå â òðóäíîå âðåìÿ ïåðåñòðîéêè è âûáîðà ïóòè â ýïîõó
ïîòðÿñåíèé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåìåí. Íåñìîòðÿ íà òåìàòèêó
èçáðàííûõ ãåðîåâ, âñå ïðîèçâåäåíèÿ Çàëûãèíà ïîñëåäíèõ ëåò îòëè÷àþòñÿ ÷¸òêî
âûÿâëåííîé è îïðåäåë¸ííîé íðàâñòâåííîé ïîçèöèåé, ìîðàëüíûì êîäåêñîì,
ñâÿçàííûì ñ íàðîäíûì ïðåäñòàâëåíèåì î äîáðå è çëå, êðàñîòå è åñòåñòâåííîñòè, ïðàâäèâîñòè è ñîâåñòè, ñïðàâåäëèâîñòè è îòâåòñòâåííîñòè
â îòíîøåíèÿõ êàê ìåæäó ëþäüìè, òàê è ÷åëîâåêà ê ïðèðîäíîìó ìèðó.
Çàëûãèíà è Ïëàòîíîâà ðîäíèò æåëàíèå ðàñêðûòü íàñóùíûå ïðîáëåìû
è çíà÷èòåëüíûå âîïðîñû â îïðåäåë¸ííîå èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ, â ýïîõó
áóðíûõ ïåðåâîðîòîâ, ïîòðÿñåíèé è èçìåíåíèé. Ïèñàòåëè ñâÿçàíû
â ñòðåìëåíèè ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, åãî îòíîøåíèÿ è âçàèìîçàâèñèìîñòü ñ ìèðîì ïðèðîäû.
Èñïîëüçóÿ îïûò ìíîãèõ ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ìàñòåðîâ ðóññêîé
ïðîçû20 , Çàëûãèí îáðàùàåòñÿ â ïîñëåäíèõ ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ è ê òâîð÷åñòâó
19
20

Ñ. Çàëûãèí, Ïîñëå èíôàðêòà, Íîâûé ìèð 1999, ¹ 9, ñ. 108.
Ñì. Îá ýòîì: I. Rudziewicz, Çàëûãèí è ×åõîâ. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû òâîð÷åñêîãî
ñëåäîâàíèÿ êëàññè÷åñêîé òðàäèöèè, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia Rosyjska, Rzeszów 1989, nr 7(68), c. 155163; idem, Òðàäèöèè Ìàêñèìà Ãîðüêîãî â òâîð÷åñòâå Ñåðãåÿ
Çàëûãèíà, Acta Polono-Ruthenica 2003, nr 8, c. 139149; idem, Íåêîòîðûå àñïåêòû
òâîð÷åñêîãî ñëåäîâàíèÿ Òîëñòîâñêèì òðàäèöèÿì â ïðîçå Ñåðãåÿ Çàëûãèíà, [â:] Lew To³stoj
i kultury s³owiañskie, red. B. Bia³okozowicz, Olsztyn 2005, c. 6372; idem, Òðàäèöèè Ô¸äîðà
Äîñòîåâñêîãî â òâîð÷åñòâå Ñåðãåÿ Çàëûãèíà, Ïðîáëåìû ñëàâiñòèêè Ëóöüê 2006, ñ. 103108.
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Ïëàòîíîâà, îñâàèâàÿ, ðàçâèâàÿ, ïðîäîëæàÿ è, îòòàëêèâàÿñü, îáíîâëÿÿ
ïðåæäå âñåãî åãî îïûò è óìåíèå îòðàçèòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé íèêîãäà íå
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòèöåé, èçîëèðîâàííîé îò ìèðà, îò ïðèðîäû; îí  ÷àñòèöà ýòîãî
ìèðà è ýòîé ïðèðîäû, èõ âûñøåãî ñìûñëà [...]; â í¸ì ïðååìñòâåííîñòü
ïîêîëåíèé, íàñëåäñòâåííîñòü, à âîâñå íå áëàãîïðèîáðåò¸ííîñòü åãî
ñâîéñòâ, êà÷åñòâ è ïîáóæäåíèé [...]; â í¸ì ñëèÿííîñòü ñ Çåìëåé, ñ ïî÷âîé,
ñ ïðèðîäîé è âíóøàåò èì ÷óâñòâî íåîáõîäèìîñòè, è íåèçáåæíîñòè ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ21.
Îñîáåííî ÿðêî âèäíî ñëåäîâàíèå ïëàòîíîâñêîé òðàäèöèè â òåêñòàõ
Çàëûãèíà, ñâÿçàííûõ ñ ôàíòàñòè÷åñêèì ðåàëèçìîì àâòîðà Äæàíà, ñî
ñêàçî÷íûìè ýëåìåíòàìè è ôîðìàìè åãî òâîð÷åñòâà, â ïðîèçâåäåíèÿõ,
èñïîëüçóþùèõ ôàíòàñòèêó è óñëîâíûå ïðè¸ìû, ñêàçî÷íûå ôîðìû,
ñïëåò¸ííûå ñ ðåàëüíîñòüþ. Îïèðàÿñü íà õóäîæåñòâåííûå ïðè¸ìû
ïëàòîíîâñêîãî òâîð÷åñòâà ñî÷åòàíèÿ ðåàëèñòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ
ñ ýëåìåíòàìè ñêàçî÷íîé ïîýòèêè, Çàëûãèí îñòà¸òñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì
è îðèãèíàëüíûì õóäîæíèêîì â îòðàæåíèè ïðîáëåì ðóññêîãî îáùåñòâà
ïîñëåïåðåñòðîå÷íîãî âðåìåíè, ñîçäà¸ò ïðîèçâåäåíèÿ àêòóàëüíûå è ñîâðåìåííûå. Ëþáîå õóäîæåñòâåííîå ñî÷åòàíèå, ïî îïðåäåëåíèþ îäíîãî èç
èññëåäîâàòåëåé  ýòî ñëîæíîå åäèíñòâî âçàèìîäåéñòâóþùèõ è â òî æå
âðåìÿ ñîïîä÷èí¸ííûõ ìåæäó ñîáîé êîìïîíåíòîâ, à íå ïðîñòàÿ ñóììà
ðàâíîçíà÷íûõ è ôóíêöèîíàëüíî îäíîðîäíûõ ñëàãàåìûõ22.
Ïðååìñòâåííîñòü, èäóùàÿ îò Ïëàòîíîâà ê Çàëûãèíó, âûðàæàåòñÿ, êàê
íàì êàæåòñÿ, â î÷åíü ãëóáîêèõ è ðàçíîîáðàçíûõ ñâÿçÿõ. Ñîîáðàæåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ íàèáîëåå î÷åâèäíûìè òî÷êàìè ñîïðèêîñíîâåíèÿ, ñõîäíûìè
÷åðòàìè, íå ïðåòåíäóþò, ðàçóìååòñÿ, íà èñ÷åðïûâàþùåå îñâåùåíèå
ïðîáëåìû, íå ñòðåìÿòñÿ ñîçäàòü è îïðåäåëèòü îáùóþ êàðòèíó ñëåäîâàíèÿ
òðàäèöèè ïðåäøåñòâåííèêà, à òîëüêî îáðàùàþò âíèìàíèå íà íåêîòîðûå
ñâÿçè äâóõ ïèñàòåëåé, äëÿ êîòîðûõ òðàäèöèè æèâû, îíè æèâû âñåãäà [...]
îíè æèâóò, ó÷àò, ïðèîáðåòàþò è òåðÿþò è â íàøèõ ãëàçàõ è ñàìè ïî ñåáå,
òîëüêî ìû íå óìååì êàê ñëåäóåò íàáëþäàòü çà èõ æèçíüþ23.

21
22

Ñ. Çàëûãèí, Ëèòåðàòóðíûå çàáîòû..., ñ. 78.
Ì.Á. Õðàï÷åíêî, Òâîð÷åñêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü ïèñàòåëÿ è ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ,
Ìîñêâà 1975, ñ. 242.
23 Ñ. Çàëûãèí, Ëèòåðàòóðíûå çàáîòû..., ñ. 365.
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Streszczenie
Tradycje A. P³atonowa w twórczosci S. Za³ygina
W artykule przedstawiono stosunek Siergieja Za³ygina do twórczych dokonañ Andrieja P³atonowa. Na podstawie porównawczej analizy wybranych utworów obu pisarzy pokazano formy oddzia³ywania i elementy wp³ywów poetyki P³atonowa na twórczoæ Za³ygina. Szczególn¹ uwagê zwrócono
na fantastyczne i bajkowe aspekty wystêpuj¹ce w ostatnich utworach wspó³czesnego pisarza.

Summary
Platonovs traditions in Sergey Zalygins prose
In the article an attempt was made to present Sergey Zalygins attitude to Platonovs literally
output. On the basis of a comparative analysis of both writers selected works, relationships, form
soft effect and particular element soft the influence of Platonovs poetica on Zalygins output were
show. Special attention was paid to fantasy and fairylike aspects manifesting themselves under the
influence of tradition on the part of the Russian classic.
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Èçìåíåíèå ñåìàíòèêè ñþæåòíîé ñèòóàöèè âñòðå÷è
ðóññêîãî è ïîëüêè â ðóññêîé ïðîçå
âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà
Ñèòóàöèÿ âñòðå÷è-ëþáâè ìóæ÷èíû è æåíùèíû â ðóññêîé ëèòåðàòóðå
èìååò îñîáîå çíà÷åíèå. Ïîìèìî àðõàè÷åñêîé ñåìàíòèêè æèçíåòâîðåíèÿ,
ïîìèìî ñèìâîëèêè ãàðìîíè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ ðàçíûõ íà÷àë ÷åëîâåêà,
â ðóññêîé ðåàëèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ëþáîâü ñòàíîâèëîñü èñïûòàíèåì
ìóæ÷èíû íà åãî ëè÷íîñòíóþ è ñîöèàëüíóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü1. Ïðåäïî÷òåíèå æåíùèíû  ôàáóëüíûé çíàê öåííîñòíîãî ïîòåíöèàëà ìóæ÷èíû,
à ïîâåäåíèå ìóæ÷èíû  çíàê åãî ñïîñîáíîñòè ðåàëèçîâàòü ñîöèàëüíóþ
ìèññèþ îðãàíèçàòîðà æèçíè. Âñòðå÷à ñ èíîñòðàíêîé îáðåòàåò äîïîëíèòåëüíóþ ñåìàíòèêó îâëàäåíèÿ ÷óæèì ìèðîì ëèáî ïîñðåäíè÷åñòâà ìåæäó
ñâîèì è ÷óæèì ìèðîì. Ñêàçî÷íûé ñþæåò çàâåðøàåòñÿ ñâàäüáîé ìåæäó
ãåðîåì è ïðèíöåññîé (öàðåâíîé), âîöàðåíèåì ãåðîÿ êàê â ðîäíîì ìèðå, òàê
è â ìèðå, êîòîðûé îí ðàñïîëîæèë ê ñåáå. Ãåðîé íàðóøàåò çàïðåò,
ïðåîäîëåâàÿ ãðàíèöó ìåæäó ìèðàìè, òåì ñàìûì îí îêàçûâàåòñÿ â äâîéíîé
îïïîçèöèè: ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó è ÷óæîìó ìèðó. Ïîòåíöèàëüíî îí
äîëæåí èìåòü îñîáûå êà÷åñòâà, ïîçâîëÿþùèå âûéòè çà ïðåäåëû èçâåñòíîãî
ìèðà è ñòàòü ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ ÷óæîãî ìèðà, à ïðåîäîëåâ çàïðåò, îí
îáð¸ë çíàíèÿ, âîçâûøàþùèå åãî â ðàíåå ðàçäåë¸ííûõ ìèðàõ.
Â ðóññêîé ïðîçå âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà âñòðå÷à íàöèîíàëüíûõ
ìèðîâ â ãîäû âòîðîé ìèðîâîé âîéíû êîíêðåòèçèðîâàëàñü ëþáîâíûì
ñþæåòîì, ñþæåòîì âñòðå÷è-îñâîáîæäåíèÿ æåíùèíû: Â. Áûêîâ Àëüïèéñêàÿ
áàëëàäà, Þ. Áîíäàðåâ Áåðåã, Âûáîð, Þ. Áóéäà Åðìî. Íàöèîíàëüíûå
àêöåíòû âàæíû â ñþæåòàõ âñòðå÷è-ëþáâè ðóññêîãî è íåìêè â ðîìàíå
À. Ñîëæåíèöûíà Ðàêîâûé êîðïóñ, ðóññêîé è åâðåÿ â ïðîçå Ô. Ãîðåíøòåéíà
1

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü î ðîëè ñòàòüè Í. ×åðíûøåâñêîãî, Ðóññêèé ÷åëîâåê íà rendez-vous
(1858) â óòâåðæäåíèè òàêîé èíòåðïðåòàöèè âñòðå÷è ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
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(Èñêóïëåíèå, Ïñàëîì). Ëèòåðàòóðà ðåôëåêñèðîâàëà íå ñòîëüêî àðõàè÷åñêèå,
ñêîëüêî ñîöèàëüíûå ìèôîëîãåìû: ëèáî ïðèòÿãàòåëüíîñòü ðóññêîé
äóõîâíîñòè, ëèáî, íàïðîòèâ, ïðèòÿãàòåëüíîñòü äëÿ ðóññêîãî çàïàäíîé
êóëüòóðû, â òîì ÷èñëå  êóëüòóðû ÷óâñòâ. Ïîëüñêàÿ æåíùèíà âîïëîùàëà
ìèô îá óòîí÷¸ííîñòè ëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, ìèô, óñèëåííûé
äèññèäåíòñêèìè íàñòðîåíèÿìè 19601970-õ ãîäîâ2.
Â ëèòåðàòóðå âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà äîìèíèðóåò îáðàç ïîëüêè íå
êàê êîâàðíîé ñîáëàçíèòåëüíèöû, à êàê íîñèòåëüíèöû èíîãî äóõîâíîãî
ñòðîÿ, æåëàííîé äëÿ ðóññêîãî õðóïêîñòè, òðåáóþùåé çàùèòû. Íî è ìóæñêîå
íà÷àëî ïðåäñòàâëÿë íå ðóññêèé íîñèòåëü ñèëû, à ðóññêèé íîñèòåëü
äóõîâíîñòè, ñòàâøåé íåîáõîäèìîé äëÿ ÷åëîâåêà åâðîïåéñêîé êóëüòóðû.
Âîçíèêàëî íå ñòîëêíîâåíèå êîíòðàñòîâ, à ñáëèæåíèå ðàçíûõ âàðèàíòîâ
êóëüòóðû: óòîí÷¸ííîñòü ïîëüñêîé æåíùèíû è èäåàëèçì ðóññêîãî ìóæ÷èíû;
æåíñêàÿ ñòðàñòíîñòü è ìóæñêàÿ ðåôëåêñèÿ, åâðîïåéñêàÿ ñïîñîáíîñòü
ê ïîñòóïêó è ðóññêàÿ ïàññèâíîñòü. Ñèòóàöèÿ âñòðå÷à  ëþáîâü  ðàññòàâàíèå ñâèäåòåëüñòâîâàëà î âçàèìíîì âëå÷åíèè äâóõ íàöèîíàëüíûõ
ìåíòàëüíîñòåé ê èäåàëüíîìó. Îòíîøåíèå ê ïîëüñêîé êóëüòóðå êàê
ê åâðîïåéñêîé, à íå ñëàâÿíñêîé, áûëî ñôîðìèðîâàíî îïûòîì âîéíû
è èäåàëàìè øåñòèäåñÿòíè÷åñêîãî ëèáåðàëèçìà è ïðàâîçàùèòíîãî äâèæåíèÿ. Çíàêîìñòâî ñ Åâðîïîé ñäåëàëî ïðèòÿãàòåëüíûìè îêóëüòóðåííîñòü
æèçíåííîãî óêëàäà è åãî íàïðàâëåííîñòü íà èíòåðåñû èíäèâèäóàëüíîãî
÷åëîâåêà; ñáëèçèâøåå íàöèè â ãîäû âîéíû ñàìîîòâåðæåííîå îòñòàèâàíèå
íàöèîíàëüíîãî äîñòîèíñòâà àêòóàëèçèðîâàëî îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå
ê èìïåðñêîìó ïðîøëîìó, ÷óâñòâî íàöèîíàëüíîé âèíû; ïîïûòêà
îñâîáîæäåíèÿ îò òîòàëèòàðèçìà è áåçóñïåøíûé îïûò ñîïðîòèâëåíèÿ ïîêîëåíèÿ øåñòèäåñÿòíèêîâ ñáëèçèë ñ ìíîãîâåêîâûì îïûòîì íàöèîíàëüíîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ â Ïîëüøå.
Ôàáóëà âñòðå÷è ïîëüêè è ðóññêîãî ìîãëà áûòü èñòîëêîâàíà è â ïñèõîëîãè÷åñêîì, è â êóëüòóðîëîãè÷åñêîì, è â ôèëîñîôñêîì êëþ÷å, íî ïðåæäå
âñåãî îíà ñòàâèëà ýêçèñòåíöèàëüíóþ ïðîáëåìó ëè÷íîñòíîãî âûáîðà
âîïðåêè ïñèõîëîãè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì, íàöèîíàëüíûì ãðàíèöàì.
Â íåèäåàëüíîé ðåàëüíîñòè âñòðå÷à äâóõ èùóùèõ èäåàëüíîãî èíäèâèäîâ
ñòàíîâèëàñü ïðîâåðêîé áûòèÿ íà íàëè÷èå â í¸ì èäåàëüíîãî è ïðîâåðêîé
èíäèâèäîâ íà îòñòàèâàíèå ïåðñîíàëüíûõ öåííîñòåé. Â ýòîì ñìûñëå
êðàòêîñòü è ñîáûòèéíàÿ áåçðåçóëüòàòíîñòü âñòðå÷è ñîäåðæàòåëüíà: îíà
2 Ñì. îá ýòîì ñòàòüè: Ò.Ï. Àãàïêèíà, Îáðàç æåíùèíû-ïîëüêè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå 1940
1970-õ ãîäîâ, [â:] Ðîññèÿ-Ïîëüøà. Îáðàçû è ñòåðåîòèïû â ëèòåðàòóðå è êóëüòóðå, Èíäðèê,
Ìîñêâà 2002; Å.Å. Ëåâêèåâñêàÿ, Ñòåðåîòèïû ðóññêî-ïîëüñêîé ëþáâè, [â:] ibidem.
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âûðàæàåò ôåíîìåíàëèñòñêîå ìèðîïîíèìàíèå ðóññêèõ ïèñàòåëåé, çíàíèå
ñèòóàòèâíîñòè îòíîøåíèé, ïîíèìàíèå ñèëû âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ,
ñ íåèçáåæíîñòüþ âòîðãàþùèõñÿ â ëè÷íîå ñóùåñòâîâàíèå. Ïðè ýòîì óòâåðæäàëîñü ýêçèñòåíöèàëüíîå çíà÷åíèå âñòðå÷è äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ïåðñîíàëüíûõ àáñîëþòîâ, ðåçóëüòàòîì âñòðå÷è áûëî íå äîñòèæåíèå ÷àñòíîé
ãàðìîíèè, íå ãàðìîíèçàöèÿ ìèðà, à îáðåòåíèå êðèòåðèåâ äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â ïðîòèâîðå÷èâîé ðåàëüíîñòè.
Â èíòåðïðåòàöèè âñòðå÷è ïîëüêè è ðóññêîãî ìîæíî íàìåòèòü ñëåäóþùóþ òåíäåíöèþ: îò êîíêðåòíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ â 1960-å
ãîäû ê ôèëîñîôñêîìó, óñëîâíî-ñèìâîëèçèðóþùåìó â 19701980-å ãîäû,
ê êóëüòóðîëîãè÷åñêîìó, çíàêîâî-àëëþçèâíîìó â 1990-å ãîäû. Ðÿä
ïðîèçâåäåíèé, âûáðàííûõ äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ, äåìîíñòðèðóåò èçìåíåíèå
êîíöåïöèè ëè÷íîñòè, ïðåæäå âñåãî, ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Êðèòèêó íåãîòîâíîñòè ê âñòðå÷å ñ ïîäëèííûì, êðèòèêà èíôàíòèëèçìà ðóññêîãî èíòåëëèãåíòà â Çîñå Â. Áîãîìîëîâà è Âàðøàâñêîé ìåëîäèè Ë. Çîðèíà ñìåíèëî
óòâåðæäåíèå ýêçèñòåíöèàëüíîãî ìóæåñòâà ëè÷íîñòè, ñîõðàíÿþùåé
ñîáñòâåííûå àáñîëþòû è ïîòîìó ñòàíîâÿùåéñÿ îáðàçöîì äëÿ ïîëüñêîé
æåíùèíû â ïüåñå Ëóíèí, èëè Ñìåðòü Æàêà Ý. Ðàäçèíñêîãî è â ðîìàíå
Ïóòåøåñòâèå äèëåòàíòîâ Á. Îêóäæàâû; â 1990-å ãîäû âîçâðàùàåòñÿ
àìáèâàëåíòíàÿ ñåìàíòèêà ñïàñèòåëüíî-ãóáèòåëüíîé âñòðå÷è/íåâñòðå÷è ðóññêîãî è ïîëüêè â ðîìàíàõ Õîðîâîä À. Óòêèíà è Áîðèñ è Ãëåá Þ. Áóéäû.
Ëèðè÷åñêàÿ ïîâåñòü Â. Áîãîìîëîâà Çîñÿ (1965) áûëà ïðîùàíèåì
ñ î÷àðîâàíèåì þíîñòè, ñ íàäåæäàìè îòòåïåëè, ñ óòîïèçìîì âîåííîãî
ïîêîëåíèÿ, ñâîåé ïîáåäîé â âîéíå áóäòî áû äîêàçàâøåãî âîçìîæíîñòü
ãàðìîíèçàöèè ìèðà. Íåñîñòîÿâøàÿñÿ ëþáîâü äâóõ ìîëîäûõ ëþäåé ïðåðâàíà
âíåøíåé íåîáõîäèìîñòüþ (è â ýòîì áåñïîùàäíîñòü ðåàëüíîñòè), íî è âíóòðåííåé íåãîòîâíîñòüþ ðóññêîãî èäåàëèñòà ê àêòèâíîñòè. Íåðåøèòåëüíîñòü
â ñëåäîâàíèè ÷óâñòâó îáóñëîâëåíà âûñîòîé òðåáîâàíèé ê ñåáå, êîòîðóþ
ãåðîé ïîâåñòè ñòðåìèòñÿ âûäåðæàòü èìåííî â îáñòîÿòåëüñòâàõ âîéíû.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, âçàèìíîå âëå÷åíèå ìîëîäûõ ëþäåé ñâèäåòåëüñòâóåò
î òîì, ÷òî ðåàëüíîñòü äà¸ò âîïëîùåíèå èäåàëà. Ïîëüñêàÿ äåâóøêà ñ èìåíåì
Çîñÿ (ãð. æèçíü) âûäåëèëà ðóññêîãî ëåéòåíàíòà çà åãî îáîñîáëåííîñòü îò
ðåãëàìåíòèðîâàííîãî õîäà âîåííîé æèçíè: óâèäåëà åãî íà ðåêå áåç
îôèöåðñêîé ôîðìû ÷èòàþùèì ñòèõè (ïðèíÿëà èõ çà ìîëèòâó); îòìå÷àåò åãî
íåóìåëîå ïîâåäåíèå âî âðåìÿ òðàïåçû; íå âèäèò åãî â ïðàêòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ïîäîáíî Âèòüêå, äîáèâàþùåìóñÿ ôðîíòîâîé ëþáâè
ïîìîùüþ â õîçÿéñòâåííûõ íóæäàõ ìàòåðè Çîñè. Îöåíèâ åãî íåîáû÷íîñòü,
îíà äâàæäû ïðèõîäèò ê ñïÿùåìó ëåéòåíàíòó, êîòîðîãî íå ïðîáóæäàåò
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ïîÿâëåíèå äåâóøêè, íî è îíà íå ðàçðóøàåò õðóïêóþ ñèòóàöèþ, áîÿñü
îáûòîâèòü å¸, õîòÿ è ñîæàëååò, ÷òî òàéíûé èìïóëüñ ÷óâñòâà íå èìååò ñèëû
(â îñòàâëåííîé çàïèñêå ïðîÿâëÿåòñÿ è áåðåæíîñòü, è ïîáóæäàþùàÿ
àêòèâíîñòü æåíñêîãî ÷óâñòâà: Ja ciê kocham, a ty pisz).
Ãëàâíîãî ãåðîÿ ïîâåñòè ïîëüñêàÿ äåâóøêà âûäåëÿåò, ïîòîìó ÷òî â í¸ì
ñîõðàíèëèñü öåííîñòè, íå ñîâìåñòèìûå ñ âîéíîé; ýòî íå ðåëèãèîçíîå
÷óâñòâî, à ýêçèñòåíöèàëüíîå îáëàäàíèå öåííîñòÿìè â ðåàëüíîñòè. Ñòèõè
Åñåíèíà ìàðêèðóþò ýòè öåííîñòè êàê ñïîñîáíîñòü ëþáâè ê èäåàëüíîìó
â ðåàëüíîì: ê ðîäèíå, â êîòîðîé íåò ïîëíîé ñïðàâåäëèâîñòè (ýòî âî âðåìÿ
çàñòîëüÿ âûíóæäåíû ïðèçíàòü ðóññêèå îôèöåðû), ê æåíùèíå, â êîòîðîé
îæèäàåòñÿ ÷óäî, ê íåïûøíîé ðóññêîé ïðèðîäå, ê ëþäÿì, ê æåðòâàì
àáñóðäíîé ðåàëüíîñòè (èõ ñìåðòè âûçûâàþò ÷óâñòâî ëè÷íîé âèíû).
Ïîëüñêàÿ äåâóøêà âûäåëåíà èì èç ñîöèàëüíîé ñðåäû, áóäòî ÷óäî
îáíàðóæåíà â áåëîñòîêñêîì ïðèðîäíîì ïðîñòðàíñòâå (Îíà ïîÿâèëàñü
ñëîâíî áû ìèìîë¸òîì è èñ÷åçëà âíåçàïíî, êàê ñêàçî÷íîå âèäåíèå3), îíà
ñîîòâåòñòâóåò åãî ïðåäñòàâëåíèÿì î äóõîâíîñòè: åãî ïðèâëåêàåò å¸ ïåíèå,
ðàñêðûâàþùåå ïîëíîòó ýìîöèîíàëüíîé æèçíè, å¸ îòíîøåíèå ê áîãó, å¸
ãîðäåëèâîñòü è ÷óòêîñòü (îí ïîëàãàåò, ÷òî Çîñÿ íå ïåëà áû ñåé÷àñ, åñëè áû
çíàëà, ÷òî îí ïèøåò ïîõîðîíêè). Òåì íå ìåíåå èäåàëèçì è çíàíèå
õðóïêîñòè æèçíè, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê äðóãîìó âîïðåêè îáàÿíèþ ñèëû
ìóæ÷èíû, ñîëäàòà, äåëàþò ãåðîÿ ïîâåñòè ïàññèâíûì â îòíîøåíèÿõ
ñ æåíùèíîé. Çàêîíû ìèðà ïðîòèâîïîëîæíû çàêîíàì âîéíû (ïî îöåíêå
êîìàíäèðà: Âîåâàòü âû åù¸ ìîæåòå, íî èç áîÿ âàñ âûâåäåøü, è  íè
ê ÷¸ðòó íå ãîäèòåñü [ñ. 84]), è íåîáõîäèìàÿ ïîä÷èí¸ííîñòü âîåííûì
îáñòîÿòåëüñòâàì çàñòàâëÿåò ãåðîÿ íå âïóñêàòü èíòèìíîå â ëîãèêó âîåííûõ
îáñòîÿòåëüñòâ. Â ïîâåñòè ïàññèâíîñòü ãåðîÿ îçíà÷àåò ðàâíî è åãî âåðíîñòü
àáñîëþòó (áîÿçíü ñíèçèòü ëþáîâü), è åãî âèíó ïåðåä æåíùèíîé, êîòîðóþ
îí íå ìîæåò îãðàäèòü îò æåñòîêîé ðåàëüíîñòè. Îáðå÷¸ííîñòü ÷óâñòâà ãåðîé
ïðîãîâàðèâàåò òîëüêî ñòèõàìè Åñåíèíà (Íå áðîäèòü, íå ìÿòü â êóñòàõ
áàãðÿíûõ [...] íå öåëîâàòü óñòà), òðàêòóåò ëþáîâü êàê ïåñíþ è ìå÷òó,
íåâîçìîæíóþ â ðåàëüíîñòè (Æèçíü ìîÿ, èëü òû ïðèñíèëàñü ìíå). Ñòèõè
âûÿâëÿþò íàöèîíàëüíûå êîðíè ïðåäñòàâëåíèÿ î ëþáâè ê æåíùèíå êàê
î íåðåàëüíîì ñîñòîÿíèè. Âìåñòå ñ òåì öèòàöèè âûäàþò òî, ÷òî ãåðîé íå
èìååò ñâîåãî îïûòà, ñâîèõ ñëîâ ëþáâè, ïîòîìó îí íå ãîòîâ ê ýêçèñòåíöèàëüíîìó âûáîðó, íå äîâåðÿåò ñâîåìó ÷óâñòâó. Ôèíàëüíûé ïîöåëóé
3 Â. Áîãîìîëîâ, Ìîìåíò èñòèíû: Èçáðàííîå, Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà 1981,
ñ. 82. Äàëåå óêàçûâàþòñÿ ñòðàíèöû ýòîãî èçäàíèÿ.
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è ñë¸çû Çîñè  ýòî îöåíêà ðóññêîãî þíîøè, çíàê áëàãîäàðíîñòè çà âñòðå÷ó
è óêîðà çà íåâñòðå÷ó.
Ðàöèîíàëèñòè÷åñêîå ýòè÷åñêîå ñîçíàíèå, îïèðàþùååñÿ íà ñîöèàëüíûå
ìèôû, áîëåå äåéñòâåííî, èáî íåëè÷íîñòíûé ÷åëîâåê íàõîäèò â íèõ
îáîñíîâàíèå ïîñòóïêó. Òàê, äðóãîé ïåðñîíàæ ðîìàíà, ñèáèðÿê Âèòüêà,
îñîçíà¸ò ñîöèàëüíóþ ìèññèþ îñâîáîæäåíèÿ, ïîìîãàÿ îñâîáîæä¸ííûì
ïîëüñêèì êðåñòüÿíàì, ñîçäà¸ò ïîçèòèâíûé îáðàç ðóññêîãî, ïîëàãàÿ, ÷òî ýòî
äà¸ò îñíîâàíèå íà îòâåòíóþ ñèìïàòèþ. Íî Âèòüêà ñòàíîâèòñÿ àãðåññèâíûì
çàùèòíèêîì ñîöèàëüíîé ìèôîëîãèè ñâîåãî ãîñóäàðñòâà, ñòîèò ïîëÿêàì
âûñêàçàòü ñâîè ñîìíåíèÿ â ñïðàâåäëèâîñòè, ñòðàõ îêàçàòüñÿ â Ñèáèðè.
Ìåæëè÷íîñòíûé äèàëîã â ýòîì ñëó÷àå îñëîæíÿåòñÿ íàöèîíàëüíûìè
ðàçëè÷èÿìè, îíè ñîçäàþò çàïðåòû-ãðàíèöû, ïîäòâåðæäàåìûå èñòîðè÷åñêèì
îïûòîì. Ñòàðûé Ñòåôàí, ñëóæèâøèé â ðóññêîé àðìèè â ïåðâóþ ìèðîâóþ
âîéíó, áîèòñÿ ñîâåòñêèõ îñâîáîäèòåëåé, ïðàâà ñèëû, ïðàâà íàñèëüñòâåííîãî
îñâîáîæäåíèÿ-ïîä÷èíåíèÿ, è Âèòüêà, äåêëàðèðóÿ ãîñóäàðñòâåííûå öåííîñòè,
íå óäîñòàèâàåòñÿ íå òîëüêî ëþáâè, íî è äîâåðèÿ.
Ïî Áîãîìîëîâó, åñòü òðè ïóòè ê ñîãëàñèþ: âðåìåííîå ïðàçäíè÷íîèãðîâîå åäèíåíèå (òðàïåçà, òàíöû); òðóä, ñîåäèíÿþùèõ òðóæåíèêîâ
(â ðàçãîâîðàõ î êðåñòüÿíñêèõ ïðîáëåìàõ èñ÷åçàþò íàöèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ);
è ëþáîâü, ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ ïî öåííîñòíûì îðèåíòèðàì. Îíè
ñàìûå äëèòåëüíûå, íî íåðåàëèçóåìûå. Ñîâðåìåííàÿ ïàñòîðàëü ãàðìîíè÷íîé æèçíè äî ñîâìåñòíîé ñìåðòè íåâîçìîæíà äëÿ ÷åëîâåêà, îáðåòøåãî
ýêçèñòåíöèàëüíîå ñîçíàíèå: Äî áîëè, äî ìóêè óæàñàëî ñîçíàíèå, [...] ÷òî
÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ìû äâèíåìñÿ äàëüøå, à îíà îñòàíåòñÿ ñî ñâîåé
æèçíüþ, ñîçäàííàÿ, íåñîìíåííî, äëÿ êîãî-òî äðóãîãî. ß æå áóäó óáèò èëè
óöåëåþ  â ëþáîì ñëó÷àå íàâñåãäà èñ÷åçíó èç å¸ ïàìÿòè, êàê è äåñÿòêè
äðóãèõ ïîñòîðîííèõ, áåçðàçëè÷íûõ åé ëþäåé [ñ. 114]. Ýòîò ìàêñèìàëèçì
ñáëèæàåò ãåðîåâ ïîâåñòè, íî è ðàçäåëÿåò, â ýòîì ïðîÿâëÿåòñÿ ýêçèñòåíöèàëüíàÿ âèíà èäåàëèñòà, ïîëüñêàÿ äåâóøêà, óïîâàþùàÿ íà ãàðìîíèþ,
ïîòîìó ÷òî âåðèò â Áîãà, áîëåå ãîòîâà ê ñóùåñòâîâàíèþ â ðåàëüíîñòè, îíà
èíèöèàòîð îòíîøåíèé.
Ëèðè÷åñêàÿ äðàìà Ë. Çîðèíà Âàðøàâñêàÿ ìåëîäèÿ (1966) ñîõðàíÿåò
êîíêðåòíûé äèñêóðñ â èçîáðàæåíèè âñòðå÷è ðóññêîãî è ïîëüêè, îòêðûâàÿ
íå òîëüêî íàöèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå, íî è ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèå
ïðè÷èíû êàê âëå÷åíèÿ äðóã ê äðóãó, òàê è íåñîñòîÿâøåãîñÿ ñîåäèíåíèÿ
äâóõ ëþáÿùèõ ëþäåé. Â ïüåñå, â îòëè÷èå îò ïîâåñòè Áîãîìîëîâà, æåíùèíà
ïðåäñòàâëÿåò íå òîëüêî ïîëüñêóþ, íî åâðîïåéñêóþ êóëüòóðó; âîïëîùàåò
è âå÷íóþ æåíñêóþ óòîí÷¸ííîñòü è êðàñîòó (èìÿ Ãåëÿ  îòñûëàåò ê Åëåíå
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Ïðåêðàñíîé), è ïðîÿâëåíèå æåíñòâåííîñòè â ÕÕ âåêå. Çîðèí àêöåíòèðóåò
íåðóññêîå, íåñîâåòñêîå â õàðàêòåðå ãåðîèíè: Âû íå íàøà, íå ñîâåòñêàÿ
 ïðèçíà¸òñÿ âëþáèâøèéñÿ â íå¸ Âèêòîð; ñàìà îíà íàçûâàåò ñåáÿ
âàðøàâñêîé äåâóøêîé; ôèêñèðóåòñÿ íåèñïðàâèìûé àêöåíò å¸ ðå÷è,
à ãëàâíîå  îñîáåííîñòü ìèðîîùóùåíèÿ. Ãåëÿ ïîñâÿùàåò ñåáÿ äóõîâíîìó
ìèðó  ïåíèþ, ïîä÷¸ðêèâàÿ, ÷òî îíà  êàìåðíàÿ ïåâèöà, ïåâèöà
èíòèìíûõ ÷óâñòâ è öåííîñòåé. Îíà âîáðàëà ïîëüñêóþ êóëüòóðíóþ
ïðîìåæóòî÷íîñòü, ñôîðìèðîâàííóþ ñóäüáîé Ïîëüøè â åâðîïåéñêîé
èñòîðèè: ß ðîäèëàñü íà ãåîãðàôè÷åñêîì ïåðåêð¸ñòêå. Âî ìíå ñìåøàëîñü
âñ¸, âñ¸, âñ¸. Ðèìñêàÿ êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü è ÿçû÷åñòâî äðåâíèõ ñëàâÿí4
[ñ. 388]. Â íåé ñîåäèíÿåòñÿ ñêåïñèñ è âåðà: Ìîÿ ðîäèíà òàê ñî÷åòàåò
èðîíèþ è ðåëèãèîçíîñòü
Ó ïîëÿêîâ áîëüíàÿ äóøà [ñ. 398]. Îíà
îáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáàìè î ïîìîùè ê êðàêîâñêîé êîðîëåâå ßäâèãå, ãîòîâà
ïðèíÿòü ïîêðîâèòåëüñòâî ñèëüíîãî ìóæ÷èíû è îäíîâðåìåííî íå âåðèò
â ÷óäî, ñëåäóÿ åâðîïåéñêîé òðåçâîñòè (ññûëàåòñÿ íà Ìîëüåðà: ß áåðó ñâî¸
äîáðî òàì, ãäå åãî íàõîæó). Äîìèíèðóþùåå ÷óâñòâî â âàðøàâñêîé
äåâóøêå  ñòðàõ ïåðåä èñòîðè÷åñêîé ðåàëüíîñòüþ: â äâàäöàòîì âåêå çà
íåñêîëüêî ÷àñîâ ìîæíî îêàçàòüñÿ íà äðóãîì êîíöå ïëàíåòû  è ðàçðóøèòü
Âàðøàâó; ìîæíî ïîáåäèòü Ãèòëåðà  íî îí ìîæåò «îäíàæäû ïîÿâèòüñÿ
ñíîâà». Æåëàíèå ñïàñòèñü ëþáîâüþ âûçâàíî îïûòîì âîéíû (ñìåðòü îòöà,
ñïàñàâøåãî åâðååâ) âîïðåêè çíàíèþ ãðàíèö ñóùåñòâîâàíèÿ: ... ãðàíèöû
âðåìåíè, ãðàíèöû ïðîñòðàíñòâà, ãðàíèöû ãîñóäàðñòâ. Ãðàíèöû íàøèõ ñèë.
Òîëüêî íàøè íàäåæäû íå èìåþò ãðàíèö [ñ. 388].
Âèêòîð â ïüåñå âûðàæàåò ðóññêèé òèï ìèðîîùóùåíèÿ: îñîçíàíèå ñèëû
(ãåíåòè÷åñêàÿ ïàìÿòü îãðîìíîñòè ñòðàíû è èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü íåäàâíåé
ïîáåäû íàä ôàøèçìîì), âåðà â áóäóùåå: Âèêòîð  ïî-ðóññêè  ïîáåäèòåëü
 êîíñòàòèðóåò Ãåëÿ; ÿ  ñ÷àñòëèâ÷èê  óâåðåí Âèêòîð âîïðåêè òîìó, ÷òî
ïîòåðÿë ðîäèòåëåé, ïîëãîäà ïðîëåæàë â ãîñïèòàëå. Åìó ïðèñóùà íå òîëüêî
ìóæñêàÿ, íî è ðóññêàÿ, ñîâåòñêàÿ íàïðàâëåííîñòü ê ñîöèàëüíûì öåííîñòÿì,
ýêñòðàâåðòíîñòü ñîçíàíèÿ, óáåæä¸ííîñòü, ÷òî òîëüêî ñîöèóì äà¸ò ñìûñë
èíäèâèäóàëüíîé æèçíè. Ñîöèàëüíûé ôàòàëèçì ñïàñàåò åãî îò ñòðàõà, íî
óìàëÿåò èíäèâèäóàëüíóþ âîëþ, ïîáåäèòåëüíîñòü: ×åëîâåê íå âîëåí
â ñâîèõ ïîñòóïêàõ [ñ. 402]; ß òîëüêî ÷åëîâåê Òàê ñëîæèëàñü æèçíü,
à æèçíè íóæíî ñìîòðåòü â ëèöî [ñ. 403].
Çîðèí ïðîâåðÿåò íàöèîíàëüíûå âåêòîðû ñîçíàíèÿ â ìåíÿþùåìñÿ
èñòîðè÷åñêîì âðåìåíè, âûÿâëÿÿ êàê ñèëó ðåàëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
4 Ë. Çîðèí, Èçáðàííîå: Â 2 ò., Èñêóññòâî, Ìîñêâà 1986, ò. 1, ñ. 388. Äàëåå óêàçûâàþòñÿ
ñòðàíèöû ýòîãî èçäàíèÿ.
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ðàñïîðÿæàþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíîé âîëåé ëþäåé, òàê è íåãîòîâíîñòü ëþäåé
ê ñàìîîïðåäåëåíèþ ïî âíåâðåìåííûì öåííîñòÿì. Òðè âñòðå÷è ïåðñîíàæåé
ñîîòâåòñòâóþò òð¸ì èñòîðè÷åñêèì ñèòóàöèÿì è òð¸ì âîçðàñòíûì
ñîñòîÿíèÿì äóøè. 1946 ãîä  ãîä èñòîðè÷åñêîé ïîáåäû, ïðåîäîëåíèÿ ñòðàõà,
âîñõîæäåíèå ê äóõîâíîñòè, ãîä ñîåäèíåíèÿ. Ðóññêîãî ñîëäàòà ïîáåäà
âûâîäèò ê ïîèñêó íåìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé: âèíîäåëèå  ýòî ñëóæåíèå
òåëåñíî-äóõîâíîé ãàðìîíèè, ãåäîíèñòè÷åñêàÿ âåðà â ñ÷àñòüå êàê â ñìûñë
æèçíè: Êàêîå áóäóùåå ìåíÿ îæèäàåò! Âèíî, ìóçûêà, ëþáîâü [ñ. 391].
Âèíîäåëü÷åñêèé äèñêóðñ ïîäêðåïë¸í ïîýçèåé Îìàðà Õàéÿìà è âûðàæàåò
êîíöåïöèþ ëþáâè íå êàê ñîëíå÷íîãî óäàðà, à êàê äëèòåëüíîãî äóõîâíîãî
ñîñòîÿíèÿ, èçìåíÿåìîãî è ïðîâåðÿåìîãî âðåìåíåì. Ëþáîâü, êàê
è íàñòîÿùåå âèíî, îòëè÷àåò ïîñëåâêóñèå: Âñ¸ âûÿñíÿåòñÿ ïîçæå Áóêåò
ñîçäà¸òñÿ âûäåðæêîé [ñ. 390]. Âñòðå÷à ñ ïîëüñêîé äåâóøêîé ðàçäâèãàåò
äóõîâíûå ãðàíèöû, ðåàëèçóÿ âîçíèêøóþ òÿãó ê íåñòåðåîòèïíîñòè,
äóõîâíîñòè, íî ñîöèàëüíûå óñëîâíîñòè (çàïðåò áðàêîâ ñ èíîñòðàíöàìè)
ñîçäàþò ãðàíèöû èíäèâèäóàëüíûì ñâÿçÿì. Ãåëÿ èçíà÷àëüíî çíàåò
î ðàçðóøèòåëüíîé ñèëå ñîöèàëüíûõ ãðàíèö, Âèêòîð æå, ñòîëêíóâøèñü
ñ íèìè, íå ðåàëèçóåò ñòàòóñ ïîáåäèòåëÿ, íå èñïîëíÿåò îáåùàíèå ñïàñòè
ëþáîâüþ: ß ñäåëàþ âñ¸, ÷òîáû ïðîø¸ë òâîé ñòðàõ [ñ. 391]. Êàïèòóëÿöèÿ
ëþáÿùèõ ïåðåä ñîöèàëüíûìè òàáó ñâÿçàíà íå ñ òðóñîñòüþ, à ñ ïðèçíàíèåì
ñèëû ñîöèàëüíûõ èìïåðàòèâîâ.
Âòîðàÿ âñòðå÷à ïðîèñõîäèò â ãîäû îòòåïåëè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ÷åðåç
äåñÿòü ëåò, íî ñîöèàëüíûå àêöåíòû ñìåùåíû àâòîðîì â ñòîðîíó ïñèõîëîãè÷åñêèõ. Äåñÿòèëåòèå âûäåðæêè ÷óâñòâà äîêàçàëî åãî ïîäëèííîñòü,
ïîñëåâêóñèå çàñòàâëÿåò Âèêòîðà íàéòè Ãåëþ â Âàðøàâå, à Ãåëÿ
ïðèçíà¸òñÿ â ñèëå ïðîøëîãî: ß ïîìíþ òâîè èíòîíàöèè, òâîè æåñòû.
ß ñõîæó ñ óìà îò ãàëëþöèíàöèé, íî ñêîðåå óìåðëà áû, ÷åì ñîãëàñèëàñü
âûëå÷èâàòüñÿ [ñ. 398]. Íî âñòðå÷à íå çàâåðøàåòñÿ ñîåäèíåíèåì, ïðè÷èíîé
÷åãî ñòàíîâÿòñÿ íå ñîöèàëüíûå, à ëè÷íîñòíûå öåííîñòíûå óñòàíîâêè. Ãåëÿ
îñâîáîäèëàñü îò ñòðàõà, ðåàëèçîâàëàñü êàê ïåâèöà, íî îíà ñâîáîäíà îò
ýòè÷åñêèõ ãðàíèö â ñàìîðåàëèçàöèè, îíà ãîòîâà ê ëþáâè êàê ê ìîìåíòó
èñïîëíåíèÿ ñ÷àñòüÿ, íå äóìàÿ î áóäóùåì (êàê å¸ çàñòàâëÿëà ïðåæíÿÿ
îñòîðîæíîñòü), íå ñäåðæèâàÿ ëþáîâü îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä áëèçêèìè
(ìóæåì, äðóçüÿìè). Âèêòîð æå ñîõðàíÿåò îðèåíòèðîâàííîñòü íà ñîöèàëüíîå
äîëæåíñòâîâàíèå, ðóññêîå â ñîâåòñêîì âàðèàíòå ïðîÿâëÿåòñÿ â äîáðîâîëüíîì ïîñëóøàíèè ïðèîðèòåòàì ýòè÷åñêîé íîðìû, è ïîáåäèòåëüíîñòü
ñìåíèëàñü íåðåøèòåëüíîñòüþ.
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Â òðåòüåé âñòðå÷å, ÷åðåç î÷åðåäíîå äåñÿòèëåòèå, â 1966 ãîäó, Çîðèí
àêöåíòèðóåò äóøåâíûå óòðàòû, îáóñëîâëåííûå âîçðàñòîì è îòêàçîì îò
ëè÷íûõ öåííîñòåé. Ñîðîêàëåòíèìè ãåðîÿìè óòðà÷åí áóêåò äóøåâíîé
æèçíè, ïðåæíÿÿ ïîëíîòà ïåðåæèâàíèÿ æèçíè, èõ ÷óâñòâî äåôîðìèðîâàëîñü,
à ïîñëåâêóñèå îáðåëî ãîðå÷ü ñîæàëåíèÿ. Çîðèí çàïå÷àòëåë ýêçèñòåíöèàëüíóþ ñèëó âðåìåíè, òðàíñôîðìèðóþùóþ âíóòðåííèé ìèð ÷åëîâåêà
(îá ýòîì ïèñàë Þ. Òðèôîíîâ). Â Ãåëå óêðåïèëîñü èðîíè÷åñêîå
ïðàãìàòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ðåàëüíîñòè, ñàìîóäîâëåòâîðåíèå çâåçäû,
âïèñàííîé â çàïàäíóþ ìàññîâóþ êóëüòóðó (Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî
ÿ ïîþùàÿ ìàøèíà). Áëàãîïîëó÷íàÿ êàðüåðà Âèêòîðà ñâèäåòåëüñòâóåò
î êîíôîðìèçìå, öåíà êîòîðîìó  äóøåâíîå îäèíî÷åñòâî. Êîíôëèêò
èñ÷åðïûâàåò ïñèõîëîãè÷åñêóþ îñòðîòó, îñòàþùóþñÿ ëèøü â îáùåì
àâòîðñêîì ïàôîñå íåñîñòîÿâøåãîñÿ ñ÷àñòüÿ, òîãäà êàê íåáåññëåäíîñòü
ïðîéäåííîãî èñïûòàíèÿ ÷óâñòâ ïåðñîíàæàìè äåêëàðèðóåòñÿ ðèòîðè÷åñêè:
Êàêîé-òî ñìûñë, âîçìîæíî, è åñòü. Â êîíöå êîíöîâ ÿ ñòàëà ïåâèöåé.
À õîðîøàÿ ïåâèöà  ýòî íå òîëüêî ãîëîñ [ñ. 406].
Â 1970-å ãîäû ñèòóàöèÿ âñòðå÷è ðóññêîãî ñ ïîëüêîé âíîâü âîçâðàùàåò
ýêçèñòåíöèàëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ, óñèëèâàÿ ôèëîñîôñêèå àñïåêòû
ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâîé. Ñîâðåìåííîñòü, ïîðîæäàþùàÿ
õóäîæåñòâåííûå òåêñòû, ïðÿ÷åòñÿ â èñòîðè÷åñêèå îäåæäû; ðàçãàäûâàåòñÿ
ðåàëüíîå ïðîøëîå ñ äèñòàíöèè ñîâðåìåííîñòè, ñþæåò äåëàåòñÿ ïîçíàíèåì
ïîäëèííîé ðåàëüíîñòè, à íå óñëîâíîé ñèòóàöèè: ïüåñà Ý. Ðàäçèíñêîãî
âîñïðîèçâîäèò ñóäüáó ðåàëüíîé èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè; â ðîìàíå
Á. Îêóäæàâû ëåãêî óãàäûâàþòñÿ ïðîòîòèïû. Ïðîøëîå îòêðûâàåò
ïîâòîðÿåìîñòü ïîëîæåíèé, à çíà÷èò, ïîâòîðÿåìîñòü öåííîñòåé, íàëè÷èå òåõ
ñàìûõ àáñîëþòîâ, âíåâðåìåííûõ êðèòåðèåâ âûáîðà, êîòîðûå ïðèäàþò
ñìûñë âðåìåííîìó ñóùåñòâîâàíèþ ÷åëîâåêà.
Ïüåñà Ý. Ðàäçèíñêîãî Ëóíèí, èëè Ñìåðòü Æàêà (1974) íå áûëà
èíîñêàçàíèåì î ñäà÷å øåñòèäåñÿòíè÷åñêèõ ëèáåðàëüíûõ èäåàëîâ ðóññêîé
èíòåëëèãåíöèè â êîíöå 1960-õ ãîäîâ, îíà îáíàðóæèâàëà â èñòîðè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè ïîäîáíóþ êàïèòóëÿöèþ äåêàáðèñòñêîãî ïîêîëåíèÿ è èñêëþ÷èòåëüíûé ïðèìåð ëè÷íîé òâ¸ðäîñòè è âåðíîñòè èäåàëàì íå áûâøåãî íà
Ñåíàòñêîé ïëîùàäè â 1825 ãîäó Ìèõàèëà Ëóíèíà. Ðàäçèíñêèé ñòàâèë ïîä
ñîìíåíèå èäåþ ýñòàôåòû ðåâîëþöèîííûõ èäåàëîâ (õðåñòîìàòèéíóþ â 1970-å
ãîäû ëåíèíñêóþ îöåíêó èñòîðè÷åñêîé çíà÷èìîñòè âûñòóïëåíèÿ äåêàáðèñòîâ
 ðàçáóäèëè Ãåðöåíà è ñòàëè ïðåäòå÷åé ðóññêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà).
Â ïüåñå íà ïåðâûé ïëàí âûøëà ïðîáëåìà âûáîðà èäåàëîâ îòâåòñòâåííîñòè
ëè÷íîñòè çà ñîáñòâåííûå öåííîñòè. Â ïðîøëîì Ðàäçèíñêèé îáíàðóæèâàåò
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èíâàðèàíòû ñïîñîáîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ (áàë  ñóä  ñìåðòü,
èëè ñàìîóòâåðæäåíèå  ðàñïëàòà  âûáîð ïëàòû çà îáðåòåííóþ èñòèíó)
è èíâàðèàíòû ÷åëîâå÷åñêîãî âûáîðà: Àâåëü  Êàèí  Êåñàðü  Ìàðèÿ, òî
åñòü æåðòâà  áðàòîóáèéöà, ïðåäàòåëü  âëàñòèòåëü  æåíùèíà (íå ìàòü,
à îäàðèâøàÿ ëþáîâüþ íà êðåñòíîì ïóòè çà ëè÷íûå êà÷åñòâà). Î÷åâèäíî,
÷òî ëþáîâü æåíùèíû  èíòèìíàÿ ïëàòà áûòèÿ çà âûáîð è åäèíñòâåííî
ñòîÿùàÿ îöåíêà ëè÷íîñòè, íå îïðåäåëÿþùåå íè ïîáåäó ëè÷íîñòè, íè
âîçìîæíîñòè æèçíè, èáî ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè ïðîòèâîðå÷èò
íîðìàì ðåàëüíîñòè, è ñîöèóì ïîäàâëÿåò íå òîëüêî âíóòðåííåå, íî
è ôèçè÷åñêîå ß ëè÷íîñòè.
Äëÿ èíòåðïðåòàöèè ñóäüáû Ëóíèíà ñþæåò ëþáâè ê ïîëüêå ìàðãèíàëåí,
îí íå îïðåäåëÿåò ñàìîîïðåäåëåíèå Ëóíèíà, íî îí âàæåí êàê îöåíî÷íûé
êðèòåðèé, ïîýòîìó âàæíîå ìåñòî îòâîäèòñÿ âîîáðàæàåìîìó äèàëîãó ñ Íåé â
ïðåäñìåðòíîé ñèòóàöèè, êîãäà Ëóíèí ñîãëàøàåòñÿ ïðèíÿòü ñìåðòü îò ðóê
íà¸ìíûõ óáèéö. Ïîãðàíè÷íàÿ ñèòóàöèÿ îáúÿñíÿåò ðåòðîñïåêòèâíîñòü
ñþæåòà (íîâûé êðóã èíòåðïðåòàöèè æèçíè) è òî, ïî÷åìó âûñøåé
èíñòàíöèåé äëÿ óòâåðæäåíèÿ ñìûñëà ñîáñòâåííîãî âûáîðà ñòàíîâèòñÿ íå
Áîã, à æåíùèíà, îäíàæäû íàãðàäèâøàÿ ëþáîâüþ èìåííî çà åãî äóõîâíóþ
âûñîòó.
Âñòðå÷à ñ Ìàðèåé â Ïîëüøå áûëà ñïàñåíèåì íå òîëüêî îò îáåññìûñëèâøåéñÿ ïîñëå ðàçðûâà Ëóíèíà ñ òàéíûì îáùåñòâîì æèçíè, íî è îò æèçíèáàëà, ãäå è â ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ áûëî ñàìîóòâåðæäåíèå, âîçâûøåíèå
íàä æåíùèíîé è åþ îáëàäàâøèì ìóæ÷èíîé. Ðàäçèíñêèé ìîòèâèðóåò
ó÷àñòèå Ëóíèíà â òàéíîì îáùåñòâå è âûõîä èç íåãî èíòåíöèåé ê ñâîáîäå,
íåæåëàíèåì áûòü ðàáîì ÷åãî áû òî íè áûëî: öàðÿ, æåíùèíû, èäåè, ñòðàõà
ïåðåä ñìåðòüþ. Ëóíèí ïðèíÿë èäåþ ðàçðóøåíèÿ ðàáñòâà êàê èäåþ
íàöèîíàëüíîãî è ëè÷íîãî äîñòîèíñòâà, êàê òî, ÷òî âíîñèëî ñìûñë
â ñóùåñòâîâàíèå-ìàñêàðàä æèâóùåãî â ýòîì îáùåñòâå ÷åëîâåêà. Îäíàêî
âûáîð êîððåêòèðóåòñÿ ðåàëüíûìè óñëîâèÿìè, è Ëóíèí ïîíÿë, ÷òî, ïðèíÿâ
íà ñåáÿ ìèññèþ îñâîáîäèòåëÿ (ìèññèþ öàðåóáèéöû), îí äîëæåí áóäåò
ïîä÷èíèòüñÿ ïðàâèëàì ïîëèòè÷åñêîãî, êîíñòèòóöèîííîãî ìàñêàðàäà.
Ëóíèí îòêàçûâàåòñÿ îò ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, óåçæàåò ñëóæèòü â Ïîëüøó.
Æèçíü áåç âûñîêîé öåëè îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñî ñìåðòüþ, íî âñòðå÷à ñ ìîëîäîé
àðèñòîêðàòêîé âíîñèò êîððåêòèâû: â ýìïèðè÷åñêîé ðåàëüíîñòè îáíàðóæèâàåòñÿ ôåíîìåí äóõîâíîñòè, ÷óâñòâà, âíîñÿùåãî ñìûñë â èíäèâèäóàëüíîå
ñóùåñòâîâàíèå. Àêòèâíîñòü Ëóíèíà, ïûòàþùåãîñÿ äîáèòüñÿ ëþáâè, íà ýòîò
ðàç íå ñâÿçàíà íè ñ ñàìîóòâåðæäåíèåì, íè ñ îòêàçîì îò ñîöèàëüíîãî ñìûñëà
æèçíè. Êîãäà Ëóíèí óçíà¸ò î ïîðàæåíèè âîññòàíèÿ â Ïåòåðáóðãå, ãðîçÿùåãî
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ñòàòü ïîðàæåíèåì è çàáâåíèåì ñîöèàëüíîãî èäåàëà, îí ÿâëÿåòñÿ íà ñóä,
÷òîáû ïîäòâåðäèòü íåèãðîâîå, íå ìàñêàðàäíîå ñëóæåíèå èäåàëó. Ëóíèí
ïîñòóïêîì óòâåðæäàåò ïðèîðèòåò ñâîèõ äóõîâíûõ öåííîñòåé íàä
ôèçè÷åñêîé æèçíüþ, îí íå õî÷åò áûòü ðàáîì, áîÿùèìñÿ ðàñïëàòû çà
óáåæäåíèÿ. Âñòðå÷à ñ ïîâåðæåííûìè äåêàáðèñòàìè óáåäèëà åãî, ÷òî
îáðóøèâøèéñÿ íà íèõ ñóä îêàçàëñÿ ñëèøêîì æåñòîêèì, àðèñòîêðàòû
ñëîìèëèñü ïåðåä ãðóáûì íàñèëèåì: íàçûâàëè èìåíà, ïèñàëè ïðîøåíèÿ
î ïîìèëîâàíèè, âñå ñèëû îáðàòèâ íà âûæèâàíèå è îñòàâèâ òå èäåàëû,
êîòîðûå ïîäâèãíóëè èõ ïîäíÿòüñÿ ïðîòèâ ðàáñòâà íà ñâîåé ðîäèíå. Ëóíèí
îñîçíàë ñâåðõëè÷íîñòíóþ íåîáõîäèìîñòü ó÷àñòèÿ íà ñóäå: íå äàòü
äèñêðåäèòèðîâàòü èäåàë ïåðåä ïîòîìêàìè: Ïðîéòè âåñü ïóòü, íå êàê Äàíò,
íî ïîñåëèâøèñü â àäó, è çàñëóæèòü ñóäüáîé ñâîåé ðàññêàçàòü î íèõ
èñòèíó 5. Ëóíèí ïðèíèìàåò ìèññèþ õðàíèòåëÿ èäåàëà, ïðîäîëæàåò
â çàêëþ÷åíèè ïèñàòü õóëó íà Õîçÿèíà, ïîëàãàÿ, ÷òî õîòÿ áû èñêàæ¸ííûé
÷èòàòåëÿìè-Æàêàìè òåêñò áóäåò íàïîìèíàíèåì îá èäåàëå äîñòîèíñòâà
è ñâîáîäû, áóäåò ïðî÷èòàí çà ïðåäåëàìè èñòîðè÷åñêîãî âðåìåíè: Óëåòàþò
ñëîâà, íî îñòà¸òñÿ íàïèñàííîå [ñ. 81]. Â ñòðàíå Æàêîâ Ëóíèí îêàçàëñÿ
â ïîëíîì îäèíî÷åñòâå, è ïîýòîìó ñîãëàøàåòñÿ íå ñîïðîòèâëÿòüñÿ óáèéñòâó,
÷òîáû ñìåðòüþ îáðàòèòü âíèìàíèå íà èñïîâåäóåìûå èäåàëû.
Âûáîð Ëóíèíà ñëóæåíèÿ èäåàëó ñþæåòíî çàêðåïëÿåòñÿ ïðåäïî÷òåíèåì
æåíùèíû. Ìîëîäàÿ ïîëüñêàÿ àðèñòîêðàòêà â ïåðâóþ âñòðå÷ó îòêàçûâàåòñÿ
ñïàñàòü ìóæ÷èíó îò î÷åðåäíîé ñîáà÷üåé ëþáâè. Ïîëüêà ñàìà æä¸ò ëþáâè,
îñíîâàííîé íà öåííîñòíîì âûáîðå, íà äóõîâíîé ñîñòîÿòåëüíîñòè ëþáÿùèõ
(ß äîëæíà ðåøàòü ñàìà, áåç âàñ). Íà âòîðóþ âñòðå÷ó ïîëüêà ïðèõîäèò
ïåðåä îòúåçäîì Ëóíèíà â Ðîññèþ, ïîñëàííàÿ ìàòåðüþ ê ÷åëîâåêó, êàçàëîñü
áû, îòêàçàâøåãîñÿ îò áîðüáû çà ëþáîâü. Îíà ïðèõîäèò íå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñïàñòè îò ãèáåëè â ñ÷àñòüå ÷àñòíîé æèçíè, íå äëÿ ýðîòè÷åñêîãî íàñëàæäåíèÿ ïåðåä ñìåðòüþ, íå äëÿ ïîääåðæêè ìóæ÷èíû, áðîñàþùåãîñÿ
â ïîëèòè÷åñêóþ áîðüáó. Ëþáèìàÿ æåíùèíà ïðèøëà ïîääåðæàòü íà ïóòè
Ãîëãîôû, ïðèçíàâàÿ âûñîòó è áåñêîðûñòèå öåëåé, ðàçðûâàÿ åãî ýêçèñòåíöèàëüíîå îäèíî÷åñòâî: Òåïåðü â æèçíè áûëî âñ¸  è öåëü, è ëþáîâü [ñ. 110].
Âûñîòà ëþáâè îêàçàëàñü òàêîé, ÷òî Ëóíèí óâåðåí, ÷òî îñòàâëåííàÿ èì
æåíùèíà óìåðëà â ðàçëóêå, èíà÷å áû îíà ðàçäåëèëà ïóòü äîñòîéíîãî
ñëåäîâàíèÿ àáñîëþòó (Òû íå îñòàâèëà áû ìåíÿ îäíîãî â ýòîì ìèðå). Åãî
÷óâñòâî îñòàëîñü íå ìåíåå ñèëüíûì (ß ëþáèë òåáÿ áåç òåáÿ) ïîñëå
5 Ý. Ðàäçèíñêèé, Òåàòð: Òåàòð âðåì¸í... Òåàòð ïðî ëþáîâü... Òåàòð â òåàòðå..., Èñêóññòâî,
Ìîñêâà 1986, ñ. 116. Äàëåå óêàçàíû ñòðàíèöû ýòîãî èçäàíèÿ.
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âûáîðà, áîëåå òîãî òðàãè÷åñêè ïåðåæèâàåòñÿ ðàññòàâàíèå ïîñëå ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ (Êàæäûé ðàç ïåðåä ãîëãîôîé ïîÿâëÿåøüñÿ òû, è ÿ äîëæåí
îòäàâàòü òåáÿ ). Ëþáîâü ïåðåõîäèò â ñôåðó ñîçíàíèÿ, ñòàíîâÿñü ñïîñîáîì
ïðîæèâàíèÿ æèçíè â íåâîëå, â îòñóòñòâèè ôèçè÷åñêîé âñòðå÷è: òðåòüÿ
âñòðå÷à ïðîèñõîäèò â âîîáðàæåíèè Ëóíèíà, ïðåä ñìåðòüþ, êîãäà îáðàç
ëþáèìîé ïîìîãàåò âñòóïèòü â äèàëîã ñ ìèðîì, ïðåîäîëåòü òîòàëüíîñòü
îäèíî÷åñòâà íàäåæäîé íà ïîíèìàíèå. Ñîáñòâåííî, áåñåäà ñ Ìàðèåé,
ïðåðûâàåìàÿ ðàçãîâîðàìè ñî ñìîòðèòåëÿìè, ñîñòàâëÿåò ôàáóëó íàñòîÿùåãî
âðåìåíè, ñþæåò æå  èíòåðïðåòàöèÿ ãåðîåì ñîáñòâåííîé ñóäüáû, ïîêàÿíèå
çà ïðîøëîå è îïðàâäàíèå âûáîðà.
Èìÿ Ìàðèÿ  èìÿ íàðèöàòåëüíîå, ñâÿçûâàþùåå ñ Ìàðèåé Âîëêîíñêîé,
ñ Ìàðèåé Ìàãäàëèíîé, ñ æåíùèíàìè, ïîíÿâøèìè è ïðèíÿâøèìè èäåàëû
ìóæ÷èíû, à òàêæå  ñ Áåàòðè÷å, ëþáîâü ê êîòîðîé ïîìîãëà Äàíòå ïðîéòè
÷åðåç àä. Ðàäçèíñêèé óñèëèâàåò ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë ëþáîâíîãî ñþæåòà
ïðèò÷åé, ïåðåâîðà÷èâàþùåé ðîìàíòè÷åñêèé èäåàë ëþáâè ê Ïðåêðàñíîé
Äàìå, ó Ðàäçèíñêîãî íå ñëóæåíèå æåíùèíå âîçâûøàåò ìóæ÷èíó, à æåíùèíà
âîçâûøàåòñÿ äî ìóæ÷èíû, êîãäà åãî öåííîñòè îêàçûâàþòñÿ äîñòîéíûìè
ïðèçíàíèÿ æåíùèíû. Ìàòü Ìàðèè ðàññêàçûâàåò ðîäîâóþ ëåãåíäó î ãîðäîé
è ðîêîâîé ïîëüñêîé ëþáâè: îäíà èç êðàñàâèö ðîäà Ïîòîöêèõ ìíîãî ëåò
îòâåðãàëà ëþáîâü ðûöàðÿ, íî êîãäà îí ìó÷èòåëüíî è áåçîáðàçíî óìèðàë,
ïðèøëà ê íåìó è ñòàëà ñëóæèòü ïðîÿâëåííûì ðàíåå äîñòîèíñòâàì.
Â ïðèõîòëèâîñòü æåíñêîé ëþáâè Ðàäçèíñêèé âïëåòàåò ýêçèñòåíöèàëèñòñêîå
îáîñíîâàíèå  ëþáîâü ëè÷íîñòíà è èçáèðàòåëüíà, ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ íå
ïðèðîäîé è íå âûñøåé âëàñòüþ, à âûáîðîì ÷åëîâåêà, ñîîòâåòñòâóþùåãî
ëè÷íîñòíûì öåííîñòÿì.
Â ïüåñå ñ îòñûëêîé ê åâàíãåëè÷åñêîìó òåêñòó âîçíèêàåò îïïîçèöèÿ
Ìàðèè è Ìàðôû ïðèìåíèòåëüíî ê õàðàêòåðèñòèêå ëþáâè, ýòî äâà ïîëþñà:
äóõîâíûé è ïëîòñêèé. Äóõîâíàÿ ëþáîâü ìóæ÷èíû îòäàíà ïîëüêå, õîòÿ
íåëüçÿ ðóññêèé âàðèàíò ëþáâè ñâîäèòü òîëüêî ê ïëîòñêèì óòåõàì Ìàðôû çà
ñòåíàìè êàìåðû Ëóíèíà èëè ê ìàñêàðàäíîé ãóñàðñêîé ëþáâè ñàìîãî
Ëóíèíà â ìîëîäîñòè. Ëþáîâü ê ïîëüêå ñâÿçàíà ñ îïïîçèöèåé ãåðîÿ Ðîññèè,
ñòðàíå ðàáîâ  ïîëüñêàÿ àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ íàäìåííîñòü áëèçêà Ëóíèíó
äàæå ïåðåä ñìåðòüþ: â ïîñëåäíèå ÷àñû åìó âèäèòñÿ ãîòè÷åñêîå îêíî
ñ âèäîì íà Âèñëó. Íî ëèöî Ìàðèè ñîåäèíÿåòñÿ ñ ëèöîì Ìàðèè Âîëêîíñêîé,
íåìíîãèõ äðóãèõ ðóññêèõ æåíùèí, ñ ëèöàìè æåíùèí ðàçíûõ íàöèé,
ñòàíîâÿñü äóõîâíîãî ïðåäïî÷òåíèÿ.
Â ðîìàíå Á. Îêóäæàâû Ïóòåøåñòâèå äèëåòàíòîâ (1977), ñ îäíîé
ñòîðîíû, èñïîëüçîâàíà ñèòóàöèÿ áëèçêàÿ ïüåñå Ý. Ðàäçèíñêîãî: ëþáîâü
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ïîëüñêîé äåâî÷êè ê âçðîñëîìó, ñîñòîÿâøåìóñÿ ðóññêîìó àðèñòîêðàòó,
ñòàâøàÿ ïîáóäèòåëüíîé ñèëîé äóõîâíîãî ñòàíîâëåíèÿ þíîé æåíùèíû,
ïðåîäîëåâàþùåé îáûâàòåëüñêóþ ñóäüáó, è ïîääåðæêîé äóõîâíîé ñòîéêîñòè
ìóæ÷èíû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëþáîâíàÿ âñòðå÷à â ðîìàíå íå êðàòêîâðåìåííà,
âûðàñòàåò â ñþæåò èñòîðèè ëþáâè, ñîïðîòèâëÿþùåéñÿ ñîöèàëüíûì
óñòàíîâëåíèÿì. Îêóäæàâà äà¸ò èíîé ñïîñîá ýêçèñòåíöèàëüíîãî âûáîðà,
íåæåëè Ðàäçèíñêèé,  íå îòêðûòîå ïðåäúÿâëåíèå àáñîëþòîâ ëè÷íîñòè
îáùåñòâó, îñíîâàííîìó íà ñòðàõå ïîä÷èíåíèÿ, à óõîä â ÷àñòíóþ æèçíü. Òàêàÿ
ïîçèöèÿ ïîíÿòà, èíòåðïðåòèðîâàíà ñðåäíèì ÷åëîâåêîì, ñî÷óâñòâóþùèì
ãëàâíîìó ãåðîþ ðîìàíà, ïîðó÷èêîì Àìèëàõâàðè: ×òî æå áûëî äåëàòü
÷åëîâåêó íåçàóðÿäíîìó, íåæåëè çàóðÿäíîñòü îäíà ïðèçíàâàëàñü â ýòîì
ïëåìåíè è îäíà áûëà ãîíèìà. Ðàñòâîðèòüñÿ â íåé è îòäàòüñÿ íà âîëþ âîëí?
Ýòîãî êíÿçü íå ìîã6; ìåæäó òåì, ïîçèöèÿ îòäàëåíèÿ, íåó÷àñòèÿ îáùåñòâó
êàæåòñÿ ïðåäîñóäèòåëüíîé, äîñòîéíîé îñóæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ. Ðàçëè÷èå
àâòîðñêèõ êîíöåïöèé îáóñëîâëåíî ðàçëè÷èåì èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè,
ïîëîæåííîé â îñíîâó èõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé. Ðàäçèíñêèé ââîäèë
â ñåìèäåñÿòûå ãîäû ÕÕ âåêà îïûò äåêàáðèñòñêîãî ïîêîëåíèÿ, ïîêîëåíèÿ èç
1812 ãîäà, ïðèêîñíóâøåãîñÿ ê èñêóñó ðàçóìíîãî èñòîðè÷åñêîãî äåÿíèÿ;
Îêóäæàâà ñîîòíîñèë 1970-å ãîäû ñ ñîðîêîâûìè-ïÿòèäåñÿòûìè ãîäàìè XIX âåêà,
ñ òîðæåñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé ñòàáèëüíîñòè è îáåçëè÷åííîñòè ñîöèàëüíîé
æèçíè.
Ñóäüáà Ìÿòëåâà äåìîíñòðèðóåò óäàëåíèå îò îáùåñòâà êàê ïîñëåäíèé
ñïîñîá ñàìîñîõðàíåíèÿ, è ìîëîäàÿ äåâóøêà, Ëàâèíèÿ, ïðîçðåâàåò â í¸ì
ñêðûâàåìîå, òî, ÷òî íå íóæíî âðåìåíè,  äóõîâíóþ æèçíü. Ìóçûêàëüíûé
òàëàíò, íàïðèìåð, íå èìååò ïðàâà íà ïðèçíàíèå, ïîòîìó ÷òî êíÿæåñêîå
ïðåäíàçíà÷åíèå  âîèíñêàÿ ñëóæáà èëè äèïëîìàòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, òî
åñòü ñëóæåíèå ãîñóäàðñòâó, âåäóùåìó îäíó çà äðóãîé çàâîåâàòåëüíûå
âîéíû. Âîçðàæåíèå ãîñóäàðñòâó, åãî âëàñòèòåëþ  ïðåñòóïëåíèå, è îáðå÷¸ííîñòü ñëóæèòü àáñóðäíîé âëàñòè ïðåâðàùàåò ãåðîÿ ðîìàíà ê òðèäöàòè ïÿòè
ãîäàì â îäèíîêîãî ÷åëîâåêà áåç íàäåæäû íà áóäóùåå. Äåâî÷êà ñ ïîëüñêîé
êðîâüþ â ïåðèîä äóõîâíîãî ñòàíîâëåíèÿ âûáèðàåò ìóæ÷èíó ñ óñòàðåâøåé
ãëóáèíîé äóõîâíîé æèçíè, è îíè âìåñòå îòïðàâëÿþòñÿ â ïóòåøåñòâèå îò
ñîöèóìà, íî îáùåñòâî íå ïîçâîëÿåò èì îñîáóþ ñóäüáó. Îêóäæàâà òðàêòóåò
ëþáîâü ãåðîåâ íå êàê ýðîòè÷åñêóþ ñòðàñòü, ïðèíîñÿùóþ çàáâåíèå, à êàê
äóøåâíîå è äóõîâíîå âëå÷åíèå ëþäåé, ïûòàþùèõñÿ æèòü âíóòðåííåé
6 Á. Îêóäæàâà, Ïóòåøåñòâèå äèëåòàíòîâ. Èç çàïèñîê îòñòàâíîãî ïîðó÷èêà Àìèðàíà
Àìèëàõâàðè, Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, Ìîñêâà 1980, ñ. 18. Äàëåå óêàçûâàþòñÿ ñòðàíèöû ýòîãî
èçäàíèÿ.
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æèçíüþ. Ïîýòîìó â ñþæåòå âàæíî äâå îòëè÷èòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèêè
ãåðîèíè  å¸ þíûé âîçðàñò è å¸ íàöèîíàëüíûå êîðíè. Þíûé âîçðàñò  ýòî
åñòåñòâåííàÿ òÿãà ê îáðàçöó, ê èäåàëó, íî è ïîäàòëèâîñòü, âîçìîæíîñòü
êîìïðîìèññà ñ íàëè÷íîé ðåàëüíîñòüþ; à íåðóññêîñòü  ýòî ïðèðîäíûé
ñòèìóë äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî, çîâ êðîâè, ñïîñîáñòâóþùèé
àêòèâíîñòè ñîçíàíèÿ. Âàæåí è ìîòèâ ïðåîäîëåíèÿ êðîâè, ïðèðîäíîñòè
 äåâî÷êà ÿâëÿåòñÿ âçðîñëîìó ìóæ÷èíå êàê ðóññêèé ìàëü÷èê-ðûöàðü,
ñëóæàùèé íå ïëîòè, íî âîçâûøåííûì æåëàíèÿì.
Ðóññêàÿ ñóäüáà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ Ëàâèíèè,  ýòî åâðîïåèçèðîâàííàÿ
ïðîçàè÷åñêàÿ óïîðÿäî÷åííàÿ æèçíü. Äåòñêèé èäåàë Ëàâèíèè, ïðèäóìàííûé
ïîä âëèÿíèåì ãîëëàíäñêîé æèâîïèñè,  ýòî èäåàë àäàïòèðîâàííîé
åâðîïåéñêîé ïîñëåïåòðîâñêîé Ðîññèè: äîìàøíèé óþò, ïåðåäíèê, ÷åïåö
â óõîæåííîì äîìå (ìå÷òà áûòü âàí Øîíõîâåíîì). Ýòîò èäåàë ñîñòîÿëñÿ
ïîä äàâëåíèåì ìàòåðè, âûãîäíîãî çàìóæåñòâà, âàí Øîíõîâåíîì ñòàíîâèòñÿ
ãîñïîæîé Ëàäèìèðîâñêîé. Îäíàêî ïîëüñêàÿ ìåíòàëüíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ
â òðàíñôîðìàöèè ãîëëàíäñêîãî áóðæóàçíîãî îáðàçöà â êíèæíûé
ðîìàíòè÷åñêèé èäåàë, â ìèñòèôèêàöèþ: ðîçîâîù¸êèé ìàëü÷èê â êðåñòüÿíñêîé ïîää¸âêå, â ÷¸ðíûõ âàëåíêàõ ñ ìå÷îì è âåòêîé ðÿáèíû â ðóêàõ
ÿâëÿåòñÿ Ìÿòëåâó êàê âåñòíèê íåáûòîâîé æèçíè, â êîòîðîé ñîåäèíÿþòñÿ
è ðóññêîå, êðåñòüÿíñêîå, è åâðîïåéñêîå, ðûöàðñêîå, è õðèñòèàíñêîå,
è ðèìñêîå. Ëàâèíèÿ  äî÷ü öàðÿ Ëàòèíà, ïîìîëâëåííàÿ ñ îäíèì, íî
îòäàííàÿ Ýíåþ; ñóäüáó ðèìñêîé Ëàâèíèè ïðîæèâàåò â èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ
äåâî÷êà ñ ïîëüñêîé êðîâüþ. Ñíà÷àëà å¸ îòíîøåíèÿ ñ âçðîñëûì Ìÿòëåâûì
ñòðîÿòñÿ êàê òðàâåñòèÿ, èãðà, â êîòîðîì ãåðîè óãàäàëè äðóã äðóãà, íî íå
ïîñëåäîâàëè ÷óâñòâó. Îíè ðàñïëà÷èâàþòñÿ çà îñòîðîæíîñòü ïîòåðåé äðóã
äðóãà, è ïîòîìó ïðè íîâîé âñòðå÷å âîçíèêàåò âûíóæäåííàÿ ìèñòèôèêàöèÿ,
äâîéíàÿ æèçíü ïðè íåâîçìîæíîñòè îòìåíèòü óçàêîíåííûé áðàê Ëàâèíèè.
Àêòèâíîñòü æåíùèíû ïîëüñêèõ êðîâåé è ïàññèâíîñòü ðàçî÷àðîâàâøåãîñÿ
â ñìûñëå æèçíè ðóññêîãî ìóæ÷èíû ñìåíÿþòñÿ îñîçíàíèåì íåîáõîäèìîãî,
ñïàñèòåëüíîãî äëÿ îáîèõ ñîåäèíåíèÿ. Ìÿòëåâ ïðîñìîòðåë âçðîñëåíèå
Ëàâèíèè, îòäàâ ïðàâî íà ðàñïîðÿæåíèå å¸ ñóäüáîé, è åãî ïîñëåäóþùàÿ
àêòèâíîñòü äåëàåò âûáîð Ëàâèíèè ôîðìàëüíî ïðåñòóïíûì. Íî, êàê
â ãðå÷åñêèõ ëþáîâíûõ ðîìàíàõ, ëþáîâíûé ñþæåò, áåñêîíå÷íàÿ ÷åðåäà
ãîíåíèé, îïàñíîñòåé, ïóòåøåñòâèé, ñòàíîâèòñÿ èñïûòàíèåì è ëþáâè, è å¸
íîñèòåëåé, äîêàçûâàåò ñëîæíóþ äóõîâíî-÷óâñòâåííóþ ïðèðîäó ëþáâè.
Ïðîåêöèÿ íà ñõåìó ëþáîâíîãî ðîìàíà íå òîëüêî íå îáûòîâëÿåò èñòîðèþ
îòíîøåíèé ãåðîåâ, íî äà¸ò åé ñòàòóñ ñóäüáû. Â èñïûòàíèÿõ æåíùèíà íå
âûñòóïàåò æåðòâîé, îíà äåìîíñòðèðóåò ìåíÿþùåå å¸ ÷óâñòâî. Ôèíàë
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ñþæåòà íå ñîîòâåòñòâóåò ñõåìå ëþáîâíîãî ðîìàíà; îñòà¸òñÿ ìèñòèôèêàöèÿ
äàæå ïîìèëîâàííûõ ëþáîâíèêîâ, ïðÿ÷óùèõ îò äðóãèõ ëþáîâü (Ëàâèíèÿ
æèâ¸ò â èìåíèè êíÿçÿ êàê ýêîíîìêà Øàõóíÿ), à ïîñëå ñìåðòè Ìÿòëåâà
Ëàâèíèÿ ïîêèäàåò Ðîññèþ, õîòÿ èìåííî â ðóññêèõ ïðîñòðàíñòâàõ îáðåòåíà
áûëà ñóùíîñòü å¸ æèçíè, èìåííî â Ðîññèè ñòàëà âîçìîæíà äóõîâíàÿ
ëþáîâü â óñëîâèÿõ çàïðåòîâ è ïðåäïèñàíèé: â êðàñèâîé ìåòàôîðå ýòó
ìûñëü âûñêàçûâàåò ïîâåñòâîâàòåëü: Ãîñïîäèí âàí Øîíõîâåí â ïîò¸ðòîì
àðìÿ÷êå, ïî-âèäèìîìó, ïðîäîëæàåò ïåðåñåêàòü çàñíåæåííûå ïðîñòðàíñòâà,
îñòàâëÿÿ íàì â íàçèäàíèå ñâîè ñëåäû [ñ. 539].
Ðîìàí óòâåðæäàë ñëàáîñòü è ñèëó äèëåòàíòñòâà â îòñòàèâàíèè ïðàâà
íà ÷àñòíóþ æèçíü. Äèëåòàíòñòâî  ýòî è åñòåñòâåííîñòü, íåïðåäïèñàííîñòü
îòíîøåíèé, ñïîñîáñòâóþùàÿ ïðîÿâëåíèþ ëè÷íîñòíîãî, ôåíîìåíàëüíîãî;
ýòî è ïîäâåðæåííîñòü èëëþçèè, ÷òî âîçìîæíà èäèëëè÷åñêàÿ çàùèù¸ííîñòü
ëþáîâüþ îò ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè; íàêîíåö, äèëåòàíòñòâî  ýòî è ïîíèìàíèå âûñîêîé èãðû, íå ìàñêàðàäà, à äóõîâíîé èãðû, èáî áåçóñëîâíî
ñ÷àñòëèâûìè íåâîçìîæíî áûòü â îñîçíàâàåìîé ðåàëüíîñòè. Ó÷àñòèå
â êàâêàçñêîé âîéíå, äóýëüíàÿ ìîëîäîñòü, çàâåðøèâøàÿñÿ ïîíèìàíèåì
öåííîñòè è õðóïêîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, äåëàåò Ìÿòëåâà íîñèòåëåì
òðàãè÷åñêîãî çíàíèÿ î òîòàëüíî ðàçðóøèòåëüíîì äàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ, íî è ñîñëîâíûõ (îáû÷àè, ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, ìîäà è ïð.) ïðåäïèñàíèé. Åãî ïîëîæåíèå â îáùåñòâå äî âñòðå÷è ñ Ëàâèíèåé îïèñûâàåòñÿ
òåêñòîì êàðòèíû, âèñÿùåé â ïåòåðáóðãñêîì äîìå Ìÿòëåâà: âûñàäêà
êîíêèñòàäîðîâ, îäàðèâàþùèõ ïîäàðêàìè òóçåìöåâ, íå ïîìûøëÿþùèõ
î ñêîðîì è íåìèíóåìîì ñâî¸ì êîíöå, è ñðåäè íèõ âûäåëÿåòñÿ áëàãîðîäíîãî
âèäà áåëûé ÷åëîâåê ñ èñïîëåííûì ñòðàäàíèåì âçãëÿäîì, çíàþùèé
î íåìèíóåìîì êîíöå. Èñïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ ïðåäïèñàíèé ïðèâîäèò
ê ïðåñòóïëåíèþ, óáèéñòâó âðàãà, íåïðèÿòåëÿ ëèáî âûñîêîìåðíîìó ïîïðàíèþ ÷åñòè ÷åëîâåêà. Â ìîëîäîñòè Ìÿòëåâ, óòâåðæäàÿ ñâî¸ äîñòîèíñòâî, ìîã
áåñöåðåìîííî ïîñÿãàòü íà ÷åñòü äðóãèõ, õîòÿ è ñîìíèòåëüíóþ, ñ åãî òî÷êè
çðåíèÿ: íàçâàíû åãî êàâàëåðãàðäñêèå øóòêè êàê â Ïåòåðáóðãå, òàê è â ññûëêå,
åãî äóýëüíîå ïðåçðåíèå ê æèçíè. Îäíàêî çðåëûé ýêçèñòåíöèàëüíûé âûáîð 
îòñòðàíåíèå îò îáùåñòâà, îò ïîëèòè÷åñêîãî èëè ñâåòñêîãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ. Â ýòîé ñèòóàöèè óçíàâàíèå ðîäñòâåííîãî äóõîâíî ÷åëîâåêà,
ëþáîâü è ñëóæåíèå åìó, äåëàþòñÿ åäèíñòâåííûì ñìûñëîì ñóùåñòâîâàíèÿ.
Äóõîâíàÿ ñóùíîñòü îòíîøåíèé ãåðîåâ ðîìàíà îáîçíà÷åíà àâòîðîì
â ðàìî÷íîì òåêñòå  â ýïèãðàôàõ. Ññûëêà íà Öèöåðîíà â ïåðâîì ýïèãðàôå
äåêëàðèðóåò ïðåäíàçíà÷åíèå ÷åëîâåêà èñêàòü èäåàëû: Èáî ïðèðîäà,
çàñòàâèâ âñå äðóãèå ñóùåñòâà íàêëîíÿòüñÿ ê çåìëå, ÷òîáû ïðèíèìàòü ïèùó,
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îäíîãî òîëüêî ÷åëîâåêà ïîäíÿëà è ïîáóäèëà åãî ñìîòðåòü íà íåáî;
à âûñêàçûâàíèå, ïðèïèñûâàåìîå Ëàâèíèè, îáîçíà÷àåò êîíôëèêò ÷åëîâåêà,
ñìîòðÿùåãî â íåáî, ñ çåìíîé ðåàëüíîñòüþ è ñòîèöèçìîì êàê ýòèêîé
ñóùåñòâîâàíèÿ: Èíîãäà õî÷åòñÿ êðè÷àòü, äà õîðîøåå âîñïèòàíèå íå
ïîçâîëÿåò.
Â ðîìàíå Îêóäæàâû àêòèâíûé áóíò ïðîòèâ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ
ðàçðóøèòåëåí (äóýëè, âîññòàíèÿ: ñì. ñóäüáà äåêàáðèñòà Ðàñïåâèíà,
ïåðåäàâøåãî Ìÿòëåâó, êàê ýñòàôåòó âðåì¸í, êîëüöî). Îñòà¸òñÿ ýòè÷åñêîå
ïðàâî òîëüêî íà èíòèìíûå îòíîøåíèÿ, äèêòóåìûå ëè÷íûì ÷óâñòâîì.
Ñåñòðà Ìÿòëåâà âûðàæàåò ñîöèàëüíóþ îöåíêó ëþáâè êàê ñâîáîäíîãî
äóõîâíîãî âûáîðà: â Ëàâèíèè çàêëþ÷åíî âñ¸ çëî åãî æèçíè, âëèÿíèå
æåíùèíû, îòäàëÿþùåé ìóæ÷èíó îò ïðåäïèñàííîé ñîöèàëüíîé ðîëè.
Íàïðîòèâ, ìàòü Ëàâèíèè ïîä âîçäåéñòâèåì ÷óâñòâà ãåíåòè÷åñêîé íàöèîíàëüíîé (ïîëüñêîé) ãîðäîñòè ïðèçíà¸ò âûñøåå ïðàâî îòêàçàòüñÿ ïðîæèòü
ñâîþ æèçíü ïóñòü ñêó÷íî, íî ñîîáðàçóÿñü ñ íðàâàìè õèùíèêîâ, êîòîðûå íàñ
îêðóæàþò [ñ. 543] è îöåíèâàåò ëþáîâü êàê ñàìîçàáâåííîå ñëóæåíèå äðóã
äðóãó äâóõ ëþäåé: Ìû, Áðàâóðû, óìååì ñàìîçàáâåííî ñëóæèòü ëþáâè [ñ. 543].
Ëþáîâü â ðîìàíå Îêóäæàâû  ýòî íå ïëîòñêàÿ ñòðàñòü (òàê ïîíèìàåò
ýòî ÷óâñòâî Ìÿòëåâà ïîëèöåéñêèé èñïðàâíèê, ñàì èñïûòàâøèé â Âàðøàâå
ïðèñòóï òÿã÷àéøåé è íåîòðàçèìîé ñòðàñòè ê ïîëüêå), íå äóõîâíîå
íàñèëèå â óãîäó ðàñïàë¸ííîãî, èçâðàù¸ííîãî âîîáðàæåíèÿ, ýãîèñòè÷åñêîé ïðèõîòè (òàê íàçûâàåò ÷óâñòâî áðàòà ñåñòðà Ìÿòëåâà), à äóõîâíàÿ
ýìîöèÿ, ðîæä¸ííàÿ âíóòðåííåé æèçíüþ ÷åëîâåêà è ñïàñàþùàÿ îò
ðàñòâîðåíèÿ â àíîíèìíîì ïîòîêå æèçíè.
Ïîäîáíàÿ òðàêòîâêà ëþáâè ðàçâèòà è çàîñòðåíà â ðîìàíå ïèñàòåëÿ,
âûðàçèâøåãî ïîñòñîâåòñêóþ äóõîâíóþ ñèòóàöèþ â ðóññêîì ìèðå, â ðîìàíå
À. Óòêèíà Õîðîâîä (1996). Óòêèí áîëåå ñêåïòè÷íî îöåíèâàåò ìèôîëîãåìó
ïðåîáðàçóþùåé è ñïàñèòåëüíîé ñèëû ëþáâè, ðàçðóøàÿ ðîìàíòè÷åñêèé
îðåîë ñóäüáîíîñíîé âñòðå÷è ïðåêðàñíîé ïîëÿ÷êè è íåîðäèíàðíîãî ðóññêîãî
ìóæ÷èíû. Óòêèí îáíàðóæèâàåò âëèÿíèå ðåàëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
ìîòèâèðóþùèõ ïîâåäåíèå ëþäåé â ëþáîâíîé ñèòóàöèè, ïðàãìàòè÷åñêóþ
ñîñòàâëÿþùóþ ìîòèâîâ îòíîøåíèé. Î÷åâèäíà è ïîëåìèêà ñ øåñòèäåñÿòíè÷åñêîé èäåàëèçàöèåé âñòðå÷è ðóññêîé è çàïàäíîé êóëüòóð. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, îòñòàèâàíèå íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ñòàíîâèòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ãàðìîíè÷íîãî îáùåíèÿ ëè÷íîñòåé, íàöèîíàëüíûå è ðîäîâûå
îáÿçàòåëüñòâà íå ó÷èòûâàþò ïîáóæäåíèé èíäèâèäà (ýòî íåîäíîêðàòíî
ïðîÿâèëîñü â ñóäüáå Ðàäîâñêèõ èç êíÿæåñêîãî ðîäà Ðàäçèâèëëîâ, êîãäà
ëþáîâü ê ÷åëîâåêó äðóãîé íàöèè è êóëüòóðû îñóæäàëàñü è îáðåêàëà íà
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ñòðàäàíèå è ãèáåëü ëþäåé). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷åëîâå÷åñêàÿ èñòîðèÿ
ðàâíîäóøíàÿ ê ïîòðåáíîñòÿì êàê ÷àñòíîãî ÷åëîâåê, òàê è íàöèé, âòîðãàëàñü
â ÷àñòíûå è íàöèîíàëüíûå ñóäüáû; ñóäüáà ìàëûõ íàöèé è áîëüøèõ, Ïîëüøè
è Ðîññèè, ðàâíî ïîäâåðæåíà õàîñó âçàèìîâëèÿíèé. Ðóññêèå âíîñÿò ñâîþ
êóëüòóðó íà Êàâêàç, çàùèùàþòñÿ îò âòîðæåíèÿ åâðîïåéñêîé êóëüòóðû,
è îäíîâðåìåííî èñïûòûâàþò âëå÷åíèå ê ÷óæîé êóëüòóðå, ñïàñàþò è ãóáÿò
îäíîâðåìåííî. Áåçóñëîâíî, Óòêèí âûðàçèë îïûò èíòåãðàöèè ïîñòñîâåòñêîé
Ðîññèè â ãëîáàëüíîå ïðîñòðàíñòâî öèâèëèçàöèè, àññèìèëèðóþùåé
íàöèîíàëüíóþ è ëè÷íîñòíóþ êóëüòóðó. Ðîññèÿ ñàìà îáðåëà îïûò áëèçêèé
îïûòó ìàëûõ íàöèé, â òîì ÷èñëå è Ïîëüøè, íåîäíîêðàòíî îêàçûâàâøåéñÿ
æåðòâîé åâðîïåéñêîãî ïåðåäåëà ìèðà. Ïðèíöèïèàëüíî, ÷òî ñûí ïîëÿ÷êè
è ðóññêîãî, Àëåêñàíäð, â ôèíàëå ðîìàíà óòðà÷èâàåò íå òîëüêî ñâÿçü
ñ ðîäèòåëÿìè, ïîëó÷àåò èìÿ äðóãîãî ðîäà, äå Âåëüäå, è ñòàíîâèòñÿ ñûíîì
ìèðà, óñòðåìëåííûì ê Íîâîìó ñâåòó. Âíåíàöèîíàëüíîå ñîçíàíèå
îòîæäåñòâëÿåò åãî ñ ñîçíàíèåì åâðîïåéöåâ-àìåðèêàíöåâ, çàñåëèâøèõ
îòêðûòûé ìàòåðèê, ñëåäóÿ íåîáõîäèìîñòè âûæèòü íà îïóñòîø¸ííîé çåìëå,
à íå ñîõðàíÿòü ðîäîâûå èäåàëû.
Ãåðîé ðîìàíà Óòêèíà, åù¸ îäèí îòïðûñê ðóññêîãî êíÿæåñêîãî ðîäà,
ïîìåù¸í â òó æå èñòîðè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, ÷òî è ãåðîè ðîìàíà Îêóäæàâû:
18401860-å ãîäû. Îí òîæå ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê óñëîâèÿì æèçíè, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòíûìè öåëÿìè ñóùåñòâîâàíèÿ, à íå âåðíîñòüþ àáñîëþòàì èëè
ýêçèñòåíöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ ïåðåä íàöèîíàëüíûìè èäåàëàìè (êàê
ãåðîé Ý. Ðàäçèíñêîãî). Ïðîçàè÷åñêèé (áåçûìÿííûé) ãåðîé-ïîâåñòâîâàòåëü
ñîîòíåñ¸í ñ ïîêîëåíèåì îòöîâ, ïîêîëåíèåì 1812 ãîäà: åãî äÿäÿ, êíÿçü
Èâàí,  ó÷àñòíèê îñâîáîæäåíèÿ Åâðîïû îò Íàïîëåîíà, âûøåäøèé
â îòñòàâêó â ïðîçàè÷åñêèå 1830-å ãîäû. Îäíàêî Óòêèí èçáåãàåò ëåðìîíòîâñêîãî ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ïîêîëåíèé, àêöåíòèðóÿ íå âîèíñêóþ äîáëåñòü
ëþäåé äâåíàäöàòîãî ãîäà, à ÷àñòíûå îòíîøåíèÿ.
Âñòðå÷à êíÿçÿ Èâàíà ñ äî÷åðüþ ãðàôà Ðàäîâñêîãî â ñîáûòèÿõ áîëüøîé
èñòîðèè íàïîëåîíîâñêèõ âîéí íà÷èíàåòñÿ êàê ïðèêëþ÷åíèå, êàê ïàðè
ìåæäó ðóññêèìè îôèöåðàìè, âûçâàííûå æåëàíèåì óâèäåòü êðàñàâèöó,
ñêðûâàåìóþ äàæå îò Íàïîëåîíà. Ðèìåéê ðîìàíòè÷åñêîé ôàáóëû ñòðàííîé
âñòðå÷è, òàèíñòâåííîãî âåí÷àíèÿ, ïðåðâàííîãî îòöîì, è ïîñëåäóþùåé
ðàçëóêè âåí÷àííûõ ñóïðóãîâ (ðàçëóêè îòöà ñ ñûíîì), Óòêèí ðàçðàáàòûâàåò
è ïñèõîëîãè÷åñêè, è êàê ìåòàôîðó ñþæåòà âñòðå÷è Ïîëüøè è Ðîññèè.
Âñòðå÷à ïîáåäèòåëÿ-îñâîáîäèòåëÿ îò Íàïîëåîíà ñ ïîëüêîé ïðåäîñóäèòåëüíà: Ðóññêèõ ïîëÿêè íèêîãäà íå æàëîâàëè, à îñîáåííî êîãäà èì
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ïðèõîäèëîñü âñòðå÷àòü íàñ êàê ïîáåäèòåëåé Áóîíàïàðòà7 [9; ñ. 24],
âåðíóâøåãî Ïîëüøå íåçàâèñèìîñòü. Íî ðóññêèé îôèöåð äâèæèì íå ïðàâîì
ïîáåäèòåëÿ, íå âëå÷åíèåì ê ÷óæîé êóëüòóðå, à åñòåñòâåííûì äëÿ ìîëîäîãî
÷åëîâåêà æåëàíèåì àâàíòþðû, îòâëåêàþùåé îò âîéíû, îò êðîâè. Óãðþìûé
çàìîê, îáðå÷¸ííûå íà âûìèðàíèå ëþäè, ñóðîâî èñïîëíÿþùèå âûíóæäåííîå
ãîñòåïðèèìñòâî, çàèíòåðåñîâûâàþò, ìîëîäàÿ êðàñàâèöà âûçûâàåò ñî÷óâñòâèå, íî Óòêèí ñíèìàåò ìîòèâ ðîêîâîé âëþáë¸ííîñòè: ãåðîé âåðåí
ïðèâû÷íîé æèçíè, õîòÿ êíÿçÿ çàèíòåðåñîâàëà ãëóáèíà è òàéíà âíóòðåííåãî
ìèðà ãðàôñêîé äî÷êè, îí ãîòîâ îòêàçàòüñÿ îò èíòðèæêè: Íàäî áûëî âèäåòü
ãëàçà ýòîé æåíùèíû... Ïðè îäíîì ëèøü âçãëÿäå íà íå¸ âñÿêàÿ ìûñëü îá
îáìàíå èñ÷åçàëà êàê ïðîòèâîåñòåñòâåííàÿ [9; ñ. 30].
Îòìåòèì, ÷òî ïîëüñêàÿ êðàñàâèöà äàíà â ðîìàíå íå êàê èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð, â íåé, ñ îäíîé ñòîðîíû, âîïëîùåíî ìèôîëîãèçèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå î ðîêîâîé âëàñòè ïîëüñêîé êðàñîòû, òðåáóþùåé
ñëóæåíèÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàçðóøàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íàöèîíàëüíîå
îáúÿñíåíèå çàãàäî÷íîãî õàðàêòåðà. Ïîëÿ÷êà  íåçàêîííî ðîæä¸ííàÿ äî÷ü
ïîëüñêîãî ãðàôà è ïðèâåç¸ííîé èì èç Èíäèè êðàñàâèöû. Ïîëüñêèå ðîäîâûå
ñîöèîêóëüòóðíûå ïðèíöèïû ñòàëè ïðåãðàäîé äëÿ ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ
è ñàìîãî ãðàôà, è åãî äî÷åðè, è åãî òàêæå íåçàêîííî ðîæä¸ííîãî âíóêà.
Ïîâòîðÿåìîñòü êîíôëèêòà ÷àñòíîé æèçíè è ñîöèàëüíûõ óñòàíîâëåíèé
äîêàçûâàåò, ÷òî ýòî óíèâåðñàëüíûé êîíôëèêò, ïðîÿâëÿþùèé òèðàíèþ
ñîöèàëüíîé êóëüòóðû, à íå òîëüêî ãîñóäàðñòâà. ×àñòíûì öåííîñòÿì
ïðåïÿòñòâóåò è èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ: çàâîåâàíèå Ïîëüøè Ðîññèåé
(ïîäàâëåíèå Ñóâîðîâûì âîññòàíèÿ çà âîññòàíîâëåíèå Ïîëüøè 1794 ãîäà)
ïðèâåëî ê ãèáåëè æåíû ãðàôà, à äàëüíåéøåå çàòâîðíè÷åñòâî ãðàôà
â ðîäîâîì çàìêå îáðåêàåò äî÷ü íà çàòî÷åíèå, èáî, ñîõðàíÿÿ îáÿçàòåëüñòâî
íå âìåøèâàòüñÿ â ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ãðàô ëèøàåò äî÷ü âîçìîæíîñòè
÷àñòíîãî îáùåíèÿ.
Ñìåøåíèå êðîâåé äà¸ò îáúÿñíåíèå è å¸ îñîáîé êðàñîòå, è å¸ õàðàêòåðó,
å¸ ãîòîâíîñòè ê íåîðäèíàðíîìó ïîñòóïêó. Îíà ïî-âîñòî÷íîìó âåðíà ñâîåìó
ðîäó (îòöó, ìóæó, ñûíó), íî èùåò ñïàñåíèå â ÷åëîâåêå èç äðóãîãî ìèðà.
Âñòðå÷à ñ ðóññêèì îôèöåðîì äà¸ò øàíñ èçìåíèòü ñóäüáó. Óòêèí, êàê
è Îêóäæàâà, ãîâîðèò íå î âçàèìíîé ñòðàñòè, à î ëþáâè-ñïàñåíèè äëÿ äâóõ
ëþäåé â âîäîâîðîòå èñòîðè÷åñêîãî õàîñà: Åñëè óæ ëþáèòü òàêóþ, òî
òðåáóåòñÿ îòäàòü ñåáÿ âñåãî áåç îñòàòêà, âñþ æèçíü ñâîþ ïðåâðàòèòü
7

À. Óòêèí, Õîðîâîä, Çíàìÿ 1996, ¹ 911. Äàëåå â ñêîáêàõ óêàçûâàåòñÿ íîìåð æóðíàëà
è ñòðàíèöà.
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â ëþáîâü. Ëþáîâü ðóññêîãî âîçíèêàåò êàê ñîñòðàäàíèå ãèáíóùåìó
èäåàëüíîìó ïðîÿâëåíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâà: Â ëèöå å¸, â ãëàçàõ
îñîáåííî, â ò¸ìíûõ ýòèõ ãëóáîêèõ è âëàæíûõ ãëàçàõ, ïëåñíóëàñü âäðóã òàêàÿ
ïå÷àëü, òàêàÿ òîñêà  [10; ñ. 47]. Ëþáîâü-ñàìîïîæåðòâîâàíèå ðóññêîãî
äâîðÿíèíà âîçíèêàåò íå êàê âðåìåííûé êîñò¸ð, à êàê ñëóæåíèå
÷åëîâå÷åñêîé êðàñîòå, çà ÷òî îí ïîëó÷àåò â íàãðàäó îòâåòíîå ÷óâñòâî,
ëþáîâü-áëàãîäàðíîñòü, ëþáîâü ê äóõîâíîìó âåëèêîäóøèþ, íî íå ñòðàñòü.
Âòîðàÿ âñòðå÷à ñëó÷àéíà, ñïàñ¸ííûé ãåðîåì-ïîâåñòâîâàòåëåì êñ¸íäç
îêàçàëñÿ äóõîâíèêîì ãðàôñêîé ñåìüè, è îôèöåð âíîâü îêàçûâàåòñÿ
â ãðàôñêîì çàìêå. Ýòà âñòðå÷à âîñïðèíÿòà ãðàôèíåé è êíÿçåì êàê ïðåäíà÷åðòàíèå ñóäüáû. Òàê âîçíèêëà òàéíàÿ äëÿ âñåõ ñâÿçü, ãóáèòåëüíàÿ
â îáùåñòâåííîì ìíåíèè, íî îöåí¸ííàÿ îáîèìè êàê âîçìîæíîñòü ñïàñåíèÿ
èç ðîäîâîãî ñêëåïà. Â 1817 ãîäó, âî âðåìÿ ïðèåçäà â Ïåòåðáóðã äëÿ
çàêîííîãî óäî÷åðåíèÿ, ïîëüêà ðåøàåòñÿ íà òàéíîå âåí÷àíèå ñ êíÿçåì
Èâàíîì, êîòîðîå ïðåäâàðÿåòñÿ ïðèíÿòèåì ïðàâîñëàâèÿ. Ìîòèâû ìàëî
ñâÿçàíû ñ ÷óâñòâîì, ñêîðåå îíè ñâîäÿòñÿ ê íåîáõîäèìîé çàùèòå ÷åñòè (ñâÿçü
ïîëó÷èëà îãëàñêó), ñ æåëàíèåì âûáðàòüñÿ èç çàòâîðíè÷åñòâà.
Ôîðìàëüíî êíÿçü Èâàí âûñòóïàåò â ðîëè ñïàñèòåëÿ, îäíàêî åìó íå
ïîçâîëåíî ñòàòü ñïàñèòåëåì, è íå ïîòîìó, ÷òî îòåö íàñòèã áëóäíóþ äî÷ü
â ìîìåíò âåí÷àíèÿ. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà  âûáîð Ðàäîâñêîé: îíà âîçâðàùàåòñÿ
ñ îòöîì â Ïîëüøó, òåïåðü óæå ðàäè ñûíà, ðåãóëÿðíî âñòðå÷àÿñü ñ êíÿçåì
Èâàíîì, íî âèäÿ ñâîþ öåëü â îáåñïå÷åíèè áóäóùåãî ñûíà, â ñîõðàíåíèè
ðîäà Ðàäîâñêèõ. Êàê è Ìÿòëåâ, êíÿçü Èâàí âûñòóïàåò êàê áëàãîðîäíûé
è ãîòîâûé ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ ðàäè æåíùèíû ÷åëîâåê, ïîòîìó íå
ñîîòå÷åñòâåííèêà, ïîãëîùåííîãî ïîëèòè÷åñêèìè, ðåëèãèîçíûìè è ìàòåðèàëüíûìè àìáèöèÿìè, à ðóññêîãî ïîëüêà âûäåëèëà êàê ñïàñèòåëÿ, ñòàâ áîëåå
ìàòåðüþ, ÷åì ëþáÿùåé æåíùèíîé. Âëàñòü äîëãà óñèëåíà îñîçíàíèåì
ïðåäàòåëüñòâà äî÷åðíåé âåðíîñòè, ïðåäàòåëüñòâà âåðû. Æèâîå ÷óâñòâî
îêàçàëîñü ïîä÷èíåíî ìíîæåñòâó ñîñëîâíûõ è äóõîâíûõ ïðàâèë. Áûë
è ïðàãìàòè÷åñêèé ðåçîí: îñòàâàÿñü â ðîäó, ñûí áóäåò áîëåå çàùèù¸í, ÷åì
â ÷óæîé Ðîññèè. Îïàñåíèÿ ïîäòâåðäèëèñü â î÷åðåäíîé èñòîðè÷åñêîé
ñõâàòêå íàöèé: â 1831 ãîäó ãèáíóò çàìîê è ðîä Ðàäîâñêèõ, à îñòàâøèéñÿ
æèâûì Àëåêñàíäð, ïîëó÷èâ èíîå âîñïèòàíèå, ïåðåñòàë áûòü ïîëÿêîì è íå
çàõîòåë ñòàòü ðóññêèì. Îïûò åãî æèçíè ïðèâ¸ë ê óáåæäåíèþ, ÷òî
îáÿçàòåëüñòâî ïåðåä íàöèåé îáðåêàåò íà ãèáåëü, à ëþáàÿ ïîïûòêà
óåäèíåíèÿ â ÷àñòíîé æèçíè áóäåò ïîäàâëåíà, ïîýòîìó òðàíñíàöèîíàëüíûé
ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ â ðàçíûõ ñîöèóìàõ, ðàñ÷¸òëèâûé êîíôîðìèçì
ñïîñîáñòâóþò âûæèâàíèþ.
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Ïàññèâíîñòü êíÿçÿ Èâàíà âûçâàíà âíà÷àëå åãî óâàæåíèåì ê âûáîðó
ëþáèìîé æåíùèíû, çàòåì íåæåëàíèåì äåëàòü ñâîþ ÷àñòíóþ æèçíü
ïðåäìåòîì îôèöèàëüíîãî ó÷àñòèÿ, à â êîíöå  õàîñîì èñòîðè÷åñêèõ
ñîáûòèé, â êîòîðûõ ñîâåðøàëèñü íåîæèäàííûå ïîâîðîòû ñóäüáû åãî ñûíà.
Â àëîãèçìå èñòîðèè âîçíèêàåò è àëîãèçì ÷åëîâå÷åñêèõ çàáëóæäåíèé,
ñîìíåíèÿ â çíà÷èìîñòè åñòåñòâåííîãî ÷óâñòâà, êîòîðîìó òîëüêî è ñëåäóåò
äîâåðÿòü. Ãåðîè Óòêèíà íå ïîäâåðãàþòñÿ íàöåëåííîé ïåðñîíàëüíîé òðàâëå,
íî ëþáîâü íå ñêðåïëÿåò èõ ñóùåñòâîâàíèå. Îíè ïðèçíàþò ïðàâî äðóãèõ
îïðåäåëÿòü èõ îòíîøåíèÿ ñ æåíùèíàìè. Ýòà ñèòóàöèÿ ïîâòîðÿåòñÿ
ìíîãîêðàòíî, íàïîìíèì òîëüêî çíà÷èìîå äëÿ èññëåäóåìîé êîëëèçèè: êíÿçü
Èâàí, áóäó÷è æåðòâîé âûáîðà îòöà Ðàäîâñêîé, ñàì ïîâòîðÿåò åãî ïîçèöèþ:
íå íàñòàèâàåò íà ïðàâå ìóæà è îòöà, áîÿñü íàðóøèòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå;
îñòà¸òñÿ âåðíûì äàííîìó ñëîâó è îòñòàèâàåò ïðàâî âîñïèòûâàòü ñûíà;
âåä¸ò óåäèí¸ííóþ æèçíü. Óòêèí ðåäóöèðóåò ñîöèàëüíûé êðèòèöèçì,
èññëåäóÿ ïðè÷èíû íåâîçìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ ÷àñòíûõ îòíîøåíèé è â ÷àñòíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ, àìáèöèÿõ, çàáëóæäåíèÿõ. Íî ñóäüáîé ãëàâíîãî ãåðîÿïîâåñòâîâàòåëÿ, ïîòîìêà êíÿçÿ Èâàíà, Óòêèí óêàçûâàåò íà âîçìîæíîñòü
âûñòðîèòü ÷àñòíûé, èíòèìíûé ìèð âíóòðè èñòîðè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî
àáñóðäà. Âîçìîæíîñòü îñíîâàíà íà äîâåðèè ðåàëüíîé ñèòóàöèè, íà
ïîíèìàíèè êîíêðåòíîãî ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, è ãåðîé-ïîâåñòâîâàòåëü íå
ãåðîè÷åñêèìè óñèëèÿìè, à äåëèêàòíûì ó÷àñòèåì äåëàåò ñ÷àñòëèâîé
æåíùèíó, â îòëè÷èå îò ñâîåãî äðóãà.
Ìîæíî ãîâîðèòü î ïîëåìèêå àâòîðà ñ ýêçèñòåíöèàëüíûìè èäåÿìè
ëèòåðàòóðû 1970-õ ãîäîâ: èíàêîìûñëèå ÷àñòíîãî ÷åëîâåêà ïðîèñòåêàåò íå
èç «àíòè», íå èç ñëóæåíèÿ èäåàëàì, à èç äîâåðèÿ ñâîåìó åñòåñòâåííîìó
÷óâñòâó. Êîíôðîíòàöèÿ, íîíêîíôîðìèçì, ñàìîïîæåðòâîâàíèå ðàäè
àáñîëþòîâ îáîðà÷èâàþòñÿ ïîäàâëåíèåì è ãèáåëüþ æèçíè. Íàïðîòèâ,
òîëåðàíòíîñòü ñïàñèòåëüíà, ñìåøåíèå  óñëîâèå ñîõðàíåíèÿ áåçóñëîâíîãî:
æèçíè, ñåìüè. Â ýòîì âèäèòñÿ âëèÿíèå ïîñòìîäåðíèñòñêîé ýòèêè
è ýñòåòèêè íà ïîçèöèþ àâòîðà. Ïîëüñêèé è ðóññêèé àðèñòîêðàòèçì òåðïèò
ïîðàæåíèå, îñòà¸òñÿ äåìîêðàòè÷åñêîå, ÷àñòíîå â ïîçèöèÿõ ëþäåé, ïåðåñòàþùèõ áûòü ãåðîÿìè.
Þ. Áóéäà â ðîìàíå Áîðèñ è Ãëåá (1997) âîçðîæäàåò èçâåñòíóþ
ìèôîëîãåìó âñòðå÷è ðóññêîãî è ïîëÿ÷êè-ñîáëàçíèòåëüíèöû, âîñõîäÿùåé
ê âåòõîçàâåòíîìó ìèôó î ãðåõîïàäåíèè, îá îïàñíîñòè íàðóøåíèÿ ãðàíèö
çíàíèÿ. Ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ êîíöåïöèÿ èñòîðèè  èäåÿ äóðíîé ïîâòîðÿåìîñòè  ïðîÿâëÿåòñÿ ñþæåòíî íå òîëüêî â ñáëèæåíèè ñóäåá ðàçíûõ
ïåðñîíàæåé, íî è â ñåðèéíîñòè ÷åëîâå÷åñêèõ òèïîâ, â ìèôîëîãèçèðî-
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âàííîé òîæäåñòâåííîñòè ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà Îñîðüèíûõ è Õîëóïüåâûõ,
Áîðèñîâ è Ãëåáîâ, à òàêæå æåíùèí ýòîãî ðîäà. Ñíîâà è ñíîâà èñòîðèÿ
ïîâòîðÿåò ìåæäîóñîáíóþ áîðüáó çà âëàñòü è çà æåíùèíó, ïîãðóæåíèå
÷åëîâåêà â ôèçèîëîãèþ è äóõîâíûå ïîðûâû, ïîãðóæåíèå â ïðèðîäó
è ïîïûòêè âûðâàòüñÿ èç å¸ âëàñòè, âûñòðîèâ èäåàëüíóþ âòîðóþ ïðèðîäó,
ñîçäàâ èäåàëüíûõ ëþäåé. Ïîãðàíè÷íîå ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà ìåæäó
êóëüòóðîé è ñòèõèåé ïðèðîäíîãî æèçíåòâîðåíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ è â ëþáîâíûõ
êîëëèçèÿõ. Æåíùèíà ïðîáóæäàåò â ãåðîÿõ ðîìàíà, ïðåäñòàâèòåëÿõ äðåâíåãî
ðîäà Îñîðüèíûõ, êàê íåêîíòðîëèðóåìóþ ÷óâñòâåííîñòü, òàê è âûñî÷àéøåå
äóõîâíîå ñòðåìëåíèå ê èäåàëó, âîçáóæäàåìîå êðàñîòîé. Æåíùèíà  ýòî
èíîå ñîçäàíèå, è îíà ìîæåò ïðîáóæäàòü â ìóæ÷èíå ñòðàñòü ê èíîìó,
âûñøåìó.
Â ôàáóëå ðîìàíà, çàïå÷àòëåâàþùåé èñòîðèþ êíÿæåñêîãî ðîäà â Ðîññèè
ñ Õ äî ÕÕ âåêà, îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò âñòðå÷è ðóññêèõ êíÿçåé
ñ æåíùèíàìè èç Åâðîïû, ïðåæäå âñåãî, Èòàëèè è Ïîëüøè. Ïîâòîðÿþòñÿ
èìåíà, îáëèê, ïîðòðåòû (îäíî èç èì¸í  Àòàëèÿ: ãð. àthalia  áåññìåðòíàÿ).
Îíè íåèçìåííî ïîõîæè íà ïîðòðåò, íàçûâàåìûé Ìàäîííà ñ ïòèöåé èëè
Ìàäîííà ñî çâåðåì, ïîòîìó ÷òî íà îáíàæ¸ííîì ïëå÷å êðàñàâèöû ñèäèò
ïòèöà ñ êðûñèíîé ìîðäîé. È åñëè î÷åðåäíàÿ êðàñàâèöà ãèáíåò â Ðîññèè, òî
ïîðòðåò íå òîëüêî îñòàâëÿåò âå÷íûì îáðàç, ïîáóæäàÿ èñêàòü ïîäîáèå
â ðåàëüíîñòè, íî è îæèâàåò â ôàíòàñìàãîðè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, óÿçâëÿÿ
ëþäåé, óòðà÷èâàþùèõ îðèåíòèðû â íàöèîíàëüíîì õàîñå.
Ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ èäåÿ íåðàçëè÷åíèÿ ðåàëüíîñòè è òåêñòîâ â ðîìàíå
Áóéäû ïîëó÷àåò âíÿòíóþ ìîòèâàöèþ: ìèôîëîãèçàöèÿ ìå÷òû, èäåàëà,
âîïëîù¸ííîãî â èñêóññòâå,  ñâîéñòâî ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ïîäñîçíàíèÿ, ðóññêîãî âëå÷åíèÿ îò ðåàëüíîñòè ê óòîïèè, îò íàëè÷åñòâóþùåãî
ê ñóùåñòâóþùåìó â æåëàíèÿõ è ðàçóìå. Êàê â èñòîðèè Ðîññèè ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàåò íàñèëüñòâåííîå ïðåîáðàçîâàíèå æèçíè íå ïî ïðèðîäíîìó
õàîñó, à ïî ïðîåêòó âëàñòèòåëÿ, òàê è âî âëå÷åíèè ê æåíùèíå åâðîïåéñêîé
êóëüòóðû ïðîÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå ê íåçåìíîé ëþáâè, ê ïðåîäîëåíèþ
òåëåñíîñòè, òâàðíîñòè, ïîäâåðæåííîñòè àìáèâàëåíòíûì èíñòèíêòàì.
Èñïûòàòü âîçâûøàþùåå ÷óâñòâî ëþáâè ëåã÷å ê ñóùåñòâó èíîãî ìèðà; â í¸ì
ïðåäïîëàãàåòñÿ íàéòè òîò ñòðîé äóøè, êîòîðûé íå íàéäåí â ðåàëüíîñòè,
îáðåñòè òå çíàíèÿ, êîòîðûå íå äà¸ò íàöèîíàëüíûé ìèð. Êðàñîòà, èíîé ÿçûê,
èíûå ìàíåðû íàìåêàþò íà èíîå çíàíèå, è îíî îáðåòàåòñÿ â Åâðîïå, à íå íà
Âîñòîêå, òî åñòü íå â ìèñòèêå òðàíñöåíäåíòíîãî, à â ðàçóìå, äàþùåì
âëàñòü íàä ðåàëüíîñòüþ. Íàðÿäó ñ êðàñàâèöåé è å¸ ïîðòðåòîì, ìèñòè÷åñêîé
èêîíîé ÿçû÷åñêîé êðàñîòû, ðóññêèå êíÿçüÿ ïðèâîçÿò è âå÷íûé äâèãàòåëü,
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è èäåè àêòèâíîãî ïîä÷èíåíèÿ ðåàëüíîñòè  ôèëîñîôñêèå è íàó÷íûå
çíàíèÿ. Òàê ðóññêàÿ äóõîâíàÿ ýëèòà ïûòàåòñÿ ïðåîäîëåòü íèçêóþ
ìàòåðèàëüíîñòü æèçíè, å¸ ðîæäåíèå èç ïðèðîäíîé ìàòåðè, îòîæäåñòâëÿþùåé ÷åëîâåêà ñ æèâîòíûìè, à íå Áîãîì. Â îäíîì èç ìèôîâ ×¸ðíîå
îçåðî ïîðîæäàåò ïëåìÿ ðóñàëîê è ñâèíåé, ðîä Õîëóïüåâûõ, ñ êîòîðûì
ñìåøèâàåòñÿ ðîä Îñîðüèíûõ, è áàñòàðäû âíîâü è âíîâü âîçðîæäàþò
àðõàè÷åñêóþ ôèçèîëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà, âåäóùóþ ê õòîíè÷åñêîìó
ìèðó. Â äðóãîì ìèôå ðîä Îñîðüèíûõ ïðîèñõîäèò îò øåñòèãðóäîé
âîèòåëüíèöû, ñîòâîðèâøåé ñûíà è ñîâîêóïëåíèåì ñ íèì ïðîäîëæèâøåé
ðîä; åù¸ è ïîýòîìó ðîä Îñîðüèíûõ, ñòðåìÿñü ïðåîäîëåòü èíöåñò, ðîäîâóþ
çàìêíóòîñòü, òÿãîòååò ê èíîé êðàñîòå.
Áóéäà ïîëÿðèçóåò äâà ìèôà î æåíùèíå, äâà ïðåäñòàâëåíèÿ î ñóùíîñòè
ëþáâè ê æåíùèíå: ôèçèîëîãè÷åñêîå âëå÷åíèå êàê äåéñòâèå òåëåñíûõ
èíñòèíêòîâ è ýðîòè÷åñêîå äóøåâíîå âëå÷åíèå ê áëàæåíñòâó, ÷óâñòâåííîìó
íàñëàæäåíèþ, â êîòîðîì ïðåîäîëåâàåòñÿ ìàòåðèàëüíîñòü. Êàê ïðàâèëî,
òàêîå âëå÷åíèå âðåìåííî, íèñïàäåíèå â õàîñ òåëåñíîãî îáëàäàíèÿ
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê äîêàçàòåëüñòâî îáìàííîñòè êðàñîòû, óáåæäàåò
â ìèðàæíîñòè èäåàëà è ïîãðóæàåò èñêàòåëÿ èäåàëüíîé ëþáâè â ñîöèàëüíîãî íàñèëüíèêà, îòâåðãàþùåãî ýòè÷åñêèå òàáó, â óáèéöó, â òèðàíà,
à æåíùèíà äåìîíèçèðóåòñÿ, âîçðîæäàÿ ìèôîëîãè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ÷óæîãî
êàê âðàæäåáíîãî è èñêóñèòåëüíîãî, êàê ïðè÷èíó ãðåõà.
Èìåííî ê ìîìåíòó ðàñïàäà ðîäîâîãî ñîçíàíèÿ, ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ
ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè Áóéäà îòíîñèò ïåðâóþ âñòðå÷ó ðóññêèõ
ñ ïîëÿ÷êîé. Äî ýòîãî âíóòðè íàöèîíàëüíîãî ìèðà îáíàðóæèâàëàñü
æåíùèíà-èäåàë: òàêîâà ëåãåíäà î ëþáâè ê Óëèòå êíÿçåé èç âðåìåíè
Êèåâñêîé Ðóñè. Â XV âåêå ïîñëàííûå â Ëèòâó Èâàíîì Ãðîçíûì óáèéöû
Êóðáñêîãî îêàçàëèñü ïîä âëàñòüþ çàïàäíîé êðàñîòû, îíè ïðèâåçëè èç çàìêà,
ãäå ñêðûâàëñÿ Êóðáñêèé, ïðåêðàñíóþ Äåáîðó, ïîëüñêóþ åâðåéêó. Ñìåøåíèå
êðîâåé çíàêîâî, êàê è èìÿ (äð.-åâð. ï÷åëà): ïîëüñêàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ
ñðåäèííîñòü èñòîëêîâûâàåòñÿ êàê óñëîâèå ñîâìåùåíèÿ ðàçíûõ êóëüòóð,
ïîëüñêîå ñòàëî îòîæäåñòâëÿòüñÿ ñ çàïàäíûì è îáùå÷åëîâå÷åñêèì;
à ñåìàíòèêà ï÷åëû óêàçûâàåò íà àíòèíîìèè ñëàäîñòè è áîëè, íåçàùèù¸ííîñòè è ñàìîäîñòàòî÷íîñòè.
Êðàñîòà ñìåíèëà æèâîòíûé èíñòèíêò ñîâîêóïëåíèÿ ñ æåíùèíîé íà
ýðîòè÷åñêîå ïîêëîíåíèå ïåðåä êðàñîòîé, íî è âîçâûøåííîå îòíîøåíèå
ñâÿçàíî ñî ñòðåìëåíèåì ê îáëàäàíèþ, ÷òî ïðèâîäèò ê íàñèëèþ,
ê óíè÷òîæåíèþ è ñîïåðíèêà, è ñàìîé êðàñîòû. Äåáîðà ñòàëà ïðè÷èíîé
ðàñïðè è ãèáåëè áðàòüåâ Áîðèñà è Ãëåáà Îñîðüèíûõ: îíè íå ìîãëè
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ðàñïîðÿäèòüñÿ ïðàâîì íà îáëàäàíèå, è ãóáÿò íå òîëüêî äðóã äðóãà, íî
è ïðè÷èíó èõ ðàñïðè  Äåáîðó. Âñòðå÷à ñ Äåáîðîé ïðèâîäèò ê ðàñïàäó ðîäà
íà çàïàäíóþ è âîñòî÷íóþ âåòâè, íî â ðóññêîé, âîñòî÷íîé âåòâè âíîâü
âîçíèêàåò òîìëåíèå ïî çàïàäíîé êðàñîòå. Çíàêîì ýòîãî è ñèìâîëîì
ìàãè÷åñêîé ïðèòÿãàòåëüíîñòè æåíùèíû äðóãîãî ìèðà îñòàëñÿ ïîðòðåò
Äåáîðû íàïèñàííûé â ñòèëå èêîíû Áîãîìàòåðü ñ ïòèöåé.
Íîâàÿ âñòðå÷à ðóññêîãî ñ ïîëüêîé ïðîèçîøëà â ÕVIII âåêå, êîãäà
ìîëîäîé öàðü Ï¸òð ïîñëàë â Åâðîïó çà ëó÷øèìè â ìèðå ñíîâèäåíèÿìè
(òî åñòü çà íîâûìè èñòîðè÷åñêèìè èäåàëàìè-ìèôàìè) ïðîñâÿù¸ííîãî ðóññêîãî äâîðÿíèíà, è Îñîðüèí-Ðîùà â Èòàëèè âñòðå÷àåòñÿ ñ èçîáðàæåíèåì
æåíùèíû èç çíàòíîãî ïîëüñêîãî ðîäà Âèøíåâåöêèõ-Ðàóáè÷.
Ñóäüáà Àìàëèè Âèøíåâåöêîé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñòðåìëåíèå
ê âûñøåìó, ñîïðÿæ¸ííîå ñ æåëàíèåì ðàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ,
ïðîâåðêè, èñïûòàíèÿ, ïðèâîäèò ê îòâåðæåíèþ ýòè÷åñêèõ ãðàíèö.
Öåëîìóäðåííàÿ â ðàçâðàù¸ííîé êóðòóàçíîé ñðåäå è íåäîñòóïíîé äëÿ äåíåã
è çíàòíîñòè Àìàëèÿ îòäàëàñü íåòèòóëîâàííîìó õóäîæíèêó, ñïîñîáíîìó
ïîêàçûâàòü åé å¸ ñîáñòâåííûé îáðàç, å¸ ñóùíîñòü. Íî ïîçíàâ ñëàäîñòü
ïëîòñêèõ íàñëàæäåíèé, îíà ñòàëà áåçóäåðæíîé â ïîãîíå çà íîâûìè
ñòåïåíÿìè íàñëàæäåíèÿ, å¸ íå îñòàíàâëèâàþò ñòðàäàíèÿ õóäîæíèêà: ß
ãîòîâà îòäàòüñÿ äüÿâîëó, åñëè åìó óäàñòñÿ äàòü ìíå âåëè÷àéøåå
áëàæåíñòâî8 [2; ñ. 122]. Íà ïîðòðåòå êðàñàâèöû õóäîæíèê èçîáðàçèë âëàñòü
íåó¸ìíîé äóøè íàä ïðåêðàñíûì òåëîì, çàñòàâëÿþùóþ îòâåðãàòü
èñïûòàííîå íàñëàæäåíèå ðàäè íîâûõ: îí íàðèñîâàë îñîáûìè êðàñêàìè
áåçîáðàçíóþ ïòèöó íà ïðåêðàñíîì ïëå÷å æåíùèíû, è ïòèöà ýòà
ìèñòè÷åñêèì îáðàçîì ñëåòàåò ñ êàðòèíû è êëþ¸ò. Ïòèöà îáíàðóæèâàëà
ãðåõîâíîñòü ñòðàñòåé êðàñàâèöû, è ýòî çíàíèå î ãðåõå ñòàëî ïðèíîñèòü
áîëü: Îíà íå ìîãëà ñìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ãäå-òî ñóùåñòâóåò å¸ èçîáðàæåíèå
ñ ÷óäîâèùåì, êîòîðîå ñòàëî ïðèëåòàòü â å¸ ñíû, ïðåâðàùàÿ èõ â êîøìàðû
[2; ñ. 123]. Òàê èñêóññòâî îòêðûëî ïðîòèâîðå÷èâîñòü äóøè, íåðàçäåëüíîñòè
íàñëàæäåíèÿ è ñòðàäàíèÿ, çíàíèå î ðàñïëàòå çà ëþáîé âûáîð: Âû æå
õîòåëè âñòðåòèòüñÿ ñ äüÿâîëîì. Òîãäà ïî÷åìó æå âû ïîëàãàëè, ÷òî äüÿâîë
 ýòî íàñëàæäåíèå?. ×òîáû Àìàëèÿ íå óíè÷òîæèëà ïîðòðåò, õóäîæíèê
ñïðÿòàë ïîëîòíî, è åãî óáèëè, íî ïóòü ê íàñëàæäåíèÿì ïðåðâàëñÿ äëÿ
Àìàëèè: ïîêëîííèêè îñòàâèëè å¸, îíà óìåðëà â îäèíî÷åñòâå, ìó÷èìàÿ
êîøìàðàìè.
8 Þ. Áóéäà, Áîðèñ è Ãëåá, Çíàìÿ 1997, ¹ 1-2. Äàëå óêàçûâàþòñÿ íîìåð æóðíàëà
è ñòðàíèöà.
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Èñêóññòâî ïðîÿâèëî òàéíó äóøè, èñêóññòâî îñòàíîâèëî çëî, íî îíî æå
è ñïðîâîöèðîâàëî íîâóþ òÿãó ê òàéíå, ê ïîçíàíèþ áëàæåíñòâà, ïóñòü
è äüÿâîëüñêîãî. Êàðòèíà áûëà îáíàðóæåíà â ïåë¸íêàõ äî÷åðè Àìàëèè,
Þëèè. Ïðîèçâåëà ïîäàâëÿþùåå âïå÷àòëåíèå íà Îñîðüèíà-Ðîùó, êîòîðûé
ïîïûòàëñÿ òàéíî óâåçòè â Ðîññèþ äî÷ü Àìàëèè, Þëèþ, è ãóáèò å¸, ïðÿ÷à
îò ïîãîíè. Ïîðòðåò êðàñàâèöû ñî çâåðüêîì îñòà¸òñÿ, òàê êàê íåèñòðåáèìà
çàâîðîæ¸ííîñòü Îñîðüèíûõ òàéíîé ëþáîâíîãî ÷óâñòâà, îòíîøåíèåì
ê ëþáâè êàê ê ïðåäìåòó ïîçíàíèÿ, ýêñïåðèìåíòà, èñïûòàíèÿ. Ëþáîâíàÿ
ñòðàñòü â ðîäó Îñîðüèíûõ îáðåëà ñâîéñòâî íå èíñòèíêòà, à èíñòðóìåíòà
ïîçíàíèÿ ÷åëîâåêîì ñîáñòâåííîé ïðèðîäû, ýòè÷åñêèõ óñòàíîâëåíèé, îíà
ñòàëà ðåôëåêñèðóåìûì ÷óâñòâîì, ïðèíîñÿùèì íå òîëüêî íàñëàæäåíèå, íî
è ñòðàäàíèå îò îñîçíàíèÿ àíòèíîìè÷íîñòè òåëåñíîãî è äóõîâíîãî â ëþáâè.
Òðåòüÿ âñòðå÷à Îñîðüèíûõ ñ åâðîïåéñêîé æåíùèíû ïðîèñõîäèò â 1917 ãîäó,
êîãäà ñíîâà âîçíèêàåò ïîïûòêà âûâåñòè ïðèðîäíî-òåëåñíóþ æèçíü íàöèè
â òåëåîëîãè÷åñêèé ëèíåéíûé ïðîãðåññ, â óòîïè÷åñêèé ìèð ãàðìîíèè
è äóõà. Ñíîâà çà îáëàäàíèå æåíùèíîé ñòîëêíóëèñü äâà áðàòà Îñîðüèíû,
è Àìàëèÿ, ñïàñøàÿñÿ îò ðàñïðàâû êðàñíîãâàðäåéöåâ íà ×¸ðíîì îçåðå,
â ðîäîâîì ïîìåñòüå Îñîðüèíûõ, ïðîäîëæèëà ðîä, íî áûëà óáèòà â 1929 ãîäó. Ñ å¸ ñìåðòüþ ïðåðûâàåòñÿ ïîçíàíèå æåíùèíû êàê íîñèòåëüíèöû ëèáî
òåëåñíîé ñóùíîñòè æèçíè, ëèáî äóõîâíîé ñóùíîñòè êðàñîòû. Ñûíîâüÿ
Àìàëèè îêàçûâàþòñÿ âî âëàñòè ëèáî ïîèñêà Áîãà (ñâÿùåííèê Ãëåá,
îêàçàâøèéñÿ â ñîâåòñêèõ ëàãåðÿõ), ëèáî â ñëóæåíèè ñîöèàëüíîé óòîïèè ïî
ñîçäàíèþ íîâîãî ÷åëîâåêà â íîâîé öèâèëèçàöèè (Áîðèñ, îõðàíÿþùèé
ñåêðåòíûé Îáúåêò). Èíòèìíîå ïåðåñòà¸ò áûòü ñðåäñòâîì ïîçíàíèÿ
ñóùíîñòè ÷åëîâåêà, è ôèçèîëîãèÿ, è ÷óâñòâåííûå öåííîñòè ïðèíèìàþòñÿ
çà ìàðãèíàëüíûå.
Êîëëèçèè, ñâÿçàííûå ñ âñòðå÷åé ïîëüêè è ðóññêîãî, áåçóñëîâíî,
òðåáóþò áîëüøåãî êîíòåêñòà èññëåäîâàíèÿ, íî äàæå óïîìèíàåìûå íàìè
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêèõ ïèñàòåëåé îòêðûâàþò ìíîãîñëîéíóþ ñåìàíòèêó
ñþæåòíûõ ñèòóàöèé âñòðå÷è, äàþò âîçìîæíîñòü âûéòè çà ïðåäåëû
ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé èíòåðïðåòàöèè òåêñòîâ, îáíàðóæèâàþò
èçìåíåíèÿ â êàðòèíå ìèðà, êîíòðàïóíêò ìàãèñòðàëüíûõ òåíäåíöèé
ðàçâèòèÿ ðóññêîé ïðîçû âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà.
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Tatiana Rybalczenko
Streszczenie
Modyfikacja semantyki w¹tku spotkania Rosjanina i Polki
w rosyjskiej prozie drugiej po³owy XX wieku

W artykule rozpatruje siê ewolucjê opisania spotkania-mi³oci Rosjanina i Polki jak metaforê
wyboru socjalnego, narodowociowego i egzystencjalnego. Zostaj¹ ujawnione zmiany koncepcji cz³owieka i mapy wiata na materiale prozy rosyjskiej drugiej po³owy XX wieku (Zosia W. Bogomo³owa,
Warszawska melodia L. Zorina, £unin lub mieræ ¯aka E. Radziñskiego, Wêdrówki dyletantów
B. Okud¿awy, Korowód A. Utkina, Borys i Gleb J. Bujdy).

Summary
Changing semantics of the plot-situation a Russian and a Poles encounter
in the Russian prose of the second half of the XXth century
The article explores the change of the representation of the Russian and the Poles encounter
and love as the metaphor of the social, national and existential choice.
The author reveals how the conception of man and the picture of the world changes on the
example of the Russian Prose of the second half of the XXth Century (V. Bogomolovs Zosia,
L. Zorins The Warsaws Melody, E. Radzinskis Lunin, or Jacks Death, B. Okudzhavas The
Travel of Dilettanti, A. Utkins Round Dance (Khorovod), J. Bujdas Boris and Gleb).
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Teatralna moda na Rosjê. Wspó³czesna dramaturgia
rosyjska na scenach polskich (po roku 1989)
Rok 1989 wyznaczy³ w polsko-rosyjskich kontaktach kulturalnych znacz¹c¹
cezurê  skoñczy³y siê czasy, kiedy o tym, co czytaæ, wydawaæ i ogl¹daæ, decydowa³y wzglêdy polityczne. Przesta³a obowi¹zywaæ cenzura decyduj¹ca o pañstwowej polityce wydawniczej.
Sytuacja ta mia³a te¿ swoje negatywne konsekwencje  trzeba by³o odreagowaæ minione lata, odwrócono siê zatem od rosyjskiej literatury i kultury, nie
wydawano ksi¹¿ek pisarzy rosyjskich, nie organizowano wystaw rosyjskiej plastyki. Rosja na polskiej scenie kulturalnej by³a niemal nieobecna. Niemal  albowiem
sytuacja ta nie dotyczy³a jednej z dziedzin kultury: teatru. Do 1989 roku widzowie mogli ogl¹daæ tylko te z utworów wspó³czesnej dramaturgii rosyjskiej, które
zosta³y zaakceptowane przez cenzurê. Dociera³y do nas zatem sztuki »prawomylne«, niewiele maj¹ce wspólnego z problemami i ¿yciem ludzi w Rosji. Jeli
ukazywa³y obraz rzeczywistoci, to wyg³adzony i bezkonfliktowy. Je¿eli co krytykowa³y, to by³a to krytyka »s³uszna i buduj¹ca«1  pisa³ jeden z krytyków
teatralnych. I nie mia³ racji. W³anie teatr by³ bowiem  i jest do dzi  t¹
dziedzin¹ sztuki, w której alergia na Rosjê nie obowi¹zywa³a nigdy. Nie dotyczy³o to wy³¹cznie dramaturgii klasycznej, ale tak¿e wspó³czesnej. Byæ mo¿e
wynika³o to z przewiadczenia w³adz, ¿e teatr jest sztuk¹ elitarn¹ i nie wywiera
znacz¹cego wp³ywu na szerok¹ publicznoæ? Trudno dzi rozstrzygaæ ówczesne
decyzje i dylematy. Wa¿ne, i¿ wspó³czesna dramaturgia rosyjska obecna by³a na
polskich scenach teatralnych nieprzerwanie i  co najwa¿niejsze  cieszy³a siê
ogromn¹ popularnoci¹ wród polskich widzów2.
A jednak i w tej dziedzinie rok 1989 co zmieni³  zapewni³ re¿yserom
i aktorom swobodê twórcz¹ i pozwoli³ na ca³kowicie dowolny, nieskrêpowany
1

A. ¯urowski Po tamtej stronie, miêdzy obyczajowoci¹ a przypowieci¹, Wiadomoci Kulturalne z 22 kwietnia 1995.
2 Doæ wspomnieæ przedstawienie £aweczki Aleksandra Gelmana w Teatrze Powszechnym
w Warszawie (1986) w re¿. Macieja Wojtyszki, ze scenografi¹ Allana i Wies³awy Starskich, gdzie
wspania³e kreacje aktorskie stworzyli Janusz Gajos i Joanna ¯ó³kowska. Po dwóch latach  w³anie z uwagi na sw¹ popularnoæ  przedstawienie zosta³o zarejestrowane przez Teatr TV.
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wybór tekstów prezentowanych na deskach scenicznych. Prawdziwy prze³om
nast¹pi³ jednak mniej wiêcej na pocz¹tku nowego stulecia. Od roku 2001 obserwujemy rzeczywist¹ teatraln¹ modê na Rosjê  teatry niemal przecigaj¹ siê
w prezentowaniu utworów rosyjskich dramaturgów redniego i m³odego pokolenia. Swoboda w doborze repertuaru to tylko jedna z przyczyn. Istotniejsze s¹
dwie inne: na widowni zasiad³o nowe pokolenie widzów, nieobci¹¿one (historycznie i politycznie) niechêci¹ do rosyjskiej kultury, a ponadto  a mo¿e przede
wszystkim  w Rosji pojawili siê dramaturdzy, którzy poruszaj¹ w swoich utworach tematy uniwersalne, tak w skali ogólnej, jak i charakterystyczne dla przemian
wci¹¿ dokonuj¹cych siê w rodkowo-wschodniej czêci Europy, przemian okresu
transformacji.
Po roku 1989 na polskich scenach obecne s¹ cztery pokolenia wspó³czesnych
dramaturgów rosyjskich3. Niezmienn¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê twórcy tzw. starszego pokolenia4, urodzeni w latach 30. XX wieku, a wród nich przede wszystkim Aleksander Gelman, Aleksander Wampi³ow i Grigorij Gorin.
Aleksander Gelman (ur. 1933) najwiêksze tryumfy wiêci³ na polskich scenach w latach 70. i 80.; doæ wspomnieæ, i¿ jego Protokó³ z pewnego zebrania
partyjnego (1974) wystawiany by³ 15 razy. Z perspektywy czasu dla polskiego
widza Gelman pozosta³ jednak przede wszystkim autorem £aweczki (1983), kameralnego dramatu psychologiczno-obyczajowego, który po 1989 roku mia³ piêæ
realizacji scenicznych. Najciekawsz¹ sporód nich wydaje siê inscenizacja z 1998 roku5, w której tekst Gelmana po³¹czono z utworem amerykañskiego autora Edwarda Albeego Opowiadania o ZOO. Miejscem akcji obu historii jest parkowa ³awka
 z tym, ¿e o ile u Gelmana to miejsce erotyczno-psychologicznego spotkania
mê¿czyzny i kobiety (spotkania niepozbawionego nuty humorystycznej), u Albeego w nowojorskim Central Parku spotykaj¹ siê dwaj mê¿czyni: biznesmen
pozuj¹cy na intelektualistê i ubogi aspo³eczny nihilista, którzy podejmuj¹ wyrafinowan¹ grê psychologiczn¹, walcz¹c o dominacjê. Wartoci¹ tego przedstawienia
by³ pomys³ zagrania na jednej ³awce dwu sztuk z dwu biegunów wiata  Rosji
i Ameryki. I pokazania, ¿e s¹ o tym samym. Porównuj¹c obie historie, re¿yser
d¹¿y³ do pokazania, i¿ [...] le¿ymy gdzie miêdzy Rosj¹ a Ameryk¹6, a relacje
miêdzyludzkie  oparte na emocjach i manipulacji psychologicznej  s¹ wszêdzie
takie same.
3 Mówi¹c o dramaturgii wspó³czesnej, mam na myli tych pisarzy, którzy debiutowali nie
wczeniej ni¿ w latach 70. ubieg³ego wieku.
4 Por. W. Pi³at, Wspó³czesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesi¹te, Olsztyn 1995.
5 Teatr im. Horzycy w Toruniu, re¿. Andrzej Bubieñ (premiera 19 czerwca 1998).
6 A. Churski, £awka obcych ludzi, Nowoci z 25 wrzenia 1998.
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Podobnie jak Gelman, Aleksander Wampi³ow (19371972) najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³ siê w Polsce w latach 70. i 80. Ale i ostatnio jego utwory
nierzadko goszcz¹ na deskach teatralnych. Dla inscenizatorów atrakcyjna jest
przede wszystkim uniwersalna, psychologiczna tematyka, pozwalaj¹ca na stworzenie wyrazistych osobowoci scenicznych. Tak, jak sta³o siê to w telewizyjnym
przedstawieniu Polowanie na kaczki z roku 1991 w re¿yserii Andrzeja Maja,
w którym Zbigniew Zamachowski, graj¹cy g³ównego bohatera  Zi³owa zagra³
cz³owieka, bêd¹cego po³¹czeniem konformisty z tzw. m³odym gniewnym; jest
pogr¹¿onym w alkoholu degeneratem i rozpustnikiem, a zarazem cz³owiekiem
wrêcz rozbrajaj¹cym sw¹ dzieciêc¹ naiwnoci¹; jest cynikiem, a jednoczenie
marzycielem. Ale przede wszystkim Zi³ow cierpi. I jest to cierpienie prawdziwe
[ ]7. Akcja utworu toczy siê w dwóch planach: w rzeczywistoci przedstawionej
oraz wizjach i retrospekcjach m³odego in¿yniera z prowincjonalnego miasteczka.
Jest to wiêc, najkrócej mówi¹c, dramat o niemo¿noci poradzenia sobie z ¿yciem
i ucieczce od realnych problemów w wiat u¿ywek i marzeñ.
Trzecim najpopularniejszym dramaturgiem starszego pokolenia jest Grigorij
Gorin (ur. 1940), który polskiej publicznoci teatralnej8 da³ siê poznaæ w po³owie
lat 70. jako autor sztuki Zapomnieæ o Herostratesie, bêd¹cej intelektualn¹, wyrafinowan¹ i nader wspó³czesn¹ gr¹ z mitami. W omawianym okresie ogromnym
powodzeniem cieszy³a siê jednak inna sztuka  Kto jest kto?, w re¿yserii Stanis³awa Zaj¹czkowskiego z Gabriel¹ Kownack¹ i Jerzym Stuhrem w rolach g³ównych,
emitowana w Teatrze Telewizji 1 padziernika 1994 roku. To gorzka komedia
o cz³owieku, który w dniu swoich czterdziestych urodzin uwiadamia sobie, jak
niewiele zawdziêcza w ¿yciu w³asnym dzia³aniom i jak  wbrew dotychczasowemu przewiadczeniu  uzale¿niony jest od pomocy i wp³ywu innych ludzi (przede
wszystkim rodziny, której dot¹d nie docenia³).
Wspomnieæ nale¿y o jednej jeszcze, doæ specyficznej sztuce Gorina pt.
Kadisz, osnutej na motywach pisarstwa Szolema Alejchema. Akcja tego utworu
rozgrywa siê w wiosce na Ukrainie na pocz¹tku XX wieku i opowiada o utraconym raju Europy rodkowej  wielonarodowej i wielokulturowej ojczynie zniszczonej przez totalitaryzmy i nacjonalizmy. Po dramat ten siêgn¹³ Remigiusz
Brzyk, wystawiaj¹c go na deskach Teatru Nowego w £odzi (premiera: 12 stycznia
2002). Re¿yser stara³ siê uogólniæ temat, zmieni³ nawet rozpoczynaj¹ce utwór
zdanie: Rosjanie, Ukraiñcy i ¯ydzi mieszkali w Anatewce od zawsze na Chrzecijanie i ¿ydzi mieszkali w Anatewce od zawsze. Nie móg³ post¹piæ inaczej, bo
7
8

T. Stankiewicz-Podhorecka, Cz³owiek z pogranicza, ¯ycie Warszawy z 1 stycznia 1992.
G. Gorin, Zapomnieæ o Herostratesie. Teatr Nowy w Warszawie, re¿. Mariusz Dmochowski.
Premiera: 29 listopada 1975.
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po Jedwabnem nostalgiczne historie o ¿ydowskich sztet³, czyli ma³ych miasteczkach, w których ¿yli w harmonii ¯ydzi, Rosjanie, Ukraiñcy i Polacy, nie s¹ ju¿
takie same. Jeli warto je jeszcze raz opowiedzieæ, to tylko w kontekcie tego, co
w ³om¿yñskim miasteczku s¹siedzi uczynili s¹siadom9. W spektaklu tym mamy
wiêc ¿ydowskie m¹droci, specyficzny humor, ale i dramaty, wszak choæ wszyscy
¿yj¹ razem, to  jak mówi g³ówny bohater  umieraæ ka¿dy chodzi na swój
cmentarz.
Po 1989 roku na polskie sceny wkroczy³o nastêpne pokolenie rosyjskich
dramaturgów  twórcy, których co prawda pierwsze artystyczne próby i debiuty
przypad³y na drug¹ po³owê lat 70., ale w³aciwie zaistnieli w latach 80. XX wieku.
Okrelani byli jako nowa fala, m³oda dramaturgia, nurt postwampi³owski10.
Wymieniæ tu mo¿na wiele nazwisk, ale z punktu widzenia polskiego widza, najwa¿niejsze s¹ dwa: Siemiona Z³otnikowa i Aleksandra Galina, albowiem to w³anie
ich teksty najczêciej goci³y na naszych scenach.
Siemion Z³otnikow (ur. 1945) sw¹ popularnoæ zawdziêcza g³ównie sztukom
Przyszed³ mê¿czyzna do kobiety i Odchodzi³ mê¿czyzna od kobiety, tworz¹cym
swoisty dyptyk psychologiczny11. Obie sztuki wyre¿yserowa³  w odstêpie kilku lat
 Tomasz Zygad³o, w g³ównej roli kobiecej obsadzaj¹c tê sam¹ aktorkê: Annê
Seniuk12. Tematem obu sztuk nie jest relacja m³odoæ-staroæ, ale nieatrakcyjne
z pozoru zagadnienie dojrza³oæ-staroæ. W pierwszej sztuce spotykaj¹ siê ludzie
po przejciach, dowiadczeni przez ¿ycie, ale wci¹¿ maj¹cy nadziejê na znalezienie kogo bliskiego. Problemem staje siê jednak dostosowanie do tego drugiego
cz³owieka i okazanie mu uczucia. Druga sztuka z kolei ukazuje (tê sam¹?) parê
ma³¿eñsk¹ u schy³ku ¿ycia. To ludzie starzy, schorowani, którzy prze¿yli wspólnie
wiele lat. I w tym momencie m¹¿ chce opuciæ swoj¹ ¿onê  dochodzi bowiem do
wniosku, i¿ ca³e ich ¿ycie by³o k³amstwem, nie opiera³o siê na prawdziwym uczuciu.
W obu przedstawieniach przejmuj¹ce kreacje stworzyli Anna Seniuk i Jan Peszek:
Te role s¹ jakby dla nich napisane  pisa³ recenzent o pierwszym spektaklu13.
Kolejny nowofalowiec to Aleksander Galin (ur. 1947). Ma on w swoim
dorobku wiele dramatów, które cieszy³y siê  tak¿e w Polsce  du¿¹ popularnoci¹.
9 R. Paw³owski, Prapremiera sztuki Kadisz w Teatrze Nowym, Gazeta Wyborcza z 15
stycznia 2002.
10 Por.: W. Pi³at, op. cit.
11 Szkoda, i¿ ¿aden z re¿yserów nie pokusi³ siê dot¹d na po³¹czenie obu sztuk  mog³oby to
daæ ciekawy efekt.
12 S. Z³otnikow, Przyszed³ mê¿czyzna do kobiety, re¿. Tomasz Zygad³o, Teatr TV, premiera:
14 wrzenia 1992; S. Z³otnikow, Odchodzi³ mê¿czyzna od kobiety, re¿. Tomasz Zygad³o, Teatr Ateneum w Warszawie, premiera: 11 padziernika 1997.
13 Por.: J. Lutomski, miech i smutek samotnoci, Rzeczpospolita z 11 wrzenia 1992.
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Po roku 1989 polski teatr zainteresowa³ siê szczególnie jednym z nich, zatytu³owanym Gwiazdy na porannym niebie, w warstwie fabularnej podejmuj¹cym temat prostytutek zes³anych z Moskwy na prowincjê na czas trwania olimpiady
1980 roku. Narkomani, przestêpcy, mafia, prostytutki  jednym s³owem ludzie
z marginesu  to temat czêsty w literaturze rosyjskiej lat 80. XX wieku. Dramat
Galina dobrze wpisywa³ siê w tê tendencjê, gdy¿ ludzie zmêczeni k³amstwami
czasów poststalinowskich ze zdwojon¹ si³¹ zapragnêli prawdy o cz³owieku, choæby i najbrutalniejszej14. Z wielu polskich realizacji tego dramatu na wyró¿nienie
zas³uguj¹ dwie. Pierwszej dokona³, na co dzieñ pracuj¹cy w Teatrze im. Gorkiego
w Miñsku, Walerij Masluk w krakowskim Teatrze STU (premiera: 27 padziernika 1989). W wielu wywiadach re¿yser podkrela³, i¿ chcia³ zrobiæ spektakl nie tyle
o prostytutkach, ile o ludziach i o tym, by jeden cz³owiek nie gasi³ gwiazdy
w duszy drugiego cz³owieka. Niezwykle pochlebne recenzje krytyków i widzów
wiadczy³y o tym, i¿ zamys³ re¿yserski siê powiód³. Pó³ roku póniej po ten sam
tekst siêgn¹³ Jaros³aw Kilian w warszawskim Teatrze Studio (premiera: 1 kwietnia
1990). On tak¿e poszed³ drog¹ uniwersalnego odczytania dramatu i stara³ siê
nadaæ mu wymiar ogólnoludzki, przedstawiaj¹c los ludzi spo³ecznie odrzuconych,
egzystuj¹cych na obrze¿ach spo³eczeñstwa; ludzi, z którymi to spo³eczeñstwo
mo¿e zrobiæ, co chce. Koncepcjê re¿ysersk¹ znakomicie wspomog³a oszczêdna,
minimalistyczna scenografia Krystyny Kelner (kilka ¿elaznych ustawionych piêtrowo ³ó¿ek i szafek) oraz delikatna muzyka Ireny Kluk-Drozdowskiej.
W po³owie lat 80. na rosyjsk¹ scenê dramaturgiczn¹ wkracza nowe pokolenie
autorów, dla których stalinizm jest zamierzch³¹ przesz³oci¹. I chocia¿ dorastali
w komunizmie, to czuj¹ wyranie powiew zmian. Zaczyna siê pierestrojka, pierwsza od lat autentyczna szansa na zmiany  i to nie tylko w gospodarce, ale
i kulturze: wolno ju¿ np. wydawaæ So³¿enicyna, likwidacji ulega instytucja cenzury
(1986), wkrótce pojawi siê ustawa o wolnoci sumienia (1990) przywracaj¹ca
m.in. nale¿ne miejsce religii. M³odzi twórcy widz¹ w tym wszystkim ogromna
szansê dla siebie, szansê na odciêcie siê od radzieckiej przesz³oci i poruszanie
nowych tematów.
Polski teatr odkrywa to nowe pokolenie ju¿ w latach 90., ale bardzo niemia³o. Jednym z pierwszych autorów, którego sztuki goszcz¹ na naszych deskach,
jest Oleg Juriew (ur. 1958). W roku 1993 Teatr TV prezentuje jego sztukê
Miriam w re¿yserii Romana Za³uskiego (25 stycznia 1993). Jest to przypowieæ
o ¿ydowskiej dziewczynie, której dom w czasie rewolucji padziernikowej nawiedzaj¹ przedstawiciele zwalczaj¹cych siê stron: bia³y oficer, potem samodzielnie
14

M. Wiktor, Teatr spo³ecznego marginesu, Odg³osy z 28 stycznia 1990.
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dzia³aj¹cy wata¿ka, wreszcie  bolszewicki komisarz. Wszyscy podrywaj¹ Miriam, ale ona sprytnie im siê wymyka, na ka¿dego znajduj¹c sposób. Ratuje
swych nieproszonych goci z opresji, chowaj¹c ich w szafie. W telewizyjnej
inscenizacji w tytu³ow¹ postaæ wcieli³a siê Joanna Szczepkowska, po mistrzowsku
³¹cz¹c elementy tragizmu postaci i komizmu sytuacji.
Rok póniej (23 listopada 1994) ten sam re¿yser pokazuje w Teatrze TV
kolejn¹ sztukê Juriewa pt. Ma³y pogrom w bufecie kolejowym. Akcja dzieje siê na
ma³ej stacji kolejowej gdzie na rubie¿ach Rosji na pocz¹tku XX wieku. Prowadz¹ca bufet kolejowy ¿ydowska rodzina zabija czas, przygotowuj¹c amatorskie
przedstawienie komedii biblijnej. Gdy wszystko jest ju¿ gotowe, przychodzi delegacja miejscowej ludnoci, zapowiadaj¹c pogrom. Chc¹c odsun¹æ niebezpieczeñstwo, rodzina zaczyna odgrywaæ spektakl. Ale w kulminacyjnym momencie okazuje siê, ¿e to wszystko jest teatraln¹ fikcj¹: w prowincjonalnym teatrzyku trwa
próba tragedii ¿ydowskiej. To nie koniec dramaturgicznych zawi³oci sztuki
 szkatu³kowa kompozycja ujawnia jeszcze jedn¹ warstwê... W miarê rozwoju
akcji widza wci¹gaæ zaczyna coraz bardziej ta gra konwencjami i stylami, poparta
znakomitym aktorstwem, przede wszystkim Zdzis³awa Wardejna, który gra ¯yda
z ca³ym sztafa¿em charakteryzacji, gestyki, melodyki frazy, a równoczenie bez
naiwnej identyfikacji  z subtelnym dystansem i zachowaniem w³asnej aktorskiej
to¿samoci15.
Na kolejne polskie wystawienia sztuk rówieników Juriewa przysz³o nam
jednak poczekaæ do pocz¹tku obecnego stulecia, kiedy to nasza scena odkry³a
Niko³aja Koladê (ur. 1957). Nie by³o to odkrycie przypadkowe. W pocz¹tkach
roku 2001 Teatr Polski w Poznaniu zorganizowa³ przegl¹d Nowa dramaturgia
rosyjska, na którym czytano ró¿ne sztuki wspó³czesnych autorów. mia³o mo¿na
powiedzieæ, i¿ by³o to wydarzenie prze³omowe. Od tego momentu rosyjska dramaturgia coraz czêciej pojawia³a siê w repertuarze teatrów, zaczê³a byæ modna.
Okaza³o siê, ¿e nasi s¹siedzi maj¹ do zaoferowania co nowego, interesuj¹cego
i uniwersalnego, a jednoczenie bliskiego polskim dowiadczeniom. Pierwsza od
lat rosyjska sztuka wspó³czesna na polskiej scenie pokazuje  pisa³ w recenzji po
prapremierze Martwej królewny Kolady Roman Paw³owski  ¿e z naszymi problemami wci¹¿ nam bli¿ej do Jekaterynburga ni¿ do Berlina16.
Martwa królewna, prezentowana w poznañskim Teatrze Polskim w re¿yserii
Paw³a Szkotaka (premiera: 10 listopada 2001) to dramat o beznadziei ¿ycia w pro15

1994.

16

A. ¯urowski, Groñski i Wardejn, czyli zawodowcy, Wiadomoci Kulturalne z 11 grudnia
R. Paw³owski, Pierwsza od lat, Gazeta Wyborcza z 21 listopada 2001.
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wincjonalnym miasteczku. G³ówna bohaterka, Rimma, jest lekark¹ w lecznicy
weterynaryjnej; w dzieñ zabija pr¹dem bezpañskie psy, nocami upija siê z miejscowymi ¿ulami. Resztki cz³owieczeñstwa zachowuje w marzeniach  zna na
pamiêæ bajkê Puszkina o pi¹cej królewnie i podwiadomie czeka na swojego
królewicza. Kolada portretuje swoich bohaterów w sytuacjach beznadziejnych,
zamyka ich w egzystencjalnej pu³apce kalectwa, prowincji, ob³êdu. Ich aktywnoæ
jest uporczywym biciem g³ow¹ o mur w poszukiwaniu wyjcia, którego nie ma
 pisa³ jeden z recenzentów17. Piotr £azarkiewicz w 2004 roku adaptowa³ Martw¹
królewnê dla Teatru TV, obsadzaj¹c w roli g³ównej Mariê Peszek.
Merylin Mongo³  do dzi najpopularniejsza (10 wystawieñ) sztuka Kolady
 po raz pierwszy pokazana zosta³a w Teatrze TV 7 kwietnia 2002 w re¿yserii
Izabeli Cywiñskiej. Podobnie jak w Martwej królewnie, i tu akcja rozgrywa siê
w ma³ym rosyjskim miasteczku. Bohaterowie prze¿ywaj¹ dramat straconych z³udzeñ, rozczarowania wiatem, braku perspektyw. Znów mamy atmosferê wszechogarniaj¹cej beznadziei. Polski tytu³ nie oddaje wiernie orygina³u Murlin Mur³o
 który stanowi po³¹czenie imienia Marilyn i wyrazu mur³o, tj. gêba. Taki przydomek nosi g³ówna bohaterka. Chc¹c urealniæ i uwiarygodniæ tekst, Cywiñska nakrêci³a swój spektakl w przeznaczonym do rozbiórki domu na warszawskim Mokotowie: W gruncie rzeczy jest to zwyczajna melina  mówi³a re¿yserka  z odrapanymi cianami, niereperowanymi od lat drzwiami18. W tej sztuce niewiele
dzieje siê w sferze akcji, ale bardzo du¿o w sferze uczuæ. Aktorzy rzadko maj¹
mo¿liwoæ grania tak silnych i skrajnych emocji. Mo¿e to w³anie jest powodem
tak du¿ej scenicznej popularnoci tego utworu. Widaæ te¿ wyranie, jak niewiele
rosyjska prowincja ró¿ni siê od naszych popegeerowskich wsi i miasteczek.
Trzeci¹ ze znanych polskiemu widzowi sztuk Kolady jest G¹ska, która sw¹
prapremierê (18 wrzenia 2004) mia³a w Teatrze Polskim w Poznaniu w re¿yserii
Kariny Piwowarskiej. W odró¿nieniu od innych wystawianych u nas utworów
tego autora jest to komedia o tym, jak m³oda dziewczyna zawraca w g³owie dwóm
starzej¹cym siê mê¿czyznom, co wywo³uje wciek³oæ ich ¿on. Ale Kolada nie
by³by sob¹, gdyby akcji znów nie umieci³ w jakim  jak celnie ujê³a to jedna
z recenzentek  Zabitodechowsku19. I gdyby znów, choæ tym razem pod pozorem farsy, nie ukaza³ beznadziei prowincjonalnego ¿ycia.
W ci¹gu ostatnich kilku lat w polskich teatrach a¿ 15 razy prezentowano utwory
Niko³aja Kolady. Co sprawia, ¿e tak lubi¹ je re¿yserzy, aktorzy i widzowie, choæ
17
18
19

(js), Pod dnem, Polityka 2001, nr 47.
M. Piwowar, Diabe³ i Pan Bóg, Rzeczpospolita z 11 stycznia 2002.
Por. A. Celeda, G¹ska na uwiêzi, Polityka z 7 padziernika 2004.
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przecie¿ nie tchn¹ one optymizmem? Piotr £azarkiewicz tak wyjania³ ten fenomen: jego utwory skomponowane s¹ klasycznie: maj¹ pocz¹tek, rozwiniêcie i puentê. Mimo ¿e wspó³czesny teatr zanegowa³ opowiadanie historii jako chwytu
rodem ze starego teatru, widzê, ¿e ludzie têskni¹ za dramatami, które maj¹ wyrany ci¹g fabularny. To, co Kolada proponuje widzowi, to kawa³ek prawdziwego
¿ycia, do bólu realnego. A z drugiej strony w jego sztukach jest te¿ co dla mnie
ogromnie wa¿nego  ukryty przebieg metafizyczny20. A Halina Mazurek dodaje:
Koladê [...] interesuje miejsce cz³owieka poród innych ludzi, cel i sens jego
istnienia w »naszych czasach« [...]. Ich bohaterami s¹ zwykli ludzie, lokatorzy
mieszkañ komunalnych [...]. Najczêciej s¹ to ludzie, którym nie uda³o siê odnaleæ w nowej rzeczywistoci. ¯yj¹ wiêc po staremu, nie licz¹c na odmianê losu,
ale rozpaczliwie poszukuj¹c bratniej duszy, mi³oci, przyjani i zrozumienia21.
Sporód rówieników Kolady wspomnieæ nale¿y jedno jeszcze nazwisko
 Michai³a Ugarowa (ur. 1956). W Polsce doczeka³ siê on jednej zaledwie inscenizacji, ale jest to pozycja tak znacz¹ca, ¿e nie mo¿na jej pomin¹æ. Chodzi o sztukê
mieræ Ilji Iljicza, która otrzyma³a od autora sceniczny tytu³ Ob³om-off. W warszawskim Teatrze Dramatycznym wyre¿yserowa³ j¹ w 2005 roku Andrzej Domalik.
Ugarow stworzy³ wspó³czesn¹ wersjê dramatyczn¹ XIX-wiecznej powieci
Gonczarowa Ob³omow. To opowieæ o cz³owieku, który nie akceptuje obecnej
rzeczywistoci, czyli mówi¹c kolokwialnie, jest na offie, odmawia bowiem
uczestnictwa w wycigu szczurów i izoluje siê od wiata. Nie s³ucha rad znajomych, którzy namawiaj¹ go do jakiejkolwiek ¿yciowej aktywnoci. Domalik adresuje swój spektakl przede wszystkim do m³odej widowni, po to, aby sprowokowaæ j¹ do refleksji  s³u¿y temu rapuj¹cy sposób narracji s³u¿¹cego Zachara
(Krzysztof Og³oza) i wygl¹d g³ównego bohatera (Maciej Stuhr). Nie ka¿demu
odpowiada wspó³czesny wiat, ale postawa totalnej odmowy do niczego nie prowadzi. Jego ide¹ fixe  mówi o granej przez siebie postaci Stuhr  jest dotarcie
do tego, co nazywa prawdziwym cz³owieczeñstwem i prawdziwym ¿yciem. Uwa¿a, ¿e przeszkod¹ do takiego ¿ycia jest zbyt mocne anga¿owanie siê w wiat
zewnêtrzny: praca, czytanie gazet [...]22. Sztuka utrzymuje siê w repertuarze do
dzi, co wiadczy o tym, i¿ re¿yserska interpretacja trafi³a w gusta widowni.
Jak wczeniej wspomniano, wraz z pocz¹tkiem nowego stulecia znacznie
wzros³o zainteresowanie now¹ dramaturgi¹ rosyjsk¹, tak¿e t¹ najm³odsz¹. Na
20

Rosyjskie laboratorium duszy. Rozmowa Doroty Wy¿yñskiej z Piotrem £azarkiewiczem,
Gazeta Telewizyjna, dodatek do Gazety Wyborczej z 1925 marca 2004.
21 H. Mazurek, Znaleæ siê w Lorrach. O bohaterach sztuk Niko³aja Kolady, [w:] Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod red. P. Fasta i B. Stepczyñskiej, Katowice 1999.
22 M. Stuhr, Graæ zbêdnego cz³owieka, Polityka z 9 maja 2005.
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deskach naszych teatrów coraz czêciej goszcz¹ sztuki twórców urodzonych w latach 70., których dzieciñstwo przypad³o na czasy pierestrojki i którzy komunizmu
ani tzw. realnego socjalizmu ju¿ nie pamiêtaj¹. To pokolenie o zupe³nie innych
dowiadczeniach, a zatem i inne tematy poruszaj¹ w swoich utworach. O wiêkszoci z nich mówi siê dramaturgia syberyjska, albowiem w Jekaterynburskim
Instytucie Teatralnym Kolada prowadzi klasê dramatu, uznawan¹ przez najbardziej nawet zawistnych konkurentów za kuniê dramaturgicznych talentów23.
Wielu tych najm³odszych jest zatem uczniami Kolady, jak choæby Sigariew czy
bracia Priesniakow. Ale nie wszyscy  Maksym Kuroczkin urodzi³ siê w Kijowie
i jest absolwentem moskiewskiego Instytutu Literackiego im. Gorkiego.
Warszawski Teatr Wspó³czesny wystawi³ w 2005 roku sztukê Kuroczkina (ur.
1970) Transfer w re¿yserii Macieja Englerta. Jest to groteskowa komedia o wêdrówce znudzonego czterdziestolatka z wizyt¹ do nie¿yj¹cego od kilku lat ojca,
który obecnie mieszka w... piekle. W tê niesamowit¹ podró¿ g³ówny bohater
Curikow wybiera siê jak na wycieczkê, maj¹c nadziejê na choæ chwilowe oderwanie siê od nudnej codziennoci. W trakcie drogi, obfituj¹cej co prawda w nieprzewidziane sytuacje i niespodzianki, okazuje siê, i¿ w³aciwie nic nie jest takie, jak
siê z pozoru wydaje, a samo piek³o bywa momentami lepsze od ziemi. Maksym
Kuroczkin wybra³ proste, wydawa³oby siê, rozwi¹zanie  piek³o to odpowiednik
ziemi. I umieci³ je w zasiêgu rêki. Obie rzeczywistoci ró¿ni¹ siê zaledwie atmosfer¹ i mo¿e skal¹ interesów obmylanych przez ich mieszkañców24 .
Na scenie kameralnej poznañskiego Teatru Polskiego mia³a miejsce polska
prapremiera (14 czerwca 2003) dramatu Terroryzm braci Priesniakow  Olega (ur.
1969) i W³adimira (ur. 1974)  w re¿yserii Paw³a £ysaka. W za³o¿eniu autorskim
jest to czarna komedia o tym, ¿e terroryzm nie jest dzie³em zdegenerowanych
fanatyków religijnych, ale ludzi podobnych do ka¿dego z nas. Jednoczenie bracia
Priesniakow wskazuj¹ na ró¿ne problemy wspó³czesnego wiata: zanik wartoci
moralnych, rozpad wiêzi spo³ecznych, brak szacunku dla starszych.
Nieco starszy, ale równie¿ uto¿samiany z najm³odszym pokoleniem, jest ma³o
znany w Polsce Konstantin Kostenko (ur. 1967). Jego dramat Klaustrofobia prezentowany by³ w ramach cyklu Nowa dramaturgia TR w 2004 roku w warszawskim Teatrze Rozmaitoci, a nastêpnie znalaz³ sw¹ realizacjê na Ma³ej Scenie
Teatru im. Jaracza w £odzi (premiera: 16 kwietnia 2005, re¿. Dariusz Siatkowski).
Jest to obrazek z ¿ycia trzech wiêniów, którzy odsiaduj¹ wyrok w jednej celi. Jak
23 E. Ma³ek, Dramaturgia syberyjska, [online] <www.spplodz.pl/tygiel/10_12_2006/aktual/
28.htm>.
24 K. Frankowska, O piekle na weso³o, TVP, emisja: 21 maja 2005.
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mo¿na siê domylaæ, mamy tu do czynienia z nagromadzeniem wszystkich z³ych
emocji, jakie towarzyszyæ mog¹ ludziom skupionym na ma³ej, zamkniêtej przestrzeni. Aby przetrwaæ, trzeba skupiæ siê wy³¹cznie na sobie  nie czuæ, nie widzieæ, nie
s³yszeæ i walczyæ o swoje. Gdzie w tle pobrzmiewaj¹ echa sztuk Geneta, który
szuka³ cz³owieczeñstwa na samym ludzkim dnie. Ale Kostenko daje nam ma³o
optymistyczn¹ odpowied: ¿ycie jest tak koszmarne, ¿e najlepiej nie ¿yæ.
Równie ponur¹ diagnozê rzeczywistoci prezentuje w swoich dramatach Wasilij Sigariew (ur. 1977). W Polsce znane s¹ jego trzy utwory. Jako pierwszy
zaprezentowano widzom Rodzinê wampira (Teatr Polski w Bydgoszczy, premiera: 28 wrzenia 2002, re¿. Pawe³ Szkotak), która doczeka³a siê jeszcze jednej
inscenizacji (Teatr im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, premiera: 27 wrzenia 2003, re¿. Edward ¯entara). Jest to utwór przygnêbiaj¹cy  m³ody narkoman,
który swoim na³ogiem doprowadzi³ rodzinê do bankructwa i ruiny moralnej, jak
tytu³owy wampir wysysa z najbli¿szych ca³¹ wolê ¿ycia i doprowadza do tego, ze
zdesperowana matka ma nadziejê, i¿ w koñcu przedawkuje i umrze. Nie mniej
przygnêbiaj¹ca (choæ nie tak drastyczna) jest Plastelina, wystawiona w Teatrze
Polskim w Bydgoszczy w re¿. Grzegorza Winiewskiego (premiera: 30 wrzenia
2005). Jest to utwór o trudnym dojrzewaniu 14-letniego ch³opca w spo³ecznoci,
która daleka jest od doskona³oci. Maks spada na samo dno, zostaje zepchniêty na
margines i nawet nie szuka pomocy. Re¿yser wykreowa³ wiat nie tylko okrutny,
ale i groteskowo-absurdalny. Cz³owiek jest jak plastelina  zdaje siê mówiæ za
Sigariewem  bêdzie taki, jak go otoczenie ulepi. Plastelina to rzeczywistoæ
pokazuj¹ca swoje grone oblicze i weryfikuj¹ca spojrzenie m³odych ludzi na to, co
ich otacza, kszta³tuje i deprawuje emocjonalnie. To tak¿e ludzie, dla których
próby zbli¿enia siê do drugiego cz³owieka koñcz¹ siê upokorzeniem lub zdrad¹25.
I wreszcie trzecia, najnowsza realizacja utworu Sigariewa w Polsce, Fantom
bólu w Teatrze Dramatycznym w Bia³ymstoku w re¿. Grzegorza Chrapkiewicza
(premiera 27 stycznia 2007).
Najwiêksz¹ jednak popularnoci¹ w Polsce cieszy siê obecnie Iwan Wyrypajew (ur. 1974). Jego sztuki goszcz¹ u nas od roku 2003, a ju¿ doczeka³y siê
15 spektakli. Jako pierwszy (premiera: 18 padziernika 2003, re¿. Agnieszka Olster) zosta³ wystawiony w gdañskim Teatrze Wybrze¿e Tlen (w jednej z inscenizacji pod tytu³em Oxygen). Jest to historia z³o¿ona z dziesiêciu kompozycji tworz¹cych album muzyczny Tlen  dziesiêæ przykazañ. Opowiada o krwawym
romansie ³obuza i mordercy z Sierpuchowa z zagubion¹ w wiecie narkotyków,
przemocy i rozpadu tradycyjnych wartoci inteligentk¹. Kluczowa dla zrozumienia
25

W. Kowalski, Bez litoci w doros³oæ, [online] <www.teatr.dlawas.com> dostêp: 4 padziernika 2005.
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tego tekstu jest metafora tlenu  symbolizuj¹cego tu nie tylko ¿ycie, ale te¿
wolnoæ i swobodê. Gdy go brakuje  wiat zaczyna siê waliæ. To opowieæ
o szukaniu tego, co sprawia, ¿e chce siê nam ¿yæ. Tlen jest buntem przeciwko
temu wszystkiemu, co nas ogranicza, jest wo³aniem o to, ¿eby ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia,
intensywnie. ¯eby oddychaæ czystym tlenem. I nikogo przy tym nie raniæ26.
A jednoczenie  jak mówi re¿yserka jednego z wystawieñ: jest to manifest
m³odego pokolenia. Jego krzyk o powrót wartoci, na których opierali swe ¿ycie
nasi rodzice. My je odrzucamy w imiê wolnoci, ale okazuje siê, ¿e w ich zastêpstwie mamy tylko pustkê27. Tlen wystawiono dot¹d w Polsce piêæ razy.
Kolejny dramat Wyrypajewa to Sny, które swoj¹ prapremierê mia³y w warszawskim Teatrze Rozmaitoci 22 lutego 2004 roku (re¿. £ukasz Kos), a póniej
by³y jeszcze dwie realizacje. To metaforyczna opowieæ o uzale¿nieniu, której
bohaterowie s¹ przeladowani przez rozpacz i strach. Nie do koñca wiadomo,
kiedy rozmawiaj¹, a kiedy bredz¹. Ka¿da z postaci snuje swoj¹ opowieæ ujawniaj¹c¹ ró¿ne neurozy. Przedstawiony wiat jest duszny, mroczny i jakby pozbawiony przysz³oci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to wiat bez tlenu.
I wreszcie najczêciej wystawiany Dzieñ Walentego (Walentynki), który sw¹
prapremierê mia³ 16 kwietnia 2004 roku w Teatrze l¹skim w Katowicach (re¿.
Beata Dzianowicz). To utwór bardziej tradycyjny w formie, a sam autor okreli³
go jako swego rodzaju kontynuacjê dramatu Michai³a Roszczyna Walentin i Walentina28. Roszczyn, przedstawiciel dramaturgii rosyjskiej lat 70. i 80., przedstawi³ w swoim utworze historiê mi³osnego trójk¹ta, stworzonego przez intrygantkê
Katiê. Wyrypajew opisuje dzieje Walentyny i Katii 20 lat póniej. Akcja utworu
rozgrywa siê podczas 60. urodzin Walentyny i siêga zarówno wstecz, do czasów
jej m³odoci, jak i wprzód  do roku 2012. Ta swoista gra z czasem sprawia, i¿
wydarzenia obserwujemy z niezwyk³ej perspektywy. Ten dziwny i pe³en sprzecznoci spektakl jest s³odko-gorzk¹ opowieci¹ o mi³oci. Mi³oæ u Wyrypajewa jest
niemo¿liwa bez cierpienia, które przynosi radoæ i ukojenie oraz nadaje ¿yciu
sens. Czy trzeba siê z tym przes³aniem zgadzaæ? Niekoniecznie. Ale jednego
Wyrypajewowi odmówiæ nie mo¿na. Talentu29.
Ostatni¹ znan¹ polskiemu widzowi sztuk¹ Wyrypajewa jest Ja. To tekst wyj¹tkowy, albowiem napisany specjalnie na zamówienie toruñskiego Teatru im.
W. Horzycy i tam te¿ wystawiony (premiera: 15 maja 2005). Sam re¿yser, Wiktor
Ry¿akow, okreli³ ten utwór jako fantazjê teatraln¹, nie ma tu bowiem fabu³y, akcji,
26
27

D. Wy¿yñska, Wo³anie w chaosie, Gazeta Wyborcza z 13 listopada 2003.
I.N. Czapska, Idzie nowe, ¯ycie Warszawy z 14 listopada 2003 (s³owa Ma³gorzaty Bogajewskiej, która re¿yserowa³a tê sztukê w warszawskim Teatrze Powszechnym w roku 2003).
28 K. Kopka, Iwana Wyrypajewa walka o oddech, Dialog 2003, nr 6.
29 N. Zdanowa-Fijewska, S³odko gorzka opowieæ o mi³oci, [online] <www.polskieradio.pl>,
dostêp: 13 grudnia 2005.
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konfliktu. Jest to rzecz o teatrze, tradycji, konwencjach; rzecz do refleksyjnego odbioru, a nie ledzenia perypetii bohaterów, którzy zarysowani s¹ nader fragmentarycznie.
Utwory Iwana Wyrypajewa coraz czêciej okrela siê mianem g³osu pokolenia, generacji uwa¿aj¹cej siê przede wszystkim za Europejczyków, a dopiero
potem okrelaj¹cej swoj¹ to¿samoæ narodow¹  czyli tych, którzy s¹ obecnie
najliczniejsz¹ teatraln¹ publicznoci¹, tak¿e w Polsce. Mo¿e st¹d bierze siê tak
znaczna popularnoæ tego dramaturga?

***
Popularyzacja wspó³czesnej dramaturgii rosyjskiej w Polsce wskazuje na to,
i¿ nie jest to chwilowa moda, lecz prze³amane zosta³y wreszcie pewne stereotypy
i na Rosjê zaczynamy patrzeæ z innej perspektywy. Dostrzegamy, jak wiele mamy
ze sob¹ wspólnego. I mieæ nale¿y nadziejê, i¿ teatralna moda na Rosjê bêdzie
zjawiskiem trwa³ym.
Ðåçþìå
Òåàòðàëüíàÿ ìîäà íà Ðîññèþ.
Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ äðàìàòóðãèÿ íà ïîëüñêèõ ñòåíàõ (ïîñëå 1989 ãîäà)
1989 ãîä áûë ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì â ïîëüñêî-ðóññêèõ êóëüòóðíûõ îòíîøåíèÿõ
 â ïðîøëîå óøëî âðåìÿ, êîãäà î òîì ÷òî ÷èòàòü, èçäàâàòü è ñìîòðåòü, ðåøàëè ïîëèòè÷åñêèå
âëàñòè.
Â íà÷àëå 90-òûõ ãîäîâ ýòî ïðîÿâëÿëîñü â ãëóáîêîé ðóñîôîáèè.
Åäèíñòâåííîé îáëàñòüþ íå ïîäâåðãàþùåéñÿ ýòîìó ÿâëåíèþ áûë òåàòð. Íà ïîëüñêèõ
ñöåíàõ íåïðåðûâíî è â çíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå öàðñòâîâàëà ðóññêàÿ äðàìàòóðãèÿ, êàê
êëàññè÷åñêàÿ òàê è ñîâðåìåííàÿ.
Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû 90-òûõ ãîäîâ íàáëþäàåòñÿ ïîñòåïåííûé ðîñò óâëå÷åíèÿ
ñîâðåìåííîé ðóññêîé äðàìàòóðãèåé, à ñ ïåðåëîìà 20 è 21 âåêîâ ìîæåì äàæå ãîâîðèòü
î òåàòðàëüíîé ìîäå íà Ðîññèþ.
Summary
The fad for Russia at the stage.
Contemporary Russian dramaturgy on Polish stages (after 1989)
Since the political tranformations in Poland in 1989, theatre has been the only area, not affected
by the hostile attitude towards Russian culture.
Initially, that is the years 1989-1995, the changes made Russian literature disappear from the
Polish artistic marked completely. Only the second half of the last 20th century decade balance to it.
The slighttest fluctuactions have been noticed at the theatre, where Russian art is the second most
popular after Polish.
In the beginning of 21th century the new Russian literature and the new Russian drama are very
popular in Poland.
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Znów o Puszkinowskich przek³adach ballad Mickiewicza
Wzajemne przek³ady Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina stanowi¹
istotny element twórczego zwi¹zku obu poetów. Bezdyskusyjnym pozostaje fakt,
i¿ wybór Mickiewiczowskich dzie³ do t³umaczenia, jakiego dokona³ rosyjski
wieszcz, nie by³ przypadkowy. Podkrela siê, ¿e przek³ady mia³y du¿e znaczenie
dla rozwoju wiadomoci artystycznej poety  wzbogaca³y jego warsztat poetycki,
umo¿liwia³y poszerzenie rosyjskiej literatury o nowe style artystyczne, a to pozwala³o na oryginalniejsze i wiarygodniejsze zaprezentowanie ówczesnej rzeczywistoci1. Odnotowano zainteresowanie Puszkina utworami o charakterze ludowym i narodowym, zbie¿ne z poetyk¹ romantyzmu i koncepcj¹ po¿ytecznych
t³umaczeñ, której inicjatorami byli dekabryci2.
Warto bli¿ej przyjrzeæ siê pogl¹dom na sztukê przek³adu w pocz¹tkach XIX w.,
kiedy kszta³towa³a siê uznawana do dzi zasada maksymalnej bliskoci w stosunku
do orygina³u traktowanego jako ca³oæ artystyczna. W zwi¹zku z ide¹ zbli¿enia
duchowego narodów wzros³a wówczas rola sztuki translatorskiej, umo¿liwiaj¹cej
zapoznanie siê z kultur¹ i ¿yciem duchowym innych nacji. Ogromne zainteresowanie ¿yciem wewnêtrznym jednostki oraz swoistociami kultur narodowych ³¹czy³o
siê z refleksj¹ nad istot¹ i znaczeniem jêzyka. Poezjê uznano wówczas za najwy¿sz¹ formê realizacji jêzyka.
W epoce romantyzmu pojawi³ siê nowy typ t³umacza. Interesowa³a go osobowoæ autora tekstu, dzie³o i jego wartoci oraz mo¿liwoci interpretacji ideowoartystycznej. Jednoczenie prawo artysty do swobody twórczej, eksponowane
przez za³o¿enia romantyzmu, umo¿liwia³o wyra¿anie uczuæ i myli translatora.
Dostosowywanie treci przek³adanego utworu do ducha w³asnego narodu, poci¹gaj¹ce za sob¹ bardziej b¹d mniej istotne odstêpstwa od orygina³u, stanowi³o
1 J. widziñski, Adam Mickiewicz w opiniach rosyjskich i radzieckich, Filologia Rosyjska,
nr 27, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznañ 1992, s. 106.
2 Z. Grosbart, Puszkinowskie t³umaczenia Mickiewicza a dzieje przek³adu w Rosji. Dwie propozycje metodologiczne, [w:] Spotkania literackie. Z dziejów powi¹zañ polsko-rosyjskich w dobie
romantyzmu i neoromantyzmu, pod red. B. Galstera i J. Kamionkowej, Ossolineum, Wroc³aw
 Warszawa  Gdañsk 1973, s. 92.
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typowy, a nawet po¿¹dany zabieg. Za najistotniejsze uwa¿ano nie idealne odtworzenie treci przek³adanego utworu, a wierne przeniesienie jego idea³u poetyckiego. Jeli dzie³o obcojêzyczne jako tekst stanowi³o ów idea³, wówczas t³umaczone
by³o z najwiêksz¹ skrupulatnoci¹ i wiernoci¹. Dosyæ znamienny jest fakt, i¿
romantyczne teorie przek³adu odnosi³y siê g³ównie do t³umaczenia poetyckiego, co
wi¹za³o siê bezporednio z przekonaniem o wy¿szoci poezji nad proz¹. Obiektywne trudnoci t³umaczenia wierszem (idea³ przek³adu romantycznego) wymusza³y wiêksz¹ swobodê w stosunku do orygina³u. W zwi¹zku z tym przek³ady
poetyckie, w odró¿nieniu od prozaicznych, uwa¿ane by³y za dzie³a nale¿¹ce bardziej do t³umacza ni¿ do ich autora. T³umaczenia te zwykle w³¹czano do zasobów
literatury ojczystej i nie traktowano ich jako pimiennictwa obcego3.
Zygmunt Grosbart, zajmuj¹cy siê problematyk¹ t³umaczeñ tekstów Mickiewicza przez rosyjskiego wieszcza, zauwa¿y³, ¿e Puszkinowskie opracowania tekstów
obcojêzycznych s¹ stosunkowo nieliczne, jednak¿e odgrywaj¹ istotn¹ rolê w ewolucji sztuki translatorskiej w Rosji. Chocia¿ brak jednolitej interpretacji koncepcji
Puszkina zwi¹zanych z t³umaczeniem, niew¹tpliwy pozostaje fakt cis³ego powi¹zania twórczoci przek³adowej poety z jego oryginaln¹ twórczoci¹. W latach 30.
XIX w., a szczególnie podczas drugiej jesieni bo³dinowskiej, wzros³o zainteresowanie rosyjskiego poety folklorem i twórczoci¹ ludow¹. Powsta³y wówczas banie cile powi¹zane z pieniami i podaniami ludowymi. Na ów okres przypadaj¹
równie¿ intensywne studia pisarza nad dziejami powstania Pugaczowa. Prawdopodobnie dlatego zainteresowa³ go motyw buntu ch³opa z Mickiewiczowskich Czatów4.
Przek³ady ballad polskiego wieszcza stworzone przez Puszkina uznano za
genialne. Kszta³t, jaki nada³ im poeta, sprawi³, ¿e nale¿y je uznaæ za naturaln¹
kontynuacjê tradycji folkloru rosyjskiego. Zdaniem Wiktora Choriewa, sta³o siê to
mo¿liwe, gdy¿ rosyjski wieszcz zawsze dok³adnie oddaje treæ i ideê orygina³u,
a umiej¹c w razie koniecznoci pomin¹æ szczegó³y drugorzêdne, niezbyt wa¿ne,
wspaniale odtwarza doskona³¹ formê artystyczn¹ ballad Mickiewicza5. Pogl¹d ten
doskonale odzwierciedla pracê nad t³umaczeniem Trzech Budrysów. Przek³ad tej
ballady, zakoñczony 28 padziernika 1833 r. w Bo³dinie, zdaniem Jerzego A. Jucewicza by³ wynikiem pomy³ki, gdy¿ Puszkin da³ siê zwieæ pozorom, o ile nie
3 S³ownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wroc³aw
 Warszawa  Ossolineum, Kraków 1994, s. 801802. Por. Z. Grosbart, Puszkinowskie t³umaczenia..., s. 8587, 9091.
4 Z. Grosbart, Zagadnienie adekwatnoci w Puszkinowskich przek³adach ballad Mickiewicza,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego. Nauki Humanistyczno-Spo³eczne, seria I, z. 41, £ód
1965, s. 79.
5 Cyt. za: Z. Grosbart, Puszkinowskie t³umaczenia..., s. 96.
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popad³ w pu³apkê jak inni. S¹dzi³ zapewne, ¿e ma do czynienia z oryginalnym
materia³em ¿mudzkim czy litewskim ludowym, któremu Mickiewicz nada³ tylko
oryginalny kszta³t i poetycki szlif. Przet³umaczy³ zatem tê znakomit¹ balladê i opublikowa³ jako w³asn¹6. J. A. Jucewicz przedstawia przek³ad tej¿e ballady na jêzyk
francuski pióra P. Merimèego, który przet³umaczy³ wiersz Puszkina, przekonany
prawdopodobnie, i¿ wpad³ mu w rêce okaz ludowej poezji litewskiej. Nie zdawa³
sobie sprawy z faktu, ¿e wczeniej ju¿ przet³umaczono balladê Mickiewicza i
opublikowano w numerze 3 periodyku Revue entrangere de la litterature et des
scientes z 1834 r.7 Pracê Puszkina równie¿ poprzedzi³ inny przek³ad tego¿ utworu na jêzyk rosyjski. Czasopismo Syn Otieczestwa i Siewiernyj Archiw w 1829 r.
opublikowa³o prozatorsk¹ wersjê Trzech Budrysów autorstwa Tadeusza Bu³haryna. Puszkin pos³u¿y³ siê owym przek³adem w swej pracy. Z. Grosbart odnalaz³
informacje o tym, i¿ rosyjski poeta t³umaczy³ tekst Mickiewicza dwukrotnie8.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e ostateczny wariant translatorskich zmagañ Puszkina z dzie³em Mickiewicza okazuje siê byæ bardziej konkretny i sprecyzowany. Pisze on:
na jednym z wczesnych (choæ zapewne nie pierwszym, jak wskazuje dok³adniejsza analiza wariantów brulionowych) etapów pracy nad tym przek³adem poeta
rezygnuje z dos³ownoci w t³umaczeniu i wprowadza nowy obraz: ¿ony kupców
ruskich jak ikony, w srebrze i per³ach. £atwo zauwa¿yæ, ¿e obraz ten, nie maj¹cy
nic wspólnego ze s³owami orygina³u [...], jest bardziej adekwatny, podkrela bogactwo kupców nowogrodzkich. Wyraz îêëàä (metalowe okucie zdobi¹ce ikonê),
zaczerpniêty z innego przek³adu, podsun¹³ Puszkinowi rozwiniêcie, skonkretyzowanie i sprecyzowanie jego w³asnej wersji  ¿ony kupców jak ikony w okryciach.
Da³o to w efekcie obraz piêkny, pyszny i bogaty9.
Literacka wersja historii, której powstanie ma zwi¹zek z postaci¹ Wincentego
Budrewicza, filomaty i przyjaciela Mickiewicza, zwanego przez przyjació³ Budrysem, posiadaj¹cego dwóch braci têgich i krzepkich jak on sam (prototypy synów
6 J. Jucewicz, Powinowactwa i mistyfikacje, Fakty 1980, nr 34, s. 9. Por.: ß. Ë. Ëåâêîâè÷, Ïåðåâîäû Ïóøêèíà èç Ìèöêåâè÷à, [w:] idem, Ïóøêèí. Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû,
Íàóêà, Ëåíèíãðàä 1974, t. 7, s. 158.
7 J. Jucewicz, op. cit., s. 9.
8 Z. Grosbart, Puszkinowskie t³umaczenia..., s. 103. Aleksander Feduta uzna³, i¿ polski tekst
ballady i prozatorski przek³ad Bu³haryna nie by³y wystarczaj¹cymi bodcami dla Puszkinowskiego
geniuszu. Jego zdaniem, zewnêtrznym i jednoczenie najistotniejszym czynnikiem sta³y siê wydarzenia w Polsce w listopadzie 1830 r. Podejcie to mog³oby potwierdziæ powstanie takich utworów,
jak: Oszczercom Rosji i Rocznica Borodina. À. Ôåäóòà, Òðè Áóäðûñà: àâòîðñêèé òåêñò
 ïîäñòðî÷íèê  ïîýòè÷åñêèé ïåðåâîä, [online] <http://filologija.vukhf.lt/813/5_2%20Feduta%20Red%20AVTORA%20i%20prav%20E_R.doc>, s. 4.
9 Cyt. za: Z. Grosbart, Puszkinowskie t³umaczenia..., s. 104. Aleksander Feduta analizuje przek³ad Puszkinowski na podstawie prozatorskiego t³umaczenie Bu³haryna  À. Ôåäóòà, op. cit.,
s. 611.
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z ballady) i przez pewien czas mieszkaj¹cego w Moskwie wraz z Mickiewiczem,
Malewskim i Je¿owskim10, po polsku uzyska³a nastêpuj¹cy kszta³t:
Stamt¹d ja przed pó³wiekiem, gdym by³ m³odym cz³owiekiem,
Laszkê sobie przywioz³em za ¿onê;
A choæ ona ju¿ w grobie, jeszcze dot¹d j¹ sobie
Przypominam, gdy spojrzê w tê stronê11.

Z kolei zakoñczenie ballady:
Lecz nim zdobycz pokaza³, stary Budrys ju¿ kaza³
Prosiæ goci na trzecie wesele12.

U Puszkina zabrzmia³o nastêpuj¹co:
Ñòàðûé Áóäðûñ õëîïî÷åò è ñïðîñèòü óæ íå õî÷åò,
À ãîñòåé íà òðè ñâàäüáû ñçûâàåò13.

Przek³ad sporz¹dzony przez Puszkina w Bo³dinie, mimo pewnej swobody,
dos³ownie odzwierciedla stylistykê utworu poetyckiego z uwzglêdnieniem najsubtelniejszych szczegó³ów metrum wiersza. Prócz tego zachowuje ogólny zamys³ autora.
Mickiewicz napisa³ balladê wierszem sylabotonicznym, zastosowa³ czterostopowiec
anapestyczny przepleciony z trójstopowcem anapestycznym oraz wprowadzi³ redniówkê. W czterowersowych strofach rozmieci³ ¿eñskie rymy zewnêtrzne (wers 2
i 4) i wewnêtrzne ustabilizowane (wers 1 i 3). Dok³adnie tak¹ budowê przeniós³ do
swego t³umaczenia Puszkin. Z. Grosbart odnotowa³, i¿ rosyjski poeta, podobnie jak
jego polski przyjaciel, urozmaica³ rytmikê wiersza, wprowadzaj¹c do anapestu stopy
pomocnicze, np. trochej, pirych, spondej. Literaturoznawca zwróci³ równie¿ uwagê
na opiniê W. Briusowa, który podkrela³, ¿e t³umaczenie historii o Budrysie to
pierwszy przyk³ad zastosowania anapestu w utworach, do których poeta przywi¹zywa³ du¿¹ wagê14. Dziêki genialnemu przek³adowi czytelnicy rosyjscy mogli zapoznaæ siê z nowatorsk¹ form¹ poezji Mickiewicza, który w owym czasie z sukcesem
eksperymentowa³ na wersyfikacji polskiej. Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ to ballada, któr¹
obdarzono cechami pieni ludowej. Zastosowano w niej typowy podzia³ na czterowersowe strofy oraz wprowadzono refren:
10
11
12
13
14

J. Jucewicz, op. cit., s. 9.
A. Mickiewicz, op. cit., s. 260.
Ibidem, s. 261.
Âíîâü ñ Ïóøêèíûì..., s. 54.
Z. Grosbart, Zagadnienie adekwatnoci..., s. 87. Por. U. Marchel, Mickiewicz a Puszkin 
wzajemne przek³ady, Acta Polono-Ruthenica 2001, nr 6, Wyd. UWM w Olsztynie, s. 275.
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Ñíåã íà çåìëþ âàëèòñÿ, ñûí äîðîãîþ ì÷èòñÿ,
È ïîä áóðêîþ íîøà áîëüøàÿ [...]
Íåò, îòåö ìîé; ïîëÿ÷êà ìëàäàÿ.
Ñíåã ïóøèñòûé âàëèòñÿ; âñàäíèê ñ íîøåþ ì÷èòñÿ,
×åðíîé áóðêîé åå ïîêðûâàÿ [...]
Íåò, îòåö ìîé; ïîëÿ÷êà ìëàäàÿ.
Ñíåã íà çåìëþ âàëèòñÿ, òðåòèé ñ íîøåþ ì÷èòñÿ,
×åðíîé áóðêîé åå ïîêðûâåò15.

Autor przek³adu zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e styl ballady  gatunku zrodzonego na kanwie pieni ludowej i dumy sentymentalnej oraz dumy grozy  w znacz¹cy sposób okrelaj¹ pierwiastki ludowe. wiadomie podkrela³ je wiêc i potêgowa³, wykorzystuj¹c elementy rodzimego folkloru. Z. Grosbart odnotowa³, i¿ Puszkin zamieni³ równie¿ wystêpuj¹ce u Mickiewicza s³owa pozbawione zabarwienia
stylistycznego na wyrazy potoczne i ludowe. Genialny translator zamieni³ równie¿
imiona wodzom litewskim i pomiesza³ strony walcz¹ce. Zapisa³:
Ïàç èäåò íà ïîëÿêîâ, à Îëüãåðä íà ïðóñàêîâ,
À íà ðóññêèõ  Êåñòóò  âîåâîäà16.

podczas gdy u Mickiewicza fragment ten brzmi:
Olgierd ruskie posady, Skirgie³³ Lachy s¹siady,
A ksi¹dz Kiejstut napadnie Teutony17.

Krytycy ró¿nie komentuj¹ ów chwyt literacki, warto jednak wspomnieæ
o koncepcji W. Choriewa, który zak³ada, i¿ t³umacz traktowa³ balladê jako bajkê
i dlatego imiona ksi¹¿¹t nie by³y dlañ istotne18. Zwi¹zków ballady z bajkami Puszkina doszukuje siê równie¿ J. Lewkowicz, odnotowuj¹c, ¿e stary Budrys i jego
synowie zostali potraktowani w duchu moralnoci ludowej, w myl której mi³oæ
i zgoda warte s¹ wiêcej ni¿ bogactwa czy ³upy19.
Szczególnego znaczenia nabiera wprowadzenie magicznej liczby trzy: Budrys
posiada trzech synów, wszyscy trzej s¹ Litwinami, wyruszaj¹ na trzy strony
15
16
17
18

Âíîâü ñ Ïóøêèíûì..., s. 5354.
Ibidem, s. 51.
A. Mickiewicz, op. cit., s. 259.
Por. Z. Grosbart, Zagadnienie adekwatnoci..., s. 7989. W. Choriew, Znowu o balladach
Mickiewicza w t³umaczeniu Puszkina, Przegl¹d Humanistyczny 1998, nr 7, s. 4648.
19 ß. Ë. Ëåâêîâè÷, op. cit., s. 159.

186

Ma³gorzata Stachurka

wiata. Z Wilna wyruszaj¹ trzy wyprawy. Po powrocie wszystkich trzech synów
Budrys organizuje trzy wesela. W folklorze czêste by³o wystêpowanie triad: trzech
córek, trzech synów, trzech ¿yczeñ, trzech zagadek, trzykrotnego wypowiedzenia
zaklêæ czy wezwañ, trzech darów. Zazwyczaj trzecia z postaci, trzecie z wydarzeñ
czy zaklêæ by³o w³aciwe, najlepsze, posiada³o najwiêksz¹ moc (dobr¹ lub z³¹)20.
W balladzie o Budrysie pierwsze trzy strofy stanowi¹ wprowadzenie, kolejne trzy
przedstawiaj¹ propozycje wypraw dla ka¿dego z m³odzieñców i informuj¹ o mo¿liwych nagrodach. Trzy dalsze to rozmylania starca zwi¹zane z w³asn¹ przesz³oci¹ i przysz³oci¹ synów. Ostatnia z triad zbudowana jest na zasadzie niemal
lustrzanego odbicia trzykrotnie tej samej sytuacji. Decyzja o zapraszaniu goci na
wesele, która nastêpuje po magicznym trzykrotnym powtórzeniu sytuacji, stanowi
rozwi¹zanie akcji. Wesele, mi³oæ po grób, szczêliwy powrót do domu, b³ogos³awieñstwo na drogê  to inne elementy cile powi¹zane z tematyk¹ ludow¹.
Pojawi³y siê one w oryginale u Mickiewicza i prawdopodobnie zwróci³y uwagê
Puszkina, który ¿ywo interesowa³ siê folklorem.
Dosyæ interesuj¹co wprowadzony zosta³ w utworze motyw Polski i Polaków.
Zarówno w tekcie Mickiewicza, jak i w rosyjskim przek³adzie bogactwo, dostatek i stabilizacja skojarzone zosta³y z kupieckim Ni¿nim Nowogrodem. Walecznoæ, potêgê i bogactwo przypisano Krzy¿akom i plemionom pruskim. Polska
 pañstwo tradycji rycerskich, otrzyma³a nieco inny wizerunek w ka¿dej z wersji.
Mickiewicz pisa³:
[ ] niech trzeci poza Niemen poleci
Nêdzne znajdzie tam sprzêty domowe,
Ale za to wybierze dobre szable, puklerze,
I mnie stamt¹d przywiezie synowê21.

Umiejêtnoci ¿o³nierskie i walecznoæ Lechitów przez rosyjskiego poetê ocenione zosta³y dosyæ dwuznacznie (íà ëÿõà ïóñòü óäàðèò áåç ñòðàõà [...] ñàáåëü
âçÿòü òàì íå õóäî). W obu wersjach mówi siê o kraju, który nie posiada wielu
bogactw, dostatku, blasku w szerokim tego s³owa znaczeniu. Jednak¿e wartoci¹, która pozwala dyskredytowaæ wymienione wczeniej miejsca na wiecie
i która predestynuje do pierwszeñstwa tylko i wy³¹cznie ojczyznê Mickiewicza,
jest uroda polskich kobiet. Puszkin zachowa³ w swym t³umaczeniu takie elementy,
jak wypowied Budrysa dotycz¹ca ma³¿onki czy opis powrotu ka¿dego z jego
synów. Opiewani przez poetów m³odzieñcy wyruszyli we wszystkie strony wiata,
20
21

W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, s. 434435.
A. Mickiewicz, op. cit., s. 260.
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ale ¿ony przywieli wy³¹cznie z Polski. Warto dok³adniej przyjrzeæ siê wzmiance
na temat urody Polek. Mickiewicz uj¹³ zjawisko nastêpuj¹co: Bo nad wszystkich
ziem branki milsze Laszki kochanki22, z kolei Puszkin stwierdzi³: Íåò íà ñâåòå
öàðèöû êðàøå ïîëüñêîé äåâèöû23. Rosyjski poeta, koneser urody kobiecej,
zdecydowa³ siê na gloryfikacjê i swoisty ho³d wobec piêkna s¹siadek zza Niemna.
Uczyni³ tak, gdy¿ jego prywatne dowiadczenia (m.in. znajomoæ z hrabin¹ Eliz¹
z Branickich Woroncow¹ i z Karolin¹ z Rzewuskich Sobañsk¹) w pe³ni potwierdza³y ogólnie przyjêt¹ opiniê o Polkach.
Wojewoda Puszkina, w odró¿nieniu od polskiej wersji historii starego Budrysa, to pierwszy z przek³adów utworu Mickiewicza Czaty. Ballada ukraiñska na
jêzyk rosyjski. Zmiany w t³umaczonym tekcie dotycz¹ zarówno treci, jak i formy zewnêtrznej. Z. Grosbart, poddaj¹c analizie rozbie¿noci pomiêdzy orygina³em
a t³umaczeniem, stwierdza, ¿e Puszkin opowiada nie o zdradzie ¿ony, lecz o rywalizacji dwóch mê¿czyzn o kobietê. Dla niego istotniejsz¹ postaci¹ w utworze staje
siê wojewoda. Panna, która zdradzi³a dla pieniêdzy, nie porusza wyobrani pisarza. T³umi¹c w przek³adzie motywy liryczne i wysuwaj¹c na plan pierwszy
postaci wojewody i hajduka, ich stosunki wzajemne, Puszkin tym samym nada³
balladzie wiêksz¹ ostroæ socjaln¹, pog³êbi³ jej treæ ideow¹. Takiemu zamierzeniu
poety nie odpowiada³ ³agodny, p³ynny wiersz orygina³u, dlatego zamieni³ go wed³ug swej interpretacji, potêguj¹c napiêcie w utworze oraz nadaj¹c mu rytm bardziej urywany i energiczny24  koncepcja J. Jegorowej jest interesuj¹ca, chocia¿
mo¿na z ni¹ polemizowaæ. Z. Grosbart uwa¿a, ¿e bezsporny pozostaje fakt odstêpstwa od formy wierszowej orygina³u. Z jego opini¹ polemizuje Wiktor Choriew, który wysuwa tezê, i¿ Wojewoda obok Trzech Budrysów to przyk³ady dzie³,
którym nadano w jêzyku rosyjskim pe³n¹ i doskona³¹ formê. Przychyla siê do
opinii, ¿e zmiana metrum pierwszej ballady mog³a byæ podyktowana d¹¿eniem do
spotêgowania dynamizmu i wartkoci akcji utworu. Puszkin móg³ zdecydowaæ siê
na zastosowanie trocheja równie¿ z tego powodu, ¿e metrum to dominowa³o
w pisanych wówczas przez niego bajkach. Przek³ad zachowuje jednak rymy zbli¿one do wewnêtrznego rymu orygina³u25. Napisan¹ anapestem balladê przet³umaczono trochejem26. Metrum to czêsto pojawia³o siê w Puszkinowskich utworach
o tematyce ludowej, gdy¿ pozwala³o na podniesienie dramatyzmu i napiêcia utworu. W³anie zmiana rytmu, zdaniem Z. Grosbarta, pozwoli³a na odtworzenie dyna22
23
24
25
26

Ibidem.
Âíîâü ñ Ïóøêèíûì..., s. 52.
Cyt. za: Z. Grosbart, Zagadnienie adekwatnoci..., s. 90.
W. Choriew, op. cit., s. 45.
O wykorzystaniu przez Puszkina innej budowy zwrotek i innej rytmicznej struktury wierszy
podczas t³umaczenia wspomina U. Marchel, op. cit., s. 275.
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mizmu, jaki cechuje utwór Mickiewicza. Jêzyk t³umaczenia wykazuje silne zwi¹zki z folklorem i opiera siê na formach potocznych, które wystêpuj¹ nie tylko
w wypowiedziach bohaterów, ale tak¿e w narracji autorskiej. Pe³ne pogardy zwroty wojewody do s³u¿by to dok³adna transpozycja wersji polskiej. Z tekstu polskiego zapo¿yczono równie¿ chwyt literacki polegaj¹cy na dope³nieniu charakterystyki
pana informacj¹ zawart¹ w wypowiedzi zakochanego m³odzieñca:
Áåëîé ãðóäè âîçäûõàíüå,
Íåæíîé ðó÷êè ïîæèìàíüå 
Âîåâîäà âñå êóïèë [...]
Íå èñêàë îí, íå ñòðàäàë îí,
Ñåðåáðîì ëèøü ïîáðÿöàë îí,
è åìó òû îòäàëàñü...27

Mickiewicz owo przedstawienie sformu³owa³ nastêpuj¹co:
Nawet twoje westchnienia, nawet rêki cinienia
Wojewoda ju¿ z góry zap³aci³ [...]
On nie kocha³, on nie jêcza³, tylko trzosem zabrzêcza³,
Ty mu wszystko przeda³a na wieki...28

M³ody kozak Naum pos³uguje siê bardzo prostym jêzykiem. Jego wypowied
to dowód wra¿liwoci i szlachetnoci ch³opca. Puszkin w tym przypadku zdecydowa³ siê na odstêpstwo od wersji pierwotnej. Dziêki zamianie ca³ego kompleksu
s³ów uda³o mu siê w sposób doskona³y odtworzyæ klimat polskoci  przenieæ do
utworu stylistykê, sk³adniê i intonacjê mowy polskiej. Jednoczenie warto zasygnalizowaæ, i¿ w innym fragmencie, opisuj¹cym przygotowania wojewody do
rozprawy z konkurentem, Puszkin ca³kowicie pomija niektóre sformu³owania Mickiewicza opisuj¹ce obce dla Rosjan realia. Wersja rosyjska eliminuje typowo
polskie epitety ludowe, by stworzyæ efekt neutralnoci narodowej i staæ siê bli¿sz¹
rodzimemu czytelnikowi29. Bez w¹tpienia przystêpniejsza i bardziej zwi¹zana
z tradycjami folklorystycznymi jest historia wojewody w opracowaniu Puszkina.
Zastosowany przez niego trochej pozwoli³ na zbli¿enie formy utworu do ludowej
wersji ballady, co spotêgowa³y równie¿ charakterystyczne powtórzenia:
Ñêîëüêî ëåò òîáîé ñòðàäàë ÿ,
Ñêîëüêî ëåò òåáÿ èñêàë ÿ!
27
28
29

Âíîâü ñ Ïóøêèíûì..., s. 4849.
A. Mickiewicz, op. cit., s. 258.
Z. Grosbart, Zagadnienie adekwatnoci..., s. 9396. Por. ß. Ë. Ëåâêîâè÷, op. cit., s. 162.
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Îò ìåíÿ òû îòïåðëàñü.
Íå èñêàë îí, íå ñòðàäàë îí,
Ñåðåáðîì ëèøü ïîáðÿöàë îí,
È åìó òû îòäàëàñü...30

Powtórzenia, refreny jedno- lub dwuwierszowe, dublowanie motywów sytuacyjnych w celu ich uwypuklenia s¹ typowe dla ballad ludowych31. Uk³ad powtórzeñ i refrenów w sposób istotny wi¹¿e siê z muzycznoci¹ wiersza. Co prawda
Wojewoda Puszkina nie sta³ siê pieni¹ ludow¹, jednak zdaniem Z. Grosbarta wp³yn¹³ na utwory, które wesz³y na sta³e do rosyjskiej literatury folklorystycznej i s¹
piewane do dzi (Ïåðåä âîåâîäîé ìîë÷à îí ñòîèò I. Turgieniewa, Íà Âîëãå
M. I. O¿egowa)32. Zadecydowa³y o tym prawdopodobnie wszystkie zastosowane
przez Puszkina zabiegi umo¿liwiaj¹ce przekazanie muzykalnoci orygina³u. Rosyjski
poeta odtworzy³ brzmienie Czatów poprzez zastosowanie niemal identycznych g³osek, które pojawiaj¹ siê w nieco innych kombinacjach33. Za³o¿enia t³umaczenia
wolnego, jakim jest transpozycja tego utworu na jêzyk rosyjski, pozwala³y na modyfikacje w obrêbie formy i treci dzie³a. Zmiany zwi¹zane z nazwaniem ¿ony wojewody pann¹34, a mê¿a  panem umo¿liwi³y wprowadzenie korekty w treci
ogólnej utworu35. Poniewa¿ to nie m¹¿ dowiaduje siê o zdradzie ¿ony, a bogaty pan
zastaje kochankê w objêciach rywala, informacja o tym, i¿ zdradzony ma³¿onek
 wojewoda zdyszany bie¿y w zamek z wciek³oci¹ i trwog¹, okaza³a siê zbêdna.
W wersji rosyjskiej opuszczono strofê pi¹t¹ i ósm¹:
Jedn¹ rêk¹ swe oczy kry³a w puklach warkoczy
I pier kry³a pod r¹bek bielizny;
Drug¹ rêk¹ od ³ona odpycha³a ramiona
Klêcz¹cego u kolan mê¿czyzny [...]

30
31

Âíîâü ñ Ïóøêèíûì..., s. 4849.
S³ownik folkloru polskiego, pod red. J. Krzy¿anowskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa
1965, s. 37. Wyrastaj¹c z powtarzania, bêd¹c pewn¹ jego postaci¹, refren zosta³ uznany za jeden
z podstawowych czynników konstrukcji artystycznej w ludowej twórczoci S³owian  obok akcentu artystycznego i symboliki. Niezale¿nie uwa¿ano refren za istotny sk³adnik i cechê ballady
jako pieni tanecznej, wi¹¿¹cy siê z jej dramatycznym i chóralnym charakterem. Ibidem, s. 346.
32 Z. Grosbart, Puszkinowskie t³umaczenia..., s. 99.
33 Z. Grosbart, Zagadnienie adekwatnoci..., s. 91, 96100. Por.: W. Choriew, op. cit., s. 4143.
34 J. Lewkowicz twierdzi, ¿e Puszkin pomyli³ siê wprowadzaj¹c s³owo panna. Zastosowa³ tylko
czêæ zwrotu: panna m³oda, co ca³kowicie zmieni³o sens wypowiedzi. ß. Ë. Ëåâêîâè÷, op. cit.,
s. 162.
35 J. Lewkowicz odnotowuje, i¿ Mickiewiczowski wojewoda to zdradzony m¹¿, wiêc jego
zemsta to wybuch niezadowolenia ura¿onego honoru. Puszkinowski wojewoda dzia³a z premedytacj¹, jest bezlitosnym i zdecydowanym mcicielem. Ibidem, s. 160162.
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Co wieczora on bêdzie, ton¹c w puchy ³abêdzie,
Stary ³eb na twym ³onie ko³ysa³,
I z twych ustek ró¿anych, i z twych liców rumianych
Mnie wzbronione s³odycze wysysa³36.

Ostatnia zwrotka otrzyma³a zupe³nie inny kszta³t ni¿ u Mickiewicza. Tajemnicê zwi¹zan¹ z rozwi¹zaniem akcji polski wieszcz utrzyma³ do koñca. Odkry³o j¹
ostatnie s³owo utworu:
Wy¿ej... w prawo... poma³u, czekaj mego wystrza³u,
Pierwej musi w ³eb dostaæ pan m³ody.
Kozak odwiód³, wyceli³, nie czekaj¹c wystrzeli³
I ugodzi³ w sam ³eb  wojewody37.

Puszkin, uwzglêdniaj¹c charakter pieni ludowych, zrezygnowa³ z efektownego dramatycznego rozwi¹zania akcji. mierci bohatera powiêci³ ca³¹ zwrotkê,
nasycaj¹c j¹ powtórzeniami:
Âûñòðåë ïî ñàäó ðàçäàëñÿ.
Õëîïåö ïàíà íå äîæäàëñÿ;
Âîåâîäà çàêðè÷àë,
Âîåâîäà ïîøàòíóëñÿ...
Õëîïåö, âèäíî, ïðîìàõíóëñÿ:
Ïðÿìî â ëîá åìó ïîïàë38.

Przek³ad, jaki przygotowa³ Puszkin, w pierwszej chwili zwraca uwagê przede
wszystkim odstêpstwami od orygina³u. G³êbsza analiza pozwala jednak dostrzec
doskona³oæ owej pracy. Czy mia³ na to wp³yw czas powstania utworu? Trudno to
autorytatywnie stwierdziæ, chocia¿ przytoczona przez Z. Grosbarta informacja
o dwóch autografach przek³adu39, z których drugi oznaczony jest dat¹ 28 padziernika 1833 Bo³d[ino], sugerowa³aby, i¿ w Bo³dinie powsta³a ostateczna wersja t³umaczenia. Tajemnicza atmosfera maj¹tku na ziemiach ni¿niegorodzkich pozwoli³a pisarzowi na zakoñczenie czy te¿ nadanie ostatecznej wersji literackiej
36
37
38
39

A. Mickiewicz, op. cit., s. 257, 258.
Ibidem, s. 259.
Âíîâü ñ Ïóøêèíûì..., s. 50.
Z. Grosbart pisze: Wed³ug Lernera, na którego powo³uje siê J. Tyc, znane s¹ dwa autografy Czat; fotografiê póniejszego z dat¹ 28 padziernika 1833 Bo³d[ino] podali L. Modzalewski
i B. Tomaszewski w wyd. Ðóêîïèñè Ïóøêèíà. J. Tyc zwraca uwagê, ¿e podczas gdy w druku
utwór zosta³ zatytu³owany jako Âîåâîäà. Ïîëüñêàÿ áàëëàäà èç Ìèöêåâè÷à, to w autografie mamy
tytu³ Czaty i podtytu³ Ïîäðàæàíèå Ìèöêåâè÷ó, ujêty w nawias i podkrelony. Z. Grosbart, Zagadnienie adekwatnoci..., s. 89.
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niejednemu dzie³u (jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ chocia¿by zamkniêcie pracy nad
dzie³em ¿ycia  Eugeniuszem Onieginem). Byæ mo¿e podobnie by³o w przypadku
przek³adu historii wojewody. Do dnia dzisiejszego nie pojawi³a siê w literaturze
rosyjskiej doskonalsza wersja t³umaczenia tego utworu.
Na pracê nad balladami Trzech Budrysów i Czaty z³o¿y³y siê dwa istotne czynniki. Jednym z nich by³o du¿e zainteresowanie Puszkina folklorem i tradycj¹ ludow¹. wiadczy o tym tematyka i forma wielu utworów, zw³aszcza za dzie³ powsta³ych jesieni¹ 1833 r. (Historia Pugaczowa, Bajka o rybaku i rybce, Bajka o pi¹cej
królewnie i siedmiu junakach). Kolejnym wa¿nym elementem by³a osobista znajomoæ z polskim wieszczem. Lektura czwartego tomu zbiorowego wydania utworów
Mickiewicza musia³a sprowokowaæ ripostê literack¹ Puszkina  towarzysza spotkañ
w salonach moskiewskich i petersburskich. Skutkiem tego literatura rosyjska wzbogaci³a siê o dwa przek³ady funkcjonuj¹ce na prawach niezale¿nych dzie³ literackich
i zachwycaj¹ce do dzisiejszego dnia sw¹ doskona³oci¹.
Ðåçþìå
Âíîâü î ïóøêèíñêèõ ïåðåâîäàõ áàëëàä Ìèöêåâè÷à
Âçàèìíûå ïåðåâîäû Àäàìà Ìèöêåâè÷à è Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà ýòî ñóùåñòâåííûé
ýëåìåíò òâîð÷åñêîé ñâÿçè îáîèõ ïîýòîâ. Áåçóñëîâíûì ÿâëÿåòñÿ ôàêò, ÷òî ïîäáîð
ïðîèçâåäåíèé Ìèöêåâè÷à ê ïåðåâîäó, êîòîðûì çàíèìàëñÿ ðóññêèé ïîýò, íå áûë ñëó÷àéíûì.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ýòè ïåðåâîäû èìåëè áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ àðòèñòè÷åñêîãî
ñîçíàíèÿ Ïóøêèíà. Ðàñøèðÿëè åãî ïîýòè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ. Äàâàëè âîçìîæíîñòü îáîãàòèòü
ðóññêóþ ëèòåðàòóðó íîâûìè àðòèñòè÷åñêèìè ñòèëÿìè, ÷òî ïîçâoëÿëî îðèãèíàëüíåå
è äîñòîâåðíåå îòðàçèòü òîíêîñòè òàìîøíåé äåéñòâèòåëüíîñòè. Íà ðàáîòó íàä áàëëàäàìè
Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ è Âîåâîäà ñëîæèëèñü äâà ñóùåñòâåííûõ ôàêòîðà. Îäíèì èç íèõ
îêàçàëñÿ áîëüøîé èíòåðåñ ïîýòà ê ôîëêëîðó è íàðîäíîé òðàäèöèè. Ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýòîì
òåìàòèêà è ôîðìà ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîèçâåäåíèé, îñîáåííî òåõ, êîòîðûå ïîÿâèëèñü îñåíüþ
1833 ã. (Èñòîðèÿ Ïóãà÷åâà, Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå, Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è ñåìè
áîãàòûðÿõ). Ñëåäóþùèì âàæíûì ýëåìåíòîì áûëî ëè÷íîå çíàêîìñòâî Ïóøêèíà ñ ïîëüñêèì
ïîýòîì  ïðîðîêîì. Îçíàêîìëåíèå ñ IV òîìîì ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ìèöêåâè÷à äîëæíî áûëî
âûçâàòü áûñòðûé ëèòåðàòóðíûé îòâåò Ïóøêèíà  òîâàðèùà âñòðå÷ â ìîñêîâñêèõ
è ïåòåðáóðãñêèõ ñàëîíàõ. Ñëåäñòâèåì ýòîãî ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà îáîãàòèëàñü äâóìÿ
ïåðåâîäàìè, êîòîðûå ñòàëè ñóùåñòâîâàòü êàê íåçàâèñèìûå ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ,
âîñõèùàþùèå ñâîèì ñîâåðøåíñòâîì ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü.
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Ma³gorzata Stachurka
Summary
About Pushkins translations of Mickiewiczs ballads again

Adam Mickiewicz and Aleksander Pushkins mutual translations constitute an essential element of
the two artists creative relationship. The undisputed fact is that the choice of Mickiewiczs works for
translation made by the Russian poet was not accidental. It is emphasised that the translations mattered
the development of artistic awareness of the poet. They enriched his poetical output. They also enabled
to extend the range of artistic styles of Russian literature, which allowed more original and reliable
presenting subtlety of that reality. Two substantial factors influenced the work on ballads The Three
Lithuanians and The Ambush. One of them was the poets great interest in folklore and folk traditions.
It is proved in subject matters and forms of many pieces of work, especially those ones created in
autumn in the year of 1883 (The History of Pugachov, The Tale of the Fisherman and the Fish, The
Tale of the Dead Princess and the Seven Knights). The next significant fact was personal acquaintance with the Polish poet. Familiarization with the fourth volume of the complete edition of Mickiewiczs works must have induced the Pushkins literary riposte  the habitual guest in Moscow and
Petersburgs parlours. As a result Russian literature was enriched with two translations, existing on
equal footing of independent literary works, impressing with its excellence up to now.
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Ôðàíö³øàê Ñêàðûíà
³ áåëàðóñêàå Àäðàäæýííå (XVI ñò.)
Ïðû àñýíñàâàíí³ ã³ñòàðû÷íàé õàäû ïàäçåé çâÿðòàå íà ñÿáå ¢âàãó
âûðàçíàÿ àñàáîâàñöü áåëàðóñêàãà äóõî¢íà-òâîð÷àãà êàíòûíóóìó. Çðàçóìåëà,
ã³ñòîðûÿ ëþáîãà íàðîäà, ñàìîãà ÷àëàâåöòâà ¢âîãóëå ñòâàðàåööà àñîáàì³, ÿê³ÿ
ñ³ãíàë³çóþöü àá çàðàäæýíí³ íîâûõ ïåðûÿäà¢, ýïîõ ³ íàïà¢íÿþöü ³õ
êàíêðýòíûì çìåñòàì. Àäíàê ñâîåàñàáë³âàñöü, ñêëàäàíàñöü áåëàðóñêàãà
øëÿõó (øòî ¢ çíà÷íàé ñòóïåí³ àäëþñòðàâàëàñÿ ¢ ïðàöÿãëûì ïðàöýñå
âûïðàöî¢ê³ êàí÷àòêîâàãà íàöûÿíàëüíàãà ýòíîí³ìà  àä êðûâ³÷î¢, ðóñ³íà¢,
ë³öâ³íà¢ ³ íàâàò òóòýéøûõ  äà áåëàðóñà¢) óâàãîì³ëà, ïàâûñ³ëà ðîëþ
³ çíà÷ýííå êàíêðýòíûõ àñîá, äçåÿ÷à¢. Ðàãâàëîä ³ Ðàãíåäà, Óñÿñëà¢ ×àðàäçåé,
Å¢ôðàñ³ííÿ Ïîëàöêàÿ, Ê³ðûëà Òóðà¢ñê³, Ôðàíö³øàê Ñêàðûíà âûçíà÷àë³
ýïîõ³ ³ ñâåä÷ûë³ ñâà³ì ïàõîäæàííåì, æûöö¸âûì ë¸ñàì àá òûì, äçå æ ëÿæûöü
ó ñâåöå Áåëàðóñü.
Ìåíàâ³òà Íîâàãàðîäàê (ñó÷àñíû Íàâàãðóäàê, äàäàìî  ðàäç³ííàå ìåñöà
Àäàìà Ì³öêåâ³÷à) áû¢ ïåðøàé ñòàë³öàé Âÿë³êàãà êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàãà,
Ðóñêàãà ³ Æàìîéöêàãà. Ãýòà ãåðá Íîâàãàðîäêà Ïàãîíÿ ñòà¢ äçÿðæà¢íûì
ãåðáàì íîâà¢òâîðàíàé ïîë³ýòí³÷íàé äçÿðæàâû. Íà ñòàðàáåëàðóñêàé æà ìîâå
¢áà÷ûë³ ñâåò óñå çâîäû çàêîíà¢ Âÿë³êàãà êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàãà: Â³ñë³öê³ ñòàòóò
14231438 ãã., Ñóäçåáí³ê Êàç³ì³ðà ßãàéëàâ³÷à 1468 ã., òðû ðýäàêöû³ ñëàâóòûõ
Ñòàòóòà¢ 1529, 1566 ³ 1588 ãã., Òðûáóíàë 1586 ã., à òàêñàìà âÿë³êàÿ
êîëüêàñöü äàêóìåíòà¢ ìåòðûê³ Âÿë³êàãà êíÿñòâà  àðõ³âà, ÿê³ íàë³÷âàå íå
àäíó ñîòíþ òàìî¢. Óæûâàííå áåëàðóñêàé ìîâû ¢ ñôåðû àô³öûéíàãà
ñïðàâàâîäñòâà áûëî çàìàöàâàíà çàêàíàäà¢÷à ¢ Ñòàòóöå Âÿë³êàãà êíÿñòâà
¢ ðàçäçåëå 4, àðòûêóëå 1: À ï³ñàð çåìñê³ ïàâ³íåí ïà-ðóñêó ë³òàðàì³ ³ ñëîâàì³
ðóñê³ì³ ¢ñå äàêóìåíòû, âûï³ñê³ ³ ïîçâû ï³ñàöü, à íå ³íøàé ìîâàé ³ ñëîâàì³1.
Âàðòà ïðûïîìí³öü, øòî Àäàì Ì³öêåâ³÷ ó ñëàâóòûõ ñëàâÿíñê³õ ëåêöûÿõ,
êóðñ ÿê³õ ¸í ÷ûòà¢ ó Êîëåæ äý Ôðàíñ, ìîâó ñâàéãî äçÿö³íñòâà íàçûâà¢
ñàìàé ãàðìàí³÷íàé ³ ç óñ³õ ñëàâÿíñê³õ ìîâà¢ íàéìåíø çìåíåíàé. Âÿë³ê³ ïàýò
1

Ñòàòóò Âÿë³êàãà êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàãà 1588, Ì³íñê 2002, ñ. 61.
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íàãàäâà¢: Íà áåëàðóñêàé ìîâå, ÿêóþ íàçûâàþöü ðóñ³íñêàé àëüáî ë³òî¢ñêàðóñ³íñêàé, òàêñàìà ðàçìà¢ëÿå êàëÿ äçåñÿö³ ì³ëü¸íà¢ ÷àëàâåê; ãýòà ñàìàÿ
áàãàòàÿ ³ ñàìàÿ ÷ûñòàÿ ãàâîðêà, ÿêàÿ ¢çí³êëà äà¢íî ³ âûäàòíà ðàñïðàöàâàíà.
Ó ïåðûÿä íåçàëåæíàñö³ Ë³òâû âÿë³ê³ÿ êíÿç³ êàðûñòàë³ñÿ ¸þ äëÿ ñâà¸é
äûïëàìàòû÷íàé ïåðàï³ñê2.
Ñàìî ãåàïàë³òû÷íàå ìåñöàçíàõîäæàííå áåëàðóñêàãà ýòíàñó ¢ öýíòðû
Å¢ðîïû, íà ñòûêó ¢ñõîäíÿãà ³ çàõîäíÿãà ìàêðàðýã³¸íà¢  Pax Slavia Orthodoxa
i Paõ Slavia Latina  àáóìîâ³ëà ïîë³ôàí³÷íû õàðàêòàð ÿãî ã³ñòàðû÷íàãà
³ ãðàìàäñêà-êóëüòóðíàãà òûïà¢ ðàçâ³ööÿ, êàíôåñ³éíà-âåðàâûçíà¢÷àé
ñòðóêòóðû, ñòà¢øû, àäíàê, ³ ïàäñòàâàþ äëÿ øìàòâÿêîâàãà ïðàöýñó ñàìàâûçíà÷ýííÿ. Ìàëàäû áåëàðóñ ²ãíàò Êàí÷ý¢ñê³ (Àáäç³ðàëîâ³÷), ðàçâàæàþ÷û íàä
ïàðàäîêñàì³ àé÷ûííàé ã³ñòîðû³ ¢ ñëûííûì ýñý Àäâå÷íûì øëÿõàì,
óãëÿäàþ÷ûñÿ ¢ øëÿõ ãýòû ç Â³ëüí³ 1921 ã., íà òîé ÷àñ ÿø÷ý àêòû¢íà äçåéíàãà
öýíòðó áåëàðóñêàãà êóëüòóðíàãà æûööÿ, ñêðóøë³âà çà¢âàæû¢: Âàãàííå
ïàì³æ Çàõàäàì ³ ¡ñõîäàì ³ ø÷ûðàÿ íÿïðûõ³ëüíàñöü í³ äà àäíàãî, í³ äà
äðóãîãà çüÿ¢ëÿåööà àñíî¢íàé àäçíàêàþ ã³ñòîðû³ áåëàðóñêàãà íàðîäó3.
Àäíàê íà áåëàðóñê³õ çåìëÿõ ó àáñÿãó ñóäàêðàíàííÿ ³ ¢çàåìà¢ïëûâà¢ äâóõ
ãàëî¢íûõ å¢ðàïåéñê³õ äóõî¢íûõ àðýàëà¢ àäìåòíà, ñâîåàñàáë³âà ðýàë³çàâàëàñÿ
êîæíàÿ ã³ñòàðû÷íàÿ ³ êóëüòóðíàÿ ýïîõà, ñòûëü, ïà÷ûíàþ÷û ¢ëàñíà àä
Ñÿðýäíÿâå÷÷à  äà Àäðàäæýííÿ, Ðýôàðìàöû³, Êîíòððýôàðìàöû³, Áàðîêà,
Àñâåòí³öòâà. Êîæíàÿ ç ãýòûõ êóëüòóðíà-ã³ñòàðû÷íûõ ôàðìàöûé ìàå
¢ áåëàðóñê³ì ï³ñüìåíñòâå, ñâîé çìåñò, âîïûò óâàñàáëåííÿ.
Íàéáîëüø ïë¸ííû ïåðûÿä ó ðàçâ³öö³ äà¢íÿé áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû,
áåçóìî¢íà, ïðûïàäàå íà ÕV²  ïåðøóþ ïàëîâó ÕV²² ñòàãîääçÿ¢. Êí³æíàï³ñüìîâàÿ ñïàä÷ûíà áåëàðóñà¢ ýïîõ³ Àäðàäæýííÿ ³ ðàííÿãà áàðîêà
 óí³êàëüíàÿ çÿâà ñëàâÿíñêàé ³ å¢ðàïåéñêàé êóëüòóðû, ñàïðà¢äíàÿ ïåðë³íà
ì³íó¢ø÷ûíû, âûñîêàÿ ïðàÿâà äóõî¢íàé òâîð÷àñö³ íàðîäà, íåàöýííû ñêàðá,
ÿê³ì ç ïî¢íàì ïðàâàì ìîãóöü ³ ïàâ³ííû ãàíàðûööà íàø÷àäê³ ÿê âå÷íàé
³ íÿçìåííàé êàøòî¢íàñöþ4,  ãýòûÿ ñëîâû âÿäîìàãà áåëàðóñêàãà äàñëåä÷ûêà ²âàíà Ñàâåð÷àíê³ ìàþöü ïàä ñàáîé òðûâàëóþ àñíîâó. Ïàöâåðäæàííåì
òàìó ôàêò, øòî áåëàðóñêàå Àäðàäæýííå àòðûìàëà âûçíà÷ýííå çàëàòîé
ïàðû, çàëàòîãà âåêó íå òîëüê³ ¢ àé÷ûííàé êóëüòóðû. Äàñòàòêîâà
¢ñïîìí³öü, øòî ÞÍÅÑÊÀ ¢êëþ÷ûëà ¢ êàëÿíäàð ì³æíàðîäíûõ äàò âÿë³ê³õ
2
3

ñ. 9.

Ô³ëàìàòû ³ ô³ëàðýòû, Ì³íñê 1998, ñ. 122.
². Àáäç³ðàëîâ³÷, Àäâå÷íûì øëÿõàì. Äàñüëåäç³íû áåëàðóñêàãà ñâåòàïîãëÿäó, Ìåíñê 1993,

4 ². Ñàâåð÷àíêà, Aurea mediocritas. Êí³æíà-ï³ñüìîâàÿ êóëüòóðà Áåëàðóñ³. Àäðàäæýííå
³ ðàííÿå áàðîêà, Ì³íñê 1998, ñ. 5.
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äçåÿ÷à¢ ñëàâÿíñêàé êóëüòóðû ³ì¸íû Ôðàíö³øêà Ñêàðûíû, Ì³êîëû
Ãóñî¢ñêàãà, Ñ³ìÿîíà Ïîëàöêàãà. Ó 2002 ã. ó Ãåðìàí³³ àæûöö¸¢ëåíà ñàë³äíàå
 àá¸ìàì ó 1045 ñòàðîíàê  âûäàííå ïàä íàçâàé Á³áë³ÿ Ðóñêà. Âûëîæåíà
äîêòîðîì Ôðàíö³ñêîì Ñêîð³íîþ. Ïðàãà 15171519. Ïàçàëåòàñü æà
¢ âÿäîìûì íÿìåöê³ì âûäàâåöòâå Ôåðäç³íàíäà Ø¸í³íãà âûéøà¢ ÷àðãîâû
ôàë³ÿíò ôàêñ³ì³ëüíàãà âûäàííÿ áåëàðóñêàé ðýíåñàíñíàé äóìê³  Åâàíãåëëå
àä Ìàòâåÿ ³ Ìàðêà ¢ ïåðàêëàäçå Âàñ³ëÿ Öÿï³íñêàãà.
Âîïûò ñòàíà¢ëåííÿ êóëüòóðíà-ã³ñòàðû÷íàãà òûïó ñëàâÿíñêàãà
ôàðì³ðàâàííÿ, à òàêñàìà ñóïÿðý÷ë³âûÿ ðýàë³³ ñó÷àñíàñö³, êàë³ íà ïàðàäàê äíÿ
¢ñòàþöü ýëåìåíòàðíûÿ ïðàáëåìû ô³ç³÷íàãà âûæûâàííÿ ÷àëàâåöòâà, ñòðàòû
àñàáîâàñö³ öýëûì³ íàðîäàì³  óñ¸ ãýòà çìóøàå ³ äà ïý¢íàãà ïåðàãëÿäó ðîë³
¢ ñóñâåòíàé ã³ñòîðû³ çàõîäíåå¢ðàïåéñêàãà Ðýíåñàíñó, Àäðàäæýííÿ. ßãî
àðûåíòàöûÿ íà àíòû÷íàñöü ³ ôðàíòàëüíàå àäìà¢ëåííå àä ãëûá³ííûõ
õðûñö³ÿíñê³õ êàøòî¢íàñöåé áûë³ ÷óæàðîäíûì³ äëÿ ñëàâÿíñòâà, çìóøàíàãà
ñàìààõâÿðíà ñòàãîääçÿì³ ñóïðàöüñòàÿöü ³ñëàì³çàöû³ Å¢ðîïû, àáàðàíÿöü
Àé÷ûíó, ýòí³÷íûÿ, äóõî¢íûÿ ³äýàëû. Ïà âÿë³êàìó ðàõóíêó, ïà Áîñêàé ýòûöû,
ìàðàë³ çàõîäíåå¢ðàïåéñê³ Ðýíåñàíñ áû¢ ïàðàçàþ ¢ ñòðîÿõ ïåðàìîæöû. ¨í
í³áûòà ³ íå àäìà¢ëÿ¢ñÿ àä ìàðàëüíàãà ³ äóõî¢íàãà âûõàâàííÿ êîæíàãà
÷àëàâåêà, ÿãî ïåðà¢òâàðýííÿ ÿø÷ý ¢ çÿìíûì æûöö³ ³ âûðàòàâàííÿ äëÿ
âå÷íàãà áûööÿ. Äû ìåíàâ³òà õðûñö³ÿíñòâà ¢ïåðøûíþ ¢ äóõî¢íà-êóëüòóðíàé
ã³ñòîðû³ çàñÿðîäç³ëà ¢âàãó íà ¢íóòðàíûì ñâåöå ÷àëàâåêà ¢ ìýòàõ ñâÿäîìàãà
¢çäçåÿííÿ íà ÿãî. Ðýíåñàíñ æà àñíî¢íûì ñâà³ì ïàôàñàì, àïàôåîçàì
³íäûâ³äóóìà ¢ ÿêàñö³ ñàìàñòîéíàãà òâîðöû ñâàéãî ë¸ñó, áûööàì áû
çäîëüíàãà äà áÿñêîíöàãà ¢äàñêàíàëåííÿ ñâà¸é ïðûðîäû, çáë³æà¢ñÿ ç òûì,
øòî õðûñö³ÿíñòâà àäìîâ³ëà, àáî, âûáðà¢øû çàëàö³íê³, ïàê³íóëà ¢ âûãëÿäçå
íåïàòðýáíàé, à òî ³ øêîäíàé ðóäû.
Ãëûáîêà çíàìÿíàëüíà, øòî ¢ñõîäíåñëàâÿíñêàå, áåëàðóñêàå Àäðàäæýííå
çâÿçàíà íàéïåðø ñà çÿ¢ëåííåì íà ñòàðàáåëàðóñêàé ìîâå Ñâÿòîãà Ï³ñàííÿ.
Ïðà¢äà, ÿø÷ý ¢ 1491 ã. ó Êðàêàâå, äçÿêóþ÷û äðóêàðó Øâàéïîëüòó Ô³¸ëþ,
ïàáà÷ûë³ ñâåò áîãàñëóæáîâûÿ çáîðí³ê³ äëÿ Ïðàâàñëà¢íàé Öàðêâû  Òðû¸ä
Êàëÿðîâû ³ Òðû¸ä Ïîñíû, ïåðøûÿ äðóêàâàíûÿ êí³ã³ ðóñê³ì³ ë³òàðàì³. Â³äàöü,
ÿíû àäðàñàâàë³ñÿ ïðàâàñëà¢íàìó íàñåëüí³öòâó ÂÊË, øòî äàå ïàäñòàâû
íåêàòîðûì äàñëåä÷ûêàì ñöâÿðäæàöü, øòî áåëàðóñêàå êí³ãàäðóêàâàííå âÿäçå
ñâàþ ã³ñòîðûþ ¢æî ç êàíöà ÕV ñòàãîääçÿ. Àäíàê ìåíàâ³òà Ôðàíö³øàê
Ñêàðûíà àæûööÿâ³¢ ïåðøàå ¢ ã³ñòîðû³ ¢ñõîäíåñëàâÿíñêàé êóëüòóðû  ³ ì³æ
³íøûì ïåðøàå íà òýðûòîðû³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé  íàâóêîâà-ðýíåñàíñàâàå
âûäàííå Á³áë³³.
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Íà ïðàöÿãó 15171519 ãã. ó ïåðøûì áåëàðóñê³ì âûäàâåöòâå ¢ Ïðàçå
àñâåòí³ê âûäà¢ 23 êí³ã³ Ñâÿòîãà Ï³ñàííÿ (ÿê³ÿ, ïðûíàìñ³, äàéøë³ äà íàøàãà
÷àñó). Âÿðíó¢øûñÿ íå ïàçíåé 1521 ã. íà Ðàäç³ìó, Ô. Ñêàðûíà ñòâàðû¢ íîâàå
âûäàâåöòâà ¢ Â³ëüí³ ³ âûïóñö³¢ êàëÿ 1522 ã. íåêàëüê³ âûäàííÿ¢ Ìàëîé
ïàäàðîæíàé êí³æê³, äçå àáÿäíàíû Ïñàëòûð, ×àñàñëîâåö, Øàñö³äíåâåö,
8 àêàô³ñòà¢, 10 êàíîíà¢, Ñàáîðí³ê (óêëþ÷àå Ñâÿòöû ³ Ïàñõàë³þ ñà çâåñòêàì³
ç àñòðàíîì³³ ³ ãðàìàäçÿíñêàãà êàëÿíäàðà, ïàñëÿñëî¢å); ó 1525 ã. áû¢
àïóáë³êàâàíû Àïîñòàë.
Ñûí êóïöà Ëóê³ ç êðûâ³öêàãà Ïîëàöêó, äçå çàÿâ³ëà ïðà ñÿáå ïåðøàÿ
áåëàðóñêàÿ äçÿðæà¢íàñöü, ãîðàäà, ñëà¢íàãà ñâà³ì³ êóëüòóðíà-ã³ñòàðû÷íûì³,
äóõî¢íûì³ òðàäûöûÿì³, í³áû ë¸ñàì áû¢ âûçíà÷àíû äàöü íàðîäó Ñâÿòîå
Ï³ñàííå íà ÿãî ìîâå. Íà ô³ëàñîôñê³ì ôàêóëüòýöå Êðàêà¢ñêàãà óí³âåðñ³òýòà,
êóäû ¸í âûïðàâ³¢ñÿ, ïý¢íà æ, äàñòàòêîâà äîáðà ïàäðûõòàâàíû íà Ðàäç³ìå,
Ô. Ñêàðûíà àòðûìà¢ ñòóïåíü áàêàëà¢ðà ô³ëàñîô³³, ó Ïàäóàíñê³ì óí³âåðñ³òýöå (1512)  ñòóïåíü äîêòàðà ìåäûöûíû, ìå¢ ¸í òàêñàìà ñòóïåíü äîêòàðà
âîëüíûõ íàâóê.
Òàê³ì ÷ûíàì, âÿë³ê³ àñâåòí³ê ìå¢ ç ÷àãî âûá³ðàöü ³ ìîã áû àääàöü
ïåðàâàãó, áåçóìî¢íà, âûäàòíà çàñâîåíàìó ³ì, çàõîäíåå¢ðàïåéñêàìó âàðûÿíòó
¢âàñàáëåííÿ ñâà¸é âÿë³êàé ³äý³, àäíàê ïðûÿðûòýòíûì àêàçà¢ñÿ äëÿ ÿãî
ñïàêîííû ³ñíàäóõî¢íû ïà÷àòàê. Õîöü ÿêðàç óí³âåðñàëüíàñöü ÿãîíûõ
ìàã÷ûìàñöåé ñòàëàñÿ àäíîé ç ïðû÷ûí òàãî, øòî íàäàëåé, ïðû ðóïë³âàé
ïðàöû íàâóêî¢öà¢ ñàìûõ ðîçíûõ ãàë³í, àñýíñàâàííå ñïàä÷ûíû Ô. Ñêàðûíû
¢ êàíòýêñöå ÿãî ýïîõ³ çàñòàåööà àêòóàëüíûì. Âàðòûì³ ¢âàã³ ³ äàëåéøàé
ðàñïðàöî¢ê³ ïàäàþööà íàç³ðàíí³, çðîáëåíûÿ íàïðûêàíöû ì³íóëàãà ñòàãîääçÿ
À.À. ßñêåâ³÷aì. Çàõàï³¢øûñÿ ñóâÿçÿì³ Ô. Ñêàðûíû ç çàõîäíåå¢ðàïåéñê³ì
Ðýíåñåíñàì, äàñëåä÷ûê³ àáì³íóë³ ¢ëàñíà öýëûÿ ñòàðîíê³ áåëàðóñêàé òðàäûöû³. Ó ñêàðûíàçíà¢ñòâå àêàçà¢ñÿ «íåçà¢âàæàíûì» äðóã³ ïà¢äí¸âàñëàâÿíñê³
¢ïëû¢, ïà ñóòíàñö³, ýòàï äóõî¢íàãà õðûñö³ÿíñêàãà Àäðàäæýííÿ, çâÿçàíàãà
ç ðóõàì ïðàâàñëà¢íûõ ³ñ³õàñòà¢, íåïàñðýäíà ç ðýôîðìàì³ Ðýñà¢ñêàé
³ Òûðíà¢ñêàé áàãàñëî¢ñê³õ øêîë. Öýíòð ÿãî ç-çà íåñïðûÿëüíûõ äëÿ
ïà¢äí¸âûõ ñëàâÿí óìî¢ ïåðàñóíó¢ñÿ âà ¢ñõîäíåñëàâÿíñê³ ðýã³¸í. Òàê øòî,
ñûõîäçÿ÷û ç ã³ñòàðû÷íûõ ôàêòà¢, òðýáà êàíñòàòàâàöü, øòî íå çàõîäíåå¢ðàïåéñê³ Ðýíåñàíñ ç ÿãîíûì çâàðîòàì äà ïàãàíñêàé àíòû÷íàñö³,
à ìåíàâ³òà àäðàäæýííå çàëàòîãà âåêó ðàííå-õðûñö³ÿíñêàÿ ïàòðûñòûê³
âûçíà÷ûëà ïÿðýäàäçåíü ³ ¢ öýëûì õàðàêòðà ñêàðûíà¢ñêàé ýïîõ³.
Ó ïðàäìî¢íà-ïàñëÿñëî¢íûì êîìïëåêñå ñâàéãî âûäàííÿ Á³áë³³
Ô. Ñêàðûíà òâîð÷à íàñëåäóå ³ ðàçâ³âàå ïîãëÿäû, ñâåòàáà÷àííå, âûÿ¢ëåíûÿ
¢ ïðàöàõ ðàííåõðûñö³ÿíñê³õ ïàòðûÿðõà¢ Âàñ³ë³ÿ Âÿë³êàãà, Äç³àí³ñ³ÿ
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Àðýàïàã³òà, Ãðûãîðûÿ Äâàÿñëîâà, Åðàí³ìà Áëàæýííàãà, Ôåàäàðûòà Ê³ïðñêàãà, ²åðàíåÿ Ë³¸íñêàãà, ²ñààêà ³ ßôðýìà Ñ³ðûíûõ, áàãàñëîâà¢-ã³ìíîãðàôà¢
²ààíà Äàìàñê³íà, ²îñ³ôà Êàíñòàíö³íîïàëüñêàãà ³ ³íø. Âàðòà, çðàçóìåëà,
àñîáíà ¢çãàäàöü ³ Ê³ðûëó Òóðà¢ñêàãà, çíàêàì³òàãà áåëàðóñêàãà áàãàñëîâà
³ ðûòàðà, ïðàïàâåäí³êà. Ãýòàÿ äóõî¢íàÿ, ýòû÷íàÿ, ýñòýòû÷íàÿ ñïàä÷ûíà
ïðûíöûïîâà ðîçí³ööà àä àíòû÷íàñö³, íà ÿêóþ àáàï³ðàëàñÿ çàõîäíåå¢ðàïåéñêàå Àäðàäæýííå. Ñó÷àñíàÿ, áîëüø ãëûáîêàÿ ³íòýðïðýòàöûÿ
ñïàä÷ûíû Ô. Ñêàðûíû ïàêàçâàå, øòî òâîð÷àñöü íàøàãà ñóàé÷ûíí³êà
âûçíà÷ûëà ñàáîþ ë³í³þ ¢ñõîäíåñëàâÿíñêàãà Àäðàäæýííÿ, àäðîçíóþ (àä
ïðàãìàòû÷íàãà Çàõàäó) ñâà¸é äóõî¢íàñöþ, ïåðàåìíàñöþ ÿø÷ý íåðàñòðà÷àíûõ ïàòðûñòû÷íûõ òðàäûöûé5.
Á³áë³ÿ äç³âîñíûì ÷ûíàì ñïàëó÷àå ¢ ñàáå âåäû, ³íôàðìàöûþ, ñóòíàñíà
âàæíûÿ äëÿ ¢ñÿãî ÷àëàâåöòâà. Êîæíàÿ ýïîõà, çÿìíû ðýã³¸í ¢ñïðûìàå,
âûêàðûñòî¢âàå ³õ àäïàâåäíà ñàì³ì ñàáå, øòî çàáÿñïå÷âàåööà ³ å ð à ð õ ³ ÿ é
ñ ý í ñ à ¢, çàêëàäçåíàé ó ãýòóþ Êí³ãó Êí³ã. Â³äàâî÷íà, øòî âÿë³êàñíàÿ ïðàöà
Ô. Ñêàðûíû çÿ¢ëÿåööà ñó÷àñíàé, àêòóàëüíàé íà ¢ñå ÷àñû íàöûÿíàëüíàãà
äóõî¢íàãà ðàçâ³ööÿ.
Ïðàâåäçåíû áåëàðóñê³ì àñâåòí³êàì ïàðà¢íàëüíû àíàë³ç ëàö³íñê³õ,
÷ýøñê³õ, ñòàðàæûòíàÿ¢ðýéñê³õ ³ öàðêî¢íàñëàâÿíñê³õ òýêñòà¢ Ñâÿòîãà
Ï³ñàííÿ, çàáÿñïå÷û¢ âûñîê³ ¢çðîâåíü ïåðàêëàäó. Ïàäáà¢ ¸í ³ àá ìàñòàöê³ì
àôàðìëåíí³ êí³ã: Ïàâîäëå ìàéñòýðñòâà ³ëþñòðàöûé ³ ãðàô³÷íààðíàìåíòàëüíûõ àçäîá [...], ³õ çìÿñòî¢íàñö³, ôóíêöûÿíàëüíàñö³ ³ ýñòýòû÷íûõ
âàðòàñöåé, à òàêñàìà âûðàøýííÿ ïðàáëåì ìàñòàöêàãà êàíñòðóÿâàííÿ êí³ã³,
àðãàí³çàöû³ ÿå çìåñòó ¢ çðîêàâà-âûÿ¢ëåí÷ûõ âîáðàçàõ, ïà çðó÷íàñö³
¢ êàðûñòàíí³ ³ àñîáíûì íåïà¢òîðíûì ëàäçå ãýòûÿ âûäàíí³ áûë³ íîâûì
âàæíûì ýòàïàì ¢ ðàçâ³öö³ íå òîëüê³ áåëàðóñêàãà ³ ¢ñõîäíåñëàâÿíñêàãà, àëå
³ ñóñâåòíàãà ìàñòàöòâà ê³ðûë³öêàé êí³ã³ ¢ öýëûì. Ó òâîð÷ûì âûðàøýíí³
ïðàáëåì ÿå àôàðìëåííÿ Ñêàðûíà âûñòóï³¢ ñàïðà¢äíûì íàâàòàðàì, ñòâàðû¢
ÿðê³ÿ, øìàò ó ÷ûì íåïåðà¢çûäçåíûÿ ¢çîðû êí³ã³, ñëàâÿíñê³ÿ Ýëüçåâ³ðû
(Ó. Ñòàñà¢) 6 ,  çàçíà÷û¢ âÿäîìû áåëàðóñê³ ìàñòàê ³ êàìïåòýíòíû
ìàñòàöòâàçíàâåö Â³êòàð Øìàòà¢.
Ïåðøàäðóêàð ñòà¢ ïà÷ûíàëüí³êàì ³ íîâàãà äëÿ áåëàðóñêàãà ï³ñüìåíñòâà
òîé ïàðû æàíðó  ïðàäìî¢. Ó ³õ ¸í ÿñêðàâà âûÿâ³¢ñÿ ÿê ìûñë³öåëü-ãóìàí³ñò,
âó÷îíû, ï³ñüìåíí³ê ýïîõ³, ïàäêðýñë³ì, ìåíàâ³òà ¢ñõîäíåñëàâÿíñêàãà
Àäðàäæýííÿ. ßêðàç ïðàäìî¢íû êîìïëåêñ Ñêàðûíû ñâåä÷ûöü íå àá
5 À.À. ßñêåâ³÷, Òâîðû Ô. Ñêàðûíû: æàíðàâàÿ ñòðóêòóðà, ô³ëàñîôñê³ÿ ïîãëÿäû,
ìàñòàöòâà ñëîâà, Ì³íñê 1995, ñ. 134, 55-56.
6 Ôðàíöûñê Ñêàðûíà ³ ÿãî ÷àñ. Ýíöûêëàïåäû÷íû äàâåäí³ê, Ì³íñê 1988, ñ. 406.
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ðýíåñàíñàâûì àäìà¢ëåíí³ àä òýàöýíòðû÷íàãà ñâåòàïîãëÿäó íà êàðûñöü
àíòðàïàöýíòðûçìó  óâåñü àãðîìí³ñòû íàáûòàê áåëàðóñêàãà àñâåòí³êà
ïðàñÿêíóòû õðûñö³ÿíñêà-ýòû÷íàé êàíöýïöûÿé æûööÿ. Ô³ëàñîôñêà-ýòû÷íûÿ,
ñàöûÿëüíà-ïàë³òû÷íûÿ, ýñòýòû÷íûÿ ³ äçÿðæà¢íà-ïðàâàâûÿ ïîãëÿäû Ô. Ñêàðûíû
çÿ¢ëÿþööà ¢ ïåðøóþ ÷àðãó âûí³êàì àñýíñàâàííÿ ³ì æûööÿ ÿê äàðó Áîñêàãà.
Ñååööà öåëà äóøý¢íàå, ïà¢ñòàå öåëà äóõî¢íàå,  ãàâîðûöü ó Ïåðøûì
Ïàñëàíí³ äà Êàðûíôÿíà¢ àïîñòàë Ïàâåë. ² ïà âÿë³êàìó ðàõóíêó ìåíàâ³òà
äóõî¢íàñöü ¸ñöü ìýòàþ ³ ïåðñïåêòûâàþ ðàçâ³ööÿ àñîáíàãà ÷àëàâåêà ³ ¢ñÿãî
÷àëàâåöòâà. Ó ñòðîã³ì, êëàñ³÷íûì ñýíñå äóõ  ÷àñòêà ÷àëàâå÷àé ïðûðîäû,
ÿêîé ÷àëàâåê óñïðûìàå ñâàéãî Òâîðöó, Áîãà. Ïà ²âàíó ²ëü³íó, äóõ ¸ñöü
ïàòðýáà ñâÿø÷ýííàãà, äàð ìàë³òâû, æûëë¸ ñóìëåííÿ, ìåñöàçíàõîäæàííå ìàñòàöòâà, êðûí³öà ïðàâàñâÿäîìàñö³, ñàïðà¢äíàãà ïàòðûÿòûçìó
³ íàöûÿíàë³çìó7. Â³äàâî÷íà, øòî äóõî¢íàñöü, ÿê âûòâîðíàå àä äóõó,
àõîïë³âàå ñàìû øûðîê³ ñïåêòð ÷àëàâå÷àé ñâÿäîìàñö³ ³ äçåéíàñö³. Óâîãóëå
æ ïý¢íûì ñ³íîí³ìàì äóõî¢íàñö³ ¸ñöü ÷àëàâå÷íàñöü, áî ñòâîðàíû ÷àëàâåê ïà
âîáðàçå ³ ïàäàáåíñòâå Áîæûì. ² äà äóõî¢íàñö³ ìàå äà÷ûíåííå ¢ñ¸ òîå, øòî
ïàìàãàå ïàëþá³öü áë³æíÿãà ñâàéãî ÿê ñÿáå , àëå æ ïðû ãýòûì íåàáõîäíà
íàâó÷ûööà ëþá³öü ³ ñÿáå, øòî çíà÷ûöü äàð æûööÿ ¢ ñàáå ëþá³öü. Ó ñôåðû
äóõî¢íàñö³ ÷àëàâåê ìîæà àä÷óâàöü ñÿáå ðàáîì, ÿê³ ïàäïàðàäêî¢âàåööà
Óñÿâûøíÿìó äçåëÿ ñóðîâàé íåàáõîäíàñö³, ö³ íà¸ìí³êàì, ÿê³ ÷àêàå ¢çíàãàðîäû
çà ñóìëåííà âûêàíàíóþ ïðàöó ³ ¢ðýøöå ñûíàì, ÿê³ âîëüíû ¢ ñâà³ì âûáàðû
³ íå äáàå ïðà ïëàòó  àäíî çà¢ñ¸äû ¢ ïîøóêó ²ñö³íû, íàéáë³æýéøàãà
ïàðàçóìåííÿ ç Òâîðöàì.
Óñÿ àñâåòí³öêà-òâîð÷àÿ äçåéíàñöü Ô. Ñêàðûíû áûëà ñê³ðàâàíà íà
ðàçâ³öö¸, óäàñêàíàëåííå äóøý¢íàãà ïà÷àòêó ¢ íàöûÿíàëüíûõ ñòðîÿõ
³ íàäàííå ìýòàíàê³ðàâàíàãà ðóõó àñîáå ¢ äóõî¢íûì ïëàíå. Ïë¸ííà
ðàçâ³âàþ÷û òðàäûöû³ ïàïÿðýäí³êà¢, Ô. Ñêàðûíà ñïàëó÷û¢ ó ñâà¸é òâîð÷àñö³
ðýë³ã³éíóþ ì³ñòûêó ç ïðàêòû÷íàé æûöö¸âàé ìóäðàñöþ ñâà¸é ýïîõ³. Ïý¢íà,
øòî ¸í, ÷àëàâåê âûñîêàãà äóõî¢íàãà âîïûòó, äîáðà ðàçóìå¢ øìàòñòàéíóþ
ñêëàäàíàñöü ó ñïàñö³æýíí³ Ñâÿòîãà Ï³ñàííÿ ³ ¢âîãóëå ¢ñÿëÿêàãà äóõî¢íàãà
òýêñòó. Äàðý÷û ñïàñëàööà òóò íà ñâåä÷àííå Ñòàðöà Ñ³ëóàíà: Ïîìí³öü
äóõî¢íàå âåëüì³ öÿæêà, òàìó øòî ¢ äóõî¢íûì áûöö³ çàë³øíå ìàëà çíåøíÿãà
âûÿ¢ëåííÿ, âîáðàçíàñö³, êàá áûëî íà øòî àáàïåðö³ñÿ ðý÷àâàé ïàìÿö³; ö³ íå
òàìó Óñÿâåäíû Ãàñïîäçü Ñâà¸ âó÷ýííå àá òàéíàõ Öàðñòâà âûêëàäà¢ íàðîäó
¢ æûâûõ âîáðàçàõ ðý÷à³ñíàñö³ ³ ¢ ïðûò÷àõ? Ìàã÷ûìû íåêàòîðû ñóðàãàò
7

È. Èëüèí, Àêñèîìû ðåëèãèîçíîãî îïûòà, Ìîñêâà 2006, ñ. 3334.
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äóõî¢íàãà âåäàííÿ ïðàç »çíåøíÿå íàâó÷àííå«, øòî íàç³ðàåööà ¢ ëþäçåé
ç âÿë³ê³ì ³íòýëåêòóàëüíûì âîïûòàì8.
Ó ïÿö³äçåñÿö³ ïðàäìîâàõ Ô. Ñêàðûíà, ïà ñëîâàõ Óëàäç³ì³ðà Êîíàíà, âÿäçå
ç ÷ûòà÷îì ïðàí³êë³âóþ, äàâåðë³âà-ø÷ûðóþ ³ ðàçàì ç òûì óçí¸ñëóþ, óðà÷ûñòóþ
ãàâîðêó ïðà çíà÷íûÿ äóõî¢íûÿ êàøòî¢íàñö³ ¢ñÿãî ÷àëàâåöòâà ³ êîæíàãà
íàðîäà ïààñîáêó. Ó ³õ ñïàëó÷àåööà ãëûá³íÿ äóìê³ ç àôàðûñòû÷íàñöþ ³ ìóäðàé
ïðàñòàòîé âûêëàäàííÿ âîïûòíàãà íàñòà¢í³êà. Àñîáíûÿ ìåñöû ÿãî òâîðà¢ (àá
ïàòðûÿòûçìå, ëþáâ³ äà ðàäç³ìû ³ ðîäíàé ìîâû) ãó÷àöü ÿê êðàñàìî¢íûÿ âåðøû
¢ ïðîçå. Òàì, äçå äëÿ âûÿ¢ëåííÿ ïà÷óööÿ¢ ïðûãîæàãà æàíðàâûÿ ðàìê³
ïóáë³öûñòûê³ àêàçâàþööà íåäàñòàòêîâûì³, à¢òàð àðãàí³÷íà ¢âîäç³öü ó òýêñòû
ïðàäìî¢ ñ³ëàá³÷íûÿ âåðøû9.
Âàðòà ïàäêðýñë³öü, øòî àñâåòí³öêàé äçåéíàñö³ Ô. Ñêàðûíû ïàïÿðýäí³÷àëà øìàòâÿêîâàå ðàçâ³öö¸ ñòàðàæûòíàðóñêàé ³ ñòàðàæûòíàáåëàðóñêàé
ë³òàðàòóð, äëÿ ñòâàðàëüí³êà¢ ÿê³õ ç ñàìàãà ïà÷àòêó âàæíûì áû¢ íå òîëüê³
çìåñò, àëå ³ ÿãî ôîðìà, ýñòýòû÷íàå ¢âàñàáëåííå. Óçãàäàåì, øòî ¢ Àïîâåñö³
ì³íóëûõ ãàäî¢ ãàëî¢íàþ ïàäñòàâàþ äëÿ àáðàííÿ ¢ñõîäí³ì³ ñëàâÿíàì³,
ðóñ³íàì³ õðûñö³ÿíñêàãà âåðàâûçíàííÿ âà ¢ñõîäí³ì âàðûÿíöå íàçâàíà
ïðûãàæîñöü, óëàñíà àñíî¢íàÿ êàòýãîðûÿ ýñòýòûê³: ... ³ ïðûéøë³ ìû
¢ ãðýöêóþ çÿìëþ, ³ ¢âÿë³ íàñ òóäû, äçå ñëóæàöü ÿíû áîãó ñâàéìó, ³ íå âåäàë³
 íà íåáå ö³ íà çÿìë³ ìû; áî íÿìà íà çÿìë³ òàêîãà â³äîâ³ø÷à ³ ïðûãàæîñö³
òàêîé ³ íå âåäàåì, ÿê ³ ðàñêàçàöü àá ãýòûì. Çíàåì òîëüê³, øòî çíàõîäç³ööà
òàì Áîã ç ëþäçüì³ ³ ñëóæáà ³õíÿÿ ëåïøàÿ, ÷ûì âà ¢ñ³õ ³íøûõ êðà³íàõ. Íå
ìîæàì ìû çàáûöü ïðûãàæîñö³ òàå, áî êîæíû ÷àëàâåê, êàë³ çàçíàå ñàëîäêàãà,
íå âîçüìå ïàñëÿ ãîðêàãà, òàê ³ ìû íå ìîæàì óæî òóò áûöü ó ïàãàíñòâå10.
Ìåíàâ³òà æ íà ïðûíöûïàõ ïðûãàæîñö³, ãàðìîí³³ àðãàí³çàâàíà, òðûìàåööà
ñàìà ñâåòàáóäîâà. Àá çãðàáíàñö³ ñâàéãî ñëîâà äáà¢ ³ Ê³ðûëà Òóðà¢ñê³,
íàçâàíû äðóã³ì Çëàòàâóñòàì, ïà÷å âñåõ âîññèÿâøèé íà Ðóñè ¢ Õ²²
ñòàãîääç³. Ïàõâàëó Áîãó, ñöâÿðäæýííå äóõî¢íà-ìàðàëüíûõ âàðòàñöåé çà¢ñ¸äû
ñóïðàâàäæàå ¢ ÿãî ðýôðýí Ïîõâàëèì êðàñíî!
Ïðàäìîâó äà Ïñàëòûðà Ô. Ñêàðûíà ïà÷ûíàå ñà ñëî¢ Âàñ³ëÿ Âÿë³êàãà:
Óñÿêàå Ñëîâà, Áîãàì íàòõí¸íàå,  êàðûñíà! ßíî âó÷ûöü, âûêðûâàå,
âûïðà¢ëÿå ³ êàðàå!. Ðàñïàâ¸¢øû äàëåé äçåëÿ ÷àãî äàäçåíû ïñàëìû ëþäçÿì,
÷ûì ÿíû ¸ñöü, ÿêóþ ðîëþ àäûãðûâàþöü ó äóõî¢íûì æûöö³, ñïàëó÷àþ÷û
¢ ñàáå ³ ïðàðîê³, ³ äçåÿí³ÿ, ³ ïðûò÷û, ¸í òëóìà÷ûöü: ² áà÷à÷û òàê³ÿ
8
9
10

Ñ. Ñèëóàí, Æèçíü è ïîó÷åíèÿ, Ìèíñê 1991, ñ. 159.
Ôðàíöûñê Ñêàðûíà è ÿãî ÷àñ..., ñ. 462.
Ñòàðàáåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðà Õ²-ÕÓ²²² ñòñò., Õðýñòàìàòûÿ, Áåëàñòîê 2004, ñ. 45.
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ïàæûòê³ àä ãýòàå ìàëîé êí³ã³, ÿ, Ôðàíö³øàê, Ñêàðûí³í ñûí ç Ïîëàöêà,
ó ëåêàðñê³õ íàâóêàõ äîêòàð, çàãàäà¢ Ïñàëòûð ö³ñíóö³ ðóñê³ì³ ñëîâàì³
ñëàâÿíñêàå ìîâû. Íàéïåðø  äëÿ ¢øàíàâàííÿ ³ õâàëû Áîãà ¢ Òðîéöû
àäç³íàãà ³ Ïðà÷ûñòàé ìàö³ ßãî Ìàðû³, ³ ¢ñ³õ íÿáåñíûõ ÷ûíî¢, ³ ñâÿòûõ áîæûõ.
À òàêñàìà  äëÿ êàðûñö³ ïàñïàë³òàãà ëþäó. ² àñàáë³âà ç òàå ïðû÷ûíû, øòî
ìÿíå ë³òàñö³âû Áîã ç ãýòàå ìîâû íà ñâåò ïóñö³¢11.
Òóò, ó Ïñàëòûðû, âûäàäçåíûì Ô. Ñêàðûíàì 6 æí³¢íÿ 1517 ã. ó Ïðàçå,
íåïàñðýäíà âûêàçàíà ïà÷óöö¸ ¢ëàñíàé ³ íàöûÿíàëüíàé ãîäíàñö³ ÷àëàâåêà,
àðãàí³÷íà ¢ï³ñàíàãà ¢ êàíòýêñò ñóñâåòíàé ýâàëþöû³, àñîáû, ÿêàÿ äàêëàäíà
âûçíà÷ûëà äëÿ ñÿáå êàøòî¢íàñíûÿ àðûåíö³ðû ¢ øìàòïëàíàâàé ÷àëàâå÷àé
ïðàñòîðû, íàñû÷àíàé äûÿìåòðàëüíà ðîçíûì³ ìàã÷ûìàñöÿì³ çäçÿéñíåííÿ.
Ïÿöüäçåñÿò ðàçî¢ óçãàäâàåööà íà ñòàðîíêàõ Ñêàðûíàâàãà âûäàííÿ Á³áë³³
ðîäíû ÿãî Ïîëàöê, äçå áû¢ íàðîäæàíû ³ ¢çãàäàâàíû. Óëàñíà ìåíàâ³òà
Ô. Ñêàðûíà çÿ¢ëÿåööà çàñíàâàëüí³êàì íàöûÿíàëüíà-ïàòðûÿòû÷íàé òðàäûöû³ ¢ ã³ñòîðû³ áåëàðóñêàé êóëüòóðû ³ ãðàìàäñêàé äóìê³. Ó ïðàäìîâå äà
ñòàðàçàïàâåòíàé êí³ã³ Þäç³ô ó âîáðàçíà-ìåòàôàðû÷íàé ôîðìå ¸í íåïàñðýäíà âûêàçâàå ñâàå ëþáàñíûÿ àäíîñ³íû äà Àé÷ûíû: ßê çâÿðû, øòî
áëóêàþöü ó ïóø÷û, àä íàðàäæýííÿ âåäàþöü ñõîâû ñâàå, ÿê ïòóøê³, øòî
ë¸òàþöü ó ïàâåòðû, ïîìíÿöü ãí¸çäû ñâàå, ÿê ðûáû, øòî ïëàâàþöü ó ìîðû
³ ¢ ðýêàõ, ÷óþöü â³ðû ñâàå  ãýòàê ³ ëþäç³ äà ìåñöà, äçå íàðàäç³ë³ñÿ
³ ¢çãàäàâàíû ¢ Áîçå, âÿë³êóþ ëàñêó ìàþöü12 . Ãýòûÿ ñëîâû Ô. Ñêàðûíû
ñòàë³ ¢æî êëàñ³êàé, ñâîåàñàáë³âûì ýòû÷íà-ýñòýòû÷íûì êàíöýïòàì.
Äçåéñíàÿ, àäóõî¢ëåíàÿ íàéøëÿõîòíûì³ ïàìêíåííÿì³, ëþáî¢ äà Ðàäç³ìû
Ô. Ñêàðûíû âûÿâ³ëàñÿ ïðàç íå¢ì³ðó÷ûÿ ñëîâà ³ ñïðàâó. Ïàäàåööà, øòî
ìåíàâ³òà ïàä÷àñ ì³ñ³éíàé äçåéíàñö³ ñëûííàãà ïàëà÷àí³íà ç òýíäýíöû³
¢ ñòàòóñ òðàäûöû³ ïåðàõîäç³öü àäíà ç íàéâûçíà÷àëüíûõ àñàáë³âàñöåé
áåëàðóñêàãà ÷àñó. Âàãîìàñöü ñëîâà ï³ñüìåíí³êà, òâîð÷àé àñîáû ñòàíåööà
äçåéñíûì ÷ûíí³êàì áåëàðóñêàé ã³ñòîðû³ ïðàç óñå ñêëàäàíûÿ, ÷àñòà
òðàã³÷íûÿ, ñóïÿðý÷ë³âûÿ ñàöûÿëüíà-ïàë³òû÷íûÿ ¢ìîâû ðàçâ³ööÿ ì³íóëàãà
ì³ëåí³óìó. Íåçäàðìà ¢çâûøàíûì ñëîâàì áóäç³öåë³ íàçûâàþöü ÷àñòà
ïà÷ûíàëüí³êà¢ íîâàé ìàñòàöêàé òðàäûöû³.

11
12

Ibidem, ñ. 272, 273.
Ibidem , ñ. 303 [ïåðàòëóìà÷ýííå íà ñó÷àñíóþ áåëàðóñêóþ ìîâó Àëåñÿ Ðàçàíàâà].

Ôðàíö³øàê Ñêàðûíà ³ áåëàðóñêàå Àäðàäæýííå (XVI ñò.)
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Streszczenie
Franciszek Skaryna i bia³oruskie Odrodzenie (XVI w.)
Pisemna spucizna Bia³orusinów epoki Odrodzenia jest unikalnym zjawiskiem w kulturze europejskiej. W latach 15171519 Franciszek Skoryna wyda³ w Pradze 23 ksiêgi Pisma wiêtego w jêzyku starobia³oruskim. We wstêpach i pos³owiach do pierwszego na ziemiach wschodnios³owiañskich
i terytorium dzisiejszej Polski wydania Biblii Skoryna twórczo rozwija³ wiatopogl¹d Bazylego Wielkiego, Dionizego Areopagity, Grzegorza Teologa, Efrema Syryjczyka, Jana z Damaszku, Cyryla
z Turowa i innych. Ta duchowo-etyczna spucizna ró¿ni siê zasadniczo od antycznej, na któr¹ powo³ywa³o siê zachodnioeuropejskie Odrodzenie.

Summary
Franciszak Skarina and Belarusian Renaissance (16th century)
The written Belorussian heritage of the Renaissance is a unique phenomenon in the European
culture. In years 15171519 Francis Skoryna published in Prague 23 books of the Bible in the Old
Belorussian language. In introductions and epilogues to the first published edition of the Bible in
Eastern Belorussia and the territory of todays Poland Skoryna inherited and creatively developed the
outlook on life presented in works of Basil the Great, Dionysius Areopagite, Gregory the Theologian,
Efrema of Syria, Jan from Damascus, Cyril from Turow and others. This spiritual-ethical heritage is
fundamentally different than ancient, to which the Western-European Renaissance reffered.
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Poznañ

Wielotworzywowy metakontekst Wielkiej Reformy Teatralnej
jako perspektywa badawcza dla teatralnego potencja³u
gatunkowej formy dramatu
Prze³om w ka¿dej dziedzinie sztuki bierze swój pocz¹tek z doznania braku,
pustki czy koniecznoci znalezienia w³aciwego wyrazu dla niezwerbalizowanych
dotychczas myli. Potem dopiero nastêpuje przechodzenie od duchowego i umys³owego do materialnego i zmys³owego, szukanie s³ów, formowanie, szeregowanie. Narastaj¹ca potrzeba przemian, chêæ zburzenia i przewartociowania utrwalonych nawyków zdaje siê le¿eæ tak¿e u podstaw fermentu intelektualnego, jakim
by³a Wielka Reforma Teatralna prze³omu XIX i XX wieku, w rezultacie której
zbudowano teatr niejako od nowa, naruszono fundamenty tworz¹ce podstawy
dotychczasowych inscenizacji. Historia Reformy zosta³a ju¿ niejednokrotnie przebadana, niewielu badaczy zajmowa³o siê jednak zagadnieniem cia³a aktora w kontekcie wielotworzywoci zjawiska, ukszta³towanego poprzez przenikanie siê
i uzupe³nianie czêsto przeciwstawnych pr¹dów artystycznych, idei filozoficznych
czy psychologicznych. W niniejszej pracy spróbujê siê zastanowiæ nad funkcj¹
scenicznego gestu w systemie teatralnym Wielkiej Reformy, szczególnie akcentuj¹c w tych rozwa¿aniach koncepcje zwi¹zane z teatrem rosyjskim i, w mniejszym
stopniu, polskim, co pozwoli nie tylko nadaæ im w³aciw¹ perspektywê ogl¹du, ale
tak¿e znaleæ punkty styczne w tym interesuj¹cym metakontekcie.
Wydaje siê, ¿e ró¿norodnoæ wszystkich powsta³ych na prze³omie XIX i XX wieku pomys³ów artystycznych jednoczy³a idea przeciwstawienia siê zastanej pod koniec XIX wieku sytuacji kryzysowej w teatrze zdominowanym przez mieszczañsk¹
publicznoæ, tanie efekty sceniczne, standardowy repertuar i skomercjalizowany
system gwiazdorski. Burzenie tak sztywnego, zbiurokratyzowanego systemu rozpoczê³o siê od uwiadomienia koniecznoci przemiany moralnej widza, postawienia
przed teatrem nowych, ambitnych zadañ, a co najwa¿niejsze  tworzenie takich
spektakli, by odbiorca uczestnicz¹cy w przedstawieniu by³ w stanie wykroczyæ poza
jego doranoæ, niejako przejæ od w³asnej duchowoci do duchowoci kosmicznej1.
1

K. Braun, Wielka Reforma Teatru w Europie, Wroc³aw 1984, s. 20.
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Focus uwagi zosta³ wiêc przeniesiony przede wszystkim na widza, aktywnego
odbiorcê dzie³a, zdolnego odnaleæ niæ ³¹cz¹c¹ uniwersaln¹ prawdê treci spektaklu z w³asnym wiatem duchowym. Drugim niezbêdnym tworzywem i jednoczenie twórc¹ zapewniaj¹cym rozwój przedstawienia stawa³ siê wytrenowany w tym
celu aktor, który pod czujnym okiem re¿ysera, wszechw³adnego mistrza, wci¹ga³
widowniê w obrzêd stawania siê dzie³a na deskach architektonicznie zmienionego
teatralnego gmachu. Usuniêcie rampy oraz odrzucenie sceny pude³kowej mia³o
s³u¿yæ odrodzeniu teatru i przewartociowaniu roli re¿ysera-demiurga, w³aciwie
pos³uguj¹cego siê aktorami, dekoracj¹, kostiumem, wiat³em i tañcem. Za pomoc¹
tych rodków, re¿yser  mistrz interpretacji  mia³ operowaæ akcj¹, rytmem,
s³owem tak, by dzia³alnoæ teatralna stanowi³a samowystarczaln¹ twórczoæ artystyczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ potencjalnemu widzowi stawanie siê wiadkiem sakralnego
rytua³u, generatorem ukrytego w utworze nonego potencja³u, ³¹cznikiem miêdzy
tym, co staje siê tu i teraz, a rzeczywistoci¹ kosmiczn¹2.
Prób¹ aktualizacji mityczno-rytualnych kontekstów w czasach Reformy jawi³o siê m.in. samo podejcie do teatru jako swego rodzaju obrzêdu, w którym
scenariusz zachowañ by³ cile ustalony i zawiera³ dok³adne przepisy dotycz¹ce
podzia³u ról i sposobu ich pe³nienia3. Spektakl, na podobieñstwo rytua³u, mia³
okrelaæ to¿samoæ widza, stwarzaæ specyficzn¹ wspólnotê, której zachowanie
mog³o niekiedy przypominaæ symptomy zbiorowej psychozy. Zadaniem teatru,
wed³ug artystów Reformy, by³o budowanie wiêzi z odbiorc¹, uwalnianie podstawowych popêdów i d¹¿eñ ludzkiej egzystencji, by stymulowaæ potencja³ twórczy
widza, metaforycznie przenosiæ go w g³êbiê wiata sacrum4. Realizacji tego idea³u
mog³a s³u¿yæ reaktywacja mitu Dionizosa, którego kult opiera³ siê na spontanicznym, tanecznym szale na czeæ boga, nadmiernej rozwi¹z³oci p³ciowej oraz upucie rozpieraj¹cej cia³o energii5. W swojej istocie rytua³ ten wyra¿a³ g³êbokie
przekonanie, ¿e cz³owiek w transie staje siê bogiem, jednoczy siê ze wspólnot¹
i z przyrod¹, a wiat wraca do swej pierwotnej harmonii. Przewodzi³ temu procesowi satyr, symbol geniusza natury, który obcuj¹c z bogiem, do tego boga mia³
prowadziæ, powoduj¹c metamorfozê uczestników, wyrastaj¹cych niejako ku górze,
odnajduj¹cych w swym ¿yciu nowy, kosmiczny sens6. Kluczowym problemem by³a
2
3

P. Brook, Teatr wiêty, Odra 1971, nr 10, s. 4755.
Encyklopedia Nowej Ery ,,New Age, oprac. W. Bockenheim, S. Bednarek, J. Jastrzêbski,
Wroc³aw 1996, s. 206.
4 D. Ratajczak, Teatr Artystyczny Boles³awa Lemiana. Z problemów prze³omu teatralnego w
Polsce (18931913), Wroc³aw 1979, s. 118119.
5 E. Zwolski, Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978, s. 156159.
6 E. Czaplejewicz, Owidiusz, Leonardo, Nietzsche, trzy obrazy chaosu, Przegl¹d Humanistyczny 1998, nr 3 (348), s. 125.
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tutaj wyzwalana w tym obrzêdzie energia, ród³o uznania uczestnicz¹cego w ca³ym
zdarzeniu cz³owieka jako niezbêdny i jednolity element kosmosu, gdzie cia³o i duch
stanowi¹ specyficzn¹ nierozdzieln¹ jedniê. Satyr reprezentowa³ harmoniê pierwotnej
natury, uosabia³ potêgê i radoæ wiecznego istnienia, odnawialnoæ i powtarzalnoæ
natury. Tworzywem najdoskonalej wyra¿aj¹cym ow¹ prawdê stawa³ siê taniec,
realizuj¹cy siê w samym rytmie kinetycznych znaków, jak gdyby odtwarzaj¹cych
mityczne pocz¹tki istnienia. Taniec mia³ w wydaniu dionizyjskim funkcjê buduj¹c¹,
przetwarzaj¹c¹ chaos codziennych dowiadczeñ w Kosmos nieustannego powstawania, zacieraj¹c¹ z³udn¹ granicê miêdzy ¿yciem a mierci¹.
Ta akcentowana w tañcu tendencja powrotu i ci¹g³ego generowania archaicznych wartoci wyrazicie przejawi³a siê tak¿e w muzyce czasu Reformy, kiedy
patetyczny neoromantyzm R. Straussa i subtelne tkanki dwiêkowe Debussyego
zosta³y zag³uszone przez brutalny wybuch kompozycji Strawiñskiego i Bartoka,
odwo³uj¹cych siê do dawno zapomnianych motywów prymitywnego folkloru7.
Nowe tendencje w muzyce Ravela czy pierwsze stylizacje jazzowe kaza³y zastanowiæ siê tak¿e nad pierwotnym sensem tañca obrzêdowego, siêgaj¹cego do najprostszych odruchów cz³owieka i pozbawionego ladów jakichkolwiek konwencji
artystycznych, bêd¹cego spontanicznym wyrazem wewnêtrznej potrzeby cz³owieka, by uczestniczyæ we wspólnotowym akcie.
Niezale¿nie od tworzywa buduj¹cego przedstawienie za podstawê porz¹dkuj¹c¹ wszystkie jego elementy uznano w okresie Reformy rytm  czynnik warunkuj¹cy harmoniê dzie³a teatralnego. Dla artystów czasu prze³omu XIX i XX wieku
jawi³ siê on jako metafora odwiecznej pulsacji Wszechwiata, dynamicznej walki
przeciwieñstw, których wzajemne dope³nianie siê i warunkowanie gwarantuje rozwój Kosmosu8. róde³ tej koncepcji mo¿na doszukaæ siê w tradycyjnej filozofii
chiñskiej, zak³adaj¹cej nieprzerwan¹ grê si³ yin i yang, zasady kobiecej i mêskiej,
mroku i wiat³a9. Wierzono, ¿e pomiêdzy tymi biegunami, oznaczaj¹cymi dwa
pozostaj¹ce w opozycji elementy, istnieje sta³e napiêcie, wiadcz¹ce o ci¹g³ej
ewolucji wiata, twórczej sile jego rozwoju. Takie podejcie pozwala³o traktowaæ
ka¿dy twór artysty jako odzwierciedlenie tych wewnêtrznych regu³ funkcjonowania Wszechwiata, które mog¹ zostaæ rozpoznane przez odbiorcê w procesie percepcji dzie³a10. W tym kontekcie rytm utworu artystycznego móg³ stawaæ siê
narzêdziem kreacji przedstawienia przez re¿ysera, wiadomie oddzia³uj¹cego na
7
8
9
10

M. G³owiñski, Maska Dionizosa, Twórczoæ 1961, nr 11, s. 73105.
D. Ratajczak, op. cit., s. 7778.
Encyklopedia..., s. 381.
Í. À. Õðåíîâ, Õóäîæåñòâåííîå âðåìÿ â ôèëüìå (Ýéçåíøòåéí, Áåðãìàí, Óýëëñ), [w:]
Ðèòì, ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ â ëèòåðàòóðå è èñêóññòâå, ïîä. ðåä. Á. Ô. Åãîðîâà, Á. Ñ.
Ìåéëàõà, Ì. À. Ñàïîðîâà, Ëåíèíãðàä 1974, s. 256.
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sferê podwiadomoci odbiorcy, jego wiat emocjonalny. Rytm móg³ budowaæ nie
tylko kompozycyjn¹ strukturê tekstu, ale tak¿e, np. poprzez powtarzalnoæ pewnych obrazów, pe³niæ funkcjê rodka ujawniaj¹cego wielowarstwowoæ poznania
dzie³a artystycznego11. Istota rytmu  jak wielokrotnie podkrela³ w swoich szkicach Boles³aw Lemian, re¿yser i wspó³za³o¿yciel eksperymentalnego Teatru Artystycznego w Warszawie  sprowadza³a siê te¿ do okrelania nowej roli s³owa,
wyzwalania go od konwencjonalnych znaczeñ, dziêki podporz¹dkowaniu go prawom poetyckim12. W konsekwencji eliminowano s³owo na rzecz gestów aktorów,
a widz mia³ ka¿dorazowo rekonstruowaæ nowy aspekt tekstu, niejako immanentnie uobecniaj¹cy uniwersaln¹ prawdê metafizycznych treci13.
Ró¿norodnoæ postulatów okresu Wielkiej Reformy Teatralnej znalaz³a swe
prze³o¿enie m.in. w bogactwie powsta³ych w tym czasie koncepcji zwi¹zanych ze
sfer¹ zachowañ aktora na scenie. Z ogromu literatury przedmiotu dotycz¹cej
twórczych eksperymentów prze³omu XIX i XX wieku, zamierzam wyodrêbniæ te
najbardziej none i ukierunkowaæ analizê w stronê okrelenia funkcji kategorii
gestu w procesie wypracowywania niepowtarzalnej estetyki Wielkiej Reformy
Teatralnej, wskazuj¹c przy tym na nieograniczony, ale zobowi¹zuj¹cy do ci¹g³ego
odkrywania potencja³ mo¿liwych odczytañ interesuj¹cego mnie problemu. Zasadnoæ takiej percepcji uwarunkowana jest charakterem fenomenu, jakim by³a Wielka Reforma Teatralna, traktowana tutaj zgodnie z jej ontologi¹ jako specyficzny,
bo wielotworzywowy metakontekst generuj¹cy inne, zakresowo mniejsze konteksty poszczególnych sztuk. Przyporz¹dkowane wszechogarniaj¹cej idei generowania teatru wielkich uogólnieñ, budowa³y one estetyczn¹ ca³oæ omawianego zjawiska antropologicznego, artystycznego; w perspektywie okrelaj¹cej dla Reformy
kategorii widza, realizuj¹cej siê w procesie osobowociowego, wtajemniczonego
zg³êbiania funkcji elementów dzie³a tworz¹cych ca³oæ. Ten sposób postrzegania
staje siê ród³em kreacji dzie³a, która  niejako samoczynnie  uruchamia i ods³ania kolejne stopnie rozumienia tekstu, nieskoñczone mo¿liwoci jego konceptualizacji. W konsekwencji odbiorca takich postulatów i praktyki artystycznej Reformy, widz teatralny, a szerzej, zaanga¿owany czytelnik sztuki, kieruj¹c siê intuicj¹
poznawcz¹, pog³êbia ów immanentnie za³o¿ony w dziele artystycznym stan niewiedzy, który otwiera tekst (buduje kategoriê otwartoci), akcentuj¹c jednoczenie niemo¿noæ znalezienia ostatecznego wyrazu dla wyra¿enia niewyra¿alnego, czyli  ujarzmienia ci¹g³ej procesualnoci zjawisk.
11 Á. Ñ. Ìåéëàõ, Ïðîáëåìû ðèòìà, ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè â êîìïëåêñíîì èçó÷åíèè
òâîð÷åñòâà, [w:] Ðèòì..., s. 9.
12 B. Lemian, Rytm jako wiatopogl¹d, [w:] idem, Szkice Literackie, Warszawa 1959, s. 13.
13 H. Cha³aciñska-Wiertelak, Dramaturgia Leonida Andrejewa, Poznañ 1980, s. 77100.
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Wydaje siê, ¿e na gruncie rosyjskim ów ogromny potencja³ mo¿liwych odczytañ dzie³a jest zakodowany w tekstach scenicznych Antoniego Czechowa, w jego
sztukach pozornego nie-dziania siê. Dramat autora Trzech sióstr, wylansowany
dziêki za³o¿onemu w 1898 r. Moskiewskiemu Teatrowi Artystycznemu (MXAT),
choæ wówczas nie do koñca zrozumiany, zainspirowa³ narodziny nowej sztuki za
porednictwem nowatorskich rodków kompozycyjnych i jêzykowych14. Utwory
dramaturgiczne Czechowa, wpisuj¹c siê w nurt modnego wówczas w kulturze
impresjonizmu, wnios³y do rosyjskiego teatru przede wszystkim nastrojowoæ
i uczuciowoæ, zwaloryzowa³y funkcjê intuicji. W strukturowaniu nowego bohatera oraz specyficznej poetyki i kompozycji sztuki istotne miejsce zajmowa³y
didaskalia oraz pauzy. Budowa³y one typ otwartoci Czechowowskiego wiata
artystycznego, którego werbalny szyfr nie-dramaturgicznej codziennoci zamyka³
dostêp do g³êboko ukrytej tajemnicy ludzkiego losu z jednej strony, a z drugiej
 do bycia dzie³a artystycznego, jego nieustaj¹cego stawania siê w procesie deszyfruj¹cej percepcji czytelnika i widza15. Oszczêdna gestyka postaci w sztukach
realizuje duchowy potencja³ dzie³a, stwarzaj¹c tym samym mo¿liwoæ koncentrowania analizy na ukrytych jakociach tych dramaturgicznych struktur wokó³ wa¿kiego aspektu cia³a w jego funkcji osi¹gania wysokich przejawów duchowoci.
Wyprzedzaj¹c przysz³¹ interpretacjê, warto zwróciæ uwagê na ten treciowy kontekst zjawiska cia³a, w jakim sytuuje siê ta z³o¿ona Czechowowska kategoria.
Otó¿ problem cia³a zakorzeniony jest g³êboko nie tylko w twórczych eksperymentach czasu Reformy, ¿e wystarczy wspomnieæ tu biomechanikê Meyerholda, nadmarionetê Craiga czy teoretyczne prace Tairowa, ale równie¿ w aktualnych wówczas koncepcjach filozoficznych...
wiatopogl¹d artystyczny czasu Reformy kszta³towa³a przede wszystkim
myl Bergsona, idea rotuj¹cego ko³a Schopenhauera czy koncepcja przenikania
siê ¿ywio³ów apoliñskiego i dionizyjskiego, wygenerowana w g³êbokich studiach
Friedricha Nietzschego16. Z systemu filozoficznego Bergsona wyprowadzano
przede wszystkim priorytet intuicji nad poznaniem rozumowym, prymat ca³oci
i dynamiki nad fragmentaryzacj¹ i stopniowoci¹, co pozwala³o niejako wysycaæ
spektakle elementem irracjonalnym, metafizycznym, w teatralnej stylizacji widzieæ narzêdzie wiadomego i niewiadomego wgl¹du w Tajemnicê17. Artyci
14

Ë. Å. Êðîé÷èê, Ïîåòèêà êîìè÷åñêîãî â ïðîèçâåäåíèÿõ À. Ï. ×åõîâà, Âîðîíåæ 1986,
s. 184188.
15 Í. È. Ôàäååâà, ×åõîâ è äðàìàòóðãèÿ ñåðåáðÿíîãî âåêà, [w:] ×åõîâèàíà. ×åõîâ
è »ñåðåáðÿíûé âåê«, ïîä ðåä. À. Ï. ×óäàêîâà, Ìîñêâà 1996, s. 183184.
16 H. Cha³aciñska-Wiertelak, op. cit., s. 89.
17 M. Jay, Kryzys tradycyjnej w³adzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, t³um. J. Przemiñski, [w:] Odkrywanie modernizmu, pod red. R. Nycza, Kraków 1998, s. 295331.
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wskazywali na ograniczonoæ ludzkiego rozumu, który jest ród³em zawodu i rozczarowania w przeciwieñstwie do czynu twórczego, umo¿liwiaj¹cego wgl¹d w odrêbny, niepodobny do rzeczywistego wiat uobecniany poprzez teatr. Koncepcja
Bergsona dawa³a wiêc podstawê do stworzenia wiatopogl¹du, w którym dzia³alnoæ teatralna zyskiwa³a swoje filozoficzne uzasadnienie, pe³ni¹c funkcjê wyra¿ania niewyra¿alnego18. Z tej perspektywy zespó³ ludzi teatru, zjednoczony wizj¹
spektaklu re¿ysera, zdolny by³ do metafizycznego ogl¹du rzeczywistoci, dochodzenia do tajemnej istoty rzeczy. Zatem treci wynikaj¹ce z bezporedniej praktyki teatralnej zyskiwa³y wymiar refleksji ontologicznej19.
Swoj¹ twórcz¹ adaptacjê znalaz³a równie¿ pesymistyczna filozofia Schopenhauera, ujawniaj¹ca u³udê mo¿liwoci dotarcia do prawdy, zawsze ograniczonej
stworzonym w umyle wyobra¿eniem20. System Schopenhauera definiowa³a jednak przede wszystkim zasada nierozdzielnoci wartoci przeciwstawnych, w której zamyka³y siê niejako wszystkie wnioski filozofa21. D¹¿eniu do wolnoci towarzyszy bowiem bezwyjciowe uwik³anie w konieczne mechanizmy, mieræ staje
siê pocz¹tkiem narodzin, w mi³oci lokalizuje siê zarazem iluzja przekroczenia
niepodwa¿alnej granicy i niemo¿noæ wyjcia poza ni¹, spe³nienie rodzi kolejne
pragnienie22. Ilustracj¹ ¿ycia cz³owieka jest zatem tocz¹ce siê b³êdne ko³o, ci¹g³a
mêka wiecznego powrotu, co mog³oby wskazywaæ na zbie¿noæ omówionej tu
koncepcji z dionizyjskim mitem, twórczo spo¿ytkowanym przez F. Nietzschego,
którego filozofiê, tak w czasach Reformy jak i dzi, mo¿na by uznaæ za niezwykle
¿ywotne ród³o artystycznych inspiracji.
Autor Tragedii z ducha muzyki wyprowadza bowiem fundamentalne rozró¿nienie miêdzy sztuk¹ apoliñsk¹ a dionizyjsk¹, których nieustanna walka, wzajemne pobudzanie do coraz nowszych, silniejszych porodów le¿y u podstaw tragedii, gwarantuje ci¹g³y postêpowy rozwój sztuki23. W oczach filozofa, ¿ywio³
dionizyjski jest ¿ywio³em ekstazy, transu, w którym zaciera siê granica miêdzy
¿yciem i sztuk¹, artyst¹ i bogiem, a nieujarzmiona przyroda wiêci znów wiêto
pojednania z [...] cz³owiekiem. Samozapomnienie, dionizyjskie orgie, upojenie
¿yciem staj¹ siê kluczem do odczuwania najwy¿szej rozkoszy Prajedni, uzewnêtrzniaj¹ to, co dot¹d pozostawa³o nieuwiadomione i nieodczute24. Dzieje siê
18
19
20
21
22
23

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1968, t. III, s. 221230.
D. Ratajczak, op. cit., s. 77.
G. Vesey, P. Foulkes, S³ownik Encyklopedyczny. Filozofia, Warszawa 1997, s. 295296.
J. Tuczyñski, Schopenhauer a M³oda Polska, Gdañsk 1969, s. 183204.
Ibidem.
F. Nietzsche, Narodziny tragedii z ducha muzyki, czyli hellenizm i pesymizm, t³um. B. Baran, Kraków 1994, s. 21169.
24 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 163169.
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to za spraw¹ kreatywnej mocy wspólnoty, w której twórca i odbiorca metaforycznie stapiaj¹ siê w jedno cia³o, prze³amuj¹c podstawowe w sztuce apoliñskiej
principium individuationis. Sztuka apoliñska, wed³ug Nietzschego, uobecnia³a
bowiem w sobie radykalny podzia³ miêdzy rzeczywistoci¹ i fantazj¹, przenosz¹c
akcent na spokojn¹ kontemplacjê, wa¿koæ jednostki próbuj¹cej rozumieæ rzeczywistoæ w wietle zasady przyczynowoci25.
Filozoficzne inspiracje twórców okresu prze³omu XIX i XX wieku znajdowa³y
swe artystyczne prze³o¿enie w powsta³ych w tym czasie projektach zmierzaj¹cych
do wyzwolenia widza i aktora z ograniczeñ narzucanych przez dotychczasowe
rozumienie sztuki. Metoda skupienia siê na poszukiwaniach na gruncie rosyjskim,
które wch³aniaj¹ wiatowe tendencje, twórczo je generuj¹c i wytwarzaj¹ nowe
wartoci, ka¿e zwróciæ uwagê na system prze¿ywania K. S. Stanis³awskiego.
W centrum swojej metody za³o¿yciel ÌÕÀÒ-u, jednego z wa¿niejszych teatrów Europy, osadzi³ aktora-analityka, który mia³ szukaæ w sobie i wyra¿aæ na
scenie prawdê wewnêtrzn¹ kreowanej postaci26. Idea³ Stanis³awskiego zak³ada³
bowiem autopenetracjê roli, maj¹c¹ ród³o w artystycznej obserwacji ¿ycia generuj¹cej prawdziwe emocje27. Indywidualizacja prze¿yæ winna by³a dokonywaæ siê
drog¹ twórczej mocy wyobrani aktora, zdolnego przetworzyæ powsta³e w nim
uczucie, nadaæ mu wyraz w postaci w³aciwie dobranego kostiumu, modulacji
g³osu czy charakteryzacji28 . Stanis³awski odrzuca³ wiêc powtarzalnoæ przypisanych aktorowi roli, wierzy³ raczej w ka¿dorazowe autentyczne jej dojrzewanie
w umyle artysty, uzewnêtrznion¹ wizjê maj¹c¹ swe ród³o we wnêtrzu. Przedstawienie stawa³o siê wtedy syntez¹ sfery werbalnej i wizualnej, przygotowan¹,
racjonalnie zaplanowan¹ prac¹ nad wyrazistym gestem. Nie by³o tutaj miejsca na
wa¿ki aspekt spontanicznoci  gest mia³ byæ wypracowanym ruchem, siêgaj¹cym
korzeniami prawdziwej, a nie odegranej, wykreowanej emocji. Aktor balansowa³
wiêc wokó³ dos³ownoci w³asnego prze¿ywania, nie anga¿uj¹c przy tym widza,
który stanowi³ w przedstawieniu konieczny dodatek. Najwa¿niejsza by³a wyrazistoæ i prawdziwoæ ruchu, nie za stworzenie mo¿liwoci jego odczytania.
System prze¿ywania Stanis³awskiego wywar³ niew¹tpliwie ogromny wp³yw
na kszta³t artystyczny Reduty, której podstaw nale¿y szukaæ tak¿e w koncepcji
teatru stworzonej przez Wyspiañskiego. Prawda, wed³ug Juliusza Osterwy, by³a
wyzwoleniem osobistej prawdy aktora dokonuj¹cego aktu ofiary, aktu odkupienia
widzów staj¹cych siê wiadkami, wspó³uczestnikami tego wydarzenia. Centrum
25
26

F. Nietzsche, op. cit.
J. Koenig, [w:] A. Tairow. Notatki re¿ysera i proklamacje artysty, t³um. J. Ludawska, Warszawa 1964, s. 2425.
27 J. Grotowski, Teksty z lat 196569, Wroc³aw 1989, s. 89.
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dzia³alnoci teatralnej mia³a siê staæ mozolna praca wewnêtrzna aktora, zmierzaj¹ca
do przemiany wiadomoci, metoda teatru-laboratorium nie do koñca zrozumiana za
¿ycia Osterwy, prekursorska dla niezliczonych dzi grup teatralnych ¿yj¹cych we
wspólnotach. Swego rodzaju polemik¹ z przejaskrawionym realizmem metody Stanis³awskiego by³y z ca³¹ pewnoci¹ dokonania Miko³aja Jewrieinowa, twórcy i kierownika artystycznego Teatru Starego w Petersburgu. Lansowa³ on widowiskow¹
i umown¹ formu³ê teatru jako rozrywki opartej na tradycjach redniowiecznych
misteriów, widowisk renesansowych i commedia dellarte. Dramaturg by³ przy tym
przekonany, ¿e teatr mo¿e byæ remedium mog¹cym uszczêliwiæ cz³owieka poprzez
stworzenie mu w ¿yciu teatralnej iluzji29.
Jako reakcjê na wspomnian¹ wy¿ej metodê Stanis³awskiego traktowaæ mo¿na
niew¹tpliwie równie¿ biomechanikê Wsiewo³oda Meyerholda. By³y wspó³pracownik wielkiego mistrza, eksperymentuj¹c w swoim Teatrze-Studio, doszed³ do
wniosku, ¿e jedynym czytelnym jêzykiem przedstawienia jest gest wytrenowanego odpowiednio aktora, zdolnego metod¹ æwiczeñ ujarzmiæ swoje cia³o, w sferze
kinetyki wyprodukowaæ to, czego siê od niego ¿¹da30. Koncepcja ta tak¿e siêga³a
korzeniami commedii dellarte. Zafascynowany cyrkiem i marionet¹ autor, ucz¹c
aktorów opanowania przestrzeni plastycznym ruchem, akcentowa³ umiejêtnoæ
wydobywania z kinetycznego chaosu gestów czystych, powtarzalnych, doskona³ych. Aktorsk¹ drogê do osi¹gniêcia tego celu charakteryzowa³ schematyzm automatycznie realizowanych etapów: zamiar-realizacja-reakcja. Zak³adano bowiem,
w przeciwieñstwie do systemu Stanis³awskiego, czynn¹ rolê widza, jednoznacznie
odczytuj¹cego jêzyk cia³a nie na zasadzie interpretacji, a raczej odruchu na pojawiaj¹cy siê impuls31. Prawid³owoæ ta sytuuje biomechanikê po stronie przeintelektualizowanej technologii, lekcewa¿¹cej twórczy potencja³ odbiorcy i aktora,
traktuj¹cej ich wy³¹cznie w aspekcie utylitarnym32. Meyerhold, wierz¹c w doskona³oæ rodków fizycznej ekspresji i respektuj¹c zasady konstrukcji ludzkiego
organizmu, odebra³ aktorowi wolnoæ, uczyni³ z niego narzêdzie realizacji zamiarów re¿ysera, zapominaj¹c o sferze emocjonalnej tak artystów, jak i widzów33.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e obok Meyerholda czo³owym inscenizatorem Reformy
by³ niew¹tpliwie tak¿e Leon Schiller, najbardziej chyba europejski z polskich
re¿yserów. O ile Osterwa, poza przelotnym kontaktem ze Stanis³awskim, nie by³
28
29
30
31
32
33

M. Slonim, Russian Theater  from the Empire to the Soviets, London 1963, s. 160.
B. Mucha, Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001, s. 203.
K. Pyäíuöêué, Peæuccep Meéepxoëüä, Mocêâa 1969, s. 266.
E. Braun, Meyerhold on theatre, New York 1969, s. 199206.
K. Pyäíuöêué, op. cit.
T. Szczepañski, Eisenstein  u róde³ twórczoci, Warszawa 1986, s. 6971.
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w zasadzie zwi¹zany z Reform¹ europejsk¹ i tworzy³ swoje idee samodzielnie,
a odnosi³ je cile do Polski, o tyle Schiller inspirowa³ siê od pocz¹tku do koñca swej
drogi myl¹ i praktyk¹ reformatorów z wielu krajów i konkurowa³ z nimi. Twórczoæ reformatorów rosyjskich zna³ jednak g³ównie ze s³yszenia, i to  jak pisze
K. Braun  z relacji sk¹pych i powierzchownych34. Moskwê odwiedzi³ Schiller po
raz pierwszy dopiero w 1928 r., z teatrem Stanis³awskiego, Meyerholda i Jewrieinowa nie mia³ kontaktu bezporedniego, choæ niew¹tpliwie pracowa³ wed³ug ich metod. Wart odnotowania jest na pewno intensywny okres wspó³pracy Schillera z Ryszardem Boles³awskim, wychowankiem Stanis³awskiego, od którego m³ody jeszcze
re¿yser uczy³ siê wy³uskiwaæ ze s³ów dialogu myli i uczucia bohaterów35.
Wskazana wy¿ej mo¿liwoæ badawcza, stawiaj¹ca w centrum obserwacji jednoæ cia³a i ducha, motywuje tak¿e, by zwróciæ szczególn¹ uwagê na pogl¹dy
A. Tairowa wyra¿one w jego pracach teoretycznych. Re¿yser Teatru Kameralnego wyst¹pi³ bowiem z otwart¹ krytyk¹ umownego teatru Meyerholda, zarzucaj¹c
mu sp³aszczenie trójwymiarowego cia³a, przesadê, której motywacjê stanowi
d¹¿enie do opanowania techniki kosztem ca³ociowego rozwoju osobowoci aktora36. Tairow próbowa³ realizowaæ kompleksowy idea³ aktorskiej sprawnoci, ¿¹da³
od artysty nie tylko odpowiednich predyspozycji fizycznych i psychicznych, ale
równie¿ opanowania rzemios³a aktorskiego, które rozumia³ jako technikê zewnêtrzn¹ tj. umiejêtnoæ w³adania cia³em i technikê wewnêtrzn¹, czyli panowanie
nad uczuciami37. Tak wyposa¿ony aktor, æwicz¹c siê w improwizacji, mia³ moc¹
swojej wyobrani powo³ywaæ do twórczego istnienia postaæ sceniczn¹, syntezê
formy i emocji. Centrum teatru stanowi³ przy tym re¿yser-natchniony mistrz,
sternik, zdolny okie³znaæ ca³y proces twórczy, uczestnicz¹cego w nim aktora
i widza38. Istotnym z perspektywy podjêtego tematu by³o przekonanie Tairowa
o stwarzaj¹cym potencjale dzie³a, dynamice jego powtarzalnoci, które, choæ dotyczy³o scenicznej realizacji sztuki, mo¿na by uznaæ za swoist¹ paralelê interesuj¹cej mnie tutaj buduj¹cej funkcji gestu. Sztuka teatralna [...] dokonuje siê nie
w statyce, a w dynamice, gdzie ka¿da wypalona w p³omieniu dzia³añ spektaklu
forma niezmiennie rodzi now¹ formê, z góry skazan¹ na mieræ dla poczêcia
nastêpnej i dlatego teatr, aby przejawiæ siê, wymaga obecnoci widza w czasie
dynamicznych przemian, a nie po ich dokonaniu39.
34
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K. Braun, op. cit., s. 262.
M. Grochowska, Leon Schiller. Lulek, Gazeta Wyborcza z 10 stycznia 2002.
J. Koenig, op. cit.
Ibidem.
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Adekwatnoæ powy¿szej formu³y uwidacznia jednoczenie rozbie¿noæ pogl¹dów A. Tairowa i Edwarda Gordona Craiga  jednego z bardziej p³odnych inscenizatorów okresu Wielkiej Reformy Teatralnej, odrzucaj¹cego holistyczne podejcie
do cz³owieka, bezgranicznie wierz¹cego w nieograniczon¹ potêgê umys³u. Jak
wspomina E. Craig, biograf swego ojca, pogl¹d ten przyczyni³ siê do stworzenia
koncepcji nadmarionety (Übermarionette), doskonale piêknego tworu, niejako pos¹gu greckiego, daj¹cego siê ³atwo manipulowaæ, nieulegaj¹cego przy tym ludzkim
wahaniom emocjonalnym40. Idea ta, niezaprzeczalnie zainspirowana poezj¹ Williama Blakea, umo¿liwia³a realizacjê wizji powsta³ych w wyobrani twórcy, niezdolnych do bycia przetworzonymi poprzez ograniczonego nawykami aktora. Nadmarioneta mia³a byæ bowiem cia³em w transie, niejako cia³em wirtualnym, uosobieniem potêgi wyobrani, cz³owiek za w oczach Gordona Craiga jawi³ siê jako
marny odtwórca natury, kopista41. U podstaw takiej opinii wybitnego artysty,
zdaniem jego syna, le¿a³a przede wszystkim wiara inscenizatora w ideê teatru
kinetycznego  syntezê formy, wiat³a, scenerii, postaci i gestu, wyp³ywaj¹c¹
z przekonania o pocz¹tku aktorstwa wywodz¹cego siê z dzia³ania, ruchu42. Ide¹ t¹
zafascynowany by³ tak¿e L. Schiller, niejednokrotnie nazywaj¹cy Craiga najwy¿szym kap³anem teatru i wspólnie z nim podziwiaj¹cy dokonania Wyspiañskiego.
Craig twierdzi³ przy tym, ¿e jedyn¹ drog¹ uratowania teatru jest jego zniszczenie,
unicestwienie, co mog³o sytuowaæ jego filozofiê artystyczn¹ w krêgu negacji materialnej formy wyrazu, symboliki teatru ubogiego43. Perspektywa ta po raz kolejny
ka¿e skoncentrowaæ siê na duchowych aspektach twórczej percepcji dzie³a, wskazuje na otwart¹ mo¿liwoæ analizy relacji miêdzy ide¹ a jej zawsze niedoskona³ym
wcieleniem, nadaj¹c gestowi rangê wartoci pierwotnej.
Prawo do podobnych przypuszczeñ mo¿e dawaæ tak¿e wpisuj¹ca siê w eksperymentalny nurt Reformy teoria ekstazy, opracowana przez wybitnego rosyjskiego re¿ysera filmowego S. Eisensteina, zajmuj¹cego siê przede wszystkim badaniem oddzia³ywania dzie³a sztuki na widza. Eisenstein zdaje siê wywodziæ
ród³o swoich eksperymentów z analogii istniej¹cych miêdzy prawid³owociami
rz¹dz¹cymi zjawiskami przyrody, struktur¹ utworu a percepcj¹ odbiorcy44. Podstawow¹ kategori¹ by³ dla rosyjskiego myliciela patos, budowany przez ci¹g³¹
zmianê kategorii, permanentne przechodzenie ka¿dego elementu w swe przeciwieñstwo, nieustanne ekstatyczne uniesienie45 . Twierdzi³ on, ¿e dzie³o jest w sta40
41
42
43
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E.Craig, Gordon Craig  historia ¿ycia, t³um. M. Skibniewska, Warszawa 1976, s. 182.
E. G. Craig, O sztuce teatru, t³um. M. Skibniewska, Warszawa 1985, s. 88.
E. Craig, op. cit., s. 182.
A. Tairow, op. cit., s. 22.
S. Eisenstein, Nieobojêtna przyroda, t³um. A. Kumorek, Warszawa 1975, s. 2223.
Ibidem, s. 51.
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nie niejako wyjæ z siebie, przekroczyæ w³asne granice gatunkowe, a nawet
rodzajowe, dziêki odpowiedniemu kluczowi zawartemu w tekcie, na który sk³adaæ siê mo¿e np. dynamika napiêæ w utworze czy powtarzalnoæ obrazu w ró¿nych wariantach46. Istotn¹ cech¹ teorii intelektualnego monta¿u Eisensteina jawi³o
siê tak¿e za³o¿enie, ¿e temat dzie³a nie jest tworzony przez ruch fizyczny, ale
raczej przep³yw myli, znaczenie znaku okrela siê bowiem przede wszystkim
poprzez zmianê wewnêtrznego stanu odbiorcy symbolu47. Wydaje siê, ¿e wybrane
tu za³o¿enia estetyczne rosyjskiego twórcy, nie sk³adaj¹c siê bezporednio na
sumê dokonañ Wielkiej Reformy Teatralnej, a ideowo bêd¹c z nimi w zgodzie,
wskazywa³y na aktualnoæ za³o¿eñ scenicznych okresu prze³omu XIX i XX wieku. Ich potencjalna adaptowalnoæ w ka¿dej dziedzinie artystycznego wyrazu,
tak¿e w filmie, mo¿e potwierdzaæ nonoæ popularnej wówczas idei synestezji
sztuk, budowania jednoci poprzez wieloæ rodków wyrazu.
Interesuj¹ca mnie tutaj sytuacja twórczej percepcji utworu literackiego, podstawowa teza Europy Teatralnej, przywodzi równie¿ na myl istniej¹c¹ opozycjê
miêdzy jego wymiarem scenicznym a literackim zapisem. wiadomoæ zakodowanego w dramacie potencja³u ka¿e jednak przewartociowaæ tê pozorn¹ sprzecznoæ, otwieraj¹c tekst na rzeczywistoæ teatraln¹, daleko szersz¹ ni¿ tu i teraz
przedstawienia, to¿sam¹ z immanentn¹ obecnoci¹ kosmicznej wizji uniwersalnego teatru, funkcjonuj¹cej w strukturze dzie³a ju¿ w momencie jego powstawania48.
Powy¿szy punkt widzenia wyp³ywa z formu³y tekstu jako formy immanentnie
otwartej, ka¿dorazowo konkretyzowanej w wyobrani potencjalnego widza. Taki
idea³ statusu dzie³a i twórczego kontaktu z nim odbiorcy realizuje siê w dynamice
przetworzeñ faktu antropologicznego ponadczasowego duchowego wzrastania,
a nie historycznego, niejako znosz¹cego mo¿liwoæ wychodzenia poza okrelony
przedzia³ czasowy49. Projekcja takiej tezy, opartej na badaniach teoretycznych
Umberto Eco i Rolanda Barthesa, na istniej¹c¹ w okresie Reformy rozbie¿noæ
miêdzy rozleg³oci¹ wizji artystycznej (przek³adalnej na estetyczne i filozoficzne
treci) a mo¿liwociami konkretnej realizacji tych zamierzeñ, ograniczonej jeszcze
nieprzezwyciê¿onymi wówczas gustami mieszczañstwa  przewa¿aj¹cego odbiorcy wystawianych sztuk  oraz technicznymi warunkami budynku teatralnego
wskazuje na ukryty konflikt Reformy50. Sytuacja ta, okrelana przez G. Lukácsa
46
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Eisenstein Revisited, ed. L. Kleberg, H. Lovgren, Stockholm 1987, s. 100108.
T. Szczepañski, op. cit., s. 29.
H. Cha³aciñska-Wiertelak, op. cit., s. 12.
U. Eco, Dzie³o otwarte. Forma i nieokrelonoæ w poetykach wspó³czesnych, Warszawa
1973; R. Barthes, Krytyka i prawda, [w:] Wspó³czesna teoria badañ literackich zagranic¹, t. II,
Kraków 1972, s. 114138.
50 H. Cha³aciñska-Wiertelak, op. cit., s. 106.
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patologicznym stanem napiêæ, ujawni³a nieprzezwyciê¿alny, zdaniem wêgierskiego badacza, rozdwiêk miêdzy zamierzeniami artystów a realnym kszta³tem
przedstawienia. Tak widziany stan rzeczy doprowadzi³ wspomnianego teoretyka
teatru do wniosku, ¿e podejmowane próby sceniczne s¹ niejako samobójcz¹ prób¹
substytucji tego, co da siê zobaczyæ przez to, co niewidoczne, psychiczne, abstrakcyjne51. Autentyczny teatr Reformy istnia³ wiêc w pewnym sensie tylko jako
idea³, ujawnia³ nieprzezwyciê¿aln¹ wówczas dychotomiê miêdzy dramatem-literatur¹ a dramatem-tworem teatralnym, przecieraj¹c jak gdyby drogê dla przysz³ych
pokoleñ twórców i teoretyków (literaturoznawców, teatrologów).
Istotny w niniejszej pracy aspekt cia³a i gestu aktora, przez pryzmat których
zarysowany zosta³ problem duchowych inspiracji Reformy, skupionych wokó³
teatru rosyjskiego i polskiego, stanowi jeden z najbardziej aktualnych tematów
tocz¹cych siê obecnie dyskusji artystycznych, które w sztuce plastycznej znajduj¹
wyraz chocia¿by w kontrowersyjnych pracach K. Kozyry czy A. Szapocznikow.
W sferze teatralnej swoich kontynuatorów ma nieustannie teatr Grotowskiego,
szko³a Kantora, Living Theatre czy taniec Marty Graham, pierwotnie zainspirowane tak¿e postulatami Reformy, zobowi¹zuj¹ce dzi do nieustannego pog³êbiania
uruchamianych kontekstów kultury na polu ró¿nych dziedzin sztuki i ideowo
scalaj¹ce czasami bardzo odleg³e geograficznie postulaty.
Ðåçþìå
Ìíîãîóðîâíåâûé ìåòàêîíòåêñò Áîëüøîé òåàòðàëüíîé ðåôîðìû êàê èññëåäîâàòåëüñêàÿ
ïåðñïåêòèâà äëÿ òåàòðàëüíîãî ïîòåíöèàëà æàíðîâîé ôîðìû äðàìû
Âðåìÿ Áîëüøîé òåàòðàëüíîé ðåôîðìû ÿâëÿëîñü ïåðèîäîì áóðíûõ õóäîæåñòâåííûõ
ïåðåìåí XIX/XX ââ., còaâøèõ ðåçóëüòàòîì îæåñòî÷åííûõ ñïîðîâ î ñóòè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà è ðîëè õóäîæíèêà. Ñìåæíîé òî÷êîé ýòèõ ýñòåòè÷åñêèõ äèñêóññèé ÿâèëîñü
ïðîêëàìèðîâàíèå èäåè íåîãðàíè÷åííîé òâîð÷åñêîé ñâîáîäû, ïîñòóëàò ïðèçíàíèÿ èíòóèöèè
è èíñòèíêòà, à òàêæå âîçâðàò ê èñòîêàì, ò. å. èíñïèðàöèÿ èñêóññòâîì ñðåäíåâåêîâüÿ,
àíòè÷íîñòè, Äàëüíåãî Âîñòîêà. Íîâûé ñïåêòàêëü ïðèâí¸ñ â òåàòð ìèñòèêî-ìàãè÷åñêèé
îòòåíîê, ïî ìíåíèÿì òâîðöîâ îí äîëæåí ñòèìóëèðîâàòü äóõîâíóþ ïåðåìåíó âîñïðèíèìàòåëÿ,
ñòàòü ñôåðîé ñòîëêíîâåíèÿ áûòèÿ è íåáûòèÿ. Â òåàòðå ãëàâåíñòâîâàë çðèòåëü, ñïîñîáíûé
âûéòè çà ðàìêè âðåìåííîãî çäåñü è ñåé÷àñ, èíòóèòèâíî îùóòèòü êîñìè÷åñêîå çíà÷åíèå
ïüåñû, óëîâèòü íåóëîâèìîå. Ïîýòîìó, ñóùåñòâî èñêóññòâà ñâîäèëîñü ê ïðîáëåìå ñîçèäàíèÿ
ïüåñû çðèòåëåì (÷èòàòåëåì), åãî ñáëèæåíèþ ñ íåâûñêàçàííûì ñêâîçü ñïåêòàêëü,
còèðàþùèé ãðàíü ìåæäó ìàòåðèåé è äóõîì. Ïåðöåïöèÿ ñïåêòàêëÿ ÿâëÿëàñü ïîïûòêîé
ðàñêðûòèÿ ïåðìàíåíòíîé äèíàìèêè àìáèâàëåíòíîñòè ñîîòíîøåíèé ìåæäó ìàêðî51 C. Samojlik, Dramat mieszczañski  dramat mieszczañstwa. (Wprowadzenie do modernistycznej teorii dramatu G. Lukácsa), [w:] O wspó³czesnej kulturze literackiej, Wroc³aw  Warszawa 
Kraków  Gdañsk 1973, s. 97127.
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è ìèêðîìèðîì, îïðåäåëåíèÿ ñìûñëîâ, ëîêàëèçèðóþùèõñÿ ãäå-òî ìåæäó ìåòàôèçè÷åñêèì
è ïðîçàè÷íûì. Ýòà âçàèìîçàâèñèìîñòü îêàçàëàñü ìíîãîçíà÷èòåëüíîé äëÿ òâîðöîâ Áîëüøîé
ðåôîðìû, äîñòèæåíèÿ êîòîðûõ áûëè ïðåäìåòîì àíàëèçà â ïðåäëîæåííîé ñòàòüå. Èç
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà õóäîæåñòâåííûõ êîíöåïöèé, ñîçäàííûõ íà ïåðåëîìå XIX/XX âåêîâ
öåëåñîîáðàçíûì îêàçàëîñü îáðàòèòü âíèìàíèå íà òå, êîòîðûå ïûòàëèñü îïðåäåëèòü ñâÿçü
àêò¸ðñêîãî emploi ñ âîñïðèÿòèåì ñïåêòàêëÿ çðèòåëåì, êîíöåíòðèðîâàëèñü íà ïîïûòêå ïîíÿòèÿ
ðîëè æåñòà êàê îðóäèÿ â òåàòðàëüíûõ ïîèñêàõ ðåæèññ¸ðà. Âàæíîå ìåñòî â ñèñòåìå
Ðåôîðìû çàíÿë íàâåðíî ìåòîä Ê. Ñ. Ñòàíèñëàâñêîãî, óáåæä¸ííîãî â àóòåíòè÷íîì
ïåðåæèâàíèè ðîëè, ñòàâøèé èíñïèðàöèåé ðàçëè÷íûõ äèñêóññèé è ïîëåìèê, âëèÿþùèõ íà
õàðàêòåð Ðåôîðìû. Ïàðàìåòðàìè ýòèõ òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ ÿâëÿëèñü ïðåæäå âñåãî
áèîìåõàíèêà Ìåéåðõîëüäà, übermarionette Êðýãà, òåîðåòè÷åñêèå ðàáîòû Òàèðîâà èëè
âïèñûâàþùàÿñÿ â êîíòåêñò Ðåôîðìû êîíöåïöèÿ ýêñòàçà Ýéçåíøòåéíà. Ýòè ïðîåêòû, áóäó÷è
ïîïûòêîé ðàñêðûòèÿ äîðîãè ê äóõîâíîìó îñâîáîæäåíèþ çðèòåëÿ, îäíîâðåìåííî ïîêàçûâàëè,
÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ íåâîçìîæíûì â ïðåäåëàõ ðåàëüíîãî çäàíèÿ òåàòðà, òàê êàê àêò¸ð èëè
âîñïðèíèìàòåëü ïüåñû íå â ñîñòîÿíèè ïðåâðàòèòü èçîáðàæåíèå ðåæèññ¸ðà â îãðàíè÷åííûé
ÿçûê äâèæåíèÿ òåëà.

Summary
Multi-conceptual metacontext of the Great Theatre Reform as a research perspective
for the theatrical potential of the typical drama form
The times of the Great Theatre Reform were a period of rapid and meaningful changes at the
turn of the 19th century which have given rise to the many experiments and disputes aimed at defining
the role of the new art. The core problem was the notion of a new, educated recipient of art who
would be able to understand the meaning of a work and cross its transient boundaries to grasp the
metaphysical sense, the vision of what is not entirely visible. As artists started to study the problem of
perception of theatre performances, they searched for inspiration in the art of the Middle Ages, the
theatre of ancient Greece, and the analysis of the hieratic gesture of the Far East. Consequently, they
emphasised the notion of the perfect body and soul, the necessity of exercising and taking care of the
actors organism, as well as the importance of intuition and instinct in the process of understanding
the art. The theatre was considered the place of the audiences communion with the mystery, the
building where they can reach the state of the kathartic methamorphosis through the art. It turns
out that the relation between these two realities was quite meaningful for the artists of the Reform,
whose achievements were discussed in the paper. Analysing the huge number of artistic conceptions
of the discussed period I tried to focus only on those that can be considered as the attempts to
understand the connection between the actors emploi and the audiences perception of a performance, to grasp the role of gesture as a tool in the hands of a director. It was noticed that an important
role in this context unquestionably belonged to the method that was K. S. Stanislavskis concept of
the authentic experience of the actors role. This theory brought about hundreds of discussions and
polemics, which had an impact on the character of the Reform, the most important of which were the
seminal the biomechanics of V. Meyerhold, übermarionette of E. G. Craig and the works of
A. Tairov. These projects, each an effort to find a way to the spiritual freedom of the actors and the
audience, at the same time showed that achieving this aim is not possible in the real building of the
theatre, as both an actor and a recipient are not able to transcode the vision of a director into the
limited language of the human body.
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Fantastyka naukowa jako pole przenikania siê kultur
polskiej i rosyjskiej
(na przyk³adzie twórczoci Andrzeja Sapkowskiego
i Siergieja £ukianienki)

Andrzej Sapkowski i Siergiej £ukianienko1 to dwaj pisarze tworz¹cy jeden
z pomostów ³¹cz¹cych polsk¹ i rosyjsk¹ kulturê. Pierwszy z nich ju¿ od kilkunastu
lat uwa¿any jest za najwa¿niejsz¹ postaæ polskiej literatury spod znaku fantasy,
drugi natomiast zajmuje podobn¹ pozycjê w Rosji. Interesuj¹ce wydaje siê zjawisko ogromnej popularnoci ich osi¹gniêæ literackich  stanowi ono dowód na
istnienie wymiany kulturalnej pomiêdzy oboma krajami. Wynika to z faktu, i¿
£ukianienko to chyba najbardziej znany w Polsce rosyjski twórca literatury SF,
z kolei od czasu ukazania siê w jêzyku rosyjskim pierwszych opowiadañ z cyklu
wiedmiñskiego nies³abn¹c¹ popularnoci¹ w Rosji cieszy siê pisarstwo Sapkowskiego. Wnioski, jakie mo¿na wysnuæ na podstawie obserwacji recepcji twórczoci
obu pisarzy w krajach ojczystych i poza ich granicami, a tak¿e wp³ywu na inne
dziedziny kultury, pozwalaj¹ na zaprezentowanie podobieñstw, a w szerszym
aspekcie równie¿ ich wzajemnego wp³ywu na kultury obydwu pañstw.
Zarówno w Polsce, jak i w Rosji jedn¹ z cech charakterystycznych literatury
koñca XX wieku jest rozkwit popularnoci jednego z podgatunków szeroko rozumianej fantastyki naukowej  fantasy. Przyczyny takiego stanu s¹ ró¿ne. Jeli
chodzi o Rosjê (a wczeniej Zwi¹zek Radziecki), jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn jest ogólne opónienie rozwoju fantastyki naukowej jako gatunku literackiego, gdy¿ [...] przed fantastyk¹ naukow¹ postawiono bariery, wynikaj¹ce z socrealistycznej doktryny: nie uznawano fantastycznych gatunków nie opieraj¹cych siê
na racjonalnej koncepcji rzeczywistoci2. Z tego powodu nie rozwinê³y siê zupe³1 W Polsce funkcjonuj¹ równolegle dwie formy pisowni nazwiska pisarza  £ukianienko i £ukjanienko.
2 F. Nieuwa¿ny, Fantastyka naukowa, [w] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red.
A. Drawicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 497.
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nie takie gatunki, jak fantastyka grozy czy w³anie fantasy. Tak opowiada³ o tym
Borys Strugacki: Fantasy zawsze w ZSRR by³a zakazana. Gdyby kto napisa³
bajkê o rycerzu, który potyka siê ze smokami, przyjani z elfami, kradnie ksiê¿niczkê... Tego nikt by nie wydrukowa³3. Dlatego te¿ dopiero po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego czytelnik mia³ szansê zawrzeæ znajomoæ z literatur¹ powstaj¹c¹
w tej konwencji, a jednym z autorów, który zaj¹³ siê tym gatunkiem, by³ Siergiej
£ukianienko.
W Polsce sytuacja wygl¹da³a nieco inaczej. Fantasy nie podlega³o takim ograniczeniom jak u wschodnich s¹siadów i wczeniej mog³o znaleæ siê na rynku
wydawniczym. Na zainteresowanie tego typu twórczoci¹ mia³o wp³yw kilka
czynników. Jednym z nich by³a popularnoæ prozy J. R. R. Tolkiena, która prze³o¿y³a siê na popularnoæ ca³ego gatunku. Jak czytamy w przygotowanym przez
Sapkowskiego opisie wydawcy do w³asnego dzie³a, wydanego w 2001 r. i zatytu³owanego Rêkopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy: Od czasu, gdy w roku 1960 wydana zosta³a w Polsce napisana przez
Johna Ronalda Reuela Tolkiena ksi¹¿ka Hobbit, czyli tam i z powrotem, gdy
w latach 196163 wydany zosta³ tego¿ autora trzytomowy cykl W³adca Piercieni, gdy w roku 1983 ukaza³ siê Czarnoksiê¿nik z Archipelagu Ursuli K. Le Guin,
a w roku 1985 Silmarillion Tolkiena, dobra passa fantasy trwa4.
Ta sytuacja wp³ynê³a za na pojawienie siê rodzimych pisarzy zajmuj¹cych
siê tym gatunkiem. Byæ mo¿e racjê ma równie¿ Pawe³ Dunin-W¹sowicz, który
 rozwa¿aj¹c kwestiê niewielkiej grupy polskich pisarzy wspó³czesnych zajmuj¹cych siê tworzeniem klasycznej fantastyki naukowej  wskazuje na inn¹ przyczynê istniej¹cego stanu rzeczy. Pisze on: Niedawno, po mierci Stanis³awa Lema,
Rafa³ Ziemkiewicz postawi³ [...] tezê, ¿e skoro pisarz [Stanis³aw Lem  przyp.
A.W.] w³anie w naukowej fantastyce zajmowa³ tak wybitn¹ pozycjê, inni musieli
wybraæ odmienne dziedziny, przede wszystkim fantasy, w której wybi³ siê g³ównie
Andrzej Sapkowski5.
Co do faktu, i¿ autor Rêkopisu znalezionego w smoczej jaskini zajmuje
w literaturze polskiej miejsce wyj¹tkowe, w¹tpliwoci nie ma równie¿ Ma³gorzata
Szpakowska: Dzieci moich przyjació³ czytaj¹ Sapkowskiego. Moi przyjaciele
czytaj¹ Sapkowskiego. Czytam i ja. Wygl¹da na to, ¿e znowu wyrasta nam
3 E. Dêbski, Z kim mam siê teraz sprzeczaæ? (zapis rozmowy z Borysem Strugackim  Interprescon97), [online] <www.debski.art.pl/felietony/fenix65a.htm>.
4 A. Sapkowski, Rêkopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, opis wydawcy, [online] <www.esensja.pl/ksiazka/ksiazki/obiekt.html?rodzaj_obiektu=2&idobiektu=488>.
5 P. Dunin-W¹sowicz, Wys³annicy fandomu, Polityka 2006, nr 17/18.
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wyj¹tek. Swego czasu Lemem zaczytywa³o siê wielu z tych, którzy od czci
i wiary ods¹dzali fantastykê naukow¹. Dzi Sapkowski znajduje uznanie równie¿
wród tych, którzy do rêki nie bior¹ innych ksi¹¿ek typu fantasy6. I rzeczywicie,
AS  jak bywa on czêsto nazywany przez fanów swojej twórczoci  jest w chwili
obecnej najwa¿niejszym polskim twórc¹ pisz¹cym w tym gatunku (wiadczyæ
o tym mo¿e choæby przyznanie mu w 1997 r. Paszportu Polityki, a tak¿e fakt,
i¿ wielokrotnie otrzymywa³ on najwa¿niejszy laur w polskim rodowisku twórców,
wydawców i czytelników literatury SF i fantasy  nagrodê im. Janusza Zajdla).
Przygl¹daj¹c siê karierom Sapkowskiego i £ukianienki, odnaleæ mo¿na wiele
cech wspólnych. Obydwaj s¹ popularni nie tylko w swych ojczyznach, ale te¿ w
wielu innych krajach. Wród pañstw, w których ukaza³y siê utwory polskiego
autora, odnajdujemy Niemcy, Litwê, Francjê, Hiszpaniê i  przede wszystkim
w³anie  Rosjê, gdzie od 1996 r. regularnie ukazuj¹ siê kolejne jego ksi¹¿ki. Jeli
chodzi o £ukianienkê, to on sam podkrela wyj¹tkow¹ pozycjê, jak¹ zajmuje
w naszym kraju jego twórczoæ. Na swoim blogu  znajduj¹cym siê pod adresem
<http://doctor-livsy.livejournal.com/>  wymieniaj¹c pañstwa, w których opublikowano jego utwory (m.in. Czechy, Niemcy, W³ochy, Francja, Hiszpania, USA,
£otwa, Estonia, Korea Po³udniowa, Izrael  czyli w du¿ej mierze podobnie jak
zagraniczne publikacje Sapkowskiego), zauwa¿a on na koñcu tej wyliczanki: No
i Polska... W Polsce wydali ju¿ wszystko. Albo prawie wszystko7.
Ze wzglêdu na obszernoæ tematu nie jest mo¿liwe wyczerpanie w jednym
artykule wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z omawianymi autorami oraz ich dorobkiem twórczym i jego recepcj¹, dlatego te¿ skupimy siê na jednym z aspektów
ich popularnoci, jakim jest kontekst kulturowy wykraczaj¹cy poza obszar literatury i przenikaj¹cy do wiata komiksu, filmu i gier komputerowych, co ukazane
zostanie na przyk³adzie tetralogii o Patrolach pióra Siergieja £ukianienki oraz
cyklu wiedmiñskiego autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.
Siergiej £ukianienko to jeden z najwa¿niejszych obecnie rosyjskich twórców
literatury z gatunku SF i fantasy. Tak pisze o nim Eugeniusz Dêbski: Jest w fantastyce rosyjskiej fenomenem, wystartowa³ w niej niczym rakieta i szczêliwie
6

M. Szpakowska, Geralt jest bohaterem Conradowskim, cyt. za: [online] <www.sapkowski.pl/
modules.php?name=News&file=article&sid=7>. Tekst ten zawiera wybrane fragmenty eseju
M. Szpakowskiej, Budowniczowie, Twórczoæ 1997, nr 7, s. 5867.
7 Ñ. Ëóêüÿíåíêî (Doctor Livsy), Çàðóáåæíûå èçäàíèÿ, Ñóäîâîé æóðíàë Äîêòîðà Ëèâñè,
[online] <http://doctor-livsy.livejournal.com/46696.html> (wszystkie cytaty pochodz¹ce ze róde³
rosyjskojêzycznych przytaczane w t³umaczeniu autora). Niestety, nie wiadcz¹ dobrze o naszym
kraju wypowiedzi pisarza, które odnajdujemy w dyskusji pod tym postem. Otó¿ stwierdza on, ¿e
w Polsce problemem s¹ nielegalne wydania jego utworów rozpowszechnianych g³ównie w wersjach elektronicznych.
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unikn¹³ losu bycia »m³odym pisarzem« a¿ do siwych skroni. Jest niew¹tpliwie
utalentowany, ale bez zadufania, precyzyjny  bez nudzenia, m¹dry  bez wym¹drzania, i  co najwa¿niejsze  kocha czytelnika, równie¿ tego najbardziej z³oliwego, m³odzie¿owego8.
Pierwsze publikacje £ukianienki pojawi³y siê pod koniec lat 80. XX wieku.
Swoj¹ karierê pisarsk¹ rozpocz¹³ od opowiadañ, szybko jednak zacz¹³ tworzyæ
wiêksze utwory literackie. Jest pisarzem niezwykle p³odnym, rocznie ukazuje siê
kilka tytu³ów jego autorstwa. Jak czytamy w recenzji polskiego wydania powieci
Patrol Zmroku, prozaik rosyjski okazuje siê byæ pisarzem nie tylko oryginalnym
i sugestywnym, ale równie¿ niekonwencjonalnym i wszechstronnym  tworzy filozoficzne opery kosmiczne, fantasy alternatywn¹, urban fantasy z pogranicza horroru, powieci SF z odcieniem kryminalnym, science fiction o zaciêciu moralizatorskorefleksyjnym, a tak¿e cyberpunk z minimaln¹ iloci¹ komputerowych gad¿etów9.
£ukianienko otrzyma³ wiele nagród i wyró¿nieñ, a w 2003 r. podczas najwa¿niejszego w europejskim wiecie mi³oników literatury, filmu i gier spod znaku SF
i fantasy konwentu Eurocon uznano go za najlepszego pisarza-fantastê naszego
kontynentu.
Zauwa¿alna jest tendencja pisarza do tworzenia d³u¿szych cykli, ma on na
koncie kilka dylogii i trylogii (najbardziej znane  równie¿ w Polsce  to Linia
marzeñ czy Labirynt odbiæ). Jednak najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy siê napisana
w stylu urban fantasy tetralogia jego autorstwa powiêcona Patrolom, której akcja
toczy siê we wspó³czesnej Moskwie i w wiecie Zmroku, które to rzeczywistoci
s¹ ze sob¹ cile splecione. W typowym urban fantasy wiêkszoæ mieszkañców
miasta ¿yje w niewiadomoci, ¿e w starych ruderach, kana³ach i mrocznych
zau³kach trwa w³anie zaciek³a walka z wampirami, czarnoksiê¿nikami czy wyznawcami jakiej pradawnej sekty. £ukianienko w swojej ksi¹¿ce znakomicie
zaadaptowa³ ten gatunek do warunków Moskwy  metropolii niby wielkiej i nowoczesnej, ale w której nie trzeba nawet zagl¹daæ do mrocznych zau³ków, by
wpl¹taæ siê w co nieprzyjemnego10.
Tak w³anie wygl¹da wiat stworzony przez pisarza, za Patrole  Nocny
i Dzienny  to organizacje, które strzeg¹ równowagi miêdzy si³ami wiat³a i Ciemnoci. Zachowania równowagi pilnuje tak¿e organizacja stoj¹ca ponad Patrolami 
Inkwizycja. Kolejne czêci tej tetralogii s¹ publikowane od 1998 r., kiedy to
8

E. Dêbski, Siergiej £ukjanienko, Fahrenheit, nr 49, [online] <www.fahrenheit.eisp.pl/archiwum/f49/11.html>. Dêbski jest pisarzem zajmuj¹cym siê literatur¹ SF oraz t³umaczem rosyjskiej
literatury tego gatunku.
9 S. £ukianjenko, Patrol Zmroku, [online] <www.merlin.com.pl/frontend/towar/497199>.
10 W. Orliñski, Stra¿ nocna: Moskwa bez smaku, Gazeta Wyborcza, [online] <http://serwisy.gazeta.pl/film/1,24464,2966890.html>.
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czytelnik dosta³ do r¹k powieæ Nocny patrol, nastêpny w kolejnoci by³ (napisany
we wspó³autorstwie z W³adimirem Wasiliewem) Dzienny patrol, który ukaza³ siê
w 2000 r. Tak opowiada o okolicznociach nawi¹zania tej wspó³pracy sam £ukianienko: [...] Wo³odii Wasiliewowi bardzo spodoba³a siê moja powieæ Nocznoj
Dozor, i zapragn¹³ napisaæ kontynuacjê od strony »si³ ciemnoci«, czyli Dniewnoj
Dozor. Poniewa¿ mia³em podstawy ku temu, by s¹dziæ, ¿e mo¿e on zrobiæ krzywdê moim bohaterom :-), zaproponowa³em mu wspólne pisanie powieci, by móc
go przypilnowaæ11. Kolejna czêæ, zatytu³owana Patrol Zmroku, ukaza³a siê w roku 2004, a¿ wreszcie w 2005 r. przysz³a kolej na ostatni¹ (jak dot¹d) czêæ cyklu,
nosz¹c¹ tytu³ Ostatni patrol.
Dla polskiego czytelnika okazja, aby zapoznaæ siê z twórczoci¹ £ukianienki,
pojawi³a siê pod koniec lat 90., kiedy to w czasopismach powiêconych fantastyce
po raz pierwszy ukaza³y siê jego opowiadania. Od tego czasu kolejne jego utwory
by³y regularnie publikowane i w du¿ym stopniu przyczyni³y siê do rozkwitu popularnoci rosyjskiej literatury science fiction i fantasy w naszym kraju. Nocny patrol
(przek³ad pierwszego wydania autorstwa Zbigniewa Landowskiego, drugie wydanie w t³umaczeniu Ewy Skórskiej) i Dzienny patrol (prze³o¿ony przez Ewê Skórsk¹) ukaza³y siê w 2003 r. nak³adem wydawnictwa Ksi¹¿ka i Wiedza12, za wiosn¹
2007 r. wydawnictwo MAG opublikowa³o Patrol Zmroku i Ostatni Patrol (t³umaczenie Ewy Skórskiej).
£ukianienko wiadom jest echa, jakim odbi³a siê jego powieæ, o czym mówi³
w 2005 roku krótko i wprost: Rozumiem, ¿e dzi najwiêkszym popytem wród
publicznoci cieszy³by siê czwarty Patrol. Czytelnicy byliby zachwyceni13.
W tym samym wywiadzie zapowiada³ on równie¿, i¿ zamierza odejæ na razie od
gatunku urban fantasy, jednak mo¿na podejrzewaæ, i¿ by³a to jedynie zas³ona
dymna, skoro jeszcze w tym samym roku ukaza³a siê czwarta powieæ wchodz¹ca
w sk³ad cyklu. I chocia¿ pisarz stwierdza, i¿ nie przepada za d³ugimi seriami
powieciowymi, to jednak deklaruje otwarcie: Ostatnia fraza Ostatniego patrolu
brzmi tak: »Czy naprawdê s¹dzisz, ¿e to by³ ostatni patrol?«. [...] Tak wiêc
tematu mimo wszystko nie zakoñczy³em. Zostawi³em sobie mo¿liwoæ za rok czy
dwa wróciæ do niego i napisaæ jeszcze jeden Patrol14.
11 P. Laudañski, Zazwyczaj natchnienie przychodzi po fili¿ance kawy z koniakiem. Z Siergiejem £ukianienk¹ rozmawia Pawe³ Laudañski, Esensja, <www.esensja.pl/ksiazka/wzw/tekst.html?id=618&strona=2>.
12 Prócz tego wydawnictwa utwory autorstwa £ukianienki ukazuj¹ siê w Polsce tak¿e nak³adem wydawnictwa Amber.
13 Þ. ×óïðèíèíà, Who is äîêòîð Ëèâñè?, Èòîãè, [online] <www.itogi.ru/Paper2004.nsf/
Article/Itogi_2004_12_20_14_0421.html>.
14 Í. Êî÷åòêîâà, Ïèñàòåëü Ñåðãåé Ëóêüÿíåíêî: ß îñòàâèë äëÿ ñåáÿ âîçìîæíîñòü
íàïèñàòü åùå îäèí «Äîçîð», Èçâåñòèÿ, [online] <www.izvestia.ru/culture/article3089029/>.
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Recenzenci w rozmaity sposób podchodz¹ do tego cyklu powieci, jednak
zazwyczaj konkluzja jest podobna  autor jest pisarzem wszechstronnym, za
jego ksi¹¿ki celnie trafiaj¹ w gusta czytelników. O zagro¿eniach zwi¹zanych
z wszechstronnoci¹ pisze Pawe³ Pluta: To wielka zaleta, ale te¿ i pewne niebezpieczeñstwo, bo przypadkowy odbiorca mo¿e trafiæ akurat na co z gatunku mu
nie odpowiadaj¹cego i po nastêpn¹ ksi¹¿kê nie siêgn¹æ w przekonaniu, ¿e bêdzie
podobna. A to nieprawda.
Pawe³ Laudañski, recenzuj¹c Ostatni patrol, stwierdza: Niestety. Choæ lektura to znakomita, nie sposób siê od niej oderwaæ, to jednak odczuwa³em w czasie
czytania  i nadal odczuwam  pewien niedosyt. Czego mi brakowa³o. wie¿oci
pomys³u? A mo¿e problem polega na mniejszym  mimo starañ autora  poziomie
dramatyzmu od zaserwowanego we wczeniejszych tomach cyklu [...]? A mo¿e
po prostu nieparzyste tomy serii s¹ lepsze od parzystych?15, przy czym zauwa¿a
ju¿ w pierwszym zdaniu artyku³u, i¿ mimo lepszej czy gorszej formy £ukianienki,
ka¿da nowa powieæ rosyjskiego pisarza jest skazana na sukces.
Ogromna popularnoæ cyklu o Patrolach nie pozostawia³a w¹tpliwoci, i¿
prêdzej czy póniej zainteresuje siê ni¹ przemys³ filmowy, co nast¹pi³o w 2004 r.
Efekt pojawienia siê filmowej wersji Nocnego patrolu mo¿na porównaæ do trzêsienia ziemi w rosyjskiej kinematografii. Film okaza³ siê bowiem najbardziej kasowym przebojem kinowym tego roku w Rosji. Nie mo¿e dziwiæ wobec tego równie¿ fakt, i¿ w 2006 r. nakrêcono drug¹ czêæ, zatytu³owan¹ podobnie jak i drugi
tom powieci  Dzienny patrol, za w planach jest ju¿ ekranizacja trzeciej czêci
cyklu. Oba filmy cieszy³y siê na tyle du¿¹ popularnoci¹, ¿e w ich realizacjê
i promocjê zaanga¿owa³a siê amerykañska wytwórnia filmowa 20th Century Fox.
Ona te¿ ma realizowaæ trzeci z filmów.
W Polsce w odró¿nieniu od Rosji, gdzie oba filmy cieszy³y siê absolutnym
powodzeniem, kinowa wersja Nocnego patrolu  nie wiedzieæ czemu zatytu³owana przez dystrybutora Stra¿ nocna16  wzbudzi³a mieszane uczucia recenzentów.
Zdaniem Wojciecha Orliñskiego, powieci £ukianienki dopad³a globalizacja, co
niestety odbi³o siê negatywnie na ich odbiorze: Autor ten mia³o siêga³ po popularne na Zachodzie wspó³czesne nurty fantastyki jak cyberpunk czy historia alternatywna, przyprawiaj¹c je typowo rosyjsk¹ ironi¹ i dystansem. Wychodzi³ z tego
rosyjsko-globalistyczny koktajl, smakowity jak Coca-Cola ze Stoliczn¹17.
15 P. Laudañski, Wiatr ze Wschodu (33), Esensja, [online] <www.esensja.pl/ksiazka/wzw/
tekst.html?id=2953>.
16 Tytu³ drugiej czêci filmu prze³o¿ony zosta³ wed³ug tego samego schematu i ma brzmieæ
Stra¿ dzienna.
17 W. Orliñski, op. cit.
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Równie¿ cykl o Patrolach by³ na to dowodem  gatunek urban fantasy,
popularny na Zachodzie (o czym wiadczy choæby powodzenie filmów z serii
Blade), zosta³ przez £ukianienkê doskonale wpasowany w realia i klimat wspó³czesnej Moskwy. Tymczasem w filmie ca³y ten urok znika, bohaterowie po
prostu wal¹ siê po g³owach pa³ami i zadaj¹ ciosy kung-fu niczym w Matriksie czy
w³anie w filmach z cyklu Blade18, za akcja równie dobrze mog³aby zostaæ
umiejscowiona w którymkolwiek europejskim miecie. Recenzent rozumie popularnoæ tego filmu w Rosji  wed³ug niego Polacy równie¿ lubi¹ ogl¹daæ upiêkszony obraz naszego otoczenia, czego przyk³adem mo¿e byæ sukces musicalu Metro.
Jednak tak jak musical ten poniós³ klapê poza naszymi granicami, poniewa¿ oczekiwano od niego polskiej specyfiki, tak samo Moskwa w wersji standardowej
metropolii, bez charakterystycznego rosyjskiego smaczku, nie ma szans na wzbudzenie poza Rosj¹ zachwytu dorównuj¹cego literackiemu pierwowzorowi. Jednak
nie znaczy to, ¿e film jest z³y  da siê go obejrzeæ, tak jak da siê obejrzeæ [...]
Bladea. Da siê te¿ wypiæ Coca-Colê z wódk¹ Bols. Tylko szkoda bezpowrotnie
utraconych smaczków...19.
Cykl powieci o Patrolach w rezultacie swojej ogromnej popularnoci zawita³
tak¿e do wiata gier komputerowych. Na stronie <http://dozory.ru/> odnajdujemy
grê on-line Dozory (Patrole). Jest ona dostêpna tak¿e w formie gry SMS. Bohaterowie mog¹ wcielaæ siê w postaci stoj¹ce po stronie si³ zarówno wiat³a, jak
i Ciemnoci. Mog¹ tak¿e zostaæ cz³onkami Inkwizycji.
Pytany o polsk¹ literaturê z gatunku fantastyki naukowej i fantasy £ukianienko wymienia nazwiska Stanis³awa Lema i Andrzeja Sapkowskiego w³anie: Nie
twierdzê, ¿e spodoba³a mi siê bez wyj¹tku ca³a jego twórczoæ, ale obowi¹zkowo
czytam wszystkie wychodz¹ce u nas jego ksi¹¿ki, i robiê to z wielk¹ przyjemnoci¹20. Rosyjski twórca wspomina przy okazji zabawn¹ sytuacjê, do której dosz³o
podczas jednego ze spotkañ autorskich polskiego pisarza: Kiedy [...] w Moskwie
podarowa³em mu nawet swoj¹ ksi¹¿kê  niestety, Pan Sapkowski nie zrozumia³,
po co podsun¹³em mu opas³y tomik, z³o¿y³ na nim swój w³asny autograf powy¿ej
mojego, po czym zwróci³ mi go. Teraz z satysfakcj¹ trzymam na pó³ce w³asny
tom z autografem Pana Andrzeja21.
Przejdmy zatem do sylwetki i dorobku polskiego pisarza. Andrzej Sapkowski jest kojarzony z postaci¹ wiedmina Geralta z Rivii od pocz¹tku swojej kariery
pisarskiej, kiedy to w 1985 r. napisa³ opowiadanie zatytu³owane w³anie Wiedmin
18
19
20
21

Ibidem.
Ibidem.
P. Laudañski, Zazwyczaj natchnienie przychodzi po fili¿ance kawy z koniakiem...
Ibidem.
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na og³oszony w miesiêczniku Fantastyka konkurs literacki (nie nale¿y zapominaæ, i¿ by³ ju¿ podówczas zwi¹zany z tym pismem, choæ w nieco innej roli  dwa
lata wczeniej opublikowano tam przygotowany przez Sapkowskiego przek³ad
utworu Cyrila M. Kornblutha S³owa Guru). Debiutancki tekst pisarza zosta³ zauwa¿ony i zaj¹³ trzecie miejsce  wyró¿niono go za sprawnoæ warsztatow¹
i walory czytelnicze. Trzeba zauwa¿yæ, i¿ prozaik idealnie trafi³ na moment rozkwitu popularnoci literatury fantasy i szybko sta³ siê jednym z najwa¿niejszych
jej twórców w Polsce. Pocz¹tkowo nie spodziewa³ siê dalszego ci¹gu swojej
kariery literackiej i oczekiwa³, i¿ na tym jednym opowiadaniu zakoñczy siê ona
definitywnie. Móg³ tak zak³adaæ równie¿ dlatego, i¿ nie by³ to jego pierwszy tekst
 mówi o tym zreszt¹ sam: Proszê mi wierzyæ: uwa¿a³em, ¿e po napisaniu
jednego opowiadania na konkurs »Fantastyki« zakoñczê moj¹ przygodê, przynajmniej z fantastyk¹, bo ju¿ poprzednio napisa³em kilka opowiadañ na inne konkursy do pism typu »¯yjmy d³u¿ej« czy »Pracujmy krócej«22. Jednak popularnoæ
Wiedmina sprawi³a, i¿ sytuacja rozwinê³a siê w zupe³nie innym kierunku: Okaza³o siê, ¿e wiedmin, który by³ bohaterem opowiadania z bardzo konkretnych
przyczyn  wymaga³a tego fabu³a i struktura utworu  sta³ siê nagle bohaterem
kultowym przynajmniej dla grupy czytelników skupionej wokó³ »Fantastyki«.
Moje twarde przekonanie, ¿e na tym opowiadaniu sprawa siê koñczy, musia³o
zostaæ nagle brutalnie zweryfikowane przez rynek23.
Sapkowski konsekwentnie zapoznawa³ czytelników z kolejnymi przygodami
Geralta z Rivii, pocz¹wszy od 1986 r., kiedy to ukaza³o siê nagrodzone przez
Fantastykê opowiadanie Wiedmin. Po kilku latach publikacji oddzielnych tekstów w 1990 r. wydany zosta³ tom opowiadañ pod tym samym tytu³em i powiêcony wy³¹cznie temu bohaterowi. Nie wlicza siê go jednak do kanonu cyklu
wiedmiñskiego24. Za datê narodzin sagi25 przyjê³o siê uwa¿aæ rok 1992, kiedy to
ukaza³ siê kolejny tom opowiadañ zatytu³owany Miecz przeznaczenia. Od tego
momentu Sapkowski przez ca³¹ dekadê konsekwentnie rozwija cykl, który ostatecznie liczy dwa tomy opowiadañ oraz piêæ powieci. I tak w 1993 r. ukaza³ siê
tom opowiadañ Ostatnie ¿yczenie, w 1994 r. pierwsza powieæ  Krew elfów,
22 M. Czubaj, Wiedmin w drodze na £omianki. Rozmowa z pisarzem Andrzejem Sapkowskim
o fantasy, popkulturze, pieni¹dzach i fanach, Polityka 2006, nr 5152.
23 Ibidem.
24 Dzieje siê tak dlatego, ¿e cztery sporód piêciu zawartych w nim opowiadañ ukaza³y siê
ponownie trzy lata póniej i stanowi¹ czêæ tomu Ostatnie ¿yczenie.
25 Jak czytamy w Wikipedii [online] <http://pl.wikipedia.org/wiki/Saga_o_wied%C5%BAminie>:
Nazwa Saga o wiedminie zosta³a nadana przez wydawcê, gdy¿ Sapkowski zamierza³ j¹ nazwaæ
Krew elfów, za pierwszy tom mia³ byæ pierwotnie zatytu³owany Lwi¹tko. Cykl jednak sta³ siê tak
popularny, ¿e fani bezkrytycznie zaadaptowali tê nazwê i jest ona nieomylnie kojarzona z utworami
Sapkowskiego.

Fantastyka naukowa jako pole przenikania siê kultur polskiej i rosyjskiej...

225

a nastêpnie: 1995  Czas pogardy, 1996  Chrzest ognia, 1997  Wie¿a jaskó³ki
i wreszcie w 1999 r. ostatni, zamykaj¹cy sagê tom pt. Pani jeziora. Niektórzy do
cyklu zaliczaj¹ tak¿e dwa opowiadania znajduj¹ce siê w wydanym w 2000 r.
zbiorze Co siê koñczy, co siê zaczyna  utwór tytu³owy (przedstawiaj¹cy lub
pary g³ównych bohaterów, Geralta i Yennefer) oraz tekst zatytu³owany Droga,
z której siê nie wraca (obecny tak¿e w tomie Wiedmin z 1990 r., a przedstawiaj¹cy historiê Visenny i Korina, uznawanych za rodziców wiedmina), jednak¿e
sam autor zastrzega, ¿e nie zalicza siê one do w³aciwej sagi [...]26. B³¹d ten jest
doæ czêsto pope³niany równie¿ dlatego, i¿ wydawnictwo superNOWA na ok³adce
zbioru Co siê koñczy, co siê zaczyna stwierdza, i¿ czytelnik odnajdzie w nim
alternatywne zakoñczenie sagi o wiedminie.
O popularnoci cyklu wiedmiñskiego wiadczy fakt, i¿ kolejne tomy rozpala³y umys³y czytelników i powodowa³y powrót na listy bestsellerów wczeniej wydanych czêci sagi. Na naszym rodzimym rynku wydawniczym by³o to w owym
czasie co niespotykanego. Wed³ug Eryka Remiezowicza jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Nale¿y jego zdaniem doceniæ p³ynnoæ narracji oraz opis wiata
przedstawionego w kolejnych pozycjach cyklu: Ka¿de opowiadanie Sapkowskiego chwyta czytaj¹cego natychmiast piêknem swego jêzyka i wiedzie, dziêki temu
czarowi, przez krainy wiedmiñskiego wiata i charaktery jego postaci27.
Bohaterowie to jeszcze jeden wa¿ny aspekt charakteryzuj¹cy sagê  zdaniem
recenzenta, autor Pani jeziora zwi¹za³ czytelników z postaciami pojawiaj¹cymi siê
na kartach jego dzie³ i mimo ich fikcyjnego charakteru, wprowadzi³ je do naszego
¿ycia codziennego. Ka¿dy, kto zetkn¹³ siê z t¹ literatur¹, ma swoich ulubionych
i znienawidzonych bohaterów. Nie jest zreszt¹ ³atwo dokonaæ takiej selekcji, poniewa¿ Sapkowski nie oszczêdza czytelnika, tworz¹c ca³e spektrum postaci pierwszoi drugoplanowych, z których ka¿da wyró¿nia siê w jaki szczególny sposób. Maj¹
oni nie tylko swoje bardzo realne i pe³ne przeciwieñstw osobowoci; autor wyposa¿y³ ich te¿ w odrêbny dla ka¿dego sposób mówienia. Jest to sztuka najwy¿szych
lotów, bo spowodowaæ, ¿eby ka¿da postaæ mówi³a w³aciwym tylko sobie jêzykiem,
wymaga od pisarza nie tylko znakomitego warsztatu, lecz równie¿ pamiêci w³asnego
cyklu i znakomitej orientacji w g¹szczu pl¹cz¹cych siê tam bohaterów28.
Jeszcze jedn¹ istotn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ pisarstwo Sapkowskiego jest humor
obecny na kartach jego utworów  zabawne sytuacje, ¿arty jêzykowe, dowcipne
powiedzonka, które ¿yj¹ w³asnym ¿yciem w codziennej mowie.
26
27

Ibidem.
E. Remiezowicz, [Wiedmin]: Dlaczego wiedmin?, Esensja, [online] <www.esensja.pl/
ksiazka/publicystyka/tekst.html?id=977>.
28 Ibidem.
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Do popularnoci cyklu wiedmiñskiego odnosi siê tak¿e w Polityce Jacek
Sieradzki. W recenzji Wie¿y jaskó³ki podsumowuje wyj¹tkowoæ tego zjawiska:
Jedno jest pewne: nie ma dzi drugiego obok Geralta ksi¹¿kowego bohatera, na
którego dalsze losy czeka³aby ¿ar³ocznie tak pokana grupa czytelników. Ciekawe,
czy ta niecierpliwoæ nie przypomina tej sprzed z gór¹ stu lat, gdy kupowa³o siê
»S³owo« i dr¿¹cymi palcami przerzuca³o strony, by poznaæ nowe losy Skrzetuskiego, Kmicica i Zag³oby?29. Z kolei recenzuj¹c ostatni tom sagi, stwierdza on, i¿
Sapkowskiemu uda³o siê dotrzeæ do wielu rozmaitych krêgów odbiorców i wywo³aæ
poruszenie w polskim wiecie literackim: [...] gdy kapitu³a »Polityki« przyznawa³a
Sapkowskiemu Paszport, wiedminomania zdawa³a siê siêgaæ zenitu. Pisarz bi³ rekordy popularnoci, dysponowa³ w Internecie aktywnym fanklubem i równoczenie
stawa³ siê przedmiotem uczonych roztrz¹sañ. Jak pisa³a Ma³gorzata Szpakowska,
»czytelnik naiwny mia³ uczciw¹ frajdê z lektury, czytelnik mniej naiwny  satysfakcjê z uwiadomienia sobie w³asnej inteligencji, a czytelnik ca³kiem nie-naiwny czyni³
opowiadania o wiedminie tematem prelekcji akademickiej«. Uniwersalnoæ godna
podziwu30. Sieradzki zauwa¿a, i¿ ogólnie ca³y cykl charakteryzuje szybka i wci¹gaj¹ca akcja, inteligentny humor oraz pisarska pasja, jakiej ze wiec¹ szukaæ we
wspó³czesnej literaturze. [...] Sapkowski nie ma ¿adnych z³udzeñ co do cz³owieczej
natury, przenikliwie rysuje niezliczone ma³oci, tchórzostwa, kompromitacje. Bezlitonie drwi z patosu bez pokrycia, z nadêæ i rytua³ów, z hipokryzji. Ewidentnie nie
cierpi chamstwa; w niedu¿ym powa¿aniu ma tak zwane m¹droci ludowe. Nie
moralizuje, rzecz jasna; zjadliwoæ wychodzi mu o wiele skuteczniej31.
Popularnoæ prozy Sapkowskiego w Rosji (gdzie od pocz¹tku t³umaczona jest
przez Jewgienija Wajsbrota) jest porównywalna do tej, któr¹ obserwowalimy
w naszym kraju  sta³ siê on tam pisarzem kultowym, a jego utwory s¹ wrêcz
nazywane czêci¹ rosyjskiej (!) fantastyki32. Istnieje wiele stron internetowych
powiêconych pisarzowi i stworzonemu przez niego bohaterowi, a publikacje ko29 J. Sieradzki, Wiedmin, potwory i ludzie, Polityka 1998, nr 3, cyt. za: [online]
<www.sapkowski.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=24>.
30 J. Sieradzki, Geralt, wróæ, Polityka 1999, nr 12. Przyk³adem analitycznego literaturoznawczego podejcia do prozy wiedmiñskiej mo¿e byæ tekst Adriana Pisczura Motyw przeznaczenia
w twórczoci Andrzeja Sapkowskiego, Esensja [online] <www.esensja.pl/ksiazka/publicystyka/
tekst.html?id=1454&strona=3>. Innym przyk³adem mo¿e byæ wydana w roku przez wydawnictwo
praca Macieja Szalewskiego, Nazewnictwo literackie w utworach Andrzeja Sapkowskiego i Nika
Pierumowa, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2003. Sieradzki w cytacie tym odnosi siê do przywo³ywanego ju¿ w niniejszym artykule eseju M. Szpakowskiej pt. Budowniczowie, który równie¿ uznaæ
nale¿y za tekst literaturo- i kulturoznawczy.
31 Ibidem.
32 Przyk³adem mog¹ byæ recenzje umieszczone w rosyjskich ksiêgarniach internetowych, np.
[online] <www.top-kniga.ru/kv/shareteka/detail.php?ID=13515&ID_CONTENT=1>.
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lejnych pozycji s¹ zauwa¿ane przez wa¿ne postaci ze wiata rosyjskiej fantastyki
(przyk³adem mo¿e byæ Nik Pierumow, który na swoim blogu33 umieci³ w³asn¹
recenzjê jednej z nowszych powieci polskiego twórcy). W jednej z wypowiedzi
krytycznych na temat filmu Wiedmin odnajdujemy uzasadnienie, dlaczego saga
o wiedminie zdoby³a tak du¿¹ popularnoæ: Krytycy uwa¿aj¹, i¿ Sapkowski, jak
i w swoim czasie Tolkien, zaintrygowa³ przede wszystkim dokumentalizmem i naukowym opracowaniem swojego wymylonego wiata. Opisa³ tu i politykê, i rozmaite kultury pañstw, i tradycje ras i narodów, nawet »jêzyk elfów« stworzony
zosta³ na naukowych podstawach (w czym Sapkowskiemu pomog³y jego niepospolite zdolnoci lingwistyczne). [...] Gra z mitami, dynamiczna fabu³a, poruszane
tematy filozoficzne, wymienite poczucie humoru i bogaty jêzyk  z tej symbiozy
urodzi³ siê Wiedmin taki, jakim znaj¹ go miliony czytelników34. Zdaniem recenzenta, Sapkowski nawi¹zuje do najlepszych tradycji polskiej literatury, przy czym
nie tylko fantastycznej: [...] powieæ wstrz¹sa³a rozmiarami przedstawianych
scen  polscy autorzy, czy to Lem, czy te¿ Henryk Sienkiewicz, s³yn¹ z monumentalizmu swoich obrazów35.
Popularnoæ cyklu wiedmiñskiego wychodzi poza ramy literatury. Na pocz¹tku lat 90., kiedy bohater Sapkowskiego cieszy³ siê ju¿ pewn¹ estym¹ wród
czytelników, Bogus³aw Polch postanowi³ narysowaæ komiks opowiadaj¹cy o przygodach Geralta z Rivii. Do wspó³pracy przy tej adaptacji zaprosi³ Macieja Parowskiego. Tak opowiada³ on o pocz¹tkach tego projektu: to Bogus³aw Polch, nie ja,
uleg³ pierwszy plastycznej fascynacji wiatem wiedmina, Geralta z Rivii, bohatera
jedenastu ju¿ opowiadañ Andrzeja Sapkowskiego. Mnie wystarcza³y satysfakcje
literackie. Ale Bogus³aw byt zakochany i zdecydowany, chcia³ ten wiat zrobiæ
i zobaczyæ na komiksowej planszy36. O realizacji tego pomys³u w rozmowie
z Paw³em Nurzyñskim z internetowego magazynu Esensja opowiada równie¿
Bogus³aw Polch37. W rezultacie dzia³añ obu autorów cenionej w rodowisku fa33 Nik Pierumow jest poczytnym rosyjskim autorem literatury SF i fantasy. W Polsce znana
jest jego trylogia Piercieñ mroku, osadzona w wiecie tolkienowskim, jak równie¿ cykle Kroniki
Hjörwardu oraz Imperium ponad wszystko. Tê krótk¹ recenzjê powieci Narrenturm oraz dyskusjê
powiêcon¹ Sapkowskiemu odnaleæ mo¿na [online] <http://captain-urthang.livejournal.com/
27240.html>, natomiast sam blog, o którym mowa, znajduje siê na stronie <http://captainurthang.livejournal.com/> i od kilku lat nie jest aktualizowany  w chwili obecnej Pierumow prowadzi nowy blog, dostêpny pod adresem <http://users.livejournal.com/_basilisk_>.
34 À. Êâàøåíêèí, Âåäüìàê íà ýêðàíå, [online] <http://sapkowski.ru/texts/wiedzmin_on_screen.htm>.
35 Ibidem.
36 M. Parowski, Wiedmin. Krn¹brny bohater, tajemniczy wiat, Komiks1993, nr 2(20), cyt.
za: [online] <www.sapkowski.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=17>.
37 B. Polch, P. Nurzyñski, Mam mnóstwo w³asnych pomys³ów, Esensja, [online] <www.esensja.pl/komiks/wywiady/tekst.html?id=4080>.
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nów komiksu, a nawet uwa¿anej za najlepszy polski komiks (nie tylko fantastycznonaukowy, ale ogólnie na tle wszystkich polskich dokonañ w tej dziedzinie),
stworzonej w latach 80. XX wieku wspólnie z Jackiem Rodkiem serii o kosmicznym detektywie nosz¹cym nazwisko Funky Koval  w latach 19931995 powsta³o szeæ opartych na opowiadaniach wiedmiñskich komiksów narysowanych
przez Polcha do scenariusza napisanego przez Parowskiego i samego Sapkowskiego. Zosta³y one przyjête z mieszanymi uczuciami przez fanów zarówno postaci
Geralta, jak i prac autorstwa tej dwójki. Narzekano na jakoæ komiksów (co
wynika³o m.in. z niew³aciwego wykonania skanów oryginalnych plansz oraz b³êdów pope³nionych w drukarni) oraz niezgodnoci z oryginalnymi utworami Sapkowskiego. Szczegó³owo ca³¹ tê sytuacjê przedstawia Miros³aw Zucholl w swej
recenzji serii komiksowej powiêconej wiedminowi. Podsumowuj¹c dochodzi on
do nastêpuj¹cego wniosku: Patrz¹c z perspektywy lat, które up³ynê³y od premiery komiksowego cyklu o Geralcie, fala krytyki, która dotknê³a jego twórców,
wydaje siê nie do koñca uzasadniona i sprawiedliwa. Zdaj¹ siê to te¿ potwierdzaæ
pozytywne i przychylniejsze opinie, które pojawi³y siê wraz z dwutomow¹ reedycj¹ ca³ej serii [ukaza³a siê ona w 2001 r.  przyp. A.W.]. Po paru latach przerwy
czytelnicy i krytycy bardziej obiektywnie spojrzeli na dzie³o Polcha i Parowskiego,
docenili zaanga¿owanie i ogrom pracy w nie w³o¿ony oraz pionierskie budowanie
od podstaw plastycznej wizji wiedmiñskiego wiata. [...] Z pewnoci¹ dzie³ko to
jest ambitn¹ i ciekaw¹ prób¹ zmierzenia siê z proz¹ Andrzeja Sapkowskiego,
mimo swych mankamentów zawieraj¹c¹ wiele udanych momentów i rozwi¹zañ.
Fan Sapkowskiego i fan komiksu z pewnoci¹ powinien je znaæ38.
Jedn¹ z g³oniejszych premier filmowych 2001 r. by³a filmowa adaptacja
prozy Sapkowskiego. Film Wiedmin, a tak¿e zrealizowany na jego bazie serial
telewizyjny nie trafi³y w gusta widzów i fanów twórczoci pisarza. W jednej
z recenzji czytamy: ¯aden ze mnie znawca kina, ale mam wra¿enie, ¿e film
podoba³by mi siê o wiele bardziej, gdybym mia³ jakie 13 lat. W tym wieku
cz³owiek nie bardzo siê przejmuje, ¿e fabu³a jest niespójna, historia kiepsko uk³ada siê w wiêksz¹ ca³oæ i nie zawsze wiadomo, kto jest kim i co w tym filmie robi.
Tylko ¿e gdybym by³ dzieckiem wychowanym na Jurassic Park, na widok efektów specjalnych móg³bym siê jedynie umiechn¹æ z politowaniem39.
Ju¿ przed premier¹ M. Parowski mia³ w¹tpliwoci co do podejmowania prób
ekranizacji prozy Sapkowskiego, o czym mówi³ po przedpremierowym pokazie
fragmentów filmu: W ksi¹¿kach Andrzeja nie tylko akcja porusza, nie tylko
38

M. Zucholl, Parowski i Polch na wiedmiñskiej Mordowni, Esensja, [online]
<www.esensja.pl/komiks/publicystyka/tekst.html?id=4079&strona=1>.
39 redPor, Premiera filmu Wiedmin, Gazeta Wyborcza, [online] <http://miasta.gazeta.pl/
katowice/1,35018,535013.html>.
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obrazki. On apeluje do kulturowego obycia czytelnika, do jego dowiadczeñ, krêci
tym wszystkim, bawi siê i do zabawy wci¹ga. Sapkowski nie pisze kadrami, tylko
emocjami. [...] Jego proza jest piêæ razy bardziej komiksowa. To w³anie komiks
mo¿e uchwyciæ to, co w jego powieciach jest najlepsze  moment, ulotn¹ chwilê.
W komiksie tygrys trwa na planszy w chwili skoku. W filmie scena musi byæ
d³u¿sza i kulminacja napiêcia gdzie ginie40.
Sam pisarz w rozmowie z publicznoci¹ w doæ krytyczny sposób odnosi³ siê
do przedstawiania jego utworów w innej ni¿ ksi¹¿kowa formie: tworzê dzie³o
doskona³e, perfekcyjne [...]. Ka¿da póniejsza próba jego »obróbki« po prostu musi
byæ gorsza. Jak siê adaptuje idea³, mo¿na go jedynie zepsuæ. Po drugie, znam siê na
fantasy i wiem, jakie b³êdy pope³nia siê podczas jej ekranizacji: brak zrozumienia
istoty gatunku, zbytnie efekciarstwo i, nierzadko, tandeta. Bojê siê te¿ gry aktorskiej
[...]41. Prozaik obawia³ siê równie¿ o scenariusz, przy czym wyjani³, i¿ nie chcia³
zaj¹æ siê jego tworzeniem, aby nie zepsuæ go swoim zbytnim zaanga¿owaniem.
W tym kontekcie za niezwykle znacz¹ce i prorocze mog¹ byæ uznane spostrze¿enia
pisarza  autor scenariusza Micha³ Szczerbic przed premier¹ wycofa³ swoje nazwisko z czo³ówki filmu. Jednak ekranizacje maj¹ te¿ inny wymiar  presti¿owy i finansowy. Dlatego Sapkowski stwierdza: Z drugiej strony, by siê na adaptacjê nie
godziæ, musia³bym byæ albo bardzo g³upi, albo bardzo bogaty. G³upi nie jestem,
czym siê szczycê. Bogaty te¿ nie, co z kolei bardzo mnie martwi42. Jest to zreszt¹
sta³y pogl¹d prozaika na tê kwestiê, o czym wiadcz¹ s³owa, jakie wypowiedzia³ w
innym wywiadzie: Mo¿e zabrzmi to wielce nieartystycznie, ale jeli przyjdzie do
mnie kto i zaproponuje mi przerobienie kolejnego dzie³a na billboard w drodze na
£omianki, to siê zgodzê, bo muszê mieæ z czego p³aciæ komorne43.
W Rosji film wywo³a³ podobne reakcje: Jego scenariusz  jeli do tego, na
czego podstawie nakrêcono film, mo¿na w ogóle odnieæ to okrelenie  podobny
jest do czarnej dziury. Wsysa i wypluwa bohaterów ca³kowicie chaotycznie, wed³ug jakiego szalonego planu, zrozumieæ który jest po prostu niemo¿liwe, a tym
bardziej nie da siê tego uczyniæ, maj¹c w pamiêci treæ epopei o wiedminie.
Rezultat nie jest pocieszaj¹cy  wysz³a z tego nawet nie love story, nie historia
w¹tpliwoci pó³cz³owieka-mutanta, nie kronika minionych lat na po³y bajkowych
40

Por. red. Sapkowski w ksi¹¿ce, kinie i komiksie, Gazeta Wyborcza, [online] <http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35135,467168.html>.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 M. Czubaj, op. cit. Wypowiedzi te mog¹ byæ uznane za doæ ostro i przesadnie sformu³owane, jednak Sapkowski znany jest ze swych kontrowersyjnych pogl¹dów, nie tylko zreszt¹ dotycz¹cych kwestii finansowych (o czym wiadcz¹ choæby inne  nieprzytoczone w niniejszym artykule  wypowiedzi z cytowanego powy¿ej wywiadu).
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ksiêstw, nawet nie film akcji z wiedminem w roli g³ównej44. Zdaniem recenzentki prozy Sapkowskiego ekranizowaæ nie nale¿y  po przeniesieniu jej na du¿y
ekran otrzymujemy bowiem film, o którym mo¿na jedynie powiedzieæ, i¿ cechuje
go brak logiki i fabu³y.
Równie¿  tak jak w przypadku £ukianienki  wiat gier komputerowych nie
pozosta³ obojêtny na sukces prozy Sapkowskiego. Od 2002 r. trwa³y prace nad
gr¹ komputerow¹ zatytu³owan¹ Wiedmin. Gra fabularna (tzw. RPG  role-playing game) w zamyle wydawcy ma zdobywaæ nie tylko rodzimy rynek, ale pod
nazw¹ The Witcher45 wejæ równie¿ na rynki zachodnie.
Jak widaæ, zarówno w Polsce, jak i w Rosji funkcjonuj¹ pisarze, których
twórczoæ wpisuje siê w szeroki kontekst kulturowy. Literatura SF i fantasy przenika do takich ga³êzi kultury, jak komiks, film czy te¿ gra komputerowa i tworzy
w po³¹czeniu z nimi pewn¹ spójn¹ ca³oæ atrakcyjn¹ dla czytelnika, widza, gracza,
o czym wiadczy popularnoæ dokonañ pisarzy, a tak¿e nawi¹zuj¹cych do ich
twórczoci kolejnych zjawisk kulturowych. O sukcesie tej literatury wiadczy
tak¿e ogromna liczba stron internetowych, na których fani Sapkowskiego czy te¿
£ukianienki wymieniaj¹ siê opiniami, informacjami, umieszczaj¹ swoje wariacje
na temat ksi¹¿ek ulubionych twórców (tzw. fanfiction).
Innym oryginalnym dowodem na powodzenie prozy Sapkowskiego i £ukianienki jest twórczoæ ukraiñskiego (choæ pisz¹cego w jêzyku rosyjskim) autora literatury
SF i fantasy W³adimira Wasiliewa. By³ on, jak ju¿ zosta³o to wczeniej powiedziane,
wspó³autorem powieci Siergieja £ukianienki Dzienny patrol. Jednak na tym jego
zwi¹zki ze wiatem Innych siê nie koñcz¹, napisa³ on bowiem tak¿e
 ju¿ samodzielnie  powieæ Oblicze Czarnej Palmiry, opisuj¹c¹ historie zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ kijowskiego Dziennego Patrolu (w Polsce ukaza³a siê ona w 2005 r.
w przek³adzie Eugeniusza Dêbskiego nak³adem wydawnictwa Fabryka S³ów). Ale
i to nie wszystko  otó¿ Wasiliew jest autorem cyklu opowieci o wiedminie
z Wielkiego Kijowa, nosz¹cym swojsko brzmi¹ce dla polskiego czytelnika imiê Geralt. Wspominaj¹c pierwszy kontakt z opowiadaniem zatytu³owanym Wiedmin
z Wielkiego Kijowa tak pisze na ten temat P. Laudañski: Opowiadanie to, nie
powiem, nawet przypad³o mi do gustu; odebra³em je jako delikatn¹ parodiê historii
spisanych przez Andrzeja Sapkowskiego. Nie przysz³o mi wtedy do g³owy, ¿e to
tylko pocz¹tek ca³ego cyklu, do którego, jak dot¹d, nale¿y, o ile siê nie mylê, piêæ
opowiadañ i luno z nimi powi¹zana realiami tego samego wiata powieæ46.
44 Phoenix, Ðåöåíçèÿ íà ïîëüñêèé ôèëüì Âåäüìàê (Wiedmin), [online] <www.rolemancer.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=1324>.
45 Mamy tu ró¿nicê w stosunku do filmu, którego angielski tytu³ brzmia³ The Hexer.
46 P. Laudañski, Rzecz o ukraiñskim Wiedminie, Fahrenheit, nr 22, [online] <www.fahrenheit.eisp.pl/archiwum/f22/06.html>.
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Równie¿ Polacy maj¹ szansê dowiedzieæ siê, jak radzi sobie ukraiñski Geralt,
odk¹d wydawnictwo ISA w 2002 r. wyda³o w przek³adzie Eugeniusza Dêbskiego
tom zatytu³owany w³anie Wiedmin z Wielkiego Kijowa. Jak widaæ, zwi¹zki
miêdzy kulturami Polski i Rosji spotykaj¹ siê na Ukrainie, tworz¹c now¹, nieznan¹
dot¹d mieszankê. Ale to ju¿ temat na osobne rozwa¿ania.
Ðåçþìå
Íàó÷íàÿ ôàíòàñòèêà êàê ìåñòî ïåðåñå÷åíèÿ êóëüòóð Ïîëüøè è Ðîññèè
(íà ïðèìåðå ïðîèçâåäåíèé Àíäæåÿ Ñàïêîâñêèåãî è Ñåðãåÿ Ëóêüÿíåíêî)
Äâà ïèñàòåëÿ  Àíäæåé Ñàïêîâñêè èç Ïîëüøè è Ñåðãåé Ëóêüÿíåíêî èç Ðîññèè -ÿâëÿþòñÿ
â íàøå âðåìÿ ñàìèìè ïîïóëÿðíûìè àâòîðàìè íàó÷íîé ôàíòàñòèêè è ôýíòåçè â ñâîèõ ñòðàíàõ
êîíöà XX-îãî è íà÷àëà XXI-îãî ñòîëåòèé. ×òî èíòåðåñíî, èõ òâîð÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûì
íå òîëüêî ÷èòàòåëÿì â èõ ðîäíûõ ñòðàíàõ, íî è â äðóãèõ òîæå  Ëóêüÿíåíêî ýòî ñàìûé
ïîïóëÿðíûé â Ïîëüøå ïèñàòåëü çàíèìàþùèéñÿ íàó÷íîé ôàíòàñòèêîé. Â ñâîþ î÷åðåäü
Ñàïêîâñêè ýòî îäèí èç ñàìèõ èçâåñòíûõ ñîâðåìåííûõ ïîëüñêèõ ïèñàòåëåé â Ðîññèè, ïðè÷åì íå
òîëüêî òåõ, êòî ñâÿçàííûå èñêëþ÷èòåëüíî ñ íàó÷íîé ôàíòàñòèêîé è ôýíòåçè, íî âîîáùå âñåõ
ëèòåðàòóðíûõ æàíðîâ (êàê íàïðèìåð Ëåì è Õìåëåâñêà). Èíòåðåñíûì ÿâëÿåòñÿ âëèÿíèå
òâîð÷åñòâà ýòèõ ïèñàòåëåé íà òàêèå îòðàñëè êóëüòóðû êàê ôèëüì, êîìèêñ èëè êîìïüþòåðíûå
èãðû. Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ýòî ÿâëåíèå íà ïðèìåðå âñåõ èõ ïîâåñòåé è ðîìàíîâ, òàê ÷òî
ìû äåëàåì ýòî íà ïðèìåðå öèêëà ïðîèçâåäåíèé Ñàïêîâñêåãî, ïîñâÿùåííûõ Âåäüìàêó, à òàêæå
÷åòûðåõ ðîìàíîâ Ëóêüÿíåíêî, ïðåäñòàâëÿþùèõ èñòîðèþ Íî÷íîãî è Äíåâíîãî Äîçîðîâ.

Summary
Science fiction and fantasy as an area of intersection between Polish and Russian culture
(exemplified with works by Andrzej Sapkowski and Sergey Lukyanenko)
Polish writer Andrzej Sapkowski and his Russian colleague Sergey Lukyanenko are considered
to be two best-known living science-fiction and fantasy authors from their countries at the turn of the
century. What is more, their popularity is not only connected with their homeland, but also spreads to
other countries. As we can observe, Lukyanenko is the most important living Russian modern SF&F
author in Poland, whereas Sapkowski is one of the best-known Polish contemporary writers in Russia
(not only SF&F, but in general  right after Lem and Chmielewska). It is interesting to take a close
look at their popularity and reveal how their works connect and influence many different branches of
culture in Poland and Russia. It is impossible to take into consideration all of their works, so we
concentrate on Sapkowskis The Witcher saga and Lukyanenkos four urban fantasy novels about
The Night Watch and The Day Watch. On this basis we present their influence on such cultural
areas as film, comic books and computer games. We also describe the reception of this influence and
its results in Poland and Russia.
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Polonistyka rosyjska w pierwszej dekadzie XXI wieku
(uwagi polskiego rusycysty)
Aby temat powy¿szy nie wyda³ siê zakrelony zbyt szeroko, zastrzegam siê,
¿e nie jest moim celem ogl¹d ca³okszta³tu polonistyki rosyjskiej od momentu jej
narodzin a¿ po dzieñ dzisiejszy. Kiedy tego rodzaju syntezy opracowywa³ prof.
Bazyli Bia³okozowicz, by przypomnieæ tom z roku 1985 Polonistyka radziecka.
Literaturoznawstwo, wydany pod egid¹ PAN-u, który sam opracowa³ i zredagowa³. Jednak¿e od czasu, gdy ta imponuj¹ca objêtoci¹ i erudycj¹ monografia
ujrza³a wiat³o dzienne, up³ynê³o bez ma³a æwieræ wieku. Tymczasem po rozpadzie ZSRR polonistyka rosyjska bardzo siê zmieni³a, rozwinê³a i zdynamizowa³a
sw¹ dzia³alnoæ. Pojawi³y siê nie tylko nowe pokolenia badaczy literatury polskiej,
lecz równie¿ nowa tematyka i nowe strategie badawcze. W czasach sowieckich
rozwojowi slawistyki rosyjskiej, jak zreszt¹ w ogóle postêpowi w sferze nauki
i kultury, przeszkadza³a cenzura, dzi bariery stoj¹ce przed rodowiskiem akademickim maj¹ charakter wy³¹cznie ekonomiczny, ale dziêki systemowi krajowych
i zagranicznych grantów oraz stypendiów mo¿na je pokonaæ.
Cel, jaki sobie zatem stawiam, skromny, lecz zasadny  to zwrócenie uwagi
na aktywnoæ polonistyki rosyjskiej w czasach po transformacji ustrojowej, cilej
 w pierwszej dekadzie XXI stulecia. Tym bardziej ¿e uwagê polonistów rosyjskich przyci¹ga w coraz szerszym zakresie nie tylko literatura polska, lecz i szeroko pojmowana kultura oraz historia naszego kraju. Ich bogaty naukowy dorobek,
w znacznej czêci interdyscyplinarny, jest w Polsce zbyt ma³o znany. Co prawda,
od roku 1998 w ramach kongresów polonistyki zagranicznej organizowanych
przez Wydzia³ Polonistyki UW1 , przyst¹piono do rozpoznania wspó³czesnej kon1 Por. np. nastêpuj¹ce artyku³y z tomu Polonistyka na wiecie. Pierwszy kongres polonistyki
zagranicznej, Warszawa 46 wrzenia 1998 roku (Wybór materia³ów), pod red. S. Dubisza, A. Nowickiej-Je¿owej, J. wiêcha, Warszawa 2001: D. Szczêsna, Polonistyka w Kaliningradzie, s. 194196;
W. Choriew, Polonistyka w Instytucie S³owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, s. 196204;
H. Cybienko, N. Ananjewa, Katedra Filologii S³owiañskiej na Uniwersytecie Moskiewskim im.
M.W. £omonosowa; A. W. Lipatow, Polonistyka w Rosyjskim Pañstwowym Uniwersytecie Humanistycznym, s. 214216; J. Okoñ, Badania polonistyczne w Domu Puszkinowskim w Petersburgu, s. 217.
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dycji badañ polonistycznych na wiecie, a zatem i w Rosji, ale ma ono, jak na
razie, doæ ogólny, rozpoznawczy charakter.
Spróbujê zasygnalizowaæ wagê niektórych tylko rosyjskich publikacji polonistycznych (wy³¹cznie o charakterze monograficznym) z minionego dziesiêciolecia.
Spojrzenie rusycysty, czyli nie tyle eksperta, co s¹siada na slawistycznym polu,
mo¿e byæ przydatne, poniewa¿  widaæ to wyranie  sytuacja polonistów w Rosji
i rusycystów w Polsce jest podobna. Postrzega siê ich jako ambasadorów (czy
raczej propagatorów) s¹siedniej kultury i traktuje nie zawsze ¿yczliwie, czasem
usuwa na margines. Jest bowiem oczywiste, ¿e pierwszoplanowe znaczenie ma
w ka¿dym z krajów literatura i kultura ojczysta, stanowi¹ca instrument kszta³towania wiadomoci narodowej i samoidentyfikacji kulturowej. Inna sprawa, ¿e
w czerwcu 2007 r. ówczesny minister edukacji Rzeczypospolitej Polskiej Roman
Giertych, zapewne mimo woli, zatroszczy³ siê o to, by polskie spo³eczeñstwo uwiadomi³o sobie zwi¹zek miêdzy klasyczn¹ literatur¹ rosyjsk¹ i literatur¹ polsk¹  jego
propozycja usuniêcia ze spisu lektur Zbrodni i kary Dostojewskiego, Ferdydurke
Gombrowicza oraz dramaturgii Witkacego wyranie wskazywa³a, ¿e utwory te co
ze sob¹ ³¹czy  byæ mo¿e to, ¿e s¹ wizytówkami to¿samoci narodowej?
Tak¿e fakt, i¿ w ostatniej dekadzie minionego wieku Polska i Rosja wesz³y na
drogê rozwoju kulturowego, jak¹ od dawna kroczy Zachód, teraz dostêpn¹ dziêki
otwarciu siê na wiat, zdeterminowa³ podobieñstwo poszukiwañ i eksperymentów
artystycznych, zw³aszcza w m³odej literaturze obu krajów.
Publicyci prezentuj¹cy w prasie polskiej relacje miêdzy kultur¹ polsk¹ a rosyjsk¹ po roku 1989, zw³aszcza za w pierwszej dekadzie XXI w., sk³onni s¹
twierdziæ, ¿e Polska ju¿ Rosjan nie interesuje. Minê³y czasy, gdy uczyli siê oni
jêzyka polskiego, cenili polsk¹ szko³ê filmow¹ i polski teatr, polskich aktorów
i piosenkarzy, czytali polskie ksi¹¿ki, zw³aszcza fantastykê Stanis³awa Lema,
a nasz kraj uchodzi³ w mniemaniu inteligentów rosyjskich, za najweselszy barak
socjalistycznego obozu. Jednak obiegowe opinie o braku zainteresowania wspó³czesnych Rosjan Polsk¹ dezawuuje coraz bardziej narastaj¹ca liczba t³umaczeñ
w Rosji literatury polskiej, zarówno wysokiej, elitarnej, jak zw³aszcza popularnej.
Czy wynika to jedynie z aktywnoci zarobkowej t³umaczy, przyswajaj¹cych ruszczynie coraz to nowe utwory Polaków, czy te¿ z zapotrzebowania spo³ecznego?
Wszak jeszcze Puszkin mówi³ kupczyæ natchnieniem to rzecz zdro¿na / ale
rêkopis sprzedaæ mo¿na (prze³. St. R. Dobrowolski), co w epoce gospodarki
Zob. równie¿ teksty z miêdzynarodowej konferencji naukowej Polonistyka na prze³omie wieków
w Nowej Europie, zamieszczone w: cie¿ki filologii, pod red. J. Porayskiego-Pomsty i E. BemWiniewskiej, Poznañ 2004.

Polonistyka rosyjska w pierwszej dekadzie XXI wieku...

235

rynkowej, jak¹ mamy obecnie, jest warunkiem sine qua non. Z pewnoci¹ zainteresowanie czytelników rosyjskich literatur¹ polsk¹ nie jest fikcj¹. Realizowany
przez wydawnictwo Nowoje Litieraturnoje Obozrienije projekt publikacji nowej
prozy polskiej pod has³em Ñîâðåìåííîå åâðîïåéñêîå ïèñüìî, dodajmy
 prozy elitarnej, ma³o znanej tak¿e w naszym kraju (któ¿ bowiem czyta³ u nas
np. prozaika Zbigniewa Kruszyñskiego, choæ krytyk Jaros³aw Klejnocki nazywa
go czo³owym pisarzem polskim redniej generacji?2) wiadczy o przekonaniu
edytora, ¿e seria ta znajdzie odbiorców. Tym bardziej ¿e polsk¹ literaturê,
a zw³aszcza polsk¹ poezjê t³umacz¹ mistrzowie przek³adu, a wród nich tak znani,
jak Anatolij Gelesku³, Asar Eppel, Jurij Czajnikow, W³adimir Britaniszski i Natalia
Astafiewa. Obserwatorów i popularyzatorów literatury polskiej, a tak¿e jej entuzjastów w Rosji nie brak  szczególnie zas³u¿ony pod tym wzglêdem jest Andriej
Bazylewski, t³umacz i popularyzator utworów Ga³czyñskiego, Witkacego, Gombrowicza, a zarazem nauczyciel akademicki i wydawca.
Polonici m³odszej generacji, naukowcy, badacze literatury polskiej, czêsto
paraj¹cy siê równolegle dzia³alnoci¹ translatoryczn¹ i krytyczno-literack¹, to przewa¿nie uczniowie dwóch osób-instytucji, legendarnych postaci polonistyki rosyjskiej  Heleny Cybienko z Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Wiktora Choriewa
z Instytutu S³owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. U progu nowego wieku
ukaza³y siê tomy jubileuszowe bilansuj¹ce dzia³alnoæ naukow¹ tych dwojga wybitnych uczonych, przygotowane przez polskich i rosyjskich slawistów: Studia
polonica (Indrik 2002) na czeæ profesora Wiktora Choriewa oraz Studia polonorossica (MGU 2003) w ho³dzie pani profesor Helenie Cybienko3.
W ci¹gu minionych kilkunastu lat, czyli od czasu, jaki up³yn¹³ od roku 1989,
rosyjscy polonici nie tylko kontynuowali wspó³pracê z polonistami Uniwersytetu
Warszawskiego (która w pocz¹tkowym stadium transformacji ustrojowej, jak zreszt¹ wszelkie kontakty z Rosj¹, na pewien czas os³ab³a), a tak¿e z Instytutem Badañ
Literackich Polskiej Akademii Nauk, lecz wzmocnili tradycyjne wiêzi z polskimi
orodkami naukowymi, m.in. z Uniwersytetem Jagielloñskim i £ódzkim, oraz nawi¹zali je z nowo powsta³ymi, zw³aszcza z Uniwersytetem Warmiñsko-Mazurskim
i Wy¿sz¹ Szko³¹ Humanistyczn¹ im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku. Nie zaprzesta³y wspó³pracowaæ z rosyjskimi polonistami tak¿e polskie orodki rusycystyczne,
a tych jest w naszym kraju osiemnacie (mówiê o rusycystykach na uniwersytetach
pañstwowych, a s¹ te¿ na uczelniach prywatnych).
2

ß. Êëåéíîöêèé, Îïèñàòü ìèð âîêðóã ñåáÿ, [w:] Ç. Êðóøèíüñêèé, Íà ñóøå è íà ìîðå,
ïåðåâîä ñ ïîëüñêîãî Þ. ×àéíèêîâà, Ìîñêâà 2003, s. 6.
3 Por. A. Semczuk, Jubileusz profesor Heleny Z. Cybienko i Jubileusz profesora Wiktora
A. Choriewa, Przegl¹d Humanistyczny 2005, nr 4, s. 9597, 99101.
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Polonistów kszta³c¹ w Rosji, podobnie jak przed laty, zw³aszcza dwa orodki
 Uniwersytet Moskiewski i Uniwersytet Petersburski. Od roku 1994 istnieje te¿
i intensywnie siê rozwija polonistyka na Uniwersytecie Kaliningradzkim. Donios³y
wk³ad we wspó³pracê polsko-rosyjsk¹ w zakresie nauk humanistycznych wniós³
w tym orodku profesor Aleksy Dmitrowski, polonofil, mickiewiczolog, wybitny
pedagog i utalentowany poeta4 . Kuni¹ kadr polonistycznych w Moskwie jest
tak¿e istniej¹cy od 1991 r. Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny (RGGU), gdzie
wyk³ada prof. Aleksander Lipatow, wybitny znawca literatury i kultury staropolskiej oraz zwi¹zków polsko-rosyjskich.
Przed rokiem 1989 rosyjscy polonici interesowali siê g³ównie polsk¹ klasyk¹,
publikuj¹c studia o twórczoci Adama Mickiewicza, Boles³awa Prusa, Henryka
Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej itd., natomiast po prze³omie systemowym ich
zainteresowanie, jak ju¿ wspomnia³am, zaczê³o siê koncentrowaæ na problematyce
ju¿ nie tylko stricte literackiej, a w znacznie wiêkszym stopniu historycznej i kulturowej. Literatura polska dla Rosjan, podobnie jak rosyjska dla Polaków, przeobrazi³a siê w swoiste szk³o powiêkszaj¹ce, przez które mo¿na by³o lepiej ni¿ dotychczas
widzieæ polsko-rosyjskie relacje miêdzykulturowe, stereotypy narodowociowe
 teraz ju¿ g³ównie negatywne  a tak¿e poszukiwaæ, nie jak niegdy jedynie oznak
przyjani (np. miêdzy Puszkinem i Mickiewiczem), lecz równie¿ animozji, a tak¿e
próbowaæ zrozumieæ historiê obu s¹siaduj¹cych narodów, dotrzeæ do róde³ negatywnych stereotypów i szukaæ sposobów ich przezwyciê¿ania. Dzisiaj filolog coraz
czêciej staje siê historykiem kultury. Wi¹¿¹ siê z tym »imagologiczne« badania nad
wzajemnym postrzeganiem siê narodów w kulturze, w tym równie¿ miêdzy Rosj¹
a Polsk¹  wskaza³ tê prawid³owoæ Wiktor Choriew5.
Badania tego rodzaju prowadz¹ zespo³y polsko-rosyjskie, by wymieniæ np.
projekt prof. Andrzeja de Lazari Wzajemne uprzedzenia pomiêdzy Polakami
i Rosjanami, realizowany w takich publikacjach jak Dusza polska i rosyjska.
Spojrzenie wspó³czesne (Warszawa 2003) b¹d Polacy i Rosjanie  przezwyciê¿anie uprzedzeñ, pod red. A. de Lazari i T. Rongiñskiej (Warszawa 2006), Kata4

Por. B. Bia³okozowicz, wiat s³owiañski w twórczej percepcji Aleksego Dmitrowskiego.
Szkic jubileuszowy z okazji 80-lecia profesora Aleksego Zacharowicza Dmitrowskiego (7 IX 1927
7 IX 2007), [w:] Polska i jej wschodni s¹siedzi, t. 8, pod red. A. Andrusiewicza, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 209222. Tam¿e mowa o polonistycznych dokonaniach i przek³adach poezji Mickiewicza profesor Rozy Alimpijewej. Uczeñ prof. Wiktora Choriewa, polonista kaliningradzki Leonid Malcew, badaj¹cy twórczoæ Gustawa Herlinga Grudziñskiego
opublikowa³ monografiê Ìåæäó Ðîññèåé è Çàïàäîì: òðàäèöèÿ ýêçèñòåíöèàëèçìà â òâîð÷åñòâå
Ã. Õåðëèíãà Ãðóäçèíñêîãî, Êàëèíèíãðàä 2008.
5 W. A. Choriew. O wspó³pracy naukowej miêdzy Instytutem S³owianoznawstwa Rosyjskiej
Akademii Nauk a Instytutem Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk (wybrane rezultaty i perspektywy), 2002, nr 4.
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log wzajemnych uprzedzeñ Polaków i Rosjan, pod red. A. de Lazari (Warszawa
2006). Inicjatywy Rosjan uzupe³niaj¹ ten projekt, np. zapocz¹tkowane 1997 r.
seminaria rosyjsko-polskie uczonych z Uniwersytetu Jagielloñskiego, Krakowskiej
Akademii Pedagogicznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz RGGU, których pok³osiem sta³ siê tom Ïîëÿêè è ðóññêèå. Âçàèìîïîíèìàíèå è âçàèìîíåïîíèìàíèå
(Moskwa 2000). W jeszcze innym tomie: Ðîññèÿ  Ïîëüøà. Îáðàçû
è ñòåðåîòèïû â ëèòåðàòóðå è êóëüòóðå, pod redakcj¹ W. Choriewa (Moskwa
2002) wypowiadali siê nie tylko polonici z IBL oraz Uniwersytetu Warszawskiego, lecz tak¿e z Instytutu S³owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, uniwersytetów: Moskiewskiego, Kaliningradzkiego i Grodzieñskiego. Ciekawy jest kierunek, ku któremu zmierzaj¹ rosyjscy uczeni uprawiaj¹cy studia komparatystyczne
nad historycznymi i kulturowymi relacjami polsko-rosyjskimi. O ile na pierwszym
etapie swych badañ w pewnym sensie rozdrapywali narodowe rany, wyjaniaj¹c,
jak i dlaczego kszta³towa³ siê negatywny obraz Rosji w literaturze polskiej i równie
negatywny polski w rosyjskiej, to kolejny, opublikowany w 2004 r., tom pokonferencyjny postawi³ nowy, mniej bolesny i w pewnym sensie nobilituj¹cy oba narody temat, który unaocznia tytu³ owej publikacji: Ìèô Åâðîïû â ëèòåðàòóðå
è êóëüòóðå Ïîëüøè è Ðîññèè (pod redakcj¹ M.W. Leskinen i W. Choriewa).
Problem tam postawiony  pytanie o przynale¿noæ Rosji i Polski do Europy
uchodz¹cej za przestrzeñ kulturowo przewy¿szaj¹c¹ wschodni¹ barbariê, mity na
ten temat kr¹¿¹ce od wieków w obu s¹siednich krajach  wszystko to fascynuje
najnowsz¹ polonistykê rosyjsk¹ i polsk¹. G³osem wyj¹tkowo mocnym i przekonuj¹cym w tej dyskusji jest erudycyjna, wietnie napisana monografia Wiktora Choriewa Ïîëüøà è ïîëÿêè ãëàçàìè ðóññêèõ ëèòåðàòîðîâ. Èìàãîëîãè÷åñêèå
î÷åðêè (Moskwa 2005). Charakterystyczna jest w tych nowych czasach atmosfera bezstronnoci, stosowanie zasady sine ira et studio, bez wzglêdu na wynikaj¹ce z badañ wnioski.
Polonici rosyjscy nie tylko podjêli prace nad tematami blokowanymi
w ZSRR przez cenzurê (np. nad twórczoci¹ Gombrowicza, Witkacego, HerlingaGrudziñskiego); zwrócili siê te¿ ku historii, kulturze i literaturze staropolskiej.
Do studiów tego rodzaju nale¿y monografia historyka Marii Leskinen Ìèôû
è îáðàçû ñàðìàòèçìà. Èñòîêè íàöèîíàëüíîé ìèôîëîãèè Ðå÷è Ïîñïîëèòîé
(Moskwa 2002). Autorka bada fenomen sarmatyzmu, ukszta³towanego w koñcu
XVI i pierwszej po³owie XVII w., widz¹c w nim pewien typ ideologii, a zarazem
etnogenetyczny mit, który zaw³adn¹³ wiadomoci¹ ówczesnej polskiej szlachty.
Szkoda, ¿e Maria Leskinen nie wspomina ani o XVIII-wiecznym sarmatyzmie
(w okresie jego rozpadu), ani o recepcji mitu sarmackiego w Polsce, co  jak siê
wydaje  by³oby dla czytelników tej pracy korzystne. Jak bowiem stwierdza Jan
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Tomkowski: Romantycy, a w drugiej po³owie XIX wieku konserwatyci podjêli
próbê rehabilitacji sarmatyzmu. Nie cieszy³ siê on natomiast wzglêdami pozytywistów. W PRL zosta³ jednoznacznie potêpiony6. Podtytu³ pracy, czyli stwierdzenie,
¿e sarmatyzm by³ ród³em mitologii narodowej w Rzeczypospolitej, mo¿e zreszt¹
wprowadziæ w b³¹d, chodzi tu bowiem o mitologiê narodow¹ Rzeczypospolitej
szlacheckiej, nie za np. drugiej Rzeczypospolitej, gdzie  jak wiadomo  równie¿
kszta³towa³a siê myl narodowa, w ujêciu chocia¿by Romana Dmowskiego. Dodam,
¿e Maria Janion podkrela wagê zwi¹zków sarmatyzmu z orientalizmem; wed³ug
polskiej uczonej jest to zagadnienie kluczowe przy okrelaniu stylu kultury sarmackiej i polskiej7. Maria Leskinen pomija ten w¹tek, rozbudowuj¹c inn¹, tak¿e wa¿n¹,
choæ mniej istotn¹ dla Polaków kwestiê ukraiñskiej recepcji mitu sarmackiego. Tymczasem kategoria sarmatyzmu, wyszydzona przez Gombrowicza, w IV Rzeczypospolitej znów siê odrodzi³a. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e doczeka³a siê
rehabilitacji jako sztandar niektórych partii konserwatywnych.
Erudycyjna i innowacyjna, zw³aszcza metodologicznie, jest monografia Natalii
Fi³atowej Îò ïðîñâåùåíèÿ ê ðîìàíòèçìó. Èñòîðè÷åñêèé ëåêñèêîí Êàçèìåæà
Áðîäçèíñêîãî (Moskwa 2004). Ksi¹¿ka ta  jak informuje nota redakcyjna
 adresowana jest do historyków, historyków kultury i filologów. To pierwsza
w Rosji monografia o Kazimierzu Brodziñskim (17911835), znanym krytyku
literackim, profesorze katedry literatury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
w latach 18221832, masonie, publicycie. Uczeni polscy interesowali siê biografi¹ i spucizn¹ Brodziñskiego ju¿ w po³owie XIX w., (z badaczy wspó³czesnych
wymieñmy na pierwszym miejscu prof. Alinê Witkowsk¹). Natalia Fi³atowa znalaz³a jednak nawet na tym wyeksploatowanym, zdawaæ by siê mog³o, polu badawczym bia³e plamy, zagadnienia wci¹¿ jeszcze nieopracowane b¹d sporne  mianowicie zespó³ kategorii pojêciowych charakterystycznych dla refleksji historiozoficznej Brodziñskiego. Leksykon kluczowych pojêæ historycznych, którymi pos³ugiwa³ siê ten uczony i polityk, pozwala okreliæ jego miejsce w kontekcie
historycznej myli i kultury polskiej. Autorka pracy syntetyzuje historyczne i filologiczne podejcie do tekstu za pomoc¹ nowoczesnego instrumentarium badañ
historyczno-kulturowych nad jêzykami kultury, w szczególnoci nad rozumieniem historii w kulturach ró¿nych epok8. Metoda ta, polegaj¹ca na ³¹czeniu
badañ historycznych z lingwistycznymi, zapocz¹tkowana przez Annê Wierzbick¹
(np. w jej studium Rozumienie kultur za porednictwem kluczowych s³ów, Mo6
7
8

J. Tomkowski, Literatura polska, Warszawa 1994, s. 45.
M. Janion, Niesamowita S³owiañszczyzna, Kraków 2007, s. 178.
Í. Ì. Ôèëàòîâà, Îò ïðîñâåùåíèÿ ê ðîìàíòèçìó. Èñòîðè÷åñêèé ëåêñèêîí Êàçèìåæà
Áðîäçèíñêîãî, Ìîñêâà 2004, s. 26.
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skwa 2001), znajduje równie¿ zastosowanie we wspó³czesnym kulturoznawstwie.
Natalia Fi³atowa wymienia kilka analogicznych leksykonów powsta³ych na Zachodzie; my moglibymy do nich do³¹czyæ kilkutomow¹, polsko-rosyjsk¹ publikacjê
pod red. prof. Andrzeja de Lazari Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski
(t. 15, Warszawa  £ód 19992003). Do kluczowych pojêæ, jakimi czêsto pos³ugiwa³ siê Brodziñski, autorka zalicza m.in. takie jak historia, epoka, staro¿ytnoæ,
chrzecijañstwo, redniowiecze, dzikoæ, barbarzyñstwo, cywilizacja, Owiecenie,
naród, narodowoæ, s³owiañstwo. W rozdziale pi¹tym, a zarazem ostatnim swego
studium pt. Jêzyk religii i jêzyk historii badaczka przypomina filozofiê mesjanizmu,
której wyznawc¹ by³ Brodziñski, przekonany, ¿e naród polski to uczeñ Chrystusa,
wiêty mêczennik, który z³o¿y³ swe ¿ycie w ofierze za ideê. Wed³ug utopijnej
koncepcji Brodziñskiego losy Polski to ³añcuch czynów heroicznych, splecionych
z mêczeñstwem, za ze scen i obrazów starotestamentowych mo¿na wnosiæ, ¿e na
wiecie zapanuje pokój, powszechna zgoda i mi³oæ, gdy Polacy odzyskaj¹ upragnion¹ wolnoæ. Studium Natalii Fi³atowej przywo³uje bogaty kontekst historyczny
 publicystykê Brodziñskiego analizowan¹ na tle twórczoci innych wybitnych intelektualistów pierwszej po³owy XIX w., zarówno polskich, jak i europejskich.
O dwóch równych sobie talentem wielkich s³owiañskich romantykach  Mickiewiczu i Puszkinie, o ich spotkaniach, wzajemnych inspiracjach twórczych, przek³adach, powiêcanych sobie utworach, ocenach twórczoci i w Polsce i w Rosji
napisano do tej pory mnóstwo. Wiadomo powszechnie, jak popularny by³ mit przyjani ³¹cz¹cej tych poetów. Badania nad zwi¹zkami ³¹cz¹cymi obu wielkich s³owiañskich romantyków, stawa³y siê dla niektórych uczonych sensem ich ¿ycia, by wspomnieæ np. Siemiona £andê z Domu Puszkinowskiego, autora Kroniki Mickiewiczowskiej, rejestruj¹cego ka¿d¹ chwilê pobytu naszego poety w Rosji.
Z nie mniejsz¹ fascynacj¹, a tak¿e starannoci¹ i wnikliwoci¹ badawcz¹
dr¹¿y temat relacji PuszkinMickiewicz profesor Dymitr Iwiñski, obecnie reprezentant redniego ju¿ pokolenia rosyjskich slawistów, syn profesora Paw³a Iwiñskiego, w latach 70. wyk³adowcy uniwersytetów polskich, w tym Instytutu Rusycystyki UW. W latach 90. Dymitr Iwiñski opublikowa³ trzy obszerne monografie
powiêcone epoce romantyzmu, a zw³aszcza twórczoci Adama Mickiewicza,
dwie z nich dotyczy³y zwi¹zków naszego poety z Puszkinem. Rok 2003 przyniós³
kolejne studium profesora Iwiñskiego  monografiê Ïóøêèí è Ìèöêåâè÷.
Èñòîðèÿ ëèòåðàòóðíûõ îòíîøåíèé, opublikowan¹ w presti¿owej moskiewskiej oficynie wydawniczej Jazyki s³awianskoj kultury. Jest to obszerna, ponad
400-stronicowa rozprawa bilansuj¹ca dotychczasowe badania polskich uczonych
(Aleksander Bruckner, Wac³aw Lednicki, Samuel Fiszman, Marian Toporowski,
Wiktor Weintraub, Bogdan Galster) i rosyjskich (Borys Tomaszewski, Tatiana
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i M. Ciaw³owscy). Autor zweryfikowa³ materia³y archiwalne, zestawi³ ró¿norodne,
nierzadko sprzeczne ze sob¹ koncepcje, opisa³ fakty biograficzne (np. rozdzia³ II:
Zawarcie znajomoci. Pierwsze spotkania, rozdzia³ III: W krêgu moskiewskich
literatów, rozdzia³ V i VI: W Petersburgu, rozdzia³ VIII: W Petersburgu i w Moskwie. Ostatnie spotkania), przeanalizowa³ dzie³a (rozdzia³ IV: Puszkin i Sonety,
rozdzia³ VII: Puszkin i Konrad Wallenrod, rozdzia³ X: Jedziec miedziany i Ustêp
III czêci Dziadów). Niektóre z tych zagadnieñ (zw³aszcza zaprezentowane
w rozdziale X) polscy uczeni analizowali jeszcze w miêdzywojniu, inne  jak np.
puszkinowski podtekst Sonetów krymskich  s¹ hipotez¹, któr¹ stawia autor. Np.
interpretacja sonetu Ajudah, wedle której poet¹, do którego zwraca siê w tym
utworze podmiot liryczny, by³ Puszkin (s. 107), a nie jak przyjêto s¹dziæ hrabia
Gustaw Olizar, a tak¿e i to, ¿e druga czêæ sonetu Ajudah jest wariacj¹ na temat
listu poetyckiego Olizara do Mickiewicza (s. 110). Pawe³ Iwiñski nie tyle burzy
mit o przyjani Puszkina i Mickiewicza, co wskazuje na jego romantyczne korzenie, przypomina, ¿e mit ten ukszta³towa³ siê pod koniec wieku XIX i wyjania, ¿e
ow¹ przyjañ poetów (a w ka¿dym razie wzajemne zainteresowanie, potwierdzone twórczoci¹ obojga i wiadectwami wspó³czesnych) niszczy³a polityka. Obaj
poeci byli swego rodzaju kart¹ przetargow¹, niezbêdn¹ w dialogu miêdzy zniewolon¹ Polsk¹ i imperialn¹ Rosj¹  nie dziw wiêc, ¿e mitu o ich przyjani nie
akceptowali zwolennicy uniezale¿nienia siê Polski od Rosji. Prof. Iwiñski nie
omawia historii owego mitu w okresie 19451989, podkrela tylko, ¿e relacje
PuszkinMickiewicz traktowano wówczas jako bezkonfliktowe, a ich pogl¹dy
polityczne oraz zasady estetyczne  jako niemal to¿same. Zapewne do tematu
relacji PuszkinMickiewicz we wspomnianym okresie Pawe³ Iwinski jeszcze powróci, bowiem jest to materia³ na osobne studium. Jego ksi¹¿ka, trzeba dodaæ, ma
jeszcze inny istotny walor  klarowny, nieprzeci¹¿ony aparatur¹ terminologiczn¹
jêzyk, dwujêzyczne (polskie i rosyjskie) cytaty, imponuj¹c¹ bibliografiê. Przeznaczona, jak informuje nota wydawnicza, dla puszkinologów, specjalistów z historii
literatury rosyjskiej i polskiej oraz z zakresu literaturoznawstwa porównawczego
w gruncie rzeczy mo¿e liczyæ na znacznie szerszy kr¹g odbiorców  gwarantuje to
wysoka kultura narracyjna Dymitra Iwiñskiego.
Dodajmy, ¿e w 150-lecie mierci Adama Mickiewicza polonici rosyjscy zorganizowali miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ Adam Mickiewicz i romantyzm polski w kulturze rosyjskiej. Odby³a siê ona na wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Moskiewskiego w dniach 1819 padziernika 2005 r.9 przy wspó³9 Sprawozdanie z tej konferencji: Ä.Ï. Èâèíñêèé, Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ Àäàì
Ìèöêåâè÷ è ïîëüñêèé ðîìàíòèçì â ðóññêîé êóëüòóðå, Âåñòíèê ÌÃÓ, ñåðèÿ 9, Ôèëîëîãèÿ
2006, nr 3, s. 202208.
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uczestnictwie rusycystów i polonistów polskich (takich m.in. jak Andrzej de Lazari, Andrzej Dudek, Bogus³aw Dopard ). Nieco wczeniej, w dniach 2022 wrzenia 2005 r., konferencjê na temat Przyjañ, mi³oæ, nienawiæ i problem ma³ej
ojczyzny w ¿yciu i twórczoci Adama Mickiewicza zorganizowa³ bia³oruski uniwersytet im. Janki Kupa³y w Grodnie10.
Zas³uguj¹c¹ w naszym kraju na uwagê, a jak dot¹d w³aciwie niedostrze¿on¹,
jest monografia Andrieja Baranowa F.Ô. Äîñòîåâñêèé è ïîëüñêàÿ ëèòåðàòóðà
äî 1918 ãîäà (Moskwa 2001). Zdumiewaj¹ce, ¿e w Polsce  kraju, gdzie Fiodor
Dostojewski zawsze, nawet w ostatniej dekadzie minionego wieku, kiedy to demonstracyjnie odcinano siê u nas od Rosji, a wiêc jej kultury i literatury, spotyka³
siê z ogromnym zainteresowaniem, a recepcja jego twórczoci (która by³a i jest
niezmiernie bogata), tak naprawdê nigdy nie znalaz³a badaczy, którzy chcieliby to
zjawisko zg³êbiæ wszechstronnie. Owszem, pojawia³y siê studia o wybranych problemach recepcji Dostojewskiego w Polsce (pióra Telesfora Poniaka, Janiny
Kulczyckiej-Saloni, Franciszka Sielickiego, Ludwiki Jazukiewicz-Ose³kowskiej),
ale nikt nigdy nie podj¹³ próby ca³ociowego spojrzenia na to zjawisko. Czyni to
badacz rosyjski  w³anie Andriej Baranow, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e los spucizny pisarza rosyjskiego w tym kraju [czyli w Polsce  A.W.B.] prezentuje siê
szczególnie, bowiem w warunkach polskiej sytuacji kulturowej na czynniki estetyczne recepcji nak³ada³y siê okolicznoci o charakterze narodowo-politycznym,
gdy¿ w Polsce, wskutek utraty niepodleg³oci, stosunek do Dostojewskiego jako
autora koncepcji idei rosyjskiej by³ negatywny11.
Podobnie jak Pawe³ Iwiñski w monografii o Puszkinie Andriej Baranow pos³uguje siê komparatystyczn¹ metodologi¹ badawcz¹. Wstêpny rozdzia³ jego pracy
Â ïîèñêàõ êîìïàðàòèâèñòñêîãî êëþ÷à èëè íåñêîëüêî ñëîâ î òåîðèè (s. 523)
jest krótkim szkicem powiêconym komparatystyce  nauce powsta³ej ju¿ w wieku XVIII, a obudowanej refleksj¹ teoretyczn¹ i dynamicznie siê rozwijaj¹cej
zw³aszcza w wieku XX. Zdaniem autora opis ewolucji wiêzi literackich
z uwzglêdnieniem wszystkich prawid³owoci w ich porz¹dku chronologicznym i
perspektywie badawczej  to obiektywna koniecznoæ dla wspó³czesnych badaczy
literatury12 . Baranow jest przekonany, ¿e temat Dostojewski i literatura polska
umo¿liwia ucilenie zarówno prawid³owoci rozwoju polsko-rosyjskich wiêzi literackich, jak i zasad ewolucji literackiej wspólnoty s³owiañskiej, a tak¿e wspólnoty,
jak¹ jest literatura wiatowa (s. 22).
10

Sprawozdanie z tej konferencji: Ë.Í. Ãàðäàíîâà, Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ â Ãðîäíî,
ïîñâÿùåííàÿ Àäàìó Ìèöêåâè÷ó, Âåñòíèê ÌÃÓ, ñåðèÿ 9, Ôèëîëîãèÿ 2006, nr 3, s. 198202.
11 À. È. Áàðàíîâ, Ô. Äîñòîåâñêèé è ïîëüñêàÿ ëèòåðàòóðà äî 1918 ã., Ìîñêâà 2001, s. 3.
12 Ibidem, s. 2122.
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Scharakteryzowawszy pokrótce polsk¹ prozê drugiej po³owy XIX w. oraz
pierwszych dwóch dekad wieku XX (do roku 1918), a nastêpnie zwi¹zki Dostojewskiego z literatur¹ polsk¹ (jak np. jego mickiewiczowskie lektury) i polskie obsesje
pisarza oraz ich ró¿norakie interpretacje, Andriej Baranow kreli szkic recepcji
polskiej twórczoci autora Zbrodni i kary. W okresie, który podda³ badaniom,
mo¿na  jak twierdzi  wyró¿niæ dwa etapy: pierwszy z nich to druga po³owa XIX
stulecia (wówczas to twórczoæ Dostojewskiego wywar³a du¿y wp³yw na utwory
Elizy Orzeszkowej, Boles³awa Prusa i Henryka Sienkiewicza), drugi za to pocz¹tek
XX wieku, gdy odnowi³a siê tendencja, by za porednictwem Dostojewskiego usi³owaæ zrozumieæ zagadkowy sens duszy rosyjskiej i wielk¹ tajemnicê Rosji-Sfinksa13. W tym drugim okresie  przekonuje nas autor  najbardziej bliska twórczoci
Dostojewskiego jest proza Stefana ¯eromskiego (zw³aszcza Dzieje grzechu), Stefana Przybyszewskiego (Dzieci szatana, które Baranow zestawia z Biesami, a ponadto Synowie ziemi) oraz Wac³awa Berenta (Próchno i Ozimina), a tak¿e utwory
Kazimierza Irzykowskiego i Tadeusza Miciñskiego. Autor odnajduje u wiêkszoci
z nich reminiscencje z Dostojewskiego, zapo¿yczone od niego obrazy, technikê
postaciowania, symbolikê, aluzje, nawet cytaty, a przede wszystkim pog³êbiony
psychologizm i nowatorsk¹, polifoniczn¹ powieciow¹ formê. W monografii zawarta
jest polemika z tymi badaczami tematu (w szczególnoci z Telesforem Poniakiem),
którzy utrzymuj¹, i¿ talent Dostojewskiego odkryto w Polsce dopiero po roku
191414. Inna sprawa, ¿e wniosku tego nie podbudowuje cytat z Andrzeja Struga,
pochodz¹cy jakoby z pocz¹tku wieku, jak s¹dzi Baranow, lecz w rzeczywistoci
z roku 1928. Zdaniem rosyjskiego polonisty poetyce Dostojewskiego bli¿sza jest
polska literatura modernistyczna ni¿ wczeniejsza, realistyczna, tradycyjnie powi¹zana z wzorcami klasyki zachodnioeuropejskiej.
Konkluzja autorska, wedle której wp³yw Dostojewskiego na polskich pisarzy
to nie suma pojedynczych, odrêbnych faktów, lecz proces, a zarazem kompleks
procesów ze z³o¿onym systemem rz¹dz¹cych nim prawid³owoci15, a tak¿e stwierdzenie, i¿ percepcja spucizny Dostojewskiego w Polsce pozwala dostrzec, jak
pod wp³ywem tego co uniwersalne zaciera siê antynomia miêdzy kategoriami
obcew³asne, jest przekonuj¹ca. Drobna uwaga  w Zakoñczeniu, w rejestrze
nazwisk pisarzy polskich, którzy pozostawali pod wp³ywem (czy te¿ co najmniej
pod wra¿eniem) twórczoci Dostojewskiego, a s¹ wród nich m.in. Stanis³aw
Brzozowski, Zofia Na³kowska i Maria D¹browska, figuruje m.in. Marian Zdziechowski  slawista, filozof kultury, publicysta, ale przecie¿ nie prozaik. Chodzi
zapewne autorowi o prozaika Kazimierza Zdziechowskiego?
13
14
15

Ibidem, s. 54.
Ibidem, s. 204.
Ibidem, s. 206.
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Monografia Andrieja Baranowa, ostro¿na w ocenach, wiadcz¹ca o gruntownej znajomoci zarówno prozy Dostojewskiego, jak i literatury polskiej oraz dawnych oraz nowych badañ nad t¹ problematyk¹, prezentuje tylko czêæ wci¹¿
jeszcze nieopracowanego przez badaczy zagadnienia. Problem polskiej recepcji
Dostojewskiego w wieku XX w dalszym ci¹gu pozostaje niezbadany, a przecie¿
mo¿na wyró¿niæ w nim wiele perspektywicznych tematów, jak chocia¿by Polskie
przek³ady Dostojewskiego, Dostojewski w polskim teatrze i filmie, Polscy
pisarze i krytycy o Dostojewskim, Dostojewski w polskich programach szkolnych i uniwersyteckich itd. Byæ mo¿e Andriej Baranow ponownie siêgnie do tej
problematyki, kontynuuj¹c badania nad ni¹, ale mogliby równie¿ zwróciæ siê ku
niej (nie zapominaj¹c o poprzednikach) tak¿e polscy slawici.
Nauka rosyjska nie zapomina te¿ o problematyce kultury i literatury polskiej
XX w. oraz czasów nam wspó³czesnych. Brak miejsca nie pozwala na szersz¹
egzemplifikacjê, wymieniê wiêc tylko tom Òâîð÷åñòâî Âèòîëüäà Ãîìáðîâè÷à
è åâðîïåéñêàÿ êóëüòóðà, pod red. W. Choriewa i M. W. Leskinen (Moskwa
2006). Zawiera on materia³y konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut
S³owianoznawstwa RAN w 2004 r. Jak informuje nota redakcyjna, pracê tê przygotowano w ramach projektu badawczego Ìèô Åâðîïû è ëèòåðàòóðà
â êóëüòóðå Ðîññèè è Ïîëüøè, którym kieruje prof. Wiktor Choriew. Jednym
z recenzentów tej monografii by³ Andriej Bazylewski, wymieniony ju¿ przeze
mnie naukowiec, t³umacz i wydawca, promotor polskiej literatury i kultury w Rosji. Odnotowaæ te¿ nale¿y pojawienie siê pierwszej rosyjskiej monografii o Leonie
Schillerze  ksi¹¿ka Òåàòð Ëåîíà Øèëëåðà. Ðåæèñåð è åãî âðåìÿ autorstwa
Natelli Baszynd¿agian ukaza³a siê w Moskwie w roku 2004. Fragmenty tej pracy,
zawieraj¹ce analizê schillerowskich inscenizacji teatralnych Zbrodni i kary Dostojewskiego, ³¹cz¹ j¹ z monografi¹ Andrieja Baranowa.
Kolejna zas³uguj¹ca na uwagê publikacja to Ïîëüñêàÿ ïðîçà î Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíå â ñîöèîêóëüòóðíîì êîíòåêñòå 19892000 Wiktorii Tichomirowej (Moskwa 2004). Dziêki tej monografii czytelnik rosyjski móg³ poznaæ sytuacjê kultury polskiej w okresie transformacji ustrojowej. Autorka przedstawia
nowe strategie badawcze w polonistyce polskiej (bardzo zbie¿ne z tymi, jakie
obserwujemy na polu rusycystycznym), mówi o zmianie statusu polskiego pisarza
w epoce wolnoci s³owa oraz o urynkowienia gospodarki, wymienia obszary tematyczne, niegdy zakazane przez cenzurê, a dzi intensywnie eksploatowane przez
pisarzy. W epoce obrachunku z przesz³oci¹ takim obszarem by³a m.in. II wojna
wiatowa i losy Polaków  zw³aszcza ³agrowe i na emigracji. W rozdziale V:
Tematy i problematyka prozy o wojnie Wiktoria Tichomirowa krótko omawia
zarówno studia historyczno-publicystyczne (np. Dni walcz¹cej stolicy W³adys³a-
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wa Bartoszewskiego, zbiór artyku³ów Studia o Jedwabnem, prace Andrzeja Kunerta i Jerzego l¹skiego), jak ró¿nego rodzaju ego-dokumenty dotycz¹ce powstania warszawskiego, eksterminacji ¯ydów, przemocy totalitarnej pañstwa sowieckiego wobec Polaków, a w szczególnoci zbrodni katyñskiej. Obiektem zainteresowania Wiktorii Tichomirowej s¹ utwory Herlinga Grudziñskiego (zw³aszcza Inny
wiat), Aleksandra Wata i wielu innych, wród nich Syberiada Zbigniewa Domino
 powieæ o dzieciñstwie ch³opca deportowanego na Syberiê wraz z rodzin¹; autorka zreszt¹ nie zapomina, i¿ tego rodzaju utwory o wojennej tu³aczce, aczkolwiek okaleczone przez cenzurê, pojawia³y siê równie¿ w okresie Polski Ludowej,
np. Wielb³¹d na stepie (1978) i Krzy¿ po³udnia (1982) Jerzego Krzysztonia.
Wymienia te¿ g³on¹ powieæ W³odzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje, która choæ powsta³a w latach 60., ze wzglêdu na tematykê katyñsk¹ oraz
kresow¹ mog³a siê w Polsce ukazaæ dopiero w roku 1990. Autorka nie poddaje
tych utworów szczegó³owej analizie, by³oby to choæby ze wzglêdu na ograniczon¹
objêtoæ jej ksi¹¿ki niemo¿liwe, zwraca tylko uwagê na ich typologiczn¹ zbie¿noæ
 jedn¹ z dziewiêciu sporód wymienianych cech literatury, któr¹ omawia, s¹ jej
bezporednie wiêzi z literatur¹ rosyjsk¹ XIX w. zw³aszcza z twórczoci¹ Fiodora
Dostojewskiego, Lwa To³stoja i Antoniego Czechowa. Wskazuje te¿ na analogiczne zjawisko w literaturze rosyjskiej  ³agrow¹ tematykê w twórczoci Aleksandra
So³¿enicyna, War³ama Sza³amowa i Eugenii Ginzburg. Aczkolwiek tematyce polskiej ³agrowej polonici, zw³aszcza E. Czaplejewicz i I. Sariusz-Sk¹pska, powiêcili wiele uwagi, Tichomirowa nie bez racji zauwa¿a, ¿e nie wyczerpali jej do
koñca  na osobne badania zas³uguje np. jêzyk tej literatury, dodajmy  nie wolny
od rusycyzmów, dialektyzmów i obscenów. Jêzyk ten podda³a wstêpnej analizie
w ksi¹¿ce powiêconej twórczoci War³ama Sza³amowa pt. Przet³umaczyæ ³agier
polska rusycystka Bo¿ena ¯ejmo. Zestawienie tekstów rosyjskich i ich polskich
przek³adów b¹d odwrotnie  tekstów polskich z ich przek³adami rosyjskimi by³oby w badaniach nad tym specyficznym jêzykiem, jak s¹dzê, bardzo wskazane.
W rozdziale V ksi¹¿ki, stanowi¹cym jej zasadniczy rdzeñ, specjalny podrozdzia³
dotyczy Wojny i losów narodowych. Interesuj¹ce poznawczo s¹ takie podrozdzia³y
jak Literatura o polskich kresach oraz Losy Niemców w Polsce.
Ksi¹¿ka Wiktorii Tichomirowej jest innowacyjna pod jeszcze jednym wzglêdem  przedstawia mianowicie Koncepcje badañ nad literatur¹ powojenn¹
w Polsce oraz przypomina, jak dostosowywano w naszym kraju do potrzeb nowych czasów szkolne programy i podrêczniki. Pisze o uznaniu, z którym polska
literatura o tematyce wojennej spotka³a siê za granic¹. Brak wszak¿e w tej monografii najmniejszej choæby wzmianki o ekstremistach krytyki polskiej czasów
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transformacji, takich choæby jak Bogdan Urbankowski, autor dwutomowej ksi¹¿ki
Czerwona msza czyli umiech Stalina lub Jacek Trznadel, autor pamfletów Hañba domowa i Kolaboranci oraz wielu ich gorliwych naladowców, którzy usi³owali
przekreliæ dorobek wielu wybitnych polskich literatów (w tym Iwaszkiewicza,
Mi³osza, Konwickiego, Szymborskiej, ¯ukrowskiego) za ich jakoby akceptacjê
komunistycznego re¿imu, a nawet okazywany mu entuzjazm. Ten ekstremizm,
który na szczêcie jest ju¿ poza nami, pojawi³ siê te¿ w Rosji. Jego wyrazistym
przejawem s¹ nie tylko ksi¹¿ki konserwatywno-narodowych krytyków: Stanis³awa
Kuniajewa, W³adimira Bondarienki, W³adimira Buszina, lecz tak¿e (choæ mo¿e siê
wydaæ niestosowne ³¹czenie z nimi nazwiska tego kosmopolity, entuzjasty Zachodu) Stypa po literaturze radzieckiej Wiktora Jerofiejewa  swego rodzaju manifest wydany w roku 1989, odmawiaj¹cy literaturze epoki radzieckiej jakiejkolwiek
wartoci.
Na zakoñczenie chcia³am wskazaæ w ksi¹¿ce Tichomirowej jeden drobny b³¹d
 Micha³ Jagie³³o, t³umacz poezji Wysockiego, a pisarz Micha³ Jagie³³o to dwie
ca³kiem ró¿ne osoby, a nie jedna, jak sugeruje autorka (s. 65).
Koniec tego z koniecznoci pobie¿nego przegl¹du wieñczy obszerna, wysmakowana edytorsko monografia Iriny Adelgejm Ïîýòèêà ïðîìåæóòêà.
Ìîëîäàÿ ïîëüñêàÿ ïðîçà ïîñëå 1989 ãîäà (Moskwa 2005). Jej m³oda autorka,
³¹cz¹ca pracê badawcz¹ z t³umaczeniem polskiej literatury piêknej na jêzyk rosyjski  tak dobrym, ¿e uzyskiwa³a za nie nagrody  stworzy³a studium erudycyjne,
interesuj¹ce nie tylko interpretacyjnie, ale i metodologicznie. Choæ jestem rusycystk¹, obserwujê publikacje naszych polonistów powiêcone wspó³czesnej literaturze polskiej i stwierdzam, ¿e prac o podobnym rozmachu na temat, który
podjê³a Irina Adelgejm, jeli siê nie mylê, jak dot¹d w Polsce nie ma. Irina
Adejgejm dokona³a swoistej inwentaryzacji m³odej prozy, wydanej w Polsce po
roku 1989, po czym podda³a analizie jej najbardziej reprezentatywne teksty.
W sumie omówi³a 126 utworów prozatorskich 47 autorów. Nie nale¿y wiêc mieæ
pretensji o to, ¿e nie znajdziemy w tej imponuj¹cej sw¹ objêtoci¹ ksi¹¿ce tych
lub innych wyró¿niaj¹cych siê ostatnio m³odych pisarzy, jak S³awomir Shuty,
Micha³ Witkowski czy Jacek Dehnel. Mowa w niej o prozie elitarnej, intelektualnej, ju¿ powszechnie uznanej, równie¿ poza granicami Polski, by wymieniæ takie
nazwiska, jak Stefan Chwin, Izabela Filipiak, Natasza Goerke, Manuela Gretkowska, Pawe³ Huelle, Wojciech Kuczok, Dorota Mas³owska, Jerzy Pilch, Andrzej
Stasiuk, Olga Tokarczuk, Magdalena Tulli. Irina Adelgejm zarzeka siê, i¿ nie
selekcjonuje tekstów ze wzglêdu na ich literacki poziom, ale reprezentacji literatury popularnej w³aciwie w jej ksi¹¿ce nie ma. Zadanie, jakie sobie postawi³a,
polega na uwa¿nym przeczytaniu tekstów bez ich zwi¹zku z kontekstem pozalite-
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rackim, zamierza bowiem dostrzec logikê nowej wiadomoci artystycznej, reaguj¹c na któr¹ literatura zrobi kolejny krok16.
Literaturê postrzega Irina Adelgejm przede wszystkim jako szczególny jêzyk
psychologiczny. Poniewa¿ okres, który poddaje obserwacji, odznacza siê przejciowoci¹ (ëèòåðàòóðíûé ïðîìåæóòîê), badaj¹c go wprowadza pojêcie wiadomoci ambiwalentnej. Pokolenie m³odych pisarzy  twierdzi  prze¿ywa³o
wówczas dramat wiatopogl¹dowy, cechowa³a je bowiem wiadomoæ ambiwalentna, charakterystyczna dla kultury postmodernistycznej. Tekstowa przestrzeñ
nieustannie siê zmienia³a, pozostawa³a w ci¹g³ym ruchu. Irina Adelgejm zastanawia siê, czy istotnie po roku 1989 w literaturze polskiej nast¹pi³ prze³om, opisuje
now¹ sytuacjê kulturow¹ w wiecie wolnym od cenzury i wejcie do literatury
m³odych, okrelanych ró¿norako: jako pokolenie BruLionu, proza trzydziestolatków, literatura urodzona po roku 1960. Autorka wyró¿nia kilka pokoleñ
pisarskich, pocz¹wszy na urodzonych  jak Andrzej Stasiuk  w roku 1960,
a koñcz¹c na tzw. pokoleniu MTV, czyli rocznikach 70.80. (m.in. Wojciech
Kuczok i Dorota Mas³owska). Trzy g³ówne rozdzia³y: Ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ:
íà ãðàíèöå îáùåãî è ëè÷íîãî, Êîíñòðóêöèÿ òåêñòà, Ãåðîé egzemplifikuj¹
problem. Brak tu miejsca, by szczegó³owo omawiaæ monografiê Iriny Adelgejm,
interesuj¹c¹ dla nas zw³aszcza dziêki rozwa¿aniom autorki o Europie rodkowej
i miejscu, jakie zajmuje w niej Polska. Jest to, moim zdaniem, ksi¹¿ka wybitna,
porz¹dkuj¹ca ogromny, rozproszony materia³, wprowadzaj¹ca do badañ nad nim
pewien ³ad. Irina Adelgejm nale¿y obecnie do czo³ówki rosyjskich polonistów  jej
monografia jest tego wiadectwem. Zjawiska, jakie podda³a analizie, s¹ w du¿ym
stopniu zbie¿ne z tymi, jakie zaistnia³y w literaturze rosyjskiej po rozpadzie ZSRR
i monografia Iriny Adelgejm te analogie ewokuje.
Przegl¹d niniejszy, swego rodzaju spojrzenie z lotu ptaka na prace naukowe
polonistów rosyjskich, potwierdza tezê, jak¹ rozpoczê³am moje wyst¹pienie: polonistyka rosyjska ma nam, nie tylko polskim rusycystom, ale i polonistom, bardzo
wiele do powiedzenia. Spojrzenie z boku pozwala czêsto uchwyciæ to, czego
zazwyczaj nie widaæ, gdy znajdujemy siê w centrum zjawisk.

16 È. Àäåëüãåéì, Ïîýòèêà ïðîìåæóòêà: ìîëîäàÿ ïîëüñêàÿ ïðîçà ïîñëå 1989 ãîäà,
Ìîñêâà 2005, s. 8.

Polonistyka rosyjska w pierwszej dekadzie XXI wieku...

247

Ðåçþìå
Ðóññêàÿ ïîëîíèñòèêà â ïåðâîì äåñÿòèëåòèè XXI âåêà
(çàìåòêè ïîëüñêîãî ðóñèñòà)
Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ñîñòîÿíèå ðóññêîé ïîëîíèñòèêè â ïåðâîì äåñÿòèëåòèè XXI âåêà.
Ïîä÷åðêèâàeòñÿ åå àêòèâíîñòü, íîâûå èññëåäîâàòåëüñêèå ñòðàòåãèè, èçó÷åíèå òåì è âîïðîñîâ,
çàïðåòíûõ â ñîâåòñêóþ ýïîõó. Óêàçàíû ïàðàëëåëè ìåæäó àêòóàëüíîé ñèòóàöèåé ïîëüñêîé
ðóñèñòèêè è ðóññêîé ïîëîíèñòèêè. Íà÷åðòàíû ïóòè åå ðàçâèòèÿ, ïðåäñòàâëåíû ãëàâíûå ðóññêèå
ïîëîíèñòè÷åñêèå öåíòðû â Ðîññèè è âûäàþùèåñÿ ðóññêèå ïîëîíèñòû. Ïðîâåäåí îáçîð
ìîíîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ðóññêèõ ïîëîíèñòîâ, ïîÿâèâøèõñÿ â ìèíóâøåì
äåñÿòèëåòèè  ýòî â ÷àñòíîñòè: Ìàðèÿ Ëåñêèíåí Ìèôû è îáðàçû ñàðìàòèçìà. Èñòîêè
íàöèîíàëüíîé ìèôîëîãèè Ðå÷è Ïîñïîëèòîé (Ìîñêâà 2002), Íàòàëüÿ Ôèëàòîâà, Îò
ïðîñâåùåíèÿ ê ðîìàíòèçìó. Èñòîðè÷åñêèé ëåêñèêîí Êàçèìåæà Áðîäçèíñêîãî (Ìîñêâà
2004), Ïàâåë Èâèíñêèé, Ïóøêèí è Ìèöêåâè÷. Èñòîðèÿ ëèòåðàòóðíûõ îòíîøåíèé (Ìîñêâà
2003), Àíäðåé Áàðàíîâ, Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé è ïîëüñêàÿ ëèòåðàòóðà äî 1918 ãîäà (Ìîñêâà
2001), Âèêòîðèÿ Òèõîìèðîâà, Ïîëüñêàÿ ïðîçà î Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå â ñîöèîêóëüòóðíîì
êîíòåêñòå 19892000 (Ìîñêâà 2004), Èðèíà Àäåëüãåéì, Ïîýòèêà ïðîìåæóòêà. Ìîëîäàÿ
ïîëüñêàÿ ïðîçà ïîñëå 1989 ãîäà (Ìîñêâà 2005).

Summary
Polish studies in Russia in the first decade of 21st century
(remarks of a Polish specialist in Russian Studies)
Polish Studies in Russia have considerably increased their activity since the political transformations of the 1980s and 1990s, to the extent that can be compared to Russian Studies in Poland. The
lack of censorship constraints, the use of new research methodologies as well as the benefits of
cooperation with numerous centres of Slavonic Studies resulted in contributing a lot of novelty to the
research upon Polish literature, history and culture. This article covers the most vital achievements of
Polish studies in Russia, including Polish-Russian projects, in particular the so-called imagologic
research, referring to cultural relations between Poland and Russia and mutual perception of the two
nations. The article presents the centres of Polish studies in Russia  the Moscow State University,
the Saint-Petersburg State University, the State University for the Humanities (RGGU), the Institute
for Slavonic Studies at the Russian Academy of Sciences and the Kaliningrad State University. It
also enumerates the most noted academic researchers and tutors for a few generations of specialists
in Polish Studies, i.e. Professor Elena Cybenko, Professor Viktor Chorev, Professor Aleksy Dimitrovski and Professor Aleksander Lipatov. The coverage also includes erudite and innovative monographies published during the last decade, concerning the history of Poland and Polish literature of
different periods, ranging from 17th century to the present, for instance a monography by Natalia
Filatova about Kazimierz Brodzinski, a study by Maria Leskinen concerning the phenomenon of
sarmatism, by Pawel Iwinski about Mickiewicz and Pushkin, by Andrej Baranov about the influence
of Fyodor Dostoyevsky's literature on the Polish literature at the turn of 19th and 20th century, by
Viktoria Tichomirova about the Polish prose devoted to the Second World War and a monography by
Irina Adelgejm about the contemporary Polish literature after 1989. Analogies between the present
situation of Russian Studies in Poland and Polish Studies in Russia were also taken into consideration.
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Ïðîáëåìà ðîçð³çíåííÿ êàòåãîð³é Ñâ³é ³ ×óæèé
ó òðàãåä³ÿõ Þçåôà Êîæåíüîâñüêîãî òà Þðiÿ Ôåäüêîâè÷à:
ïîñòêîëîí³àëüíèé ï³äõ³ä
Ñó÷àñíà åïîõà ñïðèÿº ä³àëîãó íå ò³ëüêè ì³æ Çàõîäîì ³ Ñõîäîì, àëå
é âñåðåäèí³ ñëîâÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè, çîêðåìà, ïîëÿê³â, óêðà¿íö³â òà ðîñ³ÿí.
Ïîñòêîëîí³àëüíà êðèòèêà, ðîçãîðòàþ÷è á³íàðí³ îïîçèö³¿ Ñâ³é×óæèé,
Ìàðã³íåñÖåíòð ³ ò.ïîä., ñêëàäåí³ ðîñ³éñüêèì êîëîí³àë³çìîì Õ²Õ â³êó ³ ïîð³çíîìó ïåðåâåðíóò³ ïîëüñüêèì òà óêðà¿íñüêèì àíòèêîëîí³àë³çìîì, äîçâîëÿº
ïðîíèêíóòè â êîð³íü ðîçõèòàíèõ ñòåðåîòèï³â ³ îñìèñëèòè, çîêðåìà,
ìîäåëþâàííÿ ðîìàíòè÷íîãî ìàñêóë³ííîãî òèïó âò³êà÷à-ìåñíèêà.
×îìó äëÿ äàíîãî äîñë³äæåííÿ îáðàíî ìåòîä ïîñòêîëîí³àëüíî¿ êðèòèêè,
à íå ìóëüòèêóëüòóðàë³çìó? Ùå íå âñ³ àñïåêòè êñåíîôîá³¿ ó òîòàë³òàðíîìó
ìèñëåíí³ ïîñòðàäÿíñüêîãî ³ ïîñòñîö³àë³ñòè÷íîãî ïðîñòîðó º ãëèáîêî
ïðîàíàë³çîâàíèìè, ùîá íà íà ¿õ îñíîâ³ çàñòîñóâàòè êàòåãîð³¿ êóëüòóðè
ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà. Çàçîð íàäòî âåëèêèé ³ äîñë³äæåííÿ â éîãî
ìåæàõ áóäå ðîçãîðòàòèñÿ ï³ä åìîö³éíèì ïðåñèíãîì. Î. Ïàõëüîâñüêà1, ÿê
çäàºòüñÿ, ï³ä âïëèâîì ïîä³é ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ ñõèëüíà áóëà
íåéòðàë³çóâàòè ïðîáëåìè ì³æ êîëèøí³ìè äîì³íîâàíèìè ïåðåä îáëè÷÷ÿì
äîì³íóþ÷îãî. Ç òî÷êè çîðó ³ñòîðè÷íî¿ àêòóàëüíîñò³ ö³ ïîðèâè çðîçóì³ë³, àëå
ñóòí³ñòü ìåõàí³çìó ïðèéíÿòòÿ ÷è íåïðèéíÿòòÿ âçàºìíèõ ö³ííîñòåé â³ä òîãî
íå ñòàº ÿñí³øîþ.
Ç ³íøîãî áîêó, äðàìàòóðã³ÿ ³ òåàòð òðàäèö³éíî âïðîäîâæ ÕÕ ñò.
âèïàäàþòü íàâ³òü ³ç ñèíòåòè÷íèõ îãëÿä³â óêðà¿íñüêî¿ øêîëè â ïîëüñüê³é
ë³òåðàòóð³. Óêðà¿íñüê³ ó÷åí³2 ó ñòóä³ÿõ íàä ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèìè ë³òåðàòóðíèìè âçàºìèíàìè âèíÿòêîâó óâàãó ïðèä³ëÿëè ïåðåâàæíî ë³ðèö³, ìåíøå
1 Î. Ïàõëåâñêàÿ, Êàòåãîðèÿ èíîãî â ìåññèàíñêîé ïàðàäèãìå ïîëüñêîé, óêðàèíñêîé
è ðóññêîé êóëüòóð, [online] <www.utoronto.ca/tsq/12/pachlowska12.shtml>.
2 Ì. Çåðîâ, Óêðà¿íñüêà øêîëà â ïîëüñüê³é ë³òåðàòóð³, [â:] idem, Òâîðè â äâîõ òîìàõ,
Äí³ïðî, Êè¿â 1990, ò. 2, ñ. 112-120; Ã. Ãðàáîâè÷, Ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³ ë³òåðàòóðí³ âçàºìèíè:
ïèòàííÿ êóëüòóðíî¿ ïåðñïåêòèâè, [online] <http://litopys.org.ua/hrabo/hr05.htm>, òà ³íø³.
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ïðîç³, ³ ïðàêòè÷íî íå òîðêàëèñÿ äðàìàòóðã³¿. ¯õ ñïîñòåðåæåííÿ ñòàíîâëÿòü
ñóòòºâèé àñïåêò ïîð³âíÿëüíèõ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòóä³é ³ äëÿ íàøîãî
äîñë³äæåííÿ.
Ïåðåäóñ³ì âðàõîâóºìî äóìêó Ã. Ãðàáîâè÷à, êîòðèé ââàæàº, ùî [...]
çâÿçîê Ïîëüù³ ç óêðà¿íñüêîþ êóëüòóðîþ àáî óêðà¿íñüêîþ ñôåðîþ
(íàïðèêëàä ôîëüêëîðîì, ³ñòîð³ºþ, ëàíäøàôòîì) íå áóâ îïîñåðåäêîâàíèé
óêðà¿íñüêîþ ë³òåðàòóðîþ [øðèôò  Ë.Ç.], óêðà¿íñüêîþ âåðñ³ºþ ö³º¿
êóëüòóðè. ßêùî ë³òåðàòóðà º êîäîì, »ìîâîþ«, ÿêîþ êóëüòóðà âèðàæàº
³ ï³çíàº ñåáå é ñâîþ âåðñ³þ ðåàëüíîñò³, òîä³ »êîäîì äàíà ïðàâäà« (âæèâàþ÷è
òî÷íå âèçíà÷åííÿ ßêîáñîíà áóäü-ÿêî¿ ïåðöåïö³¿ ðåàëüíîñò³) íå áóëà çíàéäåíà
³ íå áóëà çàñâîºíà. ² öå, ïåâíà ð³÷, ïðèðîäíà êîíñåêâåíö³ÿ îáºêòèâíîãî
ïîë³òè÷íîãî é ñîö³àëüíîãî ðîçïîä³ëó ñèë ì³æ îáîìà ñòîðîíàìè3. Â³äñóòí³ñòü ³íòåðòåêñòóàëüíèõ çâÿçê³â ì³æ ïîëüñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ äðàìàòóðã³ºþ äî åïîõè ìîäåðí³çìó î÷åâèäíî âêàçóþòü íà ñïåöèô³êó äàíî¿ ïðàâäè,
à çâ³äñè  ôîðìîòâîðåííÿ.
Ñï³ëüí³ çà ãóöóëüñüêîþ òåìàòèêîþ òðàãåä³¿ Þ. Êîæåíüîâñüêîãî Karpaccy
Górale (1840) òà Þ. Ôåäüêîâè÷à Äîâáóø, àáî Ãðîìîâèé òîï³ð ³ çíàõàðñüêèé
õðåñò (18611875) ÿê îáºêò íàøîãî äîñë³äæåííÿ ³ëþñòðóþòü âèÿâëåíó
ïðîáëåìó. Ïîëüñüêèé ïèñüìåííèê, îñê³ëüêè áóâ ïåðøîâ³äêðèâà÷åì òåìè,
îôîðìëÿâ, ÿê ïèøå Ã. Ãðàáîâè÷ ó öèòîâàí³é ñòàòò³ Ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³
ë³òåðàòóðí³ âçàºìèíè: ïèòàííÿ êóëüòóðíî¿ ïåðñïåêòèâè, óêðà¿íñüêèé ñèðèé
ìàòåð³àë  ôîëüêëîð, ì³ñöåâèé êîëîðèò, ëåãåíäè òîùî, ÿê³ âæèâàëèñÿ
é ïåðåëèöüîâóâàëèñÿ â³äïîâ³äíî äî óçâè÷àºíèõ íîðì ³ êîíâåíö³é.
Þ.Ôåäüêîâè÷ ïèñàâ òðàãåä³þ ï³çí³øå, ïðîòÿãîì 15 ðîê³â, ïîñò³éíî
âòðà÷àþ÷è òà â³äíîâëþþ÷è íàòõíåííÿ. Ôîëüêëîðí³ ìàòåð³àëè òåæ áóëè
îñíîâíèì äæåðåëîì ïºñè. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî â³í çíàâ äðàìó
Þ. Êîæåíüîâñüêîãî, ïåðåêëàä ÿêî¿ íà óêðà¿íñüêó ìîâó â 1864 ðîö³ çðîáèâ
Ê. Êëèìêîâè÷  àäðåñàò áóêîâèíöÿ. Àëå çíîâó æ òàêè âåñòè ìîâó ïðî
³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü íå ìîæíà: ïîëÿê íå âïëèíóâ íà óêðà¿íöÿ, à òîé ó ñâîþ
÷åðãó íå çàâîëîä³â ñâîºþ ð³äíîþ ïóáë³êîþ, ùîá ì³ã â³äáóòèñÿ çâîðîòíèé
âïëèâ íà ïîëüñüêèõ ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâà. (Íà ìàðã³íåñàõ ñòàòò³ ïîá³æíî
âêàæåìî íà ïåðñïåêòèâó äîñë³äæåííÿ: íàñê³ëüêè, íàïðèêëàä, äðàìà
Ã. Õîòêåâè÷à ïðî Äîâáóøà ðàçîì ³ç ãóöóëüñüêèì òåàòðîì, ùî âèêëèêàëè
àæ³îòàæ ó Êðàêîâ³, áóëè ñïðèéíÿò³ ïîëüñüêîþ ë³òåðàòóðîþ. Íå â³äáóëîñÿ
ðîçï³çíàâàííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ êîäó ÷è ìîòèâè ä³é Äîâáóøà íåñï³âïàäàëè
ç íàïðÿìîì âèçâîëüíèõ ä³é ïîëÿê³â ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ?)
3

Ã. Ãðàáîâè÷, op. cit.
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Ç ÿêîãî æ ïîãëÿäó ç³ñòàâëåííÿ òðàãåä³é Þ. Ôåäüêîâè÷à òà Þ. Êîæåíüîâñüêîãî º ö³êàâèì ³ ÿê âñòàíîâèòè êîíòàêòíå ïîëå? Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ,
çàñîáàìè ïîñòêîëîí³àëüíî¿ êðèòèêè, ùî âèòÿãóº á³íàðíó îïîçèö³þ Ñâ³é
×óæèé, ðîçâèíóòó îáîìà àâòîðàìè ³ç çîâí³øíüî¿ òà âíóòð³øíüî¿ òî÷îê çîðó.
Òðåáà âðàõóâàòè, ùî êîëîí³¿ âçàºìîä³þòü ³ç ìåòðîïîë³ºþ, òîìó äëÿ
ïîâíîãî êîíòåêñòó íå âèñòà÷àº ùå ³ ¿¿ äðàìàòóðã³¿. Íàóêîâèé ïîøóê, îäíà÷å,
âåäå íåäàëåêî: ðîñ³éñüêà äðàìàòóðã³ÿ Õ²Õ â³êó íå âèâåëà íà òåàòðàëüíèé ê³í
îáðàç, õî÷à á íà çðàçîê êîçàêà Îìåëÿíà Ïóãà÷îâà ç Êàï³òàíñüêî¿ äî÷êè
Î. Ïóøê³íà. Âëàñíå, ùî ïåðåøêîäèëî Î. Ïóøê³íó ïðåäñòàâèòè ðîñ³éñüêîãî
îïðèøêà ïåðåä òåàòðàëüíîþ ïóáë³êîþ? ßñíà ð³÷, öåé ìàñêóë³ííèé òèï
º ôåðìåíòîì íîâî¿ ñóñï³ëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ â æèâîìó êîíòàêò³ àêòîð-ãëÿäà÷
ä³º ïîë³òè÷íî.
Ïðîÿâëÿºòüñÿ ìåòîäîëîã³÷íà ïðîáëåìà äîñë³äæåííÿ. Íà äóìêó
Î. Åòê³íäà, ïîñòêîëîí³àëüíó êðèòèêó çàñòîñóâàòè äî Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ íå
ìîæíà òîìó, ùî âîíà ãåîãðàô³÷íî ïðèºäíóâàëà êðà¿íè, êàíîí³çóþ÷è ºäèíó
ñâÿùåííó òåðèòîð³þ. Ãäå ãðàíèöû ðîññèéñêîé ìåòðîïîëèè, îòêóäà
íà÷èíàþòñÿ ðîññèéñêèå êîëîíèè è êàê ðàçëè÷àòü èõ? Ïîíÿòíî, ÷òî îòâåòû
çàâèñÿò îò âðåìåííîé òî÷êè îòñ÷åòà; íî èõ òðóäíî äàâàòü äàæå è â ñèíõðîííûõ ñðåçàõ. Êîãäà íà÷àëàñü ðîññèéñêàÿ êîëîíèçàöèÿ  ïðè îêêóïàöèè
ýòíè÷åñêè ÷óæäîé Êàçàíè èëè ýòíè÷åñêè áëèçêîãî Íîâãîðîäà? Ãäå áûëè
ðóññêèå êîëîíèè  â ÷óäñêèõ çåìëÿõ, íà Óðàëå è â Ñèáèðè, ãäå øåë
êëàññè÷åñêèé ïðîöåññ ñìåøåíèÿ ìèãðàíòîâ è òóçåìöåâ, èëè â Ìàëîðîññèè,
ãäå âñå áûëî íàîáîðîò è íàñåëåíèå, ýòíè÷åñêè ñõîäíîå ñ ìåòðîïîëèåé,
ôîðìèðîâàëî êóëüòóðíî-ïîëèòè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ, êîòîðûå îêàæóòñÿ
ðåøàþùèìè?4.
Î. Åòê³íä íå âðàõîâóº òîãî, ùî âíóòð³øí³ ìåæ³ ìåòðîïîë³¿ âòðèìóþòü
êîëîí³çîâàí³, à íå êîëîí³çàòîðè. Äóìêó ïðî ìàëîðîñ³éñüêó ñõîæ³ñòü
³ â³äì³íí³ñòü ó äàíîìó âèïàäêó íå ìîæíà ïðîäèñêóòóâàòè, îñê³ëüêè ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé ï³äòðèìóº ò³ëüêè âíóòð³øíþ òî÷êó çîðó íà êîëîí³çàö³þ.
Ç óêðà¿íñüêîãî ïîãëÿäó âêàçàíà ñõîæ³ñòü ñòî¿òü ïîðó÷ ìåòðîïîë³òàëüíîãî
ãàñëà åäèíîé è íåäåëèìîé, à âèð³øàëüí³ â³äì³ííîñò³ ëèøå íàòÿêàþòü íà
ïåðñïåêòèâó äîñë³äæåííÿ ²íøîãî.
Ñâÿùåííà òåðèòîð³ÿ, ÿê ñòàº çðîçóì³ëî, ôîðìóâàëà â ðîñ³éñüê³é
êóëüòóð³ â³äïîâ³äíó ïîâåä³íêó ìàñêóë³ííîãî òèïó: ³çãîé âè¿æäæàâ íà
ìàðã³íåñè ç ïî÷óòòÿì íå âòðà÷åíîãî äîìó, à ç íàì³ðàìè çäîáóâàííÿ íîâîãî.
4 À. Ýòêèíä, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà, XIX âåê: Ðîìàí âíóòðåííåé êîëîíèçàöèè, [online]
<www.iicas.org/ 2003rus/18_04__ks.htm>.
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Íå áóëî â öüîìó âèãíàíí³ ñêëàäîâèõ äðàìàòè÷íîãî êîíôë³êòó, à ðàäøå àçàðò
³ åêçîòèêà, â ÿê³é Î. Åòê³íä ïîáà÷èâ íàéñêëàäí³øó ïðîáëåìó, íàçâàíó
 ñàìîêîëîí³çàö³ÿ Ðîñ³¿ (ïîíÿòòÿ, óêëàäåíå Àâãóñòîì ôîí Ãàêñòãàóçåíîì
â 1856 ð., ÿêå ï³çí³øå â ð³çí³ ÷àñè ðîçâèâàëè Ñ. Ñîëîâéîâ, Á. ¥ðîéñ).
Ìèññèîíåðñòâî, ýòíîãðàôèÿ è ýêçîòè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ, õàðàêòåðíûå
ôåíîìåíû êîëîíèàëèçìà, â Ðîññèè áûëè îáðàùåíû âíóòðü ñîáñòâåííîãî
íàðîäà. Èçâåñòèÿ î ðóññêèõ øàìàíàõ, áûëèíàõ, ìîùàõ, îáùèíàõ, ñåêòàõ è,
íàêîíåö, íàðîäíèêàõ íå óñòóïàëè ñåíñàöèÿì èç ýêçîòè÷åñêèõ çàìîðñêèõ
êîëîíèé. Â ðîññèéñêèõ ñòîëèöàõ ýòè èçâåñòèÿ âîñïðèíèìàëèñü òàê æå, êàê
â åâðîïåéñêèõ, ñ âàæíîé ðàçíèöåé: ýòîò íàðîä áûë ñâîèì, îí ãîâîðèë íà
íàøåì ÿçûêå è áûë èñòî÷íèêîì íàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ  è ïðè ýòîì âñå
ðàâíî áûë ýêçîòè÷åñêèì. Ðîññèÿ êîëîíèçîâàëà ñàìó ñåáÿ, îñâàèâàëà
ñîáñòâåííûé íàðîä. Òî áûëà âíóòðåííÿÿ êîëîíèçàöèÿ, ñàìîêîëîíèçàöèÿ,
âòîðè÷íàÿ êîëîíèçàöèÿ ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè5. ²íàêøå êàæó÷è, åôåêò
â³ä÷óæåííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ íàñòóïèâ âíàñë³äîê åôåêòó äèâóâàííÿ
ç íåçâè÷íîãî ÷óæîãî, òîáòî åêçîòèêè. Òàâòîëîã³ÿ î÷åâèäíà. ×è ìîæíà
ðîç³ðâàòè çàìêíåíå êîëî â îñìèñëåíí³ ïðîáëåìè?
Ùîá óâ³éòè â ä³àëîã ç Î. Åòê³íäîì, òðåáà íàñàìïåðåä âêàçàòè, ùî
â Óêðà¿í³ åòíîãðàô³þ ââàæàëè (çîêðåìà, Ì. Äðàãîìàíîâ, Ò. Ðèëüñüêèé,
². Ôðàíêî, Ã. Ãðàáîâè÷) çàñîáîì òðèâàííÿ ñóñï³ëüíîñò³ â ñòàí³ êîëîí³¿,
çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ó 1889 ðîö³ ².Ôðàíêî ðåöåíçóâàâ
ç òàêèõ ïîçèö³é, íàïðèêëàä, åòíîãðàô³÷íó ïðàöþ ïîëüñüêî¿ åêñïåäèö³¿ ïðîô.
². Êîïåðíèöüêîãî ó Êàðïàòàõ. Øêîäóâàâ, ùî ïðîôåñîð ðîçä³ëÿº óêðà¿íñüêèõ
ãîðÿí íà ïÿòü ãðóï: ëåìê³â, ïîëîíèíö³â, áîéê³â, òóõîëüö³â ³ ãóöóë³â,  ç ìåòîþ òî÷í³øî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿. Íà äóìêó ². Ôðàíêà, íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì
áóëî á áëèæ÷å äîñë³äèòè ò³ ì³ñöåâîñò³, äå çáåðåãëàñü ùå äàâíÿ ðîäèííà
»çàäðóãà«, òîáòî ïàòð³àðõàëüíà ñ³ìÿ, ÿêà ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà íå ä³ëèòüñÿ,
à æèâå ðàçîì6. Ïîáàæàííÿ çðàäæóþòü ó ². Ôðàíêîâ³ ïèñüìåííèêà, êîòðîãî
ö³êàâèòü íàñàìïåðåä ñåðåäîâèùå, ùî ôîðìóº ìåíòàëüí³ñòü ëþäñüêî¿
îñîáèñòîñò³, ³ çàíåïîêîºíîãî ïîë³òèêà, ÿêèé õî÷å áà÷èòè ñâ³é íàðîä
ìîíîë³òíèì ³ ñâ³äîìèì, à íå åêçîòè÷íèì. Íà ö³é ï³äñòàâ³ â³í íå çàõî÷å
àíàë³çóâàòè õóäîæíþ êîíöåïö³þ ó äðàì³ Þ. Ôåäüêîâè÷à  ðîçïàä ðîäó
Äîâáóø³â, ïîäàíó â åêçîòè÷í³é ôîðì³.
Â åïîõó ðîìàíòèçìó, ÿê ïèøå Î. Ïàõëüîâñüêà ó ñâî¿é ðîñ³éñüêîìîâí³é
ñòàòò³, î÷åâèäíî ðîçðàõîâóþ÷è ïðèòÿãíóòè äî äèñêóðñó ìîñêîâñüêó
5
6

Ibidem.
². Ôðàíêî, O góralach ruskich w Galicji, [â:] Ç³áðàííÿ òâîð³â ó 50-òè ò., Íàóêîâà
äóìêà, Êè¿â 1980, ò. 27, ñ. 354.
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³íòåë³ãåíö³þ,  äëÿ Ïîëüøè Óêðàèíà  ìîðàëüíîå, ýñòåòè÷åñêîå è ïîëèòè÷åñêîå îáîãàùåíèå íàöèè ÷åðåç îòêðûòèå ñïåöèôèêè ñîñåäíåãî ñóâåðåííîãî ìèðà, ðàâíîãî ïîëüñêîìó ìèðó è îáîãàùàþùåãî ýòîò ìèð. À äëÿ
Ðîññèè »ìàëîðîññèéñêàÿ Àâçîíèÿ« (alias»ðóññêàÿ Èòàëèÿ«)  ýòî »ïëåìÿ
ïîþùåå è ïëÿøóùåå« (Ïóøêèí), íåêàÿ »îëåîãðàôèÿ«, ñïåêòàêëü a la
Øàõîâñêîé, äàáû ïîòåøèòü ñêó÷àþùóþ ðåñïåêòàáåëüíóþ ïóáëèêó íà
ïðîâèíöèè,  ñëîâîì, ôîëüêëîðíàÿ ðåàëüíîñòü, ÿâëÿþùàÿñÿ íåîòúåìëåìîé,
õîòü è ýêçîòè÷åñêîé ÷àñòüþ ðîññèéñêîãî êóëüòóðíîãî êîíòèíóóìà7. Îòæå,
Î. Åòê³íä òà Î. Ïàõëüîâñüêà áà÷àòü ïðîáëåìó â îäí³é ïëîùèí³, àëå íå
âèêëàäàþòü øèðøèõ ì³ðêóâàíü ñòîñîâíî åêçîòèêè, ÿêó ðîçóì³þòü ïîð³çíîìó: â³í  ÿê â³ä÷óæåííÿ, âîíà  ÿê ðîçâàãó.
Äëÿ ïî÷àòêó îáãîâîðåííÿ ñôîðìóëþºìî çàïèòàííÿ: ÷è ãóöóëè ÿê
ïåðñîíàæ³ òðàãåä³é Þ. Êîæåíüîâñüêîãî ³ Þ. Ôåäüêîâè÷à ïðåäñòàâëåí³
åêçîòè÷íèì ïëåìÿì? Ùî â³ä÷óæóº ³ ùî ðîçâàæàº? Â îáîõ ïºñàõ àâòîðè
áóäóþòü ìàã³÷íå ñâ³òîñïðèéìàííÿ; â ð³çí³é ì³ð³  ì³ñòèöèçì; ïðèíàéìí³
äåêëàðóþòü, ÿêùî íå ìîæóòü â³äòâîðèòè, - ³íñòèíêòèâí³ñòü ïåðñîíàæ³â; ¿õ
ïðèðîäíó ìîðàëü ³ ïðèðîäíó ñïðàâåäëèâ³ñòü; ïðîòÿãîì âñüîãî ñþæåòó
 íà¿âí³ñòü ìèñëåííÿ ³ âíóòð³øíþ ñòàòè÷í³ñòü (³êîíîãðàô³÷í³ñòü). Îáèäâà
àâòîðè êëàñèô³êóþòü ö³ àòðèáóòè íå ÿê åêçîòèçìè, à ÿê âòðà÷åí³ ö³ííîñò³,
êîòð³ áàæàíî â³äíîâèòè. Òîáòî, ðîáëÿòü ï³äõ³ä ðàäøå ç òî÷êè çîðó
ðóññî¿ñòñüêî¿ êîíöåïö³¿ åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà, àí³æ ðîìàíòèçìó.
Ìåòà êóëüòóðòðåãåðà êîëîí³çàö³¿ çà ïðèíöèïîì ñïîð³äíåííÿ  ïðîòèëåæíà. Òÿãàð ãåòåðîãåííî¿ âàãè ³ñíóâàííÿ, - ðîçì³ðêîâóº ². Îíóæèê,
 ïåðåâàíòàæóº áåç í³ÿêî¿ ì³ðè ìàëîâàæíó ³ñòîòó. Íåîáõ³äí³ñòü ñêèíóòè
çàéâèé àáî ãí³òþ÷èé òÿãàð, â³äâàæèòè, âèâàæèòè éîãî ç ì³ñöÿ ³ ÷àñó îñîáè
 óìîæëèâëþºòüñÿ ðîçâàãîþ. Ðîç-âàæèòèñü (-ðîç-âàæèòèñü ïî êîîðäèíàòàõ
ðîç-âàãè, ñâîºð³äíîãî ñâ³òñüêîãî ÷èñòèëèùà), ñåìàíòè÷íî îçíà÷àº ðîçêèíóòè (ïî êîîðäèíàò³ »ðîç-«) â³ä ñåáå òà ç ñåáå âàæêó âàãó ÷óæîðîäíî¿
íàäáàâêè, ïðèáàâëåíî¿ ñóïðîòè âëàñíî¿ âîë³ òà âëàñíî¿ âàãè8. ßêèì
çíàííÿì âîëîä³º êóëüòóðòðåãåð, ÿêùî â³í ðîçâàæàºòüñÿ åêçîòè÷íèì
ïëåìåíåì? Î÷åâèäíî, çíàííÿì, ùî îáòÿæóº. Çíàõîäèìî, òàêèì ÷èíîì,
â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ðîñ³éñüêîãî îïðèøêà (â³ä-âàæíî¿
îñîáè) â ðîñ³éñüêîìó òåàòð³, ³íøèìè ñëîâàìè, â³äñóòí³ñòü îñîáèñòîñò³,
êîòðà â³äâàæèòüñÿ ñêèíóòè òÿãàð î÷óæåíî¿ ³äå¿.
7
8

Î. Ïàõëåâñêàÿ, op. cit.
². Îíóæèê, Ì³ðêóâàííÿ ì³æ äîëåþ òà â³äâàãîþ, Ñâ³òî-âèä. êâ³òåíü-÷åðâåíü 1993,
÷èñëî ²² (11), ñ. 46.
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Öþ ³äåþ Ò. Øåâ÷åíêî îãîëîñèâ ïðÿìî  õðèñòèÿíñòâî ó ñïîëóö³
ç ñàìîäåðæàâ³ºì. Î. Ïàõëüîâñüêà äåô³í³þº âèñëîâîì  îìîëîãàö³éíà âëàäà.
ßêùî íåéòðàë³çóâàòè øåâ÷åíê³âñüêó ³ðîí³þ ³ ñàðêàçì, òî íà ïåðåäí³é ïëàí
âèñòóïèòü òðàã³÷íà ôàòàëüí³ñòü êóëüòóðòðåãåðñòâà Ðîñ³¿. Ñàìå öå, íà íàøó
äóìêó, ïîâèííî ñòàòè ïðåäìåòîì óæå ìóëüòèêóëüòóðíîãî äîñë³äæåííÿ.
Þ. Êîæåíüîâñüêèé  ï³ääàíèé Ðîñ³¿ (æèâ òîä³ ó Õàðêîâ³, ç òåàòðàëüíèõ
ì³ðêóâàíü ïåðåêëàâ ïºñó ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) íàìàãàâñÿ óíèêíóòè
ïîë³òè÷íî¿ íåáëàãîíàä³éíîñò³, ïèøó÷è ïðî ñó÷àñíèê³â ç Àâñòðî-Óãîðñüêî¿
³ìïåð³¿. Ó Êàðïàòàõ, äî ðå÷³ ï³äêðåñëèòè, áóâ ëèøå äâ³÷³. Íå äîïóùåíà íà
ñöåíè öåíòðàëüíî¿ Ðîñ³¿, òðàãåä³ÿ çäîáóëà ìàñîâó ïîïóëÿðí³ñòü íà ï³âäåííîçàõ³äíèõ îêðà¿íàõ ³ìïåð³¿, ó ð³çíèõ ïåðåêëàäàõ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Â Êîëîìè¿, íàïðèêëàä, âèñòàâà ï³ä íàçâîþ Âåðõîâèíö³ íå ñõîäèëà
ç ðåïåðòóàðó á³ëüøå, í³æ ï³âñòîë³òòÿ9. Ïîëüñüê³ óçâè÷àºí³ íîðìè ³ êîíâåíö³¿, ùî ãðóíòóâàëèñÿ íà çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ, î÷åâèäíî ñï³âïàäàëè
ç óÿâëåííÿìè êîëîìèéñüêî¿ ïóáë³êè.
Ùîïðàâäà, ó 1887 ðîö³ ². Ôðàíêî ð³çêî ïðîòèñòàâëÿâ ñóñï³ëüí³ ìîäåë³,
çîáðàæåí³ ó òâîðàõ ïîëüñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî
Êðàøåâñüêèé, Êîæåíüîâñüêèé ³ Çàõàðÿñåâè÷ ñõèëüí³ çàõèùàòè, à ÷àñîì
íàâ³òü ³äåàë³çóâàòè äàâí³ ïàòð³àðõàëüí³ âçàºìèíè, Äçºðæêîâñüêèé ñòî¿òü íà
çîâñ³ì ³íøèõ ïîçèö³ÿõ ³ âèêðèâàº çëîâæèâàííÿ øëÿõòè, ÿêà ö³ âçàºìèíè
ç³ïñóâàëà ³ çðîáèëà íàäàë³ íåìîæëèâèìè10. Äî ³äåàë³çàö³¿ ïàòð³àðõàëüíèõ
âçàºìèí, ùî òàêîæ ïðîÿâèëèñÿ ó òðàãåä³¿ Þ. Êîæåíüîâñüêîãî, ãîäèëîñÿ
á äîäàòè ì³ðêóâàííÿ ùîäî ïðè÷èí òðèâàëî¿ ïîïóëÿðíîñò³ òâîðó ñåðåä
óêðà¿íö³â.
Íàòîì³ñòü, îö³íþþ÷è 25-ë³òíþ ë³òåðàòóðíó ä³ÿëüí³ñòü Þ. Ôåäüêîâè÷à,
². Ôðàíêî ïèøå ïðî íüîãî íàðèñ â ñòèë³ åòíîëîã³÷íî¿ ðîçâ³äêè. Ïðèðîäà
ãóöóëüñüêî¿ çåìë³ ³ ãóöóëüñüêî¿ ïîðîäè,  âèñëîâëþºòüñÿ êðèòèê, ãðàþ÷èñü
îìîôîíàìè,  çëîæèëà â íüîìó, ùî ìàëà íàéí³æí³øîãî ³ íàéñåðäå÷í³øîãî:
÷àðóþ÷ó ïðîñòîòó ³ ìåëîä³éí³ñòü ñëîâà, òåïëîòó ÷óòòÿ ³ òîé ïîã³äíèé,
ñåðäå÷íèé òà íåêîëþ÷èé ãóìîð [...] ³ ¿äêîãî ñàðêàçìó íàøèõ ï³äã³ðñüêèõ òà
äîëèíÿíñüêèõ ñåëÿí11.
9 S. Kawyn, Wstêp, [â:] idem, Karpaccy Górale, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1969,
ñ. III-LVIII.
10 ². Ôðàíêî, Ïîëüñüêèé ñåëÿíèí â îñâ³òëåíí³ ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè (Placówka, powieæ
Boles³awa Prusa, Warszawa 1886), [â:] Ç³áðàííÿ òâîð³â ó 50-òè ò., Íàóêîâà äóìêà, Êè¿â
1980, ò. 27, ñ. 68.
11 ². Ôðàíêî, Îñèï-Þð³é Ôåäüêîâè÷ (ê³ëüêà ñë³â ïî ïîâîäó 25-ë³òíüîãî þâ³ëåþ éîãî
ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³), [â:] Ç³áðàííÿ òâîð³â ó 50-òè ò., Íàóêîâà äóìêà, Êè¿â 1980,
ò. 27, ñ. 37.
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Îäíàê, öåé, òàê áè ìîâèòè, ëàíäøàôòíèé ñåíòèìåíò º âñòóïîì äî ð³çêî¿
êðèòèêè, êîòðó ñïðîâîêóâàâ ëèøå îäèí òâ³ð Þ. Ôåäüêîâè÷à  òðàãåä³ÿ
Äîâáóø... Òèïîâèé ãóöóë, Ôåäüêîâè÷ ³ â ë³òåðàòóðí³é ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³
â³äçíà÷àºòüñÿ âñ³ìà äîáðèìè ³ ñëàáèìè ïðèêìåòàìè ãóöóëüñüêî¿ âäà÷³. Äî
ñëàáèõ ñòîð³í éîãî òàëàíòó ìóñèìî çà÷èñëèòè ïîïåðåä âñüîãî éîãî
íåâåëèêèé îáøèð, [...] âëàñòèâèé òðîõè ÷è íå âñ³ì ãóöóëàì íàõèë äî
ì³ñòèêè. Íàõèë òîé íàéâèðàçí³øå ïðîÿâèâñÿ â ïåðø³ì îïðàöþâàíí³ éîãî
äðàìè Äîâáóø, â êîòðó â³í âïë³â áàãàòî ì³ôîëîã³÷íèõ îñ³á ³ ä³éøîâ íàâ³òü äî
òîãî, ùî é îáðàçè, âèñÿ÷³ íà ñò³í³, ïî÷àëè áóëî ãîâîðèòè. Äðàìà Äîâáóø
â äðóã³é ïåðåðîáö³ (â Ðóñüê³é õàò³) íàéíàãëÿäí³øå ÿâëÿº íàì ³ìåííî ñëàá³
ñòîðîíè òàëàíòó Ôåäüêîâè÷à, ïîìèìî ìíîãèõ, áåçïåðå÷íî, ãàðíèõ ³ ç òàëàíòîì íàïèñàíèõ óñòóï³â12.
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî äðàìàòóðã, íàçâàíèé ãóöóëîì ó ë³òåðàòóð³, íàïèñàâ
òðàãåä³þ í³ìåöüêîþ ìîâîþ. Ðîçðàõîâóâàâ î÷åâèäíî íà òåàòðàëüíó ïóáë³êó,
çíàéîìó ç òðàãåä³ºþ Ô. Ø³ëëåðà Ðîçá³éíèêè. Äîðå÷íî çãàäàòè, ùî
ñó÷àñíèêè Þ. Êîæåíüîâñüêîãî ³ Þ. Ôåäüêîâè÷à ãîâîðèëè çàãàëîì ïðî
ñþæåòíó ñï³ëüí³ñòü âêàçàíèõ ïºñ òà ø³ëëåð³âñüêî¿ òðàãåä³¿, àëå íå äîâîäèëè
çäàòíîñò³ ãóöóë³â òà Êàðëà Ìîîðà ç òîâàðèøàìè ðåñòðóêòóðèçóâàòè ñåáå ÿê
îñîáèñò³ñòü ³ â³äòàê  âñå ñóñï³ëüñòâî. Ïðîáëåìà òðàíñãðåñ³¿ ìîëîäèõ ëþäåé,
â³äñóíóâøè àíàë³ç ñîö³îïñèõîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â, ñòàëà âèíÿòêîâèì îáºêòîì
äëÿ äðàìàòóðã³â òà òåàòðàëüíèõ êðèòèê³â.
Â àâòîðèçîâàíîìó ïåðåêëàä³ íà óêðà¿íñüêó ìîâó ³ ï³ñëÿ ê³ëüêîõ
ðåäàêö³é òðàãåä³ÿ Äîâáóø... íå îòðèìàëà ðåçîíàíñó â³ä îäíîïëåì³ííèê³â
ç îáîõ ³ìïåð³é. Ïðèòîìó, ùî ïðîòîòèï ñòàâ ãåðîºì áåçë³÷³ íàðîäíèõ ëåãåíä.
Ó ÷îìó æ ïîëÿãàâ ïàðàäîêñ äðàìàòóðã³÷íî¿ îáðîáêè ãóöóëüñüêî¿ òåìàòèêè
ì³æ Ñâî¿ìè?
Ñèñòåìàòèçóþ÷è ëåãåíäè ï³ä êóòîì çîðó ìîòèâ³â ä³¿, ìîæíà òâåðäèòè,
ùî ôîëüêëîð çìîäåëþâàëà ðàäøå îáðàç ñïàñèòåëÿ, àí³æ äåìîêðàòè÷íèé
³äåàë ìåñíèêà (ìîâîþ ðàäÿíñüêî¿ ³äåîëîã³¿). Íàðîäíèé Äîâáóø  öå êàçêîâà
ñòðóêòóðà ïåðñîíàæà, ä³¿ ÿêîãî ³íòðèãóþòü, çàõîïëþþòü, êîìïåíñóþòü
ìåíøîâàðò³ñòü á³äíèõ (ïåðåìîãà, ìóäð³ñòü ³ áàãàòñòâî çàâæäè çà íèì).
Íàòîì³ñòü Þ. Ôåäüêîâè÷ äðàìàòèçóâàâ ëåãåíäàðíèé îáðàç ñóìí³âàìè,
íàä³ëèâ ³íñòèíêòèâíèìè ðåàêö³ÿìè, ñèëîþ àãðåñ³¿, ùî ñïðè÷èíþâàëà áàãàòî
ñìåðòåé, - ³ öå âèìàãàëî ðàäèêàëüíî¿ ïåðåîö³íêè.
Ó òðàãåä³¿ ïåðåõðåùóþòüñÿ ê³ëüêà ëþáîâíèõ âåêòîð³â  Äîâáóø
º ðÿò³âíèêîì ëèøå êîõàíî¿ êíÿãèí³, êîòðà, äî òîãî æ, áóëà éîãî íåâ³äîìîþ
12

Ibidem.
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ñåñòðîþ ïî áàòüêîâ³. Ñîö³àëüí³ òà ïîë³òè÷í³ âåêòîðè ïåðñîíàæà çâåäåí³ äî
äâîõ-òðüîõ ïàòåòè÷íèõ ôðàç. Öþ äèñïðîïîðö³þ çàóâàæèâ ². Ôðàíêî: Ôàíòàç³ÿ
Ôåäüêîâè÷à ðàç ó ðàç óïåðòî ïîâåðòàº äî ñþæåòó: öèãàíêè, êîòðó ãóöóë
ëþáèòü ³ ëåãêîäóøíî çðàäæóº ³ êîòðà ÷åðåç òå ãèíå. Ìîòèâ ñåé, ùå íå âïîâí³
âèðîáëåíèé, áà÷èìî ³ â³ðøîâàíîìó îïîâ³äàíí³ Âîëÿ íå áðàíêà (1862), äàë³
â ïîåì³ Öèãàíêà (1867), â äðàì³ Äîâáóø. [...] Âèñêàçóþ ÿêî äîãàäêó, îïåðòó íà
òàêèõ ì³öíèõ îñíîâàõ, ÿê ï î å ò è ÷ í ³ ïðèçíàííÿ, òî ìè ìîãëè á ñêàçàòè, ùî
òà ïåðøà ëþáîâ ìàëà íà âðàçëèâèé ³ â÷àñíî äîçð³âøèé óì ïîåòà âåëèêèé
âïëèâ; ùî ìóñèëà áóòè ãëèáîêà ³ ñèëüíà, êîëè â³í òàê äîâãî ³ òàê ÷àñòî îï³ñëÿ
âåðòàâ äî ñ³º¿ òåìè13. Óñêëàäíåíà ïñèõîàíàë³òè÷íèìè íþàíñàìè õóäîæíÿ
êîíöåïö³ÿ òðàãåä³¿ Äîâáóø... òàê ÷è ³íàêøå ï³äøòîâõíóëà á äî ïåñèì³ñòè÷íèõ
âèñíîâê³â ïðî ðîçïàä ðîäó. À ùîá óñâ³äîìèòè éîãî â êàòåãîð³¿ íàðîäó,
ïîòð³áåí áóâ ñåðéîçíèé äèñêóðñ. Ëåãøå ñêîíñòðóþâàòè îáðàç ×óæîãî ÿê
ïðè÷èíè íåäîë³, àí³æ ïðîâîäèòè êðèòè÷íèé àíàë³ç ìåíòàëüíîñò³ Ñâî¿õ.
Â îáîõ òðàãåä³ÿõ ïðåäñòàâëåííÿ ×óæîãî â³äáóëîñÿ ð³çíèì ÷èíîì.
Þ. Êîæåíüîâñüêèé â³äòâîðèâ ³ñòîð³þ ñèíà-îäèíàêà, íåçàêîííî çàáðàíîãî äî
â³éñüêà, äèçåðòèðà, ìåñíèêà ³ æåðòâó. Îñòàííÿ ³ïîñòàñü ïðèòÿãóº ñèìïàò³¿
âñ³õ ïåðñîíàæ³â ³ ñòàº ðóïîðîì ñàìîãî àâòîðà, ÿêèé ïðàãíóâ çìîäåëþâàòè
äîáðîçè÷ëèâ³ ñòîñóíêè ì³æ ãóöóëàìè òà ïîëÿêàìè. Íåãóþ÷è ö³ñàðñüêó
âëàäó, âîíè ïîïåðåäèëè ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà ïðî ðåêðóòóâàííÿ â³éñüêà. Öåé
ñþæåòíèé õ³ä º âàæëèâèì ó ðîçâèòêó á³íàðíî¿ îïîçèö³¿ Ñâ³é×óæèé.
Ïîëÿêè âèÿâèëèñÿ Ñâî¿ìè, à Ñâî¿  ×óæèìè. Ïîä³áíà ïåðåïîëþñàö³ÿ
º òèïîâîþ ñõåìîþ ñï³ëêóâàííÿ ì³æ êîëîí³çîâàíèìè. Â³ä äðàìàòóðãà,
ç ³íøîãî áîêó, ëîã³÷íî áóëî ÷åêàòè ö³ëêîâèòî íåãàòèâíîãî îáðàçó óíòåðîô³öåðà ö³ñàðñüêî¿ àðì³¿, â ï³äðîçä³ë³ ÿêîãî ñëóæèâ Àíòîñü. Åï³çîäè÷íà ðîëü
ôåëüäôåáåëÿ, ïðîòå, âèÿâèëàñÿ ïîçèòèâíîþ. Çàâäÿêè éîìó ïîä³¿ ðîçâèâàëèñÿ ó áàæàíîìó äëÿ ãîëîâíèõ ïåðñîíàæ³â ðóñë³.
Âèçíà÷àþ÷è ôàáóëó ç ïîçèö³¿ àíòàãîí³ñòà, ìîæíà äåêîíñòðóþâàòè
ñåíòèìåíòàëüí³ñòü îáðàçó ñèíà-îäèíàêà ³ âèñóíóòè íàïåðåä ñóñï³ëüíèé
ïëàí: ãóöóë-óðÿäîâåöü Ïðîê³ï ï³øîâ ïðîòè ãóöóëà-îäíîñåëü÷àíèíà Àíòîñÿ
Ðåâ³çîð÷óêà, òîìó ùî âèêîíàâåöü âëàäè çàâæäè áóäå íåéòðàë³çóâàòè
ñòèõ³éíîãî ë³äåðà. Ïîðÿäîê  ïðîòè õàîñó. Ó ðàìêàõ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè öå
º íîðìîþ, îòæå, ñõåìà ä³¿ àíòàãîí³ñòà òàêîæ ó ¿¿ ìåæàõ.
Ðîçïî÷èíàþòüñÿ Âåðõîâèíö³ êàðòèíîþ ãðè ãóöóë³â. Åòíîãðàô³çìó
óíèêíóòî, íà àâàíñöåí³  çìàãàëüí³ñòü ïåðñîíàæ³â, ¿õ ³ìïóëüñè äî ä³¿  â ïðèðî13 ². Ôðàíêî, Ìîëîäèé â³ê Îñèïà Ôåäüêîâè÷à, [â:] Ç³áðàííÿ òâîð³â ó 50-òè ò., Íàóêîâà
äóìêà, Êè¿â 1980, ò. 27, c. 163.
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äíîìó ñòàí³. Ùîá ðîçãîðíóòè ñþæåò, äðàìàòóðã ïî ñóò³ ìîäåëþº íåòðàã³÷íó
çàâÿçêó òðàãåä³¿: ïðîòàãîí³ñò ³ éîãî êîõàíà ê³ëüêà ðàç³â äîøêóëüíî
³ðîí³çóþòü ç àíòàãîí³ñòà.
Prakseda. Strzelec! Zausznik mandatariusza!
Prokop wystêpuje
Ach, to wy, Prokopie?
Wszyscy miej¹ siê, Prokop rzuca topór14 [14,14].

Ãàëóçêó Ïðîê³ï ñòðóñíóâ, íå â³äòÿâøè, áî ó â³äïîâ³äàëüíèé ìîìåíò
éîãî ñïàíòåëè÷èëà Ïðàêñåäà, ÿêà âåëà ãðó. Òàê ñàìî Àíòîñü ð³çêî çì³íèâ
óìîâè âæå âñòàíîâëåíî¿ ãðè. Öþ ÿâíî íåãðàéëèâó ïðîâîêàö³þ òðàã³÷íî¿
ïàðè ï³çí³øå àâòîð çàáóäå ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíî-ìîðàëüíèõ ìîòèâàö³é
³ â³äíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ïðåäñòàâíèêà âëàäè, êîòðèé, îäíà÷å, íå
â³ä÷óæóâàâñÿ â³ä ãðîìàäè, Àíòîñü ³ Ïðàêñåäà ñïðèéìàëè ÿê áåçóìîâíîãî
ïîäðàçíèêà. Ïðîÿâëÿºòüñÿ àòìîñôåðà îáùèíè ñåëà, ó ìåæàõ ÿêî¿ ìîëîä³
ìàëè çàõèñò, âîëüíèöþ. Çàêîí ìåòðîïîë³¿ ä³ÿâ ò³ëüêè ïîçà ¿¿ îáùèíîþ.
À ÷è äðàìàòóðã â³äêðèâàº âíóòð³øí³ çàêîíè îáùèíè? Êîìïîçèö³ÿ òâîðó
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ê³ë: 1) ìåíøîãî, ó ÿêîìó Àíòîñü çì³íèâ óìîâè ãðè ³ Ïðîê³ï
ïðîãðàâ; Ïðîê³ï, îñê³ëüêè º ëþäèíîþ âëàäè, çì³íèâ çàêîí, - Àíòîí ïðîãðàâ;
³ 2) á³ëüøîãî  çíåâàæèëè óðÿäîâöÿ, íàñòóïèëà ðåàêö³ÿ âñ³º¿ äåðæàâíî¿ âëàäè,
íàñòóïíà êîíòðàêö³ÿ ³íñòèíêòó ïîìñòè Àíòîñÿ ³ ïðèéíÿòòÿ êàðè ï³ä âïëèâîì
êîíòðîëþ ñâ³äîìîñò³. Þ. Êîæåíüîâñüêèé òàêèì ÷èíîì òâîðèòü á³íàðíó
îïîçèö³þ ³íñòèíêòêóëüòóðà, ÿêà ó òðàãåä³¿ âèð³øóºòüñÿ íà êîðèñòü îñòàííüî¿.
Ìîòèâ ÷îëîâ³÷î¿ êîíêóðåíö³¿ áåç òðàäèö³éíîãî òðèêóòíèêà, àëå ç ïðîáëåìîþ
ïîøàíóâàííÿ âëàäè, ó òðàãåä³¿, îäíàê, íå ïîãëèáëåíèé. Éîãî óñóíóëà
ïîòóæí³øà ³äå¿ äèòÿ÷î¿ íåâèííîñò³ Àíòîñÿ ³ éîãî ïðèðîäíîãî ïðàâà.
Òóò ìîæíà ñôîðìóëþâàòè â³äïîâ³äü ñòîñîâíî ³íñòèòóàë³çàö³¿ îáùèíè
ñåëà. Ùî ðîçóì³â Þ. Êîæåíüîâñüêèé, ñèìïàòèçóþ÷è ãóöóëàì ó ¿õ
ñóñï³ëüíîìó ñï³âæèòò³, ³ ÿêèì ÷èíîì öå ìîäåëþâàâ? Òå, ùî ðÿä ïîíÿòü:
çàêîí  âëàäà  äåðæàâà â óêðà¿íñüê³é ìåíòàëüíîñò³ ïåðåáóâàþòü ó äóæå
ñêëàäí³é âçàºìîä³¿, âèçíàþòü ³ñòîðèêè ³ ô³ëîëîãè ç îáîõ ñòîð³í.
Î. Ïàõëüîâñüêà, íàïðèêëàä, ïèøå: Óêðàèíñêàÿ êóëüòóðà ïèòàëà
âðîæäåííóþ »èäèîñèíêðàçèþ« ê ëþáîé âëàñòè, ïîñêîëüêó â Óêðàèíå
»öåíòðàëüíàÿ« âëàñòü áûëà âñåãäà »÷óæîé« è íåïðèêðûòî óçóðïàòîðñêîé
ïî îòíîøåíèþ ê ñòðàíå15. Ïîÿñíþâàòè, ÷îìó â³ä Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äî ÑÐÑÐ
14
15

J. Korzeniowski, Karpaccy Górale, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1969, c. 14.
Î. Ïàõëåâñêàÿ, op. cit.
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âëàäà áóëà íå ñâîÿ,- öå êîíñòàòóâàòè àíòèêîëîí³àëüí³ ãàñëà. Ñêëàäí³øå
ï³äíÿòè ïèòàííÿ, ÷îìó ïîëÿêè ³ ðîñ³ÿíè ïîÿñíþâàëè óêðà¿íñüêó ìåíòàëüí³ñòü ÿê òàêó, ùî ðóéíóº äåðæàâí³ñòü.
Íåïîêîðà ãîëîâíèõ ³ äðóãîðÿäíèõ ÷îëîâ³÷èõ ïåðñîíàæ³â îáîõ òðàãåä³é
ñòàº ñèíîí³ìîì ñâîáîäè. Àëå òîòàëüíà íåïîêîðà (íåï³äïîðÿäêóâàííÿ) Ñâî¿õ
ì³æ Ñâî¿ìè,  ÷è º ïðîÿâîì ñâîáîäè, ÷è îáóìîâëþº çàõèñò âñ³õ ³ òåðèòîð³¿
ïðîæèâàííÿ? Ó ÿê³é çàëåæíîñò³ â îáîõ òâîðàõ íåïîêîðà, ³íñòèíêòè ãåðî¿â
ç ¿õ, äîñë³âíî, íîñòàëüã³ºþ (çà äîìîì ÿê äåðæàâîþ ³ äåðæàâîþ ÿê äîìîì)?
Ùå Á. Ñï³íîçà16 ïèñàâ ïðî âàæëèâ³ñòü ó äåðæàâîòâîðåíí³ â³ääàâàííÿ
êîæíèì ÷ëåíîì îáùèíè ñâîãî ïðèðîäíîãî ïðàâà (ùî ñêëàäàºòüñÿ
ç ³íñòèíêò³â òà áàæàíü) íà ñï³ëüíó êîðèñòü á³ëüøîñò³ çàäëÿ áåçïåêè æèòòÿ
âñ³õ. ßêùî â³ääàþòü ³ ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ á³ëüøîñò³, òî âõîäÿòü ó æîðñòêî
îáóìîâëåíèé ïðîöåñ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ³ ç öüîãî ïî÷èíàº òâîðèòè -ñÿ
(òîáòî ñåáå) äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà, íàâ³òü â óìîâàõ îêóïàö³¿. Ïåðñîíàæ³ãóöóëè Þ. Êîæåíüîâñüêîãî ³, â ùå á³ëüø³é ì³ð³, Þ. Ôåäüêîâè÷à íå ãîòîâ³
äåëåãóâàòè ñâîº ïðèðîäíå ïðàâî íà êîðèñòü ñâî¿õ æå îäíîïëåì³ííèê³â, àëå
ãîòîâ³ äî íåáåçïåêè, ñòðàæäàíü, ðó¿íè ³ òîòàëüíî¿ ñìåðò³. Óòî÷íèìî, íå
÷èíèòè ðó¿íó, à ³ñíóâàòè â ðó¿í³.
Þ. Êîæåíüîâñüêèé ó íàðèñ³ Ïðî ãóöóë³â ïèñàâ: Ç íàòóðè ïîðèâ÷àñòèé,
íåçàëåæíèé íà ï³äñòàâ³ ãðîìàäñüêèõ â³äíîñèí òà îáìåæåíèõ ïîòðåá, â³í
ëþáèòü äî øàëåíñòâà ñâî¿ ãîðè, íå çàáóâàº îáðàçè ³ ñèëüíî â³ä÷óâàº êîæíó
íåñïðàâåäëèâ³ñòü17. Òàê ä³þòü ³íñòèíêòè  ãàðÿ÷êîâîñò³ ñë³ïèõ, àëå çîâñ³ì
íå íèçüêèõ, ïðèñòðàñòåé. Ò³ ñàì³ ïðèñòðàñò³ âðîäæåí³ ó êîæíî¿ ëþäèíè,ï³äêðåñëþº ïèñüìåííèê,- àëå ìè çíàºìî, ùî âîíè ïîâèíí³ óñòóïèòè ïåðåä
âèìîãàìè ïîðÿäêó ³ ñèëè ïðàâà. Öüîãî æ, ó á³ëüø³é ì³ð³, íå ðîçóì³þòü ò³
íàï³âäèê³ ä³òè ïðèðîäè, âíàñë³äîê ÷îãî ãèíóòü18. ßêùî ïîð³âíÿòè áà÷åííÿ
ãóöóë³â ². Ôðàíêîì ó çãàäàíîìó íàðèñ³ ïðî Þ. Ôåäüêîâè÷à, òî òðåáà
â³äçíà÷èòè, ùî óêðà¿íñüêèé êðèòèê âèñóâàº ðèñó ìÿêîñò³ ÿê ãîëîâíèé
÷èííèê ïîâåä³íêè.
Â³äîìèé ðîñ³éñüêèé ïñèõîëîã Ï. Ãàëüïåð³í äîâîäèòü, ùî ìîðàëüíà
îö³íêà ïðîâîäèòüñÿ íå ò³ëüêè ï³ñëÿ, àëå ³ äî çä³éñíåííÿ â÷èíêó, à öå îçíà÷àº
çàòðèìêó ³ìïóëüñèâíîãî çáóäæåííÿ ³ ìîæëèâ³ñòü éîãî çàáîðîíè 19 .
²íñòèíêòèâíà ä³ÿ º îñîáëèâèì ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ íà ïðèêëàä³ ñàìå äðàìè:
16
17
18
19

Á. Ñïèíîçà, Áîãîñëîâñêî-ïîëèòè÷åñêèé òðàêòàò, Ëèòåðàòóðà, Ìèíñê 1998, 527 ñ.
J. Korzeniowski, O Hucu³ach, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1969, ñ. 106.
Ibidem.
Ï.ß. Ãàëüïåðèí, Ïñèõîëîãèÿ êàê îáúåêòèâíàÿ íàóêà, [â:] Èçáðàííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå
òðóäû, ïîä ðåä. À.È. Ïîäîëüñêîãî, Ìîñêâà  Âîðîíåæ 1998, ñ. 399414.
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ÿê ïîêàçàòè ñïîíòàííó ä³þ ñïîíòàííî, íå îáóìîâëþþ÷è ³ íå ïîÿñíþþ÷è.
ßêùî ï³òè âñë³ä ñõåìè ä³¿ ³íñòèíêòó çà Ï.Ãàëüïåð³íèì: àêòóàëüí³ñòü ïîòðåáè
 ñòàí ïîòðåáè  ïîäðàçíèê ïîòðåáè (ñïåöèô³÷íà ÷óòòºâ³ñòü äî ïîäðàçíèêà)
= ïðîÿâ ³íñòèíêòó, òî ìîæíà ïðîñòåæèòè ñòóï³íü â³äïîâ³äíîñò³ êîíñòðóþâàííÿ ä³¿ â òðàãåä³ÿõ. Àëå íà íå¿ íàêëàäàºòüñÿ ãóöóëüñüêà ñïåöèô³êà  ñòàí
åéôîð³¿ ëþäèíè â ãîðàõ, ÿêèé ìîæíà ïðèð³âíÿòè äî òðàíñöåíäåíö³¿. ßêùî
ãóöóëè ìîãëè ñåáå äîáðîâ³ëüíî îáìåæóâàòè â ïîáóò³, ïðî ùî çãàäóâàâ
Þ. Êîæåíüîâñüêèé ó íàðèñ³, òî íå ìîãëè îáìåæèòè ñâ³é ñòàí åéôîð³¿. ² íà
íàéìåíøå ïðèíåâîëåííÿ (îñîáëèâî ïåðåì³ùåííÿ ó ïðîñòîð³)  ñòèõ³éíà
ðåàêö³ÿ.
Ãîëîâíå ïèòàííÿ â òîìó, ÿê ï³äêðåñëþº Ï. Ãàëüïåð³í, ÷è ñóì³ñí³
³íñòèíêòè ç ñóñï³ëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ æèòòÿ ëþäåé, ç ñóñï³ëüíîþ ïðèðîäîþ
ëþäèíè, ç ìîðàëüíîþ îö³íêîþ ïîâåä³íêè ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíêè. ² ñóòü
ñïðàâè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè íåñóì³ñí³ [øðèôò  Ë.Ç.]. Öå  âèð³øàëüíà
îáñòàâèíà20. Ç ö³º¿ ïîçèö³¿ çàâÿçêó òðàãåä³¿ Þ. Êîæåíüîâñüêîãî ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê íåóñâ³äîìëåíó ä³þ Àíòîñÿ ïðîòè äåðæàâè  ³íñòèòóòó
îáìåæåííÿ, à ç äðóãîãî áîêó, ï³äñâ³äîìèé çà÷èí ÷îëîâ³÷î¿ êîíêóðåíö³¿
 îðãàí³÷íîãî ïðàãíåííÿ âëàäè, ï³äòðèìóâàíîãî ñòàð³éøèìè îáùèíè ñåëà.
Àíòîñü îö³íþº ïåðåáóâàííÿ Ïðîêîïà ïðè âëàä³ åòè÷íîþ êàòåãîð³ºþ çëà,
ïîøèðþþ÷è ¿¿ íà áóäü-ÿêèé âèä âîëîä³ííÿ. Ó ðåïë³êàõ, ùî â³äêðèâàþòü
ïåðåäñþæåò ïºñè, íå ïðåäñòàâëåíî æîäíèõ çëî÷èí³â Ïðîêîïà ñòîñîâíî
îäíîñåëü÷àí. Íàâ³òü ó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ðåêðóòàö³¿ â³í çâ³òóº
ìàíäàòàð³óøó ïðàâäèâî: õëîïö³ ðîçá³ãëèñÿ ïî ãîðàõ, çâ³äêè ¿õ í³õòî íå
âèòÿãíå, áî Àíòîñü ïîïåðåäèâ ïðî òàºìíå ðîçïîðÿäæåííÿ. Òîìó íå çîâñ³ì
çðîçóì³ëèìè º ï³äñòàâè ìîðàëüíî¿ îïîçèö³¿: Ïðîê³ï ïðè âëàä³  öå çëî,
Àíòîñü ïðè âëàä³  äîáðî, - îñê³ëüêè îñòàíí³é ñõèëüíèé äî àíàðõ³¿.
Ïðîê³ï  òåæ ãóöóë, àëå íå ðåàãóº ³íñòèíêòèâíî. Íàâ³òü íà çíåâàãó â³ä
Àíòîñÿ. Âíóòð³øíº ðîçøàðóâàííÿ ì³æ ãóöóëàìè ï³ä âïëèâîì ïðèñóòíîñò³
÷óæî¿ âëàäè? Òîä³ ïðîáëåìó áóëî á âàðòî ðîçâåðíóòè òàê: ÷óæà âëàäà ïðîòè
³íñòèíêòó êîëîí³çîâàíèõ.
Àâòîð, îäíà÷å, íå âèêîðèñòàâ øàíñ ðîçâèíóòè êîíôë³êò, ÿê âæå áóëî
ñêàçàíî, ó ñôåð³ ÷îëîâ³÷î¿ êîíêóðåíö³¿, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü íàñòóïíèé
ôðàãìåíò ìîíîëîãó Ïðîêîïà: Wychowaj razem psa z wilkiem; jak poczuj¹
si³y, pogryz¹ siê. Tylu tu jest ch³opców ¿wawych, m³odych, którzy mnie, starszego, uwa¿aj¹ [...]. Ten przeklêty m³okos jak tylko przyjdzie, podniesie g³owê,
nos zadrze i z góry na mnie popatrzy, zaraz mi siê tak robi, jak gdyby nam dwóm
20

Ibidem, ñ. 402.
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na wiecie Bo¿ym by³o ciasno. I diabli go wiedz¹, za co go wszyscy tak uwa¿aj¹?21.
²íñòèíêò îáîðîíè ³ íàïàäó, ïîäàíîãî ñïî÷àòêó ó âèãëÿä³ ãðè, ïåðåõîäèòü
â ìîðàëüíî-ñîö³àëüíó ñõåìó êîíôë³êòó. ² â öüîìó òåæ º ñâîÿ ëîã³êà: ÿêùî
÷ëåíè ñï³ëüíîòè íå ïåðåäàþòü âëàñíå ïðèðîäíå ïðàâî á³ëüøîñò³, òî
ï³äïàäàþòü ï³ä æîðñòê³ íîðìàòèâè ìîðàë³ òà ñîö³àëüíó ñòðàòèô³êàö³þ
ìåíøîñò³. Îñíîâíèì çàñîáîì âòðèìóâàííÿ íàñèëüíî¿ âëàäè ³ áóäü-ÿêî¿
ìàí³ïóëÿö³¿ º êîìïëåêñ ïðîâèíè, ÿêèé ïðèãí³÷óº â³òàëüíó ñèëó ïåðñîíàæ³â.
Ìîæíà ïðîñòåæèòè, ÿê êóëüì³íàö³éíî íàïðóæåí³ ÿâè êîëîïîä³áíî
ïîøèðþþòü ïðîâèíó ³ íàñòóïíà ä³ÿ ëàìàºòüñÿ ïîïåðåäí³ìè õâèëÿìè. Àëå
íàéñèëüí³øà òî÷êà äåêîíñòðóêö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî äðàìàòóðã ïåðåäàâ
ñàìå Àíòîñþ öåé çàñ³á. Íàïðèêëàä, ñöåíà éîãî àðåøòó ÿê åï³öåíòð. Ïåðøà
õâèëÿ: ñèí çâèíóâà÷óº ìàò³ð ó òîìó, ùî âîíà ïðèñïàëà éîãî. Âèëèâàº æàë³
ó ñòèë³ ïîõîðîííèõ ëàìåíòàö³é: Matko! Jam ciê tak kocha³, a ty mi odebra³a
broñ i topór, ty miê uko³ysa³a na kolanach i pi¹cego w rêce ich odda³a22.
Ó ñâîþ ÷åðãó ìàòè çâèíóâà÷óº íàðå÷åíó ñâîãî ñèíà ùå âàæ÷å: Wtenczas trzeba by³o przyjæ, kiedy go brali, i nie daæ, trzeba by³o zêbami przegryæ
jego sznury, podaæ mu w rêce topór, ¿eby im ³by rozp³ata³...23. Ïåðåáóâàþ÷è ï³ä
ïðîâèíîþ, Ïðàêñåäà âèð³øóº âèçâîëèòè êîõàíîãî ç â³éñüêà, ÿê ç âÿçíèö³.
Òå, ùî âîíè îáîº íà ïî÷àòêó ñþæåòó íàðàæàëè ñåáå íà åë³ì³íàö³þ, àâòîð íå
âðàõîâóº ó òðàã³÷íèõ íàñë³äêàõ. Çà ïðèêëàäîì àíòè÷íî¿ òðàãåä³¿
Þ. Êîæåíüîâñüêèé øóêàâ âèïðàâäàííÿ ³íñòèíêòèâíî¿ ïðèðîäè ëþäèíè,
âèêëèêàþ÷è äî ïåðñîíàæà ñï³â÷óòòÿ.
ßê ãðîìàäÿíèí Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿, âæå ÿê³ñíî îíîâëåíî¿ ï³ñëÿ
1848 ðîêó, Þ. Ôåäüêîâè÷ â³äòâîðþâàâ ³ñòîðè÷íó ïîñòàòü ç ÕV²²² â³êó,
îïðèøêà, êîòðèé êîíôë³êòóâàâ ç Ïîëüùåþ-ìåòðîïîë³ºþ. Ñþæåòíèé ÷àñ
 1745 ð³ê äëÿ ïåðñîíàæ³â-ïîëÿê³â àâòîð ïîäàâàâ ÿê ïðîðî÷èé. Ô³íàëüí³ ä³¿
òðàãåä³¿ â³äáóâàþòüñÿ 24 ñåðïíÿ  äåíü çàãèáåë³ ³ñòîðè÷íîãî ïðîòîòèïà.
Ó êàòîëèöüêîìó êàëåíäàð³ â³äçíà÷àþòü äàòó ñâÿòîãî Âàðôîëîì³ÿ, æèò³º ÿêîãî
æîäíèì ÷èíîì íå ñòîñóºòüñÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ó Ïàðèæ³, ÿê ³ ñìåðò³ Îëåêñè
Äîâáóøà. Ó ÷àñ ñòâîðåííÿ òðàãåä³¿ Ïîëüùà á³ëüøå ÿê ï³âñòîë³òòÿ ³ñíóâàëà âæå
â ñòàòóñ³ êîëîí³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Îòæå, ³ òóò ïîë³òè÷íîãî ðèçèêó äëÿ
äðàìàòóðãà íå áóëî, íàòîì³ñòü  áåçïå÷íà ïîçèö³ÿ äëÿ ïîâ÷àííÿ êîëèøíüîãî
êîëîí³çàòîðà, âèïðàâäàííÿ êîëîí³çîâàíîãî ³  ¿õ âçàºìíå ïîãîäæåííÿ (!)
ïåðåä îáëè÷÷ÿì ñï³ëüíîãî, ïðîòå íåïðèñóòíüîãî ó òðàãåä³¿ âîðîãà.
21
22
23

J. Korzeniowski, Karpaccy Górale..., ñ. 20.
Ibidem, ñ. 32.
Ibidem.
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Á³íàðíà îïîçèö³ÿ ðîçãîðíóòà ó ÷àñîâîìó êîíòèíóóì³: êîëèñü  Ñâ³é,
òåïåð  ×óæèé. Ïàìÿòü ³ñòîð³¿ çíà÷íî óñêëàäíþº åìîö³éíèé ñòàí
òåïåð³øíüîãî. Ïèòàííÿ òåðèòîð³¿ ïîñòàëî íà ñàìîìó ïî÷àòêó ïºñè  Îëåêñà
Äîâáóø ñêàðæèòüñÿ Âîºâîä³, ùî ïîëÿêè áåç ïðàâà çàâîëîä³ëè Êàðïàòàìè
³ â³ä³áðàëè âîëþ â ãóöóë³â. Ïðîòèñòîÿííÿ äðàìàòóðã ðîçãëÿäàº â ðåæèì³ â³ä
ï³êó íàïðóãè äî ¿¿ ñïàäàííÿ  âîëþ äàðóþòü, àëå ³ çäîáóâàþòü, òîìó
áëàãîñëîâëÿþòü. Â³äïîâ³äíî ö³é íàñêð³çí³é ä³¿ ç ïî÷àòêó ñþæåòó ³ äî
âáèâñòâà ãîëîâíîãî ³íòðèãàíà  ñåêðåòàðÿ âîºâîäè òðàãåä³ÿ ðîçãîðòàëàñÿ
â äóñ³ Ò.Øåâ÷åíêà, ç äîñë³âíèìè ðåì³í³ñöåíö³ÿìè â³ðøà Ùå ÿê áóëè ìè
êîçàêàìè; ï³çí³øå ³äåé Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêîãî ïàíñëàâ³çìó òà áðàòîëþá³ÿ.
Çàâåðøàëüíà ³äåÿ ïðîåêòóâàëà íîâó óí³þ:
Âîºâîäà. À ìè ç øàáåëü ñåðïè áèõ ïîðîáèëè!
Ëèø ç Ðóñåâ âðàç ñâÿòî¿ Ïîëüù³ ñèëà!
Ëèø ðóñüêà ãðóäü íàì ìîæå âàëîì ñòàòè 
/.../ íàì ëþáèòèñÿ, ÿê áðàòòÿ,
² íàøó ñèëó ó îäíó çëó÷èòè:
Õòî æ ãîäåí íàñ â ñîþç³ ïîá³äèòè?24

Õî÷à äåêëàðàö³ÿ óí³¿ â ìîíîëîç³, çâè÷àéíî, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîâåðõîâ³ñòþ íà ïðîòèâàãó â³ä ¿¿ ìîæëèâîãî ïëàñòè÷íîãî âò³ëåííÿ ó ä³¿, àëå
ïîë³òè÷íà òåíäåíö³ÿ çðîçóì³ëà. Ï³äêðåñëèìî, ùî çàêëèêàº Âîºâîäà, à íå
Äîâáóø. Ãîëîâíèé ïåðñîíàæ Þ.Ôåäüêîâè÷à ñàì âêàçóº íà íîðîâè ÿê íà
ïðè÷èíó òðàãåä³¿ ãóöóë³â, â òîé æå ÷àñ ä³éîâ³ îñîáè-ïîëÿêè ñõèëüí³ äî
ñàìîêðèòèêè:
Âîºâîäà. ...Ò³ ãóöóëè!
Îäíó ëèø õèáó ìàº:
Ùî ëåãêîäóìíî êîæäîìó â³í â³ðèòü,
² òàê ñÿ ïîïàäàº ìèìîõ³òü
Ó ñ³òü îáìàíè.
Ñòàðèé ñòàðîñòà. Ñå, çâè÷àéíî, òàê.
Áî êîæäèé äîáðîäóøíèé ÷îëîâ³ê
Óñ³õ ïî ñîá³ ñóäèòü25 .

Ó ô³íàëüíîìó ìîíîëîç³ Äîâáóøà äðàìàòóðã íå ò³ëüêè êîíñòàòóº íîðîâè/³íñòèíêòè ÿê ïðè÷èíó áåçäåðæàâíîñò³, à é ââîäèòü ïåðñîíàæà ó ñòàí
24 Þ. Ôåäüêîâè÷, Äîâáóø, àáî Ãðîìîâèé òîï³ð ³ çíàõàðñüêèé õðåñò, [â:] idem, Ïîåòè÷í³
òâîðè. Ïðîçîâ³ òâîðè. Äðàìàòè÷í³ òâîðè. Ëèñòè, Íàóêîâà äóìêà, Êè¿â 1985, ñ. 347.
25 Ibidem, ñ. 343.
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êàÿòòÿ: [...] áîæåñòâåííå îðóæ³º  íå íàì, // íå ãð³øíèì ëþäÿì, â ðóêè,
 ùî â ãðóäÿõ ¿õ // íîðîâè ùå êèïÿ ³ ãðàº êðîâ!26.
Ñâî¿ ìîãëè îáºäíàòèñÿ ò³ëüêè ðèòóàëîì Âàðôîëîì³¿âñüêî¿ íî÷³.
Ñîë³äàðí³ñòü íà îñíîâ³ ðèòóàëó áóëà õèñòêîþ  êîæíà íàñòóïíà ðåïë³êà
ïðîáèâàëà ïåðåìèðÿ Ñâî¿õ, êîðîòêî÷àñíî âñòàíîâëåíîãî ïåðåä ×óæèìè. Íå
áóëî í³ ïñèõîëîã³÷íîãî, í³ ³ñòîðè÷íîãî îïåðòÿ. Â³ðà â ì³ô ïðî ãóöóëüñüêîãî
êîðîëÿ íà óçáåðåææ³ ×îðíîãî ìîðÿ, ÿêèé îòðèìàâ â³ä áîãà Ñîíöÿ ãðîìîâèé
òîï³ð,  ñèìâîë³÷íî ïðåäñòàâëÿº ³äåîëîã³÷íèé òèï ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, âò³ëåíîãî â îáðàç³ áðàòà ²âàíà Äîâáóøà. Â³í
â³ðèòü â ì³ô á³ëüøå, í³æ ìîæå àíàë³çóâàòè ðåàëüí³ñòü ³ äîâ³ðÿòè áðàòó Îëåêñ³.
Âíóòð³øíÿ ³íòåãðàö³ÿ ³ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòèô³êàö³ÿ â ãóöóë³â º ñëàáêèìè27.
Ôðàíêîâå íåñïðèéíÿòòÿ òðàãåä³¿ â ö³ëîìó ìîæíà ïîÿñíèòè ç òî÷êè çîðó
ïîñòêîëîí³àëüíî¿ êðèòèêè îïîçèö³ºþ ïåðñîí: Äîâáóø versus Ìîéñåé. Îáðàç
îñòàííüîãî â ñåðåäèí³ 1880-õ êðèòèê ³ ïèñüìåííèê, ìàáóòü, ùå íå ìàâ
ó òâîð÷èõ ïëàíàõ, àëå ñâîþ ³äåàë³çîâàíó ïîçèö³þ ùîäî ïðîâ³äíèêà íàö³¿ ñêëàâ
ç 19-ð³÷íîãî â³êó ³ ñï³ëêóâàííÿ ç Ì. Äðàãîìàíîâèì. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
ïåðåæèâ ð³çê³ ïåðåïàäè ñâ³òîãëÿäó ³ ïîë³òè÷íèõ äîêòðèí, âèçíàòè ³íñòèíêòèâíó
ñòðóêòóðó ôåäüêîâè÷³âñüêîãî îáðàçó Äîâáóøà: [...] ß â øóì³, // Ó áîæåâ³ëüíîìó
øóì³ ìîºãî // Íîðîâó...28,  äëÿ ïîçèòèâ³ñòà-ñîö³àë³ñòà áóëî ñâÿòîòàòñòâîì. Ùîá
íå áà÷èòè äèëåìó Äîâáóøà: ñõî÷ó  ïîâåäó ãóöóë³â, à ñõî÷ó  áóäó ïðîñòî
ëþáèòè æ³íîê,  ³ íå çóïèíèòèñÿ íà í³é ÿê íà ïîâîðîòíîìó ïóíêò³, òðåáà áóëî
î÷åâèäíî àáñîëþòíî íàäàâàòè ïåðåâàãó ìîíóìåíòàëüíîìó ñòèëþ, çà ³äåéíîþ
ïðèðîäîþ äóæå áëèçüêîãî äî àâòîðèòàðèçìó.
Òåàòðàëüíà ðåöåíç³ÿ íà âèñòàâó, íàäðóêîâàíà ïîëüñüêîþ ìîâîþ â ãàçåò³
Kurier Lwowski 1888 ðîêó 11 æîâòíÿ ï³ä ðóáðèêîþ Teatr ruski ². Ôðàíêîì,
ç³ãðàëà ðîëü îñòàòî÷íîãî ïðèñóäó íà âèãíàííÿ ç³ ñöåíè: Õòî çíàº ïîâ³ñò³
³ â³ðø³ Ôåäüêîâè÷à, ÿê³ çâè÷àéíî â³äçíà÷àþòüñÿ ïðîñòîòîþ ³ ïðèðîäí³ñòþ
çàäóìó òà âèêîíàííÿ, òîìó âàæêî ïîâ³ðèòè, ùî Äîâáóø ì³ã áóòè òâîðîì òîãî
ñàìîãî àâòîðà. Êîíöåïö³ÿ íàñêð³çü íåïðèðîäíà ³ ïåðåêðó÷åíà, ³ñòîðè÷íå òëî
çîâñ³ì ôàíòàñòè÷íå. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïîä³¿ â³äáóâàþòüñÿ â ñåðåäèí³
ÕV²²² â³êó, âñ³ ä³éîâ³ îñîáè, ç ïåðøî¿ ïîÿâè ¿õ íà ñöåí³, ïåðåáóâàþòü â ÿêîìóñü
ãàðÿ÷êîâîìó çàïàëüíîìó ñòàí³  âñÿ äðàìà ÿâëÿº ñîáîþ ºäèíèé çàïëóòàíèé
êëóáîê íàéïîòâîðí³øèõ ³íòðèã, íåïðàâäîïîä³áíî¿ ïëóòàíèíè, çá³ã³â îáñòàâèí,
óáèâñòâ ³ æîðñòîêîñòåé, à âñå öå, çðåøòîþ, í³÷îãî íå âèðàæàº, í³÷îãî íå
õàðàêòåðèçóº, çà âèíÿòêîì õ³áà õâîðîáëèâîãî íàñòðîþ àâòîðà29.
26
27
28
29

Ibidem, ñ. 426.
Á. Öèìáàë³ñòèé, Ïîë³òè÷íà êóëüòóðà óêðà¿íö³â, Ñó÷àñí³ñòü 1994, ¹ 3, ñ. 94105.
Þ. Ôåäüêîâè÷, Äîâáóø..., ñ. 414
². Ôðàíêî, Äîâáóø Þ.Ôåäüêîâè÷à, [â:] Ç³áðàííÿ òâîð³â ó 50-òè ò., Íàóêîâà
äóìêà, Êè¿â 1980, ò. 27, ñ. 231.
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Äîíæóàí³âñüêà ïðîáëåìà Äîâáóøà: ßêáè ìåí³ ñàìîìó ñÿ ëþáèëî!..30
 ðàäøå ñòîñóºòüñÿ éîãî áåçáàòüê³âñòâà, àí³æ êîõàíîê, ÷è, çàãàëîì êàæó÷è,
áàæàííÿ àâòîðà ³íòðèãóâàòè. Îëåêñà, ×îðà, êíÿãèíÿ ðóñüêà ó Âàðôîëîì³¿âñüêó
í³÷ ä³çíàþòüñÿ, ùî âîíè ð³äí³ ïî áàòüêîâ³. Ðîäîâ³ä âèðîäæóºòüñÿ  öå ³äåÿ,
ùî ëåæèòü ì³æ ñòàðèì ðîìàíòèçìîì, íàö³îòâîð÷³ ³äå¿ ÿêîãî íå çðåàë³çóâàëèñÿ,
³ ìîäåðí³ñòñüêèì êàòàñòðîô³çìîì ê³íöÿ Õ²Õ â³êó.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè, ùî â òðàãåä³¿ Þ. Êîæåíüîâñüêîãî
áóëà ñïðîáà ïðåäñòàâèòè ïðèðîäíó ëþäèíó, ÿêà ñïîíòàííî ðåàãóº íà
â³ä÷óæåííÿ Ñâîãî çàñîáîì âëàäè. Àëå â ñþæåò³ â³äáóâñÿ ïåðåõ³ä â³ä ãðè
³íñòèíêò³â äî ñîö³àëüíî¿ òà åòè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè. Ïºñà Karpaccy Górale á³ëüø
ï³ääàíà ï³ä ä³þ êóëüòóðíèõ ñòåðåîòèï³â, âàæëèâèõ äëÿ ñàìîãî àâòîðà ³ òàêèõ,
ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ãîðèçîíò³ ñïîä³âàííÿ óêðà¿íö³â. Ó öüîìó ìîæíà âáà÷àòè
ïîïóëÿðí³ñòü òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê  êîä ðîçøèôðîâóºòüñÿ ³ ðîçï³çíàºòüñÿ.
Ðîìàíòè÷íèé êîä Þ. Ôåäüêîâè÷à, çàãàëîì êàæó÷è, ñï³çíèâñÿ. ². Ôðàíêî
ÿê øàíóâàëüíèê Å. Çîëÿ ³ çíàâåöü çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ íîâî¿ äðàìàòóðã³¿
ç öèì ñï³çíåííÿì íå ì³ã çìèðèòèñÿ: î÷³êóâàâ ðîçâèòêó íàòóðàë³ñòè÷íîãî
òåàòðó. Íå ïðèéìàþ÷è ôîðìè, ó êðèòèö³ â³äêèíóâ ðàçîì ç òèì íàãàëüíó
ïðîáëåìó, äî ÿêî¿ áóäå çâåðòàòèñÿ íå ðàç: Ñâ³é ñåðåä Ñâî¿õ ÿê ×óæèé.
Ó òðàãåä³¿ Äîâáóø... ñïðàöüîâóº ïñèõîàíàë³òè÷íèé êîä  ïîøóê ãåðîºì
ïî÷óòò³â, íå ðîçáóäæåíèõ â äèòèíñòâ³; ïîøóê ñâîãî áàòüêà. Ïåêëî, êðîâ,
í³æ/òîï³ð, êóë³ ³ç çîëîòà  íàé÷àñòîòí³ø³ îáðàçè äðàìè ç àðõåòèïíèì
ãåíåçèñîì. Âîíè ïñèõîëîã³÷íî âàæ÷å ðîçï³çíàþòüñÿ òà ³äåíòèô³êóþòüñÿ.
² â öüîìó îäíà ç ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ òðàãåä³¿ â óêðà¿íñüêîìó äèñêóðñ³.
Streszczenie
Problem rozró¿nienia kategorii Swój i Obcy w tragediach Józefa Korzeniowskiego
i Jurija Fedkowycza  podejcie postokolanialne
Artyku³ powiêcony dekonstrukcji utworów J. Korzeniowskiego Karpaccy Górale i J. Fedkowycza Dowbusz pod wzglêdem odzwierciedlienia specyfiki psychologii Hucu³ów w aspekcie wielokulturowoæi, to¿samoci etnicznej, innoci, obcoci, postkolonialnego spojrzenia.
Summary
The problem of differentiating between the categories of Own and Alien
in Joseph Kozeniovski's and Yuri Fedkovych's tragedies: post-colonial approach
The article deals with deconstruction of tragedies by J. Kozheniovski The Carpathians Mountaineers and by J. Fedkovych Dovbush in the reflection of peculiarity of Huculs psychology,
multyculturalizm, identity, different, strange, postcolonializm studies. The comparison of works by
J. Kozheniovski and J. Fedkovych is presented.
30

Þ. Ôåäüêîâè÷, Äîâáóø..., ñ. 367.
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Poeci emigracji rosyjskiej i ich zainteresowanie
literatur¹ polsk¹
(rekonesans)
Lektura utworów emigrantów rosyjskich, zamieszczonych na ³amach gazet
i czasopism rosyjskich, jak równie¿ w zbiorkach poezji, pozwala wnioskowaæ, ¿e
czêæ z nich powsta³a pod wp³ywem literatury polskiej. Znajdujemy w nich wiersze bêd¹ce t³umaczeniami z literatury polskiej, ale te¿ zawieraj¹ce motywy literackie wystêpuj¹ce w utworach polskich poetów. Dotyczy to przede wszystkim twórców mieszkaj¹cych w Polsce miêdzywojennej, chocia¿ literatura polska interesowa³a tak¿e poetów ¿yj¹cych w innych krajach, np. Konstantego Balmonta1 czy
Igora Siewierianina2.
Twórczoæ literack¹ uprawia³y w Polsce w okresie miêdzywojennym trzy
pokolenia pisarzy rosyjskich. Do pierwszego nale¿eli ci, którzy rozpoczêli dzia³alnoæ twórcz¹ przed rokiem 1917, drugie pokolenie stanowili debiutuj¹cy w Polsce
w latach 20. Te dwa pokolenia okrela siê mianem ojców i synów, starszych i m³odszych. By³o jeszcze pokolenie najm³odszych  debiutuj¹cych w latach 30. Zainteresowanie literatur¹ polsk¹ jest widoczne u pisarzy rosyjskich nale¿¹cych do wszystkich tych trzech pokoleñ.
1 Oddzielnego opracowania wymagaj¹ zwi¹zki Balmonta z Polsk¹, polsk¹ literatur¹, z polskimi
twórcami. Pisze o tym m.in. Stanis³aw Pazurkiewicz w Przedmowie do: Konstanty Balmont, Jan
Kasprowicz. Poeta duszy polskiej, Czêstochowa 1927; zob te¿ idem, Balmont jako t³umacz, Wiadomoci Literackie 1927, nr 17. Balmont przebywa³ w Polsce kilka miesiêcy, odwiedzi³ szereg
miast, w tym Warszawê (zob. K.W. Zawodziñski, Na przyjazd Balmonta, Wiadomoci Literackie
1927, nr 17; Tuwim na czeæ Balmonta, tam¿e, nr 18, 22) i Wilnie (zob. Áàëüìîíò â Âèëüíå,
Âèëåíñêîå óòðî 1927, nr 1997, 2000; S.S. Powo³ocki, Mój romans z teatrem, £ód 1997,
s. 119122).
2 Podobnie oddzielnego omówienia wymagaj¹ zwi¹zki I. Siewierianina z Polsk¹, która odwiedza³ kilkakrotnie w latach 19241933. Jego utwory powiêcone Polsce to m.in. Ïøèáûøåâñêè czy
polemiczne wiersze z tomu Ñåâåðíîå ñèÿíèå.Ñòèõè î Ëèòâå è Ðóñè (Ïîëüñêîìó ïîýòó ßíó
Ëåõîíþ, Â ïîñëåäíèé ðàç). Siewierianin przebywa³ w Bia³ymstoku, Warszawie, £odzi, £ucku,
Wilnie. O jego pobycie w Wilnie zob.: Âèëåíñêîå óòðî 1924, nr 1067, 1071, 1072; Óòðî 1928,
nr 43, 56; J. Hernik Spaliñska, Wileñskie rody Literackie (19271939), Warszawa 1998, s. 67.
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Wród twórców nale¿¹cych do pokolenia pierwszego byli poeci, którzy zetknêli siê z literatur¹ polsk¹ przed I wojn¹ wiatow¹ i swoje zainteresowanie
kontynuowali na emigracji.
Do nich nale¿a³ Dorofiej Bochan (18781942?)3, który do roku 1912 opublikowa³ swoje przek³ady poezji polskiej w kilkudziesiêciu pismach rosyjskich wydawanych w Miñsku, Petersburgu, Moskwie, a nawet we W³adywostoku i na Kaukazie, a w roku 1905 wyda³ w Miñsku zbiór wierszy pt. Èç ïîëüñêîé ïîýçèè,
zawieraj¹cy t³umaczenia utworów poetów z ró¿nych okresów literackich, pocz¹wszy od Jana Kochanowskiego po wspó³czesnych mu twórców.
Po osiedleniu siê w Wilnie w 1920 r. kontynuowa³ swoje zainteresowanie
literatur¹ polsk¹ i jak twierdzi Sergiusz Powo³ocki4  jeden z czo³owych dzia³aczy
rosyjskich w Wilnie, uczestnik wieczorów literackich organizowanych przez
D. Bochana  doskonali³ swój warsztat t³umacza. Prze³o¿y³ w tym czasie trzy
czêci Dziadów Mickiewicza, Farysa, Gra¿ynê, wszystkie tragedie S³owackiego,
wiersze Krasiñskiego, Norwida, Syrokomli, a tak¿e marzy³ o wydaniu trzytomowej antologii poezji polskiej. W Wilnie na ³amach pism ukazuj¹cych siê w latach
20. i 30., g³ównie Âèëåíñêîå yòðî i Óòðî, ale i Ðóññêîå ñëîâî (Íàøå
âðeìÿ), Bochan publikowa³ zarówno wczeniejsze swoje przek³ady, jak i te
powsta³e w Wilnie. Czêciej jednak zamieszcza³ szkice dotycz¹ce dawnej literatury polskiej5 i wspó³czesnego ¿ycia literackiego. Wiêkszoæ prze³o¿onych na jêzyk
rosyjski utworów pozosta³a w rêkopisach (m.in. przek³ady utworów Norwida), do
których dostêp mia³ Stanis³aw Cywiñski, pisz¹c swój artyku³ o Bochanie jako
o t³umaczu6. W czasie wojny rêkopisy te zaginê³y.
Dorofiej Bochan by³ organizatorem rosyjskiego ¿ycia literacko kulturalnego
w Wilnie w latach 19321939, a literatura polska by³a nieraz przedmiotem dyskusji na zebraniach (tzw. czwartkach literackich) Sekcji Literacko-Artystycznej
(Ëèòåðàòóðíî-àðòèñòè÷åñêàÿ ñåëöèÿ) ÂÐÎ (Âèëåíñêîå Ðóññêîå Îáùåñòâî),
której przewodniczy³7 . Kilkakrotnie spotkania powiêcono literaturze polskiej,
3

Zob. szerzej: T. Zienkiewicz, Dorofiej Bochan  t³umacz literatury polskiej na jêzyk rosyjski
i krytyk, [w:] Polsko-wschodnios³owiañskie powi¹zania kulturowe, literackie i jêzykowe, pod red.
A. Bartoszewicz, Olsztyn 1994, s. 125134; idem, Polskie ¿ycie literackie w Miñsku w XIX o na
pocz¹tku XX wieku (do roku 1921), rozdz. VIII, Olsztyn 1997; Ï. Ëàâðèíåö, Ðóññêàÿ
ëèòåðàòóðà Ëèòâû XIX  ïåðâàÿ ïîëîâèíà XX âåêà, Âèëüíþñ 1999, s. 132144.
4 Ñ.Ï., Î ðóññêèõ ïåðåâîäàõ ïîëüñêèõ êëàññèêîâ, Ðóññêèé ãîëîñ 1959, nr 4, s. 4.
5 Przek³ady utworów b¹d ich fragmentów m.in. w artyku³ach: Èç ïîýçèè Þëèÿ Ñëoâàöêîãî
Âèëåíñêîå yòðî 1927, nr 12 (2049); Èç ïîýçèè Ñèãèçìóíòà Êðàñèíñêîãî, Âèëåíñêîå yòðî
1926, nr 1766; Àäàì Àñíûê è åãî ïîýçèÿ, Óòðî 1927, nr 51.
6 S. Cywiñski, O przek³adach D.D. Bochana poezji polskiej na jêzyk rosyjski, rody Literackie 1936, nr 3.
7 Zob. T. Zienkiewicz, Litieraturno-Artisticzeskaja siekcyja i je rola w ¿yciu emigracji rosyjskiej w Wilnie w latach 19201939, Studia Rossica III, Warszawa 1996, s. 6976.
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m.in. Norwidowi, wspó³czesnej poetce wileñskiej Jadwidze Wokulskiej (Piotrowiczowej) czy Stanis³awowi Wyspiañskiemu w zwi¹zku z wystawieniem w 1932 r.
w Wilnie dramatu Zygmunt August.
rodowisko rosyjskie, szczególnie w Wilnie, wykazywa³o doæ du¿e zainteresowanie twórczoci¹ polskich poetów okresu romantyzmu. W roku 1936 Wsiewo³od Bajkin, na podstawie antologii pt. ßêîðü wydanej w Berlinie, opracowa³ i wyg³osi³ referat o rosyjskiej poezji emigracyjnej na zebraniu wymienionej wy¿ej
sekcji. W referacie i podczas dyskusji krytycznie oceniono rosyjsk¹ literaturê
emigracyjn¹, podkrelono jej tragiczne po³o¿enie (brak czytelników, trudna sytuacja materialna twórców), ton znu¿enia, apatii, wyobcowania, przewijaj¹ce siê
motywy mierci. Pojawia³y siê g³osy, ¿e w utworach emigracyjnych widoczny jest
negatywny stosunek do Rosji. Tej poezji przeciwstawiono twórczoæ poetów emigracji polskiej  Mickiewicza i S³owackiego, którzy ¿yli myl¹ i marzeniem o ojczynie8.
W literackich czwartkach uczestniczy³a grupa poetów, m.in. urodzony w Wilnie wspomniany ju¿ pracownik naukowy USB Wsiewo³od Bajkin (1898?)9. Zabiera³ on g³os w sprawie literatury polskiej, wspó³pracowa³ z pismem rody
Literackie, by³ te¿ autorem Wypisów rosyjskich akcentowanych przeznaczonych
dla wojska (Wilno 1934), zawieraj¹cych balladê Mickiewicza Trzech Budrysów
w przek³adzie A. Puszkina i Stepy akermañskie w t³umaczeniu A. Majkowa.
U przedstawicieli drugiego i trzeciego pokolenia poetów zainteresowanie literatur¹ polsk¹ pojawi³o siê w latach 30., niew¹tpliwie wraz z opanowaniem jêzyka
polskiego. Mo¿na mówiæ o kilku przyczynach siêgania do twórczoci polskich
poetów. Zainteresowanie rosyjskich pisarzy twórczoci¹ Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego, Zygmunta Krasiñskiego wynika³o niew¹tpliwie z podobieñstwa losu. W utworach powsta³ych na emigracji dominowa³a liryka bezporednia
o cechach wyznania i silnie emocjonalnym charakterze. Mo¿na wyodrêbniæ ró¿ne
konstrukcje stylistyczne wypowiedzi lirycznej i ró¿ne typy prze¿yæ: wci¹¿ powracaj¹ce wspomnienia, têsknota za utracon¹ ojczyzn¹, rozczarowanie, bunt przeciw
losowi.
Mickiewiczowskie motywy znaleæ mo¿na w utworach Iwana Kulisza z tomu
Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. I. Kulisz pochodzi³ z guberni czernihowskiej. W Polsce
pracowa³ jako nauczyciel w gimnazjum rosyjskim w Równem10. W cyklu Èç
äàëåêà, zamieszczonym we wspomnianym tomie, jak równie¿ w wierszach dru8
9

Zob. Èñêðà z 15 lutego 1936, nr 28; Ðóññêîå ñëîâî 1936, nr 36.
Zob. biogram Bajkina: Áàëòèéñêèé Àðõèâ. Ðóññêàÿ êóëüòóðà â Ïðèáàëòèêå (red. P. £awriniec); Rosyjscy pisarze emigracyjni w Polsce (19181939), [online] <www.mochola.org/russiaabroad>.
10 Èâàí Êóëèø, Áàëòèéñêèé Àðõèâ [w:] ibidem.
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kowanych w prasie rosyjskiej ukazuj¹cej siê w Polsce, czêsto pojawia siê nuta
nostalgii. W liryku Ó ãðàíèöû poeta, podobnie jak Adam Mickiewicz w Stepach
akermañskich, w wieczornej ciszy nas³uchuje, czy doleci go g³os z ojczyzny:
[...] Äåðåâüÿ äâèæóòñÿ è, ãîëîâû ñêëîíÿÿ,
Î ÷åì-òî øåï÷óòñÿ è ñìîòðÿò íà ìåíÿ...
Î êîì ? Î ÷åì îíè ? Íàïðàñíî æäó îòâåòà.
Íî âñå ñìîòðþ â îêíî - ñòîþ, ìîë÷à è æäó...
Äåðåâüÿ óòîìÿñü îñòàâèëè âðàæäó,
È ëèñòüÿ ñîííûÿ â ãóñòîé òåíè çàñòûëè...
Íî è â áåçìîëâèè íî÷íîì èçäàëåêà
Ìíå ãîëîñ ñëûøèòñÿ è ãðåçèòñÿ ðóêà
Î, ìàòü ïå÷àëüíàÿ î , Ðîäèíà íå Òû  ëè ?...11.

Prze¿ycia poetów wygnañców ujawniaj¹ siê najczêciej w utworach o charakterze wspomnieniowym, gdzie czêste s¹ obrazy Rosji, ojczystego krajobrazu,
dawnego ¿ycia. Spotkaæ je mo¿na w wierszach wspomnianego ju¿ Iwana Kulisza,
Konstantina Olenina, Wasilija Sieliwanowa, Jewgienija Wadimowa i innych12.
W wierszu pt. Øàëüíàÿ Olenin kreli pe³en uroku obraz ¿ycia w dawnej Rosji.
Podobnie jak w Panu Tadeuszu Mickiewicza, podmiot liryczny powraca do domu
ze szkó³ w miecie i relacji z podró¿y wozem towarzyszy pe³en liryzmu opis
krajobrazu13.
Do poezji Adama Mickiewicza i Juliusza S³owackiego wyranie nawi¹zywa³
Lew (Leon) Gomolicki (19031988)  czo³owy poeta emigracji rosyjskiej w Polsce, jeden z organizatorów rosyjskiego ¿ycia literackiego w Warszawie. Drug¹
czêæ poematu Âàðøàâà14 poprzedzi³ mottem z Mickiewicza:
Wszystkie te miasta jakie bóstwo wznios³o,
Jaki obroñca lub jakie rzemios³o.

W utworze tym wystêpuj¹ reminiscencje Puszkinowskiego Jedca miedzianego, Odwetu B³oka i Ustêpu do trzeciej czêci Dziadów. Gomolicki zamieszcza³
w prasie artyku³y o poezji polskiej, m.in. o Boles³awie Lemianie w zwi¹zku
z jego mierci¹15, w programie spotkañ u Fi³osofowa (dyskusyjny klub literacki
11
12

È. Êóëèø, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, Ëüâîâ 1938, s. 81.
Zob. T. Zienkiewicz, È íàñ èçãíàííèêîâ â ìîëèòâàõ ïîìÿíè... O poezji emigracji rosyjskiej w Polsce miêdzywojennej, Acta Polono-Ruthenica 2003, t. VIII, s. 117128.
13 Ê. Îëåíèí, Íåñêîëüêî ñëîâ. Ñòèõîòâîðåíèÿ, Ñàðíû  Ðîâíî 1939, s. 57.
14 Ë. Ãîìîëèöêèé , Âàðøàâà, Warszawa 1934.
15 Á. Ëåñüìÿí, Îá óøåäøèõ, Ìå÷ 1938, nr 3.

Poeci emigracji rosyjskiej i ich zainteresowania literatur¹ polsk¹ ...

269

Domek w Ko³omnie) znajdowa³ siê jego referat M³oda poezja polska16 . Pisa³
te¿ w jêzyku polskim, pos³uguj¹c siê kryptonimami £.G, £.G-ij, Lew G-ij.
Jak wspomniano, poeci emigracyjni siêgali g³ównie do twórczoci polskich
poetów okresu romantyzmu. T³umaczenia utworów Adama Mickiewicza, Juliusza
S³owackiego17 , Zygmunta Krasiñskiego czy Cypriana Norwida znaleæ mo¿na
w tomikach poezji, zamieszczanych na ³amach prasy rosyjskiej. Ich autorami byli:
Dorofiej Bochan, Konstantin Olenin, Gieorgij Sorgonin.
Niew¹tpliwie jeden z najlepszych poetów emigracji rosyjskiej w Polsce
 Konstantin Olenin, oficer bia³ej armii, prawnik z wykszta³cenia, po pobycie
Belgradzie, Pary¿u, Warszawie, osiad³ w latach 20. w Wilnie, a nastêpnie w Sarnach i tu znalaz³ zatrudnienie w miejscowym s¹dzie. Wyda³ on dwa tomy poezji:
Ïðåëþäèè (Wilno 1925) i Íåñêîëüêî ñëîâ (Sarny  Równe 1939). W pierwszym
z wymienionych zbiorków zamieci³ przek³ady Stepów akermañskich i dwa fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz Rozmowê z piramidami
i W pamiêtniku Zofii Bobrówny Juliusza S³owackiego. Wszystkie te wiersze cechuje emocjonalny charakter, maj¹cy ród³o w têsknocie za opuszczon¹ ojczyzn¹.
Stepy akermañskie przed Oleninem przet³umaczy³ Bochan. Dokona³ on udanych przek³adów m.in. utworów Jana Kochanowskiego, Juliusza S³owackiego,
Zygmunta Krasiñskiego. T³umaczenie poezji polskiej nastrêcza³o Bochanowi trudnoci wynikaj¹ce niew¹tpliwie z ró¿nej rytmiki w obu jêzykach  rymy mêskie
zastêpowa³y charakterystyczne dla wiersza polskiego rymy ¿eñskie.
Wp³yn¹³em na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza siê w zielonoæ i jak ³ódka brodzi;
ród fali ³¹k szumi¹cych, ród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

I ta sama zwrotka sonetu w t³umaczeniu D. Bochana:
ß âûïëûë íà ïðîñòîð ñóõîãî îêåàíà,
Êàê ëîäêà, â çåëåíè âîçîê íûðÿåò ìîé.
Ñðåäè ãóñòûõ öâåòîâ, â âîëíàõ òðàâû ñòåïíîé
Ìèíóÿ ÿ êóñòû âûñîêîãî áóðÿíà.18
16 Ìå÷ 1934, nr 26; zob. te¿: I. Ob³¹kowska-Galanciak, Gorzkie gody Publicystyczna i literacka dzia³alnoæ Dymitra Fi³osofowa na emigracji, Olsztyn 2001, rozdz. Dyskusyjny klub literacki Domek w Ko³omnie 19341936.
17 Dla Balmonta Juliusz S³owacki by³ najbardziej ukochanym, subtelnym i muzykalnym poet¹,
którego utwory t³umaczy³, wydawa³ w Rosji, powiêci³ poecie polskiemu tak¿e wiersze. Zob.
S. Pazurkiewicz, Przedmowa do: K. Balmont, Jan Kasprowicz..., a tak¿e wiersz pt. S³owacki, Wiadomoci Literackie 1927, nr 27.
18 Ä. Ä. Áîõàí, Àêêåðìàíñêèå ñòåïu w:Èç ïîëüñêîé ïîýçèè, Ìèíñê 1905, s. 85.
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Przek³ad tego wiersza jest doæ wierny, ale t³umacz zrezygnowa³ z budowy
sonetu w³oskiego, wprowadzaj¹c dwie zwrotki 4+4+6, zachowuj¹c rymy abba
i uk³ad wersów 13+12+12+13. W szeciowersowej strofie 13-zg³oskowiec t³umacz
zast¹pi³ strof¹ 13+12+13 13+12+12 o rymach abba, abba, cdc, ece. Puenta: ¯e
s³ysza³bym g³os z Litwy  Jedmy, nikt nie wo³a!, zachowa³a swoj¹ wymowê:
×òîá ñëûøàòü çîâ ñ Ëèòâû  Íî íåò íå  ïîçàâóò!.
T³umaczenie K. Olenina19 tak¿e wiernie oddaje obraz stepu i stopniowanie
ciszy. W tej wersji puenta równie¿ ma tak¹ sam¹ wymowê: Òàê íàïðÿãàþ ñëóõ,
÷òî ñëûøàë  áû äûõàíüå / Ïðèçûâ Ëèòâû...Íî íåò...Íèêòî íàñ íå çîâåò.
W przek³adzie fragmentów Pana Tadeusza: Íàáëþäåíèÿ íàä îáëàêàìè (Tadeusza uwagi malarskie nad drzewami i ob³okami z ks. III), Ìàòî÷íèê (Matecznik z ks. IV) t³umacz z omówionych wy¿ej powodów zrezygnowa³ z 13-zg³oskowca. Nieprzypadkowo Olenin siêgn¹³ tak¿e po wiersz S³owackiego W pamiêtniku
Zofii Bobrówny. Zestawmy fragmenty obu wersji jêzykowych wymienionego wy¿ej wiersza:
Niechaj mnie Zoka o wierszyk nie prosi,
Bo kiedy Zoka do ojczyzny wróci,
To ka¿dy kwiatek powie wierszyk Zosi,
Ka¿da je gwiazdka piosenke zanuci.
Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci,
S³uchaj bo to s¹ najlepsi poeci.
[...]
Dzisiaj daleko pojecha³em w goci
I dalej miê los nieszczêliwy goni,

Çîñÿ, ñòèõîâ ó ìåíÿ Òû íå òðåáóé,
Ñêîðî Òû áóäåøü íà ðîäèíå ñíîâà 
Òàì Òû óñëûøèøü ñèìôîíèþ íåáà,
Ñêàçêó ëþáüâè âàñèëüêà ãîëóáîãî,
Ââåðüñÿ ïîýòîì ïðåêðàñíéøèì â ìèðå,
Îãíåííûì ìàêîì è çâåçäàì â ýôèðå.
Íûíå â ãîñòÿõ ÿ æðåáèé óíîñèò
Äàëüøå, âñå äàëüøå ñêèòàëüöà â èçãíàíüå...20

T³umacz zachowa³ wszystkie cechy modelu liryki romantycznej, liryki zwrotu
do adresata  tu do adresata dzieciêcego, uwzglêdniaj¹c charakterystyczn¹ obrazowoæ i jêzyk. S³owa w ostatniej zwrotce by³y dla t³umacza szczególnie bliskie:
æðåáèé óíîñèò/ Äàëüøå, âñå äàëüøå i dodaje: ñêèòàëüöà â èçãíàíüå...
Dorofiej Bochan w Wilnie kontynuowa³ przek³ady utworów Juliusza S³owackiego. W artykule Èç ïîýçèè Þëèÿ Ñëîâàöêîãî21 zamieci³ napisane proz¹ wierne t³umaczenia kilku utworów, w tym tak aktualny w swojej wymowie Ãèìí
î çàõîäå ñîëíöà íà ìîðå, zawieraj¹cy s³owa: ß æå â òóìàí ïëûâó è ìîé
êîðàáëü èäåò íå â êðàé ðîäíîé áëóæäàÿ â òåìíûì îêåàíå . Prócz Hymnu
zamieci³ t³umaczenia utworu Ïðîêëÿòèå (Przekleñstwo. Do**) i Na sprowadze19
20
21

Ê. Îëåíèí, op. cit., s. 19.
Â àëüáîì Ñîôèè Áîáåð, [w:] ibidem, s. 24.
Âèëåíñêîå yòðo 1927, nr 12 (2049).
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nie prochów Napoleona. Do tradycji tej Bochan bêdzie siê odwo³ywaæ, pisz¹c
o wspó³czesnej poezji polskiej22. W Wilnie przet³umaczy³ on Króla Ducha pod
niezbyt trafnym tytu³em Êàðîëü Äóõ. Temu utworowi powiêci³ obszerny artyku³
pt. Î ìèñòè÷åñêîé ýïîïåå Þ. Ñëîâàöêîãî w miesiêczniku Óòåñ23.
Ten¿e t³umacz w wymienionej ju¿ antologii z roku 1905 zamieci³ kilka utworów Zygmunta Krasiñskiego. Byæ mo¿e wczeniej prze³o¿y³ Przedwit i Psalmy
przesz³oci. Pracê nad przek³adami innych jego wierszy kontynuowa³ w Wilnie,
drukuj¹c napisane proz¹ t³umaczenia w pimie Âèëåíñêîå yòðî w cyklu Èç
ïîýçèè... W numerze 1766 z roku 1926, w artykule Èç ïîýçèè Ñèãèçìóíòà
Êðàñèíñêîãî zamieci³ kilka utworów tego poety: Æåíùèíà (Do kobiety),
Êîëèçåé (Koloseum), Âîëíà, Ïñàëüì íàäåæäû (bez motta zawieraj¹cego odwo³anie do Ewangelii w. Jan i Objawienia w. Jana). Wybór Psalmu nadziei  jak
siê wydaje  nie by³ przypadkowy, np. jego zakoñczenie mog³o byæ odebrane
przez czytelników jako aktualne przes³anie: Ñëèøêîì äîëãî ìû, òîñêóÿ, ïåëè
ãîðå è ïå÷àëü; âðåìÿ áèòü â ñòðóíó èíóþ: â äåëî ñòàëü.
W Wilnie w latach 30. Bochan przyst¹pi³ do t³umaczenia utworów Norwida.
Nie podj¹³ siê tego wczeniej byæ mo¿e ze wzglêdu na trudnoci, jakie nastrêcza³a
treæ i forma poezji tego poety. Stanis³aw Cywiñski w artykule o Bochanie24 pisze,
¿e zapozna³ siê z przek³adami utworów Norwida pozosta³ymi w rêkopisach, m.in.
Pióro, Obyczaje i Kl¹twy. W t³umaczeniu Obyczajów pos³u¿y³ siê Bochan wierszem izometrycznym o sta³ej mierze tonicznej, charakterystycznym dla wielu
utworów polskiego poety. W roku 1935 odby³o siê specjalne wspólne posiedzenie
Sekcji Literacko-Artystycznej i Zwi¹zku Literatów Polskich powiêcone temu poecie. Na jego program sk³ada³ siê referat redaktora wileñskich pism W³adys³awa
Arcimowicza, wyg³oszony po rosyjsku, i utwory Norwida w przek³adzie D. Bochana, odczytane przez rosyjskich artystów25.
Do m³odego pokolenia emigracyjnych poetów nale¿a³ Gieorgij Sorgonin (Jerzy Rozwadowski). Urodzi³ siê on w 1904 r. w Irkucku. W Wilnie ukoñczy³
gimnazjum i podj¹³ studia prawnicze na USB, doktoryzuj¹c siê z prawa. W roku
1926 by³ organizatorem ko³a Áàðêà ïîýòîâ w Wilnie. Pracowa³ te¿ jako sekretarz s¹du apelacyjnego w Warszawie. Drukowa³ swoje utwory na ³amach prasy
wileñskiej, warszawskiej, lwowskiej. W latach 30. opublikowa³ dwa tomiki poezji:
Ñåâåðíîå (Narwa 1933), Âåñíà â äåêàáðå. Âòîðàÿ êíèãà ñòèõîâ (Wilno  War22
23
24

Íîâåéøàÿ ïîëüñêàÿ ïîýçèÿ, Ðóññêîå ñëîâî 1934, nr 46.
Óòåñ nr 1, s. 1214.
S. Cywiñski, O przek³adach przek³adach D. Bochana poezji rosyjskiej na jêzyk rosyjski,
rody Literackie 1936, nr 3, s. 1828.
25 Zob. Ìå÷ 1935, nr 10.
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szawa 1937). Inne zbiorki ukaza³y siê po wojnie, m.in. Ïîýìa þíîñòè ìîåé.
Èçáðàííîå 19331963. W 1970 r. wydano te¿ tom jego wierszy w t³umaczeniu
na jêzyk polski pt. nieg26. W jego utworach, jak pisze autor wstêpu Stanis³aw
Grochowiak, widoczny jest wp³yw tradycyjnej liryki romantyzmu i piewnoci
Jesienina.
W tomie Âåñíà â äåêàáðå Sorgonin zamieci³ przek³ady wierszy Zygmunta
Krasiñskiego Ê æåíùèíå i Stanis³awa Wyrzyñskiego Óêðûòàÿ íà ëóíå. Inne
t³umaczenia ukaza³y siê drukiem ju¿ po wojnie. W tomiku Ñòèõè î Ïîëüøå
(Warszawa 1959) znajduje siê przek³ad wiersza Adama Asnyka, a tak¿e poetów
wspó³czesnych: Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, W³adys³awa Broniewskiego,
Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, Stanis³awa Ryszarda Dobrowolskiego, Gabriela Karskiego. Po wojnie Sorgonin mieszka³ w Polsce, wspó³pracowa³ z ukazuj¹cym siê w Warszawie i £odzi w latach 19571962 pismem Ðóññêîå ñëîâî27.
Drugim okresem literackim, do którego najczêciej siêgano i jak mo¿na mniemaæ  nieprzypadkowo, by³ neoromantyzm (M³oda Polska). Przek³adano wiersze
Adama Asnyka, Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa, Boles³awa Lemiana.
Dorofiej Bochan w zbiorku Èç ïîëüñêîé ïîýçèè z roku 1905, jak równie¿
w prasie rosyjskiej zamieci³ m.in. wiersze A. Asnyka: Ñ÷àñòëèâà þíîñòü...
(Szczêsliwa m³odoæ), Åñëè ÿ áûë ïîìîëîæå (Gdybym by³ m³odszy, dziewczyno),
Íà ïîëå áèòâû (Na pobojowisku). W ró¿nych czasopismach w latach 19011912
opublikowa³ ponad 15 innych wierszy tego poety28. W artykule Àñíûê u åãî
ïîýçèÿ, napisanym w zwi¹zku z 30. rocznic¹ mierci poety, zamieci³ przek³ady
proz¹ nastepuj¹cych wierszy: Ìîëîäûì (M³odym), Ïòàøêà (Ptaszek), Êàê
ãðóñòíî ìíå (Ach, jak mi smutno ), Ñîæàëåíèå ( Skarga), Ñêàçêà ðàäóãè
(Bañ têczowa)29. T³umaczenia wierszy Asnyka podejmowa³ siê, jak ju¿ wspomniano, J. Sorgonin, a tak¿e Lidia Sienicka30 oraz Pawe³ Kolski31.
Zainteresowanie poezj¹ Jana Kasprowicza wykazywa³ zaprzyjaniony z polskim poet¹ Konstanty Balmont. Sporód mieszkaj¹cych w Polsce poetów-t³umaczy wyró¿niæ nale¿y Dorofieja Bochana, który w artykule Èç ïîýçèè ßíà
26
27

J. Sorgonin, nieg, wybór i s³owo wstêpne S. Grochowiak, Warszawa 1970.
Pismo to (1964, nr 12) zamieci³o kilka zdjêæ poety w zwi¹zku z 30-leciem dzia³alnoci
twórczej i cztery jego wiersze.
28 Zob. Polska literatura piêkna od XVI do pocz¹tków XX wieka w wydawnictwach rosyjskich
i radzieckich. Bibliografia przek³adów oraz literatury krytycznej w jêzyku rosyjskim, wydanych
w latach 17111975, zestawi³a I.£. Kurant, t. IIV, Wroc³aw 19821989.
29 Âèëåíñêîå Óòðî 1927, nr 51.
30 Ëþáëþ òåáÿ, Ðóññêîå ñëîâî 1934, nr 80.
31 Ê ÷åìó æàëåòü (Daremne ¿ale), Íàø ïóòü 1936, nr 4. Pawe³ Kolski mieszka³ w £ucku,
za swoje wiersze publikowa³ na ³amach lwowskiego pisma m³odzie¿owego Íàø ïóòü i wileñskiego Póññêîå ñëîâî.
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Êàñïðîâè÷à zamieci³ przet³umaczone proz¹ wiersze z cyklu Anima lachrymans:
Ïðèâåò òåáå, Ñîíåòû, Øóì äåðåâüåâ i Èç ãèìíà ,,Dies irae32.
Do twórczoci Leopolda Staffa siêga³a Lidia Sienicka (1890 ?1973). Jej
biogram zawarty w s³owniku Krejda33 i na stronie Áàëòèéñêèé Àðõèâ wymaga
uzupe³nieñ. Sienicka mieszka³a przed wojn¹ w Równem, w roku 1939 przenios³a
siê do Warszawy. W czasie powstania warszawskiego sp³on¹³ jej dorobek poetycki: przygotowany do druku tomik Âòîðàÿ æèçíü, zawieraj¹cy oko³o 100 wierszy,
w tym przek³ady z polskiego i francuskiego, antologia poezji francuskiej, a tak¿e
zbiór sztuk dla dzieci. Sienicka zamieszka³a po wojnie w Piotrkowie Trybunalskim34. W roku 1964 wyjecha³a do Stanów Zjednoczonych. Tam ukaza³ siê tom
jej wierszy Ëåäÿíûå óçîðû. W okresie miêdzywojennym swoje wiersze zamieszcza³a w prasie wileñskiej (g³ównie), warszawskiej, lwowskiej, w antologiach
Ñáîðíèê ðóññêèõ ïîýòîâ (Lwów 1930), Àíòîëîãèÿ ðóññêîé ïîýçèè â Ïîëüøå
(Warszawa 1937) i Æóðíàë cîäðóæåñòâà (Wyborg). Z poetów polskich t³umaczy³a utwory Leopolda Staffa, Adama Asnyka, Stanis³awa Wyrzyñskiego. Opublikowa³a utwory Staffa Îñåííåå ïèñüìî i Êóáîê ìîåãî ñåðäöà (Puchar mojego
serca) z tomiku Sny o potêdze (Russkoje s³owo 1935, nr 223). Po wojnie
w roku 1962 w pimie Ðóññêèé ãîëîñ zamieci³a ten¿e utwór bez tytu³u, który
zastêpuj¹ pierwsze s³owa Êàê áåðåæíî ìîå ñåðäöå òèõîå íåñó ÿ35. Lektura jej
utworów wskazuje na pokrewieñstwo z poezj¹ Staffa, szczególnie w sposobie
przedstawiania przyrody.
O twórczoci Staffa pisa³ te¿ kilkakrotnie D. Bochan, m.in. w artyku³ach: Ñpåäè
êíèã è ïèñàòåëåé i Ñðåäè ïîëüñêèõ ïèñàòåëåé è ïóáëèöèñòîâ36. Ten ostatni
artyku³ powsta³ z okazji przyznania Leopoldowi Staffowi doktoratu Uniwersytetu
Warszawskiego w roku 1939. Wiersze Staffa t³umaczy³ tak¿e Gieorgij Sorgonin.
Do twórczoci Boles³awa Lemiana siêga³ Jewienij Wadimow (Jurij Lisowski).
Przebywa³ on najpierw w Jugos³awii i we Francji, gdzie wydawa³ zbiory swojej
poezji, nastêpnie zamieszka³ w Polsce. Opublikowa³ tu dwa tomiki wierszy: Ðóññêàÿ êóëüòóðà (Warszawa 1937), Ñâåòe òèõèé (Wilno 1938), wspó³pracowa³
z pras¹ rosyjsk¹ w Polsce: Ðóññêîå ñëîâî, Íàøå âðåìÿ, Ñëîâî,
Âîñêðåñíîå ÷òåíèå. Jego dalszy los po roku 1944 nie jest znany37. Przet³umaczy³ on wiersz Lemiana Äåâà38 i w tomie Ðóññêàÿ êóëüòóðà zamieci³ przek³ad
32
33
34
35
36
37
38

Âèëåíñêîå Óòðî 1926, nr 1742.
Ñëîâàðü ïîýòîâ Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ, ðåä. Â. Êðåéäà, Saint Petersburg 1999, s. 6465.
Zob. Ý. Ãåðøòåéí, Â ãîñòÿõ ó Ëèäèè Ñåííèöêîé, Ðóññêèé ãîëîñ 1961, nr 910.
Èç Ë. Ñòàôôà,  Ðóññêèé ãîëîñ, 1962, nr 4.
Ðóññëîå ñëîâî 1938, nr 154; Íîâîå âðåìÿ 1939, nr 34.
Zob. biogram Wadimowa w: Áàëòèéñêèé Àðõèâ, [online] <www.mochola.org/russiaabroad>.
Ðóññêîå ñëîâî 1934, nr 64.
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utworu Dziewczyna pod tytu³em Äâåíàäöàòü áðàòüåâ, íà ìîòèâàõ Áîëåñëàâà
Ëåñüìÿíà39. Utwory Lemiana t³umaczy³ te¿ K. Olenin (Îòúåçä i Ñðåäè
ãåîðãèíîâ)40.
Siêgano te¿ do twórczoci poetów wspó³czesnych. Ukaza³o siê kilka przek³adów utworów Juliana Tuwima. Zainteresowanie tym poet¹ wynika³o byæ mo¿e
z jego popularnoci wród Rosjan jako t³umacza utworów Puszkina, Gogola, Tiuczewa, Briusowa, B³oka, Siewierianina, Balmonta i innych41, a tak¿e z powodu
jego kontaktów Zwi¹zkiem Rosyjskich Pisarzy i Dziennikarzy (Ñîþç póññêèõ
ïèñàòåëåé è æóðíàëèñòîâ) i ze Stowarzyszeniem Literackim (Ëèòåðàòóðíîå
ñîäðóæåñòâî). Towarzystwa te zorganizowa³y nawet wieczór z udzia³em Tuwima.
Poeta ten uczestniczy³ w inauguracji klubu Domek w Ko³omnie, za w czasie
bankietu wydanego na czeæ Balmonta w Warszawie wyg³osi³ przemówienie, nazywaj¹c go przyjacielem Polski42.
D. Bochan w artykule Î æåíùèíå è ëþáüâè omówi³ wymieniony temat na
przyk³adzie poezji polskiej, odwo³uj¹c siê do twórczoci A. Michauxa, K. Przerwy-Tetmajera, L. Rydla i do wiersza J. Tuwima43. Sofija Koncewicz przet³umaczy³a utwór Tuwima Z okruszynami m³odoci pod rosyjskim tytu³em: ×òî
ñ êðîõàìè þíîñòè44. Popularne wiersze dla dzieci Juliana Tuwima drukowa³o
ukazuj¹ce siê w Wilnie pismo Ðîäíîå ñëîâî.
Siêgano i do twórczoci innych wspó³czesnych poetów. Szczególne zainteresowanie literatur¹ polsk¹ i polskim ¿yciem literackim wykazywa³o rosyjskie rodowisko w Wilnie, wspó³pracuj¹ce ze Zwi¹zkiem Zawodowym Literatów Polskich,
z polskimi twórcami, pracownikami nauki, z polsk¹ pras¹. W czasie rosyjskich
czwartków literackich dyskutowano na temat twórczoci Teodora Bubnickiego
i Jadwigi Wokulskiej (Piotrowiczowej), której Bochan powiêci³ artyku³ pt.
Î òâîð÷åñòâå ßäâèãè Âîêóëüñêîé45, chwal¹c jej prozê (Skarb w Ibrahimcach)
i cytuj¹c utwory poetyckie: Ñêðÿáèí, Ñòèõè áåç ïðîãðàììà. Wczeniej, w roku
1934, odby³ siê wieczór powiêcony twórczoci wileñskich poetów46. Inny artyku³
Bochana dotycz¹cy najnowszej poezji polskiej zawiera³ fragment utworu Teodora
39

Ðóññêàÿ êóëüòóðà è äðóãèå èçáðàííûå ñòèõîòâîðåíèÿ 19321936, Âàðøàâà 1937.
Ê. Îëåíèí, op. cit.
Zob. J. Tuwim, Dzie³a, t. 4: Przek³ady poetyckie, cz. I, Warszawa 1959.
Wiadomoci Literackie 1927, nr 18 i 22.
Èç ïîëüñêîé ïîýçèè. Î æåíùèíå è ëþáüâè, Âèëåíñêîå yòðî 1925, nr 1410.
Zob. Ìå÷ 1936, nr 48. S. Koncewicz nale¿a³a do Ëèòåðàòóðíîãî ñîäðóæåñòâà, wspó³pracowa³a z pismem Çà Ñâîáîäó. Wiersz zamieci³a póniej w zbiorze Àíòîëîãèÿ ðóññêîé
ïîýçèè â Ïîëüøå, Warszawa 1937.
45 Èñêðà 1936, nr 23.
46 Zebranie sekcji odby³o siê pod koniec 1934 r. Zob. te¿ Ä. Áîõàí, Î òâîð÷åñòâå ßäâèãè
Âîêóëüñêîé, Èñêðà 1936, nr 23.
40
41
42
43
44
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Bujnickiego Elegia, omówienie zastosowania budowy wiersza Majakowskiego
w utworze Majakowski i wzmiankê o wierszu Modlitwa do Matki Boskiej47.
W czasie jednego z czwartków omawiano zawartoæ literack¹ pisma rody
Literackie: twórczoæ Aleksandra Rymkiewicza, Jerzego Putramenta, Jerzego Zagórskiego, Teodora Bujnickiego (cytuj¹c fragmenty wierszy po polsku), artyku³
Józefa Maliñskiego o grupie poetyckiej ¯agary i inne48.
Prócz wymienionych ju¿ poetów, zarówno dawnych, jak i wspó³czesnych,
t³umaczono wiersze: Kornela Ujejskiego (D. Bochan), Aleksandra Michauxa
(D. Bochan), T. Knolla (J. Wadimow), Czes³awa Jankowskiego (D. Bochan),
Stanis³awa Wyrzyñskiego (D. Bochan, L. Sienicka, G. Sorgonin), Józefa Ga³uszki
(D. Bochan), W³odzimierza S³obodnika (L. Gomolicki), a tak¿e Czes³awa Jastrzêbca-Koz³owskiego (J. Wadimow)49.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e publikacje emigranta Sergiusza (Siergieja) Ku³akowskiego, który by³ historykiem literatury i po³o¿y³ du¿e zas³ugi w popularyzowaniu literatury polskiej wród emigracji rosyjskiej50, natomiast rzadko sam dokonywa³ przek³adów poezji polskiej. Obszerna publikacja pt. Ñîâðåìåííûå
ïîëüñêèå ïîýòû â î÷åðêàõ Ñåðãåÿ Êóëàêîâñêîãî è ïåðåâîäàõ Ìèõàèëà
Õîðîìàíñêîãî (Berlin 1929) zawiera przegl¹d twórczoci poetów polskich pocz¹wszy od M³odej Polski, omawia podobieñstwa z rosyjsk¹ poezj¹, zwraca uwagê na polsko-rosyjskie kontakty literackie. Rozwa¿ania historycznoliterackie Ku³akowskiego ilustrowa³y przek³ady na jêzyk rosyjski utworów wielu poetów polskich
dokonane przez Micha³a Choromañskiego.

***
Artyku³ ten ma charakter rekonesansu. W odniesieniu do kilku twórców i kilku utworów pos³u¿ono siê elementami analizy, w wiêkszoci jednak poprzestano
na wymieniu nazwisk i tytu³ów wierszy. Wspomniano te¿ o przyczynach zainteresowania siê literatur¹ polsk¹ przez poszczególnych poetów, jak te¿ przez rodowisko twórcze emigracji rosyjskiej. Problem ten wci¹¿ wymaga badañ i szerszego
opracowania.
47

Íîâåéøàÿ ïîëüñêàÿ ïîýçèÿ, Ðyññêðå ñëîâî 1934, nr 46. Wiersze pochodz¹ z tomiku Po
omacku, Wilno 1933.
48 Ðóññêîå ñëîâî 1935, nr 110.
49 Å. Âàäèìîâ, Ñâ. Åâàíãåëèñò Ëóêà, [w:] Ñâåòå òèõèé.Âòîðàÿ òåòðàäü èçáðàííûõ
áàëëàä è ñòèõîòâîðåíèé, Wilno 1938, s. 23.
50 Zob. T. Zienkiewicz, Sergiusz Ku³akowski  popularyzator literatury polskiej w rodowisku
emigracji rosyjskiej, Acta Polono-Ruthenica 2000, t. V, s. 151160, idem, Ñåðãåé Êóëàêîâñêèé
 ïîïóëÿðèçàòîð ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû ñðåäè ðóññêîé ýìèãðàöèè, Íîâàÿ Ïîëüøà 2005, nr 5,
s. 6366.
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Summary
The poets of Russian emigration and their interests in Polish literature

The analysis of writing by Russian poets-emigrants used to live in Poland in mid-war period
shows, that part of their pieces were inspired by Polish literature. In Russian newspapers and
collections of poetry can be found poems, which are translations from Polish literaturê and contain
themes from poems by Polish poets. Writers like: D. Bochan, I. Kulisz, K. Olenin. L. Sienicka,
G. Sorgonin, J. Wadimow, L. Gomolicki, P. Kolski, S. Koncewicz and others, often reach to Polish
poets writings  both old pieces and contemporary. Their interests were often focus on romantic
poetry (A. Mickiewicz, J. S³owacki, Z. Krasiñski and their poems written during the emigration). The
main reason of this particular interests was the resemblance of Polish and Russian emigrants fate.
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Ñëàâÿíñêèå âîçâûøåííûå èäåè ñâîáîäû, îáùíîñòè
è áðàòñòâà â ïèñüìàõ ðàçíûõ ëèö ê Ë.Í. Òîëñòîìó
è åãî îòâåò Ñòåôàíèè Ëÿóäûí-Õøàíîâñêîé
Ïîëüñêîé æåíùèíå (Îäíîé èç ìíîãèõ)
Èçäðåâëå äîáðûå è ãîðäûå ñàðìàòû
Òðóäîì è äîáëåñòüþ, è ëèðîþ áîãàòû.
Ìû îáùåé Ðîäèíû Ñëàâÿíñêîé ñûíîâüÿ.
Ñëàâÿíñêèé îáùèé äîì, Ñëàâÿíñêàÿ ñåìüÿ1.

Î.Á. Èîíàéòèñ, çíàòîê è öåíèòåëü òâîð÷åñòâà Ë.Í. Òîëñòîãî, ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî êîíñòàòèðóåò: Òîëñòîé îñòðî ÷óâñòâóåò ëè÷íóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà íåñïðàâåäëèâîñòü öàðÿùóþ â ìèðå. [...] Òîëñòîé
÷óâñòâóåò ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü èìåííî ïåðåä âñåì ÷åëîâå÷åñòâîì íå
ðàçëè÷àÿ Ñâîèõ è ×óæèõ. Îí îáðàùàåòñÿ êî âñåì íàðîäàì, âèäÿ
áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, ñòîÿùåãî íà êðàþ ãèáåëè. Ìèð
áûë îñâåùåí ó÷åíèåì Õðèñòà, â îñíîâå êîòîðîãî áûëà ëþáîâü, íå ê êàêîìóòî îòäåëüíîìó ÷åëîâåêó, à êî âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó, ê ëþáîìó ÷åëîâåêó [...].
Ãäå æå èñòî÷íèê äîáðà è çëà? Îí â ÷åëîâåêå. Òîëñòîé ïèøåò î òîì, ÷òî
÷åëîâåê âèíîâåí âî çëå è îòâåòñòâåíåí çà óñòàíîâëåíèå öàðñòâà äîáðà.
Àðåíà áîðüáû äîáðà è çëà  òîò æå ÷åëîâåê. Îò íåãî çàâèñèò óñòàíîâëåíèå
äîáðà êàê â íåì ñàìîì, òàê è âî âñåì ìèðå. Â ýòîì âåëèêîå ïðåäíàçíà÷åíèå
÷åëîâåêà â ìèðå, îïðåäåëåííûå åìó Áîãîì2.
Ê îãðîìíîìó íàøåìó ñîæàëåíèþ, è íûíå ìèð äàëåê îò òîëñòîâñêèõ
ìå÷òàíèé. È ñîâåðøåííî ïðàâ âûäàþùèéñÿ ÷åøñêèé òîëñòîâåä Ñòåôàí
Êîëàôà, êîãäà ïèøåò: È òåïåðü ñëåäóåò ðàñêðûâàòü äóõîâíîå è íðàâñòâåííîå íàñëåäèå Òîëñòîãî è áðàòü åãî íà âîîðóæåíèå ïðîòèâ »ðàçáîéíè÷üèõ
1
2

À.Ç. Äìèòðîâñêèé, Ïîëÿêàì Áðàòüÿì. Ïîñëàíèå. 2224 èþíÿ 2007 ã. Îëüøòûí-Êîðòîâî.
Î.Á. Èîíàéòèñ, Ë.Í. Òîëñòîé. Çàêîí íàñèëèÿ è çàêîí ëþáâè: ÷åëîâåê è ìèð,
ßñíîïîëÿíñêèé ñáîðíèê 2006, Ñòàòüè, ìàòåðèàëû, ïóáëèêàöèè, Èçäàòåëüñêèé Äîì ßñíàÿ
Ïîëÿíà, Òóëà 2006, ñ. 147, 149, 152.
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ãíåçä« íàøåãî âðåìåíè3. Ñòåôàí Êîëàôà íàçûâàåò Ë.Í. Òîëñòîãî ïðîðîêîì
çàïàäíûõ è þæíûõ ñëàâÿí, ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàåò òîëñòîâñêóþ êîíöåïöèþ âñåîáùåãî ðåëèãèîçíîãî åäèíåíèÿ» êàê àëüòåðíàòèâó «ñëàâÿíîôèëüñêîìó è ïàíñëàâÿíîôèëüñêîìó åäèíåíèþ4. È, ïðåæäå âñåãî, èìåþòñÿ
çäåñü â âèäó ðåëèãèîçíî-ýòè÷åñêèå êîíöåïöèè ïèñàòåëÿ  â Ðîññèè íàçûâàåìûå
òîëñòîâñòâîì, íà çàïàäå  òîëñòîèçìîì.
Îãðîìíóþ ðîëü â ðàñïðîñòðàíåíèè ðåëèãèîçíî-ýòè÷åñêèõ èäåé Ë.Í. Òîëñòîãî â ñëàâÿíñêîì ìèðå ñûãðàëè ñëåäóþùèå ó÷åíûå è ïèñàòåëè  áîëãàðû:
Õðèñòî Ôåîäîñüåâè÷ Äîñåâ (18861919), ñîòðóäíèê æóðíàëà Âúçðàæäàíå5,
ïîëÿêè: Ìàðèàí Çäçåõîâñêèé6 è Jan Niecis³aw Ignacy Baudouin de Courtenay,
èëè êàê åãî â Ðîññèè âåëè÷àëè Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ Áîäóýí äå Êóðòåíý7,
ñëîâàêè: Àëüáåðò Øêàðâàí, âðà÷ è ïîñëåäîâàòåëü Òîëñòîãî (18691926)
è Äóøàí Ìàêîâèöêèé (18661921), àâòîð íåïðåâçîéäåííûõ ßñíîïîëÿíñêèõ
çàïèñîê: Ó Òîëñòîãî (19041910), èçäàííûõ èçäàòåëüñòâîì Íàóêà
â ÷åòûðåõ êíèãàõ â ðàìêàõ Ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäñòâà (ò. 90, Ìîñêâà
19791981), íåïîäðàæàåìûé çíàòîê è öåíèòåëü, êàê ðóññêèé ëèòåðàòóðû
è êóëüòóðû8, òàê è âñåõ äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ.
Áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîé èíèöèàòèâå Äóøàíà Ìàêîâèöêîãî, íðàâîó÷èòåëüíûå èäåè àâòîðà Èñïîâåäè ïðîíèêàëè ê âåñüìà øèðîêîìó êðóãó
ñëàâÿíñêèõ ÷èòàòåëåé, à òàêæå îáùåñòâ, ÷òî íàõîäèëî ñâîå ÿðêîå ïåðåâîïëîùåíèå âî ìíîãèõ ñëàâÿíñêèõ ïèñüìàõ, íàïðàâëåííûõ ïèñàòåëþ çåìëè
ðóññêîé, â ßñíóþ Ïîëÿíó. Íèæå ïðèâîäèì íàèáîëåå ÿðêèå ïðèìåðû,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ðîäñòâå è áðàòñòâå ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ. Ýòà èäåÿ
îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâèëàñü â ïèñüìå ê Ë.Í. Òîëñòîìó, êîòîðîå íàïðàâèëî
åìó Âñåñëàâÿíñêîå Îáùåñòâî Ñëàâèÿ. Ýòî î÷åíü õàðàêòåðíîå ïèñüìî,
â êîòîðîì âåñüìà ÿðêî âûðàçèëèñü âîçâûøåííûå èäåè ñâîáîäû, îáùíîñòè
è áðàòñòâà âñåõ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèðîâûì èçìåðåíèåì
îáùå÷åëîâå÷åñêèõ èäåàëîâ. Ïðèâîäèì åãî ïîëíîñòüþ, áåç ñîêðàùåíèé:
3

Ñ. Êîëàôà, Ëåâ Òîëñòîé è ñëàâÿíñêèé ìèð â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì, [â:] Ëåâ Òîëñòîé
è ñîâðåìåííûé ìèð, ÷. I: Èäåè Ë.Í. Òîëñòîãî â êîíòåêñòå ñîâðåìåííîé ýïîõè, Òóëà 1998, ñ. 174.
4 Ñì.: S. Kîlafa, Ëåâ Òîëñòîé è ñëàâÿíñêèé ìèð â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì, [w:] Lew To³stoj i kultury s³owiañskie, pod red. B. Bia³okozowicza, Wyd. UWM, Olsztyn 2005, s. 99120.
5 Ñì.: Õ. Äîñåâ, Âáëèçè ßñíîé Ïîëÿíû (19071909), Ìîñêâà s.d., Èçäàíèå Ïîñðåäíèêà,
¹ 1147.
6 Ñì.: B. Bia³okozowicz, Marian Zdziechowski i Lew To³stoj, Wyd. £uk, Bia³ystok 1995,
s. 314, nlb. 2, liczne ilustracje.
7 Á. Áÿëîêîçîâè÷, Íåèçâåñòíàÿ ñóäüáà ñòàòüè  èññëåäîâàíèÿ È.À. Áîäóýíà äå Êóðòåíý
Ë.Í. Òîëñòîé è ñìåðòíàÿ êàçíü, Âåñòíèê Íèæåãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî, ñåðèÿ Ôèëîëîãèÿ, âûïóñê 1, Íèæíèé Íîâãîðîä 1999, ñ. 8898.
8 . Kalafa, K souhvézdi ruské literatury. Duan Makovický u Tolstého, Èechova a Gorkého
Universita Karlova, Praha 1974, ss. 150, 2 nlb.
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Äîðîãîé Ó÷èòåëü
Ëåâ Íèêîëàåâè÷!
Âñåñëàâÿíñêîå îáùåñòâî Ñëàâèÿ ÷åñòâîâàëî ïàìÿòü äíÿ ñîææåíèÿ
âåëèêîãî ÷åøñêîãî ðåôîðìàòîðà ßíà Ãóñà. Áûë ðàçâåä¸í êîñò¸ð, îêîëî
êîòîðîãî ïðåäñòàâèòåëè ñëàâÿíñêèõ íàðîäíîñòåé ãîâîðèëè ðå÷è. Òóò æå
âñïîìíèëè äðóãîãî âåëèêîãî Ñëàâÿíèíà  ðåôîðìàòîðà, Ëüâà Íèêîëàåâè÷à
Òîëñòîãî, è áûëî ðåøåíî îòïðàâèòü, â çíàê ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ êî âñåé
æèçíè è äåÿòåëüíîñòè âåëèêîãî ïèñàòåëÿ Çåìëè Ðóññêîé, êàðòèíó
ñ èçîáðàæåíèåì ñîææåíèÿ ßíà Ãóñà. Âñåñëàâÿíñêîå îáùåñòâî Ñëàâèÿ
â Ìîñêâå, ñòàâÿùåå ñâîåé çàäà÷åé ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäè Ñëàâÿí èäåé
ñâîáîäû, ðàâåíñòâà è áðàòñòâà ñ îñîáåííîé ãîðäîñòüþ ñîçíàåò, ÷òî â íàø
âåê íàöèîíàëüíîãî øîâèíèçìà è ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè, æèâåò
è ðàáîòàåò ãåíèàëüíûé ìûñëèòåëü è õóäîæíèê ñëîâà, êîòîðûé íåóñòàííî
ïðîâîçãëàøàåò èäåè íàöèîíàëüíîé ñîëèäàðíîñòè (îñíîâàííîé íà
îáùå÷åëîâå÷åñêèõ íà÷àëàõ) è ïðèíöèïå åäèíîãî õðèñòèàíñòâà. Ýòè èäåè
îñîáåííî äîëæíû áûòü äîðîãè Ñëàâÿíñòâó, êîòîðîå ïîãèáëî îòòîãî, ÷òî
ïîä÷åðêèâàëî íå òî, ÷òî îáúåäèíÿåò äóõîâíî ëþäåé, à íàîáîðîò òî, ÷òî èõ
ðàçúåäèíÿåò. Ðàíüøå âñåãäà ãîâîðèëè: ÿ ïðàâîñëàâíûé, ÿ êàòîëèê,
ÿ ïðîòåñòàíò, à òàêæå: ÿ ðóññêèé, ÿ ÷åõ, ÿ ïîëÿê, ÿ áîëãàðèí,
ÿ ñåðáî-õîðâàò  è òàê äàëåå. Îáùåñòâî æå Ñëàâèÿ ãîâîðèò:
ÿ õðèñòèàíèí, ÿ ñëàâÿíèí, âñå ëþäè äîëæíû áûòü áðàòüÿìè íå òîëüêî ïî
êðîâè, íî è ïî äóõó. Èëè, êàê ïðåêðàñíî âûðàçèëñÿ ÷åøñêèé ïîýò ßí Êîëëàð:
È ïóñòü íà çîâ Òâîé »Ñëàâÿíèí«, îòâåòèò ýõî ×åëîâåê!
Îáùåñòâî íàäååòñÿ, ÷òî Âû îñ÷àñòëèâèòå åãî ïðèíÿòèåì ñêðîìíîãî åãî
äàðà.
Ïðåäñåäàòåëü: ×åõ, Ñâÿòîïîëê Êîíè÷åê
Ñåêðåòàðü: Ðóññêèé, Ô. Àðèñòîâ9.

Âìåñòå ñ ïèñüìîì îò 23 èþíÿ (6 èþëÿ) 1909 ãîäà îò Ìîñêîâñêîãî
îòäåëåíèÿ Âñåñëàâÿíñêîãî Îáùåñòâà Ñëàâèÿ áûëà ïðèñëàíà ëèòîãðàôèÿ
ñ êàðòèíû ÷åøñêîãî õóäîæíèêà Âåíöåñëàâà ×¸ðíîãî (Èerny)  Ñîææåíèå
ßíà Ãóñà. Íà ìåäíîé äîñêå ðàìû áûëà ïîìåùåíà ñëåäóþùàÿ íàäïèñü:
Âåëèêîìó ðóññêîìó ðåôîðìàòîðó Ëüâó Íèêîëàåâè÷ó Òîëñòîìó íà ïàìÿòü
î äíå ñîææåíèÿ ÷åøñêîãî ðåôîðìàòîðà ßíà Ãóñà 23 èþíÿ (6 VII) 1415 ãîäà.
Êàðòèíà äî ñèõ ïîð âèñèò â ßñíîïîëÿíñêîì Äîìå-Ìóçåå Ë.Í. Òîëñòîãî.
Ë.Í. Òîëñòîé âåñüìà ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàë äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâà
Ñëàâèÿ, êîòîðîå ñòàâèëî â êà÷åñòâå ñâîåé ïðîãðàììû îñâîáîæäåíèå
9 Ïèñüìî ê Ë.Í. Òîëñòîìó îò 23 èþíÿ (6 èþëÿ) 1909 ã. õðàíèòñÿ â Îòäåëå Ðóêîïèñåé
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ìóçåÿ Ë.Í. Òîëñòîãî â Ìîñêâå, èíâåíòàðíàÿ îïèñü ¹ 45519.
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Ñëàâÿí îò íàöèîíàëüíîãî óãíåòåíèÿ è ñîçäàíèå Ñîþçà íàðîäîâ, îáúåäèíÿþùåãî è äðóãèå íàðîäíîñòè. Ìîñêîâñêîå Îòäåëåíèå ýòîãî Îáùåñòâà
áûëî îðãàíèçîâàíî â 1901 ãîäó. Íàïðàâëåíèå åãî äåÿòåëüíîñòè ïðèâåòñòâîâàë Ë.Í. Òîëñòîé, ÷òî è âûðàçèëîñü âåñüìà îò÷åòëèâî â áëàãîäàðñòâåííîì
îòâåòå ïèñàòåëÿ: Îáùåñòâó Ñëàâèÿ.
ßñíàÿ Ïîëÿíà, 8 èþíÿ 1909 ã.
Äîðîãèå áðàòüÿ,
Ïèñüìî Âàøå ãëóáîêî òðîíóëî ìåíÿ. Âñåé äóøîé æåëàë áû áûòü õîòü
â ñàìîé ìàëîé äîëå òåì, ÷åì Âû ìåíÿ ïðèçíàåòå.
Íå ìîãó íå âåðèòü â èñêëþ÷èòåëüíîå çíà÷åíèå ñëàâÿíñòâà äëÿ îáúåäèíåíèÿ
íå òîëüêî õðèñòèàí, íî è âñåõ ëþäåé, êàê ïðåêðàñíî âûðàæåíà ýòà ìûñëü
ó Êîëëàðà.
Áëàãîäàðþ çà ïîäàðîê.
Ëåâ Òîëñòîé10

Ê Ë.Í. Òîëñòîìó êîððåñïîíäåíòû èç ñëàâÿíñêèõ ñòðàí îáðàùàëèñü ïî
ñàìûì ðàçíîîáðàçíûì âîïðîñàì. Ê ïðèìåðó, ñåðáñêàÿ äåâóøêà ïàòðèîòêà èç
Áåëãðàäà, Àíäæà Ìèòà Ïåòðîâè÷åâà ïðîñèëà ïèñàòåëÿ âûñòóïèòü â çàùèòó
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû, íàñèëüñòâåííî ïðàâîì ñèëüíåéøåãî âêëþ÷åííûõ
â ñîñòàâ Àâñòðèè. Ë.Í. Òîëñòîé íå òîëüêî îòâåòèë åé ïèñüìîì, íî
è íàïèñàë áîëüøóþ ñòàòüþ Î ïðèñîåäèíåíèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû
ê Àâñòðèè (1908), â êîòîðîé âåñüìà îáøèðíî èçëîæèë ñâîè ðåëèãèîçíîýòè÷åñêèå âçãëÿäû íà ñëîæíûå ïðîáëåìû ñîñóùåñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâ
è ìèðíîå ñîæèòåëüñòâî ëþäåé ìåæäó ñîáîé11.
Äîâîëüíî ìíîãî ïèñåì Ë.Í. Òîëñòîé ïîëó÷àë èç ×åõèè è Ñëîâàêèè.
Ê ïðèìåðó, Îñèï Âûñîêû èç ×åõèè â ïèñüìå, íàïèñàííîì â Ïðàãå 5 íîÿáðÿ
1909 ãîäà, îáðàòèëñÿ ê Ë.Í. Òîëñòîìó ñî ñëåäóþùèì ïèñüìîì:
Âàøå Ñèÿòåëüñòâî!
Ó ìåíÿ íå õâàòàåò ñëîâ, ÷òîáû âûðàçèòü ìîå ïî÷òåíèå ê Âàì è íå íàõîæó
äîâîäîâ äëÿ îïðàâäàíèÿ òîãî ïèñüìà, íî ïðîèçâåäåíèÿ Âàøè, êîòîðûå
äîñòèãëè òàêîé èçâåñòíîñòè âî âñ¸ì ìèðå, à ó íàñ â ×åõèè, ãäå ñëåäèì, çà
10 Ë.Í. Òîëñòîé, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, ñåðèÿ òðåòüÿ: Ïèñüìà, ò. 80, ÃÈÕË, Ìîñêâà
1955, ñ. 10.
11 Ë.Í. Òîëñòîé, Î ïðèñîåäèíåíèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû ê Àâñòðèè, [â:] Ë.Í. Òîëñòîé
Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, ñåðèÿ ïåðâàÿ: Ïðîèçâåäåíèÿ, ÃÈÕË, Ìîñêâà 1956, ò. 37, ñ. 222229.
Ñì. òàêæå: B. Bia³okozowicz, Marian Zdziechowski i Lew To³stoj..., îñîáåííî ÷. IV: Ïåðåïèñêà
Çäçåõîâñêîãî ñ Äóøàíîì Ìàêîâèöêèì è ñòàòüÿ Ë.Í. Òîëñòîãî Î ïðèñîåäèíåíèè Áîñíèè
è Ãåðöåãîâèíû ê Àâñòðèè, ñ. 183211, 292298.
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âñåìè ñîáûòèÿìè ïðîèñõîäÿùèìè â Ðîññèè ñî ñäâîåííûì âíèìàíèåì,
çàñòàâëÿþò ìåíÿ âûðàçèòü Âàì ñâîþ ãëóáîêóþ ïðåäàííîñòü è îñìåëèòñÿ
îáðàòèòüñÿ ê Âàì ñ íàñòîÿùåé ïðîñüáîé.
ß âåñüìà âûñîêî öåíèë áû ïàìÿòü èç ðóê Âàøèõ, êîòîðûå ñëóæèëè áû
ïîñðåäíèêîì ìåæäó äóõîì Âàøèì è ìèëëèîíàìè, à ïîñåìó îñìåëèâàþñü
ïðîñèòü ïîäïèñè Âàøåé è ïðîñòèòü çà áåñïîêîéñòâî.
Â Ïðàãå, 5 íîÿáðÿ 1909 ã.12

Ê Ë.Í. Òîëñòîìó ïèñüìà ïèñàëè òàêæå ÷åõè, ïðîæèâàþùèå â Ðîññèè.
Òàê, íàïðèìåð, ïðîôåññîð Ïåòåðáóðãñêîé Êîíñåðâàòîðèè Èãíàòèé Âîÿ÷åê â
ïèñüìå îò 20 ÿíâàðÿ 1892 ãîäà, îáðàòèëñÿ ê ïèñàòåëþ ñî ñëåäóþùåé
ïðîñüáîé: Îäíî Ñëàâÿíñêîå Îáùåñòâî ïèñàòåëåé â Àâñòðèè ïîðó÷èëî ìíå
âûïðîñèòü îò Âàøåãî Ñèÿòåëüñòâà íåñêîëüêî ñòðî÷åê ïèñüìà, êîòîðîå
íàçâàííîå Îáùåñòâî íàìåðåíî õðàíèòü êàê ðåëèêâèþ íà âå÷íîå âðåìÿ13.
Ë.Í. Òîëñòîé ïîëó÷àë òîæå ìíîãî÷èñëåííûå ïèñüìà îò ïîëÿêîâ  íà
ðóññêîì, ïîëüñêîì, íåìåöêîì, ôðàíöóçñêîì, àíãëèéñêîì ÿçûêàõ è íà
ýñïåðàíòî14. Ñîäåðæàíèå èõ ñàìîå ðàçíîîáðàçíîå  îò ñóãóáî ëè÷íûõ
ïðîáëåì, ïåðåâîäîâ ñî÷èíåíèé ïèñàòåëÿ íà ïîëüñêèé ÿçûê15, ïðåñëåäîâàíèÿ
ïîëÿêîâ â Ðîññèè è Ãåðìàíèè, ðàçâèòèÿ ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû, êóëüòóðû
è èñêóññòâà, ïî ïðîáëåìû ïàöèôèçìà, âîéíû è ìèðà, òîëñòîâñêîãî
ïîíèìàíèÿ íåïðîòèâëåíèÿ çëó íàñèëèåì, õðèñòèàíñêîãî ìèëîñåðäèÿ,
âñåïðîùåíèÿ, ëþáâè ê áëèæíåìó ñâîåìó, à òàêæå ðåøèòåëüíîãî
è ïîñëåäîâàòåëüíîãî îñóæäåíèÿ ïèñàòåëåì âñåõ è âñÿ÷åñêèõ âîéí, âîèíñêîé
ïîâèííîñòè è ñìåðòíîé êàçíè. Äëÿ Òîëñòîãî ñîâåðøåííî áûëà íåïðèåìëåìàÿ
êñåíîôîáèÿ, ðàñòóùàÿ íåòåðïèìîñòü ïðåâðàùàþùàÿñÿ â íåíàâèñòü.
Íàñòîÿùóþ âîëíó ïèñåì ê Òîëñòîìó âûçâàë íå òîëüêî ðîìàí Âîñêðåñåíèå,
íî è îïðåäåëåíèå Ñâÿòåéøåãî ñèíîäà îò 2023 ôåâðàëÿ 1901 ã. ¹ 557
ñ ïîñëàíèåì âåðíûì ÷àäàì16 è îòâåò Ë.Í. Òîëñòîãî íà ïîñòàíîâëåíèå
12

Ïèñüìî õðàíèòñÿ â Îòäåëå Ðóêîïèñåé Ãîñóäàðñòâåííîãî Ìóçåÿ Ë.Í. Òîëñòîãî
â Ìîñêâå, èíâåíòàðíàÿ îïèñü ¹ 45559.
13 Ïèñüìî õðàíèòñÿ â Îòäåëå Ðóêîïèñåé Ãîñóäàðñòâåííîãî Ìóçåÿ Ë.Í. Òîëñòîãî
â Ìîñêâå, øèôð Ò. Ñ 142/12.
14 Ýòè ïèñüìà â ïðåîáëàäàþùåì ñâîåì áîëüøèíñòâå èñïîëüçîâàíû ìíîþ â ìîíîãðàôèè:
B. Bia³okozowicz, Lwa To³stoja zwi¹zki z Polsk¹, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 136378.
15 Ñì.: îá ýòîì: B. Bia³okozowicz, Òðàäèöèÿ è ñîâðåìåííîñòü  ðóññêèé ÿçûê â ïèñüìàõ
ïîëüñêèõ ïèñàòåëåé è ïåðåâîä÷èêîâ Ë.Í. Òîëñòîìó, [w:] Zeszyty Naukowe. Tendencje rozwojowe
wspó³czesnego jêzyka rosyjskiego, nr 1, pod red. J. M¹koszy-Bogdan, Wszechnica Polska. Szko³a
Wy¿sza TWP w Warszawie, Warszawa 2007, s. 7184.
16 Ë.Í. Òîëñòîé, Pro et contra. Àíòîëîãèÿ, Èçäàòåëüñòâî Ðóññêîãî Õðèñòèàíñêîãî
Ãóìàíèòàðíîãî Èíñòèòóòà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2000, ñ. 343347.
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Ñèíîäà17, â êîòîðîì ïèñàë: Âåðþ ÿ â ñëåäóþùåå: âåðþ â Áîãà, Êîòîðîãî
ïîíèìàþ êàê Äóõà, êàê Ëþáîâü, êàê Íà÷àëî âñåãî. Âåðþ â òî, ÷òî Îí âî
ìíå è ÿ â Íåì. Âåðþ â òî, ÷òî âîëÿ Áîãà ÿñíåå, ïîíÿòíåå âñåãî âûðàæåíà
â ó÷åíèè ÷åëîâåêà Õðèñòà, Êîòîðîãî ïîíèìàòü Áîãîì è Êîòîðîìó ìîëèòüñÿ
ñ÷èòàþ âåëè÷àéøèì êîùóíñòâîì, Âåðþ â òî, ÷òî èñòèííîå áëàãî ÷åëîâåêà
â èñïîëíåíèè âîëè Áîãà, âîëÿ æå åãî â òîì, ÷òîáû ëþäè ëþáèëè äðóã äðóãà
è âñëåäñòâèå ýòîãî ïîñòóïàëè áû ñ äðóãèìè òàê, êàê îíè õîòÿò, ÷òîáû
ïîñòóïàëè ñ íèìè, êàê è ñêàçàíî â Åâàíãåëèè, ÷òî â ýòîì âåñü çàêîí
è ïðîðîêè. Âåðþ â òî, ÷òî ñìûñë æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà ïîýòîìó òîëüêî
â óâåëè÷åíèè â ñåáå ëþáâè, ÷òî ýòî óâåëè÷åíèå ëþáâè âåäåò îòäåëüíîãî
÷åëîâåêà â æèçíè ýòîé êî âñå áîëüøåìó è áîëüøåìó áëàãó, äàñò ïîñëå
ñìåðòè òåì áîëüøåå áëàãî, ÷åì áîëüøå áóäåò â ÷åëîâåêå ëþáâè è âìåñòå
ñ òåì áîëåå âñåãî äðóãîãî ñîäåéñòâóåò óñòàíîâëåíèþ â ìèðå Öàðñòâà
Áîæèÿ, ò.å. òàêîãî ñòðîÿ æèçíè, ïðè êîòîðîì öàðñòâóþùèå ðàçäîð, îáìàí è
íàñèëèå áóäóò çàìåíåíû ñâîáîäíûì ñîãëàñèåì, ïðàâäîé è áðàòñêîé
ëþáîâüþ ëþäåé ìåæäó ñîáîþ18.
Òàêîå âîñïðèÿòèå Ë.Í. Òîëñòûì Áîãà è Õðèñòà âî ìíîãîì ñîâïàäàëî
ñ àðèàíñêîé òî÷êîé çðåíèÿ, íàïðàâëåíèåì â õðèñòèàíñòâå IVVI âåêîâ,
ñâÿçàííûì ñ èìåíåì è ó÷åíèåì àëåêñàíäðèéñêîãî ïðåñâèòåðà Àðèÿ. È õîòÿ
àðèàíñêîå òå÷åíèå áûëî îñóæäåíî Êîíñòàíòèíîïîëüñêèì ñîáîðîì (381), íî
îíî âñå  òàêè âðåìÿ îò âðåìåíè âîçðîæäàëîñü, â òîì ÷èñëå è â Ïîëüøå,
îñîáåííî â ïåðèîä åâðîïåéñêîãî Ðåíåññàíñà. Â Ïîëüøå öåíòðîì èõ
äåÿòåëüíîñòè áûë ãîðîä Ðàêîâ (Raków), ðàñïîëîæåííûé íàä ðåêîé ×åðíàÿ,
ïðèòîêîì Âèñëû. Àðèàíñòâî ïðîíèêàëî òàêæå â äðóãèå ðåãèîíû Ïîëüøè,
à òàêæå â Âåëèêîå Ëèòîâñêîå êíÿæåñòâî. Ïðîíèêëî è â ìîé ðîäíîé ãîðîä íà
Ïîäëÿøüå Áåëüñê (íûíå Áåëüñê Ïîäëÿñêè), ãäå â ðåçóëüòàòå ãîíåíèÿ íà àðèàí
áûë êàçíåí â 1611 ãîäó ìåùàíèí ßí-Èâàí Òûøêîâèö, îòêàçàâøèéñÿ ïðèíÿòü
êàòîëèöèçì è ïîñëåäîâàòåëüíî îòñòàèâàþùèé îñíîâíûå ïðèíöèïû àðèàíñêîãî
ó÷åíèÿ19. Â 1658 ãîäó Ñåéì Ðå÷è Ïîñïîëèòîé ïðèíÿë ðåøåíèå î ëèøåíèè âñåõ
ïðàâ ó÷àñòíèêîâ àðèàíñêàãî äâèæåíèÿ è èçãíàíèè àðèàí èç ñòðàíû20.
È êàêîå áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà â Ðóêîïèñíîì Îòäåëå
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ìóçåÿ Ë.Í. Òîëñòîãî â Ìîñêâå ÿ îáíàðóæèë ïèñüìî îò
âíîâü âîçðîæäåííîãî Îáùåñòâà ïîëüñêèõ àðèàí â Êðàêîâå, äåéñòâóþùåãî
ïîä íàçâàíèåì Áðàòüåâ Ïîëüñêèõ, íàïðàâëåííîå ïèñàòåëþ è îòìå÷àþùåìó
17
18
19

Ibidem, ñ. 348355.
Ibidem, ñ. 354.
Ñì.: A. Cecu³a, Prawdziwa historia Kocio³a w Polsce (39). Ofiary fanatyzmu, Fakty
i Mity, £ód 17 VI 2007, nr 22 (378), s. 16.
20 Ñì.: H. Masson, S³ownik herezji w Kociele Katolickim, prze³. B. Sêk, Ksi¹¿nica, Katowice 1993, s. 6770, 9495, 268269.
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òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ðåëèãèîçíî ýòè÷åñêèìè âçãëÿäàìè àâòîðà
Èñïîâåäè. Îíî äî òàêîé ñòåïåíè èíòåðåñíîå, ÷òî íèæå ïðèâîæó åãî in
extenso, òî åñòü ïîëíîñòüþ (öåëèêîì):
Êðàêîâ, 11 èþíÿ 1910 ã.
Ãëóáîêîóâàæàåìûé Ãîñóäàðü!
Áëàãîâîëèòå ïðîñòèòü, ÷òî îñìåëèâàåìñÿ íàøèì ìàëûì è ìîëîäûì
êðóæêîì óòðóæäàòü Âàøå äîñòîéíîå Ëèöî, îäíàêî æå èçâåñòíàÿ äîáðîòà
è Âàøå, Ãëóáîêîóâàæàåìûé Ãîñóäàðü, äîáðîæåëàòåëüñòâî êî âñåì
ñòðåìëåíèÿì, îäóøåâëåííûì áëàãîðîäíûìè íàìåðåíèÿìè, óòâåðäèëè íàñ
â ýòîì ðåøåíèè. Ìû ïèòàåì íàäåæäó, ÷òî Âû, Ãëóáîêîóâàæàåìûé Ãîñóäàðü,
ñîáëàãîâîëèòå îòíåñòèñü ñî âíèìàíèåì ê ãîëîñó èç îòå÷åñòâà ×åõîâèöà21,
Ãîíüîíäçà22 è äðóãèõ àðèàí âðåìåí Ðåôîðìàöèè, êîòîðûå â íå îäíîì ïóíêòå
áûëè Âàøèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè. Ïåðåñûëàåì íàøè ïðîãðàììíûå
âîççâàíèÿ è ïîêîðíåéøå ïðîñèì Âàñ, Ãëóáîêîóâàæàåìûé Ãîñóäàðü,
ñîîáùèòü íàì Ñâîå ìíåíèå îá ýòîì äåëå, ïðèòîì, åñëè ìîæíî, ñëîâî
äîáðîæåëàòåëüíîãî ñîâåòà, ÷òî ÷ðåçìåðíî áûëî áû âàæíî äëÿ íàñ,
îáîæàòåëåé èñïîëèíñêîé è íåðàçðóøèìîé ñèëû Âàøåãî äóõà.
Marian Lubecki
Kraków, ul. Floriañska 8, III piêtro23

Ìàðèÿí Òàäåóø Ëþáåöêè (18881968)  ýòî áîëüøîé è íåçàâèñèìûé
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ïðîïîâåäíèê è ðåëèãèîâåä.
Âñëåä çàòåì ïîñëåäîâàëî: Â Êðàêîâå, 11-îãî èþíÿ 1910. Äàëüøå
çíà÷èëîñü ñåìü ðàçáîð÷èâûõ ïîäïèñåé è ïÿòü íåðàçáîð÷èâûõ. Ðàçáîð÷èâûå
ïîäïèñè: Stefan Baraniecki, Maria Steinmaslówna, Stanis³aw Parczyñski, Szczêsny Murdzieñski, Kazimierz Murdzieñski, Amalia Poznañska, Kazimierz Pi¹tek.
Ê ïèñüìó áûëè ïðèñîåäèíåíû ïðîãðàììíûå âîççâàíèÿ êðàêîâñêèõ àðèàí,
ñðåäè êîòîðûõ îñîáåííî âûäåëÿëàñü ñëåäóþùàÿ áðîøþðà: Józef Ostek, Ponad Kocio³y (Áûòü âûøå îôèöèàëüíûõ öåðêâåé).
21 Czechowic Marcin (15321613)  äåÿòåëü, ïëàìåííûé ïîëåìèñò, à òàêæå èäåîëîã
àðèàíñêîãî òå÷åíèÿ â Ïîëüøå, ïðåäñòàâëÿþùèé åãî ðàäèêàëüíîå êðûëî, âûäâèãàë ëîçóíãè
îáùåñòâåííîé ñïðàâåäëèâîñòè, âûñòóïàë ïðîòèâ êðåïîñòíîãî ïðàâà, ïðîÿâëÿë ñåáÿ â êà÷åñòâå
ïîñëåäîâàòåëüíîãî çàùèòíèêà àðèàíñêèõ óáåæäåíèé.
22 Piotr z Goni¹dza (15251573)  àðèàíñêèé äåÿòåëü îáùåñòâà Ïîëüñêèå Áðàòüÿ, ïîäâåðãàë
âåñüìà ðåçêîé êðèòèêå ãîñïîäñòâóþùèå â òî âðåìÿ â Ïîëüøå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ, ðåçêî âûñòóïàë ïðîòèâ ñìåðòíîé êàçíè, à òàêæå âñåõ è âñÿ÷åñêèõ âîéí, êîòîðûå
îñóæäàë ñ òî÷êè çðåíèÿ õðèñòèàíñêîãî ó÷åíèÿ.
23 Îòäåë Ðóêîïèñåé â Ãîñóäàðñòâåííîì Ìóçåå Ë.Í. Òîëñòîãî â Ìîñêâå, èíâåíòàðíàÿ
îïèñü 53670.
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Ë.Í. Òîëñòîé ðåøèòåëüíûì îáðàçîì âûñòóïàë ïðîòèâ âñÿêîé ïîêàçóõè.
Äëÿ ïèñàòåëÿ àáñîëþòíûì êîùóíñòâîì ïðåäñòàâëÿëîñü òàêîå äâóñìûñëåííîå ÿâëåíèå êàê ìîëèòâà ïåðåä àëòàðåì è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè
ïðîÿâëåíèå íåíàâèñòè, ìåñòè è êðàéíåé çëîáû ê èíàêîìûñëÿùèì è ê ñîñåäíèì ñòðàíàì. Òàêîå ïàòîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå Ë.Í. Òîëñòîé ñ÷èòàë
íåíîðìàëüíûì, ïåðå÷åðêèâàþùèì ïîëíîñòüþ ãóìàíèñòè÷åñêóþ ñóòü
õðèñòèàíñêîãî ó÷åíèÿ è õðèñòèàíñêîé ìîðàëè. Â öèòèðóåìîì óæå ìíîþ:
Îòâåòå íà ïîñòàíîâëåíèå Ñèíîäà ïèñàë: Êàê áû êòî íè ïîíèìàë Õðèñòà,
òî ó÷åíèå Åãî, êîòîðîå óíè÷òîæàåò çëî ìèðà òàê ïðîñòî, ëåãêî, íåñîìíåííî,
äàåò áëàãî ëþäÿì åñëè òîëüêî îíè íå áóäóò èçâðàùàòü åãî24.
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé, óâåðîâàâ â ñïàñèòåëüíóþ ñèëó ñîñòðàäàíèÿ,
ðåëèãèþ ñâîäèë ê ýòèêå ëþáâè è íåïðîòèâëåíèþ, ñ÷èòàÿ, ÷òî îôèöèàëüíûå
öåðêîâíûå äîãìû ïîäàâëÿþò ñâîáîäó ñîâåñòè è ïðîòèâîðå÷àò ðàññóäêó,
ìåøàþò ïðèîáùåíèþ ÷åëîâåêà ê áåñêîíå÷íîìó íà÷àëó, ñèìâîëîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ ñàì Áîã, à åãî ïðîðîêîì Èèñóñ Õðèñòîñ, ÿâëÿþùèéñÿ Áîæåñòâåííûì îòêðîâåíèåì, ïðîâîçãëàñèâøèì ëþáîâü ê ëþäÿì è ìåæäó ëþäüìè
êàê îñíîâó îáùåñòâåííîãî ïðîãðåññà è ñïàñåíèÿ âñåãî ×åëîâå÷åñòâà. Ýòó
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ ïèñàòåëü íàèáîëåå ÿðêî âûðàçèë â Îòâåòå ïîëüñêîé
æåíùèíå (Îäíîé èç ìíîãèõ), êîòîðûé ñîñòàâëÿåò íàñòîÿùóþ ïðîãðàììó
âîçðîæäåíèÿ ñëàâÿí è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ë.Í. Òîëñòîé ñëåäóþùèì îáðàçîì
îáîñíîâàë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ: Èçáàâëåíèå ïîðàáîùåííûõ ëþäåé íàøåãî
âðåìåíè, íå òîëüêî ïîëüñêîãî íàðîäà, íî âñåõ íàðîäîâ, âñåõ ïîðàáîùåííûõ
ñîñëîâèé, íèêàê íå â ðàçæèãàíèè òîãî èëè èíîãî ïîëüñêîãî, èíäóññêîãî,
ñëàâÿíñêîãî ïàòðèîòèçìà èëè ðåâîëþöèîííîãî çàäîðà è åùå ìåíåå
â ïðèäóìûâàíèè òàêèõ íîâûõ ôîðì æèçíè, â êîòîðûå äîëæíû ñëîæèòüñÿ
íàðîäû è ëþäè, è åùå ìåíåå â òàê íàçûâàåìåé ïàðëàìåíòñêîé áîðüáå, òî åñòü
â óïðàæíåíèè â êðàñíîðå÷èè, à òîëüêî â îäíîì: â îòðåøåíèè îò îòæèòîãî
ëþäüìè, óæå íåñâîéñòâåííîãî èì çàêîíà áîðüáû è íàñèëèÿ è â ïðèçíàíèè
îñíîâíûì çàêîíàì æèçíè îáùåãî â íàøå âðåìÿ âñåì ëþäÿì çàêîíà ëþáâè,
ëþáâè, èñêëþ÷àþùåé âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â êàêîì áû òî íå áûëî íàñèëèè25.
Òàêîâû áûëè èñêðåííèå óáåæäåíèÿ Ë.Í. Òîëñòîãî è âûòåêàþùèå
îòñþäà åãî ìå÷òàíèÿ â òîì, ÷òî ýòîò îãðîìíûé ïåðåâîðîò â æèçíè
÷åëîâå÷åñòâà íà÷íåòñÿ èìåííî ñðåäè íàñ, ñðåäè ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, ìåíåå
äðóãèõ âîèíñòâåííûõ, áîëåå äðóãèõ õðèñòèàíñêèõ â èñòèííîì ñìûñëå
õðèñòèàíñòâà è ïîòîìó áîëåå ñïîñîáíûõ ê æèâîìó ñîçíàíèþ òîãî íîâîãî
24 Ë.Í. Òîëñòîé, Pro et contra. Àíòîëîãèÿ. Èçäàòåëüñòâî Ðóññêîãî Õðèñòèàíñêîãî
Ãóìàíèòàðíîãî Èíñòèòóòà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2000, ñ. 353.
25 Ë.Í. Òîëñòîé, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, Ìîñêâà 1936, ò. 38, ñ. 154.
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çàêîíà ëþáâè, êîòîðûé äîëæåí çàìåíèòü îòæèâøèé26. Îêàí÷èâàÿ ñâîé
Îòâåò ïîëüñêîé æåíùèíå (Îäíîé èç ìíîãèõ), Ë.Í. Òîëñòîé ñïðàøèâàë
è îòâå÷àë: Ïî÷åìó áû íå íà÷àòüñÿ ýòîìó ðåøàþùåìó ñóäüáó ÷åëîâå÷åñòâà
äâèæåíèþ â èñòåðçàííîé Ïîëüøå? À íå â Ïîëüøå, òî â åùå áîëåå âíóòðåííå
èñòåðçàííîé Ðîññèè? À íà÷íèñü ýòî äâèæåíèå â îäíîì èç ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ,
è åñòåñòâåííî áû áûëî ïðèìêíóòü ê íåìó è äðóãèì, ðàçâðàùåííûì òåïåðü
ãîñóäàðñòâåííûìè ñîáëàçíàìè, ñëàâÿíñêèì íàðîäàì. À çàõâàòè ýòî äâèæåíèå
ñëàâÿíñòâî, è îíî íåèçáåæíî çàðàçèëî áû è âñå õðèñòèàíñêèå íàðîäû27.
Òàêîâû áûëè ìå÷òû Ë.Í. Òîëñòîãî, âûçâàííûå ïèñüìîì Ñòåôàíèè
Ëÿóäûí-Õøàíîâñêîé èç ïîëüñêîãî êóðîðòà Çàêîïàíå, äàòèðîâàííûì 20 ìàðòà
1909 ãîäà è ïîäïèñàííûì ïñåâäîíèìîì Ïîëüêà (Îäíà èç ìíîãèõ)28.
Streszczenie
S³owiañskie wznios³e idea³y wolnoci wspólnoty i braterstwa w listach do Lwa To³stoja
oraz odpowied pisarza Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej Do Polki (Jednej z wielu)
W Dziale Rêkopisów Pañstwowego Muzeum Lwa To³stoja w Moskwie przechowywane s¹
listy autora Zmartwychwstania do ró¿nych osób, a tak¿e oko³o 60 tys. listów z ca³ego wiata do
pisarza rosyjskiego. Zaiste, jest to prawdziwa kopalnia wiedzy o ówczesnej Rosji i ówczesnym
wiecie. Autor niniejszej publikacji zwróci³ szczególn¹ uwagê na listy korespondentów z krajów
s³owiañskich, którzy poddawali wnikliwej analizie wznios³e s³owiañskie idea³y wolnoci, wspólnoty
i braterstwa w kontekcie pokojowego wspó³¿ycia ludzi ró¿nych narodowoci, ras i kultur. Takimi
by³y listy Wszechs³owiañskiego Stowarzyszenia Slavia (z 6 lipca 1909) oraz odrodzonego Stowarzyszenia Braci Polskich z Krakowa (z 11 czerwca 1910), nawi¹zuj¹cego do chlubnych a zarazem
tragicznych dziejów ariañskich przypomnianych przez Mariana Tadeusza Lubeckiego, Józefa Ostka,
Stefana Baranieckiego, Stanis³awa Parczyñskiego, Kazimierza Pi¹tka, Ameliê Poznañsk¹ i wiele
innych osób. Do pisarza rosyjskiego zwracano siê z najró¿niejszymi probami (np. Osip Vysoký
z Czech w sprawie przek³adów, And¿a Mita Petroviè z Belgradu w sprawie aneksji Boni i Hercegowiny przez Austriê, Marian Zdziechowski z Krakowa w kwestii to³stoizmu jako doktryny religijnoestetycznej, Jan Niecis³aw Ignacy Baudouin de Courtenay i Jan Styka w przedmiocie kary mierci.
Powiernikiem To³stoja w sprawach europejskich i s³owiañskich by³ mieszkaj¹cy w Jasnej Polanie s³owacki
lekarz i myliciel Duan Makovický, autor znakomitych Jasnopolañskich Zapisek (19041910).
Na nurtuj¹ce spo³ecznoæ s³owiañsk¹ problemy Lew To³stoj konsekwentnie odpowiada³ zgodnie
ze swoj¹ racjonalistyczn¹ doktryn¹. Wed³ug g³êbokiego przekonania pisarza Bóg jest mi³oci¹, a poprzez Jezusa Chrystusa dzieli siê swoj¹ mi³oci¹ z ludmi. Pe³na jednoæ z Bogiem  to jednoæ
w prawdzie, w mi³oci i pokoju. Cz³owiek, który wybra³ mi³oæ, przesi¹kniêty jest bezgraniczn¹ dobroci¹. To³stoja cechowa³a g³êboka troska o losy wiata. Chrzecijanom powinno byæ ca³kowicie obce
26
27
28

Ibidem, c. 155.
Ibidem, ñ. 155.
Ïèñüìî Ñòåôàíèè Ëÿóäûí-Õøàíîâñêîé õðàíèòñÿ â Ðóêîïèñíîì Îòäåëå Ãîñóäàðñòâåííîãî Ìóçåÿ Ë.Í. Òîëñòîãî â Ìîñêâå, èíâåíòàðíàÿ îïèñü ¹ 118/9701. Ñì.: Á. Áÿëîêîçîâè÷,
Ñòåôàíèÿ Ëÿóäûí-Õøàíîâñêàÿ è Ëåâ Òîëñòîé Îòâåò ïîëüñêîé æåíùèíå (Îäíîé èç
ìíîãèõ)  ïðîãðàììà âîçðîæäåíèÿ ñëàâÿí è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, Òîëñòîâñêèé Åæåãîäíèê
2003, Èçäàòåëüñòâî Äèçàéí-Êîëëåãèÿ, Òóëà 2006, ñ. 146161.
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uczucie nienawici, odwetu, rewan¿u i zemsty, powinna ich cechowaæ mi³oæ, przebaczenie, mi³osierdzie, zwalczanie wszelkiego z³a poprzez szerzenie dobra i szlachetnych uczuæ w myl zasady: kto
¿yje z Bogiem, wybiera mi³oæ. Mi³oæ bliniego w oczach i odczuciach pisarza stanowi³a donios³¹
wartoæ, któr¹ nieustannie nale¿y promowaæ i której codziennie nale¿y siê uczyæ. Pisarz by³ bowiem
architektem i realizatorem oczyszczonego z obcych mu nawarstwieñ chrzecijañstwa i jako stró¿
zasad etycznych permanentnie promowa³ dobro i piêtnowa³ z³o, poszerzaj¹c na wiecie przestrzeñ
nadziei i mi³oci poprzez postrzeganie pokoju i wskazanie na ewangeliczne ród³a chrzecijañstwa, co
te¿ najbardziej dobitnie wyrazi³ w licie do Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej w postaci du¿ego artyku³u
Odpowied Polce (Jednej z wielu).

Summary
Slavonic glorious ideals of freedom, union and brotherhood in letters
to Count Leo Tolstoy and the writers reply to Stefania Laudyn-Chrzanowska
 To a Polish Woman (One of Many)
The authors of Resurrection letters to different addressees, as well as about 60 thousand
letters to the Russian writer from all over the world are kept in the Department of Manuscript Works
of the National Museum of Count Leo Tolstoy in Moscow. Indeed, it is a real mine of knowledge of
the writers contemporary Russia and the world of those days. The author of this publication pays
particular attention to the letters of correspondents in Slavonic countries who subjected Slavonic
glorious ideals of freedom, union and brotherhood to a penetrating analysis in view of a peaceful
community of people of different nationalities, races and cultures. Such were the letters to Count Leo
Tolstoy of 6th July 1909 by All-Slavonic Association Slavia, as well as the letters of 11th June 1910
by a revived Polish Fellowship Association  reverting to noble as well as tragic Arian history in the
Poland of Reformation, signed by Marian Tadeusz Lubecki, Józef Ostka, Stefan Baraniecki, Stanis³aw Parczyñski, Kazimierz Pi¹tka, Amelia Poznañska and many others. The Russian writer was
applied to with many various requests (e.g. Osip Vysoký of Czech in the matter of rendering; Anda
Mita Petroviè of Belgrade in the concern of Bosnia-Herzegovina annexation by Austria; Marian
Zdziechowski of Cracow in the issue of tolstoizm as a religious-ethical doctrine; Jan Niecis³aw
Ignacy Baudouin and Jan Styka in the question of death penalty). Tolstoys confidant in European and
Slavonic matters was a Slovakian doctor and philosopher, Duan Makovický, living in Yasna Polyana,
the author of a masterpiece  The Yasna Polyana Record (19041910).
Count Leo Tolstoy would consequently answer the rankling the Slavonic society questions in
harmony with his rationalistic doctrine, called tolstoizm. According to the writers sound belief God is
love and through Jesus Christ shares with His love with people. A full union with God  it is the union
in the truth, love and peace. A man who chooses love is soaked through with endless kind-heartedness. The main feature of Tolstoy was a grave concern for the worlds doom. A Christian should be
totally deprived of hate and the feeling of revenge; love, forgiveness, compassion, fight against evil
through spreading kindliness and noble feelings should be the trails of the religion based on the life and
teachings of Christ, in agreement with the principle: who lives with God, chooses love. The love of
fellow being was seen and felt by the writer as a significant value which ought to be learnt and
contributed to incessantly. The writer as an architect and director of purified of Christianity alien
layers and a moral philosopher constantly supported kindliness and condemned evil, spreading out the
space of hope and love through his obedience to peace and evangelical source of Christianity, which
was perspicaciously expressed in the letter to Stefania Laudyn-Chrzanowska, in a form of a voluminous article  A Reply to a Polish Woman (One of Many).
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Dramaturgia O³eksandra Irwancia:
adaptacja posttotalitarnej rzeczywistoci
O³eksandr Irwanec uchodzi za jednego z najbardziej b³yskotliwych literatów
pokolenia lat 90., które po pêkniêciach ustrojowych zaczê³o mówiæ otwarcie
o nurtuj¹cych je problemach. Absolwent Instytutu Literatury im. Gorkiego by³
wspó³za³o¿ycielem i podskarbim grupy literackiej BuBaBu, któr¹ zalicza siê
do tzw. karnawa³owo-prowokacyjnego nurtu w postmodernistycznej literaturze
ukraiñskiej. Debiutowa³ tomikiem poezji Ognisko w deszczu (Âîãíèùå íà äîù³,
1987). Talent w dziedzinie poetyckiego pastiszu, trawestacji oraz parodii ujawni³
ponadto w trzech innych zbiorkach poezji Tin we³ykoho k³asyka ta inszi
wirszi (Ò³íü âåëèêîãî êëàñèêà òà ³íø³ â³ðø³, 1991), Wirszi ostannioho desjatylittja. 19912001 (Â³ðø³ îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ. 19912001), Ljubit!.:
Wirszi z trioch knyh i spoza nych (Ëþá³òü!.: Â³ðø³ ç òðüîõ êíèã ³ ç-ïîçà íèõ,
2003), ponadto Irwanec jest wspó³autorem ksiêgi Bu-Ba-Bu.T.w.o[ ]ry (Áó-ÁàÁó.Ò.â.î[...]ðè, 1995) oraz opery rockowej Chrysler Imperial (Êðàéñëåð
²ìïåð³àë, 1995).
Wiersze przesta³y byæ domen¹ twórczoci Irwancia, gdy osi¹gn¹³ 30 lat. Zacz¹³ wtedy próbowaæ swych si³ w prozie. W rezultacie powsta³a powieæ Riwne/
Rowno (Ð³âíå/Ðîâíî, 2002) oraz zbiór powieci i opowiadañ Oczamymria
(Î÷àìèìðÿ, 2003).
W latach 90. Irwanec zacz¹³ pisaæ i wyg³aszaæ swoje dramaty: Krótka sztuka
o zdradzie dla jednej aktorki (Ìàëåíüêà ïºñà ïðî çðàäó äëÿ îäí³º¿ àêòðèñè,
1993), Wielkanocna elektryczka (Âåëèêîäíÿ åëåêòðè÷êà, 1994), Recording
(1995), Na ¿ywo (Ïðÿìèé åô³ð, 1995), które zebra³ w tomie Recording i inne
utwory i przet³umaczy³ na polski Przemys³aw Tomanek. W ten sposób utwory
dramatyczne Irwancia ukaza³y siê najpierw w t³umaczeniu polskim w roku 2001,
rok póniej zosta³y wydane w jêzyku rodzimym jako Pjat pjes (Ïÿòü ïºñ,
2002). W roku 2005 pojawi³o siê kolejne wydanie utworów dramatycznych i wierszy £uskunczyk-2004 (Ëóñêóí÷èê-2004), wzbogacone o nowe teksty.
Sztuki Irwancia wystawiane by³y w Niemczech (Stuttgart  Leipzig 1995),
a od 2001 równie¿ na Ukrainie (w charkowskich Arabeskach oraz w kijowskim
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Teatrze na Lewym Brzegu). Krótka sztuka o zdradzie dla jednej aktorki
(Ìàëåíüêà ïºñà ïðî çðàäó äëÿ îäí³º¿ àêòðèñè, 1993) goci³a na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu w 2005, natomiast sztuka K³amczuch z placu Litewskiego (Áðåõóí ç Ëèòîâñüêî¿ ïëîù³) by³a wystawiona w 2005 r. przez teatr
Kulbaba na pl. Litewskim w Lublinie, w realnej przestrzeni sztuki. Ponadto utwór
Recording doczeka³ siê w Polsce realizacji radiowej1.
Pomimo niew¹tpliwego sukcesu, jaki sztuki Irwancia odnios³y zarówno na
Ukrainie, jak i poza jej granicami, autor kondycjê wspó³czesnej ukraiñskiej dramaturgii okrela jako jeszcze wci¹¿ raczkuj¹c¹. Twierdzi, ¿e ukraiñskie dramatopisarstwo pulsuje, ¿arzy siê szczególnie jako gatunek literacki. Teksty sztuk ukazuj¹
siê sporadycznie na ³amach »Suczasnosti«2 czy »Kuriera Krywbasu«3, niekiedy
nawet pojawiaj¹ siê w odrêbnych wydaniach. Gdzie w wirtualnej przestrzeni
mo¿na natrafiæ na strony internetowe powiêcone wspó³czesnej dramaturgii ukraiñskiej, ale summa summarum sytuacja wspó³czesnej dramaturgii ukraiñskiej pozostaje niezmienna4. Oznacza to, ¿e sztuki Nedy Ne¿danoji, Ireny Kowal, Jaros³awa Wereszczaka czy Serhija Szczuczenka bardzo rzadko mo¿na zobaczyæ na
deskach teatrów ukraiñskich.
Istnieje kilka powodów, które zdaniem Irwancia przes¹dzaj¹ o sporadycznym
wystawianiu na rodzimych scenach utworów wspó³czesnych ukraiñskich dramaturgów. W du¿ej mierze przyczynia siê do tego znaczna nadprodukcja sztuk
teatralnych, ponadto w ten sposób daje o sobie znaæ konsumpcyjny stosunek
wiata, który sztuki tak bardzo krytykuj¹. Innym powodem mo¿e byæ to, ¿e
wspó³czeni re¿yserzy nie czytaj¹ czasopism literackich, opieraj¹ siê wy³¹cznie
na klasycznych utworach znanych jeszcze z Instytutu Teatralnego, chyba ¿e przypadkiem wpadnie im w rêce kserokopia Woyzecka [Georga Büchnera  A.D]5.
Analogiczne zjawiska mo¿emy obserwowaæ na gruncie dramaturgii czeskiej.
Badaczka przedmiotu  Lenka Jungmannova  zauwa¿a, ¿e rzadko zdarza siê,
by wspó³czesna czeska sztuka by³a wystawiana wiêcej ni¿ raz (wyj¹tkiem s¹
1 Zob. Áó-Áà-Áó (Þð³é Àíäðóõîâè÷, Îëåêñàíäð ²ðâàíåöü, Â³êòîð Íåáîðàê). Âèáðàí³
òâîðè: ïîåç³ÿ, ïðîçà, åñå¿ñòèêà / àâòîðñüêèé ïðîåêò, óïîðÿä. Â. ¥àáîð, Ëüâ³â 2007, s. 219.
2 Suczasnist (Ñó÷àñí³ñòü)  miesiêcznik powiêcony literaturze, sztuce, ¿yciu spo³ecznemu Ukrainy. W latach 19611991 ukazywa³ siê w Niemczech (München), za od stycznia 1992 r.
czasopismo Suczasnist jest wydane w Kijowie.
3 Kurier Krywbasu (Êóðºð Êðèâáàñó) to Kiroworozkie czasopismo literackie specjalizuj¹ce siê w promocji najnowszej literatury ukraiñskiej, którego g³ównym redaktorem jest Hryhorij
Husejnov.
4 Î. ²ðâàíåöü, Óêðà¿íñüêà ñó÷àñíà äðàìàòóðã³ÿ  æàíð, ÿêîãî íåìàº?, Äçåðêàëî òèæíÿ
2002, nr 28 (403), [online] <http://www.dt.ua/3000/3680/35524/>. T³um. z jêzyka ukraiñskiego tu
i dalej moje  A.D.
5 Ibidem.
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utwory sceniczne Petera Zelenki porednio propagowane przez jego twórczoæ
filmow¹) [...]. Autor sztuk teatralnych przesta³ odgrywaæ rolê dotychczasowego
twórcy agitacyjnego, któr¹ móg³ siê cieszyæ przed rokiem 1989. Je¿eli nie jest
jednoczenie bezporednio zwi¹zany z jak¹ konkretn¹ scen¹, na przyk³ad jako
re¿yser lub kierownik literacki, jego sztuki czêsto nie maj¹ szans na wystawienie,
poniewa¿ wolnoæ przynios³a ze sob¹ konkurencjê, a tak¿e poniewa¿ brzydota,
destrukcja i krytyka, któr¹ karmi siê najnowsza twórczoæ dramatyczna, nie s¹
szczególnie atrakcyjne teatralnie6.
Niewielkie zainteresowanie teatrów propozycjami wspó³czesnych dramaturgów nie zra¿a bynajmniej m³odej generacji ukraiñskich dramatopisarzy. Przewiadczeni o koniecznoci wyra¿ania osobistej opinii o wiecie poprzez utwory
dramatyczne pisz¹, wed³ug Haliny Mazurek, z myl¹ o scenie nowego typu  takiej,
która zrywa zdecydowanie z konwencjonalnym spektaklem i tradycjami teatru
¿ycia codziennego, dlatego tworzy swoje sztuki inaczej7.
Specyfika dramaturgii Irwancia polega na tym, ¿e jest ona demitologizuj¹cym
elementem eksperymentu BuBaBu, tworzonym w aurze ironicznej krytyki dyskursu
totalitarnego spo³eczeñstwa. Obecne w niej pytania o istotê narodu, bytu politycznego i to¿samoci spo³eczeñstwa stoj¹cego na rozstajnych drogach s¹ zarysowane
z pozycji pokolenia lat 90., które jak s³usznie zauwa¿a Tamara Hundorowa, uwalniaj¹c siê od cinienia totalitaryzmu, drwi³o nie tylko z tautologicznej totalitarnej
wiadomoci i jêzyka, ale równie¿ wp³ywa³o na zmianê kodów kultury narodowej,
w tym obrazu poety  wieszcza narodowego i jego roli w kulturze. Krytyce podlega³
przede wszystkim jego owieceniowy idealizm oraz misja dydaktyczna. Desakralizacja ukraiñskiego kanonu literackiego by³a realizowana z pozycji twórcy i konsumenta masowej kultury, który z satysfakcj¹ ³ami¹c wszelkie tabu, czyni³ przedmiotem
powszechnej uwagi prywatn¹ kolekcjê wra¿eñ w odró¿nieniu od dotychczas przyjêtego obowi¹zku wobec spo³eczeñstwa, w myl którego literatura by³a rozumiana
jako nieskazitelny logos programuj¹cy narodowo-kulturowy byt8.
Wród wyrastaj¹cych jak grzyby po deszczu wspó³czesnych ukraiñskich
sztuk teatralnych utwory Irwancia stanowi¹ z jednej strony kontynuacjê wielu
w¹tków rozwijanych w dramaturgii od pocz¹tku modernizmu, z drugiej dokonuj¹
znacznego wy³omu, tak w sferze funkcji, tematyki, jak i miejsca, które dramat
6

L. Jungmannova, Totalitaryzm i coolness  jak to pogodziæ?, [w:] Opowieci o zwyczajnym
szaleñstwie. Antologia najnowszej dramaturgii czeskiej, t³um. K. Krauze, Wroc³aw 2006, s. 89.
7 H. Mazurek, Z myl¹ o nowoczesnej scenie. Propozycje pocz¹tkuj¹cych dramatopisarzy ukraiñskich, Acta Neophilologica, Olsztyn 2002, nr 4, s. 86.
8 T. Ãóíäîðîâà, Ï³ñëÿ÷îðíîáèëüñüêà á³áë³îòåêà. Óêðà¿íñüêèé ë³òåðàòóðíèé ïîñòìîäåðí,
Êè¿â 2005, s. 73.
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zajmuje w literaturze. Tradycyjne pojêcia czasu i przestrzeni, dynamiki akcji,
konfliktu dramatycznego i struktury postaci w sztukach Irwancia zostaj¹ przemodelowane z zamiarem podjêcia próby nowej komunikacji artystycznej ze wspó³czesnym widzem.
Przyk³adem takich transformacji mo¿e byæ sztuka Recording, w której autor,
traktuj¹c z ironi¹ trywialn¹ konsumpcyjn¹ codziennoæ, ustosunkowuje siê do
postawy zobojêtnienia spo³eczeñstwa wobec przedwyborczych dylematów i roztacza przed czytelnikiem apokaliptyczn¹ wizjê losów przeciêtnego obywatela, przyk³adnie ukaranego za znieczulicê przedwyborcz¹. Dramaturg tworzy alternatywn¹
dla istniej¹cej rzeczywistoci przestrzeñ podziemnego Centrum Wyborczego, niedwuznacznie symbolizuj¹cego bezwzglêdne imperium totalitarne, w której umieszcza cz³owieka z najbardziej przeciêtn¹ liczb¹ erytrocytów we krwi, czyli modelowego obywatela. Pozbawiaj¹c go kontaktu z najbli¿szymi, odbieraj¹c mu
mo¿liwoæ pe³noprawnego uczestniczenia w ¿yciu, poddaje go iluzji wyró¿nienia
za przeciêtnoæ oraz dezynwolturê wobec obowi¹zków obywatelskich.
Parodiuj¹c totalitarn¹ retorykê ordynacji wyborczej, która zunifikowa³a ¿ycie
postaci za pomoc¹ niezliczonej iloci paragrafów, Irwanec ironizuje celebracjê
permanentnej indoktrynacji, ofiar¹ której pada karykatura wybrañca, totalnie
zdezorientowanego najnowszymi wynalazkami techniki. Natomiast efekt persyfla¿u czyni postulaty Babañczyków i Mamañczyków szczególnie udanymi jêzykowymi kliszami obietnic przedwyborczych, które ca³kowicie omamiaj¹ potencjalnego elektora. Z powsta³ego zlepku tautologizmów Wyborca nie jest w stanie wiele
wywnioskowaæ. Okazuje siê, ¿e jego wybór nie jest istotny, albowiem Wielkiego
Wyboru dokonano ju¿ dawno, niezale¿nie od niego. Bohater  strzêp cz³owieka
 dope³nia swego obywatelskiego obowi¹zku, naciskaj¹c legendarny guzik, czym
przyspiesza nuklearn¹ zag³adê planety.
Ta, zdawa³oby siê, typowa parodia propagandy wyborczej, przesi¹kniêta zw¹tpieniem i kontrastami, niepokoj¹cym przewiadczeniem o nieuchronnoci samounicestwienia, przywo³uje wspomnienie niedawnej katastrofy nuklearnej w Czarnobylu,
która zdaniem Wiry Agiejewej by³a momentem tragicznej prawdy, ods³aniaj¹cej
najdobitniej fa³sz wartoci narzucanych przez ideologiê pañstwow¹9.
Zdaniem Anny Gawareckiej za³amanie siê dotychczasowych aksjomatów,
zarówno tych narzucanych przez obowi¹zuj¹c¹ ideologiê, jak i tych »zwyk³ych«
pewników i przyzwyczajeñ organizuj¹cych sferê codziennoci, doprowadzi³o do
9 W. Agiejewa, Miêdzy autentyzmem a imitacj¹, t³um. B. Nazaruk, [w:] Literatury s³owiañskie
po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. 1: Transformacja, pod red. H. Janaszek-Ivanièkovej, Warszawa 2005, s. 156.
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wiatopogl¹dowych deformacji, wzrostu poczucia dezorientacji, przewiadczenia
o niezrozumia³oci czy nieprzejrzystoci zachodz¹cych procesów i w efekcie do
utraty pewnoci zwi¹zanej z niemo¿noci¹ (nieumiejêtnoci¹) zdefiniowania w³asnego po³o¿enia na mapie wiata, w którym przesta³y istnieæ trwa³e punkty oparcia10.
W przypadku Starego niemo¿liwoæ wytworzenia wiarygodnego obrazu swojej osoby potêguje ironia, która zmienia potencjalny ³adunek ideologiczny tekstu.
Karykaturalnoæ tej postaci wzbudza podejrzenie, ¿e chce ona zakomunikowaæ
co innego, ni¿ wydaje siê mówiæ. Je¿eli dramaturg oszczêdza g³ówn¹ postaæ, to
nie dlatego ¿eby j¹ heroizowaæ, ale by dokonaæ publicznej profanacji naiwnej
wiary Starego w stary porz¹dek rzeczy, by wykpiæ prostoduszne marzenia o spokojnym powrocie na ³ono rodzinne, pod woalem których kryje siê maskulinistyczno-erotyczna natura postaci.
Jak s³usznie zauwa¿a Jean-Pierre Sarrazac: sceniczne utwory pos³uguj¹ce siê
ironi¹, grotesk¹ koñcz¹ siê w nieoczekiwany sposób, pozostawiaj¹c wiele pytañ
bez odpowiedzi, co sprawia wra¿enie niedokoñczenia czy rozwarstwienia tradycyjnej formy dramatycznej opartej na linearnej progresji11.
W tej sztuce Irwancia groteska uniemo¿liwia pogodzenie przeciwieñstw, które
ironia sygnalizuje jako doznanie sprzecznoci, wykluczaj¹c tym samym koherencjê utworu. Pêkniêcia w konstrukcji sztuki wywo³uj¹ ambiwalentne uczucia wobec postaci Starego. Z jednej strony ods³ania siê on jako wspó³twórca systemu
(nie musia³, ale jednak nacisn¹³ guzik), z innej jest karykatur¹ ofiary, która w obliczu przygniataj¹cej ja³owoci podziemnego imperium ods³ania naiwne têsknoty za
najdrobniejszymi, nawet najohydniejszymi przejawami ¿ycia, choæby w postaci
pluskwy czy myszy lub wrzecionowatego i m¹czystego robaka, który wród
szarego popio³u planety stworzy cywilizacjê motyli, pocz¹tkowo bia³ych i lepych,
z nieprzyjemnie roz³o¿ystymi w¹sami, ze skrzyde³kami obsypanymi skrzypi¹cym
py³em, leciutko liskawym w dotyku12. Remedium na niemo¿liwoæ zaspokajania
wy¿szych potrzeb s¹ kontenery wype³nione alkoholem czy mnóstwem manekinów, które bohater mo¿e dowoli nape³niaæ sperm¹. Ponadto deformacja rzeczywistoci, przerysowanie postaci, zwierciadlane pustos³owie przenikaj¹ce zarówno ich
jêzyk, jak i cia³a, powoduj¹ odarcie z g³êbi psychologicznej i sprowadzaj¹ bohatera do poziomu marionetki.
10 A. Gawarecka, Opowieæ o kondycji cz³owieka ponowoczesnego w twórczoci Jarego Kratochvila, [w:] Literatury s³owiañskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. 3:
Podmiotowoæ, pod red. B. Czaplik-Lityñskiej, Warszawa 2005, s. 65.
11 J.-P. Sarrazac, Postaæ, t³um. M. Borowski, M. Sugiera, [w:] S³ownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, pod red. J.-P. Sarrazaca, Kraków 2007, s. 7173.
12 O. Irwaneæ, Recording oraz inne utwory, t³um. P. Tomanek, Kraków 2001, s. 16.

292

Anna Derewecka

Ta swoista parodia prowadzi do depersonalizacji bohatera poprzedniej epoki
radzieckiej13 i w rezultacie oznacza dekonstrukcjê tradycyjnej postaci. Zdaniem
Sarrazaca: we wspó³czesnym dramacie postaæ jest os³abiona na wielu p³aszczyznach konstrukcji, przede wszystkim utraci³a cechy fizyczne. wiadczy to o rozpadzie tradycyjnej struktury postaci, co w konsekwencji stanowi przyczynê kryzysu dramatu. W tradycyjnym dramacie postaæ spe³nia wiele funkcji, z których
najistotniejsze to: nadawanie akcji okrelonego kierunku, przedstawianie fabu³y,
umo¿liwienie odbiorcy identyfikacji i zagwarantowanie mu mimetycznoci14.
Sprzeczne uczucia, jakie wzbudza bohater sztuki Irwancia, sprawiaj¹, ¿e nie
mo¿na jednoznacznie okreliæ jego przekonañ, gdy¿ nie wy³ania siê on jako silna
osobowoæ przedstawiaj¹ca konkretn¹ ideologiê. S³uszne w tym wzglêdzie wydaj¹
siê próby okrelenia przez Myko³ê Riabczuka specyfiki ukraiñskiej wiadomoci
spo³ecznej w odniesieniu do okrelenia równolegle wyznawanych wzajemnie wykluczaj¹cych siê wartoci. Riabczuk zauwa¿a, ¿e ambiwalentna wiadomoæ jest
swego rodzaju sposobem »mitologicznego«, irracjonalnego godzenia wzajemnie
sprzecznych wartoci i modeli, takim »magicznym« rodkiem osi¹gania komfortu
psychicznego w warunkach dyskomfortu, gdzie za prawo wyboru trzeba p³aciæ
odpowiedzialnoci¹, za wolnoæ  nieokreleniem, za równe mo¿liwoci  krytyczn¹ ocen¹ w³asnych zdolnoci15. Ponadto brak jednoznacznych, silnych przekonañ prezentowanych przez bohatera jest rezultatem swoistej kreacji postaci w nowoczesnym dramacie, w myl której postaæ nie reprezentuje okrelonego wiatopogl¹du, sprawia raczej wra¿enie tuby, przez któr¹ wiatopogl¹d zostaje przekazany i zarazem uproszczony, obna¿aj¹c w ten sposób charakterystyczne dlañ niekonsekwencje i uproszenia16.
Irwanec, odwo³uj¹c siê do dowiadczeñ swego czasu, w swych sztukach
kodyfikuje ironiczne zachowania, wydobywa presje, komentuje spo³eczne mechanizmy, które obrysowuj¹ postacie sceniczne. Nie jest w tym dzia³aniu odosobniony. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dla wiêkszoci autorów dramat jest sposobem
wyra¿enia osobistej opinii o wiecie. W przypadku twórców by³ego bloku komunistycznego g³oszone pogl¹dy bywaj¹ czêsto zdeformowan¹ i przefiltrowan¹ przez
jednostkê rejestracj¹ rzeczywistoci okresu przejciowego. Leitmotivem staje
siê tu konkretna sytuacja spo³eczna z wykrzywion¹ ilustracj¹ egzystencji nastawionej na konsumpcjê17 .
13
14
15
16

T. Ãóíäîðîâà, Ï³ñëÿ÷îðíîáèëüñüêà á³áë³îòåêà..., s. 79.
J.-P. Sarrazac, op. cit., s. 127.
M. Riabczuk, Od Ma³orosji do Ukrainy, t³um. O. Hnatiuk, K. Kotyñska, Kraków 2002, s. 170.
A. Skolasiñska, Wstêp, czyli k³opoty, [w:] A. Skolasiñska, Tu¿ obok nieosi¹galne daleko.
O zmaganiach z rzeczywistoci¹ w dramatach wspó³czesnych, Kraków 2003, s. 34.
17 Ibidem, s. 11.
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Jak zauwa¿a Walenty Pi³at, badacz wspó³czesnej dramaturgii rosyjskiej, usilna koncentracja na problemach cz³owieka zawieszonego pomiêdzy starymi przyzwyczajeniami, stereotypami i mitami a ca³kowicie now¹ rzeczywistoci¹ to zasadniczy rys »nowej dramaturgii«. Niew¹tpliwie pisarze wykorzystuj¹ tu w³asne
dowiadczenia i w swoich utworach staraj¹ siê im nadaæ rys uniwersalny18.
Twórczoæ Irwancia, kolegi Niko³aja Kolady z okresu studiów w Instytucie Literatury im. Gorkiego, nie stanowi w tym wzglêdzie wyj¹tku.
W sztuce K³amczuch z placu Litewskiego (Áðåõóí ç Ëèòîâñüêî¿ ïëîù³)
spotkanie rosyjskojêzycznej handlarki z Dnieprodzier¿yñska i nielegalnego emigranta z Zachodniej Ukrainy odzwierciedla nie tylko zderzenie dwóch geograficznie bliskich, chocia¿ mentalnie bardzo odleg³ych postsowieckich wiatów. Staje siê
ono pretekstem dla parodii zjawiska spo³eczno-kulturowej to¿samoci p³ci. Dramaturg, przedstawiaj¹c genderow¹ opozycjê ONA  ON, dekoduje mity totalitarnej wiadomoci, uwarunkowane na zasadzie polaryzacji kobiecemêskie. Ironiczny sposób pojmowania i przypisywania postaciom pewnych cech oraz zachowañ
zwiastuje, ¿e bêdzie to stylizacja ról, jakie ONA i ON odgrywaj¹ w spo³eczeñstwie
postsowieckim, ponadto bêd¹ odnosiæ siê do relacji, które s¹ budowane zgodnie
z tymi rolami.
Wypowiadane przez bohaterkê kwestie s¹ ironiczno-groteskowym komentarzem genderowych podzia³ów w spo³eczeñstwie ukraiñskim, które wed³ug NIEJ
kszta³tuj¹ siê ju¿ u szczytów w³adzy sprawowanej przez rewolucjonistów, dysydentów i pisarzy niezdolnych do pe³nienia swych spo³ecznych obowi¹zków. Wed³ug NIEJ winê za obecn¹ kondycjê psychofizyczn¹ mê¿a ponosz¹ demokratyczne wymys³y, które przetworzy³y go w karykaturê oderwanego od rzeczywistoci
rewolucjonisty czy agitatora. W rezultacie powsta³ typ niesamodzielnej, niezdolnej
do pe³nienia swoich ról spo³ecznych marionetki. ONA  parodia sowieckiej kobiety  jest przygotowana na ka¿d¹ okolicznoæ. Zaopatrzona w zagryzkê i samogon,
z niewyszukan¹ prostolinijnoci¹ potrafi sprostaæ nowemu wyzwaniu, oscyluj¹cemu wokó³ poszukiwania równowagi finansowej. Nawet jeli oznacza to tu³aczkê
po bazarach wiata, to ONA docenia dobrodziejstwo nowej sytuacji, jakim jest
mo¿liwoæ bycia woln¹ kobiet¹.
Druga czêæ binarnej kompozycji  ON  od¿egnuj¹c siê od wszystkiego, co
przypomina zak³amane czasy sojuzu, pomimo silnej niechêci do jêzyka rosyjskiego, nie potrafi oprzeæ siê pokusie bliskoci fizycznej z przedstawicielk¹ tego¿
sowku i bryluj¹c erudycj¹, znajomoci¹ jêzyków pañstw ociennych oraz twórczoci klasyków filozofii czy bajkopisarzy, manifestuje sw¹ mêsk¹ wy¿szoæ.
Irwanec demaskuje maskulinistyczno-erotyczn¹ powierzchownoæ swego bohatera oraz desublimuje patos internacjonalnych idea³ów w groteskowym tonie dekla-
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racji:, Kocham Polskê, ten wspania³y kraj europejski! Kocham naród polski!
Kocham jêzyk polski  jêzyk Mickiewicza i Tuwima, jêzyk Wa³êsy i Kwaniewskiego! [...]19. Jednak¿e te pseudointelektualne owiadczenia nie przysparzaj¹
bohaterowi spodziewanych sojuszników i nie wzbudzaj¹ zaufania, a koñcz¹ siê
symbolicznym skuciem w ³añcuchy razem z przedstawicielem sowku.
Zafa³szowane przez radzieck¹ ideologiê wolnoæ, równoæ, braterstwo stanowi¹ wspóln¹ kanwê równie¿ dla poetyki kiczu, wed³ug której Irwaneæ stylizuje
swych bohaterów. Hundorowa przypomina, ¿e kicz opiera siê na iluzji sztucznie
podtrzymywanej jednoci, a tak¿e na imitacji zadowolenia i piêkna20. Wizerunek
podrobionego wiata w twórczoci, gdzie obraz dominuje nad przedmiotem i rzeczywistoci¹, wabi unikaniem lub wyg³adzaniem z³owieszczych grymasów skaleczonego ¿ycia i mentalnoci21. Kicz kusi bohatera sztuki mo¿liwoci¹ zawisania
nad bytem (trzymiesiêczny pobyt bez wa¿nej wizy), a bohaterce przynosi zapomnienie w komforcie oraz zadowolenie p³yn¹ce z kolekcjonowania namiastek
podrobionej postkapitalistycznej rzeczywistoci w postaci ortalionowych dresów
imituj¹cych Adidas czy radiomagnetofonu Inercjonal.
Zatopienie postaci w powabnej, samowystarczalnej wizji piêkna sprowadza
kwestiê to¿samoci jêzykowej do poziomu koniecznoci warunkuj¹cej ci¹g³oæ
otaczania siê atrybutami kiczu. ONA wyznaje zasadê: âîò åòà ãëàâíîº, øòîá ìè
äðóã äðóãà ïàí³ìàë³22, w myl której nale¿y mówiæ normalnie, po ludzku, nie
w obcym jêzyku, za jaki uwa¿a ukraiñski. Zwa¿ywszy na to, ¿e pierwsza wersja
sztuki powsta³a w 1992 r., czyli wie¿o po odzyskaniu suwerennoci pañstwa
ukraiñskiego, które zaczê³o przemawiaæ pe³nym g³osem, w dodatku w jêzyku
rodzimym, s³owa bohaterki brzmi¹ doæ groteskowo. Irwanec obna¿a psychoideologiê postaci i demaskuje ich postkolonialn¹ mentalnoæ, a przy tym sygnalizuje
pewne aktualne dla spo³eczeñstwa ukraiñskiego postawy wzglêdem jêzyka narodowego, na które zwraca uwagê Myko³a Riabczuk, twierdz¹c ¿e jêzyk jest
wa¿nym sk³adnikiem ukraiñskiej to¿samoci narodowej, mo¿e prowadziæ do irracjonalnych konfliktów [...]. W rezultacie szczególnego uformowania ukraiñskiego
narodu i jego wiadomoci narodowej, jêzyk jest jednym z g³ównych elementów,
które rozdzielaj¹ go jako pewn¹ »wyimaginowan¹ wspólnotê« na dwie czêci.
18

W. Pi³at, Ekstrawagancje Niko³aja Kolady, [w:] W. Pi³at, Na progu XXI wieku. Szkice
o wspó³czesnej dramaturgii rosyjskiej, Olsztyn 2000, s. 127.
19 Î. ²ðâàíåöü, Áðåõóí ç Ëèòîâñüêî¿ ïëîù³, [w:] idem, Ëóñêóí÷èê-2004, Êè¿â 2005, s. 163.
20 T. Ãóíäîðîâà, Ï³ñëÿ÷îðíîáèëüñüêà á³áë³îòåêà
, s. 206.
21 T. Ãóíäîðîâà, Áó-Áà-Áó, Êàðíàâàë ³ Ê³÷, Êðèòèêà, 2000, nr 78, [online] <http://
krytyka.kiev.ua/articles/s3-78-2000.html>.
22 Î. ²ðâàíåöü, op. cit., s. 151.
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G³ównym czynnikiem w tym podziale jest nie samo porozumiewanie siê w danym
jêzyku, lecz przychylny, czy na odwrót  obraliwy, do niego stosunek [...]23.
W dorobku Irwancia jest równie¿ sztuka Ëóñêóí÷èê  2004 (Dziadek do
orzechów  2004), któr¹ mo¿na potraktowaæ jako parodiê melodramatu. Ju¿ sama
konstrukcja utworu, nasycona patetyczno-sentymentalnymi treciami z czasów
Pomarañczowej Rewolucji, przypomina melodramatyczn¹ strukturê. Dramaturg
przedstawia perypetie mi³osne swoich bohaterów z perspektywy realiów ówczesnego Majdanu, który uwydatni³ problem podzia³u geopolitycznego Ukrainy.
Jak przysta³o na tradycyjn¹ strukturê melodramatyczn¹, w sztuce symboliczn¹ rolê odgrywaj¹ rekwizyty, które komplikuj¹ perypetie i przywo³uj¹ wspomnienie niedawnych symboli Majdanu. W pocz¹tkowej fazie utworu jest to godzik,
którym dobrotliwa pomarañczowa dziewczyna przyozdabia przera¿aj¹ce tarcze
specnazowców. Potem przychodzi kolej na mandarynkê, któr¹ rozgrzewa stwardnia³e nie tylko od mrozu serca oponentów, by na koniec zaanga¿owaæ orzeszek,
bêd¹cy pretekstem do zawarcia bli¿szej znajomoci ze specnazowcem, w³acicielem nowego przydomku Dziadek do orzechów (£uskunczyk).
Sztuka jest skonstruowana na melodramatycznym schemacie mi³oci: kie³kuj¹ce uczucie napotyka przeszkodê nie do pokonania, która rodzi cierpienie. Scena,
w której £esia, nawi¹zuj¹c¹ swym imieniem, jak równie¿ wo³yñskim pochodzeniem do £esi Ukrainki, objania specnazowcowi pomarañczowe priorytety,
uwiadamia dziewczynie, ¿e dzieli ich ideologiczna przepaæ. Adorator £esi  Roman £uskunczyk  z trudem rozumie jêzyk ukraiñski oraz intencje obozu pomarañczowych. Mieszkaniec Symferopola nie pojmuje, przeciw czemu i komu buntuj¹ siê kijowianie, którzy maj¹ wszystko takie wspania³e i takie drogie. Nie
wierzy, ¿e pomarañczowa prawda jest w stanie pokonaæ niebieskie argumenty
si³owe.
I chocia¿ zdawa³oby siê, ¿e historia listopadowej pomarañczowej mi³oci
rewolucjonistki i ch³opaka ze specnazu jest skazana na przegran¹ ze wzglêdu na
ideologiczn¹ i geograficzn¹ odleg³oæ, to wed³ug przes³ania melodramatu historia
ma pomylne zakoñczenie dla bohaterów szlachetnych. Tak jak realne okaza³o siê
zwyciêstwo idei Pomarañczowej Rewolucji, tak mi³oæ wschodnio-zachodnia pokonuje dystans ideologiczny i geograficzny, otrzymuj¹c swoj¹ szansê na stacji
Kowel. Czarne charaktery ze specnazowskich szeregów zostaj¹ z powodu intryg oddalone z planu sztuki. Melodramatyczny schemat mi³oci trudnej lub niemo¿liwej zostaje przetransponowany w imiê pomarañczowych idea³ów. W tle
23

M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, t³um. M. Dyhas, K. Kotyñska, I. Werestiuk, W. Witwicki,
Wroc³aw 2004, s. 6263.
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pojawia siê ironiczna idea utworu: powodzenie ukrainizacji, pomarañczowej
ideologizacji jest uwarunkowane sukcesem alkowy.
Kompozycja tej sztuki, jak i poprzednich jest otwarta, gdy¿ jak twierdzi autor
podoba mi siê pozostawianie otwartego zakoñczenia. Jest to przestrzeñ do rozmylañ. Niech ka¿dy sam siê zastanowi: »co sta³o siê z tymi bohaterami?« [...].
U ka¿dego pojawiaj¹ siê swoje asocjacje, byæ mo¿e ka¿dy sam dopowie sobie
szczêliwy lub nie ca³kiem fina³24.
Sztuka Ëóñêóí÷èê  2004 ma jeszcze jedn¹ wa¿n¹ kompozycyjnie funkcjê
 jej bohaterowie nie ulegaj¹ odrodkowej sile destrukcji. Ich dzia³ania s¹ konstruktywne, nabieraj¹ sensu. To dotychczas jedyny dramat Irwancia, który koñczy siê pozytywnie. Metamorfoza tytu³owego Dziadka do orzechów jest jedn¹
z wielu przemian, które dokona³y siê na Majdanie podczas Pomarañczowej
Rewolucji i doprowadzi³y do prze³amania impasu postkolonialnego, nawet jeli
w jej podtekcie ujawniaj¹ siê bardzo freudowskie konotacje.
Omówione dramaty Irwancia wskazuj¹ na poszukiwanie nowej ekspresji scenicznej artysty, który preferuj¹c grê w teatr, gra z odbiorc¹. Tradycyjne pojêcia
poetyki dramatu zostaj¹ zdeterminowane potrzeb¹ nawi¹zania kontaktu ze wspó³czesnym widzem, który staje siê nieod³¹cznym elementem eksperymentu scenicznego. Ten za oparty jest u Irwancia na intertekstualnych ironiczno-groteskowych
komentarzach, które s¹ jawn¹ parodi¹ totalitarnej wiadomoci w Bu-Ba-Bistycznej konwencji zmiany kodów kultury narodowej. Obecne w dramatach Irwancia
zaanga¿owane pytania o istotê narodu, bytu politycznego, o to¿samoæ spo³eczeñstwa okresu przejciowego maj¹ ambiwalentn¹ wymowê. Przestawione s¹ bowiem z pozycji bohatera-marionetki, karykatury modelowego obywatela postsowieckiego, podwiadomie epatuj¹cego maskulinistyczno-erotyczn¹ powierzchownoci¹ oraz pseudointelektualnymi frazesami. Ironiczny sposób pojmowania
i przypisywania postaciom pewnych cech oraz zachowañ ze wzglêdu na spo³eczno-kulturow¹ to¿samoæ p³ci sygnalizuje, ¿e Irwaneæ w swoich sztukach ucieka
siê do stylizacji ról, jakie ONA i ON odgrywaj¹ w spo³eczeñstwie postsowieckim
oraz do parodii relacji, które s¹ budowane w oparciu o te role. Podskarbi Bu-BaBistów, naladuj¹c automatyzm mówienia i totalitarn¹ zwierciad³owoæ jêzyka,
omiesza d¹¿enia bohaterów do zapomnienia poprzez ¿ycie w komforcie podrobionego wiata, gdzie obraz dominuje nad przedmiotem i rzeczywistoci¹. Obna¿aj¹c mechanizmy wszechobecnego kiczu tworz¹cego iluzjê sztucznie podtrzymywanej jednoci, dramaturg demitologizuje ukraiñsk¹ posttotalitarn¹ wiadomoæ.
24 Î. ²ðâàíåöü, ß íå õî÷ó áðåõàòè í³ ñîá³, í³ ÷èòà÷åâ³, [online] <http://kobza.com.ua/
content/view/948/59/>.
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Powszechna obecnoæ kiczu w dramatach Irwancia sygnalizuje przejcie
od pojêcia z³ego smaku do przyznania, ¿e my wszyscy jestemy kiczmenami
 konsumenami i wspó³twórcami kiczu, czyli ludmi, bez których kicz nie mo¿e
istnieæ25. Podobny paradoks odnosi siê równie¿ do Bu-Ba-Bistów, którzy pojmowali swoj¹ twórczoæ jako pewnego rodzaju wyzwanie rzucone totalitaryzmowi,
ale przewrotnie w³anie dziêki totalitaryzmowi przetrwali: to nie my tworzylimy
co w tej kulturze, lecz ona tworzy³a nas26  przyznaje Jurij Andruchowycz.
Ka¿da z omówionych sztuk Irwancia jest na swój sposób prób¹ ironicznego
skodyfikowania i ocenienia wspó³czesnej rzeczywistoci i chocia¿ sztuki te nie
przynosz¹ jednoznacznych rozstrzygniêæ swymi otwartymi fina³ami, to wyró¿nia
je odejcie od oficjalnego spo³ecznego tonu w kierunku indywidualistycznego i liberalnego mylenia.
Ðåçþìå
Äðàìàòóðãèÿ Àëåêñàíäðà Èðâàíöÿ  èíñöåíèðîâêà ïîñòòîòàëèòàðíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ èçáðàííûå äðàìû Î. Èðâàí÷à, â êîíòåêñòå
òâîð÷åñòâà ÁóÁàÁèñòîâ, êîòîðûå íàñìåõàÿñü íàä òàâòîëîãè÷åñêèì òîòàëèòàðíûì ñîçíàíèåì
è ÿçûêîì, ñâîèì òâîð÷åñòâîì âëèÿþò íà ñìåíó êîäîâ íàðîäíîé êóëüòóðû è íàðóøàþò
èäåàëüíóþ ïîçèöèþ ëèòåðàòóðû  ëîãîñà, êîòîðûé ïðîãðàììèðóåò
íàðîäíî-êóëüòóðíîå áûòèå. Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî òðàäèöèîííîå ïîíÿòèå âðåìåíè
è ïðîñòðàíñòâà, äèíàìèêè äåéñòâèÿ, äðàìàòè÷åñêîãî êîíôëèêòà è ñòðóêòóðû ïåðñîíàæåé 
âñå ýòî â ïüåñàõ Èðâàí÷à ìîäåëèðîâàíî èíà÷å, ñ íàìåðåíèåì ïðåäïðèíèìàòü ïîïûòêó íîâîé
õóäîæåñòâåííîé êîììóíèêàöèè ñ ñîâðåìåííûì çðèòåëåì. Ïðèñóòñòâóþùèå â äðàìàõ
Èðâàí÷à âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ñóòè íàðîäà, ïîëèòè÷åñêîãî áûòèÿ, òîæäåñòâåííîñòè
îáùåñòâà ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, ïîêàçàíû ñ ïîçèöèè ãåðîÿ  ìàðèîíåòêè, êàðèêàòóðû
îáðàçöîâîãî ïîñòñîâåòñêîãî ãðàæäàíèíà, èìåþò àìáèâàëåíòíîå çíà÷åíèå. Ïî-ìíåíèþ àâòîðà
Èðâàíå÷ ïîäðàæàÿ àâòîìàòèçìó ðàçãîâîðà è çåðêàëüíîñòè ÿçûêà èðîíèçèðóåò ñòðåìëåíèÿ
ãåðîÿ ê çàáûòèþ â êîìôîðòå ôàëüøèâîãî ìèðà, ãäå èçîáðàæåíèå ïðåîáëàäàåò íàä ïðåäìåòîì
è äåéñòâèòåëüíîñòüþ.
Äðàìàòóðã, ðàñêðûâàÿ ìåõàíèçìû âåçäåñóùåãî êèò÷à, ñîçäàþùåãî èëëþçèþ
íååñòåñòâåííî ïîääåðæèâàåìîãî åäèíñòâà, èç êîòîðîãî âûòåêàåò ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ
è êðàñîòû, ðàçâåí÷èâàåò óêðàèíñêîå ïîñòòîòàëèòàðíîå ñîçíàíèå, êîòîðîå ïîä÷èíåíî
ãåíäåðíèìà ðàçäåëàìè.

25

T. Ãóíäîðîâà, Áó-Áà-Áó, Êàðíàâàë ³ Ê³÷, Êðèòèêà, 2000, nr 78, [online] <http://
krytyka.kiev.ua/articles/s3-78-2000.html>.
26 Þ. Àíäðóõîâè÷, Àâå, «Êðàéñëåð»! Ïîÿñíåííÿ î÷åâèäíîãî. Ñó÷àñí³ñòü, 1994, ¹ 5, s. 8.
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Summary
Dramatic works of Oleksandr Irvanets  adaptation of posttotalitarian reality

In this article some chosen dramas of O. Irvanets are analyzed in the context of the creative
work of BuBaBists, who, sneering at tautological consciousness and language, affect the change of
the codes of national culture and violate the pristine position of literature logos that programmes
national and cultural being. The author notices that traditional concept of time and space, dynamics of
action, dramatic conflict and the structure of the character in the plays of Irvanets are transformed
with the aim of making an attempt of new artistic dialogue with modern audience. Present in dramas
of Irvanets questions about the essence of nation, political being, about the identity of the society of
the transitional period depicted from the characters point of view  a puppet, the caricature of the
average postsoviet citizen, have the ambivalent significance. In authors opinion, Irvanets imitating the
automatism of speaking and totalitarian mirror image of language is ironic about the heros persuit of
oblivion in the comfort of counterfeit world, where image dominates the object and reality. The
dramatist, exposing the mechanisms of the commonplace kitsch, that creates the illusion of artificially
maintained unity, which gives the feeling of satisfaction and beauty, demythologizes Ukrainian posttotalitarian awareness that is dominated by the gender divisions.
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Íåêîòîðûå ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå êîðíè
ïëàòîíîâñêîé àíòèóòîïèè
Ïðîöåññ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ íåïðåìåííî ñâÿçàí ñ âíåðàöèîíàëüíûìè
ôàêòîðàìè, ñ ôåíîìåíîì çàáëóæäàþùåãîñÿ ðàçóìà, îäíèì èç ïðîÿâëåíèé
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ óòîïè÷åñêîå ñîçíàíèå, èìåþùåå íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå â êðèçèñíûå ïåðèîäû ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå óòîïèþ ìîæíî îòîæäåñòâèòü ñî ñêàçêîé,
â êîòîðîé íàðîäíîå ñîçíàíèå ñîçäàåò áëàæåííóþ ñòðàíó, ãäå ñáûâàþòñÿ
ãðåçû î ñ÷àñòüå, ïî ñóòè, íåñáûâàåìûå. Â íåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èäåàë áëàãà,
äîáðà, ñïðàâåäëèâîñòè. Óòîïèÿ, êàê è ñêàçêà, ñòðåìèòñÿ ê áîðüáå ñî çëîì,
íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå èäåàëà. Îäíàêî ïåðåæèâàíèå ïîëíîòû áûòèÿ,
îòñóòñòâèå ïîëíîòû æèçíè, þìîðà ðåçêî îòëè÷àþò óòîïèþ îò ñêàçêè:
ñêàçêà õî÷åò îáóçäàòü çëî, óòîïèÿ  èñêîðåíèòü, ÷òî âñåãäà ñâÿçàíî
ñ íàñèëüñòâåííîé ðåàëèçàöèåé áëàãà. Ñêàçêà ëèøü âûñìåèâàåò ïîðîêè,
âîñõâàëÿåò äîáðîäåòåëü, îíà íå òðåáóåò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåãî èäåàëà
ñèë çëà. Â óòîïèè æå èäåÿ ïðèîáðåòàåò ïðàêòè÷íîñòü ïðîåêòà (Ñ. Ôðàíê),
äîáèâàåòñÿ ñâåòëîãî áóäóùåãî ëþáûì ïóòåì, â íåé öåëü è ñðåäñòâà
íåïðåìåííî âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå. Èìåííî â ýòîì ëåæèò íåðàçðåøèìîå
ïðîòèâîðå÷èå óòîïè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, åãî è ôèëîñîôñêàÿ, è ðåàëüíàÿ
ýìïèðè÷åñêàÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòü.
Â ðóññêîì äóõîâíîì ñòðîå óòîïèÿ óêîðåíåíà ïðàâîñëàâèåì. Ðåâîëþöèÿ,
íåñîìíåííî, àêòóàëèçèðîâàëà ýòîò óòîïè÷åñêèé ýëåìåíò, óñèëèëà æàæäó
íåìåäëåííîãî ðåàëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ îáùåñòâa. Íèãèëèñòè÷åñêèé
ýêñòðåìèçì õàðàêòåðåí â ýòî âðåìÿ íå òîëüêî äëÿ êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîão íåïðîñâåùåííûõ íàðîäíûõ ìàññ, íî è äëÿ ðàçíî÷èííîé
èíòåëëèãåíöèè è äðóãèõ ñëîåâ Ðîññèè. Ýòî áûëî ðîêîâîå îáùåå ó âñåõ,
íàñòðîåííûõ íà íåìåäëåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Âîëþíòàðèñòñêóþ áåñïî÷âåííîñòü ýòèõ ïðîæåêòîâ êàê óñòðîèòåëåé ñâåðõó, òàê è âåðóþùèõ
ñíèçó, ñîáñòâåííî, è ðàñêðûâàåò À. Ïëàòîíîâ â õðîíèêå ÷åâåíãóðñêîé
êîììóíû. Â ðîìàíå ×åâåíãóð ñêàçêà, ìèô, áûëü, ïîäëèííîñòü è àáñóðä
îáðàçóþò åäèíîå õóäîæåñòâåííîå öåëîå ïëàòîíîâñêîé àíòèóòîïèè.
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Åñëè äëÿ ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé èíòåëëèãåíöèè ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ
 ýòî âåëè÷àéøåå áåçóìèå (Ñ. Ôðàíê), òÿæåëàÿ áîëåçíü, âðàæäåáíàÿ
äóõîâíîé êóëüòóðå, ÷òî-òî æóòêîå è ïîòóñòîðoííåå (È. Áåðäÿåâ), áóòàôîðñêàÿ êîìåäèÿ (Þ. Àííåêîâ), îêàÿííûå äíè (È. Áóíèí), òî äëÿ
áîëüøèíñòâà, ìíîãèå èç êîòîðûõ áûëè íîñèòåëÿìè ïàòðèàðõàëüíîãî
ñîçíàíèÿ, ýòî áûë õàîñ, îòòàëêèâàþùèé è ïðèâëåêàþùèé îäíîâðåìåííî.
Ðåàëüíûé áûòèéíûé õàîñ, íå ïîääàþùèéñÿ ïîíèìàíèþ íà óðîâíå
îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ, ñòàëêèâàëñÿ, ñðañòàëñÿ ñ íåïîíÿòíûì èäåîëîãè÷åñêèì ñëîâîì. Ýòè ñëîâà â ïîñëåðåâîëþöèîííîé Ðîññèè ïðåâðàòèëèñü
â ñàìîñòîÿòåëüíóþ îáùåñòâåííóþ ñèëó, ïðèîáðåëè ïî÷òè àáñîëþòíóþ
âëàñòü; îíè âîñïðèíèìàëèñü ÷àùå ãèïíîòè÷åñêè, à íå ñåìàíòè÷åñêè.
Òàèíñòâåííîñòü è íåïîíÿòíîñòü êîììóíèñòè÷åñêîé ôðàçåîëîãèè, åå
ïóñòîé äëÿ æèçíè ñìûñë ñîäåðæèòñÿ â âûñêàçûâàíèè Ãîïíåð: ìû òåïåðü
íå îáúåêòû, à ñóáúåêòû, áóäü îíè ïðîêëÿòû; ãîâîðþ è ñàì ñâîåãî ïî÷åòà íå
ïîíèìàþ1. Ýòè äâà ïîòîêà ñîçíàíèÿ  èäóùèå ñíèçó (èç áûòèÿ, èç
îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ ìàññ) è ñâåðõó è ñîçäàþò ìíîãîãîëîñèå ïîíèìàíèÿ
ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ôîðìóëó êîòîðîãî Ïëàòîíîâ ïåðåäàåò
ñëåäóþùåé ìûñëüþ: Ïðîêîôèé, èìåâøèé âñå ñî÷èíåíèÿ Êàðëà Ìàðêñà äëÿ
ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ, ôîðìóëèðîâàë âñþ ðåâîëþöèþ, êàê õîòåë 
â çàâèñèìîñòè îò íàñòðîåíèÿ Êëàâäþøè è îáúåêòèâíîé îáñòàíîâêè2.
Îòñþäà è ìèð ïðåäñòîèò äëÿ ãåðîåâ ïðîèçâåäåíèÿ êàê íàøåñòâèå ïëåìåí,
ãîâîðÿùèõ íà íåïîíÿòíûõ ÿçûêàõ, ÷òî âïîëíå ñîîòâåòñòâîâàëî ðåàëüíîé
ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè  êðàñíûå, áåëûå, ìàõíîâöû, ïåòëþðîâöû,áîëüøåâèêè, ìåíüøåâèêè... Íàïîëíåíèå íîâûõ ïîíÿòèé: ðåâîëþöèÿ,
ñîöèàëèçì, ðåëèãèÿ, ìàññû, ëè÷íîñòü  ïðîòèâîïîëîæíûìè, ÷àñòî
âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè ñìûñëàìè íå òîëüêî ðàñùåïëÿëî êóëüòóðíîå ÿäðî,
íî è ïîðîæäàëî íåñ÷àñòíîå ñîçíàíèå, ðåàãèðóþùåå ðàñòåðÿííîñòüþ,
ìàññîâûìè íåâðîçàìè, íîâûìè óòîïè÷åñêèìè ìèôàìè.
Õóäîæåñòâåííî îñìûñëèâàÿ ñîçíàíèå ðóññêîé ðåâîëþöèè, Ïëàòîíîâ
ïðîäåëûâàåò ñ óòîïè÷åñêîé èäååé êîììóíèçìà òî æå, ÷òî Äîñòîåâñêèé
ñ êàíòîâñêèìè àíòèíîìèÿìè ðàçóìà (Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû): îí ïîìåùàåò
óòîïè÷åñêèå èäåè â ñàìó ýìïèðè÷åñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, â ñòèõèéíîå
íàðîäíîå ñîçíàíèå, ðàñêðûâàåò ðîæäàþùååñÿ ðåâîëþöèîííîå ìèôîñîçíàíèå, åãî àìáèâàëåíòíóþ ñóùíîñòü. È ó Äîñòîåâñêîãî, è ó Ïëàòîíîâà
â ðåçóëüòàòå  ìóêè ðàçóìà, òðàãè÷åñêîå ñîçíàíèå, íî ó Äîñòîåâñêîãî îíî
1
2

À. Ïëàòîíîâ, Þâåíèëüíîå ìîðå: Ïîâåñòü, ðîìàí, Ìîñêâà 1988, ñ. 431.
Ibidem, ñ. 477.
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îòðåôëåêòèðîâàíî, ó Ïëàòîíîâà íåîòðåôëåêòèðîâàíî, àáñóðäíî, êåíòàâðè÷íî. Íåñëó÷àéíî ýòî ñîçíàíèå ÷àùå âñåãî äðåìîòíîå: ãåðîè ðîìàíà äíåì
è íî÷üþ, â äîìå è â äîðîãå ñïÿò. Ñîí, áåñïàìÿòñòâî â áîëåçíè, ñóìåðå÷íîñòü  îñíîâíûå ñèìâîëû â ×åâåíãóðå.
Ñðåäñòâîì àäàïòàöèè íîâîãî óòîïè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ áûëè, òîëüêî
è ìîãëè áûòü â óñëîâèÿõ òîãäàøíåé Ðîññèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áèáëåéñêèå
ïðåäñòàâëåíèÿ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ìàññû ïûòàþòñÿ ïåðåâåñòè íåïîíÿòíîå
â ïîíÿòíîå, ðàçîáðàòüñÿ â ïðîèñõîäÿùåì. Â ðåçóëüòàòå ðîæäàëîñü êàê áû
íîâîå ïðîñòîíàðîäíîå, ïðîôàííîå, õðèñòèàíñòâî, êîòîðîå íåñëî ñîöèàëüíî
îêðàøåííîå ìèðî÷óâñòâîâàíèå, àíàëîãè÷íîå, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, äâîåâåðèþ
ðóññêîãî ïðàâîñëàâèÿ íà ïåðâûõ ïîðàõ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ãëóáèííûå êîðíè
ñðàùèâàíèÿ èäåé õðèñòèàíñòâà è êîììóíèçìà ëåæàëè â ñàìîé ñïîñîáíîñòè
ðåëèãèîçíîé ýíåðãèè ðóññêîé äóøè ïåðåêëþ÷àòâüñÿ íà öåëè, êîòîðûå íå
ÿâëÿëèñü óæå ðåëèãèîçíûìè, íî ñîöèàëüíûìè, ïîëèòè÷åñêèìè è äð. Ýòîò
ðåàëüíûé ïðîöåññ ðåâîëþöèîííîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ñìåíà ìèðîâîççðåíèé
è ìèðîîùóùåíèé îòðàæåí â ðîìàíå êàê âçàèìîäåéñòâèå, íà èíòåðòåêñòóàëüíîì
óðîâíå, õðèñòèàíñêèõ è êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåîëîãåì, ñèìâîëîâ, çíàêîâ. Îíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ è êàê ñêðûòàÿ öèòàöèÿ, è êàê ïðÿìûå îòñûëêè ê òåêñòó, è êàê
àëëþçèè è ðåìèíèñöåíöèè3.
Òàêîé ïàðaäîêñ ðóññêîãî óòîïè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, îâåùåñòâëåííûé
ïîä ïåðîì Ïëàòîíîâà, ñîîòíîñèëñÿ è ñ êîíêðåòíûì ôàêòîì òîé ýïîõè:
ñèíòåçèðîâàòü ìàðêñèçì ñ ðåëèãèåé, ïðèäàòü èäåÿì êîììóíèçìà õàðàêòåð
ðåëèãèîçíîãî âåðîâàíèÿ ïûòàåòñÿ ôèëîñîôñêî-ðåëèãèîçíîå ó÷åíèå
Áîãîñòðîèòåëüñòâî, âîçíèêøåå â íà÷àëå XX âåêà. Ýòî áûëà ïîïûòêà
íàïîëíèòü ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå èäåàëû ìàðêñèçìà íðàâñòâåííûì
ñîäåðæàíèåì, âûçâàòü ïîòðåáíîñòü â áåççàâåòíîì ñàìîïîæåðòâîâàíèè,
íàñûòèòü íîâóþ èäåîëîãèþ ýìîöèîíàëüíî. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ýòî áûëà
ïîïûòêà ïðèñïîñîáèòü íîâóþ èäåîëîãèþ ê ìûøëåíèþ ìàññ. Âîîáùå
îñíîâíîé ÷åðòîé ñòàíîâÿùåéñÿ ñîâåòñêîé êóëüòóðû áûëî ñîåäèíåíèå,
êàçàëîñü áû, íåñîâìåñòèìûõ òðàäèöèé: âîèíñòâóþùåãî ìàòåðèàëèçìà,
àòåèçìà è ñâåòñêîé ðåëèãèîçíîñòè (êóëüò âîæäåé, óêàçàííîå âûøå
ïðåâðàùåíèå ìàðêñèçìà â ðåëèãèeïîäîáíóþ èäåîëîãèþ, íàñàæäåíèå êâàçèöåðêîâíûõ ðèòóàëîâ â ãîñóäàðñòâåííûå ïðàçäíèêè)  âñå ýòî è ïîðîæäàëî
ìûñëèòåëüíîå äâîåâåðèå, íàøåäøåå ñâîå îòðàæåíèå â ïðè÷óäëèâîì
õóäîæåñòâåííîì ìèðå Ïëàòîíîâà.
3 Ñì. Ò. Ðàäáèëü, ×åâåíãóð Ïëàòîíîâà: èäåîëîãåìû õðèñòèàíñòâà è êîììóíèçìà
â ïîëå èíòåðòåêñòóàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, [â:] Òåêñò: Óçîðû êîâðà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
 Ñòàâðîïîëü 1999, ÷. 1, ñ. 9093.
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Âåñü ñêàço÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèé õóäîæåñòâåííûé ìèð, ñîçäàííûé
Ïëàòîíîâûì, ïèòàåòñÿ ôîðìàìè ðóññêîé êóëüòóðû: ýòî è ñòðàííè÷åñòâî4
(î÷àðîâàííûé ñòðàííèê À. Äâàíîâ è äð.), è þðîäñòâî, ïðåäñòàâëÿþùåå
íåïîâòîðèìîå íàöèîíàëüíîå ÿâëåíèå, êîòîðîå îëèöåòâîðÿëî ñîáîé
òðàãè÷åñêèé âàðèàíò ñìåõîâîãî ìèðà (À. Ïàí÷åíêî). Èíòåðòåêñòóàëüíîå
âçàèìîäåéñòâèå èäåîëîãåì êîììóíèçìà è õðèñòèàíñòâà, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïèñàòåëåì (èëè ñòèõèéíî-áåññîçíàòåëüíî ñîâïàäàåò) ïî
çàêîíàì ðóññêîãî ñìåõà, êîòîðûé â äðåâíåðóññêîé êóëüòóðå äåìîíñòðèðîâàë
ïðèíöèïèàëüíóþ âçàèìîíåïåðåâîäèìîñòü ÿçû÷åñòâà è õðèñòèàíñòâà. Òàêîé
ôåíîìåí âçàèìîíåïåðåâîäèìîñòè áèáëåéñêîé îáðàçíîñòüþ èäåé êîììóíèçìà è ñîçäàåò ñïåöèôè÷åñêèé ìèôîëîãè÷åñêèé ÿçûê5, âíîñèò è òàéíûé
ñìûñë, è ñàòèðó, è ïàðîäèþ, è èðîíèþ, è ôèëîñîôñêèé ãðîòåñê.
Àìáèâàëåíòíîñòü ðóññêîãî ñìåõà, åäèíñòâî ñòðàøíîãî è ñìåøíîãî, ñåðüåçíîãî è ñìåõîâîãî (÷òî íàøëî îòðàæåíèå â òåîðèè êàðíàâàëèçàöèè
Ì. Áàõòèíà) ïðîñëåæèâàåòñÿ âî ìíîãèõ ýïèçîäàõ ïðîèçâåäåíèÿ. Íåñëó÷àéíî
áîëüøèíñòâî ãåðîåâ ðîìàíà íàïîìèíàþò þðîäèâûõ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ
À. Ïàí÷åíêî, áàëàíñèðóÿ íà ðóáåæå êîìè÷åñêîãî è òðàãè÷åñêîãî, ÿâëÿþòñÿ
ãðîòåñêíûìè ïåðñîíàæàìè6, ÷òî ïîçâîëèëî ïåðåäàòü òðàãèêîìè÷åñêóþ
ñóùíîñòü ðàçâîðî÷åííîãî áûòèÿ, òðàãè÷åñêèé ïàðàäîêñ îñóùåñòâëÿåìîé
óòîïèè.
Þðîäñòâî ïðåäïîëàãàëî îòðå÷åíèå îò ìèðà, êóëüòóðíóþ è ñîöèàëüíóþ
âíåíàõîäèìîñòü, ïðåäñòàâëåííóþ â ôîðìå ïëîùàäíîãî, òåàòðàëèçîâàííîãî äåéñòâà. Ïî ïðèíöèïó ýòîãî ôåíîìåíà è ñîçäàåòñÿ ãîðîä ×åâåíãóð.
Ðåâêîì, íàõîäÿùèéñÿ â õðàìå, áàëîâàíèå ñ æåíùèíîé â àëòàðå,
ñàìîçâàííûé äåðåâåíñêèé áîã, âåñü ÿçûê, ïðåäñòàâëåííûé ðàçëè÷íûìè
ôîðìàìè ñòèëèñòè÷åñêîé è ôðàçåîëîãè÷åñêîé íåñî÷åòàåìîñòè7  âñå
íàïîìèíàåò àíòèíîðìàòèâíîñòü þðîäñòâà êàê áîëåå èëè ìåíåå îñîçíàííûé
ýïàòàæ, âûçîâ, íàðî÷èòîå îòòàëêèâàíèå [...] îò òðàäèöèè è ïðèíÿòîé
4 Ïðàêòèêà ïðàâîñëàâèÿ ïîðîäèëà íà Ðóñè ôåíîìåí ñòðàííèêà: ýòî è ïîèñê ëè÷íîãî
ñïàñåíèÿ, è èñêóïëåíèå ãðåõîâ äðóãèõ ëþäåé.
5 Î ñïåöèôè÷åñêîì ÿçûêå Ïëàòîíîâà ñì: Ì. Äìèòðîâñêàÿ, Ïåðåæèâàíèå æèçíè:
î íåêîòîðûõ îñîáåííîñòÿõ ÿçûêà À. Ïëàòîíîâà, [â:] Ëîãè÷åñêèé àíàëèç ÿçûêà.
Ïðîòèâîðå÷èâîñòü è àíîìàëüíîñòü òåêñòà, Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ, ÀÍ ÑÑÑÐ, Ìîñêâà
1990, ñ. 107114; Ì. Ìèõååâà, Â ìèð À. Ïëàòîíîâà ÷åðåç åãî ÿçûê, Ìîñêâà 2003,
È. Áðîäñêèé, Êàòàñòðîôû â âîçäóõå, [â:] idem, Ïîêëîíèòüñÿ òåíè, Ëåíèíãðàä 2000.
6 À. Ïàí÷åíêî, Ñìåõ êàê çðåëèùå, [â:] Ä. Ëèõà÷åâ, À. Ïàí÷åíêî, Ñìåõîâîé ìèð Äðåâíåé
Ðóñè, Ëåíèíãðàä 1976, ñ. 109.
7 Î ïëàòîíîâñêèõ íàðóøåíèÿõ íîðìàòèâíûõ ñî÷åòàíèé ñì.: Ì. Þ. Ìèõåä, Àíäðåé
Ïëàòîíîâ: ìåæäó ïëåîíàçìîì, ïàðàäîêñîì, àíàêîëóôîì è ÿçûêîâûì ëÿïñóñîì, Èçâåñòèÿ ÀÍ
Ñåðèÿ ëèòåðàòóðû è ÿçûêà, 2002, ò. 61, ÷. V, ñ. 1929.
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îáùåñòâîì ñèñòåìû öåííîñòåé ñ öåëüþ íàãëÿäíîé èõ äèñêðåäèòàöèè,
îïðîâåðæåíèÿ, âçðûâà8. Òàêèì âûçîâîì, äèñêðåäèòàöèåé êîììóíèñòè÷åñêîé óòîïèè è ÿâèëñÿ ðîìàí ×åâåíãóð, àâòîð êîòîðîé ñòðàäàåò îò àáñóðäíîñòè åå îñóùåñòâëåíèÿ (Ñ. Ðàññàäèí).
Ïëàòîíîâ â ñâîåì ðîìàíå àáñîëþòíî ïîñëåäîâàòåëåí â íèñïðîâåðæåíèè ëþáîãî óòîïè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Ìíîãèå êðèòèêè óêàçûâàþò íà
áëèçîñòü èäåé Ïëàòîíîâà èäåÿì Ôèëîñîôèè îáùåãî äåëà. Äåéñòâèòåëüíî,
ýòî îäèí èç êóëüòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, âîøåäøèõ â ïðîèçâåäåíèå:
ðåìèíèñöåíöèè ôåäîðîâñêèõ èäåé ïðîíèçûâàþò òåêñò ðîìàíà, íî
â êîíòåêñòå ïðîèçâåäåíèÿ îíè ïîëó÷àþò äèàìåòðàëüíî èíîé ñìûñë.
Ôåäîðîâ âûñòóïàåò âûðàçèòåëåì ðîäîâîãî è ãîñóäàðñòâåííî-îáùèííîãî
óêëàäà, äëÿ íåãî áûòèå â êà÷åñòâå ñûíà, ÷óâñòâî ðîäñòâà âñåõ ïîêîëåíèé
äåëàåò ÷åëîâåêà íåïðèìèðèìûì ê ñìåðòè. Èäåàë Ôåäîðîâà  ïîëîæèòåëüíîå öåëîìóäðèå: [...] ýòî íàñòóïàòåëüíîå äåéñòâèå ïðîòèâ òîãî äóõà
÷óâñòâåííîñòè, [...] êîòîðûé áûë îáîæàåì â äðåâíîñòè, êîòîðûé è íûí÷å
áîãîòâîðèòñÿ ïîä âèäîì ïîõîòè 9. Êàçàëîñü áû, ôåäîðîâñêèé èäåàë
öåëîìóäðèÿ íàõîäèò ñâîå âîïëîùåíèå íà ñòðàíèöàõ ïðîèçâåäåíèÿ, íî îí
ïðèîáðåòàåò ÿâíî óùåðáíûå, ïàòîëîãè÷åñêèå ÷åðòû, ïåðåõîäÿ â ñâîå
îòðèöàíèå. Òàê, ×åïóðíûé äóìàåò, ÷òî ðàçìíîæåíèå  ýòî íå êîììóíèñòè÷åñêîå è íå ëþäñêîå äåëî, à ïðèðîäíîå; æåíùèíû â ãîðîä äîëæíû áûòü
äîñòàâëåíû áåç óâëåêàòåëüíîñòè; ñåêñóàëüíûé àêò ïîêàçûâàåòñÿ êàê
âñïûøêà ñìåðòíîãî ÷óâñòâà; ëþáîâü ×åïóðíîãî ê Ðîçå Ëþêñåìáóðã, êîòîðàÿ
â ãðîáó ïðåäñòàåò êàê åãî ìàòü, ÿâëÿåòñÿ èíöåñòóîçíîé; Êîïåíêèí
ñîáèðàåòñÿ êîñèòü êàê áóðüÿí âñåõ âðàãîâ è æåíùèí, âåçäå ãîñïîäñòâóåò
ìåòàôèçèêà èñòîùåíèÿ.
Ôåäîðîâñêîå öåëîìóäðèå ïðåâðàùàåòñÿ ó Ïëàòîíîâà èëè
â íåçäîðîâóþ ýðîòèêó, èëè äîâîäèòñÿ äî àáñóðäà: çà ïëàòîíîâñêèì
ñåêñîì, ïî ñóòè, ñòîèò èäåÿ ðîäîâîé ñìåðòè: ó ÷åâåíãóðöåâ íå îñòàâàëîñü
òåëåñíîãî èçëèøåñòâà äëÿ ðàçìíîæåíèÿ. Ïðè ïîìîùè ÿçû÷åñêîé
ìèôîëîãèè, ãëóáîêî çàøèôðîâàííîé â òåêñòå, ïèñàòåëü îáûãðûâàåò ñìûñë
ÿçû÷åñêîãî áîãà  Ðîä ÷åðåç áèîãðàôèþ Ñàøè Äâàíîâà: ó íåãî äâà îòöà
 ðîäíîé è ïðèåìíûé, êîòîðûå çàíèìàþò îïðåäåëåííîå ìåñòî â ñþæåòå
ðîìàíà, ìàòü æå ëèøü íåñêîëüêî ðàç ñìóòíî ïðèñóòñòâóåò â âîñïîìèíàíèÿõ
Äâàíîâà. Îòöû òàêèì îáðàçîì ñîâìåùàþò äëÿ íåãî è ñâîþ, è ìàòåðèíñêóþ
ôóíêöèþ: ïî ñëàâÿíñêîé ìèôîëîãèè Ðîä  îòåö è ìàòü îäíîâðåìåííî. Îí
8
9

È. Êîíäàêîâ, Êóëüòóðà Ðîññèè, Ìîñêâà 1999, ñ. 93.
Í. Ôåäîðîâ, Ñî÷èíåíèÿ, Ìîñêâà 1982, ñ. 403.
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ðîäèòåëü âñåëåííîé, îáùèé ïðåäîê âñåãî ñëàâÿíñêîãî ïëåìåíè, âîïëîùåíèå åãî íåðóøèìîñòè, åäèíñòâà ïîêîëåíèé ëþäåé. Ýòî åäèíñòâî
ïîêîëåíèé ó Ïëàòîíîâà ïðåäñòàâëåíî â îáðàòíîé ïåðñïåêòèâå: àêò
âîñêðåøåíèÿ îòöîâ çàìåíÿåòñÿ ñìåðòüþ è ñòàðøåãî è ìëàäøåãî Äâàíîâà.
Ðàçðóøåíèå ðîäîâûõ ñâÿçåé íåñåò â ñåáå è ñëàáûé èíöåñò Ñàøè ñ ìàòåðüþ
âî ñíå10, îáîðà÷èâàþùèéñÿ â ìåòàôîðè÷åñêîì ïëàòîíîâñêîì òåêñòå èäååé
ðàçðóøåíèÿ.
Îïîøëåíèå, ñîçíàòåëüíîå ñíèæåíèå èäåè âîñêðåøåíèÿ îòöîâ ñîäåðæèòñÿ è â ñöåíå ñîèòèÿ Ñîíè ñ Ñåðáèíîâûì íà ìîãèëå åãî ìàòåðè, ïîñëå
÷åãî Ñèìîí çàðûâàåò ôîòîãðàôèþ ìàòåðè, ÷òîáû íèêîãäà íå âñïîìèíàòü.
Ôåäîðîâ âûñòóïàåò ïðîòèâ ñìåðòè  âñå ãåðîè Ïëàòîíîâà ïîãèáàþò, õîòÿ
×åïóðíûé, ïðèãëàøàÿ âñåõ áåçäîìíûõ â ×åâåíãóð, îáåùàåò æèçíü áåç
ñòðàäàíèÿ, áîëåçíè è ñìåðòè. Ôèëîñîô ìå÷òàåò îá îáðàùåíèè ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû â õîçÿéñòâî: ñîëíöå, äåéñòâèòåëüíî, åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê
(èáî ñàìè îíè ðàáîòàòü íå ìîãóò è íå ñîáèðàþòñÿ), íà êîòîðûé
ðàññ÷èòûâàþò ÷åâåíãóðöû, íî ýòî ïðîòèâîðå÷èò âàæíåéøåìó òåçèñó
Ôåäîðîâà î òîì, ÷òî âîñêðåøåíèå [...] áóäåò äåëîì íå ÷óäà, à çíàíèÿ
è îáùåãî òðóäà11.
Ê òîìó æå ôåäîðîâñêàÿ èäåÿ îêàçûâàåòñÿ ïîãðóæåííîé â êëþ÷åâóþ äëÿ
Ïëàòîíîâà òåìó êîíöà ñâåòà. Ìûñëü î êîíöå ñâåòà è ñòðàøíîì ñóäå
ïðèñóòñòâóåò â ìûñëÿõ è âûñêàçûâàíèÿõ ãåðîåâ. Äëÿ Ñàøè Äâàíîâà
ðåâîëþöèÿ  êîíåö ñâåòà; ðàññòðåë áóðæóàçèè  âòîðîå ïðèøåñòâèå; ïîñëå
áîëåçíè Ñàøà ðàññêàçûâàåò ñîí, â êîòîðîì âèäèò çåìëþ, íà êîòîðîé íå áûëî
ëþäåé; â ãîëîâå ×åïóðíîãî, êîòîðûé ñòîèò ñî çíàìåíåì, îæèäàÿ ïðîáóæäåíèÿ
ïðîëåòàðèàòà, ïðîíîñÿòñÿ íåÿñíûå âîñïîìèíàíèÿ, îí âñïîìíèë çàáûòîå
çðåëèùå: íà êóðãàíå ëåæàëè ëþäè, îíè áûëè ïîäîáíû ÷åðíûì âåòõèì êîñòÿì
[...] èç ðàññûïàâøåãîñÿ ñêåëåòà ÷üåé-òî îãðîìíîé è ïîãèáøåé æèçíè12. Ýòà
æå ìûñëü ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ïðåâîñõîäñòâî èäåè íàä æèçíüþ  ìåòàìîðôîçû
Ðîçû â ãðîáó âûñòðàèâàþò öåïî÷êó: èäåÿ  ìàòü, òàêèì îáðàçîì ñèìâîëîì
æèçíè îêàçûâàåòñÿ íå ìàòü, à èäåÿ. Ïðîèçâåäåíèå ïðîíèçàíî àïîêàëèïòè÷åñêîé ñèìâîëèêîé, ýñõàòîëîãè÷åñêèìè îæèäàíèÿìè.
Ô. Ñòåïóí ñ÷èòàë, ÷òî ñàìîé ñòðàøíîé ñòîðîíîé ðóññêîé ðåâîëþöèè
áûë àïîêàëèïñèñ áåç Õðèñòà, àïîêàëèïñèñ âî èìÿ Ìàðêñà  èìåííî òàêîé
10 Ý. Ôðîìì, Ïñèõîàíàëèç è ðåëèãèÿ, [â:] Ñóìåðêè áîãîâ, Ìîñêâà 1989, ñ. 196. Äëÿ
Ôðîììà èíöåñò  ïðèâÿçàííîñòü ê ðîäèòåëÿì, ïëåìåíè, ê ðîäíîé ïî÷âå. Ñèìâîë èíöåñòà
â ðîìàíå ìíîãîçíà÷åí, îí ìîæåò áûòü íàïîëíåí è äðóãèìè õóäîæåñòâåííûìè ñìûñëàìè.
11 Í. Ôåäîðîâ, Ñî÷èíåíèÿ ..., ñ. 529.
12 À. Ïëàòîíîâ, Þâåíèëüíîå ìîðå: Ïîâåñòü, ðîìàí, Ìîñêâà 1988, ñ. 417.
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àïîêàëèïñèñ èçîáðàæåí Ïëàòîíîâûì. Îí áëèçîê ðîçàíîâñêîìó Àïîêàëèïñó
íàøåãî âðåìåíè: îáà ïîêàçûâàþò èñòîðè÷åñêèé êðàõ Ðîññèè. Ñâÿçü ñ òâîð÷åñòâîì Â. Ðîçàíîâà ìîæíî óâèäåòü è â îáèëèè ïàðàäîêñîâ, è â èçîáðàæåíèè ñåêñóàëüíîãî íà÷àëà, êîòîðîå â ðîìàíå Ïëàòîíîâà ïðåäñòàâëåíî îò
áåññåêñóàëüíîñòè äî áåñòèàíàðèÿ; íî îíî ñàìîîòðèöàåòñÿ, ñóùåñòâóÿ
â ïðîèçâåäåíèè, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, â ëîíå ðîçàíîâñêîãî ïîíèìàíèÿ
æèçíè, åãî ôèëîñîôèè Ïîëà, ïðîñâå÷èâàþùåãîñÿ â ïîäòåêñòå ïðîèçâåäåíèÿ. Ôàëëè÷åñêèå ñèìâîëû, ñåìÿ, èäåÿ ñåêñóàëüíîñòè êàê ïîëíîöåííîé
æèçíè  ðàçáðîñàíû ïî âñåìó ïðîèçâåäåíèþ. Òàê, äëÿ Êèðåÿ ìèð
ðàñöâåòàåò îò áëèçîñòè ñ Ãðóøåé; Äâàíîâ ÷óâñòâóåò, ñîéäÿñü ñ æåíùèíîé,
÷òî åìó áûëà íàíåñåíà èñòîùàþùàÿ ðàíà, ïîýòîìó íå ñëó÷àéíî ïëà÷åò íàä
íèì, âûíîñÿ ñâîå ñîæàëåíèå, àíãåë-õðàíèòåëü. Ðîçàíîâñêîå óòâåðæäåíèå
æèçíè (äëÿ êîòîðîãî èç ñåìåíè ñòðîèòñÿ ìèð, ñóäüáà ÷åëîâåêà, èñòîðèÿ)
ïðîñâå÷èâàåòñÿ è â ñëåäóþùåé êàðòèíå: ðàíåíûé Äâàíîâ, ïðèïàâ ê íîãå
ëîøàäè, îòäàåò ñâîå ñåìÿ çåìëå: ïåðâûé ðàç, çàìå÷àåò àâòîð, ïòèöà æèçíè
êîñíóëàñü åãî ñâîèì êðûëîì.
Ïî Ðîçàíîâó, ðåâîëþöèÿ ãðîçèò âñåîáùèì áåçäåëüåì: È äóìàåòñÿ:
»ñîöèàëüíûé âîïðîñ« íå åñòü ëè âîïðîñ î äåâÿòè äàðìîåäàõ èç äåñÿòè
[...]13  ýòà ìûñëü ñïîëíà ðåàëèçóåòñÿ â æèçíè ÷åâåíãóðñêîé êîììóíû,
â êîòîðîé òðóäèòüñÿ çàïðåùåíî.
Ðîìàí ×åâåíãóð  ìåòàôîðè÷åñêèé êîíñïåêò èñòîðèè ñîâåòñêîãî
ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå ñêîðîãî áóäóùåãî [...]14, ýòî õóäîæåñòâåííûé
ïàìÿòíèê ïðè÷óäëèâîãî ñîçíàíèÿ ýïîõè. Îí ìíîãîìåðåí, ìíîãîçíà÷åí,
áîëüøàÿ ÷àñòü åãî ñìûñëîâ  â ïîäòåêñòå, ñîçäàâàåìîì ñêðûòîé è ÿâíîé
öèòàöèåé, çíàêàìè, ñèìâîëàìè, ìåòàôîðàìè, ñàìîé ôîðìîé ìûñëèòåëüíîãî
äâîåâåðèÿ. Åãî ñìûñë áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ è óãëóáëÿòüñÿ âñå íîâûìè
è íîâûìè èíòåðïðåòàöèÿìè. Íî è äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé Ïëàòîíîâ
îñòàíåòñÿ ïèñàòåëåì äåòñêîé ïðîñòîòû è ãëóáî÷àéøåé èíòåëëåêòóàëüíîñòè.

13
14

Â. Ðîçàíîâ, Îïàâøèå ëèñòüÿ, Ìîñêâà 1992, ñ. 392.
Ñ. Ðàññàäèí, Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà: îò Ôîíâèçèíà äî Áðîäñêîãî, Ìîñêâà 2001, ñ. 244.
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Wiera Bie³ousowa
Streszczenie
Wybrane spo³eczno-kulturowe ród³a antyutopii P³atonowa

Autorka artyku³u analizuje socjokulturalny grunt, który okreli³ specyfikê wiata artystycznego
powieci A. P³atonowa Czewengur. Rozdwojenie nieszczêsnej wiadomoci, utopijnoæ marzeñ,
barbaryzacja kultury, chaos, eschatologia myli i uczuæ  wszystko to znalaz³o swoje odzwierciedlenie
na stronach utworu. Dwuwiara rosyjskiej kultury miechu, mitologia s³owiañska, polemika z ideami
N. Fiodorowa, dialog z Rozanowsk¹ filozofi¹ p³ci  to daleko nieca³kowity wykaz róde³ utworu, który
sta³ siê pomnikiem wiadomoci epoki.

Summary
Some social and cultural roots of Platonovs anti-Utopia
The author of this article analyses the socio-cultural basis which shows the unique of an artistic
world in the novel Tchevengur written by A. Platonov. The splitting of un-fortunate personality,
Utopian dreams, barbarisation of culture, chaos, eschatology of the way of thinking, as well as
emotions and feelings; all of these are reflected to a considerable degree on the pages of the analysed
piece of work. Double-belief of the Russian mockery culture, Slavonic mythology, polemic about
N. Fiodorovs ideas, a dialogue with Rosanovs philosophy of gender characterizes this literary work
which is regarded as a significant monument of the epochs awareness.
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Ýëëà Êðûëîâà

Inna Lisnianska, rosyjska poetka pisz¹ca od ponad piêædziesiêciu lat, nale¿y
do w¹skiego grona literatów, dla twórczoci których przejcie z epoki radzieckiej
do rosyjskiej nie mia³o ani szczególnego znaczenia ani tematycznego, ani warsztatowego. Urodzona w 1928 r. w Baku wybra³a karierê poetki, nie skoñczywszy
studiów. Debiutowa³a w roku 1949, w 1957 i 1958 wysz³y jej pierwsze tomiki,
Ýòî áûëî ñî ìíîþ i Âåðíîñòü. W 1960 r. przeprowadzi³a siê do Moskwy.
Jej kariera rozwija³a siê typowo dla obywatela Zwi¹zku Radzieckiego  wydawa³a po interwencji cenzury i wy³¹cznie za jej zgod¹: Íå ïðîñòî ëþáîâü (1963),
Èç ïåðâûõ óñò (1966), Âèíîãðàäíûé ñâåò (1978), a¿ do opublikowania w 1979 r.
siedmiu wierszy w nie podlegaj¹cym cenzurze czasopimie Metropol. Czyn ten
spotka³ siê z ostr¹ reakcj¹ w³adz Zwi¹zku Pisarzy Radzieckich i skoñczy³ skandalem. Lisnianska wraz z W³adimirem Aksionowem i Siemionem Lipkinem demonstracyjnie opuci³a szeregi Zwi¹zku, co automatycznie oznacza³o zakaz jakichkolwiek publikacji w kraju. Kara trwa³a dziesiêæ lat. Od 1980 r. jej wiersze zaczê³y siê
pojawiaæ na Zachodzie. W 1983 r. wyszed³ tomik Äîæäè è çåðêàëà, dwa lata
póniej Íà îïóøêå ñíà. Rok 1990 jest rokiem powrotu twórczoci Inny Lisnianskiej do Rosji. Wtedy w³anie wychodzi tomik wierszy Âîçäóøíûé ïëàñò. Dwa
lata póniej ukazuj¹ siê a¿ dwa tomiki, Îäèíîêèé äàð i Ñòèõîòâîðåíèÿ, a tak¿e
ksi¹¿ka powiêcona rosyjskiej poezji XX wieku, Øêàòóëêà ñ òðîéíûì äíîì.
Twórczoæ Inny Lisnianskiej, z za³o¿enia bardzo osobista i kameralna, czêsto
powodowana autobiograficznymi wzglêdami, przesycona jest uniwersalnymi
prawdami o ¿yciu cz³owieka, który cierpi, w¹tpi, myli. Ju¿ w 1960 r. w wierszu
... Î êàê ñëîâà ìåíÿ òîìèëè!... Lisnianska, podkrelaj¹c wagê wieloznacznoci
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s³ów, uwiadomi³a sobie misjê bycia poet¹, poczu³a ró¿nicê miêdzy ¿yciem
i sztuk¹. Poetka przez d³ugie lata walczy³a o owo symboliczne s³owo obrazuj¹ce
jej stosunek do poznawanego i oswajanego wiata, a¿ wreszcie w 1966 r.
(... Íàêîíåö-òî ÿ ïðîíèêëà â ñëîâî...) przysz³a wiadomoæ poznania tego s³owa
i gotowoæ wypowiedzenia go, ale wtedy okaza³o siê, ¿e podstêpne czasy zmieni³y
j¹, nape³ni³y obaw¹ (×åì ìû ãëóáæå âõîäèì â ñóòü ïðèðîäû // Òåì ñòðàøíåå
âûðàçèòü åå). W takim stanie pozosta³a przez ca³e swoje ¿ycie.
Lisnianska stworzy³a swój poetycki wiat w oparciu o bardzo sztywn¹ i przejrzyst¹ hierarchiê wartoci, która sprawia, ¿e bez wzglêdu na tematykê jej utwory
brzmi¹ uniwersalnie. Wszystkie problemy ludzkoci poetka zrzuci³a na jednego
cz³owieka  bohaterkê liryczn¹, która z niezwyk³¹ powag¹ niesie swoje brzemiê.
Lisnianska w trosce o wiat spala siê w ka¿dej chwili swego ¿ycia i w ka¿dym
wypowiedzianym s³owie. Globalna odpowiedzialnoæ, jak¹ czuje, sprawia, ¿e
wiat przestaje istnieæ w liniowym czasie. W pochodz¹cym z 1952 r. wierszu ...
ß äûøó ãîðÿ÷î è íåðîâíî... stwierdza, i¿ nie ma czego takiego jak przesz³oæ 
czas jest jednoci¹ i to, co siê ju¿ sta³o, wci¹¿ ma znaczenie i wp³yw na to, co siê
dzieje. Bez koñca pali siê Rzym podpalony przez Nerona, nad ziemi¹ wiecznie
góruje Golgota, wiat stoi na granicy katastrofy, ale zmartwychwstanie jest wci¹¿
przed nami i to napawa nadziej¹. Josif Brodski charakteryzuj¹c poezjê Inny Lisnianskiej podkreli³ jej intensywnoæ1, Aleksander So³¿enicyn postawi³ j¹ w jednym szeregu z twórczoci¹ Anny Achmatowej i Mariny Cwietajewej2.
Poezja Inny Lisnianskiej cile zwi¹zana jest z jej ¿yciem wewnêtrznym,
zmaganiem siê z uczuciami, ze z³o¿onym wiatopogl¹dem. St¹d jej g³êboki autobiografizm, w naturalny sposób tê twórczoæ chronologizuj¹cy. W 1967 r. poetka
zwi¹za³a siê z Siemionem Lipkinem, wybitnym t³umaczem. Po³¹czy³a ich wspólna
pasja (Lipkin tak¿e by³ poet¹) i wielka mi³oæ, która towarzyszy³a im do koñca
¿ycia Lipkina w 2003 r. mieræ mê¿a by³a dla Lisnianskiej wielk¹ tragedi¹. Powiêci³a mê¿owi wiele wierszy, wród których wyró¿nia siê cykl Ñíû ñòàðîé
Åâû, napisany w 2006 r.
W sk³adaj¹cym siê z osiemnastu wierszy cyklu trenologicznym Inna Lisnianska w czasie teraniejszym prze¿ywa jednoczenie przesz³oæ i przysz³oæ, wcielaj¹c swój podmiot liryczny w obraz podstarza³ej biblijnej Ewy. Teraniejszoci¹ s¹
sny. Poetka wykorzystuje tu nie tylko treci zwi¹zane z przekazem sennym, ale
tak¿e formê snu  cykl jest niespokojny, wielokrotnie przerywany, podmiot liryczny bywa wyrywany ze snu, b¹d w sen zapada, nie zauwa¿aj¹c momentu przejcia, ni wierz¹c, ¿e sen jest jaw¹.
1
2

È. Áðîäñêèé, Ðóññêàÿ ìûñëü, 8 ôåâðàëÿ 1983.
A. Ñîëæåíèöèí, Èííà Ëèñíÿíñêàÿ  Äîæäè è çåðêàëà, Ëèòåðàòóðíàÿ êîëëåêöèÿ 1993.
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Autorka niniejszego wyst¹pienia nie chce wkraczaæ na grunt psychologicznoantropologiczny teorii snów, pragnie jedynie przyjrzeæ siê im z czysto utylitarnego,
praktycznego punktu widzenia cz³owieka ni¹cego. Badania Zygmunta Freuda,
Carla Junga i wielu innych, w tym tak¿e wspó³czesnych badaczy snu, pozostawiaj¹ wci¹¿ bardzo wiele pytañ bez odpowiedzi. Wiele problemów rozwi¹zuje siê
wy³¹cznie na poziomie hipotetycznym, ze wzglêdu na trudn¹ lub niemo¿liw¹ weryfikowalnoæ wyników badañ.
Amerykañski antropolog Kilton Stewart nie objanione sny nazwa³ nie otwartymi listami od Boga, Fritz Perls za pomoc¹ snów integrowa³ rozbit¹ na kawa³ki
osobowoæ, Janette Rainwater stwierdzi³a, ¿e symbolika snu nie jest, jej zdaniem,
prób¹ przepchania ukrytych myli przez cenzurê wiadomoci (tak chcia³ Freud),
lecz rysunkowym stenogramem, którego u¿ywa nasza psychika. Stenogram jest
zawsze indywidualny i unikalny, jedyny w swoim rodzaju, tak jak jedyny i niepowtarzalny jest przek³ad wiersza. Badania nad mo¿liwociami ludzkiej pamiêci
wykaza³y jednoznaczne powi¹zanie jej potencja³u ze snem lub jego brakiem.
Matthew Walker, neurofizjolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley,
zauwa¿y³, ¿e podczas snu zdobyta wiedza i dowiadczenie nabieraj¹ pe³niejszego
wyrazu, gdy¿ my sami postrzegamy je szerzej. W 1994 r. profesor Avi Karni,
badaj¹c fazê REM, stwierdzi³, ¿e syntetyzuje ona dzienne wspomnienia, dzieli,
a nastêpnie ³¹czy je w czytelne kawa³ki. Te i inne badania nad istot¹ snu pokazuj¹,
¿e to, co przez d³ugie lata interpretowalimy jako proroctwa czy ukryte pragnienia,
jest po prostu uk³adaniem puzzlowych obrazków przez odpoczywaj¹cy mózg.
Nieokrelony chronotop snu, jego jednoczesna materialnoæ i nierealnoæ sprawiaj¹, ¿e próby jego interpretacji i analizy s¹ wci¹¿ jedynymi sposobami na oswojenie
tej codziennej przecie¿ sfery dzia³ania cz³owieka. Niemo¿noæ weryfikacji wiata
snu zbli¿a go do rzeczywistoci wirtualnej, któr¹ przecie¿ widzimy, w której
w szczególny sposób mo¿emy uczestniczyæ, ale która jest niematerialna i znika
w jednej chwili.
Sen jest niejako metaforyczny z natury rzeczy. Widziane we nie obrazy 
bez wzglêdu na ich konkretnoæ i realnoæ  analizujemy i interpretujemy, nigdy
nie traktuj¹c ich dos³ownie. Konkretny obraz przeniesiony z rzeczywistoci do snu
traci w nim swe po³¹czenia z kontekstem i staje siê wieloznacznym znakiem
innego konkretnego obrazu rzeczywistoci. W ten sposób sen przejawia swoj¹
metaforycznoæ.
Sny, zgodnie z teori¹ Junga, stanowi¹ kolektywn¹ niewiadomoæ, zawieraj¹
setki ró¿norodnych praobrazów, których treæ zawsze wyra¿a siê metaforycznie.
Idea jedynej rzeczywistoci, która kontynuuje Heraklitow¹ coinos cosmos, nie
pozostaje z ni¹ w sprzecznoci, gdy¿ indywidualne idios cosmos s¹ jej metafora-
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mi. Sen nie przepowiada przysz³oci, jest tylko interpretowany jak przepowiednia.
Z drugiej strony jednak sen, zwany tak¿e marzeniem sennym, jest p³aszczyzn¹, na
której, zgodnie z teori¹ Freuda, spe³niaj¹ siê ¿yczenia3. Plastycznoæ, obrazowoæ
i wielop³aszczyznowoæ snu s¹ przyczyn¹ jego sta³ej obecnoci w literaturze. Snywró¿by, sny prorocze, pocz¹wszy od mitologii greckiej przez Stary i Nowy Testament, kszta³towa³y wirtualny pomost miêdzy wiatami ludzi i bogów, dziêki czemu
w utworach redniowiecznych (Pieñ o Rolandzie, S³owo o wyprawie Igora) sta³y
siê elementem rzeczywistoci, zyskuj¹c dodatkowo kulturowo-ideowe uzasadnienie w chrzecijañstwie. Humanistyczny renesans ugruntowa³ w literaturze miejsce
snu jako przejawu ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka, co znajdziemy chocia¿by
u Szekspira i Kochanowskiego, a mistyczny barok powi¹za³ go ze mierci¹ (Pedro
Calderon de la Barca, John Donne).
Pisz¹c Raj utracony, John Milton by³ ociemnia³y. I rzeczywistoæ, i jej metaforê, czyli wiat przedstawiony, móg³ widzieæ tylko we nie. Stworzony przez
niego we wspomnianym poemacie obraz wiata jest wrêcz namacalny, bez wzglêdu na swoj¹ fantastyczn¹ motywacjê. Sny w Raju utraconym Johna Miltona
odgrywaj¹ zawsze tê sam¹ rolê. Dotycz¹ wy³¹cznie Ewy i spe³niaj¹ rolê przejcia
miêdzy wiatem ludzkim i nadprzyrodzonym. Je¿eli Kilton Stewart nie objanione
sny nazywa listami od Boga, to sny Miltona mo¿na nazwaæ telefonami z innego
wiata. Szatan kusi Ewê zakazanym owocem, szepcz¹c jej do ucha w czasie snu
(Ksiêga IV), Bóg za zsy³a na ni¹ sny ³agodne, które maj¹ j¹ przygotowaæ do
opuszczenia Raju (Ksiêga XII). Granica pomiêdzy wiatem realnym a fikcyjnym
w tym utworze zosta³a konwencjonalnie przesuniêta w kierunku tego drugiego.
Zaniepokojonej nocn¹ wizj¹ Ewie ma³¿onek t³umaczy, ¿e sen jest dzie³em bo¿ym
i naturalnym sposobem odpoczynku. W rêkach Szatana staje siê on jednak czym
innym  instrumentem walki z Bogiem i jego dzie³em. O ile Adam jest dla Miltona
partnerem w rozmowach z Bogiem i jego wit¹, to sprawczyni ca³ego rajskiego
zamieszania, Ewa, w³aciwie swój pobyt w Raju Miltona w wiêkszoci przesypia.
Sen jest porednim sposobem porozumiewania siê z ni¹, jest medium, za pomoc¹
którego ³atwo do niej dociera i Bóg, i Szatan. Treæ obu swoich misji Ewa poznaje
w³anie przez sen (we nie wys³uchuje specjalnego przekazu). Sen jako rodek
komunikacji pomiêdzy wiatami staje siê metafor¹ spe³nionego marzenia o podmiotowoci, a nie tylko instrumentalnoci cz³owieka wobec si³ nadprzyrodzonych.
Metafora snu w cyklu Sny starej Ewy Lisnianskiej najbli¿sza jest, jak siê
wydaje, barokowemu konceptowi, poniewa¿ stanowi obraz literacki obejmuj¹cy
ca³y cykl. Nie ma wprawdzie za zadanie szokowaæ czytelnika na sposób baroko3 Por.: S. Freud, Marzenia senne, [w:] Psychopatologia ¿ycia codziennego. Marzenia senne,
Warszawa 2003.
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wy, chocia¿ pewien element zaskoczenia w³anie takim wykorzystaniem go poetka
osi¹gnê³a. Lisnianska przeplata motywy oniryczne z realnymi w taki sposób, ¿e
wymodelowana rzeczywistoæ sama staje siê snem.
Podmiot liryczny (lamentuj¹ca po mierci mê¿a kobieta), ³¹cz¹cy wszystkie
osiemnacie wierszy, ma wyrane autobiograficzne ród³o. Charakter lirycznego
ja zmienia siê, gdy przekraczana jest granica snu. Staje siê wówczas kim, kim
w ¿yciu realnym by³a dla ¿egnanej, op³akiwanej osoby. Nie jest to ani rola, ani
maska. Ewa  to nie postaæ, to stan. To wiadomoæ bycia ni¹ i jednoczesna
niemo¿noæ bycia kim innym. Mo¿na tê sytuacjê porównaæ z misj¹ Orfeusza w
memorialnym utworze Czes³awa Mi³osza Orfeusz i Eurydyka powiêconym Carol,
zmar³ej ¿onie poety.
Historia niezwyk³ej mi³oci Orfeusza i Eurydyki nabiera w³aciwego znaczenia
dopiero po jej mierci. mieræ nie jest ostateczna, bo wiat mityczny ma umowne
sposoby na jej obejcie. Owidiusz w Metamorfozach nie musia³ stosowaæ metafory snu, by pokazaæ pomiertne ¿ycie bohaterki, gdy¿ jest ona wpisana w konwencjê wiata przedstawionego mitologii. Orfeusz i Eurydyka Czes³awa Mi³osz to sen
rozgrywaj¹cy siê w okrelonej i bardzo konkretnej czasoprzestrzeni mieszcz¹cej
siê w kilkudziesiêciu zaledwie wersach. Historia nieszczêliwego barda próbuj¹cego uratowaæ zmar³¹ przedwczenie ukochan¹ ¿onê zosta³a przeniesiona do innej
rzeczywistoci ni¿ ta, któr¹ znamy z mitologii. Porywisty wiatr, zi¹b i mg³y w niczym nie przypominaj¹ klimatu po³udniowej Grecji. Pieczara w peloponeskim
Tajnaronie, do której podje¿d¿a siê samochodem, zostaje wyposa¿ona w ceramiczny chodnik, oszklone drzwi i niezliczone windy prowadz¹ce do podziemi
Hadesu. Bohater liryczny podejmuje ostatni¹ próbê kierowany wyj¹tkowoci¹
uczucia, którym darzy³a go ¿ona, lecz od pocz¹tku do koñca ma wiadomoæ, ¿e
jest to zadanie nierealne. Mityczny, nierealny podziemny wiat staje siê bezkresnym realnym Nigdzie. Orfeusz Mi³osza ca³y nale¿y do wiata ¿ywych. Jego lira
piewa³a tylko o nim (Niós³ w niej muzykê ziemi przeciw otch³ani // Zasypuj¹cej
wszelkie dwiêki cisz¹), jego muzyka by³a wy³¹cznie hymnem natury (I ¿adnym
swoim rymem nie s³awi³ nicoci). Problem bohatera lirycznego polega nie na
s³aboci ludzkiej wiary czy osobistych w¹tpliwociach Orfeusza, które zgubi³y
mityczn¹ Eurydykê. Ten Orfeusz po prostu nie wierzy:
Nie umiej¹cy p³akaæ, p³aka³ nad utrat¹
Ludzkich nadziei na z martwych powstanie,
Bo teraz by³ jak ka¿dy miertelny,
Jego lira milcza³a i ni³ bez obrony.
Wiedzia³, ¿e musi wierzyæ i nie umia³ wierzyæ4.
4

C. Mi³osz, Orfeusz i Eurydyka, Kraków 2002, s. 8.

312

Ewa Nikadem-Malinowska

Sen wystêpuje tu jako metafora mierci  Orfeusz widzi sztywn¹, obojêtn¹
Eurydykê i pragnie zbudziæ j¹ z tego snu. Jego pobyt w podziemiach jest snemjaw¹, koszmarem, urzeczywistniaj¹cym, wed³ug Freuda, nieby³¹ sytuacjê, czyli
nierzeczywistym spe³nieniem marzenia, które te¿ jest snem (synonimem snu).
Metaforyczny sen bohaterki odbywa siê we nie podmiotu lirycznego, a gdy jego
sen-jawa wreszcie siê koñczy, zapada on w realny sen-ukojenie, bêd¹cy jednoczenie metafor¹ ziemskiego ¿ycia-spe³nienia:
S³oñce. I niebo, a na nim ob³oki.
Teraz dopiero krzycza³o w nim: Eurydyko!
Jak bêdê ¿yæ bez ciebie, pocieszycielko!
Ale pachnia³y zio³a, trwa³ nisko brzêk pszczó³.
I zasn¹³ z policzkiem na rozgrzanej ziemi5.

Dostojewski w nie miesznego cz³owieka stworzy³ alternatywn¹ rzeczywistoæ. By³a ona fikcyjna, ale mo¿liwa, wiarygodna. Mi³osz stworzy³ w swoim nie
(Orfeusz i Eurydyka) rzeczywistoæ mityczn¹, niemo¿liw¹, ale jak¿e rzeczywist¹.
Mityczna sytuacja umiejscowiona w mitycznym Hadesie zosta³a zmaterializowana
za pomoc¹ bezsprzecznie wspó³czesnych realnych przedmiotów. A ¿e jest to sen,
przekonujemy siê dopiero, gdy bohater liryczny siê budzi. Lisnianska natomiast
tworzy rzeczywistoæ quasi-apokryficzn¹  mo¿liw¹ do zaakceptowania przez
ludow¹ religijnoæ. Umieszcza j¹ na granicy snu i jawy w taki sposób, ¿e podmiot
liryczny przekracza j¹ niezauwa¿alnie. wiat snu jest wyranie eklektyczny. Starotestamentowa rzeczywistoæ z jej bohaterami  Ew¹, Adamem, Kainem i Ablem
miesza siê z nowotestamentow¹ i innymi bohaterami  El¿biet¹ i Mari¹. Ewa,
wystêpuj¹ca i tu i tam, jest ³¹cznikiem, spoiwem czasu, swoj¹ obecnoci¹ czyni go
bezkolizyjnie jednoczesnym. Podmiot liryczny jest wspó³czesn¹ kobiet¹, starsz¹
pani¹ podró¿uj¹c¹ samolotami z torb¹ podró¿n¹ na kó³kach i pos³uguj¹c¹ siê
laptopem. W snach, które s¹ przed³u¿eniem jej realnego ¿ycia, staje siê biblijn¹
Ew¹, nie przestaj¹c byæ sob¹. Podobny zabieg Lisnianska stosuje w innych swoich utworach. W wierszu Ó ßôôñêèõ âîðîò staje siê wiadom¹ swej staroci
Sulamitk¹, wci¹¿ czekaj¹c¹ na równie¿ starego Salomona. W rozmowie z Sand¿arem Janyszewem poetka wyjania, na czy to polega: Âèäèòå, ÿ ïðåâðàòèëà ñåáÿ
â Ñòàðóþ Ñóëàìèôü. Áîëåå òîãî, äàëüøå ÿ ïèøó: »Çàæèãàþ â ïåñ÷àíîé
ïîñóäèíå ñåìü ñâå÷åé...«  òàê ïîëàãàåòñÿ ó èóäååâ, õîòÿ ÿ êðåùåíàÿ.
ß ïîëíîñòüþ âîøëà â ãåðîèíþ. Âîáðàëà åå â ñåáÿ: ñîñòàðèëà6 . Lisnianska
5
6

Ibidem, s. 11.
È. Ëèñíÿíñêàÿ, ß ïðåâðàòèëà ñåáÿ â ñòàðóþ Ñóëàìèôü, Íîâàÿ Þíîñòü 2007, nr 6(81).
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adaptuje wybran¹ postaæ. Nie tylko przyjmuje jej cechy, ale i nadaje jej swoje.
Bycie Ew¹ jest zmian¹ jakociow¹ dla podmiotu lirycznego i oznacza bycie bardziej odpowiedzialn¹ (odpowiedzialnoæ jedynego ¿ywego prarodzica), bardziej
wra¿liw¹ (z perspektywy Raju nie da³o siê przewidzieæ, do czego bêdzie zdolny
cz³owiek), bardziej troskliw¹ i zatroskan¹ (w³asne przesz³e szczêcie upi³o jej
czujnoæ na przysz³e nieszczêcie innych):
Óìåð Àäàì íà òðàâå ëóãîâîé,
Ñäåëàâ ìåíÿ âåêîâå÷íîé âäîâîé
Ìèðà, ãäå íå áûëî âîéí è ïîòîïîâ,
Ãàçîâûõ êàìåð, êðîâàâûõ ñóãðîáîâ.
Èëè ñàìà, îêóíàÿñü â ñèðåíü,
ß íå ïðåäâèäåëà áóäóùèé äåíü?
Èëè æå, ðàéñêèå íþõàÿ ðîçû,
ß íå óíþõàëà ñòðàøíîé óãðîçû
Âçðûâîâ øàõèäñêèõ, êî÷åâíè÷üèõ áåä
Â ìèðå, ãäå æèë ñàìûé ïåðâûé ïîýò7.

Stara Ewa jest wieczn¹ Ew¹. Nie tamt¹, która by³a chwilow¹ bohaterk¹ Edenu,
lecz tak¹, która ci¹gle ni¹ jest. Zostawszy wdow¹ po Adamie, staje siê wieczn¹
wdow¹, samodzielnie nios¹c¹ na swoich barkach radoci, problemy i cierpienia
kilkutysi¹cletniego istnienia ludzkoci. Niezbyt eleganckie w stosunku do kobiety
okrelenie stara ma znaczenie symboliczne. Osoba stara jest osob¹ dowiadczon¹,
m¹dr¹. Natalia Iwanowa, pisz¹c o wierszach Inny Lisnianskiej, podkrela:
Ñòàðîñòü  âðåìÿ óñèëåííîãî ñîçåðöàíèÿ, ðàçìûøëåíèÿ è ïðåêðàñíîé
ïðàçäíîñòè, òîé, êîòîðóþ Ãåëüäåðëèí ñ÷èòàë óñëîâèåì ïîýçèè8.
Cykl wierszy Ñíû ñòàðîé Åâû, który zaliczymy bez w¹tpienia do poezji
funeralnej, formalnie zbli¿ony jest do klasycznego epicedium (wyra¿a ¿al i ból po
stracie ukochanej osoby, g³osi pochwa³ê zmar³ego, zawiera elementy pocieszenia).
Ró¿nica polega na tym, ¿e ¿al za zmar³¹ osobê przenosi siê czêciowo na osobê
ten ¿al wyra¿aj¹c¹, dzieli siê tak, jak dzieli³y one wspólne ¿ycie. Antyczne epicedia okraszone by³y zwykle licznymi nawi¹zaniami mitologicznymi, Ñíû ñòàðîé
Åâû zawieraj¹ wy³¹cznie odwo³ania biblijne.
7
8

È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ñíû ñòàðîé Åâû, Çíàìÿ 2006, nr 10.
Í. Èâàíîâà, Äëèíà äûõàíèÿ, [w:] È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ýõî, Ìîñêâà 2005, s. 629.
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Cykl rozpoczyna lament, w którym podmiot liryczny zamyka w swoim bólu
ca³y wszechwiat. Pochodz¹ce z niego zjawiska, po³¹czone w nie rozumiej¹ce siê
pary, symbolizuj¹ ból istnienia przeciwieñstw, które kiedy by³y sobie bliskie
(gwiazdy, fale, drzewa). Ból po stracie ukochanej osoby powoduje zdziwienie
i niedowierzanie, wyra¿one powtarzaj¹cym siê jak refren s³owem íåóæåëè. Ból
zrodzi³o rozstanie (boli, bo co siê skoñczy³o), brak porozumienia wynika z nag³ej
nieobecnoci. Podmiot liryczny b³aga o jeszcze jedn¹ chwilê, o szansê wyjanienia, o ostatnie s³owo:
Íåóæåëè áîëèò âî ìíå ïðîéäåííûé ïóòü?
Íàâåñòè ìåíÿ, âûñëóøàé è ïîçàáóäü9.

Spe³nienie tej proby mo¿liwe jest tylko we nie. mieræ, która przysz³a
niespodziewanie, pozostawi³a pustkê i wiadomoæ wielu niedokoñczonych spraw,
rozmów. Pustkê w duszy podmiotu lirycznego zwielokrotnia pustka otaczaj¹cych
j¹ przedmiotów  obr¹czki, palca, trzciny, a te z kolei, wype³niaj¹c siê ¿a³obnym
piewem, powielaj¹ ¿al. Statycznoæ sytuacji m¹ci proces wiêdniêcia kwiatów na
grobie, naruszaj¹cy wra¿enie tkwienia w wiecznoci.
Przejcie podmiotu lirycznego od rzeczywistoci do wiata snu nastêpuje
tak samo niezauwa¿enie, jak to ma miejsce w realnym nie. Umownoæ snu
rozszerza mo¿liwoci czasoprzestrzenne wierszy (szaro-czarna rzeczywistoæ staje
siê kolorowym snem). Radykalnie zmieniona czasoprzestrzeñ zmienia stan ducha,
nastrój i uczucia lirycznego ja:
Â íåæíîì êëåâåðå ëóã, ãîëóáååò ñëåãêà âîäî¸ì.
Íåò íè âñòðå÷, íè ðàçëóê, ïîòîìó ÷òî âñåãäà ìû âäâî¸ì10.

Bohaterowie wystêpuj¹cy we nie nie s¹ nazwani imionami, dopiero pojawienie siê myli o zmartwychwsta³ym Ablu wyjania, ¿e szczêliwa para na rajskiej
³¹ce to biblijni Adam i Ewa. Inna Lisnianska stwarza we nie pozór ¿ycia, by we
nie spe³niæ sen-marzenie o dalszym wspólnym ¿yciu z ukochan¹ osob¹, która
odesz³a w sen-mieræ. Stworzona przez poetkê czasoprzestrzeñ snu jest mo¿liwa,
ale nieprawdopodobna z punktu widzenia biblijnych realiów, jako ¿e Adam i Ewa
opucili ogród edeñski przed pojawieniem siê na wiecie ich dzieci. wiadomoæ
powrotu do Raju jest we nie podmiotu lirycznego pewnikiem nie wymagaj¹cym
uzasadniania  tak jak bez dyskusji godzimy siê we nie na jego konwencjê. O ile
9
10

È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ñíû ñòàðîé Åâû...
Ibidem.
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wejcie do czasoprzestrzeni snu jest niezauwa¿alne, o tyle wyjcie oznacza koniec
marzenia:
Áóäèò ñâåò ìåíÿ ðåçêèé, íî âåêè ïîäíÿòü íåòó ñèë, Òû ìíå ñîí ñâîé ýäåìñêèé ïîä âåêè çåìíûå âëîæèë11 .

Przebudzenia s¹ dla podmiotu lirycznego bolesne. Rozdarta miêdzy dwoma
domami czuje, ¿e tak naprawdê nie mieszka nigdzie. Nieszczêcie, które j¹ dotknê³o, wype³ni³o ca³e jej obecne ¿ycie, ³¹cz¹c przekornie jego oddzielne czêci:
Áåäà, à íå ìóçà, ìîÿ ñîáåñåäíèöà,
Õîòÿ è ìó÷èòåëüíèöà-ïðèâåðåäíèöà,
Íî â ñâîäíèöå ýòîé åñòü äèêàÿ òàéíàÿ ìîùü, Ñìîêâà, áåëîêîïûòíèê, ïåðñèê è õâîù...12

Podmiot liryczny swoje ¿ycie na jawie i we nie odbiera jako splot wra¿eñ, na
które reaguje, ale niekoniecznie w nich uczestniczy. Podwy¿szona wra¿liwoæ kieruje jej uwagê na barwy, dwiêki, kontrasty. Lisnianska pozwala lirycznemu ja na
hutawkê nastrojów, gdy¿ powoduje to jej podwy¿szon¹ spostrzegawczoæ:
Îáëà÷íî. Ñîëíöå, êàê ðûáà ñåðåáðÿíàÿ,
Áü¸òñÿ âî âëàæíûõ ñåòÿõ.
À íà ïîäú¸ìå öåðêâóøêà òð¸õáåäðåíàÿ
Âñÿ óòîïàåò â àêàöèè, êàê â íîâîñòÿõ.
Ìóçûêó âîçäóõ íåñ¸ò ñ ïàðîõîäà ïðîãóëî÷íîãî,
Ìóçûêà ïðîñèò äåíüæàò.
Îáëà÷íî. Íåò íàñòðîåíèÿ ñóìðà÷íîãî
Ëþäè ïîþò è òàíöóþò, à âîäû äðîæàò13.

Zwyk³e muszelki le¿¹ce na brzegu morza zostaj¹ o¿ywione przez pamiêæ,
która potrafi manipulowaæ czasem. Poniewa¿ wszystko jest wzglêdne, muszelki
nabieraj¹ temporalnego przyspieszenia, akumuluj¹c mijaj¹cy czas (Íà áåðåã
âûïëþíóòû ãîäû  Ðàêóøêè äðåáåçæàò â ãîðñòè). Wszystko mija, ale pozostawia po sobie lad. Podmiot zauwa¿a tak¿e to, czego nie ma. Pojawiaj¹ce siê
i znikaj¹ce przedmioty i twarze wywo³uj¹ ró¿ne skojarzenia:
Íî ãäå-òî çà ïðåäåëîì ìîçãà
Ñòîèò çàðæàâëåííûé òóìàí,
11
12
13

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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À â í¸ì ïî òþðüìàì õëåáîâîçêà
Ðàçâîçèò ñîííûõ ãîðîæàí14.

Ewê w jednakowy sposób trapi¹ dramaty globalne, jak wojna, i nieszczêcia
w³asne, jak problem z dzieæmi. Jako wieczna matka Kaina i Abla bez koñca
prze¿ywa krwawy konflikt miêdzy synami. wiadoma tego, co siê sta³o, mimo
wszystko próbuje zapobiec nieuniknionemu nieszczêciu. Maj¹c do czynienia
z nielinearnym czasem, usi³uje z³agodziæ to, co siê sta³o:
Õîäèò ïðîçðà÷íîþ òåíüþ çà Àâåëåì Êàèí.
Â ðóêàõ åãî ìåñÿö áëåñòèò îñòðåé, ÷åì ñåêèðà,
È áåäíàÿ ìàòü â êðîâü ïîäëèâàåò ìèððî,
×òîáû è ýòîò ãðåõ êåì-íèáóäü áûë èñêóïëåí15.

Patrz¹c na Ewê z boku i widz¹c jej determinacjê, poetka zapewnia, ¿e bez
wzglêdu na pope³niane b³êdy i ich konsekwencje, Ewa zachowuje moralnoæ
w myl boskich nakazów. Problem polega jednak na tym, ¿e wiat jest taki, a nie
inny i bez wzglêdu na jej starania takim pozostanie:
Õîäèì ïîä Áîãîì, à ðîáîòû õîäÿò ïîä íàìè,
À êòî èç íèõ Àâåëü, êòî Êàèí, ïîíÿòü íå äàíî íàì.
Â ðå÷êó ñòåêàåò êðîâü, ðó÷åé ïîäòåêàåò ïîä êàìåíü
Ïîäêîðêà Ýäåìà â ïóñòûíå ñëóæèò ïîääîíîì
Êàìíþ è ïòèöå, ðîáîòàì è ïðîòîíàì16.

Niektóre sny Ewy przypominaj¹ najgorsze koszmary. Czuj¹c siê od dawna
martwa, boi siê innych rzeczy równie martwych jak ona. Dowiadczaj¹c jednoci
czasu, ³udzi siê drobn¹ radoci¹ chwil, których ju¿ nie ma:
Ñòðàøíî ìíå, ïîòîìó ÷òî ÿ  Åâà,
È ëþáëþ ëèøü âèäåíüÿ çàðè.
Òîé çàðè, íà êîòîðîé âñå æèâû,
Ìëàäøèé ìàëü÷èê åù¸ íå óáèò,
Òðàâû öàðñòâåííû è ìîë÷àëèâû,
Ðó÷å¸ê-êîëîêîëü÷èê çâåíèò,
Ëåâ è ãîëóáü ñèäÿò âîçëå èâû, Òîëüêî èâà è ïëà÷åò íàâçðûä17.
14
15
16
17

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Tragedia Ewy polega na jej wszechwiedzy. Dowiadczenie, które zdobywa³a
przez tysi¹clecia, pozbawi³o j¹ z³udzeñ. Rozmowa z ofiarn¹ owieczk¹ jest prób¹
zatrzymania czasu, gdy¿ naprawiæ go siê ju¿ nie da. Podmiot liryczny odczuwa we nie
manipulacje czasu polegaj¹ce na podró¿owaniu w ró¿nych czasowych kierunkach:
Îâå÷êà, åù¸ ÿ íå çíàþ, íå çíàþ,
×òî áóäåøü òû çàêëàíà!
Îò óñòüÿ â èñòîê áûòèÿ, äîðîãàÿ,
Äðåìîòîé ÿ çàãíàíà18.

Pozwala jej to zagl¹daæ w inne sny w swoim nie, ale nie pozwala zapobiegaæ
temu, co zwiastuj¹.
Obraz Adama, jaki Inna Lisnianska tworzy w tym cyklu, ró¿ni siê od biblijnego.
Poetka podkrela w nim przede wszystkim rolê pierwszego poety  cz³owieka, który
tworzonym przez Boga rzeczom nadawa³ imiona. Zwi¹zek Adama i Ewy trwa po jego
odejciu poprzez wspólne lub w jaki sposób ³¹cz¹ce ich przedmioty. S¹ to bia³e
koszule, które nosi³, ulubione wybielone przecierad³a, samotne lustra, w których Ewa
nie widzi mê¿a, ale dostrzega minione szczêcie i wreszcie kamyki, które ¿ydowskim
zwyczajem k³adzie na jego mogile, piewaj¹c mu do snu ostatni¹ ko³ysankê.
Kiedy poetce udaje siê stworzyæ wra¿enie, ¿e cierpienie starej samotnej Ewy
nie ma granic, spotykamy j¹ w innym czasie i miejscu cierpi¹c¹ w inny sposób.
Sen przenosi j¹ do En Karem, gdzie zgodnie z tradycj¹ nowotestamentow¹ spotka³y siê brzemienne Maria i El¿bieta. Dramat Ewy polega na tym, ¿e wie ona to,
czego nie wiedz¹ o swoich nienarodzonych synach przysz³e matki. ¯adna z nich
nie widzi koszmarów, które s¹ udzia³em Ewy. Podmiot liryczny przy ca³ej swej
uniwersalnoci i wszechstronnoci jest przede wszystkim zwyk³¹ kobiet¹, która po
ludzku wspó³czuje bardziej, jej zdaniem, skrzywdzonej przez los El¿biecie.
Inna Lisnianska przeprowadza podmiot przez piek³o ¿a³oby, by doprowadziæ
j¹ do miejsca, gdzie jej z³y czas siê zapêtli³. Jest to rajskie Drzewo Poznania
Dobra i Z³a rosn¹ce we wspó³czesnym sadzie i ³¹cz¹ce swoimi ga³êziami i korzeniami wszelkie dobro i z³o. Ewa, czuj¹ca odpowiedzialnoæ za wszystko, co siê
sta³o, spróbuje przerwaæ fatum (ß ïîçàáûëà ñâîè ïåðâîðîäíûå íàâûêè),
wype³niaj¹c inaczej swoje rajskie zadanie:
ß ïðèòÿíó ê ñåáå âåòêó ðóêîþ ëåâîé,
Áóäòî áû ÿáëîêî ïåðâûì ãðåõîì íå èçãðûçàíî
È íèêîãäà íå áûëà ÿ òîé ñàìîé Åâîé,
×òî çà çàïðåòíîå ñ÷àñòüå èç ðàÿ èçãíàíà19.
18
19

Ibidem.
Ibidem.
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Stworzony przez Innê Lisniansk¹ w cyklu wierszy Ñíû ñòàðîé Åâû metaforyczny obraz nionego przez liryczne ja snu pozwoli³ poetce na wyj¹tkow¹
konsolidacjê emocji i refleksji dotycz¹cych ¿ycia i mierci. Bêd¹cy jego podstaw¹
autobiograficzny w¹tek mierci mê¿a zosta³ wielokrotnie powielony dziêki umieszczeniu go w fikcji przerywanego i powracaj¹cego snu podmiotu lirycznego. Poniewa¿ i sen, i nienie mog¹ byæ interpretowane na wiele sposobów, jak równie¿
zaadaptowana postaæ biblijnej Ewy, Lisnianska stworzy³a wielk¹ metaforê alternatywnoci ludzkiego ¿ycia i mierci, czasu i przestrzeni, wiary i woli.
Ðåçþìå
Ìåòàôîðà ñíà â öèêëå ñòèõîòâîðåíèé Èííû Ëèñíÿíñêîé Ñíû ñòàðîé Åâû
Òâîð÷åñòâî Èííû Ëèñíÿíñêîé, õîòÿ î÷åíü èíòèìíîå, íàñûùåíî óíèâåðñàëüíûìè
ïðàâäàìè î æèçíè ÷åëîâåêà. Ëèñíÿíñêàÿ ñîçäàëà ñâîé ïîýòè÷åñêèé ìèð, îïèðàÿñü íà î÷åíü
÷åòêóþ, ïðîçðà÷íóþ èåðàðõèþ öåííîñòåé. Âñå ïðîáëåìû ÷åëîâå÷åñòâà îíà ñáðîñèëà íà
îäíîãî ÷åëîâåêà  ñâîþ ëèðè÷åñêóþ ãåðîèíþ, êîòîðàÿ íàñòîëüêî îòâåòñòâåííî íåñåò ñâîå
áðåìÿ, ÷òî ìåíÿåò ëèíåéíûé õàðàêòåð ìèðîâîãî âðåìåíè.
Â öèêëå âîñåìíàäöàòè òðåíîâ ëèðè÷åñêèé ñóáúåêò â îáðàçå ñòàðåþùåé áèáëåéñêîé Åâû
â ñíàõ ïåðåæèâàåò îäíîâðåìåííî ïðîøëîå è áóäóùåå.
Ñîí ìåòàôîðè÷åí ïî ñâîåé íàòóðå. Êîíêðåòíûé îáðàç, ïåðåíåñåííûé èç äåéñòâèòåëüíîñòè â ñîí, òåðÿåò â íåì ñâîå ñîåäèíåíèå ñ êîíòåêñòîì è ñòàíîâèòñÿ ìíîãîçíà÷íûì
çíàêîì äðóãîãî êîíêðåòíîãî îáðàçà äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñîçäàííûé Èííîé Ëòñíÿíñêîé â öèêëå
ñòèõîòâîðåíèé Ñíû ñòàðîé Åâû ìåòàôîðè÷åñêèé îáðàç ñíà ïîçâîëèë ïîýòåññå îñîáî
ñïëîòèòü ðàçìûøëåíèÿ, êàñàþùèåñÿ æèçíè è ñìåðòè.

Summary
The Metaphor of a Dream in the Series of Poems
Dreams of Old Eve by Inna Lisnianskaya
Inna Lisnianskayas writings, very private and intimate, often motivated with autobiographical
reasons is saturated with universal truth about life. Lisnianskaya has created her poetic world on the
basis of very strict and clear hierarchy of values. All of the problems of the mankind the poetess
throw on her character who, with a great conscientiousness, carries her burden. The global responsibility she feels makes the linear world stop existing.
In consisting of eighteen poems threnody series Inna Lisnianskaya experiences past and future in the
presence by impersonating her character  ageing biblical Eve. The presence constitutes of her dreams.
Dream is metaphorical by its nature. We do not treat pictures from our dreams literally. We
analyze and interpret them no matter how real they are. A specific picture transferred from reality to
a dream loses its connections with its context and become a polysemantic sign of another specific
picture. In this way a dream manifests its metaphorical character.
Metaphorical picture of a dream dreamt by lyrical I, created by Inna Lisnianskaya in the series
of poems Ñíû ñòàðîé Åâû (Dreams of Old Eve), let the poetess for unique consolidation of
emotions and reflections on life and death.
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Ä³ÿ÷³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ùîäî äèñêóñ³¿ îð³ºíòàë³ñò³â
òà îêöèäåíòàë³ñò³â ó Ãðåêî-êàòîëèöüê³é Öåðêâ³
(19201930 ðð.)
Ïðåäìåò äàíî¿ ñòàòò³  äèñêóñ³ÿ â ñåðåäîâèù³ ãàëèöüêîãî óí³àòñüêîãî
äóõîâåíñòâà ì³æâîºííîãî ïåð³îäó ïðî âåêòîðè ìîäåðí³çàö³¿ ÃðåêîÊàòîëèöüêî¿ Öåðêâè (äàë³  ÃÊÖ) òà ðåàêö³ÿ íà íå¿ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè. Äåáàòè ñâÿùåíîñëóæèòåë³â ïðî òå, ÿê³ ñàìå îáðÿäîâ³ ôîðìè
â åïîõó íîâèõ âèêëèê³â ìîäåðíîãî ñâ³òó áóëè á á³ëüø â³äïîâ³äíèìè äëÿ
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, âèéøëè çà ðàìêè ñóòî öåðêîâíîãî îáãîâîðåííÿ
é âèëèëèñÿ ó øèðîêó ñóñï³ëüíó ïîëåì³êó íà òåìó øëÿõ³â öèâ³ë³çàö³éíîãî
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Äèñêóñ³¿ â ÃÊÖ 1920-õ ðîê³â ùîäî çàõ³äíèõ òà ñõ³äíèõ îð³ºíòàö³é
ó ðîçâèòêó âíóòð³öåðêîâíîãî, çîêðåìà é îáðÿäîâîãî æèòòÿ ì³ñòÿòüñÿ
â çàãàëüíîìó êîíòåêñò³ ïðîöåñó ïðèñòîñóâàííÿ Êàòîëèöüêî¿ öåðêâè äî ðåàë³é
ìîäåðíîãî ñâ³òó. Øèðîêó ïàíîðàìó â³äíîñèí óêðà¿íñüêî¿ ÃÊÖ òà Âàòèêàíó íà
åòàï³ øóêàííÿ Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâîþ â³äïîâ³äåé íà âèêëèêè ìîäåðíîñò³
ïðåäñòàâèëà ëüâ³âñüêèé ³ñòîðèê Ë³ë³àíà Ãåíòîø ó ´ðóíòîâí³é ìîíîãðàô³¿
Âàòèêàí ³ âèêëèêè ìîäåðíîñò³. Ñõ³äíîºâðîïåéñüêà ïîë³òèêà Ïàïè Áåíåäèêòà
XV òà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé êîíôë³êò ó Ãàëè÷èí³ (19141923 ðð.)1. Çîêðåìà
Ë. Ãåíòîø ââàæàº, ùî â ³äåÿõ, ÿê³ êðèñòàë³çóâàëèñÿ ó ä³àëîç³ Âàòèêàíó
é Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿ ìîæíà âáà÷àòè ïî÷àòêè åêóìåí³÷íîãî ï³äõîäó äî
â³äíîñèí ì³æ êàòîëèöèçìîì ³ ïðàâîñëàâÿì. Òàê³ êàòîëèöüê³ ³ºðàðõè ÿê
Ãàëèöüêèé ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé ðåïðåçåíòóâàëè â³äõ³ä â³ä
òðàäèö³éíîãî äëÿ Âàòèêàíó ïðîçåë³òíîãî ï³äõîäó äî ïèòàíü õðèñòèÿíñüêîãî
Ñõîäó. Âëàñíå ìèòðîïîëèòîâå áà÷åííÿ â³äíîñèí ³ç ïðàâîñëàâÿì, éîãî ãëèáîêå
ïåðåêîíàííÿ ó òîìó, ùî ñõ³äí³ñòü-â³çàíò³éñüê³ñòü ÃÊÖ º ôóíäàìåíòàëüíîþ
ñêëàäîâîþ ¿¿ ³äåíòè÷íîñò³, ëÿãëî â îñíîâó äèñêóñ³é, áåç ÿêèõ îáðàç
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ â ì³æâîºíí³é Ãàëè÷èí³ áóäå íåïîâíèì.
1 Ë. Ãåíòîø, Âàòèêàí ³ âèêëèêè ìîäåðíîñò³. Ñõ³äíîºâðîïåéñüêà ïîë³òèêà Ïàïè Áåíåäèêòà
XV òà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé êîíôë³êò ó Ãàëè÷èí³ (19141923 ðð.), Ëüâ³â 2006, 456 ññ.
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Ïåðåä Ïåðøîþ ñâ³òîâîþ íà òåðåíàõ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî ïîãðàíè÷÷ÿ,
÷è òî â êîðäîíàõ Ðîñ³éñüêî¿, ÷è òî Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³é, êîíôåñ³éíà
ïðèíàëåæí³ñòü áóëà âàæëèâèì, à ÷àñòî é âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì åòí³÷íîêóëüòóðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³ äëÿ ïîëÿê³â, ³ äëÿ óêðà¿íö³â. Âîºíí³ ïîä³¿, ùî
ç îäíîãî áîêó çäèíàì³çóâàëè ïðîöåñ íàö³îíàëüíîãî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ, à ç äðóãîãî ñïðè÷èíèëè íîâèé êøòàëò ïîë³òè÷íî¿ ìàïè ªâðîïè, çàãîñòðèëè
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêå ïðîòèñòîÿííÿ íå ò³ëüêè ó ïîë³òè÷í³é ïëîùèí³, à é ó êîíôåñ³éí³é. Ðèìî-êàòîëèöüêà öåðêâà ó â³äðîäæåí³é Ïîëüù³, ÿêà ìàëà îñîáëèâ³
çàñëóãè â äåðæàâîòâîð÷îìó ïðîöåñ³ é ñòàëà âïëèâîâèì ÷èííèêîì
ó ôîðìóâàíí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî íåðèìîêàòîëèöüêèõ ìåíøîñòåé,
îïèíèëàñÿ ïåðåä íàäñêëàäíèì çàâäàííÿì  ñòâîðèòè ìîäåëü â³äíîñèí ³ç
íàéá³ëüøèìè â êðà¿í³ õðèñòèÿíñüêèìè êîíôåñ³ÿìè  ïðàâîñëàâíîþ òà ãðåêîêàòîëèöüêîþ. Ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ó âèïàäêó ïðàâîñëàâÿ íàä
ñòîñóíêàìè îáîõ öåðêîâ òÿæ³ëî íåäàâíº ìèíóëå, êîëè ïðèâ³ëåéîâàíà
â Ðîñ³éñüê³é ìîíàðõ³¿ ïðàâîñëàâíà öåðêâà âèêîíóâàëà ðîëü ñëóõíÿíîãî
çíàðÿääÿ ðóñèô³êàö³¿. Ïðàâîñëàâí³ æ, ÿê³ ðàïòîì ³ç ïðèâ³ëåéîâàíî¿ á³ëüøîñò³
ñòàëè äðóãîðÿäíîþ ìåíø³ñòþ, ñòàâèëèñÿ äî ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, ùî
îäíîçíà÷íî ñïðèéìàëàñÿ ÿê íàö³îíàëüíà ïîëüñüêà êîíôåñ³ÿ, íàñòîðîæåíî òà
ç íåäîâ³ðîþ2. Ñâ³òîâà â³éíà íàêëàëà ñâ³é äðàìàòè÷íèé â³äáèòîê ³ íà
âçàºìèíè äâîõ ã³ëîê êàòîëèöüêî¿ öåðêâè  ðèìî- òà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿.
Ïåðåá³ã ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ â³éíè, çààíãàæîâàí³ñòü ó ì³æíàö³îíàëüíèé
êîíôë³êò äóõîâåíñòâà ÿê ç îäíîãî, òàê ç äðóãîãî áîêó, ïîñèëèëè âçàºìí³
ñòåðåîòèïè: óêðà¿íñüêèé ïðî øîâ³í³ñòè÷íèé ïîëüñüêèé õàðàêòåð ðèìîêàòîëèöüêî¿ öåðêâè òà ïîëüñüêèé ïðî âîðîæèé ïîëüñüêèì äåðæàâíèì
³íòåðåñàì íàö³îíàë³çì óêðà¿íö³â ãðåêî-êàòîëèê³â.
Êàìåíåì ñïîòèêàííÿ íà øëÿõó ïîðîçóì³ííÿ äâîõ êàòîëèöüêèõ êîíôåñ³é
ó ïîâîºíí³é Ïîëüù³ ñòàëî ïèòàííÿ ïðî ñïîñ³á ïðîâåäåííÿ íåîóí³éíî¿ àêö³¿
ñåðåä ïðàâîñëàâíîãî íàñåëåííÿ êðà¿íè, á³ëüø³ñòü ÿêîãî ñòàíîâèëè íàùàäêè
íàâåðíåíèõ íà ïðàâîñëàâÿ óí³àò³â. Çàñàäè, îáðàí³ ïîëüñüêèì ðèìîêàòîëèöüêèì äóõîâåíñòâîì äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ àêö³¿ áóëè ïðÿìèì
ïðîäîâæåííÿì ïîë³òèêè Âàòèêàíó ùîäî Ðîñ³¿, äå ó âîºíí³ òà ïåðø³
ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè áóëî â÷èíåíî ñïðîáó ïîøèðèòè êàòîëèöòâî øëÿõîì
2 Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê öüîãî ïåð³îäó â ³ñòîð³¿ ïðàâîñëàâÿ ó Ïîëüù³ ïèøå ïðî çóäàð äâîõ
òðàäèö³é  òðàäèö³éíîãî ñòðàõó ïðàâîñëàâíèõ ïåðåä êàòîëèöüêèì íàñòóïîì íà ¿õíþ â³ðó òà
òðàäèö³éíî¿ íåäîâ³ðè ïîëüñüêî¿ âëàäè äî ïðàâîñëàâÿ. Äèâ.: Ïðîòîïðåñâèòåð Âèòàëèé Áîðîâîé,
Ïîëüñêîå ãîñóäàðñòâî è Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü â ìåæäóâîåííîì ïåðèîäå íà ôîíå
ìåæðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé, [â:] Katolicyzm w Rosji i prawos³awie w Polsce (XIXX w.), Warszawa 1997, c. 321.
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öåðêîâíî¿ óí³¿. Ïîëüñüêà ³ºðàðõ³ÿ çðîáèëà ñòàâêó íà êîíöåïö³þ, ÿêó âîíà
ïðîïîíóâàëà Ïàïñüêîìó ïðåñòîëó çàñòîñóâàòè â Ðîñ³¿ íà ïðîòèâàãó ³äåÿì
ãðåêî-êàòîëèöüêîãî ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî. ßêùî ìèòðîïîëèò
áóâ ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé ó ïîòðåá³ ñòâîðåííÿ â ëîí³ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè
ðîñ³éñüêî¿ óí³àòñüêî¿, ç³ ñâîºþ ³ºðàðõ³ºþ òà âñ³ìà öåðêîâíèìè ñòðóêòóðàìè,
òî ïîëüñüêå äóõîâåíñòâî ââàæàëî äîö³ëüí³øèì ì³ñ³îíåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü
ñâÿùåíèê³â-á³ðèòóàë³ñò³â, ÿê³ áóëè á ï³äïîðÿäêîâàí³ ðèìî-êàòîëèöüêîìó
ºïèñêîïàòîâ³.
Âëàñíå òàê³ ï³äõîäè ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 1920-õ çàñòîñîâóþòüñÿ íà
ïîëüñüê³é òåðèòîð³¿, çàñåëåí³é ïðàâîñëàâíèìè. Ó ðàìêàõ íåîóí³éíî¿ àêö³¿
ç ïðàâîñëàâÿ â íåîóí³þ ïåðåéøëî áëèçüêî 20 òèñÿ÷ â³ðíèõ. Êëþ÷îâèì
ìîìåíòîì ñïåöèô³êè íåîóí³éíî¿ àêö³¿ â ì³æâîºíí³é Ïîëüù³ áóëî çáåðåæåííÿ
ó íîâîíàâåðíèõ ãðîìàäàõ ð³äíîãî îáðÿäó, òîáòî ðîñ³éñüêîãî ñèíîäàëüíîãî.
Òëîì ö³º¿ àêö³¿ ñòàëè äèñêóñ³¿ ì³æ äâîìà êàòîëèöüêèìè êîíôåñ³ÿìè 
ðèìî- òà ãðåêî-êàòîëèöüêîþ. Çàëó÷óâàí³ äî ì³ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà çàñåëåíèõ
ïðàâîñëàâíèìè òåðåíàõ (íà Ï³äëÿøø³, Õîëìùèí³) ãðåêî-êàòîëèöüê³
äóõ³âíèêè ç Ãàëè÷èíè íåð³äêî íàøòîâõóâàëèñÿ íà íåðîçóì³ííÿ é îï³ð ç áîêó
òàìòåøí³õ â³ðíèõ. Â³äì³ííîñò³ ì³æ ñõ³äíèì öåðêîâíèì îáðÿäîì ó ðîñ³éñüê³é
ñèíîäàëüí³é òà óêðà¿íñüê³é ãðåêî-êàòîëèöüê³é âåðñ³ÿõ, ìîâà (÷è âèìîâà)
Áîãîñëóæ³ííÿ òà ïðîïîâ³ä³ çíà÷èëè äëÿ ïîòåíö³éíèõ êàòîëèê³â çíà÷íî
á³ëüøå àí³æ óÿâëÿëè ñîá³ äåÿê³ ç ì³ñ³îíåð³â. Òðóäíîù³ ç ÿêèìè äîâîäèëîñÿ
çóñòð³÷àòèñÿ óêðà¿íñüêèì ãðåêî-êàòîëèöüêèì ñâÿùåíèêàì íà ì³ñ³éíèõ äëÿ
êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè òåðåíàõ ñòàëè äîäàòêîâèì àðãóìåíòîì íà íåêîðèñòü
ÃÊÖ â ¿¿ ñòàðàííÿõ ñòàòè â àâàíãàðä³ íåîóí³éíî¿ àêö³¿. Òîæ ÃÊÖ â íåîóí³éí³é
àêö³¿ áóëà á³ëüøå äðóãîðÿäíèì ãðàâöåì, àí³æ ¿¿ ìîòîðîì.
Ñòóï³íü ãëèáèíè ðîç÷àðóâàííÿ ñàìå òàêèì ïåðåá³ãîì íåîóí³éíîþ
àêö³ºþ ïîð³âíþâàíèé ³ç ð³âíåì àìá³ö³é ïðî âåëèêó ì³ñ³þ ÓÃÊÖ íà Ñõîä³,
ÿêó âèíîøóâàëà ³ºðàðõ³ÿ, ïåðåäóñ³ì ìèòðîïîëèò À. Øåïòèöüêèé. Ìîæå
áóòè, ùî º áàãàòî êàòîëèê³â,  ç ã³ðêîòîþ çàçíà÷àâ ó 1931-ìó â ïîñëàíí³ äî
äóõîâåíñòâà Ãàëèöüêèé ìèòðîïîëèò,  ÿê³ í³÷îãî á³ëüøå íå áàæàþòü, ÿê
ò³ëüêè òîãî, ùîá ìè íå áóëè äîïóùåí³ äî óí³éíî¿ ïðàö³. Áàãàòî áàæàëî á íàñ
âèä³òè çàìêíåíèìè â Ãàëè÷èí³, çàéíÿòèõ âíóòð³øí³ìè áîðîòüáàìè,
çàñóäæåíèìè íà â³÷íó áåçïë³äí³ñòü ³ íå÷èííèìè ó ñïðàâàõ, ùî â³äíîñÿòüñÿ
äî Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè3 . Â îäíîìó ç ëèñò³â äî âàòèêàíñüêîãî äîñòîéíèêà
êàðäèíàëà Ñ³í÷åðî ìèòðîïîëèò Øåïòèöüêèé ñåðåä ³íøîãî çàçíà÷àº, ùî
3 Öèò. çà: À. Ì. Áàçèëåâè÷, Ââåäåííÿ ó òâîðè Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, Toronto 1965, ñ. B145.
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ñïîä³âàòèñÿ ïëîä³â â³ä íåîóí³¿, çä³éñíþâàíî¿ ñèëàìè ðèìî-êàòîëèöüêèõ
ñâÿùåíèê³â, ð³âíîçíà÷íå î÷³êóâàííþ âåëèêîãî ðåë³ã³éíîãî ï³äíåñåííÿ
ó Ôðàíö³¿ ç äîïîìîãîþ í³ìåöüêîãî äóõîâåíñòâà4.
Ïðèðîäíî, ùî çàêèäè ãðåêî-êàòîëèêàì ÿê ç áîêó òèõ ïðàâîñëàâíèõ, ÿê³
çàñòàíîâëÿëèñÿ íàä ìîæëèâ³ñòþ ïåðåõîäó íà êàòîëèöèçì, òàê ³ ðèìîêàòîëèê³â, ÿê³ âèçíà÷àëè íàïðÿìíè íåîóí³éíî¿ ïðîãðàìè, ó òîìó, ùî
óêðà¿íñüê³ óí³àòè íåäîñòàòíüî ñõ³äí³, ÷è íåäîñòàòíüî êàòîëèöüê³ íå ìîãëè íå
ñïðè÷èíèòè ó Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³ äèñêóñ³¿ ïðî ³äåíòè÷í³ñòü óêðà¿íö³â-ãàëè÷àí,
â³ðíèõ ÃÊÖ. Òàê³ äèñêóñ³¿, ³íñï³ðîâàí³ íåîóí³ºþ 1920-õ, íàêëàëèñÿ íà
âíóòð³øíþ ïîëåì³êó â ÃÊÖ ì³æ ïðèõèëüíèêàìè äâîõ êîíöåïö³é ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó öåðêâè  îêöèäåíòàëüíî¿ òà îð³ºíòàëüíî¿. Ïîëåì³êà ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè òðàäèö³éíèõ ³ùå ç Õ²Õ ñò. òàáîð³â ãàëèöüêîãî äóõîâåíñòâà íàáóëà íîâîãî
âèì³ðó ï³ñëÿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ßêùî ó äîâîºíí³ ðîêè ñõ³äíèé âåêòîð
íàéâèðàçí³øå àðòèêóëþâàëè ïîë³òè÷íî çîð³ºíòîâàí³ íà ðîñ³éñüêó ìîíàðõ³þ
ìîñêâîô³ëè, òî â ì³æâîºííèé ïåð³îä ìîñêâîô³ëüñüê³ òåíäåíö³¿ â ñåðåäîâèù³
ãàëèöüêîãî äóõîâåíñòâà ³ñòîòíî ïîñëàáèëèñÿ. Áðóòàëüíà âîºííà ä³éñí³ñòü,
ç³òêíåííÿ ç ðåàëüíèì, à íå â ïðîïàãàíäèñòñüê³é îáãîðòö³, êàçåííèì
ðîñ³éñüêèì ïðàâîñëàâÿì, çðåøòîþ ïðèïèíåííÿ ô³íàíñîâîãî ïîòîêó, ùî
ï³äæèâëþâàâ ïðîðîñ³éñüêå äóõîâåíñòâî, çàâäàëè ³ñòîòíîãî óäàðó ìîñêâîô³ëüñòâó â Öåðêâ³5. Îð³ºíòàëüíèé íàïðÿìîê çäîì³íóâàëè ïðåäñòàâíèêè îïö³¿
î÷îëþâàíî¿ Ãàëèöüêèì ìèòðîïîëèòîì À. Øåïòèöüêèì, ùî ïðèíöèïîâî
çàïåðå÷óâàëà àíòèîêöèäåíòàëüí³ñòü ïðèòàìàííó ìîñêâîô³ëüñòâó.
Â ë³òåðàòóð³ ç äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè ñõ³äíèé, îð³ºíòàëüíèé, òà çàõ³äíèé,
îêöèäåíòàëüíèé, âåêòîðè ó ãðåêî-êàòîëèöüê³é öåðêâi ïðèéíÿòî íàçèâàòè
â³çàíò³éñüêèì òà ëàòèíñüêèì. Ïîëüñüêèé ³ñòîðèê Ñòàí³ñëàâ Ñòåìïåíü,
çàñòàíîâëÿþ÷èñü íàä äåô³í³ö³ÿìè îêöèäåíòàë³çìó ³ îð³ºíòàë³çìó òà
â³çàíòèçìó ³ ëàòèíñòâà, ùî ³íîä³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê ð³âíîçíà÷í³ íà
îêðåñëåííÿ äâîõ òåíäåíö³é â ãðåêî-êàòîëèöüê³é öåðêâ³, ðîáèòü âèñíîâîê
ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü òàêîãî îòîòîæíåííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, îêöèäåíòàë³çàö³ÿ
òà îð³ºíòàë³çàö³ÿ  òåðì³íè á³ëüø çàãàëüí³ àí³æ â³çàíòèí³çàö³ÿ òà ëàòèí³çàö³ÿ.
ßêùî ïåðø³ º öèâ³ë³çàö³éíèìè ïîíÿòòÿìè ³ â íèõ ³äåòüñÿ ïðî êóëüòóðí³
íîðìè, ùî âïëèâàþòü íà äóõîâíó ñôåðó æèòòÿ Öåðêâè, òî äðóã³ ñòîñóþòüñÿ
çîâí³øí³õ ôîðì âèÿâ³â ïîáîæíîñò³, îáðÿäîâî¿ ñïåöèô³êè6 . Ïîãîäæóþ÷èñü ³ç
4 Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé: æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü. Öåðêâà ³ öåðêîâíà ºäí³ñòü.
Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè 18991944, ò. 1, Ëüâ³â 1995, ñ. 199.
5 Âèíÿòêîì áóëà Çàõ³äíà Ëåìê³âùèíà, äå ïëîäîì òðàäèö³éíèõ ìîñêâîô³ëüñüêèõ òåíäåíö³é
ñòàâ ïåðåõ³ä áëèçüêî 20 òèñ. â³ðíèõ ãðåêî-êàòîëèê³â ó ïðàâîñëàâÿ.
6 S. Stêpieñ, W poszukiwaniu to¿samoci obrz¹dkowej. Bizantyzacja a okcydentalizacja Kocio³a greckokatolickiego w okresie miêdzywojennym, [w:] Polska  Ukraina. 1000 lat s¹siedztwa, t. 5,
Przemyl 2000, s. 9395.
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Ñ. Ñòåìïíåì ùîäî äåô³í³ö³¿ ëàòèí³çàö³ÿ ÷è â³çàíòèí³çàö³ÿ íà îçíà÷åííÿ
ïðîöåñ³â ñïðÿìîâàíèõ íà óñõ³äíåííÿ ÷è îçàõ³äíåííÿ öåðêîâíîãî îáðÿäó,
âèçíàºìî âîäíî÷àñ ñëóøí³ñòü òâåðäæåííÿ Ìèðîñëàâè Ïàïåæèíñüêî¿-Òóðåê
ïðî äâ³ òå÷³¿ â ì³æâîºííèõ ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñåðåäîâèùàõ, ÿê³ âîíà íàçèâàº
îð³ºíòàëüíîþ òà îêöèäåíòàëüíîþ. Â îñíîâ³ öèõ äâîõ òå÷³é, ââàæàº
Ì. Ïàïºæèíñüêà-Òóðåê,  äâ³ â³ç³¿ ³ñòîð³¿ ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè  ïîë³ë³íåàðíà, ùî äîïóñêàëà ³ñíóâàííÿ êóëüòóðíîãî òà åòí³÷íîãî ðîçìà¿òòÿ ªâðîïè
(çîêðåìà é êóëüòóð ñôîðìîâàíèõ íà â³çàíò³éñüê³é òðàäèö³¿) òà ìîíîë³íåàðíà,
ùî òâåðäèëà ïðî ºäèíî ìîæëèâèé íàïðÿìîê êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
 ëàòèíñüêî-îêöèäåíòàëüíèé7.
Îñê³ëüêè â ïîëåì³ö³ ì³æ äâîìà òàáîðàìè äóõîâíî¿ òà ñâ³òñüêî¿ ãðåêîêàòîëèöüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ íàñ ö³êàâëÿòü íå ò³ëüêè ò³ äåáàòè, â ÿêèõ ³øëîñÿ ïðî
öåðêîâíèé îáðÿä, àëå é ïðî çàãàëüí³ òåíäåíö³¿ â êóëüòóð³ óêðà¿íö³â
Ãàëè÷èíè, äåòåðì³íîâàí³ êîíôåñ³éíîþ ñïåöèô³êîþ ðåã³îíó, ââàæàºìî, ùî
â äàíîìó êîíòåêñò³ òåðì³íè îêöèäåíòàë³çì òà îð³ºíòàë³çì ïîâí³øå
â³ääçåðêàëþòü ñïåêòð ïðîáëåì ïîðóøåíèõ ó ïåðìàíåíòí³é ì³æâîºíí³é äèñêóñ³¿, àí³æ â³çàíòèçì òà ëàòèíñòâî.
×³ëüíèìè ïîñòàòÿìè îáèäâîõ òàáîð³â áóëè íàéá³ëüø âèñîêîïîñòàâëåí³
³ºðàðõè ÃÊÖ. ßêùî ïîòðåáó îáðÿäîâîãî òà ìåíòàëüíîãî çáëèæåííÿ ³ç
ëàòèíñüêèì Çàõîäîì îáñòîþâàëè ñòàí³ñëàâñüêèé ³ ïåðåìèñüêèé ºïèñêîïè
â³äïîâ³äíî Ãðèãîð³é Õîìèøèí òà Éîñàôàò Êîöèëîâñüêèé, òî íà íåîáõ³äíîñò³
ãëèáøîãî ï³çíàííÿ ãðåêî-êàòîëèêàìè ñâîº¿ ñõ³äíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ íàïîëÿãàâ
ìèòðîïîëèò À. Øåïòèöüêèé. Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî âïëèâîâèì ³äåîëîãîì
îð³ºíòàë³çìó áóâ ëüâ³âñüêèé ñâÿùåíèê-òåîëîã, â³äîìèé òàêîæ ÿê ïóáë³öèñò
³ ïèñüìåííèê, Ãàâðè¿ë Êîñòåëüíèê 8. Îáèäâà òàáîðè ïðîïàãóâàëè ñâî¿
ïîãëÿäè íà øïàëüòàõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü â³äïîâ³äíî¿ îð³ºíòàö³¿. Ïóáë³÷íîþ
òðèáóíîþ îêöèäåíòàë³ñò³â ñòàëà áëèçüêà äî ñòàí³ñëàâñüêîãî ºïèñêîïà
ëüâ³âñüêà ãàçåòà Íîâà Çîðÿ, ïîãëÿäè æ îð³ºíòàë³ñò³â â³ääçåðêàëþâàëè
ãàçåòè Ìåòà òà Íèâà. Îäí³ é äðóã³ ðîçáóäîâóâàëè ìåðåæó ãðîìàäñüêèõ
7 M. Papierzyñska-Turek, Bizantynizm czy ³aciñskoæ? Spór o wartoci kulturowe w ukraiñskiej prasie w Polsce miêdzywojennej, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. 1516, Warszawa 2003, s. 146.
8 Ãàâðè¿ë Êîñòåëüíèê (18861948)  ó ë³òåðàòóð³ çäåá³ëüøîãî çãàäóºòüñÿ ÿê ³äåëîã ñõ³äíî¿
òå÷³¿ â ÃÊÖ, ÷³ëüíèé ä³ÿ÷ Ëüâ³âñüêîãî ïñåâäîñîáîðó 1946 ð., äå áóëî ïðîãîëîøåíî ë³êâ³äàö³þ
Áðåñòñüêî¿ óí³¿. Íàòîì³ñòü çíà÷íî ìåíøå óâàãè ïðèä³ëÿºòüñÿâåðòàºòüñÿ éîãî ë³òåðàòóðíîìó òà
ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó äîðîáêó. Ó êîíòåêñò³ òåìè ñòàòò³ âàðòî ïàìÿòàòè, ùî Ã. Êîñòåëüíèê áóâ
ðîäîíà÷àëüíèêîì áà÷âàíñüêî-ðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè, à éîãî ë³òåðàòóðíîêðèòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ïîêëàëà
ïî÷àòîê êàòîëèöüê³é ë³òåðàòóðí³é êðèòèö³. Äåòàëüí³øå íà öþ òåìó: Ë. Âåæåëü, Ô³ëîñîôñüêîåñòåòè÷íà òà æóðíàë³ñòñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ãàâðè¿ëà Êîñòåëüíèêà ó ðóñë³ äóõîâíèõ ïðîöåñ³â
Óêðà¿íè 1-¿ ïîë. ÕÕ ñò., Êè¿â 2003, 335 ññ.
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îðãàí³çàö³é, ï³äòðèìóâàëè ³äåîëîã³÷íî áëèçüê³ ³ñíóþ÷³ ïàðò³éí³ ñòðóêòóðè
(ïåðåäóñ³ì Óêðà¿íñüêå Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷íå Îáºäíàííÿ  ÓÍÄÎ), à òî
é ¿õ òâîðèëè, ÿê öå áóëî ó âèïàäêó çàñíóâàííÿ ó 1930 ðîö³ ïðèá³÷íèêàìè
îêöèäåíòàëüíîãî òàáîðó Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿9.
Âàðòî ùå ðàç çàçíà÷èòè, ùî íà â³äì³íó â³ä äîâîºííîãî ãàëèöüêîãî
ìîñêâîô³ëüñòâà, êîíñåðâàòèçì ÿêîãî ïîëÿãàâ ó òîòàëüíîìó çàïåðå÷åíí³
ïîçèòèâ³â îêöèäåíòàë³çàö³¿ Öåðêâè òà ïðàãíåíí³ çáåðåãòè ñõ³äíó
³äåíòè÷í³ñòü ãàëèöüêèõ ðóñèí³â ÷åðåç çëóêó ç ìîñêîâñüêèì ïðàâîñëàâÿì,
êîíñåðâàòèçì ó âåðñ³¿ Øåïòèöüêîãî íàãîëîøóþ÷è íà âàæëèâîñò³ ñõ³äíèõ
äæåðåë ÃÊÖ, ï³äêðåñëþâàâ âîäíî÷àñ ôóíäàìåíòàëüíå çíà÷åííÿ ¿¿
ïðèíàëåæíîñò³ äî Âñåëåíñüêî¿ öåðêâè. Íå äèâíî, ùî çà òàêîãî ï³äõîäó
ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî äî ïèòàííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ øëÿõ³â
ðîçâèòêó Öåðêâè â³äáóëîñÿ ³äåéíå çáëèæåííÿ ãëàâè ÃÊÖ ç ³äåîëîãîì
óêðà¿íñüêîãî êîíñåðâàòèçìó Âÿ÷åñëàâîì Ëèïèíñüêèì10. Ñèìïòîìàòè÷íî,
ùî ³äå¿ îñòàííüîãî ïðî îñîáëèâèé öèâ³ë³çàö³éíèé øëÿõ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
ðîçòàøîâàíîãî Ïðîâèä³ííÿì íà ïîðóá³ææ³ Îêöèäåíòó òà Îð³ºíòó, ñòàëè
³äåëîã³÷íèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ìîëîäî¿ ãåíåðàö³¿ ãàëèöüêèõ ë³òåðàòîð³â ç-ï³ä
êðèëà À. Øåïòèöüêîãî, ÿê³ â ì³æâîºííèé ïåð³îä òâîðèëè òàê çâàíó
êàòîëèöüêó òå÷³þ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³11.
Äèñêóñ³ÿ, ÿêà íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàâàëàñÿ ñóòî öåðêîâíîþ, îõîïèëà
äîñèòü øèðîê³ âåðñòâè óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè, ¿¿
àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè ñòàëè â³äîì³ ïðåäñòàâíèêè ³íòåë³ãåíö³¿. Àáè
çáàãíóòè ïðè÷èíè ö³º¿ çààíãàæîâàíîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ â ñïðàâè ïîâÿçàí³
ç îáðÿäîâèì æèòòÿì Öåðêâè, òðåáà áðàòè äî óâàãè ñïåöèô³êó ì³æâîºííî¿
Ãàëè÷èíè, äå ÃÊÖ áóëà íàéá³ëüøîþ òà íàéâïëèâîâiøîþ ëåãàëüíîþ
³íñòèòóö³ºþ, ùî ïðåäñòàâëÿëà â òîãî÷àñí³é Ïîëüù³ íàé÷èñëåíí³øó
íàö³îíàëüíó ìåíøèíó êðà¿íè. Õàðàêòåðíî, ùî íà ïî÷àòêó 1920-õ íà òë³
çàãàëüíî¿ êðèçè ñâ³òñüêèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é Öåðêâà âèãëÿäàëà íàâ³òü
çì³öí³ëîþ, ¿¿ âïëèâè íà ñóñï³ëüíå æèòòÿ áóëè çíà÷íî â³ä÷óòí³øèìè, àí³æ
9 Ïðî ó÷àñòü ãàëèöüêîãî äóõîâåíñòâà â ïîë³òè÷íîìó æèòò³ ì³æâîºííî¿ Ïîëüù³ ÷èòàé ó:
Ì. Ìîñêàëþê, Óêðà¿íñüêèé õðèñòèÿíñüêî-ñóñï³ëüíèé ðóõ ó Ãàëè÷èí³ (19201939 ðð.),
Äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ïîë³òè÷íèõ íàóê, Êè¿â 1999, 20 ññ.
10 Ïðî êîíòàêòè òà ñï³âïðàöþ Â. Ëèïèíñüêîãî ç ìèòðîïîëèòîì À. Øåïòèöüêèì ùå ïåðåä
Ïåðøîþ ñâ³òîâîþ çîêðåìà ïèøå êðàê³âñüêèé ³ñòîðèê Á. Ãàíöàæ. Äèâ.: B. Gancarz, My, szlachta
ukraiñska... Zarys ¿ycia i dzia³alnoci Wac³awa Lipiñskiego. 18821914, Kraków 2006, s. 121122,
287292.
11 Äåòàëüí³øå àâòîð ïðî öå ïèøå ó ñòàòò³: R. Kramar, Kszta³towanie siê nurtu katolickiego
w literaturze ukraiñskiej okresu miêdzywojennego w kontekcie recepcji myli Wiaczes³awa £ypyñskiego, [w:] Recepcja. Transfer. Przek³ad. pod. red. J. Kobia³a, t. 6, Warszawa 2007, s. 107131.
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ó ïåðåäâîºíí³ ðîêè. Òàêèé ñòàí ðå÷åé äàâ ï³äñòàâè ë³â³é êðèòèö³ òâåðäèòè
ïðî íå÷óâàíó ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó êëåðèêàë³çàö³þ ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â,
çîêðåìà ìîëîä³. Ó 1923 ð. â îäí³é ³ç ðåöåíç³é ïîåò ³ êðèòèê ïðîðàäÿíñüêî¿
îð³ºíòàö³¿ Âàñèëü Áîáèíñüêèé íå áåç ðîçäðàòóâàííÿ ïèñàâ ïðî ïðè÷èíè
é ìåõàí³çìè öüîãî ÿâèùà: ... ï³äðîñòàþ÷à â êðàþ íà øê³ëüíèõ ëàâêàõ
ìîëîäü, ïîçáàâëåíà â ÷àñ³ â³éíè êîëèøí³õ ïðîâ³äíèê³â ç ðÿä³â óí³âåðñèòåòñüêîãî ñòóäåíòñòâà, ï³äïàëà ñêîðî âïëèâàì äóõîâåíñòâà, êîòðå ðîçóì³âøè
íåïðàâèëüí³ñòü äîòåïåð³øíüîãî ìåòîäó íåäîòîðêàííÿ äðàæëèâèõ ïèòàíü
ðåë³ã³¿ ³ íàóêè, ïî÷àëî çâåðòàòè óâàãó ìîëîä³ ñàìå íà ò³ ïðîáëåìè òà,
îñâ³òëþþ÷è ¿õ ³ç ñâîãî ñòàíîâèùà, âñòèãëî ïðèòÿãíóòè íà ñâ³é á³ê êðàù³,
äóìàþ÷³ åëåìåíòè òà çàêð³ïèòè ñâîþ âëàäó òàê, ùî â ñåðåäí³é øêîë³ òà ì³æ
íàéìîëîäøèìè ð³÷íèêàìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ìîëîä³ òåïåð ìàéæå âñåâëàäíî
ïàíóº äóõ îñâ³÷åíîãî êëåðèêàë³çìó12. Íàçàãàë ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå òà
êóëüòóðíå æèòòÿ óêðà¿íö³â Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè çàëèøàëîñÿ íàñêð³çü
ïåðåòêàíèì çâÿçêàìè ç öåðêâîþ, à ðîëü äóõîâåíñòâà ÷è âèõ³äö³â ³ç
ñâÿùåíè÷èõ ðîäèí íàäàë³ áóëà äîñèòü â³ä÷óòíîþ. Òîìó-òî ñóïåðå÷êè
íàâêîëî äîãìàòè÷íèõ ïèòàíü âèõîäèëè çà ðàìêè áîãîñëîâñüêèõ äèñïóò³â,
à íàö³îíàëüíà ³íòåë³ãåíö³ÿ ââàæàëà ñâîþ ó÷àñòü ó òàêèõ äèñêóñ³ÿõ ñïðàâîþ
ãðîìàäÿíñüêîãî îáîâÿçêó. Ïîêàçîâà òóò ïîçèö³ÿ àâòîðèòåòíîãî ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, ïðàâíèêà òà ïèñüìåíèêà-ïðîçà¿êà Àíäð³ÿ ×àéêîâñüêîãî13.
Ìîòèâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü âèðàæåííÿ âëàñíî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ñïðîáè çàïðîâàäæåííÿ ó ÃÊÖ öåë³áàòó, â³í ñåðåä ³íøîãî çàçíà÷àº: Ñïðàâà ïðèìóñîâîãî
öåë³áàòó º ñïðàâîþ íàøî¿ öåðêâè. Öåðêîâ ñêëàäàºòüñÿ ç äóõîâåíñòâà
³ â³ðíèõ, ìèðÿí. Êîæíèé ÷ëåí öåðêâè ìàº îáîâÿçîê ¿¿ ï³äïèðàòè, à â ïîòðåá³
¿¿ áîðîíèòè. ß º ÷ëåíîì íàøî¿ öåðêâè, ñïîâíÿþ òåæ òîé îáîâÿçîê ³ òîìó
çàáèðàþ â ñïðàâ³ ïðèìóñîâîãî öåë³áàòó ãîëîñ14.
Ó ïîëåì³ö³ îð³ºíòàë³ñò³â òà îêöèäåíòàë³ñò³â 19201930-õ ìîæíà âêàçàòè
íà ê³ëüêà ïîä³é, ùî ñïðè÷èíèëè ¿¿ ïîñèëåííÿ, äàëè ïîæèâó äëÿ ïóáë³÷íèõ
âèñòóï³â â³äîìèõ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ òà êóëüòóðè.
Ïðîëîãîì äî ì³æâîºííî¿ äèñêóñ³¿ ñòàëè ñóïåðå÷êè íàâêîëî ñèòóàòèâíîãî
ââåäåííÿ ºïèñêîïîì Ãðèãîð³ºì Õîìèøèíèì ó 1916-ìó íà òåðèòîð³¿ ââ³ðåíî¿
12 Â. Áîáèíñüêèé, Ã³ñòü ³ç íî÷³: ïîåç³ÿ. Ïðîçà. Ïóáë³öèñòèêà. Ë³òåðàòóðà. Êðèòèêà.
Ïåðåêëàäè, Êè¿â 1990, ñ. 443.
13 Àíäð³é ×àéêîâñüêèé (18571935)  àäâîêàò, ë³òåðàòîð òà ë³òåðàòóðîçíàâåöü. Àâòîð
ïîïóëÿðíî¿ ñâîãî ÷àñó ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè, çîêðåìà ïîâ³ñòåé Çà ñåñòðîþ, Íà óõîäàõ, Ïåòðî
Ñàãàéäà÷íèé.
14 Æîíàòå ÷è áåçæåííå ñâÿùåíñòâî? (Ó â³äïîâ³äü íà áðîøóðó áåçæåííîãî ñâÿùåíèêà
Æîíàòèé êëèð, à áåçæåíñòâî êëèðó), [â:] À. ×àéêîâñüêèé, Ñïîãàäè. Ëèñòè. Äîñë³äæåííÿ,
ò. 3, Ëüâ³â 2002, ñ. 366.
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éîìó ñòàí³ñëàâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ãðèãîð³àíñüêîãî êàëåíäàðÿ15. Çàïðîâàäæåíèé ï³ä
÷àñ âèìóøåíî¿ â³äñóòíîñò³ ó ìèòðîïîë³¿ À. Øåïòèöüêîãî (ïåðåáóâàâ
ó ðîñ³éñüêîìó çàñëàíí³) ãðèãîð³àíñüêèé êàëåíäàð ñòàâ ïðèâîäîì äî áóðõëèâîãî îáãîâîðåííÿ ñåðåä ñâ³òñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Çäåá³ëüøîãî ìîäåðí³çàö³éíà
³í³ö³àòèâà Ã. Õîìèøèíà âèêëèêàëà íåãàòèâíó ðåàêö³þ óêðà¿íñüêî¿
ãðîìàäñüêîñò³, áóëà âèçíàíà íåñâîº÷àñíîþ òà øê³äëèâîþ. Âò³ì áóëè é ³íø³
ãîëîñè, ÿê ñêàæ³ìî ³ñòîðèêà Ñòåïàíà Òîìàø³âñüêîãî, ÿêèé çàÿâèâ, ùî
âïåðòà ïðèâÿçàí³ñòü äî ñòàðîãî ñòèëþ º âèÿâîì öåðêîâíî¿, êóëüòóðíî¿ òà
åêîíîì³÷íî¿ â³äñòàëîñò³. Êð³ì òîãî â³í ââàæàâ, ùî ñàìå þë³àíñüêèé êàëåíäàð
âèíåí ó äèñòàíö³þâàíí³ ÷óæèíö³â, êîòð³ ïðèáóâàþòü íà óêðà¿íñüê³ çåìë³
â³ä íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî æèòòÿ àâòîõòîííîãî íàñåëåííÿ.
Ïðîáëåìà ðåôîðìè êàëåíäàðÿ íå âòðàòèëà àêòóàëüíîñò³ é ó íàñòóïí³
ðîêè, ñâ³ä÷åííÿì íåâãàñàþ÷îãî ³íòåðåñó äî íå¿ áóâ ïåðåõ³ä íà ãðèãîð³àíñüêèé êàëåíäàð ó 1930 ðîö³ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ïàðàô³¿ ó Âàðøàâ³, ÿêà
³ íèí³, äîòðèìóþ÷èñü íîâîãî ñòèëþ º íàãàäóâàííÿì ïðî ìèíóë³
êàëåíäàðí³ â³éíè.
Íà á³ëüø í³æ ãîñòðó êðèòèêó ç áîêó øèðîêèõ ê³ë ãàëèöüêî-óêðà¿íñüêî¿
ãðîìàäñüêîñò³ íàðàçèëàñÿ é ³íøà ³í³ö³àòèâà îêèäåíòàëüíîãî òàáîðà â ÃÊÖ 
ñïðîáà çàïðîâàäæåííÿ ïî÷èíàþ÷è ç 1919 ðîêó îáîâÿçêîâîãî öåë³áàòó.
Ãîñòðà ñóïåðå÷êà, ùî âèíèêëà ì³æ ïðèõèëüíèêàìè çáåðåæåííÿ ñõ³äíî¿
òðàäèö³¿, äå ñâÿùåíèêîâ³ äîçâîëåíî îäðóæóâàòèñÿ òà àäåïòàìè öåë³áàòó
ç ÷èº¿ñü ëåãêî¿ ðyêè â³äîìà ÿê áèòâà î æ³íêè. Ó ë³òåðàòóð³ ç äàíîãî
ïèòàííÿ ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî ñàìå â ñóïåðå÷ö³ íàâêîëî ïèòàííÿ öåë³áàòó
âèêðèñòàë³çóâàëàñÿ ñïåöèô³êà îêöèäåíòàëüíî¿ òà îð³ºíòàëüíî¿ òå÷³é
â ì³æâîºíí³é äèñêóñ³¿. Çíîâó, ÿê ³ ó âèïàäêó ââåäåííÿ ãðèãîð³àíñüêîãî
êàëåíäàðÿ, ÷³ëüí³ ñâ³òñüê³ ä³ÿ÷³ ãðîìàäñüêîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ
çäåá³ëüøîãî îö³íèëè íîâîââåäåííÿ îêöèäåíòàë³ñò³â êðèòè÷íî. ßê ïèñàëà
ó ðîçïàë³ äèñêóñ³¿ ïîïóëÿðíà ãàçåòà Ä³ëî, ðîäèíà ñâÿùåíèêà äëÿ óêðà¿íö³â
Ãàëè÷èíè  öå îñåðåäîê êóëüòóðè é îñâ³òè16. Ó ò³é æå ãàçåò³ ÷èòàºìî: Êîëè
á ìè õîò³ëè â³ðíî é âè÷åðïóþ÷î ïðåäñòàâèòè çàñëóãè é ä³ÿëüí³ñòü æîíàòîãî
äóõîâåíñòâà, òî ñë³ä áè ïèñàòè ³ñòîð³þ ãàëèöüêîãî æèòòÿ, ùî íàéìåíøå
³ñòîð³þ ö³ëîãî ñòîë³òòÿ. Òà âñå òàêè ³ìåíà, ÿê Ìàðê³ÿí Øàøêåâè÷, ßê³â
Ãîëîâàöüêèé, Ìèêîëà Óñò³ÿíîâè÷, Àíò³í Ìîãèëüíèöüêèé, Ñòåïàí Êà÷àëà,
15 Äåòàëüí³øå ïðî öå: Î. Ïàâëèøèí, Ç ³ñòîð³¿ âïðîâàäæåííÿ ãðèãîð³ÿíñüêîãî êàëåíäàðÿ
â öåðêîâíå æèòòÿ óêðà¿íö³â: êàëåíäàðíà ðåôîðìà ºïèñêîïà Ãðèãîð³ÿ Õîìèøèíà,
[â:] Óêðà¿íà ìîäåðíà, ²íñòèòóò ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. ²âàíà Ôðàíêà, â³äï. ðåä. ß. Ãðèöàê, Ì. Êðèêóí, ò. 7, Êè¿â  Ëüâ³â 2002, ñ. 768.
16 Â íàïðóæåíîìó ïîëîæåíí³, Ä³ëî, ñóáîòà 14. ëþòîãî 1925, nr. 33, ñ. 1.
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²âàí Íàóìîâè÷, Äàíèëî Òàíÿ÷êåâè÷, Îìåëÿí Îãîíîâñüêèé, Ìèêîëà
Ñ³÷èíñüêèé, Ìàðêî Ìóðàâà (Ëåïêèé), Îëåêñàíäåð Ñòåôàíîâè÷, Òèìîôåé
Áîðäóëÿê, Ñòåïàí Îíèøêóâè÷, Òåîäîç³é Ëåæîãóáñüêèé, Þð³é Êì³ò, Ãàâðè¿ë
Êîñòåëüíèê ³ áàãàòî áàãàòî èíøèõ ñâ³òÿòü ÿê ïðîì³íí³ çîð³ íà ãàëèöüêîìó
íåáîçâîä³17.
Ñòóï³íü ð³øó÷îñò³ çàõèùàòè òðàäèö³éíèé óêëàä ñåðåä ãàëèöüêîãî
äóõîâåíñòâà â³ääçåðêàëþº ïîçèö³ÿ ïèñüìåííèêà Àíäð³ÿ ×àéêîâñüêîãî: ßê
íàø³ âëàäèêè íå çðîáëÿòü òîãî, òî ìè ñàì³ â³çüìåìñÿ çà ä³ëî. ßê êîðàáåëü
ïîòîïàº, òî ïàñàæèðè ñàì³ ñ³äàþòü íà ðàòóíêîâ³ ÷îâíè ³ â³äïëèâàþòü. Ìè
áîðîíèòè áóäåìî íàøó Öåðêâó, êîòðó ìè çðîáèëè ïî÷àñòè íàðîäíîþ; à êîëè
ïîáà÷èìî, ùî í³÷îãî íå âä³ºìî, òî áóäåìî øóêàòè âèõîäó äå³íäå18. Âàæêî íå
ïîãîäèòèñü ³ç âèñíîâêîì ³ñòîðèêà Ðèøàðäà Òîæåöüêîãî, ÿêèé ââàæàâ, ùî
âèçíà÷åííÿ áîðáà î æ³íêè, äàíå äèñêóñ³¿ ïðî öåë³áàò,  âóëüãàðíå,
îñê³ëüêè íàñïðàâä³ éøëîñÿ ïðî íàáàãàòî âàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ19.
Ïåðìàíåíòíà äèñêóñ³ÿ ì³æ äâîìà òàáîðàìè ñòàëà çíà÷íî äèíàì³÷í³øîþ
â ÷àñ íàéá³ëüøîãî çàãîñòðåííÿ êðèçè ³äåíòè÷íîñò³ óêðà¿íö³â ãðåêîêàòîëèê³â, ñïðè÷åíåíî¿ ïîãëèáëåííÿì çãàäóâàíèõ âèùå íåîóí³éíèõ ïðîöåñ³â
ñåðåä ïðàâîñëàíèõ ó Ïîëüù³. Ì. Ïàïºæèíñüêà-Òóðåê ÷àñîâ³ ðàìêè
ïîñèëåííÿ ïîëåì³êè îêðåñëþº ðîêàìè 1928193320. Ïî÷àòîê öüîìó íîâîìó
âèòoêîâ³ äèñêóñ³¿ ïîêëàâ Âàñèëü Ïàíåéêî ñòàòòåþ Íàøå â³çàíò³éñòâî
ó ãàçåò³ Ä³ëî (7 ñ³÷íÿ 1928 ð.). Øóêàþ÷è ïåðøîïðè÷èí íàö³îíàëüíî¿
íåäîë³, â³í âêàçóº íà â³çàíò³éñüê³ âèòîêè õðèñòèÿíñòâà â Óêðà¿í³. Ìîâëÿâ,
àíàðõ³÷í³ñòü, íèçüê³ ìîðàëüí³ ñòàíäàðòè óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíîñò³ âèâîäÿòüñÿ
ñàìå ç â³çàíò³éñüêî¿ ñïàäùèíè. Ãàëè÷èíà, ââàæàº â³í, ìàëà øàíñ
ïðèëó÷èòèñÿ äî äóõîâíî¿ ñïàäùèíè Ðèìó  ìîðàëüíî¿ òà ãðîìàäÿíñüêî¿
äèñöèïë³íè, àëå òåïåð îïèíèëàñÿ íà ðîçäîð³ææ³. Òà çà îáñòàâèí, êîëè
Óêðà¿íó ðîç³ðâàíî ïîë³òè÷íèìè êîðäîíàìè é êîíôåñ³éíèìè ìåæàìè, âèá³ð
áóäü-ÿêîãî ç ìîæëèâèõ øëÿõ³â, ðåçþìóâàâ ó ñòàòò³ ïóáë³öèñò, ì³ã
ñïðè÷èíèòè íåïåðåäáà÷óâàí³ äðàìàòè÷í³ íàñë³äêè.
Àâòîðè íèçêè ïóáë³êàö³é, ïîÿâà ÿêèõ ñïðè÷èíåíà ðåçîíàíñíèì òåêñòîì
Â. Ïàíåéêà çíà÷íîþ ì³ðîþ çîñåðåäèëèñÿ íàä äåô³í³þâàííÿì ïîíÿòòÿ
â³çàíòèçì, âèçíà÷åííÿì éîãî ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ êîíîòàö³é21. Ó äèñêóñ³¿
17
18

Ibidem.
Â. Êóäðèê, Ìàëîâ³äîìå ç ³ñòîð³¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, ò. ²²², Winnipeg, Manitoba
1955, ñ. 166.
19 R. Torzecki, Kwestia ukraiñska w Polsce w latach 19231929, Kraków 1989, s. 322.
20 M. Papierzyñska-Turek, op. cit., c. 147.
21 Ibidem.
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çàçâó÷àâ ãîëîñ ³ íàéâèùèõ öåðêîâíèõ äîñòîéíèê³â. ²äåéí³ ïëàòôîðìè
òàáîð³â âèñâ³òëåíî ó ñïåö³àëüíèõ ïàñòèðñüêèõ ïîñëàííÿõ ìèòðîïîëèòà
Øåïòèöüêîãî òà ºïèñêîïà Õîìèøèíà, îïðèëþäíåíèõ ó 1931 ðîö³. Ïîÿñíþþ÷è ó ïîñëàíí³ äî äóõîâåíñòâà Ïðî îáðÿäîâ³ ñïðàâè ÷îìó òðåáà äáàòè ïðî
÷èñòîòó ñõ³äíîãî îáðÿäó, Ãàëèöüêèé ìèòðîïîëèò íàãîëîøóº ÿê íà ðîë³
îáðÿäîâîñò³ â ñïðàâ³ ºäíîñò³ Öåðêâè, òàê ³ íà ¿¿ çíà÷åíí³ â ñïðàâ³ çáåðåæåííÿ
³äåíòè÷íîñò³ óêðà¿íö³â ãðåêî-êàòîëèê³â: ... íàì òðåáà ïåðåñòàòè íàñë³äóâàòè, òðåáà íàì áóòè ñîáîþ, áî ëèøå òàê çìîæåìî ùîñü Öåðêâ³ ïðèíåñòè,
ùîñü äëÿ íå¿ çðîáèòè22. Ê³ëüêà ì³ñÿö³â îï³ñëÿ ïîÿâè öèòîâàíîãî ïîñëàííÿ
À. Øåïòèöüêîãî23, ñòàí³ñëàâñüêèé ºïèñêîï Ã. Õîìèøèí îïóáë³êóâàâ
ïàñòèðñüêîãî ëèñòà Ïðî â³çàíò³éñòâî ó ÿêîìó ãîñòðî âèñòóïèâ ïðîòè
ñõ³äíîãî âåêòîðà â ÃÊÖ. Â³çàíò³éñòâî ó éîãî ðîçóì³íí³  òàêà ôîðìà
ðåë³ã³éíîñò³, äå ë³òåðà ïðåâàëþº íàä äóõîì, ùî âëàñíå é ñòàëî ïðè÷èíîþ
ðîçðèâó ì³æ äâîìà ã³ëêàìè õðèñòèÿíñòâà. Ïë³ä â³çàíò³éñòâà, çà ñòàí³ñëàâñüêèì ºïèñêîïîì  ïðîãðåñóþ÷à ìîðàëüíà äåãðàäàö³ÿ, ùî âðåøò³-ðåøò
óâ³í÷àëàñÿ á³ëüøîâèçìîì. Âêàçóþ÷è íà ïðè÷èíè ïîøèðåííÿ â³çàíò³éñòâà
â Ãàëè÷èí³, ë³äåð îêöèäåíòàë³ñò³â ðîáèòü çàêèäè ùîì³ñÿ÷íèêîâ³ Íèâà,
ïðîâ³çàíò³éñüêó ðåäàêö³éíó ïîë³òèêó ÿêîãî êâàë³ô³êóº ÿê áóíò, ùî
ï³ä³ãð³âàâñÿ ë³áåðàëüíîþ ïðåñîþ çà ñïðèÿííÿ äåÿêèõ ëüâ³âñüêèõ ñâÿùåíèê³â24. Òèì ñàìèì Ã. Õîìèøèí íàòÿêàº íà âèíÿòêîâó ðîëü â îð³ºíòàëüíîìó òàáîð³ áîãîñëîâà é ïóáë³öèñòà Ã. Êîñòåëüíèêà, ÿêèé ñàìå â òîé ïåð³îä
áóâ ðåäàêòîðîì Íèâè. Ó öüîìó æ äóñ³ é ñëîâà ñòàí³ñëàâñüêîãî ºïèñêîïà
àäðåñîâàí³ ³íøîìó ëüâ³âñüêîìó ïåð³îäè÷íîìó âèäàííþ, ùî ñòîÿëî íà
ïîçèö³ÿõ îð³ºíòàë³çìó  îðãàíîâ³ Óêðà¿íñüêîãî Êàòîëèöüêîãî Ñîþçó
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íîãî íàïðÿìêó) òèæíåâèêó Ìåòà: ß í³ÿê íå
ãîäåí çðîçóì³òè, ÿê ìîæóòü ëþäè ë³áåðàëüíîãî äóõà ðåäàãóâàòè êàòîëèöüê³
÷àñîïèñè. Âîíè ãðàþòü ò³ëüêî êîìåä³þ. Òàêèì ëþäÿì õîäèòü î êàòîëèöèçì
ÿê î òîð³øí³é ñí³ã...25. Õàðàêòåðíî, ùî â³äìåæîâóþ÷èñü â³ä ïðîñÿêíóòèõ, ÿê
ââàæàº, äóõîì ë³áåðàë³çìó êàòîëèöüêèõ âèäàíü, ñòàí³ñëàâñüêèé âëàäèêà
îêðåñëþº îð³ºíòàëüíèé íàïðÿìîê ÿê ëüâ³âñüêèé êóðñ26. Ãàâðè¿ë Êîñòåëüíèê,
22
23

Öèò. çà: À. Ì. Áàçèëåâè÷, Ââåäåííÿ ó òâîðè Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, ibidem.
Ïîñëàííÿ À. Øåïòèöüêîãî Ïðî îáðÿäîâ³ ñïðàâè â³ä 13.04.1931 áóëî íàïèñàíå ç íàãîäè
ºïèñêîïñüêî¿ õ³ðîíò³¿ Íèêîëàÿ ×àðíåöüêîãî, ÿêîãî ïðèçíà÷åíî Àïîñòîëüñüêèì â³çèòàòîðîì äëÿ
âñ³õ òèõ êàòîëèöüêèõ ïàðàô³é ñõ³äíîãî îáðÿäó ó Ïîëüù³, ùî íå íàëåæàëè äî Ãàëèöüêî¿
Ìèòðîïîë³¿.
24 Öèò. çà: Î. Áåãåí, Ì³æ â³çàíò³éñòâîì òà ëàòèí³çàö³ºþ, Ïàòð³àðõàò 2006, nr 1; [online] <www.patriyarkhat.org.ua/ukr/archive/article;191;392/>.
25 Öèò. çà: Î. ªãðåø³é, ªïèñêîï Ãðèãîð³é Õîìèøèí: ïîðòðåò ðåë³ã³éíîãî ³ öåðêîâíîïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 2006, ñ. 71.
26 Ibidem.
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ÿêîãî ââàæàëè ³äåîëîãîì ñõ³äíîãî íàïðÿìêó â ÃÊÖ, ïîëåì³çóþ÷è ç íåîêàòîëèöüêèì ïîë³òèêàíñòâîì, ï³äêðåñëþâàâ, ùî óêðà¿íñüêà óí³àòñüêà öåðêâà
º óñòàíîâîþ ñõ³äíîãî îáðÿäó ³ ç³ Ñõîäîì ìóñèòü çàëèøàòèñÿ, áî òóò íàøà
³ñòîð³ÿ, íàøå ìèíóëå, íàøà ì³ñ³ÿ, íàøà áóäó÷í³ñòü27.
Äîñë³äíèêè ä³ÿëüíîñò³ ºïèñêîïà Ã. Õîìèøèíà ââàæàþòü, ùî éîãî
îêöèäåíòàëüíî-îð³ºíòîôîáñüêà ïîçèö³ÿ ñïðè÷èíåíà ïîøèðåííÿì ó Ãàëè÷èí³
ïðîðàäÿíñüêèõ íàñòðî¿â â îñíîâ³ ÿêèõ áóëà ñèìïàò³ÿ äî ïîë³òèêè óêðà¿í³çàö³¿
â ÓÐÑÐ28. Ñòàí³ñëàâñüêèé âëàäèêà ââàæàâ, ùî â ðàç³ âõîäæåííÿ Ãàëè÷èíè
ó ÿêèéñü á³ëüøèé äåðæàâíèé îðãàí³çì, äå äîì³íóþòü ïðàâîñëàâí³ óêðà¿íö³,
ãðåêî-êàòîëèêè ìîæóòü âòðàòèòè ñâîþ âëàñíå êàòîëèöüêó ³äåíòè÷í³ñòü, àáî
æ óçàãàë³ ï³äïàñòè ï³ä âïëèâè àòå¿çìó. Ïðåêðàñíî óñâ³äîìëþþ÷è ðîëü
äðóêîâàíîãî ñëîâà â áîðîòüá³ çà äóø³, Ã. Õîìèøèí âêëàäàº ÷èìàëî çóñèëü
ó âèäàííÿ ÷àñîïèñó Íîâà Çîðÿ (19261939), äî ðåäàãóâàííÿ ÿêîãî
çàïðîøóº â³äîìîãî ïóáë³öèñòà, àâòîðà ïîïóëÿðíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè,
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à Îñèïà Íàçàðóêà. Çàçíà÷èìî
ïðèíàã³äíî, ùî åâîëþö³ÿ ïîãëÿä³â Î. Íàçàðóêà, ÿêèé ó ëàâè êîíñåðâàòèâíèõ
êàòîëèöüêèõ îðãàí³çàö³é ïðèéøîâ ï³ñëÿ äâîõ äåñÿòèë³òü àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³
â ñîö³àë³ñòè÷íîìó ðóñ³, º ÿñêðàâîþ ³ëþñòðàö³ºþ òåíäåíö³é â ñóñï³ëüíîïîë³òè÷íîìó æèòò³ ì³æâîºííî¿ Ãàëè÷èíè. Àíàëîã³÷íà ³ñòîð³ÿ ìàëà ì³ñöå
é ó âèïàäêó ³íøîãî â³äîìîãî ïðèõèëüíèêà îêöèäåíòàëüíîãî òàáîðà Âîëîäèìèðà Îõðèìîâè÷à. Öåé âèçíà÷íèé ó÷åíèé òà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèé
ä³ÿ÷29, ÿêèé íàðîäèâøèñü ó ñâÿùåíè÷³é ðîäèí³, óïðîäîâæ ìîëîäîñò³ òà ðîê³â
çð³ëîñò³ áóâ ï³ä âïëèâîì ñîö³àë³ñòè÷íèõ ³äåé, â îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ
ïåðåéøîâ äî òàáîðà êàòîëèöüêèõ êîíñåðâàòèñò³â. ²ñòîð³þ çì³íè ñâî¿õ
ïåðåêîíàíü Â. Îõðèìîâè÷ îïèñàâ ó êíèç³ ×îìó ÿ íàâåðíóâñÿ. Ïðèëþäíà
ñïîâ³äü (1926). Ñâî¿ì àâòîðèòåòîì êîíñåðâàòèâíèé íàïðÿì Íîâî¿ Çîð³
ï³äòðèìàâ ³ âèäàòíèé ³ñòîðèê òà ïóáë³öèñò, ïðåäñòàâíèê äåðæàâíèöüêîãî
íàïðÿìó â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ Ñòåïàí Òîìàø³âñüêèé30. Î. Íàçàðóê,
27 Ë. Âåæåëü, Ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷íà òà æóðíàë³ñòñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ãàâðè¿ëà
Êîñòåëüíèêà ó ðóñë³ äóõîâíèõ ïðîöåñ³â Óêðà¿íè 1-¿ ïîë. ÕÕ ñò., Êè¿â 2003, ñ. 313.
28 Î. ªãðåø³é, op. cit. ñ. 47, 52.
29 Âîëîäèìèð Îõðèìîâè÷ (18701931)  àäâîêàò, ó÷åíèé, ä³éñíèé ÷ëåí ÍÒØ òà ãîëîâà
éîãî Ñòàòèñòè÷íî¿ êîì³ñ³¿, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê, ïðîôåñîð
Óêðà¿íñêîãî òàºìíîãî óí³âðñèòåòó ó Ëüâîâ³. Çàìîëîäó áóâ ÷ëåíîì Ðóñüêî-Óêðà¿íñüêî¿
Ðàäèêàëüíî¿ Ïàðò³¿, çãîäîì îäèí ³ç çàñíîâíèê³â Íàö³îíàëüíî-Äåìîêðàòè÷íî¿ Ïàðò³¿, ðåäàãóâàâ
ãàçåòó Ä³ëî, äå âïðîâàäèâ ôîíåòè÷íèé ïðàâîïèñ. Ó ì³æâîºíí³ ðîêè  â Óêðà¿íñüê³é Íàðîäí³é
Òðóäîâ³é Ïàðò³¿, ÓÍÄÎ, ç 1928  ÷ëåí Öåíòðàëüíîãî Êîì³òåòó ç³í³ö³éîâàíî¿ ºïèñêîïîì
Ã. Õîìèøèíîì Óêðà¿íñüêî¿ Õðèñòèÿíñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿.
30 Ñòåïàí Òîìàø³âñüêèé (18751930)  ³ñòîðèê, ïóáë³öèñò ³ ïîë³òèê, ä³éñíèé ÷ëåí ÍÒØ.
Ó÷åíü Ì. Ãðóøåâñüêîãî, ó çð³ë³ ðîêè â ñâî¿õ ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ ïåðåéøîâ ³ç
íàðîäíèöüêèõ ïîçèö³é íà äåðæàâíèöüê³.
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Ñ. Òîìàø³âñüêèé òà Â. Îõðèìîâè÷ íà ïðîïîçèö³þ Ã. Õîìèøèíà ââ³éøëè äî ÖÊ
êàòîëèöüêîãî îáºäíàííÿ Óêðà¿íñüêà Õðèñòèÿíñüêà Îðãàí³çàö³ÿ (ÓÕÎ
 ïðåäòå÷à Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿), ùî âèíèêëî â îïîçèö³¿ äî
ë³í³¿ íàö³îíàë-äåìîêðàò³â (ÓÍÄÎ), êîòðèì Ã. Õîìèøèí çàêèäàâ
àíòèðåë³ã³éí³ñòü. Ï³ä ÷àñ íå çàâæäè êîðåêòíî¿ ïîëåì³êè íàö³îíàë-äåìîêðàòè
çâèíóâà÷óâàëè êàòîëèöüêèõ êîíñåðâàòèñò³â ç-ï³ä êðèëà Ã. Õîìèøèíà
â îáìåæåíîñò³ é íåäàëåêîãëÿäíîñò³, íàâ³òü íàçâàâøè ¿õ ÿêîñü êóïîþ ãàëèöüêèõ
ïëîñêîëîá³â ³ êðèêóí³â31. Ï³äâîäÿ÷è ³äåëîã³÷íó áàçó ï³ä ðóõ îêöèäåíòàë³ñò³â,
ÿêèé íà ìåæ³ 19201930-õ ³íñòèòóö³îíàë³çóâàâñÿ, Ñ. Òîìàø³âñüêèé íàãîëîøóº
íà ïåðåâàãàõ óêðà¿íñüêîãî ãðåêî-êàòîëèöèçìó íàä çðîñ³éùåíèì ïðàâîñëàâÿì,
òâåðäèòü, ùî ñàìå â ÃÊÖ çáåð³ãñÿ ñïðàâä³ óêðà¿íñüê³é äóõ32.
Îäíèì ³ç íàéïîì³òí³øèõ ïóáë³öèñò³â Íîâî¿ Çîð³ áóâ òåîðåòèê
óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿ ë³òåðàòóðè, ïîåò òà âèäàâåöü Îëåêñàíäð Ìîõ33.
Ó ö³é ãàçåò³ îêöèäåíòàë³ñò³â â³í ðåäàãóâàâ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêó ðóáðèêó.
ßê çàóâàæóº äîñë³äíèê ì³æâîºííî¿ êàòîëèöüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ êðèòèêè
Âîëîäèìèð Ìèêèòþê, áà÷åííÿ Ìîõîì òîãî÷àñíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó
áóëî äîñèòü îäíîâèì³ðíèì òà êàòåãîðè÷íèì. Äîãìàòèçì êðèòèêà î÷åâèäíèé
ó éîãî âèçíà÷åíí³ îçíàê êàòîëèöüêîãî ðîìàíó, äå êàòîëèöüêèì ìîæå
ââàæàòèñÿ ëèøå òîé òâ³ð, ÿêèé íàïèñàíèé êàòîëèêîì, ÿêèé ìàº êàòîëèöüêå
òëî òà ìîðàëü34. Ç òàêèõ êàòîëèöüêî-îðòîäîêñàëüíèõ ïîçèö³é Î. Ìîõ îö³íþº
é íàéö³êàâ³ø³ ÿâèùà â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 19201930-õ, ÿê, ñêàæ³ìî,
ðàííþ ë³ðèêó Ïàâëà Òè÷èíè (Òè÷èíà â³äêèäàº îñîáîâîãî Áîãà, îò³ ñîíÿ÷í³
êëàðíåòè  òå âñåâèïðàâäîâóþ÷å æèòòÿ, à âëàñòèâî ãîíîâà åêçèñòåíö³ÿ,
âèõ³ä ç îòîãî ïðîâàëëÿ ñîíÿøíèõ êëàðíåò³â îäèí: ïîâîðîò äî ºäèíîãîä³éñíîãî Æèòòÿ: ²ñóñà Õðèñòà, Áîãî÷îëîâ³êà), òàê ³ â³òà¿ñòè÷íó ïîåç³þ
Áîãäàíà ²ãîðÿ-Àíòîíè÷à. Â Çåëåí³é ªâàíãåë³¿ Àíòîíè÷à öÿ »ô³ëîñîô³ÿ«
á³îëîã³÷íîãî â³òà¿çìó íàõîäèòü ñâîº ÷è íå çàâåðøåííÿ: ëþäèíà íåõàé æèâå
ñâîá³äíî çà ñâî¿ìè ãîíàìè, íàéâèùà ö³ëü ñòàòè »ëþäèíîþ æèòòÿ«. [...]
31 Ì. Ìîñêàëþê, Âçàºìîâ³äíîñèíè Óêðà¿íñüêî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ÓÍÄÎ: øëÿõ
â³ä ñï³âðîá³òíèöòâà äî êîíôðîíòàö³¿, Â³ñíèê Ïðèêàðïàòñüêîãî óí³âåðñèòåòó. ²ñòîð³ÿ, ²âàíîÔðàíê³âñüê 2000, nr 3, ñ. 96.
32 Ì. Ìîñêàëþê, Äåðæàâîòâîð÷à êîíöåïö³ÿ óêðà¿íñüêèõ õðèñòèÿíñüêèõ ñóñï³ëüíèê³â
ó ì³æâîºíí³é Ãàëè÷èí³ (19201939 ðð.), Ãàëè÷èíà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 2000, nr 4, ñ. 9899.
33 Îëåêñàíäð Ìîõ (19001975)  ñïðàâæí³ ³ìÿ òà ïð³çâèùå Îðåñò Ïåòð³é÷óê; ïóáë³öèñò,
ë³òåðàòóðîçíàâåöü, êíèãîâèäàâåöü. Îðãàí³çóâàâ âèäàâíèöòâî Äîáðà êíèæêà, ðåäàãóâàâ
÷àñîïèñ ë³òåðàòîð³â êàòîëèöüêîãî íàïðÿìêó Ïîñòóï (19201930), ó 19321939 ðð.  ðåäàêòîð
æóðíàëó Ñâ³òëî é ò³íü.
34 Â. Ìèêèòþê, Óêðà¿íñüêà êàòîëèöüêà êðèòèêà ì³æâîºííîãî äâàäöÿòèë³òòÿ, [â:] Porównanie jako dowód. Polsko-ukraiñskie relacje kulturalne, literackie, historyczne. 18901999,
pod red. B. Baku³y, Poznañ 2001, s. 27.
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Í³ìö³ íàçèâàþòü òàêó ëþäèíó æèòòÿ  ëþäèíîþ ãîí³â (Òð³áìåíø). Æèòòºâà
ïîñòàâà òàêî¿ ëþäèíè  âñóïåðå÷ ¿¿ òðóá³ííþ ïðî âëàñíó ñèëó  íàñêð³çü
ïàñèâíà: ò³ëüêè ïëèñòè çà æèòòÿì, à íå áîðîòèñÿ ïðîòè ãîí³â, íåâëàäíàíèõ35. Òàê³ êàòåãîðè÷íî-áåçêîìïðîì³ñí³ îö³íêè ë³òåðàòóðíîãî êðèòèêà
â³ääçåðêàëþâàëè êàòîëèöüê³ ïîãëÿäè ñåðåäîâèùà áëèçüêîãî äî ñòàí³ñëàâñüêîãî ºïèñêîïà. Ö³êàâî, ùî ïîãîäæóþ÷èñü ³ç Î. Ìîõîì â íåãàòèâí³é îö³íö³
ë³òåðàòóðíîãî äîðîáêó Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà, Ã. Êîñòåëüíèê, ë³òåðàòóðíèé êðèòèê ç òàáîðó îð³ºíòàë³ñò³â, äî ðàííüî¿ ïîåç³¿ òîãî æ òàêè Òè÷èíè
ï³äõîäèâ áåç äîãìàòè÷íî¿ óëüòðàêàòîëèöüêî¿ óïåðåäæåíîñò³, àíàë³çóþ÷è
òè÷èí³âñüêèé êëàðíåòèçì êåðóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì åñòåòè÷íèìè êðèòåð³ÿìè36.
Êàòåãîðè÷íèì, óñë³ä çà Ã. Õîìèøèíèì, Î. Ìîõ áóâ ³ â îö³íö³ ò³º¿
ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî, ÿê ââàæàëè õîìèøèíö³, íå ñïîâíà â³äïîâ³äàëà
âèìîãàì êàòîëèöüêîãî ñâ³òîãëÿäó, õî÷, çàóâàæìî, ìàëà ï³äòðèìêó òàáîðà
îð³ºíòàë³ñò³â. Ïîêàçîâà â äàíîìó êîíòåêñò³ îö³íêà äàíà Î. Ìîõîì íàéìàñîâ³øèé ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íö³â Ãàëè÷èíè Ïðîñâ³ò³. Î. Ìîõ
êðèòèêóº Ïðîñâ³òó çà íåïðàâèëüíå âèõîâàííÿ ìîëîä³. Ìîâëÿâ, ìîëîä³ ëþäè
îáîâÿçêîâ³ íåä³ëüí³ Áîãîñëóæ³ííÿ ïðîì³íÿëè íà ç³áðàííÿ ó ïðîñâ³òÿíñüêèõ ÷èòàëüíÿõ. Íåîçáðîºíèì îêîì, çàóâàæóº êðèòèê, âèäíî ÿê ïàäàº
ð³âåíü ðåë³ã³éíîñò³ íàðîäó, íàð³êàº íà òå, ùî óêðà¿íö³ Ãàëè÷èíè ìàëî ÷èòàþòü
ðåë³ã³éíî¿ ïðåñè, íàòîì³ñòü ó ïåðåäïëàò³ äîì³íóº íàö³îíàë³ñòè÷íà37. Ó ïóáë³öèñòèö³ Î. Ìîõà 1930-õ âèðàçíî ïðî÷èòóºòüñÿ ïðèòàìàííèé ó ò³ ðîêè
òàáîðîâ³ Ã. Õîìèøèíà êîìïëåêñ ôîðòåö³ â îáëîç³. Â îäí³é ³ç ñòàòòåé, äå àíàë³çóº
ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â Ãàëè÷èí³ ó ºâðîïåéñüêîìó êîíòåêñò³ (íàñòóï
òîòàë³òàðèçìó), ïóáë³öèñò çâåðòàºòüñÿ äî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà ³ç
çàêëèêîì: Ãàòü áóäóéòå, êð³ïêó ³ âèñîêó! Ùîá öÿ ïîâ³íü çëîáè ³ âàñ íå çàëèëà!
Ùîá íå çìåëà ç çåìë³ íàøó ãðåêî-êàòîëèöüêó Öåðêâó!38. ßê âèÿâèëîñÿ âñüîãî
÷åðåç ê³ëüêà ë³ò ï³ñëÿ íàïèñàííÿ öèòîâàíî¿ ñòàòò³, êàòîëèöüêèé ïóáë³öèñò ìàâ
ðàö³þ. Âëàñíå òðàã³÷í³ ïîä³¿ 1940-õ, ÿê³ òàê ïðîðî÷î ïåðåäáà÷àâ Î. Ìîõ,
ïåðåðâàëè îäíó ç íàéö³êàâ³øèõ äèñêóñ³é, ùî õâèëþâàëè óêðà¿íñüêó
ãðîìàäñüê³ñòü Ãàëè÷èíè ì³æâîºííîãî äâàäöÿòèë³òòÿ. ßê âëó÷íî âèñëîâèâñÿ
îäèí ³ç äîñë³äíèê³â Ñòàë³í ïîìèðèâ îêöèäåíòàë³ñò³â ç îð³ºíòàë³ñòàìè.
35 Î. Ìîõ, Ïðîâàëëÿ ñîíÿøíèõ êëàðíåò³â, [â:] Îëåêñàíäð Ìîõ (Àðàì³ñ). Êíèæêè ³ ëþäè.
Äðóãà ñåð³ÿ. Óêð-êå âèä-âî Äîáðà êíèæêà, ò. 148, Òîronto 1953, ñ. 61, 63.
36 Ë. Âåæåëü, op. cit., ñ. 280291.
37 Ñàìîîñâ³òí³ âèäàâíèöòâà. ßê³ â íàñ º, ùî âîíè âàðò³ òà ùî ç íèõ âèáðàòè. Ïîðàäè
äëÿ ñàìîîñâ³òíèê³â, á³áë³îòåêàð³â òà ÷èòà÷³â ïîäàâ Îëåêñàíäð Ìîõ, Äîáðà Êíèæêà, ò. 124,
Ëüâ³â 1938, 53 ññ.
38 Î. Ìîõ (Àðàì³ñ), ßê øèðèòè äîáðó ïðåñó, [â:] Íà ôðîíò³ óêðà¿íñüêî¿ êíèæêè,
Âèäàâíè÷èé ³íñòèòóò Äîáðà êíèæêà, ò. 122, Ëüâ³â 1937, ñ. 13.
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Ï³äñóìîâóþ÷è öåé êîðîòêèé åêñêóðñ ó äèñêóñ³þ ì³æ îêöèäåíòàëüíèì
³ îð³ºíòàëüíèì òàáîðîì ó ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñåðåäîâèùàõ ì³æâîºííîãî
ïåð³îäó, çàçíà÷èìî, ùî ïîïðè íåãàòèâí³ ìîìåíòè, òàê³ ÿê âèíèêíåííÿ ùå
îäí³º¿ ë³í³¿ ïîä³ëó ñåðåä ãàëèöüêîãî óêðà¿íñòâà, âîíà ìàëà é ïîçèòèâí³
ñòîðîíè. Ñóïåðå÷êà ïðî âåêòîðè ðîçâèòêó ÃÊÖ ïîæâàâèëà ³íòåëåêòóàëüí³
øóêàííÿ ðÿäó â³äîìèõ ä³ÿ÷³â íàóêè òà êóëüòóðè íà òåìó öèâ³ë³çàö³éíîãî
âèáîðó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Ïàðàäîêñàëüíî, òà ïðîïîíîâàíèé ÷àñòèíîþ äóõîâåíñòâà îêöèäåíòàëüíèé íàïðÿìîê ðîçâèòêó ÃÊÖ åêñòðàïîëþþ÷èñü íà äèñêóñ³¿ öåðêîâíèõ
³ ñâ³òñüêèõ ³íòåëåêòóàë³â ùîäî ãîëîâíèõ íàïðÿìíèõ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè,
íàáóâàâ îçíàê êîíöåïòóàëüíîãî çàïåðå÷åííÿ ìîäåðí³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â, òîä³
ÿê, çäàâàëîñÿ á, êîíñåðâàòèâíà îð³ºíòàëüíà òå÷³ÿ ïðîïîíóâàëà îðèã³íàëüíó
êîíöåïö³þ ìîäåðí³çàö³¿ ÿê Öåðêâè, òàê ³ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè.
Ç â³äðîäæåííÿì íàïðèê³íö³ 1980-õ ÓÃÊÖ â Óêðà¿í³ ïðèçàáóò³ äèñêóñ³¿
îêöèäåíòàë³ñò³â òà îð³ºíòàë³ñò³â çíîâó àêòóàë³çóâàëèñÿ. Äîñâ³ä ì³æâîºííîãî
ïåð³îäó, íàïðàöþâàííÿ ³äåëîã³â îáèäâîõ òàáîð³â ó íèí³øí³é óêðà¿íñüê³é
ïîëåì³ö³ ùîäî øëÿõ³â, ÿêèì ïîâèíí³ ðîçâèâàòèñÿ óêðà¿íñüê³ Öåðêâà òà
äåðæàâà áóäå âåëüìè êîðèñíèì.
Streszczenie
Dzia³acze kultury ukraiñskiej wobec dyskusji orientalistów i okcydentalistów
w Cerkwi greckokatolickiej (lata 19201930)
Przedmiotem artyku³u jest dyskusja w rodowiskach galicyjskiego unickiego duchowieñstwa
w okresie miêdzywojennym o kierunkach rozwoju Cerkwi greckokatolickiej  orientalnym i okcydentalnym. Debaty o tym, jakie obrzêdowe formy w epoce nowych wyzwañ modernizuj¹cego siê wiata
by³yby bardziej odpowiednie dla Cerkwi, wysz³y poza ramy stricte cerkiewnej dyskusji i przekszta³ci³y
siê w szerok¹ spo³eczn¹ polemikê na temat kierunków cywilizacyjnego rozwoju narodu ukraiñskiego.

Summary
Ukrainian cultural activist activists discussion about orientalism and oxydentalism
in Greek Catholic Church (19201930th)
The theme of this article is the discussion about Greek Catholic Church tendency of the
development in Galician uniate priests surrounding such as orientalism and oxydentalism. Spiritual
debates were about the ritual forms in epoch of the new challenge of the modernizing world; which of
them would be more suitable for the Church. They transformed to the wide discussion about the
civilizing development of the Ukraine by means of the scientists and cultural activists.
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Modyfikacja polityki rosyjskiej wobec Polski i Polaków
w czasie pierwszej wojny wiatowej
(na podstawie dziennika Gieorgija Michaj³owskiego)

W granicach imperium carskiego znajdowa³a siê najwiêksza i najwa¿niejsza
czêæ ziem objêtych polskimi aspiracjami narodowymi. Zamieszkiwa³a te ziemie
najwiêksza liczba Polaków; by³a to wiêc czêæ, której los decyduje o losie ca³ej
ojczyzny  pisa³ w swoim czasie Roman Dmowski w broszurze Nasz patriotyzm1.
Czy rzeczywicie, jak twierdzi siê doæ powszechnie w historiografii polskiej, Polacy
nigdy w dobie zaborów i niewoli narodowej nie mieli co liczyæ na ¿adne istotne
i trwa³e ustêpstwa w³adz rosyjskich w wa¿nych sprawach narodowych?
Pozostaj¹ce pod w³adaniem Petersburga ziemie I Rzeczypospolitej by³y du¿o
gêciej zaludnione i bardziej rozwiniête w porównaniu z w³aciwymi terytoriami
rosyjskimi, poza kilkoma miastami. ¯ycie gospodarcze by³o tu zdecydowanie bardziej intensywne, co poci¹ga³o za sob¹ wiêksze korzyci finansowe Rosji ni¿
z innych terytoriów imperium. Armia rosyjska w okresie pokoju rekrutowa³a
z dawnych ziem polskich 200250 tys. ludzi. Znaczenie Królestwa Polskiego ros³o
oczywicie w warunkach wojennych2. Coroczny pobór rekrutów w 1904 r. wynosi³ ok. 10% w stosunku do ca³ego imperium (41 711 osób na ogóln¹ liczbê 447 402
rekrutów z terenu ca³ej Rosji)3.
Miejsce sprawy polskiej w polityce rosyjskiej, zw³aszcza w czasie pierwszej
wojny wiatowej i w pierwszych latach powojennych, by³o ju¿ przedmiotem wielu
rozwa¿añ, aczkolwiek wci¹¿ trudno uznaæ je za w pe³ni zbadane i wyjanione4. Tu
1
2

R. Dmowski, Nasz patriotyzm, Berlin 1893, s. 4.
Zob. A. Dobroñski, Potencja³ militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego 19071914, Warszawa 1976.
3 P. Orzechowski, Polacy na wojnê rosyjsko-japoñsk¹ (pobór, mobilizacja, liczba walcz¹cych,
polegli), Nasze Historie. Rocznik Ko³a Naukowego Historyków IH UAM, t. 4(1999), s. 67;
T. Radziwinowicz, Polacy w armii rosyjskiej (18741914), Studia i Materia³y do Historii Wojskowoci, t. 30 (1988).
4 Z nowszej literatury wystarczy chocia¿by wskazaæ nastêpuj¹ce monografie: W. Toporowicz,
Sprawa polska w polityce rosyjskiej, 19141917, Warszawa 1973, s. 411; I. Spustek, Sprawa polska w polityce rosyjskiej w czasie I wojny wiatowej, [w:] Problem polsko-niemiecki w traktacie
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i ówdzie w polskich publikacjach napotykamy lune wzmianki o dyplomacie rosyjskim Gieorgiju (Jerzym) N. Michaj³owskim (18901921?), uczestnicz¹cym
z ramienia MSZ w ró¿nych komisjach i komitetach do spraw polskich, powo³ywanych przez rosyjskie instytucje pañstwowe5 . Nikt bodaj¿e sporód polskich autorów nie wykorzysta³, bo i nie móg³ tego uczyniæ z powodu niedostêpnych wtedy,
zamkniêtych za przys³owiowymi siedmioma pieczêciami, notatek osobistych tego¿
Michaj³owskiego z lat 19141920. Materia³y te zosta³y opublikowane dopiero pod
koniec 1993 r. w dwóch tomach w starannie redagowanej serii Rosja w pamiêtnikach dyplomatów przez renomowan¹ oficynê moskiewsk¹ Mie¿dunarodnyje otnoszenija (Stosunki Miêdzynarodowe)6. Na interesuj¹cych i wielce wartociowych
notatkach Michaj³owskiego pragnê oprzeæ swoje wywody i tej bardzo konkretnej
sprawie powiêciæ niniejszy przyczynek do bogatej literatury przedmiotu7.
Podzielone ze wzglêdu na treæ na trzy czêci  okres caratu, Rz¹du Tymczasowego i ruchu bia³ogwardyjskiego  cztery opas³e woluminy tych notatek, zachowanych g³ównie w postaci maszynopisu z odrêcznymi poprawkami autora, wydane zosta³y w 1993 r. bez jakiejkolwiek modyfikacji oryginalnego uk³adu wewnêtrznego i bez zmian w tekcie. Wydawnictwo wprowadzi³o jedynie w³asne podtytu³y
na marginesach, co znakomicie u³atwia lekturê i orientacjê w bogatej problemowo
treci. Edycjê zatytu³owan¹, jeliby tytu³ rosyjski prze³o¿yæ na polski: Notatki. Z historii rosyjskiego resortu spraw zagranicznych, 19141920, poprzedza krótka
wersalskim, pod red. J. Pajewskiego, Poznañ 1963, s. 115142; idem, Stosunek rosyjskiej opinii
publicznej do sprawy polskiej, [w:] ibidem, s. 143155; L. Bazylow, Oficjalna Rosja wobec sprawy
polskiej w ostatnim roku egzystencji caratu, [w:] Polska  Niemcy  Europa, Poznañ 1977, s. 317325;
Historia dyplomacji polskiej, t. III: 17951918, pod red. L. Bazylowa, Warszawa 1982, s. 800937;
A. Czubiñski, Dzieje najnowsze Polski, t. I: Do roku 1945, Poznañ 1994; idem, Walka o granice
wschodnie Polski w latach 19181921, Opole 1993; M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 19181921, Warszawa 1992; W. Roszkowski, Historia Polski 19141990, Warszawa 1991;
J. Pajewski, Odrodzenie pañstwa polskiego 19141918, Warszawa 1978; T. Piszczkowski, Odbudowanie Polski 19141921. Historia i polityka, Londyn 1969, s. 342; A. Juzwenko, Polska a bia³a
Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.), Wroc³aw 1973. Z innych opracowañ zwraca
przede wszystkim uwagê wartociowe erudycyjne studium A. Achmatowicza, na które powo³ujê
siê w niniejszym tekcie: Sprawa polska w polityce rosyjskiej w okresie wielkiej wojny, Wiadomoci Historyczne 1982, nr 3, s. 202248; nr 5, s. 371399; nr 6, s. 469500, wydane obecnie
w formie zwartej i rozszerzonej pt. Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej
Wojny 19141915, Warszawa 2003, ss. 403. Zob. tak¿e I. Spustek, Sprawa Polski w polityce Rosji
w roku 1916, [w:] Najnowsze Dzieje Polski. Materia³y i studia z okresu 19141939, t. II, Warszawa 1959, s. 534.
5 Zob. np. W. Toporowicz, op. cit., s. 301, 334, 337338.
6 G.N. Michaj³owskij, Zapiski. Iz istorii rossijskogo wnieszniego politiczeskogo wiedomstwa,
19141920, kn. 1: awgust 1914-oktjabr 1917 g., kn. 2: oktjabr 1917 g.-nojabr 1920 g., Moskwa 1993, ss. 520+688.
7 Niniejszy tekst by³ publikowany wczeniej w zbli¿onej wersji. Zob. J. Sobczak, Rosyjskie
cie¿ki Klio. Wybór szkiców i esejów historycznych oraz fragmentów Dziennika Autora wydany z
okazji Jego 75. rocznicy urodzin, Pu³tusk  Warszawa 2007, s. 207221.
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przedmowa wspó³czesnego dyplomaty rosyjskiego amb. W. Pi³atowa i wstêp historyczny Andrieja Jermoñskiego.
Notatki opisuj¹ na gor¹co burzliw¹ epokê w ¿yciu zarówno samego Michaj³owskiego, jak i instytucji, w której pracowa³ i której ma³o znane aspekty dzia³alnoci omawia, tzn. trzy lata s³u¿by dyplomatycznej w aparacie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych przy Piewczeskim mocie w Petersburgu (od sierpnia 1914
do marca 1917 r.), kilka miesiêcy w tym¿e Ministerstwie po obaleniu caratu za
czasów Rz¹du Tymczasowego, nastêpnie pe³ne napiêcia tygodnie przejmowania
tego resortu przez Lwa Trockiego i komisarzy bolszewickich po 7 listopada (25
padziernika) 1917 r. i znów prawie trzy lata nerwowej, niepozbawionej wewnêtrznej rozterki pracy w dyplomacji ruchu bia³ogwardyjskiego u gen. Antona
Denikina (18721947) w Rostowie n. Donem i Taganrogu oraz u barona Piotra
Wrangla (18781928) w Sewastopolu, w ich kancelariach dyplomatycznych i misjach w Konstantynopolu, Pary¿u, Londynie, Rzymie i Waszyngtonie. Michaj³owski opisuje wiêc szeæ trudnych i historycznych zarazem lat upadku starej i narodzin nowej Rosji, blasków i cieni codziennej egzystencji rosyjskiego Pary¿a
i rosyjskiego Londynu.
Wszystko to zosta³o spisane na gor¹co lub wkrótce potem, w ka¿dym b¹d
razie przed 1921 r., w notatkach osobistych wprawdzie, ale sporz¹dzanych z wyran¹ myl¹ o historii, m³odego dyplomaty, 24-letniego na pocz¹tku narracji, a 30-letniego w jej koñcu. Notatki przez wiele lat skrywa³y zbiory praskiego tzw. Rosyjskiego
Zagranicznego Archiwum Historycznego, tworzonego wysi³kiem emigrantów rosyjskich, a w 1946 r. przejêtego w ca³oci przez radzieck¹ s³u¿bê archiwaln¹.
Przechowywane by³y nastêpnie w moskiewskim Centralnym Archiwum Pañstwowym Rewolucji Padziernikowej (CGAOR), a obecnie stanowi¹ czêæ Archiwum
Polityki Zagranicznej Cesarstwa Rosyjskiego MSZ Federacji Rosyjskiej. Emocjonalnego zabarwienia dodaje tym Notatkom dramat losu samego autora, okolicznoæ, i¿ tak wnikliwy i b³yskotliwy obserwator rosyjskiej i miêdzynarodowej sceny
politycznej przepad³ bez wieci wkrótce po wyemigrowaniu z Rosji do Francji
razem z niedobitkami armii Wrangla, po swym zerwaniu z rosyjsk¹ s³u¿b¹ dyplomatyczn¹ i po zakoñczeniu tych zapisów. lad po nim urywa siê nagle w Pary¿u
ju¿ w 1921 r. i ¿adnych informacji o jego póniejszych losach do tej pory nie
uda³o siê, niestety, odnaleæ.
Kilka wiêc s³ów o autorze. Prawnik z wykszta³cenia, a dyplomata z zawodu,
by³ synem pisarza rosyjskiego Miko³aja S. Garina-Michaj³owskiego (18521906),
autora trylogii autobiograficznej Gimnazjalici, Studenci i In¿ynierowie, powiêconej losom inteligencji rosyjskiej i wywodz¹cego siê z rdzennej szlachty. Ojcem
chrzestnym Michaj³owskiego seniora by³ sam cesarz Miko³aj I (17961855). No-
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tabene ojciec autora mylony jest we wstêpie Jermoñskiego z Miko³ajem K. Michaj³owskim (18421904), teoretykiem liberalnego narodnictwa rosyjskiego i wydawc¹ pisma Russkoje Bogatstwo. Krewnymi autora, proteguj¹cymi go zreszt¹
na pocz¹tku kariery dyplomatycznej, byli m.in. Miko³aj W. Czarykow (18551930)
 by³y przedstawiciel dyplomatyczny przy Stolicy Apostolskiej i wiceminister
spraw zagranicznych, a nastêpnie ambasador rosyjski w tureckim Konstantynopolu, J. P. Bachmietiew (18481928) i Borys A. Bachmietiew  pos³owie rosyjscy
w Waszyngtonie. Mimo tych powi¹zañ rodzinnych autor pierwotnie wcale nie
zamierza³ pracowaæ w dyplomacji i gdyby nie wybuch³a wojna wiatowa, zrobi³by
prawdopodobnie b³yskotliw¹ karierê naukow¹. Po ukoñczeniu z wyró¿nieniem
w 1911 r. wydzia³u prawa na Uniwersytecie Petersburskim przygotowywa³ siê
bowiem do roli profesora na katedrze prawa miêdzynarodowego, zosta³ te¿ niebawem delegowany za granicê w celu zapoznania siê z literatur¹ i badaniami naukowymi nad problemami i praktyk¹ stosowania prawa morskiego.
Sierpieñ 1914 r. zasta³ go w Pary¿u, sk¹d po krótkim pobycie w Londynie
powróci³ w popiechu do Petersburga, gdzie jako uznany specjalista prawa miêdzynarodowego zosta³ namówiony do podjêcia pracy w MSZ w dziale radców
i konsulów prawnych. Wiedza, zdolnoci, a z pewnoci¹ i koneksje sprawi³y, ¿e
szybko wspi¹³ siê po szczeblach hierarchii urzêdniczej, zostaj¹c wkrótce naczelnikiem wydzia³u prawa miêdzynarodowego i konsultantem prawnym MSZ. Pe³ni³
te¿ wiele innych odpowiedzialnych funkcji, od samego pocz¹tku zajmuj¹c siê
szerokim krêgiem problemów, co m³odemu dyplomacie da³o rozleg³e pole widzenia i pozwoli³o zebraæ wyj¹tkowo bogaty i ró¿norodny materia³ dotycz¹cy najwa¿niejszych wydarzeñ pañstwowych. Uczestniczy³ te¿ w pracach ró¿nych komisji
miêdzyresortowych przygotowuj¹cych projekty dla Rady Ministrów i innych centralnych urzêdów pañstwowych, pisa³ nierzadko teksty dla samego ministra i jego
zastêpców, uczestniczy³ w przygotowaniu konferencji miêdzysojuszniczych z dyplomatami pozosta³ych pañstw Ententy oraz w rozmaitych naradach poufnych, na
których roztrz¹sano kluczowe problemy ówczesnej nie tylko zagranicznej (np.
sprawa cienin), ale i wewnêtrznej polityki cesarstwa i decyzji Miko³aja II (18681918)
 w kwestiach polskiej, litewskiej, ¿ydowskiej, niemieckiej, stosunku do ruchu
s³owiañskiego itp. Spotyka³ siê i wspó³pracowa³, dobrze poznaj¹c osobowoæ,
zalety i wady charakteru, z ostatnimi carskimi ministrami spraw zagranicznych
 Sergiuszem D. Sazonowem (18601927), Borysem W. Stürmerem (18481917)
i Niko³ajem M. Pokrowskim (18651930) oraz ich nastêpcami w Rz¹dzie Tymczasowym i ruchu bia³ogwardyjskim  Michai³em I. Tereszczenk¹ (18661956),
Paw³em N. Milukowem (18591943), Wasylem A. Mak³akowem (18691957)
i Piotrem B. Struwe (18701944). W latach wojny domowej mia³ okazjê obser-
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wowaæ plejadê genera³ów i polityków, zarówno rosyjskich  bia³ych i czerwonych, jak i zagranicznych. Pozna³ jednym s³owem i opisa³ nieomal wszystkich
g³ównych bohaterów rozgrywaj¹cego siê na jego oczach rosyjskiego dramatu.
Wyostrzone spojrzenie, wspania³a pamiêæ, uwaga przywi¹zywana do szczegó³u  cechy tak cenne dzi dla historyka, jak równie¿ nierzadko ironiczne, a mo¿e
nawet z³oliwe, ale zawsze celne i wyborne pióro przekszta³caj¹ Notatki Michaj³owskiego w prawdziwy epos rosyjskiego losu czasów wojny i dwóch rewolucji,
przynosz¹ g³êbok¹ i przekonywaj¹c¹ analizê obyczajów politycznych i bytu inteligenckich warstw ówczesnego spo³eczeñstwa rosyjskiego. To ksi¹¿ka godna zainteresowania tak¿e literaturoznawcy interesuj¹cego siê ¿yciem duchowym spo³eczeñstwa rosyjskiego. Jak¿e¿ to inna, szczera i zas³uguj¹ca na zaufanie czytelnika
opowieæ o realiach, w porównaniu np. z opisuj¹cymi z grubsza te same sprawy,
a przynajmniej tê sam¹ epokê, przet³umaczonymi w 1957 r. wspomnieniami konformistycznego wobec w³adz radzieckich dyplomaty rosyjskiego hr. Aleksieja
A. Ignatjewa (18771945)8.
Edycja Notatek przynosi wyj¹tkowo du¿o wiedzy o dziejach Rosji, jej powi¹zaniach miêdzynarodowych i problemach wewnêtrznych, zw³aszcza narodowociowych, a tak¿e na temat historii dyplomacji rosyjskiej: struktury MSZ, funkcjonowania jego departamentów i wydzia³ów, obsady personalnej, organizacji pracy
i stosunków ze zwierzchni¹ w³adz¹ monarsz¹, techniki przygotowania i przeprowadzenia ró¿nych przedsiêwziêæ i posuniêæ dyplomatycznych Rosji, okolicznoci
powstawania wielu dobrze znanych aktów dyplomatycznych. Wspomnienia Michaj³owskiego to swoista, szczera, czêstokroæ pe³na bólu spowied rosyjskiego
inteligenta, patrioty patrz¹cego z koniecznoci bezradnie na upadek swej wielkiej
ojczyzny, w pe³ni wiarygodne i uczciwe wiadectwo nie tylko obserwatora, ale
i aktywnego uczestnika wydarzeñ, które sw¹ wag¹ i dramatyzmem wpisa³y siê na
pierwsze stronice historii powszechnej.
Antybolszewickie i  jak niedawno bymy to okrelali  antyradzieckie
w swej generalnej wymowie Notatki zawieraj¹ tak¿e du¿o ostrej i gorzkiej w
odczuciu samego autora krytyki czo³owych postaci bliskiego mu politycznie obozu
bia³ej Rosji. Ma³ostkowoæ, sobiepañstwo, krótkowzrocznoæ polityczna i ograniczone horyzonty carskich i bia³ogwardyjskich genera³ów oraz ministrów sk³aniaj¹ autora narracji do gorzkiego wyznania, ¿e by³ z ruchem bia³ych, dopóty toczy³
on walkê z bolszewikami krwi¹, ale nie zamierza pod¹¿aæ z nim, gdy krew
zamieniana jest b³otem9 .
8

A.A. Ignatjew, Piatdiesiat let w stroju, t. 12, Moskwa 1959, ss. 559+455; idem, Piêædziesi¹t lat w szeregu, t. 12, Warszawa 1957, s. 649+498.
9 G.M. Michaj³owskij, op. cit., kn. 2, s. 676.

338

Jan Sobczak

W odró¿nieniu od wielu ówczesnych inteligentów rosyjskich  marzycieli i buntuj¹cych siê reformatorów, czasem konspiratorów antycarskich  autor reprezentuje
dobrze nam znany z powieci Boles³awa Prusa (18471912) i rodzimej epoki pracy
organicznej, rzadziej natomiast dostrzegany w inteligencji rosyjskiej typ porz¹dnego
urzêdnika, cz³owieka pracowitego, zajêtego przede wszystkim prac¹ konstruktywn¹,
choæby nawet wyra¿an¹ w ma³ych, nieznacznych dokonaniach. Jest bowiem przeciwnikiem wszelkich ekstremizmów, bli¿szym to³stojowskiemu Lewinowi, czechowowskiemu Astrowowi czy te¿ pasternakowskiemu doktorowi ¯ywago. Wyranie
niechêtny carowi, monarchistom i carskiej biurokracji, typowy cz³owiek centrum,
politycznie mo¿e by³ najbli¿szy rosyjskim kadetom, ale i od nich odepchnê³a go ich
krótkowzrocznoæ polityczna, programowe d¹¿enie do podzia³u i federalizacji Rosji
oraz kardynalne b³êdy. Dodaje to tym bardziej jego wyznaniom cech autentyzmu,
potêguje zdroworozs¹dkow¹ wiarygodnoæ jego opisu.
Wydaje siê, ¿e najbardziej odkrywcze s¹ uwagi Michaj³owskiego na temat
s³aboci ruchu bia³ogwardyjskiego, przyczyn jego klêski, wród których niema³¹
rolê odgrywa³y w jego przekonaniu monarchistyczne zalepienie, korupcja, pijañstwo i zadufanie, przejête z tradycji dawnej biurokracji carskiej oraz w stopniu nie
mniejszym... naiwna wiara w zachodnich sojuszników.
Czytelnika polskiego najbardziej wszak¿e zainteresuj¹ w Notatkach zajmuj¹ce
du¿o miejsca sprawy polskie. Michaj³owski spogl¹da na nie i ocenia je oczywicie
z rosyjskiego punktu widzenia. Przyznaje siê wprawdzie do swego odleg³ego
polskiego pochodzenia, a jego przeciwnicy w rosyjskim MSZ z obozu najbardziej
zajad³ych polako¿erców wymawiali nawet z³oliwie jego nazwisko na polsk¹ mod³ê: Micha³owski, ale w swym ogl¹dzie spraw polskich reprezentuje konsekwentnie interesy pañstwowej racji stanu. Jest równoczenie zwolennikiem opartego na trwa³ych podstawach pojednania polsko-rosyjskiego, gdy¿ razi³a go
niezrêcznoæ i ograniczonoæ polityki rosyjskiej w sprawach polskich. Polonica
zajmuj¹ w Notatkach sporo miejsca. Autor jeszcze za panowania Miko³aja II
opracowywa³ pod kierunkiem min. Sazonowa projekt autonomii, jaka mia³a byæ
nadana Polsce po spodziewanym zwyciêskim dla Rosji zakoñczeniu tocz¹cej siê
wojny. Uczestniczy³ nastêpnie z ramienia kierownictwa MSZ w pracach Komisji
Likwidacyjnej ds. Królestwa Polskiego utworzonej przez Rz¹d Tymczasowy pod
prezesur¹ Aleksandra Lednickiego (18661934) i w³anie z tej roli jest w istocie znany
polskim historykom. Zajmowa³ siê tak¿e sprawami polskimi w latach 19181920
 na tyle oczywicie, na ile zmuszone by³y nimi zajmowaæ siê rz¹dy bia³ogwardyjskie i ich kancelarie dyplomatyczne.
Notatki dostarczaj¹ cennych naukowo informacji pochodz¹cych niejako
z wnêtrza MSZ i rzucaj¹ nowe wiat³o na wiele aspektów sprawy polskiej w Rosji
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i stosunku do niej ró¿nych nurtów i osobistoci rosyjskiego ¿ycia politycznego
zarówno przed, jak i po 1917 r. To w sumie trudne do przecenienia ród³o
historyczne pozwalaj¹ce wiele spraw poznaæ lepiej, g³êbiej, a i niejedno przekonanie sprostowaæ. Przyjrzyjmy siê wiêc temu bli¿ej, ale oczywicie tylko o tyle, na
ile informacje oraz oceny autora wychodz¹ poza kr¹g spraw znanych z literatury
przedmiotu.
Przede wszystkim, co nie jest bez znaczenia, poznajemy atmosferê polityczn¹
dominuj¹c¹ w samym MSZ. Sprawa polska, traktowana przed 1914 r. formalnie
jako kwestia polityki wewnêtrznej podlegaj¹ca jurysdykcji Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych, przekszta³ci³a siê po wybuchu wojny w niezmiernie wa¿n¹ kwestiê polityki zagranicznej, zwi¹zanej z ca³okszta³tem stosunków Rosji z jej sojusznikami w obozie Ententy  Francj¹ i Angli¹, z którymi zreszt¹ najwa¿niejsze
posuniêcia i wydawane deklaracje w sprawach polskich by³y konsultowane, ba,
og³aszane czêstokroæ pod ich mniej lub bardziej wyranym naciskiem. By³ to
bowiem istotny element przysz³ych negocjacji pokojowych i ustaleñ powojennych
na temat granic w Europie, oczywicie w wypadku zak³adanego zwyciêstwa
pañstw Ententy. Owo umiêdzynarodowienie sprawy polskiej, aczkolwiek oficjalnie
przez Rosjê nie uznawane, nakazywa³o jednak¿e inicjatywê w tych sprawach
przejmowaæ resortowi spraw zagranicznych, a w praktyce dzia³owi prawnemu
i konsultacji prawnej, w którym bezporednio pracowa³ i którego funkcjonowanie
zna³ najlepiej i opisa³ najbardziej szczegó³owo w³anie autor Notatek. W ca³ym
rosyjskim korpusie dyplomatycznym zwraca³o przede wszystkim uwagê panoszenie
siê Niemców, czêsto zrusyfikowanych, wywodz¹cych siê g³ównie ze szlachty inflanckiej, oddanych od pokoleñ rosyjskiej s³u¿bie pañstwowej i wcale niekoniecznie
proniemieckich w czasie wojny. Niemniej dla spraw polskich zjawisko to z pewnoci¹ nie by³o korzystne, tym bardziej ¿e tak¿e i wród wielu pracuj¹cych tam
rdzennych Rosjan nastroje germanofilskie by³y bardzo silne (t. 1, s. 5455 i inne).
Urz¹d przy Piewczewskim mocie na Mojce nazywano nierzadko nawet ministerstwem cudzoziemskich nazwisk (s. 45). Prawie wcale nie by³o natomiast wród
urzêdników MSZ prawdziwych Polaków, katolików, a nastrojony wyranie antypolsko (co mu nie przeszkodzi³o póniej byæ w Warszawie przedstawicielem dyplomatycznym Denikina i Wrangla) bezporedni zwierzchnik autora, Wasyl M. Gor³ow,
indagowa³ go wprost na temat jego polskich powi¹zañ i z podejrzliwoci¹ pyta³, czy
nie podtrzymuje te¿ kontaktów z petersbursk¹ Poloni¹ (s. 62).
Pod wzglêdem merytorycznym pierwszym problemem, na który Notatki Michaj³owskiego rzucaj¹ nowe wiat³o, jest sprawa okolicznoci towarzysz¹cych
ukazaniu siê wyjciowej rosyjskiej deklaracji wojennej w sprawach polskich
 odezwy Wodza Naczelnego armii rosyjskiej, wielkiego ksiêcia Miko³aja Miko³a-
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jewicza Do Polaków! z 14(1) sierpnia 1914 r. Autorstwo tej odezwy przypisywane jest na ogó³  w lad za informacj¹ ambasadora francuskiego w Piotrogradzie
Mauricea Paleoloque (18591944)  ksiêciu Grzegorzowi N. Trubeckiemu
(18731930), ówczesnemu szefowi II Wydzia³u Politycznego MSZ (bliskowschodniego, tzn. wtedy ba³kañskiego), a wkrótce potem pos³owi rosyjskiemu
w Serbii, który opracowa³ j¹ w myl dyrektyw Sazonowa.
Sazonow we wrzeniu 1910 r. zosta³ ministrem spraw zagranicznych po Aleksandrze Izwolskim. Mo¿e mniej utalentowany ni¿ poprzednik, by³ jednak bardziej
ni¿ on konsekwentnym zwolennikiem trójporozumienia i wspó³pracy z Entent¹,
uczulonym na zagro¿enie niemieckie i po wybuchu pierwszej wojny wiatowej
zas³yn¹³ jako gor¹cy i dalekowzroczny rzecznik nowego kursu politycznego wobec
nabieraj¹cej coraz wiêkszej aktualnoci sprawy polskiej. Dzia³ania wojenne toczy³y
siê na ziemiach polskich i Sazonow uwiadamia³ politykom rosyjskim, i¿ nad wyraz
konieczne jest pozyskanie sympatii Polaków, co z kolei jest niemo¿liwe bez pewnych ustêpstw na ich rzecz i bez kompromisu z polskimi aspiracjami narodowymi.
Potwierdzaj¹c tê informacjê o roli Sazonowa w og³oszeniu odezwy w. ks. Miko³aja Miko³ajewicza, Michaj³owski rozszerza j¹ jednak o jeszcze jedno, wcale dla tej
sprawy nie drugorzêdne nazwisko, a mianowicie ówczesnego szefa dzia³u konsultacji prawnej MSZ a póniejszego dyrektora II Departamentu, za po marcu 1917 r.
nawet wiceministra tego resortu (za czasów Milukowa)  barona Borysa E. Noldego (18761948). Jedn¹ z pierwszych spraw o du¿ym znaczeniu miêdzynarodowym  pisze Michaj³owskij  z któr¹ wypad³o mi zapoznaæ siê od razu po
rozpoczêciu pracy w Ministerstwie, by³a polska. Od pierwszych chwil wojny,
kiedy ¿ycie wysunê³o j¹, sprawa polska by³a przekazana dzia³owi konsultacyjnoprawnemu MSZ, nie z racji jej zwi¹zku z prawem miêdzynarodowym, a po prostu
dlatego, ¿e Sazonow bardziej ufa³ wiedzy i zdolnociom Noldego ni¿ Szyllinga10,
chocia¿ naturalnie sprawa polska jako dotycz¹ca Europy powinna byæ prowadzona zgodnie z podzia³em kompetencji przez kancelariê ministra (I Wydzia³ Polityczny). Nolde, ksi¹¿ê G.N. Trubeckoj i Sazonow  oto trzy osoby, które u³o¿y³y
tekst znanej odezwy w.ks. Miko³aja Miko³ajewicza jako Wodza Naczelnego armii
rosyjskiej do Polaków z l sierpnia 1914 r. (s. 57).
Porednio z zacytowanego fragmentu, a bezporednio z szerszego kontekstu
Notatek wywnioskowaæ mo¿na, i¿ jaki zwi¹zek z opracowywaniem projektu tej
odezwy, a przynajmniej z przygotowaniem wstêpnych do niej materia³ów, musia³
mieæ równie¿ i sam autor. Projekt, jak stwierdza wyranie Michaj³owski (s. 98),
10 Mawrikij (Maurycy) Fabianowicz Schilling by³ w latach 19141916 naczelnikiem kancelarii
ministra spraw zagranicznych Sazonowa a zarazem naczelnikiem I Wydzia³u Politycznego MSZ,
zajmuj¹cego siê sprawami Europy i USA.
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by³ konsultowany z sojusznikami, czyli Angli¹ i Francj¹ i nawi¹zywa³ w istocie do
dawnej myli Aleksandra I. Godne uwagi jest to, ¿e rz¹dowi rosyjskiemu wypad³o
uchwyciæ lejce w odniesieniu do sprawy polskiej w miejscu, w którym one wypad³y mu z r¹k przed stu laty na kongresie wiedeñskim (s. 57).
Przed wypracowaniem tej odezwy Nolde zaprosi³ do siebie Aleksandra Lednickiego, chcia³ bowiem poznaæ lepiej nastroje spo³ecznoci polskiej. Mo¿na wiêc
przypuszczaæ, i¿ z Lednickim by³a w jakim stopniu konsultowana idea przewodnia odezwy. Autor, zreszt¹ podobnie jak i jego zwierzchnik Nolde (wspomniany
wczeniej Gor³ow by³ zastêpc¹ Noldego), nie by³ najlepszego zdania o Lednickim.
Sam Michaj³owski pozna³ go bli¿ej ju¿ póniej z racji wspó³pracy w Komisji
Likwidacyjnej. Nolde odnosi³ siê do Lednickiego sceptycznie jako do cz³owieka,
któremu Polacy nie dowierzaj¹, upatruj¹c w nim nadmiernego oportunistê w stosunkach z w³adzami rosyjskimi. Tê nie w pe³ni sprawiedliw¹ opiniê o Lednickim
podziela ca³kowicie autor, dodaj¹c z pewnym wyprzedzeniem swych póniejszych
spostrze¿eñ: Nastêpnie mog³em siê tak¿e przekonaæ o bardzo kiepskiej znajomoci Lednickiego wszystkiego tego, co dotyczy³o historii i wspó³czesnych aspektów
sprawy polskiej, a niektórzy z jego kolegów ze strony polskiej stawiali ca³¹ Komisjê w sytuacji bez wyjcia z powodu swego dziecinnego podejcia do spraw
pañstwowych (s. 5758).
Powracaj¹c do okolicznoci zwi¹zanych z samym og³oszeniem odezwy Michaj³owski wyjania, dlaczego zdecydowano siê wówczas na mniej wi¹¿¹c¹ formê
deklaracji intencji Wodza Naczelnego, a nie na manifest samego cara. Oprócz
znanych motywów, w tym g³ównie niew³aciwego z punktu widzenia presti¿u
w³adzy carskiej bezporedniego zwracania siê do Polaków z Niemiec i AustroWêgier jako przysz³ych poddanych, zw³aszcza gdy nie nast¹pi³o wyzwolenie
zaborów niemieckiego i austriackiego, jako istotny element podnosi on to, ¿e
proklamowanie w imiê przysz³ego zjednoczenia ziem polskich potrzeby aneksji
przez Rosjê czêci Niemiec i Austro-Wêgier by³oby sprzeczne z obronnym charakterem tej wojny, co by³o przecie¿ przewodnim przes³aniem manifestu carskiego
og³oszonego w momencie przyst¹pienia Rosji do wojny. Przejawia³a siê w tym
 notuje dalej Michaj³owski  i niewiara w ostateczne zwyciêstwo nad wrogiem,
zauwa¿alna nie tylko w podejciu do sprawy polskiej. Zawa¿y³o ponadto oprócz
wszystkiego innego przejête z dziedzictwa pañstwa moskiewskiego tradycyjne
uprzedzenie do Polaków biurokracji petersburskiej. Musia³y byæ u¿yte ca³a energia
i temperament Sazonowa, a¿eby wyrwaæ u monarchy zgodê na odezwê Miko³aja
Miko³ajewicza. N. A. Mak³akow, ówczesny minister spraw wewnêtrznych, otwarcie dawa³ upust swemu niezadowoleniu z powodu owego niespodziewanego zwrotu w sprawie polskiej. O Sazonowie mówi³, ¿e on Sazonow ani jednej prowincji
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jeszcze nie zdoby³, a ju¿ jedenacie guberni (Królestwa Polskiego) odda³. Zdaniem
wiadomych krêgów biurokracji petersburskiej odbudowa Polski, chocia¿ i pod
ber³em rosyjskim, oznacza oddanie wrogom Rosji  Polakom  Królestwa Polskiego (s. 5859).
Dalej opisuje ju¿ Michaj³owski znane nam z literatury11 kontrdzia³anie podjête
przez antypolsko nastrojonych ministrów rosyjskich  spraw wewnêtrznych Miko³aja A. Mak³akowa (18711918), sprawiedliwoci Iwana G. Szczeg³owitowa
(18611918) i kieruj¹cego pod nieobecnoæ chorego Lwa A. Kasso (18651915)
Ministerstwem Owiaty barona wicem. Michai³a A. Taube (18691961), którzy
przekazali carowi poufn¹ notatkê w sprawie polskiej, szczegó³owo omawiaj¹c
w niej wszystkie argumenty przeciwko idei odrodzenia zjednoczonej Polski, nawet
i pod wodz¹ cara rosyjskiego. Nalegali na wycofanie siê w jakiej formie przy
pierwszej lepszej sposobnoci z obietnic zawartych w odezwie w.ks. Miko³aja
Miko³ajewicza i powróceniu do »tradycyjnej« polityki rosyjskiej, tj. do idei rozbioru Polski (s. 59). Notatka ta nie mia³a wprawdzie praktycznych konsekwencji,
poprzednie decyzje uroczycie objawione ca³emu wiatu nie zosta³y anulowane,
ale polityka rz¹du rosyjskiego odt¹d pozosta³a rozdwojona: po linii MSZ by³a to
nowa era odbudowy zjednoczonej Polski, a po linii MSW realizowano poprzedni¹
politykê nieufnoci i podejrzliwoci (wobec Polaków) z niew¹tpliw¹ ukryt¹ intencj¹ utrzymania poprzedniego podzia³u Polski. I chocia¿ Sazonow we wszystkich
swych kontaktach dyplomatycznych z zagranic¹ przedstawia³ s³owiañskie rozwi¹zanie sprawy polskiej jako jedyny zamiar rz¹du rosyjskiego, to Mak³akow ze
swej strony nie zrobi³ niczego, by przyst¹piæ do praktycznego urzeczywistniania
owej nowej ery i  jak ju¿ wiemy sk¹din¹d  odezwa przez ca³y d³ugi rok
s³u¿y³a tylko na u¿ytek polityki zagranicznej. Wszelkie interwencje w Piotrogrodzie amb. Paleoloque na rzecz sprawy polskiej Mak³akow i Taube sprytnie wykorzystywali, aby w oczach cara przedstawiæ Sazonowa jako rzecznika fa³szywych
i podstêpnych zamys³ów sojuszników, podnosz¹cych sprawê polsk¹ jakoby jedynie po to, by os³abiæ pozycjê Rosji w Europie i oderwaæ od Cesarstwa z takim
trudem zdobyte i utrzymane Królestwo Polskie (s. 60).
Nie bez znaczenia by³y tu marzenia reakcyjnych krêgów rosyjskich o przywrócenie po zakoñczeniu wojny przyjaznych i dobros¹siedzkich stosunków tak
z Niemcami, jak i z Austro-Wêgrami (tam¿e). Nawet w najbli¿szym krêgu Michaj³owskiego, wród wspó³pracowników dzia³u konsultacji prawnej, nie by³o jednomylnoci w sprawie polskiej. Jeli Nolde by³ w istocie wspó³autorem nowej ery
w polityce rosyjskiej wobec Polski (z³e jêzyki zarzuca³y mu nawet, i¿ inspiruje
11 Zob. np. A. Achmatowicz, Sprawa polska w polityce rosyjskiej..., s. 203211; W. Toporowicz, op. cit., s. 104106.
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Sazonowa w korzystnym dla Polaków kierunku), to ju¿ zastêpca Noldego, a bezporedni zwierzchnik autora  Gor³ow reprezentowa³ diametralnie przeciwny
punkt widzenia. Posiada³ on zreszt¹ maj¹tek w Królestwie ze skonfiskowanych po
1863 r. dóbr polskich i by³ poniek¹d tak¿e materialnie zainteresowany w zachowaniu tego obszaru przez Rosjê.
Gor³ow wywodzi³ siê z rodziny by³ego warszawskiego oberpolicmajstra, zacz¹³ sw¹ karierê urzêdnicz¹ w kancelarii genera³-gubernatora warszawskiego, gdzie
przeszed³ dobrze nam znan¹ z wielu innych biografii przysy³anych do Królestwa
antypolsko nastrojonych carskich urzêdników szko³ê rosyjskiej polonofobii.
O odezwie w.k. Miko³aja Miko³ajewicza mówi³ z nieukrywan¹ wciek³oci¹. By³a
ona dla niego albo czcz¹ obietnic¹ w przypadku niepomylnego dla Rosji zakoñczenia wojny albo wprost oszustwem, bo w przypadku zwyciêstwa Rosji nie
mo¿e byæ mowy o niepodleg³oci Polski. Rosja nie mo¿e pozwoliæ sobie  mówi³
Gor³ow  na zbytek posiadania pod samym swoim nosem takiego potencjalnego
wroga jak Polska (s. 61). A to, ¿e kraj ten jakoby nieuchronnie musi staæ siê
wrogiem Rosji, wynika³o wed³ug Gor³owa z charakteru Polaków, z ich narodowej
sk³onnoci do nieliczenia siê z realiami, z zarozumialstwa itp. Jego zdaniem niepodleg³a Polska wysunie te¿ niezw³ocznie kwestiê ziem zabranych, zg³osi swe
pretensje do Ukrainy i w ogóle bêdzie siê domagaæ przywrócenia granic sprzed
1772 r. Wbrew doæ silnie rozpowszechnionym wówczas w Rosji obawom, i¿ na
ziemiach polskich na ty³ach wojsk rosyjskich wybuchnie nowe antyrosyjskie powstanie narodowe (liczy³ te¿ na nie, jak wiemy, Józef Pi³sudski), Gor³ow w rozmowach z Michaj³owskim odrzuca³ tak¹ mo¿liwoæ, gdy¿ Polacy zbyt dobrze
pamiêtaj¹ gorzk¹ lekcjê klêski powstania styczniowego. Jeli za chodzi o rzeczywicie maj¹ce miejsce w pierwszych tygodniach wojny przejawy sympatii czêci
spo³eczeñstwa polskiego do armii rosyjskiej, to wywo³ane one by³y  przekonywa³
Gor³ow  nie tyle odezw¹ sierpniow¹ wielkiego ksiêcia, ile raczej, z czym zreszt¹
zgodziæ siê mo¿na, reakcj¹ na ujawnione bestialstwa wojsk niemieckich na zajêtych przez nie terenach Polski.
Antypolskie nastroje Gor³owa nie mia³y jednak wiêkszego znaczenia praktycznego w samym MSZ, poniewa¿ Nolde nie dopuszcza³ go do polskiego dossier
bli¿ej, ni¿ na odleg³oæ wystrza³u armatniego (s. 62). Jeli wiêc Michaj³owski
opisuje jego pogl¹dy, to tylko dlatego, ¿e ilustrowa³y one  jak zapewnia  nastroje wcale niema³ej czêci rosyjskiego rodowiska urzêdniczego. Nieufnoæ jednak
do Gor³owa ze strony kierownictwa MSZ by³a tak wielka, i¿ Sazonow, nie chcia³
go w ¿adnym wypadku puciæ na upragnione przezeñ stanowisko pierwszego
sekretarza ambasady rosyjskiej w Pary¿u. Tym bardziej wiêc zdziwi³ siê Michaj³owski, i¿ takiego w³anie cz³owieka ten sam Sazonow, ale ju¿ w imieniu Denikina,
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wys³a³ w 1919 r. jako g³ównego przedstawiciela dyplomatycznego po³udniowej
Rosji do Warszawy (s. 189). Dodaæ tu od razu warto, ¿e tak zdecydowanie
przeciwstawiaj¹cy siê Gor³owowi, a sprzyjaj¹cy Polakom Nolde sta³ siê póniej
zaciêtym germanofilem (s. 150).
Z Notatek Michaj³owskiego wynika te¿ jasno, i¿ sprawê polsk¹ rz¹d rosyjski
traktowa³ jako integraln¹ czêæ sprawy ogólniejszej  s³owiañskiej: wysun¹wszy
odbudowê Polski jako jeden z celów wojny, rz¹d nie ukrywa³ swoich zamiarów
wyzwolenia i innych S³owian (s. 65).
Nowego przypieszenia sprawie konkretyzacji zajmowanego wobec Polski stanowiska doda³y rz¹dowi rosyjskiemu otrzymywane systematycznie informacje
o przygotowywanym przez pañstwa centralne proklamowaniu niepodleg³oci zajêtych latem 1915 r. przez ich wojska ziem zaboru rosyjskiego. Chodzi³o tu, jak
nietrudno siê domyleæ, o przygotowania do og³oszenia Aktu 5 listopada 1916 r.
i proklamowania przez obydwu cesarzy  Wilhelma II i Franciszka Józefa I  tzw.
Królestwa Polskiego. W zwi¹zku z wiadomymi sojusznikom planami niemieckimi
og³oszenia niepodleg³oci rosyjskiej czêci Polski  czytamy w Notatkach  sta³o siê
z dyplomatycznego punktu widzenia niezbêdne uciec siê do jakiegokolwiek deklaratywnego aktu politycznego, który winien wykazaæ, i¿ sojusznicy, a w szczególnoci Rosja, prawdziwie zamierzaj¹ urz¹dziæ los Polski zgodnie z ¿yczeniem jej
ludnoci (s. 107). T³umaczy to genezê znanej deklaracji premiera Iwana L. Goremykina (18291917), wyg³oszonej l sierpnia (19 lipca) 1915 r. na otwarciu sesji IV Dumy
Pañstwowej, i¿ obietnice ww. odezwy z 14 sierpnia 1914 r. s¹ wyrazem woli samego
cara i obowi¹zuj¹ Rosjê, a zatem zapowied autonomii Polski nie jest frazesem
propagandowym, ¿e ca³a ta sprawa jest ostatecznie i nieodwo³alnie zdecydowana12.
W rosyjskiej Radzie Ministrów trwa³a wokó³ tej sprawy, jak czytamy w Notatkach, zaciêta walka. Znani ze swojej polonofobii Mak³akow i Szczeg³owitow
nie dawali za wygran¹ i wszelkimi si³ami sprzeciwiali siê najmniejszym zmianom
status quo. Tylko Sazonow, najlepiej znaj¹cy oczekiwania sojuszników i stan
polskich zabiegów dyplomatycznych u rz¹dów Ententy, nalega³ uporczywie na
wydanie bardziej zobowi¹zuj¹cych deklaracji rosyjskich. Oczywicie  pisze Michaj³owski  i on nie dopuszcza³ myli o zupe³nym oderwaniu siê Polski od Rosji,
ale domaga³ siê, by rz¹d rosyjski w³anie teraz, w tak krytycznym momencie
tocz¹cej siê wojny, proklamowa³ zasadê pe³nej nieingerencji Rosji w ¿ycie wewnêtrzne Polski. Uwa¿ane tak d³ugo za buntownicze w odniesieniu do Polski
s³owo »autonomia« powinno zostaæ wreszcie, wed³ug najg³êbszego przekonania
Sazonowa, wypowiedziane przez rz¹d rosyjski (s. 108).
12

Zob. A. Achmatowicz, op. cit., s. 218 i 371.
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Walka ta trwa³a w Radzie Ministrów prawie rok, a komplikowa³o j¹ niezdecydowanie samego premiera Goremykina. Odwleka³ on, jak móg³, rozstrzygniêcie
sprawy, ale zbli¿aj¹ca siê druga rocznica wybuchu wojny zmusza³a rz¹d do wyst¹pienia w Dumie z oficjaln¹ deklaracj¹, w której ju¿ nie sposób by³o pomin¹æ
sprawê polsk¹. Sazonow zdecydowa³ siê wówczas na rodek ostateczny, tzn.
zwróci³ siê osobicie do Miko³aja II ze skarg¹ na Goremykina i przytoczy³ raporty
rosyjskich agentów o intensywnych przygotowaniach Berlina do proklamowania
niepodleg³oci Królestwa Polskiego. Czasu Michaj³owski nie ucila, ale mia³o to
miejsce prawdopodobnie w czerwcu 1915 r.  wtedy to bowiem trwa³y najbardziej intensywne narady w sprawach polskich, m.in. z petersburskimi dzia³aczami
Komitetu Narodowego Polskiego, a w lipcu cesarz udzieli³ kolejnej audiencji hr.
Zygmuntowi Wielopolskiemu (18631919). Wydarzeñ tych Michaj³owski nie opisuje, byæ mo¿e nawet i nie by³ o nich poinformowany, ale za to podkrela dalej, ¿e
skarga Sazonowa wywar³a odpowiednie wra¿enie na Miko³aju i za¿¹da³ on od
swego premiera wyjanieñ. Przebieg samej rozmowy cara z Sazonowem nie zosta³
opisany i nie jest znany poza ogóln¹ charakterystyk¹ ca³ego cyklu rozmów tego
ministra z carem w sprawach polskich zawart¹ we wspomnieniach Sazonowa13.
Stanowcza interwencja ministra spraw zagranicznych okaza³a siê skuteczna i w deklaracji Goremykina rzeczywicie pad³o sakramentalne s³owo autonomia w odniesieniu do Królestwa Polskiego i ca³ej przysz³ej zjednoczonej Polski. By³a to
deklaracja ju¿ wszak¿e mocno spóniona. Zapowied autonomii, wypowiedziana
stanowczo i sprecyzowana konkretnie wczeniej, ju¿ na pocz¹tku wojny, wywo³a³aby z pewnoci¹ wiêksze wra¿enie, natomiast w po³owie 1915 r., gdy ziemie
polskie znalaz³y siê faktycznie poza granicami Rosji, potraktowana zosta³a przez
polityków polskich nieufnie i by³a ju¿ stanowczo niewystarczaj¹ca. Podobnie odebrano deklaracjê Goremykina we Francji i Anglii. Jak pisze Michaj³owski, obecny
na posiedzeniu Dumy l sierpnia, nawet tam wypad³a blado (s. 108). Praktycznie
owo taktyczne zwyciêstwo Sazonowa poderwa³o jeszcze bardziej jego nadszarpniêt¹ ju¿ reputacjê w ko³ach dworskich i przypieszy³o dymisjê.
Spadek presti¿u Sazonowa i jego izolacja w ko³ach rz¹dz¹cych zbieg³y siê
w czasie  zdaniem Michaj³owskiego  ze wzrostem wp³ywów Rasputina na bieg
spraw pañstwowych (s. 147). Dymisja nie nast¹pi³a naturalnie od razu. Sazonow
pozostawa³ jeszcze przez jaki czas ministrem spraw zagranicznych, kieruj¹c m.in.
przygotowaniem bardziej szczegó³owego kszta³tu owej zapowiedzianej autonomii
Polski. Projekt przygotowanego pod auspicjami Sazonowa manifestu carskiego
w sprawach polskich i konstytucji dla Polski szed³ doæ daleko, zak³adaj¹c ustanowienie polsko-rosyjskiej unii realnej, przypominaj¹cej nieco s³ynn¹ uniê lubelsk¹
miêdzy Polsk¹ a Litw¹. Odrzucono naturalnie alternatywny program ca³kowitej
13

Zob. S.D. Sazonow, Wospominanija, Moskwa 1991, s. 368396.
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niepodleg³oci, ale i forsowane przez ko³a konserwatywne i nacjonalistyczne ograniczenie siê tylko do samorz¹du prowincjonalnego. W ko³ach rosyjskich istnia³a,
jak pisze Michaj³owski, wiadomoæ sceptycyzmu, ¿ywionego przez polskich
przywódców narodowych do obietnic rosyjskich (s. 159160), tym bardziej ¿e nie
pozostawa³a tajemnic¹ nieufnoæ do Sazonowa w Petersburgu. Niewiele pomaga³y
zabiegi czynione z polecenia Sazonowa przez rosyjskich dyplomatów w Pary¿u
w celu przekonania dzia³aczy polskich o szczeroci rosyjskich zamiarów.
Wkrótce Austro-Wêgry i Niemcy oficjalnie ju¿ og³osi³y swoje zamiary wobec
Polski. Strona rosyjska musia³a siê spieszyæ. Rozumiej¹cy dobrze szczególne wymogi tej sytuacji Sazonow poleci³ urzêdnikom w MSZ przygotowaæ doranie,
przynajmniej zanim zatwierdzone zostan¹ przez cara odpowiednie akty prawne,
cyrkularne pismo Ministerstwa w sprawach polskich i rozes³a³ je do rosyjskich
placówek dyplomatycznych. Michaj³owski szczegó³owo opisuje treæ tego cyrkularza i samo powstanie tego dokumentu, napisanego ostatecznie (po odrzuceniu
wczeniejszych niezadowalaj¹cych projektów) znów przez Noldego. Wed³ug tej
instrukcji cesarz rosyjski mia³ byæ znów, jak Aleksander I po kongresie wiedeñskim, królem Polski i g³ównym ogniwem nierozerwalnej unii realnej Rosji i Polski.
Zasiêg postulowanej autonomii mia³ byæ bardzo szeroki: w³asne polskie instytucje
ustawodawcze, w³asny bud¿et przy pe³nym ograniczonym udziale w bud¿ecie
ogólnopañstwowym, pe³na swoboda w zakresie ojczystego jêzyka, owiaty, wiary,
ograniczona tylko prawami zagwarantowanymi dla Rosjan mieszkaj¹cych w Polsce (s. 163). W istocie by³a to w odczuciu Michaj³owskiego orientacja na utworzenie federacji polsko-rosyjskiej. Milczeniem pomijano tylko dra¿liw¹ sprawê granicy miêdzy autonomiczn¹ Polsk¹ a reszt¹ Cesarstwa. U¿ywano okrelenia polska
konstytucja, choæ samo s³owo konstytucja nie by³o mi³e wtedy dla oficjalnego
Petersburga. Instrukcja ta jednak nie zosta³a nigdy zaaprobowana przez Radê
Ministrów, a nawet nie by³a przez ni¹ rozpatrywana (s. 164).
Tocz¹ca siê w tym czasie w ³onie rz¹du rosyjskiego walka miêdzy Sazonowem i Goremykinem, a póniej Borysem Stürmerem (18481917) jako premierem (a tak¿e nowym ministrem spraw zagranicznych) jest na ogó³ znana i wystarczaj¹co wyjaniona w literaturze14 . Notatki nie wnosz¹ tu nic istotnego. Zwraca
wprawdzie uwagê bardzo powa¿ne potraktowanie zarówno przez samego Michaj³owskiego, jak i przez jego kolegów z MSZ szeroko rozpowszechnianych wtedy
pog³osek o kwestionowanych obecnie przez historyków rosyjskich przygotowaniach kó³ dworskich w koñcu 1916 r. do zawarcia separatystycznego pokoju
z Niemcami (s. 196 i dalsze).
Sprawami polskimi w rosyjskim MSZ w ostatnich miesi¹cach caratu zajmowali siê jak dawniej Szylling i Nolde, doradza³ za g³ównie Michaj³owski ze swoim
14

A. Achmatowicz, op. cit., s. 371399.
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dzia³em radców prawnych i w niewielkim stopniu tak¿e Michai³ G. Prik³oñski,
kieruj¹cy w ministerstwie wydzielonym Biurem S³owiañskim. Pogl¹dy tego ostatniego by³y w ogóle doæ anachroniczne. Majaczy³ o przejciu Czech, którymi
g³ównie siê zajmowa³, na prawos³awie i przekszta³ceniu ich w monarchiê pod
ber³em jednego z Romanowów  w.ks. Dymitra Paw³owicza (18911942), którego zamierzano o¿eniæ z jedn¹ z córek Miko³aja II  wed³ug Michaj³owskiego
z Tatian¹ (18971918). Dymitr pozostawa³ kandydatem do tronu czeskiego oczywicie tylko do momentu swego udzia³u w zabójstwie Rasputina. ród³em wszystkiego z³a w wiecie s³owiañskim by³ dla Prik³oñskiego katolicyzm, który sk³óci³
Polskê z Rosj¹ i doprowadzi³ do rozbiorów. Ewentualnoæ unii polsko-czeskiej
odrzuca³ on kategorycznie jako sprzeczn¹ z racjami czeskiej polityki zagranicznej,
z natury swej rusofilskiej. Warto nadmieniæ, i¿ w kierowniczych ko³ach MSZ
oceniano gubernatorstwo lwowskie itp. z lat 19141915 jako zupe³nie nieudany
galicyjski epizod w polityce rosyjskiej.
Ciekawy jest opis szczegó³owych okolicznoci dymisji Sazonowa, u genezy
której le¿a³y tak¿e (choæ nie jedynie) jego radykalne projekty w sprawie polskiej
(s. 174182). Niezad³ugo przedtem  pisze Michaj³owskij  ¿adnych oznak takiej
gwa³townej nie³aski Sazonowa w krêgach do wszystkiego przyzwyczajonej biurokracji petersburskiej nie by³o. Nawet na odwrót, najwy¿sze pozwolenie na mo¿liwoæ skorzystania przez Sazonowa z krótkiego urlopu by³o przez wszystkich
uznane za umocnienie jego pozycji na dworze, a ostatnia audiencja u cesarza by³a
bardzo serdeczna (s. 175). Nastêpcy Sazonowa u steru dyplomacji rosyjskiej 
Stürmer, którego nominacja w tym samym czasie i na premiera, i na ministra
spraw zagranicznych, choæ z dyplomacj¹ nie mia³ on dot¹d absolutnie do czynienia, wywar³a osza³amiaj¹ce wra¿enie (s. 176) i nastêpnie Miko³aj Pokrowski
 nie przejawiali ju¿ wiêkszej aktywnoci w sprawie polskiej i nie odwa¿yli siê
wyst¹piæ z nowymi projektami. Formalnie obowi¹zywa³a MSZ sazonowowska
jeszcze instrukcja cyrkularna dla przedstawicielstw zagranicznych, coraz bardziej
dezaktualizuj¹ca siê w nowej sytuacji, bowiem jak donoszono w raportach ambasad rosyjskich z Pary¿a, Londynu, Waszyngtonu i Rzymu sojusznicze pañstwa
Ententy wyranie zaczê³y siê ju¿ sk³aniaæ ku potrzebie uznania pe³nej niepodleg³oci Polski. Oficjalna Rosja sta³a jednak nadal na stanowisku autonomii Polski
wewn¹trz Cesarstwa Rosyjskiego. Co wiêcej, nawet owa instrukcja, która nie
wysuwa³a przecie¿ postulatu niepodleg³oci, wyda³a siê Stürmerowi id¹c¹ zbyt
daleko w ustêpstwach wobec polskiego szowinizmu. Nie zdecydowa³ siê jednak
jej wycofaæ. Co siê za tyczy Pokrowskiego, to  jak pisze Michaj³owski: nie
¿ywi³ upodobania do spraw polskich i jako obszarnik guberni kowieñskiej mia³ na
ten temat specjalne pogl¹dy, ma³o przyjazne dla Polaków. Zdaniem autora Notatek dopiero rewolucja lutowa ruszy³a sprawê polsk¹ z martwego punktu.
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Ðåçþìå
Ìîäèôèêàöèÿ ðóññêîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè Ïîëüøè è ïîëÿêîâ âî âðåìÿ Ïåðâîé
Ìèðîâîé âîéíû (íà îñíîâàíèè Ãåîðãèÿ Ìèõàéëîâñêîãî)
Îñíîâàíèå ñòàòüè ñîñòàâëÿþò ëè÷íûå çàìåòêè (19141920 ãã.) ðóññêîãî äèïëîìàòà Ãåîðãèÿ
Í. Ìèõàéëîâñêîãî (18901921), îïóáëèêîâàííûå â 1993 ã. â äâóõ òîìàõ â ñåðèè Ðîññèÿ
â âîñïîìèíàíèÿõ äèïëîìàòîâ. Àâòîð çàìåòîê ó÷àñòâîâàë îò èìåíè ÌÈÄÀ â ðàçíûõ êîìèññèÿõ
è êîìèòåòàõ ïîñâÿùåííûõ ïîëüñêèì âîïðîñàì è ñîçäàííûõ ðóññêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè. Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì, îí îïèñûâàåò òðè ãîäà (ñ àâãóñòà 1914 äî ìàðòà 1917 ã.) ñâîåé
äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáîòû â àïïàðàòå öàðñêîãî ÌÈÄÀ Ïåâ÷åâñêîãî ìîñòà â Ïåòåðáóðãå, à òàêæå
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ òîãî æå Ìèíèñòåðñòâà ïîñëå ñâåðæåíèÿ öàðèçìà çà âðåìåí Âðåìåííîãî
Ïðàâèòåëüñòâà, çàòåì ïðèíÿòèå ýòîãî âåäîìñòâà Ëüâîì Òðîöêèì è áîëüøåâèñòñêèìè
êîìèññàðàìè ïîñëå 7-îãî íîÿáðÿ (25 îêòÿáðÿ) 1917 ã . è ñíîâà ïî÷òè òðè ãîäà íåðâíîé, íåëèø¸ííîé
óæå âíóòðåííåãî ñîìíåíèÿ, àêòèâíîñòè â äèïëîìàòèè áåëîãâàðäåéñêîãî äâèæåíèÿ - ó ãåí. Àíòîíà
Äåíèêèíà â Ðîñòîâå-íà-Äîíó è Òàãàíðîãå è ó áàðîíà Ïåòðà Âðàíãëÿ â Ñåâàñòîïîëå. Ãåîðãèé
Í. Ìèõàéëîâñêèé ó÷àñòâîâàë â ìèññèÿõ â Êîíñòàíòèíîïîëü, Ïàðèæ, Ëîíäîí, Ðèì è Âàøèíãòîí.
Êðîìå òîãî, âñòðå÷àëñÿ è ñîòðóäíè÷àë ñ ïîñëåäíèìè öàðñêèìè ìèíèñòðàìè èíîñòðàííûõ äåë 
c Ñåðãååì Äìèòðèåâè÷åì Ñàçîíîâûì, Áîðèñîì Âëàäèìèðîâè÷åì Øòþðìåðîì è Íèêîëàåì
Ïîêðîâñêèì, à òàêæå ñ èõ íàñëåäíèêàìè âî Âðåìåííîì Ïðàâèòåëüñòâå è áåëîãâàðäåéñêîì
äâèæåíèè  Ìèõàèëîì Èâàíîâè÷åì Òåðåùåíêî, Ïàâëîì Íèêîëàåâè÷åì Ìèëþêîâûì, Âàñèëèåì
Àëåêñååâè÷åì Ìàêëàêîâûì, Ïåòðîì Áåðíãàðäîâè÷åì Ñòðóâå. Àâòîð îïèñàë ïî÷òè âñåõ ãëàâíûõ
ãåðîåâ ñîñòîÿâøåéñÿ íà åãî ãëàçàõ ðóññêîé äðàìû.
Ñòàòüÿ ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ íà ïîëüñêèõ ïðîáëåìàõ ýòîãî î÷åíü èíòåðåñíîãî è öåííîãî
èñòîðè÷åñêîãî èñòî÷íèêà, îáðàùàÿ îñîáåííîå âíèìàíèå íà îòíîøåíèå ìåíÿþùèõñÿ âëàñòåé
ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà ê ïîëüñêîìó âîïðîñó.
Summary
Modification of the Russias policy towards Poland and Poles during World War I
(Based on Georgy Michajlovskijs diary)
Russian diplomat Georgy N. Michajlowskijs personal notes recorded in the years 19141920, and
published in two volumes in 1993 in the series: Russia in Diplomats Memories, have been the main
base to write this article. Being a worker of state ap-paratus of the Ministry of Foreign Affairs at
Pievcheskij Bridge in Petersburg, Michajlowskij took part in a hard activity of the Russian diplomacy
during the very hot events of the World War I and revolution times. He witnessed the fall of tcharism,
short period of the Provisional Governments govern, but after Bolshevik upheaval on October 7, 1917
he faced the very full of tension weeks when his department was taken over by Lev Trockij and
communist commissars. He obviously was forced to leave the Office. Having joined the White Guard
movement in 1917, he worked during the next three years time as a diplomat at Gen. Anton lvanovich
Denikin in Rostov-on-Don and Taganrog as well at Gen. baron Pyotr Wrangel in Sevastopol. He participated in many White Guard diplomatic missions to Constantinople, Paris, London, Romê and Washington
where he frequently met and cooperated with the last three Tsarist ministers of foreign affairs  Sergey
Dmitriyevich Sazonov, Boris W. Sturmer, Nikolai M. Pokrovskij and then, among others, with Michail I.
Tereszczenko, Pavel N. Milukov, Wasyl A. Maklakow and Peter B. Struwe who became the successors
and leaders of the former Russias policy realised then by the Provisional Government and by the White
Guard movement as well. So, he had the unique opportunity to describe almost all main figures of the
Russian political and social drama which action was setting itself before his eyes.
The artide is focusing on some Polish motifs, too. Generally, they are based on Michajlowskijs
writings which can be regarded as very interesting and valuable historical sources, relevant to the
Polish question of the time, particularly when their author used to act on behalf of the Russian
Ministry of Foreign Affairs in different commissions and committees that had been appointed to
resolve the Polish question. One should pay the special attention to changeable attitudes towards the
Polish question expressed by different Russian authorities.
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Franka i Wiryneja. Madame Bovary inspiracj¹
portretów kobiecych w literaturze wybranych epok
Skandalizuj¹ca w swoim czasie i nowatorska w formie i treci powieæ Flauberta doczeka³a siê licznych studiów. Dzie³o piêtnuj¹ce wp³yw literatury romantycznej na czytelnika analizowano m.in. jako przyk³ad realizmu nowoczesnego
i wiod¹cej roli autora w kreacji wizji rzeczywistoci1, ze wzglêdu na relacjê narrator-autor-czytelnik, z podkreleniem wp³ywu statusu spo³ecznego odbiorcy
w chwili lektury utworu2, a tak¿e pod k¹tem recepcji socjo-psychologicznego zjawiska bowaryzmu w innych dzie³ach literackich. Jeden z krytyków wskaza³ te¿
na mo¿liwoæ wielokrotnych odczytywañ tej powieci, t³umacz¹c, ¿e taka lektura
jest uwarunkowana czasem historycznym, w jakim ¿yje odbiorca (tak¿e krytyk
literacki)3. Wspomina³ zarazem praktykê poszukiwania w utworach odleg³ych
chronologicznie od siebie podobieñstw i kontynuacji Flaubertowskiego wzorca.
Inny znów badacz, studiuj¹c postaæ g³ównej bohaterki w zestawieniu z jej polskim
odpowiednikiem, zaznaczy³ nietypowoæ literackiego wizerunku kobiety tego typu
w powieci realistycznej4.
Ujêcia te podsunê³y autorce niniejszego artyku³u pomys³ analizy porównawczej dwóch tekstów, wzorowanych na arcydziele Flauberta, w kontekcie toposu
Madame Bovary. Nale¿¹ one do dwóch krêgów kulturowych: polskiego i rosyjsko-radzieckiego. Pierwszym z nich jest powieæ Elizy Orzeszkowej pt. Cham
z 1887 r., drugim natomiast  utwór Lidii Sejfulliny pt. Wiryneja z 1924 r. Utwory
te, choæ z pozoru odleg³e w czasie i sposobie mylenia, podejmuj¹ dialog z powie1 Zob. m. in.: E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistoæ przedstawiona w literaturze Zachodu, prze³o¿y³ i przedmow¹ opatrzy³ Z. Babicki, przedmowa do drugiego wydania M. P. Markowski, Warszawa 2004, rozdz. XVIII: W Hotelu de la Mole, s. 463472.
2 Zob. J.-P. Sartre, Idiota w rodzinie. Wybór tekstów z nieukoñczonej monografii, wybra³
W. Sadkowski, prze³o¿y³ J. Waczków, S³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2000, rozdz. Odczytywanie
pani Bovary, s. 306324.
3 Zob. ibidem, s. 306307.
4 M. G³owiñski, Cham, czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna, [w:] Lalka i inne. Studia
w stulecie polskiej powieci realistycznej, pod red. J. Bachórza i M. G³owiñskiego, Instytut Badañ
Literackich PAN, seria: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 75, Warszawa
1992, s. 136.
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ci¹ francuskiego pisarza. Przejawia siê on m.in. w d¹¿eniach autorów, aby zebraæ
i przeanalizowaæ materia³ wziêty z ¿ycia. Sam Flaubert klimat Pani Bovary
zaczerpn¹³ z w³asnych dowiadczeñ okresu dzieciñstwa i m³odoci na prowincji
w pobli¿u Rouen, gdzie spêdzi³ trzydzieci lat5. Orzeszkowa osnu³a fabu³ê swej
powieci na kanwie historii konkretnego ma³¿eñstwa ze wsi Ponizany na Bia³orusi6. Podstaw¹ faktograficzn¹ opowieci Wiryneja pióra radzieckiej pisarki by³y
historie dwóch kobiet z ludu: babki autorki  ch³opki tatarskiego pochodzenia oraz
wonej  m³odej Sybiraczki zmuszonej do utrzymywania rodziny. Z t¹ ostatni¹
Sejfullina zetknê³a siê podczas swojej pracy w szkole7.
We wspomnianych tekstach pozaliterackich dwóch wymienionych autorek
zachowa³y siê lady zainteresowania powieci¹ Flauberta. Orzeszkowa prosi wydawnictwo Gebethnera i Wolfa o przys³anie jej egzemplarza Madame Bovary8.
Samego Flauberta uwa¿a za za jeden z najprzedniejszych umys³ów XIX wieku9.
Sejfullina zaleca pocz¹tkuj¹cym pisarzom podpatrywanie warsztatu Flauberta,
w celu sporz¹dzenia dobrego (nie papierowego) szkicu postaci kobiecej. Swoj¹
wypowied motywuje nastêpuj¹co:
Aby ukazaæ kobietê grzeszn¹, a nawet g³upi¹, ale niewinn¹ w³asnej g³upoty, dlatego, ¿e winne temu jest jej otoczenie, uwarunkowania spo³eczne, po to aby umieæ
oskar¿yæ nie j¹, ale warunki jej egzystencji [podkrel. moje  N. P.], trzeba
czytaæ Madame Bovary Flauberta [t³um. w³asne  N.P.]10.

5 E. Zola, Studium o Gustawie Flaubert, [w:] Les Romanciers Naturalistek, Paris 1881,
s. 131132. Cyt. za: A. Sygietyñski, Wspó³czesna powieæ we Francji. Gustaw Flaubert, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Biblioteka Narodowa,
Wroc³aw 1985, s. 465.
6 Wiêcej na ten temat zob. w recenzji M. Konopnickiej Gazeta Polska z 16 listopada 1889,
nr 259; por. J. Kotarbiñski, U Orzeszkowej, Kraj z 25(13) grudnia 1891, nr 50. Cyt. za: Nota
bibliograficzna, [w:] E. Orzeszkowa, Cham, Ksi¹¿ka i Wiedza ,Warszawa 1949.
7 Zob. wywiad z pisark¹ z 1934 r. [w:] Ë. Ñåéôóëëèíà, Êðèòèêà ìîåé ïðàêòèêè,
[w:] idem, Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ, t. 1: Ïîâåñòè, ðàññêàçû, âîñïîìèíàíèÿ, Ãîñóäàðñòâåííîå
èçä. Õóäîæåñòâåííîé Ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà 1958, s. 330.
8 W spisie zamówionych pozycji obok dzie³a Flauberta figuruj¹ utwory de Musseta, Sienkiewicza i Walerii Marrene, której dedykowany by³ Cham. List do Gebethnera i Wolfa z 30 czerwca
1877 r. w: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 1: Do Redaktorów i Wydawców: Józefa Sikorskiego,
Gebethnera i Wolfa, Franciszka Salezego Lewentala, Wac³awa Makowskiego, Erazma Pilza, Stanis³awa Poznera, do druku przygotowa³ i komentarzem opatrzy³ E. Jankowski, Wroc³aw 1954, s. 89.
Wiêcej na ten temat zob.: M. G³owiñski, Cham, czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna,
[w:] Lalka i inne..., s. 38.
9 E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. VIII, Wroc³aw 1976, s. 264.
10 Ë. Í. Ñåéôóëëèíà, Ðàçãîâîð ñ ìîëîäûì ïèñàòåëåì, [w:] idem, Î ëèòåðàòóðå. Ñòàòüè.
Çàìåòêè. Âîñïîìèíàíèÿ, Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, Ìîñêâà 1958, s. 9899.
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Cytat ten poprzedza pogl¹d, wed³ug którego arcydzie³o Flauberta spe³nia rolê
wzorca tak¿e pod wzglêdem oddawania bliskich czytelnikowi realiów danego
okresu historycznego11.
Przytoczone argumenty pochodz¹ z rozwa¿añ na temat trudnoci warsztatowych pisarki podczas pracy nad Wirynej¹. W planach autorki i wydawców utwór
ten mia³ on mieæ formê opowiadania, a zosta³ uznany za opowieæ. Podobne losy
spotka³y Chama Orzeszkowej, który jest dzi klasyfikowany jako powieæ, choæ
w zamierzeniu autorki by³o to opowiadanie.
Obie pisarki uwa¿a³y Flauberta za mistrza formy i stylu, podpatrywa³y u niego
ró¿ne chwyty, m.in. technikê odzwierciedlania w dziele literackim konkretnego
typu postaci kobiecej  wzoru bohaterki osadzonej w realiach nieakceptowanej
przez ni¹ prowincji. Interesowa³y siê wiêc tym arcydzie³em literatury francuskiej
i czyta³y je dok³adnie12.
Warto spojrzeæ na cechy toposu Madame Bovary. Bohaterka powieci Flauberta przywi¹zuje wiêksze znaczenie do formy ni¿ do treci, têskni za ¿yciem na
dworskich salonach, za zabaw¹ i szczêliw¹ mi³oci¹. Stosownie do gatunku
swych lektur (romansów rycerskich i powieci grozy) marzy o bogatym szlachcicu, ksiêciu, cz³owieku wiatowym.
Czemu¿ nie mog³a wesprzeæ siê ³okciem o balkon szwajcarskiej chatki lub skryæ
swych smutków w szkockim dworku, u boku mê¿a w czarnym aksamitnym ¿akiecie o d³ugich po³ach, w wysokich miêkkich butach i strzeleckim kapeluszu, mê¿a
który nosi koronkowe mankiety!13 (s. 43)

Nie dostrzega ona lepego oddania mê¿a, miejscowego felczera, który na
jej ¿yczenie porzuca swoje rodowisko w momencie, gdy zyskuje w nim pozycjê
i przenosi siê do miasteczka, gdzie oboje znajd¹ przedwczesn¹ mieræ.
Flaubert w ulubionym trybie mowy pozornie zale¿nej przytacza opiniê Emmy
o mê¿u w pierwszych latach ma³¿eñstwa:
W rozmowie by³ p³aski jak uliczny chodnik: banalne myli ubrane w gotowe
formu³y paradowa³y kolejno [...] Przyznawa³, ¿e mieszkaj¹c w Rouen, nie by³
ciekaw teatru i aktorów z Pary¿a. Nie umia³ p³ywaæ, fechtowaæ siê, strzelaæ
z pistoletu, a kiedy nie zdo³a³ jej objaniæ jedzieckiego terminu, napotkanego
w powieci. (s. 44)
11
12
13

Ibidem, s. 98.
Por. E. Orzeszkowa, Listy do wydawców..., s. 89; Ë. Í. Ñåéôóëëèíà, Ðàçãîâîð..., s. 9899.
G. Flaubert, Pani Bovary. Z obyczajów prowincji, prze³o¿y³ i wstêpem opatrzy³ R. Engelking, Gdañsk 2005 (wszystkie cytaty dotycz¹ce postaci Emmy Bovary dalej wg tego wydania).
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Francuski pisarz o podobne ukszta³towanie charakteru bohaterki i jej systemu
wartoci oskar¿a nie tylko nieodpowiednio dobrane lektury, ale i system edukacji,
jakiemu zosta³a poddana Emma w klasztorze sióstr urszulanek. W efekcie m³oda
adeptka upatrywa³a obietnicy wiecznej mi³oci w pierwszym napotkanym mê¿czynie. By³ nim akurat Karol Bovary. Po lubie doktorowa odbiera³a mê¿a ju¿
nieco inaczej:
Póki nie wysz³a za m¹¿, s¹dzi³a, ¿e go kocha; zaczyna³a jednak przypuszczaæ, ¿e
pewno siê myli³a, bo szczêcie, które powinna by³a zrodziæ mi³oæ, jako nie
zakwit³o. I próbowa³a odgadn¹æ, co w³aciwie oznacza³y w ¿yciu s³owa rozkosz, namiêtnoæ i upojenie, które tak zachwyca³y j¹ w ksi¹¿kach. (s. 37)

Im d³u¿ej z nim ¿y³a, tym gorzej go ocenia³a i wynajdowa³a dla niego coraz
ciekawsze epitety typu: zawada na drodze ku szczêciu czy kolec w oplataj¹cej
j¹ wymylnej uprzê¿y. Nie dzieli³a siê nimi z nikim. Rozczarowanie za  jak zdaje
siê sugerowaæ pisarz  bra³o siê z rozdwiêku miêdzy lekturami wspominanych
romansów rycerskich a wymogami szarej codziennoci. Powtarzalnoæ zjawisk,
póz, gestów i zachowañ przyjêtych w otoczeniu, najbardziej mierzi³y bohaterkê:
Domowa szarzyzna sk³ania³a j¹ do marzeñ o luksusie, a ma³¿eñskie czu³oci do
cudzo³o¿nych pragnieñ. ¯a³owa³a, ¿e Karol jej nie bije, bo wiedzia³aby wtedy, za
co go nie znosi i za co ma siê mciæ. Niekiedy nachodzi³y j¹ wizje, których
okrucieñstwu sama siê dziwi³a; a przecie¿ wci¹¿ trzeba siê by³o umiechaæ, s³uchaæ zapewnieñ, ¿e jest szczêliwa, udawaæ, ¿e jest szczêliwa, i kazaæ ludziom
w to wierzyæ! (s. 108)

Rola doktorowej sprowadza³a siê do zarz¹dzania domem, asystowania mê¿owi podczas posi³ków i okazjonalnej pomocy w niektórych zabiegach medycznych
w obrêbie domu. Karol nigdzie jej nie prezentowa³ w tzw. towarzystwie, z wyj¹tkiem jedynego balu w Vaubyessard, którego wspomnienie do koñca ¿ycia kierowa³o wszystkimi poczynaniami bohaterki.
On ¿y³ prac¹. Ona wola³a czytaæ ksi¹¿ki pozwalaj¹ce zapomnieæ o monotonii
¿ycia w prowincjonalnym miasteczku. Domem, stanem maj¹tku, zdrowiem dziecka zajmowa³a siê tylko wtedy, gdy te wszystkie elementy codziennoci zaczyna³y
podupadaæ. Do sprz¹tania, prania i gotowania mia³a najêt¹ s³u¿¹c¹. Marzy³a jednak o porywach szalonej namiêtnoci i o kim z wy¿szych sfer, kto zabierze j¹
z otoczenia, do którego wyranie nie pasowa³a. Karol najwidoczniej nie spe³nia³
tych wymagañ. Nie goni³ za s³aw¹. Dlatego Emma dystansowa³a siê stopniowo od
natury, przyzwyczajeñ i trybu ¿ycia swojego mê¿a. Z dnia na dzieñ coraz bardziej
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nienawidzi³a go za to, ¿e nie maj¹c  wed³ug niej  ambicji, skazywa³ j¹ na tak
nu¿¹c¹ egzystencjê. Pocz¹tkowo próbowa³a nawi¹zaæ z nim wspólny jêzyk:
Niekiedy opowiada³a mu swoje lektury, epizod powieci, streszczenie nowej
sztuki w gazecie sensacjê z wielkiego wiata [!]; w koñcu Karol te¿ by³ kim,
zawsze chêtnym uchem i skwapliw¹ pochwa³¹. (s. 63)

Na co dzieñ jednak doktorowa trwa³a  nie do koñca wiadomie  w systemie
wartoci, który zosta³ jej narzucony przez nienawistne jej otoczenie, a w pewnej
mierze by³o to tak¿e przejawem biernoci i skrêpowania Emmy. Flaubert daje
temu wyraz w bardzo poetycki sposób, analizuj¹c marzenia Pani Bovary oczekuj¹cej potomka:
¯yczy³a sobie syna; [...] myl, ¿e to bêdzie ch³opiec, dawa³a nadziejê rewan¿u za
wszystkie przesz³e klêski. Mê¿czyzna przynajmniej jest wolny; mo¿e odkrywaæ
nowe kraje i namiêtnoci, pokonywaæ przeszkody, zakosztowaæ najdalszego
szczêcia. A kobietê wiecznie co krêpuje. Bierna i uleg³a, ma przeciw sobie
s³aboci cia³a i surowoæ praw. Jej wola, jak ujarzmiony wst¹¿k¹ woal kapelusza,
zmaga siê wci¹¿ z wiatrami; pragnienie j¹ targa, konwenans powci¹ga. (s. 89)

Dziecko oznacza nadziejê. Dla Madame Bovary wi¹¿e siê z nadziej¹ na
spe³nienie pragnienia ¿ycia w dworskim stylu. Marzy ona o salonach nieznanego
dla niej Pary¿a i synu, który dziêki dobrej edukacji i bogactwu mia³by do nich
dostêp. Doktor Bovary natomiast jest dumny i szczêliwy. Emma to jego druga
¿ona (podobnie jak bohaterka Chama dla mê¿a rybaka). Pierwsz¹ ¿onê wybra³a
Karolowi matka. Rzec mo¿na, ¿e debiutuj¹cy lekarz zosta³ wydany za bogat¹
wdowê. St¹d jego obecna radoæ: pierwsze dziecko, córka, której chcia³by nadaæ
imiê tej wybranej ju¿ przez siebie ¿ony. Emma jednak nie podziela jego zachwytu.
Udrêki ci¹¿y znosi w nadziei, ¿e urodzi siê ch³opiec, dziedzic s³awnego w przysz³oci nazwiska. Gdy rodzi córkê, sama wybiera dziecku imiê: Berta, bo us³ysza³a
je w salonie ludzi zwi¹zanych niegdy z monarszym dworem...
Pani Bovary nie lubi córki. Nie jest te¿ wobec niej konsekwentna. Okazuje jej
nadmiern¹ czu³oæ tylko wtedy, gdy czuje siê winna wobec dziecka lub mê¿a.
Uczucie skruchy wystêpuje u niej, gdy nadchodzi pora rozstania z jednym z kochanków, czyli niezmiernie rzadko:
Emmê zdumiewa³ ten spokój przedmiotów, kiedy w niej wszystko siê wali³o. [...]
ma³a Berta [...], chwiej¹c siê na nó¿kach, usi³owa³a podejæ do matki [...].
 Daj mi spokój!  powiedzia³a Emma, odsuwaj¹c j¹ d³oni¹.
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Dziewczynka natychmiast podesz³a jeszcze bli¿ej, a¿ do samych kolan, wlepi³a
w matkê wypuk³e niebieskie oczy, a z k¹cika jej warg na jedwab fartucha pociek³a stru¿ka czystej liny.
 Daj¿e mi spokój!  powtórzy³a ze z³oci¹ kobieta.
Dziecko, przera¿one jej twarz¹, wybuch³o p³aczem.
 Daj¿e mi raz spokój!  krzyknê³a, odpychaj¹c ma³¹ ³okciem. Berta wpad³a na
komodê, uderzy³a o mosiê¿n¹ antabê, rozciê³a policzek; polecia³a krew. Pani
Bovary rzuci³a siê j¹ podnosiæ, urwa³a sznur od dzwonka, krzycza³a co si³, wzywaj¹c s³u¿¹c¹, i ju¿ zaczyna³a robiæ sobie wyrzuty, kiedy wszed³ Karol. [...]
 Popatrz no, mój drogi  powiedzia³a opanowanym g³osem  ma³a siê skaleczy³a, upad³a przy zabawie. (s. 114115)

M¹¿ postêpuje jak lekarz. Uspokaja ¿onê i idzie do apteki. Emmie zdarza siê
raczej odtr¹caæ lub rozpieszczaæ, ni¿ wychowywaæ córkê, ale czyni to raczej
z poczucia strachu przed ogniem piekielnym ni¿ z mi³oci.
Po rozstaniu z pierwszym z kochanków Pani Bovary nie tylko próbuje odnaleæ siê w roli ¿ony i matki, ale i katoliczki. Flaubert wskazuje na powierzchownoæ wszystkich czynów bohaterki i na niesta³oæ jej natury:
Ten pomimo porywów entuzjazmu praktyczny umys³, który religia urzek³a kwiatami, muzyk¹, s³owami romansów, a literatura opisami dra¿ni¹cymi zmys³y,
opiera³ siê tajemnicom wiary, cia³o za burzy³o siê coraz bardziej przeciw
sprzecznej z temperamentem dyscyplinie. (s. 42)

Emma zawsze czuje siê uwiêziona na prowincji, a magiczne s³owa Pary¿,
Rouen budz¹ w niej uczucie niezaspokojenia, kieruj¹ce wszystkimi jej dzia³aniami.
Flaubert ukazuje rysy osobowoci m³odej Francuzki na dwa sposoby. Przyk³adem pierwszego jest nacechowana emocjonalnie relacja bezporednia postaci
drugoplanowej, w tym wypadku  pierwszej Pani Bovary:
[...] otrzyma³a, jak to siê mówi, piêkne wychowanie, zna³a wiêc geografiê, umia³a
wyszywaæ, rysowaæ, tañczyæ i graæ na fortepianie. [...]
 Córka starego Rouault, panienka z miasta! [...] Ich dziadek krowy pasa³, a kuzyn
ma³o co nie poszed³ pod s¹d za burdy i rêkoczyny. Po co te figi-migi i w niedzielê jedwabna suknia do kocio³a jak u jakiej hrabianki? (s. 23)

Drugi rodzaj krytyki zostaje przedstawiony w formie pozornie neutralnego opisu, tak jak ma to miejsce w scenie prezentacji bohaterki na tle normandzkiej fermy:
[...] pan Rouault musia³ nale¿eæ do zasobniejszych gospodarzy. [...] Przed dwoma
laty straci³ ¿onê. Mieszka³a z nim tylko panienka [!] i pomaga³a prowadziæ dom.
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[...] W stajniach, przez otwart¹ górn¹ po³owê wrót, widaæ by³o potê¿ne gospodarskie konie, szczypi¹ce spokojnie siano z nowiutkich drabinek. Wzd³u¿ budynków
ci¹gnê³y siê zwa³y paruj¹cego obornika, a prócz indyków i kur grzeba³o w nim
kilka pawi, rzadki luksus na normandzkich podwórkach. Owczarnia by³a d³uga,
stodo³a wysoka, o cianach g³adkich jak d³oñ. Pod wiat¹ sta³y dwa wielkie wozy
i cztery p³ugi z batami, chom¹tami, ca³¹ uprzê¿¹ podszyt¹ niebieskim woj³okiem,
zszarza³ym od prósz¹cego ze spichrzów py³u. Podwórze lekko siê wznosi³o,
drzewa ros³y w równych odstêpach, a od sadzawki dobiega³ gwar radosnego
stadka gêsi. M³oda kobieta w niebieskiej merynosowej sukni przybranej trzema
falbanami wysz³a przed próg powitaæ pana Bovary i prosiæ go do kuchni, gdzie na
kominie p³on¹³ wielki ogieñ. (s. 1920)

Prezentacja postaci bohaterki jest wiêc integraln¹ czêci¹ opisu sprzêtów
przechowywanych w jednej z bogatszych zagród pó³nocnej Francji. Jak przysta³o
na obrazek z powieci realistycznej, szczegó³owy opis ma na celu nie tylko stworzenie odpowiedniego nastroju, ale i przekazanie spostrze¿eñ dotycz¹cych natury
bohaterki. Mo¿na go odczytaæ tak: oto córka zamo¿nego gospodarza, panna z dobrego domu, w sukni dobrego gatunku ukazuje siê oczom czytelnika tu¿ po opisie
gwaru gêsi. Jej pojawienie siê jest tak samo naturalne, jak i wspomnienie miejsca,
w którym widzimy j¹ po raz pierwszy. Krytycy okrel¹ Emmê mianem prowincjonalnej g¹ski14, wyró¿niaj¹cej siê jednak na tle otoczenia sposobem bycia i zakresem upodobañ.
Charakterystyki postaci bohaterki dope³nia fakt, ¿e tu¿ przed samobójcz¹
mierci¹ dostrzega ona dobroæ i oddanie swojego mê¿a, a tak¿e próbuje przylgn¹æ do Chrystusa, ale jest ju¿ za póno. Musi odejæ. Choæ w tej ostatniej
chwili rozumie, ¿e na pró¿no goni³a za wielkim wiatem.
Tak wygl¹da topos Pani Bovary. Pó³ wieku od publikacji tej powieci we
Francji rodzi siê termin charakteryzuj¹cy osoby niezadowolone z ¿ycia i d¹¿¹ce do
awansu spo³ecznego utworzony od nazwiska bohaterki  bowaryzm15. W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê jego odmiany16. Jedn¹ z nich jest bowaryzm konserwatywny, polegaj¹cy na czerpaniu poczucia w³asnej wartoci z przesz³oci, ze
wiadomoci swojego pochodzenia (nie dotyczy³by on Emmy  wnuczki i córki
ch³opa). Przeciwstawn¹ postaw¹ jest bowaryzm progresywny, zwi¹zany z marzeniami o zmianie w³asnego statusu spo³ecznego. Bêdzie on istotny dla dalszych
rozwa¿añ.
14

s. 354.
15
16

Zob. m.in.: R. Engelking, Jak dzi czytaæ Pani¹ Bovary?, [w:] G. Flaubert, op. cit.,

Zob. J. de Gaultier: Le bovarysme, Paris 1902.
Szerzej na ten temat zob. M. G³owiñski, Cham, czyli Pani Bovary nad brzegami Niemna,
[w:] Lalka i inne..., s. 136.
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Cech¹ wspóln¹ tych dwóch odmian jest chêæ bycia kim innym, niezgoda na
swój los. Zarówno wzorzec Madame Bovary, jak i wskazane odmiany tego zjawiska, mo¿na spotkaæ do tej pory nie tylko w ¿yciu17, lecz tak¿e w innych dzie³ach
literackich wzorowanych na ksi¹¿ce Flauberta. Warto wiêc w tym kontekcie
rozpatrzyæ charakterystykê postaci bohaterek wykreowanych przez dwa wspomniane ju¿ wy¿ej utwory: polskojêzyczn¹ powieæ Cham i rosyjskojêzyczn¹ opowieæ Wiryneja.
W pierwszym z tych utworów g³ówn¹ bohaterk¹ jest zubo¿a³a szlachcianka,
Franciszka Chomcówna, sierota, pochodz¹ca z rozbitej rodziny, zmuszona do
zarabiania na ¿ycie jako miejska pokojówka18. W drugim za  córka staroobrzêdowca z ma³ej osady ch³opskiej, równie¿ sierota, o charakterystycznym dla tej
grupy religijnej imieniu Wiryneja. Nie znamy jej nazwiska, tylko patronimik, za
pomoc¹ którego zauroczony gospodarnoci¹ bohaterki in¿ynier próbuje zwróciæ
na siebie jej uwagê. Jego oczami czytelnik poznaje tê postaæ:
Na podwórze wysz³a kobieta [...] Ta za w przykusych wyp³owia³ych miejskich
³achach majestatyczn¹ jest. Obrzuci³a jego i star¹ [matkê kochanka  N.P.] obojêtnym spojrzeniem. In¿ynierowi to spojrzenie wielkich, lecz nie zaokr¹glonych,
z pal¹c¹ poz³ot¹ oczu, dziwnie siê w sercu odbi³o. [...] Od razu i na d³ugo z przedziwn¹ bolesn¹ radoci¹ zapamiêta³ delikatn¹ smag³oæ, rumieniec rzadkiej, stonowanej barwy, takie¿ stonowane wargi, jak gdyby nie ca³owane, surowoæ mocnych brwi i blad¹ poz³otê br¹zowych, delikatnych w³osów.19 (s. 19)

Frankê obserwuje tytu³owy bohater, czterdziestoletni rybak, zamo¿ny ch³op
Pawe³ Kobycki z nadniemeñskiej wsi:
[...] wczesnym rankiem ku miejscu rzeki, w które wczoraj sznur z przynêt¹ na
rybê pogr¹¿y³, p³yn¹³, gdy z brzegu doszed³ go przeraliwy krzyk kobiecy:
 Jezus, Maria! Ratujcie!
[...] Krzyk us³yszawszy, prêdko twarz ku brzegowi obróci³ i naprzód ujrza³ b³êkitn¹ rzecz jak¹, która przez wodê unoszona w jednej linii z czó³nem jego p³ynê³a,
a potem kobietê, która w pobli¿u brzegu powy¿ej w wodzie stoj¹c oba ramiona
ku tej rzeczy p³yn¹cej czy te¿ ku niemu wyci¹ga³a. [...] postaæ jej szczup³a,
17
18

Zob. m.in.: R. Engelking, op. cit., s. 353.
Interesuj¹c¹ charakterystykê postaci Franki wg metod literaturoznawstwa dekonstruktywnego (tj. teorii strukturalizowania tekstu Kristevej i koncepcji kodów tekstowych Barthesa oraz teorii
melodramatu Brooksa) zob. K. K³osiñski, Mimesis w ch³opskich powieciach Orzeszkowej, Prace
Naukowe Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach, nr 1129, Katowice 1990, podrozdz. pt. Rybak
i histeryczka, s. 175184.
19 Wszystkie cytaty dotycz¹ce postaci Wirynei (o ile nie zaznaczono inaczej) wg L. Sejfullina,
Wiryneja i inne opowiadania, prze³o¿y³a M. Popowska, Czytelnik, Warszawa 1957.
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zgrabna, wpó³naga, z ¿a³onie wyci¹gniêtymi ramiony, posiada³a wydatnoæ doskonale wypuk³ej rzeby. [...] Bardzo czarne jej w³osy, znaæ dnia tego jeszcze nie
czesane, podnosi³y siê bez³adnie nad zgrabn¹ jej g³ow¹ i obfitymi, krótkimi,
trochê krêtymi strugami spada³y na plecy. Z dala widaæ by³o, ¿e z czarnych jej
oczu, trochê ród niadej twarzy zapad³ych, sypa³y siê p³omienie i p³ynê³y ³zy.20
(s. 1011)

Wiryneja, podobnie jak Flaubertowska Emma pojawia siê przed oczami czytelnika dopiero w rozdziale drugim utworu. Entre panny Rouault poprzedza opis
historii m³odoci Karola oraz ¿ycia jego matki i pierwszej ¿ony. Emma bêdzie
spadkobierczyni¹ dwóch wczeniejszych Pañ Bovary. Natomiast pierwszy rozdzia³ opowieci Sejfulliny zaznajamia czytelnika z czasem i miejscem akcji oraz
proroctwem zmian, jakie maj¹ nast¹piæ w osadzie Akgyrowka, do której Wiryneja
powraca z miasta. Bohaterka przypomina w tym Frankê Orzeszkowej, która trafia
latem wraz ze swoimi chlebodawcami na wie. W odró¿nieniu od stopniowanego
sposobu prezentacji Emmy i Wirynei Chomcówna pojawia siê ju¿ na pierwszych
kartach powieci, po krótkim opisie historii ¿ycia Kobyckiego. Jej wejcie przyspiesza dalsz¹ akcjê, tak jak i wejcie Wirynei.
W obu utworach pisarki ods³aniaj¹ kulisy kszta³towania siê wiatopogl¹du
i postawy g³ównych bohaterek. Du¿¹ wagê w tym procesie odgrywaj¹ ksi¹¿ki.
Kobiety prezentuj¹ odmienny stosunek do swych lektur. To, co czytaj¹, wp³ywa
na ich wyobra¿enie o otaczaj¹cej je rzeczywistoci. Franka w odró¿nieniu od
Wirynei ¿yje treci¹ romansów i krymina³ów. Stara siê goniæ za akcj¹. Odbija siê
to na jej zachowaniu a nawet  ¿yciu. O ile w dziele Flauberta Emma opowiada
mê¿owi o ksi¹¿kach, o tyle w powieci Orzeszkowej to niepimienny m¹¿ prosi
¿onê, aby opowiedzia³a mu o swoich lekturach:
Jedn¹ z tych przeczytanych historii teraz Paw³owi opowiadaæ zaczê³a. Czyta³a j¹
[...] z jednym lokajem, w którym kocha³a siê podówczas. By³ to romans jaki
pe³en zdumiewaj¹cych przygód i wydarzeñ. [...] Franka opowiada³a go dok³adnie,
z ognist¹ gestykulacj¹ i mimik¹, najszerzej i z najwiêksz¹ luboci¹ rozwodz¹c siê
nad romansami i zbrodniami. [...] Tyle ze swojej umiejêtnoci czytania skorzysta³a. (s. 84)

Wiryneja w odró¿nieniu od Franki nabiera dystansu do m³odzieñczych lektur.
Mimo to, pierwszego kochanka wybiera dlatego, ¿e swoim zachowaniem przypomina³ dobrze u³o¿onych bohaterów ksi¹¿ek, które kiedy z przyjemnoci¹ czyta³a:
20 Wszystkie cytaty dotycz¹ce postaci Franki wg: E. Orzeszkowa, Cham, Ksi¹¿ka i Wiedza,
wyd. 2, Warszawa 1949.
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Nasi zasiê, wszyscy, z dziewuchami na s³ówka nie skorzy, a z babami to ju¿
ca³kiem nie gadaj¹. Do krowy to siê jeszcze poniektóry ozwie: Krasu-ula, Krasonia, ale na ¿onê  nie. Do pracy wziêta jest, do rodzenia, nie do upieszczeñ
[...]. I bez ró¿nicy, czyli to w bogactwie, czy w ubóstwie  tak jest dla naszych
bab [...]. No, wiêc w ksi¹¿kach jedno wyczyta³am, patrzê za na jensze [podkrelenie moje  N.P.]. Wiêc nie mia³am woli do ¿adnego z naszych. [...] ¯aden
mi nie mi³y. Do tych z ksi¹¿ek niepodobny. Zasiê ten Waka [pierwszy m¹¿
 N. P.] i ubrany po miejsku i z miejskim fasonem. S³ówkiem serdecznym przyniewoli³ mnie. (s. 49)

Dziêki lekturom bohaterka stworzy³a sobie idea³ partnera. Dostrzega³a te¿
rozdwiêk pomiêdzy przekazem fikcyjnym a codziennoci¹. Ten dystans ostatecznie pozwoli Wirynei zaakceptowaæ realnego partnera  bolszewika, choæ na pocz¹tku niezm¹cony spokój wdowca razi³ bohaterkê:
Z Paw³a spokojny cz³ek i chêtny do pracy. Pimienny, jak siê patrzy. Wiêc chocia
biedny, ale ludzie nim nie poniewieraj¹. Boj¹ siê. Nad Wirk¹ u¿ala siê. (s. 110)

Tymczasem poszukuj¹cej wci¹¿ nowych wra¿eñ France nie odpowiada ani
spokojne usposobienie mê¿a, ani jego jêzyk, ubiór czy wreszcie jego spojrzenie na
wiat. Orzeszkowa czêciowo usprawiedliwia bohaterkê, t³umacz¹c ¿e do niektórych wyskoków zmuszaj¹ Chomcównê coraz silniejsze bóle g³owy bêd¹ce oznak¹ utajonej choroby umys³owej. St¹d te¿ pochodzi jej nieumiejêtnoæ wytrwania
w ustabilizowanych warunkach.
Frankê pocz¹tkowo fascynuje tryb ¿ycia zgodnego z natur¹, ale tylko do
momentu, gdy stanowi on dla niej nowoæ. Potem przychodzi znudzenie monotoni¹, cisz¹ i martwot¹ egzystencji ludzi z ni¿szego stanu. Bohaterka têskni za
miejskim gwarem i coraz bardziej czuje siê wtr¹cona w pró¿niê, w której nie
znajduje dla siebie miejsca. Szczególnie straszne s¹ dla bohaterki jesienne i zimowe noce:
Gdyby choæ jeden turkot kó³, choæ jedno gwizdniêcie nocnego stró¿a, choæ
jedno zatêtnienie piesz¹cych siê stóp ludzkich po zamarz³ym chodniku ulicy,
choæ najbledszy odb³ysk ulicznej latarni, choæ najs³absze echo muzyczki zabawie
nocnej kêdy przygrywaj¹cej! Gdzie tam! [...] Tu w mrone, spokojne noce panowa³y takie ogromne, rozleg³e cisze, z tak¹ bezdenn¹, zda siê ciemnoci¹ czasem
po³¹czone, ¿e jej siê wydawa³o, jakby g³êboko pod ziemi¹ le¿a³a. (s. 8687)

Chc¹c zaspokoiæ g³ód wra¿eñ, po lubie z Paw³em chodzi³a na wieczernice
do s¹siadów i opowiada³a im o ¿yciu ludzi z towarzystwa. Podobnie jak Emma
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Bovary lubi³a królowaæ, a opowieci o nieznanym ch³opom wiecie zapewnia³y
jej szacunek wród zebranych.
O ile Franka czuje siê nie na miejscu i robi wszystko, ¿eby górowaæ nad
otoczeniem, o tyle Wiryneja wie, ¿e wszêdzie jest uzurpatorem, choæ stara siê ¿yæ
w zgodzie z innymi. Szczególnie widaæ to w relacjach bohaterki z nowym partnerem:
[...] obszed³ siê z ni¹ jak z ¿on¹ upragnion¹ i ub³agan¹, [...] a nie jak z latawic¹,
za jak¹ j¹ we wsi miano. Jakby siê w cudz¹ odzie¿ po kryjomu przyodzia³a. Wnet
spostrzeg¹ ludzie  i ze wstydem i pohañbieniem zedr¹. Przez to wszystko miêdzy Paw³em a Wirk¹ wci¹¿ jakby jaka zapora stoi. (s. 110)

Sejfullina, id¹c za wymaganiami swoich czasów i wzoruj¹c siê na Flaubercie,
przyspiesza tempo akcji, wprowadzaj¹c do utworu mowê potoczn¹. U Flauberta
i Orzeszkowej s¹ to tylko wstawki, natomiast radzieckiej pisarce krytycy zarzucali
nadu¿ycie tego chwytu literackiego. Zastosowanie tej techniki widaæ na przyk³ad
w relacji bezporedniej, stylizowanej na wypowied gwarow¹, gdy Pawe³ Sus³ow
wyznacza bohaterce miejsce w swoim ¿yciu:
 Nie bój siê. Pilnuj moich dzieci. Tera widaæ, ¿e ju¿ zestarzejemy siê razem.
Przywyk³em do ciebie. Ani do pierwszej ¿ony, ani do ¿adnej baby tak nie przylgn¹³em. on¹ mi bêdziesz do staroci, a potem to i do mierci. Ino ci porodziæ
trza. (s. 27)

Wirynei udaje siê porozumieæ z partnerem. Bohaterka zostaje wspólnikiem
Sus³owa, który przechodzi do partyzantki. Natomiast w Chamie, w odró¿nieniu
od Pani Bovary, próba nawi¹zania wspólnego jêzyka miêdzy ma³¿onkami wychodzi od mê¿a. ¯ona rybaka umie czytaæ i lubi siê tym chwaliæ. Rozwijaj¹ca siê
u niej w ten sposób mania wielkoci umo¿liwia Kobyckiemu naukê czytania.
Franka jednak nie ma talentu pedagogicznego, st¹d lekcje czytania z modlitewnika
i elementarza w reminescencji Paw³a wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
Pamiêta³ dobrze, jak nieraz znudzona i zniecierpliwiona Franka nad g³ow¹ mu
krzycza³a: Po wierzchu czytaj! no, czytaj¿e ju¿, durniu, po wierzchu!. A kiedy
on w ¿aden sposób rozkazu tego spe³niæ nie móg³, ksi¹¿kê mu z r¹k wyrywa³a
i z wielkim poczuciem w³asnej wy¿szoci, jak to siê po wierzchu czyta, pokazywa³a. (s. 131)

Technika czytania po wierzchu polega³a na odczytywaniu wyrazów p³ynnie,
natomiast Pawe³, od niedawna bêd¹c uczony przez Frankê, sylabizowa³ dopiero
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poszczególne s³owa. Ostatecznie nauczy³ siê dziêki w³asnej cierpliwoci, uporowi
i chêci chwalenia Stwórcy, której nie zniwelowa³a ¿ona swoimi uwagami.
Wiryneja nie opowiada Paw³owi o swoich ksi¹¿kach. Nie ¿yje ju¿ nimi.
Bardziej interesuje j¹ codziennoæ burzliwych przemian, wspó³graj¹ca z temperamentem i popêdliwoci¹ bohaterki. Coraz czêciej rozmawia o takich wydarzeniach jak: abdykacja cara, wojna czy sytuacja na wsi:
Tak w³anie ¿yli. Niby przyjanie, ale nie zespoleni. D³ugich rozhoworów nie
wiedli. Ale dzisiaj, le¿¹c po spo³u, d³ugo gwarzyli. I nawet Pawe³ mówi³ wiêcej
ni¿ Wirka. O miecie, o carach wszystko z³e, czego siê w miecie dowiedzia³,
opowiada³. O ca³ym ¿yciu. O ch³opach gada³. Wirka ws³uchiwa³a siê w jego
s³owa jak w piosenkê piewan¹ w rodzonym, ojczystym, ale jednak niezupe³nie
w³asnym jêzyku. I dwiêki i melodia rozrzewniaj¹, ale nie wszystkie s³owa siê
rozumie. Wiêc chcia³by cz³ek s³uchaæ jeszcze, aby zrozumieæ ka¿de s³owo.
(s. 111)

W obu utworach, pisarki analizuj¹ te¿ stosunek g³ównych bohaterek do macierzyñstwa. Bohaterka Chama podobnie, jak i Emma Bovary wykazuje siê niekonsekwencj¹ wychowawcz¹. Nie ¿yczy sobie, aby Pawe³, jako ni¿szy stanem,
podnosi³ na ni¹ rêkê. Problem dziecka wystêpuje tu jakby na marginesie.
Kiedy jemu wolno mnie biæ, to mnie wolno wszystko robiæ! ¯ebym Dani³ka
[kochanka  N.P.] nie ¿a³owa³a, to bym znów uciek³a! Ale mo¿e i ucieknê! Ot,
wezmê i ucieknê! A Chtawian? [syn  N. P.] [...]
 Niechaj i jego diabli wezm¹! (s. 193)

Jednak w odró¿nieniu od Pani Bovary nie kryje swych emocji, które dyktuje
jej trudna do opanowania gra instynktów. Pod wp³ywem sugestii ¿ebraczki Marceli, jedynej pokrewnej duszy w tej nieprzyjaznej wsi, a jednoczenie i z³ego
ducha, Franka powstrz ymuje siê od ucieczki. Czyni tak nie ze wzglêdu na los
syna, ale z obawy przed utrat¹ kochanka. Innym znów razem przemawia do syna
pieszczotliwie.
Tymczasem Wiryneja przywi¹zuje du¿¹ wagê do macierzyñstwa. Chce byæ
matk¹, ale nie zamierza traktowaæ dziecka instrumentalnie. Gdy mieszka jeszcze
z pierwszym kochankiem, przekonuje teciow¹:
Nic to ¿em w biedzie! Nic to, ¿e ka¿dy kês obrachowany! Na dziecko zapracowa³abym. Wy¿y³owa³abym siê do cna, ale bym zapracowa³a! (s. 2930)
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Bohaterce dane jest zrealizowaæ swoje powo³anie. Pod koniec swego krótkiego ¿ycia rodzi ukochanemu mê¿czynie syna. Pawe³ nie zobaczy dziecka. Wyje¿d¿a na front. Wiryneja bêdzie siê cieszyæ darem macierzyñstwa kilka dni.
Zmuszona uciekaæ z chaty przed Kozakami, ginie w szamotaninie podczas próby
odwiedzenia dziecka. Sejfullina przedstawia postaæ kobiety-matki piesz¹cej dziecku z pomoc¹ jak zwierzê. Chód bohaterki przypomina kluczenie wadery. Jej
popiech narrator kojarzy z lotem ptaka, pragn¹cego os³oniæ swoje gniazdo przed
napastnikami. Czatuj¹cy nie daj¹ siê zwieæ:
Wirka szarpnê³a siê, wyzwoli³a rêkê i z wielk¹ si³¹ uderzy³a Kozaka w nos.
Przegiê³a siê ca³ym cia³em, wyr¿nê³a go nog¹ w pachwinê. Kozak rykn¹³ z bólu i
puci³ j¹. Lecz nadbieg³ rudow³osy, wykrêci³ rêce w ty³. Szarpnê³a siê, chwia³a
Kozakiem na wszystkie strony, zaczepi³ nog¹ o schody ganku i upad³. Padaj¹c
poci¹gn¹³ za sob¹ Wirkê. Krzyknê³a przeraliwie jeszcze raz i zamilk³a. Uderzy³a
ty³em g³owy o ostr¹ ¿elazn¹ skrobaczkê do zeskrobywania b³ota, przybit¹ do
pod³ogi przed gankiem. W tej w³anie chwili z izby dolecia³ g³ony, po¿¹dliwy
p³acz dziecka. Oczy Wirki rozwar³y siê w ostatnim drganiu  i zgas³y. (s. 139)

Mo¿na powiedzieæ, ¿e bohaterka odchodzi z kart powieci w sposób heroiczno-haniebny. Jej powiêcenie mo¿e okazaæ siê daremne. Dziecku nadal grozi
niebezpieczeñstwo. Jest przy nim tylko zaprzyjaniona s¹siadka w podesz³ym
wieku. Czy poradzi sobie z napastnikami? Na to pytanie nie ma w utworze
odpowiedzi. Chodzi raczej o ukazanie rozwiniêtego instynktu macierzyñskiego
tytu³owej bohaterki. Ta m³oda, zawieszona miêdzy miastem i wsi¹, kobieta za
¿ycia z chêci¹ opiekuje siê cudzymi dzieæmi, dziêki czemu nie umiera rozczarowana, tak jak Emma czy Franka.
Autorki obu dzie³, nawi¹zuj¹c do Flauberta, ods³aniaj¹ przed czytelnikiem
przyczyny ukszta³towania danej postawy ¿yciowej g³ównych postaci kobiecych.
We wszystkich trzech utworach wa¿ne miejsce w charakterystykach bohaterek
zajmuje ich stosunek do kwestii wiary i praktyk religijnych.
Orzeszkowa ustami Franki t³umaczy jej brak zrozumienia dla ludzi ¿yj¹cych
w zgodzie z Bogiem, Natur¹ i zegarem biologicznym. Kobieta wyznaje rybakowi,
¿e pochodzi z rozbitej, choæ szlacheckiej i wp³ywowej rodziny. Zosta³a zmuszona
do pracy, ale nie czuje siê s³u¿¹c¹. Jej wychowaniem zajmowali siê obcy ludzie,
a¿ wreszcie matka w obliczu mierci, ze strachu przed Bo¿ym gniewem, przygarnê³a córkê i nauczy³a j¹ czytaæ, szyæ, praæ i sprz¹taæ. Bohaterka uwa¿a³a zatem,
¿e wszystko co ma, zawdziêcza raczej sobie ni¿ Bogu. Kontrast pomiêdzy ma³¿onkami wynika³ tu nie tylko z przynale¿noci do ró¿nych warstw spo³ecznych,
ale i z odmiennego systemu wartoci reprezentowanego przez tych dwoje ludzi
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¿yj¹cych w jednej chacie. Religijnoæ Paw³a by³a prosta i naturalna. Wiara
Franki ociera³a siê czêsto o zabobon:
Przy wietle dziennym, w humorze dobrym, gotowa zawsze ze miechem zawo³aæ: G³upstwo Pan Bóg! G³upstwo dusza!, w nocnych ciemnociach wierzy³a
w powracaj¹ce z tamtego wiata dusze i przyzywa³a na pomoc nie tylko Boga, ale
i wiêtych, których imiona pozna³a ze znajduj¹cych siê w jej ksi¹¿ce do nabo¿eñstwa litanii. (s. 88)

Pawe³ nie dostrzega tych ró¿nic. Wybacza jej wszystko: romans z lokajem
z pobliskiego letniska, ucieczkê do miasta, nielubne dziecko i nieudan¹ próbê zabójstwa. Za namow¹ wspó³czuj¹cych mu s¹siadów zmienia metodê wychowawcz¹
w momencie, gdy mania wielkoci Franki zagra¿a mieniu i ¿yciu rodziny. Mimo to
zawsze pamiêta o ratowania ¿ony przed z³ymi wp³ywami. Po wykupieniu niedosz³ej
morderczyni z r¹k carskiego urzêdnika Kobycki nadal traktuje j¹ jak gospodyniê.
Jego dobroæ, cierpliwoæ, z rzadka zaburzany spokój jego natury jest czym obcym
dla Franki, która decyduje siê pope³niæ samobójstwo. Jedynej powiernicy, ¿ebraczce
Marceli, Franka t³umaczy, ¿e czuje siê zamordowana dobroci¹ mê¿a. Chce
umrzeæ tak¿e dlatego, ¿e odkrywa swoj¹ nieokie³znan¹ naturê i zaczyna siê jej baæ.
Wie, ¿e z³ama³a z³o¿on¹ Paw³owi przysiêgê, i¿ bêdzie odt¹d ¿yæ godnie. Gdy j¹
sk³ada³a, czu³a, ¿e dotrzyma s³owa. Potem zapomnia³a. Pawe³ próbowa³ wytrwaæ
w swoim postanowieniu. ¯ona go jednak zaskoczy³a i gdy ju¿ myla³, ¿e pogodzi³a
siê z obowi¹zkami wiejskiej gospodyni, to siê powiesi³a. Wtedy zaopiekowa³ siê
dzieckiem, nauczy³ je czytaæ, a nocami modli³ siê o zbawienie duszy swojej ¿ony.
Podobne zakoñczenie jest charakterystyczne dla tego typu powieci. Orzeszkowa
przeprowadza w ten sposób rozrachunek z pozytywistycznym przekonaniem
o mo¿liwoci nawrócenia zb³¹kanej duszy wbrew jej woli.
System wartoci Wirynei zosta³ ukazany tu¿ po przedstawieniu bohaterki. Nie
lubi ona s³uchaæ o Bogu. Pamiêta przesadne jej zdaniem  i dezorganizuj¹ce
¿ycie zaanga¿owanie religijne rodziców. Wraz ze swoim rodzeñstwem by³a utrzymywana przez matkê, ale i tak doæ wczenie musia³a pójæ do pracy. Tym
narrator t³umaczy siê prostolinijny i wybuchowy charakter bohaterki.
Stara [matka kochanka  N.P.] jeszcze jedn¹ krzywdê w niej rozdrapa³a. Do Boga
star¹, ale zapiek³¹ urazê. Ojciec [...] w³óczy³ siê po wiecie, kraju sprawiedliwego poszukiwa³. Ca³¹ swoj¹ si³ê cz³owiecz¹ dla Boga zmarnowa³. [...] Dzieci w obce, nielitociwe rêce odda³. Za Bóg mu za to okrutn¹ mieræ w kraju zag³ady,
w obcych sybirskich stronach da³. Matka [...] po krewniakach na dzieci w pracy
najciê¿szej tyra³a, mimo to znajdowa³a godziny na d³ugie, ¿arliwe modlitwy.
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Przez te modlitwy a posty, a pok³ony przed czasem zgas³a. Wirka za to z t¹ sam¹
namiêtnoci¹, z jak¹ rodzice umêczali siê dla Boga, przeciwko Niemu rozgorza³a. Przez to te¿ w³anie ze stryjem ¿yæ nie poradzi³a. (s. 19)

Widaæ tu podobieñstwo do sytuacji Franki. Obiecano jej godne ¿ycie u boku
szanowanego we wsi rybaka. Wiryneja za zamieszka³a z bardzo religijnym i powa¿anym krewnym, który próbowa³ wychowywaæ zarabiaj¹c¹ ju¿ na siebie bratanicê. System wartoci m³odej dziewczyny by³ dawno ukszta³towany, wola³a wiêc
wzi¹æ sprawy we w³asne rêce.
Dlatego w porównaniu z Emm¹ i Frank¹, Wiryneja najbardziej naturalnie
traktuje sprawê wejcia w rolê stra¿niczki domowego ogniska. Od lat prowadz¹c
gospodarstwo obcym ludziom, nie waha siê i tym razem pe³niæ roli najemnej
pomocy. Przywyk³a te¿ do faktu, ¿e cudze dzieci nazywaj¹ j¹ cioteczk¹. Wie,
¿e Pawe³ Sus³ow jest znany we wsi jako bohater wojenny i owdowia³y ojciec
trojga dzieci. Mimo ¿e bohaterka na ogó³ nie przejmuje siê opini¹ otoczenia, nie
od razu zgadza siê na propozycjê prowadzenia mu domu:
Nie bardzo siê ³aszczê na ten twój chudy kês. Ja jestem kobieta bywa³a. Wiem,
¿e wo³asz mnie do cha³upy nie na sam¹ jeno dzienn¹ pracê. [...] Ja zasiê hulam
ino wtedy, kiedy chcê, a za chleba kês ani za podarek na to mnie nie kupisz. Nie
pójdê. Szukaj se innej. (s. 102)

Dom, w którym godzi siê pracowaæ, bêdzie jej ostatnim domem, a podopieczni  prawdziw¹ rodzin¹ i jedynym dobrem, jakiego zazna na ziemi. Nowy partner
potrafi zaskarbiæ sobie szacunek. Posiada umiejêtnoæ, imponuj¹c¹ dot¹d l¿onej,
wyszydzanej i odpychanej bohaterce.
G³ówne postaci kobiece w omawianych utworach zosta³y ukazane wszechstronnie. Czytelnik poznaje je zarówno dziêki wzmiankowanej relacji bezporedniej, wypowiadanej przez nie same, jak i dziêki przytaczanym opiniom innych
bohaterów. Czêsto myli i zachowania tych kobiet zostaj¹ ods³oniête poprzez
komentarz samego ukrytego narratora.
Orzeszkowa, podobnie jak Flaubert, stosuje te dwa typy wypowiedzi na
temat postaci g³ównej bohaterki. Oto pozytywna opinia Paw³a Kobyckiego o
France, utrzymana w formie relacji bezporedniej: Nigdy mnie do ¿adnej kobiety
tak nie ci¹gnê³o jak do ciebie. ¯onê mia³em poczciw¹, ale lubienia ¿adnego pomiêdzy nami nie by³o i ¿y³a ona nied³ugo (s. 41). Przyk³adem drugiego typu  mowy
pozornie zale¿nej  jest refleksja ¿ebraczki Marceli na temat Franki, wywo³ana
wiadom¹ prób¹ otrucia mê¿a: [...] ohyda j¹ zdejmowa³a dla tej kobiety, która
chyba duszy ludzkiej w sobie nie mia³a, gdy to robi³a... (s. 224).
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Te dwa typy oceny bohaterki widaæ te¿ w utworze Sejfulliny.
Znajoma Wirynei, ¿ona ¿o³nierza, odsuwa siê od niej, gdy ta zaczyna prowadziæ dom Sus³owowi. Wczeniej powierza³a bohaterce prowadzenie w³asnego gospodarstwa i uwa¿a³a j¹ za uczciw¹ kobietê, choæ ¿yj¹c¹ bez lubu. Teraz nie
kryje niechêci do niej: Ano, tak se pomiêdzy sob¹ ugwarzamy, jako wszystkie
wdowce nie powinny siê ¿eniæ, ino latawice bezp³odne za matki do swych dzieci
najmaæ. Poniektóre starowne trafiaj¹ siê! (s. 109). W innym miejscu Sejfullina
oddaje nastroje ch³opstwa po wyst¹pieniu bohaterki na lokalnym wiecu. Ca³e
zdarzenie jest utrzymane w trybie mowy pozornie zale¿nej: Do uczonych bab,
które ch³opom o sprawach spo³ecznych wyk³ada³y, zaczêto siê ju¿ przyzwyczajaæ.
Ale ¿eby swoja, ch³opska, pouczaæ ich przysz³a... i to jeszcze z tak haniebn¹
przesz³oci¹. Nie bêdzie tak!21.
Z przytoczonych elementów charakterystyki g³ównych bohaterek Chama
i Wirynei wynika, ¿e postaci te cechuje bowaryzm. Chomcówna reprezentuje jego
konserwatywn¹ odmianê i dlatego umiera w niezgodzie ze sob¹ i z lêku przed
nieokie³znanym ego. Bowaryzm Wirynei ma charakter progresywny. D¹¿y ona do
zmiany swojej sytuacji ¿yciowej i poprawy relacji z wiejskim rodowiskiem. Dziêki zami³owaniu do uczciwej pracy czêciowo osi¹ga ten cel. Umiera podobnie jak
inne g³ówne postaci kobiece w omówionych dzie³ach. Ale o ile samobójstwo
heroin Flauberta i Orzeszkowej jest naturalnym nastêpstwem ich niezrównowa¿onych czynów, o tyle mieræ Wirynei zaskakuje czytelnika22.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e historia opowiedziana przez Flauberta,
to historia upadku kobiety. Orzeszkowa za  zgodnie z tendencjami swej epoki
 analizuje dzieje upadku duszy cz³owieka (na przyk³adzie losów zdegradowanej
spo³ecznie kobiety). Sejfullina natomiast opisuje proces dojrzewania nieprzydatnej
spo³ecznie kobiety i choæ stara siê ukazaæ j¹ w pozytywnym wietle, dochodzi do
wniosku, ¿e dla takich osób nie ma miejsca w nowej rzeczywistoci spo³ecznopolitycznej.
Francuskie arcydzie³o, badaj¹ce krok po kroku proces upadku kobiety
i ostrzegaj¹ce przed niestosown¹, na³ogow¹ lektur¹, zosta³o odebrane jako druzgoc¹ca krytyka spo³eczeñstwa kszta³tuj¹cego takie jednostki jak postaæ Madame
Bovary. Pisarze nawi¹zuj¹cy do flaubertowskiego toposu przystosowywali go do
realiów prowincji znanej im z autopsji. St¹d dzie³a podejmuj¹ce ponadczasowy
dialog z powieci¹ Flauberta zawieraj¹ opis stosunków spo³ecznych i uwarunkowañ obyczajowych epok, w których siê narodzi³y. Ten motyw jest charaktery21
22

Ë. Í. Ñåéôóëëèíà, Ïîâåñòè è ðàññêàçû 19241930..., t. 2, s. 117 [t³um. w³asne  N. P.].
Interesuj¹ce, ¿e pogl¹d ten podzielali nie tylko ówczeni krytycy, ale i sama autorka.
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styczny dla literatury podejmuj¹cej zagadnienia tzw. ruchliwoci pionowej i sposobów awansu danych grup spo³ecznych lub oddzielnych jednostek. Tym samym
omówione utwory, mimo ¿e zosta³y skonstruowane w odmiennych uwarunkowaniach historycznych i kulturowych, potwierdzaj¹ ¿ywotnoæ i nonoæ toposu
Madam Bovary i zjawiska bowaryzmu w ogóle.
Ðåçþìå
Ôðàíêà è Âèðèíåÿ. Ìàäàì Áîâàðè êàê èíñïèðèðóþùèé îáðàçåö ëèòåðàòóðíûõ
ïîðòðåòîâ æåíùèí íà îñíîâàíèè èçáðàííûõ ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ ýïîõ
Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ïðîáëåìà êîìïàðàòèâíîãî àíàëèçà äâóõ èçáðàííûõ ëèòåðàòóðíûõ
ïðîèçâåäåíèé, ïîäðàæàþùèõ øåäåâðó Ôëîáåðà, ïðèíàäëåæàùèõ äâóì êóëüòóðíûì êðóãàì:
ïîëüñêîìó è ðóññêî-ñîâåòñêîìó. Ïåðâîå ýòî Õàì (1887) Ýëèçû Îæåøêî, ãäå èçîáðàæåíà
èñòîðèÿ æåíû ðûáàêà  Ôðàíêè, âòîðîå  Âèðèíåÿ (1924) Ëèäèè Ñåéôóëëèíû. Ýòè
ïðîèçâåäåíèÿ õîòÿ ñâèäó äàë¸êèå âî õðîíîëîãè÷åñêîì è ìåíòàëüíîì îòíîùåíèè, íî îíè
êîððåñïîíäóþò ñ ðîìàíîì ôðàíöóçñêîãî ðåàëèñòà. Ýòè ññûëêè âèäíû íàïðèìåð â òåõíèêå
èçîáðàæåíèÿ ïåðñîíàæà, ïðè îïèñàíèè åãî âíåøíåãî âèäà, îòìå÷àþùåãî è âíóòðåííèå ÷åðòû
õàðàêòåðà, èëè â îïèñàíèè îáùåñòâåííîé îáñòàíîâêè, âîçäåéñòâóþùåé íà ïîâåäåíèå ãëàâíîé
ãåðîèíè. Áëàãîäàðÿ îáëèêó ãëàâíîãî æåíñêîãî ïåðñîíàæà, àâòîðû ïîä÷åðêèâàþò òîæå
ïðèñóòñòâèå ñîöèî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ, òàê íàçûâàåìîãî áîâàðèçìà è åãî äâóõ
âàðèàíòîâ. È òàê â ðîìàíå Õàì èçîáðàæåí êîíñåðâàòèâíûé áîâàðèçì (áîâàðèçì íèùåòû)
è â ïîâåñòè Âèðèíåÿ  ïðîãðåññèâíûé. Ïåðâûé îòìå÷àåòñÿ ó ãåðîèíè êîìïåíñàöèåé ÷óâñòâà
äîñòîèíñòâà ïóòåì ïðîñëàâëåíèÿ ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è óáåæäåíèè âî âðåìåííîì
õàðàêòåðå ñîöèàëüíîé äåãðàäàöèè. Âòîðîé  ñòðåìëåíèåì ê äîñòèæåíèþ ëó÷øåãî
ýêîíîìè÷åñêè-îáùåñòâåííîãî áûòüÿ, áëàãîäàðÿ îòêëîíåíèþ îò ñîáñòâåííûõ êîðíåé
è òðàäèöèè. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ àêöåíòèðóþò ðàçíèöó ìåæäó ýòèìè äâóìÿ òèïàìè
ïîäõîäà ê æèçíè è îäíîâðåìåííî  àíàëîãèþ â èçîáðàæåíèè ëèòåðàòóðíûõ ïîðòðåòîâ æåíùèí.
Íàñòîëüêî îòäàë¸ííûå èñòîðè÷åñêè äðóã îò äðóãà ïðîèçâåäåíèÿ êàê Õàì Îæåøêî è Âèðèíåÿ
Ñåéôóëëèíû ñâèäåòåëüñòâóþò î æèçíåííîñòè è óíèâåðñàëüíîì õàðàêòåðå òîïîñà Ìàäàì
Áîâàðè è ôåíîìåíà áîâàðèçìà âîîáùå. Ýòîò ìîòèâ ñâîéñòâåííûé ëèòåðàòóðå, êàñàþùåéñÿ
âîïðîñîâ âåðòèêàëüíîé ìîáèëüíîñòè è ìåòîäîâ ïðîäâèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ îáùåñòâåííûõ
ãðóïï è ëè÷íîñòåé.

Summary
Franca and Viryneya. Madam Bovary as an inspiration of womens portraits
in the literary works from selected epoch

The article is an attempt of comparative analysis of two works, based on the Flauberts
masterpiece, and which belong to the two different circles of culture: Polish and Russian-Soviet. First
of this literary productions  is Eliza Orzeshkovas Cham (1887), where life of fishermans wife 
Franca is described, and the second  Lidya Seyfullinas Viryneya (1924). These works, although
written in different epochs, countries, and political realities, are taking up the dialogue with Flauberts
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novel. Some references are visible in such literary tricks as e.g: technique of the leading heroines
presentation, her external image, (compared with her character) or in the vision of local community,
which is establishing authority over the heroins way of living. Through the heroines character
authors are showing a two different variants of socio-psychological phenomenon, so called: bovarisme. In the Orzheshkovas novel there is a first variant of bovarisme  conservative bovarisme
(alias bovarisme of pauperization). The point of this variant is that the pauperized persons are
compensating their poor situation by the way of glorification his (her) social roots and believing in
temporary character of social degradation. The second more optimistic variant, which has been
shown in Seyfullinas work, is connected with cutting out from somebodys roots to reach out a better
social and economical situation. These two selected works are underlying a difference between these
two attitudes and at the same time  they are showing a similarity in method of presentation the
literary images of the heroine. They are also confirming universal character of bovarisme, which in
this aspect is occuring in the literature regarded to such social leitmotives as vertical mobility and
methods of social advancement of stated social groups and individuals.
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Dzia³alnoæ literacko-kulturowa
Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej w kontekcie
ukraiñskiego modernizmu
Dzia³alnoæ kulturowa i twórczoæ literacka ma³o znanej ukraiñskiej poetki
polskiego pochodzenia Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej jest tragicznym i bardzo
szczególnym dokumentem kultury ukraiñskiej pocz¹tku i pierwszej po³owy XX wieku, wiadectwem duchowej drogi inteligencji w sposób nowoczesny przekazuj¹cej
odwieczne wartoci humanistyczne dla potomnych.
Wród dzia³aczy polskich na Ukrainie jeszcze w wieku XIX wy³oni³a siê
grupa ch³opomanów i ukrainofilów, którzy nie tylko badali etnografiê i literaturê
ludow¹, ale tak¿e aktywnie w³¹czyli siê w rozwój kultury ukraiñskiej, m.in. Juliusz
S³owacki, W³odzimierz Antonowicz, Tadej (Tadeusz) Rylski, póniej jego syn
Maksym Rylski  wybitny ukraiñski poeta i t³umacz poezji polskiej, w tym Pana
Tadeusza Adama Mickiewicza. Przywieca³a im szlachetna idea upowszechniania
odradzaj¹cej siê po 300 latach zniewolenia kultury ukraiñskiej. W artykule dotycz¹cym ukrainofilstwa w Ma³orosji (jak nazywano w carskiej Rosji Ukrainê)
W³odzimierz Antonowicz broni³ prawa ka¿dej grupy etnicznej w wielonarodowociowym imperium do zachowania i wyra¿ania miejscowego kolorytu w ¿yciu
codziennym, jêzyku, obyczajach, we w³asnej twórczej aktywnoci, zachêca³ do
badania specyfiki kultury ludowej i przenoszenia jej oryginalnych walorów do
warstw owieconych, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do odbudowy spójnego
ca³okszta³tu i specyfiki mentalnoci narodowej1.
Ten okres narodnictwa w XIX w. znany badacz literatury, jeden z czo³owych
przedstawicieli neonarodnictwa z lat 19101930 ÕÕ w. Serhij Jefremow okreli³ jako
ca³¹ epokê w naszym ¿yciu spo³ecznym, za dzia³aczy tego pr¹du  W. Antonowicza i T. Rylskiego  nazywa³ çàñòóïíèêàìè äâîõ ñòîð³í, àëå îäíîãî ä³ëà
 íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ïðîñòóâàííÿ éîãî ïî
1 Â. Àíòîíîâè÷, Ïðî óêðà¿íîô³ë³â ³ óêðà¿íîô³ëüñòâî (Â³äïîâ³äü íà íàïàäè Âåñòíèêà
Þæíîé è Þ.-Ç. Ðîññèè), Óêðà¿íà 1928, t. 6, s. 50-55; [online] <http://litopys.org.ua/anton/
ant06.htm>.
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øëÿõó ïîñòóïó äî ùèðî ëþäñüêîãî ùàñòÿ (rzecznikami obu stron, ale tej samej
sprawy  narodowego odrodzenia narodu ukraiñskiego i jego marszu szlakiem
postêpu ku prawdziwie ludzkiemu szczêciu)2. Od lat 30. wraz z pocz¹tkiem
represji na terenach sowieckich wspominanie nazwisk ch³opomanów i starohromadiwciw by³o zakazane.
Wed³ug spisu ludnoci z 1897 r. w guberniach lewobrze¿nej Ukrainy w rozproszeniu, a czêciowo tak¿e w licznych zwartych skupiskach zamieszkiwa³o
516 tys. Polaków i liczba ich ci¹gle wzrasta³a3. Jednak wydarzenia z pocz¹tku
XX wieku sta³y siê punktem zwrotnym w historii narodów ukraiñskiego i polskiego. Po nieudanej próbie odbudowania niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego i ustanowienia dobros¹siedzkich oraz sojuszniczych stosunków z Polsk¹ (tzw. ugoda
warszawska J. Pi³sudskiego i S. Petlury z 1920 r.), a nastêpnie zniszczeniu Ukraiñskiej Republiki Ludowej i wprowadzeniu bolszewickiego systemu radzieckiego 
od lat 20. do koñca lat 80. XX wieku  Ukraiñcy i Polacy, a tak¿e przedstawiciele
innych narodowoci zamieszkuj¹cych na obszarze Ukrainy Radzieckiej zaznali
wzlotów i upadków, ponieli ogromne straty w wyniku masowych deportacji,
represji i dzia³añ wojennych. Wed³ug spisu ludnoci w 1926 r., po repatriacji z lat
19211925 w ca³ej USRR mniejszoæ polska liczy³a ju¿ tylko 476,4 tys. osób, za
w okresie 19211939 zmniejszy³a siê jeszcze o 200 tys. W styczniu 1921 r.
Politbiuro KC KPU uchwali³o tajne rozporz¹dzenie, na mocy którego mia³o ujawniaæ i wykrywaæ w rodowiskach Polaków dzia³alnoæ wszelkich jednostek
kontrrewolucyjnych w terenie4. Taka sytuacja nie sprzyja³a rozwojowi kultury
mniejszoci narodowych w Ukrainie, jak zreszt¹ i kultury ukraiñskiej. W okresie
powojennym coraz mniejsza liczba mieszkañców USSR deklarowa³a jêzyk polski
jako ojczysty. Wed³ug spisu ludnoci w roku 1989, 66,6% Polaków uznawa³o za
ojczysty jêzyk ukraiñski i 20%  rosyjski5. Dzisiaj Polacy to jedna z najwiêkszych
mniejszoci narodowych na Ukrainie. Pamiêtaj¹c o tak ciê¿kich i tak ma³o jeszcze
poznanych losach ich kultury w wieku XX na tych terenach, nale¿y sumiennie
zbieraæ najmniejsze wiadectwa historii i okruchy twórczych dokonañ, by uzupe³niæ wizerunek rozwoju kultury na S³owiañszczynie Wschodniej.
2

Ñ. ªôðåìîâ, Ïàìÿòè Òàäåÿ Ðèëüñüêîãî, Ðàäà 25 ñåíòÿáðÿ (8 ëèñòîïàäà) 1912, nr 259,
s. 1, cyt. za: [online] <www.mau-nau.org.ua/kong/Odesa/Book1/Art50.htm>. Í. Ïàçÿê Òàäåé
Ðèëüñüêèé (18411902)  ôîëüêëîðèñò òà åòíîãðàô (äî ³ñòîð³¿ õâèë³ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ
ê³íöÿ 50-õ  ïî÷. 60-õ ðîê³â Õ²Õ ñò.).
3 Î. Êàëàêóðà, Ïîëÿêè  ñóñ³äè óêðà¿íö³â ³ äàâí³ æèòåë³ íà ¿õ åòí³÷íèõ çåìëÿõ,
[w:] Óêðà¿íîçíàâñòâî, ðåä. Ï.Ï. Êîíîíåíêî, Êè¿â 2005, ÷èñëî 3, s. 8088.
4 Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé àðõ³â ãðîìàäñüêèõ îáºäíàíü (ÖÄÀÃÎ) Óêðà¿íè, Ô.1, Îï. 20,
Ñïð. 1542, Àðê.2, cyt. za: ibidem.
5 Ibidem, s. 8788.
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Maria Karpiñska-Wêgrzynowska to typowa przedstawicielka nowej literatury
burzliwych lat 20.50. Jej utwory s¹ wiadectwem czasu i wiernym zwierciad³em
nastrojów neonarodnickich i patriotycznych panuj¹cych wród inteligencji podczas
rewolucji 1917 r., wojny domowej, g³odu w 1924 r., wielkiego g³odu w 1933 r.,
wojny 1941-45 r., i znów klêski g³odu w 1946 r. Pisarze nale¿¹cy do generacji,
która zyska³a nazwê Rozstrzelane Odrodzenie  od tytu³u antologii dzie³ pisarzy
tego okresu, wydanej przez Jurija Lawrinenkê w Pary¿u (1959)  w latach terroru
mieli do wyboru tylko trzy drogi: albo daæ siê zabiæ Sowietom, albo zdradziæ swój
oryginalny styl i podporz¹dkowaæ siê zasadom realizmu socjalistycznego, albo
zamilkn¹æ. Maria Karpiñska-Wêgrzynowska na pocz¹tku swojej drogi ¿yciowej
i twórczej publikowa³a niektóre wiersze w periodykach literackich, ale póniej
zaczê³a pisaæ ju¿ wy³¹cznie do szuflady, wiêc jako poetka wybra³a milczenie.
Pisa³a w jêzyku ukraiñskim, a jêzyk polski by³ u¿ywany wy³¹cznie w gronie
rodzinnym. Z m³odszymi dzieæmi rozmawiano ju¿ po ukraiñsku z obawy, ¿e
bawi¹c siê z dzieæmi s¹siadów mimo woli ujawni¹ swoje pochodzenie.
So³omija Paw³yczko, okrelaj¹c parametry dyskursu kulturowego ukraiñskiego modernizmu, wyodrêbni³a kilka etapów modernistycznej odnowy literatury
ukraiñskiej: dziesiêciolecie przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹, dziesiêciolecie powojenne, lata 40., 60. i wreszcie lata 80.6 Twórczoæ Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej odpowiada g³ównym tendencjom rozwoju modernizmu w Ukrainie: od romantycznego stylu narodnickiego na pocz¹tku drogi twórczej, poprzez
psychologizm i impresjonizm lat 30. do sfery transcendencji, czystej spontanicznoci w ostatnim okresie twórczoci.
Pisarka ¿y³a w latach 18991963. Pierwszy i jedyny tomik jej utworów:
Akordy smutku7 okaza³ siê drukiem w Kijowie dopiero w roku 2007, dok³adnie
44 lata po jej mierci.
Postaæ Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej wy³ania siê z przechowywanych
w archiwum domowym dokumentów i rêkopisów, wspomnieñ i relacji jeszcze
¿yj¹cych cz³onków rodziny. Jednak¿e prowadz¹c badania powiêcone jej twórczoci, bolenie odczuwam brak materia³ów ród³owych, brak informacji, spowodowany w g³ównej mierze milczeniem tych starszych, którzy jeszcze pamiêtali
i wiedzieli, a ju¿ odeszli. Dlatego trudno omówiæ niektóre istotne momenty ¿ycia
poetki.
Maria Karpiñska, po mê¿u Wêgrzynowska, urodzi³a siê 21 lutego 1899 r. we
wsi Parchomiwka w guberni kijowskiej w rodzinie zubo¿a³ego szlachcica w³ocia6
7

2007.

Ñ. Ïàâëè÷êî, Òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè, Êè¿â 2002, s. 39, 419.
Ì. Êàðï³íñüêà-Âåíãðåí³âñüêà, Àêîðäè ñìóòêó, óïîð. Î. Øàëàã³íîâà, ðåö. ß. Êîíºâà, Êè¿â
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nina (odnodworca, czyli w³aciciela jednego dworku) Andrzeja Karpiñskiego,
który zarabia³ na ¿ycie i utrzymanie du¿ej rodziny tkactwem, chocia¿ posiada³ te¿
zdolnoci muzyczne i gra³ na kilku instrumentach. To o nim napisze m³oda poetka:
Ãîëîâó ñõèëåíî,
Ëÿäà íå ñòóêàº,
Íèòêè íà ðèòêàõ çâèñàþòü,
Çìàëêó-ñâ³òàíêó
Àæ äî îñòàíêó
Ïðàöÿ ³ ïðàöÿ áåç êðàþ8. (s. 21)

Jak tutaj nie przypomnieæ, znanego ka¿demu uczniowi szko³y redniej w dzisiejszej Ukrainie, Paw³a Hrabowskiego: Ðó÷åíüêè òåðïíóòü/ Çëèïàþòüñÿ
â³÷åíüêè...
Ukochanemu ojcu poetka powiêci jeszcze wiele innych utworów, a motywy
nici i strun jako symboli ¿ycia bêd¹ siê przewijaæ przez ca³¹ jej twórczoæ.
Jeszcze jako nastolatka Maria zaczê³a próbowaæ swych si³ w stylistyce romantycznej, pe³n¹ garci¹ czerpi¹c z folkloru, co nadawa³o jej wierszom rys
bezporednioci i szczeroci charakterystycznych dla pieni ludowych. M³ode lata
Karpiñska spêdzi³a we wsi Parchomiwka, której w³acicielem by³ magnat, rzeczywisty radca stanu Wiktor Go³ubowski (Go³ubiew). W pamiêci mieszkañców wsi
dziedzic zapisa³ siê jako osoba wykszta³cona i kulturalna. Podczas rewolucji 1905 r.
mia³o miejsce makabryczne zdarzenie  rozszala³y t³um zrabowa³ maj¹tek pana,
a z rodzinnego grobowca wywleczono trumnê. Upojeni nieograniczon¹ wolnoci¹
ch³opi tañczyli wokó³ prochów swego pana na placu, rycz¹c ze miechu9. Ten
straszliwy obraz odmalowa³a poetka w jednej z mistycznych wizji.
Kunszt poetycki m³odej pisarki kszta³towa³a sama rzeczywistoæ, sprowadzaj¹c j¹ na drogê ujêæ symbolicznych w poszukiwaniu ukrytego sensu ¿ycia. Kilka
przepiêknych i tragicznych wierszy powiêci³a Maria swojej ukochanej starszej
siostrze Nadziei, która by³a guwernantk¹ w domu pana Go³ubowskiego. Posiada³a
ona g³os o tak niezwyk³ej barwie, ¿e pan Go³ubowski postanowi³ zafundowaæ jej
studia w konserwatorium w Petersburgu. Dziewczyna nagle przed samym wyjazdem zmar³a na zapalenie p³uc. Maria prze¿y³a wstrz¹s, gdy czuwa³a nad jej
cia³em, czytaj¹c Psa³terz. Nagle zgas³y wiece, a oczy zmar³ej siê otworzy³y.
Wówczas to Maria oniemia³a. Znachorka uleczy³a j¹ uznanym ludowym sposo8

Tu i dalej w nawiasach bêdzie podawana strona cytowanego tomiku Akordy smutku M. Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej. Brak strony oznacza, ¿e tekst pochodzi z archiwum autorki.
9 W ukraiñskiej literaturze etnograficznej znajdujemy wzmianki o archaicznych, przedchrzecijañskich tañcach rytualnych wokó³ zmar³ych.
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bem  zdjê³a urok za pomoc¹ jajka. Ten wypadek równie¿ znalaz³ siê w poetyckiej kronice ¿ycia poetki:
Òàê òèõî-òèõî
Òè íà ñòîë³...
Òàêà ñïîê³éíà
Ó â³÷í³ì ñí³...
Â³äêðèòå îêî
Íà á³ë³ì ÷îë³
Ç³áðàëî ôàðáè
Òâîãî æèòòÿ... (s. 29)

Maria Karpiñska ukoñczy³a seminarium nauczycielskie w miejscowoci Mlijiw w rejonie czerkaskim i tam pozna³a swojego przysz³ego mê¿a Fedora (Teodora) Wêgrzynowskiego, który pochodzi³ z polskiej rodziny szlacheckiej. Ciekawostk¹ jest, ¿e by³ on kuzynem Jaros³awa Iwaszkiewicza i dwie rodziny mieszka³y
obok siebie w miejscowoci Kalnik na Kijowszczynie (dalekimi krewnymi mê¿a
poetki byli równie¿ wybitny polski kompozytor Karol Szymanowski i rosyjski
pisarz Aleksandr Grin). Maria i jej m¹¿ pracowali razem jako nauczyciele (m¹¿
Marii by³ matematykiem z wykszta³cenia) w ró¿nych miejscowociach Ukrainy.
O Fedorze i jego bracie, który by³ leniczym, wspomina pisarka Dokija Humenna
(19041997) w jednym ze swoich utworów Dar Ewdotei abo Ispyt pamjati.
Dokija Humenna opisuje w swoich dziennikach stawyszczañsk¹ rozkosz  ¿ycie
w miejscowoci Stawyszcze, postrzeganej przez ni¹ jako antyczny gaj Akademosa, gdzie kwit³y bzy i jaminy, a po by³ym pañskim ogrodzie spacerowali radzieccy
nauczyciele, którzy prowadzili z uczniami uczone dyskusje. Tutaj w³anie Wêgrzynowscy zatrzymali siê na d³u¿ej.
W rodowisku miejscowej inteligencji, wród której by³ równie¿ Dmytro Zahu³ (18901944)  poeta, t³umacz i krytyk literacki zmar³y potem w ³agrze na
Ko³ymie, Maria dowiedzia³a siê o zwi¹zku pisarzy ch³opskich P³uh (19221932)
i wst¹pi³a do niego. Bêd¹c dzia³aczk¹ owiatow¹ i w pewnym sensie spadkobierczyni¹ doæ d³ugiej tradycji narodnictwa z jego kahanciuwanniam, czyli ide¹
szerzenia owiaty wród ludu przez absolwentki pensjonatów dla szlachetnie urodzonych dziewcz¹t, w nowych czasach szuka³a miejsca dla swojej liryki. Doæ
³atwy dostêp m³odzie¿y do mo¿liwoci publikowania mia³ w owych czasach te¿
wymiar bez w¹tpienia szlachetny, gdy¿ inspirowa³ do g³êbszego poznawania jêzyka ojczystego. Na Ukrainie w latach 20. rozwijano ró¿ne formy wiejskiej aktywnoci kulturowej  zak³adano czytelnie, chóry, kó³ka dramatyczne. Maria Karpiñska,
realizuj¹c w nowych warunkach misjê owiatowo-kulturow¹ wobec ziomków, bra³a
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udzia³ w odczytach, organizowa³a wystêpy m³odzie¿y wiejskiej w teatrzykach prezentuj¹cych szopki bo¿onarodzeniowe i obrzêdy noworoczne, popularne na Ukrainie kolêdowania i szczedrowania  odwiedzanie mieszkañców z ¿yczeniami noworocznymi z widowiskami obrzêdowymi. Pisa³a te¿ utwory dramatyczne dla
potrzeb ludowych kó³ek amatorskich.
W roku 1925 Wêgrzynowscy na stale zamieszkali w Kijowie. Maria pracowa³a jako nauczycielka jêzyka i literatury ukraiñskiej w szkole, w której przez pewien czas przed i po wojnie pracowa³ Maksym Rylski. Obie rodziny przyjani³y
siê ze sob¹. M¹¿ Marii zajmowa³ stanowisko rektora Wy¿szej Szko³y Melioracyjnej. Jako pisarka niestrudzenie wyra¿aj¹ca wiat Maria Karpiñska-Wêgrzynowska
by³a równie¿ niestrudzona w prowadzeniu wychowawczej misji w nie³atwych
warunkach w³adzy radzieckiej. Niew¹tpliw¹ jej zas³ug¹ by³o stworzenie w domu
swoistej atmosfery dla kultu s³owa. Jej trzy starsze córki, wywiezione przez okupantów na roboty przymusowe do Niemiec, pisa³y listy do rodziców w formie
wierszowanej, zwierzaj¹c siê z têsknoty za ojczyzn¹. To nie by³o pró¿ne estetyzowanie, lecz tradycja rodzinna. Zapiski osobiste, listy, refleksje w formie wierszowanej by³y norm¹ komunikacji w kulturalnej rodzinie ziemiañskiej prze³omu XIX
i XX wieku:
Ëåòè äóìêî, ëåòè áèñòðà
Êóäè ìåí³ òðåáà.
Äîæèäàþ äî÷îê ð³äíèõ
Ç-ï³ä ÷óæîãî íåáà. (s. 82)

W odpowiedzi jedna z córek pisa³a:
Äîáðîãî çäîðîâÿ, ëþáàÿ ðîäèíà,
Äîáðèé äåíü äàëåêà, ñëàâíà Óêðà¿íà,
Øëþ ïðèâ³ò ñåðäå÷íèé âàì ç ÷óæîãî êðàþ,
Ð³äíó çåìëþ-ìàò³ð ñåðöåì îáí³ìàþ. (s. 84)

Pewnie w³anie ta umiejêtnoæ przepuszczania ka¿dego wydarzenia i ka¿dego
odruchu serca przez tekst poetycki spowodowa³a, ¿e cztery córki Marii obra³y
profesjê wyk³adowcy filologii ukraiñskiej, francuskiej, angielskiej i hiszpañskiej,
a m³odszy syn Aleksander odziedziczy³ talent poetycki i pozostawi³ po sobie tomik
przepiêknych wierszy.
Na spuciznê twórcz¹ Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej sk³adaj¹ siê wiersze, poematy dramatyczne, opowiadania i nowele, a tak¿e misteryjne wizje-sny.
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W pierwszym neoromantycznym okresie twórczoci wyranie odczuwalny jest
jej m³odzieñczy zapa³, ³¹czenie motywów osobistych z motywami spo³ecznymi:
Îòàê, ÿê ïîòÿã
Ñåðåä íî÷³
Ïðîð³æå òåìðÿâó â³ê³â,
Ââ³ðâåòüñÿ ç ãàìîðîì ³ ñâèñòîì
Íîâå æèòòÿ...
² ÿ ï³äó òóäè. (s. 150)

Poetka czêsto ucieka siê do obrazów zarówno muzycznych, jak i malarskich:
Çàçîð³éòå ÿñíèì ñâ³òîì, çîð³ âå÷îðîâ³,
Íàòÿãí³òå ñð³áí³ ñòðóíè ³ç íåáà äîäîëó! (s. 4)

Ale nad wiatem otaczaj¹cej rzeczywistoci  czasami ciê¿kiej i smutnej,
czasami niebezpiecznej i krwawej  wy³ania siê wiat idealny:
Â öàðñòâî ñîíöÿ é âåñíè
ß ç òîáîþ ï³äó,
Â öàðñòâî ñîíöÿ é âåñíè
²ç ñîáîþ â³çüìó
Ò³ëüêè ìð³¿ ÿñí³. (s. 25)

Poetka bardzo wczenie zrozumia³a, ¿e do upragnionego celu, który okrela
jako woln¹ pieñ ziemi, prowadzi droga mêczeñska:
Øëÿõ äàëåêèé òóäè
Âåñü çàð³ñ òåðíàìè.
Ñê³ëüêè ñì³ëèõ ëÿãëî
Òóò âæå ïåðåä íàìè! (s. 25)

G³ówny akcent po³o¿ony zosta³ nie tyle na ten wymarzony punkt dojcia, co
na jego poszukiwanie. Ciernie, zakrwawione nogi, drut kolczasty jako wieniec  to
symboliczne znaki drogi.
Pejza¿ w poezji Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej jest wewnêtrznym, subiektywnym dowiadczeniem:
ßê ìÿêî ïî òðàâ³
Ëÿãàþòü ò³í³
×åðâîí³, çîëîò³,
Ðîæåâî-á³ë³.
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Òàê ìóçèêîþ ìð³é
ßñíèõ, ùàñëèâèõ
Äèòèíñòâî â³äïëèâà
Ó âèð³é ñèí³é.

Poszczególne elementy pejza¿u nawi¹zuj¹ do stanów psychiczno-emocjonalnych  ten chwyt artystyczny znany by³ ju¿ poezji barokowej, podobnie jak figura
poetycka marzenia sennego. Mistyczne wizje-sny, jako specyficzny gatunek prozatorski, wykorzystywa³a poetka, opisuj¹c tragiczny okres g³odu lat 30. (Kometa,
Wierzba, Miedziana kobieta, Ga³¹zka bzu, ¯mija). Fantasmagoryczne mary, potwory  to projekcje wewnêtrznego ja, ale nie by³y one tak przera¿aj¹ce, jak
rzeczywiste trupy na szubienicach w Kijowie z kartkami, na których nierównym
charakterem pisma by³o wypisane ludo¿erca.
W póniejszym okresie twórczoci (lata 40.50.), który nie by³ ju¿ tak bogaty, lecz wyró¿nia³ siê pog³êbionym psychologizmem, widoczne jest przejcie od
efektów kolorystycznych i dwiêkowych w obrazach wiata przedstawionego do
penetrowania egzystencjalnej g³êbi wiata:
Ïðîçîðà ãëèáèíà ³ ÷èñòîòà,
ßê êðàïëÿ, ç³òêàíà ³ç ìð³é.
À â ãëèáèí³ âòàºìíåíà ïå÷àëü
Ñìóòí³ ³ äîáð³ î÷³...

W dojrza³ej poezji ostatnich lat ¿ycia Maria Karpiñska wykorzystywa³a obrazy
koresponduj¹ce z folklorem. Nie by³y to ju¿ wzorzyste hafty ludowych metafor, lecz g³êbokie obrazy pokrewne z tymi z ludowej mitologii, jak np.
nieszczêcia, które opl¹tuj¹ cz³owieka, sprawiaj¹c, ¿e jego istnienie staje siê nieznone:
²äóòü ðÿäàìè ìî¿ ïå÷àë³,
²äóòü ÿê ñòàðö³, âàæêèé ¿õ ïóòü
Ãåí-ãåí çà îáð³é. À çà ïëå÷èìà
Â ñâî¿õ òîðáèíàõ á³äó íåñóòü.
Çàïàëè î÷³, áëàãàþòü äîë³.
¯õ ãîðå ãîíèòü â äàëåêó ïóòü.
²äóòü ïî ñâ³òó, ³äóòü ïî ùàñòÿ,
À çà ïëå÷èìà á³äó íåñóòü.

Plastyczna obrazowoæ tego wiersza nabiera mocy filozoficznego uogólnienia:
Jaki ma sens uparta pogoñ za szczêciem cz³owieka, który nie potrafi odrzuciæ
baga¿u w³asnych grzechów?

Dzia³alnoæ literacko-kulturowa Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej...
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Najbardziej znacz¹ce w pónej poezji Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej jest
d¹¿enie do harmonii kosmicznej, wyra¿ane za pomoc¹ symboliki astralnej, obrazu
¿ywio³ów i dominacji kolorystyki niebiesko-b³êkitnej:
Ïîäèâèñü íà ñèíº íåáî 
Çîð³ êðàïëÿòü, ÿê ðîñà.
Áà÷: òðåìòÿòü íà í³æíèõ ñòåáëàõ.
Áà÷: æèâóòü, ÿê òè ³ ÿ.

W tym wierszu przestrzeñ emocjonalna egzystencji zmienia siê w mistyczn¹:
ka¿dy mê¿czyzna i ka¿da kobieta  gwiazda. Taki te¿ jest motyw wiod¹cy
utworu ß éäó â ïîëå, gdzie, jak siê okazuje, zwykli radzieccy traktorzyci to
przybysze z ró¿nych planet.
W ostatnim okresie twórczoci kwestia wiadomoci narodowej, motywy
obywatelskie, uwarunkowania spo³eczne czy te¿ jakiekolwiek schematy ideologiczne nie nale¿¹ ju¿ do tematyki interesuj¹cej poetkê. Pozosta³o tylko wspó³prze¿ywanie, wspó³odczuwanie rany wiata jako swojej w³asnej. Ka¿da przygarbiona
postaæ na drodze jest odbierana jako osoba najbli¿sza w jej poni¿eniu i udrêczeniu. Poprzez coraz bardziej oszczêdne przedstawianie zdarzeñ, przez symbolizacjê
rzeczywistoci (Êóù³. Ðîñà. Êâ³òêè âð³âåíü ç Ñàíåþ. Á³ë³ ñò³íè õàòèíè.
Áàíäèò) poetka zmierza do pe³nego stopienia siê z rzeczywistoci¹ w s³owie.
Wyranej symbolizacji ulegaj¹ takie pojêcia, jak dusza, droga, gwiazdy, siew
ziarna, deszcz, promienie s³oñca i in.
Przepe³nia jej utwory mi³oæ o najwy¿szej sile, wrêcz ofiarna  do rodziny,
ojczyzny, ca³ego wiata; owa alchemia serca, która przemienia wiat w pieñ wolnoci:
ß ñåðöå ñâîº ðîçøìàòóþ
Íà â³íîê òîá³!
Êðîâüþ-ñë³çüìè ïåðåâþÁðèë³àíòàìè10 (s. 45)

U wierszu, pisanym nied³ugo przed mierci¹, a skierowanym do mê¿a, który
prze¿y³ j¹ 15 lat, poetka chwyta i zatrzymuje ulotn¹ chwilê zwyczajnego ¿ycia:
ß ³äó, ³äó äî òåáå êð³çü ðîêè.
Ñò³é, Íå ðóø. Äèâèñü. Ñïèí³òüñÿ,
Ãîðå, ñìåðòü, ñòðàæäàííÿ... Äâ³ ðóêè
Êð³çü òóìàí äî ìåíå ïðîñòÿãëèñÿ.
10

Te w³anie s³owa naszej babci Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej: ß ñåðöå ñâîº
ðîçøìàòóþ íà â³íîê òîá³ wraz z moim bratem Oleksandrem Koniewym przyjêlimy jako motto
kulturologicznej gazety Óêðà¿íñüê³ îáð³¿, któr¹ wydawalimy w Kijowie w latach 19911992 za
w³asny koszt, wierz¹c, ¿e w ten sposób przypieszymy nadejcie demokratycznych przemian
w naszym kraju.
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Wspominaj¹c odleg³¹ przesz³oæ, swoj¹ promienn¹ m³odoæ, autorka zwraca
siê ku przysz³oci i tym samym sprowadza j¹ do sfery absolutu:
Ïîì³æ íàìè ãð³çíèé ÷àñ ³ ïðîñò³ð.
² âåñåëêîþ çä³éìàþòüñÿ ìîñòè
Çâ³äñ³ëÿ ó þí³ñòü... ß ïðîõîäæó
Ïî ì³ñòî÷êó ò³ì ó öâ³ò âåñíè,
Øîâê òðàâè ³ êâ³òè ã³àöèíòó
À äî í³ã ñõèëÿþòüñÿ ñâ³òè.
[...]
ß ³äó, ³äó äî òåáå, õî÷ íå æäåø.
Õî÷ â³éíà ³ ãîðå ïîì³æ íàìè
ß áîþñü ïîâ³ðèòè... Òè éäåø
Ç ÿñíèì óñì³õîì äî ìåíå, ì³é êîõàíèé.

¯yciowa postawa Marii Karpiñskiej-Wêgrzynowskiej, wyra¿aj¹ca siê w jej
twórczoci, mo¿e byæ uznana za zjawisko typowe dla inteligencji ukraiñskiej pocz¹tku XX wieku, która w swej aktywnoci ³¹czy³a dwa  zdawa³oby siê przeciwstawne
czy pozornie skonfliktowane  d¹¿enia, mianowicie poczucie narodnickich zobowi¹zañ wobec ludu ukraiñskiego i wiernoæ wymogom sztuki s³owa, która wyra¿a
najg³êbsze odczucia, bêd¹ce znamionami stanu duchowej suwerennoci jednostki,
sytuuj¹cej w kosmicznych sferach miejsce cz³owieka jako istoty uniwersalnej.
Ðåçþìå
Ëèòåðàòóðíî-êóëüòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ìàðèè Êàðïèímcêåé-Âåíãæèíîâñêåé
â êîíòåêñòå óêðàèíñêîãî ìîäåðíà
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ æèçíåííûé ïóòü è òâîð÷åñòâî ìàëîèçâåñòíîé óêðàèíñêîé
ïîýòåññû ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Ìàðèè Êàðïèíñêîé-Âåíãðåíîâñêîé (18991963), ÷ëåíà
ñîþçà êðåñòüÿíñêèõ ïèñàòåëåé Ïëóã (19221925). Â 2007 ãîäó â Êèåâå âïåðâûå áûëî èçäàíî
ñîáðàíèå ïðîèçâåäåíèé ïèñàòåëüíèöû Àêêîðäû ïå÷àëè.

Summary
Maria Karpiñska-Wêgrzynowska's literary and cultural activity in the context
of Ukrainian modernism
The article analyzes the life and poetry of a little-known Ukrainian poet of the Polish origin Maria
Karpinska-Wengrenowska (18991963), a member of the union of the country writers Plough (19221925).
In 2007, in Kiev the book Chords of grief of this writer was published for the first time.
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Öâåòîâûå ëåêñåìû êàê ñðåäñòâî âûðàæåíèÿ
àêñèîëîãè÷åñêèõ êàòåãîðèé â ïîýìå Àäàìà Ìèöêåâè÷à
Ïàí Òàäåóø
Ïðîáëåìàòèêà ÿçûêîâûõ êàðòèí ìèðà â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå, êàê
èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ 1, ÷òî âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåòñÿ àêòèâíî ïðîÿâëÿåìîé îáùåé òåíäåíöèåé ê ýêñïëàíàòîðíîñòè
ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ê âûõîäó â ïîèñêè âíåøíèõ äåòåðìèíàöèé
ðàçëè÷íûõ ñôåð ÿçûêîâîãî ñóùåñòâîâàíèÿ2. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîáëåìàòèêà
ïðåäñòàâëåíà öåëûì ðÿäîì íàïðàâëåíèé, ñðåäè êîòîðûõ îäíèì èç íàèáîëåå
ïðèîðèòåòíûõ ÿâëÿåòñÿ åå àêñèîëîãè÷åñêèé àñïåêò. Âîïðîñ î òîì, ÷òî
ïðåäñòàâëÿåò öåííîñòü äëÿ Âñåáûòèÿ, è ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ â ÷àñòíîñòè,
âïåðâûå áûë ñôîðìóëèðîâàí Ñîêðàòîì: ×òî åñòü áëàãî?. È ýòîò âîïðîñ
â îáùåé òåîðèè öåííîñòåé äî ñèõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ îñíîâíûì3.
Â ðàçðåøåíèè äàííîé ïðîáëåìû áåçóñëîâíî ïåðñïåêòèâíûì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå öåííîñòíûõ êàòåãîðèé ÷åðåç òåêñò, îòðàæàþùèé
ñóòü äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ êàê îòäåëüíîé íàöèè, òàê è ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì.
Ïðè ýòîì, ÷åì çíà÷èìåå ëè÷íîñòü àâòîðà òåêñòà, åãî öåííîñòíûå
îðèåíòèðû, òåì áîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò òàêîé òåêñò â ñîîòâåòñòâóþùèõ àêñèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.
Â äàííîé ñòàòüå îáúåêòîì òàêîãî èçó÷åíèÿ ÿâèëñÿ àêñèîëîãè÷åñêèé
ôðàãìåíò êàðòèíû ìèðà, ðåïðåçåíòèðóåìîé òåêñòîì ïîýìû Àäàìà
1 Ñì. íàïðèìåð: À.Ï. Áàáóøêèí, Êàðòèíà ìèðà â êîíöåïòîñôåðå ÿçûêà, [â:] ßçûê
è íàöèîíàëüíîå ñîçíàíèå, Âûï.2, Âîðîíåæ 1999; R. Grzegorczykowa, Pojêcie jêzykowego obrazu wiata, [â:] Jêzykowy obraz wiata, pod. red. J. Bartmiñskiego, Lublin 1990; Å.Ñ. Êóáðÿêîâà,
ßçûêîâîå ñîçíàíèå è ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà, [â:] Ôèëîëîãèÿ è êóëüòóðà. Ìàòåðèàëû
Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ÷. 1, Òàìáîâ 1999; Ä.Ñ. Ëèõà÷åâ, Êîíöåïòîñôåðà ðóññêîãî
ÿçûêà, Èçâ. ÐÀÍ, ÑËß, Ìîñêâà 1993; Ç.Ä. Ïîïîâà, È.À. Ñòåðíèí, Î÷åðêè ïî êîãíèòèâíîé
ëèíãâèñòèêå, Âîðîíåæ 2001; Å.Ñ. ßêîâëåâà, Î íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ ïðîñòðàíñòâà â ðóññêîé
ÿçûêîâîé êàðòèíå ìèðà, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 1993, ¹ 4.
2 Êàðòèíû ðóññêîãî ìèðà: àêñèîëîãèÿ â ÿçûêå è òåêñòå, Òîìñê 2005, ñ. 6.
3 Ñì.: Ôèëîñîôñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, Ìîñêâà 1983, ñ. 763.
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Ìèöêåâè÷à Ïàí Òàäåóø, à èìåííî ïðåäñòàâëåííûìè â íåì öâåòîâûìè
ëåêñåìàìè, êîòîðûå, ÿâëÿÿñü íîìèíàòîðàìè ìíîãîöâåòíîãî îêðóæàþùåãî
ìèðà, åñòåñòâåííî, ñòàíîâÿòñÿ íîñèòåëÿìè êîëîññàëüíîãî ýìîòèâíîîáðàçíîãî ïîòåíöèàëà, ðåàëèçóåìîãî â öåëîì ðÿäå ñèìâîëîâ, ïîëó÷àþùèõ
íåïîñðåäñòâåííóþ îòðàæåííîñòü â ðàçëè÷íûõ ÿçûêîâûõ êàðòèíàõ ìèðà. Êàê
îòìå÷àåò Àííà Âåæáèöêà, ñóùåñòâóåò íåêàÿ ñóáñòàíöèîíàëüíàÿ
òîæäåñòâåííîñòü öâåòà è îáúåêòà èç ìèðà »ðåàëüíîñòü«, îñíîâàííàÿ íà
ðÿäå óíèâåðñàëüíûõ êàòåãîðèé çðèòåëüíûõ âîñïðèÿòèé4.
Ñêðûòûå ñåìàíòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè öâåòîâûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö
â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçóþòñÿ â ïîýìå Ìèöêåâè÷à Ïàí Òàäåóø, ãäå öâåòà
è êðàñêè, êàê îòìå÷àåò îäèí èç ëó÷øèõ åå ïåðåâîä÷èêîâ Ñâÿòîñëàâ
Ñâÿöêèé, èãðàþò îãðîìíóþ ðîëü5. Íà ðîñêîøíîå èçîáèëèå êðàñîê
â äàííîé ïîýìå óêàçûâàåò è Ìàêñèì Ðûëüñêèé, çàìå÷àÿ ïðè ýòîì, ÷òî
Ìèöêåâè÷ â ñâîåé öâåòîâîé ïàëèòðå ñî÷åòàåò ñàìûå ðàçëè÷íûå òîíà, íå
áîÿñü âïàñòü â äèñãàðìîíèþ, êàê íå áîèòñÿ ýòîãî ñàìà ïðèðîäà, ñòàâÿ
èíîãäà ðÿäîì ñîâåðøåííî »ïðîòèâîïîêàçàííûå« ýñòåòèêîé öâåòà è äîñòèãàÿ ýòèì íåîæèäàííûõ è ïðèÿòíûõ äëÿ ãëàç ýôôåêòîâ6.
Âñå ýòî ðîñêîøíîå èçîáèëèå öâåòîâ è êðàñîê â ïîýìå Ïàí Òàäåóø
àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ ïðåæäå âñåãî ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ íàèáîëåå çíà÷èìûõ
äëÿ àâòîðà öåííîñòíûõ êàòåãîðèé, ñîîòíåñåííûõ ñ ïîíÿòèÿìè ðîäèíà,
áîã. Ïîýòîìó íå ñëó÷àéíî, ÷òî ñðåäè âñåõ öâåòîâ êîìïîçèöèîííî çäåñü
îñîáî âûäåëÿåòñÿ ñèíèé öâåò, öâåò sacrum, îòñûëàþùèé, êàê çàìå÷àåò Ewa
Tele¿yñska,  do wy¿szych wartoci7.
Litwo, ojczyzno moja!8  òàê íà÷èíàåòñÿ ïîýìà. Çàòåì ñðàçó æå ïîñëå
îáðàùåíèÿ ê Pannie wiêtej, ïðèñóòñòâèå êîòîðîé îùóùàåòñÿ íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ïîâåñòâîâàíèÿ, ïîÿâëÿåòñÿ íå ìåíåå çíà÷èìûé äëÿ
âûðàæåíèÿ àâòîðñêîé èäåè îáðàç ñèíåãî Íåìàíà (b³êkitny Niemen) êàê
ñèìâîë ìàëîé ðîäèíû ïîýòà, îòêðûâàþùèé èñïîëíåííûé ãàðìîíèè ìèð
ïðåêðàñíîãî.
Îäíàêî ðîäèíà äëÿ Ìèöêåâè÷à  ýòî íå òîëüêî ìîãó÷èé ñèíèé Íåìàí,
íî è âå÷åðíèé ïðóä â ìèã òðåâîæíîãî îæèäàíèÿ ïðèáëèæàþùåéñÿ ãðîçû,
4
5

A. Âåæáèöêàÿ, op.cit.
Ñ. Ñâÿöêèé, Àäàì Ìèöêåâè÷ è Ïàí Òàäåóø, [â:] Àäàì Ìèöêåâè÷, Ïàí Òàäåóø èëè
ïîñëåäíèé íàåçä íà Ëèòâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1998, ñ. 347.
6 Ì. Ðûëüñêèé, Ïîýçèÿ Àäàìà Ìèöêåâè÷à, Ìîñêâà 1956, ñ. 75.
7 E. Tele¿yñska, Nazwy barw w twórczoci Cypriana Norwida, Warszawa 1994, ñ. 11.
8 Çäåñü è äàëåå öèòàòû ïðèâîäÿòñÿ ïî èçäàíèþ: A. Mickiewicz, Dzie³a poetyckie, Nowogródek 1933.
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öâåòîâûì íîìèíàòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çàêðåïëåííàÿ çà áîëåå íàñûùåííûìè îòòåíêàìè ñîîòâåòñòâóþùåé òîíàëüíîñòè ëåêñåìà modry: Jeden staw,
co toñ jasn¹ i brzeg mia³ piaszczysty, Modr¹ piersi¹ jêk wyda³ cichy, uroczysty.
Ðåïðåçåíòàöèÿ âûñøèõ öåííîñòíûõ êàòåãîðèé â ïîýìå Ïàí Òàäåóø
îñóùåñòâëÿåòñÿ è ÷åðåç öâåòîîáðàçû íåáà, ïðè÷åì èìåííî íåáà îò÷èçíû,
ñâîåé ïîäâèæíîñòüþ (áåñêîíå÷íîé ñìåíîé êîíôèãóðàöèè îáëàêîâ) ÷åòêî
ïðîòèâîïîñòàâëåííîãî ÷óæîìó äëÿ Òàäåóøà íåáó Èòàëèè, àññîöèèðóþùåìóñÿ â åãî ñîçíàíèè ñ ëàçóðíîé ãëàäüþ ëüäà. Ñð.: B³êkitne, czyste
 wszak to jak zmarz³a woda! è Tabun zmienia siê w okrêt i wspania³e p³ynie
Cicho, zwolna, po niebios b³êkitnej równinie! Íå ñëó÷àéíî ïîýòîìó îáðàç
ñèíåãî íåáà, ñâîåé ìàñøòàáíîñòüþ âûçûâàþùèé ïðåäñòàâëåíèå î áåçìåðíûõ ïðîñòîðàõ ìîðÿ, çíàìåíóåò íà÷àëî âåëèêîãî ïðàçäíèêà Najwiêtszej Panny Kwietnej : Niebo czyste, woko³o ziemi obci¹gniête, Jako morze wisz¹ce,
ciche... Z boku chmurka bia³a... Podlatuje i skrzyd³a w b³êkicie zanurza.
Â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ,
îòðàæåííûõ â êîíöåïòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ïîýìû, ëåêñåìû ñî çíà÷åíèåì
ñèíåãî öâåòà ðåàëèçóþòñÿ è ïî îòíîøåíèþ ê öâåòîâîé îêðàñêå ãëàç, ïðè÷åì
ïî÷òè âî âñåõ ñëó÷àÿõ ãëàç îñîáî ëþáèìûõ àâòîðîì ãåðîåâ: Òàäåóøà è Çîñè,
 ñâîåé äóõîâíîé ñóùíîñòüþ âîïëîùàþùèõ åãî ïðåäñòàâëåíèå î ðîäèíå.
Ïðè ýòîì íîìèíàòîðàìè ñòîëü çíà÷èìîãî äëÿ Ìèöêåâè÷à ñèíåãî öâåòà â åãî
ñîîòíåñåííîñòè ñ äàííûìè îáðàçàìè òàêæå ÿâëÿþòñÿ ëåêñåìû b³êkitny è modry: Przy nim dziewczê... wznosi oczki b³êkitne, jak bratki, Ku oczom ch³opca...; Umilk³a i spuci³a g³owê: oczki modre Ledwie stuli³a... Milcza³a, sypi¹c
³zami, jako brylantami (î Çîñå); Gdy te s³owa... mówi³ ch³opiec m³ody, Zawieci³y mu... dwie ³zy na wielkich, b³êkitnych renicach (î Òàäåóøå). Ïðè ýòîì,
åñëè ýñòåòè÷åñêàÿ âûðàçèòåëüíîñòü ëåêñåìû b³êkitny îáóñëîâëèâàåòñÿ åå
èçíà÷àëüíîé ñîîòíåñåííîñòüþ ñ ïðåäñòàâëåíèåì î íåáå, à çíà÷èò, î Áîãå9,
òî ñîîòâåòñòâóþùèå âîçìîæíîñòè åå ñèíîíèìà modry âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ åå ýòèìîëîãè÷åñêîé ñîîòíåñåííîñòüþ ñ öâåòîîáðàçîì ïîëåâîãî öâåòêà
âàñèëüêà (ñð. modry  modrak, chaber, od koloru, Ñë. Áðþêíåðà).
Îäíàêî â ýòîì ìèðå ïåðâîçäàííîé ãàðìîíèè çíà÷èì êàæäûé öâåò.
Ïîýòîìó ojczyzny ³ono äëÿ Ìèöêåâè÷à  ýòî íå òîëüêî b³êkitny Niemen èëè
niebios b³êkitna równina, íî è ³¹ki zielone, pola wyz³acane pszenic¹, posrebrzane ¿yto, bursztynowy wierzop, gryka, jak nieg bia³a, panieñskim rumieñcem
9 Ñì.: Ð. Àëèìïèåâà, Ñïîñîáû âûðàæåíèÿ öâåòîâîãî ïðîñòðàíñòâà, ñîîòíåñåííîãî
ñ êîíöåïòîì ñèíèé â òåêñòàõ À. Ìèöêåíâè÷à, Acta Polono-Ruthenica VI, Olsztyn 2001,
ñ. 456457.
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dziêcielina pa³a. È âñå ýòè îáðàçû ñîçäàþò îùóùåíèå ìíîãîöâåòèÿ êàê
îäíîãî èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ äëÿ äàííîé ïîýìû õóäîæåñòâåííîèçîáðàçèòåëüíûõ ïðèåìîâ.
Îäíàêî â êà÷åñòâå ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ âûñøèõ æèçíåííûõ öåííîñòåé
â òåêñòå ïîýìû Ïàí Òàäåóø, íàðÿäó ñ ñèíèì, êàê îñîáî çíà÷èìûå ïîëó÷àþò
ðåàëèçàöèþ êðàñíûé, áåëûé è çåëåíûé öâåòà. È ýòî íå ñëó÷àéíî.
Òàê, êðàñíûé öâåò áîãàòîé ãàììîé ñâîèõ îòòåíêîâ ñîîòíîñèòñÿ
ñ ñàìûìè ðàçëè÷íûìè ðåàëèÿìè áûòèÿ, îäíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîëíöå
êàê ãëàâíûé èñòî÷íèê æèçíè íà çåìëå. Âîçìîæíî, ïîýòîìó äàííûé öâåò
áûë îñìûñëåí â êà÷åñòâå îäíîãî èç öâåòîâûõ ñèìâîëîâ Ïîëüøè. Âìåñòå
ñ áåëûì öâåòîì îí îïðåäåëÿåò âîñõîäÿùóþ ê XVII âåêó ñèìâîëèêó
ïîëüñêîãî íàöèîíàëüíîãî ôëàãà (áåëî-êðàñíûé) è ãåðáà (áåëûé îðåë íà
êðàñíîì ôîíå). Ðàçâèâàÿ ýòó òåìó, Âàëåíòèíà Êóëüïèíà ñïðàâåäëèâî
çàìå÷àåò, ÷òî áåëûé öâåò â äàííûõ ñèìâîëè÷åñêèõ îáðàçàõ íàèáîëåå
óñòîé÷èâî àññîöèèðóåòñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèåì î ÷èñòîòå, à êðàñíûé ìîæåò
óêàçûâàòü íà êðîâü è òåì ñàìûì íà ëþáîâü ê ðîäèíå, çà êîòîðóþ
ïðîëèâàåòñÿ êðîâü10.
Øèðîêèé äèàïàçîí ñâîèõ àêñèîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé êðàñíûé
öâåò, âûðàæàåìûé ÷åðåç ñîîòâåòñòâóþùèå ëåêñåìû (czerwony, rubinowy,
purpurowy, krwawy, ró¿owy, ró¿any, ognisty, promienisty), ðåàëèçóåò
â ñåìàíòè÷åñêîé çîíå ñîëíöå (ñîëíå÷íûå çîðè, ëó÷è, îòñâåòû ñîëíöà).
Ïðè ýòîì îñîáóþ çíà÷èìîñòü âûÿâëÿþò öâåòîîáðàçû óòðåííèõ çîðü,
â êà÷åñòâå öâåòîâîãî íîìèíàòîðà êîòîðûõ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
èñïîëüçóþòñÿ ëåêñåìû, ýòèìîëîãè÷åñêè âîñõîäÿùèå ê êîðíÿì *rud-; *ró¿(rumieniec, rumieni siê, ró¿owy, ró¿any), ÷òî îáóñëîâëèâàåòñÿ èõ èçíà÷àëüíîé
ñåìàíòèêîé è ñïåöèôèêîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â äðåâíèõ ñëàâÿíñêèõ
òåêñòàõ11. Ñð.: Niebo... ró¿owe, biegn¹ pierwsze promyki s³oneczne..., wiat³o
ró¿owe... Îäíàêî ñàì ôàêò ñîëíå÷íîãî âîñõîäà, âîçâåùàþùåãî íîâûé äåíü,
íàñòîëüêî çíà÷èì äëÿ ïîýòà-ðîìàíòèêà, ÷òî äëÿ åãî àäåêâàòíîãî
îòîáðàæåíèÿ èñïîëüçîâàíèå ëèøü íîìèíàòîðîâ öâåòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íåäîñòàòî÷íûì. Óñèëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî çðèòåëüíîãî âïå÷àòëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â òåêñò ñâåòîâûõ è öâåòî-ñâåòîâûõ
ëåêñåì, òàêèõ, êàê ognisty, promienisty, z³oto, srebro, brylant è äð. Òàê, s³u10 Â.Ã. Êóëüïèíà, Ëèíãâèñòèêà öâåòà. Òåðìèíû öâåòà â ïîëüñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ,
Ìîñêâà 2001, ñ. 428.
11 Ñì.: Í. Áàõèëèíà, Èñòîðèÿ öâåòîîáîçíà÷åíèé, Ìîñêâà 1975, ñ. 118; Ð.Â. Àëèìïèåâà,
Ñåìàíòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ñëîâà è ñòðóêòóðà ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ãðóïïû, Ëåíèíãðàä
1986, ñ. 90.
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pem ognistym îòáëåñêè âîñõîäÿùåãî ñîëíöà ëîæàòñÿ íà ÷åëî ñïÿùåãî
Òàäåóøà; tysi¹cem promieni, çîëîòîì, ñåðåáðîì, ïóðïóðíûì ñâå÷åíèåì
âîçâåùàåò îíî î ñåáå ñòàðîìó Ìàòåêó; jako strza³y brylantowe, åãî ëó÷è
ïðîíèêàþò ê óìèðàþùåìó ßöåêó Ñîïëèöå (Ðîáàêó) è îêðóæàþò ñëàâíîå
÷åëî ãåðîÿ çîëîòûì íèìáîì, êàê âå÷íûì îðåîëîì. Îäíàêî ñîîòâåòñòâóþùèå
öâåòîîáðàçû ñëóæàò íå òîëüêî ñðåäñòâîì ïåðåäà÷è îïðåäåëåííîãî
öâåòîâîãî âèäåíèÿ (êàê ýòî ñëåäóåò èç âûøåïðèâåäåííûõ ïðèìåðîâ), íî
îäíîâðåìåííî ñ ýòèì îñóùåñòâëÿþò ÷ðåçâû÷àéíî âàæíóþ äëÿ âûðàæåíèÿ
àâòîðñêîé ïîçèöèè àêñèîëîãè÷åñêóþ (îöåíî÷íóþ) ôóíêöèþ. Òàê, äëÿ
Òàäåóøà ñâåò óòðåííåé çàðè ÿâèëñÿ ïðåäâåñòíèêîì ñóäüáîíîñíîãî
ñáëèæåíèÿ ñ Çîñåé, êàê áû âûøåäøåé èç ñàìèõ ãëóáèí ïîëüñêîãî
íàöèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ è ïîëüñêîé ïðèðîäû. Âñïîìíèì åå îáðàùåííûå
ê ñîëíöó òîíêèå äåâè÷üè ïàëüöû (drobne palce), êîòîðûå ïîä
ïðîíèçûâàþùèìè èõ ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè êàæóòñÿ ðóáèíîâûìè (jakby rubinowe). Ïðè ýòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ àâòîðñêîé èäååé î íåðàçðûâíîì
åäèíñòâå ÷åëîâåêà è ïðèðîäû êðàñêè ñîëíå÷íûõ çîðü îðãàíè÷åñêè
ñëèâàþòñÿ ñ öâåòîïèñüþ, ñîîòíîñèìîé ñ öåíòðàëüíûìè îáðàçàìè ïîýìû
 Çîñè è Òàäåóøà: rumieni³ siê i wzdycha³ (î Òàäåóøå); I z¹bki, co, jak
per³y wród koralów, wiec¹. I lica, choæ od s³oñca zas³aniane d³oni¹ ró¿ow¹,
same ca³e jak ró¿e siê p³on¹ (î Çîñå).
Êàê ñèìâîë ñàìîé æèçíè ñâåò âîñõîäÿùåãî ñîëíöà âîñïðèíèìàåòñÿ
â òåêñòå, ñîîòíåñåííîì ñ îäíèì èç îñîáî çíà÷èìûõ ïåðñîíàæåé ïîýìû
 Ìàòåêîì Äîáæèíñêèì, ÷åé îáðàç íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ ïðåäñòàâëåíèåì
î ãàðìîíèè Âñåáûòèÿ, ñïðàâåäëèâîñòè è ìèëîñåðäèè. ×åðåç ñâåòî-öâåòîâîé
îáðàç âîñõîäà ñîëíöà, ÷åðåç çîëîòîé íèìá, â êîòîðîì ñëèâàþòñÿ åãî ëó÷è,
ïî ñóòè, ïðîèñõîäèò ïîñìåðòíîå âîçâåëè÷èâàíèå íàöèîíàëüíîãî ãåðîÿ,
èñòèííîãî áîðöà çà ñâîáîäó ðîäèíû ßöåêà Ñîïëèöû, íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
ïîâåñòâîâàíèÿ âûñòóïàþùåãî ïîä âûìûøëåííûì èìåíåì êñåíäçà Ðîáàêà.
Çíà÷èòåëüíóþ àêñèîëîãè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ ñîäåðæàò è ðåàëèçóþùèåñÿ â ïîýìå öâåòîáðàçû ñîëíå÷íûõ çàêàòîâ, â ñòóêòóðå êîòîðûõ
îùóùàåòñÿ àêòèâíîå ïðèñóòñòâèå ëåêñåì ñîáñòâåííî êðàñíîãî öâåòîâîãî
òîíà: czerwony, purpurowy, krwawy  ÷òî ïî àññîöèàöèè ñ îãíåì (ïîæàðîì),
êðîâüþ íà êîííîòàòèâíîì óðîâíå ñïîñîáñòâóåò âûðàæåíèþ ÷óâñòâà
òðåâîãè, íî îäíîâðåìåííî è îùóùåíèÿ æèçíåííîé ñèëû è ýíåðãèè. Èìåííî
â òàêîì ýìîöèîíàëüíîì êëþ÷å âîñïðèíèìàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
öâåòîîáðàç, ïîÿâëÿþùèéñÿ â ïåðâîé ãëàâå ïîýìû è ðåàëèçóþùèéñÿ
â ñëåäóþùèõ ìèêðîêîíòåêñòàõ: Ca³e zaczerwieniono, jak zdrowe oblicze Gospodarza, Czerwone, jak po¿ar na dachu. Ñ îðèåíòàöèåé íà ìàêðîêîíòåêñò
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äàííûé îáðàç ìîæåò áûòü âîñïðèíÿò êàê ñèìâîë çäîðîâîé íàðîäíîé ñèëû,
íî âìåñòå ñ òåì è êàê ñèìâîë ãðÿäóùèõ òðåâîæíûõ ñîáûòèé.
Íåÿñíîå ÷óâñòâî òðåâîãè âûðàæàåòñÿ è ÷åðåç öâåòîîáðàç ñîëíå÷íîãî
çàêàòà, êîòîðûé ïîëó÷àåò ðåàëèçàöèþ â êîíöå ïîýìû êàê çíàê ãàðìîíèè
è áëàãîäåíñòâèÿ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è ñàìî íàçâàíèå ãëàâû: Kochajmy
siê!,  â îñíîâå êîòîðîãî, áåçóñëîâíî, íàõîäèòñÿ îäíà èç ãëàâíûõ çàïîâåäåé
Íîâîãî Çàâåòà  äà ëþáèòå äðóã äðóãà, êàê ß âîçëþáèë âàñ (Èî., XIII,
ñ. 34)  çàïîâåäü, áëèçêàÿ Ìèöêåâè÷ó íå òîëüêî êàê ïîýòó-êàòîëèêó, íî
è êàê ïîýòó-ãðàæäàíèíó, âåðóþùåìó â áåçãðàíè÷íûå ñèëû ñâîåãî íàðîäà,
â åãî ãðÿäóùóþ ïîáåäó â áîðüáå çà îñâîáîæäåíèå îòå÷åñòâà.
Ðåïðåçåíòàöèÿ ñëîæíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îùóùåíèé è ñîîòíåñåííûõ
ñ íèìè îöåíîê îñóùåñòâëÿåòñÿ è ÷åðåç ñèñòåìó öâåòîîáðàçîâ, âêëþ÷àþùèõ
â ñâîé ñîñòàâ öâåòîâûå íîìèíàòîðû ëèöà, ãóá, ôðàãìåíòîâ ôëîðû è ôàóíû,
à òàêæå àðòåôàêòîâ, îòðàæàþùèõ ñóùíîñòü íàöèîíàëüíîé ïîëüñêîé
êóëüòóðû (ïðåäìåòû áûòà, îäåæäû, íàöèîíàëüíîé ñèìâîëèêè). Ïðè ýòîì
àêñèîëîãè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü äàííûõ öâåòîîáðàçîâ çàìåòíî óñèëèâàåòñÿ çà
ñ÷åò èõ îðãàíè÷íîé ñîîòíåñåííîñòè â ñòðóêòóðå åäèíîãî êóëüòóðíîãî
ïðîñòðàíñòâà, ïîëó÷àþùåãî îòðàæåííîñòü â ïîýòè÷åñêèõ òåêñòàõ
Ìèöêåâè÷à, ãäå, íàïðèìåð, ðÿáèíà, ïîäîáíî äåâóøêå, ìîæåò çàðäåòüñÿ
ðóìÿíöåì (Jarzêbiny ze wie¿ym pasterskim rumieñcem), à ðóìÿíåö äåâóøêè
ðåïðåçåíòèðóåòñÿ ÷åðåç îáðàç ðÿáèíû (Kraniejsze od jarzêbin zajania³y lica:
To jagód lub orzechów zbieraczka, dziewica).
Âûñîêèì îáðàçíî-îöåíî÷íûì ïîòåíöèàëîì ðàñïîëàãàþò è ëåêñåìû
 íîìèíàòîðû áåëîãî öâåòà (bia³y, per³owy, nie¿ny, srebrny), êîòîðûé
â ïîëüñêîì íàöèîíàëüíîì ñîçíàíèè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ñëîâàðè,
îòðàæàåòñÿ êàê ñèìâîë ÷èñòîòû, íåïîðî÷íîñòè, ñâåòà, à â ñîîòíåñåííîñòè
ñ ïðåäñòàâëåíèåì î Áîãå  ñâÿòîñòè è ñîâåðøåíñòâà (Cì., íàïðèìåð, Leksykon symboli, ñ. 16). Ïîýòîìó òàê øèðîê äèàïàçîí ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ öâåòîîáðàçîâ â ïîýòè÷åñêîé ñèñòåìå Ìèöêåâè÷à, è â ÷àñòíîñòè
â ïîýìå Ïàí Òàäåêóø: bia³y ob³ok, bia³y kwiat, bia³y ptak, bia³y nieg
 ÿâëåíèÿ ïðèðîäû; bia³e jak niegi lica, bia³e r¹czki, nie¿na rêka, rêce jak
per³y, bia³e zêby  âíåøíîñòü ÷åëîâåêà; bia³e szaty, bia³y ubiór, bia³a sukienka, bia³a chustka  îäåæäà è åå äåòàëè. Ïðè ýòîì è â äàííûõ ñëó÷àÿõ
îäíîâðåìåííî ñ ðåïðåçåíòàöèåé áåëîãî öâåòà, à òî÷íåå, èìåííî ÷åðåç íåå,
îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîðñêàÿ îöåíêà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðñîíàæåé è ÿâëåíèé
îêðóæàþùåãî ìèðà.
Îòìå÷åííûå îöåíî÷íûå ïîòåíöèè áåëîãî öâåòà ïðåæäå âñåãî îïðåäåëÿþòñÿ øèðîêèìè ýìîòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè îñíîâíîãî âûðàçèòåëÿ
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áåëîãî öâåòà  ëåêñåìû bia³y, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíî ñ åå ýòèìîëîãè÷åñêîé ñîîòíåñåííîñòüþ ñ èíäîåâðîïåéñêèì êîðíåì *-bhâ (-bhç) cî
çíà÷åíèåì ñâåòèòü, ñèÿòü, áëåñòåòü; ñð. äð.-èíä. bhâti  ñèÿòü, áëåñòåòü,
bhâlam  ñèÿíèå, ñâåò (Ñë. Áðþêíåðà, Ñë. Ïðåîáðàæåíñêîãî, Ñë. Ôàñìåðà).
Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, íå ìîãëî íå ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
àêòèâèçàöèè â ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ëåêñåìû bia³y êîìïëåêñà
êîííîòàòèâíûõ ïðèçíàêîâ, îáúåäèíåííûõ ïðåäñòàâëåíèåì î ïðåêðàñíîì,
à ñëåäîâàòåëüíî, íå ìîãëî íå ïðèäàòü äàííîé ëåêñåìå îñîáîé
àêñèîëîãè÷åñêîé çíà÷èìîñòèè, ÷òî è ïîëó÷àåò îòðàæåííîñòü â ïîýìå Ïàí
Òàäåóø.
Â ïëàíå ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò
çåëëíûé öâåò, öâåò åæåãîäíîãî îáíîâëåíèÿ ïðèðîäû, öâåò íàäåæäû, æèçíè
(ñì. Leksykon symboli, ñ. 183). Â ñâîåé çàêðåïëåííîñòè çà êîíöåïòîì
Çåìëÿ îí ñèìâîëè÷åñêè ïðîòèâîïîñòàâëåí ñèíåìó öâåòó êàê ñàêðàëüíîìó,
íåáåñíîìó12.
Â òåêñòàõ Ìèöêåâè÷à çåëåíûé öâåò ïðåäñòàâëåí ðåïðåçåíòàöèÿìè
ãðóïïû çåëåíûé è ëåêñåìàìè, ýòèìîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûìè ñ íàèìåíîâàíèåì äðàãîöåííîãî êàìíÿ szmaragd (èçóìðóä).
×òî æå êàñàåòñÿ ýñòåòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè çåëåíîãî öâåòà êàê
êîìïîíåíòà èäèîñòèëÿ Ìèöêåâè÷à, òî îíà ïðåæäå âñåãî îïðåäåëÿåòñÿ åãî
ïðèîðèòåòíîñòüþ â ïîëüñêîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðå. Ëþáèìûé ïîëüñêèé
öâåò  çåëåíûé,  îòìå÷àåòñÿ â ñîâðåìåííûõ êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèÿõ13. Ñîîòâåòñòâóþùåå îñìûñëåíèå çåëåíîãî öâåòà â ïîëíîé
ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêå åãî ðåàëèçàöèè â ïîäëèííî íàðîäíîé ýïîïåå
 ïîýìå Ïàí Òàäåóø, ãäå îí èñïîëüçóåòñÿ êàê íåïðåìåííûé àòðèáóò
â ðåïðåçåíòàöèÿõ ñîîòíåñåííûõ ñ îáðàçîì Ðîäèíû êàðòèí ïðèðîäû.
Î âûñîêîé àêñèîëîãè÷åñêîé çíà÷èìîñòè çåëåíîãî öâåòà â ýñòåòè÷åñêîì
ïðîñòðàíñòâå ïîýìû ñâèäåòåëüñòâóåò è ñëåäóþùèé êîìïîçèöèîííûé
ïðèåì: ïîýìà îòêðûâàåòñÿ ïåéçàæíîé çàðèñîâêîé, ãäå çåëåíûé öâåò
ðåàëèçóåòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì åäèíñòâå ñ ñèíèì öâåòîì (przyno moj¹
duszê utêsknion¹ Do tych pogórków lenych, do tych l¹k zielonych... nad b³êkitnym Niemnem rozci¹gnionych...),  è çàêàí÷èâàåòñÿ öâåòîîáðàçîì ñêðîìíîãî
íàðîäíîãî âåíêà, â ñòðóêòóðå êîòîðîãî îðãàíè÷íî ñî÷åòàþòñÿ ýòè æå äâà
öâåòà: Wianek rêkami wieniaczki usnuty Z modrych b³awatków i zielonej
ruty....
12
13

Ñì. E. Tele¿yñska, op. cit., ñ. 12.
Cì., íàïðèìåð: Â.Ã. Êóëüïèíà, Ëèíãâèñòèêà öâåòà..., ñ. 406.
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Âûñòóïàþùèé â òåñíîì åäèíñòâå ñ äðóãèìè öâåòàìè çåëåíûé öâåò
âìåñòå ñ íèìè àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ àâòîðîì ïðè ñîçäàíèè ñèìâîëè÷åñêîãî
îáðàçà Ëèòâû-Ïîëüøè, ÷òî, â ÷àñòíîñòè, âûÿâëÿåòñÿ â öâåòîâûõ äåòàëÿõ
íàöèîíàëüíîãî æåíñêîãî êîñòþìà, ãäå äàííûé öâåò, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
ñîîòâåòñòâóþùèå ëåêñè÷åñêèå ðåàëèçàöèè, ïîëó÷àåò îòðàæåííîñòü
â îðãàíè÷íîì åäèíñòâå ñ äðóãèìè ïðèîðèòåòíûìè öâåòàìè: êðàñíûì
è áåëûì. Âåäü èìåííî â òàêîé êîñòþì, âîïðåêè íàñòîé÷èâûì âîçðàæåíèÿì
Òåëèìåíû, áûëà îäåòà ëþáèìàÿ ãåðîèíÿ Ìèöêåâè÷à Çîñÿ â çíàìåíàòåëüíûé
äåíü åå ïîìîëâêè ñ Òàäåóøåì. Ïðèâåäåì ñîîòâåòñòâóþùèé ôðàãìåí: Spódniczkê mia³a d³ug¹, bia³¹; sukniê krótk¹, Z zielonego kamlotu, z ró¿ow¹ obwódk¹; Gorset tak¿e zielony, ró¿owymi wstêgi Od ³ona a¿ do szyi sznurowany w prêgi; Pod nim pier, jako p¹czek pod listkiem siê tuli. Od ramion wiec¹ bia³e
rêkawy koszuli, Jak skrzyd³a motyle, do lotu wydête... Szyja tak¿e koszulk¹
obciniona w¹sk¹, Ko³nierzyk zadzierzgniony ró¿ow¹ zawi¹zk¹... Na ko³nierzyku
wisz¹ dwa sznurki bursztynu, Na skroniach zielonego wianek rozmarynu....
Îòðàæåííûé â ïðèâåäåííîì âûøå ôðàãìåíòå öâåòîîáðàç íàöèîíàëüíîãî æåíñêîãî êîñòþìà ñ ïðèîðèòåòíîé âûÿâëåííîñòüþ â íåì çåëåíîãî
öâåòà åñòåñòâåííî ñëèâàåòñÿ ñ îáðàçîì ïðèðîäû ðîäíîãî êðàÿ. Äåéñòâèòåëüíî, Çîñþ, â åå zielonej sukience, ñàìîçàáâåííî òàíöóþùóþ íàðîäíûé
òàíåö, íåâîçìîæíî ðàçëè÷èòü ñðåäè áóéíîé çåëåíîé òðàâû è çåëåíûõ
ëèñòüåâ: Zosia tañczy weso³o  ledwie widna z daleka... w zielonej sukience...
ród traw i kwiatów.
È ýòîò ìèð áåçìÿòåæíîãî áûòèÿ, ãäå, ïî îïðåäåëåíèþ ×åñëàâà
Ìèëîøà, âñå ïðåêðàñíî, èáî âñå ñóùåñòâóåò14, ÷åðåç åäèíñòâî ñ ïðèðîäîé
îðãàíè÷åñêè ñëèâàåòñÿ ñ âûñøåé öåííîñòíîé ñóáñòàíöèåé, ðåàëèçóþùåéñÿ
â îáðàçå Áîæüåé Ìàòåðè. Èìåííî ê íåé (ïîñëå çàãëàâíîãî Litwo, ojczyzno
moja!) îáðàùàåòñÿ ïîýò, ïðîñÿ î ïîìîùè è çàùèòå (Panno wiêta...),
èìåííî åå íåçðèìîå ïðèñóòñòâèå îùóùàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïîýìû
è íàõîäèò çàêîí÷åííîå âîïëîùåíèå â ñåìèöâåòèè ñîëíå÷íîãî âîñõîäà
â ïðàçäíè÷íûé äåíü Najwiêtszej Panny Kwietnej (Ïðå÷èñòîé âî öâåòàõ),
ãäå ÷åðåç ãàðìîíè÷åñêè îðãàíèçîâàííóþ öåëîñòíóþ ïàðàäèãìó ñâåòîöâåòîâûõ îáðàçîâ ïîëó÷àþò ðåïðåçåíòàöèþ òàêèå òðàñöåíäåíòàëüíûå
àêñèîëîãè÷åñêèå êàòåãîðèè, êàê êðàñîòà, æèçíü, à çíà÷èò,  äîáðî, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóåò ñëåäóþùèé òåêñò:

14 ×. Ìèëîø, Çàãàäêà è ñèëà Ïàíà Òàäåóøà, [â:] À. Ìèöêåâè÷, Ïàí Òàäåóø èëè
ïîñëåäíèé íàåçä íà Ëèòâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1998, ñ. 20.
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Tysi¹c rac krzy¿uje siê po okrêgu wiata 
A oko s³oñca wesz³o.  Jeszcze nieco senne,
Przymru¿a siê, dr¿¹c, wstrz¹sa swe rzêsy promienne,
Siedmi¹ barw b³yszczy razem: szafirowe razem,
Razem krwawi siê w rubin I ¿ó³knie topazem,
A¿ rozlni³o siê jako kryszta³ przezroczyste,
Potem, jak brylant, wiat³e, na koniec ogniste,
Jak ksiê¿yc wielkie, jako gwiazda migaj¹ce:
Tak po niezmiernem niebie sz³o samotne s³oñce.

Òàêèì îáðàçîì, ñîîòâåòñòâóþùèå öâåòîâûå ëåêñåìû â ñâîåé âîçìîæíîé ñîîòíåñåííîñòè ñ íîìèíàòîðàìè ñîáñòâåííî ñâåòîâûõ îùóùåíèé,
ïåðåäàâàÿ îïðåäåëåííóþ çðèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
ðåàëèçóþòñÿ êàê ýêñïëèêàòîðû îñîáî çíà÷èìûõ äëÿ íàöèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ àâòîðà è åãî ãåðîåâ íåïðåõîäÿùèõ, òðàíñöåíäåíòàëüíûõ öåííîñòåé. À ýòî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü èõ â êà÷åñòâå îäíîãî èç íàèáîëåå
çíà÷èìûõ ñðåäñòâ ôîðìèðîâàíèÿ àêñèîëîãè÷åñêîãî ôðàãìåíòà êàðòèíû ìèðà
êàê ïîýìû Ïàí Òàäåóø, òàê è òâîð÷åñòâà À. Ìèöêåâè÷à â öåëîì.
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Streszczenie
Leksemy o znaczeniu koloru wyznacznikami kategorii aksjologicznych w poemacie Adama
Mickiewicza Pan Tadeusz
Rozwa¿a siê specyfikê u¿ycia leksemów o znaczeniu koloru w poemacie Adama Mickiewicza
Pan Tadeusz jako rodka wyra¿enia wartoci szczególnie znacz¹cych dla wiadomoci narodowej
autora i jego bohaterów (Ojczyzna, Bóg  poprzez ujêcie kolorowe Niemna, lasów, ³¹k, s³oñca, nieba,
ludzkich oczu). Jako priorytetowe wyró¿nia siê leksemy oznaczaj¹ce kolory: granatowy, zielony,
czerwony oraz bia³y w ich organicznej relacji z leksemami o znaczeniu wiat³a. Ustala siê rolê
danych leksemów w kszta³towaniu aksjologicznego fragmentu obrazu wiata odtwarzanego w tekcie
badanego poematu.
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Summary
Color lexemes as the exponents of axiological categories in Pan Tadeusz,
the poem by Adam Mitskevitch

The aim of this paper is to research a specific character of color lexemes realization in
A. Mitskevitch poem Pan Tadeusz as a means of expressing value categories (Motherland, God
 through the color images of the Niemen river, some forests and home meadows, the sun and the
sky, human eyes) particularly meaningful both for the author and for his characters. As a priority the
lexemes  the nominators of blue, green, red and white colors in their limited correlation with the
lexemes of light are pointed out. The role of these lexemes in constructing axiological fragment of the
created by the text world view is determined.
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Jêzyk mniejszoci jako czynnik zachowania to¿samoci
grupowej na przyk³adzie polskich staroobrzêdowców
w regionie suwalsko-augustowskim
Pojêcie to¿samoci funkcjonuje obecnie w wielu tekstach popularnych i naukowych w roli pojêcia-worka, do którego odwo³uje siê badacz jednostkowych
problemów osobowociowych natury psychicznej  na gruncie to¿samociowym,
jak równie¿ osoba opisuj¹ca uprzedzenia grupowe  tak¿e na gruncie to¿samociowym. Brak precyzyjnej definicji powoduje naukow¹ bezu¿ytecznoæ pojêcia,
którego potoczne znaczenie ka¿dy rozumie, ale nie potrafi wskazaæ konkretnych
kryteriów, co przypomina s³ynn¹ XVIII-wieczn¹ definicjê konia z Nowych Aten
autorstwa Benedykta Chmielowskiego: koñ jaki jest, ka¿dy widzi.
W omawianym przez mnie przypadku to¿samoæ rozumiana bêdzie jako to¿samoæ grupowa, któr¹ mo¿na okreliæ jako: wspólnie akceptowan¹ historiê grupy (wyznanie, narodowoæ, jêzyk), kultywowanie jej tradycji, a tak¿e wiadomoæ
integralnoci grupowej oraz odrêbnoci w stosunku do wiata zewnêtrznego1.
To¿samoæ indywidualna, wed³ug koncepcji Erika Eriksona, opiera siê na
samookreleniu, które rozwija siê w procesie dorastania, a nastêpnie jest przeformu³owywane podczas ¿ycia2. Pojêcie to równie¿ bêdzie u¿yteczne w analizie
to¿samoci grupowej ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywu jêzyka. W grupie
realizuj¹cej swoje istnienie w bytach jednostek do niej nale¿¹cych o samookreleniu mo¿emy mówiæ tylko w kontekcie samookrelenia jej cz³onków. Podatnoæ
samoidentyfikacji na zmiany pod wp³ywem zmieniaj¹cego siê wiata zewnêtrznego jest tu o tyle istotna, ¿e dotyczy zarówno cz³onków grupy, jak i jej samej.
O to¿samoci grupowej mo¿emy mówiæ w odniesieniu do grup ró¿nego typu,
pod warunkiem zaistnienia czynników konstytuuj¹cych to¿samoæ. Ze wzglêdu na
g³ówny czynnik spajaj¹cy grupê (poczucie odrêbnoci, wyznanie, wspólna historia, okrelony typ dzia³alnoci, wartoci, tradycja, jêzyk) mo¿na wyró¿niæ wspól1
2

K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Toruñ 1998, s. 228.
A. J. Siegieñ-Matyjewicz, Poczucie to¿samoci narodowej m³odzie¿y pochodzenia bia³oruskiego, Olsztyn  Warszawa 2007, s. 1011.
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noty o ró¿nym charakterze. To¿samoæ osób nale¿¹cych do wiata przestêpczego
opiera siê na identyfikacji z okrelonym systemem wartoci, typem prowadzonej
dzia³alnoci i swoistym kodem jêzykowym. Dla mniejszoci etnicznej najistotniejszym czynnikiem buduj¹cym to¿samoæ s¹: narodowoæ, historia i poczucie odrêbnoci w stosunku do przedstawicieli innonarodowej wiêkszoci. W przypadku
polskich staroobrzêdowców dodatkowe czynniki konstytuuj¹ce grupê to wyznanie
oraz jêzyk.
Wed³ug Alicji Siegieñ-Matyjewicz, badaj¹cej poczucie to¿samoci narodowej
m³odzie¿y pochodzenia bia³oruskiego, to¿samoæ nie jest dana raz na zawsze, jest
ona wiadomym wyborem jednostki3. Dlatego jednostka funkcjonuj¹ca na pograniczu dwóch lub wiêcej kultur mo¿e uto¿samiaæ siê z wiêcej ni¿ jedn¹ grup¹
(bikulturalizm), zdecydowaæ siê na jedn¹ z nich (dominuj¹c¹ lub mniejszociow¹)
lub te¿ wycofaæ siê na margines obu grup, odrzucaj¹c ich wartoci. A. SiegieñMatyjewicz przytacza s³owa Charlesa Taylora na temat trwa³oci to¿samoci grupowej, która funkcjonuje dopóty, dopóki znacz¹ca czêæ cz³onków grupy odwo³uje siê do niej w procesie samookrelenia4. Jest to wa¿ne spostrze¿enie, które
zwraca uwagê badacza w stronê czynników sk³aniaj¹cych cz³onków grupy do
identyfikacji z jej normami i wartociami.
Geneza ruchu staroobrzêdowskiego w prawos³awiu rosyjskim i powstania odrêbnego wyznania, a nieco póniej tak¿e pojawienia siê starowierców na ziemiach polskich ma istotne znaczenie dla ich to¿samoci grupowej. W II po³owie XVII wieku car
Aleksy Michaj³owicz, który d¹¿y³ do jak najwiêkszej centralizacji w³adzy, liczy³ na
to, ¿e pomo¿e mu w tym reforma Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Ale zmiany
obrz¹dku, przeprowadzone przez Patriarchê Nikona, nie wszystkim wiernym przypad³y do gustu. Za oficjaln¹ datê schizmy uznaje siê rok 1667. Ci, którzy nie
zaakceptowali zmian (m.in. czynienia znaku krzy¿a trzema, a nie dwoma palcami,
czy te¿ sposobu i liczby oddawanych pok³onów podczas nabo¿eñstw), zostali nazwani raskolnikami (od ros. rasko³  roz³am) albo starowiercami (staroobrzêdowcami), poniewa¿ pozostali przy starym obrzêdzie (starej wierze).
Niepos³uszeñstwo wobec reform ci¹gnê³o na staroobrzêdowców szereg represji
ze strony w³adz cywilnych i duchownych. Zostali oni oficjalnie uznani za heretyków
i jako tacy byli przeladowani. Dlatego wielu z nich decydowa³o siê na migracjê. Dla
nich dokona³y siê dwie schizmy: jedna w XI, a druga w XVII wieku. XVIIwieczne
reformy Nikona zosta³y odebrane jako zamach na kszta³t prawdziwej wiary. Przekonanie, ¿e s¹ obroñcami jedynie s³usznej wiary, pozwoli³o starowiercom znosiæ niedo3
4

Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 114.
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godnoci i cierpienia z tym zwi¹zane. Ze wzglêdu na siln¹ wiarê i przywi¹zanie do
tradycji zachowywali swoj¹ kulturê i jêzyk w ró¿norodnych rodowiskach nawet
przez 200 lat. Staroobrzêdowska to¿samoæ opiera³a siê przez ca³y czas na religii
i opozycji wobec wiata zewnêtrznego, czego wyrazem by³y surowe obyczaje i wiele postów religijnych, co podkrela³o odrêbnoæ staroobrzêdowców. Nale¿y tu tak¿e
wspomnieæ o instytucji paganej kru¿ki  naczynia, z którego dawano piæ obcym
i które by³o u¿ywane przez starowierców wy³¹cznie w tym celu.
Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e nie wszyscy staroobrzêdowcy byli jednakowo wytrwali w swoim obrz¹dku. W wyniku wewnêtrznych sporów dokona³o siê wród
nich wiele podzia³ów, sporód których najwa¿niejszy dotyczy³ problemu istnienia
hierarchii duchownej. Kiedy zabrak³o kap³anów wywiêcanych przed rasko³em,
czyli zgodnie z zasadami prawdziwej wiary, czêæ starowierców zdecydowa³a
siê zrezygnowaæ z duchowieñstwa  ten od³am zosta³ nazwany bezpopowcami.
Inni za przyjmowali duchownych prawos³awnych, którzy zgodzili siê odrzuciæ
reformy  dlatego zostali okreleni mianem popowców. Mniej radykalni popowcy
byli du¿o bardziej podatni na wszelkie próby nawracania na prawos³awie5.
Staroobrzêdowcy mieszkaj¹cy obecnie w okolicach Augustowa to bezpopowcy, nie posiadaj¹ wiêc hierarchii kocielnej, a jedynie duchowych przewodników
(nastawników) prowadz¹cych modlitwy i udzielaj¹cych niektórych sakramentów:
chrztu, ma³¿eñstwa, odpuszczenia grzechów, pogrzebu.
Migracje staroobrzêdowców obra³y ró¿ne kierunki. Niektórzy ukrywali siê w
Rosji, uciekli na Syberiê, inni wyje¿d¿ali do Ameryki, a znaczna ich czêæ trafi³a
na tereny ówczesnej Rzeczpospolitej. Polscy magnaci chêtnie pozwalali im siê
osiedlaæ na swoich terenach ze wzglêdu na pracowitoæ i pokojowe nastawienie.
Pocz¹tkowo g³ównymi orodkami osadnictwa starowierskiego w Polsce by³y tereny obecnej Bia³orusi i pañstw ba³tyckich, ale z czasem przesunêli siê oni tak¿e
w okolice Suwa³k i Augustowa, a stamt¹d na Warmiê i Mazury. Ich migracje by³y
spowodowane rozszerzaniem siê granic Imperium Rosyjskiego, a tym samym
strefy wp³ywów Cerkwi prawos³awnej.
Staroobrzêdowcy mieszkaj¹ obecnie w Polsce w regionie suwalsko-augustowskim (g³ówny orodek stanowi¹ przylegaj¹ce do siebie wsie Gabowe Gr¹dy i Bór),
pozosta³y tak¿e niewielkie grupy na Mazurach w okolicach Wojnowa. Wspólnoty
starowierskie tworz¹ wyspy gwarowe w otoczeniu polskojêzycznym. Gabowe
Gr¹dy i Bór to ostatnie prawdziwie starowierskie wsie, gdzie katolicy i rodziny
mieszane nale¿¹ do rzadkoci, podczas gdy przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ takich
osad by³o jeszcze kilkanacie.
5

s. 36.

E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzêdowców na ziemiach polskich XVIIXX w., Warszawa 1977,
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Staroobrzêdowcy s¹ mniejszoci¹ pod wzglêdem narodowociowym, kulturowym, wyznaniowym i jêzykowym. Sporód wymienionych czynników najwa¿niejszym, w uznaniu samych staroobrzêdowców, okazuje siê byæ ich wyznanie.
Na pytanie kim s¹, odpowiadaj¹ w ró¿ny sposób, przewa¿a jednak stwierdzenie:
jestemy polskimi starowiercami, starowiercami mieszkaj¹cymi w Polsce lub po
prostu  starowiercami. Rosyjskie korzenie s¹ oczywicie zauwa¿ane i uznawane,
ale na ogó³ wymieniane w dalszej kolejnoci, jako element historii. Tylko nieliczni
twierdz¹, ¿e s¹ Rosjanami-staroobrzêdowcami6.
Jêzyk mo¿e byæ traktowany jako czynnik podtrzymuj¹cy to¿samoæ grupow¹
w relacjach ze wiatem zewnêtrznym. Istotnym faktem jest w tym wypadku
dwujêzycznoæ grup mniejszociowych. Polscy staroobrzêdowcy s¹ dwujêzyczni
(rosyjska gwara i polszczyzna), a wielu starowierców mazurskich przez d³ugi
okres cechowa³a trójjêzycznoæ (polski, rosyjski i niemiecki).
Jêzyk mniejszoci u¿ywany jest najczêciej w sferze kontaktów face to face,
s¹siedzkich i rodzinnych. Pos³ugiwanie siê miejscowym, tradycyjnym kodem jêzykowym upraszcza komunikacjê i wprowadza wiêkszy stopieñ prywatnoci, zw³aszcza gdy jêzyk mniejszoci jest dla cz³onków grupy kodem prymarnym. Pojawienie
siê osoby spoza wspólnoty na jej terytorium mo¿e, ale nie musi, zaowocowaæ
zmian¹ kodu na dominuj¹cy. Jest to uzale¿nione od oficjalnoci gocia. Kody polski
i rosyjski s¹ na tyle sobie bliskie, ¿e pos³ugiwanie siê przez ka¿dego z rozmówców
w³asnym jêzykiem nie zak³óca komunikacji. Goæ bardziej oficjalny, oprócz zmiany
jêzyka w bezporedniej rozmowie z przybyszem, wywo³uje równie¿ prze³¹czenie na
kod wiêkszoci w s³ysz¹cym go otoczeniu (np. starowierskie kobiety rozmawiaj¹ce
przed molenn¹ rosyjsk¹ gwar¹ na widok przyjezdnych przechodz¹ na polszczyznê).
Jêzyk mniejszoci poza terytorium wspólnoty jest jednym z wyznaczników
innoci. Podobn¹ rolê mo¿e pe³niæ ubiór i zachowanie. W zale¿noci od sytuacji
zewnêtrznej (wrogoæ, przyjañ lub obojêtnoæ grupy dominuj¹cej w stosunku do
mniejszoci) mo¿e on s³u¿yæ eksponowaniu to¿samoci mniejszociowej lub byæ
wraz z ni¹ ukrywany.
Kiedy innoæ jest w mniemaniu przedstawicieli mniejszoci czym wstydliwym, to bêdzie ona ukrywana, a wraz z ni¹ jêzyk  np. poprzez zaprzeczanie jego
znajomoci. Tego typu kompleksy prowadz¹ równie¿ do hiperpoprawnoci w jêzyku dominuj¹cym (zw³aszcza u osób lepiej wykszta³conych). Chêæ ukrycia lub
przemilczenia w³asnej odmiennoci wyp³ywa m.in. z niechêci Polaków do Rosjan,
któr¹ niezmiennie potwierdzaj¹ badania sympatii narodowociowych Polaków7,
6

Wed³ug danych spisu powszechnego, w 2002 r. w miecie Augustów i powiecie augustowskim 109 osób zadeklarowa³o narodowoæ rosyjsk¹.
7 Zob. m.in. [online] <www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/K_138_99.PDF; www.pentor.pl/
17206.xml>.
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odmiennych postaw wobec wielu wydarzeñ historycznych oraz innych mitów
i autorytetów uznawanych przez staroobrzêdowców i ich polskich s¹siadów.
Spo³eczno-polityczny aspekt jêzyka mniejszoci jest zwi¹zany przede wszystkim z systemem edukacyjnym. Wspólnoty wzglêdnie trwa³e (o okrelonych czynnikach spajaj¹cych) nie d¹¿¹ do asymilacji i kulturowej amalgamacji. Chc¹ zachowaæ swoj¹ kulturê, a jej przekazywanie w jêzyku innym ni¿ w³asny jest znacznie
utrudnione, jeli nie niemo¿liwe8. Transformacja ustrojowa, a póniej przy³¹czenie
do Unii Europejskiej zaowocowa³y w Polsce wzmo¿on¹ aktywnoci¹ wielu grup
mniejszociowych oraz zainteresowaniem nimi ze strony badaczy. Kaszubi ju¿ od
dawna byli bardzo aktywni, wydawali wiele w³asnych czasopism i, co wa¿ne,
tworzyli literack¹ wersjê swojego jêzyka. Jednak rozbici po przesiedleniach
w 1947 r. £emkowie dopiero od kilkunastu lat przejawiaj¹ aktywnoæ kulturowonarodowociow¹ na du¿¹ skalê9.
Mo¿liwe s¹ ró¿ne scenariusze pozycji jêzyka mniejszoci w systemie szkolnictwa i szerszym wymiarze (rozpatrywane z punktu widzenia teorii konfliktu):
1. Spo³ecznoæ wiêkszociowa uwa¿a mniejszoæ za gorsz¹  nie dochodzi do
inkorporacji, a kultura mniejszociowa nie ma szans rozwoju. Mniejszoæ przyswaja sobie swój negatywny obraz w oczach wiêkszoci. Sytuacja stabilna.
2. Mniejszoæ ceni swoj¹ kulturê, ale nie posiada praw politycznych, socjalnych, ekonomicznych i edukacyjnych na równi z wiêkszoci¹. Wiêkszoæ uwa¿a
ich za gorszych. Sytuacja czêciowo konfliktowa.
3. Mniejszoæ zaczyna siê domagaæ praw na równi z wiêkszoci¹, ale wiêkszoæ nie uznaje ich ¿¹dañ. Sytuacja konfliktowa.
4. Wiêkszoæ uznaje prawa mniejszoci do kultywowania w³asnej kultury, ale
nie przyznaje jej praw ekonomicznych, politycznych, edukacyjnych i socjalnych.
Sytuacja czêciowo konfliktowa.
5. Wiêkszoæ i mniejszoæ uznaj¹ kulturowy pluralizm i równe prawa we
wszystkich zakresach. Sytuacja stabilna10 .
Starowiercy nie mog¹ korzystaæ z pe³ni praw na równi ze spo³ecznoci¹
wiêkszociow¹. Dostêp do wielu dóbr spo³ecznych (praca, kultura, media) wymaga korzystania z jêzyka wiêkszoci. Nie jest to oczywicie efekt ukierunkowanej
polityki przeciwko mniejszociom na poziomie ogólnonarodowym ani te¿ lokal8 T. Skutnabb-Kangas, Language in the process of cultural assimilation and structural incorporation of linguistic minorities, [w:] C.-Ch. Elert (et al. ed.), Dialectology and Sociolinguistic,
Umea 1977, p. 193.
9 M. Misiak, £emkowie. W krêgu badañ nad mniejszociami etnolingwistycznymi w Europie,
Wroc³aw 2006, s. 92.
10 T. Skutnabb-Kangas, op. cit., p. 192193.
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nym. Mo¿emy tu jedynie mówiæ o pewnym rodzaju dyskryminacji symbolicznej,
polegaj¹cej na braku mo¿liwoci pe³nego lub przynajmniej w miarê bogatego
rozwoju jednostki przy wykorzystaniu rodków dostêpnych w ramach wspólnoty.
Z jednej strony jest to jeden ze skutków zmniejszania siê liczebnoci polskich
staroobrzêdowców, a tym samym ci¹g³ej redukcji ich potencja³u do samorozwoju
i zachowywania dotychczasowych elementów kultury. Jednak za drug¹ stronê
zaistnia³ej sytuacji odpowiadaj¹ ju¿ przedstawiciele wiêkszoci, choæby w postaci
w³adz lokalnych, które mimo ¿e nie dzia³aj¹ otwarcie przeciwko mniejszoci, nie
podejmuj¹ równie¿ dzia³añ mog¹cych u³atwiæ przetrwanie gin¹cej wspólnocie i jej
dziedzictwu11. Brak wsparcia nie jest równoznaczny z dyskryminacj¹, ale skutki
zaniechania w wielu przypadkach utrwalaj¹ i pog³êbiaj¹ istniej¹ce ju¿ nierównoci.
Znaczenie prawa do edukacji w jêzyku rodzimym ma du¿e znaczenie nie
tylko dla kompetencji jêzykowej cz³onków diaspor, ale i dla kultywacji miejscowej
kultury, a co za tym idzie  podtrzymywania to¿samoci grupowej.
Jêzyk wystêpuje jako czynnik podtrzymuj¹cy to¿samoæ grupow¹ tak¿e wewn¹trz grupy mniejszociowej. Obecnie, w wyniku oddzia³ywania czynników zewnêtrznych (szko³a, praca, media, migracje wewnêtrzne), m³odsze pokolenie staroobrzêdowców przejawia wy¿sz¹ kompetencjê w zakresie jêzyka wiêkszoci,
stosowanie jêzyka mniejszoci ma na celu wyra¿enie szacunku wobec starszych
cz³onków wspólnoty i stanowi przejaw jednoci wewn¹trz zbiorowoci. Jako narzêdzie komunikacji spo³ecznej pe³ni okrelone funkcje w spo³ecznoci, podobnie
jak obyczaje i tradycje, religia, kultura, sztuka; oprócz funkcji podstawowej
wszystkie wymienione czynniki maj¹ znaczenie w podtrzymywaniu to¿samoci
 do nich odwo³uje siê cz³onek grupy w procesie swojego samookrelenia.
Jêzyk, jakim pos³uguj¹ siê polscy staroobrzêdowcy, opiera siê na pó³nocnorosyjskiej gwarze pskowskiej. Jednak obecnie, w wyniku wieloletnich wp³ywów
polszczyzny, odbiega on znacznie od swojej wyjciowej postaci. Zmiany widoczne s¹ nie tylko w leksyce, która reaguje najszybciej na zmiany rzeczywistoci
pozajêzykowej, ale równie¿ na pozosta³ych poziomach jêzyka. Zapo¿yczenia dotycz¹ praktycznie wszystkich dziedzin ¿ycia, oprócz sfery religii, np. na festivalu
ñe mona by³a nuditsa12, jesta pade³ana takije orodki vypoèynkovyje, ja im
11 Przyk³adem braku zrozumienia ze strony samorz¹du lokalnego, odpowiadaj¹cego za nieruchomoci nale¿¹ce do gminy, by³a sprzeda¿ budynku zlikwidowanej szko³y w Gabowych Gr¹dach
stowarzyszeniu staroobrzêdowców nie za symboliczn¹ z³otówkê, lecz za kwotê odpowiadaj¹c¹
realnej cenie nieruchomoci. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e budynek szko³y w miejscowoci zamieszkanej prawie wy³¹cznie przez starowierców nie móg³by zostaæ wykorzystany w ¿aden inny sposób
ni¿ przez lokaln¹ wspólnotê, wiêc przekazanie w³asnoci by³o i tak przes¹dzone.
12 Przyk³ady z badañ prowadzonych przez zespó³ naukowców z Instytutu Filologii S³owiañskiej
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, pod kierunkiem dr. hab. Stefana Grzybowskiego, prof. UMK.
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de³a³ za przyzvoitku, pa patstavufke v zavadufku, eta vso nazyvajetsa vaabèe,
agu³am, xlev, a paèegulnyje èasti ñe skau vam. Czêæ zapo¿yczeñ wystêpuje
w formie adaptowanej, kiedy czêæ g³osek polskich jest zastêpowanych ich rosyjskimi (gwarowymi) odpowiednikami, pojawiaj¹ siê rosyjskie elementy s³owotwórcze, a wyraz jest wpisywany w gwarowy paradygmat odmiany, za w przypadku
adaptacji czêciowych  wystêpuje przynajmniej jeden z tych elementów, np.
w s³owie rover nie ma zmian fonetycznych, ale w przypadkach zale¿nych wyranie nale¿y do odmiany gwarowej  roverym. Zapo¿yczenia nieadaptowane, tzw.
wstawki, równie¿ stanowi¹ czêsty przejaw interfencji w jêzyku staroobrzêdowców, np. skrynka takaja na baga¿nik  v³ayt zakupy, czy to, vada ... v betoniarce... meajet, v pervuju [k³asu]  ogólniak. Niektóre z zapo¿yczonych s³ów
wystêpuj¹ w ró¿nych wariantach  adaptowanych, nieadaptowanych, a czasem
równolegle z nimi funkcjonuje wersja rosyjska, np. ogólniak i agulniak, owoce
i frukty, pa rusku i pa-russki.
Przyk³adem kalek s³owotwórczych mog¹ byæ zaatakavat, asteregatsa
 wystrzegaæ siê, pad³uèyt  pod³¹czyæ. Kalki semantyczne, czyli wed³ug
J. Obary, s³owa, które istniej¹ ju¿ w jêzyku-biorcy, ale pod wp³ywem jêzykadawcy zmieniaj¹ swoje znaczenie, np. atkazat  nowe znaczenie odpowiedzieæ
obok dawnego odmówiæ, de³at  robiæ (co), a pod wp³ywem polskiego tak¿e
pracowaæ. Wp³ywy polszczyzny widoczne s¹ równie¿ na poziomie sk³adniowym, w postaci kopii polskich konstrukcji, np. ja by³ v Xe³me i glade³, kak
cement de³ajetsa  zainspirowane polskimi konstrukcjami bezosobowymi; imet
dvadcat let  wp³yw polskiego modelu z czasownikiem mieæ jako posi³kowym.
Zaobserwowane zmiany wci¹¿ postêpuj¹ wraz ze zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoci¹ oraz wymieraniem starszych, dobrze w³adaj¹cych gwar¹ cz³onków spo³ecznoci. M³odzi staroobrzêdowcy, oprócz wy¿szej kompetencji w pos³ugiwaniu
siê jêzykiem polskim, nie zawsze troszcz¹ siê o czystoæ form gwarowych, nie
tyle ze wzglêdu na niski stopieñ lojalnoci wobec jêzyka przodków (bo jest on
ró¿ny), ile z powodu braku znajomoci ewentualnego wzorca.
M³odzi starowiercy mieszkaj¹cy w miastach (Augustów, Suwa³ki) najczêciej
wykazuj¹ tylko biern¹ znajomoæ dialektu. Sporód mieszkañców Gabowych Gr¹dów i Boru praktycznie wszyscy, nawet najs³abiej w³adaj¹cy rosyjsk¹ gwar¹,
posiadaj¹ pewne komunikacyjne minimum. Jeli staraj¹ siê wypowiadaæ na bardziej z³o¿one tematy, wt³aczaj¹ w dialektalny szkielet polskie elementy. Ten stan
Stefan Grzybowski i Dorota Pako13 okrelaj¹ jako hybrydyzuj¹cy siê system
13

Ä. Ïàøêî, Âëèÿíèåòî íà ïîëñêèÿ åçèê âúðõó ãîâîðà íà ñòàðîîáðåäíèöèòå îò
àâãóñòîâêàòà îáëàñò, Balcanistic Forum 2005, nr 13, s. 315.
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jêzykowy. Jednak nawet hybryda, oparta na gwarowym substracie i wzmocniona
sfer¹ religii odporn¹ na polskie wp³ywy, mo¿e z powodzeniem pe³niæ rolê nonika
lokalnych wartoci, a tym samym  zwi¹zanej z nimi to¿samoci zbiorowej. Zarówno
jednorodny jêzyk, jak i hybryda mog¹ te¿ jako element kultury danej grupy stanowiæ
wartoæ sam¹ w sobie, równie¿ wzmacniaj¹c poczucie to¿samoci grupowej.
W przypadku polskich staroobrzêdowców ¿yj¹cych w regionie suwalsko-augustowskim mo¿emy mniej lub bardziej precyzyjnie wyró¿niæ kilka faz socjalizacji
jêzykowej, a tym samym kszta³towania siê samoidentyfikacji jêzykowej. Etapy
przyswajania jêzyka s¹ zró¿nicowane pokoleniowo, co wiadczy o znacz¹cym
wp³ywie zmian spo³eczno-cywilizacyjnych na wewnêtrzne ¿ycie wspólnoty. Najstarsi mieszkañcy wioski (urodzeni przed 1945 r.) w najwczeniejszej fazie rozwoju spo³ecznego i socjalizacji jêzykowej jako pierwszy i przez pewien okres ¿ycia
jedyny jêzyk przyswajali gwarê rosyjsk¹. Zwykle miejscem pierwszego powa¿nego kontaktu z polszczyzn¹ by³a szko³a, najczêciej niepe³na pod wzglêdem iloci
klas. Kilkadziesi¹t lat temu po zakoñczeniu edukacji, w zale¿noci od indywidualnej ogólnej kompetencji jêzykowej oraz czêstotliwoci kontaktów z ludnoci¹
polskojêzyczn¹, staroobrzêdowcy pos³ugiwali siê jêzykiem polskim w ró¿nym
stopniu i sferach ¿ycia, przez co ich dwujêzycznoæ umiejscowiæ mo¿na pomiêdzy
pe³nym bilingwizmem a bilingwizmem zdyglotyzowanym. W rozmowach ze staroobrzêdowcami, niezale¿nie od ich wieku, najstarsi informatorzy zawsze rozmawiaj¹ po swojemu. W pokoleniu urodzonym po zakoñczeniu II wojny wiatowej
stopieñ dyglosji jest na pewno wiêkszy, przez fakt innego przebiegu socjalizacji
jêzykowej. Wielu przedstawicieli redniego pokolenia styka³o siê z polszczyzn¹ ju¿
w domu rodzinnym, przed rozpoczêciem nauki w szkole. Okres nauki szkolnej
tak¿e siê wyd³u¿y³  najczêciej do 1013 lat14. Miejscem pracy wiêkszoci dzisiejszych 4060-latków z Gabowych Gr¹dów i Boru, podobnie jak i starszego
pokolenia, wci¹¿ pozostawa³y gospodarstwa w rodzinnej miejscowoci, ale liczba
kontaktów ze wiatem zewnêtrznym znacznie siê zwiêkszy³a. W przeciwieñstwie
do swoich rodziców, przedstawiciele redniego pokolenia w rozmowach ze swoimi
dzieæmi w wielu sytuacjach pos³ugiwali siê polszczyzn¹, ¿eby u³atwiæ m³odemu
pokoleniu naukê w polskojêzycznej szkole. Urodzeni po 1945 r. mieszkañcy miast
 Augustowa i Suwa³k  z racji swojego rozproszenia wród polskojêzycznej
ludnoci i wzglêdnej anonimowoci rodowiska miejskiego, znacznie szybciej ni¿
ich rówienicy z Gabowych Gr¹dów, Boru, Wodzi³ek, Budy Ruskiej i innych wsi
przechodzili w wiêkszoci sfer swojego ¿ycia na jêzyk polski. Pokolenie najm³od14 W zale¿noci od ukoñczonych szkó³: 7 lub 8 lat szko³y podstawowej i od 3 do 5 lat szko³y
redniej (zawodowej, liceum lub technikum).
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sze, nie tylko w miastach, ale tak¿e w rodowisku wiejskim, w otoczeniu niemal
w pe³ni starowierskim, jako pierwszy jêzyk przyswaja³o polski, najczêciej jednoczenie z gwar¹. Dla m³odych starowierców z Augustowa lub Suwa³k miejscem
kontaktu z tradycyjnym dialektem by³y domy dziadków i babæ. W wielopokoleniowych rodzinach wiejskich stycznoæ ta by³a znacznie bardziej intensywna. Faza
dorastania, a wiêc nauki szkolnej, z ma³ymi wyj¹tkami, wi¹¿e siê z ca³kowitym
niemal porzuceniem jêzyka przodków na rzecz polszczyzny, co jest spowodowane
d¹¿eniem do akceptacji ze strony rówieników. Brak miejsc pracy w Gabowych
Gr¹dach i Borze prowadzi do migracji do miast i najczêciej ostatecznego odrzucenia gwary. W niektórych przypadkach w m³odym pokoleniu wystêpuje jeszcze
jedna faza przyswajania jêzyka  wiadome d¹¿enie do korzeni, czyli swoisty
powrót do gwary rodziców i dziadków.
Pos³uguj¹ce siê najchêtniej rosyjskim dialektem najstarsze pokolenie okrela
siebie jako starowierców i wyra¿a szacunek wobec swojej religii i tradycji. Podobnie jest w pokoleniu rednim, choæ zdarzaj¹ siê przypadki porzucenia jêzyka,
po³¹czone z odrzuceniem jakichkolwiek praktyk religijnych15 , zw³aszcza w du¿ych miastach. Najm³odsi staroobrzêdowcy opanowali rosyjski dialekt w mniejszym stopniu ni¿ ich rodzice i dziadkowie. Faktowi s³abszej znajomoci jêzyka
przodków towarzyszy mniejsze przywi¹zanie do tradycji i wiary, czêsto oznaczaj¹ce czêciow¹ lub pe³n¹ asymilacjê z dominuj¹c¹ wiêkszoci¹.
W tym miejscu rodzi siê pytanie o to, czy jêzyk jest czynnikiem kszta³tuj¹cym to¿samoæ grupow¹, czy jej tworem? Na poparcie tego drugiego rozwi¹zania
mo¿na przytoczyæ liczne przyk³ady przejawów lojalnoci jêzykowej, wiêksz¹ dba³oæ o czystoæ form gwarowych, stosowanie adaptacji zapo¿yczeñ zamiast wstawek, unikanie prze³¹czeñ kodu jêzykowego u osób deklaruj¹cych silny zwi¹zek
z wartociami spo³ecznoci mniejszociowej. Rodzice zwi¹zani z tradycj¹ starowiersk¹ bêd¹ przekazywaæ swoim dzieciom kulturê i religiê przodków, choæ oczywicie rodkiem transmisji wartoci kulturowych jest jêzyk. Z kolei w zjawiskach
jêzykowych znajduj¹ swoje odbicie przyczyny pozajêzykowe, które, oprócz indywidualnej ogólnej kompetencji jêzykowej i zdolnoci werbalnych, zwi¹zane s¹
z to¿samoci¹ jednostki  na ile jest ona pochodn¹ grupowej to¿samoci staroobrzêdowców. Wystêpuje tu wiêc zasada zamkniêtego krêgu, w którym kolejne
elementy kszta³tuj¹ siebie nawzajem.
15

W ma³¿eñstwie z osob¹ innej wiary, nawet mieszkaj¹c poza rejonem suwalsko-augustowskim, staroobrzêdowcy na ogó³ nie zmieniaj¹ wyznania, jednak z braku mo¿liwoci kultywowania
w³asnych obrzêdów, rezygnuj¹ z ¿ycia religijnego. Porzucenie jêzyka nie jest wtedy wiadomym
wyborem, a konsekwencj¹ braku praktyki i rozmów prowadzonych w rosyjskiej gwarze staroobrzêdowców.
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Micha³ G³uszkowski
Ðåçþìå
ßçûê ìåíüøèñòâà êàê ôàêòîð ñîõðàíåíèÿ ãðóïïîâîé òîæäåñòâåííîñòè
íà ïðèìåðå ïîëüñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ â ñóâàëüñêî-àâãóñòîâñêîì ðåãèîíå

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå îáñóæäàþòñÿ ñâÿçè ãðóïïîâîãî ñàìîñîçíàíèÿ ñ ÿçûêîì. Ïîä
ñàìîñîçíàíèåì àâòîð ïîíèìàåò ñàìîîïðåäåëåíèå ÷ëåíîâ ãðóïïû, èõ îáùóþ èñòîðèþ,
âåðîèñïîâåäàíèå, ÿçûê, ÷óâñòâî èíòåãðàëüíîñòè è òðàäèöèè ñâîéñòâåííîé âñåì èíäèâèäàì,
ïðèíàäëåæàùèì ê ãðóïïå. Ñàìîñîçíàíèå ÷ëåíîâ äâóÿçû÷íîé ãðóïïû ìåíüøèíñòâà âëèÿåò íà
èõ ÿçûêîâîå ïîâåäåíèå è ñòåïåíü âëàäåíèÿ îáîèìè ÿçûêàìè. ßçûê èñïîëíÿåò ðîëü ìàðêåðà,
óêàçûâàþùåãî íà òî, ÷òî ÷ëåíû ãðóïïû îòëè÷àþòñÿ îò âíåøíåãî ìèðà. Â çàâèñèìîñòè îò
óñëîâèé ýòîò ôàêò ìîæåò ñêðûâàòüñÿ ëèáî ïîä÷åðêèâàòüñÿ. ßçûê ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíûì
ôàêòîðîì, ïîääåðæèâàþùèì ãðóïïîâîå ñàìîñîçíàíèå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷óâñòâî ñâÿçè
ñ òðàäèöèåé è öåííîñòÿìè ìåíüøèíñòâà âëèÿþò íà ñòðóêòóðó ÿçûêà, èñïîëíÿÿ ðîëü âàæíîãî
íåñòðóêòóðíîãî ôàêòîðà, óñèëèâàþùåãî ëèáî óìåíüøàþùåãî îáùèé óðîâåíü ÿçûêîâîé
èíòåðôåðåíöèè. Èòàê, âëèÿíèå ÿçûêà è ñàìîñîçíàíèÿ åãî íîñèòåëåé ÿâëÿåòñÿ äâóñòîðîííèì.

Summary
The minoritys language as a factor of a group identity preserving, based on the example
of Old Orthodox church followers in Suwalki-Augustow region
In this text the connections between the group identity and its language are described. The
identity is here understood as self-determination of group members, their common history, religion,
language, sense of integrity and tradition belonging to all the individuals in the group. The selfconscious of bilingual groups members can affect their language behaviour and the level of competence in each of their languages. The language itself, can be a kind of marker emphasising the
differences between the group members and the outer world. Depending on the situation and conditions, this fact may be underlined or disguised. The language can be a strong factor supporting the
group identity. On the other hand, the sense of bond with tradition and minoritys values, influence the
language structure and act a role of an important non-structural factor, which can strengthen or
reduce total amount of language interference. Thus, the influence and connections between the
groups identity and its language, are mutual.
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O nielinearnoci w leksykografii polsko-bia³oruskiej
Uwagi wstêpne
Badania leksyki nielinearnej stanowi¹ w leksykografii polsko-bia³oruskiej
nowy kierunek badañ, który dotychczas podejmowany by³ rzadko z kilku powodów. Po pierwsze, wci¹¿ odczuwalny jest brak wystarczaj¹cej liczby s³owników
polsko-bia³oruskich, które mog³yby s³u¿yæ wystarczaj¹cym materia³em badawczym, szczególnie z zakresu leksyki potocznej i specjalistycznej. Po drugie,
w ograniczonym stopniu rozwija siê przek³ad polsko-bia³oruski, co zwi¹zane jest
z jednej strony z niewielkim zainteresowaniem w Polsce twórczoci¹ bia³orusk¹,
a z drugiej  brakiem odpowiadaj¹cej potrzebom, dobrze przygotowanej kadry
t³umaczy. Po trzecie wreszcie, nie bez znaczenia pozostaje s³aba kondycja samego
jêzyka bia³oruskiego na Bia³orusi. Wobec niesprzyjaj¹cej sytuacji politycznej pozycja tego jêzyka systematycznie maleje, co wi¹¿e siê z kolei z niewielkim tempem rozwoju i transformacji systemu jêzykowego, a co za tym idzie  z ograniczonym zainteresowaniem samych Bia³orusinów podjêciem zakrojonych na
szerok¹ skalê badañ jêzykoznawczych, w tym  porównawczych.
W zwi¹zku z ograniczonym dostêpem lub brakiem szczegó³owych i nowoczesnych wydawnictw leksykograficznych nielinearnoæ stanowi jedn¹ z najczêstszych
przyczyn trudnoci przek³adowych, pomimo tego, ¿e jako obiekt badañ interesowa³a
ona jêzykoznawców zarówno polskich, jak i bia³oruskich czy rosyjskich, czego
odzwierciedlenie znajdujemy m.in. w pracach J. Wawrzyñczyka1, H. Bartwickiej2,
1 J. Wawrzyñczyk, O s³ownikowych badaniach konfrontatywnych, Jêzyk Rosyjski 1984,
z. 37, s. 134140; Problemy konfrontacji przek³adowej jêzyka polskiego i rosyjskiego (w wietle
krytyki leksykograficznej), Bydgoszcz 1982; Zasady prezentacji materia³ów przek³adowych,
[w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty przek³adu rosyjsko-polskiego, t. 1, £ód 2000, s. 3638;
Uwagi o pragmatyce w wielkich s³ownikach rosyjsko-polskich, [w:] Pragmatyczne aspekty opisu
jêzyków wschodnios³owiañskich, pod red. P. Czerwiñskiego, Katowice 2003, s. 1520; Ze studiów
krytycznych nad polsko-rosyjskimi s³ownikami przek³adowymi, Przegl¹d Rusycystyczny 1981,
z. 4, s. 4955.
2 H. Bartwicka, O leksyce bezekwiwalentnej i jej odzwierciedleniu w s³ownikach rosyjskopolskich, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne 1985, z. 16, s. 8796.
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A. Bogus³awskiego3, B. P³otnikawa i W. Trajkouskiej4. Brak ekwiwalentu w relacjach przek³adowych nie jest wiêc zagadnieniem nowym, jednak¿e u¿ywane terminy bezekwiwalentowoæ czy bezekwiwalentnoæ nie oddaj¹ w pe³ni znaczenia zjawiska, co wiêcej sugeruj¹, ¿e dana jednostka przek³adowa nie ma w jêzyku
docelowym odpowiednika i nale¿y go tworzyæ niejako sztucznie, borykaj¹c siê nie
tylko z warstw¹ treciow¹ translandu5, ale tak¿e z szeroko rozumianym kontekstem jego u¿ycia. Tymczasem du¿a czêæ leksyki okrelanej jako bezekwiwalentowa posiada w jêzyku docelowym pe³nowartociowe, ogólnie uznane i utrwalone
w tradycji przek³adowej odpowiedniki, które nie s¹ w ¿aden sposób nacechowane
kulturowo i oznaczaj¹ nazwy z ¿ycia codziennego. Do grupy tej nale¿¹ praktycznie wszystkie samodzielne czêci mowy: rzeczowniki6 (biedronka áîæàÿ
êàðî¢êà, grochówka ãàðîõàâû ñóï, bia³odrzew áåëû òîïàëü, brukselka
áðóñåëüñêàÿ êàïóñòà, kalafior öâÿòíàÿ êàïóñòà, kosodrzewina êàðë³êàâàÿ
ñàñíà), czasowniki7 (dziesi¹tkowaæ êàðàöü êîæíàãà äçåñÿòàãà, umilaæ ðàá³öü
ïðûåìíûì, uniemo¿liwiaæ ðàá³öü íåìàæë³âûì, uruchamiaæ ïóñêàöü ó õîä,
ïðûâîäç³öü ó ðóõ, uwietniaæ ïðûäàâàöü áëÿñê), przymiotniki i imies³owy
przymiotnikowe (amfiteatralny ðàçìåø÷àíû àìô³òýàòðàì, kawiarniany ÿê³
àäíîñ³ööà äà êàôý, owrzodzony ïàêðûòû ÿçâàì³, zachwaszczony çàðîñëû
ïóñòàçåëëåì, zadumany ïàãëûáëåíû ¢ äóìê³, zagro¿ony ÿê³ çíàõîäç³ööà ïàä
ïàãðîçàé), przys³ówki (entuzjastycznie ç ýíòóç³ÿçìàì, g³ównie ãàëî¢íûì
÷ûíàì, s³u¿bowo ïà ñëóæáîâûõ àáàâÿçêàõ, têdy ãýòàþ äàðîãàþ, ó òîé
áîê), liczebniki (kilkanacie áîëüø äçåñÿö³, kilkaset íåêàëüê³ ñîò, kilkudziesiêciu íåêàëüê³ äçåñÿòêà¢ [ìóæ÷ûí], kilkunastu áîëüø äçåñÿö³ [ìóæ÷ûí],
kilkuset íåêàëüê³ ñîò [ìóæ÷ûí]). Trudno uznaæ, ¿e powy¿sze wyrazy nale¿¹
do grupy, która nie posiada adekwatnych ekwiwalentów w jêzyku bia³oruskim, nie
3 A. Bogus³awski, Zagadnienia jednostek przek³adowych, [w:] Wspó³czesny jêzyk polski i rosyjski. Konfrontacja przek³adowa, pod red. A. Bogus³awskiego i J. Mêdelskiej, Warszawa 1997,
s. 722.
4 Á.À. Ïëîòí³êà¢, Àãóëüíàå ³ ñïåöûô³÷íàå ¢ ëåêñ³öû áåëàðóñêàé ìîâû ¢ ïàðà¢íàíí³
ç ³íøûì³ ñëàâÿíñê³ì³ ìîâàì³, [w:] Á.À. Ïëîòí³êà¢, Ë.À. Àíòàíþê, Áåëàðóñêàÿ ìîâà.
Ë³íãâ³ñòû÷íû êàìïåíäûóì, Ì³íñê 2003, s. 1721; Á.À. Ïëîòí³êà¢, Â.Ï. Òðàéêî¢ñêàÿ,
Àäìåòíàñö³ áåçýêâ³âàëåíòíàé ëåêñ³ê³ áåëàðóñêàé ìîâû, [w:] Ñëî¢í³ê öÿæêàñöÿ¢ áåëàðóñêàé
ìîâû, Ì³íñê 2004, s. 402407; Á.À. Ïëîòí³êà¢, Â.Ï. Òðàéêî¢ñêàÿ, Ñëî¢í³ê áåçýêâ³âàëåíòíàé
ëåêñ³ê³ áåëàðóñêàé ìîâû, [w:] Ñëî¢í³ê öÿæêàñöÿ¢ áåëàðóñêàé ìîâû, Ì³íñê 2004, s. 407428.
5 Terminu translat u¿ywam  za J. Wawrzyñczykiem  na oznaczenie s³owa lub wyra¿eni,
bêd¹cego s³ownikowym odpowiednikiem wyrazu lub wyra¿enia t³umaczonego (translandu).
6 Analizie rzeczowników nielinearnych powiêci³am artyku³ O rzeczownikach nielinearnych
w leksykografii polsko-bia³oruskiej, Roczniki Humanistyczne KUL 2005, t. LIII, z. 7, s. 177188.
7 Opis czasowników nielinearnych przedstawi³am w artykule O czasownikach nielinearnych
w leksykografii polsko-bia³oruskiej, Acta Albaruthenica 6: Droga ku wzajemnoci. 50 lat bia³orutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim, red. naukowa M. Timoszuk i M. Chaustowicz, Warszawa
2007, s. 7279.
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mo¿na jednak¿e zaprzeczyæ, ¿e s¹ to odpowiedniki, które implikuj¹ pewne relacje
sk³adniowe, realizowane wed³ug ró¿nych modeli gramatycznych. Relacje te charakteryzuj¹ siê nielinearnoci¹ przek³adow¹, polegaj¹c¹ na tym, ¿e jedna jednostka
przek³adowa (transland) posiada w jêzyku przek³adowym (docelowym) odpowiednik z³o¿ony, sk³adaj¹cy siê minimum z dwóch elementów. Tak wiêc, pod pojêciem
s³ownictwo nielinearne rozumiem tak¹ grupê s³ów, która  niezale¿nie od nacechowania pozajêzykowego  w polsko-bia³oruskich relacjach przek³adowych implikuje koniecznoæ tworzenia odpowiedników bêd¹cych zwi¹zkami wyrazowymi,
pozostaj¹cymi  w stosunku do translatu  w relacjach 1:2 lub 1:3 (rzadziej), lub
1:4 (najrzadziej). Tak rozumiana nielinearnoæ odpowiada s³ownikowej asymetrii
leksykalnej, która  jak zauwa¿a W. Chlebda  niejednokrotnie mo¿e prowadziæ
do translatorycznych b³êdów, bowiem u¿ytkownik, który po prawej stronie s³ownika odnajdzie translat dwu- i wiêcej wyrazowy, nigdy nie mo¿e byæ pewien, czy
ma do czynienia z rzeczywistym ekwiwalentem wyrazu polskiego (z substytutem
tekstowym, jednostk¹ jêzyka gotow¹ do przeniesienia bez zmian), czy te¿ z opisem pojêcia lub denotatu, dokonanym przez twórcê has³a s³ownikowego8. Istotnie, z szeregu synonimicznych translatów przeciêtny u¿ytkownik s³ownika preferuje ekwiwalenty linearne, nielinearne traktuj¹c czêsto jako pomocnicze, które
mog¹ byæ wykorzystane w stylu potocznym lub publicystycznym, ale nie odpowiadaj¹ potrzebom stylu naukowego lub urzêdowego, które wymagaj¹ precyzji
i cis³oci. Wyrazem d¹¿enia do tworzenia translatów linearnych jest coraz mocniej zaznaczaj¹ca siê w s³ownikach tendencja do unikania nielinearnoci poprzez
zastêpowanie nielinearnych translatów kalkami, które  chocia¿ nierzadko wymagaj¹ komentarza kulturoznawczego  nie wi¹¿¹ siê z koniecznoci¹ budowania
ekwiwalentów opisowych.
Termin leksyka nielinearna jest wiêc pojêciem wê¿szym ni¿ leksyka bezekwiwalentowa i obejmuje tylko niektóre elementy zbioru wyrazów, które nie
posiadaj¹ w pe³ni adekwatnych odpowiedników w jêzyku docelowym. Identyfikuj¹c jednostki nielinearne, nale¿y wykluczyæ te wyrazy, które  chocia¿ prymarnie
bezekwiwalentowe  zosta³y w niezmienionej lub czêciowo zmodyfikowanej postaci zapo¿yczone z jêzyka bia³oruskiego (czêciej rosyjskiego) i na sta³e wesz³y
do literackiego jêzyka polskiego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w s³ownikach
i pracach leksykograficznych (np. komsomolec, matrioszka).
Ponadto nielinearnoæ nie jest cech¹ sta³¹ wyrazu, mo¿na o niej mówiæ jedynie w relacjach przek³adowych, które mog¹ mieæ ró¿ny charakter (linearny lub
8 W. Chlebda, Czym jest  a czym móg³by byæ s³ownik przek³adowy?, [w:] Studia ze wspó³czesnej leksykografii polsko-rosyjskiej, pod red. J. Wawrzyñczyka, Toruñ 1990, s. 4764.
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nielinearny)9 w zale¿noci od wyboru jêzyka docelowego lub te¿ w odniesieniu do
ró¿nych etapów rozwoju danego jêzyka (jak dowodzi zgromadzony materia³,
w s³ownikach wydanych w ró¿nych latach odnajdujemy odmienne ekwiwalenty).
Im bardziej rozbudowana jest struktura translatu, tym trudniej jest go wykorzystaæ
w jêzyku docelowym (szczególnie w tekstach naukowych, urzêdowych, ale równie¿
poetyckich), dlatego d¹¿eniem autorów prac leksykograficznych jest budowanie
krótkich, lecz jasnych i nieskomplikowanych ekwiwalentów dwucz³onowych. Niekiedy, zw³aszcza przy d³u¿szych odpowiednikach, powstaje pewna wariantywnoæ,
która przejawia siê na poziomie leksykalnym i polega na wykorzystaniu odmiennych
jednostek leksykalnych (najczêciej synonimów), a tak¿e gramatycznym.
Nielinearne rzeczowniki

Wród polsko-bia³oruskiej leksyki nielinearnej rzeczowniki nieosobowe stanowi¹ grupê liczn¹ i obejmuj¹ zarówno formacje osobowe, jak i nieosobowe. Do
tych pierwszych nale¿¹ nazwy pojêæ abstrakcyjnych, przedmiotów (narzêdzi,
przyrz¹dów, maszyn, ozdób), obszarów, pomieszczeñ, zak³adów pracy, fabryk,
ga³êzi produkcji, rodzaju dzia³alnoci, potraw, napojów, przypraw, produktów spo¿ywczych, rolin, drzew, krzewów, zwierz¹t, owadów, gadów, rzadziej  instrumentów muzycznych, substancji chemicznych, rodków lokomocji, czêci cia³a
cz³owieka).
W dwucz³onowych ekwiwalentach bia³oruskich, bêd¹cych nominalnymi
zwi¹zkami wyrazowymi, nonikiem znaczenia podstawowego jest cz³on pierwszy,
np.: abdykacja àäðà÷ýííå (àäìîâà) àä òðîíà, aprowizacja çàáåñïÿ÷ýííå
õàð÷àì³, go³êbiarstwo ãàäî¢ëÿ ãàëóáî¢, kapuniak ñóï ç êàïóñòàé, karnacja êîëåð öåëà, òâàðó, koszykarstwo âûðàá êîøûêà¢, matura àòýñòàò
ñòàëàñö³, odd³u¿enie ïàãàøýííå äà¢ãî¢, przetwórnia ôàáðûêà ïà
ïåðàïðàöî¢öû, pustelnia êåëëÿ ïóñòýëüí³êà, ródmiecie öýíòð ãîðàäà,
urozmaicenie óíÿñåííå ðàçíàñòàéíàñö³, usamodzielnienie íàáûööe
ñàìàñòîéíàñö³, widokówka ïàøòî¢êà ç êðàÿâ³äàì, zabawkarstwo âûðàá
(âûòâîð÷àñöü) öàöàê, zabytek ïàìÿòí³ê ñòàðàäà¢íàñö³, zapinka çàñöåæêà
ç àçäàáëåííåì, zniechêcenie çàíÿïàä äóõó.
W grupie translatów dwucz³onowych równie czêsto spotykane s¹ definicje,
w których nonikiem znaczenia jest rzeczownik oraz okrelaj¹ca go przydawka,
9 Por. A. Borowiec, O rzeczownikach nielinearnych w leksykografii polsko-bia³oruskiej,
Roczniki Humanistyczne KUL 2005, t. LIII, z. 7, s. 180.
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np.: aplikacja þðûäû÷íàÿ ïðàêòûêà, archidiecezja àðõ³åï³ñêàïñêàÿ åïàðõ³ÿ,
batuta äûðûæîðñêàÿ ïàëà÷êà, bie¿nia áåãàâàÿ äàðîæêà, biurko ï³ñüìîâû
ñòîë, blat æàëåçíû ë³ñò, bohomaz äðýííàÿ êàðö³íà, brulion òî¢ñòû
ñøûòàê, cegielnia öàãåëüíû çàâîä, cementownia öýìåíòàâû çàâîä, harówka öÿæêàÿ ïðàöà, hurt àïòîâû ãàíäàëü, hurtownia àïòîâû ìàãàç³í, huta
ìåòàëóðã³÷íû çàâîä, inauguracja óðà÷ûñòàå àäêðûööe, kaucja ãðàøîâû
çàëîã, kawalerka õàëàñöÿöêàÿ êâàòýðà, kañ ñìÿðîòíàÿ êàðà, klasówka
êëàñíàÿ ðàáîòà, kryjówka ïàòàéíîå ìåñöà, kwiaciarnia êâåòêàâû ìàãàç³í,
leniczówka ëÿñíàÿ âàðòî¢íÿ, mennica ìàíåòíû äâîð, mleczarnia
ìàëî÷íû çàâîä, nagrobek íàìàã³ëüíàÿ ïë³òà, na³óg äðýííàÿ ïðûâû÷êà.
Ze wzglêdu na kryterium semantyczne w omawianej grupie znacz¹c¹ liczbê
stanowi¹ leksemy oznaczaj¹ce rodzaj dzia³alnoci, dziedzinê produkcji, ga³¹ przemys³u, zajêcie, np.: bankowoæ áàíêà¢ñêàÿ ñïðàâà, górnictwo ãîðíàÿ
ïðàìûñëîâàñöü, grawerstwo ãðàâeðíàå ìàéñòýðñòâà, introligatorstwo
ïåðàïëeòíàÿ ñïðàâà (âûòâîð÷àñöü), in¿ynieria ³íæûíåðíàÿ ñïðàâà, kamieniarstwo êàìåíÿ÷îñíàÿ âûòâîð÷àñöü, kolarstwo âåëàñ³ïåäíû ñïîðò, kolejnictwo ÷ûãóíà÷íàÿ ñïðàâà, kopalnictwo ãîðíàÿ ñïðàâà, koronkarstwo
êàðóíêàâàÿ âûòâîð÷àñöü, kotlarstwo êàöåëüíàÿ âûòâîð÷àñöü, ksiêgarstwo
êí³æíàÿ ñïðàâà, muzealnictwo ìóçåéíàÿ ñïðàâà, narciarstwo ëûæíû
ñïîðò. Mniejsza liczebnie grupê stanowi¹ nazwy potraw, napojów, przypraw,
produktów spo¿ywczych (np. grochówka ãàðîõàâû ñóï, grysik ìàííûÿ
êðóïû, kartoflanka áóëüáÿíû ñóï, klops ìÿñíû ðóëåò, malinówka
ìàë³íàâàÿ íàñòîéêà, nabia³ ìàëî÷íûÿ ïðàäóêòû, pêcak ÿ÷íàÿ êàøà, susz
ñóõ³ÿ ôðóêòû, przetwory ïðàäóêòû ïåðàïðàöî¢ê³, wêdzonka âýíäæàíàÿ
ãðóäç³íêà), nazwy roslin, drzew, krzewów (np. bia³odrzew áåëû òîïàëü, brukselka áðóñåëüñêàÿ êàïóñòà, bukowina áóêàâû ëåñ, bylina øìàòãàäîâàÿ
ðàñë³íà, igliwie ÿëîâûÿ (ñàñíîâûÿ) øûïóëüê³ (³ãîëê³), kalafior öâÿòíàÿ
êàïóñòà, kosodrzewina êàðë³êàâàÿ ñàñíà, mahoñ ÷ûðâîíàå äðýâà, winorol
â³íàãðàäíàÿ ëàçà), nazwy narzedzi, przyrz¹dów, maszyn, ozdób (np. agrafka
àíãë³éñêàÿ øï³ëüêà, heblarka ñòðóãàëüíû ñòàíîê, krajarka ðýçàëüíû
ñòàíîê, sekator ñàäîâûÿ íîæí³öû, sikawka ïàæàðíàÿ ïîìïà, sztuciec
ñòàëîâû ïðûáîð, tokarka òàêàðíû ñòàíîê), nazwy odziezy (np. garsonka
æàíî÷û êàñöþì, habit ìàíàøñêàÿ ðàñà, mundurek âó÷íe¢ñêàÿ ôîðìà,
serdak âûøûòàÿ áåçðóêà¢êà, szorty êàðîòê³ÿ øòàíû, liniak äç³öÿ÷û
íàãðóäí³ê), nazwy zwierzat, owadów, p³azów (np. biedronka áîæàÿ êàðî¢êà,
d¿d¿ownica äàæäæàâû ÷àðâÿê, grzechotnik ãðûìó÷àÿ çìÿÿ, kos ÷îðíû
äðîçä, kozica äç³êàÿ êàçà), nazwy srodków lokomocji, statków (np. autokar
òóðûñòû÷íû à¢òîáóñ, holownik áóêñ³ðíàå ñóäíà, motorówka ìàòîðíàÿ
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ëîäêà, odrzutowiec ðýàêòû¢íû ñàìàëeò), nazwy czeci cia³a (np. dwunastnica
äâàíàööàö³ïåðñíàÿ ê³øêà, kciuk âÿë³ê³ ïàëåö [ðóê³], odbytnica ïðàìàÿ
ê³øêà), terminy lingwistyczne (np. iloczas äà¢æûíÿ ãóêà, przeg³os
÷àðãàâàííå ãàëîñíûõ, wo³acz êë³÷íàÿ ôîðìà), nazwy okresow czasu (np.
jura þðñê³ ïåðûÿä, narzeczeñstwo ÷àñ àä çàðó÷ûí äà âÿñåëëÿ, przedpo³udnie ïåðàäïà¢äíeâû ÷àñ), terminy medyczne (np. rogówka ðàãàâàÿ
àáàëîíêà, linianki ñë³ííûÿ çàëîçû), terminy chemiczne (np. wodorotlenek
ã³äðàò âîê³ñó, dwuwêglan äâóõâóãëåê³ñëàÿ ñîëü), nazwy substancji (np. lep
ë³ïêàÿ ìàñà, szkliwo çóáíàÿ ýìàëü), nazwy instrumentow muzycznych (np.
harmonijka ãóáíû ãàðìîí³ê).
Rzadziej bia³oruski translat sk³ada siê z trzech i wiêcej cz³onów. Do tej grupy
nale¿¹ m.in. nazwy abstrakcyjne (np.: absolutorium ñïðà¢êà àá çàêàí÷ýíí³
ÂÍÓ [âûøýéøàé íàâó÷àëüíàé óñòàíîâû], drzewostan ñòàí ëåñó ç ïóíêòó
ïîãëÿäó ïàðîä ãóñòàòû ³ âåêó, dwuszereg ïàñòðàåííå ¢ äçâå øàðýíã³, dyskrecja óìåííå çàõî¢âàöü ÷óæóþ òàéíó, eksmisja ïðûìóñîâàå âûñÿëåííå
ç êâàòýðû, habilitacja ïóáë³÷íàÿ àáàðîíà äûñåðòàöû³), nazwy przedmiotów,
rzeczy, ubrañ, rodków transportu, narzêdzi, ozdób i inne (np.: agenda ïàìÿòíàÿ
êí³æêà äëÿ çàï³ñâàííÿ ñïðà¢, ÿê³ÿ òðýáà ¢ëàäç³öü, ambulans ïàâîçêà äëÿ
ïåðàâîçê³ ðàíåíûõ ³ õâîðûõ, ciupaga ó æûõàðî¢ Òàòð ñÿêåðêà ç äî¢ãàé
ðó÷êàé, drewniak áàøìàê íà äðà¢ëÿíàé ïàäýøâå), nazwy miejsc, obszarów,
pomieszczeñ, budynków, zak³adów pracy, fabryk (np. bekowisko ìåñöà
ñóñòðý÷û àëåíÿ¢ ó ïåðûÿä öå÷ê³, deptak ìåñöà ïðàãóëàê ó ãîðàäçå, gnojowisko ìåñöà çàõàâàííÿ ãíîþ ïåðàä âûâàçàì, graciarnia çàêóòàê äëÿ
çàõàâàííÿ ðîçíûõ íåïàòðýáíûõ ðý÷à¢, kolektura áþðî ïà ïðîäàæû
ëàòàðýéíûõ á³ëåòà¢), nazwy potraw, napojów, przypraw, produktów spo¿ywczych (np.: bigos òóøàíàÿ êàïóñòà ç ìÿñàì, æwik³a öeðòû õðýí ç áóðàêàì³,
juszka ñóï ç êðûâ³ êà÷ê³, ãóñ³ àëüáî ïàðàñÿö³, surówka ñàëàò ç ñûðîé
àãàðîäí³íû), nazwy czynnoci wed³ug odpowiadaj¹cych im czasowników (np.
urzêdowanie âûêîíâàííå ñëóæáîâûõ àáàâÿçêà¢, wydzier¿awienie çäà÷à àáî
¢çÿööå ¢ àðýíäó, wymeldowanie âûï³ñêà ç äàìàâîé êí³ã³), nazwy ga³êzi
produkcji, rodzaju dzia³alnoci (np. blacharstwo âûòâîð÷àñöü ë³ñòàâîãà
æàëåçà, miedziorytnictwo ãðàâeðíàå ìàéñòýðñòâà íà ìåäç³, mleczarstwo
âûòâîð÷àñöü ìàëî÷íûõ ïðàäóêòà¢) i inne.
Nielinearne rzeczowniki osobowe obejmuj¹ nazwy osób ze wzglêdu na rodzaj
wykonywanej pracy, zajêcie, przynale¿noæ do organizacji lub grupy spo³ecznej,
zainteresowania, wiek. Znaczna wiêkszoæ translatów ma strukturê dwucz³onow¹,
sk³adaj¹c¹ siê z dwóch rzeczowników lub przymiotnika i rzeczownika, np.: bankowiec áàíêà¢ñê³ ñëóæà÷û, bezwyznaniowiec ÷àëàâåê áåç âåðàâûçíàííÿ, bie-
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siadnik óäçåëüí³ê áÿñåäû, cechmistrz ìàéñòàð öýõà, magazynier çàãàä÷ûê
ñêëàäà. Wród translatów wielocz³onowych najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ nazwy
wed³ug rodzaju wykonywanego zajêcia, zajmowanego stanowiska, piastowanej
funkcji, np. baca ñòàðøû ïàñòóõ ó Tàòðàõ, gonciarz ìàéñòàð ïà âûðàáó
ãîíòà¢, juhas ïàñòóõ àâå÷àê ó Òàòðàõ, kustosz õàâàëüí³ê ôîíäà¢ ìóçåÿ,
á³áë³ÿòýê³, sztabowiec àô³öýð ãåíåðàëüíàãà øòàáà, redniodystansowiec
áÿãóí íà ñÿðýäí³ÿ äûñòàíöû³.

Nielinearne czasowniki
Bia³oruskie ekwiwalenty nielinearne sk³adaj¹ siê z czasownika, bêd¹cego osi¹
zwi¹zku wyrazowego, oraz przynajmniej jednego elementu dodatkowego, który
uszczegó³awia, ucila jego znaczenie. Element ten mo¿e znajdowaæ siê w postpozycji lub prepozycji do czasownika i mo¿e byæ wyra¿ony ró¿nymi czêciami
mowy, najczêciej jednak rzeczownikiem, rzadziej  przymiotnikiem, przys³ówkiem lub zaimkiem. Wród ekwiwalentów o modelu czasownik + rzeczownik
reprezentowane s¹ konstrukcje zarówno przyimkowe, jak i bezprzyimkowe.
Pierwsze z nich to zwi¹zki wyrazowe, gdzie rzeczownik znajduje siê w bierniku
(np.: fa³dowaæ ðàá³öü ñêëàäê³, kneblowaæ çàòûêàöü ðîò, kolportowaæ
ðàçíîñ³öü ãàçåòû, odrutowaæ çìàöàâàöü äðîòàì, odwzajemniæ siê
àäïëàö³öü óçàåìíàñöþ, okratowaæ àãàðàäç³öü êðàòàì³, opodatkowaæ
àáêëàñö³ ïàäàêòàì, szyde³kowaæ âÿçàöü êðó÷êîì, t³uciæ ìàçàöü òëóø÷àì,
tapetowaæ àêëåéâàöü øïàëåðàì³, pieczêtowaæ ñòàâ³öü ïÿ÷àöü, przemyciæ
ïðàâåçö³ êàíòðàáàíäó, spoliczkowaæ äàöü àïëÿâóõó, zdziwaczeæ çðàá³ööà
äç³âàêîì), rzadziej  w celowniku liczby mnogiej (np.: zadumaæ siê àääàööà
äóìêàì, rozpamiêtywaæ àääàâàööà ¢ñïàì³íàì). Omawiany model reprezentuj¹ równie¿ formacje z przyimkami: ó (butelkowaæ íàë³âàöü ó áóòýëüê³, dziedziczyæ àòðûìë³âàöü ó ñïàä÷ûíó, emitowaæ âûïóñêàöü ó àáàðîò, kolidowaæ
áûöü ó êàë³ç³³, ksiêgowaæ çàíîñ³öü ó êí³ã³, szeregowaæ ñòàâ³öü ó ðàä,
wapnieæ ïåðàòâàðàööà ¢ âàïíó, zakotwiczyæ ñòàöü ó ÿêàð), äà (ocuciæ
ïðûâåñö³ äà ïðûòîìíàñö³, wydzier¿awiaæ çäàâàöü ó àðýíäó, zat³uc çá³öü
äà ñìåðö³), íà (magazynowaæ çàõî¢âàöü íà ñêëàäçå, pojedynkowaæ siê á³ööà
[ñòðàëÿööà] íà äóýë³, zaryglowaæ çàìêíóöü íà çàñà¢êó), àá (zak³adaæ siê
á³ööà àá çàêëàä), äëÿ (upozorowaæ çðàá³öü äëÿ âûãëÿäó), ç (zniecierpliwiæ
âûâåñö³ ç öÿðïë³âàñö³), ïà (brodziæ õàäç³öü ïà âàäçå [áàëîöå]).
Rzadziej wród ekwiwalentów dwucz³onowych wystêpuj¹ formacje o modelu
przys³ówek + czasownik (domykaæ siê ø÷ûëüíà çà÷ûíÿööà, szafowaæ ø÷îäðà
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ðàçäàâàöü, szperaæ ø÷ûðà [ðóïë³âà] øóêàöü, zakwiliæ ö³õà çàïëàêàöü), czasownik + przys³ówek (doceniaæ ïðàâ³ëüíà àöýíüâàöü, dosi¹æ ñåñö³ âåðõàì
[êîííà], kaligrafowaæ ï³ñàöü êàë³ãðàô³÷íà, kicaæ áåã÷û ïàäñêîêàì, k³usowaæ åõàöü ðûññþ, lekcewa¿yæ àäíîñ³ööà àáûÿêàâà, zdruzgotaæ ðàçá³öü
óø÷ýíò), czasownik + zaimek (powiêciæ siê àõâÿðàâàöü ñàáîþ). Nie nale¿¹
natomiast do rzadkoci bia³oruskie ekwiwalenty typu ñòàöü ñòàëûì (äàðîñëûì)
(dojrzeæ), ðàá³öü ïàïóëÿðíûì (lansowaæ), ñòàööà ñóðeçíûì (spowa¿nieæ),
ïðûçíàöü íåäçåÿçäîëüíûì (ubezw³asnowolniæ), çðàá³öü ìàæë³âûì (umo¿liwiæ), ðàá³öü íÿø÷àñíûì (unieszczêliwiaæ), çðàá³öü íÿø÷àñíûì (unieszczêliwiæ), ðàá³öü ïðûåìíûì (uprzyjemniaæ), çðàá³öü ïðûåìíûì (uprzyjemniæ),
ðàá³öü ðàçíàñòàéíûì (urozmaicaæ), çðàá³öü ðàçíàñòàéíûì (urozmaiciæ),
ðàá³öü ñàìàñòîéíûì (usamodzielniaæ), çðàá³ööà ðà¢íàäóøíûì (zobojêtnieæ),
çðàá³ööà âÿëûì (zwiotczeæ), przy czym spotykane s¹ tak¿e ekwiwalenty z przymiotnikiem w stopniu wy¿szym typu wysubtelniæ çðàá³öü áîëüø òîíê³ì
(äàë³êàòíûì), wysubtelnieæ ñòàööà (çðàá³ööà) áîëüø òîíê³ì (äàë³êàòíûì).
Du¿a ró¿norodnoæ charakteryzuje równie¿ ekwiwalenty wielocz³onowe, które prezentuj¹ nastêpuj¹ce modele: czasownik + przymiotnik + rzeczownik (celebrowaæ àäïðà¢ëÿöü óðà÷ûñòàå íàáàæýíñòâà, derywowaæ äàâàöü âûòâîðíûÿ
ôîðìû, eksmitowaæ âûñÿëÿöü ó ïðûìóñîâûì ïàðàäêó, doktoryzowaæ siê
çäàáûâàöü äîêòàðñêóþ ñòóïåíü, promowaæ ïåðàâîäç³öü ó íàñòóïíû êëàñ),
czasownik + zaimek + rzeczownik (cedowaæ ïåðàäàâàöü ñâàå ïðàâû, g³odziæ
siê ìàðûöü ñÿáå ãîëàäàì, opiniowaæ âûêàçàöü ñâàþ äóìêó, zaopiniowaæ
âûêàçàöü ñâîé ïîãëÿä), czasowniki + rzeczownik + wyra¿enie przyimkowe
(do³o¿yæ siê ïðûíÿöü óäçåë ó âûäàòêàõ, gracowaæ à÷ûø÷àöü äàðîæê³ àä
òðàâû), czasownik + przyimek + przymiotnik + rzeczownik (wyprowadziæ siê
ïåðàåõàöü íà íîâóþ êâàòýðó), czasownik + czasownik + rzeczownik (zachwaszczaæ äàâàöü ðàçðàñòàööà ïóñòàçåëëþ), czasownik + zwi¹zek frazeologiczny (widywaæ ñïàòûêàöü ÷àñ àä ÷àñó, zapatrywaæ siê ìåöü ïóíêò
ïîãëÿäó), czasownik + zaimek + liczebnik (zdziesi¹tkowaæ ïàêàðàöü êîæíàãà
äçåñÿòàãà), czasownik + zaimek + zaimek (podejmowaæ siê áðàööà çà øòîíåáóäçü). Nielicznym formacjom w³aciwa jest bardziej z³o¿ona struktura, np.:
odszczekaæ óçÿöü ñâàå ñëîâû íàçàä, przedawniæ siê ñòðàö³öü ìîö çà
äà¢íàñöþ ãîä.
Przek³adaj¹c na jêzyk bia³oruski leksemy nielinearne nale¿y uwzglêdniæ ich
polisemicznoæ. Wyrazy wieloznaczne mog¹ wstêpowaæ w relacje nielinearne we
wszystkich swoich znaczeniach (promowaæ ïåðàâîäç³öü ó íàñòóïíû êëàñ;
íàäàâàöü ñòóïåíü äîêòàðà) b¹d tylko niektórych. Przy nielicznych has³ach autorzy umiecili w s³owniku kilka bia³oruskich ekwiwalentów-synonimów, z których nie
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wszystkim w³aciwa jest nielinearnoæ (kolidowaæ áûöü ó êàë³ç³³, ñóïÿðý÷ûöü).
Nieco odmiennie tworzone sa definicje opisowe w poszczególnych s³ownikach,
zw³aszcza przy has³ach, których frekwencja u¿ycia jest mniejsza, co ilustruje
chocia¿by czasownik wykraczaæ definiowany w Podrêcznym s³owniku polskobia³oruskim pod redakcj¹ A. Obrêbskiej-Jab³oñskiej i M. Biry³y (1962) jako
ïåðàñòóïàöü ìåæû äàçâîëåíàãà, ïàðóøàöü ïðûíÿòûÿ íîðìû, natomiast
w S³owniku polsko-bia³oruskim J. Wo³kawej i W. Awi³awej jako 1. âûõîäç³öü çà
ìåæû ÷àãî; 2. ïàðóøàöü çàêîí ³ äà òàãî ïàäîáíàå. Wyrazem d¹¿enia leksykografów do precyzji i jednoznacznoci jest umieszczanie przy bia³oruskim ekwiwalencie informacji dodatkowych, uzupe³niaj¹cych lub ucilaj¹cych znaczenie polskiego czasownika, np.: uplasowaæ siê çàíÿöü ìåñöà (ó ñïàáîðí³öòâàõ),
wygospodarowaæ àòðûìàöü ïðûáûòàê (ó âûí³êó äîáðàãà ãàñïàäàðàâàííÿ).
Ró¿norodnoæ charakteryzuje bia³oruskie ekwiwalenty polskich czasowników
zwrotnych, które w jêzyku docelowym nie zawsze wystêpuj¹ z formalnymi (gramatycznymi) wyk³adnikami zwrotnoci, czego przyk³adem mog¹ byæ leksemy
szkliæ siê áë³ø÷àöü ÿê øêëî, zraziæ siê ñòðàö³öü àõâîòó, zra¿aæ siê òðàö³öü
àõâîòó legitymowaæ siê ïðàäÿ¢ëÿöü ñâàå äàêóìåíòû; uniezale¿niæ siê
ñòàöü íåçàëåæíûì, uzale¿niaæ siê ñòàâ³öü ñÿáå ¢ çàëåæíàñöü; uzale¿niæ siê
ïàñòàâ³öü ñÿáå ¢ çàëåæíàñöü, wylegitymowaæ siê ïàêàçàöü äàêóìåíòû.
Znaczenie bia³oruskich ekwiwalentów wynika z sumy znaczeñ jego komponentów, których wystêpowanie z badanych przyk³adach ma charakter obligatoryjny. Z punktu widzenia s³owotwórstwa nonikiem znaczenia jest najczêciej czasownik, pozosta³e elementy pe³ni¹ funkcjê modyfikacyjn¹, która polega na
uzupe³nianiu o nowe semy jego podstawowego znaczenia. W niektórych przypadkach wystêpuje jednak wyrany zwi¹zek s³owotwórczy z innymi czêciami mowy,
np. z rzeczownikiem (butelkowaæ íàë³âàöü ó áóòýëüê³, szeregowaæ ñòàâ³öü
ó ðàä, tapetowaæ àêëåéâàöü øïàëåðàì³, t³uciæ ìàçàöü òëóø÷àì, szyde³kowaæ âÿçàöü êðó÷êîì), przymiotnikiem (uniemo¿liwiaæ ðàá³öü íåìàæë³âûì,
zaktualizowaæ çðàá³öü àêòóàëüíûì) lub liczebnikiem (dziesi¹tkowaæ êàðàöü
êîæíàãà äçåñÿòàãà). Wszystkie badane czasowniki motywowane to formacje
odczasownikowe, przy czym wiêkszoæ z nich ma charakter modyfikacyjny (np.
odrutowaæ çìàöàâàöü äðîòàì, rozpamiêtywaæ àääàâàööà ¢ñïàì³íàì), rzadziej
mutacyjny (np. odszczekaæ óçÿöü ñâàå ñëîâû íàçàä, wyprowadziæ siê ïåðàåõàöü
íà íîâóþ êâàòýðó). Od niektórych jednostek oznaczaj¹cych zmiany skokowe mo¿liwe jest tworzenie czasowników niedokonanych (sekundarne imperfectiva) o znaczeniu iteraktywnym (dla opisu szeregu powtarzaj¹cych siê sytuacji), przy czym nielinearnoæ jest w³aciwa jedynie wybranym leksemom, np.: si¹æ ñåñö³ (czasownik
linearny)  dosi¹æ ñåñö³ âåðõàì (êîííà) (nielinearny)  dosiadaæ ñàäç³ööà
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âåðõàì (êîííà) (nielinearny); pozorowaæ ñ³ìóëÿâàöü (czasownik linearny)
 upozorowaæ çðàá³öü äëÿ âûãëÿäó (nielinearny)  upozorowywaæ ðàá³öü äëÿ
âûãëÿäó (nielinearny); szczekaæ (áðàõàöü, czasownik linearny)  odszczekaæ
óçÿöü ñâàå ñëîâû íàçàä (nielinearny)  odszczekiwaæ áðàöü ñâàå ñëîâû
íàçàä (nielinearny).

Nielinearne przymiotniki i imies³owy przymiotnikowe
Bia³oruskie ekwiwalenty nielinearne  wybrane ze S³ownika bia³orusko-polskiego, polsko-bia³oruskiego (1996)10 oraz nowszego S³ownika polsko-bia³oruskiego (2004)11  prezentuje tabela 1, w której zestawiono wariantywne translaty
leksykalne oraz tabela 2 prezentuj¹ca translaty gramatyczne. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e nieliczne wyrazy traktowane s¹ w analizowanych wydawnictwach
odmiennie: jako linearne b¹d nie, jednak¿e w wiêkszoci przypadków autorzy
nowszego s³ownika potwierdzaj¹ wczeniej ustalony, nielinearny charakter jednostki leksykalnej. Mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e wyst¹pienie w S³owniku z 2004 r.
bia³oruskiego odpowiednika przy hale, które autorzy starszej publikacji uznali za
nielinearne, wi¹¿e siê z przenikaniem do jêzyka literackiego wyrazów potocznych,
ogólnie jednak znanych i w pewnej mierze utrwalonych w tradycji. Wiêkszoæ
omawianych wariantów ma charakter leksykalny, z zakresu gramatyki jedynie
kilka hase³ s³ownikowych ró¿ni siê koñcówkami fleksyjnymi (g³ównie dope³niacza
liczby pojedynczej).
Wród wariantów leksykalnych nietrudno jest zauwa¿yæ, ¿e d¹¿eniem autorów nowszego s³ownika by³ wybór wariantu linearnego pozostaj¹cego pod wzglêdem sk³adniowym w relacji 1:1 w stosunku do translandu. Ekwiwalenty linearne
podawane s¹ wiêc obok nielinearnych i wprawiony czytelnik sam powinien wskazaæ przydatny mu ekwiwalent. Warto podkreliæ, ¿e niekiedy odpowiedniki nielinearne lepiej oddaj¹ znaczenie has³a wyjciowego, np. jako bia³oruskie ekwiwalenty imies³owu mieni¹cy siê leksykografowie podaj¹ dwa warianty translatów:
linearny (ïåðàìåíë³âû) oraz nielinearny (ÿê³ ïåðàë³âàåööà êîëåðàì³), z których drugi trafniej definiuje polski wyraz, który oznacza taki, który przybiera
ró¿ne, zmieniaj¹ce siê odcienie jakiej barwy, b³yszczy ró¿nymi kolorami.

10
11

T. Jasiñska, A. Bartoszewicz S³ownik bia³orusko-polski, polsko-bia³oruski, Warszawa 1996.
ß.Â. Âîëêàâà, Â.Ë. Àâ³ëàâà, Ñëî¢í³ê ïîëüñêà-áåëàðóñê³. S³ownik polsko-bia³oruski, ïàä
ðýä. Ã.À. Öûõóíà, Ì³íñê 2004.
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Tabela 1. Nielinearne przymiotniki i imies³owy przymiotnikowe (leksykalne warianty przek³adu)
Has³o polskie
ceglasty
emerytowany
kawiarniany
Inauguracyjny
mieni¹cy siê
nadwra¿liwy
przedrozbiorowy
przepocony
przywiêd³y
zachêcaj¹cy
zadumany
zdruzgotany
zapaniczy

Ekwiwalent w S³owniku (1996)
‘öàãåëüíàãà êîëåðó’
‘ïåðàâåäçÿíû íà ïåíñ³þ’
‘ÿê³ àäíîñ³ööà äà êàôý’
‘çâÿçàíû ç óðà÷ûñòûì
àäêðûööëì
‘ÿê³ ïåðàë³âàåööà êîëåðàì³’

Ekwiwalent w S³owniku (2004)
‘àðàíæàâà-÷ûðâîíû’
‘ïåðàâåäçÿíû àäïðà¢ëåíû) íà ïåíñ³þ’
‘ÿê³ àäíîñ³ööà äà êàâÿðí³’
‘çâÿçàíû ç óðà÷ûñòûì
àäêðûööëì, ³íà¢ãóðàöûéíû’
‘ïåðàìåíë³âû, ÿê³ ïåðàë³âàåööà
(êîëåðàì³)’
‘ïðàçìåðíà ¢ðàæë³âû’
‘ïðàçìåðíà ¢ðàæë³âû, çâûø÷óëë³âû, âûøàä÷óâàëüíû’
‘ÿê³ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó äà ïàäçåëó ‘ÿê³ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó ïåðàä
Ïîëüø÷û
ïàäçåëàì Ðý÷û Ïàñïàë³òàé
‘çìî÷àíû ïîòàì, ïðàñÿêíóòû ïîòàì’
‘çìî÷àíû ïîòàì, ïðàï³òàíû ïîòàì’
‘êðûõó çàâÿëû’
‘ïðûâÿëû, êðûõó çàâÿëû, àìÿãëû’
‘ÿê³ çààõâî÷âàå, ÿê³ ïàäáàäç¸ðâàå’
‘çààõâî÷âàëüíû, ÿê³ ïàäáàäç¸ðâàå,
øìàòàáÿöàëüíû, ïðûâàáíû’
‘ïàãëûáëåíû ¢ äóìê³, ìàðû’
‘çàäóìåííû, ïàãëûáëåíû
¢ ðîçäóì (ìàðû)’
‘ðàçá³òû ¢ø÷ýíò’
(brak)
‘ÿê³ àäíîñ³ööà äà öÿæêàé àòëåòûê³’
(brak)

Badany materia³ wykazuje, ¿e w analizowanych s³ownikach sporadycznie przymiotnik definiowany jest jedynie w kontekcie jego u¿ycia. W S³owniku polskobia³oruskim przy hale pamiêciowy odnajdujemy zarówno linearne, jak i nielinearne
ekwiwalenty bia³oruskie: âóñíû ë³ê (rachunek pamiêciowy), òðýí³ðî¢êà ïàìÿö³
(æwiczenia pamiêciowe), àï³ñàííå ïà ïàìÿö³ (portret pamiêciowy).
Tabela 2. Nielinearne przymiotniki i imies³owy przymiotnikowe (gramatyczne warianty przek³adu)
Has³o polskie
cegielniany
kongresowy
maturalny
schorowany
zdesperowany

Ekwiwalent w S³owniku (1996)
‘ÿê³ íàëåæûöü äà öàãåëüíàãà
çàâîäà’
‘ÿê³ àäîñ³ööà äà êàíãðýñó’
‘ÿê³ àäîñ³ööà äà ýêçàìåíó àáî
àòýñòàòà ñòàëàñö³’
‘çíÿñ³ëåíû õâàðîáàé’
‘òîé, õòî ñòðàö³¢ íàäçåþ’

Ekwiwalent w S³owniku (2004)
‘ÿê³ íàëåæûöü öàãåëüíàìó çàâîäó’
‘ÿê³ àäîñ³ööà äà êàíãðýñà’
‘ÿê³ àäîñ³ööà äà ýêçàìåíà àáî
àòýñòàòà ñòàëàñö³’
‘çíÿñ³ëåíû õâàðîáàþ’
‘ÿê³ ñòðàö³¢ íàäçåþ'

W grupie polskich przymiotników i imies³owów przymiotnikowych, które
w przek³adzie na jêzyk bia³oruski cechuje nielinearnoæ odnajdujemy zarówno
wyrazy proste, jak i z³o¿one. Pierwsze stanowi¹ grupê liczniejsz¹ i reprezentuj¹
ró¿ne modele sk³adniowe. Dla przyk³adu, dosyæ czêstym zabiegiem jest wskazanie
w bia³oruskim translacie na formalny zwi¹zek przymiotnika z odpowiadaj¹cym mu
rzeczownikiem, co ilustruj¹ has³a amfiteatralny ðàçìåø÷àíû àìô³òýàòðàì, dotykalny ÿê³ ¢ñïðûéìàåööà äîòûêàì (àä÷óâàåööà íà äîòûê), dotykowy
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àä÷óâàëüíû íà äîòûê, entuzjastyczny ïî¢íû ýíòóç³ÿçìó (çàïàëó), kawiarniany ÿê³ àäíîñ³ööà äà êàâÿðí³, kongresowy ÿê³ àäîñ³ööà äà êàíãðýñà, zagro¿ony ÿê³ çíàõîäç³ööà ïàä çàãðîçàé, znudzony çìîðàíû íóäîé. Przymiotnik lub imies³ów przymiotnikowy maj¹ wiêc wspólny rdzeñ, w sporadycznych
przypadkach nielinearne has³o s³ownikowe bazuje na zwi¹zku wyrazowym, np.:
iloczasowy çâÿçàíû ç äà¢æûíeé ãóêà (êîëüêàñíà ñóïðàöüïàñòà¢ëåíû), inauguracyjny çâÿçàíû ç óðà÷ûñòûì àäêðûööeì.
Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ nielinearne przymiotniki i imies³owy z³o¿one,
które stanowi¹ grupê ró¿norodn¹ zarówno pod wzglêdem semantycznym, jak
i formalnym. Z punktu widzenia gramatyki z³o¿enia te prezentuj¹ kilka modeli:
liczebnik + rzeczownik12 (z pierwszym cz³onem kilku-: kilkuletni ÿê³
ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ ãîä, kilkumiesiêczny ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³
ìåñÿöà¢, kilkunastostopniowy âûøýé äçåñÿö³ ãðàäóñà¢, kilkutomowy
ó íåêàëüê³ òàìî¢, kilkutysiêczny ó íåêàëüê³ òûñÿ÷, parodniowy ÿê³
ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ äçeí; z pierwszym cz³onem paro-: parogodzinny ÿê³
ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ ãàäç³í, parokrotny ÿê³ ïà¢òàðàåööà íåêàëüê³ ðàç,
parotygodniowy ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ òûäíÿ¢), przymiotnik + rzeczownik (ca³odzienny ÿê³ ïðàöÿãâàåööà öýëû äçåíü, ca³onocny ÿê³ ïðàöÿãâàåööà
öýëóþ íî÷, wolnorynkowy ÿê³ äàòû÷ûöü ñâàáîäíàãà ðûíêó), partyku³a
+ imies³ów przymiotnikowy (niepoczytny ÿê³ íå êàðûñòàåööà ïîñïåõàì
ó ÷ûòà÷î¢, niesprawdzalny ÿê³ íåëüãà ïðàâåðûöü, niewymierny ÿê³ íå
ïàäëÿãàå àáìåíó), liczebnik + rzeczownik (dwuczêciowy ÿê³ ñêëàäàåööà
ç äçâþõ ÷àñòàê, dwuwargowy ãóáíà-ãóáíû), zaimek + rzeczownik (ka¿dorazowy ÿê³ ïà¢òàðàåööà êîæíû ðàç), przys³ówek + imies³ów przymiotnikowy
(dalekosiê¿ny äàë¸êàãà äçåÿííÿ).
Warto podkreliæ, ¿e wiêkszoæ analizowanych wyrazów to przymiotniki lub
imies³owy przymiotnikowe wzglêdne, które nazywaj¹ cechê cz³owieka, przedmiotu lub zjawiska w odniesieniu do jakiego elementu rzeczywistoci. St¹d bia³oruskie ekwiwalenty nielinearne budowane s¹ czêsto wed³ug modelu òîé, ÿê³
àäíîñ³ööà äà (àáåêòa) lub òîé, ÿê³ äàòû÷ûöü (àáåêòa), np.: kolejarski ÿê³
àäíîñ³ööà äà ÷ûãóíà÷í³êà¢, kongresowy ÿê³ àäíîñ³ööà äà êàíãðýñó, maturalny ÿê³ àäíîñ³ööà äà ýêçàìåíó àáî àòýñòàòà ñòàëàñö³, przedrozbiorowy ÿê³
àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó äà ïàäçåëó Ïîëüø÷û, zapaniczy ÿê³ àäíîñ³ööà äà
öÿæêàé àòëåòûê³; wolnorynkowy ÿê³ äàòû÷ûöü ñâàáîäíàãà ðûíêó. Wykorzy12 Z³o¿enia tego typu s¹ analizowane odmiennie przez ró¿nych badaczy, co zwi¹zane jest z niejasn¹ kwalifikacj¹ gramatycznym s³ów typu kilka, wiele i innych, na co zwracali równie¿ bia³oruscy jêzykoznawcy (por. Á.À. Ïëîòí³êà¢, Ë.À. Àíòàíþê, Áåëàðóñêàÿ ìîâà. Ë³íãâ³ñòû÷íû
êàìïåíäûóì, Ì³íñê 2003, s. 219.)
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stanie czasowników àäíîñ³ööà lub äàòû÷ûöü nie jest jednak regu³¹, ekwiwalent
s³ownikowy mo¿e bazowaæ na modelu ÿê³ + osobowa forma czasownika (w trzeciej osobie liczby pojedynczej), co ilustruj¹ przyk³ady: ca³odzienny ÿê³
ïðàöÿãâàåööà öýëû äçåíü, ca³onocny ÿê³ ïðàöÿãâàåööà öýëóþ íî÷, cegielniany ÿê³ íàëåæûöü äà öàãåëüíàãà çàâîäà, dotykalny ÿê³ ¢ñïðûéìàåööà
äîòûêàì, dwuczêciowy ÿê³ ñêëàäàåööà ç äçâþõ ÷àñòàê, ka¿dorazowy ÿê³
ïà¢òàðàåööà êîæíû ðàç, kilkudniowy ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ äçeí, kilkuletni ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ ãîä, kilkumiesiêczny ÿê³ ïðàöÿãâàåööà
íåêàëüê³ ìåñÿöà¢, mieni¹cy siê ÿê³ ïðàë³âàåööà êîëåðàì³, naganny ÿê³
çàñëóãî¢âàå ãàíüáàâàííÿ, niepoczytny ÿê³ íå êàðûñòàåööà ïîñïåõàì
ó ÷ûòà÷î¢, niesprawdzalny ÿê³ íåëüãà ïðàâåðûöü, niewymierny ÿê³ íå
ïàäëÿãàå àáìåíó, parodniowy ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ äçeí, parogodzinny
ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ ãàäç³í, parokrotny ÿê³ ïà¢òàðàåööà íåêàëüê³ ðàç,
parotygodniowy ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³ òûäíÿ¢, sp³acalny ÿê³ ïàäëÿãàå
¢ïëàöå, tylokrotny ÿê³ ñòîëüê³ ðàç ïà¢òàðàåööà, zachêcaj¹cy ÿê³
çààõâî÷âàå, zagro¿ony ÿê³ çíàõîäç³ööà ïàä ïàãðîçàé, zaropia³y ÿê³
çàãíà³¢ñÿ, ïàêðûòû ãíîåì, zatrudniony ÿê³ ïðàöóå.
W zaledwie kilku przypadkach bia³oruski dwucz³onowy ekwiwalent nielinearny tworzony jest wed³ug modelu imies³ów przymiotnikowy (rzadziej przymiotnik)
+ rzeczownik, np.: amfiteatralny ðàçìåø÷àíû àìô³òýàòðàì, emerytowany
ïåðàâåäçÿíû íà ïåíñ³þ, entuzjastyczny ïî¢íû ýíòóç³ÿçìó, owrzodzony
ïàêðûòû ÿçâàì³, przepocony ïðàñÿêíóòû ïîòàì, schorowany çíÿñ³ëåíû
õâàðîáàé, umajony óïðûãîæàíû êâåòêàì³, zachwaszczony çàðîñëû
ïóñòàçåëëåì, zab³ocony çàïðûñêàíû ãðàççþ, znudzony çìîðàíû íóäîé lub
przys³ówek + przymiotnik, np.: nadwra¿liwy ïðàçìåðíà ¢ðàæë³âû, przekomiczny âåëüì³ çàáà¢íû.
Analiza przymiotników i imies³owów przymiotnikowych wykazuje, ¿e ich
nielinearnoæ na gruncie leksykografii polsko-bia³oruskiej jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim (opisany materia³ jest reprezentowany przez oko³o 60 wyrazów),
co mo¿e byæ zwi¹zane nie tylko z ich mniejsz¹ frekwencj¹ w systemie jêzykowym, ale tak¿e z czêstym  jak siê wydaje  pomijaniem ich w pracach leksykograficznych. Wród badanych wyrazów nielinearnych wystêpuj¹ zarówno warianty leksykalne, jak i gramatyczne (fleksyjne i sk³adniowe), polskie has³a
s³ownikowe to wyrazy proste i z³o¿one, ich bia³oruskie ekwiwalenty budowane s¹
wed³ug ró¿nych modeli gramatycznych, z których najczêstszy jest model oparty
na zwi¹zku zaimka wzglêdnego ÿê³ i osobowej formy czasownika.
Zdecydowana wiêkszoæ analizowanych hase³ s³ownikowych charakteryzuje
linearnoæ polegaj¹ca na zastêpowaniu polskiego jednowyrazowego translatu jed-

412

Agnieszka Borowiec

nowyrazowym ekwiwalentem w jêzyku bia³oruskim. Jednostki nielinearne reprezentowane s¹ w grupie przymiotników i imies³owów przymiotnikowych rzadko, ponadto nale¿¹ one do grupy nazw nienacechowanych kulturowo, dlatego nie mo¿na
odnosiæ ich do leksyki okrelanej jako ñòðàíîâåä÷åñêàÿ ëåêñèêà,
ýòíîêóëüòóðîâåä÷åñêàÿ ëåêñèêà, ýêçîòèçìû, ýòíîãðàôèçìû, ñëîâà
ñ êóëüòóðíûì êîìïîíåíòîì, êóëüòóðíî-êîííîòèðîâàííàÿ ëåêñèêà13. Ze wzglêdu na kryterium semantyczne okrelaj¹ one zwi¹zek ze stanem, sytuacj¹ (emerytowany ïåðàâåäçÿíû íà ïåíñ³þ; zagro¿ony ÿê³ çíàõîäç³ööà ïàä ïàãðîçàé), miejscem (kawiarniany ÿê³ àäíîñ³ööà äà êàâÿðí³), wydarzeniem (inauguracyjny
çâÿçàíû ç óðà÷ûñòûì àäêðûööeì), przynale¿noæ (cegielniany ÿê³ íàëåæûöü
öàãåëüíàìó çàâîäó), czas trwania (parodniowy ÿê³ ïðàöÿãâàåööà íåêàëüê³
äçeí), a tak¿e nadmiar jakiej cechy (nadwra¿liwy ïðàçìåðíà ¢ðàæë³âû, przekomiczny âåëüì³ çàáà¢íû). Z formalnego punktu widzenia bia³oruskie ekwiwalenty stanowi¹ zwi¹zki wyrazowe, najczêciej dwuwyrazowe, wskazuj¹ce na bezporedni zwi¹zek z rzeczownikiem (entuzjastyczny ïî¢íû ýíòóç³ÿçìó) lub innym
przymiotnikiem (nadwra¿liwy ïðàçìåðíà ¢ðàæë³âû).
Zebrany materia³ mo¿e pos³u¿yæ jako punkt wyjcia przy opracowaniu polsko-bia³oruskiego s³ownika leksyki nielinearnej (b¹d leksyki bezekwiwalentowej),
którego brak od dawna odczuwalny jest na rynku wydawniczym. Praca taka
z pewnoci¹ dobrze s³u¿y³aby nie tylko t³umaczom, ale równie¿ jêzykoznawcom
badaj¹cym oba jêzyki w planie konfrontatywnym, znacznie u³atwi³aby tak¿e naukê jêzyka bia³oruskiego przez Polaków, przewa¿nie siêgaj¹cym do wydawnictw
polsko-rosyjskich oraz bia³orusko-rosyjskich jako ogniw porednich w procesie
t³umaczenia z jêzyka polskiego na bia³oruski. Miejmy nadziejê, ¿e wraz z rozwojem badañ nad gramatyk¹ porównawcz¹ jêzyka polskiego i bia³oruskiego opracowanie takiego s³ownika stanie siê koniecznoci¹.
Ðåçþìå
Î íåëèíåàðíîñòè â ïîëüñêî-áåëîðóññêîé ëåêñèêîãðàôèè
Èññëåäîâàíèÿ íåëèíåàðíîé ëåêñèêè  íîâîå íàïðàâëåíèå â ïîëüñêî-áåëîðóññêîé
ëåêñèêîãðàôèè. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåëèíåàðíûå îäóøåâëåííûå è íåîäóøåâëåííûå
ñóùåñòâèòåëüíûå, ãëàëîëû, ïîñòðîåííûå ïî ðàçíûì ãðàììàòè÷åñêèì ìîäåëÿì, ïðèëàãàòåëüíûå
13 Por. H. Bartwicka, Ê ïðîáëåìå êóëüòóðíî-êîííîòèðîâàííîé ëåêñèêè â äâóÿçû÷íûõ
ñëîâàðÿõ (íà ìàòåðèàëå ðóññêî-ïîëüñêèõ ñëîâàðåé), [w:] Ze studiów konfrontatywno-przek³adowych nad jêzykiem polskim i rosyjskim, Warszawa 2006, s. 27.
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è ïðè÷èñòèÿ, èçáðàííûå èç ñîâðåìåííûõ ïîëüñêî-áåëîðóññêèõ ñëîâàðåé. Ñðåäè ñóùåñòâèòåëüíûõ
çíà÷èòåëüíóþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò íàçâàíèÿ àáñòðàêòíûõ ïîíÿòèé, ïðåäìåòîâ, çäàíèé, ôàáðèê,
çàâîäîâ, áëþä, íàïèòêîâ, ðàñòåíèé, æèâîòíûõ, ïðåñìûêàþùèõñÿ è íàñåêîìûõ, ïðè ýòîì
â äâóñîñòàâíûõ ýêâèâàëåíòàõ ãëàâíîå çíà÷åíèå ïðèïàäàåò íà ïåðâûé ÷ëåí, íàïðèìåð: aprowizacja çàáåñïÿ÷ýííå õàð÷àì³, go³êbiarstwo ãàäî¢ëÿ ãàëóáî¢, kapuniak ñóï ç êàïóñòàé
 ñåìàíòè÷åñêè ïðåâûøàþò ëåêñåìû, êîòîðûå îáîçíà÷àþò âèä çàíÿòèÿ, íàïðìèåð bankowoæ áàíêà¢ñêàÿ ñïðàâà, górnictwo ãîðíàÿ ïðàìûñëîâàñöü, grawerstwo ãðàâeðíàå
ìàéñòýðñòâà. Áîëüøóþ ÷àñòü ýêâèâàëåíòîâ ñ ãëàãîëàìè ñîñòàâëÿþò ìîäåëè ãëàãîë +
+ ñóùåñòâèòåëüíîå, íàïðèìåð: fa³dowaæ ðàá³öü ñêëàäê³, kneblowaæ çàòûêàöü ðîò, kolportowaæ ðàçíîñ³öü ãàçåòû. Â ãðóïïå íåëèíåàðíûõ ïîëüñêèõ ïðèëàãàòåëüíûõ è ïðè÷àñòèé
âñòðå÷àåì êàê ïðîñòûå, òàê è ñëîæíûå ñëîâà.

Summary
Non-lineared lexis in the Polish-Belarusian lexicography
The subject of the article is the semantic analysis of non-lineared lexis in the modern Belarusian
language. Among the analyzed words are personal and impersonal nouns, verbs, adjectives and
participles selected from the modern Polish-Belarusian dictionaries.
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Ôóíêöèè õóäîæåñòâåííûõ öèòàò
â ïóáëèöèñòè÷åñêîì òåêñòå
Îñèï Ìàíäåëüøòàì ñ÷èòàë, ÷òî Öèòàòà íå åñòü âûïèñêà. Öèòàòà åñòü
öèêàäà  íåóìîëêàåìîñòü åé ñâîéñòâåííà1 . Ñêàçàííîå, ïîæàëóé, íå
îòíîñèòñÿ ê õóäîæåñòâåííûì, â òîì ÷èñëå,  ïîýòè÷åñêèì öèòàòàì, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì çàèíòåðåñîâàííîñòè â äàííîì òåêñòå 2. Îùóùàÿ
âîçìîæíîñòè ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà, êîòîðîå ñïîñîáíî »ñõâàòèòü« è ïîñòè÷ü
íåñêàçàííîå [à òàêæå íåäîñêàçàííîå  È.Ê.-Á], ëåæàùåå çà ïðåäåëàìè ÿçûêà
è ÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ3 , ìîæíî ïîíÿòü âëå÷åíèå ïóáëèöèñòîâ ê åãî
èñïîëüçîâàíèþ. Îäíàêî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî èç òðåõ èïîñòàñåé,
â êîòîðûõ ôóíêöèîíèðóåò ëþáîé õóäîæåñòâåííûé òåêñò, î ïîýòè÷åñêèõ
öèòàòàõ ìîæåì ãîâîðèòü ëèøü êàê î íîñèòåëå è èñòî÷íèêå èíôîðìàöèè
î ìèðå, ïðåäñòàâëÿåìîé ñêâîçü ïðèçìó íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû4.
Óæå ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç îòîáðàííîãî ìàòåðèàëà ïîêàçûâàåò, ÷òî
è ïîýòè÷åñêèå âåðáàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ðàçíîîáðàçíûìè öåëÿìè, ïðè÷åì æåëàòåëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, êàêèå
èìåííî àâòîðû ÷àùå âñåãî ó÷èòûâàþòñÿ â óìåðåííîé è ïîîùðÿþùåé
ïåðåñòðîéêó, à ïîòîì ò.í. äåìîêðàòè÷åñêîé ïðåññå5. Ðàçóìååòñÿ, ìû ïðèíèìàëè
âî âíèìàíèå òîëüêî ïðåöåäåíòíûå òåêñòû, ïðè÷åì ìû èõ ðàçäåëèëè íà òðè
ãðóïïû. Ýòî: 1) ðóññêèå ñîâåòñêèå ïîýòû, â òîé èëè èíîé ìåðå àïîëîãåòû
ñâîåãî âðåìåíè, äàëåå 2) êëàññèêè ðóññêîé ïîýçèè XIX âåêà è 3) çàïðåùåííûå èëè ïîëóçàïðåùåííûå (â ðåæèìíîå» âðåìÿ) ðóññêèå ñîâåòñêèå
ïîýòû.
1
2

Â. Ï. Ðóäíåâ, Ñëîâàðü êóëüòóðû ÕÕ âåêà, Ìîñêâà 1999, ñ. 113.
Î òèïîëîãèè öèòàöèè, à òàêæå î äðóãèõ îñîáåííîñòÿõ ýòîãî ñïîñîáà îáùåíèÿ
ñ ÷èòàòåëåì, ñì.: Â.Ï. Áåðêîâ, Â.Ì. Ìîêèåíêî, Ñ.Ã. Øóëåæêîâà, Áîëüøîé ñëîâàðü êðûëàòûõ
ñëîâ ðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 2000, ñ. 315.
3 Â.À. Ìàñëîâà, Ïîýò è êóëüòóðà. Êîíöåïòîñôåðà Ìàðèíû Öâåòàåâîé, Ìîñêâà 2004,
ñ. 13.
4 Ibidem, ñ. 23.
5 Êàê öåçóðó îòáîðà ìû ïðèíèìàåì 1989 ãîä  ïèê ïåðåñòðîå÷íûõ ïðîöåññîâ, êîãäà, ïî
ñóòè äåëà, áûëî îñâîáîæäåíî ñëîâî.

416

Joanna Korzeniewska-Berczyñska

Áåçóñëîâíî, ëþáàÿ, à îñîáåííî ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ öèòàöèÿ, èìååò ãäå-òî
òåíäåíöèîçíûé, ïðåäâçÿòûé õàðàêòåð. Ñêàçàííîå îòíîñèòñÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ê îòáîðó ìàòåðèàëà èç ñîâåòñêèõ èñòî÷íèêîâ. Çäåñü íå ó÷èòûâàåòñÿ ýñòåòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ, à îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ôóíêöèè
ýêñïðåññèâíî-ðàçîáëà÷èòåëüíîé, áåçàïåëëÿöèîííîìó êëåéìåíèþ äîïåðåñòðîå÷íîé ñîâåòñêîñòè, ñîïðîâîæäàåìîìó èñïîëíåííûì èðîíèè ïåðåîñìûñëåíèåì âñåãî è âñÿ.
Êñòàòè, äåéñòâèòåëüíî,  ìíîãèå èç ýòèõ òâîðåíèé òðóäíî íàçâàòü
ïîýçèåé, ýòî, âåðíåå, îäû Áëàãîäåòåëþ, îñàííà ñîâåòñêèì âîæäÿì. Íî
ýòîò ðèòîðè÷åñêèé ïðèåì îêàçûâàåòñÿ çàîäíî íàäåæíûì îðóäèåì êðèòèêè
ïåðåñòðîå÷íîé è ïîñòïåðåñòðîå÷íîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Íå âûçûâàåò
óäèâëåíèÿ ôàêò, ÷òî ïîìåíÿòü ìûøëåíèå ñòàðîe íà íîâîå åñòü
äëèòåëüíûé, ìó÷èòåëüíûé ïðîöåññ, è äàæå ñàìûå áëàãîðîäíûå æåëàíèÿ íå
ìîãóò åãî óñêîðèòü.
Òðóäíî ðåøèòü, òî ëè èñêðåíåí ýòîò ìîùíûé õîð ãîëîñîâ, âäðóã
îñîçíàâøèõ ìàñøòàáíîñòü ñîâåòñêîãî îáìàíà, òî ëè ìû èìååì äåëî îïÿòü
æå ñ êîíúþíêòóðíîñòüþ ñóãóáî êðèòè÷åñêèõ ãîëîñîâ, ïîþùèõ ïî
ïîñëåäíåé ìîäå.
Òîòàëüíîé êðèòèêå ïîäâåðãàåòñÿ ìèõàëêîâñêîå ñîäåðæàíèå öèòèðîâàííîãî ìíîãîêðàòíî ñîâåòñêîãî ãèìíà, à òàêæå Áóêâàðÿ Ãîðåöêîãî, åãî
êëàññè÷åñêîé ïåñíè î ñîâåòñêîé áëàãîäàòè:
Ñêâîçü ãðîçû ñèÿëî íàì ñîëíöå ñâîáîäû...
Íàñ âûðàñòèë Ñòàëèí íà âåðíîñòü íàðîäó,
Íà òðóä è íà ïîäâèãè íàñ âäîõíîâèë (Îã 89, íð 45)

Êîíòåêñò, â êîòîðîì ôóíêöèîíèðóåò ýòà öèòàòà, èçîáèëóåò ñêåïòè÷åñêèìè íîòàìè: ÷åãî ìîæíî îæèäàòü îò íàñòîÿùåãî, à òàêæå áóäóùåãî,
åñëè äåìèóðãè íîâîãî ìèðîïîðÿäêà ïîðàæåíû ìíîãîëåòíåé èíäîêòðèíàöèåé? Ðàçîáëà÷àåòñÿ ëîæü, çàêëþ÷åííàÿ, ìåæäó ïðî÷èì,
â îáùåèçâåñòíûõ è ïîñëåäîâàòåëüíî öèòèðóåìûõ çàêëèíàíèÿõ: Ìîëîäûì
âåçäå ó íàñ äîðîãà, Ñòàðèêàì âåçäå ó íàñ ïî÷åò.
Ñëåäóþùèé ïðèìåð: Ñòàðàÿ ïåñíÿ èíîãî íåò ó íàñ ïóòè« ïðîäîëæàåò
ñëóæèòü àêêîìïàíåìåíòîì â áîðüáå çà »ýòî« (ÍÃ 5.4.98).
Îñòðîé êðèòèêå ïîäâåðãàåòñÿ òàêæå èçâå÷íàÿ ðîññèéñêàÿ ïàññèîíàðíîñòü, êîòîðîé, åñòåñòâåííî, ñîïóòñòâóåò àãðåññèâíîñòü: Ñíà÷àëà
»îòðå÷åìñÿ îò ñòàðîãî ìèðà«, »ðàçðóøèì äî îñíîâàíüÿ«! À çàòåì »â öàðñòâî
ñâîáîäû äîðîãó ãðóäüþ ïðîëîæèì ñåáå« (ÍÃ 22.4.93). Ñêðåùåíèå
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èìïåðñêîé ñòðàñòè ñ êðàñîòîé óòîïè÷åñêîé èäåè  òîæå ïðîÿâëåíèå
ïàññèîíàðíîñòè. Ñêàçàííîå ïðîèëëþñòðèðîâàíî ôðàãìåíòîì êóëüòîâîãî
â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñòèõîòâîðåíèÿ Ñâåòëîâà Ãðåíàäà:
ß õàòó ïîêèíóë, ïîøåë âîåâàòü,
×òîá çåìëþ â Ãðåíàäå
Êðåñòüÿíàì îòäàòü.

Èëè äàæå òàê:
Íî ìû åùå äîéäåì äî Ãàíãà,
Íî ìû åùå óìðåì â áîÿõ,
×òîá îò ßïîíèè äî Àíãëèè
Ñèÿëà ðîäèíà ìîÿ (ÍÃ 26.3.94)

Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü  ýòî êîíöåïò, êîòîðûé îòíîñèòñÿ íå òîëüêî
ê ïðîøëîìó â êðóïíîì ïëàíå. Åå ïðîÿâëåíèÿ ñêàçûâàþòñÿ âñåãäà â íàøåì
ìåíòàëèòåòå è èíäèâèäóàëüíîì, ëè÷íîñòíîì, è òåì áîëåå,  íàöèîíàëüíîì.
Îñîçíàâàÿ ýòîò ïðîâåðåííûé ôàêò, ïóáëèöèñòû ñêåïòè÷åñêè îòíîñÿòñÿ
ê âîçìîæíîñòÿì òðàíñôîðìàöèè â äóõîâíîé îáëàñòè, ïðèòîì èñõîäíîé
îêàçûâàåòñÿ óáåæäåííîñòü â ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîñòè íå òîëüêî
â ïîëîæèòåëüíîì, íî è â îòðèöàòåëüíîì ñìûñëå. Îòñþäà, íàäî ïîëàãàòü,
ñòàðûå öèòàòû ñ íîâûì ñîäåðæàíèåì, èíîãäà â ôîðìå ïåðèôðàçèðîâàíèÿ,
íàïðèìåð:
»ß äðóãîé òàêîé ñòðàíû íå çíàþ...«  ñòðàíû íåñóðàçíîñòè,
íåëåïîñòè, íåñïðàâåäëèâîñòè (Àëüò 15.12.93). È ïåðèôðàç èçâåñòíåéøåé
â ñîâåòñêîå äîïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ ïåñíè, îòîáðàæàþùèé ñóòü ò.í.
îáùåñòâåííîé, ò.å.,  íè÷åéíîé ñîáñòâåííîñòè: Âñå âîêðóã îñîáîå/ Âñå
âîêðóã ìîå (Ìêîìñ, 3.12.93).
Ñèìïòîìàòè÷íî, ÷òî îñìûñëåíèå íàñòîÿùåãî, èçîáèëóþùåãî
òðóäíîèçëå÷èìûìè ìåòàñòàçàìè ñîâåòñêîñòè, ïðîõîäèò ïîñðåäñòâîì ïîýçèè
Àëåêñàíäðà Òâàðäîâñêîãî 25-ëåòíåé äàâíîñòè. Íàïðèìåð, íàêàíóíå
êðîâàâûõ Îêòÿáðüñêèõ ñîáûòèé â Ìîñêâå 1993 ãîäà:
È âñå ïîõîæå, âñå ïîäîáíî òîìó,
÷òî åñòü èëü ìîæåò áûòü,
à â öåëîì 
âñå òàê íåñúåäîáíî,
÷òî â ãîëîñ õî÷åòñÿ âûòü.
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Èëè ìíåíèå Ëàöèñà: ñëîâà, «êîòîðûå èùåò [...] Ðîññèÿ, êîòîðûå
ãðîõî÷óò â êàæäîì íûíåøíåì ïîëèòè÷åñêîì êîíôëèêòå, íàøåë â ñâîå
âðåìÿ Àëåêñàíäð. Òâàðäîâñêèé:
ß ñàì äîçíàþñü
Äî âñåõ ìîèõ ïðîñ÷åòîâ.
ß èõ ïðèïîìíþ íàèçóñòü

Íå ïî ãîòîâûì íîòàì.
Ìíå ïðîêó íåò,  ÿ ñàì áîëüíîé
Â ñìåøíîé ñàìîçàùèòå.
Íå ñòîéòå òîëüêî íàä äóøîé.
Íàä óõîì íå äûøèòå. Íå äûøàò  ðû÷àò íàä óõîì (Èçâ 15.1.94)

Àëåêñàíäð Êàöóðà, ïûòàÿñü îòâåòèòü íà âîïðîñ: íà êàêîãî ÷åëîâåêà
ñåé÷àñ ìîæíî è íóæíî ðàññ÷èòûâàòü, àêöåíòèðóåò ïðèñóòñòâèå â îáùåñòâå
íîâûõ ïàññèîíàðèåâ. Ñ ýòîé öåëüþ îí ïåðèôðàçèðóåò ïîýòè÷åñêèå
ñòðîôû Ìèõàèëà Ñâåòëîâà:
ß õàòó ïîêèíóë, ïîøåë âîåâàòü,
×òîá ãîðîä Ñóõóìè àáõàçàì îòäàòü.

Îí îáîñîáëÿåò òàêæå æèâûõ äèíîçàâðîâ, äëÿ êîòîðûõ åùå çâó÷èò
ïüÿíÿùå:
Ìû íà ãîðå âñåì áóðæóàì
Ìèðîâîé ïîæàð ðàçäóåì,
Ìèðîâîé ïîæàð â êðîâè (ÍÃ, 26.3.94)

Èñòîëêîâàíèþ ðàâíî áûëîãî, êàê è íàñòîÿùåãî, ðûíî÷íîãî, âî ìíîãîì
íåïîíÿòíîãî, ñïîñîáñòâóþò ãîëîñà çàáûòûõ, ïîëóîäîáðÿåìûõ, à òàêæå
â ñâîå âðåìÿ çàìó÷åííûõ. Ýòî Ñåðãåé Êëû÷êîâ, Îñèï Ìàíäåëüøòàì, ýòî
ìíîãîãëàñûå è íåîáû÷íî ÷óòêèå çàìå÷àíèÿ òàëàíòëèâåéøèõ Àëåêñàíäðà
Ãàëè÷à, Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî, Áóëàòà Îêóäæàâû, Áîðèñà ×è÷èáàáèíà
è ìíîãèõ äðóãèõ. Èõ ïóëüñèðóþùåå áîëüþ è íåîáû÷íî ãëóáîêèì
âîñïðèÿòèåì ïîýòè÷åñêîå ñëîâî ãîâîðèò íàì ìíîãîå, îòêðûâàÿ íîâûå,
ïîòàåííûå ìèðû ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ, ñòðàäàíèé, îæèäàíèé.
Òàê, íàïðèìåð, ñòðàøíóþ ñóòü Ãîäà Âåëèêîãî Ïåðåëîìà íàïîìèíàåò
ðàçãðîìëåííûé êóëàöêèé ïîýò Ñåðãåé Êëû÷êîâ, ðèñóþùèé èñòåêàþùèé
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êðîâüþ îáðàç òåõ ëåò. Ñèëà ìåòàôîðû ñïîñîáñòâóåò áîëåå ïîëíîìó
îñîçíàíèþ òðàãåäèè ÷åëîâåêà äî ïðåäåëîâ óíèæåííîãî è îñêîðáëåííîãî íà
ïóòè ê äåêðåòèðîâàííîìó è íåìèíóåìîìó ñâåòëîìó áóäóùåìó:
Ìåíÿ ðàçäåëè äîíàãà,
È äîñòîâåðíû áûëè
Íà ëáó ïðèäåëàëè ðîãà
È õâîñò ãâîçäåì ïðèáèëè.

À ïîñëåäíÿÿ ñòðîôà:
È ÿ âîò ñ ïàðîþ êëåøíåé
Òåïåðü â ÷åðòåé íå âåðþ,
Óçíàâ, ÷òî ÷åëîâåê ñòðàøíåé
È çëåé ëþáîãî çâåðÿ (ËÃ 20.5. 02)

Íðàâñòâåííûå ïðîáëåìû, êîòîðûå ñòàëè îäíèì èç îñíîâíûõ ñþæåòîâ
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî äåáàòà, îñìûñëèâàþòñÿ òàêæå ïîñðåäñòâîì íåïðåõîäÿùåé ìíîãîãðàííîñòè ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà. Ïîýòîìó âcïîìèíàþòñÿ ìûñëè
Íàóìà Êîðæàâèíà èç åãî Èíåðöèè ñòèëÿ êàê ñâîåîáðàçíîå memento:
Ñòèëü  ýòî ìóæåñòâî
Â ïðàâäå ñåáå ïðèçíàâàòüñÿ.
Âñå ïîòåðÿòü, íî èëëþçèÿì íå ïðåäàâàòüñÿ
Äàæå ïóñêàé â òåáå ñåðäöà òåïåðü óæå ìàëî.
Ïðàâäà êîíöà  ýòî òàêæå âîçìîæíîñòü íà÷àëà.
Êòî îñîçíàë ïîðàæåíèå, òîãî íå ðàçáèëè.
Ñàìîå ñòðàøíîå  ýòî èíåðöèÿ ñòèëÿ (ÍÃ, 30.4. 92)

Íå èññÿêàåò ïàìÿòü î òîì, êàê íàñ ó÷èëè æèòü, »íå ÷óÿ ïîä ñîáîþ
Çåìëè«  âîïðåêè çàêîíàì, âîïðåêè âñåì, êòî æèë â çàáâåíèè, èáî »íå áûë
ñîëèäàðåí ñ íàìè« (ÍÃ 25.10.94). Ðàñøèðåííóþ èíòåðïðåòàöèþ ýòîé
ìàíäåëüøòàìîâñêîé ñòðîôû ìû íàõîäèì ó äîâîëüíî ÷àñòî öèòèðóåìîãî
Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à  ïåâöà âíóòðåííåé ñâîáîäû ïîêîëåíèÿ äâîðíèêîâ
è ñòîðîæåé, è êàòîíà äëÿ îïàñíîé áåññìûñëèöû Åäèíñòâåííî Ïðàâèëüíîãî
Ó÷åíèÿ. Íåîäíîêðàòíî öèòèðóåòñÿ åãî ïðîíèêíîâåííîå ïîñëàíèå:
Íå áîéòåñü ñóìû, íå áîéòåñü òþðüìû,
Íå áîéòåñü íè ìîðÿ, íè ãëàäà.
À áîéòåñü åäèíñòâåííî òîëüêî òîãî,
Êòî ñêàæåò: ß çíàþ, êàê íàäî...
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ßçâèòåëüíàÿ èðîíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê êðóãîçîðó êëèìîâ ïåòðîâè÷åé
îáíàæàåò ìåíòàëüíîñòü ðàáîâ ëþáîé òîòàëèòàðíîé èäåîëîãèè. Âñïîìíèì
åùå ñëîâa Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à:
Èçðàèëüñêàÿ, ãîâîðÿò, âîåíùèíà
Èçâåñòíà âñåìó ñâåòó.
Êàê ìàòü ãîâîðþ è êàê æåíùèíà
Òðåáóþ èõ ê îòâåòó (ËÃ 17.5.92)

Ñòðàäàíèÿ åñòü ÷åëîâå÷åñêàÿ ó÷àñòü íà çåìíîé þäîëè, îäíàêî èõ
÷ðåçìåðíîñòü è åùå îáÿçàííîñòü íàçûâàòü ýòî ñîñòîÿíèå ñ÷àñòüåì âûçûâàåò
ñîîòâåòñòâåííî ðåàêöèè íåñîãëàñèÿ è áóíòà. Ýòîò ïîñëåäíèé âûðàæàåòñÿ
â ñòðåìëåíèè êîðåííûì îáðàçîì ïåðåîñìûñëèòü ïðîøëîå, âûêðè÷àòü ñâîþ
áîëü. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò ïîýòè÷åñêèå îáðàçû, íàïðìåð:
Ñòðàíà  ëåñîïîâàë,
Ñïëîøíîé øòðàôáàò,
À ùåïêè âî âñå ñòîðîíû ëåòåëè,
À ïðÿìî íåò äîðîãè, à íàçàä
Ìû ñàìè íå õîòåëè (ËÃ, 9.5.95)

Ãðèãîðèé Áàêëàíîâ îáðàùàåòñÿ ê íåïåðåñòðîåííîé âëàñòè ñëîâàìè
Ïåñíè î Ãàéaâàòå â ïåðåâîäå Èâàíà Áóíèíà:
ß óñòàë îò âàøèõ ðàñïðåé,
ß óñòàë îò âàøèõ ñïîðîâ,
Îò áîðüáû êðîâîïðîëèòíîé,
Ìîëèòâ î êðîâàâîé ìåñòè.
Âàøà ñèëà ëèøü â ñîãëàñèè,
À áåññèëèå â ðàçëàäå (ËÃ 7.1.98)

Õàîñ ïåðåõîäíîãî íåèçâåñòíî ê ÷åìó ïåðèîäà ïîðîæäàåò íîâûå
ñòðàäàíèÿ, íîâûå áåäñòâèÿ, î÷åðåäíîé ðàçëàä. Õîòÿ ñïåêòàêëü ðàçâèòîãî
ñîöèàëèçìà êîí÷èëñÿ, íî äóõîâíîå áëàãîäåíñòâèå íå íàñòóïàåò. Â ýòîé
ñèòóàöèè àêòóàëüíûìè îêàçûâàþòñÿ èçâå÷íûå ñìûñëû, çàêëþ÷åííûå
â ïîýçèè Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî, ïðè÷åì íåêîòîðûå èç íèõ èìåþò
ýêñïëèöèòíûé, ïîíÿòíûé ëèøü ïðè íàëè÷èè ó ðåöèïèåíòà ôîíîâîé
è äîòåêñòîâîé èíôîðìàöèè6. Íàïðèìåð, áàíàëüíûå, íà ïåðâûé âçãëÿä, ñëîâà:
6 Â. Ìàñëîâà, Ôèëîëîãè÷åñêèé àíàëèç õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà, Ìèíñê 2000, ñ. 61
è ñëåä.
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Àõ, ðåáÿòà, âñå íå òàê,
Âñå íå òàê, ðåáÿòà! (Þí 1993, íð 8)

È åùå: Òîëüêî êðèçèñ ìîæåò âëàñòü ïðèíóäèòü ê ïîíèìàíèþ, ÷òî
ðàçâåñåëûé ïðèíöèï »Ãóëÿé, ðâàíèíà, îò ðóáëÿ è âûøå« íå âñåãäà áûâàåò
óìåñòíûì [...]. Äðóãîé Ðîññèè ó íàñ íå áóäåò (Èçâ, 31.12.98).
Îùóùåíèå áåçäîìíîñòè, ÷óâñòâî ñèðîòñòâà ñâîéñòâåííû òåì, êòî
çàáûò ñîáñòâåííûì ãîñóäàðñòâîì. Òàêóþ áîëü âûðàæàþò ñëîâà Áîðèñà
×è÷èáàáèíà, êîòîðûå öèòèðóþòñÿ â î÷åðåäíîì îáâàëüíîì ãîäó:
Ñ ìîðîçà äóøó â àäñêèé æàð
Âïèõíóëè ãîëûøîì.
ß ñ ðîäèíû íå óåçæàë.
Çà ÷òî æ åå ëèøåí? (ËÃ 14.1.98)

Àêòóàëüíûìè îêàçàëèñü òàêæå ñëîâà äðóãîãî ìàñòåðà ïîýòè÷åñêîãî
ñëîâà  Áóëàòà Îêóäæàâû: Â Ðîññèè âñå åùå íàäåþòñÿ íà ëó÷øåå: »Íàì
âðåìÿ ïîäàðèëî áîëüøèå îáåùàíèÿ [...]. Ïîõîæå, ãîëîâà îò ýòèõ îáåùàíèé
êðóæèòñÿ äî ñèõ ïîð« (Íâð 1995, íð 23).
Ó÷èòûâàÿ ôàòàëèçì êàê ýëåìåíò íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà ðîññèÿí,
òðóäíî óäèâëÿòüñÿ èõ ïåññèìèçìó â êîíòåêñòå ïðîãíîçèðîâàíèÿ áóäóùåãî
Ðîññèè. Íàêàíóíå ïóòèíñêîãî ïåðèîäà Èãîðü Áåñòóæåâ-Ëàäà âñïîìèíàåò
ïðîíèêíîâåííóþ ìûñëü Àëåêñàíäðà Âûñîöêîãî:
Êàæäûé âîëõâîâ ïîêîðìèòü íîðîâèò,
À íåò áû ïðèñëóøàòüñÿ ïðàâäå?
Îëåã áû ïîñëóøàë  åùå îäèí ùèò
Ïðèáèë áû ê âðàòàì Öàðåãðàäà (ËÃ 13.1.99)

Äëÿ èíîêóëüòóðíîãî èññëåäîâàòåëÿ çàõâàòûâàþùå, èíòðèãóþùå,
ïîó÷èòåëüíî òî, ñ êàêîé öåëüþ öèòèðóåòñÿ êëàññè÷åñêîå ïîýòè÷åñêîå ñëîâî.
Ýòî Ôåäîð Òþò÷åâ (öèòèðóåòñÿ ìíîãîêðàòíî, íî îäíî ëèøü ñòèõîòâîðåíèå
Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü). Íî çäåñü è öèòàòû èç ìíîãî÷èñëåííûõ
ïðîèçâåäåíèé Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà, ðåæå  Ìèõàèëà Ëåðìîíîòîâà,
Íèêîëàÿ Íåêðàñîâà è Àëåêñàíäðà Áëîêà. Ýòî òàêæå Ãàâðèëà Äåðæàâèí,
Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé, Àëåêñåé Õîìÿêîâ è äð.
Ïóøêèíñêàÿ ñòðîôà ÷àùå âñåãî âêëþ÷àåòñÿ â îñíîâíîé ïóáëèöèñòè÷åñêèé òåêñò èç-çà ïðîíèêíîâåííîñòè åãî ïðîðî÷åñêîãî ñëîâà, êîòîðîå
è ñåãîäíÿ çâó÷èò àêòóàëüíî, ìåòêî è óáåæäàþùå. Ýòîò äóõîâíûé âàÿòåëü,
ïðåêðàñíî çíàþùèé ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó, íå ìîæåò áûòü ïðîèãíîðèðîâàí.
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Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåðåäêî îäíà è òà æå öèòàòà èëëþñòðèðóåò ðàçíîå
ñîäåðæàíèå, è ýòî ëèøíèé ðàç ïîäòâåðæäàåò óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð
ìóäðîãî ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. Òàê, íàïðèìåð: Ìû âñå
åùå ìåòàôèçè÷åñêàÿ ñòðàíà, è âûáèðàåì íå ìåæäó ôèçèêàìè è ëèðèêàìè
[...], à ìåæäó ôèçèêîé è ìåòàôèçèêîé, ïðè÷åì ìåòàôèçèêà êàæåòñÿ
ïðåäïî÷òèòåëüíåé. Ãîâîðÿ ñëîâàìè ïîýòà: »Òüìà íèçêèõ èñòèí ìíå äîðîæå,
÷åì âîçâûøàþùèé îáìàí«. Çäåñü âñå ïåðåâåðíóòî ââåðõ íîãàìè; ñâåò 
òüìà, îáìàí è èëëþçèÿ ïðîäîëæàþò ñâîå îáîëüùåíèå (ËÃ 10.10.99). È â
ýññå Íèêîëàÿ Áåðãà: »Òüìû íèçêèõ èñòèí ìíå äîðîæå íàñ âîçâûøàþùèé
îáìàí«  îäíà èç ñàìûõ çàáîëòàííûõ ïóøêèíñêèõ öèòàò, êîòîðóþ
ïðîèçíîñèì ñ ïî÷òè íåïðèëè÷íûì è îïëîøàþùèì èñêàæåíèåì. »Íàì« 
ñëîâöî-óðàâíèëîâêà, ðàçîì ñíèæàþùåå òîò óðîâåíü, íà êîòîðîì òîò îáìàí
íóæåí è äîðîã (ËÃ 1.3.97.
Îòîáðàæàÿ ïðîäîëæàþùèéñÿ è íå ñîâñåì ïîíÿòíûé õàîñ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà, àíàëèòèêè ÷àñòî èñïîëüçóþò ìåòàôîðèêó áåñîâ, êîòîðûå
ïðîæèâàþò â ÷åëîâåêå, íå ðàçðåøàÿ íàâåñòè ãàðìîíèþ. Ýòî, ì.ïð.,
ïóøêèíñêèå ñèëû òüìû: »Çàêðóæèëèñü áåñû ðàçíû, áóäòî ëèñòû
â íîÿáðå«. Ñìóòíî, ìóòîðíî (ËÃ 11.3.98). È: ïóøêèíñêèå »Áåñû«
íåîòâÿçíî ëåçóò â ãîëîâó:
Ì÷àòñÿ òó÷è, âüþòñÿ òó÷è...
Õîòü óáåé, ñëåäà íå âèäíî.
Ñáèëèñü ìû, ÷òî äåëàòü íàì?! Áåçûñõîäíî? (ËÃ, 11.3.96)

Èíîãäà ïîäáîð öèòàò, ïîæàëóé, íå ñîâñåì ñîîòâåòñòâóåò
ïóáëèöèñòè÷åñêîìó àâòîðñêîìó çàìûñëó. Ýòî, íàïðèìåð, ìûñëü î íàñóùíîé
íåîáõîäèìîñòè íàöèîíàëüíîé èäåè, ïîíèìàåìîé êàê ïàíàöåÿ îò àêòóàëüíûõ
íåâçãîä ïîñëå ïåðåñòðîå÷íîãî è ðûíî÷íîãî çåìëåòðÿñåíèé: Îíà åñòü, îíà
êîðåíèòñÿ â ñàìîé äóøå ðóññêîãî íàðîäà, èäåÿ ñâîáîäû, ãîðäîãî,
íåçàâèñèìîãî, íî îòâåòñòâåííîãî ÷åëîâåêà, âûðàæåííàÿ Àëåêñàíäðîì
Ïóøêèíûì: »Íà ñâåòå ñ÷àñòüÿ íåò, íî åñòü ïîêîé è âîëÿ« (ËÃ 5.1.98).
Ïîä÷åðêèâàÿ õàìñòâî è äðóãèå ïîðîêè âëàñòè, àâòîðû òàêæå
íåîæèäàííî ïðèáåãàþò ê îòîáðàííûì íå ê ìåñòó ïóøêèíñêèì öèòàòàì,
íàïðèìåð: »Íà òðîíå âå÷íûé áûë ðàáîòíèê«. Ó âëàñòè äîëæíû áûòü íå
ãåíèè, íî ñðåäíèå ëþäè, ïðîôåññèîíàëû, çíàþùèå ñâîå äåëî, õîðîøèå
ðàáîòíèêè (ËÃ 7.10.97). Ïîãðåøíîñòü âëàñòè ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå
â íåóâàæåíèè ê îòå÷åñòâåííûì ïðîðîêàì, èáî îíè [âëàñòâóþùèå  È.Ê.-Á.]
ëþáèòü óìåþò òîëüêî ìåðòâûõ (Èçâ 15.1.94).
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Â óïðåê âëàñòè (íå òîëüêî ñîâåòñêîé) çâó÷èò ïîýòè÷åñêàÿ ñòðîôà
Äåðæàâèíà:
Áåäà ñòðàíå, ãäå ðàá è ëüñòåö
Îäíè ïðèáëèæåíû ê ïðåñòîëó,
À íåáîì èçáðàííûé ïåâåö
Ìîë÷èò, ïîòóïÿ î÷è äîëó (ÍÃ 2.3.93).

Íåáîì èçáðàííûå îæèâàþò, èõ ãîëîñ çâó÷èò ïîëèôîíè÷åñêèìè
òîíàìè. Âîñêðåñàåò âîçìîæíîñòü ïåðåîñìûñëèòü îáîëãàííîå ñîâåòñêîå
âðåìÿ. Ïîýòîìó êàê ãåíèàëüíîå ïðîâèäåíèå âîñïðèíèìàåòñÿ ëåðìîíòîâñêàÿ ñòðîôà:
Íàñòàíåò ãîä, Ðîññèè ÷åðíûé ãîä,
Êîãäà öàðåé êîðîíà óïàäåò.
Çàáóäåò ÷åðíü ê íèì ïðåæíþþ ëþáîâü
È ïèùåé ìíîãèõ áóäåò ñìåðòü è êðîâü,
Êîãäà äåòåé, êîãäà íåâèííûõ æåí
Íèçâåðãíóòûé íå çàùèòèò çàêîí (Îã 89, íð 30)

Ñóòü ðåâîëþöèîííîé àóðû ñìåðòè è, çàîäíî,  òîòàëèòàðíîé ìîðàëè,
ñîãëàñíî êîòîðîé ïðàâîìåðíî, ÷òî ùåïêè ëåòÿò, âûðàæåíà òàêæå
ïîñðåäñòâîì ïîýçèè Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà: »Íî â ãîðëî ÿ óñïåë âîòêíóòü /
È òàì äâà ðàçà ïîâåðíóòü ìîå îðóæüå«,  ðàññêàçûâàåò Ìöûðè ïðî ñâîé
áîé ñ áàðñîì. Âîò ýòî ýíòóçèàñòû õîòåëè íå òîëüêî »âîòêíóòü«, íî åùå è
»äâà ðàçà ïîâåðíóòü« ñâîå îðóæüå â òåëå æåðòâû (Îã 91, íð 16).
Îñìûñëåíèå-ïåðåîñìûñëåíèå ïðîøëîãî, îñîáî ñîâåòñêîãî äîïåðåñòðîå÷íîãî ñåìèäåñÿòèëåòèÿ, ñî âðåìåíåì ñîïðîâîæäàåòñÿ õîðîì êðèòè÷åñêèõ
ãîëîñîâ, ïîþùèõ äàëåêî íå îñàííó ñîâðåìåííîñòè. Òàê, oêòÿáðüñêèå
ìîñêîâñêèå ñîáûòèÿ 1993 ãîäà ïðèâåëè ê ìîðàëüíîìó ïîòðÿñåíèþ
îáùåñòâåííîñòè, âûçûâàÿ, ì.ïð., ïîòðåáíîñòü ïðèçâàòü, îæèâèòü ïîýòè÷åñêîå
ñëîâî Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà, êîòîðîå ñïîñîáíî íå òîëüêî ñîçäàâàòü
õóäîæåñòâåííûå îáðàçû, íî è âûðàæàòü íåâûðàçèìîå. Íàïðèìåð:
Êàê ìîëîòêîì çâó÷èò â óøàõ óïðåê
È âñå òîøíèò, è ãîëîâà êðóæèòñÿ,
È ìàëü÷èêè êðîâàâûå â ãëàçàõ (ÍÃ. 20.10.93).

Ðàâíî íàçâàííûå ñîáûòèÿ, ñîïðîâîæäàåìûå ñìåðòüþ ìàëü÷èêîâ, êàê
è ÷å÷åíñêàÿ áîéíÿ  ýòî êàê áû î÷åðåäíûå ìîòèâû êðîâàâîãî èñòîðè÷åñêîãî
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ñþæåòà. Íåñêîëüêî ðàç öèòèðóåòñÿ â ýòîé ñâÿçè ñòèõîòâîðåíèå Àëåêñàíäðà
Âåðòèíñêîãî 1918 ãîäà Òî, ÷òî ÿ äîëæåí ñêàçàòü, ïîòðÿñàþùåå íå òîëüêî
ñâîåé ýêñïðåññèåé, íî è íåïðåõîäÿùåé àêòóàëüíîñòüþ:
ß íå çíàþ, çà÷åì è êîìó ýòî íóæíî,
Êòî ïîñëàë èõ íà ñìåðòü íå äðîæàùåé ðóêîé.
Òîëüêî òàê áåñïîùàäíî, òàê çëî è íåíóæíî
Îòïóñòèëè èõ â Âå÷íûé ïîêîé (ËÃ 20.10.93)

È ïîñëåäíÿÿ ñòðîôà-îáâèíåíèå, ñòðîôà-ïðèãîâîð ìàñòåðàì »ïîñûëàòü
íà ñìåðòü« ðàäè ñâîèõ óòîïè÷åñêèõ è ýãîèñòè÷åñêèõ öåëåé:
È íèêòî íå äîäóìàëñÿ ïðîñòî âñòàòü íà êîëåíè
È ñêàçàòü ýòèì ìàëü÷èêàì, ÷òî â áåçäàðíîé ñòðàíå
Äàæå ñâåòëûå ïîäâèãè  ýòî òîëüêî ñòóïåíè
Â áåñêîíå÷íûå ïðîïàñòè, ê íåäîñòóïíîé Âåñíå (ËÃ 20.10.93)

Íàøà èíäèâèäóàëüíàÿ ìåíòàëüíîñòü âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ
íàöèîíàëüíûì íà÷àëîì, òåì, â êàêîé òðàäèöèè ìû âîñïèòàíû, êàêèå
öåííîñòè â íàñ óòâåðæäàëèñü. Íåñëó÷àéíî àêòóàëüíîé îêàçàëàñü ñòðîôà
Àëåêñàíäðà Áëîêà î ÷åëîâåêå, î òÿãîòÿùåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè:
Ðîæäåííûå â ãîäû ãëóõèå
Ïóòè íå ïîìíÿò ñâîåãî.
Ìû  äåòè ñòðàøíûõ ëåò Ðîññèè 
Çàáûòü íå â ñèëàõ íè÷åãî (ÍÃ, 26.3.94)

Ðîññèéñêîìó íàöèîíàëüíîìó ìåíòàëèòåòó ñâîéñòâåííî ñàìîáè÷åâàíèå,
êîòîðîå ñîïðÿæåíî ñ íàêëîííîñòüþ ê ìèôîëîãèçàöèè íå òîëüêî áûëîãî, íî
è áóäíåé, à ýòîìó ñîïóòñòâóåò íåèññÿêàåìàÿ âåðà â ñâåòëîå áóäóùåå.
Ñåãîäíÿ æå (êàê âñåãäà) îò ÷åëîâåêà îæèäàåòñÿ ïîäâèã, è â ýòîì êîíòåêñòå
öèòèðóþòñÿ ñëîâà Íèêîëàÿ Íåêðàñîâà:
Ëþäè õîëîïñêîãî çâàíüÿ
Ñóùèå ïñû èíîãäà,
×åì èì ñèëüíåé íàêàçàíèå,
Òåì èì ìèëåé ãîñïîäà (ÍÃ, 19.2.97)

Òåðïåíüå, ïîäâèã  êîíñòàíòíûå ñîñòàâíûå ëþáîãî îòâåäåííîãî íàì
âðåìåíè. Îäíàêî â ðîññèéñêîì ýòíîñå îíè âûñòóïàþò, ïîæàëóé, â ñèëüíîé
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êîíöåíòðàöèè, çàìåíÿÿ ñâåòëîå íàñòîÿùåå. Òðóäíî îäíîçíà÷íî ðåøèòü
âîïðîñ î òîì, òî ëè ðîññèÿíå ïðåäïî÷èòàþò âñå âðåìÿ êîðìèòüñÿ èëëþçèÿìè,
âåðîé, íàäåæäîé, òî ëè ýòî óíèâåðñàëüíîå ñâîéñòâî, ïîçâîëÿþùåå ÷åëîâåêó,
îñîáåííî ñëàâÿíèíó, ñìèðèòüñÿ ñ íåäîñêîíàëüíûì ïîðî÷íûì íàñòîÿùèì.
Òåì íå ìåíåå íàäî ïîëàãàòü, ÷òî â òðóäíîå ðûíî÷íîå âðåìÿ íåñëó÷àéíî
çàìå÷àíèå: Íåêðàñîâa ïðèõîäèò íà óì:
Æàëü òîëüêî æèòü â ýòó ïîðó ïðåêðàñíóþ
Óæ íå ïðèäåòñÿ íè ìíå, íè òåáå (ÀèÔ 1995, íð 5)

Â çàêëþ÷åíèå íàäî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî èçó÷åíèå èíîêóëüòóðíûì
èññëåäîâàòåëåì ðîëè ïîýòè÷åñêîé öèòàòû â ïóáëèöèñòè÷åñêîì òåêñòå
ñîïðîâîæäàåòñÿ ìíîæåñòâîì çàòðóäíåíèé, èáî ýìîöèîíàëüíîå
è èíòåëëåêòóàëüíîå îáùåíèå àâòîðîâ ñ ÷èòàòåëåì» òðåáóåò îáùèõ çíàíèé
î ïðåäñòàâëÿåìîì ìèðå è õîòÿ áû »îáùåé ïàìÿòè«7.
Ðåçþìèðóÿ äàííûå ðàçìûøëåíèÿ, ìû õîòèì ïîä÷åðêíóòü, ÷òî àíàëèç,
êîòîðîìó ïîñâÿùåí äàííûé òåêñò óêàçûâàåò íà ôàêò ÷òî, êàê ïðàâèëî,
èãíîðèðóåòñÿ ôóíêöèÿ ýñòåòè÷åñêàÿ, à îñîáóþ ïðàãìàòè÷åñêóþ,
ñèþìèíóòíóþ ðîëü èãðàþò äðóãèå ôóíêöèè, à èìåííî: Ãëàâíûì
îáðàçîì,  ýòî æåëàíèå ïîâûñèòü ýêñïðåññèâíîñòü âûñêàçûâàíèÿ è òàêèì
îáðàçîì óñèëèòü âîçäåéñòâèå íà ýìîöèîíàëüíóþ ñôåðó ðåöèïèåíòà8.
Â ýòîé ñâÿçè ïðîèñõîäèò ñîçíàòåëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïîýòè÷åñêîé
ìåòàôîðû êàê íàäåæíîãî ñðåäñòâà îáðàçíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñèòóàöèè,
â òîì ÷èñëå  âûðàæåíèÿ òðóäíîâûðàçèìîãî.
Ïîñðåäñòâîì ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà óñèëèâàåòñÿ íàçèäàòåëüíûé
è âíóøèòåëüíî-óáåæäàþùèé ñìûñë òåêñòà. Ïîýòè÷åñêîå ñëîâî
èñïîëüçóåòñÿ ñ öåëüþ âîñïðîèçâîäèòü àðãóìåíòû â ïîëüçó ïðåäñòàâëÿåìûõ
àâòîðîì èäåé.
Â ñâåòå âûøåïðåäñòàâëåííîãî àíàëèçà ïóáëèöèñòè÷åñêèå ïðèåìû
èñïîëüçîâàíèÿ ïîýòè÷åñêîé öèòàòû, êîòîðûå ââîäÿò åå â ñîâåðøåííî èíîå,
íå õóäîæåñòâåííîå èçìåðåíèå, èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòü íàçûâàòü åå
íåóìîëêàåìîé öèêàäîé.

7
8

Ibidem, ñ. 35.
Â. À. Ìàñëîâà, Ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç ýêñïðåññèâíîñòè õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà,
Ìèíñê 2000, ñ. 12
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Streszczenie
Funkcje cytatów z literatury piêknej w tekstach publicystycznych
W niniejszym artykule autorka dokonuje analizy cytatów poetyckich zgrupowanych uprzednio
w nastêpuj¹cy sposób: 1) poeci radzieccy, którzy w ró¿nym stopniu byli apologetami rzeczywistoci
sowieckiej, 2) klasycy dziewiêtnastowiecznej poezji rosyjskiej, 3) poeci radzieccy, których dzie³a w
swoim czasie znajdowa³y siê na indeksie lub te¿ traktowano je z milcz¹cym lekcewa¿eniem, a wrêcz
ignorowano (najczêciej kr¹¿y³y w tzw. drugim obiegu).
Dokonana analiza wskazuje, ¿e konteksty cytacji wiadcz¹ o znacznym zainteresowaniu autorów cytuj¹cych instrumentalizacj¹ literatury dla doranych celów  nie zwracaj¹ oni z regu³y uwagi
na wysokie walory artystyczne tych tekstów. Cytaty maj¹ s³u¿yæ zdecydowanej dyskredytacji sowieckiego siedemdziesiêciolecia, zw³aszcza w aspekcie politycznym i spo³ecznym, a tak¿e interpretacji wynaturzeñ okresu pierestrojki i tzw. demokracji. Zatem mo¿emy tutaj mówiæ o eksponowaniu
funkcji ekspresywnej i poznawczej.

Summary
The function of belles-lettres quotation in journalistic texts
The author of this article analyses some poetic quotations which are grouped in the following way:
1. Soviet poets, who in different extent of involvement, were apologists of the Soviet reality
2. Classicists of the 19th century Russian poetry
3. Soviet poets whose literary works were forbidden, or were treated disrespect-fully, or simply
ignored, therefore these pieces of work circulated frequently in clandestine publishing and distribution.
The analyse made by the author depicts that such way and context of citation was often used
by many authors whose works played an instrumental role for temporary purposes. However, they
did not always keep their minds on high artistic level of ana-lysed texts. Their citations were
frequently applied to discriminate the seventy  year period of the Soviet ruling, particularly in the
aspects of political and social life as well as to point out degeneration of perestroika and the so called
Soviet democracy. However, one can recognize their substantial, expressive and cognitive function.
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Przyk³ady zapo¿yczeñ z jêzyka polskiego
w wybranych ukraiñskich powieciach historycznych
pisarzy galicyjskich
Analiza zebranego materia³u badawczego do niniejszego artyku³u ma na celu
ukazanie, jakie zapo¿yczenia z jêzyka polskiego zastosowano w wybranych galicyjskich powieciach historycznych XX w.
Galicja jako region wielonarodowociowy i wielowyznaniowy skupia³a
w swoich granicach Polaków, Ukraiñców, ¯ydów, Niemców, Ormian, Rosjan i inne narodowoci. Pisarze tworz¹cy w tym okresie za g³ówny cel stawiali sobie
przedstawienie historii Galicji, codziennego ¿ycia obywateli usilnie walcz¹cych
o zachowanie to¿samoci narodowej i kulturowej. Pisarze galicyjscy tamtych czasów wp³ywali nawzajem na siebie i w zwi¹zku z tym literatura ukraiñska zawiera
ca³y szereg wyrazów zapo¿yczonych z jêzyka polskiego.
Elementy polskie zawieraj¹ np. powieci Bohdana £epkiego pt. Ìîòðÿ
(Lwów 1926) i Andrija Czajkowskiego pt. Ó ÷óæîìó ãí³çä³ (Lwów 1896), na
których opar³am niniejsz¹ analizê. Akcja tych utworów odnosi siê do I po³owy
XVIII w. i do wieku XIX. Wymienieni pisarze pochodzili z Galicji Wschodniej,
której specyfika i atmosfera w znacznym stopniu wp³ynê³a na ich rozwój intelektualny, duchowy, a w konsekwencji  literacki.
Zapo¿yczenia jêzykowe s¹ rezultatem ekonomicznych, kulturalnych i politycznych kontaktów danego narodu z innymi narodami i krajami. Do najdawniejszych nale¿¹ greckie, ³aciñskie, tureckie i niemieckie. Zauwa¿alny jest równie¿
i taki proces, w którym wiêkszoæ wyrazów obcych tak zasymilowa³a siê w danym jêzyku, ¿e nie uwa¿a siê ich ju¿ za zapo¿yczone.
Zapo¿yczenia to jeden ze sposobów wzbogacenia jêzyka. Takie wyrazy w jakim stopniu dostosowuj¹ siê do fonetycznego, morfologicznego, semantycznego
systemu jêzyka. Czasem zapo¿yczane s¹ ca³e wyrazy, pojedyncze morfemy lub
tworz¹ siê tzw. kalki, ale nie ma jêzyków wolnych od zapo¿yczeñ1. Wchodz¹ one
1 Ralph Linton, analizuj¹c kulturê amerykañsk¹, stwierdzi³, ¿e a¿ 90% jej elementów jêzykowych
stanowi¹ zapo¿yczenia, a jedynie pozosta³e 10% to wytwory rodzime. Zob. R. Linton, Kulturowe
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do leksyki danego jêzyka przez wzajemny zwi¹zek miêdzy kulturami ró¿nych
narodów, przez wspólne dzieje historyczne i inne czynniki.
Od XIV w. w zwi¹zku z wejciem ziem ukraiñskich w sk³ad Rzeczypospolitej
zacz¹³ siê intensywny przyp³yw polonizmów do mówionego i pisanego jêzyka
ukraiñskiego. Polskie elementy przenika³y praktycznie do wszystkich sfer ¿ycia,
a jednoczenie za porednictwem jêzyka polskiego zapo¿yczano tak¿e s³owa z innych jêzyków zachodnioeuropejskich2.
Potwierdzeniem faktu przenikania elementów z innych jêzyków przez polski
do ukraiñskiego mo¿e byæ sufiks -óíîê, którego ród³em jest niemiecki sufiks
-ung. Na pocz¹tku niemieckie -ung przez stadium -unk da³o polskie -unek (wizerunek, opatrunek, posterunek, poca³unek), które w jêzyku ukraiñskim drog¹ zmiany fonetycznej polskiego sufiksalnego -e- w ukraiñskie -o-, da³o w rezultacie
sufiks -óíîê: (ïî)ö³ëóíîê, â³çåðóíîê, ìàëþíîê.
Innym przyk³adem mo¿e byæ ukraiñski frazeologizm ßê ñÿ ìàºø?, który jako
wyra¿enie archaiczne zosta³ w jêzyku ukraiñskim podtrzymany przez polskie Jak
siê masz? lub czeskie Jak se má?, które to jêzyki w pewnym stopniu mog³y go
zapo¿yczyæ z jêzyka S³owian Panonii (*Kako sê imai?), gdzie jako s³owiañska
kalka odpowiada ³aciñskiemu: Quomodo te habes? (dos³ownie ßê cåáå ìàºø?).
Równie¿ u¿ywanie s³ówka êîòîðèé jest czyst¹ kalk¹ z jêzyka polskiego3.
Polskie elementy w ukraiñskich powieciach historycznych by³y coraz czêstszym zjawiskiem, lecz zdarza³o siê i tak, ¿e wystêpuj¹ce polonizmy (przewa¿nie
te starego pochodzenia) nie by³y ju¿ traktowane jako zapo¿yczenia, np.: õëîïåöü
 ch³opiec, çëîòî  z³oto i in. Inne wyrazy, np. s³owa regionalne i zwroty, które
przeniknê³y z jêzyka polskiego albo poprzez polski w utworach zachodnioukraiñskich pisarzy XIX i pocz¹tku XX w. typu: ìåöåíàñ  mecenas (àäâîêàò), ïîêî¿ê
 pokoik (ê³ìíàòêà), êîë³ÿ  kolej (çàë³çíèöÿ), âèñ³äàòè  wysiadaæ
(âèõîäèòè), ïåðåïðîøóþ  przepraszam (âèáà÷òå), jest ³atwo wyodrêbniæ jako
wyrazy zapo¿yczone z uwagi na ich brzmienie, czyli na pewne ró¿nice fonetyczne
w stosunku do ukraiñskiego jêzyka Naddnieprza4.
Niektórzy naukowcy twierdz¹, ¿e nie powinno siê wprowadzaæ do utworów
elementów obcych, a nawet w pierwszych latach po rewolucji padziernikowej
podstawy osobowoci, Warszawa 2000, s. 62. Por. M. £esiów, który uwa¿a, ¿e elementy zapo¿yczone w jêzyku ukraiñskim z innych jêzyków stanowi¹ 10%, natomiast elementy rodzime a¿ 90%,
patrz: Ì. Ëåñ³â, Øê³ëüíà ãðàìàòèêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, Warszawa 1995, s. 136.
2 Ë. Þ. Øåâ÷åíêî, Â. Â. Ð³çóí, Þ. Â. Ëèñåíêî, Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ìîâà. Äîâ³äíèê, Êè¿â
1996, s. 137.
3 Óêðà¿íñüêà ìîâà. Åíöèêëîïåä³ÿ, Î. Á. Òêà÷åíêî, ðåä. Þ. Ì. Ðóñàí³âñüêèé, Î. Î. Òàðàíåíêî,
Ì. Ï. Çÿáëþê òà ³íø³, Êè¿â 2000, s. 179180.
4 Ibidem, s. 466.
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nawo³ywano do zaprzestania u¿ywania s³ów pochodzenia obcego5. Dowodzono,
¿e u¿ywanie wyrazów obcych bez uzasadnionej potrzeby mo¿e byæ szkodliwe,
szczególnie dla m³odego czytelnika, który powinien przyswajaæ jak najwiêksz¹
liczbê wyrazów w jêzyku ojczystym. Tak twierdzi³a np. À. P. Kowal, przekonana
o tym, ¿e je¿eli nie ma potrzeby u¿ywania zapo¿yczeñ, to nie nale¿y tego robiæ,
poniewa¿ czasem tekst danego utworu móg³by zyskaæ na tym, ¿e nie bêdzie
w nim wyrazów obcych. Udowadnia³a ona, ¿e w jêzyku ukraiñskim jest wiele
s³ów rodzimych, które brzmi¹ piêknie, a tekst mo¿e wówczas zyskaæ na poetycznoci: po co zatem pisaæ wyraz: ñèìïòîì, jak istnieje ukraiñskie  ïðîÿâ, âèÿâ,
îçíàêà, òèïîâà ðèñà lub stosowaæ wyraz: äåôåêò, jak jest ukraiñskie  íåäîë³ê,
zamiast áàçóâàòè u¿ywaæ  ´ðóíòóâàòè; ðåìîíò  ëàãîäæåííÿ; åôåêòèâíèé
 ä³ëîâèé i inne6.
Przeciwko zamiecaniu jêzyka ojczystego wyrazami pochodz¹cymi z innych
jêzyków by³ równie¿ pisarz Î. Ilczenko, który swój negatywny stosunek do owego
zjawiska wyrazi³: w artykule pt. Ñëîâî, ÷îìó òè íå òâåðäàÿ êðèöÿ? (Ë³òåðàòóðíà
ãàçåòà z 14 lipca 1959 r.). Ale jednoczenie funkcjonowa³y pogl¹dy mówi¹ce, ¿e nie
ma nic z³ego w stosowaniu wyrazów obcych. Od zapo¿yczeñ z innych jêzyków nie
wzbrania³a siê np. O³ena Pczi³ka, pisz¹c, ¿e to nawet by³oby ciekawe i mog³oby
wzbogaciæ jêzyki s¹siednich narodów, a w szczególnoci Polski i Ukrainy7.
W analizowanym materiale badawczym znajdujemy nastêpuj¹ce zapo¿yczenia z jêzyka polskiego:
1. Rzeczownik õëîï oznacza mê¿czyznê, mê¿a, ch³opca8  z pewnoci¹
autorowi chodzi³o o u¿ycie wyrazu ñåëÿíèí, jednak postanowi³ zastosowaæ obraliw¹ nazwê dla osoby, która zajmuje siê upraw¹ roli (w tym przypadku wyraz ten
powiela jego funkcjê w jêzyku polskim). Nazwa pochodzi od *,olpú  s³uga
niewolny, niewolnik, jednak trudno jest jednoznacznie wskazaæ pochodzenie wyrazu9. O tym, ¿e jest to polonizm, mo¿e wiadczyæ cecha fonetyczna wystêpuj¹ca
w jêz. ukraiñskim  pe³nog³os, i wtedy wyraz ukraiñski posiada³by brzmienie
õîëîï: [...] ìóñèòü áóòè, áî áåç íå¿ â³í íå øëÿõòè÷, à õëîï ïàíùèçíÿíèé10.
5
6
7

À. Ï. Êîâàëü, Êóëüòóðà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, Êè¿â 1964, s. 33.
Ibidem, s. 34-35.
Þ. Øåâåëüîâ, Âíåñîê Ãàëè÷èíè ó ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè, Ëüâ³â
 Íüþ-Éîðê 1996, s. 38.
8 Ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ðåä. ². Ê. Á³ëîä³ä òà ³íø³, t. X², Êè¿â 19701980, s. 8384
(dalej cytaty z tego s³ownika oznaczane bêd¹ skrótem ÑÓÌ).
9 A. Bañkowski, Etymologiczny s³ownik jêzyka polskiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 134135
(dalej cytaty z tego s³ownika oznaczane bêd¹ skrótem Esjp).
10 A. ×àéêîâñüêèé, Ó ÷óæîìó ãí³çä³, ò. V, Ëüâ³â 1994, s. 30 (dalej cytaty z tej powieci
oznaczane bêd¹ skrótem Uczh).
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2. Zapo¿yczona forma zwrotu poddaj siê znalaz³a siê na kartach powieci
A. Czajkowskiego:  Ïîääàé ñå ! [Uczh, s. 42].
3. Zwroty grzecznociowe (panie dobrodzieju, janie pani) wystêpuj¹ce
w powieci Ó ÷óæîìó ãí³çä³ zosta³y zaczerpniête z jêzyka polskiego: Òîá³
³ øëÿõòà ³íøèì îêîì áóäå íà äâ³ð äèâèòèñÿ, ³ âñå áóäå, ïàíº äîáðîäçåþ,
ãàðàçä [Uczh, s. 47]; [...] áî øëÿõòè÷ âòå÷å â³ä òîãî, ÿê »çà ïîçâîëåííÿ«
ÿñíî¿ ïàí³, ÷îðò â³ä ñâÿ÷åíî¿ âîäè [Uczh, s. 51].
4. Czasownik æè÷èòè11 pochodzi od polskiego ¿yczyæ12. W jêzyku ogólnie
przyjêtym ma postaæ çè÷èòè13 [ÑÓÌ, t. II, s. 536] lub áàæàòè. W analizowanym materiale wystêpuje równie¿ jako dialektyzm: Âñ³ì âàì æè÷ó, ùîá âè
â çäîðîâëþ ³ â ãàðàçä³ äîâãèé â³ê ïðîæèëè ç ñâî¿ìè ð³äíèìè [Uczh, s. 88].
5. Êîá³òa to polskie kobieta (kobita). Wyraz zestawiano z etymologicznie
niejasnym górnoniemieckim kebse, Kebsweib  na³o¿nica, z fiñskim kave
 kobieta, matka oraz estoñskim kabe  kobieta, pani, z czeskim kubìna
 na³o¿nica. Wywodzi siê z pras³owiañskiego kobü [ÅÑÓÌ, t. 2, s. 477]. Polskie
gwarowe kobita powsta³o z ¿artobliwego przek³adu maksym ³aciñskich Mateusza
z Kêt (1545), zaczerpniêtych z komedii Terencjusza, a cilej z jednej z nich:
Accede ad ignem hunc, jam calesces plus satis, tj.: Przyst¹p sie do kobiéty,
bêdziesz ciepi³ na trzy zbyty (rym wiadczy o cienionym -é- w wyrazie kobieta
 st¹d te¿ dzi gwarowe kobita) [Esjp, t. 1, s. 736]. Ðàõóéìî ïàíº Ì³õàëº, àáè
íàñ êîá³òè íå ñêðèâäèëè, õå-õå-õå! [Uczh, s. 94].
6. S³ownik polsko-cerkiewnos³owiañsko-ukraiñski14 podaje, ¿e uszko to óøêî.
Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e jest to zapo¿yczenie z jêzyka polskiego. Zdrobnia³a
forma od tego wyrazu w jêzyku ukraiñskim brzmi âóøêî. Wyraz ma kilka znaczeñ: mo¿e wystêpowaæ jako okrelenie czêci cia³a, jako czêæ glinianego naczynia na wodê oraz jako rodzaj po¿ywienia. Ostatnie znaczenie jest zgodne z treci¹
utworu: Îñü òåïåð áîðù ç »óøêàìè«, òî íà ïåðøèé íóìåð [Uczh, s. 94].
7. ªùå jako przys³ówek oznacza znowu, powtórnie, oprócz tego, do tego.
Wskazuje na takie same czy podobne przedmioty, oznaki, które konsekwentnie
nastêpuj¹ po sobie. Ma znaczenie takie jak ùå, ³ùå, òà ùå [é] lub w innym
11 Wyraz æè÷èòè spe³nia dwie funkcje: jest jednoczenie zapo¿yczeniem z jêzyka polskiego
i dialektyzmem.
12 Åòèìîëîã³÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ðåä. Î. Ñ. Ìåëüíè÷óê, Â. Ò. Êîëîì³ºöü,
Î. Á. Òêà÷åíêî, ò. 1, Êè¿â 1982, ò. 2, Êè¿â 1985, ò. 3, Êè¿â 1989, c. 263 (dalej cytaty z tego
s³ownika oznaczane bêd¹ skrótem ÅÑÓÌ).
13 Íîâèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, óêë. Â. ßðåìåíêî, Î. Ñë³ïóøêî, ò. 14,
Êè¿â 1999, s. 31 (dalej cytaty z tego s³ownika oznaczane bêd¹ skrótem Íòñóì).
14 T. Witwicki, S³ownik polsko-cerkiewnos³owiañsko-ukraiñski, z po³owy XIX wieku, Warszawa 1997, s. 119 (dalej cytaty z tego s³ownika oznaczane bêd¹ skrótem SPCU).
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znaczeniu ïîêè ùî, âñå ùå [ÑÓÌ, t. XI, s. 575]. S³ownik T. Witwickiego
zawiadcza, ¿e jest to polonizm (ºùå  jeszcze) [SPCU, s. 97]. Wystêpuje
u wszystkich S³owian w tej formie lub skróconej: ma³oruski szcze, sze, josz;
pierwotne *jes-tje lub *jeske 15 [Esjp, t. 1, 590]. Ìèõàñü ºùå íå ì³ã
ñïðîìîãòèñÿ íà ÿêå ñëîâî, àáè ùîñü â³äïîâ³ñòè [Uczh, s. 106].
8. We wspó³czesnym literackim jêzyku ukraiñskim wyraz ñåíäçüÿ ma dzi
formê ñóääÿ, zatem mo¿na stwierdziæ, zgodnie ze s³ownikiem, ¿e jest to zapo¿yczenie z jêzyka polskiego ñåíäçüÿ  sêdzia [SPCU, s. 265], a najwyraniej
wskazuje na to fonetyka. Ñòðàõà áþ, ïàíå ñåíäçüî! [Uczh, s. 109].
9. S³ownik podaje, ¿e przys³ówek ñåð³î posiada znaczenia: îñòðî, òâåðäî,
æâàâî, a w zwi¹zku z tym mo¿na przypuszczaæ, i¿ jest to zapo¿yczenie z jêzyka
polskiego serio (rozpatruj¹c fonetykê i semantykê) [SPCU, s. 265]. ßæ íå
æàðòóþ, ëèøå ãîâîðþ íà ñåð³î [Uczh, s. 111].
10. Âàøåö³ jako zapo¿yczony zwrot oznacza identyczne do: âàøà ìèë³ñòü
i jest to forma uprzejmego zwrotu do cz³owieka ze znacz¹cym stanowiskiem
w spo³eczeñstwie. Wyra¿enia podobne typu: âàøà ìèë³ñòü, âàøà âîëÿ nale¿y
traktowaæ jako wyrazy przestarza³e [ÑÓÌ, t. I, s. 299]. Í³ âèáà÷àéòå âàøåö³,
ÿ â òàêå íå ì³øàþñÿ! [Uczh, s. 238].
11. U¿yta w powieci bardzo rzadka forma wyrazowa ïîòðàôëþ pochodzi
z polskiego potrafiæ [ÑÓÌ, t. VII, s. 422]. À ÷è ÿ òàê, íå ïîòðàôëþ? [Uczh,
s. 264].
12. Przymiotnik çàöíèé s³ownik t³umaczy jako ÷åñòí³é, áëàãîðîäíèé,
øàíîâí³é [SPCS, s. 356], zatem nie powtarza siê çàöíèé. Mo¿na wnioskowaæ,
¿e jest to zapo¿yczony z jêzyka polskiego wyraz zacny. Òàêà äîáðà, òàêà
»çàöíà« ³ øëÿõîòíà ïàí³ é óìåðëà [...] [Uczh, s. 283].
13. S³ownik polsko-cerkiewnos³owiañsko-ukraiñski podaje, ¿e rzeczownik
-ëo òðóïú [SPCU, s. 390], nigdzie natomiast
çâëîêè ma znaczenie: ìåðòâîº òü
nie dubluje siê wyraz çâëîêè i mo¿na uwa¿aæ, ¿e jest to zapo¿yczenie z jêzyka
polskiego zw³oki, potwierdzeniem takiego przypuszczenia jest fakt, ¿e wspó³czesny s³ownik jêzyka ukraiñskiego na okrelenie tego znaczenia stosuje wyraz
îñòàíêè. Poza tym na pochodzenie z jêzyka polskiego wskazuje sama fonetyka
i brak pe³nog³osu. ßê æå áè òî âèãëÿäàëî, àáè »çâëîêè« òàêî¿ óöòèâî¿
øëÿõòÿíêè ïîõîðîíèòè, ÿê çâè÷àéíî¿ õëîïÿíêè? [Uczh, s. 284].
14. Opisywany w powieci rodzaj ptaka áàæàíò we wspó³czesnym jêzyku
ukraiñskim brzmi ôàçàí. Bêd¹c zapo¿yczeniem z polskiego, znalaz³ siê tam za
15

A. Brückner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Warszawa 1993, s. 207 (dalej cytaty
z tego s³ownika oznaczane bêd¹ skrótem A. Brük.).
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porednictwem jêzyka francuskiego (starofrancuskie fesant) oraz ³aciñskiego
(phâsiânus) lub wprost z greckiego öáäéáíïò  ôàñèäñüêèé (ïòàõ) [ÅÑÓÌ,
t. 1, s. 112113]. Nazwa ptaka jest pochodn¹ od staro¿ytnej nazwy rzeki w Kolchidzie (dzi Rion w Gruzji) i miasta greckiego (kolonii Miletu) u ujcia tej rzeki
[Esjp, t. 1, s. 37]. Ãàðí³ ó âàñ ïòèö³ ë³òàþòü, ²âàíå Ñòåïàíîâè÷ó,  ñêàçàâ
öàð, âñòðîìëÿþ÷è áàæàíòîâ³ í³æ ó õðåáåò ç òàêîþ ñèëîþ, ùî õëîïö³
ç ï³äíîñîì àæ ïðèñ³ëè16.
15. Przys³ówek çàâøå to w jêzyku ukraiñskim wyraz potoczny, oznacza
identyczne do çàâæäè [ÑÓÌ, t. III, s. 63] i zosta³ zapo¿yczony z polskiego
zawsze, jest rezultatem zlania przyimka za i przys³ówka wszegdy, które pochodzi
od pras³owiañskiego *vüsügdy [ÅÑÓÌ, t. 2, s. 217, 220; A. Brük., s. 646].
Ðèáè, ãðèáè, âåïðîâèíà ïîòðåáóþòü çàâøå âèíà,  ïðèãîâîðþâàëà
øèíêàðêà, íàëèâàþ÷è çíàòíîìó ãîñòåâ³ ÷àðêó ìàëìàç³¿ [B. £ep., s. 71].
16. Czasownik õòºëà od õò³òè, õî÷ó, õî÷åø wystêpuje jako chcieæ (które
pochodzi z praformy *,ot-ì-ti; por. rosyjskie formy czasu teraniejszego chotím,
chotíte, chotját oraz synonimiczne staro-cerkiewno-s³owiañskie *elìti, *elìje[Esjp, t. 1, s. 126] oznacza õîò³òè [ÑÓÌ, t. XI, s. 163]. Wyraz õò³òè jest
wyrazem potocznym i zapo¿yczonym z jêzyka polskiego [ÑÓÌ, t. XI, s. 132133;
A. Brük., s. 177]. À ÿ õòºëà, àáè âîíà ï³øëà [...] ìàðø! [Uczh, s. 40].
17. Ukraiñski wyraz êðåäåíñ17, obecnie áóôåò [ÑÓÌ, t. IV, s. 331], jest
zapo¿yczeniem z polskiego kredens. Zaczerpniêty zosta³ w XV w. z jêzyka w³oskiego  credenza, por. s³owackie i czeskie kredenc, macedoñskie êðåäåíåö, serbsko-chorwackie êðåäåíö [ÅÑÓÌ, t. 3, s. 81]. Rozwój semantyczny wyrazu jest
bogaty i zawi³y. W jêzyku w³oskim oznacza³ najpierw wiarê, zaufanie, potem
picie ze wspólnego pucharu obiegaj¹cego stó³, nastêpnie skojarzono z tym ca³¹
zastawê sto³ow¹ i miejsce jej przechowywania (niegdy z uwagi na liczne otrucia
chowano zastawy i kielichy do mebla zwanego potem kredensem) [Esjp, t. 1,
s. 813814]. W powieci Czajkowskiego wyraz ten wyst¹pi³ tylko jeden raz:
Âîéöºõ îòâîðèâ êðåäåíñ, âèéìèâ ôëÿøêó òà ìàëåñåíüêó ÷àðî÷êó ³ õîò³â
íàëèâàòè [Uczh, s. 59].
18. Wyraz õîðèé oznacza niezdrowego cz³owieka, a w jêzyku literackim
brzmi õâîðèé [ÑÓÌ, t. XI, s. 126]. Posiada bardzo zbli¿on¹ formê do polskiego
wyrazu chory. Pierwotny wyraz to chwory, zachowany na Rusi w formie (chwo-

16 Á. Ëåïêèé, Ìîòðÿ, Ëüâ³â 1991, s. 6 (dalej cytaty z tej powieci oznaczane bêd¹ skrótem
B. £ep.).
17 Wyraz êðåäåíñ spe³nia dwie funkcje: jest jednoczenie zapo¿yczeniem z jêzyka polskiego
i archaizmem.
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ryj, chworat) [A. Brük., s. 183; Esjp, t. 1, s. 145146].   ×è íå õîðèé òè?
[Uczh, s. 114].
19. Nie znaleziono w s³ownikach wyrazu óöòèâèé, jednak¿e funkcjê semantyczn¹ tego przymiotnika spe³nia: ó÷òèâèé i ma zbli¿on¹ formê do wyrazu zapo¿yczonego z jêzyka rosyjskiego w brzmieniu ó÷òèâûé [SPCU, s. 305]. Bior¹c
jednak pod uwagê stronê fonetyczn¹ wyrazu, mo¿emy dojæ do wniosku, ¿e jest
to polonizm  uczciwy. Jednak takie zakwalifikowanie go mo¿e okazaæ siê nies³uszne, poniewa¿ wyraz w takiej formie zaliczamy do rzadko wystêpuj¹cych
w jêzyku ukraiñskim [Íòñóì, t. 4, s. 662] i dlatego mo¿na go równie¿ uznaæ za
dialektyzm, a o rzadkoci wystêpowania zawiadcza Ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
[ÑÓÌ, t. X, s. 538], który podaje prawid³ow¹ formê  ÷åìíèé, ââ³÷ëèâèé.
Podobnie s³ownik A. Brücknera zawiadcza, ¿e pochodzenie tego wyrazu jest
narzeczowe i stosowane od XV w. [A. Brück., s. 592]. Pozostaje pytanie, czy jest
to dialektyzm, czy zapo¿yczenie. Odpowied mo¿e okazaæ siê bardzo prosta
 otó¿ wyraz ten mo¿e byæ i jednym, i drugim  i tak funkcjonuje w badanych
utworach. ß çàãàäàâ âçÿòè ñîá³ äîáðó, ÷åñíó, óöòèâó ïàííó çà ìàëæîíêó
[...] [Uczh, s. 127].
20. Rzeczownik êóíòóø18  kontusz jest zapo¿yczeniem z polskiego w formie kontusz. Stanowi³ zewnêtrzn¹, wierzchni¹ czêæ ubrania mêskiego lub kobiecego zamo¿nej ludnoci ukraiñskiej i polskiej w XVIXVIII w. [ÑÓÌ, t. IV,
s. 400]. Etymologicznie dawne s³owo kuntusz zosta³o przejête od Rusi Wielkiej
i Ma³ej [A. Brück., s. 253; ÅÑÓÌ, t. 3, s. 143]. ß,  îçâàâñÿ, ï³äìîðãóþ÷è,
ñîòíèê,  ïî-øëÿõåöüêè: ãóêàé äóøà áåç êóíòóøà, øóêàé ïàíà áåç æóïàíà,
 ÿ ³íàêøå íå âì³þ, ëèø ïî-ïàíñüêè [B. £ep., s. 143].
21. Przymiotnik âîëüíèé wyst¹pi³ w dawnej formie przed zmian¹ -o w -i
w jêzyku ukraiñskim i w takim brzmieniu zachowuje podobieñstwo do zapo¿yczenia z jêzyka polskiego wolny [ÑÓÌ, t. I, s. 673], poza tym wyraz spe³nia rolê
archaizmu staroukraiñskiego. [...] õîò³â, ùîá Óêðà¿íà áóëà âîëüíà
é íåïîä³ëüíà [B. £ep., s. 123].
22. Wyraz õîðóíæèé19 jest wy³¹cznie polskiego pochodzenia (z polskiego
zapo¿yczono te¿ wspó³czesne ukraiñskie choruny oraz bia³oruskie charuny)
[Esjp, s. 144145]. Oznacza osobê, która nosi³a sztandar lub chor¹giew wojskow¹, jak równie¿ osobê, która w XVIIXVIII w. na Ukrainie wchodzi³a w sk³ad
starszyzny generalnej i w zwi¹zku z tym przeprowadza³a inspekcjê w wojsku oraz
18

Wyraz êóíòóø spe³nia dwie funkcje: jest jednoczenie zapo¿yczeniem z jêzyka polskiego
i historyzmem.
19 Wyraz õîðóíæèé spe³nia dwie funkcje: jest jednoczenie zapo¿yczeniem z jêzyka polskiego
i historyzmem.
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by³a odpowiedzialna za du¿y i ma³y sztandar pu³ku [ÑÓÌ, t. XI, s. 131; Íòñóì,
t. 4, s. 756]. Õòî æ öå äî Âàñèëÿ Êî÷óáåÿ ïèøå, õîðóíæèé ÿêèé ÷è ñîòíèê
îõî÷åêîìîííî¿ ñîòí³? [B. £ep., s. 331].
23. Rzeczownik ïîëêîâíèê20 trafi³ z jêzyka polskiego na Ru wraz z innym
s³ownictwem wojskowym (chorun¿ij, puszka) [A. Brück., s. 448]. U¿ywany w znaczeniu dowódcy pu³ku jest traktowany równie¿ jako historyzm [ÑÓÌ, t. VII, s. 86].
»Îòñÿ ÷èñòî ÿê Êî÷óáå¿õà«,  êàçàâ ïîëêîâíèê Ñêîðîïàäñüêèé, ïîêàçóþ÷è
ñâîþ òàð³ëêó ñóñ³äîâ³ ç ïðàâî¿ ðóêè [B. £ep., s. 8].
Z powy¿szej analizy wynika, ¿e wiêksz¹ grupê zapo¿yczeñ z jêzyka polskiego
stosowa³ w swojej powieci historycznej Andrzej Czajkowski. Fakt ten móg³ byæ
uzale¿niony od charakteru i treci utworu, od samej osoby pisarza lub te¿ polonizmy mog³y decydowaæ o bardziej wieckim charakterze tego tekstu. Na terenie
Galicji Wschodniej pos³ugiwano siê staroukraiñskim jêzykiem pisanym, pe³nym
polonizmów. Wiele dzie³ zawiera³o zapo¿yczenia z jêzyka polskiego do czasu,
kiedy na Ukrainie Naddnieprzañskiej nie pojawi³ siê nowy ukraiñski jêzyk literacki
oparty na gwarach rodkowonaddnieprzañskich. Polonizmy w przesz³oci mia³y
wiêkszy zakres na prawobrze¿nej ni¿ lewobrze¿nej Ukrainie, a z wiadomych
przyczyn najwiêkszy w Galicji Wschodniej. Polonizmy utrzyma³y siê i obecne
funkcjonuj¹ w ukraiñskim jêzyku literackim oraz w ukraiñskich gwarach zachodnich21. Te zapo¿yczone elementy czêsto zosta³y wch³oniête i przyswojone jako
w³asne.
Iwan Franko w 1894 r. stwierdzi³: W ca³ej S³owiañszczynie nie ma dwóch
narodów, które by pod wzglêdem ¿ycia politycznego i duchowego tak cile zros³y
siê ze sob¹, tak licznymi po³¹czone by³y wêz³ami, a mimo to ci¹gle stroni³y jeden
od drugiego, jak Polacy i Rusini [Ukraiñcy]22. Wzajemna bliskoæ owych jêzyków i narodów23 pochodzi st¹d, ¿e s¹ to jêzyki s³owiañskie, wywodz¹ce siê
z jednego prajêzyka oraz ¿e s¹ to jêzyki narodów, które zawsze siê ze sob¹
styka³y, ¿yj¹c obok siebie.
Kontakty jêzykowe polsko-ukraiñskie, jak pisze J. Rieger, maj¹ charakter
szczególny, a przejawia siê to w tym, ¿e: wielowiekowe wspó³¿ycie w ramach
20 Wyraz ïîëêîâíèê spe³nia dwie funkcje: jest jednoczenie zapo¿yczeniem z jêzyka polskiego
i historyzmem.
21 W. Wilczyñski, Leksykon kultury ukraiñskiej, Kraków 2004, s. 182.
22 I. Franko, Wzajemny stosunek literatury polskiej i ruskiej, [w:] Pamiêtnik Zjazdu Literatów
i Dziennikarzy Polskich, t. 1, Lwów 1894, cyt. za: M. £esiów, Zagadnienie polsko-ukraiñskich
wzajemnych stosunków jêzykowych, [w:] Studia z jêzykoznawstwa s³owiañskiego, Rozprawy Slawistyczne 10, pod red. M. £esiowa i M. Sajewicza, Lublin 1995, s. 258.
23 Zob. M. £esiów, Zagadnienie polsko-ukraiñskich wzajemnych stosunków jêzykowych...,
s. 245258.
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jednego organizmu pañstwowego, wzajemne przenikanie i dope³nianie siê kultur
spowodowa³o, ¿e [...] jêzyki ukszta³towa³y siê przy silnych wzajemnych wp³ywach. Dotyczy to nie tylko jêzyków literackich, ale tak¿e gwar zarówno kontaktuj¹cych siê bezporednio, jak i odleg³ych. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e omawiane jêzyki
odegra³y wielk¹ rolê w przekazywaniu zapo¿yczeñ24.
Opisane powy¿ej przyk³ady zapo¿yczeñ z jêzyka polskiego stanowi¹ jedynie
wstêp do dalszych badañ. Analiza innych powieci historycznych pisarzy galicyjskich mo¿e wykazaæ, ¿e s¹ to typowe wyrazy ukraiñskie, ju¿ przyswojone do
jêzyka i uznane za w³asne. Tylko i wy³¹cznie pog³êbione badania nad tym zagadnieniem dadz¹ nam odpowied na postawion¹ w¹tpliwoæ.
Ðåçþìå
Ïðèìåðû çàèìñòâîâàíèé èç ïîëüñêîãî ÿçûêà â èçáðaííûõ óêðàèíñêèõ ðîìàíàõ
Öåëü íàñòîÿùåé ñòàòüè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü çàèìñòâîâàíèÿ èç
ïîëüñêîãî ÿçûêà, èìåþùèåñÿ â äâóõ èçáðàííûõ èñòîðè÷åñêèõ ðîìàíàõ ãàëèöèéñêèõ ïèñàòåëåé.
Ïðîàíàëèçèðîâàííûé ìàòåðèàë ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîëüñêèé è óêðàèíñêèé ÿçûêè âëèÿëè äðóã íà
äðóãà, ïðåæäå âñåãî â ðåçóëüòàòå îáùèõ êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ êîðíåé è âçàèìíûõ èñòîðè÷åñêèõ
êîíòàêòîâ â Âîñòî÷íîé Ãàëèöèè. Ïðîâåä¸ííûé àíàëèç  ýòî ëèøü ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï
èññëåäîâàíèé ïîäîáíîãî ðîäà. ×òîáû îòâåòèòü íà âîïðîñ î ÿçûêîâîé ñïåöèôèêå äàííîãî
ðåãèîíà â ñôåðå çàèìñòâîâàíèé íåîáõîäèìû èññëåäîâàíèÿ áîëåå øèðîêîãî ìàñøòàáà,
ó÷èòûâàþùèå çàèìñòâîâàíèÿ ìíîãèõ äðóãèõ ãàëèöèéñêèõ ïèñàòåëåé.

Summary
Examples of Polish loanwords in selected Ukrainian historical novels in some
Galician writers prose
The analysis of research material aims to present the borrowings from the Polish language
employed in two selected historical novels by 20th century writers from Galitia. The examples of
borrowings subject to the description and analysis prove that Polish and Ukrainian languages exerted
linguistic influence on each other through common history and culture of Eastern Galitia. The analysis
of borrowings accounts for the introduction to further studies of borrowings as used by other writers
from Galitia, which would enable to address issues of linguistic specificity of particular region in terms
of borrowings.

24 J. Rieger, Kontakty polsko-ukraiñskie i polsko-bia³oruskie, [w:] Wspó³czesny jêzyk polski,
red. J. Bartmiñski, Wroc³aw 1993, s. 514.
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O podstawach teoretycznych semantycznej
kategorii ablatywnoci w jêzykach s³owiañskich
Wszystkie zjawiska wiata materialnego cz³owiek usi³uje poddaæ klasyfikacji,
kategoryzacji, czyli podzieliæ te zjawiska na pewne kategorie lub przypisaæ je do
pewnych kategorii. Odbywa siê to zgodnie z istotnymi charakterystykami funkcjonowania i percypowania przez ludzi wiata wewnêtrznego i zewnêtrznego. Do
zjawisk materialnego wiata zewnêtrznego nale¿¹ tzw. byty przestrzenne, czyli
wyodrêbnione jêzykowo i umiejscowione w trójwymiarowej przestrzeni wszystkie
jej elementy, a mianowicie przedmioty, osoby, zwierzêta itp.1
Wyobra¿eniom cz³owieka o czym, co istnieje w wiecie materialnym, przyporz¹dkowane s¹ okrelone pojêcia, które odnosz¹ siê do poszczególnych bytów
lub do ca³ych zbiorów bytów. Otó¿ owe pojêcia dokonuj¹ce podzia³u rzeczywistoci na sensowne jednostki okrelane s¹ mianem kategorii. Kategoria zatem to
ogólne pojêcie, za pomoc¹ którego w filozofii oraz nauce ujmowana jest rzeczywistoæ. Inaczej mówi¹c, jest to typ, rodzaj, grupa wydzielona ze wzglêdu na okrelone cechy z wiêkszej uporz¹dkowanej ca³oci czy systemu klasyfikacyjnego.
Kategoria pojêciowa ujmuje okrelony zbiór elementów materialnych (bytów
przestrzennych) jako ca³oæ. Postrzegaj¹c jaki byt (m.in. przedmiot), zazwyczaj
w sposób automatyczny przyporz¹dkowuje siê go do okrelonej kategorii. wiat
nie jest zatem dla nas jak¹ obiektywn¹ rzeczywistoci¹, która istnieje sama w sobie i sama dla siebie, ale zawsze zostaje ukszta³towany w wyniku podejmowanego
przez nas procesu kategoryzacji, czyli przez sposób postrzegania, wiedzê, postawy
 krótko mówi¹c, przez nasze ludzkie dowiadczenie2.
Kategorie, które nadaj¹ strukturê wiatu naszych myli, tworz¹ kategorie pojêciowe. Pojêæ i myli jest o wiele wiêcej ni¿ wyra¿eñ jêzykowych. Dlatego tylko
czêæ kategorii pojêciowych (jako fragment wiata pojêæ ludzkiego umys³u) trafi³a
1 Szerzej o tym zob.: J. Lyons, Semantyka, prze³. A. Weinsberg, Warszawa 1989, t. 2: podrozdzia³ 11.3. i 15.5.
2 Kognitywne podstawy jêzyka i jêzykoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001, s. 33.
Zob. te¿: R. Przybylska, Polisemia przyimków polskich w wietle semantyki kognitywnej, Kraków
2002, podrozdzia³ 4.2.2.
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do jêzyka, staj¹c siê kategoriami jêzykowymi. Niektóre kategorie jêzykowe w ten
czy inny sposób odzwierciedlaj¹ sposób percepcji przez u¿ytkowników jêzyka
zjawisk realnej rzeczywistoci, stanowi¹c podstawê do wyodrêbnienia takich kategorii, jak kategoria liczby, rodzaju gramatycznego, ¿ywotnoci/nie¿ywotnoci,
miejsca, czasu, kauzalnoci itd.
Termin kategoria jêzykowa u¿ywany jest w lingwistyce w ró¿nych znaczeniach. W szerokim rozumieniu jest to dowolna grupa elementów jêzykowych
wyró¿niona na podstawie okrelonej cechy wspólnej czy te¿ zbiór elementów
pe³ni¹cych w systemie jêzyka tê sam¹ funkcjê.
Poznaj¹c wiat, cz³owiek jak gdyby sprowadza nieskoñczon¹ iloæ swoich
wra¿eñ oraz obiektywn¹ ró¿norodnoæ form materii (bytów przestrzennych) do
pewnych rubryk, tj. poddaje je klasyfikacji. W odniesieniu do bytów przestrzennych kategoryzacja jest zatem odzwierciedleniem utrwalonego w konkretnym jêzyku naturalnym sposobu mylenia o obiektach tworz¹cych relacje przestrzenne.
Poniewa¿ wiat (czyli obiektywna rzeczywistoæ) nie istnieje  jak powiedzielimy
 sam w sobie, równie¿ przedmioty i zjawiska nie istniej¹ same w sobie, a zawsze
s¹ przedstawiane w takich b¹d innych relacjach i zmianach. A zatem rezultaty
kategoryzacji wzajemnego stosunku miêdzy przedmiotami i zjawiskami wiata
materialnego znalaz³y swoje wyra¿enie w leksyce, frazeologii i gramatyce tego
jêzyka.
Kategorie pojêciowe mog¹ byæ wyra¿ane w postaci wyra¿aj¹cych treci semantyczne kategorii leksykalnych oraz w postaci mniej licznych kategorii gramatycznych, które nadaj¹ jêzykowi ramy strukturalne. Oprócz tych dwóch kategorii
wyró¿nia siê tak¿e kategorie semantyczne. G³ównie kategorie semantyczne le¿¹
u podstaw jêzykowego obrazu wiata, stanowi¹c równoczenie bazê dla po³¹czenia jednakowych pod wzglêdem treci rodków jêzykowych ró¿nych poziomów
w klasy, grupy i pola, co umo¿liwia ich systemowy opis. Inaczej mówi¹c: ten sam
obszar semantyki (czyli planu treci) w ka¿dym jêzyku mo¿e byæ pokryty ró¿nymi
zbiorami rodków jêzykowych (czyli posiadaæ ró¿ne konfiguracje tych rodków
w planie wyra¿enia). Do kwestii tej wrócimy ni¿ej.
Wymieniona w tytule ablatywnoæ stanowi kategoriê semantyczn¹ rozumian¹
jako zamkniêty system znaczeñ pewnej uniwersalnej cechy semantycznej (lub
oddzielnego znaczenia tej cechy) bez wzglêdu na stopieñ gramatykalizacji i sposób
wyra¿enia w konkretnym jêzyku. Cech¹ t¹ w tym wypadku jest semantyka ruchu,
przemieszczenia od lokalizatora (lub jego okrelonej czêci). Dane znaczenie oddalenia, oddzielenia czy od³¹czenia od czego w niektórych jêzykach (np. w jêzykach ugrofiñskich) jest przekazywane za pomoc¹ kategorialnej formy przypadku
(ablativus).
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W wiêkszoci jêzyków naturalnych wystêpuje dziewiêæ podstawowych umiejscowieñ przypadkowych, których model obejmuje kolejno (w ich klasyfikacji
stosuje siê zwykle nazwy ³aciñskie): 1. inessivus w; 2. adessivus przy, u;
3. superficialis na; 4. superessivus nad; 5. subessivus pod; 6. anteessivus
przed; 7. postessivus za; 8. interessivus miêdzy; 9. circumessivus doko³a3.
W jêzykach indoeuropejskich relacje te najczêciej wyra¿ane s¹ przez okrelone
przyimki, a tylko niewielka ich czêæ wyra¿ana jest za pomoc¹ fleksji. Wszystkie
wymienione umiejscowienia s¹ umiejscowieniami statycznymi (st¹d ich okrelenie:
ogólnie lokatywne). Oprócz tego wiêkszoæ z tych umiejscowieñ mo¿e byæ realizowana w po³¹czeniu z tzw. kierunkiem, a zatem w postaci dynamicznej. Za
L. Hjelmslevem wyró¿nia siê trzy postacie kierunku: zero  wyra¿a stan spoczynku w danym umiejscowieniu, plus kierunku  wyra¿a ruch w stronê danego
umiejscowienia i minus kierunku  oznacza ruch od danego umiejscowienia4.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e nie wszystkie te przypadki bêd¹ wystêpowaæ w ka¿dym jêzyku. Niektóre z nich mog¹ byæ po prostu w danym jêzyku semicznie
nieodró¿nialne: rozró¿nienie miêdzy nimi istnieje na p³aszczynie leksykalnej.
Z przypadków przestrzennych np. w jêzyku polskim brak jest rozró¿nienia miêdzy illativem do wewn¹trz czego: do domu, do lasu a allativem do czego: do
drzewa, do domu.
Przypomnijmy, ¿e s¹ jêzyki, w których ten teoretyczny schemat znajduje
doæ cis³e odzwierciedlenie. Nale¿¹ do nich niektóre wieloprzypadkowe jêzyki
kaukaskie. Na przyk³ad w jêzyku tabasarañskim umiejscowienia te (zarówno statyczne, jak i dynamiczne) posiadaj¹ swoje specyficzne wyk³adniki w postaci odrêbnych formantów. W ten sposób system sk³adaj¹cy siê z siedmiu umiejscowieñ
³¹cznie z trzema okreleniami kierunku daje dwadziecia jeden podstawowych
przypadków tabasarañskich: 1. inessivus w; 2. illativus w, do; 3. elativus z;
4. adessivus przy; 5. allativus do; 6. ablativus od; 7. superficialis poziomy
na (na ziemi); 8. lativus superficialis na (na ziemiê); 9. delativus superficialis z (z dachu); 10. subessivus pod (pod ziemi¹); 11. sublativus pod (pod
ziemiê); 12. subdelativus spod (spod ziemi); 13. postessivus za (za domem);
14. postlativus za (za dom); 15. postdelativus zza (zza domu); 16. interessivus
miêdzy (miêdzy domami); 17. interlativus miêdzy (miêdzy domy); 18. interdelativus spomiêdzy (spomiêdzy domów); 19. superficialis pionowy na (na cianie); 20. lativus powierzchniowo-pionowy na (na cianê); 21. delativus po3

Z. Kempf, Czasowniki a funkcje przestrzenne. (Studium z jêzykoznawstwa ogólnego), Roczniki Humanistyczne, t. XXV, 1977, z. 4, s. 82.
4 L. Hjelmslev, La catégorie des cas, Acta Jutlandica 1937, nr 7, s. 9596. Por ponadto:
Z. Kempf, Próba teorii przypadków. Czêæ I, Opole 1978, s. 1214.
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wierzchniowo-wertykalny z (ze ciany). Wymieniony wród tych relacji ablativus funkcjonuje tak¿e w jêzykach s³owiañskich i posiada charakterystyczne dla
tego znaczenia wyk³adniki jêzykowe (w obserwacjach L. Hjelmsleva odpowiada
mu wspomniany wy¿ej minus kierunku).
Za punkt wyjcia do poni¿szych rozwa¿añ przyjmujemy fakt istnienia pozajêzykowych (fizycznych, obiektywnych) konfiguracji przestrzennych miêdzy przedmiotami (bytami). Ich iloæ trudna jest do okrelenia, co wcale nie oznacza, ¿e jest
nieograniczona. Zal¹¿ki ró¿norodnych relacji przestrzennych tkwi¹ u umyle postrzegaj¹cego je u¿ytkownika konkretnego jêzyka i jego dowiadczeniach w kontakcie ze wiatem. Fakt ten wyjania, dlaczego ró¿ne jêzyki odmiennie percypuj¹
(kategoryzuj¹) identyczne relacje przestrzenne. Na przyk³ad rosyjskim konstrukcjom ablatywnym (relacja sk¹d: z wnêtrza) typu Îíà âûáåæàëà èç èçáû
 wybieg³a przed chatê (cha³upê) regularnie odpowiadaj¹ w polszczynie konstrukcje o semantyce adlatywnej dok¹d: Kmicic zerwa³ siê i wyszed³ przed
zajazd (H. Sienkiewicz)  âûøåë èç òðàêòèðà (dos³.: âûøåë ïåðåä òðàêòèð).
Podobnie rosyjskim konstrukcjom typu âûéòè çà âîðîòà odpowiadaj¹ polskie
wyjæ przed bramê: Zygmunt wychodzi przed furtkê (R. Bratny)  Çûãìóíò
âûõîäèò çà êàëèòêó (dos³.: âûõîäèò ïåðåä êàëèòêó). Przyk³ady te s¹ wyk³adnikami tej samej relacji przemieszczenia, a mianowicie ruchu przedmiotu z obszaru zamkniêtego do obszaru otwartego, implikuj¹c przeciêcie pewnej granicy. Dowodz¹ one równoczenie, ¿e do opisu takiej czy innej przestrzennej konfiguracji
przedmiotów (zarówno statycznej, jak te¿ dynamicznej) mo¿e byæ u¿yta kombinacja ró¿nych rodków istniej¹cych w danym jêzyku, co z kolei jest rezultatem
odmiennego postrzegania tej samej sytuacji w ró¿nych jêzykach.
Relacje ablatywne na tle relacji przestrzennych w ogóle stanowi¹ nietypowy
i interesuj¹cy obiekt opisu: wskazuj¹ bowiem na elementarny przejaw dzia³alnoci
przestrzennej, jakim jest ruch, przy czym ruch (przemieszczanie siê) bêd¹cy jednoczenie specyficznym rodzajem konfiguracji bytów przestrzennych.
W literaturze lingwistycznej przyjêto w zasadzie, ¿e dowolne relacje, które
zachodz¹ miêdzy przedmiotami w przestrzeni, nazwane mog¹ byæ w ramach
triady lokatywnoæ (gdzie)  adlatywnoæ (dok¹d)  ablatywnoæ (sk¹d).
Tê podstawow¹ orientacjê przestrzenn¹ wyró¿nia wiêkszoæ autorów, traktuj¹c j¹
jako uniwersaln¹ dla wszystkich prawie jêzyków s³owiañskich. Triada ta bywa
niekiedy sprowadzana do opozycji binarnej lokalizacja vs. delokalizacja b¹d
lokacja vs. translokacja, oznaczaj¹cej faktyczn¹ lub zak³adan¹ obecnoæ na
danym obszarze w przeciwieñstwie do oddalania siê od tego obszaru5 .
5 Por. A. Weinsberg, Kategoria kierunku  próba typologii (na materiale rumuñskim i polskim), Sprawozdania z prac nauk. Wydz. I PAN, 1968, nr 1; idem, Okoliczniki miejsca a przed-
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Lokalizacja zatem obejmuje zarówno lokacjê statyczn¹, czyli tradycyjn¹ essywnoæ z ró¿nymi typami umiejscowieñ (najczêciej mówi siê o wymienionych
wy¿ej dziewiêciu podstawowych typach umiejscowieñ), jak te¿ relacje kinetyczno-domiejscowe, adlatywne; delokalizacja (translokacja) natomiast  same relacje
kinetyczno-odmiejscowe, ablatywne.
Za tak¹ interpretacj¹ lokacji (umiejscowienia statycznego) vs. translokacji
(czyli faktycznie znaczenia ablatywnoci) przemawia kilka przynajmniej faktów,
dotycz¹cych wprawdzie innych ni¿ polszczyzna jêzyków, lecz których analogii
doszukaæ mo¿na by³oby siê równie¿ w jêzyku polskim. Wymieñmy trzy z nich.
Otó¿ chc¹c opisaæ rumuñskie kategorie ruchu wzglêdnego bez sugerowania siê ich
ewentualnymi odpowiednikami w innych jêzykach, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e
w ich obrêbie przeciwstawiaj¹ siê nie trzy podstawowe relacje (jak ma to miejsce
na przyk³ad w polszczynie czy jêzyku rosyjskim), lecz tylko dwie: ablatywne
i nieablatywne. W jêzyku tym (jak zreszt¹ w innych jêzykach tzw. ligi ba³kañskiej
oraz w niektórych jêzykach romañskich) brak jest bowiem wszelkich ró¿nic formalnych miêdzy wyk³adnikami lokatywnoci (gdzie) i adlatywnoci (dok¹d).
Z kolei w ramach znaczenia nieablatywnego spotykamy siê z przeciwstawieniem
perlatywnoci i nieperlatywnoci, przy czym ta ostatnia relacja stanowi po³¹czenie
lokatywnoci i nieodró¿nianego od niej znaczenia adlatywnoci6.
Drugi argument potwierdzaj¹cy taki tok rozumowania sformu³owaæ mo¿na
nastêpuj¹co. Nie tylko przyimki kierunkowe wystêpuj¹ jako lokatywne, lecz i odwrotnie: lokatywne u¿ycia mog¹ mieæ przyimki, w których jest obecny odcieñ
kierunkowoci, przy czym jest to zawsze adlatywnoæ. Ma to zwi¹zek, jak
nale¿y przypuszczaæ, z korelacj¹ semantyczn¹ i formaln¹ konstrukcji typu le¿eæ
na ³ó¿ku i k³aæ siê na ³ó¿ko. Ablatywnoæ w tym wypadku nie wykazuje analogii:
nie znajdujemy ¿adnego potwierdzenia, aby poprzez zastosowanie przyimka prymarnie lokatywnego w okrelonym kontekcie mo¿na by³o uzyskaæ znaczenie
ablatywne. Jak trafnie zauwa¿a J. Okoniowa, zwi¹zek miêdzy lokatywnoci¹ i adlatywnoci¹ jest bli¿szy ni¿ miêdzy lokatywnoci¹ i ablatywnoci¹, co przejawia
siê chocia¿by w funkcjonowaniu przyimków typu na, pod, przed (na ³ó¿ko vs. na
³ó¿ku, pod stó³ vs. pod sto³em, przed dom vs. przed domem). Wobec odrêbnoci
semantycznej (i formalnej) konstrukcji realizuj¹cych relacje ablatywne, w przypadku konstrukcji lokatywnych i perlatywnych, a tak¿e adlatywnych mo¿emy
rostki przestrzenne, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego XVIII, 1971; idem, Przyimki przestrzenne w jêzyku polskim, niemieckim i rumuñskim, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
 Gdañsk 1973.
6 A. Weinsberg, Z morfosemantyki okoliczników miejsca, Sprawozdania z prac nauk. Wydz. I
PAN, 1969, nr 1, s. 32.
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mówiæ nawet o ich synonimicznoci7. J. Lyons o takiej sytuacji mówi wprost:
Natomiast bardzo rzadkie jest jednakowe wyra¿anie relacji lokatywnej i relacji
punktu wyjciowego8.
Kolejna kwestia jest nastêpuj¹ca. Z dotychczasowych ustaleñ wynika, ¿e
podstawow¹ opozycj¹ w systemie przyimków s³owiañskich jest opozycja niedynamicznoæ (statycznoæ) vs. dynamicznoæ (kierunkowoæ). Z kolei w ramach
zarówno dynamicznych, jak te¿ statycznych przyimków wyró¿nia siê opozycjê
kontakt  brak kontaktu (dystans). Opozycja ta jest charakterystyczn¹ w³aciwoci¹ systemu s³owiañskich przypadków przyimkowych, odró¿niaj¹c¹ go np. od
systemu przypadków w jêzykach germañskich, w których specjalnymi przypadkami nie jest wyra¿ana.
Przyjmuj¹c, ¿e opozycj¹ podstawow¹ w fizycznych relacjach przestrzennych
jest opozycja: obecnoæ vs. nieobecnoæ przedmiotu na obszarze wyznaczonym
przez lokalizator, wszelkie relacje przestrzenne da siê sprowadziæ do lokacji
i translokacji (ablatywnoci). Pierwsza z nich obejmuje w konsekwencji statyczne
umiejscowienie, ulokowanie przedmiotu (gdzie): nocowaæ pod mostem, dynamiczn¹ lokacjê, tj. niejako dostarczanie przedmiotu na obszar (dok¹d): wejæ
pod most i dynamiczne pozostawanie na obszarze (którêdy): przejæ pod mostem. Translokacja z kolei to tylko oddalanie siê przedmiotu z obszaru okrelonego przez lokalizator (sk¹d): wyjæ spod mostu.
Tak w³anie rozumiany fragment kompleksu obiektywnych relacji przestrzennych, czyli wy³¹cznie relacji kinetyczno-odmiejscowych (i sposobów ich jêzykowego wyra¿enia  specyficznych dla konkretnego jêzyka), nazywamy ablatywnoci¹.
Z punktu widzenia logiki wydaje siê normalne, ¿e je¿eli o jakim przedmiocie
mo¿na np. powiedzieæ, i¿ znajduje siê on gdzie, to niejako automatycznie wydawaæ by siê mog³o, ¿e przedmiot ten z tego miejsca mo¿na równie¿ usun¹æ, czyli
je¿eli istnieje okrelone gdzie, to mo¿na zak³adaæ, ¿e istnieje odpowiednie
sk¹d. Wynika st¹d wniosek, ¿e okrelaj¹c statyczn¹ pozycjê przedmiotu przy
pomocy okrelonych rodków jêzykowych, nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e w jêzyku powinny byæ te¿ rodki przekazuj¹ce odpowiedni¹ relacjê ablatywn¹ sk¹d.
Taka sytuacja w jêzykach s³owiañskich z regu³y ma miejsce. W wiêkszoci
bowiem wypadków rodkom jêzykowym realizuj¹cym stosunek gdzie w systemie przyimków przestrzennych odpowiadaj¹ rodki realizuj¹ce stosunek sk¹d
(czyli ablatywnoæ), utworzone za pomoc¹ elementów z- czy elementów -iz.
7 J. Okoniowa, Polskie przyimki gwarowe. Znaczenia przestrzenne i czasowe, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1987, s. 7576.
8 J. Lyons, op. cit., t. 2, s. 297.

O podstawach teoretycznych semantycznej kategorii ablatywnoci...

443

Mamy zatem nastêpuj¹c¹ sytuacjê: v  z; na  z; nad  znad/sponad; pod  spod/
spopod; przed  sprzed/spoprzed; za  zza/spoza. Jedynie system przy posiada
specjalny element od, który w zasadzie w ¿adnym jêzyku s³owiañskim, oprócz
s³owackiego, nie ma wariantu ablatywnego, czyli przyimka typu z-pri (oprócz
s³owackiego spopri, traktowanego raczej jako przys³ówek).
W niektórych jednak jêzykach paralelizm ten zosta³ naruszony. W jêzyku
rosyjskim np. mimo obecnoci w nim przyimków ïåðåä i íàä brak jest ich
ablatywnych wariantów *èç-ïåðåä i *èç-íàä.
Oczywicie szczegó³owe relacje oddalania przedmiotu od lokalizatora tworz¹ nader szeroki i zró¿nicowany kompleks stosunków przestrzennych. W zale¿noci od obszaru bêd¹cego punktem wyjcia dla translokacji, od ukierunkowania
przemieszczenia, mo¿na ustaliæ jak¹ iloæ odrêbnych relacji o ró¿nym stopniu
uszczegó³owienia. Translokacja mo¿e obejmowaæ bowiem np. oddalanie siê
przedmiotu z okrelonego obszaru po prostej, ale z nieokrelonym zwrotem, oddalanie siê z wnêtrza na zewn¹trz, z góry na dó³ i z do³u do góry. Odrêbn¹ relacjê
stanowi oddalanie siê przedmiotu z powierzchni na zewn¹trz oraz (w niektórych
wypadkach) z zewn¹trz do pewnego wnêtrza; por.: Jan doje¿d¿a do pracy spod
Bydgoszczy, tj. pracuje w Bydgoszczy, lecz mieszka w pobli¿u miasta, poza jego
granicami, pod miastem vs. Spod Bydgoszczy wycofywa³y siê powoli na wschód
wykrwawione w walkach nadgranicznych oddzia³y armii Pomorze (J. Czech);
czêæ pracowników pochodzi spoza Opola, tj. pracuj¹ w Opolu, a mieszkaj¹ poza
obrêbem miasta. We wszystkich relacjach tego typu dany jest zatem pewien
obszar, z którego rozpoczyna siê translokacja.
Kwesti¹ zdecydowanie odrêbn¹ jest w tym wypadku pozycja obserwatora.
W polu widzenia obserwatora (mówi¹cego) mo¿e bowiem znaleæ siê zarówno pocz¹tkowy punkt translokacji (m.in. dla jêzyka rosyjskiego): Ëîçíåâîé îòîøåë îò
ñàíåé (Á. Áóáåííîâ), jak te¿ rodek przemieszczenia: À íàâñòðå÷ó êàòèëñÿ
ïîòîê ëþäåé, áåæàâøèõ îò øàõòû (A. Ôàäååâ) czy nawet jego punkt koñcowy: Ìû äîáèðàëèñü îò ãîðîäà íà ïîïóòíûõ ìàøèíàõ. Semantyka relacji sprowadza siê do wskazania pocz¹tkowego punktu przemieszczenia jako obszaru po³o¿onego w pobli¿u lokalizatora. Jest to skutek braku w jêzyku rosyjskim (uwaga ta
dotyczy w równej mierze polszczyzny) zró¿nicowania charakterystycznej dla relacji
lokacyjnych opozycji wzglêdem wyra¿onego jêzykowo stopnia bliskoci przestrzennej (por. przy, obok, u wzglêdem niedaleko od, blisko, w pobli¿u czego).
Relacje przestrzenne w jêzyku mog¹ byæ komunikowane w najró¿norodniejszy sposób. W jêzykach s³owiañskich s¹ to nie tylko i nie g³ównie czasowniki.
Funkcjê tak¹ pe³ni¹ tak¿e inne rodki jêzykowe, wród których najwa¿niejsze s¹
przyimki oraz odpowiednie koñcówki rzeczowników, a tak¿e wyrazy nazywane
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tradycyjnie przys³ówkami. Z kolei je¿eli chodzi o relacje stricte translokacyjne
(ablatywne), konkretny kierunek wyra¿any jest dwojako, a mianowicie: przy pomocy imiennej frazy przyimkowej oraz przedrostka. Frazy przyimkowe mog¹
samodzielnie, tzn. bez czasownika prefigowanego, wskazywaæ na konkretny kierunek. Inaczej mówi¹c: ogólne znaczenie przemieszczenia ró¿nicowane jest semantycznie w pierwszej kolejnoci przez przyimek. Wyboru odpowiedniego
przedrostka dokonujemy dopiero w nastêpnej kolejnoci, przy czym podstaw¹
tego¿ wyboru jest zarówno okrelony uk³ad kierunkowy, jak te¿ koniecznoæ
przekazania innych charakterystyk przemieszczenia.
Na zwi¹zek tych elementów ma wp³yw kilka czynników, z których podstawowymi s¹ te relacje przestrzenno-kierunkowe, o których mówi¹cy zamierza zakomunikowaæ, a które mog¹ byæ wyra¿one przy pomocy konstrukcji z ró¿norodnymi, specyficznymi dla danego jêzyka, przyimkami. Znaczenie konkretnej
translokacji wyra¿anej przez te konstrukcje zale¿y czêciowo od tego, jaka czêæ
lokalizatora jest pocz¹tkowym (lub koñcowym) punktem przemieszczenia; zale¿y
zatem od przyimka oraz, wtórnie, od semantyki rzeczownika bior¹cego udzia³
w organizacji takiej czy innej konstrukcji.
Dowolne przemieszczenie w przestrzeni, jak to ju¿ by³o powiedziane, posiada
swój punkt pocz¹tkowy (sk¹d) i koñcowy (dok¹d). Obecnoæ punktu koñcowego zak³ada, i¿ obiekt ma jaki cel przemieszczenia. Cel ten najczêciej wyra¿any jest przez frazê przyimkow¹ i stanowi g³ówny kierunek danej translokacji.
Punkt pocz¹tkowy przemieszczenia jest nam prawie zawsze znany. Punkt ten,
je¿eli nie posiada konkretnego wyra¿enia eksplicytnego, mo¿e byæ okrelony na
podstawie sytuacji, jako to miejsce, gdzie znajduje siê przedmiot lokalizowany
(subiekt) przed rozpoczêciem translokacji. Inaczej sprawa wygl¹da z koñcowym
punktem przemieszczenia. Bez wzglêdu na fakt, ¿e dowolna translokacja zawsze
ma swój punkt koñcowy, jego odgadniêcie z sytuacji przy niektórych typach
czasowników prefigowanych (chodzi o czasowniki ablatywne i perlatywne) jest
prawie niemo¿liwe. Punkt ten przewa¿nie musi byæ wyra¿ony eksplicytnie. Z drugiej strony sytuacja taka jest ca³kiem zrozumia³a: przecie¿ koñcowy punkt przemieszczenia jest elementem nowym, nieznanym w procesie translokacji.
Dowolna relacja przestrzenna implikuje okrelon¹ orientacjê trzech elementów, a mianowicie: przedmiotu lokalizowanego, wyk³adnika relacji oraz lokalizatora (przestrzeni, obszaru lokalizuj¹cego). Ka¿dy z tych elementów pozostaje w zale¿noci funkcjonalnej wzglêdem pozosta³ych, wyra¿aj¹c zorientowane w pewny
sposób wzajemne ich zale¿noci znaczeniowe. Wyk³adnik relacji mo¿e w ró¿ny
sposób okrelaæ zachowanie siê przedmiotu. Rozpatrzmy to na przyk³adzie konstrukcji z zza. Nale¿y jednak¿e zaznaczyæ, i¿ struktura semantyczna konstrukcji
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z tym przyimkiem odznacza siê jeszcze cech¹ szczególn¹, której nie posiadaj¹
frazy nominalne z innymi przyimkami zorientowanymi (m.in. sprzed, znad czy
spod): implikuj¹c bowiem kinetyczn¹ wspó³obecnoæ trzech cz³onów uk³adu przestrzennego (przedmiot lokalizowany, lokalizator, obserwator b¹d fasada), sama
dynamizacja uk³adu realizuje siê w trzech sytuacjach:
1. Przemieszczeniu ulega (najczêciej) przedmiot lokalizowany, pozosta³e dwa
cz³ony s¹ statyczne, por.: Zza zakrêtu drogi wy³oni³ siê motocyklista (S. Piasecki).
2. Przemieszcza siê lokalizator (cz³on poredni miêdzy przedmiotem lokalizowanym i obserwatorem), co odbywa siê w dwóch odrêbnych wypadkach: a) Ksiê¿yc wychodzi zza chmur i jak reflektor owietla ³¹kê (S. Piasecki)  gdzie przemieszczaj¹ siê raczej chmury, ods³aniaj¹c wzglêdnie statyczny ksiê¿yc; b) S³oñce
wychyli³o siê zza okolicznych wzgórz (K. B.)  gdzie ukazanie siê obiektywnie
statycznego s³oñca mo¿e byæ rezultatem albo jego pozornego ruchu, albo rezultatem zmiany pozycji przez obserwatora wzglêdem wzgórz, zas³aniaj¹cych do pewnego momentu przedmiot lokalizowany, jakim jest s³oñce (znów zak³adaj¹c, ¿e
odbywa siê to podczas wschodu s³oñca).
3. Przemieszcza siê obserwator przy obiektywnie statycznych punktach terenowych (lokalizator i przedmiot lokalizowany): Droga skrêci³a i zza kêpy drzew
wychyli³ siê spory dom (J. Putrament): dom oczywicie sam wychyliæ siê nie
móg³, to obserwator  przemieszczaj¹c siê  zaj¹³ tak¹ pozycjê wzglêdem dwóch
pozosta³ych elementów uk³adu przestrzennego, ¿e dom sta³ siê dla niego widoczny9.
Za podsumowanie powy¿szych obserwacji o istocie ablatywnoci niech pos³u¿y nastêpuj¹ce stwierdzenie: Trudno nie zgodziæ siê z faktem istnienia pewnych
szczególnych stosunków miêdzy obiektami wchodz¹cymi w relacje przestrzenne,
czego rezultatem jest m.in. nasz sposób postrzegania tych obiektów jako elementów otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, a tak¿e postrzegania ich wzajemnego uporz¹dkowania wzglêdem siebie i percypuj¹cego je podmiotu. Z drugiej jednak strony,
przy wzglêdnej jednorodnoci postrzegania struktury relacji przestrzennych przez
u¿ytkowników ró¿nych jêzyków, rodki s³u¿¹ce do wyartyku³owania wiedzy pozajêzykowej dotycz¹cej tego fragmentu rzeczywistoci w ró¿nych jêzykach s¹
ró¿ne.

9 Szerzej o tym: Cz. Lachur, Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle
rosyjskim, Opole 1999, podrozdzia³ 5.1.
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Ðåçþìå
Î òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâàíèÿõ ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè àáëàòèâíîñòè
â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ

Îñíîâàíèåì äëÿ âûäåëåíèÿ êàòåãîðèè àáëàòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â ÿçûêå êàê
ïðåäñòàâëåíèÿ î ôèçè÷åñêîì ïåðåìåùåíèè ïðåäìåòà ïî îòíîøåíèþ ê ëîêàëèçàòîðó, òàê
è îïðåäåëåííûõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå äàííîå ïðåäñòàâëåíèå âûðàæàþò. Àáëàòèâíîñòü
åñòü ñïåöèôè÷åñêèé âèä äâèæåíèÿ, óêàçûâàþùèé íà ïåðåìåùåíèå îò ëîêàëèçàòîðà (èëè åãî
÷àñòè). Òàê ïîíèìàåìàÿ àáëàòèâíîñòü îòðàæàåò ñïîñîá ïåðöåïöèè îïðåäåëåííîãî ôðàãìåíòà
äåéñòâèòåëüíîñòè íîñèòåëÿìè ÿçûêà. Ïðåäìåòîì ñòàòüè ÿâëÿþòñÿ ðàññóæäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ñóùíîñòè ýòîé ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ è âîçìîæíîñòè åå îïèñàíèÿ.

Summary
On theoretical rudiments of semantic category of ablativeness in Slavonic languages
The basis for designation of the category of ablativeness is a presence in a language of
a physical idea of translocation of an object with respect to a localizer as well as specific linguistic means which reflect the said idea. Ablativeness is a specific type of movement indicating
translocation from the localizer (or its part). Such understanding of ablativeness reflects a mode of
perception of specific phenomenon in reality by language users. Therefore this article discusses the
very essence of semantic category of ablativeness.
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Ôóíêöèîíèðîâàíèå åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ â ýïîõó
ãëîáàëèçàöèè: ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ
Ïðîöåññû ãëîáàëèçàöèè ôîðìèðóþò ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ
è ðàçâèòèÿ åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ â ñîâðåìåííîì ìèðå. ßçûêîâàÿ ñèòóàöèÿ
ñåé÷àñ â Åâðîïå òàêîâà: íà íåìåöêîì ÿçûêå ãîâîðÿò íå òîëüêî
â íåìåöêîÿçû÷íûõ ñòðàíàõ, íî è ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ (Âîñòî÷íîé Áåëüãèè,
Ñåâåðíîì Øëåçâèãå). Êðîìå òîãî, íåìåöêèé ÿçûê èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü
â Âîñòî÷íîé Åâðîïå, Ôèíëÿíäèè, Íèäåðëàíäàõ, Õîðâàòèè. Ïî äàííûì 2005 ãîäà
90 ìèëëèîíîâ æèòåëåé Åâðîïû íàçâàëè íåìåöêèé ÿçûê ðîäíûì è åùå
50 ìëí. çíàþò íåìåöêèé ÿçûê êàê èíîñòðàííûé. Ñðåäè 11 ÿçûêîâ
Åâðîñîþçà ñëåäóþùèå ÿçûêè ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè (â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó
íàñåëåíèþ ñòðàí ÅÑ): íåìåöêèé  24%, àíãëèéñêèé  20%, ôðàíöóçñêèé
è èòàëüÿíñêèé  ïî 16%, èñïàíñêèé  11%, íèäåðëàíäñêèé  6%, ãðå÷åñêèé
è ïîðòóãàëüñêèé  ïî 3%, øâåäñêèé  2%, äàòñêèé è ôèíñêèé  ïî 1%.
Â ìèðå ñèòóàöèÿ èíàÿ  àíãëèéñêèé ÿçûê ñåãîäíÿ ñ÷èòàþò ðîäíûì îêîëî
400 ìë. ÷åëîâåê, æèâóùèõ â ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Êàíàäå, Àâcòñðàëèè,
Íîâîé Çåëàíäèè è äð. ñòðàíàõ. Êðîìå òîãî, ïðèáëèçèòåëüíî 1,5 ìèëëèàðäà
ïîëüçóþòñÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì â êà÷åñòâå âòîðîãî è òðåòüåãî ÿçûêà. Ïî
äàííûì ãîëëàíäñêîãî èññëåäîâàòåëÿ À. äå Øâààíà, àíãëèéñêèé ÿçûê
çàíèìàåò â ìèðå ãèïåðöåíòðàëüíîå ìåñòî. Èìåííî àíãëèéñêèé ÿçûê îáëàäàåò
íàèáîëüøåé êîììóíèêàòèâíîé öåííîñòüþ: îí ñòàë áåçðàçäåëüíî
ãîñïîäñòâîâàòü â ñôåðå íàóêè, áèçíåñà, â óïðàâëåíèè âîçäóøíûì
äâèæåíèåì, äîìèíèðóåò â Èíòåðíåòå è ò.ä. Îðãàíèçàòîðû ìíîãèõ
ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé îòêàçàëèñü îò óñëóã ñèíõðîííûõ ïåðåâîä÷èêîâ.
È õîòÿ ïî ÷èñëó íîñèòåëåé ÿçûêà â ìèðå ëèäèðóåò êèòàéñêèé, åãî
èñïîëüçîâàíèå â ñôåðå ìåæäóíàðîäíîãî îáùåíèÿ ïî÷òè ðàâíî íóëþ.
Åùå ëþáîïûòíûå öèôðû: â Åâðîïå (íà êîíòèíåíòå, à íå â ÅÑ) 680 ìëí.
÷åëîâåê, èç íèõ 300 ìèëëèîíîâ ãîâîðèò íà ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ, à èç ýòèõ
300150 ãîâîðèò ïî-ðóññêè.
Íà ðóáåæå âåêîâ ñàìûì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì â êîììóíèêàòèâíîé ëèíãâèñòèêå ñòàíîâèòñÿ ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ,
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èçó÷àþùàÿ äèàëîã êóëüòóð. Àêòóàëüíîñòü äàííîãî íàïðàâëåíèÿ âûÿâèëàñü
ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, êîãäà íóæíî áûëî íàëàæèâàòü áûñòðóþ
è ýôôåêòèâíóþ êîììóíèêàöèþ ñî ñòðàíàìè-ñîþçíèêàìè è ñ èììèãðàíòàìè, ìîùíûì ïîòîêîì ðèíóâøèìè â ÑØÀ. Äàííàÿ ñòðàíà ïðåäñòàâëÿëà
ñîáîé â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä óíèêàëüíûé ïîëèêóëüòóðíûé ïîëèãîí. Ýòèì
îáúÿñíÿåòñÿ ôàêò âîçíèêíîâåíèÿ ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè êàê
ñàìîñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé äèñöèïëèíû èìåííî â ðàìêàõ
àìåðèêàíñêîé àíòðîïîëîãè÷åñêîé òðàäèöèè. Çàðîæäåíèå äèñöèïëèíû
ñâÿçûâàþò ñ ðàáîòàìè Ý. Õîëëà, Ð. Áðèñëèíà, Äæ. Áåððè, Ä. Ëàíñèñà,
Ó. Ëîííåðà, Ñ. Òèíã-Òóìè è äð. Càì òåðìèí ìåæêóëüòóðíàÿ
êîììóíèêàöèÿ ïîÿâèëñÿ â 70-å ãîäû ÕÕ âåêà â àìåðèêàíñêîé ëèíãâèñòèêå.
Ýòî òàêàÿ êîììóíèêàöèÿ, óñïåõ èëè íåóñïåõ êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ
êóëüòóðíûìè ðàçëè÷èÿìè êîììóíèêàíòîâ. Â íåé èñïîëüçóþòñÿ äîñòèæåíèÿ
ìíîãèõ íàóê  ëèíãâèñòè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè (ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè),
ñîöèîëîãèè, êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, òåîðèè êîììóíèêàöèè, ñîöèàëüíîé
ïñèõîëîãèè, ýòíîëèíãâèñòèêè è äð. Äî ñèõ ïîð àìåðèêàíñêàÿ êðîññêóëüòóðíàÿ øêîëà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðàçðàáîò÷èêîì ìåæêóëüòóðíîãî
íàïðàâëåíèÿ â ñîöèîãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ.
Â Ðîññèè íà÷àëî àêòèâíûõ èññëåäîâàíèé ïî ìåæêóëüòóðíîé
êîììóíèêàöèè ìîæíî äàòèðîâàòü êîíöîì 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà1.
Ïñèõîëèíãâèñòû Èíñòèòóòà ÿçûêîçíàíèÿ ÐÀÍ âûïóñòèëè ñáîðíèê
Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ ñïåöèôèêà ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ (1977), êîòîðûé
è ÿâèëñÿ ïåðâîé ðàáîòîé ïî ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè.
Ñ 1996 ã. â âóçàõ Ðîññèè ïîÿâèëàñü ñïåöèàëüíîñòü ëèíãâèñòèêà
è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ, öåíòðîì ðàçðàáîòêè äàííûõ ïðîáëåì
ñòàíîâèòñÿ ôàêóëüòåò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÌÃÓ. Åãî ñîòðóäíèêàìè
óñòàíîâëåíû îáëàñòè êîìïåòåíöèè íîâîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû, â æóðíàëå
Âåñòíèê ÌÃÓ ïîÿâèëàñü ñåðèÿ Ëèíãâèñòèêà è ìåæêóëüòóðíàÿ
êîììóíèêàöèÿ (ñåð. 19), ãäå ïðåäëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå àâòîðñêèå êîíöåïöèè
èññëåäîâàíèÿ äàííîé ïðîáëåìû. Ïîÿâèëñÿ ðÿä èíòåðåñíûõ ðàáîò â ýòîì
íàïðàâëåíèè2.
Ñåé÷àñ ôàêóëüòåòû è êàôåäðû ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè åñòü âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè è Áåëîðóññèè, íàïðèìåð, â Ìèíñêîì
ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Òâåðè, Ïÿòèãîðñêå è äð.
1 È.Â. Ïðèâàëîâà, Ðàçíîîáðàçèå ïîäõîäîâ â ðàçâèòèè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ
ìåæêóëüòóðíîãî îáùåíèÿ, Âåñòíèê ÌÃÓ, ñåð. 19, 2004, ¹ 3, ñ. 89.
2 Ñ.Ã. Òåð-Ìèíàñîâà, Ñëîâî è íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð, [â:] Ñëîâî è òåêñò â äèàëîãå
êóëüòóð, Ìîñêâà 2000; Ä.Á. Ãóäêîâ, Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè,
Ìîñêâà 2003 è äð.
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Äåëî â òîì, ÷òî äâå íàöèîíàëüíûå êóëüòóðû (íàïðèìåð, êóëüòóðà
ðîäíàÿ è êóëüòóðà èçó÷àåìîãî ÿçûêà) íèêîãäà íå ñîâïàäàþò ïîëíîñòüþ, ò.å.
â íèõ åñòü è óíèâåðñàëüíîå äëÿ áîëüøèíñòâà íàðîäîâ è íàöèîíàëüíîå. ×åãî
áîëüøå? Ðàçóìååòñÿ, óíèâåðñàëüíîãî. Ïðè÷åì, ñîâîêóïíîñòü ñîâïàäàþùèõ
è ðàçëè÷íûõ åäèíèö äëÿ êàæäîé ïàðû èçó÷àåìûõ ÿçûêîâ áóäåò ðàçëè÷íîé.
Ïîýòîìó âñòàåò ïðîáëåìà èçó÷åíèÿ ÿçûêà â äèàëîãå êóëüòóð,
â êîíòåêñòå êóëüòóðû, â ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîì àñïåêòå. Ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî îòâåòèòü íà âîïðîñ: ÷òî ïåðâè÷íî â îïïîçèöèè ÿçûê  êóëüòóðà.
Çäåñü âñòàåò è ÷èñòî ìåòîäè÷åñêàÿ ïðîáëåìà: êàê ñëåäóåò ñòðîèòü ìîäåëü
îáó÷åíèÿ ÿçûêó: ÿçûê  öåëü, êóëüòóðà  ñðåäñòâî èëè êóëüòóðà  öåëü,
ÿçûê  ñðåäñòâî. Ó íàñ åñòü ñòîðîííèêè è òîé è äðóãîé ìîäåëè. Ìû
ðàçäåëÿåì âòîðóþ òî÷êó çðåíèÿ, íî âèäèì çà ôåíîìåíîì êóëüòóðû
êîëîññàëüíûé ìîòèâàöèîííûé è ñîäåðæàòåëüíûé ïîòåíöèàë. Ìû ñ÷èòàåì
íåîáõîäèìûì èññëåäîâàòü êîíöåïòóàëèçàöèþ ïîíÿòèé ìåæêóëüòóðíàÿ
êîììóíèêàöèÿ ÷åðåç èñõîäíûå ïîíÿòèÿ êóëüòóðû è êîììóíèêàöèè è èõ
êîððåëÿöèþ. Ñóùåñòâóåò ìíîãî òåîðèé îâëàäåíèÿ êóëüòóðîé èçó÷àåìîãî
ÿçûêà: ìîäåëü àêêóëüòóðàöèè (Äæ. Øóìàíí), êîíöåïöèÿ âòîðè÷íîé
ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè (È.È. Õàëååâà), ãèïîòåçà ýôôåêòèâíîãî ôèëüòðà
(S. Krashen), ëèíãâîñòðàíîâåäåíèå, ëèíâîêóëüòóðîëîãèÿ. Ìû ñòîðîííèêè
ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè, êîòîðàÿ âûðîñëà èç ëèíãâîñòðàíîâåäåíèÿ; îíà
èçó÷àåò ñîâîêóïíîñòü êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â èõ ÿçûêîâîì îòîáðàæåíèè.
Êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíîå ñêðûâàåòñÿ â ñâîåîáðàçíîé ïðîïîçèöèè,
ñîçäàâàåìîé êàê ðàç ýêâèâàëåíòíîé ëåêñèêîé (â ëèíãâîñòðàíîâåäåíèè
àêöåíò äåëàëñÿ íà áåçýêâèâàëåíòíyþ ëåêñèêy), íî ñî ñïåöèôè÷åñêèì
ïðîÿâëåíèåì êîìáèíàòîðíûõ ñâîéñòâ åå åäèíèö. Íàïðèìåð, áåñêóëüòóðüå
äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà  ýòî êóëüòóðíàÿ îòñòàëîñòü, à ýïèòåòîì áåñêóëüòóðíûé, íåêóëüòóðíûé íàãðàæäàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî êóëüòóðíûé ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïðè ýòîì ìîæåò áûòü äîáðûì, óìíûì è èìåòü ìíîæåñòâî äðóãèõ
ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ; äëÿ ïîëÿêà æå niekulturalny  ðàâíîñèëüíî
àíàôåìå.
Ïîíèìàíèå ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè êàê ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ êóëüòóð ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â áîëüøèíñòâå ðàáîò ïî äàííîé
ïðîáëåìå âàæíåéøèì ñòàíîâèòñÿ èçó÷åíèå êðîññ-êóëüòóðû, ò.å. ñðåäñòâ
ñâîåé êóëüòóðû, ïðèâëå÷åííûõ äëÿ ïîçíàíèÿ ÷óæîé. Òàêèì ñïîñîáîì
ôîðìèðóþòñÿ íîâûå çíàíèÿ è î ñâîåé, è î ÷óæîé êóëüòóðàõ.
Â êà÷åñòâå öåëè îáó÷åíèÿ èíîñòðàííîìó ÿçûêó íóæíî ïðèçíàòü
ãîòîâíîñòü ê ìåæêóëüòóðíîìó äèàëîãó, ê ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè.
Îòñþäà âûòåêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè íîâûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ.
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Çà êàæäîé ëè÷íîñòüþ ñòîèò êóëüòóðà  îáùå÷åëîâå÷åñêàÿ, íàöèîíàëüíàÿ, ãðóïïîâàÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ, èíäèâèäóàëüíàÿ (íåïîâòîðèìàÿ).
Ñóáúåêòîì ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ÿçûêîâàÿ ëè÷íîñòü.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóþò ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ íà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
ñ ëè÷íîñòüþ, èçó÷àþùåé èíîñòðàííûé ÿçûê. Ïî ìíåíèþ Þ.Å. Ïðîõîðîâà, ðå÷ü
ñëåäóåò âåñòè îá èíîëèíãâîêóëüòóðíîé ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè, ò.ê. îáùåíèå íà
èíîñòðàííîì ÿçûêå  ýòî âñåãäà äèàëîã ðàçíûõ êóëüòóð. Åñòü ëèíãâîäèäàêòû è äàæå ëèíãâèñòû, êîòîðûå âåäóò ðå÷ü î âòîðè÷íîé ÿçûêîâîé
ëè÷íîñòè êàê íîñèòåëå ÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ, àäåêâàòíî, õîòÿ è àïïðîêñèìàòè÷íî, îòðàæàþùåãî ÿçûêîâóþ êàðòèíó ìèðà äðóãîãî
ëèíãâîêóëüòóðíîãî ñîîáùåñòâà (È.È. Õàëååâà, Ã.È. Áîãèí, Þ.Í. Êàðàóëîâ).
Âîçìîæíî, ñëåäóåò ãîâîðèòü î êîììóíèêàòèâíîé ëè÷íîñòè êàê ëè÷íîñòè,
âñòóïàþùåé â ìåæêóëüòóðíóþ êîììóíèêàöèþ. Îíà ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ
ñëîåâ: ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè êàê íîñèòåëå êîäà ÿçûêà, ðå÷åâîé ëè÷íîñòè,
îáåñïå÷èâàþùåé ýôôåêòèâíîå âåðáàëüíîå îáùåíèå, è ñàìûé àáñòðàêòíûé
 êîììóíèêàòèâíûé óðîâåíü êàê ýìîöèîíàëüíàÿ îáîëî÷êà, âêëþ÷àþùàÿ
âåðáàëüíûå è íåâåðáàëüíûå êîìïîíåíòû. Âûäåëåíèå ýòèõ óðîâíåé íîñèò
óñëîâíûé õàðàêòåð, ò.ê. íà ñàìîì äåëå ýòè óðîâíè âçàèìîïðîíèêàþò
è òåñíåéøèì îáðàçîì âçàèìîñâÿçàíû.
Êîãäà ðåáåíîê îâëàäåâàåò ðîäíûì ÿçûêîì, ôîðìèðîâàíèå åãî ÿçûêîâîé
ëè÷íîñòè íà÷èíàåòñÿ ñ êîììóíèêàòèâíîãî óðîâíÿ  îáùåíèÿ íà óðîâíå
ýìîöèé, íåâåðáàëüíîãî õàðàêòåðà, çàòåì ôîðìèðóåòñÿ ðå÷åâàÿ ëè÷íîñòü êàê
ïîñòèæåíèå âåðáàëüíûõ íîðì, à ïîòîì óæå ñêëàäûâàþòñÿ ÿçûêîâûå çíàíèÿ
â îïðåäåëåííóþ ñèñòåìó. Ïðè îáó÷åíèè èíîñòðàííîìó ÿçûêó ïðîöåññ
íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðåäà÷è ÿçûêîâûõ çíàíèé, ìèíóÿ ýìîöèîíàëüíûé ôàêòîð
è ñîâåðøåííî èãíîðèðóÿ íåâåðáàëüíûé êîä. Ýòî âëå÷åò çà ñîáîé òðóäíîñòè
âõîæäåíèÿ â ìåæêóëüòóðíóþ êîììóíèêàöèþ. Äóìàåòñÿ, ÷òî ïðè èçó÷åíèè
èíîñòðàííîãî ÿçûêà èìååò ìåñòî ôåíîìåí ñèíåðãèè, êîãäà â ïðîöåññå
ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè ïðîèñõîäèò ñòîëêíîâåíèå äâóõ ðàçíûõ
êóëüòóð, äâóõ êîëëåêòèâíûõ êîãíèòèâíûõ ïðîñòðàíñòâ (òåðìèí Â.Â. Êðàñíûõ),
à ðåçóëüòàòîì ýòîãî ñòàíîâèòñÿ íå ïðîñòî îáîãàùåíèå, à ôîðìèðîâàíèå
òðåòüåãî, íîâîãî, ëèíãâîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Êîììóíèêàòèâíîå (ðå÷åâîå) ïîâåäåíèå  ýòî ÷àñòü íàöèîíàëüíîé
êóëüòóðû. Îáó÷åíèå íàöèîíàëüíîìó êóëüòóðíîìó ïîâåäåíèþ  ýòî âàæíûé
êîìïîíåíò ïðîöåññà îáó÷åíèÿ èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Âñå ñóùåñòâóþùèå
îáùåñòâà äåëÿòñÿ íà êîëëåêòèâèñòñêèå è èíäèâèäóàëèñòñêèå, îíè
îòëè÷àþòñÿ ñèñòåìîé öåííîñòåé è òåì, êàê ÷åëîâåê âåäåò ñåáÿ â îáùåñòâå.
Èññëåäîâàòåëè âûäåëÿþò áîëåå äåñÿòêà îòëè÷èé â íèõ. Òàê, â èíäèâè-
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äóàëèñòñêèõ êóëüòóðàõ êàæäûé äîëæåí çàáîòèòüñÿ î ñåáå ñàì, ñàì íåñòè çà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, ÷åëîâåê çäåñü ñàì âûáèðàåò ñåáå äðóçåé è íà êàæäîì
æèçíåííîì ýòàïå  ýòî íîâûå äðóçüÿ, îí äóõîâíî íåçàâèñèì, à öåëü ÷åëîâåêà
òàêîé êóëüòóðû  ñàìîðåàëèçàöèÿ. Äëÿ êîëëåêòèâèñòñêèõ êóëüòóð, íàîáîðîò,
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ñåìüÿ, îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñòóïêè äåëèòñÿ ìåæäó
÷ëåíàìè ãðóïïû, à öåëü ÷åëîâåêà  äîñòèæåíèå ãàðìîíèè. Âîò ÷òî ïèøåò îá
ýòîì âåëèêèé ñëàâÿíñêèé ìûñëèòåëü è áîãîñëîâ Èóñòèí Ïîïîâè÷: Áàçèñíûé
ïðèíöèï ïñèõîëîãèè íàðîäà â òîì, ÷òî âñÿêèé ÷åëîâåê íåñåò â ñåáå íå òîëüêî
ñóäüáó ñâîåé äóøè, íî è ñóäüáó âñåãî íàðîäà. Êàæäûé îòâå÷àåò çà âñåõ.
Â òåëå íàøåãî íàðîäà íàøè äóøè ïåðåïëåòåíû, êàê êîðíè â çåìëå, èç
êîòîðûõ ðàñòåò åäèíûé ñòâîë, åäèíîå äåðåâî3. Åñëè ñëàâÿíñêèå êóëüòóðû
êîëëåêòèâèñòñêèå, òî çàïàäíîåâðîïåéñêèå (â îñíîâíîì) èíäèâèäóàëèñòcêèå.
Ýòî íóæíî ïîìíèòü ïðè îáó÷åíèè ÿçûêàì.
Òàêèì îáðàçîì, íà÷èíàÿ ñ 70-õ ãîäîâ àêòóàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ
ïðîáëåìû äèàëîãà è âçàèìîïîíèìàíèÿ êóëüòóð, ò.å. ìåæêóëüòóðíàÿ
êîììóíèêàöèÿ, èñõîäíûìè ïîíÿòèÿìè êîòîðîé áóäóò íå òîëüêî êóëüòóðà
è ðå÷åâàÿ êîììóíèêàöèÿ, íî è ÿçûêîâàÿ ëè÷íîñòü, íàöèîíàëüíûé
õàðàêòåð è äð.
Òàê, ÿçûêîâàÿ ëè÷íîñòü îáíàðóæèâàåò ñåáÿ â íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå,
ñóùåñòâîâàíèå êîòîðîãî ó êàæäîãî íàðîäà íà áûòîâîì óðîâíå íå âûçûâàåò
ñîìíåíèé. Èñòî÷íèêîì ñòåðåîòèïíûõ ïðåäñòàâëåíèé î íàöèîíàëüíîì
õàðàêòåðå, ïî Ñ.Ã. Òåð-Ìèíàñîâîé, ÿâëÿþòñÿ: à) ìåæäóíàðîäíûå àíåêäîòû;
á) êëàññè÷åñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà; â) ôîëüêëîð. Îäíàêî, êàê ìû
óáåæäåíû, âñå ïåðå÷èñëåííûå èñòî÷íèêè ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó
è ïîòîìó íå äàþò ðåàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå. Êàê
ïðàâèëî, ýòî àíåêäîòû, â êîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé
îöåíèâàþò îäíó è òó æå ñèòóàöèþ è ðåàãèðóþò íà íåå ïî-ðàçíîìó
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûìè ÷åðòàìè õàðàêòåðà. Íàïðèìåð, ïîêàçûâàþò
ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé ôèëüì: ðàñêàëåííàÿ ïóñòûíÿ
è ïàëÿùåå ñîëíöå. Ñ òðóäîì èäóò ìóæ÷èíà è æåíùèíà. È âäðóã ìóæ÷èíà
äîñòàåò ñî÷íûé àïåëüñèí è îòäàåò æåíùèíå. Âîïðîñ: êàêîé îí
íàöèîíàëüíîñòè?
Ôðàíöóç: Òîëüêî ôðàíöóç ìîã òàê ãàëàíòíî îòíåñòèñü ê äàìå!. Ðóññêèé: Íåò. Ýòî ðóññêèé: íàäî æå áûòü òàêèì äóðàêîì! Ñàì áû ñúåë.
Åâðåé: Íåò, ýòî åâðåé: êòî áû ìîã åùå äîñòàòü â ïóñòûíå àïåëüñèí?.
3

È. Ïîïîâè÷, Ôèëîñîôñêèå ïðîïàñòè, Ìîñêâà 2004, ñ. 197.
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Â ðóññêèõ ìåæäóíàðîäíûõ àíåêäîòàõ àíãëè÷àíå ïóíêòóàëüíû,
íåìíîãîñëîâíû, à íåìöû  ïðàêòè÷íû, äèñöèïëèíèðîâàíû, îðãàíèçîâàíû.
Ôðàíöóçû ëåãêîìûñëåííû, ãóëÿêè, äóìàþò òîëüêî î âèíå è æåíùèíàõ,
àìåðèêàíöû áîãàòûå, ñàìîóâåðåííûå, íåäîñòàòî÷íî èíòåëëåêòóàëüíûå. Íî
ýòî ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé ãëàçàìè ðóññêèõ. Â èõ ðîäíûõ
êóëüòóðàõ ìîãóò áûòü ñîâåðøåííî èíûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýòèõ æå
íàöèîíàëüíîñòÿõ. Òàê, Äæ. Ãîðåð â ñâîèõ ðàáîòàõ Èññëåäóÿ àíãëèéñêèé
õàðàêòåð (1955), Àíãëèéñêèé õàðàêòåð (1975) îòìå÷àåò, ÷òî àíãëè÷àíå
èìåþò óæèâ÷èâûé, óðàâíîâåøåííûé õàðàêòåð, â áûòó èçáåãàþò
ñòîëêíîâåíèé, ïðîÿâëÿþò âçàèìíóþ ïðåäóïðåäèòåëüíîñòü, ñäåðæàííîñòü
è òåðïèìîñòü, ñïîñîáíû ñîõðàíÿòü ñàìîîáëàäàíèå â ñïîðå.
Öåëü â èõ ïîâåäåíèè íå â òîì, ÷òîáû âûäåëèòüñÿ, à â òîì, ÷òîáû
óïîäîáèòüñÿ: ïåðåñòóïèâ âïåðâûå ïîðîã çàâåäåíèÿ, àíãëè÷àíèí ñòðåìèòñÿ
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ íà òå ïðàâèëà, êîòîðûå çäåñü ñóùåñòâóþò. Ñëîæèâøèåñÿ
ïðàâèëà îáùåíèÿ íå äîïóñêàþò, ÷òîáû ÷åëîâåê âûðàæàë ñâîè ÷óâñòâà
ïðÿìî. Îòñþäà  èõ ðàçâèòàÿ ÷óòêîñòü ê íàìåêàì, íåäîìîëâêàì. Ïîýòîìó
÷àñòî èíîñòðàíöó áåñåäà äâóõ àíãëè÷àí êàæåòñÿ òðèâèàëüíîé, à íà ñàìîì
äåëå  ýòî ñâîåîáðàçíàÿ èãðà ïîäòåêñòàìè, êîòîðóþ èíîñòðàíåö íå
óëàâëèâàåò.
Îíè ãîâîðÿò òèõèì, ïðèãëóøåííûì, êàê áû óñòàëûì ãîëîñîì, ñëîâíî
êàæäûé èç íèõ â îäèíî÷åñòâå âûðàæàåò ñâîè ìûñëè. Òåðïèìîñòü àíãëè÷àí
 ýòî íå îïðàâäàíèå äåéñòâèé äðóãîãî, à íåâìåøàòåëüñòâî â ÷óæóþ
÷àñòíóþ æèçíü. Âåðîÿòíî, ïîýòîìó âîçíèê ñòåðåîòèï  ÷îïîðíûå
àíãëè÷àíå.
Â èõ ÿçûêå ìíîãî âûðàæåíèé îò ñïîðòà, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò
âòîðè÷íîå çíà÷åíèå. Íàïðèìåð, ïðîðåêòîð Îêñôîðäñêîãî óí-òà ãîâîðèò, ÷òî
åãî öåëü íàó÷èòü þíîøåé èãðàòü ïðÿìîé áèòîé. Áåç çíàíèÿ ñïîðòèâíîé
ëåêñèêè òðóäíî ïîíÿòü ïîëåìèêó â ïàðëàìåíòå è äàæå ãàçåòíóþ ðå÷ü.
Îñóæäàÿ êàêîé-ëèáî ïîñòóïîê, àíãëè÷àíèí ñêàæåò: Ýòî íå ñïîðòèâíî èëè
Ýòî íå êðèêåò. Òàêèì îáðàçîì, ñïîðòèâíàÿ ýòèêà ëîæèòñÿ â îñíîâó
îáùåñòâåííîé ìîðàëè. Ïîíÿòèå ÷åñòíîé èãðû ñòàëî âàæíåéøèì
íðàâñòâåííûì ïðèíöèïîì, ìåðèëîì ïîðÿäî÷íîñòè.
Íåêîòîðàÿ òóìàííîñòü ðå÷è, íåáîëüøàÿ åå äåôåêòíîñòü  ïðèçíàê
ïðèíàäëåæíîñòè ê âûñøåìó êëàññó. Íà âçãëÿä ëîíäîíñêèõ ñíîáîâ,
àáñîëþòíî ïðàâèëüíàÿ ðå÷ü íåàðèñòîêðàòè÷íà: ÷åëîâåêà ìîãóò ïðèíÿòü çà
àêòåðà, äèêòîðà èëè èíîñòðàíöà.
Â àíåêäîòàõ, íàïðèìåð, õîðîøî ïðîñëåæèâàåòñÿ õàðàêòåð êàê ñèñòåìà
îòíîøåíèé è ñïîñîáîâ ïîâåäåíèÿ. Íåìöà, êîòîðûé õîðîøî ðàáîòàåò
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â ñîâåòñêîì êîíöëàãåðå, ñïðàøèâàþò: Ïî÷åìó òû òàê õîðîøî ðàáîòàåøü?
 Õî÷ó îñòàòüñÿ íåìöåì.
 Áàáóøêà, à ÿ ðóññêèé èëè åâðåé?
 À ÷òî òàêîå âíó÷åê?
 Ê íàì â ñàäèê èãðóøêè ïðèâåçëè, òàê ÿ äóìàþ, ñëîìàòü èëè ñïðÿòàòü?
Åùå îäèí èñòî÷íèê èññëåäîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà, áåç ÷åãî
íåâîçìîæíà îïòèìàëüíàÿ ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ, ïî Ñ. ÒåðÌèíàñîâîé,  õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà. Çäåñü ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
åñëè âçÿòü íàöèîíàëüíûõ ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ, òî ïîðàæàåò èõ êîíòðàñò ñî
ñòåðåîòèïíûìè ïåðñîíàæàìè àíåêäîòîâ. Òàê, ëåãêîìûñëåííûå ôðàíöóçû
íà óðîâíå êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïðåäñòàâëåíû äðàìàòè÷åñêèìè ãåðîÿìè
Ñòåíäàëÿ, Áàëüçàêà, Ãþãî, Ìîïàññàíà, ðåøàþùèìè ñëîæíåéøèå
îáùå÷åëîâå÷åñêèå ïðîáëåìû. ×îïîðíûå è ñäåðæàííûå àíãëè÷àíå ñîçäàëè
ëèòåðàòóðó Ñâèôòà, Áåðíàðäà Øîó, Äèêêåíñà, Øåêñïèðà (ó êîòîðîãî íà
5 òðàãåäèé ïðèõîäèòñÿ 22 êîìåäèè). Íè â îäíîé êóëüòóðå þìîð íå öåíèòñÿ
òàê âûñîêî. Ãðóáûå è ïðàêòè÷íûå (ñ òî÷êè çðåíèÿ ðóññêîãî) íåìöû äàëè
ìèðó íåæíåéøóþ ïîýçèþ Ãåòå è Ãåéíå.
Íî äàæå âíóòðè êàæäîé èç ëèòåðàòóð ñóùåñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ
õàðàêòåðîâ: ïî Äîñòîåâñêîìó, íàïðèìåð, ðóññêèì ïðèñóùà âñåìèðíàÿ
îòçûâ÷èâîñòü è ïîèñêè âñå÷åëîâå÷åñêîé ïðàâäû, âñå÷åëîâå÷åñêîãî
ïðèìèðåíèÿ, à ïî Çîùåíêî, ðóññêèé ìóæèê  ïðèäóðîê è ïüÿíèöà. Åãî
ðàññêàçû ïåðåâîäèëè íà íåìåöêèé ÿçûê è âðó÷àëè ñîëäàòàì, âîþùèì íà
âîñòî÷íîì ôðîíòå, ïîòîìó ÷òî èìåííî Çîùåíêî ïîâåðèëè ôàøèñòû, íå
çàìåòèâ òàì èðîíèè. Ðåçóëüòàò èçâåñòåí.
Êðîìå òîãî, ñ êàæäûì íîâûì âèòêîì èñòîðèè ìåíÿåòñÿ ëèòåðàòóðíûé
íàöèîíàëüíûé ãåðîé: Äæ. Ãîðåð, íàïðèìåð, èññëåäóÿ àíãëèéñêèé
íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð ïî ìàòåðèàëàì õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ, çàìåòèë, ÷òî
â àíãëèéñêîé ëèòåðàòóðå Õ1Õ âåêà ñïëîøíîå îïèñàíèå ÿðîñòè, àãðåññèè,
íåíàâèñòè, â òî âðåìÿ êàê â ðóññêèõ ðîìàíàõ ýòîãî âðåìåíè îïèñûâàëàñü
íåñïåøíàÿ æèçíü ïîìåùèêîâ ñ èõ îáèëüíûìè îáåäàìè4. Ïðÿìûå âûâîäû î
ñâîéñòâàõ õàðàêòåðà íàðîäà íà ýòîì îñíîâàíèè äåëàòü íå ñëåäóåò.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð  ñëîæíåéøèé ñïëàâ
êà÷åñòâ, â êîòîðîì íåäîñòàòêè åñòü ëèøü ïðîäîëæåíèe äîñòîèíñòâ
è íàîáîðîò. È îí íå ìîæåò áûòü èññëåäîâàí ïî òåì èñòî÷íèêaì, íà êîòîðûå
óêàçûâàåò óâàæàåìûé ïðîôåññîð Ñ. Òåð-Ìèíàñîâà. Íèêàêàÿ ôèëîñîôèÿ
èëè ïñèõîëîãèÿ íå ìîæåò îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ñàìûé áåçãîñóäàðñòâåííûé
4

J. Gorer, Exploring English Character, New York 1955.
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íàðîä ñîçäàë ñàìóþ îãðîìíóþ è ìîãóùåñòâåííóþ ãîñóäàðñòâåííîñòü,
ïî÷åìó ñàìûé àíàðõè÷åñêèé íàðîä òàê ïîêîðåí áþðîêðàòèè, ïî÷åìó
ñâîáîäíûé äóõîì íàðîä êàê áóäòî áû íå õî÷åò ñâîáîäíîé æèçíè?5.
Ñàìûì íàäåæíûì è íàó÷íî ïðèåìëåìûì ñâèäåòåëüñòâîì ñóùåñòâîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëüíûé ÿçûê. Îí íå òîëüêî
îòîáðàæàåò, íî è ôîðìèðóåò õàðàêòåð ñâîåãî íîñèòåëÿ. Àêàäåìèê
Â.Â. Âèíîãpàäîâ îäíèì èç ïåðâûõ â ìèðîâîé ëèíãâèñòèêå îáðàòèëñÿ
ê èçó÷åíèþ ÷åëîâåêà ïî äàííûì ÿçûêà6. Ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ íèì
Ý. Áåíâåíèñò ñêàçàë: ßçûê ñîçäàí ïî ìåðêå ÷åëîâåêà, è ýòîò ìàñøòàá
çàïå÷àòëåí â ñàìîé îðãàíèçàöèè ÿçûêà7. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ëèíãâèñòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ ñâÿçàíà ñ èññëåäîâàíèåì íàöèîíàëüíîãî
õàðàêòåðà. Íà ðóáåæå âåêîâ ïîÿâèëèñü ðàáîòû Í.Ä. Àðóòþíîâîé, Þ.Ä.
Àïðåñÿíà, À.È. Ãåëÿåâîé, Ì.Ï. Îäèíöîâîé è äð., áûëè ñîçäàíû ñëîâàðè
×åëîâåê. Õàðàêòåð è ïîâåäåíèå (Ìîñêâà 2003) è êîëëåêòèâíûå ìîíîãðàôèè.
Ëó÷øå âñåãî êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíàÿ ñïåöèôè÷íîñòü ìîæåò áûòü
ïîêàçàíà ÷åðåç êîíöåïòû. Êîíöåïòû ïðàãìàòè÷åñêè îðèåíòèðîâàíû,
èìåííî îíè ÿâëÿþòñÿ ÿäðîì ßÊÌ è çàïå÷àòëåâàþò â ñåáå êóëüòóðíîíàöèîíàëüíûé îïûò âîñïðèÿòèÿ ìèðà. Èõ ñóììà åñòü êîíöåïòîñôåðà ÿçûêà,
êîòîðàÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò êóëüòóðó. Êóëüòóðà, ïî
Ñòåïàíîâó, - ñîâîêóïíîñòü êîíöåïòîâ è îòíîøåíèé ìåæäó íèìè8.
Êîíöåïòû âûïîëíÿþò ðîëü êàðêàñîâ, îïðåäåëÿþùèõ îáùèå ïðèíöèïû
ïîñòðîåíèÿ íàøèõ ïðåäñòàâëåíèé î ìèðå. Ðàññìîòðèì ýòî íà ïðèìåðå.
Âåæëèâîñòü  öåíòðàëüíàÿ êîììóíèêàòèâíàÿ êàòåãîðèÿ, ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ
êîòîðîé  îáåñïå÷åíèå áåñêîíôëèêòíîãî îáùåíèÿ. Ýòî âàæíåéøàÿ
êàòåãîðèÿ êîììóíèêàòèâíîãî ñîçíàíèÿ, èìåííî îíà ðåãóëèðóåò
êîììóíèêàòèâíîå ïîâåäåíèå ëþäåé. Çíàíèå íàöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé
ýòîé êàòåãîðèè äàåò êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ êîììóíèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ
íàðîäà, ïîýòîìó åå èãíîðèðîâàíèå çàòðóäíÿåò îáùåíèå è ïîðîæäàåò
ìíîãî÷èñëåííûå ñòåðåîòèïû. Òàê, Äæ. Ëè÷ ïèøåò îá îáùåïðèíÿòîì
ïðåäñòàâëåíèè î êèòàéöàõ è ÿïîíöàõ êàê îá î÷åíü âåæëèâûõ, ïî ñðàâíåíèþ
ñ åâðîïåéöàìè, à î ðóññêèõ è ïîëÿêàõ  êàê î íåâåæëèâûõ íàðîäàõ9.
Áóäó÷è óíèâåðñàëüíûì ïî ñóòè, êîíöåïò »âåæëèâîñòü« ÿâëÿåòñÿ
íàöèîíàëüíî-òèïè÷íûì ïî ñâîåìó íàïîëíåíèþ, ò.ê. â íåì íàõîäÿò
5
6
7
8
9

Í.À. Áåðäÿåâ, Ñóäüáà Ðîññèè, Ìîñêâà 2004, ñ.19.
Â.Â. Âèíîãðàäîâ, Èç èñòîðèè ñëîâ, Ìîñêâà 1994.
Ý. Áåíâåíèñò, Îáùàÿ ëèíãâèñòèêà, Ìîñêâà 1974, ñ. 15.
Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, Êîíñòàíòû ðóññêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 1997, ñ. 38.
G. Leech, Principles of pragmatics, London  New York 1983.
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îòðàæåíèå êóëüòóðíûå öåííîñòè, íîðìû è òðàäèöèè ñâîåãî íàðîäà.
Óíèâåðñàëüíîå â äàííîì êîíöåïòå  ýòî ïðîÿâëåíèÿ óâàæåíèÿ ê äðóãîìó
÷åëîâåêó. Êàê ïîêàçàë ýêñïåðèìåíò, ïðîâåäåííûé Ò.Â. Ëàðèíîé
è îïèñàííûé â åå äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, ó àíãëè÷àí  ýòî õîðîøèå
ìàíåðû, îáõîäèòåëüíîñòü, ÷àñòîå óïîòðåáëåíèå ñëîâ ñïàñèáî è ïîæàëóéñòà, ò.å. âñÿ÷åñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ óâàæåíèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà îáúåêò.
Â ðóññêîì ÿçûêîâîì ñîçíàíèè áûòü âåæëèâûì îçíà÷àåò ïðåæäå âñåãî 
áûòü ÷óòêèì, âíèìàòåëüíûì, ïîìîãàòü äðóãèì 10 . Ñëåäîâàòåëüíî,
âåæëèâîñòü â ðóññêîé êîììóíèêàöèè àññîöèèðóåòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè
ñ àêòèâíûì, äåéñòâåííûì âíèìàíèåì, ó àíãëè÷àí  ñ äåìîíñòðàòèâíûì,
ýòèêåòíûì âíèìàíèåì.
Íàøå èçó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòåé â àññîöèàòèâíûõ ñëîâàðÿõ
ïîçâîëÿåò çàêëþ÷èòü, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêîâîì ñîçíàíèè è êàðòèíå ìèðà
âåæëèâîñòü  àíòèïîä ãðóáîñòè: âåæëèâ òîò, êòî íå ðóãàåòñÿ ìàòîì, íå
êðè÷èò, íå ïåðå÷èò ñòàðøèì ïî âîçðàñòó è çâàíèþ, ò.å. òîò, êòî ñîáëþäàåò
ïðàâèëà ïðèëè÷èÿ, ïðàâèëà ýòèêåòà. Â àíãëèéñêîì ñîçíàíèè âåæëèâîñòü
ñâÿçûâàåòñÿ ñ ýòèêåòíûì âíèìàíèåì: âåæëèâûé òîò, êòî äåìîíñòðèðóåò
ñâîå óâàæåíèå äðóãèì. Ïðè÷åì â àíãëèéñêîé âåæëèâîñòè áîëüøå
òðàäèöèè, àâòîìàòèçìà.
Àíàëèç ÿçûêîâûõ ôàêòîâ, ôðàçåîëîãèçìîâ, ïîñëîâèö, àññîöèàòèâíûõ
ñëîâàðåé ïîêàçûâàåò, ÷òî ó êàòåãîðèè âåæëèâîñòè ýòèõ íàðîäîâ ðàçíàÿ
íàïðàâëåííîñòü: ó ðóññêèõ  ýòî ýòèêåòíîå áåçäåéñòâèå, ó àíãëè÷àí 
íàïðàâëåííîñòü íà äðóãèõ, áîëüøàÿ àêòèâíîñòü. Äëÿ ðóññêèõ âåæëèâîñòü 
ýòî ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, äëÿ àíãëè÷àí  äåìîíñòðàöèÿ óâàæåíèÿ,
âíèìàíèÿ ê îêðóæàþùèì. Åùå îäíî îòëè÷èå: âåæëèâîñòü â ðóññêîé
êóëüòóðå íóæíî èññëåäîâàòü òîëüêî âìåñòå ñ èñêðåííîñòüþ, èáî ðóññêèå
èçëèøíþþ, ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ, âåæëèâîñòü, ñâÿçûâàþò ñ ïðîÿâëåíèåì
íåèñêðåííîñòè. Ãëàâíîå â óñòàíîâëåíèè ýòîãî êîíöåïòà  ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç íå ñåìàíòèêè ñëîâ, à ñîäåðæàíèÿ èìåíóåìûõ ýòèìè
ñëîâàìè îòíîøåíèé äðóã ê äðóãó, êàê îíè ïðåäñòàâëåíû â ðóññêîé,
àíãëèéñêîé è äð. êóëüòóðàõ.
Â äðóãèõ êóëüòóðàõ, â ÷àñòíîñòè, â ÿïîíñêîé, êîðåéñêîé, âåæëèâîñòü
ñòîëü çíà÷èìà, ÷òî â äàííûõ ÿçûêàõ ñóùåñòâóåò ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêàÿ
êàòåãîðèÿ âåæëèâîñòè. Èõ ÿçûêè áîëåå ðèòóàëüíû, âåæëèâîñòü ó íèõ
öåíèòñÿ áîëüøå äîõîä÷èâîñòè. Ôóíêöèîíàëüíîå ïîëå âåæëèâîñòè â ðóñ10 Ò.Â. Ëàðèíà, Êàòåãîðèÿ âåæëèâîñòè â àíãëèéñêîé è ðóññêîé êîììóíèêàòèâíûõ
êóëüòóðàõ, Ìîñêâà 2003.
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ñêîì ÿçûêå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñïåöèàëüíûå ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà, ãðàììàòè÷åñêèå êàòåãîðèè ÷èñëà, ëèöà, ïðîòèâîïîñòàâëåíèå òû- è Âû-ôîðì,
èñïîëüçîâàíèå ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ è ò.ä. Â äðóãèõ ÿçûêàõ  èíûå
ñðåäñòâà ðåïðåçåíòàöèè âåæëèâîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ãîâîðèòü î òîì, êàêîé íàðîä âåæëèâåå, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîððåêòíûì, ïîòîìó ÷òî âåæëèâîñòü ó ðàçíûõ íàðîäîâ ïîíèìàåòñÿ
ïî-ðàçíîìó. Â ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè ñëåäóåò èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî
êàæäûé íàðîä âåæëèâ ïî-ñâîåìó. À çàäà÷àìè ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè
ñòàíîâèòñÿ óñòàíîâëåíèå çîí íàïðÿæåíèÿ ïðè ìåæêóëüòóðíûõ êîíòàêòàõ,
ïðåäîòâðàùåíèå êîììóíèêàòèâíûõ íåóäà÷, òðàíñëÿöèÿ ñ ÿçûêà íà ÿçûê
ëèíãâîêóëüòóðíûõ êîíöåïòîâ, èáî îâëàäåíèå ëèíãâîêîíöåïòîñôåðîé èíîé
êóëüòóðû (êóëüòóðû èçó÷àåìîãî ÿçûêà)  ýòî çàâåðøàþùèé è ñàìûé âàæíûé
ýòàï â îâëàäåíèè èíîñòðàííûì ÿçûêîì.
Streszczenie
Funkcjonowanie jêzyków europejskich w epoce globalizacji: komunikacja miêdzykulturowa
Procesy globalizacji formuj¹ i kieruj¹ wspólne dzia³anie i rozwój jêzyków europejskich we
wspó³czesnym wiecie. Na pierwsze miejsce w wiecie wysuwa siê dzisiaj jêzyk angielski: on jest
deklarowany jako jêzyk ojczysty prawie przez 400 mln ludzi mieszkaj¹cych w USA, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i innych krajach. Oprócz tego prawie 1,5 mld ludzi pos³uguje siê
angielskim jako jêzykiem drugim albo trzecim. Jednak na terytorium Europy po dzieñ dzisiejszy
pierwsz¹ pozycjê zachowuje jêzyk niemiecki.
We wspó³czesnej lingwistyce ronie zainteresowanie komunikacj¹ miêdzykulturow¹, której cel
stanowi eliminacja niepowodzeñ komunikacyjnych i konfliktów w kontaktach miêdzykulturowych,
translacja konceptów lingwokulturalnych z jednego do innego jêzyka, poniewa¿ przyswojenie lingwokonceptosfery innej kultury (kultury jêzyka studiowanego) - to koñcz¹cy i najwa¿niejszy etap przyswojenia jêzyka obcego.
Summary
European languages in the era of globalization: cross-cultural communication
The processes of globalization form and direct interaction and development of European languages in the modern world. So, globalization takes out the English language into the first place in the
world: about 400 mln people, living in the USA, Great Britain, Canada, Australia and New Zealand
consider it their naitive language. Besides, about 1,5 mld people use English as their second and third
language. But in Europe the German language takes the first place.
In modern linguistics a great interest is constantly increasing towards intercultural communication. The main tasks of which are the following: prevention of communicative failures and speech
conflicts in the process of intercultural contacts, transmission from one language into another, linguocultural concept, because becoming proficient in the linguo-conceptual sphere (the culture of a studying language) is the final and the most important stage in mastering a foreign language.
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Leksyka religijna w nazewnictwie miejscowym
woj. kijowskiego i czernihowskiego w XVII i XVIII wieku
Z³o¿ona sytuacja historyczna, religijna i jêzykowa na dawnym obszarze Ukrainy na przestrzeni wielu stuleci spowodowa³a, ¿e pewne zjawiska znalaz³y odbicie
tak¿e w toponimii. Kijowszczyzna znalaz³a siê w strefie bezporednich w³ywów
polskich po przy³¹czeniu ziem ukraiñskich do Korony w wyniku unii lubelskiej.
Wczeniej, w XV stuleciu, przekszta³cona ju¿ zosta³a w województwo. Po wznowieniu metropolii kijowskiej w koñcu XV w. zwierzchnikami Cerkwi prawos³awnej
Rusi byli metropolici kijowscy. Kijów zosta³ g³ównym orodkiem ¿ycia religijnego,
ale rezydencj¹ biskupów by³ Nowogródek1. W woj. kijowskim od XV w. szerzy³ siê
te¿ obrz¹dek ³aciñski, a proces ten stopniowo nasila³ siê w kolejnych wiekach.
W po³owie XVII w. prawobrze¿na Ukraina dosta³a siê pod wp³yw Moskwy, na
pozosta³ym obszarze Kijowszczyzny panowanie Rzeczypospolitej trwa³o do 1794 r.2
Mimo pewnych zwi¹zków historycznych z Rusi¹ Kijowsk¹ drugiego wybranego obszaru  Czernihowszczyzny  ju¿ od XIV w. ró¿ne by³y losy obu tych
ziem. Nieustannie zmienia³a siê tu przynale¿noæ polityczna: po panowaniu litewskim w XIV i XV stuleciu w kolejnych wiekach ziemia czernihowska znajdowa³a
siê pod zwierzchnictwem Moskwy, potem krótki okres panowania Rzeczypospolitej w XVII w. (utworzone zosta³o wówczas woj. czernihowskie) i powrót do Rosji
w wyniku przy³¹czenia do niej lewobrze¿nej Ukrainy3. Po za³o¿eniu w XV w.
struktur Kocio³a prawos³awnego na Litwie powsta³o biskupstwo czernihowskie
z metropolit¹ kijowskim na czele. Na pocz¹tku XVI w. diecezja czernihowska
przy³¹czona zosta³a do metropolii moskiewskiej4 .
W zwi¹zku z tak z³o¿on¹ histori¹ w toponimii Ukrainy zauwa¿yæ mo¿na
równie¿ wp³ywy litewskie i bia³oruskie, zw³aszcza w nazewnictwie miejscowym
1 K. Chodynicki, Koció³ prawos³awny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 13701632,
Warszawa 1934, s. 73.
2 W. Serczyk, Historia Ukrainy, Warszawa 1990, s. 141 i 202.
3 Ibidem, s. 159.
4 L. Bieñkowski, Organizacja Kocio³a Wschodniego w Polsce, [w:] Koció³ w Polsce, t. 2,
Kraków 1970, s. 795.
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Podlasia. Na badanym obszarze s¹ one jednak niewielkie, a wp³ywy jêzyka polskiego ³¹cz¹ siê z wp³ywami Kocio³a katolickiego, st¹d ze wzglêdu na temat
artyku³u czêciej je podkrelam. W artykule dotycz¹cym nazewnictwa miejscowego Czernihowszczyzny5 wskaza³am ju¿ na pewne osobliwoci toponimii tego obszaru (np. zwi¹zki z rosyjskim nazewnictwem) oraz specyfikê form imiennych.
Zainteresowa³o mnie, jak funkcjonowanie struktury Cerkwi, a potem Kocio³a
znajduje odbicie w toponimii i czy zauwa¿alne s¹ ró¿nice w nazewnictwie ze
wzglêdu na d³u¿sze i intensywniejsze wp³ywy polskie na Kijowszczynie, zw³aszcza po w³¹czeniu Wo³ynia, woj. kijowskiego i brac³awskiego do Korony w wyniku
unii lubelskiej. Interesuj¹ce s¹ zw³aszcza wp³ywy Kocio³a katolickiego i jêzyka
polskiego w XVII i XVIII stuleciu, gdy by³y one bezporednie i nasilone.
Materia³ pochodzi z ró¿nych róde³: ukraiñskich i polskich, publikowanych
i niepublikowanych. Ze wzglêdu na liczne warianty zapisu i niejednolit¹ w XVII w.
pisowniê, zachowujê ród³owy zapis toponimu, pozostawiaj¹c tam, gdzie nie ma
jednoznacznoci, równie¿ formê przypadków zale¿nych. Chcia³abym podkreliæ,
¿e równie¿ w niektórych ukraiñskich ród³ach niejednokrotnie wystêpuj¹ zapisy
polskie; sporz¹dzaj¹cy dokument p³ynnie przechodzi od jêzyka ukraiñskiego do
polskiego czy ³aciñskiego. Pocz¹tek dokumentu mo¿e byæ ukraiñski, nastêpna
strona jest ju¿ polska, czasami wstawiane s¹ teksty ³aciñskie lub obocznie wystêpuj¹ fragmenty ³aciñskie i ukraiñskie. Gdy dodamy do tego nieustabilizowan¹
ortografiê, to zwiêksza siê jeszcze trudnoæ interpretacji cech.
Przeanalizujê problem leksyki religijnej w toponimii badanego okresu,
uwzglêdniaj¹c apelatywa, nazwy cerkwi, a nastêpnie najczêciej wystepuj¹ce
imiona chrzecijañskie. Zacznê od leksyki zwi¹zanej z Cerkwi¹ prawos³awn¹, aby
pokazaæ wp³ywy polskie w s³ownictwie rodzimym, nastêpnie spróbujê okreliæ
leksykê zwi¹zan¹ z Kocio³em katolickim. O terminologii chrzecijañskiej na Kresach Wschodnich pisa³ W³adys³aw Makarski, odnotowuj¹c obecnoæ Kocio³a
katolickiego w wielu nazwach obiektów sakralnych i w toponimii6. W niniejszym
opracowaniu chcê zwróciæ uwagê na leksykê obu obrz¹dków, uwzglêdniaj¹c ró¿nice w jej u¿yciu na badanym obszarze.
Apelatywna leksyka religijna odzwierciedlona jest w nazewnictwie miejscowym na ca³ym obszarze ukraiñskim, ale w porównaniu z ziemi¹ halick¹ i lwowsk¹
w toponimii Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny u¿ywana jest rzadziej. Nale¿y
5 T. Pluskota, Nazwy miejscowe Czernihowszyzny w XVII i XVIII wieku na tle toponimii ziem
s¹siednich, Linguistica Bidgostiana, Bydgoszcz 2004, s. 135145.
6 W. Makarski, Elementy chrzecijañskie w toponimii i w nazwach obiektów sakralnych na
kresach wschodnich (zarys problematyki), [w:] Z. Leszczyñski (red.), Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia jêzyka religijnego, Lublin 1998, s. 137155.
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jednak podkreliæ, ¿e wystêpuje ona w wielu nazwach miejscowych. Z prawos³awnymi cerkiew, pop, monaster, èernec zwi¹zane s¹ np. w pow. ostrzañskim Czerkowiscze z XVII w., Cerkowie w pow. radomyskim, a Bi³a Cerkiew  miasteczko
w pow. wasilkowskim  tylko w XVII i XVIII w. notowane jest w kilkunastu
wariantach. S¹ tu wiêc formy ze staroukraiñskim  (ì), z jego polsk¹ i ukraiñsk¹
realizacj¹ w przymiotniku, ró¿ne koñcówki dope³niacza, ortografia na miarê XVII w.
(z zapisami ³¹cznymi i rozdzielnymi), podwójnym l, mieszaniem c i cz itp.; nazwa
mo¿e mieæ formê zestawienia czêciej wystêpuj¹cego w ród³ach ukraiñskich oraz
z³o¿enia lub zrostu wystêpuj¹cego przede wszystkim w ród³ach polskich, por.:
Bialaczerkiew, [MK]7: Bia³ocerkiew 1649, 1652, op. Bia³acerkiew 1646 i w dope³niaczu: Áåëîå-Öåðêâè 1589, [MK]: Bia³³ocerkwi 1661 [Sig5], Bia³ocerkwi, Bia³ey
Cerkwi 1684, Bia³ey Cerkwi 1669, podobnie w XVIII w.: Bia³acerkiew/Bia³ocerkiew i w dope³niaczu: Bialocerkwie, Bia³ejcerkwi, Bia³ocerkwie, Bia³ej-Cerkwi.
Kolejnym analizowanym leksemem jest pop  bardzo szeroko przedstawiany w nazewnictwie, chcia³abym jednak wyjaniæ dwie kwestie:
1) cerkiew by³a wprawdzie u¿ywana i w Polsce do ok. XV w. na oznaczenie
kocio³a8, pop oznacza³ nie tylko kap³ana Kocio³a wschodniego9, ale na obszarze
Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny oba leksemy maj¹ zapewne rodzime pochodzenie;
2) jeli idzie o nazwy z rdzeniem pop, to niektóre z nich tylko porednio by³y
utworzone od apelatywu, porednio  od przezwiska b¹d nazwiska podobnego
typu, zw³aszcza te z suf. -k-. Pop, Popko, Popek, Popowa  to odnotowywane
czêsto nazwiska na Kresach Wschodnich10.
Ilustracj¹ wymienionych apelatywów s¹ nastêpuj¹ce przyk³ady toponimów:
[21] Popowczy 1616, Popowce 1622, Popowice 1636 w starostwie lubeckim,
Popowcami Instr. 1659 [MK] w starostwie perejas³awskim, Popowiczy/Popowcze
[Arch7]  sio³a nale¿¹ce do zamku ¿ytomierskiego, Popowka 1765 [Ldk] w pow.
bia³ocerkiewskim, 1770 [Pert], Popowo 1622 [21] z pow. czerkaskiego, PopowRóg w starostwie zwinogrodzkim. W nazwach z danym elementem odnotowano
polski suf. -ice w nazwie (Popowice) i polsk¹ ortografiê w nazwie Popow-Róg.
7 ród³o, z którego wyekscerpowano dan¹ formê, podajê w kwadratowych nawiasach, zwykle za toponimem, poprzedza je rok zapisu; przed nazw¹ miejscow¹ ród³o notowane jest wówczas, gdy odnosi siê do kilku odnotowanych dat. Spis najwa¿niejszych róde³ przedstawiam na
koñcu artyku³u.
8 S. Urbañczyk (red.), S³ownik staropolski, t. I-, Kraków 1953-.
9 M. Karpluk, Z polsko-ruskich zwi¹zków jêzykowych. S³ownictwo cerkiewne w polszczynie
XVI wieku, Warszawa 1996, s. 41.
10 W. Taszycki (red.), S³ownik staropolskich nazw osobowych, t. I-VI, t. VII (Suplement)
oprac. przez M. Malec, Wroc³aw 19651987.

460

Teresa Pluskota

Warto zwróciæ uwagê na obocznoci w tej grupie formantu -icze i -ce, np. Popowiczy/Popowcze oraz zachowanie suf.-cy jako przejaw dawnej formy biernika
liczby mnogiej  toponim utworzony zosta³ od nazwy mieszkanców.
Monaster jako kolejny element s³ownictwa religijnego, wystêpuj¹cy w staropolszczynie w ró¿nych wariantach, zachowa³ tê mozaikê i w toponimii: monaster,
manaster, monastyr, monasterz11, st¹d: Manasteryszcze, Monasteryszcze, Monasterzyc, Manastyrek, ten ostatni z sufiksem polskim (lub polskie zapo¿yczenie).
Èernec mnich zapisano w kilku nazwach obu województw: ×åðíåò÷èíà,
×åðíå÷àÿ Ñëîáîäà/ Czerneczia S³oboda, Czerneczia Grobla.
Droga czarta, tzn. jego ukraiñskiej formy czort, do toponimii prowadzi przez
mikrotoponimiê. Te przeanalizowane przeze mnie nazwy wyranie do niej nawi¹zuj¹, s¹ zapewne przeniesieniem nazwy obiektu geograficznego, moczarowatego, nieprzyjaznego, oddalonego, niezamieszka³ego miejsca, zostaj¹ nawet elementy okrelane, aby wskazaæ na cechê terenu, por. nazwy z obu ziem: Czortoleszczyzna,
dolina Czortowa, ×åðòîðèãè, ×åðòîðåéêà i in., rzadziej zapisywane w polskim
wariancie: Czartoryka, Czartowszczyzna. Wyj¹tkiem s¹ tu odprzezwiskowe chyba
nazwy typu Czorty³owicze, ×åðòîâè÷è, które porednio maj¹ odniesienie do omawianego apelatywu. Do czartowskich toponimów nawi¹zuj¹ toponimy z apelatywem bies, np. nazwa dóbr kocielnych Bisowa, odnotowana te¿ jako Bisowa Baba.
W grupie religijnych apelatywów nie ma wiêkszych ró¿nic i w toponimii
Czernihowszczyzny, oprócz wspomnianych wy¿ej form zapisa³am tu niezbyt liczne przyk³ady nazw miejscowych: Cerkownyj, Aposto³ówka/Àïîñòîëîâêà, Po³owa Monaster; czêciej notowane s¹ toponimy z popem: Popowa S³oboda 1770
[Pert], Popowka 1639 [MK], 1770 [Pert]; Popow, Popowiczew [Pert]. Ten ostatni przyk³ad potwierdza odnazwiskowe pochodzenie  Popowicza notuje S³ownik
staropolskich nazw osobowych na Kresach Po³udniowo-Wschodnich.
Rzadko notowane s¹ inne nazwy: Diakowce 1684 [Arch3]  wie zadnieprzañska,
Kry¿yce z 1607 r., Chrestowskie 1622 [21] w pow. lubeckim (nazwa mo¿e
byæ te¿ odimienn¹), Õðåùàòèê w XVIII w.; Minijki mog¹ pochodziæ od ap.
minieja ksiêga liturgiczna w Kociele prawos³awnym, a Pohreby lub Pogrzeby
ze znaczeniem grobowiec, mogi³a, grób wskazuj¹ na tak¹ cechê obszaru, za
Proskuryñski (porednio od nazwy chleba liturgicznego u¿ywanego w Cerkwi)
wydaje siê byæ utworzony od antroponimu, podobnie Mnischowa/Mniszchowa
1765 [Ldk] w starostwie bia³ocerkiewskim. Z kolei Swiatockoie, Spasskoe,
ïîñàäú Ñâÿöêàÿ to zapisy zaimkowych form przymiotników.
11

M. Karpluk, op. cit., s. 16.

Leksyka religijna w nazewnictwie miejscowym woj. kijowskiego...

461

Póne kszta³towanie siê struktur Kocio³a katolickiego i krótki okres panowania Rzeczypospolitej na wschodniej Ukrainie spowodowa³y, ¿e do toponimii wesz³y pojedyncze apelatywa zwi¹zane z Kocio³em katolickim: w woj. kijowskim:
biskup, koció³, chrzecijanie, woj. czernihowskim: o³tarz, por.: Biskupi koniec,
Biskupszczyzna/ Biskupowszczyzna (dobra biskupów kijowskich po³o¿one po lewej stronie rzeki Rosi), O³tarz to nazwy z XVII w., Kascio³ i Chrzesciany
do³¹czy³y do nich w XVIII stuleciu. Z innych religii notujê tylko sporadyczne
leksemy, por. Meczetna w woj. kijowskim.
Od nazw cerkwi w Czernihowszczynie pochodz¹ toponimy: Bohorodycka,
Borysohlebowka, Ñëîáîäêà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ, Ìîíàñòûðü Ïåòðîïàâëîâñêîé,
Spasskoe, Ñïàñêîå (w pow. g³uchowskim i sonickim), a w woj. kijowskim:
Trojecki, Spaskie Pole, Woskreseñczyzna (sio³o Monasteru Pieczerskiego).
Zupe³nie inna sytuacja wystêpuje w imionach chrzecijañskich, które pos³u¿y³y do tworzenia wielu nazw miejscowych i temu zagadnieniu powiêci³am odrêbny
artyku³12. XVII w. to te¿ kontynuacja toponimii staroruskiej, która zachowa³a
m.in. bogaty system imienniczy. Analizuj¹c ca³y obszar ukraiñski i pogranicze
polsko-ukraiñskie w trzech wiekach, mog³am tylko zasygnalizowaæ pewne tendencje, pokazaæ wspó³istnienie i wzajemne wp³ywy systemów. Ze wzglêdu na bardzo
bogaty repertuar prawos³awnych form wybra³am do analizy kilka imion najczêciej wystêpuj¹cych w toponimii ka¿dego obszaru. Chcia³abym pokazaæ wp³ywy
jêzyka polskiego, a nastêpnie udzia³ imion chrzecijañskich w wariancie polskim
w toponimii badanego obszaru.
Porównanie systemów imienniczych w woj. czernihowskim i kijowskim pokaza³o pewne ró¿nice. W Kijowszczynie imiona notowane s¹ w ró¿nych formach
hipokorystycznych, przewa¿nie utworzonych od tzw. wariantu narodowego imion.
Powstaj¹ wiêc grupy nazw miejscowych z podobnym rdzeniem. Chcê jednak
podkreliæ, ¿e te ró¿nice wynikaj¹ te¿ z osobliwoci systemu nazewniczego Kijowszczyzny, ze zmian zachodz¹cych w toponimii, np. z du¿ego udzia³u nazw
rodowych w nazewnictwie z produktywnym w jêzyku staroukraiñskim suf. -k(np. Stepanky) i niskiej czêstotliwoci tego typu nazw w Czernihowszczynie.
O aktywnoæi grupy mo¿e wiadczyæ zastêpowanie nieproduktywnych ju¿ w XVII w.
nazw patronimicznych nazwami odrodowymi, por. Denysowicze i Denesze. Na
ziemi czernihowskiej wy¿szy jest z kolei w XVIII w. wspó³czynnik nazw dzier¿awczych z suf. -ka. W woj. kijowskim kilkanacie nazw miejscowych z wieloma
ró¿norodnymi formami pochodnymi imienia zanotowa³am dla imion: Petro, Wasyl,
12 T. Pluskota, Imiona chrzecijañskie w nazewnictwie miejscowym ziem ruskich Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, SFPiS 36, Warszawa 2000, s. 219231.
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Iwan, przy czym dla Iwana warianty s³owotwórcze tworzono czêciej od pe³nej
wersji imienia: Ivan, Ivanko, Ivanyszcze (ta forma czêsto przyjmowana by³a przez
duchownych, a nazwa okrela sio³o monasterskie). U¿ycie wymienionych form
pokazuj¹ toponimy: IwanHorodyszcze 1770 [Pert], Iwaniszczewicze 1616
[Arch6], Iwanki 1770 [Pert], Iwankowa G. 1683 pusta wie, Iwankow1620, 1636
w starostwie kaniowskim, Iwankowa 1687, 1765 [Ldk], 1770 [Pert], Iâàíúêîâöû
[20]; Iwankowycze, Èâàíîâè÷è 1618 [Arch3], ¿yt13; Iwankowice 1770 [Pert].
Od skróconego rdzenia Wachuta odnotowano: Wachudince urocz. 1659 [MK]
i Wachutyñce 1765 [Ldk] w starostwie bohus³awskim, Wachutynce 1789 [Is] oraz
nazwa uroczyska w tym¿e starostwie: Wachatynów 1665. Nie mam w nazewnictwie miejscowym woj. kijowskiego formy Van, wystêpuj¹cego w nazwach na
pozosta³ym obszarze.
Z kolei od niektórych imion hipokoristika mog¹ byæ utworzone od pe³nej i od
skróconej formy: por.: Petro: Ped, Petrjocha, Petryk, Petruszko, np.: Ïåäèíîâêè
G. 1766 [Arch2], Ïåäèíêè 1685 [Arch7], Petriochowce [ASK46],
Ïåòðóøêîâöû 1585 [Arch7], Petryki 1770 [Pert], Petrykowka, Petrykowskie
1765 [Ldk], zwinogr, Petrykowka 1789 [Is], Pietruszki, 1765 [Ldk], skors,
[Arch6], 1622 [21], bcerk. Od Wasyla mamy: Vasylko, Vasjuta, Vasko i Vasko:
Wasilkow 1659 [MK]; Bàñèëüêîâå Loc. 1768 [Arch6], Wasilowka 1684 [Arch6],
Âàñêîâöû 1647, [21]: Waskowcy, Waskowce, Wakowcach Loc. 1622, Wasylówka, Wasilowka 1629 [20]; Rohosterskie albo Wasi³owczyzna 1659, Wasiutince
1659, Wakowiczach Loc. 1791, Wakowicze 1712 [Arch4].
Ca³y szereg imion ma od 5 do 10 reprezentacji w toponimii, np. Andrij
w formie Andrus, Andruszko. S¹ tu: Andruszki [Arch6] i Andrusowska [Arch6]
w powiecie owruckim; Andruszowska 1765 [Ldk] w starostwie czehryñskim, Andrylowka 1770 [Pert]. Dla Fedora toponimia zachowa³a formy: Fediuk/Fediuch,
Fedyn, np.: Fediukowka 1765 [Ldk], Fiediukowka, Fieduchowka 1766 [Ldk]
w starostwie bia³ocerkiewskim, Fedorowa G. 1640 [MK], 1691 [Arch6], Fedynowce 1791 [Arch6] w pow. owruckim; Fedorow 1770 [Pert], Ôåäîðîâî w pow.
czarnobylskim. Nazwy Micha³ki 1581 [20], kij, Michaj³ow 1622 [21], sowr,
Michaj³owo horodyszcze 1622 [21], bcerk, Michaj³ówki G. 1712 [Arch4], Micha³owka 1770 [Pert] zachowa³y formy imienne: Mychaj³o, Micha³, Mycha³ko.
Hrehor, Hryhor i Hryn reprezentuj¹ Hryhorija w nazwach miejscowych woj.
kijowskiego: Hrehorow 1616 [Arch6], kan, Hryhorow 1640 [MK] za Dnieprem,
Hrehorówki G. 1751 [Arch6], Hrehorowka 1765 [Ldk], 1789 [Is], Chreborowka,
13 Tam, gdzie to mo¿liwe, podajê przynale¿noæ nazwy miejscowej do okrelonej jednostki
administracyjnej, stosuj¹c przy niektórych nazwach skróty powiatu lub starostwa, w którym le¿y
miejscowoæ, zob. spis skrótów.
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sbcerk, Hrynce [Arch3]. Matys, Matja, Matvij notowane s¹ w toponimach: Matiaszow 1770 [Pert], [Ldk]: Matiaszowka 1765, sbcerk, Matiuszowka 1766, Matyarzowka 1774, [Ldk]: Matiusze 1765, sbcerk, Matyusze 1766, Matwiecka 1770
[Pert], Matwiiowicze/Matwiowce, Matwijowka [Ldk]: 1765, kan, boh, 1769,
1789, Matysin kij, 1770 [Pert]. Kolejnym przyk³adem imienia o du¿ej czêstotliwoci w toponimii jest Stefan i jego formy pochodne: Stec, Stepanko, Stepko:
Steczanki, Steczance Loc. 1694 [Arch3] i 1702, Stepanówka 1688 [Arch3]
w pow. owruckim, Stepance wielkie, Stepance ma³e w pow. kaniowskim [Ldk]:
1765, 1789 [Is], Stepanczy 1636 [21]; Stepance 1770 [Pert], Stepanki 1765,
Stepanowce Loc. 1703 [Arch3] w pow. ¿ytomierskim, Stepkowa, Stepkowka 1664
[Sig8], Ñòåïóðèíöû 1585 [Arch7] w pow. kijowskim.
W wymienionej grupie imion wp³yw jêzyka polskiego ogranicza siê do zapisu
miêkkich , ñ, np. Stakowka, rzadsze s¹ tu warianty nazw typu Filipówka i Pilipówka. Nie biorê pod uwagê ró¿nic dotycz¹cych miêkkoci spó³g³osek zapisywanej jako i po spó³g³oskach, poniewa¿ w XVII w. mieszanie i i y to cecha wielu
dokumentów.
W Czernihowszczynie imion, które zaistnia³y jako baza s³owotwórcza toponimów, jest ok. 100. S¹ podobne grupy nazw, ale gniazd toponimicznych z okrelonym imieniem jest znacznie mniej  zwi¹zane jest to te¿ z mniejsz¹ liczb¹
zapisów ca³ego nazewnictwa. Petro Wasyl, Hryhorij, Andrij, Jakow to najczêstsze
imiona, poza tym Antona zapisano tylko w formie neutralnej: Àíòîíîâè÷è, [TM],
cz, Àíòîíîâêà [TM], st. Imiona oprócz pe³nej formy zilustrowane s¹ hipokoristikami: Petro jako Petrusza, Petruszko, Petrysz, Petruèa. Toponimy Petruszyn1659 [Sig], Petriszewo albo Tiraskow 1633 [MK], Pietryscowa 1623 [MK],
Pietrusczyny [Sig12] wystêpuj¹ przede wszystkim w pow. nowgorodsko-siewierskim; Wasyl, Wasy³enko, Wasko notowane s¹ w toponimach: Wasków 1649 [MK],
Wasilenkow 1770 [Pert], Wasylewka, Âàñèëüåâêà, 18w. [TM], st, Wasilowka
1770 [Pert], st, Âàñèëiîâêà [TM]. Imiona Hryhorij oraz Hryd, Hryñ odzwierciedlone zosta³y w nazwach miejscowych: Ãðèäåíêè [TM], st, Ãðèãîðüåâñêú [TM],
st, Ãðèíåâêà [TM], st, Ãðèíåâñêú [TM], st, Ãðèíåâú [TM], st. Imiê Andrij
zapisano przede wszystkim w neutralnej formie: Andrejewka 1770 [Pert], 18 w.:
Àíäðüåâêà [TM], cz, Àíäðüåâêà [ÒM], sos, Andrewka1770 [Pert].
Z kolei pe³n¹ formê imienia i jedn¹ lub dwie formy hipokorystyczne, przewa¿nie z typowym dla staroukraiñskich form hipokorystycznych suf. -ko, -ko,
zanotowa³am w ca³ym szeregu imion. Zilustrujê ich u¿ycie kilkoma przyk³adami
toponimii: Aleksandr, Dany³o, Jakow, Sava, Stepan, Taras notowane s¹ w nazwach miejscowych: A³eksandrowka 1659 [Sig]; 1770 [Pert], Àëåêñàíäðîâêà
[TM], sos, Àëåêñàíäðîâêà [TM], cz, Sachnowka 17 w., Danilowcy 1770 [Pert];
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Dani³owo 1616 [21], skors, Äàíèëîâêà [TM], sos, Äàíè÷è [TM], cz; Iakowa
1770 [Pert], st, [MK]: Jako³owice 1629, Jakowlewice 1639, 1649, Jakowlewicze
1644, Iakowsza; Sawenki [Sig12], [MK] 1651, n-s, [MK]: Sawianka 1642, Sawionka 1645; Sawincy 1770 [Pert], Sawinskoj 1770 [Pert]; Tarasowka 1770
[Pert], st, Tarasowskaho 1770 [Pert], Taraszkowa 1770 [Pert] st.
Polonizacja zapisów w ród³ach polskich dotyczy ró¿nych zjawisk, np. zastêpowania elementów fonetycznych czy s³owotwórczych cechami polskimi, np.
miêkkie c i suf. -izna w zapisach polskich wystêpuj¹ czasami obok wariantu
z twardym t i suf. -ina w zapisach cyrylic¹, np. w omawianej grupie Kosciukowszczyzna 1616, Kociukowczyzna 1622, Êîñòþêîâùèía, a polskie g notowane jest obocznie z ukraiñskim h, por. Pohreby i Pogrzeby. Niekiedy nastêpuje
³¹czenie dubletów nazw w formie nazwy podwójnej: Pohreby vel Pogrzeby, Janow Nowy vel Nowy Janow. Wp³ywy polskie zauwa¿yæ mo¿na w spolszczonych
formach imienia i w tzw. nowych jakociach, hybrydach jêzykowych, o czym ju¿
wspomina³am, np. w ³¹czeniu elementów obu jêzyków w jednej nazwie, por.
Woskreseñszczyzna, Jakowlewice z rdzeniem ukraiñskim i sufiksem polskim. Co
ciekawe, formy odimienne zachowa³y nawet wahania sufiksów: -ovka i -evka po
spó³g³oskach miêkkich: Vasiliewka i Vasyliowka.
Polski system imienniczy zachowa³ siê w toponimach w neutralnej, pe³nej
formie. W Czernihowszczy¿nie odnotowa³am kilka imion: Filip, Jakub, Klimas,
£ukasz, Sebastian odzwierciedlonych w nazwach z XVII w.: Filipowka alias
Smolec, Sebestyanowicze oraz Jakuby, Klimasow, £ukaszewska, ßêóáîâêà
z XVIII w. Wyj¹tkiem s¹ hipokorystyczne formy Janeczek i Stako w nazwach
miejscowych: Janeczki, Stakowka, które mog¹ byæ te¿ spolszczonymi formami
ukraiñskiej formy imion Stas, Janec, a Szczepowcze z powiatu czernihowskiego
nie musz¹ byæ nazw¹ odimienn¹.
W Kijowszczy¿nie repertuar polskich imion jest trochê bogatszy: Felicjan,
Filip, Grzegorz, Leon, Marcin, Miklasz, Marian, Szczêsny, Teodor. Mamy wiêc:
Felicianowicze, Filipówka 1622 [21], 1765 [Ldk], 1766 [Ldk], bcerk, Grzegorzynce 1638 [MK], Leonowka, Marcinowicze 1581 [20], kij, Maryaniowka
1602, Miklaszowka 1638 [MK]; Tedorówka, Ùåíñíîâêè; w XVIII w. dochodz¹
jeszcze imiona: Albin, Bogdan, Józef, Kazimierz, Maciej, Seweryn, Teodor, Tomasz, Wincenty, W³adys³aw, Zygmunt odnotowane w toponimach na ca³ym obszarze Kijowszczyzny, por.: Albinowka 1789 [Is], 1763, ¿yt, Bogdany 1770 [Pert],
Filipówka, Filipowicze, Jozefowka 1774, Kazimirowka 1765 [Ldk], sroman, Kazimierowka 1789, Klimaszówka SG, swobodê Maryanowkê Acc. 1767 [Arch5],
¿yt, 1600 [Arch6], Ìàöåâêà [TM], pri³, Sewerynowka 1765 [Ldk], sbcerk, 1770
[Pert], Tomaszowka, Wincentowka 1765 [ASK46: 3], od³¹czona od sbcerk, 1770
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[Pert], W³adys³awow alias Czornodub, m. Âëàäèñëàâîâà àëèàñ ×îðíîäóáà G.
1648 [DokU: 15], osada za Dnieprem, Zygmuntow 1637 [MK], m. Zygmuntow1661-2 [Sig5(25)]. Imiê W³adys³aw w toponimii traktujê jako wp³yw polski,
poniewa¿ imiê by³o rozpowszechnione ju¿ w redniowiecznej Polsce, i wydaje siê,
¿e ta droga wp³ywu by³a najbardziej prawdopodobna.
Prawie wszystkie imiona notowane s¹ w nazwach dzier¿awczych z suf.: -ov-,
-ovka, pojedyncze formy zapisano w nazwach patronimicznych i rodowych. S¹
wród nich formy hipokorystyczne imion, np. puste w 1684 r. Pawe³ki [Arch6].
Czasami imiona maj¹ podobn¹ formê w obu jêzykach, nie uwzglêdni³am ich
przy podanej analizie, przyk³adem niech bêdzie imiê Roman/Ðîìàí odzwierciedlone w toponimach: Romanczycach Loc. 1691 [Arch5], Romanki 1622, monast,
1641 [MK], m. Romanow 1616, sbcerk, Romanow alias Romanowka op. 1622,
bia³ozor, m. Romanowka 1661 [Sig5 (43)], 1624 [MK], Ðîìàíîâ Ìîñò,
Ðîìàíîâîì Ìîñòå Loc. 1648 [DokU: 49], Romanowo 1616 [Arch6], per, Romanowka 1765 [Ldk], sroman, 1770 [Pert], [Arch6], Romaszki 1765 [Ldk]. Niekiedy warianty jêzykowe imion ró¿ni¹ siê tylko miêkkoci¹ np. Jan i Jan, co przy
nieustabilizowanej ortografii w XVII w. utrudnia odczytanie wariantu jêzykowego
imienia. Czasami jednak dok³adniejsza analiza pozwala okreliæ, ¿e jest to wp³yw
polski. Przyk³adem mo¿e byæ Janownowy 1774, Nowojanow 1765 [Ldk], sbcerk,
Nowy Janow 1770 [Pert]; forma zrostu i przymiotnik nowy w postpozycji wskazuj¹ na wp³yw polski.
Chcia³abym na zakoñczenie swojej analizy przytoczyæ jeszcze jedn¹ nazwê
miejscow¹ pokazuj¹c¹ wspó³istnienie obu kultur i jêzyków: Tomaszowka z woj.
kijowskiego zapisana jest te¿ jako Tomaszowa seu Winogrady, która w tym samym ródle ma hiperpoprawn¹ formê ukraiñsk¹ formê imienia: Tymoszowka seu
Winograd 1766 [ASK54].
Wielowariantowoæ nazw, ró¿norodne zapisy, polskie i ukraiñskie dublety,
wymieniaj¹ce siê w zale¿noci od narodowoci autora spisu, osobliwoci systemu
imienniczego ka¿dego obszaru, odzwierciedlona w niezbyt szerokim zakresie, ale
w licznych nazwach miejscowych terminologia chrzecijañska obu obrz¹dków
sk³adaj¹ siê na bogat¹ mozaikê toponimii badanego obszaru i okresu.
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Spis skrótów
a) cytowanych róde³14:

[20] i [22]

 ród³a dziejowe, t. XXXXII, Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów  Brac³aw), Warszawa 18941897 (cyfry stoj¹ce przed
skrótem wskazuj¹ na rok przeprowadzonej lustracji czy rejestru podatkowego).
1648 [DokU: 39 i in.]
 Óêðà¿íà ïåðåä âèçâîëüíîþ âiéíîþ 1648-1654 ðð.
Çáiðêà äîêóìåíòiâ (16391648 ðð.). Âèäàâíèöòâî ÀÍ
ÓÐÑÐ, Êè¿â 1946, nr dokumentu 39 i in.
1765 [Ldk]
 Lustracja dóbr królewskich w ró¿nych powiatach, np. w woj.
i powiecie kijowskim le¿¹cych, AGAD, Archiwum Skarbu
Koronnego dz. 46, mikrofilm 3, pow. owruckim  mikrofilm 2 i in.
[Arch3], [Arch4], [Arch5], [Arch6]  Àðõèâ Þãî-çàïàäíîé Ðîññèè èçäàâàåìûé Âðåìåííóþ
Êîììèññèåþ äëÿ ðàçáîð äðåâíèõ àêòîâ, ÷. 1-8, Êèåâ
18591935 (cyfry w nawiasie wskazuj¹ na nr tomu, przed
nawiasem notowany jest rok, w którym forma zosta³a zapisana).
[Sig]  Sigillata Metryki Koronnej  mikrofilmy, Archiwum Skarbu Koronnego, w Archiwum
G³ównym Akt Dawnych w Warszawie.
[TM]
 Ñïèñîê íàÿâíèõ ó Ìaëîðîñiéñüêié ãóáåðíi¿ ñåëèù
17991801 ðîêiâ [â êí.:], Îïèñè Ëiâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè
êiíöÿ XVIII i ïî÷àòêó XIX ñò., Êè¿â 1997 (po ródle skrót
powiatu).
1770 [Pert]
 mapa Polonia 1770 K. de Perthéesa, Warszawa 1987.
1789 [Is]
 Inwentarze starostw województwa kijowskiego, AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego dz. 46, mikrofilm 4.
b) jednostek administracyjnych:
bia³ozor
b³cerk
boh
Cz
cz
czerk
Kij
kij
kan
monast
n-s
ni¿
owr
per
pri³
sbcerk
14


















powiat bia³ozorski
powiat bia³ocerkiewski
powiat bohus³awski
województwo czernihowskie
powiat czernihowski
powiat czerkaski
województwo kijowskie
powiat kijowski
powiat kaniowski
powiat monasterski
powiat nowogrodsko-siewierski
powiat ni¿yñski
powiat owrucki
powiat perejas³awski
powiat pry³ucki
starostwo bia³ocerkiewski

Kursyw¹ zapisywane s¹ tytu³y róde³ publikowanych.
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slub
skan
sroman
sos
st
zwinogr
¿yt










467

starostwo korsuñskie
starostwo luibeckie
starostwo kaniowskie
starostwo romanowskie
powiat sonicki
powiat starodubski
powiat zwinogrodski
powiat ¿ytomierski

c) innych:
cerk.
G
Instr.
m.






cerkiewny
Genetivus (dope³niacz)
Instrumentalis (narzêdnik)
miasto
Ðåçþìå

Ðåëèãèîçíàÿ ëåêñèêà â íàèìåíîâàíèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êèåâñêîãî è ×åðíèãîâñêîãî
âîåâîäñòâ â XVII è XVIII âåêàõ
Ïðîáëåìà ðåëèãèîçíîé ëåêñèêè ïðåäñòàâëåíà â ñòàòüå íà ïðèìåðå àïåëëÿòèâîâ, íàçâàíèé
öåðêâåé è íàèáîëåå ÷àñòîòíûõ õðèñòèàíñêèõ èìåí. Àíàëèçó ïîäâåðãàþòñÿ è òåðìèíû,
ñâÿçàííûå ñ ïðàâîñëàâèåì, è ñ êàòîëè÷åñòâîì. Ðåëèãèîçíûå àïåëëÿòèâà âûñòóïàþò ðåäêî
â òîïîíèìèè Êèåâùèíû è ×åðíèãîâùèíû â XVII è XVIII âåêå: òîëüêî öåðêîâü, ïîï,
ìàíàñòûðü, ÷åðíåö èç ïðàâîñëàâíîé ëåêñèêè è biskup, koció³, chrzecijanie èç
êàòîëè÷åñêîé óïîòðåáëÿþòñÿ ÷àùå. Îò íàçâàíèé öåðêâè âîçíèêëè ñëåäóþùèå òîïîíèìû: Bohorodycka, Borysohlebowka, Ñïàñêîå â ×åðíèãîâñêîì âîåâîäñòâå è Trojecki, Spaskie Pole,
Woskreseñczyzna â Êèåâñêîì.
Ñîïîñòàâëåíèå èìåí, çàïå÷àòëåííûõ â òîïîíèìàõ, ïîêàçàëî, ÷òî â Êèåâùèíå èìåíà
âûñòóïàþò â ðàçíûõ ãèïîêîðèñòè÷åñêèõ ôîðìàõ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäíûõ ôîðì
çàïèñàíî äëÿ èìåí: Ïåòðî, Âàñèëü, Èâàí, ïðè ÷åì äëÿ Èâàíà ãèïîêîðèñòè÷åñêèå ôîðìû
îáðàçóþòñÿ îò ïîëíîé ôîðìû èìåíè. Â òîïîíèìèè ×åðíèãîâùèíû ìåíüøå òîïîíèìíûõ ãíåçä
ñ îäíèì èìåíåì, ÷åì â Êèåâùèíå.
Ïîëüñêàÿ èìåííàÿ ñèñòåìà ñîõðàíèëàñü â íåéòðàëüíîé ôîðìå. ñð.: Filip, Jakub, Klimas,
£ukasz, Sebastian â ×åðíèãîâñêîì è Felicjan, Filip, Grzegorz, Leon, Marcin, Miklasz, Maciej,
Marian, Szczêsny, Teodor â Êèåâñêîì âîåâîäñòâàõ.

Summary
Religious lexicon in place names in Kievian and Chernihivian voivodeships
in 18th and 19th century
The subject of religious toponymy of the investigated period was shown on the example of
appellatives, Orthodox church names and most frequent Christian names. Terminology connected
with Catholic Church and Orthodox Church has been analyzed to show Polish influence in the native
lexicon.
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Appellative religious lexicon in the toponymy of Kievian and Chernihivian regions is rarely used:
Orthodox church (cerkiew), Orthodox priest (pop), Orthodox monastery (monaster) from the lexicon
related to Orthodox church, bishop (biskup), church (koció³), the Christians (chrzecijanie) from
Catholic terminology are the most frequent appellatives recorded in toponymy. The toponyms: Bohorodycka, Borysohlebowka, Spasskoe come from the names of Orthodox church in Chernihivian
voivodeship and in Kievian voivodeship: Trojecki, Spaskie Pole, Woskreseñczyzna.
The comparison of appellative systems has show that in Kievian voivodeship names are recorded in various hypocoristic, predominantly created from the so called national name versions. Most
frequently, the following names occur (they have also the greatest amount of derivatives): Petro,
Wasyl, Iwan, but Iwan has word formation variants derived from the full name version. In Chernihivian toponymy there are fewer toponymic cores with given names.
The Polish name system has been preserved in toponyms in a neutral form, there are several of
them in Chernihivian voivodeship: Filip, Jakub, Klimas, £ukasz, Sebastian; in Kievian voivodeship
there is a broader range of names: Felicjan, Filip, Grzegorz, Leon, Marcin, Miklasz, Marian,
Szczêsny, Teodor.
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Jêzykowo-kulturowy obraz mocy piekielnych w rosyjskiej
i polskiej frazeologii i paremiologii
Celem pracy jest ukazanie jêzykowo-kulturowego obrazu mocy piekielnych,
odzwierciedlonego we frazeologizmach i przys³owiach jêzyka rosyjskiego i polskiego1. W ró¿nych kulturach pojmowany jest on odmiennie, ujmuj¹ to m.in.
uogólniaj¹ce has³a s³ownikowe. Moce piekielne wed³ug polskiego s³ownika wyrazów bliskoznacznych s¹ okrelane jako: diabe³2, czart, bies, kusiciel, szatan, Antychryst, Lucyfer, Lucyper, Belzebub, Belial, Demon, Mefistofeles, Mefisto; w gwarach: Kusy, Z³y, Z³e, Czarny, Licho; ¿artobliwie: diabelec, diasek, dydko; oraz z³y
duch, duch nieczysty, nieczysta si³a, duch, Syn ciemnoci3.
W s³ownikach jêzyka polskiego diabe³ jest przedstawiany równie¿ jako Djabo³, Djabó³, Djebo³, Dziabe³, Debe³, Debo³, Diasek; czart, bies, szatan4, w judaizmie i chrzecijañstwie: upad³y anio³, str¹cony przez Boga do piekie³, kusz¹cy
ludzi do grzechu, bêd¹cy symbolem z³a, wyobra¿any jako istota z rogami, ogonem, kopytami5, za w wierzeniach ludowych ogólniej: z³y duch; symbol z³oci
i brzydoty6. W encyklopedii diabe³ jest ukazany jako upad³y anio³, skazany przez
Boga za pychê i niepos³uszeñstwo na wieczne potêpienie i str¹cony do piek³a7.
W s³owniku synonimów jêzyka rosyjskiego, diabe³ jest okrelany jako
äüÿâîë, ñàòàíà, ÷¸ðò, áåñ, äåìîí; ÷åðòÿêà; íå÷èñòûé, ëóêàâûé; Ëþöèôåð;
1 Praca niniejsza stanowi rozwiniêcie badanego zagadnienia we wczeniejszych dociekaniach.
Relacje czarta, diab³a, biesa, szatana z postaciami boskimi w tej pracy zosta³y pominiête; szerzej na
ten temat [w:] Jêzykowo-kulturowy obraz Boga we frazeologii i paremiologii jêzyka polskiego
i rosyjskiego (II), zob. Rozprawy Komisji Jêzykowej WTN, t. XXXIV, pod red. J. Miodka
i W. Wysoczañskiego, Wroc³aw 2007, s. 7398.
2 S³owo diabe³ jest przytaczane wed³ug róde³, dlatego te¿ pisane bêdzie wielk¹ b¹d ma³¹
liter¹.
3 S³ownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. S. Skorupki, Warszawa 1987, s. 30.
4 S³ownik jêzyka polskiego u³o¿ony pod red. Jana Kar³owicza, Adama Kryñskiego i W³adys³awa Niedwieckiego, t. 1, Warszawa 1952, reprint wydania z roku 1900, s. 454.
5 Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 1, Warszawa 2003, s. 604.
6 S³ownik jêzyka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 2, Warszawa 1958, s. 119.
7 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Warszawa 1997, s. 71.
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âðàã; îêàÿííûé; âðàã ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, êíÿçü (èëè äóõ) òüìû, çëîé (èëè
íå÷èñòûé) äóõ; íå÷èñòàÿ ñèëà8.
W s³ownikach objaniaj¹cych jêzyka rosyjskiego czart ukazany jest jako
â ñóåâåðíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ  çëîé äóõ, îáû÷íî â îáðàçå ÷åëîâåêà, íî
ñ ðîãàìè, êîïûòàìè è õâîòîì; áåñ íå÷èñòûé, ëóêàâûé9, a tak¿e íåæèòü,
íå÷èñòü, çëîé äóõ, äåìîí, ñàòàíà, äüÿâîë, êíÿçü òüìû, öàðü àäà, âîðîã,
ëóêàâûé, íåëåãêèé, ìîðîêà, ëèõîé, øóò, øàéòàí, ÷åðíàÿ ñèëà, ÷åðíûé itd.
Bies w jêzyku rosyjskim pojmowany jest jako â õðèñòèàíñêèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ
 äóõ òüìû, ìðàêà, ñîáëàçíÿþùèé ÷åëîâåêà èëè ïðè÷èíÿþùèé åìó çëî10.
W jêzyku polskim czart to wed³ug niektórych wierzeñ religijnych i ludowych:
anio³ upad³y, duch z³oliwy maj¹cy moc nadprzyrodzon¹, której u¿ywa dla szkodzenia ludziom lub kuszenia ich do grzechu; diabe³, szatan11.
Diabe³ jest znany cz³owiekowi od pocz¹tku jego istnienia. Cz³owiek pierwotny
dobre wydarzenia przypisywa³ dobrym duchom, a z³e  z³ym. Szatan, diabe³ jest
okrelany jako wcielenie ludzkiego szaleñstwa powsta³e w ludzkim umyle.

Jêzykowy obraz wiata
Obecnie przyjmuje siê, ¿e ka¿dy jêzyk naturalny dzieli wiat na swój sposób,
co oznacza, ¿e posiada on charakterystyczny dla siebie obraz wiata i u¿ytkownik
jêzyka powinien swoje wypowiedzi podporz¹dkowywaæ temu modelowi (aczkolwiek jêzykowe modele nie s¹ tylko charakterystyczne dla danego jêzyka, posiadaj¹ równie¿ cechy uniwersalne)12. Dziêki badaniom jêzykowego obrazu wiata
mo¿emy dotrzeæ do tego, co wp³ynê³o na kszta³towanie siê danych obrazów
w poszczególnych narodach (np. Rosjan i Polaków), a tak¿e sprawdziæ, czy
przedstawione fragmenty rzeczywistoci odpowiadaj¹ naszym wczeniejszym wyobra¿eniom, oczekiwaniom, czy te¿ s¹ one ca³kowicie inne.
Pojêcie i termin jêzykowy obraz wiata zosta³ ukszta³towany przez Wilhelma von Humboldta, który twierdzi³, i¿ jêzyk nie jest jedynie rodkiem do porozumiewania siê, lecz pewnym rzeczywistym wiatem. Owe idee rozwijali Leo Weis8
9

Ñëîâàðü ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà, ïîä ðåä. Ë.À. ×åøêî, Ìîñêâà 1971, s. 133.
Ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, ïîä ðåä. Â. È. ×åðíûøåâà, t. 17,
Ìîñêâà 1950, s. 940.
10 Ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî..., t. 1, s. 400.
11 S³ownik jêzyka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1, Warszawa 1958, s. 1104.
12 Â.Å. Óðûñîí, Ïðîáë åìû èññëåäîâàíèÿ ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà. Àíòîëîãèÿ
â ñåìàíòèêå, Ìîñêâà 2003, s. 9.
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gerber, Edward Sapir i Benjamin Lee Whorf13. W lingwistyce koñca XX wieku
dog³êbniej zdefiniowano problem jêzykowego obrazu wiata. Definicja sformu³owana przez Jerzego Bartmiñskiego14 i Ryszarda Tokarskiego15 zak³ada, i¿ jêzykowy obraz wiata: jest to pewien zespó³ s¹dów mniej lub bardziej utrwalonych
w jêzyku, zawartych w znaczeniach wyrazów lub przez te znaczenia implikowanych, który orzeka o cechach i sposobach istnienia obiektów wiata pozajêzykowego. W tym sensie jêzykowy obraz wiata jest utrwaleniem zespo³u relacji
zawartych w jêzykowym ukszta³towaniu tekstu, a wynikaj¹cym z wiedzy o wiecie pozajêzykowym16. Natomiast wed³ug Janusza Anusiewicza jêzykowy obraz
wiata jest przede wszystkim rozumieniem i interpretacj¹ wiata z punktu widzenia filozofii zdrowego rozs¹dku, podsumowaniem i zestawieniem codziennych dowiadczeñ i przyjêtych  tudzie¿ zaakceptowanych przez dan¹ wspólnotê komunikatywn¹  norm, wartoci, sposobów wartociowania oraz wyobra¿eñ i nastawieñ
wobec tej rzeczywistoci i to zarówno materialnej  substancjalnej  zewnêtrznej;
jak i duchowej  psychicznej  wiadomociowej  wewnêtrznej17.

13 J. Anusiewicz, Problematyka jêzykowego obrazu wiata w pogl¹dach niektórych jêzykoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Jêzykowy obraz wiata, pod red. J. Bartmiñskiego,
Lublin 1990, s. 277, s. 290291.
14 J. Bartmiñski, R. Tokarski, Jêzykowy obraz wiata a spójnoæ tekstu, [w:] Teoria tekstu. Zbiór studiów, pod. red. T. Dobrzyñskiej, Wroc³aw 1986, s. 6581, J. Bartmiñski, Punkt widzenia, perspektywa, jêzykowy obraz wiata, [w:] Jêzykowy obraz wiata..., s. 110123.
15 J. Bartmiñski, R. Tokarski, Jêzykowy obraz wiata..., s. 6581, R. Tokarski, S³ownictwo
jako interpretacja wiata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Wspó³czesny jêzyk polski,
t. 2, pod red. J. Bartmiñskiego, Wroc³aw 1993, s. 335361.
16 J. Bartmiñski, R. Tokarski, Jêzykowy obraz wiata..., s. 72.
17 Pe³niejszy przegl¹d ujêæ jêzykowego obrazu wiata zosta³ przedstawiony przez W. Wysoczañskiego, Jêzykowy obraz wiata za³o¿enia, [w:] Jêzykowy obraz wiata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych jêzyków, Wroc³aw 2005, s. 6887, zw³. s. 6871. Zagadnienie to w wymiarze ogólnym podejmowali m.in.: J. Anusiewicz, op. cit., s. 278307; J. Anusiewicz,
A. D¹browska, M. Fleischer, Jêzykowy obraz wiata i kultura. Projekt koncepcji badawczej,
[w:] Jêzykowy obraz wiata a kultura, pod red. A. D¹browskiej, J. Anusiewicza, Jêzyk a kultura,
t. 13, Wroc³aw 2000, s. 1144; R. Grzegorczykowa, Pojêcie jêzykowego obrazu wiata, [w:] Jêzykowy obraz wiata..., s. 4148; J. Maækiewicz, Kategoryzacja a jêzykowy obraz wiata, [w:] Jêzykowy obraz wiata..., s. 5158; R. Tokarski (w Polsce) oraz J.D. Apresjan, Îáðàç ÷åëîâåêà ïî
äàííûì ÿçûêà: ïîïûòêà ñèñòåìíîãî îïèñàíèÿ, [w:] Èçáðàííûå òðóäû, ò. 2, Èíòåãðàëüíîå
îïèñàíèå ÿçûêà è ñèñòåìíàÿ ëåêñèêîãðàôèÿ, Ìîñêâà 1995, s. 3765; J.S. Jakowliewa,
Ôðàãìåíòû ðóñññêîé ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà (ìîäåëè ïðîñòðàíñòâà, âðåìåíè
è âîñïðèÿòèÿ), Ìîñêâà 1994, s. 9316; N. Mieczkowskaja, Äâå êàðòèíû ìèðà: ÿçûê
è îáûäåííîå ñîçíàíèå (èíôîðìàöèîííàÿ ôàêòóðà, äåëèìèòàöèÿ ãðàíèö è ñòåðåîòèïîâ), [w:]
Wyraz i zdanie w jêzykach s³owiañskich 5. Opis, konfrontacja, przek³ad, pod red. M. Sarnowskiego
i W. Wysoczañskiego, Wroc³aw 2005, s. 227238; W. Uryson, op. cit., s. 9, Ò.N. Wiendina,
Ðóññêàÿ ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà ñêâîçü ïðèçìó ñëîâîîáðàçîâàíèÿ, Ìîñêâà 1998; Ch. Chojer,
S.J. Nikitina, S.Ì. To³staja, L.N. To³stoj, A. Wierzbicka, W.N. Toporow i in.
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Obraz mocy piekielnych w kulturze
Na kszta³towanie obrazu mocy piekielnych u Rosjan i Polaków wp³yw mia³y
kultury Europy oraz wiata, np. wierzenia Pras³owian (pogañskie), judaizm, chrzecijañstwo. Od czasów mitologicznych z³e duchy okrelano najczêciej mianem
diab³a oraz wymylano mu ró¿ne imiona. Legenda zwi¹zana z diab³em od zawsze
by³a przedmiotem zainteresowania cz³owieka. Nie ma ona podstaw biblijnych,
w Starym Testamencie diabe³ nie by³ przeciwnikiem, ale pomocnikiem Boga.
Pewna czêæ historyków twierdzi, ¿e diabe³ zosta³ stworzony na potrzeby chrzecijañstwa. Przeciwstawianie siê Bogu ma swoj¹ analogiê w mitologii hinduskiej
(opozycja Wryty wobec Indry), perskiej (Arymana wobec Ormuzda), egipskiej
(Seta wobec Horusa), greckiej (Prometeusza wobec Zeusa) oraz skandynawskiej
(Lokiego wobec bogów Asgard).
Pochodzenie Diab³a siêga do Indii, gdzie mia³ on kusiæ Buddê, nastêpnie pod
postaci¹ Arymana przeniós³ siê do Persji. ¯ydzi poznali go podczas niewoli babiloñskiej. Swoje wyobra¿enie Szatana zamienili w Diab³a i przekazali go chrzecijanom. Ów Szatan nie jest czystego pochodzenia semickiego, gdy¿ w czasie swoich wêdrówek poprzez wiat przyswaja³ wiele cech odrzuconych bogów
dawnych religii. U Diab³a mo¿emy odnaleæ korzenie ¿ydowskie, chrzecijañskie,
pogañskie, czarodziejskie, olbrzymiego i upiornego rodu18.
Du¿y wp³yw na kszta³towanie siê obrazu Diab³a we wschodnich jêzykach
s³owiañskich mia³a wp³yw ludowoæ, nie tylko chrzecijañstwo. U S³owian
wschodnich wystêpowa³ wyrany wp³yw irañski, bezporedni b¹d wprowadzony
przez Scytów, przejawiaj¹cy siê w akcentowaniu dualizmu. Hipoteza ta opiera³a
siê na informacji Helmolda, wed³ug którego S³owianie rozró¿niali dobrego i z³ego
boga; ten ostatni zwa³ siê Diabol albo Czernoboh. Ów Diabol mia³ stanowiæ
transpozycjê chrzecijañskiego diab³a, za Czernoboh by³ czarnym bogiem
wziêtym z ikonografii chrzecijañskiej. U S³owian zachodnich aspekty demoniczne
wykazywa³ bóg Swaróg  zniekszta³cona postaæ imienia Swaro¿yc, bêd¹cego
zdrobnieniem od Swarga, albo oznaczaj¹ca jego syna. Bóstwo to by³o równie¿
znane u S³owian wschodnich. U S³owian diab³a uto¿samiano z bogiem grzmotu
zwanym Perkele albo Piru, wystêpowa³o tak¿e wyrane uto¿samienie smoka ze
z³ymi duchami19.
18
19

M. Rudwin, Diabe³ w legendzie i literaturze, Kraków 1999, s. 111113.
Zob. A.M. di Nola, Diabe³. Diabe³ w formach, historii i kolejach losu szatana, a tak¿e o
jego powszechnej a z³owrogiej obecnoci wród wszystkich ludów, od czasów staro¿ytnych, a¿ po
teraniejszoæ, Kraków 2001, s. 7681.
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Najczêciej o diable mówi siê w liczbie pojedynczej, ale diab³ów jest wiele
i s¹ znane pod ró¿nymi imionami, u¿ywamy te¿ wyra¿enia do stu diab³ów, choæ
z³e duchy nale¿a³oby liczyæ w milionach. W Starym i w Nowym Testamencie
podawane s¹ iloci legionów, w których s³u¿¹ diab³y bêd¹ce pod w³adz¹ Szatana.
Zastêpy szatana zosta³y powiêkszone, gdy chrzecijañstwo wypêdzi³o wszystkie
pogañskie bóstwa pod ziemiê. W czasie rozwoju religii chrzecijañskiej na terenie
zachodniego imperium greckich i rzymskich bogów postrzegano jako sprzymierzeñców diab³a. Wystêpuj¹ce w ró¿nych wierzeniach duchy zepchniêto do czeluci piekielnych20.
W ksiêgach biblijnych, oprócz znanych powszechnie terminów diabe³ i demon, odnajdujemy szereg imion w³asnych odnosz¹cych siê do z³ych duchów: np.
Szatan, Lucyfer, Belzebub, Belial. W redniowieczu imiona posiada³y 62 demony,
w XVI wieku by³o ich 79. Oprócz imion diabe³ posiada wiele tytu³ów, jest on
okrelany m.in. jako: bóg wiata, w³adca wiata, w³adca mocarstw powietrza, w³adca ciemnoci, archanio³ upad³y, nieczysty duch, k³amca,
smok, w¹¿, bestia. Istnieje wiele epitetów opisuj¹cych Szatana, np. przeklêty archanio³, buntowniczy archanio³, monarcha piekie³, król ciemnoci
i in. Idea diab³a jest traktowana jako abstrakcja, bajka lub metafora, jest ona
mocno zakorzeniona nie tylko w jêzyku, ale tak¿e w tradycjach i wiadomoci
mas. Szatan, pomimo ¿e jest niedobry, czêsto bywa postrzegany jako mi³y,
sympatyczny i dlatego te¿ jest on lub przeklinany, lub b³ogos³awiony w spo³eczeñstwach21.
Postaæ nadana diab³u w ikonografii chrzecijañskiej wywodzi siê od legendarnych bogów antyku; redniowieczny potwór ³¹czy w sobie wszystkie chrzecijañskie bóstwa, od których pochodzi. Diabe³ w ró¿nych krêgach kulturowych postrzegany jest odmiennie, przybiera zazwyczaj postaæ takich zwierz¹t, jak: lew,
smok, w¹¿, wilk, pies; zamieszkiwa³ w ciele: s³onia, wini, lisa, niedwiedzia. By³
on równie¿ wyobra¿any jako kozio³, wrona, kruk, go³êbica, nietoperz, szczur,
mysz, mucha, kot, robak, ma³pa. Diabe³ by³ czêsto przedstawiany jako smok,
takie wyobra¿enie ukazane jest ju¿ w Ksiêdze Apokalipsy22. Sporód wszystkich
wyobra¿eñ Z³a wród zwierz¹t wizerunek wê¿a wspólny jest wszystkim krajom,
wszystkim ludziom, wszystkim czasom i wszystkim religiom. W¹¿, jako jesienna
konstelacja, wyobra¿a u wszystkich ras nieprzyjaciela boga-s³oñca albo bogawiata23. Diabe³ by³ przedstawiany równie¿ w postaci ludzkiej, lecz posiada³
20
21
22
23

M. Rudwin, op. cit., s. 2835.
Ibidem, s. 4046.
Ibidem, s. 5155.
Ibidem, s. 55.
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czêsto zwierzêce czêci cia³a (np. g³owê, uszy, pysk). W zale¿noci od kultury ma
inny wygl¹d: parê oczu lub ró¿n¹ ich iloæ, jest on na ogó³ blady i szczup³y,
kosmaty; w wyobra¿eniach Kocio³a Wschodniego ma d³ug¹ brodê koloru czerwonego, w³osy równie¿ s¹ tej barwy; ma garb, jego strój bywa najczêciej koloru
czerwonego, ciemnobrunatnego i z³otego. W XIX i XX wieku postaæ diab³a jest
podobna do cz³owieka. Wystêpuje on w stroju galowym, ma ogon, rogi, kopyta
i czêsto pow³óczy jedn¹ nog¹. Ubiera siê w stroje charakterystyczne dla danej
epoki, jest elegancki i b³yskotliwy. Przybiera te¿ postaæ kobiety, czêsto zmienia
p³eæ. Lubi on zak³adaæ stroje wieczorowe, ubiory myliwskie, szkolne mundurki,
togi profesorskie, szaty kap³añskie24.

Jêzykowy obraz mocy piekielnych
Moce piekielne od dawna istniej¹ w jêzyku, czego wyrazem jest odwzorowanie ich obecnoci m.in. w licznych przys³owiach i frazeologizmach. Diabe³, czart,
bies, szatan wystêpuj¹ w relacjach z innymi, np. z anio³em, cz³owiekiem oraz
Bogiem, Panem Bogiem, Panem Jezusem25. Polskie: diabe³, czart, bies, szatan,
rosyjskie: äüÿâîë, ÷¸ðò, áåñ, ñàòàíà  s¹ to¿same pod wzglêdem funkcjonalnym.
W ujêciu teorii jêzykowego obrazu wiata to odrêbne obrazy ró¿nych istot26.
Obrazy mocy piekielnych s¹ budowane w podobny sposób, ale dla ka¿dej postaci
(jak np. diabe³, czart, äüÿâîë, ÷¸ðò) w sposób odrêbny. Natomiast zestawienie
leksemów bies / áåñ jest obrazem tej samej postaci. Dociekania zawarte w tej
czêci pracy maj¹ odpowiedzieæ na pytanie, czy jêzykowy obraz mocy piekielnych odzwierciedlony we frazeologizmach i przys³owiach jêzyka rosyjskiego i polskiego jest zbli¿ony, a je¿eli nie, to wykazaæ ró¿nice w tych obrazach.
Materia³ jêzykowy polski i rosyjski zosta³ zaczerpniêty ze s³owników frazeologicznych, zbiorów przys³ów, powiedzeñ i porzekade³, ze s³owników frazeologicznych oraz s³owników przys³ów polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich27. Ca³oæ
24

Ibidem, s. 5963.
Owe relacje zosta³y omówione wczeniej zob. przypis 1.
W czeszczynie obraz diab³a jest przedstawiany w taki sam sposób, por. Jazykový obraz
èerta v èetinì a poltinì, Kapitol 3, [w:] M. Malinka, Jazykový obraz èerta v èetinì a poltinì na
frazeologickém materiálu a v pøíslovích, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. W. Wysoczañskiego, Wroc³aw 2005, s. 35142. Postaci polskiego diab³a i rosyjskiego ÷¸ðòa, bêd¹ce
ekwiwalentami w ujêciu jêzykowego obrazu wiata, s¹ rozpatrywane jako odmienne postaci. Por.
J. Bartmiñski, Jêzykowe podstawy obrazu wiata, Lublin 2006, s. 242251.
27 S¹ to nastêpuj¹ce ród³a: À.Ê. Áèðèõ, Â.Ì. Ìîêèåíêî, Ë.È. Ñòåïàíîâà, Ñëîâàðü
ôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà, ïîä. ðåä. Â.Ì. Ìîêèåíêî, Ìîñêâà 2001; Â.È.
Äàëü, Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà â äâóõ òîìàõ, ò. 12, Ìîñêâà 1984; Ôðàçåîëîãè÷åñêèé
25
26
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materia³u podzielona zosta³a na kategorie, w sk³ad których wchodz¹ wyra¿enia,
zwroty, frazy, przys³owia, powiedzenia. Moce piekielne s¹ przedstawione jako
oddzielne postacie, np. diabe³, czart (oznaczone cyframi rzymskimi). Tylko kategorie g³ówne (nadrzêdne) podzielone s¹ np. na cechy zewnêtrzne, które mo¿na
przypisaæ diab³u (oznaczane du¿ymi literami), pozosta³e kategorie (podrzêdne) s¹
oznaczone wyt³uszczonym drukiem.
I Obraz diab³a
DIABE£ SAM W SOBIE
A. Cechy zewnêtrzne okrelaj¹ce diab³a28:
jest czarny29, por. Ka¿dy debo³ jest czorny; brzydki, zob. Brzydki jak diabe³;
rogaty30, np. Zamiast anio³a za nogi, z³apa³ diab³a za rogi; Masz roraty, diable
rogaty; stary, por. Móg³by daæ radê nawet i staremu diab³u; ma ogon, zob.
Diabe³ siê w ornat ubra³ i ogonem na mszê dzwoni; Ci¹gn¹æ diab³a za ogon.
ñëîâàðü ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, ñîñòàâèòåëü À.È. Ôåäîðîâ, Ìîñêâà 2001;
Ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà êîíöà XVIIIXX ââ. â äâóõ òîìàõ,
ïîä ðåä. À.È. Ôåäîðîâà, Ìîñêâà 1999; Ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî
ÿçûêà êîíöà ÕVIIIXX â., ïîä ðåä. À.È. Ôåäîðîâà, ò. 12, Íîâîñèáèðñê 1991;
Ôðàçåîëîãè÷åñêèé cëîâàðü póññêîãî ÿçûêà, ïîä ðåä. À.È. Ìîëîòêîâa, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1994;
Ê. Ãþëóìÿíö, Ïîëüñêî-ðóññêèé ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü, ò. 12, Ìèíñê 2004; S. Karolak,
S³ownik frazeologiczny rosyjsko-polski, t. 12, Warszawa 1998; D. i M. Mas³owscy, Przys³owia
polskie i obce od A do Z, Warszawa 2003; À.Ì. Ìåëåðîâè÷, Â.Ì. Ìîêèåíêî, Ôðàçåîëîãèçìû â
ðóññêîé ðå÷è. Ñëîâàðü, Ìîñêâà 2005; Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich,
pod red. J. Krzy¿anowskiego, t. 14, Warszawa 19691978; S. Skorupka, S³ownik frazeologiczny
jêzyka polskiego, t. 12, Warszawa 2002; Ñëîâàðü ôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà,
ïîä ðåä. Â.Ï. Æóêîâà, Ìîñêâà 1987; Ñëîâàðü ðóññêîé ôðàçåîëîãèè. Èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèé
ñïðàâî÷íèê, ïîä ðåä. Â.Ì. Ìîêèåíêî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1998; Ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî
ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, ïîä ðåä. Â. È. ×åðíûøåâà, ò. 1, Ìîñêâà 1950; S³ownik jêzyka polskiego,
pod red. W. Doroszewskiego, t. 1, Warszawa 1958; S³ownik jêzyka polskiego u³o¿ony pod red.
Jana Kar³owicza, Adama Kryñskiego i W³adys³awa Niedwieckiego, t. 1, Warszawa 1952, reprint
wydania z roku 1900; È. Ñíåãèðåâ, Ñëîâàðü ðóññêèõ ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê; Ðóññêèå â ñâîèõ
ïîñëîâèöàõ, Ìîñêâà 1997; R. Stypu³a, S³ownik przys³ów i powiedzeñ rosyjsko-polski i polskorosyjski, Warszawa 2003; R. Stypu³a, S³ownik przys³ów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Warszawa
1974; Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 1, Warszawa 2003; Wielki
s³ownik frazeologiczny rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, pod red. J. Lukszyna, Warszawa 1998;
Ð.È. ßðÿíöåâ, Ðóññêàÿ ôðàçåîëîãèÿ. Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê, Ìîñêâà 1997.
28 Pominiête zosta³y w badanym materiale (w wiêkszoci) porównania, gdy¿ szczegó³owo
opracowa³ je W. Wysoczañski, op. cit., s. 332336; A. Pajdziñska, Odbicie katolicyzmu w polskiej
frazeologii, [w:] Problemy frazeologii europejskiej II, Frazeologia a religia, pod red. A. M. Lewickiego i W. Chlebdy, Warszawa 1997, s. 129135; A. Bierich, Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ
è îáðÿäû â ðóññêîé ôðàçåîëîãèè, [w:] Problemy..., s. 167172.
29 W. Wysoczañski, op. cit., s. 332 i M. Ku³akowska, B. Greszczuk, Frazeologia demoniczna
w utworach religijnych do XVIII wieku, [w:] Problemy..., s. 254.
30 A. Pajdziñska, op. cit., s. 131.
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B. Cechy okrelaj¹ce charakter diab³a31:
jest z³y i z³oliwy32, por. Diabe³ tkwi w szczegó³ach; przebieg³y33, np. Id
z diab³em po jab³ka, zostaniesz bez jab³ek i bez torby; m¹dry, np. Óìåí (óìíûé)
êàê äüÿâîë; Bardziej siê bój diab³a g³upiego ni¿ m¹drego; Dlatego diabe³ m¹dry,
¿e stary; g³upi, por. Bardziej siê bój diab³a g³upiego ni¿ m¹drego; zrêczny,
zwinny, zob. Ëîâîê (ëîâêèé) êàê äüÿâîë; zach³anny, np. Nie dawaj diab³u palca,
bo porwie ca³¹ rêkê; Pozwól diab³u jeden w³osek, on ciê ca³ego pochwyci;
Skorno diôbe³ kogos na nitkê chwëcy, to go wnet na powroze pocygnie dalij;
Wpuæ diab³a do kocio³a, on na o³tarz wlezie; Wziêli diabli krowê, niech wezm¹
i cielê; wszechwiedz¹cy, por. Diabe³ wie, kto, co, gdzie.
C. Zachowanie diab³a, czynnoci, jakie wykonuje:
powoduje negatywne stany rzeczy34, por. Diabe³ co ogonem nakry³; Diabli
kogo / co wziêli; Diabe³ na kim groch m³óci³; wstêpuje / ukrywa siê pod
p³aszczykiem cz³owieka; cz³owiek staje siê opêtany35, por. (Ñàì) äüÿâîë
âñåëèëñÿ; Ñëîâíî äüÿâîë â êîãî âñåëèëñÿ (ïîñåëèëñÿ); Îäåðæèìûé äüÿâîëîì;
boi siê wiêconej wody36, zob. Baæ siê kogo, czego jak diabe³ wiêconej wody;
nic nie jest w stanie pomóc diab³u, nawróciæ go, np. Diab³u i wiecona woda nie
pomo¿e; namalowany jest straszniejszy ni¿ w rzeczywistoci37, zob. Nie taki
diabe³ straszny, jak go maluj¹; Nie taki diabe³ straszny, jak go ksiê¿a maluj¹; nie
potrzebuje snu, np. Diabe³ nie pi; nie traci tego, co posiada, por. Co od diab³a
wysz³o, do diab³a powraca; jest zbêdny w kociele, np. Co po diable w kociele,
kiedy pacierza nie umie; lubi przebywaæ tam gdzie s¹ pieni¹dze, ale ich brak
przyci¹ga go jeszcze bardziej, zob. Gdzie pieniêdzy du¿o, tam jest diabe³ blisko,
gdzie ich nie ma wcale, tam jego siedlisko; bardzo dobrze odgrywa ró¿ne role,
ale na kocielnego siê nie nadaje, zob. Z diab³a kocielny nie bêdzie; to, co jest
z³e, nale¿y do diab³a, por. Nie wemie diabe³ z³ego, bo wie, ¿e jest jego; lichwa
i pochlebstwo jest szacunkiem dla niego, zob. Ëèõâà äà ëåñòü äüÿâîëó â ÷åñòü;
pycha jest z nim zwi¹zana, por. Â óáîãîé ãîðäîñòè äüÿâîëó óòåõà. Óáîãàÿ
ãîðäîñòü  äüÿâîëó ïîòåõà; popiera swoj¹ braæ, np. Ìèë ÷åðò îäíîìó ñàòàíå.
×åðò äüÿâîëó ðîäèìûé; jest taki sam jak diabe³, szatan, bies, czart, por. Jaki
31
32

A. Bierich, op. cit., 169.
W. Wysoczañski, op. cit., s. 332; M. Ku³akowska, B. Greszczuk, op. cit., s. 254; A. Pajdziñska, op. cit., s. 131.
33 Ibidem.
34 A. Pajdziñska, op. cit., s. 131.
35 A. Bierich, op. cit., s. 170.
36 W. Wysoczañski, op. cit., s. 332.
37 Ibidem.
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diabe³ jeden, taki diabe³ dwa; Jeden diabe³ podobny do drugiego; Jaki jedyn
diobo³, taki drugi czert; Õðåí ðåäüêè íå ñëàùå, ÷åðò äüÿâîëà íå ëó÷øå (íå
ëåã÷å); w potrzebie ma dobre zamiary, chce siê nawróciæ, ale szybko zapomina
o swoim postanowieniu, np. Chory diabe³ chcia³ wiêtym zostaæ, jak ozdrowia³,
to o tym zapomnia³; gdy diabe³ jest na weselu duje wiatr, zob. Taka zamieæ, jakby
diabli wesele wyprawiali; Skoro wicher nastaje, mówi¹ na Mazurach: diabe³
jedzie na wesele; na staroæ chce siê nawróciæ, byæ mnichem, pustelnikiem, byæ
pobo¿nym, np. Gdy siê diabe³ zestarzeje, chce zostaæ mnichem (pustelnikiem);
Na staroæ diôbe³ robi siê pobo¿ny; gdy diabe³ jest g³odny, nie pogardzi niczym,
zob. G³odny diabe³ zje i muchy; Jak diabe³ g³odny, to siê i smo³y chwyta; Kiedy
diábo³ má g³ód, to i muszki ¿ere; Jak diabe³ g³odny, to i smo³y siê chwyta;
Diabe³ zje i niedopieczon¹ gruszkê; nie ma dla niego przeszkód, np. Zamknij
diab³u drzwi, to on oknem wejdzie; panuje nad mniejszymi diab³ami, por. Mniejsi
diabli zawsze siê wiêkszego musz¹ baæ diab³a.
DIABE£  ANIO£38
Anio³ nie przebywa tam gdzie diabe³, por. Gdzie diabe³ koczuje, tam anio³
nie nocuje.
DIABE£  CZ£OWIEK
Diabe³ wkrada siê, robi zamieszanie w ¿yciu ludzkim39, por. Nie by³o zmartwienia (k³opotu), to diabli nadali; W kogo diabe³ raz wst¹pi, tego nie opuci;
A co diabe³ robi: stare wdowy li¿e, dzieci smoli, ma³¿eñstwa k³óci; Gdzie siê
diabe³ przymiesza, bez figla nie bêdzie; Z diab³em z³a sprawa, bo ci figla wnet
sp³ata sam albo przez innego; Ka¿dy ma swego diab³a, co mu w kieszeni wiszcze; Diabe³ opêta³ kogo, w kogo wst¹pi³, w kim siedzi, patrzy komu z oczu; chce
zdobyæ duszê cz³owieka40, np. Czyha, jak diabe³ na dobr¹ duszê; kusi ludzi do
grzechu, jest winny z³a tkwi¹cego w nich i ich postêpkach, zob. Kto ma diab³a za
pazuch¹; W kogo diabe³ / szatan wst¹pi³; W kim siedzi szatan / diabe³; Komu
diabe³ patrzy z oczu; Kogo diabe³ / szatan opêta³; Kogo diabe³ skusi³; Kogo
diabli nadali; Kogo diabli bior¹; Kogo diabli nosz¹; potrafi lataæ41, np.
Ëåòèò (íåñåòñÿ) êàê äüÿâîë; sprzyja bogatym, zob. Bogatemu (to i) diabe³
dziecko ko³ysze; tam, gdzie rz¹dzi, cz³owiek jest nêdzarzem, por. Gdzie diabe³
gospodarzem, tam cz³owiek nêdzarzem; nie mo¿e zdzia³aæ wszystkiego, baba jest
38
39
40
41

A. Bierich, op. cit., s. 171.
Ibidem, s. 170.
Ibidem.
Ibidem.
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w stanie go oszukaæ, np. Baba i diab³a oszuka; ma swoich pomocników, zob.
Kiedy diabe³ czego nie doka¿e, to babê nasadzi; trzeba siê trzymaæ od niego
z daleka, por. Chcesz siê podzieliæ z diab³em, szukaj d³ugiej ³y¿ki; wynagradza
wedle swoich kryteriów, zob. Rób diab³u dobrze, to ci siê piek³em odwdziêczy;
Rób diob³u dobrze, a piek³ym sie ci odwdziynczy; ma wiêksz¹ moc ni¿ ludzie,
panuje nad nimi, zob. Wiêcej mo¿e diabe³ ni¿ wszyscy ludzie.
CZ£OWIEK  DIABE£
Cz³owiek chce zadowoliæ diab³a, nie gniewaæ go42, zob. Diab³owi wiecê
zapaliæ; Wszak przys³owie radzi, ¿e i diab³u by wieczkê zapali³; Czasem trzeba
i diab³u wiecê postawiæ; oddaje mu duszê, np. Zaprzedaæ, sprzedaæ, oddaæ
duszê diab³u; nale¿y siê trzymaæ z daleka od diab³a / nie brataæ siê z nim, zob. Nie
gry z diab³em orzechów; kto ma diab³a w rodzinie, ten szybko trafi do piek³a
i bêdzie mu tam dobrze, np. Jak mász dziáb³a strykiem, to sie leko do piek³a
dostaniesz; Kto ma ciotke za diab³ym, temu w piekle bêdzie dobrze; przymierze,
uk³ad z diab³em jest z³y, ale nikt cz³owiekowi w tym nie przeszkadza, por. Kto
chce do diab³a, niech idzie do dwu; Je¿eli chcesz do diab³a jechaæ, wolno, ja ciê
cigaæ nie bêdê; Jak masz iæ do diab³a, id do dziesiêciu; Kto chce iæ do
diab³a, tego nog¹ kopn¹æ; Kto raz z diab³em p³yn¹³, musi go zawsze woziæ; Kto
siê z diab³em brata, to zaklnie i kata; Kto siê z diab³em kumi, to i zakl¹æ umié;
Na tym handlu traci, kto siê z diab³em braci; Na tej sprzedzi straci, kto siê
z diab³em zbraci; nie nale¿y go wzywaæ, zob. Nie trzeba diab³a wo³aæ, bo on
sam przyjdzie.
MIEJSCE PRZEBYWANIA DIAB£A43:
b³oto, por. Czart poka¿e z³oto, a wci¹gnie w b³oto; piek³o, np. Õîòü ê ÷åðòó
(äüÿâîëó) â ïåêëî; Nigdzie diab³u lepiej jak w piekle; rokicina, por. Rozemia³
siê jak diabe³ w rokicinie; Chichocze siê jak diabe³ w rokicinie; kêpa, np.
mieje siê jak diabe³ na kêpie; Trzêsie siê jak diabe³ na kêpie; konopie, por.
mieje siê jak diabe³ w konopiach; sucha wierzba, zob. mieje siê jak diabe³
w suchej wierzbie; za ko³nierzem, np. Mieæ diab³a za ko³nierzem (skór¹).

42
43

Ibidem.
Ibidem, s. 170171.
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II Obraz czarta
CZART SAM W SOBIE
A. Cechy zewnêtrzne okrelaj¹ce czarta44 :
jest czarny45, np. ×åðíûé êàê ÷åðò; rogaty46, zob. Ó ÷¸ðòà íà ðîãàõ;
Ê ÷¸ðòó íà ðîãà; Áîãàòûé, ÷òî ÷åðò ðîãàòûé; Íàøåë ÷åðò êëóáîê, äà íà
ðîãà íå ëåçåò; ma ogon, por. Ïîéìàòü (óõâàòèòü) ÷åðòà çà õâîñò; jest
m³ody, np. Czart m³ody, bo jeszcze bez brody; ma kopyta, por. Êàê áóäòî åãî
÷åðòè êîïûòàìè òîëêóò; jest ³ysy, np. ×¸ðòà ëûñîãî; kulawy, zob. Õðîìîé
êàê ÷åðò; brudny, np. Êàê ÷åðò âûìàçàëñÿ; Ãðÿçíûé êàê ÷åðò; kud³aty, w³ochaty, por. Ëîõìàò (ëîõìàòûé) êàê ÷¸ðò.
B. Cechy okrelaj¹ce charakter czarta47:
jest chytry48, por. Ìóæèê ãëóï êàê ñâèíüÿ, à õèòåð, êàê ÷åðò; straszny, np.
Ñòðàøíûé êàê ÷åðò; ×åðò ÷åðòîì êòî; wszechwiedz¹cy, por. ×¸ðò åãî (èõ)
çíàåò; ×¸ðò çíàåò ãäå; ×¸ðò çíàåò ÷òî; ×¸ðò çíàåò ÷òî (òàêîå); Îäíîìó
÷åðòó èçâåñòíî; zrêczny, zwinny, zob. Ëîâîê (ëîâêèé) êàê äüÿâîë (÷åðò);
zach³anny, np. Äàé ÷åðòó âîëîñ, à îí è çà âñþ ãîëîâó; Czart poka¿e z³oto,
a wci¹gnie w b³oto; interesowny, zob. Czart mu pieni¹dze przénosi, bo mu swòje
deszê zapisé³.
C. Zachowanie czarta, jakie czynnoci wykonuje:
ukrywa siê pod p³aszczykiem cz³owieka; cz³owiek staje siê opêtany49, np.
Ñëîâíî ÷åðò â êîãî âñåëèëñÿ (ïîñåëèëñÿ); namalowany jest straszniejszy ni¿
w rzeczywistoci50, zob. Nie taki czart straszny, jak go maluj¹; rosyjski czart boi
siê tylko modlitwy i kadzid³a, por. Âåðòèòñÿ êàê ÷åðò ïåðåä çàóòðåíåé;
Áîÿòüñÿ êàê ÷¸ðò ëàäàíà; Êàê ÷¸ðò îò ëàäàíà áåæàòü, áåãàòü, óáåãàòü,
îòìàõèâàòüñÿ è ò. ï.; Êàê ÷¸ðò ëàäàíà; Êàê ÷¸ðò îò ëàäàíà; Ëàäàí íà
÷åðòåé, à òþðüìà íà âîðîâ; wa¿ne jest dla niego towarzystwo, np. Çà
êîìïàíèþ (äëÿ äðóæáû) è ÷åðò óäàâèëñÿ (è ìîíàõ æåíèëñÿ); z niemowlêciem
zwi¹zuje siê od pocz¹tku jego narodzin, por. ×åðò ñ ìëàäåíöåì ñâÿçàëñÿ.
44
45
46
47
48
49
50

Ibidem, s. 169.
Ibidem.
M. Ku³akowska, B. Greszczuk, op. cit., s. 254; A. Bierich, op. cit., s. 169.
A. Bierich, op. cit., s. 169.
W. Wysoczañski, op. cit., s. 332 i M. Ku³akowska, B. Greszczuk, op. cit., s. 254.
A. Bierich, op. cit., s. 170.
W. Wysoczañski, op. cit., s. 332.
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Ñâÿçàëñÿ, êàê ÷åðò ñ ìëàäåíöåì; jest pewny siebie, gdy Bóg51 pi, zob. ×åì
÷åðò íå øóòèò, ïîêà áîã ñïèò; nie potrzebuje snu, por. Czart nie pi; je¿eli
co jest tanie, diabe³ w tym macza palce, np. Äåøåâ õðåí, äà ÷åðò ëè â íåì?;
lubi wysok¹ rolinnoæ  rzep (rzepik pospolity), lubi tam siedzieæ, np. Âûñîê
ðåïåé, äà ÷åðò åìó ðàä!; Âåëèê ìîðäâèí (èëè: òàòàðèí, ò. å. ðåïåéíèê), äà
÷åðò ëè â íåì?; nie wszystko, co czart znajduje, zagarnia, np. k³êbek, splot, zob.
Íàøåë ÷åðò êëóáîê, äà áîèòñÿ âçÿòü; Íàøåë ÷åðò êëóáîê, äà íà ðîãà íå
ëåçåò; ucieka do wody, por. Ðàáîòà íå ÷åðò, â âîäó íå óéäåò; wykonuje
ludzkie czynnoci  czesanie, gubi swoje przybory, np.×åðò ÷åñàë, äà è ÷åñàëêóòî ïîòåðÿë; mo¿e uderzyæ go piorun, por. Áåãàåò îò äîìó, áóäòî ÷åðò îò
ãðîìó; pycha jest z nim zwi¹zana, np. Âî âñÿêîé ãîðäîñòè ÷åðòó ìíîãî
ðàäîñòè; lubi siê wyró¿niaæ wród ludzi, por. Âñå ëþäè, êàê ëþäè, îäèí ÷åðò
â êîëïàêå; chwali ciê¿kie wiêzienie, np. Êðåïêà òþðüìà, äà ÷åðò åå õâàëèò
(÷åðò åé ðàä); popiera swoj¹ braæ, np. Ìèë ÷åðò îäíîìó ñàòàíå. ×åðò
äüÿâîëó ðîäèìûé; wszystkie czarty, diab³y, biesy, s¹ takie same, por. Âñå ÷åðòè
îäíîé øåðñòè. Âñå ÷åðòè ðàâíû, âñå òå æ áîáðû; Áóð ÷åðò, ñåð ÷åðò, îäèí
áåñ; Âñå Èâàíû÷è Èâàíîâû äåòêè. Âñå ÷åðòè ðîâíÿêè; Jaki jedyn diobo³, taki
drugi czert; Jeden czort; gdy nie ma siê czym zaj¹æ, zadowala siê tym, co jest,
drobiazgiem, zob. Íå÷åì ÷åðòó èãðàòü, òàê óãîëüåì; ma s³ab¹ wolê, por.
Õðàáåð ãóñàê, äà îñèï. Ñèëåí ÷åðò, äà âîëè íåò; Ìíîãî â ÷eðòå (ó ëèõîãî)
ñèëû, äà âîëè åìó íåò; gdy siê ¿eni, towarzyszy temu wiatr, por. Wiater, jakby
sie czert ¿yni³; nie wie wszystkiego, np. Sam czert nie dojdzie rzeczy.
CZART  ANIO£
Czart udaje anio³a, por. Czart anio³a uda, ale anio³ czarta nie.
CZART  CZ£OWIEK
Czart wkrada siê / robi ba³agan w ¿yciu ludzkim52, por. ×¸ðò äâèíóë / ×¸ðò
ä¸ðíóë; ×¸ðò ä¸ðíóë çà ÿçûê; ×åðò äîãàäàë êîãî; ×åðò ïîïóòàë êîãî; ×åðò
ñóíóë êîãî; ×åðò ïîäìûâàåò, ïîäìàëêèâàåò, äðàçíèò; Ñëîâíî ÷åðò ïîä
ëîêîòü òîëêàåò; Íå áûëî ïå÷àëè, òàê ÷åðòè íàêà÷àëè; Óðîäèëñÿ äåòèíà
êðîâü ñ ìîëîêîì, äà ÷åðò ãîðåëêè ïðèáàâèë; chce zdobyæ duszê cz³owieka53,
wypatruje chciwie dobrej duszy54, por. Êàê ÷åðò çà äóøîé òÿíåòñÿ; Íå ñòîé
51

Polski i rosyjski tekst jest przytaczany wed³ug zapisu s³ownikowego, dlatego te¿ czasami
s³owo Bóg jest pisane ma³¹ liter¹.
52 A. Bierich, op. cit., s. 170.
53 Ibidem.
54 W. Wysoczañski, op. cit., s. 332.
55 A. Bierich, op. cit., s. 170.
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íàäî ìíîé, êàê ÷åðò íàä äóøîé; potrafi lataæ55, zob. Ëåòèò (íåñåòñÿ) êàê
÷åðò; Êàê ÷åðò íà âîçäóõå ëåòàåò (íîñèòñÿ); nie mo¿e zdzia³aæ wszystkiego,
baby nie jest w stanie oszukaæ, np. Áàáà è ÷åðòà ïåðåõèòðèò; Czart z bab¹ nie
poradzi; ma swoich pomocników, zob. Ãäå ÷åðò íå ñëàäèò, òóäà áàáó ïîøëåò;
nie potrzebuje snu, czuwa, zob. Czart nie pi; wynagradza wedle swoich kryteriów,
np. Ñòàâü è ÷åðòó ñâå÷ó: íå çíàåøü, êóäà óãîäèøü (ò. å. â ðàé èëè â àä); ma
rodzinê nie tylko wród czartów, np. Ïðèêàçíûé ÷åðòó áðàò. Ïðèêàçíûé ÷åðòó
äóøó çàëîæèë; ma podw³adnych, por. Äåðåò êîçà ëîçó, à âîëê êîçó, à ìóæèê
âîëêà, à ïîï ìóæèêà, à ïîïà ïðèêàçíûé, à ïðèêàçíîãî ÷åðò; ma do czynienia ze
szlacht¹, zob. Òàùèë ÷åðò îäíîäâîðöåâ â êîðîáå, äà ðàññûïàë ïîä ãîðó; Íåñ
÷åðò ãðèáû â êîðîáå, äà ðàññûïàë ïî áîðó: è âûðîñëè îäíîäâîðöû; Ñîáðàë
÷åðò âñåõ îäíîäâîðöåââ ðåøåòî è ïîíåñ: ãðîì ãðÿíóë, îí è âûâîðîòèë èõ íàä
Âîðîíåæåì; s¹dzi, np. Íå íàì ñóäèòü åãî  åãî ÷åðò îñóäèò; zwi¹zuje, por. Èõ
ñàì ÷åðò ëû÷êîì ñâÿçàë; Ñëîâíî èõ ÷åðò âåðåâî÷êîé ñâÿçàë.
CZ£OWIEK  CZART
Cz³owiek boi siê czarta, np. ×åì ÷¸ðò íå øóòèò; Áîÿòüñÿ êàê ÷¸ðòà
êàêîãî; ×åðò íå äðåìëåò; chce zadowoliæ diab³a, nie gniewaæ go56, zob. Áîãà
çîâè, à ÷åðòà íå ãíåâè!; Áîãó óãîæäàé, à ÷åðòà íå ïåðå÷ü!; Áîãó ñâå÷ó,
à ÷åðòó êî÷åðãó (îæóã, îãàðûø); zawiera z czartem uk³ad57, por. ×¸ðò òåáÿ
(òÿ) çàäàâè (çàäåðè); ×¸ðò áû âçÿë; ×åðò òåáÿ ïîáåðè; ×åðò òåáÿ âîçüìè;
Èäè (ïîøëë) ê ÷åðòó; mo¿na go zamêczyæ, np. Ñîëäàò è ÷åðòà çàìó÷èë (ò. å.
ó÷åíüåì; ñêàçêà); kto k³amie, ten bêdzie mia³ do czynienia z czartem, zob.
Áóäåøü ëóêàâèòü, òàê ÷åðò çàäàâèò; Êòî ëóêàâèò, òîãî ÷åðò çàäàâèò;
Æèâó÷è ïðîñòî, äîæèâåøü ëåò äî ñòà; à êòî ëóêàâèò, òîãî ñêîðî ÷åðò
çàäàâèò; nale¿y siê trzymaæ od niego z daleka, nie brataæ siê z nim, zob. Nie gry
z czartem orzechów; nie nale¿y wzywaæ diab³a, por. Nie wzywaj czarta, bo
pewnie przyjdzie; Nie wo³ej czerta, bo ón sóm przyjdzie.
CZART / CZARCI  DUCHOWNI (POP, ZAKONNIK, MNICH)
Czarci czekaj¹, a¿ pop wyjdzie w goci, wtedy przejmuj¹ jego obowi¹zki np.
Ïîï â ãîñòè, ÷åðòè íà ïîãîñòå; patrzy na popa, np. Ãëÿäèò íà ìåíÿ, êàê
÷åðò íà ïîïà; nie jest dobrym towarzyszem popa, zob. ×åðò ïîïó íå òîâàðèù
(ïîï åãî îáìàíåò); boi siê popa, np. Øåë áû ÷åðò íà ñâàäüáó, äà ïîïà
áîèòñÿ; uczy go, zob. Íå íàøå äåëî ïîïà ó÷èòü, ïóñòü åãî ÷åðò ó÷èò; nie
56
57

Ibidem.
Ibidem.
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jest sprzymierzeñcem zakonnika, por. ×åðò ìîíàõó íå ïîïóò÷èê (åãî ìîíàõ
ïðîâåäåò); zakonnicy i czarci s¹ ulepieni z tej samej gliny58, por. Ìîíàõè äà
÷åðòè îäíîé øåðñòè; pop, kozio³ jest z³y jak diabe³, np. Áîã ñîçäàë òðè çëà:
ïîïà, ÷åðòà è êîçëà.
MIEJSCE PRZEBYWANIA CZARTA59:
bagno, trzêsawisko, zob. Áûëî áû áîëîòî, à ÷åðòè íàéäóòñÿ (áóäóò);
Âîðî÷àåò êàê ÷åðò â áîëîòå; Ïðàâèò êàê ÷åðò áîëîòîì; Áðîäèò, êàê ÷åðò
ïî áîëîòó; Íà áåäó, êàê ÷åðò íà áîëîòî; Îäèí êàê ÷åðò â áîëîòå; Âîëüíî
÷åðòó â ñâîåì áîëîòå îðàòü; Áûëî áû áîëîòî, ÷åðòè áóäóò; Íàøåë ÷åðò
áîòàëî, äà è ñàì åìó íå ðàä (áîòàëî  êîëîêîëü÷èê, âåøàåìûé ñêîòó íà
øåþ); Âñÿêèé ÷åðò â ñâîåì áîëîòå âîðî÷àé!; Âîëüíî ÷åðòó â ñâîåì áîëîòå
îðàòü; Íå õîäè ïðè áîëîòå, ÷åðò óøè îáêîëîòèò; ×åãî ÷åðò â áîëîòå
ñèäèò?  Ñìîëîäó ïðèâûê; toñ, odmêt, por. Âåðòèò êàê ÷åðò â ïóòèíå
(îìóòå); Çàñåë êàê ÷åðò â áó÷àëå (îìóòå, ïó÷èíå); Â òèõîì îìóòå (áîëîòå)
÷åðòè âîäÿòñÿ; oddalone miejsce, które jest przygotowane na karmnik dla zwierz¹t w lesie (czasami zaroniête), por. Ó ÷¸ðòà íà êóëè÷êàõ; piek³o, np. Êàê
÷åðò â ïðåèñïîäíåé; Õîòü ê ÷åðòó (äüÿâîëó) â ïåêëî; przebywa w takich
przedmiotach jak koszyk, drewniana tabakierka, por. Ïðèêðîé òàâëèíêó, ÷åðò
âëåçåò (èç ñêàçêè, ãäå ñîëäàò ïðîíîñèë ãîä ñìåðòü â òàâëèíêå); Íå ðîâåí
÷åðò (ìîðäâèí) íà êîðîáå åäåò (ó ìîðäâû ëóáÿíûå êóçîâüÿ íà òåëåãàõ, âðîäå
êðóãëîãî êîðîáà); mieszka w domu, przeszkadza ludziom, je¿eli go zamieszkuje
jest w nim le, zob. Õîðîø áû äîì, äà ÷åðò æèâåò â íåì; zamieszkuje
domostwa60, np. Âñåëèëñÿ ÷åðò â áîÿðñêèé äîì.
III Obraz biesa
BIES SAM W SOBIE
A. Cechy okrelaj¹ce charakter biesa61:
jest potê¿ny62 , np. Ñèëåí áåñ è ãîðàìè êà÷àåò; Áåñ êà÷àåò ãîðàìè íå
òîëüêî íàìè; Ñèëåí áåñ è ãîðàìè êà÷àåò, à ëþäüìè, ÷òî âåíèêàìè òðÿñåò;
58 W. Chlebda, Áîã, ÷åëîâåê è æèçíü â ïîñëîâèöàõ ñîâåòñêîãî íàðîäà, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska, z. 36, s. 33.
59 A. Bierich, op. cit., s. 170171.
60 È. Ñíåãèðåâ, Ñëîâàðü ðóññêèõ ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê; Ðóññêèå â ñâîèõ ïîñëîâèöàõ,
Ìîñêâà 1997, s. 125.
61 A. Bierich, op. cit., s. 169.
62 Ibidem, s. 170.
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wszechwiedz¹cy, zob. Áåñ åãî (èõ) çíàåò; Áåñ çíàåò ãäå; Áåñ çíàåò ÷òî; Áåñ
çíàåò ÷òî (òàêîå); m¹dry, np. Óìåí (óìíûé) êàê áåñ.
B. Zachowanie biesa, czynnoci, jakie wykonuje:
ukrywa siê pod p³aszczykiem cz³owieka; cz³owiek staje siê opêtany63, por.
Ñëîâíî äüÿâîë (÷åðò, áåñ) â êîãî âñåëèëñÿ (ïîñåëèëñÿ); Îäåðæèìûé äüÿâîëîì
(áåñîì); chwali / popiera swoj¹ braæ, np. Áåñ áåñà è õâàëèò. Ñâîé ñâîåãî
íàõâàëèâàåò; Áåñ áåñà õâàëèò, à ëþäÿì áåäû ëàäèò; bies, diabe³, czart s¹ tacy
sami, por. Áóð ÷åðò, ñåð ÷åðò, îäèí áåñ; nie jest w stanie rozwik³aæ wszystkiego, np. Bies by siê nie doczyta³.
BIES  ANIO£
Wystêpuje w opozycji z anio³em64, bies podjudza, a anio³ pomaga, zob. Àíãåë
ïîìîãàåò, à áåñ ïîäñòðåêàåò.
BIES  CZ£OWIEK
Wkrada siê / robi zamieszanie w ¿yciu ludzkim65, np. ×åðò (áåñ) ïîïóòàë
êîãî; ×åðò (áåñ) ïîäìûâàåò, ïîäìàëêèâàåò, äðàçíèò; Ìóæèê ãîä íå ïüåò,
äâà íå ïüåò, à áåñ ïðîðâåò  âñå ïðîïüåò; utrudnia ¿ycie starszym ludziom,
zob. Ñåäèíà â áîðîäó (ãîëîâó), à áåñ â ðåáðî; ma rodzinê nie tylko wród
czartów, por. Ïðèêàçíûé ÷åðòó áðàò. Ïðèêàçíûé ÷åðòó äóøó çàëîæèë;
Êîçåë äà ïðèêàçíûé  áåñîâà ðîäíÿ; zwi¹zuje siê z pijanym cz³owiekiem, zob.
Bies siedzi w pijanym cz³owieku; Âèíà íàïèòüñÿ  áåñó ïðåäàòüñÿ. Â ïüÿíîì
áåñ âîëåí.
IV Obraz szatana
SZATAN SAM W SOBIE
A. Cechy okrelaj¹ce charakter szatana66:
z³y i z³oliwy67, np. Kto mieje siê jak szatan; namalowany jest straszniejszy
ni¿ w rzeczywistoci, por. Nie taki szatan straszny, jak go czasem maluj¹.
63
64
65
66
67

Ibidem.
Ibidem, s. 171.
Ibidem, s. 170.
Ibidem.
W. Wysoczañski, op. cit., s. 335; M. Ku³akowska, B. Greszczuk, op. cit., s. 255; A. Pajdziñska, op. cit., s. 131.
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Wnioski
Powy¿sze zestawienie mia³o ukazaæ, czy jêzykowo-kulturowy obraz mocy piekielnych zawarty we frazeologizmach i przys³owiach jêzyka rosyjskiego i polskiego
jest zbli¿ony, czy te¿ ca³kowicie odmienny. Wyodrêbnione kategorie przedstawiaj¹:
wspólne kategorie dla obu jêzyków, oddzielne kategorie dla ka¿dego z nich, a tak¿e
oddzielne kategorie oraz ró¿ne obrazy w obydwu jêzykach. Wystêpuj¹ce kategorie
s¹ niezasobne, zawieraj¹ od jednego do kilku wyra¿eñ. Nasycenie wyra¿eniami
zarówno w jêzyku rosyjskim, jak i w polskim jest porównywalne.
Jednostka diabe³ wystêpuje w badanym materiale w najwiêkszej liczbie
w jêzyku polskim, w blisko 90% wyra¿eñ, pozosta³e jednostki to: czart, czort,
bies, szatan. W jêzyku rosyjskim dominuj¹c¹ jest jednostka czart  90%, bies,
diabe³, stanowi¹ razem 10%.
Rosyjskiemu czartowi i polskiemu diab³u s¹ przypisane te same cechy zewnêtrzne. Zarówno jeden, jak i drugi, jest czarny, rogaty, ma ogon. W jêzyku
rosyjskim czart jest wiêkszym potworem, budzi negatywne odczucia, jest brzydki,
³ysy, kulawy, kud³aty, ma kopyta, za w polskim jest stary.
Cechy charakteru mocy piekielnych s¹ zbli¿one w obu jêzykach, diabe³/ czart
jest przede wszystkim z³y, z³oliwy, przebieg³y, interesowny, zach³anny, zrêczny,
zwinny, s¹ to cechy okrelaj¹ce ludzi, o pejoratywnych cechach charakteru, np.
cwaniak, czarny charakter itp.
Zachowanie diab³a w jêzyku polskim mo¿na odnieæ m.in. do chrzecijañskiego grzesznika, który ma s³omiany zapa³, obiecuje poprawê, ale nigdy nie spe³nia
obietnicy; boi siê wiêconej wody, lecz nic nie jest w stanie go nawróciæ itd.
Powoduje on równie¿, tak jak w jêzyku rosyjskim, negatywne stany rzeczy:
przeszkadza, dokucza, popiera diabelsk¹/ czartowsk¹ braæ, jest pazerny, nie pogardza ¿adnym drobiazgiem. W jêzyku rosyjskim obraz czarta nie jest tak negatywny, co prawda boi siê on modlitwy i wiêconej wody, ale tak¿e lubi towarzystwo, chce byæ z kim zwi¹zany, nie jest pewny siebie, gdy Bóg nie pi, lubi siê
wyró¿niaæ, ma s³ab¹ wolê, lubi wysok¹ rolinnoæ. Nie s¹ mu przypisane wy³¹cznie pejoratywne zachowania.
W obu jêzykach wystêpuje relacja czarta/ diab³a z anio³em. Anio³ nie nocuje,
tam gdzie diabe³, unika go, za czart podszywa siê pod anio³a.
W relacji diab³a/ czarta do cz³owieka wystêpuj¹ zbli¿one kategorie. Polskim
obrazom diab³a odpowiadaj¹ rosyjskie obrazy czarta, np. tam, gdzie nie mo¿e on
czego zdzia³aæ, posy³a siê babê. Dla Polaków diabe³ ma silniejsz¹ moc ni¿ ludzie,
sprzyja bogatym; a dla Rosjan lubi on zabawê, lata, jest opiekunem szlachty.
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Rosyjska i polska relacja cz³owieka do diab³a/ czarta jest równie¿ zbli¿ona.
Cz³owiek boi siê mocy piekielnych, chce je zadowoliæ, oddaje im swoj¹ duszê.
W jêzyku rosyjskim czarta mo¿na zamêczyæ, nie jest on taki niezniszczalny
i wszechmocny, nie mo¿na natomiast k³amaæ, bo wtedy ma siê z nim do czynienia, jest siê najczêciej karanym przez niego.
Tylko w jêzyku rosyjskim zosta³a uwidoczniona relacja czarta z duchownymi,
np. z popem, zakonnikiem, mnichem. Nie s¹ oni w dobrych kontaktach, jeden
chce pouczaæ drugiego.
Wspólnym miejscem przebywania diab³a/ czarta dla Rosjan i Polaków jest
piek³o, pozosta³e miejsca s¹ charakterystyczne dla ka¿dego z jêzyków. Dla Rosjan
czart mieszka w bagnie, odmêcie, oddalonym miejscu, tabakierce, koszyku,
domu, zbli¿a siê on do ludzkich mieszkañ, przedmiotów, za dla Polaków jest on
postaci¹ oddalon¹, zamieszkuje b³oto, rokicinê, konopie, such¹ wierzbê.
Ma³o zasobne okaza³y siê kategorie opisuj¹ce biesa i szatana, owe moce maj¹
równie¿ odniesienia pejoratywne. Bies wystêpuje w relacji z anio³em, cz³owiekiem. Obraz szatana ma znikome odzwierciedlenie w jêzyku.
Analiza badanego materia³u wykazuje, ¿e ka¿dy jêzyk rozwija³ siê inaczej
i brakuje wspólnych obrazów opisuj¹cych dane jêzyki. Jêzykowo-kulturowy obraz
mocy piekielnych, ich odrêbnych postaci, przedstawiony we frazeologii i paremiologii jêzyka polskiego i rosyjskiego pokrywa siê rzadko, gdy¿ ka¿dy jêzyk rozwija³
siê w ró¿nych warunkach i w innej kulturze.
Ðåçþìå
ßçûêîâàÿ è êóëüòóðíàÿ êàðòèíà ñèë àäà âî ôðàçåîëîãèè è ïàðåìèîëîãèè
ïîëüñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ
Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ÿçûêîâîé êàðòèíû ñèë àäà âî ôðàçåîëîãèè è
ïàðåìèîëîãèè ðóññêîãî è ïîëüñêîãî ÿçûêîâ. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíî ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðíîé
êàðòèíû ñèë àäà; óêàçàí ýìïèðè÷åñêèé ìàòåðèàë, êîòîðûé ñîñòîèò èç êàòåãîðèé è
ïîäêàòåãîðèé; â èõ ñîñòàâ âõîäÿò, ñðåäè ïðî÷åãî, âíåøíèå ÷åðòû äüÿâîëà/÷åðòà/áåñà, à òàêæå
÷åðòû õàðàêòåðà. Îíè (÷åðò, äüÿâîë) óêàçàíû â ðåëÿöèÿõ ñ äðóãèìè, íàïð. ñ ÷åëîâåêîì,
àíãåëîì, äóõîâíûì ëèöîì. Ïðîâåäåííûå ðàññóæäåíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ñèë àäà, çàôèêñèðîâàííàÿ âî ôðàçåîëîãèè è ïàðåìèîëîãèè ðóññêîãî è
ïîëüñêîãî ÿçûêîâ, îòëè÷àåòñÿ äðóã îò äðóãà.
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Summary
Linguistic and cultural image of infernal powers in phraseology and paremiology
of Russian and Polish language

The aim of this article is to present fragments of image of infernal powers and their relationships
to other characters which were depicted in idiomatic expressions and proverbs of Russian and Polish
language. The analysis of the material presented in this work shows identities and dissimilarities
revealed in linguistic image of internal powers (devil, evil spirit, fiend, Satan): both features which are
characteristic to infernal powers only and features characteristic to infernal powers and human
beings. The article describes the relationships between man, priest and angel as well as appearance
and behavior of infernal powers. The line of thought reveals that, despite common religious roots and
customs, linguistic image of infernal powers in Russian and Polish language is different.
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Àêñèîëèíãâèñòè÷åñêàÿ êàðòèíà ñîâðåìåííîé
äåéñòâèòåëüíîñòè â òåêñòàõ ðîññèéñêèõ õèïõîïîâöåâ
Àíàëèç àêñèîëîãè÷åñêîãî ÿçûêà òåêñòîâ ðîññèéñêèõ õèïõîïîâöåâ
îõâàòûâàåò øèðîêî ïîíèìàåìûå îòíîøåíèÿ ÿçûêà è êóëüòóðû. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ ýôôåêòîâ òàêîãî àíàëèçà ñëåäóåò ó÷åñòü òàêèå
ïîíÿòèÿ, êàê ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà è âèäåíèå ìèðà, ñóáúåêòèâíàÿ
èíòåðïðåòàöèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, homo loquens, ò.å. ñóáúåêò, ñîâåðøàþùèé êîíöåïòóàëèçàöèþ ìèðà, è îöåíî÷íûé ÿçûê.
Ñîãëàñíî Å. Áàðòìèíüñêîìó ïîä ïîíÿòèåì ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà ìû
áóäåì ïîíèìàòü ñîäåðæàùóþñÿ â ÿçûêå, ðàçëè÷íûì ñïîñîáîì âåðáàëèçîâàííóþ èíòåðïðåòàöèþ äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ðåàëèçóåòñÿ â âèäå
êîìïëåêñà ñóæäåíèé î ìèðå1.
Ïðèâèëåãèðîâàííîé îñíîâîé äëÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà
ÿâëÿåòñÿ ñëîâàðíûé ñîñòàâ ÿçûêà, ÿâëÿþùèéñÿ êëàññèôèêàòîðîì
îáùåñòâåííîãî îïûòà è ñîäåðæàùèé èíâåíòàðü ïîíÿòèé ñîöèàëüíî,
ýêçèñòåíöèàëüíî è êóëüòóðîëîãè÷åñêè ðåëåâàíòíûõ. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü,
÷òî â êàðòèíå ìèðà, ñîäåðæàùåéñÿ â ðóññêîì ÿçûêå, òàê êàê è â ëþáîì
äðóãîì ÿçûêå, èìåþòñÿ êàê óíèâåðñàëüíûå ýëåìåíòû, òàê è òå, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ êóëüòóðîëîãè÷åñêè ñïåöèôè÷åñêèìè.
Ïîä ïîíÿòèåì âèäåíèå ìèðà ìû áóäåì ïîíèìàòü, ñîãëàñíî Å. Áàðòìèíüñêîìó, ñóáúåêòíî-êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ôàêòîð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì ñïîñîáoì ñóæäåíèÿ îá îáúåêòå, î åãî êàòåãîðèçàöèè, î âûáîðå
ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ îáúåêò â êîíêðåòíûõ âûñêàçûâàíèÿõ
è çàïå÷àòëåííûõ â çíà÷åíèÿõ2. Ïðèíÿòàÿ òàêèì îáðàçîì òî÷êà çðåíèÿ
ñóáúåêòà ôóíêöèîíèðóåò êàê êîìïëåêñ ñóæäåíèé è îöåíîê ïî ïîâîäó
äàííîãî îáúåêòà (ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ), êîòîðûå îáðàçóþò ñîäåðæàíèå ñëîâ
è âûñêàçûâàíèé.
1
2

J. Bartmiñski, Jêzykowe podstawy obrazu wiata, Lublin 2006, c. 12.
Ibidem, c. 78.
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Ïîíÿòèå îöåíî÷íûé ÿçûê â Ñòèëèñòè÷åñêîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå
ðóññêîãî ÿçûêà3 îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ðàçíîóðîâíåâûõ ÿçûêîâûõ
åäèíèö, îáúåäèíåííûõ îöåíî÷íîé ñåìàíòèêîé è âûðàæàþùèõ
ïîëîæèòåëüíîå èëè îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ñóáúåêòà ê ñîäåðæàíèþ
ðå÷è. Ñàìà îöåíêà îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó ñîáñòâåííî ÷åëîâå÷åñêèõ êàòåãîðèé.
Îíà çàäàíà ôèçè÷åñêîé è ïñèõè÷åñêîé ïðèðîäîé ÷åëîâåêà, åãî áûòèåì
è ÷óâñòâîâàíèåì. Ïî ìíåíèþ Í.Ä. Àðóòþíîâîé, îöåíêà ñîöèàëüíî
îáóñëîâëåíà. Åå èíòåðåïðåòàöèÿ çàâèñèò îò íîðì, ïðèíÿòûõ â òîì èëè
èíîì îáùåñòâå èëè åãî ÷àñòè. Ìèðîâîççðåíèå è ìèðîîùóùåíèå,
ñîöèàëüíûå èíòåðåñû è ìîäà, ïðåñòèæíîñòü è íåêîòèðóåìîñòü ôîðìèðóþò
è äåôîðìèðóþò îöåíêè4. Âàæíåéøåé îñîáåííîñòüþ îöåíêè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
â íåé âñåãäà ïðèñóòñòâóåò ñóáúåêòèâíûé ôàêòîð, âçàèìîäåéñòâóþùèé
ñ îáúåêòèâíûì. Ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà ñâÿçàíà ñ âûðàæåíèåì ýìîöèîíàëüíîãî îòíîøåíèÿ ñóáúåêòà ê îáúåêòó. Â ÿçûêå îíà ðåïðåçåíòèðóåòñÿ
ïðåæäå âñåãî ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûìè ëåêñåìàìè. Â ïðîöåññå îöåíêè,
êàê çàìå÷àåò Ë.À. Ñåðãååâà, ñóáúåêò îïèðàåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, íà ëè÷íîå
âîñïðèÿòèå, à ñ äðóãîé  íà ñòåðåîòèïíûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáúåêòå
è øêàëó îöåíîê, ïîñêîëüêó îöåíî÷íûå ìíåíèÿ, êàê è ëþáûå äðóãèå, âñåãäà
âûñêàçûâàþòñÿ â ðàìêàõ êîíöåïòóàëüíîé ñèñòåìû íîñèòåëåé ÿçûêà5.
Â íàøåì ñëó÷àå íîñèòåëÿìè ÿçûêà ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè õèï-õîï
ñóáêóëüòóðû. Òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì äëÿ ñóáúåêòèâíîé èíòåðïðåòàöèè äåéñòâèòåëüíîñòè õèïõîïîâöàìè,  ýòî âûðàæåíèå èìè ïðè ïîìîùè
îöåíî÷íûõ ñòðóêòóð ñóáúåêòèâíîãî êîìïîíåíòà, îïðåäåëÿþùåãî ïîëîæèòåëüíîå èëè îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ñóáúåêòà ê äàííîìó îáúåêòó
äåéñòâèòåëüíîñòè. Òàêîé êîìïîíåíò ÷àñòî ïðåäñòàâëåí â âèäå îòíîøåíèé
íðàâèòüñÿ / íå íðàâèòüñÿ, öåíèòü / íå öåíèòü, îäîáðÿòü / íå îäîáðÿòü.
Ñàì õèï-õîï ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíî èç òå÷åíèé ñîâðåìåííîé
ìîëîäåæíîé ñóáêóëüòóðû. Ñîãëàñíî Ñëîâàðþ ìåòîäè÷åñêèõ òåðìèíîâ
ñóáêóëüòóðà  ýòî ñîâîêóïíîñòü ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ
(íîðì, öåííîñòåé, ñòåðåîòèïîâ, âêóñîâ è ò.ï), âëèÿþùèõ íà ñòèëü æèçíè
è ìûøëåíèÿ îïðåäåëåííîé îáùíîñòè ëþäåé. Íîñèòåëåé îïðåäåëåííîé
ñóáêóëüòóðû îòëè÷àåò íàáîð ïðåäïî÷òèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè,
íîðì ïîâåäåíèÿ (â òîì ÷èñëå è ðå÷åâîãî), âçàèìîîòíîøåíèé è âçàèìî3 Ñòèëèñòè÷åñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, ïîä ðåä. Ì.Í. Êîæèíîé,
Ìîñêâà 2006, ñ. 139
4 Í.Ä. Àðóòþíîâà, Òèïû ÿçûêîâûõ çíà÷åíèé. Îöåíêà. Ñîáûòèå. Ôàêò, Ìîñêâà 1988,
ñ. 6.
5 Ë.À. Ñåðãååâà, Ïðîáëåìû îöåíî÷íîé ñåìàíòèêè, Ìîñêâà 2003, ñ. 68.
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äåéñòâèé6. Ñóáêóëüóòðà õèï-õîï, êàê çàìå÷àåò ïîëüñêàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà
Å. Êîëîäçåé÷èê, ïîä÷åðêèâàåò ñâîå îòëè÷èå ïî îòíîøåíèþ ê îôèöèàëüíîé
êóëüòóðå â âèäå ñâîåãî ñïåöèôè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. Îíà ìàíèôåñòèðóåò
ïðàâî ëè÷íîñòè íà ñâîáîäíûé âûáîð ñîáñòâåííîãî ñòèëÿ, ñïîñîáà
ìûøëåíèÿ è èñïûòûâàíèÿ îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè7. Ñóáêóëüòóðà,
îäíàêî, íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíîãî öåëîãî. Îíà, ïî ìíåíèþ
Á.Ò. Ùåïàíñêîé, îïèðàåòñÿ íà êóëüòóðíûé êîä è îðèåíòèðîâàíà íà
ïîñòîÿííûé äèàëîã ñ êóëüòóðîé. Ýòîò äèàëîã ìîæåò ïðèíèìàòü ôîðìû
îáíîâëåíèÿ êóëüòóðû, åå ðàçâèòèÿ, âîññòàíîâëåíèÿ òðàäèöèé èëè ïðîòèâîñòîÿíèÿ, ðàçðóøåíèÿ, íî ýòî íåîáõîäèìûé ýëåìåíò ñîìîñîçíàíèÿ è ñàìîîïðåäåëåíèÿ ñóáêóëüòóð8.
Õèïõîï â Ðîññèè íà÷èíàëñÿ ñ íåëåãàëüíûõ êàññåò, êîòîðûå ñî âòîðîé
ïîëîâèíû 80-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè çàâîçèëèñü â òîãäà åùå
ÑÑÑÐ èç ñòðàí çàðóáåæüÿ. Õîïîâàÿ êóëüòóðà îôèöèàëüíî ñòàëà äîñòóïíîé
â Ðîññèè â êîíöå 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, êîãäà â Ìîñêâå íà÷àëè îòêðûâàòüñÿ
ìíîãî÷èñëåííûå øêîëû äëÿ áðåéêòàíöîðîâ. Ñ ýòîãî âðåìåíè â áîëüøîì
êîëè÷åñòâå, ïðåæäå âñåãî â Ìîñêâå è â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, à ïîòîì ïî âñåé
ñòðàíå íà÷àëè îðãàíèçîâàòüñÿ õèï-õîï ôåñòèâàëè.
Â ñâîåì òâîð÷åñòâå õèïõîïîâöû ïîä÷åðêèâàþò íåçàâèñèìîñòü
ìûøëåíèÿ, íåïîäâåðæåííîñòü àâòîðèòåòàì, øàáëîíàì, òðàäèöèÿì. Îíè
îòëè÷àþòñÿ ñìåëîñòüþ âèäåíèÿ ìèðà. Â õîïîâûõ òåêñòàõ óïîòðåáëåíèå
îöåíî÷íûõ ôàêòîðîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ñèëüíûõ ñðåäñòâ
åñòåñòâåííî-ÿçûêîâîé àðãóìåíòàöèè. Îöåíêà â òåêñòàõ õèïõîïîâöåâ
îáëàäàåò òàêæå àðãóìåíòàòèâíîé ñèëîé. Ýòî íå òîëüêî ñîîáùåíèå î ôàêòàõ,
â îöåíêå ñîäåðæèòñÿ òàêæå ñèëüíûé ðåêîìåíäàòåëüíûé çàðÿä. Îíà ÿâëÿåòñÿ
ñðåäñòâîì ìàíèôåñòàöèè òî÷êè çðåíèÿ è îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ íà àäðåñàòà.
Èíòåðåñíû â ýòîì îòíîøåíèè óæå ñàìè íàçâàíèÿ ãðóïï ðîññèéñêèõ
èñïîëíèòåëåé õèï-õîï ëèðèêè, â êîòîðûõ ìîæíî îòìåòèòü ÿðêóþ
îöåíî÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó, íàïð: Áåëûå áðàòüÿ, Áåñêîíå÷íûå ìûñëè,
Äåðåâî Æèçíè, Êîíôëèêò, Ìàíèÿ Âåëè÷èÿ, Íåñòàíäàðòíûé âàðèàíò,
Õóäîæíèê ñëîâ.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â ëèòåðàòóðå, ïîñâÿùåííîé ïðîáëåìå
ñóáêóëüòóð, ïîíÿòèÿ ðýï è õèï-õîï ÷àñòî ñìåøèâàþòñÿ. Ìû òàêæå
6
7

Ý.Ã. Àçèìîâ, À.È. Ùóêèí, Ñëîâàðü ìåòîäè÷åñêèõ òåðìèíîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1999, ñ. 276.
E. Ko³odziejczyk, Subkultura hip-hop jako nowa forma m³odzie¿owej aktywnoci, [â:] Jêzyk a kultura, t. 18, pod red. A. D¹browskiej i A. Burzyñskiej-Kamienieckiej, Wroc³aw 2006,
ñ. 241253, ñ. 246
8 Ò. Ùåïàíñêà [online] <www.poehaly.narod.ru/subcult-f.htm>.
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áóäåì óïîòðåáëÿòü èõ êàê ñèíîíèìû, õîòÿ ïåðâîå èç íèõ îáîçíà÷àåò
âîêàëüíûé ðå÷èòàòèâ, à âòîðîå îòíîñèòñÿ ê òâîð÷åñòâó è õèï- õîïîâîé
ñóáêóëüòóðå â öåëîì.
Ðåçóëüòàòû ìèðîïîíèìàíèÿ õèïõîïîâöàìè ïîìîãàþò àêòóàëèçèðîâàòü
òó èëè èíóþ ñåìó êàòåãîðèè îöåíêè. Òàêàÿ îöåíêà èìååò àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé õàðàêòåð. Îíà âûðàæàåòñÿ îòáîðîì ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ,
îöåíî÷íûé êîìïîíåíò êîòîðûõ îòðàæàåò ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå
õèïõîïîâöåâ ê îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. Îöåíî÷íîñòü â òâîð÷åñòâå
õèïõîïîâöåâ ÿâëÿåòñÿ òàêæå íåîáõîäèìûì ýëåìåíòîì èíôîðìàöèè îá
îêðóæàþùåì ìèðå. Îíà èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ïðîöåññå êîíöåïòóàëèçàöèè
äåéñòâèòåëüíîñòè. Îöåíî÷íîñòü â õèïõîïîâîì òâîð÷åñòâå ïðèñóùà íà
óðîâíå êîíöåïòóàëèçàöèè ÿâëåíèé, îáúåêòîâ, âåùåé, êîòîðûå óçíàþòñÿ
è âûäåëÿþòÿ õèïõîïîâöàìè â èõ òâîð÷åñòâå. Îöåíî÷íîñòü â òåêñòå, êàê
çàìå÷àåò ïîëüñêèé èññëåäîâàòåëü ß. Ïóçûíèíà, ÿâëÿåòñÿ âàæíûì âîïðîñîì
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåìàíòèêè ïîíèìàíèÿ, à òàêæå æàíðîâîé è ñòèëèñòè÷åñêîé
õàðàêòåðèñòèêè ðàçíîãî âèäà òåêñòîâ9. Ïî ìíåíèþ ß. Ïóçûíèíû, äëÿ
ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà òåêñòà ñ öåëüþ åãî ïîëíîé àêñèîëîãè÷åñêîé õàðàêòeðèñòèêè íåîáõîäèìî:
1. Íàçâàòü ñóáúåêò, ïðîâîäÿùèé îöåíî÷íóþ õàðàêòåðècòèêó.
2. Îïðåäåëèòü îáúåêò (îáúåêòû) îöåíêè.
3. Îòâåòèòü íà âîïðîñ, ÿâëÿþòñÿ ëè îöåíêè ïîëîæèòåëüíûìè èëè îòðèöàòåëüíûìè.
4. ßâëÿåòñÿ ëè îöåíî÷íûé ÿçûêîâîé ìàòåðèàë ýìîöèîíàëüíî
íàñûùåííûì.
5. Äàòü õàðàêòåðèñòèêó ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ è ñòèëèñòè÷åñêèõ ïðèåìîâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïîñòðîåíèÿ àêñèîëîãè÷åñêîãî âûñêàçûâàíèÿ10.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ìû ñîñðåäîòî÷èì âíèìàíèå íà âåðáàëüíûõ êîìïîíåíòàõ òåêñòîâ ðîññèéñêèõ ðýïåðîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îíè âûðàæàþò
ñâîå îòíîøåíèå ê ðàçíûì ôàêòàì, ÿâëåíèÿì è îáúåêòàì äåéñòâèòåëüíîñòè.
Èñòî÷íèêîì äëÿ íàøåãî àíàëèçà ïîñëóæèë òåêñòîâîé ìàòåðèàë
(150 òåêñòîâ) ïîïóëÿðíûõ â Ðîññèè àâòîðîâ è ècïîëíèòåëåé õèïõîïîâîãî
ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, ïîìåùåííîãî íà ñàéòå: <http://rapsubs.com.ua/modules.php?name=Raptext>.
Îá àâòîðàõ õèïõîïîâûõ òåêñòîâ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äëÿ íèõ õàðàêòåðíî
ïåðåîñìûñëåíèå òðàäèöèîííûõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ óñòàíîâîê ê ìèðó
9 J. Puzynina, Wokó³ jêzyka wartoci, [â:] Jêzyk w krêgu wartoci, pod red. J. Barmiñskiego,
Lublin 2003, ñ. 31.
10 Ibidem, ñ. 3132.
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è ÷åëîâåêó, ñóùåñòâóþùèõ ýòàëîíîâ ïîçíàíèÿ, êóëüòóðíûõ öåííîñòåé. Îíè
ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè òèïè÷íîãî îáðàçöà ãîðîäñêîé, óëè÷íîé
êóëüòóðû. Õèïõîïîâûå ïîýòû ìíîãîå âçÿëè èç ýñòåòèêè òàê íàçûâàåìîé
äâîðîâîé æèçíè, îäíîé èç ÷åðò êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ õâàñòîâñòâî êàê ñïîñîá
ñàìîóòâåðæäåíèÿ. Ïðèìåðîì, ïîäòâåðæäàþùèì íåóìåðåííîå âîñõâàëåíèå
õèïõîïîâöàìè ñâîèõ äîñòîèíñòâ, ìîæåò ñëóæèòü îöåíî÷íîå îòíîøåíèå
ê ñåáå, ê ðàçíûì àñïåêòàì ñâîåãî òâîð÷åñòâà, ñâîèõ ðèôì. Ïðèâåäåì
ïðèìåðû: êóïàþñü â ñëàâå, ÿ çâåçäà, Ñîëíöå íà íåáå? Îíî ñâåòèò äëÿ ìåíÿ,
íàøå èìÿ áóäåò ïeðâûì íà ïüåäåñòàëå, ìû îñòàåìñÿ ïåðâûìè, çäåñü
òðèóìô áëèçêî, ãëàäèàòîð, ãàìëåò, ñïåöèàëèñò, àëìàç, ïàí, óëè÷íîãî
òàêòà äæåíòåëüìåí, äæåíòåëüìåí óäà÷è. Îöåíî÷íûå ñëîâà è ôðàçû ñî
çíàêîì ïëþñ îòíîñÿòñÿ ïðåæäå âñåãî ê ñîáñòâåííîìó òâîð÷åñòâó, íàïð.:
íàøè ðèôìû ðîæäàþòñÿ íåèçìåííûìè, ïðàâäèâûe ñëîâà â ïàìÿòè
îñòàþòñÿ, ñòèõ âûðàæåò ñâîåoáðàçíûé ýêñòàç, àëìàçû, ìû äåëàåì áèòû
øèêàðíûìè, ïîýçèÿ óëèö, â ìàãè÷åñêîì òàíöå çàðèôìîâàííûõ ñòðîê, âñÿ
ñóòü, äåëèêàòíîñòü ôðàç âûðàçèìà â óíèôîðìå ñêðîìíîãî áåññòûäñòâà,
íîâûå ïðîñòîðû ëèðè÷åñêèõ óçîðîâ, ñòðîêè êàê ìèôû. Äëÿ õèïõîïîâöåâ ðýï
 ýòî ìóçûêà áåç ïðåãðàä, ðýï òî÷åí êàê áèëüÿðä, èçÿùåí êàê áîäè-àðò, îí
áåðåò çà äóøó, ïðîáèâàåò äóøó, êà÷àåò øàð çåìíîé, äàåò æèçíü, çâóêîâàÿ
âîëíà (ðýïà) âçðûâàåòñÿ îá ñêàëû, ñìåòàÿ íà ñâîåì ïóòè âñå ñòåíû
è ïðåãðàäû. Ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè êàñàþòñÿ òàêæå íðàâñòâåííûõ ÷åðò
èñïîëíèòåëåé õèï-õîïà, èõ îòíîøåíèé ñ ïóáëèêîé, íàïð.: ïðàâäà çà íàìè,
îòâå÷àþ çà ñëîâî, ìû ëå÷èì æèâîé âîäîé, îñâáîæäàåì èç-ïîä àðåñòà
ïðåäðàññóäêîâ, ïðèíîñèì òåïëûé âîçäóõ, ÷åñòü ñâîåãî ãîðîäà ÿ çàùèùàþ
ìèêðîôîíîì, ìû äàåì îòâåòû, ïîäíèìàåì âîëíó óäàðíîé ñèëû, ìû íå
îñòàâèì âàñ â õîëîäå, ó íàñ âñå, ÷òî íóæíî ïðîòèâ ôàëüøè. Ñëåäóåò
ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì Ý. Êîëîäçåé÷ûê, êîòîðàÿ çàìå÷àåò, ÷òî îöåíî÷íàÿ
ëåêñèêà, çà êîòîðîé ñêðûâàåòñÿ ìèð ïîëîæèòåëüíûõ öåííîñòåé, íå ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ òîëüêî îäíèõ õèïõîïîâöåâ. Îíà ïðèíàäëåæèò ê ñôåðå
îáùå÷åëîâå÷åñêîé àêñèîëîãèè, íî õèïõîâöû âîêðóã ýòèõ öåííîñòåé
ñîçäàþò ñâîé êîäåêñ ïîâåäåíèÿ11.
Êàðòèíà òâîðöîâ  èñïîëíèòåëåé õèïõîïîâîé ìóçûêè ñîäåðæèò íå
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûé îöåíî÷íûé ÿçûêîâîé ìàòåðèàë. Â òåêñòàõ
õèïõîïîâöåâ îáðàùàþò âíèìàíèå îöåíî÷íûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ, êîòîðûå
îòðèöàòåëüíî õàðàêòåðèçóþò ìóçûêó è òåêñòû êîíêóðåíòíûõ èñïîëíèòåëåé
ðýïîâîé ìóçûêè. Èõ òåêñòû  ýòî: îòðàâëåííàÿ âîäà, ëæèâàÿ ðå÷ü,
11

E. Ko³odziejczyk, op. cit., ñ. 248.
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ïîâòîðû, ïóñòûå ðàçãîâîðû, áåññâÿçíûå ñòðîêè, ôàëüøèâûé áðåä èçáèòûõ
ôðàç, ñóõîñòü ñëîâ, ãëóáèíà ìîòèâà íå íàñòîëüêî ãëóáîêà, êàê òðåáóåò
äèëëåììà ìèðà. Êîíêóðåíöèÿ ñðåäè ðýïåðîâ  ýòî èìïðoâèçèðîâàííàÿ
áèòâà íà ñëîâà, òàê íàçûâàåìûé áîé. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíêóðåíöèè ðýïåðû
÷àñòî óïîòðåáëÿþò ñëîâî âîéíà, ïîä÷åðêèâàÿ çíà÷åíèå åå ðåçóëüòàòîâ: ýòî
ëèáî ñìåõ è ïðåíåáðåæåíèå, ëèáî ÷åñòü è óâàæåíèå. Â òåêñòàõ õèïõîïîâöåâ
íåðåäêî óïîòðåáëÿþòñÿ ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âîåííîé
òåìàòèêîé. Îöåíèâàþùèìè ÿçûê òåêñòîâ ðýïåðîâ ÿâëÿþòñÿ: ìå÷è îãíåííûå,
âåðíûå ñòðåëêè, ñòðåëà òî÷íàÿ, ÷èñòàÿ è ïðî÷íàÿ, ñëîâà  ýòî ïóëè,
áîìáû, ïîðöèè ñâèíöà.
Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû îöåíî÷íîãî ÿçûêà õèïõîïîâûõ òåêñòîâ
îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì óðîâíåì ýìîöèîíàëüíîé íàñûùåííîñòè, ÷òî, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, ñîçäàåò âîçìîæíîñòü îáðàòèòü âíèìàíèå íà ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñàìèõ àâòîðîâ òåêñòîâ, à òàêæå íà èíäèâèäóàëüíóþ
ðåàëèçèöàöèþ ÿçûêîâîãî îñìûñëåíèÿ îáúåêòîâ äåéñòâèòåëüíîñòè.
Õèïõîïîâàÿ ñóáêóëüòóðà, êàê è äðóãèå ñóáêóëüòóðû, äåìîíñòðèðóåò
ñâîå îòëè÷èå îò îôèöèàëüíîé êóëüòóðû. Îíà ïîä÷åðêèâàåò ïðàâî íà âûáîð
ñîáñòâåííîãî ñòèëÿ æèçíè, ïðàâî íà ñïîñîá ìûøëåíèÿ è èñïûòûâàíèÿ
ìèðà. Ðîññèéñêèå ðýïåðû â ñâîèõ òåêñòàõ îáðàùàþò âíèìàíèå íà âàæíûå
äëÿ íèõ ñôåðû îáùåñòâåííîé æèçíè. Àíòðîïîöåíòðè÷íîñòü îöåíî÷íîãî
ÿçûêà îñíîâàíà íà ìíîãîñòîðîííåì âèäåíèè õèïõîïîâöàìè ìèðà. Èõ
ïðåäðàñïîëîæåíèÿ è ýêçèñòåíöèàëüíûå íóæäû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îöåíêè îáúåêòîâ èëè ÿâëåíèé äåéñòâèòåëüíîñòè. Èíòåðåñíûì â ýòîì
îòíîøåíèè ÿâëÿåòñÿ õèïõîïîâûé îöåíî÷íûé ÿçûê âëàñòè, ïîëèòèêîâ,
ìèëèöèè. Îáðàùàåò âíèìíèå ôàêò, ÷òî ýòîò ÿçûê ñîäåðæèò òîëüêî
íåãàòèâíûå îöåíêè. Ñîâðåìåííûå ïîëèòèêè îöåíèâàþòñÿ êàê: ëþäè,
òåðÿþùèå çäðàâûé ñìûñë, âìåñòî âîéíû ïðîòèâ áåäíîñòè îíè âîþþò
ñëîâíî, â ïðàâèòåëüñòâå íèêòî íå ìîæåò è íå õî÷åò â íàøåé æèçíè ÷òîòî ê ëó÷øåìó ïîìåíÿòü, ïðàâèòåëüñòâî âáèâàåò ìèëëèîíû â âîéíó, âîéíû
íà÷èíàþò ñàìè, âåäü ïîñòðîèòü òÿæåëåå, ÷åì îòäàòü ìèð îãíþ, ÷òîáû
äëÿ ñåáÿ äåíåã âûæàòü, èì áû ëèøü äåëàòü äåíüãè, ãîëîâû äåïóòàòîâ
ðàáîòàþò â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè, èõ ðàáîòà (ãàâ-ãàâ), ó íèõ äåðüìî
âíóòðè.
Ìèëèöèèîíåð, ïî ìíåíèþ ðýïåðîâ,  ýòî ïðåñòóïíèê, ñ êîòîðûì òîëüêî
ïî äåíüãàì ìîæíî äîãîâîðèòüñÿ. Â îöåíî÷íîé õàðàêòåðèñòèêå ìèëèöîíåðà,
çàôèêñèðîâàííîé â õèïõîïîâîì ÿçûêå, çíà÷èòåëüíîå ìåñòî çàíèìàþò
âóëüãàðíûå ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòîðûå óñèëèâàþò åå ýìîöèîíàëüíîñòü. Êðîìå àêñèîëîãè÷åñêîé ôóíêöèè, òàêîé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ òàêæå
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ñïîñîáîì îáåñïå÷åíèÿ îïðåäåëåííûõ ïîòðåáíîñòåé õèïõîïîâöåâ, ê êîòîðûì
ñëåäóåò îòíåñòè ñàìîâûðàæåíèå è ñàìîóòâåðæäåíèå. Ïðèâåäåì íåñêîëüêî
ïðèìåðîâ: ïîãàíûå ïñû, ìðàçü, ðûëî, ïîäîíêè, ìåíò, ñóêè, øíûðü, ìóñîð,
øàêàëû, ñâèíüè. Îöåíèâàÿ ìèëèöèþ êàê ïðåñòóïíóþ ñòðóêòóðó, ðýïåðû
ïèøóò, ÷òî: òàì äåíüãè è êðèìèíàë ïðîöâåòàþò, âñå äîçâîëåíî ýòèì
ïîäîíêàì, ìóñîð ëîâèò âñåõ êàê ïðîñòèòóòêà, äëÿ íèõ óäîâîëüñòâèå íàðîä
ñàæàòü, ñèñòåìà ìóñîðñêàÿ çàãîíÿåò âñåõ â òþðüìó. Ïðèâåäåííûå
ïðèìåðû ïîêàçûâàþò îäíîçíà÷íî, ÷òî ó ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêèõ
õèïõîïîâöåâ ìèëèöèèîíåðû è ìèëèöåéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûçûâàåò òîëüêî
îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè  êàê ñëåäñòâèå íåñîîòâåòñòâèÿ îæèäàåìûõ
ðåçóëüòàòîâ äåéñòâèòåëüíûì. Ýòî ðåàêöèÿ íà ñîñòîÿíèå äèñêîìôîðòà èç-çà
ìèëèöåéñêèõ äåéñòâèé.
Âàæíîå ìåñòî â òâîð÷åñòâå àâòîðîâ õèïõîïîâûõ òåêñòîâ çàíèìàåò
ñðåäà, â êîòîðoé îíè îáèòaþò. Ýòî èõ äîì, ãîðîä, ñòðàíà, à òàêæå
ñîâðåìåííûé ìèð, çåìíîé øàð.
Â õèïõîïîâîé îöåíî÷íîé êàðòèíå ìèð ÿâëÿåòñÿ òðóäíûì, äàæå îïàñíûì
ìåñòîì äëÿ æèçíè, îí îöåíèâàåòñÿ îòðèöàòåëüíî, íàïðèìåð: îò òîêñè÷íûõ
îòõîäîâ ãèáíåò æèçíü íàøà, èñïûòûâàþò áîìáû, à ñòðàäàåò èç-çà ýòîãî
âñÿ íàøà ïëàíåòà, âñå ìîðÿ è îêåàíû  îãðîìíàÿ ìîãèëà. Çåìëÿ  ýòî:
ïëàíåòà áåç æèçíè, áåç ñâåòà, íåïîäõîäÿùåå äëÿ æèçíè ìåñòî, â ñåëàõ, íà
ïîëÿõ ëåæèò ñïëîøíîé ÿä, îò íèòðîíîâûõ òîêñèíîâ øèðî÷àéøèé ðÿä,
ïóñòûííàÿ ìåñòíîñòü.
Ñòðàíà ðîññèéñêèõ õèïõîïîâöåâ  ýòî ñóïåðäåðæàâà, â êîòîðîé: çàêîí
íå íàðóøàÿ, ðàçáîãàòåòü íåëüçÿ, ðàñòåò êðèìèíàë, â ñâîåé ðîäíîé ñòðàíå
ñåáÿ íå ÷óâñòâóåì êàê äîìà, ñòðàíà, ãäå íå õâàòàåò ñèë, ÷òîáû óáðàòü
âñþ ãðÿçü âîéíû â ×å÷íå. Ïî ìíåíèþ õèïõîïîâöåâ, èõ ðîäèíà  ýòî,
çàáðîøåííûé ïóñòûðü, çàáûòàÿ áîãîì ñòðàíà, ïóñòîòà è âàêóóì.
Ìíîãî îöåíî÷íûõ îïðåäåëåíèé â àêñèîëîãè÷åñêîé êàðèíå ìèðà
ðýïåðîâ êàñàåòñÿ ãîðîäà. Â åãî õàðàêòåðèñòèêå ïðåîáëàäàþò òåìíûå òîíà,
íàïðèìåð: äîìà íàâèñàþò íàäî ìíîé òåìíîé ïåëåíîé, âåëèêîé ñòåíîé,
õîëîäíîé ðåêîé, öàðñòâî ïîäâàëîâ, òåìíûå óëèöû, ÷åðíàÿ äûðà, ñåðûé
ãîðîä, ãðÿçíûå òðîòóàðû, ìðà÷íûé âèä, òîíåò â ïå÷àëè, ýòî ìåðòâûé ëåñ,
â åãî ñòâîëàõ òå÷åò ÿä. Â òåêñòå ãðóïïû Êàñòà ïîä çàãëàâèåì Ãèìí
ñîëíöà ãîðîä  ýòî ïóñòûå êâàðòàëû, ãäå ñëûøèòñÿ êðèê  ãèìí  êîòîðûé
çàïîëíÿåò ìåñòî çâóêàìè è íîòàìè èç óëè÷íûõ çàïàñîâ ñòðàííîé ìîðàëè
íèçøèõ êëàññîâ. Æèçíü â ãîðîäå  ýòî ñåðüåçíàÿ òåìà, ãäå íåò øóòîê,
äàæå âîðîí íàä óëèöåé îò÷óæäåííî êðè÷èò. Âñå ñëûøàò ìåëîäèþ, îíà
ëüåòñÿ, ðàçáèâàÿñü î çåìëþ, îíà ïàäàåò ñâåðõó ïðÿìî íà íàñ, ïàäàåò
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ñìåðòüþ, çâóêîì ïå÷àëè è ãðóçîì îòâåòîâ... Ñëûøíû òèõèå âñõëèïû
âìåñòî ñìåõà... Õîëîäíàÿ ìóçûêà ïëûâåò íàä ðàéîíîì, êðóæèò ïî óëèöàì,
ãäå íå âèäíî áîãà, ãäå ïðè æèçíè è ïðè ñìåðòè âñåãî îäíà äîðîãà...
Ñîâñåì äðóãîé îáðàç, êîíòðàñòèðóþùèé ñ íåãàòèâíîé îöåíî÷íîé
êàðòèíîé ãîðîäà, âñòðå÷àåì â òåêñòå, ïîäïèñàííîì èìåíåì Mary Jane. Mary
Jane â ñâîåì òåêñòå ïîä çàãëàâèåì Êðàñíîäàð Ñity ïèøåò, ÷òî ìîé ãîðîä
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ëó÷øèì, äîáðûé è æèâîé îí íèêîãäà íå íàñêó÷èò,
â ïàðêàõ áüþò ôîíòàíû, çîëîòûå êóïîëà ñâÿòûõ õðàìîâ ðàçëèâàþò
êîëîêîëüíûé çâîí, òàê êðàñèâû åãî óëèöû, èãðàåò ìóçûêà, æèçíü íå
ïðåêðàùàåòñÿ, ïîãîäà ìåíÿåòñÿ ïîä íàñòðîåíèå ëþäåé è ïîýòîìó ÿðêî
ñâåòèò ñîëíöå â áîëüøèíñòâå èç äíåé. Ýòî ðîäíîå ìåñòî, êîòîðîå ëåæèò
â ñåðäöå Mary Jane.
Äîì â òåêñòàõ õèïõîïîâöåâ ïîëó÷àåò îäíîâðåìåííî ïîëîæèòåëüíûå
è îòðèöàòåëüíûå îöåíêè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, äîì  ýòî óþò è òåïëî, íà ÷òî
òðóäíîâàòî ìàõíóòü ðóêîé, ýòî ãíåçäî, ãäå ñåìüÿ î ÷åëîâåêå çàáîòèòñÿ.
Îäíàêî äîì  ýòî ëàáèðèíò ñåðûõ ñòåí, ýòî ïðîãíèâøèå ñòåíû, çäåñü
áåðóò íà÷àëî ìíîãèå ïðîáëåìû.
Ìíîãî âíèìàíèÿ â ñâîåì òâîð÷åñòâå õèïõîïîâöû óäåëÿþò ÷åëîâåêó,
æèâóùåìó â ñîâðeìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Àêñèîëîãè÷åñêàÿ êàðòèíà
÷åëîâåêà, ýìîöèé, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò åãî êàæäûé äåíü, íåãàòèâíà.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ â íåé öàðñòâóþùèé â ÷åëîâå÷åñêîé äóøå ñòðàõ,
áåçíàäåæíîñòü è îòðåøåííîñòü, íàïð.: ìíîé äâèæåò ñòðàõ, ãðóñòíî ìíå,
ìîçãè ìîè ñêèñëè, ÿ ïîïàë â êàïêàí äåïðåññèè, ìðà÷íûå ìûñëè î ñìûñëå
æèçíè â ãîëîâå ïîâèñëè, â òåìíîòå ìîÿ äóøà, êàê â òþðüìå, ñòðàõ âî ìíå,
íè÷åãî ñâÿòîãî íå îñòàëîñü âî ìíå, ÿ, êàê çàãíàííûé çâåðü, êàäûé íàïóãàí
ëåòàëüíûì êîíöîì. Ïî ìíåíèþ õèïõîïîâöåâ, ñîâðeìåííûå ëþäè  ýòî,
òåíè, òÿíóâøèå ñâîè äëèííûå ðóêè, ïîëíî ñâîëî÷è, ëþäè, êàê çâåðè, ðâóò
äðóã äðóãà íà ÷àñòè, â íèõ ÿä, ïëåìÿ òðîíóòî çàðàçîé, ñëèøêîì ìàëî
÷åëîâå÷åñêîãî ñòàëî â ëþäÿõ, ïóñòîòà â ãëàçàõ è ñåðîñòü â ëèöàõ, ñïÿùèå
íåëþäè, òîëïà ïîäëåöîâ, òîëïû áåçëèêèõ, ñåðûõ òåë, øàêàëû, â íèõ õîëîä
ãëóáèí. ×åëîâåê â îöåíî÷íîé êàðòèíå ðýåïåðîâ ëèøåí ãîðäîñòè, ýòî âñåãî
ëèøü ìàðèîíåòêà. Õèïõîïîâöû ïèøóò, ÷òî ëþäè ïåðåñòàëè âåðèò â Áîãà,
îíè çàáûëè åãî çàêîí, âåðÿò òîëüêî â ïèñòîëåò, íàñèëèå æåñòîêîñòè
÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó, èì íàïàäàòü ïðîùå, ÷åì çàùèùàòü, íà çàïàõ äåíåã âñå
èäóò ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè, ÷åëîâåê, ÷òîá íå ñåñòü ñàìîìó â òþðüìó,
ãîòîâ òóäà ïîñàäèòü âñåõ äðóçåé ñâîèõ è äàæå ðîäíûõ, ìåíÿþò ëþáîâü íà
æåñòîêîñòü, âñå ÷óñòâà óòîïèëè â ñâîåé ñîáñòâåííîé ôàëüøè. Ëèøü
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îäèíî÷íûå ïðèìåðû îöåíèâàþò ÷åëîâåêà ïîëîæèòåëüíî: íå âñå ñòðåìÿòñÿ
òîëüêî ê îäíîäíåâíîé ñëàâå, ñòàðàþòñÿ íå ïîòåðÿòü ñâîå ëèöî.
Äëÿ ïîëíåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ àêñèîëîãè÷åñêîé êàðòèíû
äåéñòâèòåëüíîñòè, çàïå÷àòëåííîé â òâîð÷åñòâå ðîññèéñêèõ õèïõîïîâöåâ,
èíòåðåñíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, êàê îíè îöåíèâàþò ñîâðåìåííîå
âðåìÿ, â êîòîðîì ëþäÿì ïðèøëîñü æèòü. Ïðèâåäåì ïðèìåðû: ýòî îïàñíîå
âðåìÿ, ïðèõîäèò âðåìÿ ïåðåñåëÿòüñÿ â êàòàêîìáû, ïðèçðàê ñóäíîãî äíÿ,
íà÷àëî ñòðàøíîé ýðû, óãðîçà íàøèõ äíåé, ãëîáàëüíûå óãðîçû, ôàêòîð
ðàçðóøåíèÿ, ãîòîâà â ëþáîé ìîìåíò âûéòè íà ñâîáîäó çëîáà, êîòîðóþ
ïîðîäèëè ëþäè, âòîïòàííû â ãðÿçü îáùåïðèíÿòûå íîðìû, íå â ìîäå
÷åñòíîñòü, â öåíå äåðçîñòü, äåéñòâèòåëüíîñòü íàñêâîçü ïðîáèòà
ôàëüøüþ, âñå çäåñü áåñïîëåçíî, íàøè äåòè áóäóò óòîïàòü â ñëåçàõ,
è êðîâè, â æåñòîêîñòè, êîòîðóþ ìû ïîðîäèëè.
Íà îñíîâàíèè ïðèâåäåííîãî íàìè ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà ñëåäóåò ñêàçàòü,
÷òî ñëîâåñíîå âûðàæåíèå îöåíî÷íîñòè â òåêñòàõ ðîññèéñêèõ õèïõîïîâöåâ
ðàçíîîáðàçíî. Õàðàêòåðíîé åãî ÷åðòîé ÿâëÿåòñÿ, êðîìå ñëîâ, íàäåëåííûõ
îöåíî÷íîé êîííîòàöèåé, òàêæå óïîòðåòðåáëåíèå ÿçûêîâûõ åäèíèö,
îöåíî÷íàÿ ñåìàíòèêà êîòîðûõ âûÿñíÿåòñÿ ÷àùå âñåãî íà îñíîâàíèè
êîíòåêñòà. Â òåêñòàõ èñïîëüçóþòñÿ â àêñèîëîãè÷åñêîé ôóíêöèè òàêæå
ðàçâåðíóòûå ìåòàôîðû, ñðàâíåíèÿ, ñî÷åòàíèÿ âûñîêîãî ñòèëÿ
è êîíòðàñòèðóþùèå ñ íèìè ãðóáûå ñëîâà, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò
î áîëüøîé ýêñïðåñcèè ÿçûêà ðýïåðîâ. Â ÿçûêå õèïõîïîâöåâ îáðàùàåò
âíèìàíèå îòðèöàòåëüíàÿ îöåíî÷íîñòü. Îíà ÷àñòî íàïðàâëåíà íà ÷åëîâåêà
è ðåàëèçóåòñÿ â âèäå îñêîðáëåíèé è âóëüãàðèçìîâ. Àâòîðû òåêñòîâ
ñîçíàòåëüíî èñïîëüçóþò ïîýòèêó äðàìàòèçèðîâàíèÿ îöåíîê îòîáðàííûõ
èìè îáúåêòîâ äåéñòâèòåëüíîñòè. Èõ îöåíî÷íîñòü coîòíîñèòåëüíà ñ õèïõîïîâîé ñóáêóëüòóðîé, âñëåäñòâèå ÷åãî èõ àêñèîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ÿâëÿþòñÿ ÷àñòî ñìåëûìè, à âûñêàçûâàíèÿ ðàäèêàëüíûìè.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêóíòü, ÷òî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ õàðàêòåðèñòèêè àêñèîëîãè÷åñêîãî ÿçûêà õèïõîïîâöåâ èìåþò íîðìû è öåííîñòè,
óçàêîíåííûå õèïõîïîâîé ñóáêóëüòóðîé (è êóëüòóðîé, ñ êîòîðîé îíà âåäåò
äèàëîã), à òàêæå ñîöèàëüíûé ñòàòóñ àâòîðîâ òåêñòîâ.
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Andrzej Sitarski
Streszczenie
Aksjolingwistyczny obraz wspó³czesnej rzeczywistoci
w tekstach rosyjskich hiphopowców

W artykule na podstawie analizy tekstów rosyjskich hiphopowców wyodrêbnione zosta³y niektóre zjawiska i obiekty wspó³czesnej rzeczywistoci rosyjskiej, które s¹ przez nich rozpoznawane,
wyodrêbniane i wartociowane. Subkultura hip-hop, jak ¿adna inna wspó³czesna subkultura, akcentuje
prawo do swobodnego wyboru w³asnego stylu, sposobu mylenia i dowiadczania wiata.
Wartociowanie wspó³czesnej rzeczywistoci rosyjskiej, dzia³aj¹ce na poziomie tekstów i stylu,
jest zale¿ne od przyjêtej przez rosyjskich hiphopowców interpretacyjnej wizji wiata. Analiza wykaza³a, ¿e jêzyk tekstów rosyjskich raperów jest w przewa¿aj¹cej czêci nasycony wartociowaniem
negatywnym. Jêzyk aksjologiczny jest bardzo wyrazisty, nierzadko przyjmuje postaæ obelg i wulgaryzmów.

Summary
An axiological of the currentreality in the Russian hip-hop artists lyrics
The article highlights certain phenomena as well as objects of the current Russian reality, which
are recognized, isolated and appraised by the Russian hip-hop artists, whose lyrics were analysed.
The hip-hop subculture, unlike any other modern subculture, emphasizes the right to an unrestrained
choice of ones own style, way of thinking and experiencing of the world.
The appraisal of the current Russian reality, functioning on the level of the lyrics and the style,
depends on the assumed interpretative vision of the world of the Russian rappers.
The analysis has revealed that the language of the Russian hip-hop artists is in most part filled
with the negative appraisal. The axiological language, often addressed to the people, is most conspicuous. It often is manifested in insults and vulgarizm.
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Rola jêzyka polskiego w trwaniu i odradzaniu siê
kultury Polaków w niepodleg³ej Ukrainie
Niniejszy artyku³ powsta³ na podstawie badañ terenowych przeprowadzonych
w okresie od marca do lipca 2003 r. w piêciu miastach i czterech wsiach Ukrainy
Zachodniej i Centralnej1. Zasadniczym celem badañ by³a diagnoza stanu to¿samoci spo³eczno-kulturowej Polaków na Ukrainie. Jednak¿e, na marginesie celu
g³ównego, zajmowano siê równie¿ rol¹ i znaczeniem jêzyka polskiego w trwaniu
i odradzaniu siê polskiej kultury poród Polaków zamieszka³ych na tych terenach.
Ta be la 1
Miejsca zamieszkania i liczba badanych osób
Miejscowoci

Nazwy ukraiñskie

Data przeprowadzenia
badañ

L.

Proc.

marzec  kwiecieñ 2003

18

9,0

marzec  kwiecieñ 2003

60

30,0

Tarnopol *

Òåðíîï³ëü

Ska³at,
Po³opanówka,
Panasówka *

Ñêàëàò, Ïîëîïàí³âêà, Ïàíàñ³âêà

Kijów

Êè¿â

maj 2003

73

36,5

Berdyczów
i ¯ytomierz

Áåðäè÷³â, Æèòîìèð

maj 2003

15

7,5

Lwów,
Brzuchowice *

Ëüâ³â, Áðþõîâè÷³

lipiec 2003

34

17,0

200

100,0

Ogó³em
*: Miejscowoci w Ukrainie Zachodniej; pozosta³e w Ukrainie Centralnej

1 Badania s¹ czêci¹ szerokiego projektu: To¿samoæ spo³eczno-kulturowa Polaków poza granicami Polski. Projekt ten jest realizowany przez Katedrê Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Leona Dyczewskiego. Dotychczas przeprowadzono i opracowano badania dotycz¹ce Polaków w Austrii, Niemczech (Bawarii) i Stanach
Zjednoczonych, a w trakcie realizacji s¹ badania odnosz¹ce siê do Polaków w Bia³orusi, Francji,
Holandii i Kazachstanie. Opublikowane ju¿ zosta³y badania z Austrii i Niemiec. L. Dyczewski, Dia-
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Wyniki powy¿szych analiz mog¹ stanowiæ ciekawy w¹tek w dyskusji na
temat, który od dawna ju¿ uwa¿a siê za pewnik, mianowicie: do trwania i przekazywania kultury polskiej wród Polaków mieszkaj¹cych za granic¹ konieczne jest
u¿ywanie jêzyka polskiego. Celem niniejszego referatu jest próba bardziej wnikliwego zrozumienia tego zjawiska i udowodnienia, ¿e jêzyk polski w codziennych
kontaktach miêdzyludzkich jest wa¿nym czynnikiem podtrzymywania polskiej
kultury, ale nie jest do tego warunkiem koniecznym. Istniej¹, bowiem, inne elementy kultury polskiej, które pozwalaj¹ zachowaæ Polakom na Ukrainie swoj¹
to¿samoæ i odrêbnoæ kulturow¹.
W swoich, klasycznych ju¿, badaniach Polaków zamieszkuj¹cych Australiê
Jerzy Smolicz przyj¹³, ¿e jêzyk [...] jest czym wiêcej ni¿ rodkiem komunikacji
i ekspresji, jest, bowiem symbolem to¿samoci etnicznej i koniecznym warunkiem, by byæ »autentycznym« cz³onkiem grupy2. Je¿eli jeszcze dodamy do tego
silne artefakty jak milczenie Wrzeni czy bunt rusyfikowanej m³odzie¿y z Syzyfowych prac, to kwestia roli jêzyka polskiego w przekazywaniu polskiej kultury
wydaje siê byæ nieodzowna. Badania Polaków zamieszkuj¹cych Ukrainê wyranie
wskazuj¹, ¿e wcale tak nie musi byæ, a sam jêzyk polski jest tylko jednym z wielu
elementów rdzennych kultury polskiej, przy czym jego rola zale¿y od kontekstu
to¿samociowego w okrelonym rodowisku spo³eczno-kulturowym.
Ka¿da kultura jest zbiorem wielu wzajemnie powi¹zanych ze sob¹ elementów
materialnych i niematerialnych. Nale¿y podkreliæ, ¿e poród wielu elementów
ka¿dej kultury mo¿emy wyodrêbniæ takie, które s¹ trwa³e w czasie i przestrzeni
i dodatkowo otaczane powszechnym zrozumieniem i akceptacj¹. Stanowi¹ one
tzw. centrum kultury i decyduj¹ o to¿samoci spo³eczno-kulturowej ka¿dej grupy3.
Zak³ada siê, ¿e konkretna kultura mo¿e przetrwaæ wtedy, gdy uk³ad elementów
centralnych bêdzie trwa³y na przestrzeni wielu pokoleñ. W konkretnym rodowispora czy integracja Polaków w Górnej Austrii, Studia Polonijne, t. 14, Lublin 1992; idem, Polacy w Bawarii. To¿samoæ etniczno-kulturowa. Wchodzenie w spo³eczeñstwo niemieckie, RW KUL,
Lublin 1993.
2 J. J. Smolicz, Jêzyk jako wartoæ rdzenna. Dowiadczenia grupy polskiej na tle dowiadczeñ
grupy walijskiej i hinduskiej w Australii, [w:] Oblicza polskoci, red. A. K³oskowska, UW: Warszawa 1990, s. 213; tak¿e R. Dyoniziak, J. Miku³owski-Pomorski, Z. Pucek, Wspó³czesne spo³eczeñstwo polskie. Wstêp do socjologii, PWN: Warszawa 1980, s. 134. Autorzy, analizuj¹c d³ugoletnie
badania nad Polakami w Stanach Zjednoczonych, stwierdzaj¹: Jêzyk jest »znakiem rozpoznawczym« osób pochodz¹cych z Polski, jest obiektywnym kryterium identyfikacji Polaków za granic¹.
Instytucje religijne wraz z ca³¹ tradycyjn¹ obyczajowoci¹ ¿ycia religijnego, wyniesion¹ z kraju
ojczystego, sta³y siê wa¿nymi orodkami skupienia spo³ecznego; odgrywaj¹ wybitn¹ rolê grupotwórcz¹.
3 L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartoci w kulturze, [w:] Kultura w krêgu wartoci
 Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, Lublin 1114 listopada 2000, red. L. Dyczewski, TN
KUL, Lublin 2001, s. 39.
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sku spo³eczno-kulturowym grupa mniejszociowa zawsze skupia siê na utrzymaniu takich elementów centralnych, które wyranie oddzielaj¹ j¹ od grupy dominuj¹cej. Mo¿na to w skrócie nazwaæ kontekstem to¿samociowym. O ile Polacy
w Australii chroni¹ siê przed asymilacj¹ poprzez pielêgnowanie jêzyka polskiego,
o tyle dla Polaków na Ukrainie centralnymi elementami kultury s¹ wyznanie katolickie, specyficznie polski uk³ad wartoci, norm i wzorów, a tak¿e specyficzny
zbiór typowo polskich zwyczajów i obyczajów.
Polacy na Ukrainie s¹ w przewa¿aj¹cej mierze grup¹ autochtoniczn¹, pozosta³¹ na tych terenach g³ównie jako potomkowie obywateli I i II Rzeczpospolitej.
Pod wzglêdem liczebnoci stanowi¹ dziewi¹t¹ grupê etniczn¹ sporód ponad piêædziesiêciu narodów zamieszkuj¹cych to pañstwo. Wed³ug spisu powszechnego
z 2001 r. Ukrainê zamieszkuje obecnie 144 tys. osób narodowoci polskiej. Nale¿y podkreliæ, ¿e liczba ta wywo³uje wiele kontrowersji i napiêæ4. Dzia³acze organizacji polskich na Ukrainie szacuj¹ liczebnoæ Polaków na ok. 3 miliony osób.
Przyjmuj¹c, ¿e te szacunki równie¿ s¹ nieprecyzyjne, nale¿y skupiæ siê na
innych wskanikach.
Bardzo symptomatycznym wskanikiem jest jêzyk u¿ywany w codziennych
kontaktach. Sporód osób, które w spisie powszechnym (2001) zadeklarowa³y
narodowoæ polsk¹, jedynie 12,9% na co dzieñ u¿ywa jêzyka polskiego i jest to
dopiero trzeci pod wzglêdem powszechnoci jêzyk u¿ywany przez Polaków. Co
szósty Polak u¿ywa najczêciej jêzyka rosyjskiego, a a¿ siedmiu na dziesiêciu
komunikuje siê g³ównie po ukraiñsku. Nale¿y podkreliæ, ¿e nie jest to zjawisko
zupe³nie nowe. Jêzyk ukraiñski (rusiñski) od wieków dominowa³ w rodowiskach
wiejskich i drobnomieszczañskich. Po polsku mówi³a g³ównie inteligencja i arystokracja, chocia¿ równie¿ drobna szlachta u¿ywa³a g³ównie jêzyka ukraiñskiego5.
Wspó³czeni badacze Polaków zamieszkuj¹cych obecnie Kazachstan czy Syberiê
ze zdziwieniem odnotowuj¹ fakt, ¿e Polacy deportowani na te tereny przez sowietów pos³uguj¹ czêciej jêzykiem ukraiñskim ni¿ polskim. Równie¿ repatrianci
z Kresów Wschodnich osiedleni na terytorium Polski zachodniej w pierwszym
pokoleniu mówili g³ównie tym jêzykiem. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e osoby te
niejednokrotnie by³y represjonowane za swoj¹ polskoæ i czêsto broni³y jej z nara¿eniem ¿ycia, nie mamy podstaw do tego, aby poprzez fakt rzadkiego u¿ywania
jêzyka polskiego tej polskoci ich pozbawiaæ.
4 W okresie represji stalinowskich, których kulminacja nast¹pi³a w 1937 r., wiele polskich
rodzin ukrywa³o swoje pochodzenie. Spora grupa osób dopiero po prze³omie 1991 r. dowiedzia³a
siê o tym, ¿e s¹ Polakami.
5 Jako ciekawostkê mo¿na podaæ fakt, ¿e tekst unii lubelskiej spisano w jêzyku rusiñskim.
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W przebadanej grupie tylko dwie osoby odpowiedzia³y, ¿e nie znaj¹ wcale
jêzyka polskiego, a po³owa z nich stwierdzi³a, ¿e mówi jêzykiem polskim bardzo
dobrze. Co ciekawe, tylko 18% respondentów wype³ni³o ankiety w ca³oci po
polsku, a 4%  czêciowo po polsku. Nale¿y przyj¹æ, ¿e badani, oceniaj¹c swoj¹
bieg³oæ w pos³ugiwaniu siê jêzykiem polskim, porównywali siê do innych osób,
z którymi mieli najczêstsze kontakty w jêzyku polskim. Nie jest to ocena obiektywna,
a nawet okazjonalne rozmowy ankietera z badanymi wskazuj¹ na wiêksz¹ bieg³oæ
w pos³ugiwaniu siê jêzykiem polskim osób z Zachodniej Ukrainy  g³ównie ze Lwowa.
Nauczaniem jêzyka polskiego, oprócz dwóch szkó³ we Lwowie, jednej w Mociskach, szko³y i siedmiu klas w ¯ytomierzu, zajmuj¹ siê organizacje polskie na
specjalnych kursach w ramach tzw. szkó³ek niedzielnych. Co trzeci badany odpowiedzia³, ¿e kto z jego najbli¿szej rodziny uczestniczy w takich kursach, a zarazem z informacji zaczerpniêtych od nauczycieli tego jêzyka mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e w polskiego ucz¹ siê niemal sami Ukraiñcy. W tym wypadku znajomoæ
jêzyka jest niezbyt adekwatnym indykatorem polskoci. Zdecydowanie lepszym
jest sama chêæ przekazywania jêzyka polskiego kolejnym pokoleniom. Chêæ tak¹
wyrazi³o omiu na dziesiêciu badanych.
W nielicznych rodzinach Polacy sami ucz¹ swoje dzieci w domu: Moje dzieci
mówi¹ i czytaj¹ w jêzyku polskim, wnuki te¿, chocia¿ nie najlepiej. Uczê je, bo
nie damy pogrzeæ mowy! (kobieta, ur. 1925, Kijów; pisownia oryginalna).
Bior¹c pod uwagê sam¹ tylko kwestiê jêzyka polskiego, czêsto traktujemy
stereotypowo Polaków zamieszkuj¹cych Ukrainê jako Ukraiñców lub tzw. Ruskich. Jest to zjawisko bardzo krzywdz¹ce w kontekcie innych elementów polskoci kultywowanych przez tê grupê bardzo wiernie i wiadomie. Poród takich
elementów nale¿y nadmieniæ: cenienie typowo polskich postaci historycznych,
posiadanie i otaczanie czci¹ symbolicznych przedmiotów powi¹zanych z Polsk¹,
obchodzenie typowo po polsku wi¹t i zwyczajów, specyficznie polski system
wartoci oraz wyznanie rzymskokatolickie.
Jednym z najbardziej obiektywnych przejawów to¿samoci narodowej jest
cenienie okrelonych postaci historycznych. Trudno bowiem wyobraziæ sobie etnicznego Ukraiñca, Niemca czy przedstawiciela innej ni¿ polska narodowoci,
który ceni niemal samych Polaków. W przebadanej grupie respondenci wymienili
90 osób, w tym 52 to Polacy  wymieniani ³¹cznie 264 razy. Tylko 12 z tych
postaci jest powi¹zanych z histori¹ i kultur¹ Ukrainy (m.in. Bohdan Chmielnicki i
Taras Szewczenko)6. Najczêciej wymienianymi osobami byli: Jan Pawe³ II,
6 Oprócz Ukraiñców i Rosjan wymieniono tak¿e przedstawicieli innych narodów, a tak¿e postaci uniwersalne (np. Matka Bo¿a). Dwie osoby wymieniane piêæ razy to politycy, cztery postacie
wymieniane omiokrotnie to osoby powi¹zane z religi¹, dwie ze sztuk¹ oraz dwie postacie abstrakcyjne (dobrzy ludzie).
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Adam Mickiewicz i Tadeusz Kociuszko. Niemal identyczne zestawienie otrzymano w badaniach Polaków w Polsce i wielu pañstwach za granica7.
Innym wymiarem polskoci jest posiadanie i pielêgnowanie przedmiotów powi¹zanych z w³asnym narodem. Ma to g³êbokie znaczenie symboliczne  odnosi
siê do w³asnych korzeni, umacnia w poczuciu przynale¿noci, a tak¿e pokazuje
ci¹g³oæ historyczn¹ kolejnych pokoleñ, dla których nawet skromne i na pozór
ma³o u¿yteczne lady ojczyzny s¹ wa¿ne. Na Ukrainie jako pañstwie postsowieckim, a jeszcze wczeniej w carskiej Rosji ju¿ samo posiadanie przez Polaków
takich przedmiotów by³o traktowane przez w³adze jako przejaw dzia³alnoci wywrotowej. St¹d te¿ troska o nie sta³a siê wa¿nym elementem to¿samoci spo³eczno-kulturowej: Mamy w domu modlitewniki z XIX wieku z zaznaczeniem, ¿e
przesz³y przez cenzurê carsk¹. wiadcz¹ o wielkim trudzie utrzymania polskoci
(kobieta, ur. 1954, Kijów). Wspó³czenie przedmioty powi¹zane z Polsk¹ nieraz
pe³ni¹ specyficzn¹ funkcjê ze wzglêdu na swoj¹ wartoæ materialn¹: W ci¹gu
piêciu lat sprzedalimy ca³¹ nasz¹ polsk¹ biblioteczkê, bo moj¹ ¿onê potr¹ci³
motocykl i przez 5 lat musia³em jej dogl¹daæ (mê¿czyzna, ur. 1948, Lwów,
pisownia oryginalna). W przebadanej grupie ponad po³owa badanych posiada³a
przedmioty symbolicznie powi¹zane z polskoci¹. Najczêciej mia³y one charakter
religijny i stosunek do nich badanych osób by³ specyficzny: Krzy¿ to jedyny
symbol cz³owieczeñstwa w tych pogañskich czasach (mê¿czyzna, ur. 1962, Kijów). Czêsto by³y to te¿ ksi¹¿ki, czasopisma i kalendarze, a nieco rzadziej symbole narodowe, dzia³a sztuki i pocztówki. Motywy cenienia tych przedmiotów dziewiêciu na dziesiêciu badanych okreli³o doæ jednoznacznie: kojarz¹ mi siê
z Polsk¹, chcê zachowaæ co polskiego dla siebie. Ponadto przedmioty takie
pe³ni¹ rolê symbolicznej wiêzi z kultur¹ i tradycj¹, religi¹ i kocio³em czy po
prostu z Polakami.
Ciekawe badania dotycz¹ce prywatnych ksiêgozbiorów Polaków mieszkaj¹cych w Kijowie przeprowadzi³a Ewa Wo³nicz-Paw³owska8 . W sonda¿u wziêli
udzia³ cz³onkowie dwóch polskich stowarzyszeñ: Polonia i Zgoda oraz polonici kijowscy zajmuj¹cy siê zawodowo literatur¹ polsk¹. W³aciciele najwiêkszych ksiêgozbiorów posiadali czêsto wydawnictwa przedwojenne. W przeciêtnych ksiêgozbiorach zdecydowan¹ przewagê stanowi³y ksi¹¿ki wydane po 1989 r.
7 L. Dyczewski, Polacy w Bawarii..., s. 208. Polacy w Bawarii w 1987 r. wymieniali najczêciej: Jana Paw³a II (37,5%), Józefa Pi³sudskiego (24,1%), Lecha Wa³êsê (22%), kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego (14,2%). Polacy w Chicago w 2001 r. wymieniali najczêciej: Jana Pwa³a II (60%),
Lecha Wa³êsê (12,5%), Józefa Pi³sudskiego (12,5%) i Tadeusza Kociuszkê (10%). M. NytkoPartyka, To¿samoæ etniczno-kulturowa Polaków w Stanach Zjednoczonych i ich wchodzenie w nowe spo³eczeñstwo. Na podstawie badañ w Chicago, praca magisterska pod kierunkiem prof. L. Dyczewskiego OFMConv, na prawach rêkopisu, KUL, Lublin 2003, s. 118.
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Poród kategorii tematycznych przewa¿a³y klasyka polska oraz literatura religijna.
Autorzy wystêpuj¹cy najczêciej w domowych bibliotekach to Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Boles³aw Prus i Adam Mickiewicz. W przebadanej grupie wiêkszoæ zbiorów równie¿ stanowi³a klasyka polska (co ciekawe
 wielokrotnie wydrukowana w jêzyku rosyjskim b¹d ukraiñskim).
Jednym z najistotniejszych przejawów polskiej kultury s¹ wiêta obchodzone
wed³ug typowo polskich tradycji. Pe³ni¹ one wa¿ne funkcje integracyjne i identyfikacyjne9. Do najwa¿niejszych typowo polskich tradycji wi¹tecznych nale¿¹:
³amanie siê op³atkiem, piewanie b¹d s³uchanie polskich kolêd podczas Wigilii
Bo¿ego Narodzenia i spo¿ywanie typowo polskich potraw, wiêcenie pokarmów
w Wielk¹ Sobotê, charakterystyczne wiêtowanie dnia Wszystkich wiêtych.
Polsk¹ tradycjê ³amania siê op³atkiem kultywuje dziewiêciu na dziesiêciu badanych Polaków na Ukrainie10. Polskie kolêdy podczas ostatniej wieczerzy wigilijnej piewa³o lub te¿ ich s³ucha³o omiu na dziesiêciu respondentów11, za polskie
potrawy przygotowywa³o b¹d spo¿ywa³o 68%. Tyle samo osób kultywuje wielkanocny zwyczaj wiêcenia pokarmów12. Najczêciej wymieniane sporód
wszystkich wi¹t to: Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, wiêto Niepodleg³oci (11 listopada), wiêto 3 maja, Nowy Rok.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wysoka ranga wi¹t i obyczajów katolickich czêsto
mylnie prowadzi do wniosku, ¿e na Ukrainie w wiêkszym stopniu mamy do
czynienia z rzymskimi katolikami, ani¿eli z Polakami. Zjawiskami przecz¹cymi
tego typu tezom s¹ tzw. p³aszczyzny samoidentyfikacji, a tak¿e specyficznie polska zwyczajowoæ powi¹zana ze wiêtami kocielnymi.
W przebadanej grupie zdecydowanie najsilniejsz¹ okaza³a siê byæ samoidentyfikacja narodowa13. Respondenci zdecydowanie czuj¹ siê Polakami i bardzo pozytywnie waloryzuj¹ ten fakt. Jêzyk polski, traktowany jako najwiêkszy zagubiony
8 E. Wo³nicz-Paw³owska, R. Makowski, Polskie ksi¹¿ki w ksiêgozbiorach domowych Polaków kijowskich, [w:] Polacy w Kijowie. Pamiêtnik Kijowski, Kijów 2000, s. 286291.
9 P. Za³êcki, wiêta i symbole narodowe, [w:] L. Dyczewski, Polacy w Bawarii..., s. 187.
10 Wród motywów obchodzenia tej tradycji najczêciej wystêpuj¹: religijne (m.in. powo³anie
siê na zwyczaj katolicki, znak mi³oci Bo¿ej)  38,3%, motywy miêdzyludzkie, uniwersalne
(m.in. znak pojednania i pokoju; znak nadziei i jednoci)  30,0%, motywy rodzinne  26,6%,
motywy patriotyczne  7,7%, bez wyranego umotywowania  2,7%.
11 £¹cznie badani wymienili 30 kolêd, najczêciej: Cicha Noc (25,3%), Bóg siê Rodzi (24,1%),
Wród nocnej ciszy (21,0%), Dzisiaj w Betlejem (15,6%), Do szopy... (13,2%).
12 Tylko dwoje badanych przejê³o ukraiñski zwyczaj pozostawiania po¿ywienia na grobach,
a jedna wiêtuje Halloween: Dla mnie to radosne wiêto. Przebieramy siê z przyjació³mi i idziemy
na maskaradê (kobieta, ur. 1979, Kijów).
13 Wskanikiem samoidentyfikacji jest odpowied na pytanie: Cz³onkiem, jakiej grupy wspólnoty Pan (Pani) siê czuje?
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skarb, dawno ju¿ zanikn¹³ w codziennych relacjach. Pozosta³ jednak podstawowym elementem typowo polskiego oblicza katolicyzmu na Ukrainie  w zwyczajach i liturgii14.
Ta be la 2

P³aszczyzny samoidentyfikacji Polaków na Ukrainie (w %)
W pe³ni powi¹zana
z polskoci¹

Dwukulturowa

Powi¹zana
z ukraiñskoci¹

Kosmopolityczna

57

40

0

0

Religijna  zwi¹zana
z parafi¹ kocio³a
narodowego

35,5

8,5

33,5

14

Obywatelska

19,5

0

51

20,5

Terytorialna
 poczucie ojczyzny

19,5

10

59

3,5

Samoidentyfikacja
Narodowa

Pominiêto braki odpowiedzi

Wyrazem typowo polskiego oblicza katolicyzmu jest zachowywanie postów. Badani poszcz¹ w sobotê, jak to nakazuje polska tradycja, a nie poszcz¹
w ka¿dy pi¹tek, jak to nakazuje katechizm Kocio³a katolickiego.
Ostatnim omawianym wskanikiem trwania przy polskiej kulturze jest specyficznie polski uk³ad wartoci, norm i wzorów. Uk³ad wartoci kulturowych cechuje
siê trwa³oci¹ i powszechnoci¹ wród cz³onków danej grupy15 . Jako taki w najwiêkszym stopniu wiadczy o danej kulturze, o jej obliczu16 . Wartoci bowiem
wyznaczaj¹ cele dzia³añ zbiorowych, a tak¿e pozwalaj¹ na ocenianie tych dzia³añ.
14 W konkluzji swoich wieloletnich badañ Roman Dzwonkowski stwierdza: Polacy w kraju
nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e wiadomoæ polskoci rodaków ze Wschodu oparta jest nie na
ich odrêbnoci jêzykowej, lecz na przynale¿noci do Kocio³a katolickiego i u¿ywaniu jêzyka polskiego w ¿yciu religijnym. R. Dzwonkowski, Polacy w Kociele katolickim na Bia³orusi i Ukrainie, Sumarium 2003, nr 32(52), s. 121.
15 Powszechna zgoda nie jest oczywicie zgod¹ wszystkich. Jak pisa³ Florian Znaniecki:
Z pozytywnymi s¹dami o matkach w Dniu Matki i pozytywnymi s¹dami o ojcach w Dniu Ojca
zgadzaj¹ siê dzieci, m³odzie¿ i doroli, których ¿ycie powa¿nie ró¿ni³o siê w przesz³oci. [...] Symfonia powszechnie uwa¿ana za piêkn¹ ma nader ró¿ne treci i znaczenia dla nauczycieli, studentów,
historyków muzyki, dyrygenta, cz³onków orkiestry wykonuj¹cych poszczególne partie, dla osób na
widowni obytych z muzyk¹ i dla tych, które na muzyce znaj¹ siê bardzo s³abo b¹d nie znaj¹ siê
wcale. Szerzej: F. Znaniecki, Wzorce wartoci i normy postêpowania, [w:] Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, PWN, Warszawa 1992, s. 263264.
16 Jak uwa¿a Leon Dyczewski: Badanie wartoci jest niezmiernie wa¿ne, poniewa¿ ich znajomoæ pozwala na okrelenie zarówno podstawowych elementów postaw ¿yciowych jednostek, jak
i na zdefiniowanie ich to¿samoci kulturowej, nic bowiem tak nie ró¿nicuje ludzi kulturowo, jak
w³anie wartoci. Szerzej: L. Dyczewski, Polacy w Bawarii..., s. 177.
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System wartoci badanych oparty jest na uniwersalnych wartociach ogólnoludzkich powi¹zanych z chrzecijañstwem oraz wartociach podstawowych kultury polskiej: religijnoci, m¹droci (wykszta³ceniu), honorze oraz spokojnym ¿yciu17. System wartoci badanych jest w wysokim stopniu zbie¿ny z analogicznymi
systemami wartoci Polaków m.in. w Polsce, Austrii i Bawarii. Wydaje siê, ¿e
o specyfice uk³adu wartoci kulturowych decyduj¹: (1) wartoci wyranie kontrastuj¹ce z wartociami innych grup, np. Polaków z Ukraiñcami, (2) wartoci,
których realizowanie jest w jakim stopniu zagro¿one. Wskanikami takiej specyfiki s¹ rangi poszczególnych wartoci kulturowych, w³aciwe dla okrelonego rodowiska spo³ecznego.
Wysoka ranga chrzecijañstwa (katolicyzmu) dla Polaków na Ukrainie wyra¿a
siê g³ównie w czterech sferach. Po pierwsze, badani uwa¿aj¹, ¿e w³anie na wartociach powi¹zanych z chrzecijañstwem powinna siê opieraæ polska kultura. Po
drugie, deklaruj¹ oni bardzo wysoki poziom aktywnoci spo³eczno-religijnej
 nie tylko uczestnicz¹ w praktykach religijnych, ale sami poszukuj¹ odpowiedzi na
pytania z dziedziny religijnej w ksi¹¿kach, gazetach, katechizmie, Pimie wiêtym.
Zdecydowana wiêkszoæ posiada w domu symbole chrzecijañskie. Po trzecie, Polacy pragn¹ praktykowaæ w kociele, gdzie u¿ywany jest jêzyk polski. Niektóre
obyczaje maj¹ swoje umocowanie w tradycjach typowo polskich np. post w Wigiliê
Bo¿ego Narodzenia. Po czwarte, dystans miêdzyreligijny nie wystêpuje w stosunku
do katolików. Znacz¹cym faktem jest to, ¿e istnieje pewna rozbie¿noæ miêdzy
deklarowanymi wartociami a przyzwoleniem na relatywizacjê wskazañ etyki katolickiej, co tylko potwierdza kulturowy, a nie transcendentny charakter religijnoci
Polaków na Ukrainie, jak równie¿ w ka¿dym innym rodowisku.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e to w³anie wyznanie katolickie obrz¹dku rzymskiego
jest podstawowym nonikiem kultury polskiej wród Polaków w niepodleg³ej
Ukrainie, a wyra¿a siê to wysokim stopniem identyfikacji z wytworami kultury
chrzecijañskiej, polskimi obyczajami katolickimi, a tak¿e brakiem dystansu spo³ecznego wobec katolików18.
Powracaj¹c do w¹tku g³ównego: czy mo¿liwe jest trwanie i odradzanie siê
kultury polskiej bez jêzyka polskiego w codziennej komunikacji, pos³u¿my siê fragmentem pewnego pamiêtnika. W swoich wspomnieniach mieszkaniec Równego
Leon Sobiepan pisze: Ludzie, podobnie jak drzewa, odradzaj¹ siê dziêki swoim
17

Najczêciej deklarowan¹ wartoci¹ by³a religijnoæ (59,5%), nastêpnie badani wskazywali
niemal równomiernie trzy wartoci: dobre urz¹dzenie siê i ¿ycie bez trosk (35,1%), szczêcie
rodzinne (34,1%) oraz m¹droæ i zdobywanie wiedzy (32,9%).
18 Wyrazem braku dystansu do przedstawicieli konkretnej grupy jest wyrana zgoda na przyjêcie przedstawicieli takiej grupy do w³asnej rodziny poprzez ma³¿eñstwo. N. Panina, O zastosowaniu
skali dystansu spo³ecznego w badaniach tolerancji, Studia Socjologiczne 2004, nr 4, s. 140 i n.
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korzeniom. Dlatego jestem g³êboko przekonany, ¿e jednym z g³ównych celów
polskich organizacji na Ukrainie powinno byæ nie tylko d¹¿enie do przyswojenia
przez polsk¹ mniejszoæ narodow¹ polskiej kultury i religii, ale tak¿e repolonizacja ludzi maj¹cych polski rodowód, polskie pochodzenie. ¯yj¹c w warunkach
stalinizmu, utracili zarówno wpis w paszporcie, jak i swoj¹ narodow¹ wiadomoæ, utracili swój najcenniejszy skarb, jêzyk polski. W tych ciê¿kich czasach
wielu ju¿ nie przyznawa³o siê do swojej narodowoci i oficjalnie wystêpowa³o
jako Ukraiñcy.
Tak i ja prze¿y³em swoje ¿ycie i chocia¿ ani ja, ani moi rodzice nie przeszli
Sybiru i wiêzienia, to jednak ¿y³em stale z ciê¿arem na sercu. Ale to nie moja
wina. Ziarno polskoci, rzucone przez mego dziadka Bronis³awa, zakie³kowa³o
pomimo wszystkich przeszkód. Nie manifestowa³em swoich sympatii do Polaków,
do wszystkiego co polskie. Samodzielnie doskonali³em znajomoæ jêzyka polskiego,
czyta³em i pisa³em po polsku, s³ucha³em audycji radiowych. Po odbudowie kocio³a
w Równem co niedzielê staram siê przychodziæ na Mszê w., chocia¿ stojê za tylnym
filarem. Mi³oæ do Polski, wyniesion¹ z domu dziadka Bronis³awa, potrafi³em pielêgnowaæ w g³êbi serca przez ca³e ¿ycie moje i przekazaæ j¹ moim synom i wnukom.
Jestem z tego dumny. Choæ nie przypad³o mi ¿yæ Polakiem, to umrê nim19.
W komunikacie Polskiej Agencji Prasowej z 14 czerwca 2007 r., dotycz¹cym
tez wyg³oszonych na posiedzeniu sejmowej Komisji £¹cznoci z Polakami za
Granic¹, czytamy: Polacy na Ukrainie znikn¹ w przeci¹gu piêtnastu lat, a powodem tego jest znikoma znajomoæ jêzyka polskiego w tej grupie. Pozwalam sobie
tej tezy nie podzielaæ.
Ðåçþìå
Ðîëü ïîëüñêîãî ÿçûêà â ñîõðàíåíèè è âîçðîæäåíèè êóëüòóðû ïîëÿêîâ
â íåçàáèñèìîé Óêðàèíå
Îñíîâíàÿ öåëü íàñòîÿùåé ñòàòüè  îïèñàíèå ôóíêöèé ïîëüñêîãî ÿçûêa â æèçíè ïîëÿêîâ
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé, íåçàâèñèìîé Óêðàèíû. Ïðîâåä¸ííûå èññëåäîâàíèÿ
îïðîâåðãíóëè ãèïîòåçó, ÷òî ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî ñâîåîáðàçèÿ äàííîãî ñîöèóìà ãàðàíòèðóåò
ëèøü óïîòðåáëåíèå ðîäíîãî (â äàííîì ñëó÷àå: ïîëüñêîãî) ÿçûêà â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Îêàçàëîñü, ÷òî ïîëüñêèé ÿçûê ýòî ëèøü îäèí èç ìíîãèõ ýëåìåíòîâ ïîëüñêîé êóëüòóðû
â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà. Èññëåäîâàííàÿ ãðóïïà ñîõðàíèëà òàêèå èìåííî ýëåìåíòû ïîëüñêîé
êóëüòóðû, íàïð.: îïðåäåë¸ííóþ èåðàðõèþ öåííîñòåé, ÷óâñòâî ñâîåîáðàçèÿ, òèïè÷íî ïîëüñêèå
íðàâû è îáû÷àè. Ýòî ïðîòèâîðå÷èò ñòåðåîòèïíîìó ìíåíèþ, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû äàííîãî íàðîäà íåâîçìîæíî áåç ñîõðàíåíèÿ åãî ÿçûêà.
19 L. Sobiepan, Chcê umrzeæ Polakiem, Krynica. Pismo Mniejszoci Polskiej na Ukrainie,
Kijów 2000, nr 29, s. 35.
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Summary
The role of Polish language on lasting and reviving of Polish culture within Poles
living in the independent Ukraine

This article aims to describe the function played by Polish language In the life of Poles residing
in independent Ukraine. The hypothesis on the lack of necessity to use a native language in everyday
life in order to preserve cultural distinctness has been verified during the field-research conducted by
the author. Polish language is only one of the elements of widely-understood Polish culture. The
group subject to field-research study has also preserved other elements, such as: hierarchy of values
of norms and patterns, feeling of distinctiveness, typical Polish traditions and customs. This observation contrasts with stereotypical opinion according to which preservation of culture is impossible
without preservation of language.
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Prototypy znaczeñ antyfrastycznych w porównawczych
paremiach i frazeologizmach jêzyka rosyjskiego
W ukazywaniu utrwalonego w jêzyku obrazu wiata na materiale jednostek
porównawczych frazeologii i paremiologii specyficzny wymiar badawczy stanowi
wycinek jêzykowego ogl¹du i interpretacji rzeczywistoci kreowany w jednostkach, w których orodkowym za³o¿eniem wymiaru semantycznego jest zasada
przeciwstawnoci, przy czym implikowanie w nich okrelonych znaczeñ antyfrastycznych determinowane jest wyborem konkretnego prototypu1. Podejmowana
analiza w zakresie odnonego materia³u jêzyka rosyjskiego zmierza zatem do
przedstawienia mo¿liwych kompleksów kategorii znaczeniowych z jednoczesnym
uchwyceniem odnosz¹cych siê do nich pojêæ i ich prototypów. W ogólniejszym
wymiarze rozwa¿ania te wpisuj¹ siê w nurt problematyki badawczej prototypów
w jêzykowym obrazie wiata2.

Znaczenia antyfrastyczne w jednostkach porównawczych
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e porównywanie (traktowane jako jedna z podstawowych operacji mylowych), tj. spostrzeganie lub mylenie ukierunkowane na
dwa obiekty (lub wiêcej obiektów) w przestrzeni i w czasie, pozwala na ustalenie
ich podobieñstw lub ró¿nic3 i tym samym stanowi podstawê i rodek poznania
rzeczywistoci nierozdzielnie zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ podmiotu poznaj¹cego.
W konsekwencji zestawianie lub porównywanie takich lub innych obiektów, ich
1 Kompleksowo kwestie zwi¹zane z ukazaniem jêzykowego obrazu wiata w porównaniach
zob. w: W. Wysoczañski, Jêzykowy obraz wiata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych jêzyków, wyd. 2, Wroc³aw 2006.
2 Przedmiotem naszych badañ w zakresie antyfrastycznych frazeologizmów i przys³ów porównawczych by³y jednostki jêzyka polskiego (wyst¹pienie w ramach konwersatorium z cyklu Jêzyk
a kultura, Karpacz 2005 r.).
3 W. Szewczuk, Porównywanie, [w:] S³ownik psychologiczny, pod red. W. Szewczuka, Warszawa 1985, s. 215.
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w³asnoci albo jakich czynnoci umo¿liwia ustalanie odniesieñ miêdzy porównywanymi obiektami rzeczywistoci realnej b¹d wyobra¿alnej i równoczesne tworzenie o nich s¹dów.
Porównywanie znajduje swoj¹ pierwszorzêdn¹ konkretyzacjê w jednostkach jêzyka, stanowi¹c jeden z przejawów mylenia asocjacyjnego wed³ug zasady podobieñstwa. W takim ujêciu mo¿na mówiæ o zdeterminowaniu porównania obiektywnymi
w³asnociami przedmiotów i zjawisk oraz zachodz¹cymi miêdzy nimi relacjami.
Bêd¹ce przedmiotem opracowania w niniejszej pracy porównawcze paremie
i frazeologizmy typu: ÷èñò, êàê òðóáî÷èñò, stanowi¹ specyficzn¹ grupê w obrêbie konstrukcji porównawczych wyznaczanych semantycznie i formalnie komponentami dychotomicznej struktury, w których prototypem danego pojêcia jest
nazwa nonika porównania4.
Istniej¹ca funkcja przeciwstawnoci w rozpatrywanych konstrukcjach porównawczych s³u¿y potwierdzeniu jednego z przeciwstawnych znaczeñ cech, czynnoci, stanów, zjawisk na skutek zaprzeczenia, zanegowania drugiego. W tym rozumieniu  zgodnie z najogólniejszymi ujêciami definicyjnymi antyfrazy5 
antyfrastyczne odniesienia do obiektu nonika porównania wnosz¹ w analizowanych
porównaniach znaczenie ¿artu lub ironii, a czêsto te¿ negatywnego wartociowania.

Prototypy pojêæ w po\równawczych paremiach i frazeologizmach
jêzyka rosyjskiego
Kategoryzacja rzeczywistoci oparta na prototypach odzwierciedla reprezentacjê umys³ow¹ cz³owieka i czyni punktem wyjcia dowiadczenie potoczne6 .
4 Tworz¹ j¹ zgodnie z naszym ujêciem: przedmiot porównania (P), tj. obiekt porównywany;
nonik porównania (N), tj. obiekt, z którym porównywany jest przedmiot porównania; okrelnik
porównania (O)  temat / podstawa porównania oraz koniunktor (K)  gramatyczny wyró¿nik typu
strukturalnego porównania, np. îí (P) çäîðîâ (O) êàê (K) äóá (N).
5 Por. np. Ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, ò. 1, [online] <http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le1/
le1-6832.htm>: àíòèôðàçèñ  èìÿ, äàííîå êîìó-ëèáî â ïðîòèâîïîëîæíîì, èðîíè÷åñêîì ñìûñëå.
Íàïðèìåð íàçûâàþò ñëàáîãî  Ãåðêóëåñîì, áåäíîãî  Êðåçîì; ãîâîðÿò: »êàêîé âû ÷èñòåíüêèé« 
èñïà÷êàííîìó. Âîîáùå  óïîòðåáëåíèå ñëîâ â ïðîòèâîïîëîæíîì ñìûñëå (podkr.  W.W.).
6 Ze stanowiska jêzykoznawczego nale¿y podkreliæ, ¿e w pracach semantycznych mo¿na
wyró¿niæ trzy g³ówne rozumienia pojêcia prototypu: (a) prototyp jako najlepszy przyk³ad kategorii,
najlepszy przedstawiciel zakresu danej kategorii  jako reprezentant kategorii wystêpuje obiekt
(typ obiektu) najbardziej znany danemu rodowisku mówi¹cemu; (b) prototyp jako zespó³ cech
typowych dla danej kategorii, w³aciwych owym »najlepszym egzemplarzom«, które mówi¹cy
wi¹¿e z danym pojêciem  to rozumienie prototypu zbli¿a prototyp do definicji semantycznej,
odzwierciedlaj¹cej potoczne rozumienie wyrazów; (c) prototyp jako centrum znaczeniowe wyrazu przeciwstawione peryferii  tu prototypowe znaczenie to inaczej znaczenie podstawowe, na
którym wtórnie bazuj¹ znaczenia przenone. R. Grzegorczykowa, O rozumieniu prototypu i stereotypu we wspó³czesnych teoriach semantycznych, [w:] Jêzyk a kultura 12. Stereotyp jako przedmiot
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Dowiadczenie potoczne, oparta na nim wiedza potoczna oraz poznawcza dzia³alnoæ cz³owieka le¿¹ u pod³o¿a jêzykowych obrazów wiata, tj. obrazów budowanych w oparciu o wyró¿nianie cech charakterystycznych obiektów i rankingu
najlepszej reprezentatywnoci obiektów. Zasada prototypowoci ukazuje rzeczywist¹ strukturê kategorii, tote¿ wybór konkretnego prototypu oddaje jego wa¿noæ
w wiadomoci wspólnoty jêzykowej z uwzglêdnieniem ró¿norakich heteronomii:
kulturowych, historycznych, spo³ecznych itd. Z tych wzglêdów teoria prototypów
ma istotne znaczenie dla interpretacji jêzykowego obrazu wiata7.
Implikowanie znaczeñ antyfrastycznych w s³ownikowych jednostkach paremiologicznych i frazeologicznych wi¹¿e siê z wyborem okrelonego prototypu.
Je¿eli prototypem  zgodnie z dokonanymi wy¿ej przedstawieniami  by³by zbiór
cech istotnych, desygnacyjnych, wyodrêbnianych z serii egzemplarzy, jakie musi
obligatoryjnie posiadaæ ka¿dy typowy egzemplarz nale¿¹cy do danego gatunku8,
to w przypadku antyfrastycznych jednostek porównawczych by³yby to  z pozycji
wyjciowych znaczeñ prymarnych  niepo¿¹dane cechy obiektów z równoczesn¹
obligatoryjnoci¹ posiadania cech wobec tamtych przeciwstawnych.
Przedstawione ni¿ej kompleksy kategorii wyznaczaj¹ prawid³owoci pojêæ
i ich prototypów w badanym materiale jêzyka rosyjskiego.
Pierwszy g³ówny kompleks leksykalno-semantyczny nazw prototypowych
formu³uje pole NATURA9. W jego obrêbie wyró¿nia siê pod wzglêdem ilociowym grupa zwierzêta. Oto prototypowe obiekty tej grupy wraz z ewokowanymi
przez nie znaczeniami antyfrastycznymi:
Pies  jest prototypem (a) niezgody, por. nieustannie nie zgadza siê z kotem:
äðóæàò, êàê êîøêà ñ ñîáàêîé; ëàäû, ÷òî ó êîøêè ñ ñîáàêîé10 ; (b) nielubienia
lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmiñskiego,
Wroc³aw 1998, s. 111112.
7 Pe³niejsze omówienie prototypów w ramach koncepcji jêzykowego obrazu wiata przedstawilimy w: W. Wysoczañski, op. cit., s. 8184.
8 G. Habrajska, Prototyp  stereotyp  metafora, [w:] Jêzyk a kultura 12..., s. 117.
9 Odnonie do trójdzielnego wyró¿nienia kategorii nadrzêdnych oraz poszczególnych kategorii
podrzêdnych zob. W. Wysoczañski, op. cit., s. 9192.
10 Materia³ pochodzi z nastêpuj¹cych róde³: A.Ê. Áèðèõ, Â.Ì. Ìîêèåíêî, Ë.È. Ñòåïàíîâà,
Ñëîâàðü ôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 2001; Õ. Âàëüòåð, Â.Ì.
Ìîêèåíêî, Àíòèïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã  Ìîñêâà 2005; Â.È. Äàëü,
Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà, ò. 12, Ìîñêâà 1984; Ê.Ñ. Ãîðáà÷åâè÷, Ñëîâàðü ñðàâíåíèé
è ñðàâíèòåëüíûõ îáîðîòîâ â ðóññêîì ÿçûêå, Ìîñêâà 2004; Â.Ì. Ìîêèåíêî, Ñëîâàðü
ñðàâíåíèé ðóññêîãî ÿçûêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2003; Â.Ì. Ìîêèåíêî, Íîâàÿ ðóññêàÿ
ôðàçåîëîãèÿ, Opole 2003; Ðóññêèå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, ïîä ðåä. Â.Ï. Àíèêèíà, Ìîñêâà
1988; Ñëîâàðü ïñêîâñêèõ ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê, ñîñòàâèòåëè Â. Ì. Ìîêèåíêî, Ò. Ã. Íèêèòèíà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2001; Ñëîâàðü ôðàçåîëîãèçìîâ è èíûõ óñòîé÷èâûõ ñëîâîñî÷åòàíèé ðóññêèõ
ãîâîðîâ Ñèáèðè, ñîñòàâèòåëè Í.Ò. Áóõàðåâà, À.È. Ôåäîðîâ, Íîâîñèáèðñê 1972; À.È. Ñîáîëåâ,
Íàðîäíûå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, Ìîñêâà 1961; Ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî
ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, ñîñòàâèòåëü À.È. Ôåäîðîâ, Ìîñêâà 2001.
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kogo lub czego, por. nie lubi pa³ki: ëþáèò, êàê ñîáàêà ïàëêó (èðîí. î÷åíü
ñèëüíî íå ëþáèòü, íå õîòåòü); nie lubi rzodkwi: ëþáëþ åãî, êàê ñîáàêà ðåäüêó;
ëþáëþ, ÷òî ñîáàêà ðåäüêó.
Kot  jest prototypowym uosobieniem wiecznej niezgody, por. nieustannie
¿yje w niezgodzie z psem: äðóæàò, êàê êîøêà ñ ñîáàêîé; ëàäû, ÷òî ó êîøêè
ñ ñîáàêîé.
Mysz  jest prototypem niezamo¿noci, ubóstwa, por. kocielna nie jest bogata: áîãàò, êàê öåðêîâíàÿ ìûøü; nie obfituje w krupy: áîãàòûé â äåíüãàõ, êàê
ìûøü â êðóïàõ.
Kozio³  jest prototypem bezpo¿ytecznoci kogo, por. nie ma od niego
mleka: òîëêó ñ êîãî êàê ñ / îò êîçëà ìîëîêà; ïîëüçû / êîðûñòè êàê îò êîçëà
ìîëîêà (îá àáñîëþòíî áåñïîëåçíîì, íèê÷¸ìíîì ÷åëîâåêå).
Krowa  ja³owa jest prototypem wychudzenia, por. ja³owa nie jest pe³na,
têga: ïîëíûé êàê ÿëîâàÿ êîðîâà.
winia  jest prototypem niewiedzy, ignorancji, por. nie ma rozeznania w pomarañczach: çíàåò òîëê, êàê ñâèíüÿ â àïåëüñèíàõ; ïîíèìàåò / ðàçáèðàòüñÿ /
ñìûñëèòü â ÷¸ì êàê ñâèíüÿ â àïåëüñèíàõ (èðîí. èëè ïðåçð. î ÷ü¸ì-ë.
àáñîëþòíîì íåçíàíèè, íåïîíèìàíèè ÷åãî-ë. èëè ïðèìèòèâíîì ïðåäñòàâëåíèè î ÷¸ì-ë.; î ÷ü¸ì-ë. êðàéíåì íåâåæåñòâå); nie zna siê na pomarañczkach: ðàçáèðàòüñÿ â ÷¸ì-òî êàê ñâèíüÿ â àïåëüñèíêàõ.
Kura  popowa b¹d pstra jest prototypem g³upoty, por. popowa jest g³upia:
óìíèöà  êàê ïîïîâà êóðèöà; óìíèöà, êàê ïîïîâà êóðèöà; pstra jest g³upia:
óìíèöà  êàê ï¸ñòðàÿ êóðèöà.
Niedwied  jest prototypem (a) niezrêcznoci, niezgrabnoci, por. nie jest
zwinny: ïîâîðîòëèâ, ÷òî ìåäâåäü  íåïîâîðîòëèâ, ÷òî ìåäâåäü; (b) niepodejmowania siê czego, niewykonywania czego, por. nie ³owi przepiórek:
ëîâèòü, êàê ìåäâåäü ïåðåïåëêó; nie ugania siê za wróblami: ãîíÿåòñÿ, êàê
ìåäâåäü çà âîðîáüÿìè.
Wilk  jest prototypem (a) nielubienia kogo, braku przywi¹zania do kogo,
por. nie darzy mi³oci¹ owcy: ëþáèò, êàê âîëê îâöó; (b) niestawania siê ³agodnym, nietracenia surowoci, por. nie ³agodnieje pod rohatn¹: ïðèñìèðåë, ÷òî
âîëê ïîä ðîãàòèíîé.
Wróbel  jest prototypem czego zupe³nie nieznanego, por. bia³y nie jest
znany: çíàþò êàê áåëîãî âîðîáüÿ.
Rekin  jest prototypem nieznajomoci czego, por. nie ma rozeznania w algebrze: ðàçáèðàòüñÿ / ñìûñëèòü â ÷¸ì êàê àêóëà â àëãåáðå (èðîí. î ÷åëîâåêå,
àáñîëþòíî íå ïîíèìàþùåì ÷åãî-ë., íå ðàçáèðàþùåìñÿ â ÷¸ì-ë.).
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Langusta  jest prototypem braku rozeznania w czym, por. nie ma orientacji
w Biblii: ðàçáèðàòüñÿ / ñìûñëèòü â ÷¸ì êàê ëàíãóñò â Áèáëèè (î ÷åëîâåêå,
àáñîëþòíî íå ñìûñëÿùåì â ÷¸ì-ë.).
Pluskwa  jest prototypem nielubienia kogo lub czego, por. dostrze¿ona
w k¹cie nie jest mile widziana, jest przygniatana na mieræ: ëþáëþ, êàê êëîïà
â óãëó: ãäå óâèæó, òóò è çàäàâëþ.
Komar  jest prototypem (a) nieot³uszczenia, por. nie jest obroniêty t³uszczem: êàê â êîìàðå ñàëà; (b) s³aboci, por. si³y w nim niewiele: êàê â êîìàðå ñèëà.
Czêci cia³a zwierz¹t:
Noga  jest prototypem niepotrzebnoci czego, por. nie jest potrzebna psu:
íóæåí êàê ñîáàêå ïÿòàÿ íîãà (èðîí. î ÷åì-ë. ñîâåðøåííî íåíóæíîì,
áåñïîëåçíîì êîìó-ë.); íóæíî êîìó-ë. êàê ñîáàêå ïÿòàÿ íîãà.
£apa  jest prototypem tego, co jest zupe³nie niepotrzebne, por. nie jest mu
potrzebna pi¹ta ³apa: íóæåí / íóæíî êîìó-òî êàê ñîáàêå ïÿòàÿ ëàïà (èðîí.
î êîì-, ÷¸ì-ë. àáñîëþòíî íåíóæíîì, áåñïîëåçíîì äëÿ êîãî-ë.).
Dupa  jest prototypem niewiary wobec kogo, por. kurzej nie wierzy siê:
ïîâåðèòü êàê êóðèíîé æîïå êîìó (èðîí. î ïîëíîì íåäîâåðèè ê êîìó-ë.).
Drugi zespó³ przedstawieñ prototypowoci w omawianych paremiach i frazeologizmach wyznaczaj¹ nazwy nazywaj¹ce niektóre stany i zjawiska naturalne,
w szczególnoci zjawiska atmosferyczne:
Lód  jest prototypem tego, z czym nie mo¿na wi¹zaæ ¿adnych nadziei, por.
na zesz³oroczny nie mo¿na liczyæ: íàäåæäà íà íåãî, êàê íà âåøíèé ëåä;
íàäåéñÿ íà íåãî, êàê íà âåøíèé ëåä.
nieg  jest prototypem (a) niepotrzebnoci czego, por. zesz³oroczny nie jest
potrzebny: íóæåí, êàê ïðîøëîãîäíèé ñíåã [èðîí. íèñêîëüêî, ñîâñåì (íå
íóæåí)]; êòî / ÷òî / íóæíî êàê ïðîøëîãîäíèé ñíåã; (b) zupe³nego niezainteresowania kim, czym, por. zesz³oroczny nikogo nie interesuje: èíòåðåñóåò êîãîë. êàê ïðîøëîãîäíèé ñíåã; (c) niezadowolenia, por. z zesz³orocznego nikt nie jest
rad, zesz³orocznym nikt siê nie cieszy: ðàä, êàê ïðîøëîãîäíåìó ñíåãó; (d) braku
niepokoju, por. zesz³oroczny nikogo nie emocjonuje: åãî ýòî âîëíóåò êàê
ïðîøëîãîäíèé ñíåã; (e) braku znaczenia, por. zesz³oroczny nie ma znaczenia:
âàæåí / âàæíî êîìó-ë. êàê ïðîøëîãîäíèé ñíåã; (f) braku lêku przed czym,
por. wiosennego nie boimy siê: åãî áîþñü, êàê âåñåííåãî ñíåãà.
Sadza  jest prototypem niebia³oci czego, przeciwieñstwa bieli, por. nie jest
bia³a: äåëà  êàê ñàæà áåëà; äåëà, êàê ñàæà áåëà; äåëà, äåëà, êàê ñàæà áåëà
(ò. å. òàê áåëû; øóòë. î÷åíü ïëîõè, íèêóäà íå ãîäÿòñÿ).
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Grupê kolejn¹ w kompleksie NATURA tworz¹ prototypy bêd¹ce nazwami
rolin, ich czêci b¹d rolinami przetworzonymi, produktami z nich wytworzonymi:
Rzodkiew  jest prototypem tego, co nie wywo³uje przyjemnych wra¿eñ,
por. nie jest mi³a psu: ìèëî êîìó ÷òî êàê ñîáàêå ðåäüêà.
Pieñ  jest prototypem (a) niezwinnoci, nieruchliwoci, por. nie jest obrotny:
ïîâîðîòëèâ, ÷òî ïåíü; (b) tego, co jest nieprzyjemne, przykre, por. zgni³y,
zbutwia³y nie jest mi³y: ìèëûé ÿê ïåíü ãíèëûé (î íèêóäèøíîì, íåïðèãëÿäíîì
íà âèä, íåâçðà÷íîì âîçëþáëåííîì, æåíèõå).
K³oda  jest prototypem powolnych, niezrêcznych ruchów, por. nie jest
obrotna, zwinna: ïîâîðîòëèâ, ÷òî êîëîäà.
Pa³ka  jest prototypem absolutnej niepotrzebnoci czego, por. nie jest mu
potrzebna pa³ka: íóæåí êàê ñîáàêå ïàëêà (èðîí. î ÷åì-ë. ñîâåðøåííî
íåíóæíîì, áåñïîëåçíîì êîìó-ë.).
Drugi kompleks generalny to makropole CZ£OWIEK w wymiarze jednostkowym i spo³ecznym. Zasadniczo obejmuje on ¿ycie spo³eczne cz³owieka w kilkunastu nierozbudowanych leksykalnie grupach tematycznych.
Role spo³eczne:
Baby  s¹ prototypem niezgodnoci z rzeczywistoci¹ treci s³ów, por, naszeptanie stu bab nie jest prawd¹: ýòî âåðíî, êàê ñòî áàá íàøåïòàëè.
Przydatki:
W³osy  s¹ prototypem bycia b¹d niebycia ³ysym, por. na ³ysej g³owie jest
ich niewiele b¹d nie ma ich wcale: êîëîñüåâ, ÷òî íà ïëåøèâîé ãîëîâå âîëîñüåâ.
U³omnoci:
lepy  jest prototypem niepojmowania, niezrozumienia, nieogarniania czego, por. nie pojmuje bieli mleka: çíàåò òîëê, êàê ñëåïîé â ìîëîêå, îùóïàâ
ðóêó, çàìåñò ãóñÿ11.
Stany ¿yciowe:
Topielec  jest prototypem niepowodzenia, niedarzenia siê, por. nie szczêci
siê mu: âåç¸ò, êàê óòîïëåííèêó; êîìó-ë. âåçåò êàê óòîïëåííèêó; ïîâåçëî êàê
óòîïëåííèêó (øóòë. íå âåç¸ò êàê óòîïëåííèêó êîìó; èðîí. î ÷ü¸ì-ë.
àáñîëþòíîì íåâåçåíèè).
Wisielec  jest prototypem nieuk³adania siê w ¿yciu, por. nie szczêci mu siê:
âåç¸ò êàê âèñåëüíèêó (î íåâåçåíèè, íåóäà÷å â ÷¸ì-ëèáî).
11 Por. komentarz: âîæàòûé ïîõâàëèëñÿ, ÷òî ïîõëåáàë ìîëîêà; à êàêîå îíî, ñïðîñèë
ñëåïîé? »ñëàäêîå äà áåëîå«, à ÷òî òàêîå áåëîå? »êàê ãóñü«, à ÷òî òàêîå ãóñü? âîæàòûé ñîãíóë
ðóêó êîñòûëåì: »âîò òàêîé« ñëåïîé îùóïàë, è ïîíÿë, êàêîå åñòü ìîëîêî.
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Zawody:
Kominiarz  jest prototypem zabrudzenia, zanieczyszczenia, por. nie jest
czysty: ÷èñò, êàê òðóáî÷èñò.
Odzie¿, obuwie:
Krawat  jest prototypem nieodpowiednioci, niew³aciwego dobrania czego
do czego, por. nie pasuje ma³pie: èäåò, êàê îáåçüÿíå ãàëñòóê.
Rêkawice z jednym palcem  s¹ prototypem niepotrzebnoci czego, por. na
w. Piotra i Paw³a nie s¹ potrzebne: íóæíî, êàê ïåòðîâêàì âàðåæêè; íóæåí
êàê â Ïåòðîâêè âàðåæêè12.
Stanik  jest prototypem tego, co jest zbyteczne, por. nie jest potrzebny
buldogowi: íóæåí / íóæíî êàê áóëüäîãó ëèô÷èê (øóòë. î êîì-, ÷åì-ë.
àáñîëþòíî íåíóæíîì, ñîâåðøåííî áåñïîëåçíîì êîìó-ë.).
But  jest prototypem zbêdnoci czego, por. nie jest potrzebny beznogiemu:
íóæåí / íóæíî êàê áåçíîãîìó ñàïîã (èðîí. î êîì-, ÷¸ì-ë., àáñîëþòíî íå
íóæíîì, áåñïîëåçíîì)13.
Instrumenty muzyczne:
Harmonia  jest prototypem tego, co nie jest komu potrzebne, por. popowi
nie jest potrzebna: íóæåí / íóæíî êàê ïîïó ãàðìîøêà; íóæåí / íóæíî êàê
ïîïó ãàðìîíü (èðîí. î êîì-, ÷¸ì-ë. àáñîëþòíî íåíóæíîì); íà ôèãà ïîïó
ãàðìîíü; íà õðåíà ïîïó ãàðìîíü; nie jest potrzebna kozie: íóæåí êàê êîçå áàÿí;
íóæåí êàê êîçå ãàðìîíü (èðîí. î ÷åì-ë. ñîâåðøåííî íåíóæíîì, áåñïîëåçíîì
êîìó-ë.); íà ôèãà êîçå áàÿí (îíà è òàê âåñ¸ëàÿ); íà õðåíà êîçå áàÿí (îíà
è òàê âåñ¸ëàÿ).
Bêben  jest prototypem tego, co nie jest nieodzowne komu, por. nie jest
potrzebny zaj¹cowi: íóæåí êàê çàéöó áàðàáàí (øóòë. îá àáñîëþòíîé
íåíóæíîñòè, ïîëíîé áåñïîëåçíîñòè ÷åãî-ë. äëÿ êîãî-ë.).
rodki transportu:
Ko³o  jest prototypem (a) tego, bez czego mo¿na siê obejæ, por. pi¹te nie
jest potrzebne w wozie: íóæåí / íóæíî êàê ïÿòîå êîëåñî â òåëåãå (èðîí.
î êîì-ë., ÷åì-ë. ñîâåðøåííî áåñïîëåçíîì, íåíóæíîì); áûòü êàê ïÿòîå
êîëåñî â òåëåãå; (b) nieprawdopodobieñstwa, niemo¿liwoci czego, por. krzywe
nie toczy siê: ïîøëî  êàê êðèâîå êîëåñî!
Szprycha  jest prototypem braku nieodzownoci czego, por. pi¹ta nie jest potrzebna w wozie, kolasie: íóæåí / íóæíî êîìó ÷òî êàê ïÿòàÿ ñïèöà â êîëåñíèöå.
12

Por. komentarz: Â Ïåòðîâêè (Ïåòðîâ äåíü  äåíü ñâ. àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà 19 èþíÿ
ïî ñò. ñò.) äíè îñîáåííî ò¸ïëûå è âàðåæêè  âÿçàíûå øåðñòÿíûå ðóêàâèöû, íàäåâàåìûå ïîä
êîæàíûå,  íå íóæíû.
13 Èç ðå÷è ïðîñòèòóòîê.
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Ho³oble  s¹ prototypem czego nieprostego, por. moskiewskie nie s¹ proste:
ïðÿì, êàê ìîñêîâñêàÿ îãëîáëÿ.
Siod³o  jest prototypem nieodpowiednioci, niestosownoci czego komu,
por. nie pasuje krowie: èäåò, êàê ê êîðîâå ñåäëî; ïîäõîäèò êàê êîðîâå ñåäëî
÷òî (èðîí. ñîâåðøåííî, ñîâñåì íå èä¸ò); nie godzi siê krowie: ïðèñòàëî, êàê
ñåäëî ê êîðîâå.
Chom¹to  jest prototypem niekoniecznoci czego, tego, czego siê nie potrzebuje, por. nie jest potrzebne tygrysowi: íóæåí êàê òèãðó õîìóò.
Hamulec bezpieczeñstwa  jest prototypem tego, co jest zupe³nie niepotrzebne komu, por. nie jest potrzebny zaj¹cowi: íóæåí êàê çàéöó ñòîï-ñèãíàë.
Narzêdzia kary:
Dyby  s¹ prototypem niepotrzebnoci czego komu, por. nie s¹ potrzebne
wini: íóæåí êàê ñâèíüå êîëîäêà (èðîí. î êîì-, ÷¸ì-ë. àáñîëþòíî íåíóæíîì,
íåïîäõîäÿùåì).
Narzêdzia ró¿nego zastosowania:
£uk  jest prototypem nieprostoci, wygiêcia, por. nie jest prosty: ïðÿì /
ïðÿìî, êàê äóãà.
Siekiera  jest prototypem czyjej lub czego niezdolnoci do utrzymywania
siê na powierzchni wody, por. nie p³ywa: ïëàâàòü, êàê òîïîð.
¯elazko  jest prototypem nieutrzymywania siê kogo lub czego na powierzchni wody, por. w ¿adnym wypadku nie p³ywa: ïëàâàåò, êàê óòþã14.
Przybory:
Parasol  jest prototypem niekoniecznoci czego, por. nie jest potrzebny
rybie: íóæåí / íóæíî êàê ðûáå çîíòèê (èðîí. îá àáñîëþòíîé íåíóæíîñòè,
ïîëíîé áåñïîëåçíîñòè ÷åãî-ë. äëÿ êîãî-ë.); nie jest potrzebny rybce: íóæåí /
íóæíî êàê ðûáêå çîíòèê (îá àáñîëþòíîé íåíóæíîñòè, ïîëíîé
áåñïîëåçíîñòè ÷åãî-ë. äëÿ êîãî-ë.); nie jest potrzebny szczupakowi: íóæåí /
íóæíî êàê ùóêå çîíòèê; nie jest potrzebny szczupaczkowi: íóæåí / íóæíî êàê
ùó÷êå çîíòèê.
Laska  jest prototypem tego, bez czego mo¿na siê obejæ, por. nie jest
potrzebna kogutowi: íóæåí êàê ïåòóõó òðîñòî÷êà (øóòë. î êîì-, ÷¸ì-ë.,
àáñîëþòíî íèêîìó íåíóæíîì).
Grzebieñ  jest prototypem zbytecznoci czego, por. ³ysemu nie jest potrzebny: íóæåí êàê ïëåøèâîìó ãðåáåíü; íóæíûé êàê ïëåøèâîìó ðàñ÷¸ñêà
(øóòë. èëè èðîí. ñîâåðøåííî íå íóæåí, áåñïîëåçåí).

14

Por. antyprzys³owie: ïëàâàòü êàê âóòþã.
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Pieni¹dze:
Grzywna15  jest prototypem oczekiwania, upragnienia czego, por. jest po¿¹dana, przyjemna dla ubogiego, nêdzarza, ¿ebraka: ïðîòèâíà, êàê íèùåìó
ãðèâíà.
Jedzenie:
Makaron  jest prototypem tego, co nie jest potrzebne, por. zesz³oroczny nie
jest potrzebny: íóæíûé êàê ïðîøëîãîäíèå ìàêàðîíû (øóòë. èëè èðîí.
ñîâåðøåííî íå íóæåí, áåñïîëåçåí).
Musztarda  jest prototypem zbêdnoci czego w okrelonym momencie,
czego wystêpuj¹cego po czym, por. po kolacji nie jest potrzebna: íóæåí êàê
ïîñëå óæèíà ãîð÷èöà; íóæåí, êàê ãîð÷èöà ïîñëå óæèíà.
rodki czystoci:
Myd³o  jest prototypem czego niemi³ego, por. nie jest mi³e psu: ìèëî, êàê
ñîáàêå ìûëî.
Zabiegi lecznicze:
Naparzenie, gor¹cy ok³ad  jest prototypem (a) niepotrzebnoci czego, por.
martwemu na nic siê nie przyda: íóæåí / íóæíî êîìó, êàê ìåðòâîìó ïðèïàðêà
/ ïðèïàðêè (èðîí. î ÷¸ì-ë. àáñîëþòíî áåñïîëåçíîì, ñîâåðøåííî íåíóæíîì);
(b) bezskutecznoci, por. nie pomo¿e martwemu: ÷òî ïîìîæåò êîìó, êàê
ìåðòâîìó ïðèïàðêè.
Bañki  martwemu s¹ zupe³nie niepotrzebne: íóæíûé êàê ì¸ðòâîìó áàíêè
(øóòë. èëè èðîí. ñîâåðøåííî íå íóæåí, áåñïîëåçåí).
Odznaczenia:
Znak ÃÒÎ  papie¿owi nie jest potrzebny: íóæåí êàê ïàïå Ðèìñêîìó
çíà÷îê ÃÒÎ.
Zabawki:
Laleczka  nie jest dobra przed czartem: õîðîø ïåðåä ÷¸ðòîì êàê êóêîëêà
(î íåêðàñèâîì ÷åëîâåêå [ñòðàøíåå êîòîðîãî  ëèøü áåçîáðàçíûé ÷¸ðò]).
Miejsca pochówku:
Cmentarz  nie jest na nim weso³o: âåñåëî êàê íà êëàäáèùå.
Przedmioty ró¿nego przeznaczenia:
Odwa¿nik  nie jest obrotny: ïîâîðîòëèâ, ÷òî ãèðÿ.
Korek (zatyczka)  pijakowi jest absolutnie niepotrzebny: íóæíûé êàê
ïüÿíèöå ïðîáêà (øóòë. èëè èðîí. ñîâåðøåííî íå íóæåí, áåñïîëåçåí).
Kszta³t:
Dziurka  w g³owie nie jest potrzebna: íóæåí êàê äûðêà â ãîëîâå / â ãîëîâó.
15

Por. komentarz: Êðóïíàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà, âåðîÿòíî òàêæå íîñèìàÿ íà øåå; íûíå
äåñÿòü êîïååê.
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Trzeci kompleks generalny to makropole WIARA, RELIGIA.
Imiona biblijne:
Kain i Abel  s¹ prototypem niedoskona³ej mi³oci miêdzy ludmi, por.
mi³oæ braterska miêdzy nimi nie jest idealna: âñå ëþäè áðàòüÿ. Êàê Êàèí è
Àâåëü.
Duchowni:
Pop  jest prototypem niem¹droci, nieinteligencji, por. popa Siemiona, który
sprzeda³ ksi¹¿ki i kupi³ karty, nie cechuje m¹droæ: óìåí, êàê ïîï Ñåìåí: êíèãè
ïðîäàë, äà êàðòû êóïèë; óìåí, êàê ïîï Ñåìåí: êíèãè ïðîäàë äà êàðòû êóïèë,
ñåë â îâèí äà èãðàåò îäèí.
Popówna  jest prototypem niespiesznoci do czego, por. nie spieszy siê do
wyjcia za m¹¿: òîðîïèòñÿ, êàê ïîïîâíà çàìóæ.
Sprzêt liturgiczny:
Kadzielnica  jest prototypem zbêdnoci, niepo¿¹dania czego, por. nie jest
potrzebna umar³emu: íóæíî, êàê ìåðòâîìó êàäèëî.

Wnioski
Dokonane zestawienie pozwala ujawniæ te obiekty, które wywo³uj¹ najbardziej typowe asocjacje psychiczne i na bazie których tworzy siê dane znaczenie
antyfrastyczne. Najliczniejszy zbiór prototypów posiada kategoria semantyczna
taki, który nie jest potrzebny; zbêdny, zbyteczny, niepo¿¹dany: noga, ³apa,
nieg, pa³ka, rêkawice z jednym palcem, stanik, but, harmonia, bêben, ko³o,
szprycha, chom¹to, hamulec bezpieczeñstwa, dyby, kadzielnica, parasol, laska,
grzebieñ, makaron, musztarda, ok³ad, bañki, znak ÃÒÎ, korek, dziurka. Zdecydowanie mniej nazw prototypowych odnosi siê do znaczenia nieodznaczaj¹cy siê
zrêcznoci¹, ma³o sprawny fizycznie; niezgrabny, niezdarny, maj¹cy, wykonuj¹cy wolne, niezrêczne ruchy: niedwied, pieñ, k³oda, odwa¿nik. Kolejne miejsce
rankingowe zajmuj¹ nastêpuj¹ce kategorie: (a) sprawiaj¹cy przykre wra¿enie,
wywo³uj¹cy nieprzyjemne uczucia; nieprzyjemny, przykry: rzodkiew, zgni³y
pieñ, myd³o; (b) brak wiedzy; tak¿e: nieznajomoæ jakiej dziedziny wiedzy, brak
wiadomoci o czym; ciemnota, ignorancja, nieznajomoæ przedmiotu, zagadnienia, nieorientowanie siê w jakiej dziedzinie: winia, rekin, langusta; (c) nienadaj¹cy siê do czego, nieodpowiadaj¹cy wymaganiom; niew³aciwy, niestosowny:
krawat, siod³o, laleczka; (d) nie mieæ sk³onnoci do kogo, nie czuæ do kogo
sympatii, nie byæ przywi¹zanym do kogo: pies, wilk, pluskwa. Na jeszcze dalszym miejscu plasuj¹ siê prototypy odwo³uj¹ce siê do nastêpuj¹cych znaczeñ:
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(a) brak zgody, harmonii miêdzy kim a kim, konfliktowe sytuacje, spory, wanie: pies, kot; (b) brak powodzenia, nieudane przedsiêwziêcie, niepomylny
bieg spraw, obrót rzeczy; pora¿ka, klêska: topielec, wisielec; (c) odchylaj¹cy siê
w ka¿d¹ stronê, skrêcaj¹cy w bok, wykrzywiony, wygiêty, zgiêty, zagiêty, wypaczony, krêty; nierówny: ³uk, ho³oble; (d) brak wiedzy, rozumu, bystroci; bezmylnoæ, têpota: popowa, pstra kura, pop; (e) nieutrzymywanie siê na powierzchni lub w g³êbi wody, toniêcie: siekiera, ¿elazko. Pojedyncze prototypy
ewokuj¹ nastêpuj¹ce sensy: (a) nieprzynoszenie po¿ytku, niebycie po¿ytecznym;
nieprzydatnoæ: kozio³; (b) nieodznaczaj¹cy siê si³¹, moc¹; niemocny: komar;
(c) nie ogarn¹æ (nie ogarniaæ) rozumem, nie przenikn¹æ (przenikaæ) myl¹, nie
zdaæ (nie zdawaæ) sobie sprawê z czego; nie zrozumieæ (nie rozumieæ): lepy;
(d) nacechowanie srogoci¹, surowoci¹: wilk; (e) nie znajdowaæ siê na jakim
obszarze, terenie, nieczêsty, niewystêpuj¹cy masowo: bia³y wróbel; (f) nieoczekiwanie spe³nienia siê czego po¿¹danego, nieufnoæ, ¿e co siê spe³ni, urzeczywistni: lód; (g) niemaj¹cy bardzo jasnej barwy, takiej jak np. mleko: sadza;
(h) niedoznawanie uczucia strachu, nieodczuwanie lêku: wiosenny nieg;
(i) niewzbudzaj¹cy zainteresowania, zaciekawienia, chêci poznania kogo lub czego, zajêcia siê czym; niezaciekawiaj¹cy, niezajmuj¹cy: zesz³oroczny nieg;
(j) taki, którego obecnoæ jest oczekiwana, mile widziany, stosowny, odpowiadaj¹cy planom, oczekiwaniom, upragniony, taki, którego siê bardzo pragnie, o którym siê marzy, na który siê czeka; po¿¹dany, wymarzony, wytêskniony: grzywna; (k) brak zgodnoci z rzeczywistoci¹, ze stanem faktycznym; to, co
niezgodne z prawd¹; k³amstwo, fa³sz: baby; (l) wielka chudoæ, wynêdznia³oæ,
wyniszczenie: krowa; (³) bez rozrostu tkanki t³uszczowej w narz¹dzie organizmu
lub wokó³ narz¹du: komar; (m) niemaj¹cy czêciowo lub ca³kowicie ow³osienia
na g³owie: w³osy; (n) maj¹cy braki, usterki, b³êdy; wadliwy, nieprawid³owy w relacjach mi³oci braterskiej: Kain i Abel; (o) zabrudzony, niewolny od zanieczyszczeñ, pe³en brudu  zanieczyszczeñ, pokryty brudem; nieczysty, zanieczyszczony, ubrudzony, poplamiony: kominiarz; (p) rzecz niemo¿liwa do
wykonania, niemog¹ca dojæ do skutku; niemo¿liwoæ: krzywe ko³o; (r) niepobudzaj¹cy do radoci, niewprowadzaj¹cy w dobry humor, nierozweselaj¹cy: cmentarz; (s) bez popiechu, nie piesz¹c siê, powoli: popówna; (t) nie przedsiêwzi¹æ
(nie przedsiêbraæ) jakiego dzia³ania, nie wzi¹æ (nie braæ) czego na siebie: niedwied; (u) niemaj¹cy wystarczaj¹cych rodków do zaspokojenia potrzeb ¿yciowych; niezamo¿ny, ubogi: mysz kocielna; (w) niemo¿liwoæ, brak szansy wydarzenia siê czego; bycie nieprawdopodobnym: krzywe ko³o; (z) brak
zadowolenia, nieprzyjemne uczucie wyp³ywaj¹ce z tego, ¿e co siê dzieje niezgodnie z czyim ¿yczeniem, pragnieniem, wol¹: zesz³oroczny nieg; (¿) stan wyp³y-
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waj¹cy z braku trosk i k³opotów, równowaga ducha i umys³u; spokój: zesz³oroczny nieg; () niemaj¹cy wartoci, wagi, wa¿noci czego: zesz³oroczny nieg.
Przeprowadzona analiza potwierdza spostrze¿enia uogólniaj¹ce wynikaj¹ce
z obserwacji szerszego materia³u ró¿nych jêzyków w odniesieniu do rodków
tworz¹cych b¹d wzmacniaj¹cych ekspresywnoæ i emocjonalnoæ porównañ frazeologicznych i paremiologicznych omawianego typu16. Mianowicie wród antyfrastycznych jednostek porównawczych s¹ takie, w których okrelnik u¿ywany
jest w znaczeniu przeciwnym, co pozwala na wydwiêk ironicznoci b¹d ¿artobliwoci ze wzglêdu na jednoczesny odbiór znaczenia prymarnego i przeciwstawnego sensu niesionego przez okrelnik w zespoleniu z obiektem nonika, por.
jednostki typu: ïëàâàòü, êàê òîïîð. Kolejny podtyp formu³uj¹ jednostki, które
tworz¹ zestawy par antonimicznych  porównanie niemaj¹ce przejrzystej motywacji miêdzy okrelnikiem (cech¹) a nonikiem porównania (prototypem cechy)
oraz porównanie ze znaczeniem prymarnym, por. ïîâîðîòëèâ, ÷òî ìåäâåäü
 íåïîâîðîòëèâ, ÷òî ìåäâåäü; áîãàò, êàê öåðêîâíàÿ ìûøü  áåäåí êàê
öåðêîâíàÿ ìûøü; ïîâîðîòëèâ, ÷òî ïåíü  íåïîâîðîòëèâ, ÷òî ïåíü;
ïîâîðîòëèâ, ÷òî êîëîäà  íåïîâîðîòëèâ, ÷òî êîëîäà; äåëà, êàê ñàæà áåëà
 ÷åðåí, êàê ñàæà; ìèëî êîìó ÷òî êàê ñîáàêå ðåäüêà  íàäîåë êîìó êàê
ñîáàêå ðåäüêà; ÷èñò, êàê òðóáî÷èñò  ãðÿçíûé êàê / òî÷íî / ñëîâíî / áóäòî
òðóáî÷èñò / ÷óìàçíûé êàê òðóáî÷èñò; âåç¸ò êàê óòîïëåííèêó êîìó  íå
âåç¸ò êàê óòîïëåííèêó êîìó. Wród analizowanych porównawczych paremii
i frazeologizmów s¹ te¿ jednostki zbudowane w oparciu o zestawienie wzajemnie
wykluczaj¹cych siê obiektów i ich cech wystêpuj¹cych w noniku porównania,
por. ëþáèò, êàê ñîáàêà ïàëêó. Specyficzn¹ grupê tworz¹ bliskie im jednostki,
w których nazwy obiektów nonika oraz nazwy okrelnika tworz¹ pod wzglêdem
znaczeniowym zestawienia alogiczne, por. íóæåí êàê ïëåøèâîìó ãðåáåíü.
Za³o¿enie, ¿e çíà÷åíèÿ ìîãóò èçìåíÿòüñÿ â ÿçûêå ê ïðÿìîé
ïðîòèâîïîëîæíîñòè pozwala analizowane jednostki rozpatrywaæ w wymiarze
enantiosemii, tj. jako ÿâëåíèÿ [íàìåðåííîãî  W.W.] ïðåâðàùåíèÿ çíà÷åíèÿ
â ïðîòèâîïîëîæíûå, przy czym w uzasadnieniu zdolnoci do takich przesuniêæ
znaczeñ ïðåæäå âñåãî ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ïðèðîäó ÷óâñòâ,
ñïîñîáíûõ ïî-ðàçíîìó îêðàøèâàòü òå æå ñàìûå èëè áëèçêèå ïðåäñòàâëåíèÿ
â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâêè, êîòîðóþ ïîëó÷àåò ñëîâî â ñâîåì óïîòðåáëåíèè17.
16
17

Zob. Wysoczañski, op. cit., s. 5658.
Zob. Ë.À. Áóëàõîâñêèé, Ýíàíòèîñåìèÿ. Ðàçâèòèå ïðîòèâîïîëîæíûõ çíà÷åíèé, Ðóññêàÿ ðå÷ü 1988, nr 2, s. 6869.
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W rozpatrywanych porównaniach silnie przejawia siê funkcja elatywu wraz
z brakiem motywacyjnego zwi¹zku semantycznego. Przywo³ywane w poszczególnych ilustracjach materia³owych eksplikacje semantyczne potwierdzaj¹ tak¹ rolê
danej cechy przeciwstawnej poprzez obecnoæ leksemów o walorach znaczeniowych bezwzglêdnego stopnia najwy¿szego typu: ñîâåðøåííî íå íóæåí; î÷åíü
ïëîõè; îá àáñîëþòíî áåñïîëåçíîì itd.
Usystematyzowanie prototypów wyró¿nionych w analizie konkretnych kategorii ukazuje specyfikê utrwalonego w jêzyku rosyjskim obrazowego postrzegania
i pojmowania rzeczywistoci, odzwierciedla wewnêtrzn¹ specyfikê jêzyka. Niektóre prototypy rozpatrywanych pojêæ siêgaj¹ sw¹ genez¹ nie tylko daleko w przesz³oæ, lecz i w inne obszary kulturowe.
Ðåçþìå
Ïðîòîòèïû àíòèôðàñòè÷åñêèõ çíà÷åíèé â ñðàâíèòåëüíûõ ïàðåìèÿõ
è ôðàçåîëîãèçìàõ ðóññêîãî ÿçûêà
Ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ â íàñòîÿùåé ñòàòüå ÿâëÿþòñÿ ïàðåìèîëîãè÷åñêèå è ôðàçåîëîãè÷åñêèå åäèíèöû, ñïåöèôè÷åñêèå âíóòðè ñðàâíèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, ïîñòðîåííûå ïî
ïðèíöèïó àíòèôðàçû. Èñõîäÿ èç ïðåäïîñûëêè, ÷òî èìðëèöèðîâàíèå â íèõ àíòèôðàñòè÷åñêèõ
çíà÷åíèé ñâÿçûâàåòñÿ ñ âûáîðîì îïðåäåë¸ííîãî ïðîòîòèïà, ïðèíÿòûå èçûñêàíèÿ ñòðåìÿòñÿ
ê ïðåäñòàâëåíèþ êîìïëåêñîâ êàòåãîðèé, îïðåäåëÿþùèõ çàêîíîìåðíîñòè ïîíÿòèé è èõ
ïðîòîòèïîâ â èññëåäîâàííîì ìàòåðèàëå ðóññêîãî ÿçûêà. Â áîëåå îáùåì ñìûñëå, ïðîâåäåííûé
àíàëèç îòíîñèòñÿ ê èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîáëåìàòèêå ïðîòîòèïîâ â ÿçûêîâîé êàðòèíå ìèðà.

Summary
The prototypes of antiphrastic meanings in comparative paremia and phraseologisms
This article deals with the paremiological and phraseological units constructed on the basis of
antiphrase. Taking into account the fact that the antiphrastic meanings implied by them are based on
the choice of specific prototype, the aim of the research is to present the complexes of categories
that define the rules of notions and their prototypes in Russian paroemia and phraseology. In more
general meaning, the analyses presented in this article relates to the theme of prototype in the
linguistic picture of the world.
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Nieudacznik  po¿yczka leksykalna czy wyraz obcy?
W prowadzonych przeze mnie badaniach nad rosyjsko-polskimi relacjami
jêzykowymi i kulturowymi koncentrujê swoj¹ uwagê na zapo¿yczeniach pojêæ lub
wi¹zek sensów eksponowanych przez rusycyzmy leksykalne, które to zapo¿yczenia ju¿ w obszarze kultury polskiej s¹ profilowane i modyfikowane pod k¹tem
poznawczych i komunikacyjnych potrzeb nowego subiektu zbiorowego. Wszystkie te pojêcia, zachowuj¹c materiê rosyjsk¹, w swej strukturze wewnêtrznej oderwa³y siê od paradygmatu rosyjskoci i zadomowi³y siê ju¿ na dobre w naszej
wiadomoci i repertuarze rodków wyra¿ania i czêsto s¹ wykorzystywane w nowych dla nich funkcjach, sporód których najciekawsze wydaje siê stosowanie ich
w celach konceptualizacyjnych jako samodzielnych, ju¿ polskich, fenomenów
kognitywnych, a tak¿e jako skutecznych operatorów pragmatycznych1.
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest leksem nieudacznik,
który stosunkowo czêsto pojawia siê w wypowiedziach wspó³czesnych Polaków
i który  z powodów, o których powiem ni¿ej  traktujê jako jeden z najbardziej
interesuj¹cych wyrazów proweniencji rosyjskiej. Dane materia³owe zaczerpniête z
archiwów internetowych pokazuj¹, ¿e np. w Polityce miêdzy 1998 a 2007
pojawi³ siê on w 28 w tekstach. Moja kartoteka zawieraj¹ca materia³y prasowe
(Gazeta Wyborcza, Polityka, Przegl¹d, Rzeczpospolita) liczy kilkadziesi¹t
ró¿norodnych przyk³adów u¿ycia tego wyrazu.
W jaki sposób mo¿na okreliæ status lingwistyczny tytu³owego nieudacznika?
Czy w polskiej przestrzeni kognitywnej symbolizuje on jaki koncept i jeli tak, to
jaki jest charakter tego konceptu? Jakie mog¹ byæ tekstowe obci¹¿enia funkcjonalne
nieudacznika? Jak mo¿e byæ oceniany przez u¿ytkowników jêzyka? To tylko najwa¿niejsze pytania, na które bêdê poszukiwa³ odpowiedzi w niniejszym artykule.

1

M. Sarnowski, Rossica kulturowe w bazie kognitywnej wspó³czesnych Polaków, [w:] W krêgu
problemów jêzykoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia powiêcone pamiêci Prof.
Alberta Bartoszewicza w pi¹t¹ rocznicê Jego mierci, red. naukowa N. Kasparek, A. Koseski,
W. Pi³at, J. Sobczak, Olsztyn 2006, s. 8591.
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Najtrudniejsze jest pytanie o status lingwistyczny tego wyrazu, gdy¿ w oparciu o materia³ ró¿norodny s³owników mo¿na zaproponowaæ dwie przeciwstawne
interpretacje.
Nieudacznik jest rejestrowany przez wiêkszoæ wspó³czesnych s³owników jêzyka polskiego. Brak go, co prawda, w s³owniku pod red. W. Doroszewskiego (1963)
oraz w pierwszym wydaniu s³ownika pod red. S. Szymczaka (1979), ale pojawia siê
w s³ynnym Suplemencie jako cz³owiek, któremu na ogó³ nic siê nie udaje; fajt³apa2. Drugie wydanie tego s³ownika ju¿ uwzglêdnia ten wyraz i wskazuj¹c na
pochodzenie, powtarza definicjê za Suplementem3. S³ownik pod red. B. Dunaja
okrela znaczenie tego s³owa w sposób nastêpuj¹cy: cz³owiek nieudaczny, nieudolny4, a s³ownik pod red. H. Zgó³kowej  osoba, która nie potrafi skutecznie dzia³aæ,
doznaje samych niepowodzeñ5. Opieraj¹cy siê na odmiennych za³o¿eniach metodologicznych Inny s³ownik jêzyka polskiego okrela znaczenie tego leksemu w sposób
nastêpuj¹cy: Nieudacznikiem nazywamy kogo, komu wci¹¿ nie udaje siê realizowaæ swoich planów. S³owo potoczne u¿ywane z dezaprobat¹6.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e nieudacznik to przyswojona przez
polszczyznê po¿yczka rosyjska. Ale jednoczenie leksem ten odnajdujemy w wielu wspó³czesnych polskich s³ownikach wyrazów obcych. W pracy W. Kopaliñskiego: pechowiec, nieszczêliwiec7, a tak¿e s³ownikach pod redakcj¹ E. Sobol:
cz³owiek, któremu nic siê nie udaje, nie wiedzie siê8 oraz I. Kamiñskiej-Szmaj:
osoba, której nic siê nie udaje, wszelkie podjête przez ni¹ dzia³ania koñcz¹ siê
niepowodzeniem9.
Jak zatem nieudacznik powinien byæ potraktowany, czym jest on ostatecznie: przyswojon¹ po¿yczk¹ rosyjsk¹ (o czym wiadcz¹ jego rejestracje w ogólnych s³ownikach objaniaj¹cych) czy te¿ wyrazem obcym (co wynika z jego
obecnoci w wyspecjalizowanych opracowaniach leksykograficznych)? Wspó³czesna leksykologia, mówi¹c o wyrazach obcych, podkrela okazjonalnoæ ich wystêpowania, a tak¿e wskazuje na ich odmiennoæ gramatyczn¹ w zakresie cech
jêzykowych. Praktyki tekstowe zwi¹zane z nieudacznikiem parametrom tym
przecz¹. Okrelenie statusu lingwistycznego konkretnego wyrazu  równie¿ po2
3
4
5

S³ownik jêzyka polskiego. Suplement Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 44.
S³ownik jêzyka polskiego, red. nauk. M. Szymczak, Warszawa 1995, s. 348.
S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego, red. nauk. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 611.
Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny, red nauk. H. Zgó³kowa, Poznañ 1999, t. 24,
s. 154155.
6 Inny s³ownik jêzyka polskiego, red. nauk. M. Bañko, Warszawa 2000, t. 1, s. 1019.
7 W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, wyd. XVIII, Warszawa
1989, s. 553.
8 S³ownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa1995, s. 768.
9 S³ownik wyrazów obcych, red. nauk. I. Kamiñska-Szmaj, Wroc³aw 2001, s. 538.
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¿yczki leksykalnej lub wyrazu obcego  powinno opieraæ siê na kulturowym
elemencie skojarzeniowym, znaczenia którego nie sposób przeceniæ.
Stoimy na stanowisku, ¿e nieudacznik jest po¿yczk¹ rosyjsk¹ w pe³ni przyswojon¹ przez wspó³czesn¹ polszczyznê10 i nie mo¿e byæ traktowany jako wyraz
obcy, gdy¿ ta kategoria wyrazów zajmuje miejsce porednie miêdzy jêzykiemdawc¹ a jêzykiem-biorc¹, a warunek ten w tym przypadku nie zosta³ spe³niony.
Jako po¿yczka leksykalna nieudacznik jest traktowany w najwa¿niejszych opracowaniach dotycz¹cych obcych elementów leksykalnych w polszczynie11.
Dwoistoæ interpretacyjna leksemu nieudacznik potwierdza ogólniejsz¹ tezê,
¿e teoria leksykologiczna i szczególnie praktyka leksykograficzna, operuj¹c jednoczenie pojêciem po¿yczki leksykalnej i wyrazu obcego, nie przeprowadzaj¹ miêdzy nimi wyranej linii demarkacyjnej. Nie wszystkie nowe s³owniki jêzyka polskiego jasno precyzuj¹ swoje za³o¿enie programowe, a u¿ywanym kwalifikatorom
mo¿na zarzuciæ brak precyzji i konsekwencji ich stosowania12. Autorzy wielu
s³owników czêsto prowadz¹ jednostronn¹ selekcjê materia³u, opieraj¹ siê na starych korpusach i nie weryfikuj¹ ich zawartoci materia³owej i kwalifikacyjnej.
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e istnieje pewna grupa takich niedookrelonych
leksemów, a has³a s³ownikowe i ich definiensy koczuj¹ po ró¿nych s³ownikach.
U¿ytkownik s³owników pozostaje sam ze sob¹, to jego intuicja ma decydowaæ
o tym, jak¹ kwalifikacjê otrzyma badany leksem.
Dla udowodnienia, ¿e nieudacznik jest leksemem zadomowionym w polszczynie i wiadomoci Polaków, podejmê próbê naszkicowania wspó³czesnego
polskiego konceptu tego pojêcia oraz okrelenia jego wymiaru aksjologicznego. Do
interesuj¹cej mnie przestrzeni znaczeñ i sensów w³¹czam równie¿ kilka innych
wyrazów, które s¹ formalnie i semantycznie zwi¹zane z nieudacznikiem jako
eksponentem konceptu: nieudaczny, nieudacznictwo oraz wyra¿enie nie udaæ siê.
Na koncept rozumiany jako elementarna jednostka mentalnoci i kultury
oprócz znaczeñ leksykalnych i charakterystyk leksykologicznych jego eksponenta
10 Por. kategoriê wyrazy w pe³ni przyswojone, w których dla ustalenia ich obcoci nale¿y
siêgaæ do etymologii w klasyfikacji J. Damborskiego, Wyrazy obce w jêzyku polskim (próba klasyfikacji), Poradnik Jêzykowy 1974, nr 7, s. 348; oraz p. V w szeciostopniowej skali J. Bartmiñskiego, Nazwiska obce na tle kontaktów jêzykowych i kulturowych, [w:] Jêzyk a kultura, t. 7:
Kontakty jêzyka polskiego z innymi jêzykami na tle kontaktów kulturowych, pod red. J. Maækiewicz i J. Siatkowskiego, Wroc³aw 1992, s. 913.
11 Por. np. H. Rybicka, Losy wyrazów obcych w jêzyku polskim, Warszawa 1976, s. 3233;
T. Kuroczycki, W. R. Rzepka, Zapo¿yczenia leksykalne z jêzyka rosyjskiego we wspó³czesnej polszczynie pisanej, Studia Rossica Posnaniensia 1979, z. X, s. 114; J. Bielecka-Latkowska, Rosyjskie zapo¿yczenia leksykalne we wspó³czesnym jêzyku polskim w wietle materia³ów s³ownikowych
i prasy powojennej (19451985), Kielce 1987, s. 11.
12 Por. redakcyjne uwagi we wstêpie do: Inny s³ownik..., red. nauk. M. Bañko, t. I, s. XXV.
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i innych wyrazów z nim zwi¹zanych sk³adaj¹ siê i inne komponenty. Zarodkiem
ka¿dego konceptu jest konkretny obraz, który podlegaj¹c abstraktyzacji, przekszta³ca siê w ustabilizowany obraz mentalny. Wokó³ ustabilizowanego obrazu mentalnego
nawarstwiaj¹ siê ró¿norakie elementy presupozycyjne oraz konotacje, które stanowi¹ treæ kulturow¹ konceptu. Jako jednostka operacyjna wiedzy i przede wszystkim mylenia, koncept zawiera w sobie równie¿ stereotypowe wyobra¿enia o przedmiocie mentalnym, a tak¿e oceny i wartociowania z nim wi¹zane.
Z semantycznego punktu widzenia nieudacznik to nazwa nosiciela cechy.
Owe nominum attributivum mo¿na sparafrazowaæ jako ten/taki, któremu nie
udaje siê. Parafraza ta stanowi fundament stereotypu, a tak¿e formê wewnêtrzn¹
konceptu nieudacznik.
Stereotyp nieudacznika ma postaæ obrazu o ramie modalnej taki, jaki jest.
O tym, co znaczy prawdziwy, typowy, zwyczajny, normalny nieudacznik, wnioskujemy z wypowiedzeñ typu: (1) Prawdziwy nieudacznik to kto, komu co siê
nie uda³o; (2) Prawdziwy nieudacznik to kto, komu na ogó³ nic siê nie udaje;
(3) Prawdziwy nieudacznik to kto, kto jest nieskuteczny/ nie potrafi skutecznie
dzia³aæ; (4) Wszelkie dzia³ania podjête przez prawdziwego nieudacznika koñcz¹
siê niepowodzeniem.
Przytoczone zdania definicyjne nieudacznika to s¹dy orzekaj¹ce o cechach
desygnatu osobowego. Orzekanie odbywa siê poprzez przywo³ywanie stanów lub
sytuacji nominowanych za pomoc¹ wyra¿eñ o olbrzymim zapleczu konotacyjnym.
Za prototyp semantyczny przytoczonych wyra¿eñ, a tym samym stereotypu
nieudacznika, uznaæ nale¿y mentaln¹ ideê niepowodzenia. Wyobra¿enie o niepowodzeniu jako cesze sta³ej lub okazjonalnej odniesionej do konkretnego subiektu
stanowi tym samym dominantê polskiego konceptu nieudacznik. Oznacza to, ¿e
zarówno stereotyp, jak i sam koncept jest g³êboko powi¹zany z polem asocjacyjnym niepowodzenia. Mentalny obraz niepowodzenie konstytuuj¹cy polski koncept nieudacznik odnajdujemy równie¿ i w innych jednostkach leksykonu polszczyzny, np. w wyrazach fajt³apa, pechowiec, nieszczêliwiec, z którymi
nieudacznik wchodzi w relacje synonimii i bliskoznacznoci.
Niepowodzenie jest pojêciem z zakresu psychologii, które odnosi siê do takiego stanu rzeczy, w którym sam subiekt, a tak¿e postronny obserwator oceniaj¹
wyniki okrelonych dzia³añ subiekta jako niezgodne z oczekiwaniami. Konstatacja
takiego stanu rzeczy (werbalna lub tylko mentalna) implikuje negatywne stany
emocjonalne subiekta, a postronnemu obserwatorowi daje podstawê do okrelonych nominacji, m.in. nieudacznik. Pole asocjacyjne niepowodzenia jest zbudowane z szeregu szczegó³owych kategorii pojêciowych formu³uj¹cych swoiste pole
semantyczne niepowodzenia: pora¿ka, fiasko, nieszczêcie, upadek. Wszystkie
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one, jednoznacznie nacechowane aksjologicznie, zachowuj¹ w swojej strukturze
semantycznej komponent deskrypcyjny, przez co musza byæ traktowane jako
znaki opisowo-wartociuj¹ce.
W pobli¿u centrum struktury rekonstruowanego konceptu lokalizuje siê równie¿
wa¿ny komponent prakseologiczny  skutecznoæ dzia³ania. W tym przypadku
komponent ten ma charakter negatywny: nieudacznik to kto, kto nie umie/nie
potrafi dzia³aæ skutecznie (por. definicjê Zgó³kowej). Brak skutecznoci implikuje
sensy nieudolnoæ oraz niepomylnoæ, które równie¿ mo¿na odnaleæ w polu
asocjacyjno-semantycznym niepowodzenia. Skutecznoæ jako fundamentalna kategoria prakseologii jest cech¹ po¿¹dan¹ lokuj¹c¹ siê w obszarze wartociowania pozytywnego, i przeciwnie  brak skutecznoci implikuje wartociowanie negatywne.
O stabilnoci i charakterze ka¿dego konceptu mo¿na s¹dziæ na podstawie lingwistycznych parametrów jego eksponenta. Dla demonstracji stopnia zadomowienia
w wiadomoci przeciêtnego Polaka oraz jego charakteru przytoczê dwa argumenty
oparte na statusie badanego leksemu. (1) Inny s³ownik jêzyka polskiego prezentuje
nieudacznika jako wyraz, który jest u¿ywany z dezaprobat¹. Kwalifikator u¿ywane z dezaprobat¹ dotyczy nastawienia subiektu mowy do przedstawianego obiektu,
tzn. oddaje okrelone modusy psychologiczne, odwo³uj¹ce siê do norm i stereotypów. Inne s³owniki13 wskazuj¹ na mo¿liwoæ u¿ywania tego wyrazu jako znaku
lekcewa¿enia14. Kwalifikatory dezaprobata i lekcewa¿enie nie stoj¹ w relacji
sprzecznoci, lecz nawzajem siê uzupe³niaj¹, gdy¿ dezaprobata mo¿e byæ rozumiana
jako nadrzêdny modus psychologiczny ca³ego diapazonu nastawieñ negatywnych,
w tym równie¿ lekcewa¿enia (a tak¿e pogardy i deprecjacji). (2) Kolejnym wa¿kim
dowodem du¿ego stopnia zadomowienia nieudacznika w systemie polszczyzny,
oddzia³ywuj¹cym na charakter stosownego konceptu, jest odnotowywana odrêbnoæ
fleksyjna o charakterze ekspresywnym: nieudaczniki15.
Aksjologia niepowodzenia oraz braku skutecznoci nadaj¹ leksemowi nieudacznik, a tym samym ca³emu konceptowi wyranie negatywny charakter. Konotacje negatywne, które lokalizuj¹ siê na peryferiach ka¿dego konceptu, maj¹
w tym przypadku charakter stabilny, co przes¹dza o wartoci pragmatycznej po¿yczki nieudacznik oraz pozosta³ych leksemów konceptu.
Z drugiej jednak strony mo¿na zaobserwowaæ, ¿e negatywnoæ presupozycji
nieudacznika mo¿e ulegaæ pewnemu z³agodzeniu. Wyranie widaæ to w egzemplifi13

J. Anusiewicz, J. Skawiñski, S³ownik polszczyzny potocznej, Warszawa  Wroc³aw 1996,
s. 95 oraz Nowy s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 530.
14 Wed³ug Anusiewicza i Skawiñskiego (op. cit., s. 233) intencjonalne znaczenie lekcewa¿enia
zawarte jest równie¿ w derywacie nieudacznictwo.
15 Por. Nowy s³ownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999,
s. 515.
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kacjach hase³ s³ownikowych niektórych opracowañ leksykograficznych, które sygnalizuj¹ mo¿liwoæ równie¿ innych  niekoniecznie zdecydowanie negatywnych
 postaw emocjonalnych postronnego obserwatora wystêpuj¹cego w roli wartociuj¹cego subiektu mowy, takich jak aprobuj¹ce zrozumienie, wspó³czucie itp.
Teza o ambiwalencji aksjologicznej nieudacznika  ze wskazaniem na odczytanie pozytywne  znajduje potwierdzenie równie¿ w pewnych tekstach. Ekstensja tego leksemu mo¿e byæ bardzo szeroka: nieudacznikiem mo¿e staæ siê
 w okrelonych okolicznociach  ka¿dy z nas; bycie nieudacznikiem to cecha
zwyk³ych ludzi, redniaków, którzy sytuuj¹ siê porodku drabiny spo³ecznej (por.
p. I. w Aneksie).
Nieudacznik jako eksponent pewnego konceptu kulturowego jest opisywany
jako wyraz potoczny. Inny s³ownik jêzyka polskiego, sk¹d pochodzi taka kwalifikacja, w aspekcie opisu stylistycznego operuje kwalifikatorami sytuuj¹cymi siê
w opozycji potoczne i ksi¹¿kowe. Potocznoæ jest w tym wypadku rozumiana
w w¹skim, tradycyjnym dla polskiej leksykografii znaczeniu, w myl którego
wyrazy potoczne to takie, które w normatywny sposób mog¹ byæ u¿ywane tylko
w sytuacjach nieoficjalnych przez rozmówców, miêdzy którymi nie ma ró¿nic
wynikaj¹cych z parametrów wiekowych oraz spo³ecznych. Innymi s³owy: nieudacznik jest wyrazem wchodz¹cym do zrêbu s³ownictwa podstawowego poziomu ogólnoci. Warto tu jednak podkreliæ, ¿e jak wynika z ogl¹du ró¿norodnych
kontekstów u¿ycia, nieudacznik granicê tê przekracza i z powodzeniem pojawia
siê w wypowiedziach i tekstach oficjalnych, tzn. tekstach o parametrach wy¿szych, takich jak wywiady, komentarze oraz analizy, wychodz¹c z ust i spod
pióra dziennikarzy, re¿yserów oraz elity politycznej.
O tym, ¿e nieudacznik nie jest wyrazem obcym, który przebywa w przedsionku leksykalnym polszczyzny i oczekuje na okazjonalne u¿ycie, lecz to ustabilizowany znak kreuj¹cy swój koncept, wiadcz¹ teksty, w których siê pojawia,
znaczy, funkcjonuje i sprawia.
Dla potrzeb niniejszego opracowania wybra³em tylko jeden przyk³ad tekstowy,
który zawiera wypowied Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zdecydowan¹ reakcjê na ni¹ (przyk³ad III w Aneksie). Przyk³ad ten wydaje siê interesuj¹cy ze wzglêdu
na dwa czynniki  pierwszy o charakterze zewnêtrznym (socjologicznym), drugi ze
wzglêdu na mo¿liwoci interpretacyjne, które otwieraj¹ siê przed obserwatorem.
(1) Zrekonstruowana sytuacja komunikacyjna jest niekanoniczna i ma charakter narracyjny. Odbiorcy nie s³yszeli samej wypowiedzi g³owy pañstwa, o niej
samej oraz o jej zawartoci dowiedzieli siê z doniesieñ prasowych, a ich protest
ma charakter reakcji post factum. Kwalifikacja zdarzenia werbalnego zosta³a dokonana przez kogo, kto znajdowa³ siê poza sytuacj¹. Metanadawcy spogl¹daj¹ na
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sytuacjê komunikacyjn¹ i oceniaj¹ j¹ przez pryzmat intencjonalnoci rzeczywistej
lub przypisywanej nadawcy.
(2) Przyk³ad dokumentuje pragmatyczn¹ dynamikê leksemu nieudacznik,
a tak¿e ilustruje mnogoæ jego autorskich odczytañ po stronie odbiorcy oraz sygnalizuje nieostroæ i dyfuzyjnoæ granicy miêdzy intencjami komunikacyjnymi
nadawców i odbiorców.
Na p³aszczynie tekstu chodzi o modusy psychologiczne zastosowanych leksemów nieudaczny i nieudacznik, jak¿e odmienne w ustach nadawcy i w uchu (a raczej
 wiadomoci) odbiorców. Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, mówi¹c o leksykalnych
sk³adowych konceptu nieudacznik, w chwili obecnej w wiadomoci Polaków nieudaczny i nieudacznik ³¹cz¹ siê w jeden dyfuzyjny kompleks asocjacyjny.
Instrumentami w³aciwymi do zinterpretowania konfliktu zawartego w intencjonalnej strukturze g³êbokiej tego tekstu s¹ pojêcia dezaprobaty i obrazy.
D e z a p r o b a t a jest ocen¹ ujemn¹, potêpieniem, przygan¹; to demonstracja wartociuj¹cej negatywnie postawy wobec kogo lub czego, wobec realnych
faktów rzeczywistoci z tym kim zwi¹zanych. U podstaw tej kategorii intencjonalnej le¿y prymarna relacja cz³owiek  fakt zwi¹zany z innym cz³owiekiem
oraz wyobra¿enie o nienormatywnoci zachowañ, postêpków, dzia³añ i uczynków
owego innego cz³owieka. Nadawca aktu dezaprobaty  subiekt  jest znawc¹ tych
norm, stró¿em zasad, rygoryst¹. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e w omawianym przyk³adzie norma, która jest podstaw¹ prezydenckiej krytyki, jest trudna do sprecyzowania. Celem illokucyjnym takich aktów mowy jest dzia³anie polegaj¹ce na dotarciu do wiadomoci adresata, gdzie powinny nast¹piæ pewne akty mentalne, takie
jak: zrozumienie jakiego faktu, uwiadomienie i zdanie sobie sprawy z przyczyn
zaistnia³ej nienormatywnoci i jej skutków. Je¿eli dezaprobata ma charakter racjonalny (tak jest w omawianym przypadku), to akty mowy, które j¹ realizuj¹,
powinny byæ zaliczone do asertywów. Dok³adniej mówi¹c, s¹ to konstatacje,
w których nadawca wyra¿a swoje pogl¹dy lub te¿ tylko werbalnie uzewnêtrznia
swój stosunek do zachowania innych.
Perlokucj¹ dezaprobaty jest reakcja uczuciowa, tzn. akty mentalne w wiadomoci adresata, a tak¿e zmiana jego stanu emocjonalnego. Z takim przypadkiem
mamy do czynienia w prezentowanym przyk³adzie. Perlokucj¹ prezydenckiej dezaprobaty jest o b r a z a, której nonikiem z punktu widzenia adresatów jest
przymiotnik nieudaczny16 . Mo¿na z du¿¹ pewnoci¹ za³o¿yæ, ¿e obra¿anie kogo16

Potencjalna mo¿liwoæ zastosowania leksemu nieudacznik jako operatora pragmatycznego o
intencji obra¿ania jest obecna w wiadomoci potocznej przeciêtnego Polaka. Fakt ten znalaz³ ju¿
odzwierciedlenie w opracowaniach leksykologicznych, por. I. Kamiñska-Szmaj, S³owa na wolnoci,
Wroc³aw 2001, s. 220. Znamienny w tym zakresie jest przyk³ad II w Aneksie.
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kolwiek nie by³o zamiarem prezydenta i jego wypowiedzi, ale obraza zaistnia³a.
Intencja obra¿ania, jak to sformu³owa³a w swoim czasie K. Pisarkowa, nie jest
koniecznym warunkiem powodzenia tego aktu, co wiêcej  mo¿e wcale w akcie
nie wyst¹piæ: Zamiast intencji obra¿enia i zamiast presupozycji, i¿ ona zaistnia³a,
do obrazy jako jej konieczny warunek nale¿y honor odbiorcy i poczucie, ¿e zosta³
zraniony17. M. Grochowski, analizuj¹c grupê jednostek nazywaj¹cych negatywne
etyczne relacje miêdzyludzkie (chodzi o obra¿enie, ubli¿enie i zniewagê, które
stanowi¹ trudny do dyferencjacji blok intencjonalny), podkrela³ wagê w³anie
uczuæ doznawanych przez odbiorcê i zaproponowa³ nastêpuj¹ce eksplikacje: obra¿ony B czuje siê d o t k n i ê t y; B, któremu ubli¿ono, jest z tego powodu o b u
r z o n y; zniewa¿ony B czuje siê p o n i ¿ o n y18. Odczucia odbiorców zosta³y
sformu³owane w licie w sposób eksplicytny. Rozbie¿noci w rozumieniu i interpretacji realizowanych intencji kolejny raz pokaza³y nieostroæ i dyfuzyjnoæ granicy miêdzy krytyk¹ a obraz¹.
Prezentacja przyk³adu III jest doskona³¹ okazj¹ do tekstologicznego spojrzenia na relacje miêdzy nieudacznikiem a innymi sk³adnikami szeregu bliskoznaczników równie¿ zwi¹zanych z polem semantycznym niepowodzenia (fajt³apa,
pechowiec, nieszczêliwiec). Warto pokusiæ siê o doprecyzowanie struktury szeregu oraz okrelenia logiki jego wewnêtrznej organizacji. Czy po¿yczka nieudacznik, dokonuj¹c swoistej interpretacji z³o¿onoci wiata ludzkich stanów emocjonalnych i intelektualnych, zape³nia w polszczynie lukê leksykaln¹, a ustawiona w
szeregu swoich bliskoznaczników z archisemem niepowodzenie prezentuje jak¹kolwiek odmiennoæ semantyczn¹ i wynikaj¹c¹ z niej odmiennoæ pragmatyczn¹?
Czy gdyby w analizowanej wypowiedzi pojawi³a siê inna nominacja synonimiczna
do nieudacznika, reakcja odbiorców by³aby taka sama? Czy mielibymy do czynienia z perlokucyjnym efektem obrazy? Na postawione pytania nale¿y udzieliæ
odpowiedzi twierdz¹cej: nieudacznik, w odró¿nieniu do innych wyrazów tej klasy
semantycznej, zawiera w swojej strukturze semantycznej wa¿ny presupozycyjny
komponent to z mojej winy. Samoocena, której dokonuje subiekt nazwany
nieudacznikiem, jest dla niego niekorzystna, gdy¿ eksponuje go jako kogo, kto
jest odpowiedzialny za zaistnia³¹ sytuacjê i stan. St¹d te¿ gwa³towna reakcja
niezgody manifestowana jako obraza.
Na zakoñczenie nale¿y powiedzieæ, ¿e rosyjska po¿yczka leksykalna nieudacznik na trwa³e wesz³a do s³ownika jêzyka polskiego i ukszta³towa³a wokó³
17 K. Pisarkowa, Has³o honor jako przedmiot analizy pragmatycznojêzykowej, Polonica
1978, t. IV, s. 129130.
18 M. Grochowski, Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyra¿aj¹cych negatywne etyczne relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie), Polonica 1982, t. VIII, s. 67.
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siebie specyficzny koncept o negatywnej aksjologii. Leksem ten skutecznie pojawia
siê w kontekstach dynamizuj¹cych jego pragmatykê. Nieudacznik, funkcjonuj¹c
jako znak dezaprobaty, z powodzeniem mo¿e byæ u¿ywany jako narzêdzie obrazy.
Obserwacja wiêkszej liczby podobnych kontekstów daje mi podstawê do sformu³owania bardziej ogólnego wniosku o charakterze diagnozy: binarna struktura opisywanego konceptu ulega na naszych oczach fundamentalnej przebudowie: sk³adowe
pragmatyczne, które teoretycznie sadowi¹ siê na peryferiach struktury, aktywnie
przemieszczaj¹ siê ku centrum, gdzie skutecznie koegzystuj¹ z mentalnym obrazem
niepowodzenia, choæ potencjalnie mog¹ zajmowaæ pozycjê dominuj¹c¹. Tekstowym
u¿yciom po¿yczki nieudacznik warto siê przygl¹daæ, gdy¿ Polacy w zakresie jego
treci i pragmatyki nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa.
ANEKS [wyró¿nienia w tekcie  M.S.]
I. Dobrze urodzone dzieci janie owieconych rodziców  polityków i biznesmenów najnowszej degeneracji  ³askawie wystawi³y na aukcji swe dzie³a plastyczne. Kto,
kto to wymyli³ i pokaza³ w telewizji, zw³aszcza w Dzieñ Dziecka, zas³uguje zaiste na
tytu³ dydaktyka roku. I szlachetne pociechy, przed którymi ju¿ teraz otwieraj¹ siê wszelkie salony, równie¿ wystawowe, i dzieci zwyk³ych ludzi, czyli nieudaczników, które
o takich zaszczytach nawet marzyæ nie mog¹ pozna³y nale¿ne im miejsce (M. Rosolak,
Dobrze urodzone, Rzeczpospolita, 78 VI 2003).
II. Profesor upiera³ siê przy swoim zdaniu, ja przy swoim. W normalny dzieñ to
bymy siê pewnie pok³ócili. Profesor wyzwa³by mnie od nieudaczników, co to najprostszej potrawy ugotowaæ nie potrafi¹, a ja wypomnia³abym mu jego sknerstwo w domu i lizusostwo w pracy (Pamiêtnik gosposi, Gazeta Wyborcza. Gazeta Telewizyjna,
11 IV 2002, s. 35).
III. List otwarty polskich emigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Rzecznika
Praw Obywatelskich w sprawie wyst¹pienia Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
Do Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
My, Polki i Polacy pracuj¹cy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zwracamy siê z prob¹
o pomoc w ochronie naszych praw obywatelskich naruszonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas konferencji prasowej w Londynie 7 XI 2006 r. Prezydent Lech Kaczyñski
wypowiedzia³ nastêpuj¹ce, mocno uderzaj¹ce w nasz¹ godnoæ osobist¹ s³owa: »Wierzê, ¿e jest pewna liczba ludzi, nie tylko z Polski, lecz z innych krajów Unii Europejskiej, którzy s¹ w sposób naturalny nieporadni, nieudaczni (helplees, fecklees), ale
w poszukiwaniu lepszego ¿ycia wyje¿d¿aj¹ za granicê i obecnie Zjednoczone Królestwo
jest krajem ich wyboru. Polska nie uchyla siê od odpowiedzialnoci za swoich obywateli«. Oraz: »Wiemy, ¿e s¹ tacy, którym uda³o siê w Zjednoczonym Królestwie, którzy
maj¹ pracê i dobrze im siê wiedzie, szczególnie bior¹c pod uwagê ró¿nice miêdzy
wynagrodzeniem w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce«.
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(Wypowied ta podana przez »Daily Mail« odbi³a siê równie¿ niekorzystnym dla
nas, Polaków, echem w innych czo³owych gazetach brytyjskich, jak »The Times« czy
»The Guardian«.)
Powy¿sze wypowiedzi padaj¹ce z ust najwy¿szego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej pozostaj¹ w ra¿¹cej sprzecznoci z artyku³em 30 konstytucji stanowi¹cym,
i¿: »Przyrodzona i niezbywalna godnoæ cz³owieka stanowi ród³o wolnoci i praw
cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych, a tak¿e z artyku³em 47, w myl którego: Ka¿dy ma
prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz
do decydowania o swoim ¿yciu osobistym«.
Przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ Polaków mieszkaj¹cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii to
wykwalifikowani i wysoko cenieni pracownicy z powodzeniem konkuruj¹cy na tutejszym rynku pracy. Nie zgadzamy siê na okrelenie nas mianem nieudaczników  jest to
obraliwe i niezgodne z prawd¹ oraz przyczynia siê do tworzenia negatywnego wizerunku Polaków za granic¹. Protestujemy te¿ przeciwko bezpodstawnym zarzutom zwiêkszania statystyki bezrobocia w Polsce. Stawiaj¹ one steki tysiêcy uczciwie i ciê¿ko pracuj¹cych ludzi (dodatkowo wspieraj¹cych gospodarkê Polski poprzez przesy³anie czêci
zarobków bliskim w kraju) w randze oszustów.
Czy s³owa takie przystoj¹ Prezydentowi, którego konstytucyjnym obowi¹zkiem
jest stanie na stra¿y praw i interesów obywateli?
Piszemy ten list w nadziei, ¿e istniej¹ jeszcze w Polsce instytucje, które stan¹ po
stronie prawa i sprawiedliwoci (tych pisanych ma³ymi literami).
Prosimy o dorêczenie niniejszego listu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
Lechowi Kaczyñskiemu, od którego oczekujemy odpowiedzi i cofniêcia nieprawdziwych i krzywdz¹cych s³ów. (Nie jestemy nieudacznikami Gazeta Wyborcza, 29
listopada 2006, s. 24).
Ðåçþìå
Nieudacznik â ïîëüñêîì ÿçûêå: çàèìñòâîâàíèå èëè èíîñòðàííîå ñëîâî?
Â ñòàòüå îïðåäåë¸í ëèíãâèñòè÷åñêèé ñòàòóñ ñëîâà nieudacznik (íåóäà÷íèê), à òàêæå
ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îïèñàíèÿ ïîëüñêîãî êîíöåïòà íåóäà÷íèê è óñòàíîâëåíèÿ åãî
àêñèîëîãè÷åñêîãî àðåîëà.

Summary
Nieudacznik in Polish language: a borrowing or a foreign word?
This article contains the attempt to determine the linguistic status of the word nieudacznik
(Russian: íåóäà÷íèê; English: loser) and to describe the Polish concept of nieudacznik and its
axiological circle.
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Èç èñòîðèè ïðàñëàâÿíñêîãî êîðíÿ *divÂ èñòîðè÷åñêîé ëåêñèêîëîãèè äëèòåëüíîå âðåìÿ óñèëèÿ ó÷åíûõ áûëè
íàïðàâëåíû íà èçó÷åíèå èñòîðèè îòäåëüíûõ ñëîâ è ãðóïï ñëîâ,
îðãàíèçîâàííûõ ïî òåìàòè÷åñêîìó ïðèíöèïó. Îäíàêî äëÿ âîññîçäàíèÿ
èñòîðèè ñëîâà âàæåí ïðåäâàðèòåëüíûé îáçîð ñåìàíòè÷åñêèõ ñâèäåòåëüñòâ
âñåé êîðíåâîé ãðóïïû è èõ ðàáî÷àÿ êëàññèôèêàöèÿ. Ñëåäóåò òàêæå
çàìåòèòü, ÷òî èñòîðèÿ îòäåëüíîãî ñëîâà èìååò ëèøü âñïîìîãàòåëüíîå
çíà÷åíèå äëÿ èçó÷åíèÿ ñëîâàðíîãî ñîñòàâà ÿçûêà, è âûâîäû ìîæíî ñòðîèòü
òîëüêî íà îïèñàíèè ñîîòíîñèòåëüíûõ ðÿäîâ ñëîâ. Ïðè ýòîì îñîáîå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò èññëåäîâàíèÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû,
íåîáõîäèìûå äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîíÿòèéíîãî ÿäðà êîíöåïòîâ, ïðè ìîäåëèðîâàíèè ïóòåé ôîðìèðîâàíèÿ ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà.
Çàäà÷à äàííîé ñòàòüè  óñòàíîâèòü ýòàïû ýâîëþöèè è ðàçâèòèÿ
ýòèìîëîãè÷åñêîãî ãíåçäà *div-, îïèñàòü ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå è ëåêñè÷åñêèå îòíîøåíèÿ åäèíèö ýòîãî ãíåçäà, ïðîñëåäèòü ÿçûêîâûå è ñîöèîêóëüòóðíûå ïðè÷èíû èçìåíåíèÿ êîíêðåòíîé ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé
ïîäñèñòåìû.
Èíòåðåñ ê ïðàñëàâÿíñêîìó êîðíþ *div- ïðîäèêòîâàí ñòðåìëåíèåì
âûÿâèòü èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ãðóïïû (ËÑÃ) ñî
çíà÷åíèåì áûòü â ñîñòîÿíèè, âûçâàííîì íåîæèäàííîñòüþ, âêëþ÷àþùåé
â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå 72 ëåêñåìû ðàçíûõ ÷àñòåé ðå÷è, à òàêæå
ãëàãîëüíî-èìåííûå ñî÷åòàíèÿ è ôðàçåîëîãè÷åñêèå åäèíèöû (óäèâëåíèå,
óäèâëÿòüñÿ, èñïûòûâàòü óäèâëåíèå, âûçâàòü óäèâëåíèå, äèâèòüñÿ,
èçóìëÿòüñÿ è ò.ä.)1 .
Ïðè îïèñàíèè ËÑÃ â èñòîðè÷åñêîé ëåêñèêîëîãèè èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå
ñåìàíòè÷åñêè îïîðíîãî ñëîâà; îïîðíûå ñëîâà ÿâëÿþòñÿ äðåâíåéøèìè
ìîòèâèðóþùèìè ñëîâàìè êîðíåâîé ãðóïïû, ÷àùå ñîõðàíÿþò áëèçîñòü
ê ýòèìîëîãè÷åñêèì òèïàì çíà÷åíèé. Ïðè ýòîì îïîðíîå ñëîâî ñîâðåìåííîãî
1

À.À. Êàìàëîâà, Ôîðìèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ëåêñèêè ñî çíà÷åíèåì ïñèõè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå, Àðõàíãåëüñê 1994, ñ. 5860.
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ñëîâîîáîðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà ìîæåò íå ÿâëÿòüñÿ òàêîâûì äëÿ ñîîòâåòñòâåííîãî ýòèìîëîãè÷åñêîãî ãíåçäà.
Â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå ÿäåðíûì ñëîâîì ËÑÃ
è âåðøèíîé ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà ÿâëÿåòñÿ ñëîâî óäèâëåíèå,
âîñõîäÿùåå ê ïðàñëàâÿíñêîìó êîðíþ *div-.
Áàçîé íàøèõ ðàçìûëåíèé îá èñòîðèè êîðíÿ *div- ñòàëè ìàòåðèàëû
ýòèìîëîãè÷åñêèõ ñëîâàðåé, äåôèíèöèè è èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë
èñòîðè÷åñêèõ ñëîâàðåé è ñëîâàðåé ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà.
Ñëîâà ñ êîðíåì *div- èçâåñòíû âî âñåõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ, âûÿâëÿåòñÿ
îí è â äðåâíåèíäèéñêîì ÿçûêå, ãäå *div-yati  îçíà÷àåò áëåñòåòü, ñèÿòü.
Èññëåäîâàòåëè âîçâîäÿò ïðàñëàâÿíñêèé êîðåíü *div- ê èíäîåâðîïåéñêîìó
*deiu-/*dieu- äíåâíîé, íåáåñíûé ñâåò, áîæåñòâî. Ýòèìîëîãèÿ ïðàñëàâÿíñêîãî ñëîâà *divî îáúÿñíÿåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Îäíè äîïóñêàþò ðîäñòâî
ñ äð-èíä. *devas áîã2, äðóãèå ñâÿçûâàþò ñ äð.-èíä. *dhi ñîçåðöàòü,
íàáëþäàòü, çàìå÷àòü3 èëè ïîëàãàþò, ÷òî ñëîâî îáðàçîâàíî ñ ïîìîùüþ
ñóôôèêñà -v- îò *di- ñâåòèòü, ñèÿòü4.
Âñåãî âîññòàíàâëèâàåòñÿ 14 ëåêñåì ïðàñëàâÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
ñ êîðíåì *div-, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì ÷àñòÿì ðå÷è5 . Ïðèâåäåì íåñêîëüêî
ïðèìåðîâ:
 *divú  ñò.ñë. ÷óäî, äèâî, ÷åø., ñëâö., í.-ëóæ., ïîëüñê., ðóññê. äèàë.
÷óäî, äèâî, óäèâëåíèå, óêð. äèàë. ìíîæåñòâî, î÷åíü;
 *divî  â áîëüøèíñòâå ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ îòìå÷àåòñÿ çíà÷åíèå ÷óäî,
äèâî, îäíàêî ñëâö. ÷óäîâèùå, óðîä, ðóññê. äèàë. óäèâëåíèå, èçóìëåíèå;
 *divú(jü)  â áîëüøèíñòâå ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ èìååò çíà÷åíèå äèêèé,
â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå XIXII âåêîâ ðåãèñòðèðóþòñÿ òàêæå çíà÷åíèÿ
äèêèé, íåâåæåñòâåííûé, íåêóëüòèâèðîâàííûé, äèêîðàñòóùèé, íå
îñâîåííûé, íå çàñåëåííûé, æåñòîêèé, ãðóáûé, íåîáðàùåííûé
â õðèñòèàíñêóþ âåðó;
 *divünú(jü)  ýòî ïðèëàãàòåëüíîå èìååò â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ ñàìûé
øèðîêèé ñïåêòð çíà÷åíèé: äèâíûé, ÷óäíûé, ïðåêðàñíûé, íåõîðîøèé,
ñâàðëèâûé, çëîé, õèòðûé, âûñîêèé, ñòðàííûé, âçðîñëûé è ò.ä.;
ìíîãèå èç íàçâàííûõ çíà÷åíèé çàðåãèñòðèðîâàíû â ðóññêèõ ãîâîðàõ, î ÷åì
ãîâîðÿò ìàòåðèàëû ñëîâàðÿ Â. Äàëÿ6;
2
3

Ì. Ôàñìåð, Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 19641973, ò. 1, ñ. 513.
Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ. Ïðàñëàâÿíñêèé ëåêñè÷åñêèé ôîíä, Ìîñêâà
1974 è ñëåä, âûï. 5, ñ. 3335.
4 Ã.Ï. Öûãàíåíêî, Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, Êèåâ 1989, ñ. 108.
5 Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ, âûï. 5, ñ. 3137.
6 Â.È. Äàëü, Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà, ò. 1, Ìîñêâà 1998.
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 *divina  íàçâàíèå ðàñòåíèÿ â ðóññê. è óêð. (îáû÷íî äèâèía, äûâèía,
äîâèía), â áîëã. æèâîòíîå, çâåðü, ìàêåä. äè÷ü, äè÷ü, äèêèé êðàé, ãëóøü,
÷åø. äèêîå ìÿñî.
Àíàëèç ìàòåðèàëîâ Ýòèìîëîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ
ïîêàçûâàåò, ÷òî â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ ðàçâèòèå êîðíÿ *div- ïðîèñõîäèëî ïî
ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: âî-ïåðâûõ, ôîðìèðîâàëîñü ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîå
ãíåçäî; âî-âòîðûõ, òðàíñôîðìèðîâàëàñü ñåìàíòèêà. Àíàëèç ëåêñè÷åñêèõ
çíà÷åíèé îäíîêîðåííûõ ñëîâ â ðàçëè÷íûõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ, â òîì ÷èñëå
â ðóññêèõ ãîâîðàõ, âûÿâëÿåò íàëè÷èå òðåõ ñåìàíòè÷åñêèõ ïàðàäèãì,
ñîîòíîñèìûõ ñ ðàçëè÷íûìè îíòîëîãè÷åñêèìè îáëàñòÿìè.
Ïåðâàÿ ïàðàäèãìà ñîîòíîñèìà ñ àáñòðàêòíûìè ïîíÿòèÿìè, îòðàæàþùèìè ïñèõè÷åñêóþ, äóõîâíóþ æèçíü ÷åëîâåêà, àáñòðàãèðóþùóþ
äåÿòåëüíîñòü åãî ìûøëåíèÿ: óäèâëåíèå, ÷óäî. Âòîðàÿ  ñ ÷åëîâåêîì, åãî
õàðàêòåðèñòèêîé, ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ: âèäåòü, õèòðûé, ñâàðëèâûé, çëîé, âåñåëûé. Òðåòüÿ  ñ ÿâëåíèÿìè äåéñòâèòåëüíîñòè, èìåþùèìè
îòíîøåíèå ê æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäå, ëåñó: ðàñòåíèÿ, çâåðü, äèêèé.
Ïîëàãàåì, ÷òî ñîâìåùåíèå ðàçëè÷íûõ ïëàñòîâ äåéñòâèòåëüíîñòè è ñîîòíåñåíèå èõ ñ îäíèì ýòèìîëîãè÷åñêèì êîðíåì ìîæåò áûòü
îáúÿñíèìî òåì, ÷òî ñåìàíòè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ äàííîãî êîðíÿ íà÷èíàåòñÿ â äðåâíåéøèé ïåðèîä. Èñòîðè÷åñêè ïåðâûì òèïîì êóëüòóðû áûë
ïåðâîáûòíî-ñèíêðåòè÷åñêèé òèï, à äóõîâíóþ îáëàñòü åãî ñîñòàâëÿëà
ìèôîëîãèÿ. Îí âêëþ÷àë ðàçíûå ñïîñîáû îñâîåíèÿ ìèðà  ïðàêòè÷åñêèå
çíàíèÿ è óìåíèÿ, íðàâñòâåííûå íîðìû è îáðàçöû, ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ
è ðèòóàëû, ïëàñòè÷åñêèå, èçîáðàçèòåëüíûå è ìåëîñíûå ôîðìû
ýñòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ò. ä. [...] Ñêëàäûâàåòñÿ óíèâåðñóì (ëàò. universus  âåñü, ìí. ÷.  âñå â ñîâîêóïíîñòè, âñå âìåñòå; universum  âñåëåííàÿ)
êóëüòóðû7. Ìû îáðàòèëèñü ê äàííîé öèòàòå, ïîñêîëüêó äóìàåì, ÷òî
ñèíêðåòè÷íîñòü ìûøëåíèÿ è ñîçíàíèÿ äðåâíèõ ñëàâÿí îòðàæàåòñÿ
è â çíà÷åíèè è ôóíêöèÿõ ëåêñåì; ýòî ñâîéñòâî ìîæåò áûòü ñîõðàíåíî
ÿçûêîâûìè åäèíèöàìè è â ïèñüìåííûé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä. Ïðåäñòàâèì
íàøó âåðñèþ ýâîëþöèè, ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ýòèìîëîãè÷åñêîãî
ãíåçäà *div- â ðóññêîì ÿçûêå8.
7 È.Í. ßáëîêîâ, Ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ ðåëèãèè, [â:] Èñòîðèÿ ðåëèãèè, ò. 1, Ìîñêâà 2002,
ñ. 1718.
8 Î äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ â ÿçûêå  ýâîëþöèè, ðàçâèòèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñì.
â Í.Â. Ïÿòàåâà, Ãåíåòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà Äàâàòü//äàòü ® áðàòü ® âçÿòü ® èìåòü ® íåñòè
® äàâàòü â èñòîðèè ðóññêîãî ÿçûêà, ÀÊÄ íà ñîèñêàíèå ó÷. ñòåïåíè äîêòîðà ôèëîë. íàóê,
Óôà 2007, ñ. 1718.
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Ïî äàííûì èñòîðè÷åñêèõ ñëîâàðåé è ïàìÿòíèêîâ â äðåâíåðóññêîì
è ðóññêîì ÿçûêàõ (XIXVII ââ.) ðåãèñòðèðóåòñÿ 22 ñëîâà ñ êîðíåì *div-9.
Îïîðíûì ñëîâîì ñëåäóåò ñ÷èòàòü, âèäèìî, ÄÈÂÎ êàê íàèáîëåå äðåâíåå.
Ñëîâà ÄÈÂÎ è ÄÈÂÚ âûñòóïàþò êàê âàðèàíòû, îáà ìíîãîçíà÷íû: 1) ÷óäî,
2) ñèëüíîå óäèâëåíèå, 3) äèêèé (î æèâîòíîì); ÄÈÂÚ èìååò îìîíèì ñî
çíà÷åíèåì ìèôîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâî: ÄÈÂÚ ÊËÈ×ÅÒÚ ÂÐÚÕÓ ÄÐÅÂÀ,
ÂÅËÈÒÚ ÏÎÑËÓØÀÒÈ ÇÅÌËÈ ÍÅÇÍÀÅÌÚ (Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâè).
Ñëîâà ÄÈÂÈÒÈ (ïîðàæàòü, çàðàçèòüñÿ êàêèì-ëèáî ÷óâñòâîì,
íåäîóìåâàòü, èñïûòûâàòü íåäîâîëüñòâî), ÄÈÂÜÍÛÈ (óäèâèòåëüíûé,
íåîáûêíîâåííûé, çíàìåíèòûé); ÄÈÂÈÈ(ÛÈ) (äèêèé, íåïðèðó÷åííûé,
íåêóëüòèâèðîâàííûé, äèêîðàñòóùèé, íå îñâîåííûé, íå çàñåëåííûé.
äèêèé, íåâåæåñòâåííûé, æåñòîêèé, ãðóáûé, íåîáðàùåííûé
â õðèñòèàíñêóþ âåðó) òàêæå ÿâëÿþòñÿ ìíîãîçíà÷íûìè. Âñåãî çà íaçâaííûìè
äðåâíåðóññêèìè ñëîâàìè çàêðåïëåíî 15 çíà÷åíèé, ñðåäè êîòîðûõ
ïðåîáëàäàþò çíà÷åíèÿ, íàçûâàþùèå ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà, åãî ïñèõè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü, ñ æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäîé ñîîòíîñèìû 4 çíà÷åíèÿ.
Â XVXVI âåêàõ ïîÿâëÿþòñÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå âàðèàíòû òèïà
ÄÈÂÎ  ÄÈÂÑÒÂÎ  ÄÈÂÎÂÀÍÈÅ  ÄÈÂËÅÍÈÅ. Àðõàè÷íûå ôîðìû
ÄÈÂÎ è ÄÈÂÈÒÈ ïðîäîëæàþò ñîõðàíÿòü ìíîãîçíà÷íîñòü, â òî âðåìÿ êàê
íîâîîáðàçîâàíèÿ ýòîãî âðåìåíè îäíîçíà÷íû è îòíîñÿòñÿ ê ñåìàíòè÷åñêîé
ïàðàäèãìå ñî çíà÷åíèåì áûòü â ñîñòîÿíèè, âûçâàííîì íåîæèäàííîñòüþ.
Ñì, íàïðèìåð, ÄÈÂÈÒÅËÜ, ÄÈÂËÅÍÈÅ, ÄÈÂÎÂÀÍÈÅ, ÄÈÂÎÂÀÒÈÑß.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ìàòåðèàëîâ èñòîðè÷åñêèõ ñëîâàðåé,
ðåãèñòðèðóþùèõ ëåêñåìû ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ïåðèîäîâ, âûÿâëÿåò
ïðîöåññ ñåìàíòè÷åñêèõ, ôóíêöèîíàëüíûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà ñ îïîðíûì ñëîâîì ÄÈÂÎ â èñòîðèè
ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.
Òàê, â Ñëîâàðå öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà âûÿâëÿåòñÿ 13 ñëîâ ýòîãî
ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà, èç íèõ äèâíûé ÷óäíûé, óäèâèòåëüíûé
ïåðåõîäèò â ðàçðÿä îöåíî÷íûõ ïðèëàãàòåëüíûõ, äèâîâàòü èìååò ïîìåòó
ïðîñòîíàðîäíîå, äèâîâèùå, äèâñòâî, äèâ  ïîìåòó ñòàðîå10. Ñëîâàðÿìè
ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà îòìå÷àþòñÿ ñëåäóþùèå ëåêñåìû, âîñõîäÿùèå
9

È.È. Ñðåçíåâñêèé, Ìàòåðèàëû äëÿ ñëîâàðÿ äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà, ò. 1, Ìîñêâà 1989;
Ñëîâàðü äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà XIXIV âåêîâ, Ìîñêâà 1988 è ñëåä.; Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà
XIXVII, Ìîñêâà 1975 è ñëåä. Îòìåòèì, ÷òî ê àíàëèçó ïðèâëåêàþòñÿ êàê äåôèíèöèè, òàê
è èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë èñòîðè÷åñêèõ ñëîâàðåé, ó÷èòûâàåòñÿ âðåìÿ ñîçäàíèÿ öèòèðóåìûõ
ïàìÿòíèêîâ.
10 Ñëîâàðü öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêà, ñîñòàâëåííûé âòîðûì îòäåëåíèåì
Àêàäåìèè íàóê, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1847.
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ê ïðàñëàâÿíñêîìó êîðíþ *div-: ýòî äèâ  ìèôîëîã. äèâî, ÷óäî, ÷óäèùå
è äèâî  ÷óäî, äèêîâèíà, äèâíûé  ÷óäåñíûé, óäèâèòåëüíûé,
ïðåêðàñíûé, äèâíî  óäèâèòåëüíî, ïðåêðàñíî, äèâèòü  óäèâëÿòü,
äèâîâàòüñÿ  â ïðîñò. è îáë. óäèâëÿòüñÿ11.
Ñëîâî óäèâëåíèå, çàèìñòâîâàííîå èç ñòàðîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà,
ñòàíîâèòñÿ îïîðíûì ñëîâîì äëÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà è ïðî÷íî
óêîðåíÿåòñÿ â òåêñòàõ öåðêîâíî-ó÷èòåëüíîé ëèòåðàòóðû, à òàêæå
îòíîñÿùèõñÿ ê êíèæíî-ñëàâÿíñêîìó òèïó ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Äèâî 
óäèâëåíèå íà÷èíàþò ôóíêöèîíèðîâàòü êàê ñèíîíèìû. Ïîäòâåðæäåíèå
ýòîìó íàõîäèì â èññëåäîâàíèè Þ.Ñ. Àçàðõ, êîòîðàÿ ïèøåò, ÷òî äî XV âåêà
îäíîêîðåííûå ñîîòâåòñòâèÿ òèïà íåìî÷ü  íåìîæåíèå, óæàñòü 
óæàñåíèå, ñòðàñòü  ñòðàäàíèå ìîãëè áûòü ñèíîíèìè÷íûìè â îäíîì èç
çíà÷åíèé; â êíèæíîì ÿçûêå áîëåå ïîçäíåãî ïåðèîäà ýòè ñâÿçè îñëàáëÿþòñÿ,
à ñîõðàíèâøèå ñåìàíòè÷åñêóþ áëèçîñòü ïðèîáðåòàþò ðàçíóþ ñôåðó
óïîòðåáëåíèÿ12.
Â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå ñëîâà ÓÄÈÂËÅÍÈÅ, ÓÄÈÂÈÒÈ è äð. òàêæå
ÿâëÿþòñÿ ìíîãîçíà÷íûìè. È åñëè â äðåâíåðóññêîì ÓÄÈÂÈÒÈ ïîìèìî (1)
óäèâèòü, ïîðàçèòü èìååò òàêæå çíà÷åíèÿ (2) óêðàñèòü (ñèíîíèìè÷íî
ÓÄÎÁÐÈÒÈ â îäíîì èç çíà÷åíèé), (3) ïðîñëàâèòü, (4) ïðîÿâèòü13, òî
â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå óäèâèòü è âñå åäèíèöû
ñëîâîîáðàçîâàòåëüíoãî ãíåçäà ÿâëÿþòñÿ îäíîçíà÷íûìè è ñîîòíîñÿòñÿ
ñ ñîñòîÿíèåì, à ñåìàíòèêà ñëîâà óäèâëåíèå  áûòü â ñîñòîÿíèè, âûçâàííîì
íåîæèäàííîñòüþ.
Äèâî (äèâ), ÿâëÿþùååñÿ â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå îïîðíûì ñëîâîì
ñîîòâåòñòâóþùåé ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàäèãìû è ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî
ãíåçäà, â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå ïåðåõîäèò â ðàçðÿä
ñòèëèñòè÷åñêè ñíèæåííûõ, óãàñàþò åãî ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå è ñåìàíòè÷åñêèå ñâÿçè. Ñ óãàñàíèåì äèâî è åãî ïðîèçâîäíûõ óòâåðæäàþòñÿ
ïîçèöèè ñòàðîñëàâÿíñêîãî óäèâëåíèå. Ïî ìíåíèþ Í.È. Òîëñòîãî, ñòàðîñëàâÿíñêîå âëèÿíèå ñêàçàëîñü â âûáîðå èäåíòè÷íûõ èëè áëèçêèõ
ê öåðêîâíîñëàâÿíèçìàì ñëîâ (ëåêñåì) èç äèàëåêòíîãî çàïàñà è îñîáåííî
â çàêðåïëåíèè çà íèìè îáùèõ ñ öåðêîâíîñëàâÿíñêèìè çíà÷åíèé (ñåìåì)14.
11
12

Ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, ò. 1, Ìîñêâà 1981.
Þ.Ñ. Àçàðõ, Î âçàèìîäåéñòâèè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ òèïîâ â ïðåäåëàõ îäíîãî
ïàðàäèãìàòè÷åñêîãî êëàññà (ê èñòîðèè ñëîâ æåíñêîãî ðîäà íà -òü â ðóññêîì ÿçûêå),
[â:] Èññëåäîâàíèÿ ïî ñëîâîîáðàçîâàíèþ è ëåêñèêîëîãèè äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 1978, ñ. 3031.
13 È.È. Ñðåçíåâñêèé, op. cit, ò. 3, ñ. 2.
14 Í.È Òîëñòîé, Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñðàâíèòåëüíîé ñëàâÿíñêîé ñåìàñèîëîãèè,
[â:] Ñëàâÿíñêîå ÿçûêîçíàíèå, Ìîñêâà 1968, ñ. 341342.
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Îòìåòèì, ÷òî ñóäüáà ñëîâ äèâî, äèâ è ïîä. â íàðîäíûõ ãîâîðàõ
îêàçàëàñü ñ÷àñòëèâåå. Ñëîâàðü Äàëÿ, íàïðèìåð, ðåãèñòðèðóåò 29 åäèíèö
ýòîãî ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà15. Äèâî, äèâíî, äèâíåíüêî, äèâîâàòüñÿ,
äèâüÿ àêòèâíî ôóíêöèîíèðóþò â ñîâðåìåííûõ ðóññêèõ ãîâîðàõ. Òàê, â ä. Àê÷èì
Ïåðìñêîé îáëàñòè çàïèñàíû ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ: Ìàëü÷èê ñíèòñÿ
ê ïðèáûëè, à äåâêà  ê äèâó (â çíà÷åíèè ÷òî ëèáî âûçûâàþùåå èçóìëåíèå,
êàæóùååñÿ ñòðàííûì); ×¸ çà ìàòåðè òàêè  íå ïðîâîäÿò, íå âñòðåòÿò
ó÷åíèêîõ, ïðÿìî äèâî (î ñîñòîÿíèè óäèâëåíèÿ); Ïóñêàé ïîñïèò, äèâüÿ
ñïèòñÿ äûê (óäèâèòåëüíî õîðîøî); Äèâüÿ, ÷òî ïðèøëè ïîñâàòàëè (î
ñîñòîÿíèè ïîä÷åðêíóòîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ÷åì-ëèáî, õîðîøî); Áàáû-òå
ñòàëè íàä åé äèâîâàòüñÿ: õîëîä íà äâîðå, à òû õîäèøü â ñóêîííûõ
òàïî÷êàõ (óäèâëÿòüñÿ)16.
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ñîâðåìåííîå
çíà÷åíèå ñëîâ óäèâëåíèå è äèâèòü óäèâëÿòü côîðìèðîâàëîñüâ ïîä
âëèÿíèåì ìåòàôîðè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïðîöåññ
ìåòàôîðèçàöèè îñóùåñòâëÿëñÿ ïîýòàïíî, åãî íà÷àëî ñëåäóåò îòíåñòè
ê ïðàñëàâÿíñêîìó ïåðèîäó. Ïåðåõîä êîíêðåòíîé ëåêñèêè â ôîíä
îáîçíà÷åíèé àáñòðàêòíûõ ðåàëèé çàêîíîìåðåí. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ïóòü ìåòàôîðèçàöèè áûë ñëåäóþùèé: ðàñòåíèå èëè æèâîòíîå, êîòîðîìó,
âîçìîæíî, ïîêëàíÿëèñü > åãî õàðàêòåðèñòèêà > ñìîòðåòü > èñïûòûâàòü
ðàçíîîáðàçíûå ÷óâñòâà > ÷óâñòâî (ñîñòîÿíèå). Ïîäîáíûé ïóòü
ìåòàôîðèçàöèè õàðàêòåðåí äëÿ ìíîãèõ ëåêñåì ñî çíà÷åíèåì ïñèõè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ: ñòûä  ïåðåíîñíîå îò *stydú õîëîä; ãíåâ îò ãíèòü ÿä, çëîáà,
ñð. ðóññê. äèàë. ãíåâ ãíèëü, ãíèåíèå è ïîä.17 Ïóòü ðàçâèòèÿ àáñòðàêòíîãî
çíà÷åíèÿ îòðàæàåò ìûøëåíèå äðåâíèõ ñëàâÿí, êîòîðîå ôîðìèðîâàëîñü ïîä
âëèÿíèåì æèâîé ñâÿçè ñ ïðèðîäîé è äðåâíèõ âåðîâàíèé, ìàãè÷åñêèõ
ïðåäñòàâëåíèé.
Ëîãèêî-ïîíÿòèéíàÿ ñîîòíåñåííîñòü êîðíÿ äèâ- â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå
è â ïðàñëàâÿíñêèé ïåðèîä ðàçëè÷íà. Ýòî çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî â ìåíüøåé
äèôôåðåíöèàöèè â äðåâíèé ïåðèoä öåëîãî ðÿäà ïîíÿòèé è ïðåäñòàâëåíèé
î ïñèõè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ ÷åëîâåêà. Ïîäîáíîå íàáëþäàåò È. Íåìåö,
îïèñûâàÿ ñïîñîáû èìåíîâàíèÿ îðãàíîâ äâèæåíèÿ è âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ18 .
15
16

Â.È. Äàëü, op. cit.
Ñëîâàðü ãîâîðà ä. Àê÷èì (Êðàñíîâèøåðñêîãî ð-íà Ïåðìñêîé îáëàñòè), Ïåðìü 1984;
ñì. òàêæå Â.È. Äàëü, op. cit.
17 Í.Ì. Øàíñêèé, Êðàòêèé ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 1975.
Îäíàêî ãíåâ âîçâîäÿò òàêæå ê îãîíü: Ì. Ôàñìåð, îp. ñit, ò. 1, ñ. 420.
18 È. Íåìåö, Ðàñêðûòèå ïîíÿòèéíîãî ÿäðà ñëîâà ïðè ëåêñè÷åñêîì àíàëèçå äðåâíåãî
ïåðèîäà, [â:] Ýòèìîëîãèÿ, Ìîñêâà 1986, ñ. 159.
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Òàêèì îáðàçîì, áûëè óñòàíîâëåíû ðàçëè÷èÿ â ïîíÿòèéíîì ÿäðå ñëîâ
ñ êîðíåì *div- â ïðàñëàâÿíñêîì ÿçûêå, â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå è â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå, âûÿâëåíà ñìåíà îïîðíîãî ñëîâà. Îäíàêî èñòîðèÿ
ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàäèãìû ñî çíà÷åíèåì áûòü â ñîñòîÿíèè, âûçâàííîì
íåîæèäàííîñòüþ, íà÷èíàþùåé ôîðìèðîâàòüñÿ åùå â ïðàñëàâÿíñêèé ïåðèîä
è âîñõîäÿùåé ê êîðíþ *div-, íà ýòîì íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Ïðîöåññ ýâîëþöèè
è ïåðåñòðîéêè èçó÷àåìîãî ôðàãìåíòà ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà ïðîèñõîäèë
ïîä âëèÿíèåì ïîñòîÿííîãî óñëîæíåíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çíàíèé
î ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ñîïîñòàâëÿÿ çíà÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ
èñòîðè÷åñêèõ ïåðèîäîâ, ìû èìååì äåëî íå òîëüêî ñ ðàçëè÷íîé ðàññòàíîâêîé
àêöåíòîâ â ñïåêòðå äåíîòàòà (ñð. ñìûñëû, çàêðåïëåííûå çà êîðíåì *divâ äðåâíåðóññêîì ÿçûêå: óäèâèòåëüíûé, ãðóáûé, äèêèé), íî è ñ ðàçëè÷íûìè ïî óðîâíþ àáñòðàêöèè ñåìàíòè÷åñêèìè îáðàçîâàíèÿìè
(ïðåäñòàâëåíèå  îáðàç  ïîíÿòèå). Ýìïèðè÷åñêèé îïûò äàåò çíàíèå,
à çíàíèå ñîçäàåò êîíöåïòóàëüíóþ êàðòèíó ìèðà19.
Ïîñòåïåííî ñåìàíòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà îáîãàùàåòñÿ åäèíèöàìè äðóãèõ
ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ ãíåçä (èçóìëÿòüñÿ, íåäîóìåâàòü, îøåëîìèòü,
ïîðàçèòü, îçàäà÷èòü), ïðè ýòîì ïóòü ôîðìèðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ áûòü
â ñîñòîÿíèè, âûçâàííîì íåîæèäàííîñòüþ ïðîèñõîäèò àíàëîãè÷íûì
îáðàçîì  ìåòàôîðè÷åñêèì. Òàê, â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå ÈÇÓÌËßÒÈÑß 
ëèøèòüñÿ óìà, ÏÎÐÀÇÈÒÈ  áûëî ìíîãîçíà÷íûì: óäàðèòü, ïîâåðãíóòü,
ëèøèòü ñîçíàíèÿ, óáèòü20. Íî êðîìå ýòîãî äàííàÿ ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêàÿ
ïàðàäèãìà íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì ÿçûêîâûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ
â XIXVII âåêàõ,  ñëîâîîáðàçîâàòåëüíóþ àêòèâíîñòü ðàçâèâàþò ãëàãîëû,
â ñâÿçè ñ ÷åì ïîÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòèâíûå ãëàãîëüíûå îáðàçîâàíèÿ
ñ ñóôôèêñîì -îâà-, ñ ïðåôèêñîì âîç-/âîñ-/âç-: äèâîâàòüñÿ, âîçäèâèòüñÿ. Ïîä
âëèÿíèåì ñåìàíòè÷åñêîé è ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé äåðèâàöèè ïðîèñõîäèò
ôîðìèðîâàíèå ËÑÃ ñî çíà÷åíèåì óäèâëåíèå. Àíàëèç èëëþñòðàòèâíîé
çîíû ñëîâàðåé ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ãðàíèöó ôîðìèðîâàíèÿ äàííîé ËÑÃ 
êîíåö XIXíà÷àëî XX âåêà, êîãäà ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêàÿ ãðóïïà
ïðèîáðåòàåò åå ñîâðåìåííûé ñîñòàâ, ñèñòåìíûå îòíîøåíèÿ è ôóíêöèè.
ßâëåíèÿ ëåêñè÷åñêîé äèàõðîíèè â íàøåì èññëåäîâàíèè ïðåäñòàâëåíû
äëÿ îäíîãî, êîíêðåòíîãî ó÷àñòêà ðóññêîé ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà, íî ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â îáùåì âèäå îíè àêòóàëüíû äëÿ âñåãî ôðàãìåíòà,
ñîîòíîñèìîãî ñî çíà÷åíèåì ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.
19
20

Ð.È. Ïàâèëåíèñ, Ïðîáëåìà ñìûñëà, Ìîñêâà 1983, ñ. 9.
Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì. â êíèãå: À.À. Êàìàëîâà, op. cit., ñ. 8183.
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Âûñêàçàííàÿ âûøå ãèïîòåçà ïðîâåðÿëàñü íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ
ìåòîäèê îïèñàíèÿ èñòîðèè ñëîâà, ðåçóëüòàòû îïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò
èçûñêàíèÿì ëèíãâèñòîâ, âîççðåíèÿì ýòíîëèíãâèñòîâ è ýòíîãðàôîâ è ìîãóò
ñ÷èòàòüñÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûìè. Òåì íå ìåíåå, ó íàñ îñòàëèñü îïðåäåëåííûå ñîìíåíèÿ.
Ñåãîäíÿ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü àïðèîðè, ÷òî ìûøëåíèå äðåâíèõ áûëî
ïðèìèòèâíûì. Òàê ìîæíî ãîâîðèòü, îïèðàÿñü íà èçâåñòíûé îôèöèàëüíîé
íàóêå ïóòü ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. Íî âåäü ñóùåñòâóþò è äðóãèå âîççðåíèÿ íà
÷åëîâåêà. È åñëè èñõîäèòü èç ðåëèãèîçíûõ è ýçîòåðè÷åñêèõ çíàíèé îá
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, òî ñëåäóåò ãîâîðèòü íå î ïðèìèòèâíîì, à î ïðèíöèïèàëüíî èíîì òèïå ìûøëåíèÿ íàøèõ ïðåäêîâ. Ïðè ýòîì ìîæíî
ïðåäïîëàãàòü èõ âûñîêóþ ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîâðåìåííûì ÷åëîâåêîì
äóõîâíîñòü, èíûå âîççðåíèÿ íà ìèð, íà ìåñòî ÷åëîâåêà âî âñåëåííîé,
çíàíèÿ î Âñåâûøíåì. È òîãäà öåïî÷êà ïðåîáðàçîâàíèé ïðàñëàâÿíñêîãî
êîðíÿ *div- ìîæåò áûòü èíîé: Áîã  ñâåò  âîñïðèÿòèå áîæåñòâåííîãî 
÷åëîâåê, åãî õàðàêòåðèñòèêà  ïðèðîäà. Â ýòîì ïëàíå îñîáûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿåò äèàëåêòíûé ìàòåðèàë. Òàê, Â.Â. Êîëåñîâ ïèøåò î ñâîèõ
íàáëþäåíèÿõ, îñíîâàííûõ íà çàïèñÿõ ñåâåðíîðóññêèõ ãîâîðîâ: Òîëüêî
â äâóõ ñî÷åòàíèÿõ âîçìîæíî â ãîâîðå ïðèëàãàòåëüíîå äèâíûé  è îáà ðàçà
â êàêîé-òî ñâÿçè ñ áîãîì. [...] Äàæå â ðóññêîì äèàëåêòíîì íàðå÷èè äèâüÿ
áû! íàõîäèì îñòàòêè âñå òîãî æå çíà÷åíèÿ: Äàé áîã!21. À ìû äîáàâèì:
òðóäíî äàæå ðåøèòüñÿ âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå î äàâíîñòè ïîäîáíîãî
ðåëèêòà â ðóññêèõ ãîâîðàõ. Óìåñòíî â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèâåñòè òî÷êó çðåíèÿ
Ð. ßêîáñîíà î ðåëèãèîçíîé ðåâîëþöèè â èðàíñêîì ìèðå, ãäå âåðõîâíîå
ñóùåñòâî deiva, àðèéñêîå Äåóñ, áûëî ñìåùåíî äðóãèì áîæåñòâîì  àâåñò.
è äð.-èíä. bhágah äîáðî, ñ÷àñòüå, áîã  è íàäåëåíî äðóãèìè ÷åðòàìè,
è îòðàæåíèè ýòîé «ðåâîëþöèè» â ñëàâÿíñêîì ìèðîâîççðåíèè22. Îäíàêî
äàííûé ðåâîëþöèîííûé ïðîöåññ, êàê âèäèì, íå ñìîã ïîëíîñòüþ âûòåñíèòü
ðåëèêòîâûé ñìûñë êîðíÿ *div-.

21
22

Â.Â. Êîëåñîâ, Èñòîðèÿ ðóññêîãî ñëîâà â ðàññêàçàõ, Ìîñêâà 1982, ñ. 1718.
Ð. ßêîáñîí, Ðîëü ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïîêàçàíèé â ñðàâíèòåëüíîé ìèôîë îãèè,
[â:] Ìàòåðèàëû VII Ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà àðõåîëîãè÷åñêèõ, àíòðîïîëîãè÷åñêèõ
è ýòíîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ò. 5, Ìîñêâà 1970.
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Streszczenie
Z historii rdzenia pras³owiañskiego *divNa podstawie rozmaitych róde³ leksykograficznych autorka opisuje historyczne etapy ewolucji i
rozwoju gniazda etymologicznego rdzenia *div-, odkrywa leksykalne i s³owotwórcze wiêzi pomiêdzy
jednostkami nale¿¹cymi do tego gniazda, wyznacza socjalno-kulturowe przyczyny zmian konkretnego
leksykalno-semantycznego systemu.

Summary
Some considerations about the history of common Slavic root *divThe analysis of various dictionaries allows to reveal the stages of development of the words
traced back to the common Slavic root *div-, with regard to their derivational and lexical relationships.
The article focuses on the ethnological and cultural factors influencing the evolution of that family of
words.
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Pamiêæ miasta  elementy polskie w urbanonimii
wspó³czesnego Lwowa
Wyra¿enie zawarte w tytule referatu w metaforyczny sposób opisuje jedn¹
z podstawowych funkcji jêzyka  funkcjê kumulatywn¹ lub kulturow¹1, polegaj¹c¹ na przechowywaniu informacji o elementach dawnej rzeczywistoci w polu
semantycznym jednostek jêzykowych. Na poziomie nazw w³asnych funkcja ta
przejawia siê ze szczególn¹ wyrazistoci¹. Poszczególne typy onomastyczne
z uwagi na role odgrywane w przestrzeni spo³ecznej i w wiadomoci u¿ytkowników staj¹ siê swoistymi rejestratorami przesz³oci i teraniejszoci. Zadaniem
badacza jest natomiast rozszyfrowanie, ujawnienie i w³aciwa interpretacja informacji kryj¹cych siê pod dan¹ nazw¹. Kulturowa interpretacja onimów, k³ad¹ca
najwiêkszy nacisk na referencyjno-konotacyjny aspekt podstawy semantycznej,
pozwala wyznaczyæ jeden ze sk³adników jêzykowego obrazu wiata2. Celem niniejszego referatu bêdzie wyodrêbnienie z systemu urbanonimicznego wspó³czesnego Lwowa nazw ulic i placów o wymiarze pami¹tkowym, utworzonych metod¹ transonimizacji antroponimów  nazwisk s³ynnych Polaków  oraz ich analiza
historyczno-kulturologiczna.
Nazwy obiektów miejskich (urbanonimy) jako elementy systemu toponimicznego charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem instytucjonalizacji. Mimo i¿ pierwotnie powstawa³y, podobnie jak inne kategorie onomastyczne, w sposób spontaniczny, nadawane przez u¿ytkowników i motywowane realnymi cechami, funkcjami
i rol¹ denotatów, obecnie w procesie nominacji g³ówne decyzje nale¿¹ do urzêdów
i specjalnie do tego celu powo³anych instytucji. Urbanonimia jest nierozerwalnie
zwi¹zana z przestrzeni¹ miejsk¹, w sensie nie tylko topograficznym, ale i spo³ecz1 Termin u¿yty przez S. Gajdê, zob.: S. Gajda, Narodowokulturowy sk³adnik znaczenia nazw
w³asnych w aspekcie edukacyjnym, [w:] Nazwy w³asne w jêzyku, kulturze i komunikacji spo³ecznej,
red. R. Mrózek, Katowice 2004.
2 Jêzykowy obraz wiata rozumiany jako metajêzykowa kategoria opisu i interpretacji ró¿nych zjawisk jêzykowych z punktu widzenia ich historyczno-kulturowych uzale¿nieñ i funkcji kulturotwórczych. E, Jêdrzejko, Systemy onimiczne ró¿nych jêzyków a jêzykowe obrazy wiata:
w stronê porównawczej onomastyki kulturowej, Onomastica XLV, Kraków 2000, s. 56.
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nym, powstaje bowiem w celu zaspokojenia ca³ego szeregu potrzeb spo³ecznych,
pocz¹wszy od orientacji i identyfikacji w terenie a¿ do potrzeb estetycznych
i ideowych. Elementy znaczeniowe zawarte w strukturze semantycznej ka¿dej
nazwy nios¹ w sobie informacje nie tylko o specyfice nazywanego obiektu, ale
równie¿ o specyfice u¿ytkowników nadaj¹cych nazwê i pos³uguj¹cych siê ni¹.
St¹d te¿ z punktu widzenia socjolingwistyki ¿adna nazwa nie mo¿e byæ traktowana jako pusta treciowo3.
Klasyfikacja formalna urbanonimów, wed³ug K. Handke, zak³ada podzia³ na
dwie podstawowe grupy: 1) urbanonimy pochodz¹ce od nazw w³asnych, 2) urbanonimy pochodz¹ce od nazw pospolitych. Ze wzglêdu na kryterium motywacyjne
rozró¿nia siê natomiast nazwy posiadaj¹ce wartoæ realno-znaczeniow¹ i udokumentowan¹ genezê, oraz nazwy nie posiadaj¹ce wartoci realno-znaczeniowej,
powsta³e dziêki powielaniu wczeniejszych wzorców nazewniczych4. Nawi¹zuj¹c
do tego podzia³u, C. Kosyl zaproponowa³ wyró¿nienie 1) nazw motywowanych
realnie i 2) nazw motywowanych konwencjonalnie5.
Zak³ada siê, ¿e urbanonimy urzêdowe zdoby³y przewagê liczebn¹ nad nieurzêdowymi na prze³omie XIX i XX w. Spowodowa³o to postêpuj¹c¹ konwencjonalizacjê systemu urbanonimicznego, jako ¿e najwiêksz¹ produktywnoæ zacz¹³
uzyskiwaæ typ nazw pami¹tkowych, w wiêkszoci tworzonych na bazie innej
nazwy w³asnej. Funkcja pami¹tkowa nazwy w³asnej polega na korelacji nazwy
i sytuacji. Wykorzystuje akumulacyjne w³aciwoci onimów, ich wzglêdn¹ stabilnoæ i trwa³oæ w systemie. M. Rutkowski wyró¿nia dwa schematy nominacji
w przypadku nazw pami¹tkowych: 1) obiekt nazwany imieniem X, by upamiêtniæ
X, który jest wa¿ny; 2) obiekt nazwany imieniem X, poniewa¿ X ma zwi¹zek
z obiektem, ale nie musi byæ wa¿ny6. Wspó³czenie najwiêksz¹ popularnoci¹
w systemie miejskim ciesz¹ siê nazwy pierwszego typu, tzn. upamiêtniaj¹ce postacie, miejsca i zdarzenia nie zwi¹zane bezporednio z nazywanym dan¹ nazw¹
obiektem. W ten sposób ów typ nazewniczy zmienia sw¹ podstawow¹ rolê
z oznaczania na symbolizowanie. Mimo wyodrêbniania obiektu sporód innych
tego samego typu, urbanonim tego typu nie zawiera w sobie treci charakteryzuj¹cej rzeczywiste cechy obiektu, a jedynie treæ dotycz¹c¹ patrona.
3

Por.: M. Sagan, Nazewnictwo ulic w ujêciu socjolingwistycznym (na przyk³adzie plateonimii Przemyla), [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki jêzykoznawcze, red. M. Czachorowska
i £. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, s. 387.
4 K. Handke, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992, s. 6162.
5 C. Kosyl, Modele onimiczne w nazewnictwie ulic, [w:] Toponimia i oronimia, red. A. Cielikowa, B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001, s. 50.
6 M. Rutkowski, Wstêpna charakterystyka funkcji nazw w³asnych, Onomastica XLVI, Kraków 2001, s. 730.
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W samym akcie nominacji w³aciwoci obiektu, a nawet i jego rodzaj czêsto
s¹ traktowane marginalnie. Czasem pod uwagê brana jest jedynie lokalizacja i presti¿ obiektu, maj¹ce na celu wyeksponowanie patrona. Wród kryteriów rz¹dz¹cych wyborem i wartociowaniem nazw miejskich w rodowisku ich twórców
i u¿ytkowników K. Handke wymienia historyczne, patriotyczne, presti¿owe, snobistyczne, estetyczne, koniunkturalne i informacyjne. Nazwy pami¹tkowe zaspokajaj¹ czêciowo preferencje historyczne, patriotyczne i presti¿owe7. Pole znaczeniowe nazw pami¹tkowych zawiera w sobie m.in. komponenty narodowokulturowe i ideologiczne, które co prawda niewiele mówi¹ o samym denotacie nazwy,
dostarczaj¹ natomiast wiedzy o specyfice spo³eczeñstwa w danym rodowisku
miejskim oraz epoce, w jakiej mia³ miejsce akt nominacji. Na przyk³ad wyznawana w danym okresie ideologia momentalnie znajduje odzwierciedlanie na mapach
miast w postaci nazw pami¹tkowych. £atwo zaobserwowaæ tê tendencjê na przyk³adzie porewolucyjnej Rosji, kiedy miasta zosta³y wrêcz zalane urbanonimami
powsta³ymi od nazwisk wodzów rewolucji, dzia³aczy politycznych i kulturalnych8.
Mo¿na mniemaæ, i¿ mia³o to na celu m.in. wzbudzenie szacunku do tych osób
i wartoci z nimi uto¿samianych.
Pod tym wzglêdem wyj¹tkowo interesuj¹cym obszarem badawczym jest
Lwów  miasto o bogatej historii i wielokulturowej tradycji, które z uwagi na
kilkukrotn¹ w ci¹gu dziejów zmianê w³adzy i ideologii przechodzi³o równie¿ gruntowne zmiany systemu urbanonimicznego. Masowe nadawanie nowych nazw ulicom i placom by³o swoist¹ manifestacj¹ nowej w³adzy, o czym ironicznie pisz¹
niektórzy badacze9. W procesie zmian nazw kluczow¹ rolê odgrywa³y w³anie
odantroponimiczne nazwy pami¹tkowe, zajmuj¹ce miejsce dawnych historycznych urbanonimów.
Wp³yw polskiej kultury na Lwów praktycznie od pocz¹tku jego istnienia by³
motywowany po³o¿eniem geograficznym na styku polskiej i ukraiñskiej (rusiñskiej) grupy etnicznej. Usytuowanie miasta w granicach polskich organizmów
pañstwowych (I i II Rzeczypospolitej) odzwierciedli³o siê równie¿ w nazewnictwie
miejskim, które powstawa³o i rozwija³o siê pod wp³ywem wzorca z innych miast
7 K. Handke, Nazewnictwo miejskie  sk³adnik edukacji spo³ecznej, [w:] Nazwy w³asne w jêzyku..., s. 93.
8 Proces nadawania nowych nazw by³ regulowany specjalnym dekretem podpisanym przez
W. Lenina w 1918, zawieraj¹cym spis postaci, które nale¿a³o uwieczniæ w miastach ZSRR, czyli
rewolucjonistów, dzia³aczy spo³ecznych, pisarzy, uczonych, artystów itp. Zob. Â. Ï. Íåðîçíàê,
Ì. Â. Ãîðáàíåâñêèé, Ñîâåòñêèé íîâîÿç íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå. (Î øòàìïàõ
è ñòåðåîòèïàõ ðå÷åâîãî ìûøëåíèÿ), Ìîñêâà 1991, s. 2526.
9 Zob. np.: À. Øêðàáþê, ²íäèâ³äóàëüí³ñòü íà ïëàí³ ì³ñòà, Êóëüòóðîëîã³÷íèé ÷àñîïèñ
«¯» 2003, nr 29, [online] <www.ji.lviv.ua/n29texts/shkrabjuk.htm>; Ç. Òàðíàâñüêèé, Äîðîãà íà
Âèñîêèé Çàìîê, ibidem, [online] <www.ji.lviv.ua/ji-library/lviv2/tarnavskyj.htm>.
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polskich. Wiek XX przyniós³ lwowskiej urbanonimii liczne gwa³towne przemiany:
okupacja hitlerowska (19411944), okres radziecki (19441991) oraz okres niepodleg³ej Ukrainy poci¹ga³y za sob¹ masowe zmiany nazw, maj¹ce przede wszystkim na celu usuniêcie z mapy miasta symboli poprzedniej ideologii. Wspó³czenie
nazewnictwo miejskie Lwowa nabra³o ukraiñskiego, nacjonalnego charakteru,
g³ównie za spraw¹ wprowadzenia du¿ej liczby odantroponimicznych nazw pami¹tkowych, uwieczniaj¹cych przede wszystkim narodowych bohaterów Ukrainy.
Z przeanalizowanych w 2004 r. 1189 jednostek nazewniczych 61% (731) zosta³o
utworzone metod¹ transonimizacji innej nazwy w³asnej, z kolei w tej grupie podstaw¹ 72% (524) nazw by³ antroponim. Odantroponimiczna grupa zawiera nazwy
powsta³e od nazwisk postaci ukraiñskich, oraz innych narodowoci, zwi¹zanych
ze Lwowem b¹d ciesz¹cych siê wiatow¹ s³aw¹. Z przeanalizowanego materia³u
uda³o siê wyodrêbniæ 19 jednostek, których podstaw¹ by³y nazwiska osób kwalifikowanych przez ród³a encyklopedyczne jako Polaków10. Analiza tych urbanonimów przedstawiona zosta³a w tabeli.
Z analizy, opartej g³ównie na s³ownikach-informatorach B. Melnyka11 i S. Gromowa12, wynika, i¿ 10 z rozpatrywanych nazw pojawi³o siê po raz pierwszy
w okresie panowania austro-wêgierskiego pod koniec XIX lub na pocz¹tku XX w.
i przywrócono je w póniejszym okresie; 12 z tych nazw nadano b¹d przywrócono w okresie radzieckim, najczêciej zaraz po wyzwoleniu miasta spod okupacji
niemieckiej w 1944 r., pozosta³e 7 nazw pojawi³o siê b¹d powróci³o na mapê
Lwowa ju¿ w niepodleg³ej Ukrainie; 4 nazwy nadano w³anie w tym okresie  na
pocz¹tku lat 90. XX w., pozosta³e mog¹ pretendowaæ do miana nazw historycznych. Uwiecznione postacie reprezentuj¹ rozmaite dziedziny kultury, sztuki i nauki, z czego najliczniej literatura  w 9 nazwach.
Jeli chodzi o motywacjê nazw, 7 z uwiecznionych osób mia³o realne zwi¹zki
ze Lwowem  zamieszkiwa³y w nim b¹d zosta³y w nim pochowane. W niektórych przypadkach uda³o siê ustaliæ jeszcze bardziej bezporednie zwi¹zki postaci
z obiektem, np. A. Fredro faktycznie mieszka³ przy ulicy nazwanej jego imieniem,
podobnie willa G. Zapolskiej znajdowa³a siê w miejscu dzisiejszej ulicy jej imienia.
Ulica nazwana na czeæ T. Boya-¯eleñskiego jest natomiast po³o¿ona w rejonie
Wzgórz Wuleckich  miejsca rozstrzelania jego i innych lwowskich naukowców
w 1941 r. W przypadku pozosta³ych 12 postaci zwi¹zek ze Lwowem lub Ukrain¹
S. Gromow objania³ nawi¹zaniami do tematyki ukraiñskiej w twórczoci, zainteresowaniem Ukrain¹, kontaktami z kultur¹ ukraiñsk¹ b¹d faktem, i¿ twórczoæ
10
11
12

Wyj¹tkiem jest Tomasz Padurra, klasyfikowany jako pisarz polsko-ukraiñski.
Á. Â. Ìåëüíèê, Äîâ³äíèê ïåðåéìåíóâàíü âóëèöü ³ ïëîù Ëüâîâà, Ëüâ³â 2001.
Ñ. Ãðîìîâ, ²ìåíà âèäàòíèõ ëþäåé ó âóëèöÿõ Ëüâîâà, Ëüâ³â 2001.
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danej osoby jest znana i ceniona we Lwowie. S¹ to równie¿ argumenty niejako
t³umacz¹ce fakt pozostawienia danej nazwy na mapie miasta o ukraiñskim charakterze, bowiem wiele urbanonimów z polskiego okresu zosta³o usuniêtych. Takie
nazwy jak Jagielloñska (dzi Â. Ãíàòþêà), Batorego (Êíÿçÿ Ðîìàíà) czy Potockiego (Ò. ×óïðèíêè), we wspó³czesnej Ukrainie mog³yby byæ odbierane jako
symbole szlacheckiej Polski, pami¹tka czasów dominacji i uprzywilejowania
szlachty polskiej w miastach tego rejonu. Zachowane do dzi nazwy s¹ w pewnym sensie neutralne i nie powinny wywo³ywaæ negatywnych skojarzeñ u patriotów ukraiñskich, natomiast stanowi¹ istotny symbol narodowy dla polskiej mniejszoci zamieszkuj¹cej Lwów.
Podsumowuj¹c, wród pami¹tkowych urbanonimów wspó³czesnego Lwowa,
utworzonych od antroponimów zawieraj¹cych w sobie semantyczny element polskoci, wyró¿niamy trzy typy motywacyjne:
1) uwieczniona postaæ ma bezporedni zwi¹zek ze Lwowem lub nazywan¹
ulic¹ (G. Zapolska, S. Banach, M. Konopnicka i in.);
2) twórczoæ uwiecznionej osoby nawi¹zuje do tematyki Ukrainy lub stanowi
wartoæ dla kultury ukraiñskiej i stosunków ukraiñsko-polskich (O. Kolberg,
S. Moniuszko, J. Matejko i in.);
3) s³awa uwiecznionej postaci ma charakter ogólnowiatowy, o czym wiadcz¹ podobne pomniki nazewnicze w wielu innych miastach i krajach (M. Kopernik, A. Mickiewicz, F. Chopin i in.).
Co prawda wyodrêbniona grupa urbanonimów w porównaniu z ogó³em odantroponimicznych nazw Lwowa nie jest du¿a, jednak doæ reprezentacyjna i zró¿nicowana13. Potwierdza te¿ fakt, i¿ ostatnia przebudowa nazewnictwa miejskiego
w duchu narodowym ukraiñskim nie spowodowa³a ca³kowitego zatarcia pamiêci
o historii i zwi¹zkach kulturowych Lwowa z Polsk¹.

13 W 2003 r. komisja ds. zmian nazw ulic i placów Lwowa rozpatrzy³a kilka nowych propozycji nazw pami¹tkowych, m.in. postanowiono uwieczniæ imieniem papie¿a Jana Paw³a II plac na
Syhowie, na którym w 2001 r. mia³o miejsce spotkanie papie¿a z lwowianami (Ó Ëüâîâ³ áóäå
ïëîùà ²âàíà Ïàâëà II, RISU Ðåë³ã³éíî-³íôîðìàö³éíà ñëóæáà Óêðà¿íè, [online] <www.risu.org.ua/ukr/news/article;357/>.
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Ðåçþìå
Ïàìÿòü ãîðîäà  ïîëüñêèå ñëåäû â óðáàíîíèìèè ñîâðåìåííîãî Ëüâîâà

Ðåôåðàò ïîñâÿùåí èñòîðèêî-êóëüòóðîëîãè÷åñêîìó àíàëèçó ñîâðåìåííûõ íàçâàíèé óëèö
è ïëîùàäåé Ëüâîâà, ïðîèñøåäøèõ îò ôàìèëèé èçâåñòíûõ ïîëÿêîâ. Ðàññìîòðåíî 1189
îíèìè÷åñêèõ åäèíèö, ñ êîòîðûõ 72% âîçíèêëî ïóòåì òðàíñîíèìèçàöèè àíòðîïîíèìà. Íàéäåíî
19 íàçâàíèé, îñíîâîé êîòîðûõ ñòàëè ïîëüñêèå ôàìèëèè. Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî áîëüøèíñòâî
íàçâàíèé óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè â àâñòðî-âåíãðèéñêèé èëè ñîâåòñêèé ïåðèîäà. Òîëüêî 4 èç
íèõ áûëè ïðèñâîåíû óæå â íåçàâèñèìîé Óêðàèíå. Óâåêîâå÷åíû ëèöà  ýòî ïðåæäå âñåãî
ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ îòðàñëåé êóëüòóðû, íàóêè è èñêóññòâà. Íàèáîëåå ÷èñëåííî
ïðåäñòàâëåíà ëèòåðàòóðà  â 9 íàçâàíèÿõ. Ñðåäè îíèìè÷åñêèõ ìîòèâèðîâîê ïåðå÷èñëÿþòñÿ
3 òèïà: 1) ìîòèâèðîâêà ïðÿìîþ ñâÿçüþ ÷åëîâåêà ñ óëèöåé èëè ãîðîäîì (ìåñòî ïðîæèâàíèÿ èëè
ñìåðòè), ñþäà îòíîñÿòñÿ òàêèå íàçâàíèÿ, êàê Áàíàõà, Çàïîëüñüêî¿, Áîé-Æåëåíñüêîãî,
Êîíîïí³öüêî¿, Ôðåäðà; 2) òâîð÷åñòâî óâåêîâå÷åííîé ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ öåííûì äëÿ
óêðàèíñêîé êóëüòóðû èëè ñîäåðæèò ýëåìåíòû, ñâÿçàííûå ñ Óêðàèíîé (Êëüîíîâè÷à, Êîëüáåðãà,
Îæåøêî, Ñëîâàöüêîãî); 3) èçâåñòíîñòü óâåêîâå÷åííîãî ëèöà èìååò âñåìèðíûé õàðàêòåð
(Êîïåðíèêà, Ì³öêåâè÷à, Øîïåíà). Ïåðâûé òèï îáëàäàåò ðåàëüíîé ìîòèâèðîâêîé, òîãäà, êîãäà
íàçâàíèÿ âòîðîãî è òðåòüåãî òèïà  ýòî ëèøü ìåìîðèàëüíûå íàçâàíèÿ, îñîáåííî ïðîäóêòèâíûå
â ñîâðåìåííîé îíèìèè.
Àíàëèç áûë ïðîâåäåí íà îñíîâå ñëîâàðåé-ñïðàâî÷íèêîâ Á. Ìåëüíèêà è Ñ. Ãðîìîâà.

Summary
The memory of the city  Polish elements in urbanonymy of contemporary Lviv
Abstract is dedicated to the historical and culturological analysis of the contemporary names of
streets and squares of Lviv, occurred from well-known Poles surnames. Are examined 1189 names,
from which 72% arose via transformation of anthroponym. Are found 19 names, basis of which
became Polish surnames. Analysis showed that the majority of names departs by its roots to AustroHungarian Empire or Soviet period, only 4 of them were appropriated already in the independent
Ukraine. The persons who are immortalized, first of all, are representatives of the different branches
of culture, science and skill. Most of them represented literature  in 9 names. Among the onymical
motivations were found 3 types: 1) motivation by the direct connection of man with the street or the
city (place of stay or bury), here are involved such names, as Áàíàõà, Çàïîëüñüêî¿, ÁîéÆåëåíñüêîãî, Êîíîïí³öüêî¿, Ôðåäðà 2) the creation of the immortalized personality is valuable
for the Ukrainian culture or contains elements, connected with the Ukraine (Êëüîíîâè÷à,
Êîëüáåðãà, Îæåøêî, Ñëîâàöüêîãî), 3) the reputation of immortalized face has the world nature
(Êîïåðíèêà, Ì³öêåâè÷à, Øîïåíà). The first type possesses real motivation, when second and
third type names are only memorial names, especially productive in contemporary urbanonymy.
Analysis was made on the basis of the dictionary-handbooks by B. Melnyk and S. Gromov.
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Â øèðîêîì ïîíèìàíèè ïîãðàíè÷üå è ìåçîíèìèÿ îòíîñÿòñÿ ê åäèíîé
ñôåðå ïîíÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ñåìàíòèêîé ñðåäèííîñòè. Ó ÷åëîâåêà,
î÷åâèäíî, ñ äàâíèõ ïîð âûðàáàòûâàëñÿ îñîáûé ìåçîíèìíûé òèï ìûøëåíèÿ
â òàêèõ åãî ðàçíîâèäíîñòÿõ: à) ôîëüêëîðíî-ñêàçî÷íîå ìûøëåíèå: íàëåâî
ïîéä¸øü...  ïðÿìî ïîéä¸øü...  íàïðàâî ïîéä¸øü; á) èñòîðè÷åñêîå
ìûøëåíèå: äðåâíèå âåêà  ñðåäíèå âåêà  íîâûå âåêà, íîâîå âðåìÿ;
â) ïîëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå: ëåâûå  öåíòðèñòû  ïðàâûå; ã) ïðîñòðàíñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêîå: ñåâåðíûé ïîëþñ  ýêâàòîð  þæíûé ïîëþñ;
Ñðåäèçåìíîìîðüå, Ìåæäóðå÷üå, Ìåñîïîòàìèÿ, Ìåçîàìåðèêà è äð.;
ä) ìåòàëèíãâèñòè÷åñêîå: ñòèëè âûñîêèé  ñðåäíèé  íèçêèé; ðîä ìóæñêîé 
ñðåäíèé  æåíñêèé è ïð.
Ìåçîíèìèÿ âîçíèêàåò â çîíå èíòåðòåêñòóàëüíîñòè, âîñõîäÿùåé ê èäåå
Ìèõàèëà Áàõòèíà, òðàêòîâàâøåãî êóëüòóðó êàê äèàëîã. Â ÷àñòíîñòè,
áàõòèíñêèé õðîíîòîï íå áûë áû ñòîëü äèàëîãè÷íûì áåç ïîíÿòèÿ
ìåçîíèìíîãî (ñðåäèííîãî, ïðîìåæóòî÷íîãî) âðåìåíè, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ
ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû: à) âíóòðåííåå âðåìÿ a la Husserl; á) îáùåáûòèéíîå
(â òîì ÷èñëå è ãðàììàòè÷åñêîå) ïîíÿòèå íàñòîÿùåãî âðåìåíè êàê
ñðåäèííîãî ýëåìåíòà ìåæäó ïðîøåäøèì è áóäóùèì; â) ìåçîíèìíûå çîíû,
âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå ïðåäñòàâëåíèÿ ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà ïðè ïåðåõîäå
îò íåçàâåðø¸ííîñòè (ïåðñîíàæà, ïðîèçâåäåíèÿ) ê ïîëóçàâåðøåííîñòè
è ãèïîòåòè÷åñêîé çàâåðø¸ííîñòè â èõ áàõòèíñêîì ïîíèìàíèè1.
Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ â ñâî¸ âðåìÿ çàìåòèë, ÷òî îáðàçû èñêóññòâà âåäóò
îñîáîå ñóùåñòâîâàíèå: Èì ïðèíàäëåæèò êàê áû ñðåäèííîå áûòèå ìåæäó
íåïîñðåäñòâåííî îñÿçàåìîé ðåàëüíîñòüþ è ìåæäó âèäåíèåì ÷èñòîé
èäåàëüíîñòè2. Ñàìà êóëüòóðà, ñ÷èòàåò ïðîôåññîð Âèêòîð Îâ÷èííèêîâ,
â ñâîåé ýâîëþöèè ïðîõîäèò òðè îñíîâíûå ñòàäèè: 1) áåçûìÿííàÿ êóëüòóðà,
1
2

Ì. Ì. Áàõòèí, Ýñòåòèêà ñëîâåñíîãî òâîð÷åñòâà, Ìîñêâà 1979, ñ. 261268.
Â. Ô. Àñìóñ, Êðóã èäåé Ëåðìîíòîâà, Ìîñêâà 1941, ñ. 39.

550

Leontij Mironiuk

2) ïðîìåæóòî÷íàÿ (â íàøåé òåðìèíîëîãèè ìåçîíèìíàÿ, ñðåäèííàÿ)
êóëüòóðà, 3) ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ êóëüòóðà. Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîññèÿ
çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì è ýòî
îòðàçèëîñü íà îñîáåííîñòÿõ å¸ êóëüòóðû3.
Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè îò÷¸òëèâî îùóùàþò ñðåäèííîñòü ÿçûêà
â ñëåäóþùèõ å¸ âàðèàíòàõ: 1) ÿçûê êàê ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ìóçûêîé
è øóìîì (íå ìóçûêà åù¸, óæå íå øóì  È. Áðîäñêèé); 2) ÿçûê êàê
ïðîñòðàíñòâî ìåæäó òåàòðîì è øóìîì; 3) òðåòèé (ò.å. ñðåäèííûé) ÿçûê
â ïåðåâîäîâåäåíèè: ìåæäó ÿçûêîì îðèãèíàëà è ÿçûêîì ïåðåâîäà ñóùåñòâóåò
åù¸ ÿçûê öèòàöèè èç ðàçíûõ ÿçûêîâ, êîòîðûé â îðèãèíàëå ïðèâîäèòñÿ áåç
ïåðåâîäà.
Ñàìî òâîð÷åñòâî îòäåëüíîãî ïèñàòåëÿ ìîæåò íîñèòü ìåçîíèìíûé
õàðàêòåð. Òàê, Óìáåðòî Ýêî â êíèãå Le poetiche di Joyce (Milano 1994;
ïîëüñêèé ïåðåâîä Ìàðêà Êîñüíèêà, Âàðøàâà 1998) îòìå÷àåò, ÷òî ðàçóì
Äæîéñà èçîáð¸ë èçûñêàííûé ïðè¸ì îïïîçèöèè è ìåäèòàöèè,
îñíîâûâàþùèéñÿ íà òàêèõ ìåçîêîìïîíåíòàõ, êàê: 1) ìåæäó Ñðåäíåâåêîâüåì
è íîâûì íàòóðàëèçìîì; 2) ìåæäó cðåäíåâåêîâûì ÷åëîâåêîì è ÷åëîâåêîì
ñîâðåìåííûì; 3) ìåæäó òåàòðîì è æèçíüþ4. Ïî ìíåíèþ Èãîðÿ Ãàðèíà, ...
c Äæîéñà íà÷àëàñü èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ ëèòåðàòóðû, å¸ êîíâåðãåíöèÿ
ñ ôèëîñîôèåé è ïñèõîëîãèåé5.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî óïîìÿíóòûå âûøå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ (ìåçîíèìíîñòü,
ñðåäèííîñòü, èíòåðòåêñòóàëüíîñòü) ÿâëÿþòñÿ åäèíèöàìè îäíîãî ïîðÿäêà,
êîòîðûå ìîæíî êâàëèôèöèðîâàòü ïî äâóì àñïåêòàì:
1) ïî ôóíêöèè  êàê ðåçîíàíòíîå ïðîñòðàíñòâî òåêñòà/ëèòåðàòóðû
(êàê ýòî ïðåäëàãàåò Â.Í. Òîïîðîâ);
2) ïî ìåñòó è ñòðóêòóðå  êàê ìåçîíèìíûå, ñðåäèííûå, ïðîìåæóòî÷íûå
çîíû.
Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, â ðåçîíàíòíîì/ ìåçîíèìíîì ïðîñòðàíñòâå
ôóíêöèîíèðóþò:
à) ïîýòèêà îáùèõ ìåñò,
á) àâòîöèòàòû,
â) ôîëüêëîðíûå êëèøå,
ã) ãèïåðöèòàòû, îòñûëàþùèå îäíîâðåìåííî ê òåêñòàì ðóññêèõ è èíîñòðàííûõ àâòîðîâ;
3
4
5

Â. Îâ÷èííèêîâ, Ôåíîìåí òàëàíòà â ðóññêîé êóëüòóðå, Êàëèíèíãðàä 1999, ñ. 8990.
U. Eco, Poetyki Joycea, prze³. M. Konik, Warszawa 1998, ñ. 2122.
È. Ãàðèí, Ïðîðîêè è ïîýòû, ò. 2, Ìîñêâà 1992, ñ. 323.
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ä) ðåìèíèñöåíöèè è ïîäîáíûå èì ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îòïðàâíîé
òî÷êîé â äèàëîãå ðàçëè÷íûõ êóëüòóð.
Íà ïðèíöèïàõ äèàëîãè÷íîñòè îñíîâûâàåòñÿ è êóëüòóðà ïîãðàíè÷üÿ,
âûñòóïàþùàÿ â äâóõ îñíîâíûõ èïîñòàñÿõ: 1) âíóòðåííåå ïîãðàíè÷üå,
2) âíåøíåå ïîãðàíè÷üå. Ïðèìåðîì ïåðâîãî òèïà ñëóæèò êóëüòóðà àíêëàâà
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Âíåøíåå ïîãðàíè÷üå (êîòîðîå è ÿâëÿåòñÿ
îáúåêòîì äàííîãî èññëåäîâàíèÿ) ïðåäñòàâëåíî ðóññêî-óêðàèíñêî-ïîëüñêèìè ÿçûêîâûìè êîíòàêòàìè.
Â ýòîì ïëàíå îïðåäåëåííûé èíòåðåñ âûçûâàåò ïðîáëåìà Ðócñêèå
ýïîíèìû â àñïåêòå êóëüòóðû ïîãðàíè÷üÿ. Çäåñü ëþáîïûòíà èñòîðèÿ
ïîÿâëåíèÿ â ïîëüñêèõ òåêñòàõ è ñëîâàðÿõ ëèòåðàòóðíûõ ýïîíèìîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ôàìèëèÿìè Õëåñòàêîâ è Äîñòîåâñêèé.
Åù¸ â ïîýìå Kwiaty Polskie (1949) Þëèàí Òóâèì, ïåðåâîä÷èê
Ïóøêèíà, ïàðàëëåëüíî ñ ïîýòîíèìîì Äîí-Æóàí ââîäèò ýïîíèì Õëåñòàêîâ
ïðè õàðàêòåðèñòèêå çàïðàâñêîãî êóðîðòíîãî ëüâà, ñð.:
W ¿ó³tych sztybletach i koszuli
A la S³owacki. Jest to pyskacz,
Dowcipni, Chlestakow letniska,
Don Juan zza ¿elaznej Bramy,
Masowo uwodz¹cy damy (cz. I, 3).

Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò S³ownik eponimów czyli wyrazów odimiennych (Warszawa 1996) Âëàäûñëàâà Êîïàëèíüñêîãî, â ñîâðåìåííîì ïîëüñêîì ÿçûêå
ôóíêöèîíèðóþò äâà ýïîíèìà, îáðàçîâàííûõ îò âûøåïðèâåäåííûõ
ñîáñòâåííûõ èì¸í: Don¿uan (ñðàùåíèå äâóõ ñëîâ ïëþñ ôðàíöóçñêàÿ
îãëàñîâêà) è chlestakowszczina  êîíñòðóêò, ñîîòâåòñòóþùèé ïî ôîðìå ðóññêîìó îðèãèíàëó.
Áoëåå òðóäíîé îêàçàëàñü ñóäüáà ëèòåðàòóðíîãî ýïîíèìà äîñòîåâùèíà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â Ïîëüøå ìíîãî ïëîäîòâîðíî çàíèìàþòñÿ ïðîáëåìîé
Äîñòîåâñêîãî, Ñëîâàðü Â. Êîïàëèíüñêîãî íå çàôèêñèðîâàë ïîäîáíîé
ýïîíèìíîé ôîðìû. Ïîëüñêèå ïåðåâîä÷èêè ïåðåäàþò å¸, êàê ïðàâèëî,
îïèñàòåëüíî, ñð.:
à) ... Íè÷åâî íå âî-ïåðâûõ!  êðè÷àë ïîæèëîé,  à ñèäèò â òåáå
äîñòîåâùèíêà! Äà  ñ! (Ì Áóëãàêîâ, Çàïèñêè ïîêîéíèêà. Òåàòðàëüíûé
ðîìàí);
á) ¯adne po pierwsze!  krzycza³ starszy literat.  Jeste typek z Dostojewskiego, i tyle (Micha³ Bu³hakow, Powieæ teatralna. Warszawa 1967: ïåðåâîä÷èê
Çåìîâèò Ôåäåöêè).
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Ýòîò ôàêò ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ïî-ðàçíîìó, îäíàêî ãëàâíûì, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, çäåñü ÿâëÿåòñÿ íåïðèÿòèå ïîëüñêîé ó÷¸íîé è âîîáùå
÷èòàþùåé ïóáëèêîé òîãî ñìûñëà, êîòîðûé áûë âëîæåí â ïîíÿòèe
äîñòîåâùèíà Ãîðüêèì è Ëåíèíûì. Ïîñëåäíèé, êñòàòè, îñêâåðíèë è ýïîíèì
òîëñòîâñòâî, îïðåäåëèâ åãî êàê íåãàòèâíîå ïî îòíîøåíèþ ê öèâèëèçàöèè
ó÷åíèå Ëüâà Òîëñòîãî. À òîëñòîâñòâî,  âîçðàæàåò ïî ýòîìó ïîâîäó
ñîâðåìåííûé ðåæèññ¸ð Ìàðê Ðîçîâñêèé,  ýòî âåëèêîå ñëîâî, ïîäðàçóìåâàþùåå ïðåæäå âñåãî íåíàñèëèå. Êàê ãîâîðèòñÿ, äóøà áîæèÿ âíóòðè
íàñ... Ìîæåò, îäíî íàñ è ñïàñ¸ò  òîëñòîâñòâî6. Çäåñü ìû ñòàëêèâàåìñÿ
ñ ïàðàäîêñàëüíîé ñèòóàöèåé: ýïîíèìû, îêàçûâàåòñÿ, ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì íå
òîëüêî âíåøíåãî äâóÿçû÷èÿ (â äàííîì ñëó÷àå ïîëüñêî-ðîññèéñêîãî), íî
è ñâîåîáðàçíîãî âíóòðåííåãî, âíóòðèðîññèéñêîãî äâóÿçû÷èÿ. Òîëñòîé áûë,
êàê èçâåñòíî, âèäíåéøèì ïðåäñòàâèòåëåì ðóññêîãî êëàññè÷åñêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû, à Ãîðüêèé, ê ïðèìåðó, çàñòðÿë íà ïîãðàíè÷üå ðóññêîãî
êëàññè÷åñêîãî ÿçûêà è íîâîÿçà, ò.å. ðóññêîãî ÿçûêà ñîâåòñêîé ýïîõè.
Íåñëó÷àéíî ðåëèãèîçíûé ôèëîñîô À. Ñ. Èçãîåâ â 1918 ãîäó ïîä ïîíÿòèåì
ãîðüêîâùèíà ïîäðàçóìåâàë ÿðêîå ïîðîæäåíèå ñìåñè íàðîäíîãî áîñÿ÷åñòâà
ñ èíòåëëèãåíòñêèì áîëüøåâèçìîì è äóõîâíûì áîñÿ÷åñòâîì7. Â öåëîì, ðóññêîé ëèíãâèñòèêå ïðåäñòîèò ñåðü¸çíàÿ ðàáîòà ïî óñòàíîâëåíèþ
äåéñòâèòåëüíîãî àêñèîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà ìíîãèõ ðóññêèõ ýïîíèìîâ, ñðåäè
êîòîðûõ îäíî èç âèäíûõ ìåñò çàíèìàåò ïîíÿòèå äîñòîåâùèíà.
Îñîáîå ìåñòî â êóëüòóðå ïîãðàíè÷üÿ çàíèìàþò ïîëüñêî-óêðàèíñêèå
ÿçûêîâûå êîíòàêòû, ïîñêîëüêó â íèõ êàòåãîðèÿ ìåçîíèìèè íàõîäèò ñâî¸
íàèáîëåå ÿðêîå ïðîÿâëåíèå. Èçâåñòíî, ÷òî óêðàèíñêèé ÿçûê, ãåíåòè÷åñêè
âîñõîäÿùèé ê âîñòî÷íîñëàâÿíñêîé ÿçûêîâîé ãðóïïå, òèïîëîãè÷åñêè
òÿãîòååò ê çàïàäíîñëàâÿíñêèì ÿçûêàì è çàíèìàåò, òàêèì îáðàçîì,
ñðåäèííîå ïîëîæåíèå ìåæäó ðóññêèì è ïîëüñêèì ÿçûêàìè. Ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî áûëî îòìå÷åíî â ñâî¸ âðåìÿ Í. Ñ. Òðóáåöêèì è ïîääåðæàíî
ïðîôåññîðîì Í. È. Òîëñòûì 8 . Ê ÷èñëó èçâåñòíûõ ôîíåòè÷åñêèõ,
ëåêñè÷åñêèõ è ãðàììàòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ çàïàäíîñëàâÿíñêîé òèïîëîãèè ìû
îòíîñèì9 è ïàðàìåòð îïóñêàåìîãî ìåñòîèìåíèÿ (pro-drop parameter), òî÷íåå
6
7

Ì. Ðîçîâñêèé, Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè, Îãîí¸ê, Ìîñêâà 1997, ¹ 2, ñ. 39.
À. Ñ. Èçãîåâ, Ñîöèàëèçì, êóëüòóðà è áîëüøåâèçì, [â:] Âåõè. Èç ãëóáèíû, Ìîñêâà 1991,
ñ. 366367.
8 Í. È. Òîëñòîé, Ìûñëè Í. Ñ. Òðóáåöêîãî î ðóññêîì ÿçûêå è äðóãèõ ñëaâÿíñêèõ ÿçûêàõ,
[â:] ßçûê è ðå÷ü êàê îáúåêòû êîìïëåêñíîãî ôèëîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, Êàëèíèí 1981,
ñ 114115.
9 L. Mironiuk, Pro-drop parameter â ïîëüñêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ, Acta Polono-Ruthenica
IV, Olsztyn 1999, ñ. 206213.
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åãî áîëüøóþ ñèíòàêñè÷åñêóþ è ôóíêöèîíàëüíóþ âûðàæåííîñòü
â óêðàèíñêîì, íåæåëè â ðóññêîì ÿçûêå. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè,
òåêñòàìè ïåðåâîäîâ Åâãåíèÿ Îíåãèíà Ïóøêèíà Ìàêñèìîì Ðûëüñêèì,
Þëèàíîì Òóâèìîì è Àäàìîì Âàæèêîì, ñð.:
à) Îí ïåë ðàçëóêó è ïå÷àëü,
È íå÷òî, è òóìàííó äàëü....
Îí ïåë ïîáëåêëûé æèçíè öâåò
Áåç ìàëîãî â îñüìíàäöàòü ëåò...10
á) Ñïiâàâ ïðî ìóêè i ïå÷àëü,
Ïðî ùîñü i ïðî òóìàííó äàëü
Ñïiâàâ, ùî âÿíå ñåðöÿ öâiò,
Íå ìàâøè é âiñiìíàäöàòü ëiò...11
â) Opiewa³ kraj, co w dali m¿y...
piewa³ wyblak³y ¿ycia kwiat 12
ã) piewa³ i pieñ mi³oci¹ poi³...
piewa³ swój ¿al u dróg rozstajnych

13

Â äàííûõ ôðàãìåíòàõ îò÷¸òëèâî ïðîÿâëÿåòñÿ ïàðàëëåëüíîå
èñïîëüçîâàíèå àíàôîðè÷íîñòè  è êàê ëèòåðàòóðíîãî ïðè¸ìà, è êàê
ëèíãâèñòè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ, à èìåííî ïðèñóòñòâèÿ/îòñóòñòâèÿ
àíàôîðè÷åñêîãî ìåñòîèìåíèÿ îí. Ýòîò ôàêò ñâèäåòeëüñòâóåò î òîì, ÷òî
â ïîëüñêîì è óêðàèíñêîì òåêñòàõ ëèíãâèñòè÷åñêàÿ àíàôîðè÷íîñòü
(â îòëè÷èå îò ðóññêîãî îðèãèíàëà) îáõîäèòñÿ áåç äåéêòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà.
Â ñâî¸ âðåìÿ àêàäåìèê Ë. À. Áóëàõîâñêèé ïîä÷¸ðêèâàë: Äóæå ñåðéîçíèé
ñïîñiá ïiäâèùåííÿ ëåãêîñòi ñïðèéìàííÿ  öå º çâóæåííÿ ñôåðè
çàñòîñóâàííÿ àíàôîðè÷íèõ çàéìåííèêiâ14 .
Òàê, àíàëèçèðóÿ ëèíãâîñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïðîèçâåäåíèé
Åæè Ïóòðàìåíòà, Ñ. Ëåâèíüñêà çàìå÷àåò: Ìîâà îïîâiäàííÿ áàãàòà íà
äiºñëîâà... Öi ãðàìàòèêîñòèëiñòè÷íi ïðèêìåòè îïîâiäàííÿ îñîáëèâî
âïàäàþòü â îêî, ÿêùî çâàæèòè íà òàêó ôîðìàëüíó ñâîºðiäíiñòü
âiäìiíþâàíèõ ôîðì ïîëüñêîãî äiºñëîâà, ÿê âæèâàííÿ îñîáîâèõ ôîðì
ïåðåâàæíî áåç îñîáîâèõ çàéìåííèêiâ. Òàêèì ÷èíîì ìàýìî ÿê áè ñèñòåìó
ðå÷åíü iç äiºñëiâíèì ïî÷àòêîì, ïiäïîðÿäêîâàíó àâòîðñüêîìó çàäóìó, ïîð.:
10
11
12
13
14

Î. Ïóøêií, Ýâãåíié Îíýãèí, ïåðåêë. Ì. Ðèëüñâêèé, Êèåâ 1974, ñ. 34.
Ibidem.
A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, przek³. J. Tuwim, A. Wa¿yk, Kraków 1997, rozdz. 2, 10.
Ibidem.
Ë. À. Áóëàõîâñêèé, Êóðñ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, ò. 1, Êèåâ 1952, ñ. 318319.
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Siedzielimy przy stole Chrz¹kali Ciêli no¿em p³aty boczku15. Îñîáîé
âûðàçèòåëüíîñòè äàííûé ïðè¸ì ïðèîáðåòàåò â ïîýòèêå Áîãäàíà Ëåïêîãî,
êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, òâîðèë íà ïîãðàíè÷üå óêðàèíñêîãî è ïîëüñêîãî
ÿçûêîâ è êóëüòóð. Îäèí èç åãî ðàññêàçîâ èìååò ñèìâîëè÷åñêîå íàçâàíèå 
Allegro patetico, ÷òî (êàê óêàçàíî â ïðèìå÷àíèè) â èòàëüÿíñêîì ÿçûêå
îçíà÷àåò â óñêîðåííîì òåìïå. Èìåííî òàêîé òåìï è çàäàþò íàçâàíèÿ
ðàññêàçîâ è çàðèñîâîê Ëåïêîãî, ñð.: Êèäàþ ñëîâà, Äî÷åêàâñÿ, Äîáèâ òîðãó,
Ïiäïèñàâñÿ, Íå âèõîäèìî ç õàòè, Ëåæàâ ïðè âiä÷èíåíiì âiêíi è äð.16
Òàêèì îáðàçîì, êóëüòóðà ïîëüñêî-âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî ïîãðàíè÷üÿ
îõâàòûâàåò öåëûé êîìïëåêñ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ñåìàíòè÷åñêèìè,
ãðàììàòè÷åñêèìè è ïðàãìàòè÷åñêèìè êàòåãîðèÿìè ñðàâíèâàåìûõ ÿçûêîâ, èõ
êóëüòóðîëîãè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè è ëåêñèêîãðàôè÷åñêèì îïèñàíèåì. Èõ
äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå ïîçâîëèò ðàñêðûòü íå òîëüêî ðåãèîíàëüíûå ÿçûêîâûå
îñîáåííîñòè, íî è âûÿâèòü îòäåëüíûå ÷åðòû îáùåòåîðåòè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Streszczenie
Kultura polsko-wschodnios³owiañskiego pogranicza w aspekcie mezonimii
W niniejszym artykule analizie naukowej zosta³y poddane zjawiska kulturowego pogranicza, mezonimii i intertekstualnoci w ich zwi¹zkach systemowych. Autor klasyfikuje je w dwóch aspektach:
1) wed³ug funkcji  jako przestrzeñ rezonansowa tekstu/ literatury; 2) wed³ug miejsca w strukturze jako
strefy mezonimiczne. Szczególn¹ uwagê zwrócono na fragmenty tekstów puszkinowskich w t³umaczeniu Juliana Tuwima, Adama Wa¿yka i Maksyma Rylskiego. Autor rozpatruje niektóre rosyjskie i polskie
eponimy, jak równie¿ zjawisko pro-drop parameter w jêzyku ukraiñskim i polskim.

Summary
Polish-Eastern Slavic borderland culture from the aspect of mezonimy
The article studies certain phenomena of a cultural borderland, mezonimy and intertexuality
taken in relation. The author classifies these in two aspects: a) due to the function  a resonance
space of a text / literature; b) due to the place  mezonimic spheres in structure. Special attention
was paid to excerpts of Pushkins texts translated by Julian Tuwim, Adam Wa¿yk and Maxim Rylski.
The author examines some Russian and Polish eponyms as well as pro-drop parameter phenomenon
in Polish and Ukrainian languages.

15
16

S. Lewiñska, Mowa utworów Jerzego Putramenta, Warszawa 1978, c. 27.
Á. Ëåïêèé, Òâîðè: â äâîõ òîìàõ, ò. 1, Êèiâ 1991, ñ. 512.
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