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Óëàäçiìið Êàðàòêåâi÷: çà øòî êàxàþ Ïîëüø÷ó?
Ó ãàäàõ 19751982 ñóñòðàêà¢ñÿ ÿ êàëÿ 20 ðàçî¢ ç Âàëîäçåì Êàðàòêåâ³÷àì. Ñóñòðý÷û ãýòûÿ ïðàõîäç³ë³, ÿê ïðàâ³ëà, ó Ñàâåöêàé Áåëàðóñ³, àäíàê
íåêàëüê³ ðàçî¢ ñïàòûêàë³ñÿ ìû òàêñàìà ¢ Ïîëüø÷û. Ó ë³ïåí³ 1981 ãîäà
ðàçìà¢ëÿë³ ìû ç Êàðàòêåâ³÷àì âûêëþ÷íà ïðà Ïîëüø÷ó. Ö³êàâ³ë³ ìÿíå
àäíîñ³íû áåëàðóñêàãà ï³ñüìåíí³êà äà Ïîëüø÷û ã³ñòàðû÷íàé ³ ñó÷àñíàé.
Ó ÷àñå ïåðøàé íàøàé ðàçìîâû, ïðûñâå÷àíàé Ïîëüø÷û, Êàðàòêåâ³÷ ïðûâ¸¢
äîñûöü ïàïóëÿðíû ¢ íàøàé êðà³íå àíåêäîò. Ñêàçà¢ ¸í, øòî Ïîëüø÷à ãýòà
ñàìû ýëåãàíòíû áàðàê ó ëàãåðû ñàöûÿë³çìó.
Ïðà¢äà,  ãàâàðû¢ ¸í  ãýòû áàðàê ïàäïàðàäêàâàíû ìàñêî¢ñêàìó
öýíòðó, ãýòà çíà÷ûöü çíàõîäç³ööà ïàä ðàñåéñê³ì êàíòðîëåì. Àäíàê ãýòàÿ
ïàäïàðàäêàâàíàñöü ³ çàëåæíàñöü í³ ¢ ÿê³ì âûïàäêó íå ìîæà áûöü
ïàðà¢íàíàÿ ç òîé ôîðìàé ïàäëåãëàñö³ ³ çíÿâîëåííÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
ñòàñóíêà¢ ïàì³æ ÑÑÑÐ ³ ³íøûì³ êðà³íàì³ ãýòàê çâàíàé íàðîäíàé äýìàêðàòû³,
íå ãàâîðà÷û ¢æî àá ïàíÿâîëåíí³ Ðàñ³ÿé ïààñîáíûõ ñàâåöê³õ ðýñïóáë³ê.
Ïîëüø÷à çäîëåëà äàìàã÷ûñÿ àä ìàñêî¢ñê³õ ãàëàâàðî¢ äîñûöü øûðîêàé
³ ãëûáîêàé à¢òàíîìíàñö³, íåçàëåæíàñö³ ³ ñâàáîäû. Óñ¸ ãýòà âûÿ¢ëÿëàñÿ íå
òîëüê³ ¢ àô³öûéíûõ ïîëüñêà-ñàâåöê³õ äçÿðæà¢íûõ àäíîñ³íàõ, àëå ³ ¢ òîé
ðàñêîâàíàñö³ ³ ñâàáîäçå ãðàìàäçÿí Ïîëüø÷û, ÿê³ÿ íå áàÿööà àïàâÿäàöü
ïàë³òû÷íûÿ àíåêäîòû, õàäç³öü àäêðûòà ¢ êàñö¸ëû àáî àäê³äàöü êàíîí
êàëåêòûâ³çàöû³ â¸ñê³. ß àñàá³ñòà ñóñòðàêà¢ íÿìàëà ïàëÿêà¢, ÷ëåíà¢ Ïîëüñêàé
àáÿäíàíàé ðàáî÷àé ïàðòû³, ÿê³ÿ àäêðûòà áðàë³ øëþáû ¢ êàñö¸ëàõ, õðûñö³ë³
¢ ãýòûõ æà êàñö¸ëàõ ñâà³õ äçÿöåé, õàâàë³ ïàì¸ðøûõ áë³çê³õ ç óäçåëàì
êñÿíäçî¢, ïàñûëàë³ ñâà³õ äçÿöåé íà çàíÿòê³, ïðûñâå÷àíûÿ Áîæàìó çàêîíó. Óñ¸
ãýòà äëÿ íàñ, ñàâåöê³õ ãðàìàäçÿí, áûëî ÷ûìñüö³ ç äàë¸êàé êàñì³÷íàé
ïëàíåòû.
ß íå ìàãó òàêñàìà íå çâÿðíóöü óâàã³ íà òîå, øòî ïðàêòû÷íà ¢ñå ìàå
çíà¸ìûÿ ïàëÿê³  ÿê ïàðòûéíûÿ, òàê ³ áåñïàðòûéíûÿ, àñàáë³âà òâîðöû
³ âó÷îíûÿ  åçäç³ë³ íÿðàç çà ìÿæó, íå òîëüê³ ¢ êðà³íû ñàöûÿë³ñòû÷íàãà ëàãåðà,
àëå òàêñàìà ¢ Çàõîäíþþ Ãåðìàí³þ, Àíãë³þ, Ôðàíöûþ, àáî ³ ¢ äàë¸êyþ
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Êàíàäó, ö³ Çëó÷àíûÿ Øòàòû Àìåðûê³. Íåøòà òàêîå, Àëåñü, íàì äàãýòóëü íå
ñí³ëàñÿ. Òû âåäàåø àá òûì, øòî òàäû, êàë³ ¢ íàñ êîæíû çàìåæíû ãîñöü
õàöå¢ çàòðûìàööà ¢ ñàâåöêàãà ãðàìàäçÿí³íà íà äçåíü ö³ íà äâà, ìóñ³¢ áûöü
ïðàï³ñàíû ¢ àäïàâåäíûõ ì³ë³öýéñê³õ îðãàíàõ, ãýòàê çâàíûõ àâ³ðàõ, äçå òðýáà
áûëî ÷àñòà äçåñÿòê³ ãàäç³í ïðàñòàÿöü ó ÷àðçå, çàïî¢í³öü ìóëüòóì ôàðìóëÿðà¢,
çàÿâà¢, ïàñâåä÷àííÿ¢, àáàâÿçàííÿ¢, òî ÿ, çíàõîäçÿ÷ûñÿ ¢ Ïîëüø÷û, ñâàáîäíà
çàòðûìî¢âà¢ñÿ ¢ çíà¸ìûõ, æû¢, íà÷àâà¢, ñóñòðàêà¢ñÿ ç ê³ì õàöå¢ ³ êîëüê³
õàöå¢, íå ïðîñÿ÷û í³ ¢ êîãà äàçâîëó ³ íå çàïî¢í³¢øû í³âîäíàé ï³ñóëüê³.
Åçäç³¢ ÿ ñâàáîäíà ïà âàøàé êðà³íå, êóðñàâà¢ ïàì³æ òàê³ì³ ãàðàäàì³, ÿê
Âàðøàâà  Êðàêà¢  Ïîçíàíü  Ëîäçü ³ í³ÿê³ äÿáàë ìÿíå í³ðàçó íå çàòðûìà¢,
íå ïðàâåðû¢ ïàøïàðòà ³ íå çàïûòà¢, ç ÿêîé ìýòàé ÿ ïðûåõà¢ ó Ïîëüø÷ó ³ ÿê
äî¢ãà ¢ ¸é íàìåðâàþñÿ ïðàæûâàöü ³ êàë³ áóäó âÿðòàööà, àáî íà ÿê³ÿ ñðîäê³
¢òðûìî¢âàþñÿ.
Äëÿ ìÿíå Ïîëüø÷à áûëà çà¢ñ¸äû ààç³ñàì ñâàáîäû ³ âîë³.
² ÿø÷ý àäíà õàðàêòýðíàÿ ðûñà, ÿê æà ìîöíà àäìåòíàÿ àä íàøûõ
íàðìàòûâà¢. Ãýòà âåëüì³ ìàëàÿ êîëüêàñöü âàéñêî¢öà¢ íà âóë³öàõ. Òû âåäàåø,
øòî, õîäçÿ÷û ïà âóë³öàõ Êðàêàâà  Âàðøàâà  Ëîäç³ ³ áîëüøûõ àáî ìåíøûõ
ãàðàäî¢ ³ ìÿñòý÷àê, ÿ ñòàðàþñÿ ë³÷ûöü íàïàòêàíûõ æà¢íåðà¢ ö³ àô³öýðà¢.
Çäàðàëàñÿ òàêîå, øòî ÿ ïðàõîäç³¢ ïÿöü ö³ äçåñÿöü ê³ëàìåòðà¢, áðàäç³¢ ÷àòûðû,
ïÿöü ö³ øýñöü ãàäç³í ³ íå ñóñòðàêà¢ í³âîäíàãà ìóíäç³ðà. Íåøòà òàêîå ¢ íàñ
àáñàëþòíà áûëî íåìàã÷ûìàå. Ó Áåëàðóñ³, àñàáë³âà ¢ Ì³íñêó, à òûì áîëåé
ó Ãàðîäí³ ö³ Áðýñöå, ïðàéøî¢øû ïà âóë³öàõ íåêàëüê³ñîò ìåòðà¢, àáàâÿçêîâà
ñóñòðýíåø ïðûíàìñ³ äçåñÿòàê âàéñêî¢öà¢, ïà÷ûíàþ÷û àä ñóâîðà¢öà¢,
à êàí÷àþ÷û íà ìà¸ðàõ, ïàëêî¢í³êàõ, à íàâàò ãåíåðàëàõ.
² ÿø÷ý àäíà ñïåöûô³÷íàÿ ðûñà âàøàé ðý÷à³ñíàñö³, íåïðûñóòíàÿ ¢âîãóëå
¢ íàøûì æûöö³  ãýòà ïåðàïî¢íåíûÿ íàðîäàì êàñö¸ëû, ïðû òûì ïðûñóòíûÿ
òàì ëþäç³  ãýòà íå òîëüê³ ñòàðûÿ áàáóëüê³, ÿê ÷àñòà áûâàå ¢ íàñ, àëå âåëüì³
ìíîãà ìàëàäûõ ëþäçåé, à íàâàò ìàëûõ äçåòàê. Òàê³ÿ ñöýíû àñàáë³âà
ê³äàþööà ¢ âî÷û ¢ Êðàêàâå. Êàñö¸ëû ïåðàïî¢íåíûÿ òàì âåðí³êàì³, ÿê³ÿ
íÿðýäêà íå çìÿø÷àþööà ¢íóòðû ñâÿòûíÿ¢ ³ ñòàÿöü ó àä÷ûíåíûõ äçâÿðàõ àáî
íà ñòóïåíüêàõ, à íàâàò íà õîäí³êàõ ïåðàä ñâÿòûíÿì³.
Õ³áà æ í³õòî íå ñêàæà, øòî ãýòûÿ íàòî¢ïû ëþäçåé ñàãíàíûÿ ¢ êàñö¸ëû
ñ³ëàþ. ²õ óðà÷ûñòûÿ, çàñÿðîäæàíûÿ òâàðû ñâåä÷ûë³ íàéëåïø àá òûì, øòî
âåðí³ê³ çíàõîäçÿöü äóõî¢íóþ ïàöåõó, àñàëîäó ³ ãëûáîêóþ çàäàâîëåíàñöü
ç êàíòàêòà¢ ç ÷ûìñüö³ âûñîê³ì, ïàçàçåìñê³ì ³ âûñàêàðîäíûì. Ãëåäçÿ÷û íà
ãýòà ¢ñ¸, çà¢ñ¸äû çíàõîäç³¢ ÿ ïàöâÿðäæýííå ñëóøíàñö³ á³áëåéñêàé òýçû àá
òûì, øòî íå àäíûì õëåáàì æûâå ÷àëàâåê ³ øòî ñòðàâà äóõî¢íàÿ äëÿ ÿãî íå
ìåíåé âàæíàÿ, ÷ûì ñòðàâà ìàòýðûÿëüíàÿ.
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ß ìîã ãàäç³íàì³ ñòàÿöü íà ïëîø÷û ïåðàä Ìàðûÿöê³ì êàñö¸ëàì
ó Êðàêàâå, êàá ïà÷óöü ç âûñîêàé âåæû çíàêàì³òû ãåéíàë.
Íà ìà¸ ïûòàííå ïðà òîå, ÿêàÿ ïîëüñêàÿ ïàäçåÿ âûêë³êàëà íàéáîëüøàå
¢ðàæàííå ¢ äóøû áåëàðóñêàãà ï³ñüìåíí³êà, Âàëîäçÿ Êàðàòêåâ³÷ àäêàçà¢:
Äóìàþ, øòî ïðûãîäà, çâÿçàíàÿ ÿêðàç ç Ìàðûÿöê³ì êàñö¸ëàì ó Êðàêàâå.
ß, çàâàðîæàíû êðàñîþ âûñîêàé âåæû ãýòàé çíàêàì³òàé ñâÿòûí³, óçÿ¢ ÷àòûðû
áóòýëüê³ ãàðýëê³ ³ ïàéøî¢ âóçêàé ³ êðóòîé ëåñâ³öàé äà òðóáà÷î¢, ÿê³ÿ
âûêîíâàë³ øòîãàäç³íó ãåéíàë. ²øî¢ âåëüì³ äî¢ãà, ñòðàøýííà çàñîïñÿ, ìíîãà
ðàçî¢ çàòðûìë³âà¢ñÿ ³ íàâàò ïðûñÿäà¢ íà ïðûñòóïêàõ ëåñâ³öû, ó êàíöû
êàíöî¢ óâàë³¢ñÿ ¢ öåñíåíüê³ ïàêîé÷ûê òðóáà÷î¢  ãåéíàëüí³êà¢. Ïà÷àòêîâà
ñóñòðýë³ ìÿíå ç âÿë³ê³ì çäç³¢ëåííåì, ïàäàçðýííåì ³ àáóðýííåì, ìà¢ëÿ¢, ÿê³ì
ãýòà ïðàâàì íåéê³ íàõàë àñìåë³¢ñÿ ¢âàðâàööà ¢ ³õ àá³öåëü. Àäíàê ë¸ä âåëüì³
õóòêà ðàñòàÿ¢, êàë³ ÿ ñâà¸é ìîöíà ëîìàíàé ïàëüø÷ûçíàé ñêàçà¢, õòî ÿ ³ ç ÿêîé
ìýòàé äà ³õ ïðûõîäæó. Äóìàþ, øòî ³ ìàå áóòýëüê³ àäûãðàë³ ïàç³òû¢íóþ ðîëþ.
Ó êàíöû êàíöî¢ ïàì³æ íàì³ çàïàíàâàëà ñàïðà¢äû ø÷ûðàÿ äðóæáà,
íàïî¢íåíàÿ äàâåðàì, äçÿêóþ÷û ÷àìó ÿ íàâàò ïàñïðàáàâà¢ òðóá³öü ñëàâóòû
êðàêà¢ñê³ ãåéíàë. Íå àáûøëîñÿ áåç äýêëÿðàöûÿ¢ àá âå÷íàé äðóæáå,
áðóäýðøàôòà¢, àáûìêà¢ ³ ïàöàëóíêà¢. Äà ñ¸ííÿ ìíå ÷àñòà ñí³ööà ìîé
íåøòîäç¸ííû â³ç³ò, ³ êàë³ ÿø÷ý ¢äàñöà ìíå êàë³-íåáóäçü ïàåõàöü ó Êðàêà¢,
äûê àáàâÿçêîâà ³çíî¢ ïàïà¢çó íà âåæó Ìàðûÿöêàãà êàñö¸ëà. Àäòóëü æà
âåëüì³ áë³çêà äà Áîãà, à ãýòà æ äëÿ òâîðöû ñàïðà¢äíàå ø÷àñöå  ïàáûöü
ïàáë³çó äà ¡ñÿâûøíÿãà.
Ó ÷àðãîâûì ïûòàíí³ ÿ çàêðàíó¢ òýìó êàíòàêòà¢ ç ³íøûì³ ïàëÿêàì³,
³ ¢ àäêàç ïà÷ó¢ àä Âàëîäç³ Êàðàòêåâ³÷à íàñòóïíàå:
Àäêàçâàþ÷û íà ãýòàå ïûòàííå, ïðàãíó ïàäêðýñë³öü, øòî ÿ âó÷û¢ñÿ
¢ Ê³å¢ñê³ì óí³âåðñ³òýöå ¢ àïîøí³ÿ ãàäû æûööÿ Ñòàë³íà ðàçàì ç ãðóïàé
ïîëüñê³õ ñòóäýíòà¢. Ñÿðîä ³õ íàéáîëüø ìíå çàïàìÿòàë³ñÿ Þðêà Ëåíàð÷ûê
³ Ôëàðûÿí Íÿ¢âàæíû. Ç Ëåíàð÷ûêàì ìû íå çûøë³ñÿ, à ãýòà òàìó, øòî ¢ ÿãî
àä÷óâàë³ñÿ ïàãàðäë³âûÿ àäíîñ³íû äà íàöûÿíàëüíûõ àñï³ðàöûÿ¢ óêðà³íöà¢,
à òûì áîëåé áåëàðóñà¢. ¨í àðûåíòàâà¢ñÿ âûêëþ÷íà íà âÿë³êóþ Ðàñ³þ. ²íøàÿ
ñïðàâà Íÿ¢âàæíû. ¨í ó ïàçíåéøûì ÷àñå ñòà¢ âÿäîìûì ïåðàêëàä÷ûêàì
ç ñàâåöê³õ ë³òàðàòóð ³ ïðàôåñàðàì Âàðøà¢ñêàãà ¢í³âåðñ³òýòà. Ó àäâàðîòíàñö³
äà Ëåíàð÷ûêà, ÿê³ ïàãàðäë³âà àäíîñ³¢ñÿ äà ¢êðà³íñêàé ìîâû, Ôëàðûÿí
Íÿ¢âàæíû äîáðà àâàëîäà¢ ãýòàé ìîâàé ³ íÿäðýííà ïàçíà¢ òàêñàìà ìîâó
áåëàðóñêóþ. Ïðà¢äà, ó 1950-õ ãàäàõ ìû í³êîë³ íå ðàçìà¢ëÿë³ àá ðàñïàäçå
ÑÑÑÐ, àäíàê ó Íÿ¢âàæíàãà âûðàçíà àä÷óâàëàñÿ çàö³êà¢ëåííå ìàã÷ûìûì
óçí³êíåííåì íàöûÿíàëüíûõ äçÿðæà¢ íà ïîñòñàâåöêàé ïðàñòîðû. Ñàðäý÷íàÿ
ñóâÿçü ç Íÿ¢âàæíûì çàõàâàëàñÿ ¢ ìÿíå äà ñ¸ííÿ. À øòî äàòû÷ûööà ìà¸é
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àäûñå³, çâÿçàíàé ñà ñìåðöþ Ñòàë³íà, äûê ïàïðàñ³ Íÿ¢âàæíàãà, ÿê³ íàïý¢íà
¢ñ¸ ïàìÿòàå ³ ðàñêàæà òàáå àá ìà³õ ñêëàäàíàñöÿõ ³ êëîïàòàõ.
Àïðà÷à Ëåíàð÷ûêà ³ Íÿ¢âàæíàãà, ÿ áë³çêà ñûøî¢ñÿ ç êðàêà¢ñê³ì
íàâóêî¢öàì Íÿäçåëÿé ³ àñàáë³âà ç ëîäç³íñê³ì³ ë³òàðàòàðàì³: Ãóø÷àì,
Õðóñüöåëå¢ñê³ì ³ Ñ³êåðûöê³ì. ß ³ì çà¢äçÿ÷âàþ òîå, øòî ÿíû ïàäðûõòàâàë³
³ âûäàë³ òîì ìà¸é ïðîçû Ìàå ìÿäçâåäç³. Áûë³ ÿø÷ý ³ ³íøûÿ êàíòàêòû,
çíà¸ìñòâû ³ çáë³æýíí³ ç ïàëÿêàì³, ÿê³õ ÿ çàõî¢âàþ ¢ ñâà³ì óäçÿ÷íûì ñýðöû.
Òû ìÿíå ïûòà¢ òàêñàìà ïðà ìàå àäíîñ³íû äà ïîëüñê³õ æàí÷ûí. Ó ñóâÿç³
ç ãýòûì ïûòàííåì õà÷ó ïàäêðýñë³öü, øòî ÿ çà¢ñ¸äû ³ì³ çàõàïëÿ¢ñÿ ³ àäíîñ³¢ñÿ
äà ³õ ç êóëüòàì. Ïîëüê³ íåïà¢òîðíûÿ  êðûõó ñàìà¢ïý¢íåíûÿ, ãàíàðë³âûÿ
³ ãîðäûÿ, ãàâîðà÷û ïà-ñ¸ííÿøíÿìó  ñýêñàâûÿ. Ö³ âåäàåø, ÷ûì íàéáîëüø ÿíû
ìÿíå ïàðàæàë³? Ïëîñê³ì³ æûâàòàì³, àñ³íûì³ òàë³ÿì³, âûäàòíûì³ ãðóäçüì³
³ ñóïåð ôîðìåííûì³ çàäí³÷êàì³. Ó íàñ äà¢íåé òàê³õ äçÿ¢÷àò àìàëü íå áûëî
¢âîãóëå, àäíàê, íà ø÷àñöå, ó àïîøí³õ ãàäàõ ïàÿ¢ëÿåööà ¢ñ¸ ÷àñöåé íîâû òûï
áåëàðóñêàé äçÿ¢÷ûíû  ìîöíà ïàäîáíàé äà ïîëåê. ß ¢ïý¢íåíû, øòî ãýòàÿ
òýíäýíöûÿ áóäçå ïàøûðàööà ³ øòî ïðàç íåêàëüê³ äçåñÿòêà¢ ãàäî¢ ÷óæàçåìöû
ïà÷íóöü çàõàïëÿööà áåëàðóñê³ì³ äçÿ¢÷àòàì³ ç áåëàðñóê³õ ãàðàäî¢ ³ ìÿñòý÷àê.
Íàñòóïíàé òýìàé ðàçìîâû áûëà ã³ñòîðûÿ ïîëüñêàé ë³òàðàòóðû.
ß çà¢ñ¸äû çàõàïëÿ¢ñÿ, çàõàïëÿþñÿ ³ áóäó çàõàïëÿööà âÿë³êàé ïîëüñêàé
ï³ñüìîâàñöþ. Ïà÷àòêîâà ôàñöûíàâà¢ ìÿíå ïîëüñê³ ðàìàíòûçì: ãåðà³÷íû
Ì³öêåâ³÷, ë³ðû÷íû Ñëàâàöê³, ô³ëàñîôñê³ Íîðâ³ä. ßíû íà ìÿíå äçåéí³÷àë³ ÿê
ìàãí³ò íà æàëåçíûÿ àï³ëê³. Óæî äçåñÿòê³ ãàäî¢ çàäóìî¢âàþñÿ íàä òûì, õòî
ç ³õ íàéâÿë³êøû, íàéìàãóòíåéøû, íàéáîëüø ãëûáîê³ ³ ïîëüñê³. Ñ¸ííÿ ñêàæó,
øòî âÿë³ê³ÿ ÿíû ¢ñå, àëå êîæoíû âÿë³ê³ ïà-ñâîéìó. Äóìàþ, øòî ÿø÷ý ñîòí³
ãàäî¢ áóäóöü ÿíû äçåéí³÷àöü íà ïîëüñêóþ ïñ³õ³êó ³ ïîëüñê³ ìåíòàë³òýò.
ß ãîðà÷à ïðàãíó, êàá ìàÿ ïàýç³ÿ õîöü ó ÷ûì-íåáóäçü áûëà ïàäîáíàÿ äà ³õ
âÿë³êàé ñïàä÷ûíû.
Àïðà÷à íàçâàíûõ âÿë³ê³õ ïðîçâ³ø÷à¢, ³ìïàíàâàë³ ìíå òàê³ÿ ïàçíåéøûÿ
ïîëüñê³ÿ ïàýòû, ÿê: ²ëüäýôîíñ Ãàë÷ûíñê³, Þë³ÿí Òóâ³ì, Àäàì Âàæûê,
×àñëà¢ Ì³ëàø, Â³ñëàâà Øûìáîðñêà ³ ìíîã³ÿ ìàëàäûÿ òâîðöû ñ¸ííÿøíÿé
ýïîõ³. ²ìïàíóå ìíå ñòûë³ñòû÷íàÿ ³ òýìàòû÷íàÿ ³õ ñâàáîäà, ïî¢íàÿ àäñóòíàñöü
ñîöðýàë³ñòû÷íàãà ÿðìà. Ó ïîëüñê³õ ïàýòà¢ ¸ñöü ÷àìó âó÷ûööà, áðàöü
ïðûêëàä ³ òâîð÷à íàñëåäàâàöü. ² ÿ ãýòà ïà ìåðû ìàã÷ûìàñö³ ðàáëþ. Óñå ÿíû
äëÿ ìÿíå íàñòà¢í³ê³. Ñòàðàþñÿ, òàê ÿê ÿíû, áûöü ñâàáîäíûì ³ ë¸ãêàêðûëûì.
Ãýòà àäíîñíà ïàýç³³.
Àëå æ âÿäîìà, øòî ïîëüñêàÿ ë³òàðàòóðà ìåëà òàêñàìà âÿë³êóþ ïðîçó,
à ïà÷àòàê ÿå áóéíàãà ðàçâ³ööÿ, çâÿçàíû ç ïàç³òûâ³çìàì, ÿê³ âûáóõíó¢
ó äðóãîé ïàëîâå X²X ñòàãîääçÿ. Áàäàé øòî íàéáîëüøàå ¢ðàæàííå íà ìÿíå

Óëàäçiìið Êàðàòêåâi÷: Çà øòî êàxàþ Ïîëüø÷ó?

11

çðàá³ë³ âÿë³ê³ÿ ïîëüñê³ÿ ïðàçà³ê³, ÿê³ÿ ñïàëó÷àë³ ðàìàíòûçì ç ïàç³òûâ³çìàì.
ß ìàþ òóò íà ¢âàçå Þçàôà Êðàøý¢ñêàãà ³ Ãåíðûêà Ñÿíêåâ³÷à. Òû òîëüê³
ïàäóìàé, ÿê³ì âîëàòàì áû¢ Þçàô Êðàøý¢ñê³, êàë³ ¸í íàï³ñà¢ áîëåé çà
äçâåñöå àïîâåñöÿ¢ ³ ðàìàíà¢. Ãýòà æ ñàïðà¢äíû ïîäçâ³ã ³ ãåðà³çì. Âàæíûì
äëÿ ìÿíå ¸ñöü ³ òîå, øòî ãýòû ï³ñüìåíí³ê çíàõîäç³¢ ÿø÷ý ÷àñ ³ ìàã÷ûìàñöü
çàéìàööà ïóáë³öûñòûêàé. Ï³ñà¢ ¸í  ³ òî âåëüì³ ö³êàâà  àá íàøûì Ïàëåññ³,
àá Ï³íñêó ³ íàâàò àá Ñâ³ñëà÷û. Êðàøý¢ñê³ çà¢ñ¸äû äçåéí³÷à¢ íà ìà¸
¢ÿ¢ëåííå ³ ìàþ ôàíòàç³þ.
Òîå æ ñàìàå õàöå¢ áû ÿ ñêàçàöü àá Ãåíðûêó Ñÿíêåâ³÷ó, ÿê³ ãåí³ÿëüíà
¢ìå¢ ñïàëó÷ûöü ó àäíó ìàñòàöêóþ öýëàñöü ã³ñòàðû÷íóþ ôàêòàëîã³þ
³ àáåêòûâ³çì ç óÿ¢ëåííÿì³, âûäóìêàì³ ³ ô³êöûÿé. Ïàëÿê³ ãàâîðàöü, øòî
Ñÿíêåâ³÷ áóäç³¢ íàöûÿíàëüíóþ äóøó, íàöûÿíàëüíû ãîíàð, íàöûÿíàëüíóþ
ãîðäàñöü ³ ãîäíàñöü, à ÿêðàç ãýòàãà íå õàïàå íàì, áåëàðóñàì. Äûê í³÷îãà
äç³¢íàãà, øòî ìíå õàöåëàñÿ áûöü âó÷íåì ó òàêîãà âûäàòíàãà íàñòà¢í³êà, ÿê
Ñÿíêåâ³÷. ² êàë³ ìíå ¢äàëîñÿ íåøòà ñòâàðûöü ó ãàë³íå áåëàðóñêàé
ã³ñòàðû÷íàé ïðîçû, äûê áûëî ãýòà, ì³æ ³íøûì, âûí³êàì íàâóê, ïà÷ýðïíóòûõ
ïî¢íûì³ æìåíÿì³ ç âÿë³êàé ñïàä÷ûíû ïðîçû Ãåíðûêà Ñÿíêåâ³÷à.
Çàõàïëÿë³ ìÿíå òàêñàìà òàê³ÿ ïîëüñê³ÿ ïàç³òûâ³ñòû, ÿê: Óëàäç³ñëà¢
Ðýéìàíò ³ ÿãî Ìóæûê³, Áàëÿñëà¢ Ïðóñ ³ ÿãî Ëÿëüêà, Ýë³çà Àæýøêà ³ ÿå Íàä
Í¸ìàíàì. Íå ÷óæû ìíå òàêñàìà ïîëüñê³ íåàðàìàíòûê ç êàíöà X²X ³ ïà÷àòêó
XX ñòàãîääçÿ Ñòýôàí Æàðîìñê³. Íå çàòîéâàþ, øòî ÿ çàéçäðîñö³¢ ãýòûì
âÿë³ê³ì ïîëüñê³ì ðàìàí³ñòàì ³ øòî ìíîãàå ³ì çà¢äçÿ÷âàþ ¢ ãàë³íå òâîð÷àé
ìàíåðû ³ ìåòàäàëîã³³.
Ïðû íàãîäçå õà÷ó ïðûçíàööà, øòî çàõàïëÿ¢ ìÿíå ³ çàõàïëÿå ïîäçâ³ã òàê³õ
âûäàòíûõ ïîëüñê³õ ôàëüêëàðûñòà¢ ³ ýòíîãðàôà¢, ÿê Îñêàð Êîëüáåðã, ×àñëà¢
Ïÿòêåâ³÷, Êàç³ì³ð Ìàøûíñê³ ³ Ì³õàë Ôåäýðî¢ñê³. Ãýòà æ ÿíû ïàê³íóë³ âÿë³ê³ÿ
òàìû, ïðûñâå÷àíûÿ áåëàðóñêàé àáðàäíàñö³ ³ áåëàðóñêàìó ôàëüêëîðó. ß ìàþ
íà äóìöû ³ 52 òîì Áåëàðóñü  Ïàëåññå ç öûêëà Ëþä ïîëüñê³ Îñêàðà
Êîëüáåðãà; äçâå ìàíàãðàô³³: Äóõî¢íàÿ êóëüòóðà Ðý÷ûöêàãà Ïàëåññÿ
³ Ìàòýðûÿëüíàÿ êóëüòóðà Ðý÷ûöêàãà Ïàëåññÿ ×àñëàâà Ïÿòêåâ³÷à;
ãðóíòî¢íàå äààñëåäàâàííå Óñõîäíÿå Ïàëåññå Êàç³ì³ðà Ìàøûíñêàãà; óðýøöå
øìàòòîìíû ôàëüêëîðíû öûêë Ëþä áåëàðóñê³ Ì³õàëà Ôåäýðî¢ñêàãà. Ãýòà æ
òàáå íå æàðòà÷ê³. Ãýòà ãåí³ÿëüíû ¢êëàä ó ñóñâåòíàå áåëàðóñàçíà¢ñòâà.
Íåëüãà çàáûâàöü ³ àá òûì, øòî íàçâàíûÿ âÿë³ê³ÿ ñÿáðû áåëàðóñêàãà íàðîäà
àáûøë³ ¢ñþ Áåëàðóñü òàäû, êàë³ íå òîëüê³ íå áûëî ìàøûí í³ öÿãí³êî¢, àëå íå
áûëî ýëåêòðû÷íàñö³, à¢òàðó÷àê ³ äà¢ãàï³ñàê. Õàäç³ë³ ÿíû, ÿê ïðàâ³ëà, ïåøøó,
àáî ¢ íàéëåïøûì âûïàäêó âàíäðàâàë³ íà ì³çýðíûõ ñÿëÿíñê³õ àáî ÿ¢ðýéñê³õ
êàë¸ñàõ. Êàðûñòàë³ñÿ ãóñ³íûì³ ï¸ðàì³. Çàï³ñâàë³ òýêñòû ³ íîòû ïðû ñâå÷êàõ.
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Ö³ æ ãýòà íå ñàïðà¢äíû ãåðà³çì? Ïàâîäëå ìÿíå, ãýòà ³ ãåðà³çì, ³ ïîäçâ³ã, ÿêîìó
íåëüãà íå ïàêëàí³ööà ³ íå ãóêíóöü: âû âÿë³ê³ÿ, âû âûñàêàðîäíûÿ ³ ¢ íàøûõ
äóøàõ âå÷íûÿ; âû äëÿ íàñ óçîð, ïðûêëàä äû ³íòýëåêòóàëüíàÿ ìýòà.
ß çà¢ñ¸äû ãýòûì ïàëÿêàì êëàíÿ¢ñÿ ³ íà ³õ ìàë³¢ñÿ. ßíû ¢ íàøàé êóëüòóðû
³ íàâóöû ³ àõâÿðíàñöü, ³ íåïà¢òîðíàñöü, ³ âå÷íàñöü.
Êàë³ ðàçìà¢ëÿåì àá ðîë³ ïîëüñê³õ ýòíîãðàôà¢ ³ ôàëüêëàðûñòà¢ ó âûâó÷ýíí³
Áåëàðóñ³ ³ àá ïà÷ûíàëüí³êàõ ïîëüñêàãà áåëàðóñàçíà¢ñòâà, äûê íåëüãà íå
ïàìÿòàöü òàêñàìà ïðà ßíà ×à÷îòà ³ ïðà 6 ÿãî òàìî¢ Ñÿëÿíñê³õ ïåñåíü çíàä
Í¸ìàíà ³ Äçâ³íû, ïðà ßíà Áàðø÷ý¢ñêàãà ³ ÿãî Øëÿõö³öà Çàâàëüíþ äû ïðà
Àëÿêñàíäðà Ðûï³íñêàãà ³ ÿãî êí³ãó Áåëàðóñü, âûäàäçåíóþ ¢ Ïàðûæû ¢ 1840
ãîäçå.
Ïðûãàäâàþ ãýòà ç òîé ìýòàé, êàá ïàäêðýñë³öü, øòî íåçàëåæíà, ó ÿê³
ïóíêò ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³ øòóðõíåì øï³ëüêàþ, äûê àáàâÿçêîâà ïàïàäçåì íà
ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá òâîð÷ûì óïëûâå ïàëÿêà¢ ó íàøà äóõî¢íàå ðàçâ³öö¸
³ íàøó íàöûÿíàëüíóþ òîåñíàñöü.
Øòî äàòû÷ûööà òâàéãî ñòðàøýííàãà ïûòàííÿ àá ìàã÷ûìàñö³ ¢ïàäêó
¢ áóäó÷ûí³ ÑÑÑÐ ³ çâÿçàíàãà ç ³ì ëàãåðà êðà³í íàðîäíàé äýìàêðàòû³, äûê
ÿ ñõëóñ³¢ áû, êàë³ á ñêàçà¢, øòî ÿ í³êîë³ ïðà ãýòà íå äóìà¢. Àëå æ âåäàþ, øòî
ÿ íå ïðàðîê, íå âàðàæá³ò, íå ôóòóðîëàã, ³ òàìó íå áÿðóñÿ ïðàäáà÷âàöü
áóäó÷ûíþ. Ìàãó òîëüê³  ÿê òàÿ áàáêà  ïàâàðàæûöü íà äâîå. ßê âÿäîìà,
Ñàâåöê³ Ñàþç ïðûíÿ¢ ñàìû äçåéñíû ¢äçåë ó ñïàáîðí³öòâå ïàì³æ ³ì
³ çàõîäí³ì³ äçÿðæàâàì³, ó òûì ë³êó ³ Àìåðûêàé ó ãàë³íå çáðàåííÿ¢, àïàíàâàííÿ
êîñìàñó ³ ïàíàâàííÿ íàä ìíîã³ì³ àç³ÿöê³ì³ ³ àôðûêàíñê³ì³ êðà³íàì³.
ß ñóìíÿþñÿ, ö³ Ñàâåöê³ Ñàþç âûòðûìàå ãýòàå ñïàáîðí³öòâà. ² êàë³ àêàæàööà,
øòî íå âûòðûìàå, òî ìîæà ïàãðàæàöü ãýòà ÿìó ðàçâàëàì. Ñóìíÿþñÿ, êàá
ãýòà ñòàëàñÿ ¢ íàéáë³æýéøûÿ ãàäû. Àäíàê çóñ³ì ìàã÷ûìà, øòî íàñòóï³öü
ãýòà íà ïåðàëîìå XXXX² ñòàãîääçÿ¢. Ãàâàðó àá ãýòûì, Àëåñü, âåëüì³ ïàö³õó.
Êàë³ á íåõòà àá ãýòûì äàâåäà¢ñÿ, òî ìîã áû áûöü êàþê ³ òàáå, ³ ìíå. Òàê ö³
³íàêø, äóìàþ, øòî âà ¢ñ³õ ã³ñòàðû÷íûõ ïåðà¢òâàðýííÿõ Ïîëüø÷à àäûãðàå
³í³öûÿòû¢íóþ ³ âÿäó÷óþ ³íñï³ðàòàðñêóþ ðîëþ. Ó êàíöû ïðàãíó ïàäêðýñë³öü,
øòî ÿ Ïîëüø÷û ³ ïàëÿêàì âåëüì³ ¢äçÿ÷íû, áî ìåíàâ³òà àä ³õ ÿ âó÷û¢ñÿ
³ âó÷óñÿ áûöü ñâàáîäíûì ³ ñóâåðýííûì ÷àëàâåêàì, ÿê³ í³êîìó íå êëàíÿåööà,
íå ïàäàå íà êàëåí³ ³ ïåðàä í³ê³ì íå ïî¢çàå íà æûâàöå.
Ç óñ³õ âûøýé ïðàâåäçåíûõ âûêàçâàíüíÿ¢ Óëàäç³ì³ðà Êàðàòêåâ³÷à
àäíàçíà÷íà âûí³êàå, øòî áû¢ ¸í ñàïðà¢äíûì ýíòóç³ÿñòàì Ïîëüø÷û ³ øòî
ç âÿë³ê³ì àäàáðýííåì àäíîñ³¢ñÿ äà ÿå ã³ñòîðû³ ³ ñó÷àñíàñö³. ¨í ãëûáîêà
³ ø÷ûðà çàõàïëÿ¢ñÿ àäíîñ³íàì³ ïàëÿêà¢ äà ñâà¸é ã³ñòàðû÷íàé ì³íó¢ø÷ûíû
äû ³õ ãàòî¢íàñüöþ çìàãàööà çà ñâîé ñóâåðýí³òýò, íåçàëåæíàñöü ³ ñâàáîäó.
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Ø÷ûðà øêàäàâà¢, øòî áåëàðóñû íå âàëîäàþöü ïàäîáíûì³ äà ïàëÿêà¢
íàöûÿíàëüíûì³ ÿêàñöÿì³.
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Streszczenie
U³adzimir Karatkiewicz: Za co kocham Polskê?
Wybitny bia³oruski poeta, prozaik i dramaturg U³adzimir Karatkiewicz (19301984) by³ wielkim
entuzjast¹ polskiej historii, kultury i literatury. Prezentowany artyku³ zawiera zwierzenia bia³oruskiego
twórcy, którymi podzieli³ siê z autorem podczas wielu spotkañ na Bia³orusi i w Polsce.
Karatkiewicz z du¿¹ otwartoci¹ i szczeroci¹ zestawia³ rzeczywistoæ polsk¹ z rzeczywistoci¹
bia³orusk¹. Nie kry³ swego uznania, a wrêcz zachwytu postaw¹ takich folklorystów polskich, jak Jan
Czeczot, Jan Barszczewski, Aleksander Rypiñski, Oskar Kolberg, Kazimierz Moszyñski, Zygmunt
Gloger, Czes³aw Pietkiewicz i Micha³ Federowski, którzy wiele lat swego ¿ycia powiêcili zbieraniu
i analizowaniu folkloru bia³oruskiego. Zachwyca³ siê takimi romantykami polskimi, jak Adam Mickiewicz, Juliusz S³owacki, Kamil Cyprian Norwid. Ze szczególnym uwielbieniem odnosi³ siê do Józefa
Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Boles³awa Prusa, Elizy Orzeszkowej.
Karatkiewicz gor¹co pragn¹³, aby Bia³orusini upodobnili siê do Polaków w przywi¹zaniu do
w³asnej historii, jêzyka i przejêli od nich konsekwentne d¹¿enie do suwerennoci i niepodleg³oci
w³asnego pañstwa.
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Aleksander Barszczewski
Summary
Uladzimir Karatkiewicz: What I love Poland for?

The outstanding Belarusian poet, novelist and playwright, Uladzimir Karatkiewicz (19301984)
was a great enthusiast of Polish history, culture and literature. Proposed for readers consideration is
the article, which includes confessions of this Belarusian artist that he shared with me during the
many meetings in Belarus and Poland.
The Belarusian writer placed Polish and Belarusian realities side by side with enormous openness and honesty. Karatkiewicz did not hide his recognition, and even admiration of attitude, of such
Polish folklorists as Jan Czeczot, Jan Barszczewski, Aleksander Rypiñski, Oskar Kolberg, Kazimierz
Moszyñski, Zygmunt Gloger, Czeslaw Pietkiewicz and Michal Federowski, who devoted many years
of their lives to the collection and analysis of Belarusian folklore.
Karatkiewicz strongly wished that Belarusians became similar to Poles in their attachment to
their own history, language, and took from them their consistent quest for sovereignty and independence of their own country.
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Àðõåòèïàëüíèé àíàë³ç ïîâ³ñò³
Îêñàíè Çàáóæêî ß, Ì³ëåíà
Íà ñëóøíó äóìêó Âàäèìà Ñêóðàò³âñüêîãî, Îêñàíà Çàáóæêî íàëåæèòü äî
ïåðøîãî â Óêðà¿í³ ïîêîë³ííÿ, íàðåøò³, íå âòðà÷åíîãî, à çäîáóòîãî
³ñòîð³ºþ, ùî ç ïîâíèì ïðàâîì ìîæå áóòè îêðåñëåíå ÿê ñïðàâä³ ñâîá³äíå
é öèâ³ë³çîâàíå, êîòðå ñâîþ ñâîáîäó âèáîðó âåëèêîþ ì³ðîþ ðåàë³çóâàëî ÿê
îð³ºíòàö³þ íà çäîáóòêè ºâðî-àìåðèêàíñüêî¿ ãóìàí³òàðíî¿ êóëüòóðè 1 .
Çîêðåìà, òîé ôàêò, ùî ïðîçîâà òâîð÷³ñòü Çàáóæêî º îäíèì ³ç íàéîðèã³íàëüí³øèõ ÿâèù óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè íîâî¿ õâèë³, íå â îñòàííþ ÷åðãó
îáóìîâëåíèé óñåá³÷íîþ â³äêðèò³ñòþ ïèñüìåííèö³ ÿê íà êëàñè÷íó, òàê ³ íà
ìîäåðíó é ïîñòìîäåðíó ºâðîïåéñüêó ô³ëîñîô³þ, åñòåòèêó, à òàêîæ ïñèõîëîã³þ òîùî.
Íà ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ Çàáóæêî ³ñòîòíèé âïëèâ ñïðàâèëî ¿¿
ïðîôåñ³éíå çàö³êàâëåííÿ ô³ëîñîô³ºþ òà ñóì³æíèìè äèñöèïë³íàìè. Âîíà
çäîáóëà ôàõîâó ô³ëîñîôñüêó îñâ³òó: 1982 ð. çàê³í÷èëà ô³ëîñîôñüêèé
ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (ñàìå òàê
ó òîé ïåð³îä íàçèâàâñÿ öåé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä). Â îäíîìó
ç åêñêëþçèâíèõ ³íòåðâþ ïèñüìåííèöÿ íå áåç ãîðäîñò³ íàãîëîøóº, ùî çà ¿¿
âèáîðîì âëàñíå öüîãî ôàêóëüòåòó ñòîÿëî áàæàííÿ çäîáóòè ñåðéîçíó
îñâ³òó. Àäæå â ðîêè ò.çâ. çàñòîþ, êîëè óí³âåðñàëüí³ òà íàö³îíàëüí³
êóëüòóðí³ âàðòîñò³ â óí³âåðñèòåòñüêèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ ï³äëÿãàëè
òîòàëüí³é ðåäóêö³¿ â ìåæàõ äîì³íàö³¿ ³ìïåðñüêî-ðóñèô³êàòîðñüêî¿ ³äåîëîã³¿,

1 Äîñë³äíèê ï³äêðåñëþº: ó ðåæèì³ ÿêîãîñü íàö³îíàëüíîãî ñþðïðèçó òóò [â Óêðà¿í³  ². Á.]
íàðåøò³ çÿâèëàñÿ ´åíåðàö³ÿ, êîòðà çâ³äàëà-òàêè ñÿêó-òàêó, àëå âñå æ ³íñòèòóö³îë³çîâàíó
ñâîáîäó. Ç ïîâíèìè îçíàêàìè öèâ³ë³çàö³éíî¿ ¿¿ íîðìè. [...] Äî ñâ³òó ºâðî-àìåðèêàíñüêîãî
óí³âåðñèòåòó âêëþ÷íî [...]. Îòîæ, á³îãðàô³÷íî ìàëà ì³ñöå áëèñêàâè÷íà, àëå äîáðà àáñîðáàö³ÿ
òàìòåøíüî¿ ãóìàí³òàðíî¿ êóëüòóðè. Öüîãî íåîäì³ííîãî, ðåòåëüíî ðîçïðàöüîâàíîãî ñóïðîâîäó
ºâðîïåéñüêî¿ ñâîáîäè. [...] Çàõ³äí³ ³ àáåöàäëà, ³ âñ³ òàìòåøí³, ìîæå, íàâ³òü íàäì³ðó óñêëàäíåí³
ïîáóäîâè áóëè çàñâîºí³ â³äðàçó. Øâèäê³ñíèì ìåòîäîì,  äèâ.: Â. Ñêóðàò³âñüêèé, Íåëüîòíà
ïîãîäà. Çàì³ñòü ïåðåäìîâè òà çàì³ñòü ìîíîãðàô³¿, [â:] Î. Çàáóæêî, Ñåñòðî, ñåñòðî: Ïîâ³ñò³
òà îïîâ³äàííÿ, âèä. 2, Êè¿â 2004, ñ. 79.
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ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò,  çà ñâ³ä÷åííÿì Çàáóæêî,  ÿê öå íå äèâíî, áóâ
ó ÿêîìóñü îñîáëèâîìó ñòàíîâèù³. [...] ó íàñ áóâ ñïåöêóðñ ïî Êàíòó. Â ò³
ðîêè ìè ìàëè íàâ³òü ñïåöêóðñ ïî Ôðîéäó, ìè ñïðàâä³ ÷èòàëè ö³ òåêñòè2.
1987 ð. Çàáóæêî çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó:
Åñòåòè÷íà ïðèðîäà ë³ðèêè ÿê ðîäó ìèñòåöòâà, â ÿê³é, ìîæíà ñêàçàòè,
âäàëàñÿ äî ñì³ëèâî¿ ´åíäåðíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ àð³ñòîòåë³âñüêî¿ òðèõîòîì³¿
ë³òåðàòóðíèõ ðîä³â, äîõîäÿ÷è âèñíîâêó, ùî ðîçïîä³ë, çàïðîïîíîâàíèé
ïåðøèì ñèñòåìàòèçàòîðîì àíòè÷íî¿ òåîð³¿ ë³òåðàòóðè, ó ïåâíîìó
óìîãëÿäíîìó ñåíñ³ â³äïîâ³äàº ðîäîâîìó-òàêè ïîä³ëó ëþäèíè íà æ³íî÷å
(ë³ðè÷íå) ³ ÷îëîâ³÷å (åï³÷íå) íà÷àëà3. Ñàì³ ïðî ñåáå ñâ³ä÷àòü òèòóëè
íàñòóïíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü Çàáóæêî  Ô³ëîñîô³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ³äå¿ òà
ºâðîïåéñüêèé êîíòåêñò: Ôðàíê³âñüêèé ïåð³îä (ïðàöÿ âèòðèìàëà äâà âèäàííÿ
 1992 ³ 1993 ðð.); Øåâ÷åíê³â ì³ô Óêðà¿íè: Ñïðîáà ô³ëîñîôñüêîãî àíàë³çó
(1996); Notre Dame dUkraine: Óêðà¿íêà â êîíôë³êò³ ì³ôîëîã³é (äðóãå
âèïðàâëåíå âèäàííÿ ö³º¿ îáøèðíî¿ ïðàö³ ïîáà÷èëî ñâ³ò ó 2007 ð.).
Òâîð÷èé äîðîáîê Çàáóæêî âêëþ÷àº òàêîæ åñå¿ñòèêó, ê³ëüêà çá³ðîê
ë³ðèêè, ïîåòè÷í³ ïåðåêëàäè, à ïåðåäóñ³ì  ïðîçó. Îêð³ì ðîìàíà-áåñòñåëåðà
Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ ç óêðà¿íñüêîãî ñåêñó, Çàáóæêî º àâòîðêîþ òàêîæ
÷îòèðüîõ ïîâ³ñòåé (²íîïëàíåòÿíêà; ß, Ì³ëåíà 4; Ä³â÷àòêà; Êàçêà ïðî
êàëèíîâó ñîï³ëêó) òà äâîõ îïîâ³äàíü (Ñåñòðî, ñåñòðî; ²íñòðóêòîð ³ç
òåí³ñó). Ïðîçà ïèñüìåííèö³ ìàº âèðàçíå ôåì³í³ñòè÷íå çàáàðâëåííÿ. Äëÿ íå¿,
ñåðåä ³íøèõ àñïåêò³â, õàðàêòåðíå êðèòè÷íå õóäîæíº ïåðåîñìèñëíåííÿ
í³öøåàíñüêèõ ³äåé íàäëþäèíè ³ âáîãîäóõîñò³, ðÿäó ïîñòóëàò³â ôðîéäèçìó
òîùî. Îñîáëèâó óâàãó ïèñüìåííèöÿ êîíöåíòðóº íà ãëèáèííèõ ï³äâàëèíàõ
êîëåêòèâíî¿ íåñâ³äîìîñò³, à òàêîæ íà òåìíèõ çàêàìàðêàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿

2

ñ. 16.
3
4

Äèâ.: ²íøèé ôîðìàò: Îêñàíà Çàáóæêî, óïîðÿä. Ò. Ïðîõàñüêî, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 2003,

Äèâ.: Â. Ñêóðàò³âñüêèé, Íåëüîòíà ïîãîäà..., ñ. 13.
²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ ö³º¿ íåâåëè÷êî¿ ïîâ³ñò³ (àáî âåëèêîãî îïîâ³äàííÿ, ÷è òî íîâåëèïàìôëåòó  çà âèçíà÷åííÿì Ñêóðàò³âñüêîãî), ÿêà ìàº ê³ëüêà ðåäàêö³é, à òàêîæ óïåðøå áóëà
îïóáë³êîâàíà â àíãëîìîâíîìó ïåðåêëàä³, äîñèòü íåòèïîâà,  äèâ.: Ïðèì³òêè, [â:] Î. Çàáóæêî,
Ñåñòðî, ñåñòðî..., ñ. 237. Çàáóæêî çãàäóº: Ïàìÿòàþ, ÿê Ñîëîì³ÿ Ïàâëè÷êî, â³äáèðàþ÷è
îïîâ³äàííÿ äî ñâîº¿ àíòîëîã³¿ [Two Lands: New Vision. Stories from Canada and Ukraine, ed. by
J. Kulyk Keefer & S. Pavlychko, Coteau Books 1998  ². Á.], ïðîñòî ïîñòàâèëà ìåí³ çàâäàííÿ
íàïèñàòè ùîñü ñïåö³àëüíî äëÿ íå¿. ß òîìó îïîâ³äàííþ, ùîïðàâäà, ãîëîâó ñêðóòèëà ïî äîðîç³,
áî Ñîëîì³ÿ ñêàçàëà  äâàäöÿòü ïÿòü ñòîð³íîê  ³ âñå. À ó ìåíå âèõîäèëî äåñü íà ñîðîê. [...]
Êîëè ÿ ¿é â³äðàïîðòóâàëà, ùî âæå íàïèñàëà, âîíà äóæå çàäîâîëåíèì ãîëîñîì ñêàçàëà:
çâè÷àéíî, ÿ çàâæäè êàçàëà, º çàìîâëåííÿ  º ë³òåðàòóðà, íåìà çàìîâëåííÿ  íåìà ë³òåðàòóðè,
 äèâ.: ²íøèé ôîðìàò: Îêñàíà Çàáóæêî..., ñ. 3233; äèâ. òàêîæ: Î. Çàáóæêî, Åôåêò
ïðèñóòíîñò³, [â:] Ñïîãàäè ïðî Ñîëîì³þ Ïàâëè÷êî, óïîðÿä. Â. Êèðèëîâà, Êè¿â 2006, ñ. 119.
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ïñèõ³êè. Ñàìå òîìó âåëüìè ïðîäóêòèâíèì âèäàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ äî
àíàë³çó ïðîçè Çàáóæêî òåîð³¿ àðõåòèï³â Êàðëà ¥óñòàâà Þí´à.
Íà äóìêó â÷åíîãî, áàãàòîñòóïåíåâîìó ïðîöåñó ³íäèâ³äóàö³¿5, êîòðèé
ïåðåäáà÷àº ñàìî³äåíòèô³êàö³þ ³íäèâ³äà ç áàãàòèì ïîòåíö³àëîì éîãî
íåñâ³äîìîñò³ òà íàñòóïíó ³íòå´ðàö³þ âñ³õ ñôåð ïñèõ³êè â íåðîçðèâíó ö³ë³ñòü,
ïåðåäóº åòàï ðîçîòîòîæíåííÿ ëþäèíè ç ¿¿ ïåðñîíîþ6. Íà àðõåòèïàëüíèé
çì³ñò ïåðñîíè, çà Þí´îì, ñêëàäàþòüñÿ ò³ çîâí³øí³ ñîö³àëüí³ ðîë³ òà ìàñêè,
ùî ¿õ íåìèíó÷å ïðèáèðàº ëþäèíà â ïðîöåñ³ òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ
ç íåîáõ³äíîñò³ àäåêâàòíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Ðàçîì ç òèì âîíè
â øòó÷íèé ñïîñ³á óòâîðþþòü âàæêèé äî ïîêîíàííÿ áàðºð ì³æ ñâ³äîì³ñòþ
é íåñâ³äîìèìè ñôåðàìè ïñèõ³êè ³íäèâ³äà.
Àíàë³çóþ÷è àðõåòèïàëüí³ ìîòèâè ïåðñîíè ó ïðîç³ Çàáóæêî, âàðòî
çâåðíóòè óâàãó íà ¿õ àâòîá³îãðàô³÷íå ï³ä´ðóíòÿ. Çîêðåìà, âèõîâàííÿ, ÿêå
ïèñüìåííèöÿ ä³ñòàëà â³ä ñâî¿õ áàòüê³â-³íòåë³´åíò³â, ó áàãàòüîõ ìîìåíòàõ
ñïèðàëîñü íà çàñàäè ïåðôåêö³îí³çìó é, ñåðåä ³íøîãî, ïåðåäáà÷àëî
ôîðìóâàííÿ ñèëüíî¿, ñîö³àëüíî ðîçáóäîâàíî¿ ïåðñîíè. Ùîäî ïåðåâàã òà
îáìåæåíü, ÿê³ öÿ îñòàííÿ íàêëàäàº íà ¿¿ æèòòÿ òà òâîð÷³ñòü, ïèñüìåííèöÿ
âèçíàº:
íåäàâíî ÿ ïîäèâèäàñü ó ñâîþ çàë³êîâêó: ïîëîâèíè ïðåäìåò³â ÿ ïðîñòî
íå ïàìÿòàþ, à ïðîòè íèõ ñòî¿òü îòë³÷íî. Äºâî÷êà-îòë³÷í³öà  ì³é ñèíäðîì
ïî æèçí³. Öåé ñèíäðîì ìåí³ äóæå çàâàæàº æèòè. Êîëè ó êîæíó ô³´íþ
òè âêëàäàºø óñ³ ô³çè÷í³ ñèëè. Öüîãî ìåíå íàâ÷èëè áàòüêè  í³ÿêî¿ õàëòóðè,
í³äå ³ í³ â ÷îìó. ² öå ïðàâèëüíî, áî íàâ÷èòèñÿ õàëòóðè ïîò³ì ëåãøå, í³æ
íàâ÷èòèñÿ ïðàöþâàòè íà ñîâ³ñòü. Àëå ìåí³ äóæå âàæêî, êîëè êîæíà äóðíèöÿ
ïðèìóøóº çàêàñóâàòè ðóêàâè, ñ³äàòè ³ ñåðéîçíî öå ðîáèòè. Íà ùî òðàòèòüñÿ
æèòòÿ?!!7

Ðîçîòîòîæíåííÿ ç ìàñêàìè ïåðñîíè òà ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè, ÷àñîì
äîñèòü ÷èñëåííèìè, óñâ³äîìëåííÿ ¿õ ñóòî çîâí³øíüîãî, à íåð³äêî íàâ³òü
³ëþçîðíîãî õàðàêòåðó òîùî º ëèøå ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó ï³çíàííÿ
é îñÿãíåííÿ âëàñíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Íàñòóïíèé åòàï ïåðåäáà÷àº êîíôðîíòàö³þ
5

Äèâ.: D. Sharp, Indywiduacja, [â:] idem, Leksykon pojêæ i idei C.G. Junga, t³um. J. Prokopiuk, Wroc³aw 1998, ñ. 7173.
6 Ïðî àðõåòèï ïåðñîíè äèâ.: Ê.Ã. Þíã, Ïåðñîíà êàê ôðàãìåíò êîëëåêòèâíîé ïñèõèêè,
[â:] idem, Cîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ïñèõîëîãèÿ áåññîçíàòåëüíîãî, ïåð. Â.Ì. Áàêóñåâ,
À.Â. Êðè÷åâñêèé, íàó÷. ðåä. Ì.Ñ. Êîâàëåâà, Ìîñêâà 1996, ñ. 215223; idem, Ïåðñîíà,
[â:] idem, Àëõèìèÿ ñíîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1997, ñ. 308313; D. Sharp, Persona, [â:] idem, Leksykon , ñ. 124126.
7 Äèâ.: ²íøèé ôîðìàò: Îêñàíà Çàáóæêî..., ñ. 1617.
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³íäèâ³äóàëüíîñò³ ç ò³ííþ8  ÷åðãîâèì àðõåòèïîì ç³ ñôåðè êîëåêòèâíî¿
íåñâ³äîìîñò³. Çà Þí´îì, ñèìâîë³÷íèé çì³ñò àðõåòèïó ò³í³ îõîïëþº âñþ òó
áîë³ñíó ïðàâäó ïðî ëþäñüêó ïðèðîäó êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äà, â³ä íàòóðàëüíèõ
³íñòèíêò³â ïî÷èíàþ÷è, ùî ¿é ïåðñîíà íå âèçíàº ïðàâà íà ³ñíóâàííÿ. Öþ
ïðàâäó ëþäèíà ïðèõîâóº çà çîâí³øí³ìè ìàñêàìè îñîáèñòîñò³ ÷è
ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè íå ò³ëüêè â³ä ñâîãî îòî÷åííÿ, àëå é â³ä ñàìî¿ ñåáå, íå
äîïóñêàþ÷è â³äïîâ³äíèõ äðàæëèâèõ ìîòèâ³â äî âëàñíî¿ ñâ³äîìîñò³ íà ð³çí³
ñïîñîáè  âèò³ñíÿþ÷è ¿õ äî íåäñâ³äîìî¿ ñôåðè 9, âäàþ÷èñü äî ò.çâ.
ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðîåêö³¿10, ³ ò.ä.
ßêùî ñêëàäíèé ïðîöåñ êîíôðîíòàö³¿ îñîáèñòîñò³ ç ò³ííþ âäàºòüñÿ
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¿. Þí´ ï³äêðåñëþâàâ: ßê ó ñâî¿é êîëåêòèâí³é,
ì³ôîëîã³÷í³é ôîðì³, òàê ³ ó ôîðì³ ³íäèâ³äóàëüí³é Ò³íü ì³ñòèòü ó ñîá³ çåðíà
åíàíò³îäðîì³¿  ïåðåòâîðåííÿ íà ñâîþ ïðîòèëåæí³ñòü 11 . Â³äòàê
â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ìàº áóòè íàãîëîøåíà äóõîâíà ïåðåìîãà ãåðî¿í³
áåñòñåëåðó Çàáóæêî, ÿêà äîêîíóº ñâî¿ ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ íà àâòåíòè÷íîìó
æèòòºâîìó ìàòåð³àë³, ÷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, ñâ³äîìî âäàþ÷èñü äî ðåòåëüíîãî
ïñèõîëîã³÷íîãî ñàìîàíàë³çó, íàðåøò³ ïîçáóâàºòüñÿ êîìïëåêñó äèòÿ÷î¿
æîðñòîêîñò³, çäîáóâàþ÷è âì³ííÿ â³ä÷óâàòè á³ëü ³íøèõ.
Êîíôðîíòàö³ÿ ç ò³ííþ, îäíàê, ìîæå çàê³í÷èòèñü ïîðàçêîþ. Òàê,
ó ïîâ³ñòÿõ Çàáóæêî ß, Ì³ëåíà òà Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó â³äòâîðåíî
ïñèõîëîã³÷íî äåñòðóêòèâíèé ïðîöåñ áåçïîâîðîòíîãî çàíóðåííÿ îñîáèñòîñò³
â ò³íü, ùî îçíà÷àº âòðàòó ³äåíòè÷íîñò³. Ó öèõ òâîðàõ ïèñüìåííèöÿ
ðîçãîðòàº, óìîâíî êàæó÷è, òîé íå´àòèâíèé ñöåíàð³é, êîëè îñîáèñò³ñòü
8 Ïðî àðõåòèï ò³í³ äèâ.: Ê.Ã. Þíã, Òåíü, [â:] idem, À³îï. Èññëåäîâàíèå ôåíîìåíîëîãèè
ñàìîñòè, ïåð. Ì.À. Ñîáóöêèé, îòâ. ðåä. Ñ.Ë. Óäîâèê, Ìîñêâà  Êèåâ 1997, ñ. 1821; idem,
Òåíü, [â:] idem, Àëõèìèÿ ñíîâ..., ñ. 313317; D. Sharp, Cieñ, [â:] idem, Leksykon..., c. 4346;
M. Piróg, Psyche i symbol. Teoria symbolu Carla Gustawa Junga na tle ujêæ porównawczych rzeczywistoci symbolicznej, Kraków 1999, c. 6971.
9 Äèâ.: D. Sharp, St³umienie, [â:] idem, Leksykon..., ñ. 154166.
10 Äèâ.: D. Sharp, Projekcja, [â:] idem, Leksykon..., ñ. 132135.
11 Äèâ.: Ê.Ã. Þíã, Î ïñèõîëîãèè îáðàçà òðèêñòåðà, [â:] idem, Àëõèìèÿ ñíîâ..., ñ. 268.
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ôàêòè÷íî ïîãëèíàºòüñÿ ò³ííþ, ðîç÷èíÿþ÷èñü ó í³é ÷è òî
îòîòîæíþþ÷èñü ç íåþ òîùî.
Ïñèõîëîã³÷íèé â³çåðóíîê ïðîòàãîí³ñòêè ïîâ³ñò³ ß, Ì³ëåíà íà ïî÷àòêó
òâîðó õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ðîçáóäîâàíî¿ ïåðñîíè. Ì³ëåíà º ìîëîäîþ
ïåðñïåêòèâíîþ òåëåæóðíàë³ñòêîþ, ÿêà ðîçïî÷èíàëà ñâîþ ïðîôåñ³éíó
ä³ÿëüí³ñòü ó ñëóæá³ íîâèí. Âåëüìè ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ¿¿ êàðºðè
ìàëî òå, ùî â³ä ïðèðîäè âîíà áóëà îáäàðîâàíà íàäçâè÷àéíî áàãàòèì
òåìáðîì ãîëîñó: Òàêèì ãîëîñîì, ÿê ó Ì³ëåíè, ìîæíà áóëî çâå÷îðà ñêèäàòè
óðÿäè é ïàðëàìåíòè, à âðàíö³ ëàñêàâî ïîâåðòàòè ¿õ íà ðîáî÷³ ì³ñöÿ
(ñ. 126)12. ×èòàþ÷è íå-íåþ-çàãîòîâëåíèé òåêñò, Ì³ëåíà éîãî çð³äêà
ï³äïðàâëÿëà, êîëè íå ñëîâàìè, òî âæå ãîëîñîì  áåçïåðåì³ííî: íàðàòîðêà
ïîâ³ñò³ íàãîëîøóº, ùî â öüîìó ïðîòàãîí³ñòêà áóëà íåïåðåâåðøåíà, à ÿêùî
çîâñ³ì ÷åñíî, òî ãåí³àëüíà (ñ. 125).
Àëå øèðîê³ âèðàæàëüíî-ñó´åñòèâí³ ìîæëèâîñò³, ùî â³äêðèâàëèñÿ ïåðåä
ïîñ³äà÷êîþ òàêîãî ùåäðîãî Áîæîãî äàðó, ïîâíîþ ì³ðîþ íå ìîãëè áóòè
ðåàë³çîâàí³ â ìåæàõ îêðåñëåíèõ ïîòðåá, ùî ïåðåäáà÷àëè ºäèíå â³ðòóîçíó
ïðåçåíòàö³þ â åô³ð³ òåêñò³â îô³ö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü. Â³äòàê íåñâ³äîìèé
âíóòð³øí³é ïðîòåñò ïðîòè öèõ îáìåæåíü ïðîâîêóâàâ óÿâíåííÿ ïåâíèõ
ò³íüîâèõ ³ìïóëüñ³â îáäàðîâàíî¿ îñîáèñòîñò³, ùî ñïî÷àòêó âèãëÿäàëî
äîñèòü íåãð³çíî, ïðèáèðàþ÷è ôîðìó ³íôàíòèëüíîãî êàïðèçó, ³, çäàâàëîñü,
ïåðåáóâàëî ï³ä ïîâíèì êîíòðîëåì ñâ³äîìîñò³:
ñîëîäêî-áîëþ÷å áàãàòñòâî ¿¿ ãîëîñó âïåðòî òèñëîñÿ íàçâåðõ, âèïðîì³íþþ÷è
¿é íà ëè÷êó ëåäâå âëîâí³, ïðèìõëèâî-ïîòàéí³ ì³ì³÷í³ ãðèìàñêè, êîòð³, çâ³ñíî,
ðîáèëè ¿¿ îñîáëèâî ïðèíàäíîþ, îäíàê íå çàâøå ãîäèëèñÿ ç ÷èòàíèì òåêñòîì,
òàê ùî êîìóñü, íàïðèêëàä, ìîãëî ñïðîñîííÿ ïðèâèä³òèñÿ, áóö³ì âîíà
çàì³ðÿºòüñÿ íèøêîì ôîðêíóòè ñì³øêîì ó ãåòü-òî íåâ³äïîâ³äíîìó ì³ñö³,
÷îãî âîíà àæ í³ÿê íå çàì³ðÿëàñÿ ðîáèòè íàñïðàâä³, àáî ùå ùîñü òàêîãî,
äóðíîãî çîâñ³ì (ñ. 126).

Íàðîñòàííÿ åëåìåíò³â ò³íüîâî¿ ïîâåä³íêè â ïîñòàâ³ Ì³ëåíè áåçïîñåðåäíüî ïîâÿçàíå ç ðÿäîì ïðèõîâàíèõ ðóéí³âíèõ ïðîöåñ³â, ùî òî÷èëèñÿ
â òîìó åêçèñòåíö³éíîìó ïðîñòîð³, äå ïðîòàãîí³ñòêà ðåàë³çóâàëà ñåáå ÿê
îñîáà ïóáë³÷íà ³ ïðèâàòíà. Öåé ïðîñò³ð îáìåæóâàâñÿ, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
äâîìà ïëîùèíàìè: ðîáîòà  ä³ì. Àëå ôàêòè÷íî öå áóëà îäíà ïëîùèíà, àäæå,
âèêîíàâøè ñâî¿ òåëåæóðíàë³ñòñüê³ îáîâÿçêè â ñòóä³¿, âäîìà Ì³ëåíà
12

Òåêñò ïîâ³ñò³ ß, Ì³ëåíà öèò. çà: Î. Çàáóæêî, Ñåñòðî, ñåñòðî..., ñ. 125154. Òóò ³ äàë³
ñòîð³íêà âêàçóºòüñÿ â òåêñò³ ó äóæêàõ.

20

Iryna Betko

ïîâåðòàëàñü ó òîé ñàìèé çàåêðàííèé ïðîñò³ð, äå ïàñèâíîìó ãëÿäà÷åâ³
â ïðîöåñ³ ñïîæèâàííÿ òåëåïðîäóêö³¿ í³÷îãî âæå âèð³øóâàòè íå òðåáà
 ò³ëüêè ñïîãëÿäàòè (ñ. 142). Ó ñ³ì¿, ÿêó âîíà òâîðèëà ðàçîì ç ÷îëîâ³êîìôîòîêîðåñïîíäåíòîì, òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê ôàêòè÷íî ïîñ³äàâ ñòàòóñ
ïîâíîïðàâíîãî òðåòüîãî ÷ëåíà ðîäèíè. Â³í íå ò³ëüêè ïðàêòè÷íî í³êîëè íå
âèìèêàâñÿ, àëå é áåçöåðåìîííî ³í´åðóâàâ ó æèòòÿ ïîäðóææÿ,
áîìáàðäóþ÷è òà ³íôåêóþ÷è ïñèõ³êó ñâî¿õ æåðòoâ äàëåêî íå íåâèííèìè,
áî íàñïðàâä³ ñó´åñòèâíèìè ìàñêóëüò³âñüêèìè êàðòèíêàìè, êîòð³, ÿê
âèÿâëÿºòüñÿ ïðè ãëèáøîìó àíàë³ç³, ïàðàçèòóþòü íà åíåðãåòèö³ ñìèñë³â
àðõåòèïàëüíèõ îáðàç³â-ñèìâîë³â êîëåêòèâíîãî íåñâ³äîìîãî. Òàê, êîíòðîëü
íàä äóøàìè Ì³ëåíè ³ ¿¿ ÷îëîâ³êà çä³éñíþâàâñÿ ñïîñîáîì ëå´àë³çàö³¿ ó ìåæàõ
ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ âèò³ñíåíèõ àñïåêò³â ¿õ ïñèõ³êè, ùî îáîì ³ìïîíóâàëî:
Ïàíàñîí³ê
âèö³ëþâàâ íà íèõ õàðàêòåðíèé ïðèìðóæåíèé ïîãëÿä ðàäÿíñüêîãî ÷åê³ñòà [...].
Â á³ëüøîñò³ ñâî¿õ çàââàã òåëåâ³çîð âèÿâëÿâ ñåáå ïîì³òíî öèí³÷í³øèì çà íèõ
îáîõ  â³í ïðåñïîê³éíî, ÿê ïðî ùîñü ñàìîçðîçóì³ëå, ïàñòàëàêàâ óãîëîñ ïðî
ðå÷³, äî ÿêèõ êîæíå çîñ³áíà ïðèçíàëîñÿ á ïåðåä äðóãèì õ³áà â íàïàä³
ñàìî¿äñòâà, é öå áóëî âåëüìè îçäîðîâ÷î, ââàæàëè îáîº, áî, çà÷óâøè òàêå
ç åêðàíà, íå ïîòðåáóºø á³ëüøå í³òèòèñÿ é ïðèêèäàòèñÿ (ñ. 134).

Îñîáëèâî æ ãð³çíèì ñèìïòîìîì âèäàºòüñÿ òå, ùî, óçóðïóþ÷è â ðîäèí³
òó ñàêðàëüíó ñôåðó, ÿêó ç ïîâíèì ïðàâîì ïîâèííî áóëî á çàïîâíèòè
íàðîäæåííÿ äèòèíè (òð³éêî â õàò³  òî, ÿê-íå-ÿê, ïîâíèé êîìïëåêò,  ñ. 137),
òåëåâ³çîð ñòàâ ïðîìîâèñòèì ñèìâîëîì áåçïë³äíîñò³ òà ³ëþçîðíîñò³
ïîäðóæíüîãî çâÿçêó æ³íêè ³ ÷îëîâ³êà â ñó÷àñíó åïîõó.
Ïåðåäóñ³ì òîòàëüíîìó óçàëåæíåííþ â³ä òåëåáà÷åííÿ óëÿãëà ïñèõ³êà
Ì³ëåíèíîãî ÷îëîâ³êà. ¯¿ ò³íüîâ³ îáðèñè ðåïðåçåíòóþòü ïîñòàâó ïåðñîíàæà,
ùî éîãî êâàç³-áóòòÿ â ðîäèí³ çâîäèòüñÿ äî ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ â ë³æêó
ïåðåä ìåðòâîòíî-ñèíöþâàòèì åêðàíîì òåëåâ³çîðà òà ìåõàí³÷íîãî
ïåðåáèðàííÿ êíîïîê ïóëüòó óïðàâë³ííÿ, â³ä êàíàëó äî êàíàëó (ñ. 127). Öå
áóâ ÷è íå ºäèíèé çáóäíèê, íà ÿêèé ÷îëîâ³ê ðåà´óâàâ óæå íàâ³òü íà
³íñòèíêòèâíîìó ð³âí³ (ïåðåä åêðàíîì ó íüîãî ÷îìóñü ïî÷èíàëàñü åðåêö³ÿ,
 ñ. 125). Çðåøòîþ, â³í íàñò³ëüêè ãëèáîêî çàíóðèâñÿ â ò³íü, áåçíàä³éíî
âòðàòèâøè àäåêâàòíèé êîíòàêò ç ðåàëüí³ñòþ, ùî íàâ³òü âëàñíó æ³íêó
ñïðèéìàâ ÿê ïîñòàòü ç òåëåñâ³òó, à íå ÿê æèâó ëþäèíó ïîðÿä ñåáå: îãëÿäàííÿ
òåëåïðîãðàì ñòàëî íàéâàæëèâ³øèì ³ ëåäâå íå ºäèíèì ñï³ëüíèì çíàìåííèêîì
¿õíüîãî ñï³âæèòòÿ.

Àðõåòèïàëüíèé àíàë³ç ïîâ³ñò³ Îêñàíè Çàáóæêî ß, Ì³ëåíà

21

Ùî æ äî Ì³ëåíè, òî â ¿¿ åêçèñòåíö³éí³é ñèòóàö³¿ íåêîíòðîëüîâàíå
é íåáåçïå÷íå ðîçðîñòàííÿ ò³í³ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ äàëüøèì óñï³øíèì
ïîñòóïîì ïåðñîíè. Íàñòóïíèé åòàï Ì³ëåíèíî¿ êàðºðè áóâ ïîâÿçàíèé
ç ¿¿ àâòîðñüêîþ ïðîãðàìîþ, ÿêà íà ñòàðò³ äåêëàðóâàëà âåëüìè øëÿõåòíó
ìåòó: äîïîìîãòè-óêðà¿íñüê³é-æ³íö³-çíàéòè-ñåáå-â-íàøîìó-ñêëàäíîìó-÷àñ³
(ñ. 141142). Öÿ ïðîãðàìà
ñêîðî çðîáèëàñÿ íàäçâè÷àéíî ðåéòèí´îâîþ. [...] Ì³ëåíà ðîçìîâëÿëà
ç ïîêèíóòèìè æ³íêàìè. Ñåðåä íèõ áóëè ñòàð³ é ìîëîä³, ãàðí³ é ïîãàí³, ðîçóìí³
é íå äóæå [...]. Áóëà ãîðäà ç òîãî, ùî äîïîìàãàº âñ³ì òèì æ³íêàì ïåðåêðàÿòè
é ïåðåøèòè (íó, ïðèíàéìí³ ïåðåôàñòðè´óâàòè...) âëàñíå ãîðå íà òàêèé ôàñîí,
êîëè éîãî âæå ìîæíà íîñèòè, äåêîëè íàâ³òü ³ ÷åïóðíåíüêî (ñ. 128).

Ïðîãðàìà, çàäóìàíà àâòîðêîþ ÿê âèñîêîãóìàííèé ³ ðàçîì ç òèì ãëèáîêî
³íòèìíèé ³äåàë æ³íî÷îãî ïîñåñòðèíñòâà13, ó õîä³ ñâîº¿ ðåàë³çàö³¿, îäíàê,
çíèæóâàëàñÿ äî ïðîäóêóâàííÿ îáðàç³â ïåðåìîæíî¿ ïåðñîíè  ³ òî çà áóäüÿêó ö³íó. Õî÷à êîæíà ç ó÷àñíèöü ïðîãðàìè òàêè ïî-ñïðàâæíüîìó
ñòðàæäàëà, ùèðî é íåï³äðîáíî, íà åêðàí³ ¿õ áàáñüêà íåäîëÿ ïîñòàâàëà
ï³äãðèìîâàíà, âè÷åïóðåíà é êîêåòåð³éíà [...]. Ì³ëåíèíà âëàäà áóëà
 ïîäàâàòè òèõ æ³íîê òàêèìè, ÿêèìè ¿õ áà÷èëà âîíà ñàìà (êðàùèìè,
çâè÷àéíî æ, êðàùèìè!) (ñ. 132).
Àëå ï³ä ïðèòóëüíîþ ìàñêîþ îïàíîâàíîãî ñòðàæäàííÿ êðèâñÿ
ïîòóæíèé àðñåíàë íåïðèáîðêàíèõ ò³íåé. Òàê, îäíà ç ó÷àñíèöü íàçàâòðà ïî
åô³ð³ íàìàãàëàñÿ ïîïîâíèòè ñàìîãóáñòâî. Ñàìà æ Ì³ëåíà íå áóëà â ñòàí³
íàâ³òü äîïóñòèòè äî ñâ³äîìîñò³ äóìêè ïðî òå, ùî ïåâíîãî äíÿ âîíà òåæ
ìîæå îïèíèòèñÿ â ãðîí³ ñâî¿õ ãåðî¿íü. Â ¿¿ âèçíàíí³, ùî ñâî¿ì ãåðî¿íÿì
âîíà  ³ ïîäðóæêà, ³ ïñèõ³àòð, ³ ã³íåêîëîã [...] áóëà ùèðà ïðàâäà [...] ïðîòå,
íåÿñíî â³ä÷óâàëà Ì³ëåíà, íå ö³ëà ïðàâäà (ñ. 133). Àäæå, íå óñâ³äîìëþþ÷è
òîãî, ùî ñó÷àñíà ëþäèíà º äóõîâíèì ³ ïñèõîëîã³÷íèì çàêëàäíèêîì ìàñîâî¿
êóëüòóðè, ¿¿ ìàð³îíåòêîþ òîùî, ïðîòàãîí³ñòêà ïî ñóò³ âèêîíóâàëà ðîëü
äîñêîíàëîãî çíàðÿääÿ ìàí³ïóëÿö³¿ â ñòîñóíêó äî ãëÿäà÷³â ³ îñîáëèâî äî ñâî¿õ

13

Öå ìàëè áóòè ùèð³ áàáñüê³ ïîñèäåíüêè [...] íà ðàç óõîïëåí³é ³ âæå íå âïóùåí³é,
êðèøòàëåâî-ñï³âó÷³é íîò³ óãëèáàþ÷î¿ äóøåâíî¿ ºäíîñòè: ñåñòðî, ñåñòðî, á³ëü óùóõàº, òè íå
îäíà íà ñâ³ò³, ä³òè ñïëÿòü çà ñò³íîþ, ³ æèòòÿ òðèâàº, áóäåìî ìóäð³, áóäåìî òåðïëÿ÷³, áåçö³íí³
õâèëèíè, ÿê ìóçèêà, ÿê ëþáîâ, áî òè òàêè äî çàâìèðàííÿ, äî îòåðïó ëþáèø ¿¿ â ò³ õâèëèíè,
òðîøêè ïàìîðî÷à÷èñü ãîëîâîþ îä ïåêó÷î-íåñòåðïíî¿ âèñîòè ¿¿ ñòðàæäàííÿ,  òóò ³ í³æí³ñòü,
³ á³ëü, ³ ãîðä³ñòü çà ìóæíþ é ìîâ÷àçíó ñòîæèëüí³ñòü íàøó æ³íîöüêó, ³ ÿêàñü äî ñë³ç íåâèìîâíà
êðàñà, ÿêà ïîò³ì ùå äîâãî ç îáîõ áåñ³äíèöü ñâ³òèòüñÿ [...] îò ÷îãî Ì³ëåíà, íåìàëî íà â³êó
òàêèõ âå÷îð³â çàçíàâøè, ïðàãíóëà äîìîãòèñÿ â³ä ñâî¿õ ãåðî¿íü ³ â³ä ñåáå (ñ. 141).
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ãåðî¿íü, íå áóäó÷è â ñòàí³ çáàãíóòè, ÷îìó ëþäñüêå ãîðå íåñå â ñîá³ òàêó
íåâñèòèìó õ³òü ïóáë³÷íîñò³ (ñ. 128).
Òèì ÷àñîì áåçïîñåðåäíÿ ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ â ãëèáèíàõ æ³íî÷îãî ºñòâà
òàê ÷è ³íàêøå ïîðîäæóâàëà ïåâíó âåëüìè íåáåçïå÷íó ³ëþç³þ. Æ³íêàì
ïî÷èíàëî çäàâàòèñÿ,
í³áèòî ïåðåõ³ä ó òîé çàåêðàííèé ïðîñò³ð ìàâ ïîâåðíóòè ¿ì äóøó, ÿêó çàáèðàâ
îä íèõ ìóæ÷èíà, ³ ïîâåðíóòè íå òàêîþ, ÿê áóëà, à ö³ëêîì îíîâëåíîþ,
íåîñÿæíî-áàãàòîþ, îìèòîþ ñÿºâîì ñëàâè é íåäîñÿæíî âîçíåñåíîþ
â âèñî÷èí³ íàä ¿õí³ì äîòåïåð³øí³ì æèòòÿì, çëèòîþ íàçàâøå ç ôàíòàñòè÷íèì
áàðâíèì ìåðåõò³ííÿì óñ³õ òåëåâ³çîðíèõ êàðòèíîê, òàê ùî ³ Ñàíòà-Áàðáàðà,
³ Äàëëàñ, ³ äåíâåðñüêà äèíàñò³ÿ, ³ á³ëîñí³æí³ â³ëëè íà áåðåãàõ òðîï³÷íèõ
ìîð³â,  óñå öå çðîáèòüñÿ ¿õí³ì âëàñíèì, òàêèì, ùî â³äáóâàëîñÿ ç íèìè,
ñêîðî âîíè òåæ áóëè òàì, ïîòîéá³÷ åêðàíà, ³ ùîäåííå ¿õíº ³ñíóâàííÿ
ñïîâíèòüñÿ îñîáëèâîãî, âæå ìîâáè àæ áîæåñòâåííîãî çíà÷åííÿ (ñ. 133).

Ñàìå íà òàêó  áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ÷óäîä³éíó  êîìïåíñàö³þ, âäàþ÷èñü
ï³ä âïëèâîì ïàðàäèãì ìàã³÷íîãî ìèñëåííÿ äî ñóáºêòíî-îáºêòíîãî
ñàìîîòîòîæíåííÿ14 ç ïñåâäîðåàëüí³ñòþ çàåêðàííèõ êàðòèíîê, íåñâ³äîìîíà¿âíî ñïîä³âàëèñÿ ñêðèâäæåí³ äîëåþ æ³íêè, âèñòàâëÿþ÷è íà ïóáë³÷íèé
îãëÿä ñâî¿ ñòðàæäàííÿ. Àëå Ì³ëåíà íà öüîìó íå çóïèíÿëàñü.
Ï³äïîðÿäêîâóþ÷èñü ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ðåíéòèí´ó ïðîãðàìè öèí³÷íèì
ðèíêîâèì çàñàäàì (âèã³äíî ïðîäàòè é êóïèòè ìîæíà âñå, ÿêùî ï³äõîäèø äî
öüîãî ïðàêòè÷íî òà ïðîôåñ³éíî), âîíà ïðîâîêóâàëà ñâî¿õ ãåðî¿íü äî
óÿâíåííÿ ïîäðîáèöü ³íòèìíîãî æèòòÿ, ùî ö³ëîìó ïðîåêòó íàäàâàëî
ï³äòåêñòó ïðîñòèòóö³¿15. Çà öå ïðîòàãîí³ñòêà çàïëàòèëà âåëüìè âèñîêó ö³íó
 ö³ëêîì íåñïîä³âàíî äëÿ íå¿ ñàìî¿ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ïîõëèíóëà ïîòâîðíà
ò³íü, ùî äîñèòü øâèäêî çðóéíóâàëà íå ëèøå ïðîôåñ³éíå, à é ïðèâàòíå
æèòòÿ ïîïóëÿðíî¿ òåëåâåäó÷î¿. Ïðàâäèâó ñóòü ñâîº¿ ò³íüîâî¿ íàòóðè Ì³ëåíà
áîë³ñíî çáàãíóëà,
14
15

Äèâ.: D. Sharp, Participation mystique, [â:] idem, Leksykon..., ñ. 122.
Ó ïðàö³ Ì³ëåíè íå îáõîäèëîñÿ, ÷àñàìè, é áåç ñêðàäëèâîãî, âîðêîòëèâîãî óëåùàííÿ
ñïîêóñíèö³  êîëè êîá³òêà íàãëî çàìèêàëàñü, ³ äàë³ í³ ðóø, æîäíèõ òîá³ ñåêðåò³â, ³ ðîçêîëþé
¿¿ ÿê ñàìà çíàºø,  áà íàâ³òü, òðàïëÿëîñÿ, ïðîñêàêóâàâ ó Ì³ëåíè òàêèé îòî çàëàñíèé, óòðîáíèé
ñì³øîê çàîõîòè, íåïðèñòîéíèé ñëèâå, íà÷å ó ëþáîâí³é ãð³, êîðîòåíüêèé ³ äðàæëèâèé, ìîâëÿâ,
àòîæ, äîðîãåíüêà, àòîæ, ³ ÿ òàì áóëà, íó-íó, à äàë³ ùî æ?  òàê çàçâè÷àé âèäîáóâàëèñÿ
ç ãåðî¿íü íàéàïåòèòí³ø³ ïîñò³ëüí³ êàâàëêè, ï³ñëÿ ÿêèõ ïîâ³íü ëèñò³â ³ äçâ³íê³â ï³äí³ìàëàñÿ äî
æèòòºâî íåáåçïå÷íîãî ð³âíÿ, ³ õî÷ çà òàê³ øòóêè [...] Ì³ëåíà íå äóæå-òî áóëà ñîá³ ïðèºìíà, àëå
íå÷èñòèé îñàä ç âåðõîì êîìïåíñóâàâñÿ âñ³ìà, âîäíîðàç çàñâ³÷åíèìè ëàìïàìè ïðîôåñ³éíîãî
òð³óìôó: îò ÿê ó ìåíå âèéøëî!  äå ³ ùàñëèâèé ï³ò ì³æ ëîïàòîê, ³ çàõîïëåíî-çàçäð³ ïîãëÿäè
êîëå´ [...] ³ îòå ïðèáóòíå â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ñèëè, â ÿêîìó é áóâ ãîëîâíèé êàéô (ñ. 130).

Àðõåòèïàëüíèé àíàë³ç ïîâ³ñò³ Îêñàíè Çàáóæêî ß, Ì³ëåíà
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ñïîãëÿäàþ÷è ñåáå íà åêðàí³,  ãîéäëèâèé, ìîâ ñòåãíàìè âèõëÿþ÷èé ãîëîñ,
çáóäæåíèé õðèïêóâàòèé ñì³øîê, ëîñê³òëèâà ïîðî÷í³ñòü, òà ùî æ öå
çðîáèëîñÿ ç ¿¿ ãîëîñîì, çâ³äêè öÿ âïîºíà â íüîãî, çàòàìîâàíà, ÿê íåñâ³æèé
ïîäèõ, âóëüãàðí³ñòü? Áàíäåðøà,  çíåíàöüêà ð³çêî, ìîâ äîëîíåþ ëÿñíóëà,
ñêàçàëà â ê³ìíàò³ ïåðåä-åêðàííà Ì³ëåíà, âìåíò ïðîòâåðåç³âøè, ìîâ âîäîþ
îáëèòà (ñ. 139).

Óñâ³äîìëåííÿ òðàã³÷íî¿ ïðàâäè ïðî íå´àòèâ³ àñïåêòè âëàñíî¿ òâîð÷î¿
ä³ÿëüíîñò³ âèÿâèëîñü íàñò³ëüêè òðàâìàòè÷íèì, ùî ïðîòàãîí³ñòêà íå
çíàéøëà â ñîá³ âíóòð³øí³õ ñèë äî ïîêîíàííÿ ãëèáîêî¿ äåïðåñ³¿ â ïðîöåñ³
âíèêëèâî¿ êîíôðîíòàö³¿ ç ò³ííþ, ùî ìîãëî á óâ³í÷àòèñÿ â³äçèñêàííÿì
îíîâëåíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Ðîçïà÷ëèâà ñïðîáà çíèùèòè íåþ ñàìîþ
íåñâ³äîìî ñòâîðåíó ïîñòàòü ïîãàíñüêî¿ æðèö³, êîòðà äîêîíóº ðèòóàëüíèõ
æåðòâîïðèíîøåíü, çàêîíîì³ðíî îáåðíóëàñÿ àêòîì àâòîäåñòðóêö³¿, ï³ñëÿ ÷îãî
Ì³ëåíà áåçïîâîðîòíî çíèêëà ç åêðàííîãî, à â³äòàê ³ æèòòºâîãî ïðîñòîðó.
Òàê ñàìî, íå ï³äæèâëþâàíà òâîð÷îþ åíåðã³ºþ àâòîðêè, ç³éøëà íà ìàí³âö³ ³ ¿¿
ïðîãðàìà: ñàìîïîâòîð çà ñàìîïîâòîðîì, òîâ÷åííÿ âîäè â ñòóï³, çâ³òðåííÿ
âñÿêî¿ âíóòð³øíüî¿ ïåðåêîíëèâîñò³ (ñ. 152). Ï³êàíòí³ ïîäðîáèö³, ÿê³
ñïî÷àòêó ðîçïàëþâàëè íåçäîðîâèé ³íòåðåñ ïóáë³êè, íàäàþ÷è ïðîãðàì³
ñïåöèô³÷íîãî øàðìó ðîçãíóçäàíî¿ îðã³¿ (ùî òî áóëî çà íåñàìîâèòå
âèäîâèùå, ðèìñüê³ ñàòóðíàë³¿, âàâ³ëîíñüê³ ðîêîâèíè Àñòàðòè!  ñ. 153),
íåçàáàðîì ãó÷íî â³ä³çâàëèñÿ ïðàâåäíèì îáóðåííÿì ôåì³í³ñòè÷íî
îð³ºíòîâàíî¿ êðèòèêè.
Âàæêî íå ïîãîäèòèñü ç òâåðäæåííÿì Ñêóðàò³âñüêîãî, ÿêèé ïðîáëåìó
òðàã³÷íî¿ àë³ºíàö³¿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè ââàæàº öåíòðàëüíîþ â óñ³é òâîð÷îñò³
Çàáóæêî  ïðè òîìó, ùî â ðÿä³ òåêñò³â, çîêðåìà, ó ïîâ³ñò³ ß, Ì³ëåíà, âîíà
äîâîë³ ñòð³ìêî ïåðåõîäèòü ó çîâñ³ì ³íøèé ðå´³ñòð, à ñàìå:
Ãëóìëèâèé ñþððåàë³çì ó ïðèò÷³ ïðî Ì³ëåíèíå â³ä÷óæåííÿ ðîáîì
òåëåêàðòèíêè. ² âçàãàë³ óðáàííå áåçãëóçäÿ. Òðàãåä³ÿ, ïîòðàïèâøè íà àñôàëüò,
çàâæäè ðèçèêóº òàì ñòàòè ôàðñîì. ² âîíà òàêè íèì, ò³ºþ Ì³ëåíîþ, ñòàº16.

Ó ñâîþ ÷åðãó, àðõåòèïàëüíèé àíàë³ç, ç îäíî¿ ñòîðîíè, äîçâîëÿº
óâèðàçíèòè ãëèáèííîïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè òðàã³ôàðñó ëþäñüêî¿ åêçèñòåíö³¿,
ó òîìó ÷èñë³ áåçìåæíî¿ ñàìîòíîñò³ ³íäèâ³äà, ÷èÿ ñâ³äîì³ñòü ñòàëà îáºêòîì
ìàêàáðè÷íèõ ìàí³ïóëÿö³é áåçäóõîâíî¿ öèâ³ë³çàö³¿,  ùî òàê ïåðåêîíëèâî
ïîêàçóº Çàáóæêî â ðîçãëÿäóâàí³é ïîâ³ñò³. Àëå ðàçîì ç òèì, ç ³íøî¿ ñòîðîíè,
16

Â. Ñêóðàò³âñüêèé, Íåëüîòíà ïîãîäà..., ñ. 18.
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âèâîäÿ÷è íà ñâ³òëî äåííå ò³ ïðèõîâàí³ ñèëè, ùî íóðòóþòü ó çàêàìàðêàõ
äåç³íòå´ðîâàíî¿ ëþäñüêî¿ äóø³, þí´³àíñüêèé ìåòîä ó ñâ³òîãëÿäíîìó ïëàí³
ðîçêðèâàº ö³ëêîì îïòèì³ñòè÷íó ïåðñïåêòèâó äóõîâíî¿ ³íòå´ðàö³¿ (³íäèâ³äóàö³¿) îñîáèñòîñò³ íà øëÿõàõ ïîøóêó âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ñàìîðåàë³çàö³¿.
Streszczenie
Analiza archetypowa opowieci Oksany Zabu¿ko Ja, Milena
Autorka podjê³a próbê archetypowej analizy opowieci wspó³czesnej ukraiñskiej pisarki Oksany
Zabu¿ko Ja, Milena. Treci tego utworu odczytywane s¹ w kontekcie postulatów Jungowskiej
psychologii g³êbi, ze szczególnym uwzglêdnieniem motywów persony i cienia, które odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w procesie destrukcji osobowoci protagonistki.

Summary
Archetypical analysis of the story I, Milena by Oksana Zabuzhko
The article is devoted to the archetypical analysis of the story I, Milena by modern Ukrainian
writer Oksana Zabuzhko. Important motives of this text are interpreted in the context of analytical
psychology by Carl Gustav Jung. There are archetypes of Person and Shadow, which are examined
in more details. They play the great role in the process of the protagonists self-destruction.
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Äðàìàòóðãèÿ äâèæåíèÿ Íîâàÿ äðàìà è êðèçèñ
èäåíòè÷íîñòè: ñîöèîêóëüòóðíûé
è ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèé àñïåêò
Òåêñòû äâèæåíèÿ Íîâàÿ äðàìà1 êàê ëþáîå ÿâëåíèå ñîâðåìåííîé
êóëüòóðû, íåñîìíåííî, ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿ ëèòåðàòóðîâåäîâ, íî è äëÿ ñîöèîëîãîâ, àíòðîïîëîãîâ, èñòîðèêîâ, èñêóññòâîâåäîâ.
Ïûòàÿñü çàïå÷àòëåòü ðåàëüíîñòü, Íîâàÿ äðàìà ïðîãîâàðèâàåò ñâîþ
êàðòèíó ìèðà, ðåïðåçåíòèðóÿ òå èëè èíûå ÿâëåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ìîæíî âûäåëèòü ðàçëè÷íûå ñìûñëîâûå áëîêè (Âîéíà, Ïîäðîñòêè, Äåíüãè,
Âëàñòü è ò.ï.) è ðàññìîòðåòü, êàê òå èëè èíûå êîíöåïòû äåéñòâèòåëüíîñòè
ðåàëèçóþòñÿ â ïüåñàõ Íîâîé äðàìû. Ìîæíî ïðîâåñòè òèïîëîãèþ ãåðîåâ
ïî ãåíäåðíîìó ïðèçíàêó, ïî ñåìåéíî-ðîäèòåëüñêèì îòíîøåíèÿì, îäíàêî
ïîäîáíûå êëàññèôèêàöèè íå ñìîãóò èñ÷åðïàòü âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ òåêñòîâ
äâèæåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîò íà òåìó ðåïðåçåíòàöèé
äåéñòâèòåëüíîñòè â ñîâðåìåííûõ äðàìàòè÷åñêèõ òåêñòàõ íå òàê ìíîãî,
îñíîâíûå èç íèõ  ñòàòüè Ì.Í. Ëèïîâåöêîãî.
Îáçîðíî ðàññìàòðèâàÿ ñòåïåíü ïåðôîðìàòèâíîñòè ðàçíûõ òåêñòîâ
Íîâîé äðàìû, Ì.Í. Ëèïîâåöêèé îòìå÷àåò, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
ïåðôîðìàòèâíàÿ òðàíñãðåññèÿ íàõîäèò ñâîå ñàìîå îáîñòðåííîå âîïëîùåíèå â æåñòàõ íàñèëèÿ2 è, ïî ñóòè, ñâîäèò âñþ íîâóþ äðàìó ê ðåïðåçåíòàöèè íàñèëèÿ. Ó÷åíûé óòâåðæäàåò, ÷òî òîëüêî â ðóññêîé ñîâðåìåííîé
äðàìå íàñèëèå ôóíêöèîíèðóåò êàê ôîðìà êîììóíèêàöèè, íå çàìå÷àåìàÿ
1 Ïîä äðàìàòóðãèåé äâèæåíèÿ Íîâàÿ äðàìà ìû ïîíèìàåì çäåñü ïüåñû, íàïèñàííûå
àâòîðàìè äàííîãî òåàòðàëüíî-äðàìàòóðãè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ è îïóáëèêîâàííûå â ïåðèîä ñ 1998
ïî 2008 ãã. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, òàê íàçûâàåìûå èäåîëîãè (Ì. Óãàðîâ, Å. Ãðåìèíà, Í. Êîëÿäà,
Â. Ëåâàíîâ), äðàìàòóðãèÿ êîòîðûõ ýñòåòè÷åñêè âîñõîäèò ê íîâîé âîëíå, íî èäåéíî
ñôîðìèðîâàëà ñîâðåìåííóþ íîâóþ äðàìó. Ê àâòîðàì äâèæåíèÿ òàêæå îòíîñÿò
Å. Ãðèøêîâöà, È. Âûðûïàåâà, Þ. Êëàâäèåâà, áðàòüåâ Äóðíåíêîâûõ, ó÷åíèêîâ Í. Êîëÿäû
(À. Àðõèïîâà, Î. Áîãàåâà, Â. Ñèãàðåâà, Â. Çóåâà, ß. Ïóëèíîâè÷ è äð.), äðàìàòóðãîâ è ðåæèññåðîâ
ìîñêîâñêîãî Òåàòðà.doc (Â. Çàáàëóåâà, À. Çåíçèíîâà, Å. Èñàåâó, Ã. Ñèíüêèíó è äð.).
2 Ì. Ëèïîâåöêèé, Ïåðôîðìàíñû íàñèëèÿ: íîâàÿ äðàìà è ãðàíèöû ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ,
Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå 2008, ¹ 89, ñ. 196.
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ãåðîÿìè è çðèòåëÿìè, òî åñòü ñòàâøàÿ íîðìîé. Àíàëèçèðóÿ, â ÷àñòíîñòè,
ìîíîëîã Ñâèäåòåëÿ èç ïüåñû áðàòüåâ Ïðåñíÿêîâûõ Åâðîïà-Àçèÿ, àâòîð
îòìå÷àåò, ÷òî â íåì êîíñòàòèðóåòñÿ ñîñòîÿíèå ñîâðåìåííîé Ðîññèè,
åå ïðåáûâàíèå â ðåæèìå îáùåñòâà ñïåêòàêëÿ (Ãè Äåáîð), ãäå ðàçîðâàííîñòü ñîçíàíèÿ è öåëîñòíîñòü êàðòèíû ìèðà âîññòàíàâëèâàþòñÿ òîëüêî
îäíèì ïóòåì  íàñèëèåì. Òàêèì îáðàçîì, íàñèëèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
âðåìåííîå, íî äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîå çàìåùåíèå ñàìîèäåíòèôèêàöèè
(èëè åå ñóáñòèòóò). Ñèòóàöèÿ íàñèëèÿ, êîòîðóþ Ì.Í. Ëèïîâåöêèé
îïðåäåëÿåò êàê ïåðôîðìàíñ íàñèëèÿ (òåàòðàëèçîâàííóþ äåìîíñòðàöèþ
ãîòîâíîñòè ê íàñèëèþ), ìîæåò çàìåùàòü ñîáîé è ïðîôåññèîíàëüíóþ ýòèêó,
è æåëàíèå ñâîáîäû, è ëþáîâü, è ÷óâñòâî íàöèîíàëüíîãî è ïðî÷.
ïðåâîñõîäñòâà, äàæå ñàìó âèòàëüíîñòü. Ïðè÷èíû íåñîìíåííîãî
ïðåèìóùåñòâà ïåðôîðìàíñà íàñèëèÿ Ì.Í. Ëèïîâåöêèé âèäèò â òîì, ÷òî
â îòëè÷èå îò ïðî÷èõ ñèìóëÿêðîâ (èäåîëîãè÷åñêèõ, êîììåð÷åñêèõ,
ïîëèòè÷åñêèõ), ñïåêòàêëü íàñèëèÿ îñòàâëÿåò ìàêñèìàëüíî ðåàëüíûå
ñëåäû: áîëü, ðàçðóøåíèå, ñìåðòü3.
Îäíàêî ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî êàòåãîðèÿ íàñèëèÿ ÿðêî ïðåäñòàâëåíà íå
òîëüêî â Íîâîé äðàìå ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé, íî è â ðóññêîé
êëàññè÷åñêîé äðàìå âîîáùå. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü æåñòîêîå óáèéñòâî
ìëàäåíöà âî Âëàñòè òüìû Ë.Í. Òîëñòîãî, ñàìîäóðñòâî ïåðñîíàæåé ïüåñ
À.Í. Îñòðîâñêîãî, êîììóíèêàòèâíîå (è íå òîëüêî) íàñèëèå ó Ì. Ãîðüêîãî
â ïüåñå Íà äíå è ò.ï. Ìîæíî âñïîìíèòü è î ðåïðåçåíòàöèè íàñèëèÿ
â äðåâíåãðå÷åñêèõ òðàãåäèÿõ, â ïüåñàõ Øåêñïèðà è äð. Ïîñêîëüêó äðàìó
èçíà÷àëüíî îñîáåííî èíòåðåñîâàëî âûðàæåíèå êðèçèñà ÷àñòíîé æèçíè,
ïðîÿâëåíèå åãî ÷åðåç òå èëè èíûå æåñòû íàñèëèÿ õàðàêòåðíî äëÿ
äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ñîçäàííûõ â ñàìûå ðàçíûå êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêèå ýïîõè. Â ñëó÷àå ñ Íîâîé äðàìîé ðå÷ü óìåñòíåå âåñòè îá
óñèëåíèè ýòîé òåíäåíöèè.
Êàòåãîðèÿ íàñèëèÿ, íåñîìíåííî, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ ïîïóëÿðíûì â Íîâîé äðàìå òèïîì ãåðîÿ-ìàðãèíàëà, êîòîðûé, ïî îïðåäåëåíèþ
 âñåãäà æåðòâà. Íàïðèìåð, â Ìåäëåííîì ìå÷å Þ. Êëàâäèåâà àêòèâíîñòü
ïåðñîíàæåé-íàðêîìàíîâ îáóñëîâëåíà æåëàíèåì äîñòàòü äåíåã íà äîçó.
Äåâóøêà ãðàáèò æåíùèíó â òóàëåòå, ïàðíè çàáèðàþòñÿ â êâàðòèðó
ê ïåíñèîíåðêå è íå òîëüêî ãðàáÿò åå, íî è èçäåâàþòñÿ. Íàñèëèå íàä òåì, êòî
ñëàáåå,  âñå, íà ÷òî îíè ñïîñîáíû. Â òî æå âðåìÿ, ãåðîé-ìàðãèíàë ðåäêî
3 Ñì. Ì. Ëèïîâåöêèé, Òåàòð íàñèëèÿ â îáùåñòâå ñïåêòàêëÿ: ôèëîñîôñêèå ôàðñû
Âëàäèìèðà è Îëåãà Ïðåñíÿêîâûõ, Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå 2005, ¹ 73.
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ñïîñîáåí ñîïðîòèâëÿòüñÿ, è ïîêàçàòåëüíà â ýòîì ñìûñëå ñöåíà íàñèëèÿ íàä
äåâóøêîé â ïîäúåçäå (Ìåäëåííûé ìå÷). Ïåðåæèâ íàñèëèå, îíà ñïîêîéíî
ïðîäîëæàåò ñâîé ïóòü è óõîäèò â èçìåíåííîå ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ. Â ôèíàëå
Ìåäëåííîãî ìå÷à  ïîáåäà áûâøåãî îôèñíîãî ðàáîòíèêà Âëàäà è åãî
ñòîðîííèêîâ â ñòðàííîé âîéíå, âðàã êîòîðîé íå îáîçíà÷åí, íî êîòîðîãî
ìîæíî ïîáåäèòü: Êàê æå ìû áóäåì æèòü? Ïèñàòü êíèãè. Ðèñîâàòü. Ñíèìàòü
êèíî. Ïèñàòü ñåðèàëû. Ïðèäóìûâàòü ëåêàðñòâà. Îòêðûâàòü íîâûå
ôèçè÷åñêèå âåëè÷èíû. Íàáëþäàòü çà ñêëîíÿþùèìñÿ ê ñòàðîìó çàáîðó
ñîëíöåì. Óäèòü ðûáó. Õîäèòü íà êîñòûëÿõ. Ñìåÿòüñÿ â òàìáóðå. Ëåòàòü âî
ñíå È åñëè êòî-òî íå çàõî÷åò æèòü, êàê ìû, ìû óáüåì èõ. Çàðàæåííûé
íàñèëèåì ìèð íóæíî óíè÷òîæèòü íàñèëèåì  âîò ôèëîñîôèÿ ãåðîÿ.
Ðåôëåêñèÿ ìîòèâîâ íàñèëèÿ, íåñîìíåííî, âàæíà äëÿ ïîíèìàíèÿ êàê
ñìûñëîâîãî, òàê è ýñòåòè÷åñêîãî àñïåêòîâ ïðîèçâåäåíèé Íîâîé äðàìû.
Îäíàêî íàñèëèå  ëèøü îäíà èç êàòåãîðèé, îïðåäåëÿþùèõ ñïåöèôèêó
ïðåäìåòíî-òåìàòè÷åñêîé ñòîðîíû ïðîèçâåäåíèé íîâåéøåé äðàìû. Ïðåæäå
âñåãî, íàñèëèå â Íîâîé äðàìå  ïðîèçâîäíàÿ îò ìåòàôèçèêè àáñóðäà,
ïîýòèêà êîòîðîãî õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàññîãëàñîâàíèåì ñâåðõñìûñëîâ, ïðåæäå
âñåãî, ñìûñëà è îïðàâäàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è áûòèÿ êàê òàêîâîãî.
Àáñîëþòíîé è íåïðåëîæíîé ðåàëüíîñòüþ â òàêîé ïåðñïåêòèâå îêàçûâàåòñÿ
ñìåðòü. Ïîäîáíîå âîñïðèÿòèå äåéñòâèòåëüíîñòè è ïðèâîäèò ê àëîãèçìó
äèàëîãîâ, íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïîñòóïêîâ è ðåàêöèé, à èíîãäà  ê ïîëíîé
ïîòåðå êîììóíèêàöèè. Àáñóðä ÷àùå âñåãî äåìîíñòðèðóåò ëîæíîñòü
è áåññìûñëåííîñòü ôîðì è ðèòóàëîâ ïîâñåäíåâíîãî áûòèÿ. Ñ ýòîé òî÷êè
çðåíèÿ, Âàëÿ èç Èçîáðàæàÿ æåðòâó áðàòüåâ Ïðåñíÿêîâûõ, óáèâàÿ ñâîèõ
ðîäíûõ è áëèçêèõ, áóíòóåò íå ñòîëüêî ïðîòèâ íàñèëèÿ ïðèâû÷êè, êàê ýòî
îïðåäåëÿåò Ì.Í. Ëèïîâåöêèé, ñêîëüêî ïðîòèâ èìåííî îñîçíàâàåìîé èì
áåññìûñëåííîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ: [...] âñå ýòî î÷åíü, î÷åíü íàïîìèíàåò
ìíå êàêîé-òî îäèí äîëãèé ñëåäñòâåííûé ýêñïåðèìåíò... íàñòîÿùåå
ïðåñòóïëåíèå  çàâîäèòü, ðîæàòü ÷åëîâåêà, êèäàòü åãî âî âñþ ýòó æèçíü,
îáúÿñíÿòü, ÷òî ñêîðî íè÷åãî íå áóäåò è íèêòî íèêîìó íå ñìîæåò ïîìî÷ü...
Òåïåðü ó ìåíÿ îïðåäåëåííî íåò íèêàêèõ ïðèâÿçàííîñòåé, òåïåðü ÿ òî÷íî
ïîíÿë, ÷òî ìåíÿ  íåò, çíà÷èò, è êîíöà íå áóäåò... ðàç ìåíÿ íåò?4.

4 Öèò. ïî ñò. Ì. Ëèïîâåöêîãî, Òåàòð íàñèëèÿ â îáùåñòâå ñïåêòàêëÿ: ôèëîñîôñêèå
ôàðñû Âëàäèìèðà è Îëåãà Ïðåñíÿêîâûõ, Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå 2005, ¹ 73, ñ. 276.
Ê ñîæàëåíèþ, Ì. Ëèïîâåöêèé íå óêàçûâàåò â ñâîåé ñòàòüå, íà êàêîé èìåííî âàðèàíò òåêñòà
áðàòüåâ Ïðåñíÿêîâûõ îí ññûëàåòñÿ. Â èçâåñòíîì íàì èçäàíèè (Áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû, The Best:
Ïüåñû, Ìîñêâà 2005) òåêñò Èçîáðàæàÿ æåðòâó îòëè÷àåòñÿ îò öèòèðóåìîãî Ëèïîâåöêèì.
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Óíè÷òîæèâ ïðèâÿçàííîñòè, Âàëÿ îòêàçûâàåòñÿ îò êàêîé áû òî íè áûëî
êîììóíèêàöèè, ðåøèâ òàêèì îáðàçîì äëÿ ñåáÿ è ïðîáëåìó ñàìîèäåíòèôèêàöèè, è íåðàçðåøèìîñòü àáñóðäíîñòè áûòèÿ.
Êàòåãîðèÿ íàñèëèÿ, íåñîìíåííî, ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìîé ëè÷íîé
èäåíòèôèêàöèè è øèðå  êðèçèñîì èäåíòè÷íîñòè. Ïî ìûñëè Ðåíå Æèðàð,
àâòîðà êóëüòóðîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè íàñèëèÿ, êóëüòóðà ñïîñîáñòâóåò
ôîðìèðîâàíèþ æåëàíèÿ èäåíòèôèêàöèè ñ äðóãèì, åãî áûòèå âûñòàâëÿåòñÿ
êàê îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ, íî æåëàíèå ïîäðàæàòü äðóãîìó [...] íåñåò
â ñåáå âíóòðåííåå ïðîòèâîðå÷èå: ïîáóæäàÿ ïîäðàæàòü äðóãîìó, îíî
â ìîìåíò èäåíòèôèêàöèè óñòðàíÿåò òî ñàìîå ðàçëè÷èå, êîòîðîå ïèòàëî
âîçìîæíîñòü óòâåðäèòüñÿ â áûòèè ÷åðåç äðóãîãî êàê îáðàçåö. Äðóãîé òîãäà
îêàçûâàåòñÿ è îñíîâàíèåì è ïðåïÿòñòâèåì ìîåé èäåíòèôèêàöèè â áûòèè,
à ïîòîìó ñðåäñòâîì ìîåãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ ñòàíîâèòñÿ íàñèëèå5.
Áåçóñëîâíî, êðèçèñ èäåíòè÷íîñòè îïðåäåëÿåò äðàìàòèçì íå òîëüêî
â ðóññêîé êóëüòóðå, íî è â êóëüòóðå ïîñòìîäåðíà â öåëîì. Â ÷àñòíîñòè,
â íîâåéøåì ôèëîñîôñêîì èññëåäîâàíèè ýòîãî ôåíîìåíà îòìå÷àåòñÿ, ÷òî
ìîæíî óñòàíîâèòü íå ïñèõèàòðè÷åñêèé, à ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé ñìûñë
ïîíÿòèÿ êðèçèñà èäåíòè÷íîñòè, êîòîðûé âèäèòñÿ èìåííî â îòñóòñòâèè
î÷åâèäíîãî è åñòåñòâåííîãî îáðàçà ñàìîãî ñåáÿ6, îäíàêî ñîâðåìåííûé
÷åëîâåê íå ìîæåò âîñïðèíèìàòü â êà÷åñòâå åñòåñòâåííîãî íè îäíî èç òåõ
ìåñò, êîòîðûå îí çàíèìàåò â ìèðå è îáùåñòâå7. Â ýòîì ïðîòèâîðå÷èè
(ïîñòîÿííîì ñòðåìëåíèè ÷åëîâåêà ê îïðåäåëåíèþ ñîáñòâåííîé
èäåíòè÷íîñòè è íåâîçìîæíîñòè îïðåäåëèòü åå) è çàêëþ÷àåòñÿ äðàìàòèçì
ñóùåñòâîâàíèÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.
Ïîïûòêè ãåðîåâ ïîäòâåðäèòü ñâîå èíäèâèäóàëüíîå áûòèå, çàÿâèòü
î ñâîåì ñóùåñòâîâàíèè ÷àñòî ñîñòàâëÿåò îñíîâó ñþæåòà ïüåñ Íîâîé
äðàìû. Åñëè æå â ïüåñå ïîÿâëÿåòñÿ ïåðñîíàæ, êîòîðûé íå ïàðèòñÿ ïî
ýòîìó âîïðîñó, íàõîäèòñÿ òîò, êòî çàñòàâëÿåò åãî (÷àñòî äåéñòâèòåëüíî
ïîñðåäñòâîì íàñèëèÿ) îïðåäåëèòüñÿ ñ òåì, êòî îí: àðòåôàêò èëè
îðãàíîìèíåðàëüíûé ñóáñòðàò (Êóëüòóðíûé ñëîé áð. Äóðíåíêîâûõ). Èñòîêè
òèïîâ ñòðóêòóðû, ïîñòðîåííûõ íà ðåøåíèè ãåðîåì ïðîáëåìû
ñàìîèäåíòèôèêàöèè, îáíàðóæèâàþòñÿ â êëàññè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ.
Â Íîâîé äðàìå ïîäîáíûé òèï ñòðóêòóðû ñòàë îñíîâíûì. Ñîñðåäîòî÷åííîñòü íà ïðîáëåìå èäåíòè÷íîñòè, â ÷àñòíîñòè, îáúÿñíÿåò èíòåðåñ
5
6
7

Ñì.: À.Þ. Øåìàíîâ, Ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ ÷åëîâåêà è êóëüòóðà, Ìîñêâà 2007, ñ. 27.
Ibidem, ñ. 26.
Ibidem, ñ. 25.
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Íîâîé äðàìû ê ïîäðîñòêîâîìó è þíîøåñêîìó ñîçíàíèþ, êîòîðîå êàê ðàç
õàðàêòåðèçóåòñÿ îòñóòñòâèåì èäåíòè÷íîñòè (ïüåñû Ñîáèðàòåëü ïóëü; Ëåòî,
êîòîðîãî íå âèäåëè âîâñå è äð. Þ. Êëàâäèåâà; Ïëàñòèëèí Â. Ñèãàðåâà
è äð.). Îäíàêî íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî â ñîâðåìåííîé Íîâîé äðàìå
îòðàæåíà íå ïðîáëåìà êðèçèñà èäåíòè÷íîñòè ñàìà ïî ñåáå, èëëþñòðàòèâíî
ïðåäñòàâëåííàÿ â îäíîì èç ãóìàíèòàðíî-äèñöèïëèíàðíûõ àñïåêòîâ
(ïñèõîëîãè÷åñêîì, ñîöèîëîãè÷åñêîì, ïîëèòîëîãè÷åñêîì è ò.ï.), à ïðåæäå
âñåãî åå îñîáîå ýñòåòè÷åñêîå âèäåíèå, äðàìàòè÷åñêèé îáðàç êðèçèñà
èäåíòè÷íîñòè.
Â õîäå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ àâòîðà â ðàçëè÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîâðåìåííîé äðàìàòóðãèè, ñîâìåñòíîé ðàáîòå
ñ Ñ.Ï. Ëàâëèíñêèì íàä ñòàòüÿìè Êàðòà ñîâðåìåííîé ðóññêîé äðàìû:
îïûò òèïîëîãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ (íà ìàòåðèàëå äðàìàòóðãèè äâèæåíèÿ
Íîâàÿ äðàìà)8, Æàíðîâûå ìîäèôèêàöèè íîâåéøåé ðóññêîé äðàìû: îïûò
òèïîëîãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ9 áûëî âûÿâëåíî, ÷òî îïîðîé äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ãðóïïèðîâêè ïüåñ ðàçíûõ àâòîðîâ Íîâîé äðàìû è ñðàâíåíèÿ èõ
ñòðóêòóð ìîæåò ïîñëóæèòü îäíà èç êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ ìîäèôèêàöèé
êðèçèñà ÷àñòíîé æèçíè  äðàìàòè÷åñêèé îáðàç êðèçèñà èäåíòè÷íîñòè,
êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ ñâîåîáðàçèå êîíôëèêòà äðàìàòóðãèè äàííîãî
äâèæåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, íàìè áûë îáíàðóæåí åäèíûé ïðèçíàê, êîòîðûé
ìîæíî ïîëîæèòü â îñíîâó êëàññèôèêàöèè ÿâëåíèé Íîâîé äðàìû,
à èìåííî  òèï êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè, â ñâîþ î÷åðåäü, îáóñëîâëåííûé òåì
èëè èíûì òèïîì ãåðîÿ.
Îáîçíà÷èì íà÷àëüíûå ãðàíèöû ïîíÿòèÿ èäåíòè÷íîñòè, êîòîðîå
â äàëüíåéøåì áóäåò êîððåêòèðîâàòüñÿ â õîäå îáðàùåíèÿ ê êîíêðåòíîìó
ìàòåðèàëó. Èäåíòè÷íîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ãóìàíèòàðíûìè
íàóêàìè è ãîðàçäî ÷àùå óïîòðåáëÿåòñÿ â ñî÷åòàíèè ñî ñëîâîì êðèçèñ, ÷åì
ñàìî ïî ñåáå10. Âàæíîå äëÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîíÿòèå èäåíòèôèêàöèÿ/

8

Ñ.Ï. Ëàâëèíñêèé, È.Ì. Áîëîòÿí, Êàðòà ñîâðåìåííîé ðóññêîé äðàìû: îïûò
òèïîëîãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ (íà ìàòåðèàëå äðàìàòóðãèè äâèæåíèÿ Íîâàÿ äðàìà), [â:] Ñöåíà
æèçíè â ðóññêîé äðàìå XX âåêà, ÷àñòü III: Ïîýòèêà ñîâðåìåííîé ðóññêîé äðàìû:
Ìàòåðèàëû ×åòâåðòîé ãóìàíèòàðíîé êîíôåðåíöèÿ Ñöåíà æèçíè â ðóññêîé äðàìå XX âåêà
(2022 ìàðòà 2008 ã.), Ìîñêâà 2008, ñ. 513.
9 È. Áîëîòÿí, Æàíðîâûå ìîäèôèêàöèè íîâåéøåé ðóññêîé äðàìû: îïûò òèïîëîãè÷åñêîãî
îïèñàíèÿ, [â:] Íîâåéøàÿ äðàìà ðóáåæà XXXXI âåêîâ: ïðîáëåìà êîíôëèêòà: Ìàòåðèàëû
íàó÷íîïðàêòè÷åñêîãî ñåìèíàðà 1213 àïðåëÿ 2008 ãîäà, Ñàìàðà 2009, ñ. 98106.
10 Âñÿêèé, êòî õî÷åò ïîíÿòü ñîâðåìåííûé ìèð, åäâà ëè äîñòèãíåò ñâîåé öåëè, íå ïîñòèãíóâ
ëîãèêè êðèçèñà èäåíòè÷íîñòè,  óòâåðæäàë Â. Õåñëå. Ñì. Â. Õåñëå, Êðèçèñ èíäèâèäóàëüíîé
è êîëëåêòèâíîé èäåíòè÷íîñòè, Âîïðîñû ôèëîñîôèè 1994, ¹ 10, ñ. 112123.
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àìîèäåíòèôèêàöèÿ ïðåäïîëàãàåò óïîäîáëåíèå, îòîæäåñòâëåíèå ñåáÿ ñ êåìëèáî, ÷åì-ëèáî, â òîì ÷èñëå, ìåíÿ ñî ìíîé (ÿ ñ ñàìîñòüþ)11. Òàêèì
îáðàçîì, èäåíòèôèêàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîñðåäñòâîì
Äðóãîãî (äàæå åñëè ýòîò Äðóãîé  ÿ ñàì).
Àíàëîãè÷íî, èäåíòè÷íîñòü â ñîöèîëîãèè îïðåäåëÿþò êàê
ñîöèàëèçèðîâàííóþ ÷àñòü ñåáÿ12. Â ÷àñòíîñòè, àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå
Ïåòåð è Áðèäæèò Áåðãåðû îòìå÷àþò: Êàæäîå îáùåñòâî ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê âëàäåþùåå ðåïåðòóàðîì èäåíòè÷íîñòåé [...]. Íî
ïðåäíàçíà÷åíà ëè èäåíòè÷íîñòü èëè äîñòèãíóòà, â ëþáîì ñëó÷àå îíà
óñâàèâàåòñÿ èíäèâèäîì ÷åðåç ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè. [...]
Òîëüêî åñëè èäåíòè÷íîñòü ïîäòâåðæäåíà äðóãèìè, ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì,
÷òîáû ýòà èäåíòè÷íîñòü ñòàëà ðåàëüíîé äëÿ èíäèâèäà, óäåðæèâàþùåãî åå.
Äðóãèìè ñëîâàìè èäåíòè÷íîñòü  ýòî ïðîäóêò âçàèìîäåéñòâèÿ
èäåíòèôèêàöèè è ñàìîèäåíòèôèêàöèè13. Òî åñòü ñîáñòâåííî èäåíòèôèêàöèÿ ïðîÿñíÿåòñÿ ÷åðåç âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè, à ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ
(èëè ñàìîîïðåäåëåíèå)  ÷åðåç òîæäåñòâî ÷åëîâåêà ñî ñâîèì àíòðîïíûì
ïîòåíöèàëîì èëè íàìåðåííî âûáðàííîé ðîëüþ.
Äèñãàðìîíèÿ ìåæäó «ÿ» è «ñîöèàëüíûì ÿ» ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ
ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðè÷èí êðèçèñà èäåíòè÷íîñòè,  óêàçûâàåò Â. Õåñëå.
Èìåííî ïîýòîìó äðóãèå ëþäè ÿâëÿþòñÿ óãðîçîé äëÿ ìîåé èäåíòè÷íîñòè íå
òîëüêî èç-çà èõ ìíåíèé îáî ìíå: îíè ìîãóò óãðîæàòü åé äàæå ïðîñòî ñâîèì
ñóùåñòâîâàíèåì14 . Îòñþäà â ñîâðåìåííîé äðàìå (äà è â öåëîì  â êóëüòóðå)
 æåñòû íàñèëèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ãåðîé ëèáî ðåøàåò ñâîþ ïðîáëåìó
èäåíòèôèêàöèè, ëèáî çàùèùàåò ñâîþ èäåíòè÷íîñòü.
Ïåðåâåäåì óêàçàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå, ôèëîñîôñêèå ïîíÿòèÿ
â ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèå. Íîâûé, àâòîíîìíûé ñóáúåêò, ñàìîöåííàÿ ëè÷íîñòü,
ÿ-äëÿ-ñåáÿ  îòêðûòèå ïîýòèêè ìîäàëüíîñòè, êîòîðîå è ïðèâåëî
ê ïåðåîñìûñëåíèþ îòíîøåíèé ÿ è äðóãîãî. Èíà÷å ãîâîðÿ, íà
ïîíèìàíèå ëè÷íîñòè áûë ðàñïðîñòðàíåí ïðèíöèï äîïîëíèòåëüíîñòè,
 îòìå÷àåò Ñ.Í. Áðîéòìàí,  è îíà ïðåäñòàëà êàê èçìåíÿþùàÿñÿ âíóòðåííÿÿ

11 Îòêðûòèå ôèëîñîôà Ì. Áóáåðà òàêæå ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî ÿ íè÷åãî íå ìîæåò ñêàçàòü
î ñåáå, íå ñîîòíåñÿ ñåáÿ ñ äðóãèì: Íåò ß ñàìîãî ïî ñåáå, åñòü òîëüêî ß îñíîâíîãî ñëîâà
ß  Òû è ß îñíîâíîãî ñëîâà ß  Îíî. Ì. Áóáåð, ß è Òû, [â:] idem, Äâà îáðàçà âåðû,
ïåðåâîä ñ íåì. ïîä ðåä. Ï.Ñ. Ãóðåâè÷à, Ñ.ß. Ëåâèò, Ñ.Â. Ëåçîâà., Ìîñêâà 1995, ñ. 16.
12 Ï.Ë. Áåðãåð, Á. Áåðãåð, Ñîöèîëîãèÿ: Áèîãðàôè÷åñêèé ïîäõîä, [â:] Ëè÷íîñòíîîðèåíòèðîâàííàÿ ñîöèîëîãèÿ, Ìîñêâà 2004, ñ. 88.
13 Ibidem, ñ. 8889.
14 Â. Õåñëå, op. cit.
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ìåðà «ÿ» è «äðóãîãî», êàê ïîäâèæíîå, ìîäàëüíîå, «äâóõïîëþñíîå» èõ
âçàèìîîòíîøåíèå15.
Ãåðîé äðàìû êàê îñîáàÿ ôîðìà õóäîæåñòâåííîãî çàâåðøåíèÿ
ïðåäñòàâëåíèé àâòîðà î ìèðå, íåñîìíåííî,  ãëàâíûé íîñèòåëü
èçîáðàæàåìîãî êðèçèñà. Òèï ãåðîÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîîòíîñèòñÿ ñ îñîáûì
òèïîì êîíôëèêòà. Îáðàòèìñÿ ê äîìèíàíòíîìó ðÿäó Íîâîé äðàìû. Íà
íàø âçãëÿä, äðàìàòóðãèÿ äâèæåíèÿ ðåïðåçåíòèðóåò êðèçèñíûå ñîñòîÿíèÿ
÷åòûðåõ òèïîâ èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè:
1) ñóùíîñòíûé (ýâîëþöèîííî-âèäîâîé, ãåíäåðíûé, íàöèîíàëüíûé) 
òîò òèï èäåíòèôèêàöèè, êîòîðûé îïðåäåëÿåò ñóùíîñòü ÷åëîâåêà è íå
ìîæåò áûòü èì èçìåíåí;
2) ñîöèàëüíûé (ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûé, ñåìåéíî-êëàíîâûé,
íàöèîíàëüíî-òåððèòîðèàëüíûé, ðåëèãèîçíî-èäåîëîãè÷åñêèé è äð.)  òîò
òèï èäåíòèôèêàöèè, êîòîðûé çàäàåò ñîöèóì è îòíîøåíèÿ ëè÷íîñòè ñ íèì
 ñîöèàëüíûå ðîëè è ìàñêè ëè÷íîñòè;
3) êóëüòóðíûé  òîò òèï èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè, êîòîðûé çàäàåòñÿ
êóëüòóðíûìè ðàìêàìè (â Íîâîé äðàìå ïðåæäå âñåãî  ëèòåðàòóðîé
è êèíåìàòîãðàôîì), èñòîðè÷åñêèìè è ìèôîëîãè÷åñêèìè êîäàìè;
4) äóõîâíûé (ñ íèì, ïîìèìî ñîáñòâåííî äóõîâíîãî, ñâÿçàí
è ýâîëþöèîííî-âèäîâîé òèï)  òîò òèï èäåíòèôèêàöèè, êîòîðûé
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ìåòàôèçè÷åñêèé, ýêçèñòåíöèàëüíûé, ëè÷íûé äóõîâíûé
îïûò16 ëè÷íîñòè.
Âûäåëåííûå êðèçèñíûå ñîñòîÿíèÿ ÷åòûðåõ òèïîâ èäåíòèôèêàöèè
ñâÿçàíû ñ ÷åòûðüìÿ òèïàìè ãåðîÿ Íîâîé äðàìû è ÷åòûðüìÿ òèïàìè
êîíôëèêòà, êîòîðûå ìû è ïðåäëàãàåì ïîëîæèòü â îñíîâó êëàññèôèêàöèè.

15
16

Ñ.Í. Áðîéòìàí, Èñòîðè÷åñêàÿ ïîýòèêà, Ìîñêâà 2001, ñ. 257258.
Ëè÷íûé äóõîâíûé îïûò ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ ðåëèãèîçíî-èäåîëîãè÷åñêèì óðîâíåì
èäåíòèôèêàöèè, ò.å. ñ ñèñòåìîé öåííîñòåé, ïðåäëàãàåìîé öåðêîâüþ, îáùèíîé èëè ñîöèàëüíîé
ãðóïïîé, íî îïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè, ëè÷íûìè
îòíîøåíèÿìè ñ Áîãîì: íå ÿ ïðàâîñëàâíûé, à, íàïðèìåð, ÿ ÷óâñòâóþ Áîãà, ÿ ëþáëþ Áîãà
è ò.ï.
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ÒÈÏÎËÎÃÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÍÎÂÎÉ ÄÐÀÌÛ
Òèï ãåðîÿ

Òèï
êîíôëèêòà

I. Ñàìîîïðåäåëÿþùàÿñÿ
â ñâîåé áèîãðàôèè
è ýâîëþöèè ëè÷íîñòü

Êîíôëèêò ñ ñàìèì ñîáîé êàê
ñ Äðóãèì (ïðîøëûì,
íàñòîÿùèì, áóäóùèì)

II. Ñàìîðàçîáëà÷àþùàÿñÿ
è ðàçîáëà÷àþùàÿ ñîöèóì
ëè÷íîñòü êàê ñîöèàëüíàÿ
åäèíèöà

Êîíôëèêò ñ ñîöèàëüíûìè
Äðóãèìè

III. Ñàìîîïðåäåëÿþùàÿñÿ
÷åðåç êóëüòóðó è
ñâÿçàííûå ñ íåé ìèôû
ëè÷íîñòü

Êîíôëèêò ñ ñàìèì ñîáîé êàê
êóëüòóðíûì Äðóãèì è/èëè
Äðóãèìè êàê êóëüòóðíûìè
àðòåôàêòàìè è/èëè
íîñèòåëÿìè èíûõ, ÷óæèõ
öåííîñòåé
Êîíôëèêò ñ Äðóãèì êàê
„÷óæèì. Â êà÷åñòâå
„÷óæîãî âûñòóïàåò Âûñøåå
Íà÷àëî, Áîã

IV. Ñàìîîïðåäåëÿþùàÿñÿ
è ñàìîðàçîáëà÷àþùàÿñÿ
ëè÷íîñòü êàê ×åëîâåê
(ïðåäñòàâèòåëü ðîäà
÷åëîâå÷åñêîãî)

Çíàêîâûå òåêñòû
Êàê ÿ ñúåë ñîáàêó, Îäíîâðåìåííî
Å. Ãðèøêîâöà;
Íå ïðî ãîâîðåííîå Ì. Ïîêðàññà;
Ïðî ìîþ ìàìó è ïðî ìåíÿ
Å. Èñàåâîé
Ïëàñòèëèí Â. Ñèãàðåâà;
Èçîáðàæàÿ æåðòâó áð.
Ïðåñíÿêîâûõ;
äðàìàòóðãèÿ-âåðáàòèì (Âîéíà
ìîëäàâàí çà êàðòîííóþ êîðîáêó
À. Ðîäèîíîâà è äð.)
Òðè äåéñòâèÿ ïî ÷åòûðåì
êàðòèíàì Â. Äóðíåíêîâà;
Ïëåííûå äóõè áð. Ïðåñíÿêîâûõ

Êèñëîðîä, Áûòèå ¹ 2, Èþëü
È. Âûðûïàåâà

Îïðåäåëèòü òèï êîíôëèêòà â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ìîæíî,
ïðîÿñíèâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîìèíàíòîé ñàìîîïðåäåëåíèÿ äëÿ ãåðîåâ: íà ÿçûêå
ïüåñ Íîâîé äðàìû  ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå, ðàçîáðàòüñÿ ñ äðóãèìè,
ðàçîáðàòüñÿ ñ êóëüòóðîé èëè ðàçîáðàòüñÿ ñ Áîãîì? Ïðè ýòîì òî, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ äîìèíàíòîé â îäíîì òèïå êîíôëèêòà, ìîæåò âûñòóïàòü ñóáäîìèíàíòîé â äðóãîì. Íàïðèìåð, â ïüåñå Þ. Êëàâäèåâà Ïîéäåì, íàñ æäåò
ìàøèíà êîíôëèêòíàÿ äîìèíàíòà  ñòîëêíîâåíèå ìå÷òû ãåðîèíü
 ïðîâåñòè îäèí äåíü êàê ñòåðâû, êîòîðûì ïëåâàòü íà âñå è íà âñåõ
 ñîáñòâåííî ñ òåìè, êîìó ÷òî èçíàñèëîâàòü, ÷òî óáèòü, ÷òî âûñìîðêàòüñÿ
 âñå ðàâíî.... Èíòåðåñíî, ÷òî èäåíòèôèêàöèÿ äåâóøåê â èõ íîâîé ðîëè
ïðîèñõîäèò ÷åðåç îòîæäåñòâëåíèå ñåáÿ ñ ãåðîÿìè áîåâèêîâ è âåñòåðíîâ
 Òåëüìó è Ëóèçó, Áîííè è Êëàéäà. Ïîïûòêà îïðåäåëåíèÿ ñìûñëà æèçíè
è îáúÿñíåíèÿ óñòðîéñòâà âñåãî ìèðîçäàíèÿ ÷åðåç ñêàíäèíàâñêóþ ìèôîëîãèþ (äåðåâî Èããäðàçèëü, êîòîðîå â èíòåðïðåòàöèè ãåðîèíè è åñòü
÷åëîâå÷åñêèé ìèð) è èçìåíåíèå ýòîé ïîçèöèè ê ôèíàëó ïüåñû (êàê ðàç
÷åðåç îñíîâíîé êîíôëèêò) èëëþñòðèðóåò 4-ûé òèï êîíôëèêòà (ïî íàøåé
òèïîëîãèè), íî äëÿ äàííîé ïüåñû áóäåò ñóáäîìèíàíòîé.
Â ñâîþ î÷åðåäü, âîçìîæíî îïðåäåëåíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ ñþæåòà
Íîâîé äðàìû, ñâÿçàííûõ ñ òîòàëüíîé ñàìîðåôëåêñèåé; ïîñëåäîâàòåëüíûì

Äðàìàòóðãèÿ äâèæåíèÿ Íîâàÿ äðàìà è êðèçèñ èäåíòè÷íîñòè...

33

èñïûòàíèåì ñîöèóìîì; èñïûòàíèåì ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé;
èñïûòàíèåì ÿçûêîì êóëüòóðû.
Îòãðàíè÷èòü îäèí òèï ñþæåòà îò äðóãîãî ìîæíî, îïðåäåëèâ,
îòíîøåíèå ãåðîÿ ê ìèðîïîðÿäêó:
1) ìèðîïîðÿäîê íà ïåðèôåðèè ñîçíàíèÿ ãåðîÿ, àêöåíò íà óíèâåðñàëüíîì, îáùåì è â òî æå âðåìÿ èíäèâèäóàëüíîì îïûòå, ïîçâîëÿþùåì
äîñòè÷ü êàòàðñè÷åñêîãî åäèíåíèÿ ñ ìèðîì ÷èòàòåëÿ/çðèòåëÿ;
2) ìèðîïîðÿäîê çàõâàòûâàåò ëè÷íîñòü, ïîãëîùàåò åå è ëèáî îáðàùàåò
â òèïû, áåçëè÷íûõ, áåñ÷óâñòâåííûõ, áåçðàçëè÷íûõ ïåðñîíàæåé, ëèáî
óíè÷òîæàåò;
3) ìèðîïîðÿäîê äëÿ ãåðîÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ åãî êóëüòóðíûì ïîëåì,
âíóòðè êîòîðîãî îí íàõîäèòñÿ è â êîòîðîì ïåðåìåøàíû ÷àñòî íå îòðåôëåêñèðîâàííûå ñîçíàíèåì ãåðîÿ èñòîðè÷åñêèå, ìèôîëîãè÷åñêèå,
êóëüòóðíûå ðåàëèè;
4) ãåðîé ïðîòèâîïîñòàâëÿåò íåïðàâèëüíîìó ìèðîïîðÿäêó ñàìîðàñêðûòèå, ñàìîðàçîáëà÷åíèå ñåáÿ êàê ëè÷íîñòè è òåì ñàìûì îáëè÷àåò åãî.
Ïðè ïåðâîì òèïå êîíôëèêòà ïðîèñõîäèò îòäåëåíèå îáðàçà îò èñòî÷íèêà
 ÿ ñòàíîâëþñü äëÿ ñåáÿ äðóãèì, ÿ îò÷óæäåí. ß ðàññìàòðèâàþ ñåáÿ êàê
×óæîãî è ïûòàþñü ñîîòíåñòè ñåáÿ ñ íèì è ëèáî ñîåäèíèòüñÿ, ëèáî
îòäåëèòüñÿ îêîí÷àòåëüíî. Ýòî òîòàëüíàÿ ñàìîðåôëåêñèÿ ïîä÷èíÿåò ñåáå âñå
ýëåìåíòû ñþæåòà.
Ïðè òèïå ñþæåòà  ïîñëåäîâàòåëüíîå èñïûòàíèå ñîöèóìîì  âîçìîæíî
íåñêîëüêî äðàìàòè÷åñêèõ ñèòóàöèé: êòî-òî ïðèõîäèò ñî ñòîðîíû
è èñïûòûâàåò ìèð ãåðîåâ (Çåìëåìåð Í. Êîëÿäû, àíàëîãè÷íî  Íà äíå
Ì. Ãîðüêîãî); ãåðîé ïîñëåäîâàòåëüíî èñêëþ÷àåòñÿ èç ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ
èíñòèòóòîâ è èç ñàìîé æèçíè (Ïëàñòèëèí Â. Ñèãàðåâà); ãåðîè ñàìè
èñïûòûâàþò ñóäüáó è ïîäâåðãàþò ñåáÿ îïàñíîñòè (Âûõîäà íåò
Ã. Àõìåòçÿíîâîé, Ïîéäåì, íàñ æäåò ìàøèíà Þ. Êëàâäèåâà) è äð. Ýòîò òèï
êîíôëèêòà õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàññîãëàñîâàíèåì ÿçûêîâûõ íîðì, ïåðèôåðèéíûì
ïîëîæåíèåì êóëüòóðíîãî îáðàùåíèÿ, êîãäà ÿçûê äåìîíñòðèðóåò
èñêëþ÷èòåëüíî òîòàëüíîå îò÷óæäåíèå îäíîãî ãåðîÿ îò äðóãîãî. Íåò íè÷åãî
áîëåå ñòðàøíîãî äëÿ ÷åëîâåêà, ÷åì äðóãîé ÷åëîâåê, êîòîðîìó íåò äî íåãî
íèêàêîãî äåëà,  ïèñàë Î.Ý. Ìàíäåëüøòàì.  Ãëóáîêèé ñìûñë èìååò
êóëüòóðíîå ïðèòâîðñòâî, âåæëèâîñòü, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìû åæåìèíóòíî
ïîä÷åðêèâàåì èíòåðåñ äðóã ê äðóãó17 . Êîíôëèêò ñ ñîöèàëüíûìè Äðóãèìè
â ïüåñàõ Íîâîé äðàìû  ýòî êîíôëèêò ìåæäó æåðòâîé è íåíàâèäÿùèì,
17

Î.Ý. Ìàíäåëüøòàì, Î ñîáåñåäíèêå, [â:] idem, Ñî÷èíåíèÿ, Åêàòåðèíáóðã 2003, ñ. 569577.
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æåðòâîé è íàñèëüíèêîì, æåðòâîé è ëþáûì ïðîõîäÿùèì ìèìî ÷åëîâåêîì, íî
íå ñ ìèðîïîðÿäêîì â öåëîì.
Òðåòèé òèï ñþæåòà òàêæå èìååò ñâîè äðàìàòè÷åñêèå ñèòóàöèè:
êóëüòóðíûå ðåàëèè ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì ðåôëåêñèè è/èëè èãðû Àâòîðà
(Òðè äåéñòâèÿ ïî ÷åòûðåì êàðòèíàì, Ãîëóáîé âàãîí Â. Äóðíåíêîâà;
Âàëåíòèíîâ äåíü È. Âûðûïàåâà; Êóõíÿ Ì. Êóðî÷êèíà; Ïëåííûå äóõè áð.
Ïðåñíÿêîâûõ); êóëüòóðíûå ðåàëèè èñïîëüçóþòñÿ àâòîðîì/ãåðîåì äëÿ
äåìîíñòðàöèè ñâîèõ èäåé (Ñìåðòü Èëüè Èëüè÷à Ì. Óãàðîâà; Äåêàáðèñòû,
èëè Â ïîèñêàõ Øàìáàëû Ä. Ïðèâàëîâà), ëèáî äàæå  äëÿ ðåøåíèÿ ëè÷íûõ
ïðîáëåì Àâòîðà (Ïàâëèê  ìîé áîã Í. Áåëåíèöêîé); ñòîëêíîâåíèå
«îáûäåííîãî ãåðîÿ» ñ «êóëüòóðíûì» ïåðñîíàæåì (Ëóíîïàò Ì. Êóðî÷êèíà)
è äð.
×åòâåðòàÿ ñòðàòåãèÿ âûâîäèò íà ìåòàóðîâåíü è â ñâîþ î÷åðåäü
ïîäðàçóìåâàåò òðåõ÷àñòíóþ ìîäåëü: Áîã è ñàêðàëüíîå  ïðåäñòàâëåíèÿ
ëþäåé î Áîãå è ñàêðàëüíîì (ðàñõîäÿùèåñÿ ñ èñòèíîé)  ÿ, ðàçîáëà÷àþùèé
ýòè ïðåäñòàâëåíèÿ ÷åðåç ãëóìëåíèå, þðîäñòâî. Ýòî òðàäèöèÿ ìåíèïïåè,
êîòîðàÿ õîòü è áûëà ðàçðàáîòàíà Áàõòèíûì ïî îòíîøåíèþ ê ðîìàíó, ðàâíî
ïðèëîæèìà è ê äðàìàòóðãèè Íîâîé äðàìû, â ÷àñòíîñòè, ê òåêñòàì
È. Âûðûïàåâà, òÿãîòåíèå êîòîðûõ ê ýïè÷íîñòè î÷åâèäíî.
Äàííàÿ òèïîëîãèÿ  îäíà èç ïåðâûõ ïîïûòîê îòðåôëåêñèðîâàòü ÿâëåíèå
Íîâîé äðàìû êàê öåëîå è, êîíå÷íî, åùå íóæäàåòñÿ â óòî÷íåíèÿõ.
Streszczenie
Rosyjski ruch Nowa Drama  kryzys to¿samoci, aspekt socjokulturowy
i literaturoznawczy
Nowa Drama to nazwa ruchu dramaturgiczno-teatralnego, który narodzi³ siê w Rosji na
prze³omie XX i XXI w. Zrzesza on wielu autorów, re¿yserów i aktorów. Celem artyku³u jest przegl¹d
podstawowych reprezentacji rzeczywistoci przedstawionych w rosyjskiej dramaturgii: kategorii przemocy i dramatycznego obraz kryzysu to¿samoci.
Autorka wydziela cztery typy kryzysu to¿samoci: istotowy, socjalny, kulturowy i duchowy,
które odpowiadaj¹ czterem typom bohaterów i czterem typom konfliktu. Sta³y siê one podstaw¹
typologicznego opisu konfliktów i fabu³ tekstów ruchu Nowa Drama.
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Summary
The Russian movement New Drama and the identity crisis: socio-cultural
and philological aspects
New Drama is the name of a theatrical-dramatic movement born in Russia in the end of XXbeginning of XXI century. It brings together many authors, directors and actors. The article describes
principal representations of the reality appearing in the contemporary Russian dramaturgy: the category of violence and the dramatic image of the identity crisis. Representations of four types of
identification are discussed: essential, social, cultural and spiritual  which are the basis of the first
typology of the New Dramas conflict situations, characters and plots.
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Ïîåòèêà ðîìàíòè÷íî¿ ìîíîêóëüòóðíîñò³
òà ïèòàííÿ ä³àëîã³÷íîñò³
ªâðîïåéñüê³ òà ñëîâÿíñüê³ ë³òåðàòóðè äîáè ðîìàíòèçìó  ó ÷àñ
ñòàíîâëåííÿ ïî÷óòò³â åòí³÷íî¿ é êóëüòóðíî¿ îêðåì³øíîñò³  ó á³ëüø³é ì³ð³
ðîçâèâàëèñÿ ï³ä ïåðåìîæíèì íàòèñêîì ³ñòîðè÷íèõ âèïðîáóâàíü, í³æ
ë³òåðàòóðà ïîïåðåäí³õ åïîõ. Ïîä³¿, â ÿêèõ çàä³ÿí³ áóëè âåëèê³ íàðîäí³ ìàñè,
ñïîíóêàëè äî óñâ³äîìëåííÿ îñîáëèâî¿ äîë³ îêðåìèõ íàðîä³â, ñïðèÿëè
ïîñèëåííþ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ³ñòîðè÷íî¿ ñàìîáóòíîñò³ ³ ï³çí³øå
ï³ääàâàëèñÿ ð³çíîìàí³òíèì ³ñòîð³îñîôñüêèì ³íòåðïðåòàö³ÿì. Îäíî÷àñíî
ç öèì â ë³òåðàòóðàõ â³äáóâàëîñÿ àêòèâíå ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ ë³òåðàòóðíîåñòåòè÷íèõ íîðì, ÿê³ âïëèíóëè íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê íàö³îíàëüíèõ
ë³òåðàòóð. Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî â çàëåæíîñò³ â³ä ³ñòîðè÷íèõ óìîâ
ðîìàíòè÷í³ ñëîâÿíñüê³ ë³òåðàòóðè àñèì³ëþâàëè çàãàëüí³ ðîìàíòè÷í³
ïðèíöèïè, òàê³ ÿê ³ñòîðèçì, íàðîäí³ñòü, ôîëüêëîðèçì òà òâîð÷î òðàíñôîðìóâàëè ¿õ íà ð³äíîìó ´ðóíò³, æèâëÿ÷èñü ïðè öüîìó, íàñàìïåðåä, âëàñíîþ
êóëüòóðíîþ òðàäèö³ºþ ³ â³äòâîðþþ÷è òàêèì ÷èíîì âëàñíó êàðòèíó ñâ³òó.
Ñàìå òîìó ìè ãîâîðèìî ïðî ìîíîêóëüòóðí³ñòü ðîìàíòè÷íî¿ äîáè, ùî
ïðîÿâëÿëàñÿ ó ïåðåâàæíîìó äîì³íóâàíí³ îäí³º¿ íàðîäíî¿ êóëüòóðè,
ôîðìóâàíí³ îðèã³íàëüíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, çáàãà÷åíí³ âëàñíèõ
òðàäèö³é, ìîâè ³ ë³òåðàòóðè. Ìîíîêóëüòóðí³ñòü ó òàêîìó ñåíñ³ ïåðåãóêóºòüñÿ
³ç ðîçóì³ííÿì ìîíîôîí³÷íîñò³ çà Ìèõàéëîì Áàõò³íèì, ÿêà, íà éîãî äóìêó,
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çîñåðåäæåíîñò³ âñüîãî çíà÷èìîãî ³ âàðò³ñíîãî äîâêîëà îäíîãî
öåíòðó-íîñ³ÿ. ßê çàçíà÷àâ ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê,
Äàæå òàì, ãäå äåëî èäåò î êîëëåêòèâå, î ìíîãîîáðàçèè òâîðÿùèõ ñèë,
åäèíñòâî âñå æå èëëþñòðèðóåòñÿ îáðàçîì îäíîãî ñîçíàíèÿ: äóõà íàöèè, äóõà
íàðîäà, äóõà èñòîðèè è ò.ï. Âñå çíà÷èìîå ìîæíî ñîáðàòü â îäíîì ñîçíàíèè è
ïîä÷èíèòü åäèíîìó àêöåíòó; òî æå, ÷òî íå ïîääàåòñÿ òàêîìó ñâåäåíèþ,
 ñëó÷àéíî è íåñóùåñòâåííî1.
1

M. Áàõòèí, Ïðîáëåìû ïîýòèêè Äîñòîåâñêîãî, Ìîñêâà 1963, ñ. 46.
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Ï³äòâåðäæóº öþ òåçó ³ñòîð³ÿ é ïîåòèêà óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿
ë³òåðàòóð äîáè ðîìàíòèçìó.
Äëÿ óêðà¿íñüêîãî ðîìàíòèçìó õàðàêòåðíå ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ
³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî (³ñòîð³îãðàô³÷íèé ïðåðîìàíòèçì) ³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³
(ôîëüêëîðèñòè÷íèé ïðåðîìàíòèçì), ñïðÿìîâàíå íå òàê ïðîòè êëàñèöèçìó,
ÿê ïðîòè áóðëåñêíèõ ³ òðàâåñò³éíèõ òðàäèö³é. Íîâå ïîêîë³ííÿ ðîìàíòèê³â,
ùî çÿâèëîñÿ íà ìåæ³ 3040-õ ðð. Õ²Õ ñò. (Ò. Øåâ÷åíêî, Ï. Êóë³ø)
ïîøèðþâàëî ³äå¿, ùî ìàëè âèðàçíå íàö³îíàëüíî-ïîë³òè÷íå çàáàðâëåííÿ. Íà
öüîìó åòàï³ ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü ðîìàíòèê³â åâîëþö³îíóâàëà â³ä ñòèë³çàö³¿
íàðîäíèõ ï³ñåíü äî ôîðìóâàííÿ ³ìàíåíòíî ïîåòè÷íèõ òâîð³â, â³äáóëîñÿ
óòâåðäæåííÿ æàíð³â ïîáóòîâî¿, ³ñòîðè÷íî¿, ë³ðî-åï³÷íî¿ ïîåìè, áàëàäè,
³ñòîðè÷íîãî ðîìàíó ³ äðàìè, âèðîáëåííÿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè ³ ñòèëþ.
Óêðà¿íñüêèé ðîìàíòèçì, ïîñëóãîâóþ÷èñü òàêîæ âëàñíèìè ô³ëîñîôñüêèìè
ïîãëÿäàìè, íàïðèêëàä, Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, ñòâîðèâ îðèã³íàëüí³ êîíöåïö³¿
íàðîäó, ðîìàíòè÷íî¿ îñîáèñòîñò³, ì³ñ³¿ ïîåòà ³ ïîåç³¿, îïðàöþâàâ ñâîºð³äíèé
ïîãëÿä íà ³ñòîð³þ2.
Ó ñâîþ ÷åðãó ïîëüñüêà ðîìàíòè÷íà ë³òåðàòóðà ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ
ñòîë³òòÿ ôîðìóâàëàñÿ çà óìîâ íàö³îíàëüíî¿ íåâîë³, ùî âïëèíóëî íà
¿¿ õàðàêòåð. Õî÷ âîíà ³ íàðîäæóâàëàñÿ íà êîëèøí³õ ïîëüñüêèõ êðåñàõ
 óêðà¿íñüêèõ, á³ëîðóñüêèõ ³ ëèòîâñüêèõ çåìëÿõ, òî íàéâèùî¿ òî÷êè ðîçâèòêó
äîñÿãëà íà ÷óæèí³, ÿêà ñòàëà ï³ñëÿ ïîðàçêè ïîëüñüêîãî ëèñòîïàäîâîãî
ïîâñòàííÿ 18301831 ðð. ïðèòóëêîì äëÿ âèäàòíèõ òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé 
Àäàìà Ì³öêåâè÷à, Þë³óøà Ñëîâàöüêîãî, Ç³´ìóíòà Êðàñ³íñüêîãî. Ïîëüñüêèé
ðîìàíòèçì ôîðìóâàâñÿ ó ãîñòðèõ ïîëåì³êàõ ç ïðåäñòàâíèêàìè êëàñèöèçìó òà
ïîºäíàâ íàðîäíå áà÷åííÿ ñâ³òó ç ôàíòàñòèêîþ, ì³ñòèöèçìîì. Ï³ä ïðèêðèòòÿì
³ñòîðè÷íèõ ³ îð³ºíòàë³ñòè÷íèõ òåíäåíö³é ðîìàíòèêè ïîðóøóâàëè àêòóàëüí³
íàö³îíàëüí³ é ïîë³òè÷í³ ïðîáëåìè. Â åì³´ðàö³éí³é ë³òåðàòóð³ ïåðåâàæàëè
ðîçäóìè íàä ïîøóêàìè øëÿõ³â ïîâåðíåííÿ íåçàëåæíîñò³ Ïîëüù³, ìåñ³àíñüêà
êîíöåïö³ÿ, ðîçãëÿäàëèñÿ ïðîáëåìè ñòîñóíêó äî øëÿõåòñüêî¿ òðàäèö³¿,
³ñòîðè÷íèõ ïåðåì³í òà ðåâîëþö³¿, ðîë³ îñîáèñòîñò³ é íàðîäó â ³ñòîð³¿.
Íàòîì³ñòü ó êðàéîâ³é ïîëüñüê³é ë³òåðàòóð³ äîì³íóâàëî ÿâèùå
óêðà¿íîô³ëüñòâà, ùî âèêëèêàëî îáóðåííÿ òîãî æ òàêè Ì³öêåâè÷à, ÿêèé
ïðîïîíóâàâ óñ³õ ïñåâäîóêðà¿íñüêèõ ïèñàê çñàäèòè ç óêðà¿íñüêîãî êîíÿ, àáî
Þçåôà Êðàøåâñüêîãî, ÿêèé âáà÷àâ ó çãàäàíîìó ÿâèù³ ïðîÿâè õâîðîáè
óêðà¿íîìàí³¿.
2 Äèâ. øèðøå: Ò. Áîâñóí³âñüêà, Ôåíîìåí óêðà¿íñüêîãî ðîìàíòèçìó, ÷. 1: Åòíîãåíåç
³ òåîãåíåç, Êè¿â 1997; Ò. Áîâñóí³âñüêà, Ôåíîìåí óêðà¿íñüêîãî ðîìàíòèçìó, ÷. 2: Åéäåòèêà, Êè¿â
1998; W. Mokry, Literatura i myl filozoficzno-religijna ukraiñskiego romantyzmu, Kraków 1996.
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Ñàìå öÿ óêðà¿íîô³ëüñüêà ë³òåðàòóðà3, ÿêà ó ñâî¿é ñïîòâîðåí³é ôîðì³
äðàòóâàëà ïîëüñüêèõ ïðîðîê³â, ³ ñòàëà â³äõîäîì â³ä ðîìàíòè÷íî¿ ìîíîêóëüòóðíîñò³, ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ä³àëîãó êóëüòóð. Âîíà îòðèìàëà íàçâó
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó òà ïîºäíàëà áàãàòî ë³òåðàòóðíèõ ³ ìèñòåöüêèõ ÿâèù äîáè, ÿê³ âàæêî âêëàñòè â ðàìêè ïîíÿòòÿ
øêîëà. Ðåöåïö³ÿ ö³º¿ ãåòåðîãåííî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ôîðìàö³¿4 õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ëèøå ÷àñòêîâèì âèçíàííÿì ³ çàö³êàâëåííÿì ç áîêó íàö³îíàëüíèõ
ë³òåðàòóðíèõ ñèñòåì, ùî ñêëàëè ¿¿ ï³ä´ðóíòÿ. Ïðî òàêèé ïîìåæ³âíèé
ñîö³îêóëüòóðíèé ñòàòóñ òâîð÷îñò³ ïîëüñüêèõ ðîìàíòèê³â øêîëè ÿñêðàâî
ñâ³ä÷èòü ôàêò, ùî ¿¿ ïðèíöèïè ³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòèðè â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
äâîõ ìàòåðèíñüêèõ êóëüòóð, õî÷à é íå ³íòå´ðîâàí³ äî æîäíî¿ ç íèõ. Öå äàº
ï³äñòàâè äîñë³äíèêàì ãîâîðèòè ïðî ìàð´³íàëüí³ñòü, äðóãîðÿäí³ñòü ÿâèùà.
Óêðà¿íñüêà øêîëà ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó ÿê ïðîäóêò òðèâàëî¿
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿ âèÿâëÿº ðèñè, òèïîâ³ äëÿ
ë³òåðàòóðè ïîãðàíè÷÷ÿ, ³ñòîð³ÿ ÿêî¿ ñÿãàº äàëåêîãî XVI ñò. ³ ïðîäîâæóº
òðèâàòè òàêîæ ó XX ñò. Ë³òåðàòóðà ïîãðàíè÷÷ÿ ñòàíîâèòü ïîºäíàííÿ
åòí³÷íîãî, ìîâíîãî é êóëüòóðíîãî (öèâ³ë³çàö³éíîãî) ð³çíîìàí³òòÿ, ùî
ôîðìóº ¿¿ îñíîâí³ âëàñòèâîñò³. Âîíà îêðåñëþºòüñÿ ÿê ìåæîâèé ôåíîìåí,
÷àñòèíà, ùî áåðå ó÷àñòü ó äâîõ àáî á³ëüøå íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóðàõ,
ïåðåéìàº é ïîºäíóº äåÿê³ ðèñè îñòàíí³õ, ìîäèô³êóº é ãåíåðóº âëàñí³.
¯¿ ïîìåæ³âíèé õàðàêòåð âèçíà÷àºòüñÿ íå ëèøå òîïîãðàô³ºþ é òîïîí³ì³ºþ,
ãåîãðàô³÷íèìè, ïîë³òè÷íî-àäì³í³ñòðàòèâíèìè é ³ñòîðè÷íèìè ÷èííèêàìè,
ôîðìóºòüñÿ íå ëèøå ïîçàë³òåðàòóðíèìè îáñòàâèíàìè (õî÷à öå íå îçíà÷àº,
ùî íå áåðå ¿õ äî óâàãè ³ òâîð÷î íå òðàíñôîðìóº). Ïîãðàíè÷í³ñòü ó öüîìó
êîíòåêñò³ º ñïåöèô³÷íèì òèïîì ïèñüìåíñòâà, îçíàêàìè ÿêîãî º âèõ³ä ïîçà
êàíîíè îêðåìèõ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð, ïîºäíàííÿ ³íîä³ ñóïåðå÷ëèâèõ,
êîíôë³êòíèõ àáî é â³äì³ííèõ âëàñòèâîñòåé  ¿õíþ ñâîºð³äíó ³íòå´ðàö³þ5.
Åêçîòè÷í³ñòü, ïîãëèáëåí³ ïàòð³îòè÷í³ ïî÷óòòÿ, ³ñòîðè÷íà ñâ³äîì³ñòü,
òðàäèö³îíàë³çì, îáñòîþâàííÿ ïîëüñüêîñò³ àáî óêðà¿íñüêîñò³, ÷óòëèâ³ñòü äî
ïîëüñüêèõ àáî óêðà¿íñüêèõ ñèìâîë³â òîòîæíîñò³  öå ñïåöèô³÷í³ äëÿ
3 Íàéïîâí³øå ³ñòîð³ÿ óêðà¿íîô³ëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè âèñâ³òëåíà â ïðàö³ Â. Ãíàòþêà, Íàðèñè
ç ³ñòîð³¿ ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó. Ðîçâèòîê ³ çàíåïàä îäí³º¿ ðîìàíòè÷íî¿ òå÷³¿, [â:] Â. Ãíàòþê,
Óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêà ïðàâîáåðåæíà ðîìàíòè÷íà ë³òåðàòóðà. Âèáðàí³ ïðàö³, â³äïîâ. ðåä.,
óïîðÿäí. òà àâòîð ïåðåäìîâè Ð.Ï. Ðàäèøåâñüêèé, Êè¿â 2009, ñ. 358619.
4 Òàêèé òåðì³í íà ïîçíà÷åííÿ ÿâèùà íåùîäàâíî âïðîâàäèâ Ð. Ðàäèøåâñüêèé. Äèâ. øèðøå:
Ð. Ðàäèøåâñüêèé, Óêðà¿íñüêà øêîëà â ïîëüñüêîìó ðîìàíòèçì³ ÿê ì³æíàö³îíàëüíà
ë³òåðàòóðíà ôîðìàö³ÿ, Ñëîâÿíñüê³ îáð³¿, XIV Ì³æíàðîäíèé ç¿çä ñëàâ³ñò³â (10.09.
 16.09.2008, Îõðèä). Äîïîâ³ä³, âèï. 2, Êè¿â 2008, ñ. 572596.
5 Äèâ. E. Kasperski, Kresy, pogranicza i mity. O metodologii badañ nad literatur¹ kresow¹,
[â:] Literatura i ró¿norodnoæ. Kresy i pogranicza, Warszawa 1996, ñ. 111112.
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ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî ïîãðàíè÷÷ÿ ðèñè, ÿê³ âèíèêàþòü ç³
ñâîºð³äíîãî õðîíîòîïó.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ä³àëîã êóëüòóð, íå ìîæíà îìèíóòè òåîð³þ ä³àëîãó,
ðîçðîáëåíó ðîñ³éñüêèì ë³òåðàòóðîçíàâöåì ³ êóëüòóðîëîãîì Áàõò³íèì, òèì
á³ëüøå, ùî â ïðàöÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ äîñë³äæåííþ îðèã³íàëüíîãî õàðàêòåðó
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî ïîãðàíè÷÷ÿ ÷àñòî çÿâëÿþòüñÿ ïîíÿòòÿ ä³àëîã³÷í³ñòü,
ïîë³ôîí³÷í³ñòü, íå çãàäóþ÷è âæå ïðî ñàìå ïîíÿòòÿ ïîãðàíè÷÷ÿ, ìåæ³.
Ñïîêóñà âæèòêó öèõ ïîíÿòü ïðè àíàë³ç³ äîðîáêó óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî
ïîãðàíè÷÷ÿ äîñèòü âåëèêà, ïðîòå âàðòî áóëî á äîêëàäí³øå ïðèäèâèòèñÿ,
â ÿêîìó êîíòåêñò³.
Òåîð³ÿ ä³àëîã³÷íîñò³ çàéìàº âàæëèâå ì³ñöå ïîðó÷ ³ç ãîëîâíèìè
ë³òåðàòóðíî-òåîðåòè÷íèìè ³äåÿìè Áàõò³íà  ³äåºþ êàðíàâàë³çàö³¿ ë³òåðàòóðè,
³äåºþ õðîíîòîïó  ÷àñó ³ ïðîñòîðó ÿê îñíîâíèõ êîîðäèíàò õóäîæíüî¿
êàðòèíè ñâ³òó. Âîíà ìàº äâîÿêèé ñåíñ. Ïî-ïåðøå, ä³àëîã³÷í³ñòþ
â³äçíà÷àºòüñÿ áóäü-ÿêå ìîâëåííÿ, àäæå ìîâà º ñóñï³ëüíèì ôåíîìåíîì,
à ¿¿ îñíîâíà ôóíêö³ÿ  êîìóí³êàòèâíà. Ó òàê³é ïåðñïåêòèâ³ ñëîâî ÷è
âèñëîâëþâàííÿ îäíîãî ïðîìîâöÿ äî äðóãîãî ðîçðàõîâàíå íà çâîðîòíþ
ðåàêö³þ. Âèñëîâëþâàííÿ, ÿêå Áàõò³í ââàæàº ðåàëüíîþ îäèíèöåþ
ìîâëåííºâîãî ñï³ëêóâàííÿ, íå º äëÿ íüîãî çíàêîì ìîâíî¿ ñèñòåìè, à ñòàíîâèòü ðåçóëüòàò âçàºìîâïëèâó ñóáºêò³â ìîâëåííÿ. Òàêèì ÷èíîì ïîì³æ
ð³çíèìè ñóáºêòàìè âñòàíîâëþþòüñÿ îñîáëèâ³ ñòîñóíêè, ÿê³ äîñë³äíèê
íàçèâàº ä³àëîã³÷íèìè.
Ä³àëîã³÷íà àêòèâí³ñòü ëþäèíè ñêëàäàº îñíîâó ¿¿ æèòòÿ, ïðîòå íå ëèøå
àêòèâí³ñòü ìîæå áóòè ä³àëîã³÷íîþ. Áàõò³í ãîâîðèòü ïðî ä³àëîã³÷í³ñòü
õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ³ õóäîæíüîãî îáðàçó ñâ³òó, ïðî âíóòð³øíüî
ä³àëîã³çîâàíèé ñâ³ò. Êð³ì òîãî, ÿê ïèøå â Åñòåòèö³ ñëîâåñíî¿ òâîð÷îñò³:
Äèàëîãè÷åñêàÿ ïðèðîäà ñîçíàíèÿ, äèàëîãè÷åñêàÿ ïðèðîäà ñàìîé
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. [...] Æèçíü ïî ïðèðîäå ñâîåé äèàëîãè÷íà. Æèòü  çíà÷èò
ó÷àñòâîâàòü â äèàëîãå: âîïðîøàòü, âíèìàòü, îòâåòñòâîâàòü, ñîãëàøàòüñÿ è ò.
ï. Â ýòîì äèàëîãå ÷åëîâåê ó÷àñòâóåò âåñü è âñåþ æèçíüþ [...]. Îí
âêëàäûâàåò âñåãî ñåáÿ â ñëîâî, è ýòî ñëîâî âõîäèò â äèàëîãè÷åñêóþ òêàíü
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, â ìèðîâîé ñèìïîñèóì. [...] Êàæäàÿ ìûñëü è êàæäàÿ
æèçíü âëèâàþòñÿ â íåçàâåðøåííûé äèàëîã 6.

ßâèùå ä³àëîãó ó Áàõò³íà âèõîäèòü ïîçà ìåæ³ ìîâè, ñòàº òàêîæ
òåîðåòè÷íîþ ë³òåðàòóðíîþ, êóëüòóðíîþ, ô³ëîñîôñüêîþ ïðîáëåìîþ  äëÿ
6

Ì. Áàõòèí, Ýñòåòèêà ñëîâåñíîãî òâîð÷åñòâà, Ìîñêâà 1979, ñ. 318.
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äîñë³äíèêà, ÿê çàçíà÷àº Áîãóñëàâ Æèëêî, âîíî º óí³âåðñàëüíèì ïðèíöèïîì,
ùî âèçíà÷àº ÿê ³ñíóâàííÿ îêðåìî¿ ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, òàê áóäü-ÿê³ ÿâèùà
êóëüòóðè. Çà ïðèíöèïîì ä³àëîãó â ñóñï³ëüí³é ä³éñíîñò³ òà â ñâ³ò³ ñèìâîë³÷íî¿
êóëüòóðè áóäóþòüñÿ ñòîñóíêè ïîì³æ ñâ³òîãëÿäàìè (³äåîëîã³ÿìè), ë³òåðàòóðíèìè ôîðìàìè, êóëüòóðàìè (òå÷³ÿìè), ³ñòîðè÷íèìè åïîõàìè7.
Ó çâÿçêó ç ä³àëîã³÷íèì õàðàêòåðîì ñàìîãî ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ, ôîðì
äóõîâíî¿ é ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè ôàêò, ùî êîæåí
ë³òåðàòóðíèé òåêñò òàêîæ ïîòðàïëÿº â ñ³òêó êîîðäèíàò ïåâíîãî ë³òåðàòóðíîãî äèñêóðñó, º çà ñâîºþ ïðèðîäîþ òàêîþ æ îäèíèöåþ ìîâëåííºâîãî
ñï³ëêóâàííÿ, ÿê âèñëîâëþâàííÿ, ðåïë³êà. Â³í ³ñíóº â ïåâí³é çàëåæíîñò³ â³ä
³íøèõ òâîð³â  â³äïîâ³äàº íà íèõ àáî ïðîâîêóº ïåâíó â³äïîâ³äü. Õóäîæí³é
òåêñò çàâäÿêè îñîá³ ìîâëåííºâîãî ñóáºêòà  àâòîðà  ÷³òêî â³äìåæîâàíèé
â³ä ³íøèõ òâîð³â ñâîºþ îðèã³íàëüí³ñòþ  ñòèëåì, çàäóìîì, â³äîáðàæåíîþ
êàðòèíîþ ñâ³òó8.
Õóäîæí³é òâ³ð êîæíîãî ïðåäñòàâíèêà óêðà¿íñüêî¿ øêîëè ïîëüñüêîãî
ðîìàíòèçìó º íàñë³äêîì êóëüòóðíî¿ ³íòåðôåðåíö³¿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ òà ëàíêîþ
â ëàíöþãó ñï³ëêóâàííÿ ïîãðàíè÷íî¿ ñï³ëüíîòè. Ïðî ä³àëîã³÷í³ñòü íà
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó ïîãðàíè÷÷³, íà íàøó äóìêó, âàðòî ãîâîðèòè ó äâîõ
àñïåêòàõ.
Ïî-ïåðøå, â çîâí³øíüîìó øèðîêîìó àñïåêò³, ìàþ÷è íà óâàç³ ä³àëîã äâîõ
åòí³÷íèõ ñï³ëüíîò ç îêðåìèìè ìîâàìè, òðàäèö³ÿìè, çâè÷àÿìè é óñ³ºþ
äóõîâíîþ êóëüòóðîþ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äì³ííîìó äîñâ³ä³ äåðæàâíèöòâà
³ íàö³îíàëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³. ßêùî ïîëüñüêèé íàö³îíàëüíèé äîñâ³ä
ñïèðàºòüñÿ íà âåëèêó âëàñíó ³ñòîðè÷íó àêòèâí³ñòü íà ì³æíàðîäí³é àðåí³
³ ïåð³îä ïîíåâîëåííÿ íàïðèê³íö³ XVIII ñò., òî óêðà¿íñüêèé, ïî ñâî¿é ñóò³,
º ïîçáàâëåíèì äîñâ³äó äåðæàâíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ (ïîçà çàðîäêàìè äåðæàâîòâîðåííÿ â äîáó Êîçà÷÷èíè) ³ ëèøå íà ïî÷àòêó XIÕ ñò. ïî÷èíàºòüñÿ
óñâ³äîìëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñàìîáóòíîñò³, ÷èíÿòüñÿ ñïðîáè ñôîðìóëþâàòè
íàö³îíàëüíó ³äåþ.
Ïî-äðóãå, ä³àëîã³÷í³ñòü ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïîãðàíè÷÷ÿ
â àñïåêò³ âíóòð³øíüîìó, ïàìÿòàþ÷è ïðî âçàºìîçâÿçêè ì³æ îêðåìèìè
òâîðàìè, ùî ñêëàäàþòü ñïåöèô³÷íó ë³òåðàòóðíó ïîãðàíè÷íó ïàðàäèãìó òà
ìàþòü ñâîþ òðàäèö³þ, ïîïåðåäíèê³â, à òàêîæ ñâî¿õ ïîñë³äîâíèê³â. Ö³ òâîðè

7

Äèâ. B. Zy³ko, Kategoria dialogu w humanistyce rosyjskiej XX wieku, Przegl¹d Humanistyczny, 1990, nr 89, ñ. 147.
8 Äèâ òàêîæ: Àíòîëîã³ÿ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íî¿ äóìêè ÕÕ ñòîë³òòÿ, çà ðåä.
Ì. Çóáðèöüêî¿, Ëüâ³â 2001, ñ. 408.
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â³äð³çíÿþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè êàíîíàìè ïîáóäîâè õóäîæíüîãî ñâ³òó,
òðàäèö³éíîãî ³ çðîçóì³ëîãî ÷èòà÷åâ³, âîíè ñïðÿìîâàí³ íà àêòèâíó ðåàêö³þ
ðîçóì³ííÿ, âèçíà÷àþòü â³äïîâ³äí³ ïîçèö³¿ ²íøîãî ó ñêëàäíèõ óìîâàõ
ñï³ëêóâàííÿ íà ïîãðàíè÷÷³ òà ïåâíèì ÷èíîì ôîðìóþòü éîãî òâîð÷ó
ðåàêö³þ.
²ñòîòîþ ïîãðàíè÷íîãî ïðîñòîðó º ñò³éêå óñâ³äîìëåííÿ íå ëèøå éîãî
ä³àëîã³÷íîñò³, à òàêîæ ïîë³ôîí³÷íîñò³  áàãàòîãîëîññÿ, âò³ëåííÿ ïðèíöèïó
ð³âíîïðàâÿ ãîëîñ³â, âïðîâàäæåííÿ ê³ëüêîõ äîì³íàíò. Ïîë³ôîí³÷í³ñòü
ë³òåðàòóðè ïîãðàíè÷÷ÿ ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ö³ë³ñíîñò³ ïåâíî¿ êóëüòóðè, ÿêà
÷àñòî ôîðìóºòüñÿ ÿê ìîíîôîí³÷íà ñòðóêòóðà, íå áåðó÷è äî óâàãè ÷óæ³
ãîëîñè, ùî â í³é çâó÷àòü.
Éäó÷è çà ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷íîþ êîíöåïö³ºþ Áàõò³íà, ìîæíà
âèîêðåìèòè êîíòåêñòè âæèòêó ïîíÿòòÿ ïîãðàíè÷÷ÿ ùîäî óêðà¿íñüêîïîëüñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïîìåæ³âÿ.
Ñàìå ïîíÿòòÿ êóëüòóðà ïîãðàíè÷÷ÿ, áåçïåðå÷íî, áàãàòîçíà÷íå. Îäíå
ç éîãî çíà÷åíü ìàº õðîíîòîïíå çàáàðâëåííÿ. Âëàñòèâîñò³ êóëüòóðè ïîçíà÷åí³
ôàêòîì ïåðåáóâàííÿ â ãåîãðàô³÷íîìó ïðîñòîð³, îêðåñëåíîìó ð³çíèìè
êîðäîíàìè: äåðæàâíèìè, àäì³í³ñòðàòèâíèìè, åòí³÷íèìè, ðåë³ã³éíèìè,
öèâ³ë³çàö³éíèìè òîùî. Ö³ ðèñè ÿê òàê³ íå ìàþòü ïðîñòîðîâèõ îçíàê. Òàê, ÿê
³ ó âèïàäêó ç ìîâîþ é ïîíÿòòÿì ìîâíîãî êîðäîíó, ÿêå ïåâíîþ ì³ðîþ
º ïîíÿòòÿì ìåòàôîðè÷íèì, ñòîñóºòüñÿ ãåîãðàô³÷íîãî ïðîñòîðó, íà ÿêîìó
êîìïàêòíî ïðîæèâàþòü íîñ³¿ äàíî¿ ìîâè é ÿêèé ìàº ñâ³é ïî÷àòîê ³ ê³íåöü,
ïîãðàíè÷÷ÿ ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ³íøèìè êîðäîíàìè, íàïðèêëàä, äåðæàâíîàäì³í³ñòðàòèâíèìè. Íåçàïåðå÷íèì ôàêòîì º òå, ùî ïîìåæ³âí³ òåðèòîð³¿
â³äçíà÷àþòüñÿ áàãàòüìà êóëüòóðíèìè îñîáëèâîñòÿìè, ÿê³ â³äð³çíÿþòü ¿õ â³ä
îäíîð³äíîãî, ìîíîöåíòðè÷íîãî íå-ïðèêîðäîííîãî ïðîñòîðó. Ó öüîìó
ðîçóì³íí³ ãîëîâíîþ îçíàêîþ ïîíÿòòÿ êóëüòóðà ïîãðàíè÷÷ÿ àáî éîãî
çàì³ííèêà ïîãðàíè÷÷ÿ êóëüòóð º ïðîñòîðîâ³ñòü.
Ç äðóãîãî áîêó, ç³òêíåííÿ êóëüòóð ìîæå â³äáóâàòèñÿ ïîçà êîíêðåòíèì
ïðîñòîðîì ³ ÷àñîì, òîáòî â³ä³ðâàíî â³ä áåçïîñåðåäíüîãî ïðîñòîðîâîãî ñòèêó
³ ÷àñîâî¿ êîíêðåòèçàö³¿. Òâîðè ç íàéâ³ääàëåí³øèõ òåðèòîð³é, êóëüòóð ³ ÷àñ³â
âíàñë³äîê ïðî÷èòàííÿ, ïåðåêëàäó  ðåöåïö³¿ ÷èòà÷åì  ñòèêàþòüñÿ ç ð³äíîþ
éîìó êóëüòóðîþ òà ñó÷àñíèìè òâîðàìè. Îòæå, ãåîãðàô³÷íå ñóñ³äñòâî
³ òåìïîðàëüí³ñòü íå º óìîâàìè ç³òêíåííÿ êóëüòóð: ¿õíüîãî çáëèæåííÿ,
âçàºìîä³¿, âçàºìîïðîíèêíåííÿ. Ó òàêîìó ðîçóì³íí³ âîíè ñòàíîâëÿòü
îêðåìèé  íåòîòîæíèé ³ç ãåîãðàô³÷íèì  êóëüòóðíèé ïðîñò³ð, íàä³ëåíèé
ñâîºð³äíèìè ðèñàìè. Ïîãðàíè÷÷ÿ, äåìîíñòðóþ÷è ñâ³é ìåòàôîðè÷íèé
õàðàêòåð, âæèâàºòüñÿ íà ïîçíà÷åííÿ ïåâíî¿ îñîáëèâî¿ ïñèõîëîã³÷íî-

Ïîåòèêà ðîìàíòè÷íî¿ ìîíîêóëüòóðíîñò³ òà ïèòàííÿ ä³àëîã³÷íîñò³

43

êóëüòóðíî¿ ñèòóàö³¿, ùî ìàëà ³ íàäàë³ ìàº ì³ñöå ó ñó÷àñí³é ºâðîïåéñüê³é
êóëüòóð³9. Êàòåãîð³ÿ ïîìåæ³âÿ ïåðåñòàº áóòè òåðèòîð³àëüíîþ êàòåãîð³ºþ, ùî
ñòîñóºòüñÿ ïåâíèõ ðåã³îí³â, à ¿¿ ï³çíàâàëüíèé çì³ñò íàáóâàº íåéòðàëüíîñò³
é îðèã³íàëüíîñò³. Ç òàêî¿ òî÷êè çîðó ïîãðàíè÷í³ñòü íàëåæèòü äî ãîëîâíèõ
âëàñòèâîñòåé êóëüòóðè, îêðåñëþº ¿¿ ³ñòîòó.
Ñàìå òàêå âèçíà÷åííÿ êóëüòóðè ïîãðàíè÷÷ÿ é ïîãðàíè÷÷ÿ êóëüòóð
ïåðåãóêóºòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì öüîãî òåðì³íó Áàõò³íèì. ßê ïèøå äîñë³äíèê,
Íå äîëæíî, îäíàêî, ïðåäñòàâëÿòü ñåáå îáëàñòü êóëüòóðû êàê íåêîå
ïðîñòðàíñòâåííîå öåëîå, èìåþùåå ãðàíèöû, íî èìåþùåå è âíóòðåííþþ
òåððèòîðèþ. Âíóòðåííåé òåððèòîðèè ó êóëüòóðíîé îáëàñòè íåò: îíà âñÿ
ðàñïîëîæåíà íà ãðàíèöàõ, ãðàíèöû ïðîõîäÿò ïîâñþäó, ÷åðåç êàæäûé ìîìåíò
åå, ñèñòåìàòè÷åñêîå åäèíñòâî êóëüòóðû óõîäèò â àòîìû êóëüòóðíîé æèçíè,
êàê ñîëíöå îòðàæàåòñÿ â êàæäîé êàïëå åå. Êàæäûé êóëüòóðíûé àêò
ñóùåñòâåííî æèâåò íà ãðàíèöàõ: â ýòîì åãî ñåðüåçíîñòü è çíà÷èòåëüíîñòü;
îòâëå÷åííûé îò ãðàíèö, îí òåðÿåò ïî÷âó, ñòàíîâèòñÿ ïóñòûì, çàíîñ÷èâûì,
âûðîæäàåòñÿ è óìèðàåò10.

Ó ïðàöÿõ ë³òåðàòóðîçíàâöÿ çóñòð³÷àºìî ð³øó÷å ñòâåðäæåííÿ:
[...] íàèáîëåå íàïðÿæåííàÿ è ïðîäóêòèâíàÿ æèçíü êóëüòóðû ïðîõîäèò íà
ãðàíèöàõ îòäåëüíûõ îáëàñòåé åå, à íå òàì è íå òîãäà, êîãäà ýòè îáëàñòè
çàìûêàþòñÿ â ñâîåé ñïåöèôèêå11.

Ìîæíà ñòâåðäèòè, ùî òàêå òâåðäæåííÿ º êëþ÷îâèì â ë³òåðàòóðîçíàâ÷îêóëüòóðîëîã³÷íèõ êîíöåïö³ÿõ Áàõò³íà ³ äàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ ³íòåðïðåòàö³¿
êóëüòóðè. ßêùî çâåðíåìîñü äî ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî
ïîãðàíè÷÷ÿ, òî âæå ñàìà íàçâà âêàçóº íà ñïåöèô³êó ö³º¿ ïîìåæ³âíî¿
ë³òåðàòóðè, áà÷èìî òóò íàñàìïåðåä ÷³òêó ãåîãðàô³÷íó ïðèâÿçàí³ñòü.
Òîïîô³ë³ÿ º êîíñòèòóòèâíîþ îçíàêîþ äîðîáêó «óêðà¿íñüêî¿ øêîëè»
ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó. Ç äðóãîãî áîêó, öÿ ë³òåðàòóðà çÿâèëàñÿ íà ñòèêó
ð³çíèõ êóëüòóðíèõ ö³ë³ñíîñòåé, íà ñòèêó ð³çíèõ ñïîñîá³â ìèñëåííÿ,
ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, ôîðì âèñëîâëåííÿ ïî÷óòò³â ³ îö³íþâàííÿ, ùî ñêëàäàþòü
îñíîâè îêðåìèõ êóëüòóð. Ïîîäèíîê³ åëåìåíòè, ùî íàëåæàëè äî ³íøèõ
ö³ë³ñíîñòåé  ó öüîìó âèïàäêó óêðà¿íñüêî¿ é ïîëüñüêî¿ êóëüòóð  áóëè ç íèõ
âèéíÿò³ é òâîð÷î òðàíñôîðìîâàí³, äîñòîñîâàí³ äî ³íøèõ, í³æ ìàòåðèíñüêà,
9

2004.

10
11

Äèâ. øèðøå: M. D¹browska-Partyka, Literatura pogranicza. Pogranicza literatury, Kraków
Ì. Áàõòèí, Âîïðîñû ëèòåðàòóðû è ýñòåòèêè, Ìîñêâà 1975, ñ. 25.
Ì. Áàõòèí, Ýñòåòèêà..., ñ. 329330.
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êîíô³ãóðàö³é. Ó ö³é ë³òåðàòóðí³é ïàðàäèãì³ â³äáóëèñÿ ïðîöåñè ³íêîðïîðàö³¿
(ïðèºäíàííÿ, âêëþ÷åííÿ äî ñâîãî ñêëàäó), àñèì³ëÿö³¿ (óïîä³áíåííÿ),
çÿâèëèñÿ ã³áðèäí³ óòâîðåííÿ, ñêëàäåí³ ç ãåòåðîãåííèõ åëåìåíò³â. Ñòèêè
³ âçàºìîïðîíèêíåííÿ ïðîñòåæóþòüñÿ íà æàíðîâ³é (äóìêè À. Áåëüîâñüêîãî
³ Ë. Ñåìåíñüêîãî, äóìè Å. ²çîïîëüñüêîãî òà ³í.), òåìàòè÷í³é (âñ³ àâòîðè
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè òàê ÷è ³íàêøå ïèñàëè íà óêðà¿íñüêó òåìàòèêó),
ñòèë³ñòè÷í³é ïëîùèíàõ, â ñòâîðåíèõ îáðàçàõ ãåðî¿â, äîì³íàíòîþ ÿêèõ ñòàâ
ïîëüñüêèé êîçàê.
Ï³äñóìîâóþ÷è, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ºâðîïåéñüêà ë³òåðàòóðà ïåðøî¿
ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. òÿæ³ëà äî ìîíîêóëüòóðíîñò³, ÿêà ñòàëà êîíñòèòóòèâíèì
åëåìåíòîì óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿ ðîìàíòè÷íèõ ë³òåðàòóð, ùî º ö³ëêîì
çðîçóì³ëèì, âðàõîâóþ÷è ³ñòîðè÷íèé ìîìåíò ñàìîñòàíîâëåííÿ íàðîä³â,
óñâ³äîìëåííÿ ¿õíüî¿ êóëüòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³. Ïðîòå êóëüòóðà, ë³òåðàòóðà íå
º ãåðìåòè÷íèìè óòâîðåííÿìè, ö³ëêîì ïðèðîäíüî íà ¿õí³õ ñòèêàõ
â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè âçàºìîïðîíèêíåííÿ, ä³àëîãó, ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì
ÿêèõ º óêðà¿íñüêà øêîëà ïîëüñüêîãî ðîìàíòèçìó. Öåé ïîë³ôîí³÷íèé
ïðîñò³ð, ñôîðìîâàíèé â óÿâ³ ïîãðàíè÷íèõ ìèòö³â, âñóïåðå÷ íîñòàëüã³÷íèì
ì³ôàì íå º îäíîçíà÷íèì, íàáàãàòî ÷àñò³øå ïåðåâàæàþòü ó íüîìó ñòîñóíêè
íåðîçóì³ííÿ é âîðîæîñò³, í³æ ³äèë³÷í³ é àðêàä³éñüê³ îáðàçè. Ðîçðîáëåí³
Áàõò³íèì ïîíÿòòÿ ä³àëîã³÷íîñò³, ïîë³ôîí³÷íîñò³, ïîãðàíè÷÷ÿ äîïîìàãàþòü
ðîçêðèòè ñóòí³ñòü ÿâèùà óêðà¿íñüêî¿ øêîëè, íàêðåñëèòè éîãî îíòîëîã³÷í³
é àêñ³îëîã³÷í³ ïåðñïåêòèâè.
Streszczenie
Poetyka romantycznej monokulturowoci i kwestia dialogowoci
Artyku³ stanowi próbê opisu specyficznego charakteru literatury polskiej i ukraiñskiej okresu
romantyzmu  z jednej strony jego monokulturowoci, za z drugiej  dialogowoci. Zarówno polskie
pimiennictwo romantyczne, jak i ukraiñskie preferowa³o kultywowanie w³asnych tradycji kulturowych, jêzykowych, d¹¿y³o do odtworzenia w³asnego obrazu wiata, monofonicznoci. Wskutek wp³ywu ró¿nego rodzaju czynników geograficznych, polityczno-administracyjnych, spo³ecznych dochodzi³o
jednak do nak³adania siê narodowych sfer kulturowych, w tym literackich, tworzy³y siê pogranicza,
ró¿nie komentowane przez badaczy. Autorka podda³a analizie pojêcia pogranicze, dialogowoæ,
polifonicznoæ, zaczerpniête z teorii estetyczno-literackich M. Bachtina, wykorzystane do interpretacji spucizny szko³y ukraiñskiej w romantycznym pimiennictwie polskim.
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Summary
Poetics of romantic monocultural and question of dialogism
The article presents the description of specific character of Polish and Ukrainian literature of
romanticism  from one side him monocultural, but from the second  dialogism. Identically Polish
romantic literature, as well as Ukrainian, gave advantage cultivation of own cultural, linguistic traditions, aspired to the recreation of own picture of the world, monofonism. But as a result of different
type of geographical, political, administration, public factors there are processes of contacts and
imposition of national cultural spheres, in that literary, created boundary areas, that is different
commented through researchers. It were analysed concepts boundary areas, dialogism, polyfonism taken from a M. Backhtins esthetic and literary theory to interpretation of inheritance Ukrainian school in romantic Polish literature.
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Twórczoæ Michasia Stralcowa w kontekcie
prozy bia³oruskiej w latach szeædziesi¹tych XX wieku
Bia³oru podarowa³a wiatu wielu znakomitych pisarzy, poetów, dramatopisarzy oraz krzewicieli owiaty, dziêki którym powstawa³a, kszta³towa³a siê i rozwija³a literatura narodowa. Na zawsze zapisa³ siê w niej jako pisarz, poeta, eseista oraz
krytyk literacki Micha Stralcow. W zasadzie twórczoæ tego wybitnego i utalentowanego literata nie jest w ca³oci zbadana. Dotychczas jego dorobkowi literackiemu powiêcono kilkadziesi¹t artyku³ów1 oraz trzy pracy naukowe2. Dopiero kilkanacie lat temu zaczêto na nowo odkrywaæ talent Stralcowa, o czym wiadcz¹
opublikowane na ³amach gazet i czasopism artyku³y dotycz¹ce jego twórczoci3.
1 Zob: Á. Áóðÿí, Ïåðøû êðîê  ïà÷àòàê äàðîã³, Áåëàðóñü 1962, nr 11, s. 28; ß. Öûáóê,
Ç àä÷óâàííåì ïðûãîæàãà, Ïîëûìÿ 1962, nr 12, s. 164166; À. Âÿðö³íñê³, Ö³ ³ñíóå áëàê³íòû
âåöåð?, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 31.08.1962, s. 6; Ä. Áóãà¸¢, Ïà ïðàâó ÷ûòà÷à ³ êðûòûêà,
Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 1.02.1966, s. 6; À. Ãàðäç³öê³, Ç àä÷óâàííåì íîâàãà, Áåëàðóñü 1966,
nr 2; Ó. Þðýâ³÷, Ñâoé ïóíêò ãëåäæàííÿ, Ïîëûìÿ 1966, nr 3; Ó. Ìåõà¢, ×ûñòû ïîäûõ
òàëåíòó, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 23.08.1966, s. 6; À. Ãàðäèöêèé, Êðèòè÷åñêèå çàìåòêè
ïðîçàèêà, Âîïðîñû ëèòåðàòóðû 1966, nr 5; Ä. Áóãà¸¢, Òàëåíàâ³òàå ³ àäíàñòàéíàå, Ïîëûìÿ
1966, nr 12, s. 171175; À. Ïñ³êà¢, ² çðàçóìå¢ ÿ..., Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 25.01.1967, s. 6;
Â. Í³ê³ôàðîâ³÷, Êí³ã³à ³ ÿå ãåðî³, Áåëàðóñü 1967, nr 3; Ì. Âûøûíñê³, Êí³ãà äóøý¢íàÿ,
÷àëàâå÷íàÿ, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 30.08.1968, s. 6; Ó. Ñêàïà, Áàãàööå ïà÷óööÿ¢ äóìàê,
Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 4.11.1968, s. 6; Â. Íèêèôîðîâè÷, Ñïðîñèòü ñåáÿ..., Íåìàí 1969,
nr 3, s. 160162; À. Êó÷àð, Òðûâîæíàÿ ïàìÿöü. Íàòàòêè ïðà íîâûÿ òâîðû, Ïîëûìÿ 1969,
nr 10, s. 197218; À. Àëåêñèí, Äîâåðèå ê ÷èòàòåëþ, Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà 20.11.1969, s. 20;
Ó. Þðýâ³÷, Òàåìí³öà Ìàêñ³ìà êí³æí³êà, Ïîëûìÿ 1969, nr 11 i in.
2 Zob.: Ò. È. Øàìÿêèíà, Îñíîâíûå ñòèëåâûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîé áåëîðóññêîé ïðîçû
(Íà ìàòåðèàëå òâîð÷åñòâà È. Ïòàøíèêîâà, Ì. Ñòðeëüöîâà, È. ×èãðèíîâà), Ìèíñê 1975;
Â. Èâàùåíêî, Êðóãè íàäåæäû è äîáðà, [w:] Â. Èâàùåíêî, Êðóãè íàäåæäà è äîáðà.
Ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèå ñòàòüè, Ìèíñê 1983; Ï. Â. Âàñþ÷ýíêà, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢ (19371987),
[w:] Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû XX ñòàãîääçÿ, t. 3, cz. 2, Ì³íñê 2003.
3 Zob: À. Ñÿì¸íàâà, Áýçàâû ïîïåë. Ôðàãìåíò ç êí³ã³, Áåëàðóñü 1991, nr 1, s. 3132;
Í. Êóçüì³÷, ×àëàâåê øóêàå ñÿáå. Ë³ðû÷íûÿ ìàòûâû ¢ ïðîçå Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, ÿêîìó
ñ¸ëåòà áûëî á 60 ãàäî¢, Ìàëàäîñöü 1992, nr 3, s. 231237; Ï. Äçþáàéëà, ×àñ ñòðà÷àíûõ
³ëþç³é, Ïîëûìÿ 1993, nr 11, s. 235249; Â. Àêóäîâ³÷, Âóñö³øíàñöü áûööÿ, Êðûí³öà 1994,
nr 9, s. 2728; À. Àñòàøîíàê, Çà ìÿæîþ çâû÷àéíàãà, Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 19;
Ð. Áàðàäóë³í, Êîíü ãóëÿ¢ ïà ïîë³, Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 2225; Ë. Äðàíüêî-Ìàéñþê,
Âûãíàíû ïàòðûöûé, Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 314; Þ. Çàëîñêà, Ñîíå÷íû Ñòðàëüöî¢,
Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 1017; À. Ðàçàíà¢, Íàñòóïíû, ÿø÷ý íå àáÿ¢ëåíû, çìåñò, Êðûí³öà
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W czasie debiutu literackiego Stralcowa4 literatura bia³oruska znajdowa³a siê
na kolejnym etapie rozwoju, który odegra³ znacz¹c¹ rolê w jej kszta³towaniu.
1994, nr 9, s. 27; À. Ñòàíþòà, Àñòàòíÿå  ó ìà¢÷àíí³, Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 2527;
À. Ñÿì¸íàâà, Áýçàâû ïîïåë. Ýï³ñòàëÿðíà-ïðûâ³äíû ¢ñïàì³í, Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 3586;
Â. Òàðàñ, Ì³øà, Ì³øà..., Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 2021; Ô. ßô³ìà¢, ßñíàå ñâÿòëî ç ñóñåäíÿé
âóë³öû, Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 2122; Å. Ìàñëî, Ãðóñòíàÿ çâåçäà ïîýòà, 7 äíåé 2.03.1996,
s. 15; Í. Ãðûá, Íàïåðàäçå  íåâÿäîìàå (×àñ ó àïîâåñö³ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà Àäç³í ëàïàöü,
àäç³í ÷óíü), Ïåðøàöâåò 1996, nr 6, s. 8789; Â. Ìàñëî¢ñê³, Òðû ñóñòðý÷û, Ë³òàðàòóðà
³ ìàñòàöòâà 14.02.1997, s. 6; Ë. Ðóáëå¢ñêàÿ, ²ìïðýñ³¢íû ïàðòðýò. Ïàâîäëå àäíàãî âåðøà,
Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 14.02.1997, s. 6; À. Ìÿñí³êî¢, Çàãàäêà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà. 14 ëþòàãà
âûäàòíàìó ìàéñòðó áåëàðóñêàãà ñëîâà ñïî¢í³ëàñÿ á øýñöüäçåñÿò ãàäî¢, Çâÿçäà 15.02.1997,
s. 6; À. Æóê, Ïàìÿöü àá ðàäàñö³, Ïîëûìÿ 1997, nr 2, s. 263270; À. Êóäðàâåö, Çà äàëüí³ì
ïðû÷àëàì, Ïîëûìÿ 1997, nr 2, s. 254262; Í. Êóçüì³÷, Âÿðòàííå, àëüáî êëþ÷ íà äàëîíÿõ
âîñåí³, Ïåðøàöâåò 1998, nr 5, s. 112116; Í. Ðàáîòà, Ìóäðýö, äàðàä÷ûê, ïàýò, Ðîäíàå
ñëîâà 1998, nr 7, s. 53; Í. Êóçüì³÷, Ë³ðû÷íàÿ ïðîçà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, Âåñíèê Áðåñòñêîãî
óíèâåðñèòåòà 1999, nr 3, s. 7880; Â. Ñàëàìàõ, Ìíîãî çâàíûõ, äà ìàëî èçáðàííûõ, Ñîâåòñêàÿ
Áåëîðóññèÿ 13.04.1999, s. 6; À. Àâðóòèí, Ïîä ñîçâåçäèåì, Áåëîðóññèÿ 1618.06.1998, s. 8;
Ó. Ñàëàìàõà, Íÿìà ³íàêøàé ìóäðàñö³ äëÿ íàñ, ×ûðâîíàÿ çìåíà, 22.10.1999, s. 6;
Ë. Òóðáèíà, Áóäòî êòî-òî ñòîèò çà åãî ñïèíîé..., Ïåðøàöâåò 1999, nr 12, s. 6768;
Í. Áóøûëà, Òðýáà áûöü ïà-÷àëàâå÷û äîáðûì ³ ìóæíûì..., Ðîäíàå ñëîâà 2002, nr 3, s. 4952;
Ð. Áàðàäóë³í, Íà ñ³í³õ ëóãàõ ìàëåíñòâà. Ñëîâà ïðà ñÿáðà, Ïîëûìÿ 2002, nr 34, s. 205210;
À. Ìàêì³ë³í, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢  ïàýò ó ïðîçå ³ ïàýç³³, Òýðìàï³ëû 2002, nr 6; À. Ê³ðâåëü,
Äçå áóäàâàöü õðàì? (Íå çóñ³ì ðýöýíç³ÿ), Íàøà ñëîâà 25.06.2003, s. 4; Ë. Äðàíüêî-Ìàéñþê,
Îäèíî÷åñòâî çâåçäû, Ñîâåòñêàÿ Áåëîðóññèÿ 13.08.2004, s. 8; Â. Áàðç³ÿí, Ìàíàëîã
ó ýñý³ñòû÷íûõ òâîðàõ ß. Áðûëÿ. Ë³ðûçì ó ñ³ñòýìå ýñòýòû÷íûõ ïîãëÿäà¢ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà,
Ìàòýðûÿëû 6-é Ì³æíàðîäíàé íàâóêîâà-ïðàêòû÷íàé êàíôåðýíöû³, ïðûñâå÷àíàé 60-ãîääçþ
ôàêóëüòýòà æóðíàë³ñò³ê³ (Ì³íñê 2-3 ñíåæíÿ 2004), Æóðíàë³ñòûêà 2004; Ò. Äàñàåâà,
Ë³ðûçì ó ñ³ñòýìå ýñòýòû÷íûõ ïîãëÿäà¢ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, Ìàòýðûÿëû 6-é Ì³æíàðîäíàé
íàâóêîâà-ïðàêòû÷íàé êàíôåðýíöû³, ïðûñâå÷àíàé 60-ãîääçþ ôàêóëüòýòà æóðíàë³ñò³ê³
(Ì³íñê 2-3 ñíåæíÿ 2004), Æóðíàë³ñòûêà 2004, c. 108110; Ì. Ö³êîöê³, Äç³öÿ÷ûÿ âî÷û
ìàñòàêà ñëîâà. Äà ïûòàííÿ ïðà âîáðàçíàå ¢ñïðûìàííå ðý÷à³ñíàñö³ (íà ïðàêëàäçå òâîðà¢
Ìàêñ³ìà Áàãäàíîâ³÷à, Ìàêñ³ìà Ãàðýöêàãà, ßíê³ Êóïàëû, Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà), Ðîäíàå ñëîâà
2005, nr 10, s. 2527; À. Ìÿñí³êî¢, Ì³õañü Ñòðàëüöî¢, Çâÿçäà 14.02.2007, s. 6; À. Áàäàê,
Çîðêà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 16.02.2007, s. 15; Ó. Äàìàøýâ³÷, ßø÷ý
àäíà çàãàäêà, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 16.02.2007, s. 15; ². Ãî¢ç³÷, Êàë³ ìà¢÷ûöü äóøà, ã³áåå
ðîçóì íàø , Ðîäíàå ñëîâà 2007, nr 2, s. 3543; Â. Áóðëî, Ñòûë³ñòû÷íûÿ ïðû¸ìû
àäëþñòðàâàííÿ ðý÷àñòíàñö³ ¢ àïàâÿäàíí³ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà Ñìàëåííå âåïðóêà (1973),
Âåñòí³ê ÁÄÓ 2007, nr 2, cåð. 4, s. 2428; ². Ãî¢ç³÷, Êaçê³ æûööÿ ßêóáà Êîëàñà
³ ñòûë¸âûÿ ïîøóê³ ëiòàðàòóðû äðóãîé ïàëîâû XX ñò. (íà ïðûêëàäçå òâîð÷àñö³
ïðàäñòà¢í³êî¢ ô³ëàëàã³÷íàãà ïàêàëåííÿ), [w:] ßíêà Êóïàëà ³ ßêóá Êîëàñ ó ñûñòýìå
äçÿðæà¢íà-êóëüòóðíûõ ³ äóõî¢íà ýñòýòû÷íûõ ïðûÿðûòýòà¢ XXI ñòàãîääçÿ. Ìàòýðûÿëû
Ì³æíàðîäíàé íàâóêîâà-ïðàêòû÷íàé êàíôåðýíöû³, Ì³íñê 2627 âåðàñíÿ 2007, s. 137142;
Í. Äàìáðî¢ñêàÿ, Ïðîçà Â. Àäàì÷ûêà ³ Ì. Ñòðàëüöîâà: ðîäàâà-æàíðàâàå ³ ³äýéíàòýìàòû÷íàå ïàäàáåíñòâà, Øîñòûÿ ðýñïóáë³êàíñê³ÿ Êàëåñí³êà¢ñê³ÿ ÷ûòàíí³. Ñëîâà àá ïàëêó
²ãàðàâûì ó ë³òàðàòóðû ³ äóõî¢íàé êóëüòóðû ñëàâÿíñê³õ íàðîäà¢, Áðåñò 2008, s. 5355;
Â. ×àðíÿ¢ñê³, Òðàäûöû³ Ìàêñ³ìà Ãàðýöêàãà ¢ ïðîçå Ì³õàñÿ Ñòàëüöîâà, XVI Ãàðýöê³ÿ ÷ûòàíí³
(Ì³íñê, 15 ëþòàãà 2008), Ì³íñê 2008, s. 141144; Í. Êóçüì³÷, À¢òàð-àïàâÿäàëüí³ê àä
ñàìàïàçíàííÿ äà ñàìàâûÿ¢ëåííÿ. Íà ìàòýðûÿëå àïàâÿäàííÿ¢ Ñåíà íà àñôàëüöå ³ Ñìàëåííå
âåïðóêà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, Ðîäíàå ñëîâà 2009, nr 6.
4 M. Stralcow zadebiutowa³ w roku 1957 opowiadaniem Äîìà opublikowanym w czasopimie
Ìàëàäîñöü, nr 1, s. 2024.

Twórczoæ Michasia Stralcowa w kontekcie prozy bia³oruskiej...

49

Niejednokrotnie badacze literatury, a wród nich Sierafim Andrajuk5, Pawe³ Dziubaj³o6, Dzmitryj Bugajou7, Michai³ Lazarczuk8, Micha Tyczyna9, Eugeniusz Adamowicz10 i inni podkrelali, ¿e w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych i w latach
szeædziesi¹tych literatura bia³oruska mia³a znacz¹ce osi¹gniêcia, szczególnie w gatunkach lirycznych i epickich. Przewa¿a³a tematyka wojenna, historyczna, wiejska
i spo³eczno-obyczajowa, ale pojawia³a siê równie¿ proza urbanistyczna, produkcyjna, fantastycznonaukowa, sensacyjna oraz kryminalna. Znane by³y ju¿ opowieci Iwana Szamiakina (Íåïà¢òîðíàÿ âÿñíà), Michasia £yñkowa (Âeêàïîìíûÿ
äí³), Alesia Ku³akowskiego (Íÿâåñòêà; Äà óñõîäó ñîíöà; Äàáðàñåëüöû), U³adzimira Szachowca (Ïàñëÿ âÿñåëëÿ), Jauhiena Ramanowicza (Ãàë³íà Çâàíöîâà),
Alaksieja Karpiuka (Äçÿ¢÷ûíà ç Âàëêàâûñêà), Iwana Ptasznikawa (×û÷ûê) i innych. Powstawa³y nowe utwory prozatorskie m.in. Iwana Miele¿a, Janki Bryla,
Wasila Bykowa, Iwana Nawumienki, U³adzimira Karatkiewicza, Miko³y Lobana,
Arkadzi Czarnyszewicza, Alesia Adamowicza, Borysa Saczanki, Wiaczas³awa
Adamczyka, Antola Kudrawca.
Bia³oruscy pisarze coraz mielej przedstawiali stany emocjonalne, prze¿ycia
psychiczne oraz dylematy moralno-filozoficzne. Zwiêkszone zainteresowanie
wiatem wewnêtrznym cz³owieka, moralno-estetycznym problemami oraz d¹¿enie
do filozoficznej interpretacji rzeczywistoci wp³ynê³o na kszta³towanie istniej¹cej
5 Ñ. Àíäðàþê: Æûöö¸. Ë³òàðàòóðà. Ãåðî³, Ì³íñê 1973; Âûâÿðàþ÷û æûöö¸ì, Ì³íñê
1976; Òðàäûöû³ ³ ñó÷àñíàñöü, Ì³íñê 1981; Æûöü ÷àëàâåêàì. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ
àðòûêóëû, Ì³íñê 1983; À æûöö¸  âûøýé çà ¢ñ¸. Âûáðàíàå. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ
àðòûêóëû. Íàðûñ òâîð÷àñö³, Ì³íñê 1992; Ï³ñüìåíí³ê³. Êí³ã³. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ
àðòûêóëû, Ì³íñê 1997.
6 Ï. Äçþáàéëà: Âîáðàç íàøàãà ñó÷àñí³êà ¢ ïðîçå, Ì³íñê 1977; Ó âÿë³êàé äàðîçå.
Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ àðòûêóëû, Ì³íñê 1981; ×àñ ñòðà÷àíûõ ³ëþç³é, Ïîëûìÿ 1993,
nr 11, s. 235249; Ã³ñòàðû÷íû âûáàð ï³ñüìåíí³êà¢ Áåëàðóñ³. Ñó÷àñíû ýòàï. 195595 ãàäû,
Ïîëûìÿ 1996, nr 6, s. 235274.
7 Ä. Áóãà¸¢: Øìàòãðàííàñöü. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ àðòûêóëû ³ ðýöýíç³³, Ì³íñê
1970, s. 152168; Ñïðàâåäë³âàå ñëîâà. Ë³òàðàòóðíàÿ êðûòûêà, óñïàì³íû, Ì³íñê 2001;
Ñëóæýííå Áåëàðóñ³. Ïðàáëåìíûÿ àðòûêóëû, ë³òàðàòóðíûÿ ïàðòðýòû, ýñý, óñïàì³íû, Ì³íñê
2003.
8 Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ñàâåöêàé ë³òàðàòóðû 194180 ãã., ðýä. Ì. À. Ëàçàðóê, À. À. Ñåìÿíîâ³÷, cz. 2, Ì³íñê 1983; Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû XIX  ïà÷àòàê XX ñò., ðýä.
Ì. À. Ëàçàðóê, À. À. Ñåìÿíîâ³÷, Ì³íñê 1998; Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû XX ñòàãîääçå
(2050-ÿ ãàäû), ðýä. Ì. À. Ëàçàðóê, À. À. Ñåìÿíîâ³÷, Ì³íñê 2000.
9 Ì. Òû÷ûíà: ×àñ ïðîçû. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ àðòûêóëû, Ì³íñê 1988; Êàðàí³
Êðîíà. Ôàëüêëîð ³ íàöûÿíàëüíàÿ ñïåöûô³êà ë³òàðàòóðû, Ì³íñê 1991, s. 165171; ²ñö³ ¢ ñâåò
 íå ãóáëÿöü ñÿáå: Áåëàðóñêàÿ ïðîçà àïîøí³õ ãàäî¢, Ðîäíàå ñëîâà 1997, nr 7, s. 1220; ²ñö³
¢ ñâåò  íå ãóáëÿöü ñÿáå: Áåëàðóñêàÿ ïðîçà àïîøí³õ ãàäî¢, Ðîäíàå ñëîâà 1997, nr 8, s. 52
64; Íà ïàâàðîöå. Áåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðà êàíöà XX ñòàãîääçÿ, Ðîäíàå ñëîâà 2001, nr 4,
s. 811.
10 ß. Ê. Àäàìîâ³÷, Ãàðìîí³ÿ àáñòàâ³í  ãàðìîí³ÿ äóøû. Áåëàðóñêàå àïàâÿäàííå 5060-õ
ãàäî¢, Ì³íñê 1998.
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ju¿ we wczeniejszych latach prozy poetyckiej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w czasie
odwil¿y politycznej zakorzenione w literaturze my ustêpowa³o miejsca mówi¹cemu ja. Zrywano w ten sposób z obowi¹zuj¹cym modelem narracji auktorialnej na rzecz narracji personalnej. Fenomen prozy poetyckiej ujawni³ dramatyczny proces poszukiwania wartoci uniwersalnych. Pisarze mieli mo¿liwoæ
powrotu do swojego ¿yciowego dowiadczenia i prze¿yæ, a w ich utworach czêciej mo¿na by³o dostrzec autorski wiatopogl¹d, który stawa³ siê bardziej widoczny i niezale¿ny. Twórcy chcieli opowiadaæ czytelnikom o wydarzeniach, w których uczestniczyli b¹d byli ich wiadkami, o stanie duszy, swoich pragnieniach
i marzeniach, o przyrodzie i ca³ym otaczaj¹cym wiecie.
Na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych proza poetycka11 znajdowa³a siê w polu zainteresowania zarówno m³odych pisarzy, jak i zas³u¿onych twórców literatury bia³oruskiej. W owym czasie du¿¹ popularnoci¹ cieszy³y siê utwory Maksima Bahdanowicza, Jakuba Ko³asa, Michasia Zareckiego, Zmitroka Biaduli, Kumy Czornego,
Michasia £yñkowa. Dzie³a tych pisarzy ró¿ni³y siê stylem, fabu³¹, kompozycj¹,
rodkami stylistycznymi, ale we wszystkich mo¿na by³o zauwa¿yæ cechy w³aciwe
dla prozy poetyckiej. Lirycznoæ by³a widoczna tak¿e w utworach Janki Bryla,
U³adzimira Karatkiewicza, Iwana Czyhryna, Iwana Ptasznikawa, Miachasia Stralcowa, Janki Sipakowa oraz we wczeniejszych dzie³ach epickich Iwana Nawumienki.
W³anie proza poetycka sta³a siê ulubionym gatunkiem Stralcowa. Niespe³na
po trzech latach od momentu debiutu prozatorskiego pisarz stworzy³ opowiadanie
Áëàê³òíû âåöåð12, w którym wyczuwa siê cechy w³aciwe dla owej prozy. Jak
s³usznie zaznacza literaturoznawca Piotr Wasiuczenka, w wy¿ej wspomnianym
utworze çë³ë³ñÿ íåàäìåííû ë³ðûçì, ÿê³ çàáÿñïå÷âàåööà ïðûñóòíàñöþ
ë³ðû÷íaãà ãåðîÿ, íàäçåëåííàãà àäâå÷íàé ðýôëåêñ³ÿé, ïà÷óöö¸ì ìàêñ³ìàë³çìó,
àñ³íõðîííàñöü óçðîñòà¢ àïàâÿäàëüí³êà ³ ãåðîÿ, à çíà÷íûÿ äðàìàòû÷íûÿ àáî
ýï³÷íûÿ æ ïàäçå³ àäñóòí³÷àþöü. Ãýòà àäíîçí³âàå ÿãî àä ýêç³ñòýíöûéíà
íàñû÷àíàé ôàêòóðû òâîðà¢ àäíàãîäêà¢  Ó. Êàðàòêåâ³÷à, ². Ïòàøí³êàâà,
Â. Êàçüêî, à òàêñàìà ñòàðýéøûõ  Â. Áûêàâà, À. Àäàìîâ³÷à, äçå ýï³÷íàñöü
11 Nale¿y przypomnieæ, ¿e szczególnie w po³owie lat szeædziesi¹tych termin proza poetycka
(liryczna) wzbudzi³ zainteresowanie w literaturach radzieckich. Pocz¹tkowo nazywano tak utwory
epickie o tematyce wiejskiej. Wtedy prozê poetyck¹ kojarzono z takimi pisarzami, jak Wiktor Astafiejew, Wasilij Bie³ow, Fiodor Abramow, Michai³ Aleksiejew, Wiktor Lichonosow, Eugeniusz Nosow,
Wasilij Szukszyn. Ów termin nie by³ popularny zbyt d³ugo (chocia¿ niekiedy mo¿na go spotkaæ
i w dzisiejszych czasach), a jego miejsce zajê³o umowne pojêcie proza wiejska.
12 Opowiadanie to zosta³o opublikowane 7.02.1961 w gazecie Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e niektóre ród³a, (zob.: Ïðà Ìÿíå, Êðûí³öà 1994, nr 9, s. 36 i Ï. Â. Âàñþ÷ýíêà, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢..., s. 405) podaj¹ b³êdn¹ informacjê, i¿ by³ to debiut prozatorski pisarza
z 1957 r.
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ñóïàäàå ç äðàìàòû÷íàñöþ ³ ýêç³ñòýíöûéíàñöþ13. W opowiadaniu Áëàê³òíû
âåöåð mamy do czynienia z wszechwiedz¹cym narratorem prezentuj¹cym tylko
okrelon¹ sytuacjê fabularn¹. Przedstawia on wy³¹cznie kilka godzin z ¿ycia m³odego nauczyciela, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jego wiat wewnêtrzny. Narrator doskonale przenika do wiadomoci g³ównej postaci, przedstawiaj¹c myli
i uczucia, które przybieraj¹ kszta³t opisu psychologicznego. Poza portretem psychologicznym bohatera, monologami wewnêtrznymi i wspomnieniami pojawiaj¹
siê opisy przyrody i otaczaj¹cego wiata, które niejednokrotnie robi¹ wra¿enie
impresjonistycznego obrazu.
Wracaj¹c do dorobku literackiego Stralcowa, mo¿na powiedzieæ, i¿ lata szeædziesi¹te to najbardziej p³odny okres w jego pracy twórczej. W roku 1960 wysz³o
opowiadanie Äâîå ¢ ëåñå, rok póniej  Ñóñåäç³14 ³ Ïåðàä äàðîãàé, za w kolejnym ukaza³ siê pierwszy tom prozy pod nazw¹ Áëàê³òíû âåöåð15. W sk³ad
zbioru wesz³y cztery wy¿ej wspomniane opowiadania oraz trzy wczeniej napisane utwory: Äîìà (1956), Âîñåíüñê³ ¢ñïàì³í (1958) i Ìàöååâû äðîâû (1959).
Wszystkie dzie³a prozatorskie pochodz¹ce z tomu Áëàê³òíû âåöåð zosta³y napisane w podobnym stylu i ujawniaj¹ ogólne cechy gatunkowo-stylistyczne prozy
Stralcowa.
Ksi¹¿ka m³odego pisarza nie zosta³a pominiêta przez krytyków literatury bia³oruskiej. Pierwsza recenzja pod tytu³em Ïåðøû êðîê  ïà÷àòàê äàðîã³ ukaza³a
siê w czasopimie Áåëàðóñü16. Ju¿ na wstêpie autor artyku³u zaznaczy³, ¿e ¿ycie
codzienne w opowiadaniach zosta³o przedstawione w sposób rzeczywisty, bez
uci¹¿liwego podkrelania piêkna, a tak¿e wskaza³ na podteksty, które siê tam
pojawiaj¹. Jednoczenie Borys Burjan zwróci³ uwagê na to, ¿e nie ka¿demu
czytelnikowi bêdzie dane zrozumieæ ukryte znaczenia poetyckiej wypowiedzi, dlatego te¿ dzie³a te mog¹ byæ odebrane powierzchownie  tylko jako opis zwyk³ego
epizodu z ¿ycia wsi.
W artykule Ç àä÷óâàííåì ïðûãîæàãà17 Joachim Cybuk s³usznie zauwa¿y³,
¿e Stralcow przedstawia dobrych i szczerych ludzi, os¹dza chciwoæ, sk¹pstwo
oraz czerstwoæ duszy ludzkiej, koncentruj¹c siê przede wszystkim na emocjach
bohaterów. W opowiadaniach wyczuwa siê rytmicznoæ i muzycznoæ jêzyka,
13 Ï. Â. Âàñþ÷ýíêà, Ì³õàñü
14 Utwór Ñóñåäç³ w 1985

Ñòðàëüöî¢..., s. 405406.
r. zosta³ dopracowany przez Stralcowa i pod nowym tytu³em
Âîëüêà wszed³ w sk³ad ostatniej ksi¹¿ki pisarza (Ì. Ñòðàëüöî¢, Âûáðàííàå. Ïðîçà. Ïàýç³ÿ. Ýñý,
Ì³íñê 1987, s. 4966).
15 Ì. Ñòðàëüöî¢, Áëàêiòíû âåöåð. Àïàâÿäàííi, Ì³íñê 1962.
16 Á. Áóðÿí, op. cit., s. 28.
17 ß. Öûáóê, op. cit., s. 164166.
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zdania s¹ starannie wyszlifowane, dopracowane, maj¹ charakter filozoficzny  co
niew¹tpliwie by³o ciekawym eksperymentem w ówczesnej prozie.
Autorka artyku³u Äàëó÷ýííå äà ñâÿòëà18, Tatiana Szamiakina, stwierdza, ¿e
opowiadanie Áëàê³òíû âåöåð jest wa¿ne dla zrozumienia twórczoci Stralcowa.
To ono m.in. okrela styl pisarza. G³ówny bohater utworu, £agacki, to wiejski
cz³owiek obecnie mieszkaj¹cy w miecie, lecz psychicznie nieprzygotowany do
nowego stylu ¿ycia.
Po wydaniu pierwszej ksi¹¿ki Stralcow pracowa³ nad kolejnymi utworami
epickimi. W roku 1962 napisa³ opowiadanie Íà âàêçàëå ÷àêàå à¢òîáóñ, w 1963
 Òðûïö³õ; Òàì, äçå çàö³øàê, ñïàêîé i Ñåíà íà àñôàëüöå, w 1964  Äîáðàå
íåáà; Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû; Øòî áóäçe ñí³ööà; Ðîçäóì i Äçåíü
ó øýñöüäçåñÿò ñóòàê, za rok póniej stworzy³ nastêpne dwa utwory: ² çíî¢,
çíî¢ ãîðàä19 ³ Ñâåò ²âàíàâ³÷, áûëû äîíäæóàí. Wy¿ej wymienione opowiadania
wesz³y w sk³ad drugiego zbioru prozy pt. Ñåíà íà àñôàëüöå20. Tu¿ po jego
wydaniu pojawi³a siê pierwsza praca krytyczna napisana przez badacza literatury
bia³oruskiej Dmitryja Bugajowa21. Podkreli³ w niej, ¿e Stralcow dobrze wyczuwa
emocjonalne mo¿liwoci s³owa, umiejêtnie i dok³adnie przedstawia ludzkie uczucia, nie pozostaj¹c obojêtnym wobec problemów spo³ecznych. Kreuje typ inteligenta nie tyle z racji wykonywanego zawodu, lecz ukszta³towania duszy, jako
delikatnego marzycielskiego romantyka z subtelnym i g³êbokim uczuciem.
Wankarem Nikifarowicz22 zaznaczy³, ¿e bohater literacki Stralcowa znajduje
siê w trudnym okresie i ró¿nie znosi ¿yciowe problemy. Szczególn¹ uwagê recenzent zwróci³ na utwór Äçåíü ó øýñöüäçåñÿò ñóòàê, który wed³ug niego bardziej
odpowiada normom eseju ni¿ zwyczajnym notatkom podró¿niczym, poniewa¿
pojawiaj¹ siê tam subiektywne sformu³owania i wyznania autora na temat literatury i filozofii.
Opowiadania Stralcowa z lat szeædziesi¹tych XX wieku charakteryzuje narracja trzecioosobowa i narrator z nieograniczon¹ wiedz¹ o wiecie przedstawionym (Áëàê³òíû âåöåð; Äâîå ¢ ëåñå; Òàì, äçå çàö³øàê, ñïàêîé; Äîáðàå íåáà;
Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû; Øòî áóäçå ñí³ööà i in.). W dorobku prozatorskim
Stralcowa znajduje siê te¿ piêæ opowiadañ z narracj¹ pierwszoosobow¹ (Òðûïö³õ,
Ñåíà íà àñôàëüöå, Äçåíü ó øýñöüäçåñÿò ñóòàê, Ðîçäóì i Ñâåò ²âàíàâ³÷,
18
19

Ò. Øàìÿê³íà, Äàëó÷ýííå äà ñâÿòëà, Ìàëàäîñöü 1975, nr 11, s. 173179.
Pocz¹tkowo utwór nosi³ tytu³ Ãîñöü i po raz pierwszy zosta³ opublikowany w roku 1965 w czasopimie Ïîëûìÿ (nr 56, s. 106111). Póniej nazwa zosta³a zmieniona na ² çíî¢, çíî¢ ãîðàä.
20 Ì. Ñòðàëüöî¢, Ñåíà íà àñôàëüöå. Àïàâÿäàííi, Ì³íñê 1966.
21 Ä. Áóãà¸¢, Òàëåíàâ³òàå ³ àäíàñòàéíàå..., s. 171175.
22 Â. Í³ê³ôàðîâ³÷, op. cit., s. 26.
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áûëû äîíäæóàí). Narrator odgrywa w nich znacz¹c¹ rolê, staj¹c siê jednym ze
rodków relacji. Dominuj¹ce miejsce zajmuj¹ intymne wyznania narratora-bohatera, analiza psychologiczna oraz rozwa¿ania filozoficzne o otaczaj¹cym wiecie
przyrody i kultury.
W wiêkszoci utworów epickich Stralcow siêga po monologi wewnêtrzne,
które czasami przechodz¹ we wspomnienia domu rodzinnego, ukochanych miejsc
bohatera oraz reminiscencji z dzieciñstwa, niekiedy siêgaj¹cych czasów drugiej
wojny wiatowej. Narrator doskonale przenika do wiadomoci ka¿dej postaci,
zarówno kilkuletniego ch³opca, m³odej wdowy, jak i samotnego starca, uwydatniaj¹c tym samym ich stany psychiczne. W. Nikifarowicz23 s³usznie nazywa Stralcowa mistrzem psychoanalizy. Rzeczywicie, wszystkie jego utwory epickie charakteryzuj¹ siê spor¹ dawk¹ psychologizmu. Pisarz posiada³ wyj¹tkowy dar,
doskonale zna³ siê na ludzkiej psychice, dlatego tak trafnie przedstawi³ wiat
wewnêtrzny oraz prze¿ycia bohaterów. Niewykluczone, ¿e wp³yw na pog³êbiony
psychologizm w dzie³ach Stralcowa, jak zreszt¹ na ca³¹ prozê psychologiczn¹
XX wieku wywar³y koncepcje psychologii i psychiatrii. Mam tu na uwadze teorie
Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga i Charlesa Maurona24. Mo¿liwe, ¿e owe
idee oraz dzie³a bia³oruskich, rosyjskich i wiatowych pisarzy równie¿ mia³y
wp³yw na psychologizm utworów Stralcowa. W swoich dzie³ach bia³oruski pisarz
zmierza do przedstawienia prze¿yæ wewnêtrznych, ukrytych motywacji, marzeñ
sennych oraz trudnoci bohatera w kontaktowaniu siê z innymi ludmi. Mówi¹c
o prozie Stralcowa, nie mo¿na nie wspomnieæ o starannym dobieraniu s³ów. Najczêciej s¹ to metafory, symbole b¹d hiperbole (np. cêðûãàòàë³, àäíàñòàéíà
øîðãàë³ æîðíû; êàëÿðîâû, êðyãëû, ç òî¢ñòàé ñàðöàâ³íàé êàðàíäàø; àçûçëû
òâàð; òâàð, ÿê ïå÷àíû ÿáëûê; ãîéñàå çàâ³ðóõà; äçûíêíó¢ ïîñóä i in.).
W literaturze wspó³czesnej psychologizm posi³kuje siê tzw. strumieniem wiadomoci i w³anie po tak¹ formê narracji siêga Stralcow w utworach: Áëàê³òíû
âåöåð; Íà âàêçàëå ÷àêàå à¢òîáóñ; Òàì, äçå çàö³øàê, ñïàêîé i ² çíî¢, çíî¢
ãîðàä. Narrator, oprócz portretu psychologicznego bohatera, prezentuje opisy
przyrody i otaczaj¹cego wiata (np. miasto, wie, podwórko, chatê), wspomina
równie¿, jak bawi siê wieczorami wiejska m³odzie¿, co niew¹tpliwie wiadczy
o jego dobrej znajomoci obyczajów wsi bia³oruskiej. Nale¿y przy tym podkreliæ,
23
24

Ibidem, s. 26.
Wydaje siê, ¿e propozycje Ch. Maurona by³y bli¿sze Stralcowowi dlatego, ¿e w odró¿nieniu
od swoich poprzedników zajmowa³ siê on psychoanaliz¹ dzie³a literackiego. Mauron pragn¹³ ujawniæ oraz przebadaæ w tekstach relacje, które nie by³y przemylane czy zamierzone w sposób wiadomy przez autora. Wiêcej na temat psychoanalizy Z. Mitosek, Niewiadomoæ i jêzyk (psychoanaliza), [w:] Teorie badañ literackich, Warszawa 2005, s. 182205.
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¿e Stralcow koncentrowa³ siê na powojennej wsi, na codziennych domowych
obowi¹zkach, ciê¿kim ¿yciu owdowia³ych kobiet, jak równie¿ zapomnianych
przez dzieci starych rodziców. Poruszy³ tak¿e problem masowego wyjazdu do
miast m³odzie¿y wiejskiej, wypierania siê rodzimych miejsc, a tak¿e wszystkiego,
co jest zwi¹zane z wsi¹.
W roku 1966 spod pióra Stralcowa wysz³a opowieæ Àäç³í ëàïàöü, àäç³í
÷óíü25, któr¹ trzy lata póniej opublikowa³ w osobnym wydaniu26. W tym samym
roku ukaza³ siê pierwszy tom prozy Stralcowa przet³umaczony na jêzyk rosyjski27.
Opowiadaj¹cy o problemach powojennej wsi oraz cierpieniach ludzi ró¿nych
pokoleñ zwi¹zanych z wojn¹ utwór pt. Àäç³í ëàïàöü, àäç³í ÷óíü zosta³ przyjêty
z aprobat¹ przez czytelników i krytyków. Za tê opowieæ w roku 1970 autor
otrzyma³ nagrodê czasopisma Äðóæáà íàðîäîâ28. Stralcow by³ dzieckiem wojny,
dlatego tak naturalnie przedstawi³ prze¿ycia najm³odszego bohatera opowieci, co
niejednokrotnie by³o podkrelane przez badaczy literatury bia³oruskiej. W powiêconym swoim rówienikom eseju Äçÿö³íñòâà, ÿêîå ìû ïîìí³ì29 wyzna³, ¿e
utwory Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû i Àäç³í ëàïàöü, àäç³í ÷óíü posiadaj¹ cechy
autobiograficzne. W odró¿nieniu od innych twórców nie koncentrowa³ siê na
opisywaniu spalonych i zniszczonych wsi, lecz skupia³ siê na ludzkich prze¿yciach
i emocjach. W opowieci znalaz³y zastosowanie wypracowane wczeniej techniki
narracji. W utworze mamy wiêc do czynienia z narratorem nie nale¿¹cym do
wiata przedstawionego, posiadaj¹cym wszechwiedzê i prowadz¹cym narracjê
w trzeciej osobie. Jako neutralny obserwator odkrywa on wiat wewnêtrzny Iwanki, przedstawia jego zmartwienia, rozczarowania oraz siln¹ wiê z dziadkiem
Micha³k¹. Koncentruje siê na ciê¿kim ¿yciu mieszkañców wsi i ich codziennych
obowi¹zkach. Po raz pierwszy zosta³ tu poruszony w¹tek religijny, który od pocz¹tku XX wieku by³ tematem tabu w krajach Zwi¹zku Radzieckiego. Z wypowiedzi narratora dowiadujemy siê, ¿e dziadek jest najbardziej religijn¹ osob¹ sporód cz³onków rodziny. To on ci¹gle odwo³uje siê do Boga, prosz¹c o lepsze ¿ycie
dla wnuka i córki. Narrator przytacza w mowie pozornie zale¿nej ca³¹ spowied
i probê dziadka Micha³ki, która jednoczenie jest swoistym apelem samego pisarza. W opowieci tej pojawia siê sporo monologów wewnêtrznych, niekiedy przechodz¹cych w strumieñ wiadomoci, opis psychologiczny, wspomnienie czy roz25
26
27
28

Ì. Ñòðàëüöî¢, Àäçií ëàïàöü, àäçií ÷óíü. Àïîâåñöü, Ìàëàäîñöü 1966, nr 11, s. 5293.
Ì. Ñòðàëüöî¢, Àäçií ëàïàöü, àäçií ÷óíü. Àïîâåñöü, Ì³íñê 1970.
×òî áóäåò ñíèòüñÿ. Ðàññêàçû, ïåð. Ý. Êîðïà÷åâ, Ìîñêâà 1968.
À. Ñÿì¸íàâà, Øëÿõ äà ñàìàãî ñÿáå, [w:] Ãàðà÷û ñëåä òàëåíòó. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ
ýöþäû, Ì³íñê 1979, s. 76.
29 Ì. Ñòðàëüöî¢, Äçÿö³íñòâà, ÿêîå ìû ïîìí³ì, [w:] Ïÿ÷àòêà ìàéñòðà. Ë³òàðàòóðíàêðûòû÷íûÿ àðòûêóëû, ýñý, Ì³íñê 1986, s. 187188.
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wa¿anie filozoficzne. Doskonale zosta³y równie¿ wyeksponowane emocje oraz
prze¿ycia dziecka wychowanego bez ojca. Pierwsze próby takiej narracji mia³y
miejsce w opowiadaniu Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû.
Nastêpne chwyty kompozycyjne, po który siêgn¹³ Stralcow w utworze Àäç³í
ëàïàöü, àäç³í ÷óíü, to sen ma³ego ch³opca, list doros³ego Iwanki do przyjaciela
oraz wiersz we wstêpie i zakoñczeniu opowieci. List charakteryzuje siê du¿ym
autobiografizmem, myli bohatera ci¹gle powracaj¹ do dzieciñstwa, choæ s¹ zanalizowane ju¿ przez doros³ego cz³owieka. Natomiast w wierszach wyczuwa siê g³os
pe³en têsknoty za minionym wiatem, chêæ powrotu do lat dzieciêcych oraz rozpacz i smutek zwi¹zany z niemo¿liwoci¹ cofniêcia czasu.
Kolejna opowieæ Stralcowa Çàãàäêà Áàãäàíîâ³÷à (1968) jest ostatnim dzie³em epickim powsta³ym w latach szeædziesi¹tych XX wieku. Uznawana jest za
najwa¿niejsze osi¹gniêcie w dorobku pisarza. Utwór zosta³ powiêcony najm³odszemu klasykowi bia³oruskiej literatury Maksimowi Bahdanowiczowi. W utworze
fikcja przeplata siê z cechami w³aciwymi dla pracy naukowej, eseju i poezji. I jak
s³usznie zauwa¿a Wiaczes³aw Iwaszczanka30, w³anie dlatego trudno jest oddzieliæ
krytyka Stralcowa od prozaika i poety.
Badacz literatury bia³oruskiej Piotr Wasiuczenka31 zaznacza, ¿e w owym
utworze prozatorskim Stralcow bardzo przejrzycie formu³uje sens zagadki Bahdanowicza. Przybli¿a czytelnikowi fenomen twórcy wychowuj¹cego siê z dala od
Bia³orusi, w rosyjskojêzycznym rodowisku, który jednak potrafi³ nauczyæ siê
rodzimego jêzyka i ju¿ w wieku dwudziestu lat sta³ siê klasykiem literatury bia³oruskiej. Stralcowa interesowa³o nie tylko poszukiwanie odpowiedzi, a g³ównie sam
proces poszukiwania, podczas którego do tekstu do³¹cza³ coraz to nowe artystyczne i ¿yciowe realia.
W opowieci Çàãàäêà Áàãäàíîâ³÷à mamy do czynienia z fikcyjnym podmiotem autorskim nie nale¿¹cym do rzeczywistoci przedstawionej. Narrator wszechwiedz¹cy prezentuje punkt widzenia samego autora na temat przedstawionej rzeczywistoci i opisywanych postaci. W niektórych momentach, szczególnie na
pocz¹tku utworu, opowiadanie narratora przechodzi w monolog wewnêtrzny samego Bahdanowicza. Subiektywne pogl¹dy Stralcowa dotycz¹ce literatury i twórczoci znakomitego bia³oruskiego klasyka oraz swobodne przejcie od rzeczywistoci ¿yciowej do literackiej pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e Çàãàäêà Áàãäàíîâ³÷à
balansuje pomiêdzy opowieci¹ a esejem. W niektórych rozdzia³ach odnajdujemy
analizê literack¹ wierszy Bahdanowicza, niejednokrotnie dla przyk³adu podawane
30
31

Â. ²âàø÷àíêà, ×àêàííå ðàäàñö³, Ïîëûìÿ 1977, nr 5, s. 200214.
Ï. Âàñþ÷åíêà, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢..., s. 416417.
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s¹ wersje rosyjsko- lub bia³oruskojêzyczne. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ naukowej
przenikliwoci, poczucia piêkna, a tak¿e doskona³ego rozumienia losu Bahdanowicza i jego wk³adu w literaturê bia³orusk¹.
Stralcow mia³ wszechstronne zainteresowania. Oprócz opowiadañ i opowieci
pisa³ tak¿e artyku³y oraz recenzje pojawiaj¹cych siê ksi¹¿ek U³adzimira Dubouki32, Pilipa Piestraka33, Aleny Wasilewicz34, Janki Sipakowa35 i innych twórców.
Dokonywa³ równie¿ t³umaczeñ na jêzyk bia³oruski. W latach szeædziesi¹tych
przet³umaczy³ utwory pisarzy gruziñskich36, ormiañskich37, rosyjskich38, uzbeckich39 i ¿ydowskich40.
Micha Stralcow ¿y³ literatur¹ i dla literatury. W poszukiwaniu form, rodków
artystycznych i w³asnej techniki literackiej, szed³ swoj¹ drog¹, stopniowo rozwijaj¹c i doskonal¹c w³asny warsztat. Mia³ wyrobiony gust literacki, dziêki któremu
potrafi³ wychwyciæ wa¿ne procesy zachodz¹ce zarówno w literaturze bia³oruskiej,
jak i wiatowej. By³ zwolennikiem i mi³onikiem opowiadania. Ta ma³a forma
najbardziej odpowiada³a jego talentowi i charakterowi twórczego mylenia, w niej
swoicie przedstawia³ problemy nurtuj¹ce bohatera, koncentruj¹c siê g³ównie na
jego stanach emocjonalnych i duchowych. Napisane w latach szeædziesi¹tych
dzie³a epickie Stralcowa wyró¿niaj¹ siê na tle powsta³ych w owym czasie utworów
innych pisarzy bia³oruskich oryginalnoci¹ wyboru tematu, gatunku i stylu. Mamy
32

Ðýö.: Ó. Äóáî¢êà, Öóäî¢íàÿ çíàõîäêà, Ì³íñê 1960, [w:] Ïàäàðîææà ¢ ñâåò êàçê³,
Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 13.04.1960; Ó. Äóáî¢êà, Ñâåò êàçàê, Ì³íñê 1968, [w:] Ñâåò êàçàê,
Íàñòà¢í³öêàÿ ãàçåòà 3.01.1969; Ó. Äóáî¢êà, Êàçê³, Ì³íñê 1968, [w:] Äç³âîñíû ñâåò êàçê³,
Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 6.05.1969
33 Ðýö.: Ïåñòðàê Ï., Ñåðàäç³áîð, Ì³íñê 1963, [w:] Õàðàñòâî ÷àëàâå÷àé äóøû, Ïîëûìÿ
1964, nr 3.
34 Ðýö.: A. Âàñ³ëåâ³÷, Ïàäñëóõàëà ñýðöà, Ì³íñê 1960, [w:] Ïàäêàçàëà ñýðöà, Áåëàðóñü
1960, nr 9; A. Âàñ³ëåâ³÷, ß ç âàì³, Ì³íñê 1964, [w:] Ïàìÿöü âàéíû, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà
3.04.1964.
35 Ðýö.: ß. Ñ³ïàêî¢, Ë³ðû÷íû âûðàé, Ì³íñê 1965, [w:], Ë³í³ÿ ïàýòû÷íàãà ãàðûçîíòó,
Ïîëûìÿ 1966, nr 5.
36 Í. Äóìáàäçå, Ëþëþ, Â³¸ëà ³ Õåì³íãóýé, Çàäà÷à 1967, nr 206; Ý. Ê³ë³ÿí³, Çàëàòûÿ
ðûçû; Ñ. Êëäç³ÿøâ³ë³, Äàë¸ê³ÿ çàðí³öû; Ð. Êîðê³ÿ, Ñòóäýíò; Ã. Ð÷àâóøâ³ë³, Ïàâîëüíàå òàíãà;
Ã. Øàòáåðàøâ³ë³, Ìàìàëõ³íý; Áýëüêà  àñíîâà. Àïàâÿäàíí³, [w:] Ãîðíû âàäàñïàä, Ì³íñê 1967.
37 Ì. Àðàç³, Ñîíöà. Òàâàðûø Ìóêó÷, Ì³íñê 1964; Â. Òàòàâåíö, Çíî¢ ó ãýòû ïðàêëÿòû
ãîðàä. Ìàðàí. Àïàâÿäàíí³, Ì³íñê 1964.
38 Ì. Ãðûáà÷î¢, Æí³âåíüñê³ÿ çîðû. Àïàâÿäàííå, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 11.08.1961;
idem, Æí³âåíüñê³ÿ çîðû. Àïàâÿäàííå, Ì³íñêàÿ ïðà¢äà 18.08.1961; À. Àäàìîâ³÷, Ïðàøó öÿáå,
âûïëûâ³. Óðûâàê ç àïîâåñö³ Àñÿ, Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà 22.01.1965; Â. Òàðàñ, Íîñ
àäç³íîòû. Àïàâÿäàííå, Ïîëûìÿ 1965, nr 12; À. Àäàìîâ³÷, Â³êòîðûÿ. Àïîâåñöü,
Ìàëàäîñöü 1966; Ï. Þðýâ³÷, Ï. Êàáçàðý¢ñê³, Áðîíçàâàÿ ìàã³ëà. Ã³ñòàðû÷íàÿ áûëü,
Ìàëàäîñöü 1969, nr 8.
39 Ä. Àáäóëàõàíà¢, Ñóõ³ ñòýï. Óçáåêñê³ÿ àïàâÿäàíí³, Ì³íñê 1966; Ó. Óìàðáåêà¢,
Ïàäàðóíàê. Àïàâÿäàííå, Ìàëàäîñöü 1967, nr 5.
40 Õ. Ìàëüö³íñê³, Ð. Ðýëåñ, Àäíààêòîâûÿ ïåñû, Ì³íñê 1964.
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w nich do czynienia z lirycznym bohaterem swobodnie przemieszczaj¹cym siê
w czasie (powraca on do przesz³oci i przenosi do wiata przysz³oci), kr¹¿¹cym
miêdzy miastem i wsi¹, a tak¿e prze¿ywaj¹cym, martwi¹cym siê i poddaj¹cym
analizie swoje czyny oraz dotychczasowe ¿ycie. Niew¹tpliwie uzyskiwana poprzez
dok³adne dobieranie s³ów i starannie wyszlifowane zdania rytmicznoæ i muzycznoæ jêzyka w opisach przyrody, otoczenia i wiata wewnêtrznego bohatera wp³ywa na nastrój utworów.
Micha Stralcow zdo³a³ stworzyæ ciekaw¹ prozê wyró¿niaj¹c¹ siê indywidualnym liryzmem, ówczenie nazywanym stralcowskim, co wp³ynê³o na niepowtarzalnoæ utworów tego bia³oruskiego pisarza.
Ðåçþìå
Òâîð÷åñòâî Ìèõàñÿ Ñòðåëüöîâà â êîíòåêñòå áåëîðóññêîé ïðîçû
øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ XX âåêà
Ïðåäìåòîì àíàëèçà â íàñòîÿùåé ñòàòüå ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè áåëîðóññêîãî ïèñàòåëÿ, ïîýòà, êðèòèêà è ýññåèñòà Ìèõàñÿ Ñòðåëüöîâà. Íà
îñíîâàíèè ðàáîò, íàïèñàííûõ â ïåðèîä øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ XX âåêà ìîæíî ïîäòâåðäèòü
òåçèñ, ÷òî Ì. Ñòðåëüöîâ æèë ëèòåðàòóðîé è äëÿ ëèòåðàòóðû. Îñíîâûâàÿñü íà ëó÷øèõ
òðàäèöèÿõ áåëîðóññêèõ, ðóññêèõ è ìèðîâûõ ïèñàòåëåé ñóìåë ñîçäàòü îðèãèíàëüíûå
ïðîèçâåäåíèÿ.

Summary
The works of Michas Stralcow in the context of Belarusian literature
in the sixties of the 20th century
The following paper is the analysis of literary works of Michas Stralcow  Belarussian writer,
poet, literary critic and translator. On the basis of his writing from the 1960s a thesis can be drawn
that Stralcow was deeply devoted to literature. Although copying the best Belarusian, Russian and
universal traditional pieces, the writer managed to keep his originality.
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Polacy i Rosjanie. Zarys narodzin stereotypów
O stosunkach polsko-rosyjskich mo¿na powiedzieæ wiele, ale z pewnoci¹ nie
to, ¿e nale¿¹ one do ³atwych. Kluczow¹ rolê odgrywa tu silne upolitycznienie
dwustronnych kontaktów, które ma bezporedni wp³yw na wzajemne postrzeganie
siê obu narodów na p³aszczynie spo³ecznej i kulturowej. Uwarunkowania historyczne s¹ pod³o¿em kszta³towania siê uprzedzeñ, animozji i wynikaj¹cych z nich
stereotypów, które  choæ podlegaj¹ prawu fluktuacji w zale¿noci od ró¿norodnych aktualnych uwarunkowañ  mo¿na jednak z zasady uznaæ za obci¹¿one
konotacjami negatywnymi. Uprzedzenia te maj¹ na tyle trwa³y charakter, ¿e w powszechnym odczuciu wydaj¹ siê byæ zakorzenione w odleg³ej przesz³oci historycznej. Tymczasem nale¿y mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e animozje o charakterze
stricte narodowym wcale nie s¹ tak bardzo mocno ugruntowane, gdy¿ do mniej
wiêcej XVIXVII wieku wiêkszoæ kontaktów na p³aszczynie miêdzynarodowej
(w tym wszelkie konflikty) by³o uwarunkowanych przede wszystkim kontekstem
dynastycznym, terytorialnym, religijnym etc., a nie narodowym, zw³aszcza ¿e
pojêcia to¿samoci narodowej czy wrêcz nacjonalizmu dopiero zaczyna³y siê
kszta³towaæ1. W skali dziejów wzajemne relacje ró¿nych grup etnicznych mia³y
charakter przede wszystkim koegzystencji, wzajemnego czerpania, pewnej wspó³bie¿noci i chocia¿ konflikty by³y ich nieod³¹czn¹ czêci¹, to jednak ich pod³o¿e
nie mia³o z zasady podstaw ksenofobicznych czy nacjonalistycznych. Idee takie
zaczê³y pojawiaæ siê stosunkowo póno, a wi¹za³y siê z jednej strony ze wzrostem
wiadomoci co do przynale¿noci narodowej spo³eczeñstw, a z drugiej  wynika³y z politycznych uwarunkowañ, które ow¹ wiadomoæ w ten czy inny sposób
ogranicza³y2.
Mechanizmy te odnosz¹ siê równie¿ do stosunków pomiêdzy Polakami i Rosjanami, które  choæ dzi mo¿e wydawaæ siê to pewnym zaskoczeniem  przez
d³ugie wieki nie zawsze by³y nacechowane wzajemn¹ niechêci¹ czy te¿ wrogoci¹.
1 Por. J. Stefanowicz, Mo¿liwoci zbli¿enia narodów, poró¿nionych przez historiê i odmiennoæ
cywilizacyjn¹, [w:] Polacy i Rosjanie  czynniki zbli¿enia, pod red. M. Dobroczyñskiego, Warszawa  Toruñ 1998, s. 157.
2 Ibidem, s. 158-159.
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We wczesnym okresie polskiej pañstwowoci, abstrahuj¹c od na ogó³ niskiego
stopnia wiadomoci narodowej spo³eczeñstwa, kontakty z Rosjanami by³y na tyle
sporadyczne, ¿e nie wp³ywa³y w sposób istotny na ukszta³towanie siê silnego
stereotypu o negatywnym b¹d pozytywnym nacechowaniu. Rzeczpospolita szlachecka by³a pañstwem tolerancyjnym, wielowyznaniowym, wielokulturowym
i wielonarodowym, w którym nie by³o miejsca na ksenofobiê jako powszechny
sposób mylenia, a liberalizm wiatopogl¹dowy i religijny stawia³ pod tym wzglêdem nasz kraj przed wieloma licz¹cymi siê pañstwami Europy3. Za pierwsz¹
cezurê historyczn¹, która zaczê³a silniej zawa¿aæ na negatywnym wizerunku Rosjan w oczach Polaków, trzeba by uznaæ okres konfederacji barskiej, który z jednej strony rozpocz¹³ pierwsz¹ falê rosyjskich represji wobec Polaków, a z drugiej
ugruntowa³ powszechne poczucie zale¿noci od carskiego imperium, ³¹cz¹ce siê
silnie ze wiadomoci¹ klêski, upokorzenia, przegranej.
Te nastroje ulega³y wzmocnieniu w nastêpnych stuleciach, a kluczow¹ rolê
odegra³y tu koleje rozbiory Polski. Insurekcja kociuszkowska, powstanie listopadowe i styczniowe spowodowa³y, ¿e polski patriotyzm uto¿sami³ siê niejako z antyrosyjskoci¹. Warto jednak podkreliæ, ¿e nastawienie to nie musia³o wi¹zaæ siê
z negacj¹ rosyjskiej kultury i narodowoci, gdy¿ wymierzone by³o przede wszystkim w carski system imperialny, stanowi¹cy uosobienie politycznej agresji4. Jednoczenie trzeba mieæ na wzglêdzie szereg ró¿nic natury cywilizacyjno-kulturowej,
które w oczywisty sposób utrudnia³y racjonalne postrzeganie siê Polaków i Rosjan, stanowi¹c podatny grunt dla formowania siê uproszczonych, negatywnych
stereotypów wynikaj¹cych z poczucia obcoci i braku zrozumienia.
Pocz¹tki kontaktów zbiegaj¹ siê z pocz¹tkami pañstwowoci tak Polski, jak
i Rosji i przyjêciem chrzecijañstwa w drugiej po³owie X stulecia. Akt ten wprowadza³ oba pañstwa w wielk¹ wspólnotê funkcjonuj¹c¹ w ramach uniwersalnych
wartoci wyznaczanych przez cywilizacjê Pax Christiana5. Co prawda z czasem
p³aszczyzna wyznaniowa mia³a rozdzieliæ Polskê od Rosji na bazie przynale¿noci
do latynizmu i bizantynizmu (czy te¿ dok³adniej rzecz ujmuj¹c  katolicyzmu
rzymskiego i prawos³awia), jednak w wiecie wartoci chrzecijañskich nale¿a³oby
upatrywaæ czynników ³¹cz¹cych, które powinny mieæ wp³yw na wzajemne stosunki i postrzeganie siê obu nacji6. Z drugiej strony schizma religijna wzmacnia³a
odbiór ró¿nic kulturowo-cywilizacyjnych, a dystans, jaki odczuwano w Polsce
3 Patrz: W. Suleja, Rusofobia po polsku, [w:] Zagadnienie rosyjskie. Mylenie o Rosji: ogl¹dy
i obrazy spraw rosyjskich, pod red. M. Bohuna i J. Gockowskiego, Kraków 2000, s. 1112.
4 Ibidem, s. 1214.
5 Por. A. Lipatow, Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja, Toruñ 2003, s. 11.
6 Ibidem, s. 1213.
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wobec prawos³awia, mia³ wp³yw na coraz chêtniejsze ³¹czenie Rosji i Rosjan
z doæ symbolicznie ujmowan¹ cywilizacj¹ turañsk¹, tj. z obc¹ i wrog¹ Europie
azjatyckoci¹, nonikiem zagro¿enia i barbarzyñstwa7.
Z pewnoci¹ te ró¿nice cywilizacyjne by³y wa¿ne, niemniej jednak wydaje
siê, ¿e to rywalizacja polityczno-terytorialna by³a tym czynnikiem, który przez
ca³e stulecia mia³ decyduj¹ce znaczenie dla obustronnych stosunków8. Przeledzenie wzajemnych relacji oraz ukszta³towanych stereotypów pozwala te¿ wysun¹æ
tezê, ¿e o ile czynniki cywilizacyjno-kulturowe odgrywa³y wiêksz¹ rolê w okresie
wczeniejszym (do mniej wiêcej czasów rzeczpospolitej szlacheckiej), co uzasadnia³a stosunkowo niska intensywnoæ kontaktów (sprzyjaj¹ca kszta³towaniu wizerunku tajemniczych, dzikich i azjatyckich Rosjan), o tyle w wiekach póniejszym czynnik polityczny wysun¹³ siê na plan pierwszy, a podkrelanie
odmiennoci kulturowo-cywilizacyjnej s³u¿y³o bardziej podbudowie ideologicznej.
Niew¹tpliwie jednak w ci¹gu kilkuset ostatnich lat ukszta³towa³ siê obraz Rosji
i Rosjan z wyranym i silnie nacechowanym emocjonalnie katalogiem wyobra¿eñ
i pojêciowych skojarzeñ9.
Negatywny obraz Rosji w oczach Polaków na dobre zacz¹³ kszta³towaæ siê
oko³o wieku XVI, przy czym nasila³ siê on w sposób zrozumia³y w okresach
wojen i konfliktów. Rosjanom w tym okresie zaczêto przypisywaæ cechy takie jak:
dzikoæ, barbarzyñstwo, okrucieñstwo, ciemnotê i zacofanie, sk³onnoæ do podstêpu i zdrady oraz pijañstwo (notabene na³óg niezwykle rozpowszechniony w rzeczpospolitej szlacheckiej). W okresie tym zaczê³y kszta³towaæ siê tak¿e wyobra¿enia
na temat rosyjskiej duszy czy te¿ mentalnoci, której obraz by³ dychotomiczny:
z jednej strony wyra¿any przez pojêcie moskiewskiej pychy kniaziów i carów,
z drugiej  niewolniczej duszy rosyjskiego spo³eczeñstwa10. Ca³y ten kompleks
wyobra¿eñ by³ w tym czasie mocno jeszcze zwi¹zany z omówionym wy¿ej poczuciem obcoci cywilizacyjnej. Postrzeganie Rosji jako pañstwa egzotycznego
i barbarzyñskiego utrzymywa³o siê wród Polaków mniej wiêcej do koñca XVII wieku11. Wynika to z faktu, ¿e wówczas jeszcze kontakty pomiêdzy spo³eczeñstwami
obu pañstw by³y w swej istocie nader rzadkie. W wiadomoci spo³ecznej ówczesnej Europy wschodnia granica Polski by³a peryferyjn¹, krañcow¹ czêci¹ wiata
7 Por. B. Rych³owski, Polityczne uwarunkowania stosunków miêdzy spo³eczeñstwami Polski i
Rosji, [w:] Polacy i Rosjanie  czynniki zbli¿enia..., s. 6364.
8 Ibidem, s. 63.
9 Zob. A. Kêpiñski, Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina, [w:]
Narody i stereotypy, pod red. T. Walas, Kraków 1995, s. 155.
10 Ibidem.
11 Por. J. Borkowicz, Ambiwalencja s¹siedztwa, [w:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojêæ, pod red. A. MagdziakMiszewskiej, M. Juchniak i P. Kowala, Warszawa 2002, s. 52.
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zachodniego, poza któr¹ rozci¹ga³ siê wiat innej cywilizacji, o wyranych cechach
euroazjatyckich  cywilizacji, która przez ca³e stulecia stanowi³a dla Polaków (i innych spo³ecznoci europejskich) ród³o egzotycznej fascynacji, ale jednoczenie
poczucia lêku i zagro¿enia. Polacy w owym czasie nie znali Rosjan, nie mieli z nimi
kontaktu na co dzieñ, a to sprzyja³o tworzeniu tego typu mitycznych wyobra¿eñ.
Pierwsz¹ grup¹ Rosjan, która mia³a bli¿szy kontakt z polskim spo³eczeñstwem, byli uchodz¹cy przed carskimi przeladowaniami staroobrzêdowcy, którzy
zaczêli siê osiedlaæ na pó³nocno-wschodnich kresach Rzeczpospolitej pod koniec
wieku XVII. Odmiennoæ ich obyczajów oraz hermetycznoæ tradycji spowodowa³y powstanie nowych uprzedzeñ (np. podejrzenia o czary, bezbo¿noæ, rozwi¹z³oæ), jednak w istocie Polacy w ogóle nie traktowali tej grupy jako Rosjan,
a raczej ca³kiem odrêbn¹ zbiorowoæ. Staroobrzêdowcy nie mieli zatem istotnego
wp³ywu na trwaj¹c¹ izolacjê obu narodów, która zaczê³a na dobre zanikaæ dopiero
na prze³omie XVII i XVIII wieku, w czasie tzw. wojen pó³nocnych. Rosjanie,
czyli Moskale, zaczêli byæ odt¹d kojarzeni przede wszystkim z ¿o³nierzami,
przy czym katalog cech takich jak: grubiañstwo, dzikoæ, barbarzyñstwo nie
uleg³ zmianie12.
W okresie od XVI do pocz¹tków XIX wieku Rosjan postrzegano czêsto w³anie przez pryzmat ich uzdolnieñ i predyspozycji militarnych. Doceniano si³ê i potêgê carskiej armii, sprawnoæ ¿o³nierzy, umiejêtnoci fortyfikacyjne itp. Z czasem
jednak do³¹czy³y do tego cechy negatywne, niemniej jednak te¿ wi¹¿¹ce siê z aspektami militarnymi: okrucieñstwo oraz lepa bezwolnoæ ¿o³nierzy w wykonywaniu
rozkazów. Z tego okresu pochodz¹ tak¿e pierwsze zrêby fizycznego stereotypu
Rosjanina, który wyranie ³¹czy w sobie sk³onnoæ do pewnej przesady z podkrelaniem owych obcych, barbarzyñskich, azjatyckich aspektów (potê¿na budowa
cia³a, si³a, wytrzyma³oæ, grube i niekszta³tne rysy twarzy). Na wizerunek psychiczny Rosjan w oczach ówczesnych Polaków sk³adaj¹ siê: chytroæ, przebieg³oæ,
sk³onnoæ do zdrady, chciwoæ, zach³annoæ, z³odziejstwo, prostactwo, nieobyczajnoæ, rozwi¹z³oæ i pijañstwo13. Dla mieszkañców Rzeczpospolitej trudne do zaakceptowania by³o te¿ niewolnicze podporz¹dkowanie despotycznej w³adzy carskiej
cechuj¹ce Rosjan oraz prawos³awne wyznanie, postrzegane jako ba³wochwalcze,
fa³szywe, nieomal pogañskie. Zasadniczo do co najmniej pierwszej po³owy wieku
XVIII w wizerunku Rosjan wci¹¿ bardzo wyranie dochodzi do g³osu motyw nieeuropejskoci kulturowej, znacznej odmiennoci cywilizacyjnej14.
12
13

Ibidem, s. 5355.
Zob. A. Niewiara, Wyobra¿enia o narodach w pamiêtnikach i dziennikach z XVIXIX w.,
Katowice 2000, s. 133136.
14 Ibidem.
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Obraz Rosjan w oczach Polaków w okresie przedrozbiorowym by³ zatem
w du¿ej mierze produktem d³ugotrwa³ej izolacji spo³eczno-kulturowej, wzajemnej
nieznajomoci narodów, na co nak³ada³y siê powa¿ne ró¿nice cywilizacyjne, a tak¿e  choæ pocz¹tkowo w mniejszym stopniu  historyczne konflikty. Sytuacja
zaczê³a ulegaæ zmianom u schy³ku XVIII stulecia. Kluczowe znaczenie mia³y dwie
ostatnie dekady, kiedy dosz³o do tak znacz¹cych wydarzeñ, jak Sejm Wielki czy
konfederacja targowicka, które umo¿liwi³y pewien prze³om w postrzeganiu Rosjan
i Rosji w Polsce15. W myleniu o Rosji aspekt polityczny si³¹ rzeczy zacz¹³
odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê. Uzale¿nienie ziem polskich od Moskwy sprawi³o, ¿e
dawne pogardliwe wyobra¿enie Rosji jako kraju azjatyckich barbarzyñców zaczê³o z wolna ustêpowaæ obrazowi potêgi, która co prawda barbarzyñska byæ nie
przesta³a, ale stanowiæ zaczê³a powa¿ne zagro¿enie. Ostatnim zrywem wiary w to,
¿e carskiemu imperium mo¿na siê przeciwstawiæ, by³ okres Sejmu Czteroletniego.
Wtedy te¿ silnie ugruntowa³a siê niechêæ, wrêcz wrogoæ do Rosji. Antyrosyjskoæ, oparta niekoniecznie na przes³ankach natury stricte politycznej, ale na
stereotypowych oskar¿eniach, sta³a siê elementem sejmowej retoryki16. Rosjanom
zarzucano podstêpnoæ, chciwoæ, ob³udê, nieprawoæ, krzywoprzysiêstwo, z³odziejstwo, pijañstwo, agresywnoæ itd.17 Z uwagi na uwarunkowania polityczne
czasy Sejmu Wielkiego by³y momentem szczególnie silnie utrwalaj¹cym negatywny wizerunek Rosji i Rosjan, który zdominowa³ negatywne postrzeganie innych
s¹siadów Polski (np. Prus). Dawne uprzedzenia natury kulturowej i cywilizacyjnej
zosta³y wzmocnione oraz wzbogacone o elementy historyczno-polityczne18. Podstaw¹ zmodyfikowanego wizerunku przedstawiciela rosyjskiej narodowoci pod
koniec wieku XVIII sta³ siê ¿o³nierz carskiej armii, a baz¹ tego stereotypu by³y
przede wszystkim doniesienia o coraz bardziej intensywnej dzia³alnoci rosyjskiego wojska na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Relacje o okrutnych mordach, pobiciach, wypêdzeniach umacnia³y negatywny wizerunek wschodnich s¹siadów. W okresie poprzedzaj¹cym drugi rozbiór Polski, silna wrogoæ do Rosji
by³a ju¿ wród Polaków w zasadzie powszechna19.
Uzasadnione wydaje siê byæ zatem stwierdzenie, ¿e podstawowy fundament
negatywnego wizerunku Rosjan w oczach Polaków ukszta³towa³ siê w³anie tu¿
przed rokiem 1793. Nastêpuj¹ce potem wydarzenia, czyli przede wszystkim insu15 Por. D. Rolnik, Obraz Rosjan i Rosji w opiniach polskiej szlachty koronnej wschodnich
kresów Rzeczypospolitej w latach 17881793, [w:] Stereotypy narodowociowe na pograniczu, pod
red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2002, s. 292.
16 Ibidem, s. 293294.
17 A. Kêpiñski, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa  Kraków 1990, s. 42.
18 D. Rolnik, op. cit., s. 295.
19 Ibidem, s. 303.
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rekcja kociuszkowska, tylko ten model wzmocni³y. Jeszcze z okresu konfederacji
barskiej (17681772) pochodz¹ pierwsze relacje polskich zes³añców, którzy doæ
zgodnie podkrelali nieuczciwoæ, z³odziejstwo, korupcjê, pijañstwo Rosjan
(w szczególnoci carskich urzêdników), stawiaj¹c na drugim biegunie przyjañ
i ¿yczliwoæ tubylczych narodów syberyjskich, które przedstawiano jako wyzyskiwane, dyskryminowane i bezlitonie rozpijane przez carsk¹ w³adzê20.
Na prze³omie wieku XVIII i XIX wizerunek Rosjanina zaczyna zatem oscylowaæ od egzotycznego, prymitywnego, niekiedy wrêcz zabawnego barbarzyñcy
w stronê okrutnika, zdrajcy, mordercy. Uwypuklone zostaj¹ takie cechy, jak z jednej strony niewolnicza struktura moskiewskiego pañstwa, z drugiej za  mocarstwowoæ i imperialne zapêdy21. Jednoczenie utwierdza siê (kszta³towane ju¿
w wiekach wczeniejszych) przekonanie o wy¿szoci szlacheckiej kultury polskiej nad plebejsk¹ kultur¹ rosyjsk¹. Zewnêtrznymi tego objawami mia³y byæ
brak kultury osobistej i grubiañstwo Rosjan w codziennym obyciu. Za gorsz¹,
poledniejsz¹ uwa¿ano tak¿e religiê prawos³awn¹, o czym by³a mowa wy¿ej.
Dzia³a³ przy tym pewien mechanizm psychologiczny  ponosz¹cy klêski polityczne i militarne Polacy niejako rekompensowali je sobie wyolbrzymianiem swojej
wy¿szoci cywilizacyjnej nad narodem ciemiê¿ycieli22.
Na wizerunek Rosji w wieku XIX niebagatelny wp³yw mia³a tak¿e historiozoficzna koncepcja tzw. Turanu, opieraj¹ca siê na przes³aniu, ¿e rasa rosyjska jest
w rzeczywistoci tylko powierzchownie zeslawizowanym plemieniem azjatyckich
stepowych nomadów. Z tego powodu rosyjskoæ jest nie tylko g³êboko obca
europejskiej kulturze, ale stanowi dla niej miertelne zagro¿enie, zw³aszcza z uwagi na swoj¹ powierzchown¹, quasi-europejsk¹ otoczkê. A zatem obowi¹zkiem
Europejczyka i Polaka winno byæ zwalczanie wp³ywów kultury rosyjskiej na
Europê i d¹¿enie do politycznej izolacji Moskwy na tym kontynencie. Teoria ta
zak³ada³a równie¿, ¿e ka¿dy Rosjanin ma zakodowan¹ we krwi sk³onnoæ do
niszczenia dorobku europejskiej cywilizacji. Mimo swojej kontrowersyjnoci, koncepcje tego rodzaju zyskiwa³y znaczn¹ popularnoæ23.
Kolejna fala ugruntowywania siê antyrosyjskich stereotypów przysz³a wraz
z polskim romantyzmem. Utrwalone ju¿ wczeniej wyobra¿enia Rosji jako krainy
obcej, dzikiej i niebezpiecznej zosta³y skodyfikowane, a sposób ich przedstawiania
ustalono w ramach uniwersalnego modelu kulturowego. Romantyzm zacz¹³ wyko20 Por. Z. J. Wójcik, Rosja i Rosjanie w relacjach zes³añców kociuszkowskich, [w:] Polacy
a Rosjanie, pod red. T. Epszteina, Warszawa 2000, s. 4044.
21 Por. A. Niewiara, op. cit., s. 138139.
22 J. Borkowicz, op. cit., s. 5556.
23 Ibidem, s. 57.
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rzystywaæ okrelon¹ symbolikê (np. bia³y orze³ polski i czarny carski) jako wpisuj¹c¹ siê w szerszy od historycznie aktualnego, bo historiozoficzny lub wrêcz
mitologiczny kontekst. Romantyczna antyrosyjskoæ przyjmowa³a ró¿ne formy.
Zygmunt Krasiñski by³ przyk³adem radykalnego nastawienia antyrosyjskiego,
w którym nie wystêpowa³o ¿adne rozró¿nienie pomiêdzy w³adz¹ carsk¹ a rosyjskim spo³eczeñstwem. W wizji tej powraca motyw Rosjanina-barbarzyñcy, praktycznie poganina, cz³owieka dzikiego i maj¹cego za nic wiat chrzecijañskich
wartoci. Trzeba podkreliæ, ¿e to w³anie polscy poeci romantyczni utrwalili
fundamentalny autostereotyp Polaka-katolika, w wietle którego rosyjska wiara,
moskiewska schizma zostaje w prosty sposób uto¿samiona nie tylko z pogañstwem, ale wrêcz z Antychrystem. Nieprzypadkowo w najbardziej blunierczej
scenie Dziadów czêci III Konrad nazywa Boga carem24. Jednak autor Pana
Tadeusza nie by³ z zasady antyrosyjski, a jego przyjanie z rosyjsk¹ elit¹ intelektualn¹ s¹ powszechnie znane. Co prawda Mickiewicz napisa³ radykalny antyrosyjski
pamflet pt. Droga do Rosji, jednak wydaje siê, ¿e w ca³ej ambiwalencji jego
stosunku do tego kraju kluczow¹ rolê odgrywa³y idee wolnoci ludów, tote¿ sprzeciwiaj¹c siê represyjnemu caratowi, nie negowa³ on w pe³nej rozci¹g³oci rosyjskiego spo³eczeñstwa i rosyjskiej kultury25. W myli romantycznej pojawia³y siê
zreszt¹ koncepcje przysz³ego pojednania obu narodów, niemniej jednak na ogó³
przewa¿a³o przekonanie o niemo¿noci pokonania przepaci cywilizacyjnej i historycznej dziel¹cej Polaków i Rosjan26.
Istotny pozostaje fakt, ¿e w wieku XIX utrwalony przez lata stereotyp Rosjanina zaczyna ulegaæ pewnym modyfikacjom, poszerzeniu. Z jednej strony krêgi
wolnociowych ideologów nawo³uj¹ do wspó³pracy z rosyjskimi opozycjonistami
w imiê idei braterstwa ludów, z drugiej  wród zwyk³ych Polaków wreszcie
pojawia siê rozró¿nienie pomiêdzy carskim pañstwem a rosyjskim spo³eczeñstwem. Obok (czy niejako na przeciwleg³ym biegunie) wzorca Rosjanina-barbarzyñcy, Rosjanina-okrutnika pojawi³ siê nowy wizerunek rosyjskiego ch³opa 
ubogiego, prostodusznego, serdecznego, pracowitego, a w nieludzki sposób gnêbionego i wyzyskiwanego przez moskiewsk¹ monarchiê. Zaczêto dostrzegaæ pewne powinowactwo losów rosyjskiej ludnoci oraz narodów podbitych przez Rosjê.
St¹d zaczê³o ugruntowywaæ siê rozdzielenie Rosjanina-S³owianina, brata Pola24
25

Por. A. Kêpiñski, Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu..., s. 156.
Zob. M. Kornat, Miêdzy wyobrani¹ a wiedz¹. Rosja w polskiej myli historycznej XIX i XX wieku,
[w:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojêæ..., s. 3839.
26 Zob. szerzej: W. Karpiñski, Polska a Rosja. Z dziejów s³owiañskiego sporu, Warszawa
1994, s. 6395; M. Kornat, op. cit., s. 3840.
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ków i Rosjanina-Moskala, bezwzglêdnego s³ugi carskiego re¿imu27. Nowym elementem postrzegania Rosjan sta³a siê zatem konstatacja, ¿e rz¹d i lud tego kraju
reprezentuj¹ zgo³a odmienne wartoci. Zaowocowa³o to pocz¹tkowo wyra¿aniem
wspó³czucia dla rosyjskiej ludnoci, a z czasem nawet skierowan¹ w jej stronê
sympati¹28. W niektórych sytuacjach zaczêto nawet usprawiedliwiaæ pewne cechy
narodowe Rosjan (np. wyzysk i tragiczna sytuacja materialna jako wyt³umaczenie nieuczciwych postêpków). Wyranie zatem zacz¹³ zmieniaæ siê rozk³ad akcentów  ród³em wszelkiego z³a nie musia³ byæ ju¿ Rosjanin jako taki, lecz coraz
czêciej i przede wszystkim bezduszna i okrutna machina carskiego pañstwa29.
Nie zmienia to faktu, ¿e gdyby spróbowaæ uogólniæ nastawienie Polaków do
Rosjan w pierwszej po³owie wieku XIX, to nale¿a³oby podkreliæ, ¿e w zaistnia³ej
sytuacji zaborów i braku pañstwowoci mniej lub bardziej radykalna postawa antyrosyjska by³a raczej regu³¹ ni¿ wyj¹tkiem. Zjawisko to uleg³o dalszemu nasileniu w
wyniku obu powstañ narodowych, a w szczególnoci powstania styczniowego. Ta
antyrosyjskoæ nie wynika³a tylko i wy³¹cznie z jednostkowych oraz zbiorowych
prze¿yæ, ale stanowi³a fundament pewnego kodu porozumiewawczego funkcjonuj¹cego wród Polaków ¿yj¹cych w warunkach porozbiorowych. Wyra¿a³a siê ona na
ró¿ne sposoby, m.in. przez bojkotowanie niektórych wytworów kultury rosyjskiej,
ale przede wszystkim przez okrelony dobór krêgów towarzyskich. Zwykle nie
przejawia³a siê ona jawn¹ wrogoci¹, co by³oby zreszt¹ niewykonalne w kraju
znajduj¹cym siê pod w pe³ni rosyjsk¹ administracj¹ i jurysdykcj¹. Wymuszona
stosunkami politycznymi sytuacja koegzystencji obu narodów si³¹ rzeczy musia³a
doprowadziæ do wypracowania jakiej formy konsensusu. Spolonizowani Rosjanie
mieszkaj¹cy na obszarze Królestwa Polskiego nie nale¿eli wcale do rzadkoci, podobnie jak Polacy asymiluj¹cy siê na Wschodzie, dok¹d wielu uda³o siê g³ównie ze
wzglêdów handlowo-ekonomicznych. Antyrosyjskoæ by³a wiêc raczej pewn¹ niepisan¹ umow¹, swoistym kodem, nie zawsze i nie przez wszystkich przestrzeganym,
ni¿ jak¹ ujednolicon¹ form¹ obywatelskiego protestu30.
Wydarzeniem traumatycznym w sensie spo³ecznym i historycznym by³o niew¹tpliwie powstanie z roku 1863 i jego tragiczna klêska. Dramat powstañczych
prze¿yæ oraz natê¿enie represji i antypolskiej polityki caratu, jaka po nim nast¹pi³a, musia³y w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na umocnienie siê negatywnego wizerunku Rosji i Rosjan w oczach Polaków. Jednym z najbogatszych róde³ pozwalaj¹cych zrekonstruowaæ ten stereotyp s¹ wspomnienia i pamiêtniki uczestników
27
28
29
30

Zob. D. Rolnik, op. cit., s. 304.
Por. A. Niewiara, op. cit., s. 147.
D. Rolnik, op. cit., s. 304.
J. Borkowicz, op. cit., s. 6165.
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powstania, którzy w wiêkszoci zostali skazani na wieloletnie zes³anie na Syberiê
lub inne wschodnie tereny Rosji. Ich kontakty z Rosjanami by³y ró¿norodne (od
warunków frontowych po czêciow¹, wymuszon¹ asymilacjê), d³ugotrwa³e i si³¹
rzeczy bliskie. Mimo pewnego zró¿nicowania, obraz Rosjan, jaki ukszta³towa³ siê
w tym okresie, zasadniczo by³ bardzo homogeniczny i na ogó³ negatywny. Powstañcy styczniowi widzieli w Rosjanach ludzi nieokrzesanych, prymitywnych,
fizycznie ociê¿a³ych, nieuczciwych, sk³onnych do oszustwa i z³odziejstwa, chciwych, podstêpnych, okrutnych, nieludzkich, leniwych, sk³onnych do rozpusty
i pijañstwa, ba³wochwalczo religijnych. Wród rzadko wymienianych cech pozytywnych pojawia³y siê najczêciej: gocinnoæ, dobrodusznoæ, serdecznoæ  cechy odnoszone przede wszystkim do rosyjskiej ludnoci. Niew¹tpliwie dowiadczenie powstania styczniowego i zes³añ po nim nastêpuj¹cych sta³o siê czynnikiem
bardzo silnie wzmacniaj¹cym negatywne nacechowanie postrzegania Rosjan przez
Polaków. Dotyczy³o to w oczywisty sposób przede wszystkim bezporednich
uczestników wydarzeñ, ale swoje odzwierciedlenie musia³o znaleæ w postawie
wiatopogl¹dowej wszystkich Polaków. Co prawda mieszkañcy Królestwa Polskiego, którzy nie zaznali traumy zes³ania, byli w swoich pogl¹dach nieco mniej
radykalni, niemniej jednak aspekt wyranie negatywny zdecydowanie przewa¿a³.
Tak¿e na terenie zaboru Rosjanie kojarzeni byli przede wszystkim z nienawici¹
do Polaków, chytroci¹, fa³szem, sk³onnoci¹ do przemocy, okrucieñstwa i pijañstwa, brutalnoci¹, prymitywizmem, a jednoczenie zastraszeniem, chwiejnoci¹
wiatopogl¹dow¹, naiwnym mistycyzmem i niezrozumia³¹, sztuczn¹ religijnoci¹. Wród cech pozytywnych dostrzegano: serdecznoæ, ¿yczliwoæ, uprzejmoæ, wielkodusznoæ, bezinteresownoæ, choæ zwykle towarzyszy³a im pewna
rubasznoæ i prostodusznoæ. Z kolei samo pañstwo rosyjskie widziano jako bezwzglêdny re¿im opieraj¹cy siê na przemocy, ³amaniu praw miêdzynarodowych,
okrutnym ucisku podbitych narodów, przeladowaniach i represjach.
Ten wizerunek Rosji i Rosjan utrzymywa³ siê w polskim spo³eczeñstwie d³ugie lata. Pierwsza nowa perspektywa postrzegania problemu pojawi³a siê dopiero
wraz z pokoleniem rewolucjonistów roku 1905, którzy tradycyjnie przyjête negatywne cechy Rosjan przenosili w ca³oci ze spo³eczeñstwa na sam system carskiej
w³adzy. Mimo wszystko dotyczy³o to jednak tylko pewnej grupy Polaków, podczas gdy pozostali zdawali siê podzielaæ stereotyp ugruntowany w poprzednich
dziesiêcioleciach i wczeniej. Nieod³¹cznym aspektem, który pojawia³ siê w ka¿dej
niemal epoce, by³a owa klisza azjatycka, ka¿¹ca ³¹czyæ Rosjan z kontynentem
wrogim Europie, czyli w³anie Azj¹31. Perspektywa ta pozwala³a przypisywaæ
31 Zob. J. Tazbir, Moskwicin i Lach  wzajemne postrzeganie, [w:] idem, W pogoni za Europ¹, Warszawa 1998, s. 119.
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Rosjanom cechy takie, jak sk³onnoæ do dzikoci i barbarzyñstwa, upadek moralny, prymitywizm, ba³wochwalstwo i zabobon, a ich kulturê umieszczaæ wyranie
ni¿ej od europejskiej i polskiej.
Kolejn¹ cezur¹ czasow¹, która winna mieæ istotny wp³yw na widzenie Rosji
przez Polaków, by³o obalenie caratu i zwyciêstwo rewolucji komunistycznej, co
oznacza³o pocz¹tek diametralnie nowej sytuacji historycznej. W istocie jednak
rewolucja bolszewicka wiêkszy wp³yw mia³a na postawy samych Rosjan, wywo³uj¹c g³êboki szok w rosyjskim spo³eczeñstwie, podczas gdy z punktu widzenia
Polaków  za spraw¹ odzyskania niepodleg³oci i nowego uk³adu si³ w ówczesnej
Europie  Rosja zosta³a odsuniêta gdzie na wschód, poza margines polskiego
¿ycia publicznego32. ród³em euforii by³o odzyskanie niepodleg³oci i ¿ycie bez
Moskali po raz pierwszy od kongresu wiedeñskiego, tote¿ doniesienia o rewolucji
dochodz¹ce z Petersburga czy Moskwy pocz¹tkowo traktowane by³y jako rzecz
drugorzêdna. Dopiero z czasem echa bolszewickiej rewolucji na nowo zaczê³y
kszta³towaæ postrzeganie Rosjan przez Polaków. Zwyciêstwo rewolucji sta³o siê
bowiem potwierdzeniem najgorszych stereotypów, i to tych najdawniejszych, odnosz¹cych siê nie tyle do wizerunku zaborcy i okupanta, co Rosjanina  nieodrodnego
syna Azji, cywilizacji dzikiej, okrutnej i nieobliczalnej. Rewolucja bolszewicka przera¿a³a swoim barbarzyñskim rysem, niepohamowaniem i nieobliczalnoci¹. Na powrót zaczêto podkrelaæ obcoæ cywilizacji rosyjskiej wzglêdem europejskiej i jakoby wpisane w mentalny fundament tej pierwszej pragnienie poch³oniêcia
i zniszczenia tej drugiej. Rewolucja bolszewicka sprawi³a, ¿e ponownie Rosjan zaczêto postrzegaæ przez pryzmat takich cech, jak: upadek moralnoci, zach³annoæ
polityczna, wybuja³a nienawiæ, duch mordu i rabunku, zabobonnoæ. Relacje Polaków powracaj¹cych z terenów objêtych rewolucj¹ wzmacnia³y nastrój niemal apokaliptycznej grozy. Od¿y³y z now¹ si³¹ tradycyjne stereotypy, ka¿¹ce widzieæ w Polakach przedstawicieli ³aciñskiej kultury wy¿szej, a w Rosjanach  bezrozumn¹,
barbarzyñsk¹ i plebejsk¹ masê. Popularnoæ zyska³ wiatopogl¹d, ¿e bolszewizm
jest immanentn¹ czêci¹ rosyjskiej duszy, kolejn¹ eksplikacj¹ jej dzikiego, azjatyckiego charakteru i jako taki jest nierozerwalnie zwi¹zany z rosyjskoci¹. Potwierdzeniem mia³ byæ fakt, ¿e rewolucja dotyczy³a Rosjan i rêkami Rosjan by³a realizowana, a Polacy izolowali siê od jej nurtu ideologicznego, jak te¿ od niej samej. By³o
to jednak daleko id¹ce uproszczenie  niszcz¹ca si³a rewolucji bolszewickiej nie
oszczêdza³a ¿adnych nacji ani warstw spo³ecznych, a wród jej ochotników byli
tak¿e Polacy, i to nierzadko o arystokratycznych korzeniach33.
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Na postrzeganie Rosjan w okresie porewolucyjnym wp³yw mia³ z pewnoci¹
szczególny wiatopogl¹d historiozoficzny Jana Kucharzewskiego. Opieraj¹c siê na
rozbudowanej i dog³êbnej dokumentacji przekonywa³ on, ¿e komunistyczny totalitaryzm nie by³ w istocie jakoci¹ ca³kiem now¹, lecz kolejnym ogniwem tradycyjnych, despotycznych struktur, które w Rosji  zdaniem autora  zachowywa³y
ci¹g³oæ34. Kucharzewski wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e rewolucja bolszewicka mia³a
siln¹ podbudowê w zadawnionych uwarunkowaniach przesz³oci rosyjskiego narodu. Chodzi³o tu nie tyle o jaki determinizm, ka¿¹cy w Rosjanach widzieæ spo³eczeñstwo przeznaczone do niewoli, co raczej o g³êbsz¹ refleksjê, ¿e bez d³ugotrwa³ej i wielopokoleniowej ci¹g³oci w praktyce instytucji wolnociowych nie jest
mo¿liwe stworzenie w jednym momencie historycznym nowej, demokratycznej
kultury politycznej. Autorowi zarzucano, ¿e w zbyt ³atwy sposób postawi³ niemal¿e znak równoci pomiêdzy re¿imem carskim, który nie przenika³ przecie¿ ka¿dej
dziedziny ¿ycia spo³ecznego, a Rosj¹ Radzieck¹, która za cel postawi³a sobie nie
tylko upañstwowienie gospodarki i kultury, ale przede wszystkim przekszta³cenie
ca³ego spo³eczeñstwa w kierowanych przez w³adzê czynowników. Niew¹tpliwie
jego rozwa¿ania maj¹ stosunkowo silne ugruntowanie merytoryczne, przede
wszystkim jednak  w wymiarze popularnego wiatopogl¹du  s¹ niejako potwierdzeniem dawnych stereotypów ka¿¹cych postrzegaæ w Rosji system oparty na
przemocy i zastraszeniu (czy re¿im jest carski, czy bolszewicki ma w istocie
drugorzêdne znaczenie), a w rosyjskim spo³eczeñstwie  sterroryzowan¹ masê
bezwoln¹ wobec w³adzy35.
Wydaje siê, ¿e rewolucja komunistyczna i jej zwyciêstwo by³y takim szokiem, a jednoczenie czym tak nowym w dziejach tej czêci Europy, ¿e usi³uj¹c
tê now¹ sytuacjê w jaki sposób oswoiæ, wyt³umaczyæ, poszukiwano bardzo ró¿nych jej historiozoficznych wyjanieñ. Domniemana ci¹g³oæ struktur w³adzy carskiej i bolszewickiej by³a tylko jedn¹ z hipotez; korzeni bolszewizmu usi³owano
poszukiwaæ nawet w duchowoci i kulturze rosyjskiej, przy czym k³adziono nacisk na idee s³owianofilskie maj¹ce jakoby swoj¹ paralelê w realizuj¹cej siê w³anie koncepcji cz³owieka kolektywnego36.
Niew¹tpliwie jednak zwyciêstwo rewolucji oraz utrwalanie siê komunizmu
w Rosji wp³ynê³o na modyfikacjê stereotypu Rosjanina w oczach Polaków. Nowym elementem w tym wizerunku by³ pierwiastek jakiego dzikiego, niezrozumia³ego szaleñstwa, którego Polacy nie chcieli i nie mogli zrozumieæ. Bolszewicka
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J. Kucharzewski, Od bia³ego do czerwonego caratu, Londyn 1958.
Zob. M. Kornat, op. cit., s. 4344.
Tematykê tê podejmowali w swoich pracach m.in. Marian Zdziechowski i Bogumi³ Jasinowski.
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Rosja by³a czym nowym, niezrozumia³ym i napiêtnowanym jakim znamieniem
powszechnego amoku. Dla Polaków szokiem by³a tak¿e skrajna antyreligijnoæ
bolszewizmu. Fakt, ¿e naród, który przez ca³e stulecia mia³ niezwykle mocno
wpisan¹ w swoj¹ kulturê rozbudowan¹ i przenikaj¹c¹ wszelkie sfery religiê prawos³awn¹ wraz z ca³¹ jej obrzêdowoci¹, kultem ikon i relikwii, nagle  w zasadzie
z dnia na dzieñ  zacz¹³ paliæ cerkwie, mordowaæ kap³anów i zabraniaæ wiary
w Boga, nie mieci³ siê w dotychczasowym wyobra¿eniu o Rosjanach. W okresie
po rewolucji oraz w przededniu wojny polsko-radzieckiej w roku 1920 wyranie
zaczyna siê utrwalaæ nowy stereotyp Rosjanina-bolszewika. Jego nieod³¹cznymi
atrybutami staj¹ siê nêdza, prymitywizm, odciêcie siê od wszelkich pozytywnych
aspektów starej, rosyjskiej kultury i owo szczególne barbarzyñskie szaleñstwo,
które ka¿e mu rozlewaæ bolszewick¹ nêdzê na ca³¹ Europê. Nieprzypadkowo
polska propaganda w roku 1920 ukierunkowana by³a na ukazywanie wroga w bolszewiku, a nie w Rosjaninie jako takim, aczkolwiek nie warto chyba nadmieniaæ,
¿e Józef Pi³sudski by³ nieprzejednanym wrogiem Rosji, i to nie tylko czerwonej,
ale równie¿  a mo¿e w szczególnoci  bia³ej37.
Rewolucja komunistyczna w niew¹tpliwy sposób zmodyfikowa³a obowi¹zuj¹cy dot¹d stereotyp Rosjanina, wi¹¿¹c pewne jego uwypuklone cechy z bolszewizmem. Bolszewizm sta³ siê jakby uosobieniem wszystkich najgorszych tradycyjnych cech Rosjan w swoim zintensyfikowanym wydaniu, bêd¹c na tyle du¿ym
dla Polaków zaskoczeniem, i¿ zaczêli stawiaæ go na przeciwleg³ym biegunie do
starej rosyjskiej kultury, wi¹¿¹cej siê z czasami carskimi, z literatur¹ i dzia³alnoci¹ elit intelektualnych oraz arystokracji. Bolszewik rosyjski sta³ siê jakby nowym
wcieleniem Rosjanina sprzed wielu wieków, który wraz ze swoj¹ barbarzyñsk¹
armi¹ nadci¹ga³ ze Wschodu, budz¹c lêk, a jednoczenie niezrozumienie i poczucie obcoci. Podobnie jak wiele wieków temu, tak po roku 1917 (a w szczególnoci
po roku 1921, po zwyciêskiej wojnie polsko-radzieckiej) Rosja na nowo sta³a siê
dla Polaków ziemi¹ nieznan¹, obc¹, na co zasadniczy wp³yw mia³y uwarunkowania polityczne. Informacje o dzia³alnoci stalinowskiej w³adzy przedostawa³y siê
zza wschodniej granicy w nader sk¹pym rozmiarze. Kontakty na gruncie codziennego ¿ycia spo³eczeñstwa zosta³y niemal ca³kowicie ograniczone38.
Kolejnym momentem dziejowym, w którym naród polski na powrót zacz¹³
mieæ bliskie kontakty z Rosjanami, by³ wrzesieñ 1939 r. i lata II wojny wiatowej.
Okres ten w szczególnoci przyczyni³ siê do ukszta³towania wizerunku Rosjan
jako ludzi prymitywnych i skrajnie zacofanych. Legendarne sta³y siê opowieci
37
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o czerwonoarmistach, którzy pierwszy raz w ¿yciu widzieli muszle klozetowe,
kradli zegarki i rowery, usi³owali jeæ smar, bior¹c go za marmoladê itd. Do tego
Armia Czerwona, któr¹ Polacy mogli zobaczyæ w roku 1939, nie by³a gron¹,
militarn¹ potêg¹, ale raczej zbieranin¹ le odzian¹, le uzbrojon¹ i nie do koñca
znaj¹c¹ cel swojej misji39. Mimo ca³ego dramatyzmu sytuacji, w jaki sposób mit
bolszewików zosta³ wówczas zapewne odczarowany. Nie zmienia to faktu, ¿e
w³anie okres II wojny w szczególnoci wzmóg³ w Polakach ¿yw¹ nienawiæ do
narodu rosyjskiego. Mo¿na mówiæ tu o trzech istotnych wydarzeniach, które
takim nastawieniem zaowocowa³y. Pierwszym by³ tzw. nó¿ w plecy, czyli wkroczenie Armii Czerwonej do Polski 17 wrzenia 1939 r., drugim  masowe mordy
w Katyniu ujawnione przez Niemców w roku 1943, trzecim  biernoæ armii
Zwi¹zku Radzieckiego stacjonuj¹cej po prawej stronie Wis³y w czasie powstania
warszawskiego latem 1944 r. Te trzy wydarzenia utkwi³y niezwykle mocno
w zbiorowych wyobra¿eniach polskiego spo³eczeñstwa, a fakt, ¿e w okresie Polski
Ludowej by³y albo tematem tabu, albo opatrywano je z gruntu fa³szywym komentarzem historycznym, dodatkowo pog³êbia³ antyrosyjskie urazy40.
Druga fala kontaktów z Rosjanami mia³a miejsce u schy³ku wojny, gdy front
przesuwa³ siê szybko na zachód. Relacje Polaków s¹ pe³ne ambiwalentnych ocen.
Czerwonoarmici budzili lêk swoim prymitywizmem, sk³onnoci¹ do okrucieñstwa, brakiem poszanowania dla ludzkiego ¿ycia, ale jednoczenie byli odbierani
jako dobroduszni, serdeczni, przyjacielscy. Czasem wywo³ywali ¿al lub rozbawienie, gdy nieznane im urz¹dzenia i przedmioty oniemiela³y ich i zawstydza³y jak
dzieci. Obraz ten jako ¿ywo przypomina relacje o pierwszych kontaktach z wieku
XVII. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e w pewnym sensie Polacy w latach 40.
XX wieku mieli do czynienia z ca³kiem now¹ generacj¹ Rosjan, z pokoleniem
nieod³¹cznie zwi¹zanym ze Zwi¹zkiem Radzieckim, a nierzadko ju¿ w nim urodzonym. Inteligencja, arystokracja, dawne elity carskiego spo³eczeñstwa zosta³y
wymordowane, rozproszy³y siê po wiecie lub po prostu wymar³y. Maszeruj¹cy
przez Polskê czerwonoarmista, prymitywny i nieokrzesany, by³ ju¿ wytworem
spo³eczeñstwa radzieckiego, którego z dawn¹ epok¹ nie ³¹czy³o absolutnie nic41.
Rok 1945 postawi³ Polskê w nowej sytuacji politycznej  ograniczonej suwerennoci i podporz¹dkowania Zwi¹zkowi Radzieckiemu, co w porównaniu z mo¿liwoci¹ stania siê szesnast¹ republik¹ ZSRR mog³o siê wydawaæ i tak rozwi¹zaniem wzglêdnie korzystnym42. Dla kszta³towania siê i utrwalania stereotypu Rosji
39
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i Rosjan w wiadomoci Polaków kluczowy pozostaje fakt, ¿e na nastêpne czterdzieci cztery lata kraj mia³ byæ politycznie i ideologicznie uzale¿niony od dyktatu
Moskwy.
W tym kontekcie za szczególnie wa¿ny okres nale¿y uznaæ prze³om lat 40.
i 50., gdy fizyczna obecnoæ Rosjan w Polsce  zarówno Armii Czerwonej, jak
i przedstawicieli radzieckiego aparatu represji  by³a najwyraniej dostrzegalna
i najbardziej dotkliwa. Stereotyp Rosjanina-¿o³nierza, prostodusznego ch³opa
w rubaszce, nie umiej¹cego pos³ugiwaæ siê no¿em i widelcem, zostaje zast¹piony
przez nowy, bardziej z³owieszczy, a reprezentowany przez oficera NKWD
 inteligentnego, perfidnego i bezwzglêdnego ledczego. Na prze³omie lat 40. i 50.
niemal wszyscy Rosjanie przebywaj¹cy w Polsce zwi¹zani byli z szeroko rozumianym aparatem represji, co w oczywisty sposób musia³o rzutowaæ na wizerunek Rosjan w ogóle. Znamienny status mieli rosyjscy oficerowie wcielani do
polskiej armii, okrelani skrótem p.o.p. (czyli pe³ni¹cy obowi¹zki Polaków
 ros. èñïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè ïîëÿêîâ)  rdzenni Rosjanie b¹d zrusyfikowani Polacy, których modelowym wrêcz przyk³adem by³ marsza³ek Ludowego
Wojska Polskiego Konstanty Rokossowski. Ponadto Moskwa wysy³a³a do Polski
szereg doradców maj¹cych wzmacniaæ i kontrolowaæ lokalny aparat w³adzy.
Je¿eli do tej wszechobecnoci Rosjan dodaæ powszechnie znany stalinowski system prowadzenia polityki oraz zwalczania rzeczywistych i urojonych przeciwników wdra¿anego systemu, to nie mo¿e zaskakiwaæ fakt szybkiego ukszta³towania
siê nowego wizerunku Rosjanina: agenta, szpicla  inteligentnego, ale wyrachowanego i sk³onnego do okrucieñstwa, a przede wszystkim traktuj¹cego Polaków
z pogard¹43.
Sytuacja ponownie zmieni³a siê po roku 1956, gdy ludzie ci opucili Polskê,
a najgorszy okres stalinowskiego terroru siê zakoñczy³. Paradoksem jest to, ¿e
mimo totalnego uzale¿nienia politycznego od ZSRR oraz oficjalnej propagandy
apoteozuj¹cej braterstwo obu narodów, faktyczne kontakty pomiêdzy Polakami
a Rosjanami w Polsce popadziernikowej by³y nad wyraz w¹t³e i w istocie ogranicza³y siê do sporadycznych wycieczek zak³adowych do Moskwy lub kontraktowych wyjazdów na wielkie socjalistyczne budowy. Co prawda w kraju stacjonowa³a armia radziecka, ale by³a ona tak skutecznie izolowana od spo³eczeñstwa, ¿e
przeciêtny Polak nie mia³ z ni¹ ¿adnej stycznoci. Sytuacja ta wybitnie sprzyja³a
tworzeniu siê narodowych stereotypów na temat Rosjan, zw³aszcza ¿e oficjalna
retoryka, dopuszczaj¹ca jedynie czo³obitnoæ w opisywaniu wschodnich s¹siadów,
by³a dla spo³eczeñstwa polskiego bardzo dra¿ni¹ca. Na ten oficjalny wizerunek
43
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Rosji i Rosjan wp³yw mia³a oczywicie cenzura, ingeruj¹ca we wszelkie publikacje
i filmy w jakikolwiek sposób zwi¹zane z Rosj¹44. Jednak propaganda Polski Ludowej, mimo ¿e bardzo intensywna, nie mia³a szczególnego wp³ywu na postrzeganie
Rosjan przez spo³eczeñstwo. Nie da³o siê bowiem pokonaæ silnie utrwalonych
czynników historycznych, sporód których te dotycz¹ce historii najnowszej (czyli
lat II wojny wiatowej) mia³y znaczenie kluczowe. Tak wiêc, podobnie jak mia³o
to miejsce w okresie XIX-wiecznych powstañ narodowych, równie¿ w wieku XX
(tak¿e w dobie Polski Ludowej) na obowi¹zuj¹cym stereotypie Rosjan, jak i szerzej  w ogóle na sposobie mylenia o Rosji  zawa¿y³y przede wszystkim czynniki natury politycznej i historycznej.
W przewa¿nie negatywnym wizerunku Rosjan, jaki obowi¹zywa³ w czasach
PRL-u, dostrzegalne s¹ jednak wyrane pêkniêcia, tj. nie by³ on negatywny
w sposób bezwzglêdny i obligatoryjny. W szczególnoci pozytywny obraz rosyjskiej kultury zakorzeniony by³ w inteligenckich i studenckich krêgach opozycyjnych  warto tu wspomnieæ choæby o recepcji literatury (np. Aleksandra So³¿enicyna) i muzyki (W³odzimierza Wysockiego, Bu³ata Okud¿awy), które znalaz³y
sobie trwa³e i wa¿ne miejsce w ¿yciu kulturalnym polskiego podziemia antykomunistycznego45. W jaki sposób powracaj¹ w tym kontekcie reminiscencje nastrojów z prze³omu wieku XIX i XX, gdy nastroje antyrosyjskie wymierzone by³y
bardziej w re¿im rosyjski (wówczas carski, a obecnie socjalistyczny) ni¿ w spo³eczeñstwo i jego kulturê.
Kolejna zmiana charakteru kontaktów polsko-rosyjskich dotyczy czasów najnowszych, czyli prze³omu lat 80. i 90. ubieg³ego stulecia, upadku komunizmu
w Polsce, rozpadu bloku pañstw socjalistycznych i wreszcie rozpadu Zwi¹zku
Radzieckiego. Armia radziecka po niemal pó³wieczu opuci³a terytorium Polski,
a jej miejsce zajêli nowi przybysze ze Wschodu  handlarze oraz ró¿nej maci
przedsiêbiorcy. Rozwijaj¹cy siê dynamicznie m³ody polski kapitalizm szuka³ nowych dróg i miejsc inwestowania  wród nich by³a w³anie Rosja i kraje dawnego
ZSRR. Zwi¹zki na p³aszczynie gospodarczej i spo³ecznej pomiêdzy Polakami
a Rosjanami musia³y w tej sytuacji ulec zacienieniu. Wzajemna obserwacja i rzeczywiste kontakty teoretycznie dawa³y mo¿liwoæ skorygowania funkcjonuj¹cych
dot¹d stereotypów. Te jednak  jak siê okaza³o  cechowa³y siê wyj¹tkow¹
trwa³oci¹, przez co nie dosz³o do jakiego gwa³townego przewartociowania, a co
najwy¿ej tylko modyfikacji. I tak na przyk³ad towarzysz¹cy Polakom przez ca³e
dziesiêciolecia i umiejêtnie podsycany przez w³adze Polski Ludowej lêk przed
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Armi¹ Czerwon¹ i jej hipotetyczn¹ interwencj¹ w jakim stopniu zosta³ zast¹piony
obawami przed rosyjsk¹ mafi¹ i bandytyzmem, które to nastroje z kolei chêtnie
by³y wzmacniane przez szukaj¹ce sensacji i atrakcyjnych tematów media. Doniesienia o dzia³alnoci zorganizowanej przestêpczoci rosyjskiej tak w samej Rosji,
jak i na terenie Polski, czêsto wyolbrzymione i przesadzone, doæ dok³adnie
wpisywa³y siê w utrwalany przez stulecia stereotyp Rosjan jako ludzi dzikich,
niecywilizowanych, nieprzewidywalnych i gronych.
Niemniej jednak tak¿e w czasach najnowszych, czyli okresie po roku 1989,
czynnik polityczny nie przesta³ odgrywaæ istotnej roli w stosunkach polsko-rosyjskich, a zatem tak¿e w postrzeganiu naszych wschodnich s¹siadów. Dawne polskie lêki i uprzedzenia wci¹¿ regularnie od¿ywaj¹ w sytuacji ró¿nego rodzaju
sporów politycznych i ekonomicznych. Przyk³adem mo¿e byæ g³ona w 1996 r.
kwestia projektu zbudowania eksterytorialnej autostrady z Moskwy do Kaliningradu, która mia³a przechodziæ przez terytorium Polski, co natychmiast skojarzono
z hitlerowsk¹ ide¹ korytarza pomiêdzy Rzesz¹ a Prusami Wschodnimi, a zatem
jednoznacznie wskazano na ukryte intencje zaborcze wschodnich s¹siadów46. Podobny wydwiêk mia³a publiczna dyskusja wokó³ ujawnienia faktu podpisania
w roku 2005 wstêpnego porozumienia pomiêdzy Rosj¹ i Niemcami w sprawie
budowy ruroci¹gu energetycznego na dnie Ba³tyku z pominiêciem terytorium Polski. Mimo ca³ej kontrowersyjnoci tego projektu  zarówno z politycznego, jak
ekonomicznego punktu widzenia  reakcje niektórych krêgów politycznych wobec
nowego paktu Ribbentrop-Mo³otow wydawa³y siê byæ nie tylko w histeryczny
sposób przesadzone (wolny rynek wspó³czesnej Europy rz¹dzi siê przecie¿ okrelonymi prawami, bêd¹cymi prost¹ pochodn¹ idei liberalizmu gospodarczego), ale
przede wszystkim ponownie odwo³uj¹ce siê do mocno zakorzenionych w polskiej
wiadomoci zbiorowej stereotypowych przekonañ o imperialnych i despotycznych zapêdach Rosji w stosunku do naszego kraju47.
Zasadniczo nale¿a³oby wiêc przyj¹æ, ¿e postrzeganie Rosjan przez Polaków
w wieku XX przebiega³o dwutorowo  z jednej strony kluczowym czynnikiem by³
uk³ad polityczno-historyczny, z drugiej za kontakty osobiste, które jednak przed
rokiem 1989 by³y raczej efemeryczne, by zwiêkszyæ swoj¹ intensywnoæ dopiero
w latach 90. W szczególnoci pierwsza po³owa tej dekady zaowocowa³a du¿ym
o¿ywieniem kontaktów realizuj¹cych siê przede wszystkim na p³aszczynie wyjazdów handlowych, co os³ab³o dopiero w momencie wprowadzenia obowi¹zku
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wizowego. U schy³ku dekady i po roku 2000 aktywnoæ Polski na arenie miêdzynarodowej coraz mocniej ukierunkowana by³a na Europê Zachodni¹ oraz perspektywê akcesu do Unii Europejskiej, tote¿ kontakty polsko-rosyjskie zarówno na
szczeblu politycznym, jak i spo³ecznym ponownie zaczê³y s³abn¹æ. Wp³yw na to
mia³ równie¿ negatywny stosunek Rosji do cz³onkostwa Polski w NATO i w UE.
Wydaje siê wiêc, ¿e je¿eli chodzi o kszta³towanie wspó³czesnego stereotypu Rosjan w oczach Polaków, to w³anie lata 90. odgrywaj¹ tu rolê kluczow¹, gdy¿
wzajemne kontakty przechodzi³y wówczas okres wzmo¿onej intensywnoci. Co
ciekawe, te wzajemne kontakty wcale nie wp³ynê³y na poprawê tego wizerunku.
W drugiej po³owie lat 90. przeprowadzono badania maj¹ce na celu zidentyfikowaæ stosunek spo³eczeñstwa polskiego do przedstawicieli dwudziestu ró¿nych
narodów. Jak siê okaza³o, najwiêksz¹ sympati¹ Polaków cieszyli siê W³osi, Francuzi i Amerykanie, natomiast zdecydowanie najmniejsz¹  Ukraiñcy, Serbowie,
Rumuni i Cyganie48. Rosjanie w tym rankingu zajêli dalekie szesnaste miejsce. Co
wiêcej, niew¹tpliwie negatywny stosunek do Serbów wynika³ z ca³kiem wie¿ych
i krwawych wydarzeñ wojny ba³kañskiej, natomiast Rumuni i Cyganie w wiadomoci wiêkszoci Polaków stanowili jedn¹ i tê sam¹ nacjê, co wynika³o z faktu, ¿e
po roku 1989 na polskich ulicach pojawi³y siê setki ¿ebrz¹cych Cyganów pochodz¹cych w³anie z Rumunii. Niska ocena Serbów, Rumunów i Cyganów wynika³a
zatem z uwarunkowañ aktualnych. W istocie zatem jedynie Ukraiñcy zostali ocenieni ni¿ej od Rosjan, a i tu trzeba wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e w szczególnoci
w latach 90. rozró¿nienie pomiêdzy Rosjanami, Ukraiñcami, Bia³orusinami,
wzglêdnie obywatelami innych republik postradzieckich, by³o w polskim spo³eczeñstwie raczej iluzoryczne  w praktyce si³¹ inercji obowi¹zywa³a monolityczna
reprezentacja dawnego ZSRR i potoczny zbiorczy termin Ruscy lub Ruskie
na oznaczenie wszystkich osób pochodz¹cych zza wschodniej granicy49.
Ten mechanizm funkcjonuje w du¿ej mierze tak¿e dzi (fakt, ¿e znaczna
czêæ Ukraiñców i wiêkszoæ Bia³orusinów jest jedynie rosyjskojêzyczna, nie
u³atwia zmiany w tym wzglêdzie), choæ wydaje siê, ¿e na silniejsz¹ identyfikacjê
Ukraiñców (a jednoczenie poprawê ich wizerunku) mog³a wp³yn¹æ tzw. pomarañczowa rewolucja z roku 2004, natomiast wzmocnienie rozpoznawalnoci Bia³orusinów wi¹zaæ siê mo¿e z nag³anianym w ostatnich latach problemem dyktatury
Aleksandra £ukaszenki i jego konfliktu z mniejszoci¹ polsk¹ na Bia³orusi. Nale¿y
zatem siê spodziewaæ, ¿e w najbli¿szych latach rozró¿nienie pomiêdzy mieszkañcami tych trzech krajów zacznie silniej funkcjonowaæ w potocznej wiadomoci
48 Zob. P. Boski, Rosjanie i stosunki z nimi w ocenie Polaków, [w:] Polacy i Rosjanie 
czynniki zbli¿enia..., s. 112114.
49 Ibidem, s. 112.
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Polaków, aczkolwiek na razie brak na ten temat jakichkolwiek bli¿szych danych.
Jednoczenie mo¿na siê spodziewaæ wzrostu sympatii do Ukraiñców (jako narodu
demokratyzuj¹cego siê) oraz Bia³orusinów (jako narodu uciskanego, zas³uguj¹cego
na wspó³czucie), co zapewne nie nast¹pi w odniesieniu do Rosjan. Z omawianymi
wynikami koresponduj¹ tak¿e dane pochodz¹ce z innych badañ, np. w oczach
polskiej m³odzie¿y Rosjanie zajmuj¹ odleg³e 30 miejsce w gronie 35 narodowoci
wiata, ponownie wyprzedzaj¹c jedynie kojarzonych z wojn¹ mieszkañców dawnej Jugos³awii oraz Rumunów i Cyganów50. Ostatnie wiêksze badania dotycz¹ce
stosunku Polaków do innych narodowoci pochodz¹ z roku 2001. Odnotowano
pewne zmniejszenie niechêci do narodów Europy Wschodniej, ale nie widaæ tu
¿adnego wyranego przewartociowania. Tym razem na 27 nacji uszeregowanych
od najbardziej do najmniej lubianych Rosjanie plasuj¹ siê na 21 miejscu, wyprzedzaj¹c ponownie tylko Serbów, Rumunów, Romów (Cyganów) i  jako pewne
novum  ¯ydów oraz Chiñczyków51.
Zasadniczo s³uszna jest zatem konkluzja, ¿e stosunek wspó³czesnych Polaków do Rosjan opiera siê na silnej niechêci. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e niechêæ ta
ujawni³a siê silniej w ci¹gu ostatnich dwóch dekad ni¿ przed rokiem 1989  tak
przynajmniej wynika z danych socjologicznych. Przyczyny mog¹ byæ dwojakiego
rodzaju  albo u schy³ku epoki PRL-u wród Polaków funkcjonowa³o jakie
poczucie wspólnoty losu z rosyjskim spo³eczeñstwem, albo  co wydaje siê bardziej prawdopodobne  wyniki badañ prowadzonych w latach 70. i 80. s¹ ma³o
wiarygodne, a respondenci z powodów politycznych deklarowali wy¿szy poziom
sympatii do Rosjan ni¿ w rzeczywistoci (warto mieæ na uwadze fakt, ¿e rozwi¹zanie ZSRR i odrzucenie komunizmu przez Rosjê nie wyzwoli³o nag³ej fali ¿yczliwoci ze strony Polaków, zatem korzenie uprzedzeñ s¹ g³êbsze i nie odnosi³y siê
tylko do urazów antykomunistycznych, choæ te oczywicie odgrywa³y znaczn¹
rolê)52. Wspó³czenie Rosjanin kojarzy siê Polakom tak jak i dawniej z brakiem
kultury osobistej, pijañstwem, niechlujstwem, z³odziejstwem, oszukiwaniem,
kombinatorstwem. Rosja jako pañstwo nadal uosabia zaborczoæ, imperialistyczne
ambicje, sk³onnoæ do zdrady i ³amania umów, chêæ panowania nad wiatem.
Mimo pozornej stabilizacji miêdzynarodowej w tej czêci Europy, dla wielu Pola50

Zob. W. £ukaszewski, M³odzi Polacy o narodach Europy, [w:] Psychologia rozumienia
zjawisk spo³ecznych, pod red. B. Wojciszke i M. Jarymowicza, Warszawa  £ód 1999, s. 65.
51 Stosunek Polaków do innych narodów, CBOS, Warszawa, sierpieñ 2001, zob. [online]
<www.cbos.pl/spiskom.pol/2001/k_116_01.pdf>.
52 Por. P. Boski, op. cit., s. 116; B. Wilska-Duszyñska, Swoi i inni  postawy studentów
wobec etnicznie innych, Kultura i Spo³eczeñstwo 1992, nr 3, s. 99107; J. Jasiñska-Kania, Transformacja ustrojowa a zmiany postaw Polaków wobec ró¿nych narodów i pañstw, Kultura i Spo³eczeñstwo 1991, nr 4, s. 153167.
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ków, zw³aszcza starszego pokolenia, Rosja wci¹¿ jest ród³em potencjalnego,
realnego zagro¿enia militarnego i politycznego. Wiêkszoæ spo³eczeñstwa polskiego
dostrzega mocarstwowe i ekspansyjne ambicje Moskwy, co szczególnie mia³o siê
uwidoczniæ, gdy Rosja sprzeciwi³a siê wejciu Polski do NATO53. Te negatywne
stereotypy wzmacniane s¹ przez politykê W³adimira Putina, jego ostentacyjne
i prowokacyjne wypowiedzi czy choæby huczne obchodzenie listopadowego wiêta narodowego jako rocznicy wypêdzenia polskiego okupanta z Kremla.
Wzajemne postrzeganie siê narodów ze sob¹ s¹siaduj¹cych z regu³y obci¹¿one jest ró¿nego rodzaju uprzedzeniami i stereotypami. Negatywne wzorce s¹
szczególnie silnie utrwalane na skutek uwarunkowañ historycznych i dowiadczeñ
aktualnych. Po³¹czenie obu tych aspektów daje w rezultacie wyobra¿enie, w którym konotacje negatywne zdecydowanie dominuj¹.
Podejmuj¹c próbê podsumowania mechanizmu kszta³towania siê wizerunku
Rosjan w oczach Polaków od czasów redniowiecznych po wspó³czesnoæ, nale¿y
podkreliæ istnienie dwóch istotnych p³aszczyzn wp³ywu: polityczno-historycznej
oraz kulturowej. O ile ta druga odgrywa³a wiêksz¹ rolê do oko³o XVII wieku,
o tyle kwestie polityczne wysunê³y siê zdecydowanie na plan pierwszy w czasach
nowo¿ytnych, aczkolwiek  jak wykazano wy¿ej  wysok¹ ¿ywotnoæ wykazuj¹
stereotypy obu kategorii. Zasadniczo stereotyp Rosjan w postrzeganiu Polaków
jest nie tylko negatywny, ale wydaje siê byæ stosunkowo mocno ugruntowany
w spo³ecznej wiadomoci. Trudno wyrokowaæ, czy jakakolwiek zmiana w tym
wzglêdzie jest mo¿liwa w niedalekiej przysz³oci. Wydaje siê, ¿e wymaga³oby to
niezwyk³ego nak³adu si³ i chêci wspó³pracy obu narodów, a temu staj¹ na przeszkodzie wzajemne niezrozumienie, ignorancja przejawiaj¹ca siê w ró¿nych kwestiach, wreszcie regularnie o¿ywaj¹ce animozje i urazy natury politycznej, które
sprawiaj¹, ¿e zadawnione uprzedzenia i negatywne stereotypy przejmowane s¹,
przynajmniej po czêci, tak¿e przez m³ode pokolenie, potencjalnie przecie¿ predestynowane do wie¿ego, nie obarczonego zasz³ociami historycznymi i przez to
bardziej obiektywnego spojrzenia na naród rosyjski.
Ðåçþìå
Ïîëÿêè è ðóññêèå: íàáðîñîê ðîæäåíèÿ ñòåðåîòèïîâ
Ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ âñåãäà áûëè íåïðîñòûì ÿâëåíèåì, îòÿãîùåííûì
èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, êîòîðûå âëèÿëè íà ôîðìèðîâàíèå âçàèìíûõ
ïðåäóáåæäåíèé, àíòèïàòèé è ïðîèçâîäíûõ îò íèõ ñòåðåîòèïîâ. Ïîíÿòèÿ íàöèîíàëüíîãî
53

Por. P. Boski, op. cit., s. 117119.
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ñàìîîïðåäåëåíèÿ è íàöèîíàëèçìà íà÷àëè ôîðìèðîâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî ïîçäíî, ëèøü
ñ XVIXVII ââ., è èõ ïîÿâëåíèå áûëî ñâÿçàíî ñ ðîñòîì íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ
è ïîëèòè÷åñêîé îáóñëîâëåííîñòüþ.
Ýòî óòâåðæäåíèå ïðèìåíèìî è ê âçàèìíûì îòíîøåíèÿì ïîëÿêîâ è ðóññêèõ, êîòîðûå íå
âñåãäà áûëè íàïîëíåíû íåíàâèñòüþ è âðàæäåáíîñòüþ. Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò ïðîöåññ
ôîðìèðîâàíèÿ íåãàòèâíîãî ñòåðåîòèïà Ðîññèè è ðóññêèõ â ãëàçàõ ïîëÿêîâ, âûäåëÿÿ íàèáîëåå
çíà÷èìûå ñîáûòèÿ, à òàêæå ôàêòîðû îáúåäèíåíèÿ è ôàêòîðû îòëè÷èÿ äâóõ íàðîäîâ. Ïðè ýòîì
óêàçûâàþòñÿ äâå ïëîñêîñòè âëèÿíèÿ: ïîëèòèêî-èñòîðè÷åñêàÿ è êóëüòóðíàÿ.
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå, ïî ìíåíèþ àâòîðà, â ñîçíàíèè ïîëÿêîâ çàêðåïëåí
ôîðìèðîâàâøèéñÿ âåêàìè íåãàòèâíûé îáðàç Ðîññèè è ðóññêèõ. Ïðåîäîëåòü ýòè
ïðåäóáåæäåíèÿ î÷åíü òðóäíî, íî âîçìîæíîñòü åñòü.

Summary
Poles and Russians: the stereotypes birth sketch
International relations have always been a very complex and controversial phenomena affected
by historical and political events, which influenced the forming of mutual prejudices, antipathy and
stereotypes. The concepts of national identity and nationalism began to shape relatively late, in the
XVIXVII centuries; and their advent was connected with national self-consciousness rise and
political conditionality.
This statement is either applicable to the Russian-Polish relations, which not always were
inflated with animosity and hatred. The author of the article considers the process of Russia and the
Russians negative image forming, defines the most significant events, and uniting and separating
factors. In this context the two spheres of influence are meant: political-historical and cultural. In the
authors opinion, nowadays the negative image of Russia and the Russians is fixed in mind of the
Polish. It is very hard to overcome these prejudices; however there is such a possibility.
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Czy na pewno inna Rosja?
O Imperium i Buszu po polsku Ryszarda Kapuciñskiego
Zestawienie barbarzyñstwa i cywilizacji, pod mianem której rozumiano
szeroko pojêt¹ kulturê, to jedna z najdawniejszych, a jednoczenie najtrwalszych
znanych cz³owiekowi opozycji. Wytyczenie granicy miêdzy barbarzyñskim Bizancjum a kulturalnym Rzymem przetrwa³o a¿ do czasów wspó³czesnych, dziel¹c wiat na Wschód i Zachód. Konsekwencj¹ takiego zabiegu by³o stworzenie
systemu stereotypowych os¹dów na temat poszczególnych obszarów, a zatem
i narodowoci. Barbarzyñstwo Wschodu mia³o objawiaæ siê w zacofaniu, zdegenerowaniu, niekulturalnoci, zapónieniu, skostnieniu, nielogicznoci, despotycznoci. Z Zachodem za kojarzy siê logicznoæ, empiryzm, racjonalizm i realizm.
Wschód to co negatywnego, to trwanie. Zachód to dynamizm i normalnoæ1.
Tak od wieków postrzegano i rozumiano te obszary. Nie ulega jednak w¹tpliwoci,
¿e przedstawiona perspektywa pokrywa siê z zabiegiem orientalizacji Wschodu
przez Zachód2. Na tym tle geograficzno-polityczne po³o¿enie Polski stawia j¹
w dosyæ niezrêcznej sytuacji, implikuje bowiem koniecznoæ opowiedzenia siê po
której ze stron. Miano pe³noprawnego uczestnika ¿ycia Zachodu (chocia¿by
przez wzgl¹d na przyjêt¹ religiê) kusi³o, oznacza³o bowiem nobilitacjê w oczach
Europy. Otwarte pozostaje jednak pytanie o wschodnioæ Polski, o to, czym siê
ona przejawia, a co najwa¿niejsze  czym dla nas jest Wschód?
Paradygmat definiuj¹cy pojêcie Wschodu przedstawia³ go jako wroga, Innego, którego nale¿y siê wystrzegaæ, od którego nale¿y siê separowaæ  jak pisze
Maria Janion w Niesamowitej S³owiañszczynie. Zatem z perspektywy Polaka
Zachód to Polska, Wschód za to Rosja, która od XVIII wieku wizualizowa³a
najwiêksze zagro¿enia. Przedstawiano j¹ jako kolebkê despotyzmu, herezji i zniewolenia. Na jej antypodach umieszczano Polskê  ród³o wolnoci, demokracji, szlachetnoci. Równie¿ w literaturze znalaz³a odbicie owa satanizacja Rosji i angelizacja
1
2

1991.

M. Janion, Niesamowita S³owiañszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007, s. 224.
Szerzej o tym zjawisku zob. E. Said, Orientalizm, t³um. M. Wyrwas-Winiewska, Warszawa
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Polski3. Widoczne jest to w twórczoci romantyków i pisarzy dwudziestolecia
miêdzywojennego, we wspomnieniach wiêniów obozów sowieckich i w pracach
autorów wspó³czesnych, czego przyk³adem mo¿e byæ ksi¹¿ka Doroty Mas³owskiej Wojna polsko-ruska pod flag¹ bia³o-czerwon¹ lub fragment tekstu umieszczonego w Gazecie Polskiej z 1996 r., aspiruj¹cy do charakterystyki kontaktów
polsko-rosyjskich: 966  pocz¹tek, 1772  weszli Ruscy, 1793  weszli Ruscy,
1795  weszli Ruscy, 1831  Ruscy wyszli, ale znów weszli, 1863  Rusy wyszli,
ale znów weszli, 1918  Ruscy wyszli, 1920  Ruscy weszli, ale zaraz wyszli,
1939  weszli Ruscy, 1944  weszli Ruscy, 1981  podobno mieli wejæ (Ruscy),
1992  Ruscy mówi¹, ¿e zaraz wyjd¹, 1993  Ruscy wyszli, 1994  Ruscy
mówi¹, ¿e jeszcze wejd¹, 1995  Ruscy mówi¹: NATO  przyjdzie czas!, 1996
 Ruscy wymylili »korytarz«, ¿eby mieli czym wejæ4.
Frapuj¹ce staje siê zatem pod¹¿anie innym tropem, tym wskazanym m.in.
przez Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudziñskiego, Aleksandra Wata, Jerzego Gliksmana, a przypomnianym przez Tadeusza Sucharskiego, który w ksi¹¿ce Polskie poszukiwania innej Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej
Emigracji próbuje pokazaæ wymykaj¹cy siê stereotypom obraz Rosji nie maj¹cej
nic wspólnego z Rosj¹ carsk¹ i sowieck¹, w odrêbnej kategorii wiata walki
i mi³oci cz³owieka  by powtórzyæ za Czapskim5. Sucharski pisze, ¿e kluczem
do poznania i docenienia Rosji przez Polaków jest wyleczenie siê z wirusa
arcypolskoci, ultrakatolicyzmu i ksenofobii, a tak¿e z polskiego snu o urodzie
uto¿samiaj¹cego piêkno z cnot¹6. Ale czy mo¿liwe jest wyrzucenie z pamiêci
negatywnych dowiadczeñ i skupienie siê na poznaniu Rosji prawdziwej, a co
wa¿niejsze  prawdziwych Rosjan? Podobne zagadnienie rozpatruje Ryszard Kapuciñski w Imperium pytaj¹c: Czy istnieje mo¿liwoæ, ¿eby przesz³oæ minê³a?7. Ta w¹tpliwoæ przenika ksi¹¿kê bêd¹c¹ zapisem podró¿y po ZSRR w latach
19891991 i po jego rozpadzie w latach 19921993.
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest próba zestawienia obrazu Rosji sowieckiej i cech jej mieszkañców z wizerunkiem Polski wy³aniaj¹cym siê z tomu reporta¿y Busz po polsku (1962).
Zjawiskiem, do którego chcê nawi¹zaæ, jest zarzucana Kapuciñskiemu orientalizacja wizerunku Rosji. Takie jej przedstawienie, które akcentuje bezmiar
3
4

M. Janion, op. cit., s. 193.
Cyt. za T. Sucharski, Polskie poszukiwania innej Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze
Drugiej Emigracji, Gdañsk 2008, s. 15.
5 J. Czapski, Narodowoæ czy wy³¹cznoæ?, [w:] idem, Swoboda tajemna, Warszawa 1991,
s. 153.
6 T. Sucharski, op. cit., s. 31.
7 R. Kapuciñski, Imperium, Warszawa 2008, s. 100.
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powierzchni, nieograniczon¹ przestrzeñ i zasieki z drutu kolczastego. Rosji, której
synonim to z³owrogo brzmi¹cy Sybir, a tak¿e obrazy biedy, brudu, chamstwa
i mafii. Ta egzotyczna kraina nie daje siê poznaæ cudzoziemcowi, jest pozbawiona
linearnie p³yn¹cego czasu, mo¿liwoci zmiany. Zamiast tego istnieje w niej trwanie
i statycznoæ.
Owszem, taki wizerunek imperium wy³ania siê z prozy Kapuciñskiego. Co
wiêcej, pisarz przybli¿a postaæ nowego cz³owieka uformowanego w XX wieku
przez pañstwo sowieckie, tzw. cz³owieka radzieckiego. Jego wiatopogl¹d, ukszta³towany przez totalitaryzm, zosta³ pozbawiony niektórych pojêæ. Miejsce wolnoci
myli i mowy zajmuje wolnoæ dzia³ania, co w rzeczywistoci oznacza rozpowszechnianie bezprawia, korupcji, kradzie¿y i nielegalnego handlu broni¹. W ludziach nie ma chêci zmiany, zastany wiat traktuj¹ jako byt niezmienny, który
wymaga akceptacji. Brak optymizmu zastêpuje zmodyfikowana wersja stoicyzmu
(st¹d powiedzenia: Wszystko mo¿liwe! No i dobra! Co ma byæ to bêdzie! Po¿yjesz zobaczysz! Naczalstwo ³utsze znajet! ¯ycie! Takie ono jest! Lepszego nie
trzeba!8). Ponadto homo sovieticus to cz³owiek wychowany przez propagandê
w izolacji od wiata zewnêtrznego, dog³êbnie przekonany o racji prowadzonej
polityki (bo innej nie zna³). Dodajmy, cz³owiek miertelnie umêczony, gnêbiony
fizycznie i psychicznie, pozbawiony prywatnoci, ¿yj¹cy w ci¹g³ym lêku oraz
przekonaniu, ¿e indywidualizm, swoboda i wolnoæ to mrzonki Zachodu. Tym, co
siê liczy, jest jedzenie i picie. Jeden z przewodników Kapuciñskiego, Michai³
Micha³owicz, górnik kopalni, która w³anie przerwa³a strajk, mówi: Ten naród do
niczego nie dojdzie [...]. Dla tych ludzi wa¿ne jest tylko jedno  pa¿rat (pojeæ).
Pa¿rat! [...] pa¿rat! pa¿rat! pa¿rat! [...]. G³ód, oto co nami porusza, oto nasz
wciek³y pies9. Degradacja cz³owieka poprzez sprowadzenie jego potrzeb do
fizjologii niesie równie¿ zmiany mentalne. Pojêcie dobrego ¿ycia i dobrej pracy
znika ze s³ownika, unicestwione zostaj¹ tak¿e pytania, w¹tpliwoci co do istniej¹cej rzeczywistoci. Powód takiego zachowania jest prosty  grozi to bowiem
mierci¹ lub kar¹ wiêzienia. Zamiast wahania pojawi³a siê nieskoñczona iloæ
powiedzeñ, zawo³añ i zwrotów wyra¿aj¹cych aprobatê tego, co jest, obojêtnoæ,
brak zdziwienia, pokorne przyzwolenie, rezygnacjê10.
Gdybymy na tym skoñczyli czytanie opowieci, moglibymy przyznaæ racjê
tym, którzy twierdz¹, ¿e Ryszard Kapuciñski pokaza³ ZSRR w sposób demoniczny, patologiczny, czego zamiarem by³o przedstawienie Europy rodkowej jako
8
9
10

R. Kapuciñski, Imperium, Warszawa 2008, s. 125.
Ibidem, s. 131132.
Ibidem, s. 125.
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Europy po prostu, Europy zwyczajnej, normalnej11. Jednak wnikliwsza lektura
Imperium ods³ania jego drug¹ stronê. Tê nie przenikniêt¹ stereotypem i propagand¹. To miejsce, w którym g³os Stalina ma jakby mniejsze znaczenie  ludzie nadal
siê go boj¹, ale ¿yj¹ w³asnymi sprawami. Tak w³anie wygl¹daj¹ spotkania pisarza
z pojedynczymi ludmi, z przypadkowymi wspó³towarzyszami podró¿y, co pozwala zobaczyæ obraz prawdziwej Rosji w pañstwie sowieckim.
Kapuciñski zatem wiedzie za sob¹ czytelnika w najodleglejsze czêci ZSRR
i pokazuje zwyczajne ¿ycie. Wed³ug niego, prawdziwi Rosjanie (mieszkaj¹cy np.
w Workucie) to przede wszystkim ludzie gocinni, traktuj¹cy przybycie ka¿dej osoby jak wiêto, niezwyk³e wydarzenie12. Prócz tego s¹ ¿yczliwi, dziel¹ siê wszystkim,
co maj¹, a je¿eli komu zaufaj¹, to opowiedz¹ ca³e ¿ycie, razem z jego radociami
(np. zbli¿aj¹cym siê weselem syna w Odessie) i zmartwieniami (np. o przeladowaniu dziecka w wojsku). Rosyjska serdecznoæ i bezporednioæ wydaje siê byæ
czym wrodzonym, a cz³owiek przybywaj¹cy spoza ZSRR mo¿e siê wiele dowiedzieæ. Nawet od dziecka. Takie by³o spotkanie z dziesiêcioletni¹ Tani¹. Podobne jak
kilkanacie lat wczeniej w Afryce, tak i teraz przewodnikiem pisarza sta³o siê
dziecko, które mu pokaza³o, jak siê poruszaæ w jakuckiej rzeczywistoci.
Codzienna gocinnoæ ³¹czy siê z nadzwyczajn¹ dobroci¹, mi³osierdziem wobec drugiego cz³owieka. Józef Czapski w Cz³owieku z Rosji Sowieckiej pisa³:
Mi³oæ bliniego, mi³osierdzie [...] jest uwa¿ane za cnotê najwy¿sz¹ i nadrzêdn¹.
W krajach jednak, gdzie te wartoci s¹ przekrelone, ginie ca³y wiat pojêæ najwa¿niejszych13. W Rosji nie zgin¹³. To owa troska o los bliniego uratowa³a
Kapuciñskiemu ¿ycie, kiedy chory b³¹dzi³ ulicami Baku, szukaj¹c miejsca, w którym móg³by siê zatrzymaæ. Wtedy znalaz³ schronienie w domu zupe³nie nieznanej
kobiety, która siê nim zaopiekowa³a, nakarmi³a, pozwoli³a przeczekaæ gor¹czkê.
Podobnego dobra od nieznanych ludzi dowiadczy³ w Doniecku i Workucie. Jest
co niezwyk³ego w postawie Rosjan, którzy wiedz¹, ¿e odmowa udzielenia pomocy obcemu to grzech, a nawet co wiêcej  to wydanie na niego wyroku mierci,
bo ¿aden cudzoziemiec nie jest w stanie prze¿yæ w tak niskiej temperaturze.
Podjêcie decyzji o opiece jest równoznaczne z wziêciem odpowiedzialnoci za
tego cz³owieka, jak powiedzia³by Emmanuel Levinas. Podobny gest pozwala widzieæ w pomagaj¹cym bliniego, brata, wyznawcê prymarnych zasad wszelkich
religii wiata, najbardziej podstawowych przekonañ humanizmu, tego, co od wieków uznawano za podstawowy wyznacznik cz³owieczeñstwa, cywilizacji, a zatem
zachodnioci.
11
12
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M. Janion, op. cit., s. 235.
Zob. R. Kapuciñski, Imperium..., s. 130.
J. Czapski, Cz³owiek w Rosji Sowieckiej, [w:] idem, Swoboda..., s. 141.
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Imperium to tak¿e miejsce, w którym ludzie ró¿nymi sposobami walcz¹ o zachowanie tego, co dla nich najcenniejsze. Kapuciñski oddaje g³os tym, którzy
zdecydowali siê zachowaæ odrobinê Rosji dawnej, niezniszczonej, piêknej, naturalnej. Tak opisywa³ swoj¹ ojczyznê np. Michai³ Priszwin, mistrz opisów przyrody, mistrz bogatego, dos³ownego jêzyka rosyjskiego. W s³owie zachowywa³ to, co
ocala³o w zetkniêciu z totalitaryzmem. Jego kontynuatora pisarz odnalaz³ w Rimie
Achmedowie, zielarzu, który stworzy³ w³asny wiat w obrêbie swojego domu
i ogrodu. Dla niego prawdziwa Rosja to dwa s³owa: Cryptocephalus sericeus,
oznaczaj¹ce z³otozielonego ¿uczka, owada piêknego, ale unikatowego, rzadko
spotykanego. W tym zdaniu nie ma ironii ani kpiny ze strony Kapuciñskiego,
zreszt¹ kilka lat wczeniej on sam przyzna³, ¿e stworzenie w³asnego wiata jest
gwarancj¹ przetrwania14.
Rosjanie spotykani przez Kapuciñskiego s¹ bratnimi duszami bohaterów opowieci To³stoja, Gogola czy Dostojewskiego. Ich uwik³anie w absurdaln¹ rzeczywistoæ zdaje siê nie mieæ koñca. Chc¹c ¿yæ zwyczajnie w wiecie rz¹dzonym przez
ideologiê sowieck¹, staj¹ przed decyzjami i wyborami, z którym nie s¹ sobie w stanie poradziæ. Los staruszki z Kijowa, u której mieszka³ autor Hebanu, to cierpienie
i dramat. M.¯., bo tak o niej pisze reporter, opuszczona przez mê¿a, który wyemigrowa³ do Nowego Jorku, mia³a przy sobie tylko jedn¹ blisk¹ osobê  wnuczkê. Po
kilkunastu latach by³y m¹¿ przysy³a list z zaproszeniem dla dziewczynki. Chce j¹
zabraæ do siebie, wyrwaæ z miejsca, w którym prawdopodobnie nie czeka j¹ wietlana przysz³oæ. M.¯. musi podj¹æ decyzjê, czy powiedzieæ wnuczce o mo¿liwoci
wyjazdu do dziadka. Sytuacja przypomina nieco staro¿ytne, greckie tragedie. Z jednej strony ludzki egoizm i strach przed opuszczeniem i osamotnieniem, z drugiej
myl o szansach, jakie otwiera przed dzieckiem emigracja.
Zatem obok rzeczywistoci sowieckiej z jej despotycznoci¹, brakiem religii
i poszanowania jednostki, istnieje te¿ Rosja w³aciwa, rozwijaj¹ca siê intelektualnie
(chocia¿by w osobie Rima Achmedowa), ¿yczliwa, wra¿liwa, zaradna (tak jak Leonid Niedow, który przetapia³ o³owiane figurki kolejnych rosyjskich bohaterów,
pocz¹tkowo Rosji Sowieckiej: Lenina, Bre¿niew; póniej tylko Rosji: w. Jerzego
i w. Stefana). Te dwa oblicza Rosjan terroryzowanych przez w³adzê i propagandê,
a jednoczenie staraj¹cych siê ¿yæ jak dawniej, przed rewolucj¹ splataj¹ siê w s³owach babulinki z Jakucka, która na pytanie o to, jak siê ¿yje, odpowiada: Kak
¿ywiom?, powtórzy³a z namys³em i doda³a g³osem, w którym by³a i duma, i determinacja, i cierpienie, i radoæ  Dyszym!15. Duma przeplataj¹ca siê z determinacj¹,
14
15

Zob. R. Kapuciñski, *** [Przetrwa ten ], [w:] idem, Wiersze zebrane, Warszawa 2008, s. 24.
R. Kapuciñski, Imperium..., s. 156.
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cierpienie przenikaj¹ce szczêcie, a do tego mimowolny umiech. Jest ciê¿ko, ale
siê ¿yje. I marzy siê o jednym, ¿eby po¿yæ choæ dzieñ d³u¿ej, ale normalnie, bo
cz³owiek nie zosta³ tam [w Rosji  W.P.] jeszcze ca³kowicie zniszczony, jeszcze
nie zgas³ w ludziach nurt têsknoty za pe³nym cz³owieczeñstwem, za prawd¹16.
Mówilimy o orientalizacji Rosji, o próbie ukazania jej jako tworu anormalnego, nielogicznego, by na tym tle Europa rodkowa i Zachodnia mog³y jawiæ siê
jako zwyczajne, normalne. Po stronie tych ostatnich winna siê tak¿e znajdowaæ
Polska. Winna, ale czy rzeczywicie tam jest? Jedn¹ z ciekawszych, choæ s³abo
zbadanych prac Kapuciñskiego jest tom reporta¿y Busz po polsku, powiêcony
realiom panuj¹cym w kraju w latach 50. Warto przyjrzeæ siê ludziom, o których
pisze reporter, poznaæ ich wiat i porównaæ go z tym radzieckim.
Bohaterowie Buszu po polsku reprezentuj¹ spo³eczeñstwo polskie doby PRL-u:
zmêczone, zblazowane, ospa³e, oblepione nud¹, nijakie, którego jedynym marzeniem jest nic nie robiæ, a jedyna rozrywk¹  bójka w czasie wiejskiej zabawy
lub wystawanie na rogach ulic albo pod sklepem i prowadzenie rozmowy tak
ja³owej, jak ich ¿ycie. £¹czy ich jeszcze jedna cecha: staroæ. Autor nie mia³ tu
jednak na myli fizycznej niedo³ê¿noci, ale tê mentaln¹, intelektualn¹. Wiêkszoæ
ludzi spotkanych przez Kapuciñskiego jest w jego wieku, ma po dwadziecia parê
lat, tylko ¿e tego nie widaæ. ¯yj¹ jakby w zaczarowanym krêgu, bez nadziei, bez
woli, by cokolwiek zrobiæ. Polska by³a wówczas ziemi¹ starych ludzi, gdy¿
[...] wcale nie jest powiedziane, ¿e jak siê ma 18 lat, to jest siê m³odym. Wcale
tak nie jest powiedziane17. Ich postawa odzwierciedla czasy, w jakich ¿yj¹, a ¿yj¹
tylko w teraniejszoci. Przesz³oæ to dla nich u³uda, sen. Tak¹ opiniê wyra¿aj¹
zarówno m³odzi uczniowie Lamusa, bohatera reporta¿u pod takim tytu³em, jak
i Pi¹tek, mieszkaniec Grunwaldu  ch³op, który maj¹c kawa³ek w³asnej ziemi
i rodzinê, ma ca³y wiat. Jaki sens jest zatem w rozpamiêtywaniu tego, co siê
wydarzy³o na tych ziemiach w XV wieku, je¿eli trudno nawet przywo³aæ czasy
ostatniej wojny? Z drugiej strony: i po co? Przesz³oæ przecie¿ mo¿e okazaæ siê
zbêdnym ciê¿arem, bo przywraca pamiêæ o tym, ¿e kiedy by³o inaczej, a i teraz
mog³oby byæ: Dawniej podobno tak  ka¿dy chcia³ tworzyæ wielkie rzeczy,
wynajdywaæ cuda, re¿yserowaæ, rz¹dziæ. A teraz wol¹ statystowaæ. Wystarczy18.
Ci ludzie wiedz¹, ¿e nawet dzisiaj, gdzie daleko istnieje inne ¿ycie, co siê dzieje,
wiat siê rozwija, pêdzi, ale tu, w ich E³ku, Bachotku, na ich Wydmie, jest spokój.
Cisza i bezruch, trwanie i wieczne wyczekiwanie. Tylko nikt nie wie, nie pamiêta
na co. Mo¿e na kogo, kto by pokierowa³, pokaza³, co i jak zrobiæ, ¿eby by³o
16
17
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dobrze. Bezradnoæ czy raczej niezaradnoæ to g³ówna cecha spo³eczeñstwa,
deprecjonuj¹ca pozosta³e.
Trofim, Rysiek i Sienkiewicz, Edek Partyjniak i Lipko Doro¿karz to bohaterowie Wydmy. Ludzie z przesz³oci¹, schorowani, niesprawni. Wyrzuceni poza spo³eczeñstwo znaleli miejsce w starym, niszczej¹cym gospodarstwie pañstwowym.
W³asnymi si³ami uda³o im siê je rozwin¹æ, nawet trochê zarobiæ, ale utrata konia
i brak pieniêdzy na kolejnego staje siê ród³em konfliktu. W tym momencie koñcz¹ siê dobre czasy i do g³osu dochodzi ideologia socjalizmu. Wa¿ne staje siê
odzyskanie pieniêdzy, nie ma miejsca na wspó³czucie dla siedemdziesiêcioletniego
starca Sienkiewicza. On, us³yszawszy kiedy od matki, ¿e to bogactwo tworzy
cz³owieka, ca³e ¿ycie spêdzi³, gromadz¹c je, a teraz chc¹ mu to zabraæ jego
jeszcze niedawni wspó³pracownicy. Kim bez tego siê stanie? Czy nadal bêdzie
cz³owiekiem? Ratunkiem, swoistym deus ex machina, jest reporter przygl¹daj¹cy
siê sytuacji, obiecuje bowiem zdobyæ potrzebne pieni¹dze. Niby wszystko wysz³o,
a jednoczenie co pêk³o. Nast¹pi³ koniec tego, co mo¿na okreliæ mianem nadziei
na zwyciêstwo cz³owieczeñstwa, solidarnoci ludzkiej w tych trudnych czasach.
Wydaje siê, ¿e ¿aden mieszkaniec Wydmy nie wykorzysta³ mo¿liwoci stania siê
niezale¿nym. Podobnie swojej szansy nie wykorzysta³o wielu nale¿¹cych do generacji dorastaj¹cej w latach 50. (np. kibic z reporta¿u Wielki rzut).
Narrator Buszu po polsku z ¿alem konstatuje, ¿e jego pokolenie, czyli pokolenie Grzegorza Stêpika i Mika Molaka, nie zosta³o opisane, nie zaznaczono jego
obecnoci. Wyrwano je z rzeczywistoci, pozostawiono bez kontekstu historycznego. Kiedy dynamiczne, pal¹ce siê do dzia³ania, wstêpuj¹ce do ZMP z nadziej¹,
¿e zmieni wiat, teraz obudzi³o siê w kraju u³udy, k³amstwa i pozoru. Nagle stali
siê zbyt starowieccy, zbyt powa¿ni, aby porozumieæ siê z m³odszymi, by przekazaæ im w³asne dowiadczenia. Wykszta³cenie, studia na uniwersytecie na nic siê
zda³y w spo³eczeñstwie zdominowanym przez nowoczesnoæ rozumian¹ jako koniecznoæ gromadzenia wszelkich dóbr materialnych. Zostali sami ze swoimi przekonaniami, idea³ami, powoli gasn¹cym zapa³em i pamiêci¹ o niedawnej jeszcze
przesz³oci. Rozmylaj¹, próbuj¹ poznaæ przyczyny tego stanu rzeczy, zasilaj¹
szeregi gap siedz¹cych w bibliotekach, czytaj¹cych Dostojewskiego i zastanawiaj¹cych siê nad czym, co dla wiêkszoci jest nieistotne. Wierz¹, ¿e liczy siê to,
czego nie mo¿na dotkn¹æ, ¿e istnieje metafizyka. Przeciwstawiaj¹ siê wiêkszoci
ucielenionej w bohaterach reporta¿u Partery, tj. w przygodnych robotnikach
szukaj¹cych zajêcia wszêdzie, gdzie siê da, wed³ug których ¿ycie, to parê konkretów: ³opata  wyp³ata, kino  wino19. Podobne zdanie mieli tak¿e przyjaciele
19
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Mika Molaka, którzy ju¿ od dawna st¹paj¹ po twardej glebie, poniewa¿ nie
udzielaj¹ siê spo³ecznie, nie zajmuj¹ umys³ów rozterkami. ¯yj¹, przestrzegaj¹c
zasady tzw. amortyzatora, czyli nie wychylaj¹ siê, snuj¹ szczelny kokon. Ta
pozorna neutralnoæ, w rzeczywistoci staje siê cichym przyzwoleniem na dzia³anie pañstwa. Zagro¿enie, jakie p³ynie z takiej sytuacji, trafnie zdefiniowa³ Lipko
(przed wojn¹ doro¿karz, teraz winiopas): winiarzenie przenika ubranie, cia³o,
ale co najwa¿niejsze, dociera tak¿e do duszy. Na tym polega fatalizm losu tych,
którzy myleli, i¿ wycofanie jest najbezpieczniejszym wyjciem.
Dla urodzonych pod koniec II wojny wiatowej Grzegorz Stêpik by³ nieudacznikiem, nie mia³ przecie¿ ani telewizora, ani wuefemki. Nale¿a³ do pokolenia nie
maj¹cego nic prócz dziedzictwa pamiêci, wiadomoæ przegranej i poczucia zagubienia. Trzeba byæ ostro¿nym: grunt jest grz¹ski20  przyznaje bohater Spokojnej
g³owy gapy, sygnalizuj¹c nie tylko dominuj¹cy w spo³eczeñstwie strach przed nara¿eniem siê w³adzy, ale przede wszystkim, uwra¿liwiaj¹c na wszechobecne k³amstwo, na zamianê statusu prawdy i ³garstwa. Owa niepewnoæ, tracenie gruntu pod
nogami21, powtarzaj¹ce siê cyklicznie w kolejnych reporta¿ach, unaocznia problem
dewaluacji wartoci i pojêæ do tej pory uznawanych za najwa¿niejsze. Zakusy
pañstwa, by usun¹æ religiê i wiarê z horyzontu mylowego spo³eczeñstwa, odgrodziæ
ludzi od wiata zewnêtrznego i wymazaæ pamiêæ o przesz³oci, o wolnoci i swobodzie, wspomagane stosowanym terrorem, odnios³y skutek.
Konsekwencj¹ polityki rz¹dowej i propagandy socjalistycznej w Polsce by³o
stworzenie przepaci miêdzy urodzonymi przed i po wojnie, polegaj¹cej na braku
mo¿liwoci porozumienia, bez chêci poznania i docenienia. Powstawa³y setki takich miasteczek jak Pratki i rodzi³o siê tysi¹ce obywateli podobnych do jego
mieszkañców. To tam miejsce poczucia przyzwoitoci zajmuje d¹¿enie do zysku,
tote¿ wygnanie babci z domu nie jest czym nadzwyczajnym. Skoro uby³o jednego cz³onka rodziny [...] wydatki ulegn¹ redukcji i potrzebuj¹cy Marian [wnuczek
 W.P.] bêdzie móg³ sobie kupiæ plastikowy krawat na gumce. Jest to niew¹tpliwy
symbol nowoczesnoci, a w Pratkach idzie wielki kurs na nowoczesnoæ22. Postêpuj¹ca demoralizacja, zak³amanie i gubienie znaczenia pojêæ prowadz¹ do tworzenia spo³eczeñstwa ahumanitarnego. Kradzie¿ staje siê synonimem sprytu i zaradnoci, nie ma natomiast nic wspólnego z grzechem, z wystêpkiem wobec
prawa. Twarze mieszkañców Pratek na wspomnienie o kradzie¿y pokrywa groteskowy, klonowaty grymas miechu, przy którym usta rozci¹gaj¹ siê od ucha do
20
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ucha, ale pozostaj¹ szczelnie zaciniête, a same trzewia niejako autonomicznie
wstrz¹saj¹ siê histeryczn¹ drgawk¹23. Przypominaj¹ raczej postaci z obrazów
Picassa ani¿eli ludzi. To, co pokaza³ Kapuciñski, mo¿e uchodziæ za miniaturê
Polski lat 50 XX wieku.
Skoro zarzucano pisarzowi orientalizacjê imperium, to nale¿a³oby go oskar¿yæ tak¿e o orientalizacjê Polski w Buszu po polsku. Okazuje siê bowiem, ¿e to,
co nazywano patologicznym, anormalnym ukazaniem ZSRR w Imperium, wystêpuje równie¿ w tomie polskich reporta¿y. Podobny bezruch, fatalizm, zapónienie,
powierzchownoæ w poznawaniu zjawisk. Czy¿by obraz PRL-u przypomina³ nieco sytuacjê panuj¹c¹ w ZSRR? A mo¿e to w³anie jest nasza wschodnioæ?
Rosjê, tê w wersji sowieckiej i tê prawdziw¹, trudno obj¹æ umys³em i wyraziæ
jednoznaczny pogl¹d na jej temat. Jako g³ównemu przedstawicielowi Wschodu
wytykano jej dzikoæ i zbójectwo. Kapuciñskiemu za Waldstein czyni wymówki
za stereotypowy ogl¹d imperium24. Przedstawiona tu analiza wykazuje jednak jak
powierzchowne i fragmentaryczne by³o zbadanie tego tekstu przez Waldsteina.
ZSRR w opowieci Kapuciñskiego przera¿a, momentami jest patologiczne, ale
potwierdzaj¹ tak¹ wizjê i inni pisarze, zarówno polscy, jak i rosyjscy, którzy
prze¿yli tam trochê czasu. Ale istnieje w Imperium tak¿e inna Rosja  prawdziwa i prawdziwi Rosjanie  nie naznaczeni ideologi¹ rewolucji i nie przemienieni
w homo sovieticus. Kapuciñski opowiada bowiem dwie historie, jedn¹ dotycz¹c¹
przesz³oci: Ko³ymy, Syberii, wielkiego g³odu panuj¹cego w I po³. XX wieku
w Rosji, realiów arktycznych obozów mierci, i drug¹: o ludziach ¿yj¹cych w tym
pañstwie w czasach wspó³czesnych autorowi Cesarza, który chc¹c pisaæ o Rosjanach prawdziwych, nie zapomina o przesz³oci, oddaj¹c ho³d wszystkim ofiarom,
bez wzglêdu na ich narodowoæ.
Ðåçþìå
Íåóæåëè èíàÿ Ðîññèÿ? O Áóøå ïî-ïîëüñêè è Èìïåðèÿ Ðûøàðäà Êàïócòèíñêîãî
Ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ñëîâîì â äèñêóññèè íà òåìó îðèåíòàëèçàöèèè ÑÑÑÐ, â êîòîðîé
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ñ öåëüþ ñîçíàòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ öåííîñòè Çàïàäà, â òîì ÷èñëå è Ïîëüøè. Îäíàêî, ýòî
îáâèíåíèå ëèøàåòñÿ ñìûñëà ïðè ñîïîñòàâëåíèè îáðàçà ÑÑÑÐ (ñîäåðæàùåãîñÿ â Èìïåðèÿ)
ñ êàðòèíîé Ïîëüøè 50-õ è 60-õ ãã. ÕÕ âåêà, êîòîðàÿ ïîÿâèëàñü â òîìå îòå÷åñòâåííûõ î÷åðêîâ
ïîä çàãëàâèåì Áóø ïî-ïîëüñêè. Ðîäèíà Êàïócòèíñêîãî òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ ôàòàëèçìîì,

23
24

Ibidem, s. 41.
M. Janion, op. cit., s. 227.
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íåïîäâèæíîñòüþ, ïîâåðõíîñòíîñòüþ â ïîçíàíèè ëþáûõ ÿâëåíèé, îòñóòñòâèåì ìîðàëè
è ÷óòêîñòè ñðåäè æèòåëåé. Ãîâîðÿ îá îðèåíòàëèçàöèè ÑÑÑÐ, ñëåäîâàëî áû òàê æå óïðåêíóòü
òåêñò Áóø ïî-ïîëüñêè ëèáî ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî îáðàç, ïîêàçàííûé ðåïîðò¸ðîì, îòêðûâàåò
òîëüêî îäíó ñòîðîíó âîñòî÷íîé èìïåðèè  ïîä÷èí¸ííóþ èäåîëîãèè homo sovieticus. Îäíàêî
áîëåå ïîëíûé àíàëèç òåêñòà àâòîðà ×¸ðíîãî äåðåâà óáåæäàåò â ñóùåñòâîâàíèè îáðàçà åù¸
îäíîé, èíîé Ðîññèè, ñîõðàíèâøåéñÿ â ïðåäåëàõ ÑÑÑÐ  ñòðàíû, â êîòîðîé ìîæíî íàéòè
íàñòîÿùèõ ðîññèÿí, îòêðîâåííûõ, äîáðîæåëàòåëüíûõ, ãîòîâûõ âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà æèçíü Äðóãîãî, Èíîãî.

Summary
Is it really different Russia? On Ryszard Kapuciñskis The Polish Bush
and The Empire
The paper presents a voice in the discussion on blaming the writer for orientalization of the
USSR, i.e., purposeful presenting the Union in a pathologic, unbalanced way in order to enhance the
status of the West, including Poland. This accusation, however, loses its strength when one juxtaposes the image of the USSR (as presented in The Empire) with the image of Poland in the 50s and 60s
in the twentieth century which appears in the volume of domestic reportages entitled The Polish
Bush. Kapuciñskis motherland is also presented as a country of fatalism, stagnation, superficiality
of experience, lack of morality and sensitivity amongst the residents. If one finds it necessary
to speak about orientalization, he/she should make a similar accusation against The Polish Bush
or admit that the image described by the author shows only one aspect of the eastern empire.
The aspect which is controlled by the ideology homo sovieticus. Closer analysis of Hebans authors
text proves, however, that there is also the other, different Russia which has preserved in the
USSR. It is the country when one can meet true Russians  open-minded, friendly, and ready to bear
responsibility for Other, Different people.
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Polskojêzyczne druki typografii poczajowskiej
(XVIII wiek)
Drukarnia w Poczajowie
Typografia bazylianów w Poczajowie by³a przedsiêwziêciem unikatowym,
mimo i¿ nie nale¿a³a ani do drukarni najstarszych, ani najwiêkszych. Pod wzglêdem tradycji nie mog³a konkurowaæ z innymi orodkami bazyliañskimi: kijowskim,
lwowskim, wileñskim, uniowskim czy supraskim. Wyró¿nia³a siê za to liczb¹
wydawanych druków, ró¿norodnoci¹ podejmowanej tematyki, jakoci¹ ksi¹¿ek,
szerokim krêgiem odbiorców, czy wreszcie  wielojêzycznoci¹ wydawnictw. Popularne wydania poczajowskie by³y znane daleko poza ziemi¹ wo³yñsk¹. Dociera³y na ziemie dzisiejszej Bu³garii, Rumunii, Boni, Serbii i Czarnogóry, a tak¿e
Grecji i Rosji1.
Ksi¹¿ki bazylianów by³y drukowane masowo i cieszy³y siê uznaniem nie tylko
unitów, gdy¿ kierowano je do szerokiego krêgu odbiorców, w tym prawos³awnych, katolików, staroobrzêdowców. Dziêki temu stanowi³y swoisty pomost miêdzy religiami. Drukarstwo bazyliañskie stanowi³o te¿ ³¹cznik miêdzy kultur¹ ³aciñsk¹ (polsk¹) i s³owiañsk¹ oraz szerzej  miêdzy kultur¹ Wschodu i Zachodu.
Bazylianie, jako ludzie gruntownie wykszta³ceni w uczelniach zachodnioeuropejskich (najczêciej w³oskich), byli wietnie zorientowani w ówczesnych tendencjach wydawniczych i starannie dobierali wydawane utwory.
Druki bazyliañskie czytali przedstawiciele ró¿nych narodów Rzeczpospolitej
 tak Polacy, jak i Rusini (wspó³czeni Ukraiñcy, Bia³orusini)  i niemal wszystkich stanów: duchowni, szlachta, mieszczanie, prosty lud (modlitewniki darowane
przez misjonarzy by³y dlañ podstawowymi podrêcznikami do nauki czytania).
Najszerszy zasiêg mia³y katechizmy i zbiory pieni zrozumia³e dla niewykszta³conych odbiorców. Pisma hagiograficzne, kalendarze i poradniki by³y skierowane do
stanu szlacheckiego i mieszczan.
1 M. Pid³ypczak-Majerowicz, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szko³y i Ksi¹¿ki w dzia³alnoci
zakonu, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 779, Warszawa  Wroc³aw 1986, s. 115.
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Trudno przeceniæ znaczenie drukarni w rozwoju jêzyków i pimiennictwa
s³owiañskiego. Wed³ug sporz¹dzonego przez A. Pietruszewicza spisu wydañ poczajowskich, w okresie 16181831 wydano ogó³em 187 pozycji, z czego 32 ksi¹¿ki po polsku, 148 w jêzyku cerkiewnos³owiañskim i ruskim, a 7 po ³acinie2. Inne
dane zamieszcza Maria Pid³ypczak-Majerowicz, wed³ug której efektem ponadszeædziesiêcioletniej (17341800) dzia³alnoci drukarni poczajowskiej by³y
383 druki, w tym 215 wyt³oczono cyrylic¹3. Obraz sytuacji komplikuj¹ dodatkowo wyniki badañ zamieszczone w ksi¹¿ce Drukarze dawnej Polski4. Wed³ug jej
autorów, w okresie unickim stosunek ksi¹¿ek ³aciñsko-polskich do cyrylickich
wynosi³ niemal 2:1 (138 wydañ ³acink¹ vs. 78 wydañ cyrylickich)5. Wed³ug
innych badañ, w drukarni poczajowskiej ukaza³o siê wiêcej ksi¹¿ek ni¿ w jakiejkolwiek innej drukarni na Wo³yniu. Katalog Jakima Zapasko i Jaros³awa Isajewicza6 zawiera 404 pozycje. Trzeba przy tym uwzglêdniæ fakt, ¿e nak³ad niektórych
ksi¹¿ek przekracza³ nawet 1000 egzemplarzy!7
Te rozbie¿ne dane (dotycz¹ce wszak¿e ró¿nych okresów dzia³alnoci omawianej drukarni i ró¿nych jêzyków wydañ) unaoczniaj¹ unikalny charakter typografii
w Poczajowie. Odzwierciedlaj¹ równie¿ preferencje jêzykowe odbiorców, poziom
ich wykszta³cenia, wyznawane wartoci, zainteresowania i wiele innych aspektów
wielokulturowego ¿ycia na ziemiach Rzeczpospolitej i imperium rosyjskiego.
Polskojêzyczna oferta wydawnicza drukarni w Poczajowie wychodzi³a naprzeciw ówczesnemu zapotrzebowaniu spo³ecznemu, a o jej popularnoci wiadcz¹ liczne
przedruki. Polskojêzyczne wydania poczajowskie potwierdzaj¹ ponadto rolê polszczyzny i wartoci kultury zachodniej w ¿yciu ówczesnego spo³eczeñstwa tego regionu.

Historia drukarni
Niepowtarzalnoæ drukarni oraz dobór oferty wydawniczej uwarunkowa³a
jej historia. Od momentu za³o¿enia do zamkniêcia typografii kilkakrotnie zmieniali
siê zarz¹dcy: kierowali ni¹ i unici, i prawos³awni. Niew¹tpliwie to okres unicki
2 Wed³ug I³ariona wincickiego tylko w latach 17331800 w Poczajowie wydrukowano
100 ró¿nych ksi¹¿ek, w tym przynajmniej 11 wydañ ³acink¹. Por. ². Ñâåíö³öêèé, Ïî÷àòêè
êíèãîïå÷àòàíÿ íà çåìëÿõ Óêðà³íè â ïàìÿòü 350 ë³òÿ ïåðøî¿ äðóêîâàíî¿ êíèæêè íà Óêðà¿í³
ó Ëüâîâ³ 1573-4 ð., ¯ó³kiew 1924.
3 M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 76.
4 A. Kawecka-Gryczowa, Drukarze dawnej Polski od XVI do XVII wieku, Wroc³aw 1959,
t. 6, s. 59.
5 Ibidem, s. 63.
6 Por.: ß. Çàïàñêî, ß. ²ñàåâ³÷, Ïàìÿòêè êíèæíîãî ìèñòåðñòâà, êàòàëîã ñòàðîäðóê¿â
âûäàíûõ íà Óêðà¿í³, Lwów 1984.
7 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 64.
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przyniós³ jej najwiêkszy rozkwit, niemniej okres prawos³awny przyczyni³ siê do
rozpowszechnienia wydawnictw z Poczajowa na ziemiach rosyjskich. Poczajów
i Wo³yñ w okresie dzia³alnoci drukarni znajdowa³y siê w obrêbie ró¿nych pañstw:
Rzeczypospolitej oraz imperium rosyjskiego.
Pocz¹tek dzia³alnoci drukarni w Poczajowie jest przedmiotem dyskusji. Niektórzy sporód badaczy jej za³o¿enie datuj¹ na rok 1597 (data za³o¿enia klasztoru
przez Annê Gojsk¹)8, inni  1618 (wydanie ksi¹¿ki Çåðöàëî áîãîñëîâèÿ przez
Kiry³a Trankwiliona)9, jeszcze inni jako datê jej powstania podaj¹ rok 1730 lub
1733, kiedy to nast¹pi³o otwarcie stacjonarnej drukarni dziêki staraniom archimandryty Teodozjusza Lubienieckiego-Rudnickiego (17281730). Bezporednio organizacj¹ nowej drukarni zaj¹³ siê igumen Gedeon Kozubski10.
Wspomniane Çåðöàëî áîãîñëîâèÿ zosta³o faktycznie wydane przez Kiry³a
Trankwiliona jego nak³adem w wêdrownej drukarni. Choæ zgadza siê tu miejsce
wydania  Poczajów, to utwór nale¿y traktowaæ jako pionierskie wydanie w Poczajowie, ale nie w samej £awrze11. W tym kontekcie prawdopodobna wydaje
siê teza I. Tichowskiego, ¿e stacjonarna drukarnia w Poczajowie zaczê³a dzia³aæ
w latach 30. XVIII wieku, gdy klasztor sta³ siê unicki12. Bazylianie sprowadzili
wtedy majstrów  gisera Iwana Dolikiewicza z Zas³awia, który wczeniej pracowa³ w Kijowie i Andrieja Go³otê, grawera, który praktykowa³ w Kijowie i Lwowie13. W 1730 r. zawarto umowê z Ludkiem Szmej³owiczem i jego synem Zelikiem Ludkowiczem, giserami z Sokala, na odlew ca³ego alfabetu scholastycznego
dialektu ruskiego14. Mnisi mieli pocz¹tkowo ogromne problemy organizacyjne
(brakowa³o m.in. metalu na t³oczenie czcionek), gdy¿  jak podaj¹ ród³a  w 1731 r.
zdjêto dach z cerkwi, przeznaczaj¹c go na odlanie czcionek15. Umowê z Ludkiem
Szmej³owiczem odnowiono w 1737 r. W za³o¿eniu typografia by³a od pocz¹tku
przede wszystkim drukarni¹ cyrylick¹, nastawion¹ na obs³ugê ruskiego obrz¹dku
8

s. 33.

Àìâðîñèé archimandryta, Ñêàçàíiå î Ïî÷àåâñêîé Óñïåíñêîé ëàâðå, Poczajów 1878,

9 Â. Cîïèêîâ, Îïûò ðîññ³éñêîé á³áëèîãðàô³è, cz. 1, St. Petersburg 1813; cz. 5, St. Petersburg 1821.
10 ß. ²ñàºâè÷, Óêðà¿íñüêå êíèãîâèäàííÿ, âèòîêè, ðîçâèòîê, ïðîáëåìè, Lwów 2002; [online] <http://litopys.org.ua/isaevych/is.htm>, dostêp: sierpieñ 2009.
11 I.I. Îãiºíêî, ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî äðóêàðñòâà, Kijów 1994, s. 218; A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 59.
12 Þ. Òèõîâñêèé, Ìíèìàÿ òèïîãðàô³ÿ ïî÷àåâñêàãî ìîíàñòûðÿ (ñú ê. ÕVI äî 1-é ÷åòâ.
XVIII â.), Êèåâñêàÿ ñòàðèíà 1845, t. 50, nr 78, s. 135; nr 9, s. 248281.
13 M. Wiszniewski, Historyja literatury polskiej, t. VIII, Kraków 1851, s. 429431.
14 J. Nieæ, Drukarnia klasztoru oo. Bazylianów w Poczajewie, Przegl¹d Biblioteczny 1935,
t. IX, s. 232233.
15 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 59.
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Kocio³a unickiego. Pierwsz¹ ksi¹¿k¹ wydrukowan¹ w £awrze Poczajowskiej by³
Ñëóæåáíèêú, który mia³ dwa wydania  z 1734 i 1735 r.16
Rozmach inwestycji i niezale¿noæ finansowa by³y mo¿liwe dziêki hojnym
datkom wiernych pielgrzymuj¹cych do ikony Matki Bo¿ej. Poczajowscy bazylianie nie mieli problemu ze zbytem swoich wydañ  druki klasztoru supraskiego nie
zaspokaja³y ówczesnego zapotrzebowania. Od 1743 r. Poczajów by³ jedn¹
z dwóch rezydencji protoigumena bazylianów, a drukarnia szybko sta³a siê konkurencyjna wzglêdem pozosta³ych oficyn bazyliañskich17.
W latach nastêpnych typografia poczajowska by³a ju¿ dobrze wyposa¿ona.
wiadczy o tym inwentarz sporz¹dzony 17 wrzenia 1736 r.18 Wed³ug tego dokumentu, dysponowano wówczas dwiema nowymi maszynami drukarskimi i jedn¹
u¿ywan¹ wraz z pe³nym oprzyrz¹dowaniem, czcionkami ró¿nego typu, matrycami
itp. Wiadomoci s¹ jednak fragmentaryczne, pe³ne niecis³oci i sprzecznych danych. Archimandryta Ambro¿y stwierdza na przyk³ad, ¿e w 1742 r. dekret Trybuna³u Nuncjatury Papieskiej zakaza³ druku ksi¹¿ek w jêzyku s³owiañskim, co zahamowa³o dzia³alnoæ wydawnicz¹ £awry19. Wed³ug innych róde³20 nie chodzi³o o zakaz
na³o¿ony na ju¿ dzia³aj¹c¹ drukarniê, ale o wydany 28 wrzenia 1732 r. brak zgody
Trybuna³u Nuncjatury Papieskiej na otwarcie nowej i druk ksi¹g ruskich.
W ksiêgach miejskich £ucka A. Szczurowski odnalaz³ jednak informacjê
o sygnowanym przez Augusta II dokumencie z 18 padziernika 1732 r. Król
zezwoli³ archimandrycie Gedeonowi Kozubskiemu na za³o¿enie drukarni. Przywilej zosta³ nastêpnie potwierdzony przez króla Augusta III 24 lipca 1736 r.21 Data ta
koñczy pierwszy spór miêdzy braæmi z Poczajowa i Bractwem Lwowskim22. Od
momentu za³o¿enia drukarnia poczajowska rywalizowa³a bowiem z lwowsk¹
o prawo drukowania cyrylickich ksi¹g religijnych. W 1737 r. nuncjatura papieska w
Warszawie cofnê³a lwowskiej stauropigii monopol na wydawanie ksi¹¿ek w jêzyku
ruskim. Decyzja ta, daj¹ca szanse rozwoju drukarni poczajowskiej, nie zadowala³a
16
17

I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 222.
ß. ²ñàºâè÷, op. cit.
18 I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 222.
19 Wed³ug niego ju¿ w po³owie XVIII wieku zaprzestano wydawania ksi¹¿ek o tematyce religijnej. Por. Àìâðîñèé, op. cit., s. 33. Zachowa³o siê jednak sporo wydañ cyrylickich z lat 1740
1760 wydrukowanych w Poczajowie.
20 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 60.
21 Por.: À. Ùóðîâñüêié, Äî ïèòàííÿ ïðî ïî÷àòîê Ïî÷àiâñüêîi äðóêàðíi, Çàïèñêè
íàóêîâîãî òîâàðèñòâà èì. Øåâ÷åíêî, 1895, t. VII, s. 23. Zezwala³ on aby wszelkie xsiêgi
dialektem ruskim polskim y ³aciñskim [...] w tym¿e conwencie drukowane by³y y na wiat wydane
i po wszystkich miastach miasteczkach i wsiach Pañstwa naszego przedawane by³y. Cyt za:
A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 60.
22 I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 220.
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konkurenta. Spory rozstrzygane przez Trybuna³ Nuncjatury Papieskiej w Warszawie,
a nawet w Rzymie trwa³y ponad 40 lat. Wyrokiem s¹du królewskiego z 26 czerwca
1771 r. zakazano klasztorowi w Poczajowie wydawania tytu³ów ukazuj¹cych siê
w drukarni lwowskiej. W przypadku dublowania siê oferty wydawniczej druki
Poczajowa mia³y przejæ na w³asnoæ drukarni lwowskiej. Bractwo Lwowskie
zosta³o zobowi¹zane do odkupienia za wskazan¹ cenê ju¿ wydanych ksi¹¿ek
poczajowskich. Nakaz ten  odbieraj¹c typografii poczajowskiej mo¿liwoæ wydawania najbardziej chodliwego produktu, jakim by³y ksi¹¿ki liturgiczne i religijne 
prowadzi³ de facto do jej upadku.
Odrodzenie drukarni umo¿liwi³ rok 1772, tj. I rozbiór Rzeczpospolitej (Poczajów przypad³ Polsce, Lwów  Austrii). Rywalizacja Lwowa i Poczajowa wygas³a
wiêc w sposób naturalny: zwanione orodki wydawnicze zosta³y rozdzielone
granic¹. Bazylianie z Poczajowa nabyli wówczas sprzêt ze zlikwidowanej typografii uniowskiej, co dodatkowo przyczyni³o siê do rozwoju ich oficyny. W latach
17721795 w Poczajowie wydano wiêcej ksi¹¿ek ni¿ w ci¹gu ca³ej dotychczasowej historii zak³adu. Pod koniec XVIII wieku drukarnia poczajowska by³a jedn¹
z najwiêkszych na terenie obecnej Ukrainy23.
W wyniku III rozbioru (1795) Poczajów wszed³ w sk³ad Rosji (Lwów przypad³ Austrii), co spowodowa³o trudnoci ze zbytem. Drukarnia wydawa³a bowiem
g³ównie ksi¹¿ki unickie. Ich dystrybucj¹ zaj¹³ siê ówczesny prefekt, ojciec Spiridon Kobierski. Odnowi³ on kontakty z Bractwem Lwowskim, które ¿yczliwie
odnios³o siê do propozycji kupna druków poczajowskich. Zanim jednak do tego
dosz³o, Kobierski zorientowa³ siê w nowych mo¿liwociach zbytu w Galicji (gdy
rz¹d carski otworzy³ granice dla wydañ poczajowskich) i nie dotrzyma³ umowy, co
wi¹za³o siê z kolejnym zaostrzeniem stosunków ze stauropigi¹ lwowsk¹. Zabiegi te
jednak na niewiele siê zda³y  drukarnia poczajowska, nastawiona wówczas g³ównie na wydawanie ksi¹¿ek polskojêzycznych, prze¿ywa³a kryzys.
Aby podtrzymaæ dzia³alnoæ typografii, uciekano siê do ró¿nych sposobów.
Jak ju¿ wspomniano, od pocz¹tku lat 80. XVIII wieku i przez ca³e lata 90.
w Poczajowie wydawano ksi¹¿ki staroobrzêdowe na zamówienie raskolników rosyjskich. Wydawanie druków staroobrzêdowych w Poczajowie zakoñczy³o siê
kolejnym skandalem i zakazem dzia³alnoci. W charakterze mediatorów wyst¹pili
wówczas katolicki metropolita Siestrencewicz i biskup unicki Stefan Lewicki.
Ostatecznie 24 maja 1800 r. klasztor ponownie uzyska³ od cara Paw³a I zgodê na
druk ksi¹¿ek religijnych24.
23
24

Ï.À. Ðè÷êîâ, Â.Ä. Ëóö, Ïî÷à¿âñüêà Ñâÿòî-óñïåíñüêà Ëàâðà, Kijów 2000, s. 101.
Ibidem, s. 60.
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Historia typografii poczajowskiej II po³owy XIX wieku jest udokumentowana
bardziej szczegó³owo. Okres po 1795 r. nie nale¿a³ do pomylnych. Sytuacja
skomplikowa³a siê jeszcze bardziej po powstaniu listopadowym. Od 9 padziernika 1831 r., za drukowanie ulotek i proklamacji powstañczych, klasztor znalaz³ siê
pod jurysdykcj¹ Cerkwi prawos³awnej. 10 padziernika tego roku bazylianie musieli przekazaæ nowemu kuratorowi £awry swoj¹ drukarniê  cztery maszyny
drukarskie, jedn¹ do druku rycin, pokane zasoby czcionek ³aciñskich i cyrylickich, matryce drukarskie, drzeworyty, a tak¿e miedziane stemple do odlewu medalionów25. Wkrótce potem klasztor otrzyma³ status £awry. Po krótkiej przerwie
w 1833 r. £awra uzyska³a zgodê na publikacjê ksi¹¿ek religijnych i niektórych
podrêczników. Pracê oficyny wznowiono, a co wiêcej  od po³owy XIX wieku
stanowi³a ona g³ówne ród³o utrzymania klasztoru. Drukarnia obs³ugiwa³a ju¿
jednak g³ównie Rosyjsk¹ Cerkiew Prawos³awn¹. Wydawano ksi¹¿ki liturgiczne,
ewangelie, ¿ywoty wiêtych, periodyki, które niew¹tpliwie wzbogaca³y religijne
pimiennictwo rosyjskie.
Drukarniê rozwi¹zano dopiero w 1918 r. Czêæ wyposa¿enia i maszyn wywieziono do Kijowa, resztê do Moskwy.

Oferta drukarni poczajowskiej
Maj¹c ustalon¹ markê na ówczesnym rynku wydawniczym, drukarze poczajowscy starali siê sprostaæ oczekiwaniom nabywców. Ma³o jest publikacji, których
niewyrany druk wskazywa³by na zu¿ycie czcionki, niestaranne roz³o¿enie farby,
tzw. literówki czy gubienie wyrazów26 bêd¹ce efektem nieuwagi redaktorów.
Dzia³alnoæ wydawnicza oficyny by³a bardzo elastyczna, o czym wiadczy
zró¿nicowanie jej oferty. Wydawano zarówno druki o tematyce religijnej, jak
i wieckiej. Do pierwszej grupy zaliczyæ mo¿na ksiêgi cerkiewne27: z tekstami
biblijnymi staro- i nowotestamentowymi (ewangeliarze, psa³terze, aposto³y), teksty
liturgiczne (oktiochy, triodiony, s³u¿ebniki, mineje), pieni cerkiewne (akatystarze,
kannoniki, kondakary) oraz ksiêgi o treci mieszanej: biblijno-liturgicznej (triebni25
26
27

I.I. Îãiºíêî, op. cit., s. 226.
Ibidem, s. 127.
Podstawowy opis najczêciej wydawanych ksi¹g cerkiewnych zawieraj¹ m.in. prace: Z. Jaroszewicz-Pieres³awcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w XVIXVIII wieku, Osztyn 2003, s. 147177; A. Znosko, S³ownik cerkiewnos³owiañsko-polski, Bia³ystok 1996;
O. Narbutt, Wybrane zagadnienia terminologiczne zwi¹zane z charakterystyk¹ najstarszych druków
cerkiewnos³owiañskich, [w:] J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow (red.), Najstarsze druki cerkiewnos³owiañskie i ich stosunek do tradycji rêkopimiennej, Kraków 1993, s. 327331.
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ki, pisma Ojców Kocio³a, modlitewniki). Wród druków o tematyce religijnej
by³y te¿ dzie³a teologiczne, rozprawy polemiczne i ksi¹¿ki o charakterze religijno-moralizatorskim. Ksiêgi cerkiewne i liturgiczne adresowane do cerkwi i duchownych unickich (trebniki, modlitewniki, s³u¿ebniki) szczególnie po synodzie zamojskim z 1720 r. osi¹ga³y nak³ady nawet do kilku tysiêcy egzemplarzy28. Wydawane
przez drukarniê w Poczajowie ksi¹¿ki wieckie to ró¿nego rodzaju podrêczniki,
g³ównie bukwary i leksykony, dzie³a naukowe i popularnonaukowe, literatura
piêkna, zbiory ustaw i praw, kalendarze. Jest to zrozumia³e  drukarnia obs³ugiwa³a liczne szko³y, i to nie tylko bazyliañskie.
W Poczajowie wydawano utwory oryginalne, jak równie¿ t³umaczenia pism
³aciñskich na jêzyk polski i ruski, dokonywane najczêciej przez samych bazylianów. T³umaczono utwory z ³aciny, jêzyka cerkiewnos³owiañskiego, greckiego,
w³oskiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego na jêzyk polski29. Równolegle
przek³adano dzie³a z jêzyka polskiego i ³aciñskiego na cerkiewnos³owiañski i tzw.
ruski, którym pos³ugiwali siê wierni na co dzieñ. Wród zas³u¿onych t³umaczy
wymienia siê bazylianów Makarego Neronowicza oraz Juliana Dobry³owskiego.
Pokan¹ kolekcjê ksi¹¿ek wieckich wydanych w £awrze Poczajowskiej zawdziêczamy ówczesnej rywalizacji miêdzy drukarniami i koniecznoci¹ rozszerzenia
oferty typografii w momencie, gdy przywilej druku ksi¹¿ek religijnych otrzyma³o
Bractwo Lwowskie. Z³otym okresem wydawniczym drukarni by³ wiêc czas do
1772 r. Potem, po wyganiêciu rywalizacji z drukarni¹ lwowsk¹, oficyna poczajowska zawêzi³a swoj¹ ofertê do druków cerkiewnych, podrêczników i zbiorów ustaw.

Miejsce druków polskojêzycznych
w ofercie wydawniczej drukarni w Poczajowie
Tematyka polskojêzycznych druków poczajowskich by³a zró¿nicowana.
Mo¿na w niej wydzieliæ dwa nurty  religijny i wiecki. Nak³ad druków polskich
i ³aciñskich by³ mniejszy od cyrylickich, choæ ca³kiem pokany  kszta³towa³ siê
w granicach 6001200 egzemplarzy. Wród wydañ polskojêzycznych dominowa³a
oczywicie literatura religijna, a najpopularniejsze by³y kazania, choæ nie brakowa³o katechizmów, modlitewników, hymnów i pieni czy tekstów z pogranicza literatury religijnej: moralno-filozoficznych i religijno-moralizatorskich. Literaturê
28
29

M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 79.
A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. III, Warszawa 1956, s. 152.
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wieck¹ reprezentowa³y ró¿nego rodzaju podrêczniki i poradniki, a w okresie
owiecenia równie¿ literatura piêkna30.
Niektóre druki poczajowskie wydawano równolegle w kilku wersjach jêzykowych, w tym i w polskiej. Najbardziej znan¹ tego typu publikacj¹ by³ trójjêzyczny
Áîãîãëàñíèêú (1790)  zbiór pieni kocielnych wydany w jêzyku polskim, ³aciñskim i ruskim. W jêzykach polskim i cerkiewnos³owiañskim napisane by³y np.
Ro¿ne nabozenstwo od wiêtych Oyców z³o¿one... (1791) czy Góry Poczajowskie... opisuj¹ce dzieje cudownego obrazu Matki Boskiej.
Wiele utworów zawiera³o d³u¿sze b¹d krótsze fragmenty w jêzyku polskim.
Methodus Peragendi Missiones apostoliæas in Provincia Rutena Cornelius Sroczyñskiego (1772) na kartach 104114 zawiera dodatek Pieni nabo¿ne na missyach zwyczayne w jêzykach polskim, cerkiewnos³owiañskim i ruskim.

Literatura religijna
Centralne miejsce wród polskojêzycznych druków nurtu religijnego zajmuj¹
kazania, publikowane pojedynczo lub w formie zbiorków na niedziele zwyk³e lub
wi¹teczne roku liturgicznego, np. Kazania i homilie... Hipacego Pocieja (1788),
Nabo¿eñstwo roczne... (1791), Kazania na wiêta Ca³ego Roku, które wiêta
Wschodnia Cerkiew, Uroczystym wiêci obchodem... Waleriana Sienickiego
(1793), jak równie¿ na wybrane okresy roku liturgicznego, wród których najpopularniejsze by³y kazania postne, np. Siedm kazañ pokutnych... Wac³awa Rzewuskiego (1750), Siedm kazañ pokutnych, które te¿ zamiast rozmylania na siedm
dni tygodniowych przydatne byæ mog¹... ks. Antoniego (1759). Z oficyny poczajowskiej wychodzi³y te¿ okazjonalne zbiory kazañ. W roku 1775 i 1776 wydano
dwa ró¿ni¹ce siê jedynie tytu³em i dedykacj¹ Kazania Na Uroczyste Watykañskiemi Koronami cudownego Poczaiowskiego obrazu... Maryi, uwieñczone w 1773 r...31.
Pierwszy z nich dedykowano biskupowi Rudnickiemu, drugi  Janowi Amor Tarnowskiemu. Zbiory te zawiera³y kazania Teodora Brodowicza, Jana Bo¿ydara
Podhorodeñskiego, Jana Hieronima Nerezjusza, Aleksandra Koziorowicza, Bart³omieja Kêdzierskiego, Wojciecha Hynka, Józefa Micha³owskiego, Stanis³awa Filipeckiego, Bonifacego Krownickiego, Grzegorza Lewiñskiego, Onufrego Krzy¿anowskiego, Waleriana Sienickiego, Adriana Szubowicza, czyli autorów znanych
z innych poczajowskch wydañ.
30
31

M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 80.
K. Estreicher, Bibliografia polska XVXVIII w., t. 15, Kraków 18971951, s. 454.
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Wród pojedynczych kazañ okolicznociowych dominowa³y te pogrzebowe,
np. kazanie Ginmazego Lewickiego na pogrzebie Heleny ze Studziñskich (1773),
E. Broszniowskiego na pogrzebie Karoliny z Bogatkow (1782), Porfirego Wa¿yñskiego Skarbka na pogrzebie Miko³aja Potockiego (1782), ale nie brakowa³o kazañ
z okazji innych wydarzeñ parafialnych: Kazanie na Nawiedzenie N. Maryi Panny
w Marachwie G. Lewickiego (1772) czy Kazanie na Konsekracyê cerkwi Boromelskiey J. B. Podhorodyñskiego (1785), Zakonnicy nie potrzebuj¹ wiata: wiat
potrzebuje zakonników. Kazanie podczas... og³oszenia beatyfikacji B³ogos³awionego Micha³a de Sanctus... Micha³a Idzellewicza (1780).
Kazania, o czym ju¿ wspomniano, nie stanowi³y jedynego gatunku polskojêzycznej literatury religijnej wydawanej w Poczajowie. Wydrukowano tu szereg
katechizmów (np. w latach 1772, 1782, 1787, 1792 i n.), modlitewników i kondakarów, np. Nabo¿eñstwo do Pana Jezusa Boremelskiego... (1782), Officium codzienne... (1788), Nabo¿eñstwo do S. Onufrego Officium i Litania z przy³o¿eniem Summariusza ¿ycia... (1785) i in., akatystarzy i pojedynczych hymnów:
Hymn akatistowy N.M.P... (1793), Akathist do Przeczystey Bogarodzicy... (1762)
i in. Drukowane by³y teksty hagiograficzne, jak Menologium Bazyliañskie...
(1789), Zbiór dwojaki ¿ywotów..., C. Massiniego (1792) i in., które oprócz prezentacji wybranych wiêtych, nosi³y walor dydaktyczny.
Charakter religijno-moralizatorski mia³ Wzór doskona³oci panienskiey... pannom Z.S.B.W. w Klasztorze W³odzimierskim... Tymoteusza Szczurowskiego
(1772), zawieraj¹cy nauki moralne i tematy medytacji. Do czytelnika wieckiego
kierowane by³y: Droga do Boga naypewnieysza y nayprocieysza, ¿ycie bez
krzywdy lubów zakonnych... Jerzego od S. Hieronima (1756) czy Gospodarz
chrzescianski Dom swoy wed³ug Przykazañ Boskich szczêliwie rz¹dz¹cy...
(1772) z podobn¹ zawartoci¹ treciow¹. W tym duchu utrzymane by³y równie¿
utwory z 1790 r.: Drzewo ¿ywota, albo szacunek Mszy..., Piek³o otwarte chrzecijaninowi a¿eby nie wchodzi³ do niego..., Krzy¿ ul¿ony..., Zwierciad³o niezdradzai¹ce albo Nauka rozum owiecai¹ca... i Synagoga z B³êdu wyprowadzona
czyli Droga u³atwiona do przekonania... przez Porfiriusza Skarbka Wazynskiego... prze³o¿ona (1792), których autorem by³ jezuita Giovanni Pietro Pinamonti.
Za traktat moralizatorsko-teologiczny mo¿na uznaæ Treæ Teologiczney nauki
obyczainey Z Autorow Klassycznych Antoine i innych ³aciñskich... Pantaleona
Kulczyckiego (1787) czy Axiomata albo sentimenta z rozwa¿ania czworakiey
wiecznci... J. B. Manniego (1744).
Obecnoæ licznych tekstów o tematyce religijno-moralizatorskiej nie dziwi,
zwa¿ywszy na charakter drukarni poczajowskiej. Du¿ym zainteresowaniem czytelników wieckich cieszy³y siê ponadto utwory, które s³u¿yæ mog³y w³asnej lekturze.
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O ich popularnoci wiadcz¹ przedruki wiat³o myli pobo¿nych... do wiecznej
jasnoci d¹¿¹cym... Hipacego Bieliñskiego, które wyt³oczono w roku 1771 i ju¿
szeæ lat póniej  w 1777 r.
Do osób duchownych kierowano ksiêgi pomocne w odprawianiu mszy i pos³ug kap³añskich czy misji chrystianizacyjnej (Pasterz w powinnociach urzêdu
swego... z roku 1781). Swego rodzaju religijnym przewodnikiem by³y ksi¹¿ki
opisuj¹ce dzieje obrazu Matki Boskiej Poczajowskiej oraz zwi¹zane z nim cuda:
Gora Poczajowska... i obraz cudowny Maryi Panny... (1767), Przes³awna dawnoci¹ cudów Przenayczystszey janiej¹ca góra poczajowska... (1778), Poczajowska Góra Przes³awna... (1788).
Dochodowym przedsiêwziêciem by³ druk kalendarzy. Wydany w 1775 r.
Kalendarz polski y ruski co do swi¹t nieruchomych... G. Lewickiego by³ obliczony na 231 lat a¿ do 2006 r. We wstêpie autor twierdzi, ¿e korzysta³ z obliczeñ
Kopernika, co mia³o podnieæ wiarygodnoæ jego pracy.
Listê druków zwi¹zanych z tematyk¹ religijn¹ zamykaj¹ materia³y dotycz¹ce
¿ycia zakonnego i kocielnego: regu³y i regulaminy, np. Bractwo mi³osierdzia...
(1745), Relacya Introdukciey Bractwa w. Onufryusza... (1744), Summariusz
regu³ swiêtego oyca... Bazylego Wielkiego... (1751); spisy metrykalne jak Informacya o zapisywaniu metryki chrzczonych... (1772) i ciesz¹ce siê wielkim zainteresowaniem informacje dla wiernych o odpustach, np. Wiadomoæ o odpustach
y o jubileuszu z przydanemi aktami... (1776).

Literatura wiecka
Dzia³alnoæ dydaktyczna zakonu bazylianów implikowa³a druk szeregu dokumentów dotycz¹cych ¿ycia szkolnego: Dowiadczenie roczne z nauk: chrzesciañskiey, moralney, prawa, polityki, historyi, geografii, logiki, metafizyki, fizyki,
geometryi, algebry, arytmetyki, retoryki, poezyi, historyi poetyczney, jêzyków:
³aciñskiego, francuskiego, niemieckiego... w Szko³ach J. K... W³odzimirskich...
(1779), Dowiadczenie roczney korzyci z Nauk... w Szko³ach... W³odzimirskich... (1780), Popis roczny Szkó³ W³odzimierskich pod zaszczytem... Porfirego
Skarbka Wazynskiego... (1784), Popis Szlachetney M³odzi edukui¹cey siê w szko³ach publicznych Szarogrodzkich zgromadzenia XX Bazylianów pod zaszczytem...
Tekli Sosnowskiey... (1787), jak równie¿ uroczyste przemowy (np. Aleksandra
¯urawskiego z okazji otwarcia szko³y w 1782 r.).
Prowadz¹cy dzia³alnoæ owiatow¹ bazylianie chêtnie przyjmowali do druku
pomoce naukowe i podrêczniki z ró¿nych dziedzin, np. Mowy Cycerona przeciw-
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ko Katylinie (1771) uczy³y krasomówstwa. Podrêcznikiem retoryki i poetyki by³y
te¿ poniek¹d Zabawki wierszopiskie y Krasomowskie (1762) W. Rzewuskiego
(retoryki dotycz¹ rozdzia³y: Mowa o pochwa³ach cnoty, Przy oddawaniu y odbieraniu lasek, Przy odbieraniu pos³ów, a poetyki O nauce wierszopiskiey). Zajmuj¹cy siê literatur¹ dorywczo hetman wielki koronny W. Rzewuski, wzoruj¹c siê na
dzie³ach Wergiliusza i Horacego, zaleca³ poetom zasady klasycystycznej zgodnoci
i harmonii z natur¹. Jako pierwszy sformu³owa³ wiêc zasady klasycyzmu polskiego32. W ofercie Poczajowa by³o te¿ kilka pism historycznych, np. Historya o wojnie z Katylin¹... C.C. Sallustiusza (1776). Prawdy geometryczne z przystosowaniem do... praktyki... Tadeusza wie¿awskiego (1779) by³y z kolei podrêcznikiem
geometrii (geodezji). Ciekaw¹ pomoc¹ naukow¹ z zasad etyki by³a wierszowana
Ethologia, czyli nauka prawdziwej szczêliwoci Tymoteusza Szczurkowskiego
(1772) sk³adaj¹ca siê z dwóch czêci  pierwsza zawiera 78 wierszy, ód i wierszowanych rad, druga  rozwa¿ania o szczêliwoci w formie pytañ i odpowiedzi33.
Wraz ze zmian¹ sytuacji politycznej Polski po 1772 r. i wzrostem znaczenia
jêzyka rosyjskiego pojawi³a siê potrzeba wydawania ksi¹¿ek do nauki jêzyka
rosyjskiego34. W 1774 r. wysz³a w Poczajowie Gramatyka rosyjska M. Lubowicza, która  jak stwierdza Wies³aw Witkowski  stanowi³a bardzo skrócony
i bardzo nieporadny przek³ad znamienitego dzie³a Micha³a £omonosowa. Jeszcze
nie podrêcznik szkolny, lecz wyrana zapowied nowej epoki historycznej35.
Bazylianie poczajowscy drukowali równie¿ s³owniki. W 1772 r. wyszed³ tu przedruk pierwszego polsko-cerkiewnos³owiañskiego s³ownika: Leksikon sirecz s³owiesnik slawienskij imiejuszcz w siebie pierwieje slawienskija, azbucznyja, posiem¿e polskija36.
Drukarnia wydawa³a równie¿ teksty powiêcone szeroko rozumianej problematyce spo³eczno-politycznej i patriotycznej. Przyk³adem jest wydane w 1739 r.
Woysko Serdecznych Noworekrutowanych... Affektow... karmelity Hilariona Falêckiego. Wytworne, wydrukowane na twardym papierze wydanie zawiera³o wiersze
w jêzyku polskim i ³aciñskim oraz opis czynów Wielkiego Ksiêcia Litewskiego
Serwacego Korybuta Winiowieckiego. Dwa lata póniej (1741) ukaza³o siê
32
33
34

M. Stêpieñ, A. Wilkoñ (red.), Historia literatury polskiej w zarysie, Warszawa 1987, s. 157.
Por. te¿: M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit., s. 101.
A. Karbowiak, O ksi¹¿kach elementarnych na szko³y wojewódzkie z czasów Komisji Edukacji Narodowej, Muzeum 1893, t. IX, s. 920921; por. te¿. M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit.,
s. 100.
35 W. Witkowski, Drukarnia Bazyliañska w Poczajowie  osiemnastowieczny orodek kultury
na Wo³yniu, [w:] J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow (red.), op. cit., s. 236.
36 Pierwsze wydanie s³ownika  Supral 1722. Por. M. Pid³ypczak-Majerowicz, op. cit.,
s. 101.
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Opisanie nêdzy ludzkiego ¿ywota we wszystkich stanach Urlyka Karola Radziwi³a, stanowi¹ce dyskurs o szczêliwoci ¿ycia i mizeryi ludzkiej37.
Z 1761 r. pochodz¹ Mowy i listy W. Rzewuskiego  zbiór osiemnastu mów
sejmowych i osiemnastu listów, m.in. do prymasa Potockiego, marsza³ka Sanguszki, kanclerza Szembeka. Przyk³adem literatury nurtu patriotycznego by³y tak¿e
Myli o teraniejszych okolicznociach Rzeczypospolitej (1756) zawieraj¹ce szereg pomys³ów na naprawê Rzeczpospolitej, autorstwo których równie¿ przypisuje
siê W. Rzewuskiemu.
W 1759 r. wysz³y dwie sztuki teatralne W. Rzewuskiego: dramat polsko³aciñski Ozdoba i s³awa prawowiernych cesarzów i komedia Natrêt. W nastêpnych latach ukaza³y siê i inne dramaty tego pisarza. Wspomniany ju¿ zbiór:
Zabawki wierszopiskie y Krasomowskie zawiera dwie klasycystyczne tragedie Rzewuskiego: ¯ó³kiewski oraz W³adys³aw pod Warn¹. Same ich tytu³y wskazuj¹ na ho³dowanie zasadom stylu: tragedie klasycystyczne na pierwszy plan wysuwa³y wybitne jednostki, których czyny mia³y przypominaæ o bohaterstwie dawnych Polaków 38. Zbiór zawiera³ komedie Dziwak oraz Natrêt (wydanie
wznowione).
Dramaty szkolne wychodzi³y tak¿e w póniejszym okresie dzia³alnoci drukarni. Mo¿na tu wymieniæ anonimowy utwór Jan Z³otousty pokoy z wygnania
niesie do Konstantynopolskiey stolice... (1770) czy wydan¹ rok póniej tragediê
T. Szczurowskiego Widok M¹droci w Obraziech dedykowan¹ metropolicie Rusi
Wo³³odkowiczowi.
Z pras oficyny poczajowskiej wychodzi³y równie¿ panegiryki, pisane na
wszystkie mo¿liwe okazje. Nie wyró¿nia³y siê one literacko, ich jêzyk by³ pe³en
makaronizmów, treæ czêsto niewyszukana. Nic za to nie mo¿na zarzuciæ ich
szacie graficznej. Oprócz zamieszczonych w zbiorze Zabawki wierszopiskie wierszy W. Rzewuskiego (¯ycie cz³owieka, O równoci szczêcia, Gay, ród³o, £¹ka,
Noc, Do potwarcy), a tak¿e wymienionych ju¿ wierszy patriotycznych i religijnych
H. Falêckiego warto przypomnieæ G³os pochwalny Nieba i ziemi... od Poetów
W³odzimierskich... (1770) T. Szczurowskiego, stanowi¹cy swoisty dialog wierszowany czy wiersze okazjonalne: ¿a³obne (Wiersz... na Pogrzeb... Franciszka...
Potockiego... 1773), powitalne (Mowa y wiersze Na Powitanie Jasnie Wielmo¿nego Jmci Pana Miko³aia Na Ledochowie... 1775; Wiersz z okolicznoci wspania³ego wiazdu na starostwo Krzemienieckie... Janusza Sanguszka... 1780), imieninowe (Apollo z orszakiem muz... Józefowi Morgulcowi... 1784; Wiersz
37
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Wielmo¿nemu... Jeroteuszowi Korczyñskiemu... 1787) i inne (Wiersz na lub Sapiehy z Honorat¹ M³odeck¹ Leona Piero¿yñskiego z roku 1780).
Poza podrêcznikami i literatur¹ piêkn¹ drukarnia w Poczajowie wydawa³a poradniki. Apteka domowa dla poratowania zdrowia potrzebna z autorów ró¿nych
zebrana, tak te¿ lekarstwa dla koni, byd³a i innego drobiu... (1788) zawiera³a
wykaz leków tak dla ludzi, jak i dla zwierz¹t; Ksi¹¿ka lekarstw koñskich (1788) by³a
swoistym poradnikiem weterynaryjnym; Zabawa ogrodowa (1793) to spisane regu³y
zachowania siê w towarzystwie, analogicznie do wydanego w 1770 r. poradnika
savoir-vivreu Ïîëèòèêà ñâåöüêàÿ. Poradnikiem w formie opracowania naukowogeodezyjnego by³y Wiadomoci o rósciekach w powszechnoci, w szczególnoci
za o wodzie mineralney kozinskiey... (1872) Andrzeja Krupiñskiego.
Tradycyjny element wieckiej oferty typografii poczajowskiej stanowi³y równie¿ kalendarze wieckie, np. Tabula wschodu y zachodu s³oñca ka¿dego dnia na
ca³y rok, do nakrêcania zegarów y zegarków s³u¿¹ca... (1757).

Wnioski
Wielojêzycznoæ druków typografii poczajowskiej przyczyni³a siê do zbli¿enia
i wzajemnego przenikania kultury narodów ruskich (Bia³orusinów, Ukraiñców)
z kulturami polsk¹ i zachodnioeuropejsk¹. Bazylianie, zachowuj¹c pierwiastek kultury ruskiej, upowszechniali wzorce ³aciñskie i polskie. Poprzez przek³ady popularyzowali na Kresach zachodnie teksty literackie, poezjê antyczn¹, literaturê
Owiecenia. Dzia³alnoæ wydawnicza bazylianów nie podsyca³a antagonizmów
i podzia³ów w ówczesnym spo³eczeñstwie ani nie niwelowa³a istniej¹cych ró¿nic
etniczno-kulturowych. Przeciwnie  w duchu tolerancji wobec ró¿norodnoci stale
rozszerza³a swoj¹ ofertê, kieruj¹c j¹ do przedstawicieli wszystkich stanów i narodów, uwzglêdniaj¹c ich preferencje jêzykowe i kulturowe.
Ðåçþìå
Ïîëüñêîÿçû÷íûå èçäàíèÿ Ïî÷àåâñêîé òèïîãðàôèè (XVIII âåê)
Ïî÷àåâñêàÿ âàñèëèÿíñêàÿ òèïîãðàôèÿ âñåãäà îòëè÷àëñü êàê êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì
èçäàòåëüñòâ òàê è ðàçíîâèäíîñòüþ òåì, øèðîêèì êðóãîì ÷èòàòåëåé è íàêîíåö  ìíîãîÿçû÷íîñòüþ èçäàâàåìûõ êíèã. Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âàñèëèÿí íå ðàçæèãàëà
àíòàãîíèçìîâ â òîãäàøíåì îáùåñòâå. Íàîáîðîò  â äóõå òîëåðàíòíîñòè âñå âðåìÿ ðàñøèðÿëà
ñâîå ïðåäëîæåíèå. Ïîëüñêîÿçû÷íûå èçäàíèÿ Ïî÷àåâñêîé òèïîãðàôèè âûõîäèëè íà âñòðå÷ó
òîãäàøíåìó ñïðîñó è ïîëüçîâàëèñü èíòåðåñîì ÷èòàòåëåé, î ÷åì ñâèäèòåëüñòâóþò ìíîãèå
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ïåðåèçäàíèÿ. Ñðåäè êíèã íà ïîëüñêîì ÿçûêå ìîæíî âûäåëèòü äâà íàïðàâëåíèÿ  ðåëèãèîçíîå
è ñâåòñêîå. Ê ïåðâîìó èç íèõ îòíîñÿòñÿ ïðîïîâåäè, êàòåõèçèñû, ìîëèòâåííèêè, õâàëåáíûå
ïåñíè, à òàêæå ìîðàëüíî-ôèëîñîôñêèå è ðåëèãèîçíî-íðàâîó÷èòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ).
Ñâåòñêóþ ëèòåðàòóðó ïðåäñòàâëÿþò íàó÷íûå ïîñîáèÿ è ó÷åáíèêè, à â ýïîõå ïðîñâåùåíèÿ
òàêæå õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà.

Summary
Polish prints of the Pochayovs typography (18th Century)
The Bazilians typography in Pochayov was famous for quantity and quality of its prints, variety
of the subject matters, broad reading public, and last but not least multilingual editions.
Polish language publishing offer was aimed at satisfying contemporary social demand and was
very popular in those days, which can be proved by the quantity of reprints. Publishing activity of the
Bazilians did not provoke hostility and antagonisms among the society. To the contrary, being tolerant
towards the social variety it was constantly broadening its offer by targeting publicity from all social
classes and nations and by taking into consideration their linguistic and cultural preferences.
In the Polish offer of the Pochayov publishing house two main literature streams can be
distingushed: sacred writings and laic. The first one is represented by numerous sermons, catechisms,
prayer-books, hymns and songs. The sacred writing covered also moral-philosophic and religiousmoralizing texts. Laic literature comprised various hand-books, aids and later on during the Enlightenment period also belles-lettres.
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Äî ïèòàííÿ ïðî ³íòåðïðåòàö³þ ³äåé òà îáðàç³â
ó òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â-êëàñèê³â:
ðåöåïö³ÿ ðàííüîãî Äìèòðà Äîíöîâà
 ë³òåðàòóðíîãî êðèòèêà
Òâîð÷³ñòü Äìèòðà Äîíöîâà âèð³çíÿºòüñÿ ç-ïîì³æ ÷èñëåííèõ
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ñòóä³é éîãî ñó÷àñíèê³â òà íàñòóïíèê³â (Ì. Çåðîâà,
Ì. Äðàé-Õìàðè, Ì. ªâøàíà òà áàãàòüîõ ³íøèõ). Éîãî ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³
ñòóä³¿ ïðîòÿãîì ÕÕ ñò. âèêëèêàëè íåîäíîçíà÷í³ îö³íêè ö³ëî¿ íèçêè âèäàòíèõ
³ñòîðèê³â ³ ïîë³òèê³â, æóðíàë³ñò³â ³ ë³òåðàòóðîçíàâö³â.
Îñîáëèâå ì³ñöå â ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîìó äîðîáêó Äîíöîâà çàéìàº
éîãî òëóìà÷åííÿ òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â-êëàñèê³â  Ëåñ³
Óêðà¿íêè òà Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ó âèð³ øâèäêîïëèííèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïîä³é ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ó íàðîäæåíí³ íîâî¿ ³äåéíî¿ àòìîñôåðè
ôîðìóþòüñÿ ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷í³ îð³ºíòèðè êðèòèêà.
Îö³íêó òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè Äîíöîâ âèêëàâ ó ñòàòòÿõ Ïîýçèÿ
èíäèâèäóàëèçìà, Ëåñÿ Óêðà¿íêà òà Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà). ²ñíóº ö³ëà íèçêà øåâ÷åíêîçíàâ÷èõ ñòóä³é êðèòèêà, ñåðåä
ÿêèõ éîãî ñòàòò³ Êîìïàêòíà á³ëüø³ñòü ³ Øåâ÷åíêî, Êîçàê ³ç ì³ë³îíà
ñâèíîïàñ³â, Ïàìÿò³ âåëèêîãî âèãíàíöÿ, Â ìàðò³âñüêó ð³÷íèöþ, Øåâ÷åíêî
³ Äðàãîìàíîâ òà áàãàòî ³íøèõ.
Âñ³ ö³ òâîðè çíàìåíí³  â ïëàí³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ
ïðèíöèï³â òà ï³äõîä³â, îïðèëþäíåííÿ ö³êàâèõ ³äåé, îáðàç³â òà êîíöåïö³é.
Ö³ ñòàòò³  ö³êàâ³ ñïðîáè â³äòâîðèòè ñâ³òîãëÿä Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà Òàðàñà
Øåâ÷åíêà øëÿõîì çîñåðåäæåííÿ àíàë³çó, äóìêè íà ïðîâ³äíèõ îáðàçàõ òâîð³â
òà ³äåÿõ öèõ âèäàòíèõ óêðà¿íñüêèõ êëàñèê³â. Çâè÷àéíî, á³ëüø³ñòü òàêèõ ³äåé
áóëè áëèçüêèìè àâòîðîâ³ ñòàòò³. Ðîçãëÿíåìî ¿õ.
Ñòàòòÿ Äîíöîâà Ëåñÿ Óêðà¿íêà íåâåëèêà çà îáñÿãîì (äâ³ ñòîð³íêè)
³ òðàäèö³éíî, ÷³òêî ïîáóäîâàíà  âñòóï, îñíîâíà ÷àñòèíà òà âèñíîâîê.
Ó âñòóï³ àâòîð âèãîëîøóº ãîëîâíó ³äåþ  ðîçêðèòè íàö³îíàëüíèé ôåíîìåí
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Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Äàë³ àðãóìåíòîâàíî äîâîäèòü çíà÷åííÿ ïîåòåñè â ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè òà ñóñï³ëüñòâ³, ïîêàçóº, ÷èì ¿¿ òâîð÷³ñòü ð³çíèòüñÿ â³ä
òâîð÷îñò³ ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Â îñíîâí³é ÷àñòèí³ ñòàòò³
Äîíöîâ, íà íàøó äóìêó, õî÷ ³ åêñïðåñèâíî, àëå ïåðåâàæíî ôðàãìåíòàðíî,
äîòè÷íî çóïèíÿºòüñÿ íà ñòâîðåíèõ ïîåòåñîþ îáðàçàõ, íà íîâàòîðñüêèõ
ðèñàõ ¿¿ ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³, íà ðîçâèòêîâ³ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè â òîé ÷àñ.
×åðåç òàêó ôðàãìåíòàðí³ñòü ðîçïîâ³ä³ êóëüì³íàö³þ íå âèä³ëÿºìî  ìîìåíò
íàéâèùîãî íàïðóæåííÿ, íà íàøó äóìêó, ÷³òêî íå íàãîëîøåíèé, íå
âìîòèâîâàíèé êðèòèêîì. Á³ëüøó óâàãó â³í àêöåíòóº íà ³ñòîðè÷íîìó
êîíòåêñò³, íà çîáðàæåíí³ ïîñòàò³ òà ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.
Ó ðàííüîãî Äîíöîâà ïîì³÷àºìî ÿñêðàâèé òà ïàòåòè÷íèé âèñíîâîê, ÿê
ïðàâèëî, òðàäèö³éíèé äëÿ áëèñêó÷îãî îðàòîðà òà ö³êàâîãî ïóáë³öèñòà.
Â ðàíí³é ñòàòò³ Ëåñÿ Óêðà¿íêà â³í ïðåäñòàâèâ ðîìàíòè÷íî çàáàðâëåí³
ïîåòåñîþ îáðàçè òà îáðàçè, ñòâîðåí³ õóäîæíüîþ óÿâîþ ñàìîãî êðèòèêà:
óêðà¿íñòâà, ùî éøëî õèáíîþ äîðîãîþ, íàö³¿, ÿêà í³ÿê íå ïðîáóäèòüñÿ â³ä
ëåòàðã³÷íîãî ñíó. ßê áà÷èìî, ó íàóêîâöÿ ïåðåâàæàþòü îáðàçè çá³ðí³,
óçàãàëüíåí³. Âæå íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ íàóêîâåöü ñòâîðþº ìîãóòí³é îáðàç
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, óîñîáëþþ÷è ¿¿ â îáðàçàõ íåþ ñòâîðåíèõ ãåðî¿íü, íàïðèêëàä,
Êàññàíäðè.
Ðàííÿ ñòàòòÿ Ëåñÿ Óêðà¿íêà íå ò³ëüêè ãîëîâíîþ ³äåºþ, àëå é ðîìàíòè÷íèì ïàôîñîì, ñòèëåì ïåðåãóêóºòüñÿ ³ç ï³çí³øîþ éîãî ñòàòòåþ Ïîåòêà
óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). Íà íàøó äóìêó, öÿ ðîçâ³äêà
ñâ³ä÷èòü ïðî åâîëþö³þ Äîíöîâà ÿê êðèòèêà, àäæå â³í â³äõîäèòü â³ä ïàí³âíèõ
òîä³øí³õ ³äåîëîã³÷íèõ ñõåì òà ñòåðåîòèï³â ìèñëåííÿ. Çà òðè ðîêè äî âèõîäó
ñòàòò³ Äîíöîâ íàïèñàâ ùîäåííèê Êè¿â. Ð³ê 1918  ö³êàâ³ àâòåíòè÷í³ ðîçäóìè
íàä áóðõëèâèì 1918 ð., ç éîãî øâèäêîïëèííèìè, ïîäåêóäè íåñïîä³âàíèìè
ñóñï³ëüíèìè òà ïîë³òè÷íèìè çì³íàìè. Çàïèñ çà 9 ÷åðâíÿ ïåðåäàº äîíöîâñüêå
âðàæåííÿ â³ä êîíöåðòó, â ÿêîìó ñïîòâîðåíî âèêîíóâàëàñÿ ï³ñíÿ íà ñëîâà
Ëåñ³ Óêðà¿íêè Òî áóëà òèõà í³÷  ÷àð³âíèöÿ. Â³í îáóðþºòüñÿ òà çàïèñóº:
[...] òàê íå çðîçóì³òè ñóò³ öüîãî äóøåâíîãî ïåðåæèâàííÿ ïîåòêè, òà é ¿¿
ñàìî¿.  Òî áóëà ä³éñíî øòóêà! Çàì³ñòü áîëþ÷îãî, ðîçïà÷ëèâîãî,
íåïîãàìîâàíîãî, ëåäâe ñòðèìàíîãî ïîðèâó, âèéøîâ çâè÷àéíèé, ðîçëèâíèé
ñîëîäêèé ìàëîðîñ³éñüêèé ñåíòèìåíò. Í³, ÿ íå º ¿õ1.
Ö³íí³ñòü ñòàòò³ Äîíöîâà Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó (Ëåñÿ
Óêðà¿íêà) ïåðåäóñ³ì ó òîìó, ùî â í³é áóëî çâåðíåíî óâàãó íà äàëåêî íå

1

Ä. Äîíöîâ, Êè¿â. Ð³ê 1918, Êè¿â 2002, ñ. 49.
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õðåñòîìàò³éíå, à íàö³îíàëüíå òðàêòóâàííÿ òâîð÷îñò³ ïîåòåñè: Ñþ ìîðàëü
àêòèâ³çìó, àïîëîã³þ àôåêòó, íåïðèºäíàíó ô³ëîñîô³þ â³ðóþ÷îãî, ùî êîæíî¿
õâèëèíè, ÿê æîâí³ð ïåðøèõ õàë³ô³â àáî ìàëüò³éñüêèé ëèöàð, ãîòîâ áóâ
ïðîëëÿòè êðîâ íåâ³ðíèõ  âíåñëà âïåðøå äî íàøîãî íàö³îíàë³çìó ïîåç³ÿ Ëåñ³
Óêðà¿íêè2. Êð³ì òîãî, î÷åâèäíî, ùî öÿ ñòàòòÿ ÷³òê³øå ïåðåäàº äîíöîâñüêå
â³ç³éíå óÿâëåííÿ ïîåç³¿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Íàïðèêëàä, ìè çÿñóâàëè, ùî â ñòàòò³
Ëåñÿ Óêðà¿íêà ïåðåâàæàþòü ñòâîðåí³ ÿê ïîåòåñîþ, òàê ³ êðèòèêîì ðîìàíòè÷í³
îáðàçè, à â ñòàòò³ Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó... äîíöîâñüê³ îáðàçè
âæå åêçèñòåíö³éíî çàáàðâëåí³: ßê íåâ³äñòóïíà ³äåÿ â³÷íî ïåðåñë³äóº ¿¿ îáðàç
êðèâàâîãî äíÿ íàðîäæåííÿ íàö³¿ [...]3.
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü ïîðóøóº òóò êîìïëåêñ ³äåé, áëèçüêèõ éîìó ñàìîìó
â çëàìíèé ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ, àäæå ç 1922 ð. ïî÷èíàºòüñÿ éîãî
ðåäàêòîðñüêà ðîáîòà â Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîìó â³ñíèêó. Ï³ä âèçíà÷àëüíèì
äîíöîâñüêèì âïëèâîì ñàìå â öåé ÷àñ ôîðìóºòüñÿ íà Óêðà¿í³ åêñêëþçèâíà
³äåîëîã³ÿ óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàë³çìó òà â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ éîãî
³äåîëîã³÷íî-ïîë³òè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó, ÿêèé ïîòð³áíî òðàêòóâàòè íå çà
âóëüãàðíèìè àíàëîã³ÿìè ç ôðàíöóçüêèì ³íòåãðàëüíèì íàö³îíàë³çìîì,
³òàë³éñüêèì ôàøèçìîì, í³ìåöüêèì íàö³îíàë-ñîö³àë³çìîì, ðîñ³éñüêèì
øîâ³í³çìîì [...], à ò³ëüêè ÿê ôåíîìåíàëüíå ÿâèùå4. Ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ
³äåé Äîíöîâà â ö³é ñòàòò³ ÿñêðàâî âèîêðåìëþºòüñÿ ³äåÿ äóõîâíî¿ äåãðàäàö³¿
íàö³¿ òà çíà÷åííÿ ïîåòà ó çëàìíèé, êðèçîâèé ïåð³îä æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà.
Ïîåòè äîáè Ëåñ³ Óêðà¿íêè (êðèòèê ïð³çâèù íå íàçèâàº)  öå ðîçäâîºí³
äóø³, ùî øóêàëè ñâ³é âèãàäàíèé ñåíòèìåíòàëüíèé ³äåàë ïðàâäè
³ ñïðàâåäëèâîñò³, ïðàãíóëè äî ³ëþçîðíî¿ ïðèìàðè  ùàñòÿ âñ³õ5. Äëÿ Ëåñ³
Óêðà¿íêè, ç òî÷êè çîðó Äîíöîâà, ïîìèëêîâ³ñòü, íåùèð³ñòü òà øòó÷í³ñòü öèõ
ïîøóê³â áóëà î÷åâèäíà: ßêèìè íà¿âíèìè ³ ïîæàëóâàííÿ ã³äíèìè ìóñ³ëè
çäàâàòèñÿ Ëåñ³ Óêðà¿íö³ ñ³ àðãóìåíòóâàííÿ! Äëÿ íå¿ ïèòàííÿ, äëÿ ÷îãî òðåáà
ïîêëîíÿòèñÿ ³äåàëó âèçâîëåííÿ íàö³¿, áóëî òàê ñàìî äèêå, ÿê äëÿ â³ðóþ÷îãî
êàòîëèêà ïèòàòèñÿ, íàùî â³í ïîêëîíÿºòüñÿ Ìàäîíí³? Äëÿ íå¿ íàö³ÿ ïîâèííà
æèòè íå äëÿ òîãî, ùî ñå ïîòð³áíî äëÿ ÿêî¿ñü âèùî¿ ö³ë³, à äëÿ òîãî, ùî âîíà
òàê õî÷å, ³ á³ëüøå í³ äëÿ ÷îãî!6. Êðèòèê ââàæàº, ùî ïîåòåñà ÷³òêî
2 Ä. Äîíöîâ, Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó (Ëåñÿ Óêðà¿íêà), Óêðà¿íñüêå ñëîâî,
1994, ò. 1, ñ. 156.
3 Ibidem, ñ. 153.
4 Ñ.Ì. Êâ³ò, Äìèòðî Äîíöîâ òà Ë³òåðàòóðíî-Íàóêîâèé Â³ñíèê (Â³ñíèê íà òë³
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè é æóðíàë³ñòèêè. ²äåîëîã³÷íèé, åñòåòè÷íèé òà îðãàí³çàö³éíèé ïðèíöèïè), Êè¿â 2000, ñ. 27.
5 Ä. Äîíöîâ, Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó..., ñ. 166.
6 Ibidem, ñ. 156157.
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óñâ³äîìëþº ñâîº òâîð÷å êðåäî, áåç çàéâèõ ïåðåêîíàíü, ïàòåòè÷íèõ
àðãóìåíòàö³é òà äîâãèõ ïîÿñíåíü  âîíà ìóñèòü âëàñíèìè â³ðøàìè
â³äðîäèòè â³ëüíó äóõîì íàö³þ: Äëÿ íå¿ ³ñíóâàëè ëèø àáñîëþòí³
ñàìîâèñòà÷àþ÷³ ïðèïèñè, äèêòàòè íàäïðèðîäíî¿ ñèëè, ùî íå ïîòðåáóâàëè
ñàíêö³¿, çíàþ÷è ëèøå íåâáëàãàííå: «ìóñèø!». Ñå æ áóëè ³ çàñàäè Ëåñ³
Óêðà¿íêè 7 . Ç äîíöîâñüêî¿ ïîçèö³¿, öèì áåçàïåëÿö³éíèì ìóñèø!
ïðîñÿêíóòà ¿¿ ðåë³ã³ÿ, åòèêà òà ñâ³òîãëÿä âîäíî÷àñ.
ßê áà÷èìî, â ñòàòò³ Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó... ¿¿ àâòîð íå
îìèíàº ïðîáëåìó âèíÿòêîâî¿ ðîë³ ïîåòà â ÷àñè â³äðîäæåííÿ íàö³¿. Êðèòèê
ïåðåêîíàíèé, ùî òðèâàëå ï³äíåâ³ëüíå æèòòÿ çäåìîðàë³çóâàëî øèðîê³
âåðñòâè íàñåëåííÿ, íåçàëåæíî â³ä ñîö³àëüíîãî ñòàíîâèùà ëþäåé êîæíî¿
êðà¿íè. Ñàìå òîìó òðåáà ñêîëèõíóòè íàö³þ. Òàêèì ïîáóäíèêîì âèñòóïàº
ïîåò, ÿêèé ìàº êåðóâàòèñÿ, ç òî÷êè çîðó êðèòèêà, ³äåºþ virtus [êyðñèâ íàø
 Â.Ê.], âèñîêîðîçâèíåíèì ïî÷óòòÿì îñîáèñòî¿ ã³äíîñò³ ³ ïðàâà, êóëüòîì
ñèëè é â³äâàãè [...] òà çàêëèêîì Ñèëó òðåáà ï³äïèðàòè ñèëîþ!8. Ïðè
öüîìó, çà äîíöîâñüêèì ïåðåêîíàííÿì, âèêóïëÿþ÷à ñèëà íàö³¿ íåìîæëèâà
áåç êðîâ³, ïðîëèòî¿ â îáîâÿçêîâ³é áîðîòüá³. Êðèòèê ïîì³÷àº âïëèâ íà
ïîãëÿäè Ëåñ³ Óêðà¿íêè í³ìåöüêîãî ô³ëîñîôà Ôðèäðèx Í³öøå: Â³äòîä³ ãàñëîì
¿¿ òâîð÷îñò³ ñòàëè çíàí³ ñëîâà Í³öøå: «Â³éíà ³ ìóæí³ñòü äîâåðøèëè á³ëüøèõ
ä³ë, ÿê ëþáîâ äî áëèæíüîãî. Íå ìèëîñåðäÿ âàøå, àëå â³äâàãà âàøà ðÿòóâàëà
äîñ³ íåùàñíèõ»9. Äîíöîâ íàãîëîøóº, ùî, éìîâ³ðíî, ñàìå ÷åðåç öå Ëåñ³
Óêðà¿íö³ ³ìïîíóþòü, òÿãíóòü äî ñåáå çàãàäêîâ³ àáî êðèâàâ³ ïîñòàò³
Ñåðåäí³õ â³ê³â, ÿê Äàíòå, Æàííà ÄÀðê, Ìàð³ÿ Ñòþàðò [ï³äêð. íàøå 
Â.Ê.]. Òî çíîâ ïîðèíàº âîíà [Ëåñÿ Óêðà¿íêà  Â.Ê.] äóìêîþ äî ñòàðîãî
ªãèïòó àáî Ðèìó, äî ôàíòàñòè÷íî¿ êðà¿íè êðèìñüêèõ õàí³â, òî çíîâ äî ÷àñ³â
âåëèêî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿10.
Ìè ñõèëüí³ ââàæàòè, ùî òâîð÷ó ñïàäùèíó Ëåñ³ Óêðà¿íêè, îïðàöüîâàíó
Äîíöîâèì ó ñòàòò³ Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó... ìîæíà ïîä³ëèòè
íà 3 ãðóïè: òâîðè ïîåòåñè, ÿê³ êðèòèê íàçèâàº ³ öèòóº; ÿê³ íå íàçèâàº, àëå
öèòóº (î÷åâèäíî, ðîçðàõîâóþ÷è íà îá³çíàíîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî ÷èòà÷à)
òà ò³, ÿê³ íàóêîâåöü íå öèòóº, àëå íàçèâàº íà ï³äòâåðäæåííÿ âèãîëîøåíî¿
íèì äóìêè àáî ³äå¿. Íàïðèêëàä, äîñë³äæóþ÷è äðàìàòè÷í³ òâoðè Ëåñ³
Óêðà¿íêè (Íà ðó¿íàõ, Â äîìó ðîáîòè, â êðà¿í³ íåâîë³, Îäåðæèìà, Òðè
õâèëèíè, Ó ïóù³), êðèòèê âèä³ëÿº íàéãîëîâí³øå, çîñåðåäæóºòüñÿ íà âåëèê³é
7
8
9
10

Ibidem, ñ. 156.
Ibidem.
Ibidem, ñ. 155.
Ibidem, ñ.158.
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³äå¿, íà â³÷íîìó. ¯¿ ãåðî¿ (Miðiaì, Ðè÷àðä ð³çüáÿð, Õàë³äæà) ïðàãíóòü äî
ñüîãî «â³÷íîãî», ùî ñòî¿òü ïîíàä øëóíêîâ³ ³íòåðåñè þðáè, ïîíàä çëîáè
äíÿ, ïîíàä ãóìàí³çì, ïàöèô³çì é ³íø³ ðåë³ã³¿ çàãàëó  ñüîãî  «â³÷íîãî»,
ç ÷èì æèâóòü ³ áåç ÷îãî âìèðàþòü íàö³¿ é îäèíèö³ [...]11. Êðèòèêà ö³êàâëÿòü
ëèøå ãåðî¿÷í³ îñîáè, áî íà íèõ ëèø ìîæå çäîáóòèñÿ ëþäñüêèé äóõ12. Â³í
ï³äêðåñëþº, ùî íàâ³òü òðàíñôîðìóþ÷è á³áë³éí³ ñþæåòè, ÿê òî â Îäåðæèì³é,
Ëåñÿ Óêðà¿íêà âïðîâàäæóº íàö³îíàëüíó ³äåþ, çàñíîâàíó íà áåçêîìïðîì³ñíîñò³
(êîìïðîì³ñ ³ç òèìè, ùî ³íàêøå â³ðèëè, áóâ ñàìèì äèâîãëÿäîì, ÿê êîìïðîì³ñ
³ç Ëþöèôåðîì äëÿ ñåðåäíüîâ³÷íîãî ìîíàõà13 ), âåëè÷íîñò³ äóõó òà
áåçñìåðòíîñò³ âîë³.
Íà äóìêó êðèòèêà, ³äåÿ áåçêîìïðîì³ñíîñò³ ò³ñíî ïîâÿçàíà ³ç ³äåºþ
³íòåðíàö³îíàë³çìó, ÿêó Äîíöîâ àáñîëþòíî íå ñïðèéìàâ, áî ââàæàâ, ùî âîíà
í³âåëþâàëàñÿ: Ïîïåðåäíèêè ³ ñó÷àñíèêè Ëåñ³ Óêðà¿íêè çíàëè ëèøå
ãîðèçîíòàëüíèé ïîä³ë ñóñï³ëüíîñò³: äîë³ áóëè ïðèãíîáëåí³ âñ³õ
ñóñï³ëüíîñòåé, ïàíóþ÷èõ ³ ïîíåâîëåíèõ; óãîð³  ïàíóþ÷è âåðñòâè, òàêîæ
óñ³õ ñóñï³ëüíîñòåé. Òàêèé ïîä³ë äîïóñêàâ ôóç³þ «ïðîëåòàð³â óñ³õ êðà¿â». Íà
í³ì æå áàçóâàëèñÿ ³äåÿ ³íòåðíàö³îíàë³çìó é  óãîäè, ïîòðåáà øóêàòè
ñîþçíèê³â ì.³. ³ â òàáîð³ ïðîòèâíèê³â 14. ßê áà÷èìî, â äîíöîâñüê³é
³íòåðïðåòàö³¿ ³äåÿ ³íòåðíàö³îíàë³çìó îòîòîæíþâàëàñÿ ³ç ³äåºþ óãîäè, ÿêîþ
çàõîïëþâàëèñü â ñâî¿õ òâîðàõ (ÿêèõ ñàìå, Äîíöîâ íå óòî÷íþº) Îëåñü, áî
ç òî÷êè çîðó êðèòèêà, îñï³âóâàâ ÷åðâîíèé ñòÿã; Ñåìåíêî, òîìó ùî ïèñàâ
ïðî âñåñâ³òí³é ïîæàð; Êîâàëåíêî ³ç â³ðøàìè ïðî ãóðò ñâ³òîâèé;
Êîíèñüêèé, êîòðîìó «Ñëîâÿí óñ³õ íàðîä³â â îäí³é ñ³ì¿ ïîáà÷èòü»
õîò³ëîñÿ15. ²äåºþ ³íòåðíàö³îíàë³çìó (ÿê óãîäè) ïåðåéìàëèñü, ç òî÷êè çîðó
Äîíöîâà, íàâ³òü ². Ôðàíêî òà Ò. Øåâ÷åíêî. Êðèòèê â³äãóêóºòüñÿ ïðî îáðàçè,
ñòâîðåí³ Êàìåíÿðåì ó Òþðåìíèõ ñîíåòàõ (³ íàçèâàº â³ðø³ ÕÕIII, ÕLIII, ÕLV)
ÿê ïðî òàê³, ùî áîë³ëè ñåðöåì çà ïðàöþþ÷³ ìàñè âîðîæî¿ íàö³¿, à öèòóþ÷è
ïîåìó Ãàéäàìàêè Êîáçàðÿ, íàãîëîøóº:  [...] ñ³ íîòêè óãîäè çíàõîäèìî íàâ³òü
³ â ãåí³àëüíîãî êîáçàðÿ Ãàéäàìà÷÷èíè! ² â³í æåðòâóâàâ ñâîº «ñåðöå ÷èñòåº»
âîéîâíèêàì ç òàìòî¿ ñòîðîíè áàðèêàäè [...]16.
Íà â³äì³íó â³ä öèõ ïîåò³â, ñâ³òîãëÿä Ëåñ³ Óêðà¿íêè äàëåêèé, áåçêîíå÷íî
÷óæèé â³ä òàêèõ íîòîê ³íòåðíàö³îíàë³çìó, òîìó ùî ïîåòåñ³ òà ¿¿ òâîð÷îñò³,
11
12
13
14
15
16

Ibidem, ñ. 166.
Ibidem.
Ibidem, ñ. 165.
Ibidem, ñ. 164.
Ibidem.
Ibidem.
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ç ïîçèö³¿ êðèòèêà, íå âëàñòèâ³ ðóêà çãîäè, êîìïðîì³ñó, çëóêè ì³æ
ïàíóþ÷èìè ³ ïîíåâîëåíèìè, ïðèãíîáëåíèìè ïðîøàðêàìè íàñåëåííÿ. Äëÿ
íå¿ áóëè âàæí³ ò³ëüêè òàê³ êàòåãîð³¿: «ñâ³é íàðîä, ÷óæèé íàðîä, ñâîÿ äåðæàâà,
÷óæà äåðæàâà, ñâî¿ áîãè, ÷óæ³ áîãè» [...]. ² ñå ìàéæå â óñ³õ ¿¿ äîòè÷íèõ
òâîðàõ (Ðîáåðò Áðþñ, Áðàíåöü, Îðã³ÿ, æèä³âñüê³ é ºãèïåòñüê³ äðàìè)17.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ³äåÿ ³íòåðíàö³îíàë³çìó ïî-ð³çíîìó òðàêòóâàëàñÿ òà
ñïðèéìàëàñÿ ³íøèìè ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè, ñó÷àñíèêàìè Äîíöîâà. Íàïðèêëàä,
ö³êàâèé äîñë³äíèê òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Äðàé-Õìàðà ïðèíöèïîâî íå
ïîãîäèâñÿ ³ç äîíöîâñüêîþ ³äåºþ ïðî â³äñóòí³ñòü ³íòåðíàö³îíàë³çìó
â òâîð÷îñò³ âåëèêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåòåñè. Öåé òàëàíîâèòèé êðèòèê, ùî äèñêóòóº
àðãóìåíòîâàíî òà ïåðåêîíóþ÷å, äîâîäèòü: îäêèäàòè Ëåñèí ³íòåðíàö³îíàë³çì
 öå çíà÷èëî á çàïåðå÷óâàòè î÷åâèäí³ ôàêòè  âïëèâ íà íå¿ êîñìîïîë³òè÷íèõ
äóìîê Ì. Äðàãîìàíîâà, ¿¿ ïåðåáóâàííÿ â ñîö³àë-äåìîêðàòè÷í³é ïàðò³¿18.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ëåñåçíàâ÷³ ñòóä³¿ Äðàé-Õìàðè âèéøëè ï³ñëÿ
îïóáë³êóâàííÿ ñòàòåé Äîíöîâà (â 1929 ð.), â íèõ ó÷åíèé äåòàëüíî
ïðîàíàë³çóâàâ ãëèáèíí³ ïîðóõè äðàìàòè÷íèõ âèðóâàíü ³äåé ³ ïðîáëåì
â ¿¿ òâîð÷îñò³19, à ó ìîíîãðàô³¿ Ëåñÿ Óêðà¿íêà ïîãîäèâñÿ òà ðîçøèðèâ ³äåþ
Äîíöîâà ïðî ºâðîïå¿çì ïîåòåñè. Ïåðåãóêóþ÷èñü ³ç ñòàòòåþ Äîíöîâà
Ïîýçèÿ èíäèâèäóàëèçìà, Äðàé-Õìàðà ï³äêðåñëèâ, ùî ï³ä «ºâðîïå¿çìîì»
ðîçóì³ºìî ìè, ïî-ïåðøå, ïðèëó÷åííÿ ñåáå â øèðîê³é ì³ð³ äî ºâðîïåéñüêî¿
êóëüòóðè, ïî-äðóãå, ðîçãëÿäàííÿ âñÿêèõ ñïðàâ íàö³îíàëüíèõ â ºâðîïåéñüêîìó ìàñøòàá³20.
Ðàçîì ç òèì Äðàé-Õìàð³ ³ìïîíóº äîíöîâñüêà ³íòåðïðåòàö³ÿ ³äå¿
âîëþíòàðèçìó ÿê íåñòðèìíîãî (â³÷íîãî) ðóõó, ïîòÿãó íà âñå, ùî ³ñíóº
â ñâ³ò³  íà ëþäèíó é ïðèðîäó, íà æèòòÿ ³ ñìåðòü, íà òåïåð³øí³ñòü ³ â³÷í³ñòü,
íà ëþáîâ, íåíàâèñòü, íà ÷åñíîòó ³ ãð³õ [...]21.
Íà íàøó äóìêó, ³äåÿ â³÷íîãî ðóõó, ÿêà ñòàíîâèòü ³äåîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ
Äîíöîâà-êðèòèêà, ñâîºð³äíî òà òâîð÷î ðåàë³çóâàëàñÿ â éîãî ñòóä³þâàíí³
õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, îñîáëèâî ïðè àíàë³ç³ çàñîá³â
¿¿ òåõí³êè. Õàðàêòåðíî, ùî äîñë³äæóþ÷è òâîð÷ó ëàáîðàòîð³þ ïîåòåñè,
Äîíöîâ ó ñòàòò³ Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó... ïîì³÷àº ³ àíàë³çóº
áàãàòîàñïåêòíó ãëèáèííó ãàìó åìîö³é, äóìîê, ïåðåæèâàíü ó ñòâîðåíèõ íåþ
îáðàçàõ. Íà íàøó äóìêó, íàøàðóâàííÿ åìîö³é, çàâäÿêè ÿêèì ïîåòåñà
17
18
19

Ibidem.
Ì. Äðàé-Õìàðà, Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâà ñïàäùèíà, Êè¿â 2002, c. 108.
Ì. Æóëèíñüêèé, Øëÿõ ³ç íåâîë³, ç íåáóòòÿ, [â:] Ì. Äðàé-Õìàðà Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâà
ñïàäùèíà..., ñ.12.
20 Ì. Äðàé-Õìàðà Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâà ñïàäùèíà..., ñ. 54.
21 Ibidem, c. 105.
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ïñèõîëîã³÷íî òî÷íî, âìîòèâîâàíî ïåðåäàº ïî÷óòòÿ ãåðî¿â òà ¿õ ïîìåæîâèé,
íåäîêîíàíèé ïñèõîëîã³÷íèé (à ïîäåêóäè ³ ïñèõ³÷íèé) ñòàí (î÷³êóâàííÿ,
äóøåâíî¿ êðèçè, íàïðóæåíîãî òðåìò³ííÿ äóø³), ³ìïðåñ³îí³ñòè÷í³ îçíàêè
 îñíîâí³ ñêëàäîâ³ ¿¿ ñòèëþ, ùî ñòàëè îáºêòîì äîñë³äæåííÿ Äîíöîâà: Âîíà
íå ìàëþº òóïîòó í³ã «ì³ëüéîí³â», îáíÿòèõ ãí³âîì, í³ ïîâàëåíèõ íà çåìëþ,
ïîäîëàíèõ,  àëå çàòå ñàìå ïî÷óâàííÿ ãí³âó, îáðàçè, ñîðîìó, æàëþ, ïîìñòè,
ñàì³ çìàãàííÿ ³ òðåìò³ííÿ äóø³ òàêèìè, ÿêèìè ìè ¿õ â³ä÷óâàºìî, êîëè
ïåðåæèâàºìî ïîä³áí³ çâîðóøåííÿ22.
Ìè ñïîñòåðåãëè, ùî êðèòèê íåð³äêî çì³ùóº àêöåíòè äîñë³äæóâàíîãî,
³ òîä³ éîãî â ïîåç³ÿõ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ö³êàâëÿòü íå ò³ëüêè ãîëîâí³ ãåðî¿, à é ³íø³,
íàçâàí³ ïîåòåñîþ, ïåðñîíàæ³. Íàïðèêëàä, ó â³ðø³ Çàáóòà ò³íü êðèòèê
ïîì³÷àº íå ëèø îñÿÿíó ñëàâîþ Áåàòð³÷å, à é ç³ãíóòó ïîñòàòü æ³íêè Äàíòå,
[...] ¿¿ ñëüîçè23. Â³í, ÿê ³ ïîåòåñà, çíàõîäèòü ïðè÷èíó ñâ³òîâî¿ ñëàâè Áåàòð³÷å
â ñëüîçàõ çìàðí³ëî¿, íåìîëîäî¿, ñòàð³øî¿, áåç³ìåííî¿ äðóæèíè Äàíòå: ïî òèõ
ñëüîçàõ, ìîâ ïî ðîñ³ ïåðëèñò³é, ïðîéøëà â êðà¿íó ñëàâè Áåàòð³÷å24.
Â Äàâí³é êàçö³ Äîíöîâ àêöåíòóº óâàãó íà ïåðåäàíèé ïîåòåñîþ ñòàí
ðåêîíâàëåñöåíö³¿ (â³ä ëàò. conva-lescentia  îäóæàííÿ25) â ëèö³ ÿêî¿ âò³õà
ç ïðèâåðíåíîãî æèòòÿ ëó÷èòüñÿ ç ìóêîþ â³ä ùîéíî ïåðåáóòî¿ õâîðîáè, ÿê
ó Õðèñò³ íà îáðàç³ Ðåìáðàíäòà Âå÷åðÿ â Åìàóñ³  áà÷èìî â Âîñêðåñë³ì
çæîâêëèé ³ çáîë³ëèé òðóï, ùî ï³çíàâ, ùî òî º õîëîä äîìîâèíè [...]26. Òàêèì
÷èíîì, íà íàøó äóìêó, ôîðìóºòüñÿ äîíöîâñüêà ë³òåðàòóðîçíàâ÷à ìîäåëü,
îäíà ³ç ñêëàäîâèõ ÿêî¿  ö³ë³ñíèé, óñåá³÷íî ïðåäñòàâëåíèé ïîåòåñîþ òà
äîñë³äæåíèé êðèòèêîì îáðàç â ðóñ³, â äèíàì³ö³: [...] íå âèðâàíèé,
ñêàìÿí³ëèé ìîìåíò ïåðåæèâàííÿ, áåç éîãî «â÷îðà» ³ «çàâòðà», ëèøå  ñìåðòü
³ æèòòÿ, íåâëîâèìà ãàìà ïåðåæèâàíü, ùî íå äàþòü çàô³êñóâàòè íà í³ÿê³ì
ìîìåíò³; äèíàì³êà ö³ëîãî, íåðîç³ðâàíîãî ïî÷óâàííÿ; òàºìíè÷à ëàáîðàòîð³ÿ
äóø³, äå í³ ïðåäñòàâëåííÿ, í³ ïîíÿòòÿ íå ìàþòü äîñòóïó, äå âñå º â ñòàí³
ïëèííîãî õàîñó [...], äå ñòèðàþòüñÿ ãðàíèö³ ì³æ ìèíóëèì, òåïåð³øí³ì
³ ìàéáóòí³ì, âñ³ì ³ í³÷èì27.
Óïðîäîâæ ñòàòåé Ëåñÿ Óêðà¿íêà òà Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó...
Äîíöîâ ïðîñòåæèâ îáðàç-ïîðòðåò ñàìî¿ ïîåòåñè. Íàïðèêëàä, öèòóþ÷è (àëå
íå âêàçóþ÷è íà íàçâó) ¿¿ ïîåç³¿ Âîðîãàì, Ãð³øíèöÿ, Ñëîâî, ÷îìó òè íå
22
23
24
25
26
27

Ä. Äîíöîâ, Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó..., ñ. 174.
Ibidem, ñ. 178.
Ibidem.
Ñëîâíèê ³íøîìîâíèõ òåðì³í³â, ðåä. Î.Ñ.Ìåëüíè÷óê, Êè¿â 1975, ñ. 579.
Ä. Äîíöîâ, Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó..., ñ. 178.
Ibidem, ñ. 178179.
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òâåðäàÿ êðèöÿ..., â³í ãîâîðèòü: ×èòàþ÷è ñ³ ïðîêëÿòòÿ, çàêëÿòòÿ ³ êàðòàííÿ,
íåíà÷å áà÷èø ïåðåä ñîáîþ æèâèé îáðàç ñàìî¿ ïîåòêè, ùî ëèøèëà âîíà íàì
ñàìà. Ò³ î÷³, «ùî òàê áóëî ïðèâèêëè ñïóñêàòè ïîãëÿä, òèõ³ ñëüîçè ëèòè»,
à òåïåð ñÿþòü «äàëåêèì áëèñêîì»; ³ ðóêè ò³ íå ó÷åí³ äî çáðî¿, ùî òàê
äîâ³ðëèâî îäêðèò³ øóêàëè ò³ëüêî äðóæíüî¿ ðóêè, à ùî «òåïåðà çâîäÿòüñÿ â³ä
ñóäîðîãè çëîñò³»; ³ óñòà, «ùî ñîëîäêî ñï³âàëè é âèìîâëÿëè ñîëîäê³ ðå÷³»,
à ùî òåïåð «øèïëÿòü â³ä ëþòîñò³», ³ ãîëîñ, ùî «ñïîòâîðèâñÿ, íåíà÷å ñâèñò
ãàäþ÷èé!»28.
Äîíöîâ æîäíîãî ðàçó íå âêàçàâ òà íå â³äîêðåìèâ îáðàç ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ
â³ä îáðàçó àâòîðêè. Éìîâ³ðíî, öå ïîâÿçàíî ç òèì, ùî äëÿ êðèòèêà
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì áóëî ïåðåäàòè ïðèçíà÷åííÿ ïîåòà â ñëóøíèé äëÿ
êðà¿íè ÷àñ, àäæå òîä³ ìèòåöü âèñòóïàº äåì³óðãîì, ìåñ³ºþ, äàëåêèé â³ä
³äåàë³â çàãàëó, ³äåîëîã³¿ êîìïàòð³îò³â òà ôàëüøèâî¿ ñåíòèìåíòàëüíîñò³.
Âæå íàïðèê³íö³ ñòàòò³ Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó... Äîíöîâ
íàãîëîøóº íà ïðîáëåì³ â³äíîøåííÿ ñóñï³ëüñòâà äî ïîåòà: Ëåñþ Óêðà¿íêó
íå ðîçóì³ëè òîìó, ùî íå áóëî â íå¿ òîãî ñåíòèìåíòàë³çìó ñòîìëåíèõ äóø, ùî
òÿãíå òàê äî ñåáå ñëàá³ íàòóðè. [...] Ç àðèñòîêðàòè÷íèì pudeur íå äîïóñêàëà
âîíà í³êîãî äî ñâÿòàÿ ñâÿòèõ ñâîº¿ äóø³ ³ íå çíîñèëà ïðèâñåëþäíîãî
ïëàêàííÿ29.
Çà íàøèì ñïîñòåðåæåííÿì, îáºêòîì äîíöîâñüêîãî àíàë³çó âèñòóïàþòü
ðàíí³ çá³ðêè ïîåòåñè Íà êðèëàõ ï³ñåíü, Äóìè ³ ìð³¿ òà Â³äãóêè. Êð³ì òîãî,
êðèòèê ó ñòàòò³ Ïîåòêà óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó... àíàë³çóº òàê³
¿¿ äðàìàòè÷í³ òâîðè, ÿê Àéøà ³ Ìîõàììåä, Êàññàíäðà, Òðè õâèëèíè, Íà
ðó¿íàõ, Îðã³ÿ, Îäåðæèìà, Â äîìó ðîáîòè, â êðà¿í³ íåâîë³, Ó ïóù³ òà
Áëàêèòíà òðîÿíäà.
Êîæíà ïºñà Ëåñ³ Óêðà¿íêè, îáðàíà íàóêîâöåì, íåñå ñèìâîë³÷íó
ôóíêö³þ, òîìó ùî ôàêòè÷íî âèñòóïàº íîñ³ºì ïåâíî¿ àâòîðñüêî¿ ³äå¿:
â Îäåðæèì³é êðèòèê ï³äêðåñëþº ³äåþ (³ ëèøå öþ ³äåþ) âåëèêîãî
âèçâîëåííÿ, â äðàì³ Íà ðó¿íàõ íàóêîâöÿ ö³êàâèòü ò³ëüêè ³äåÿ virtus, â äðàì³
Ó ïóù³ êðèòèê ÿê îñíîâíó îá´ðóíòîâóº ³äåþ «â³÷íîãî», ç ÷èì æèâóòü ³ áåç
÷îãî âìèðàþòü íàö³¿ é îäèíèö³ 30, ³äåÿ ðèçèêó (â ðåöåïö³¿ êðèòèêà)
ïðèâàëþº â Áëàêèòí³é òðîÿíä³. ßê áà÷èìî, êîæíà îáðàíà êðèòèêîì äðàìà
ïîåòåñè  öå äîá³ð íåâèïàäêîâèõ ³äåé âëàñíå Äîíöîâà, ÿê³ âîäíî÷àñ
ñóãîëîñí³ ³ç òâîð÷èì çàäóìîì ïîåòåñè. Êîìïëåêñ âñ³õ ³äåé íàóêîâöÿ,
28
29
30

Ibidem, ñ. 155.
Ibidem, ñ. 181.
Ibidem, ñ. 166.
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ïðîñòåæåíèõ íà ìàòåð³àë³ äðàìàòè÷íèõ òâîð³â Ëåñ³ Óêðà¿íêè, íà íàøó
äóìêó,  öå ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè éîãî ³äå¿ âîéîâíè÷îãî íàö³îíàë³çìó.
Âîäíîðàç, íèì áóëî ðîçãëÿíóòî äåâÿòü ïºñ ïèñüìåííèö³. Öå íåìàëî.
Âñ³ âîíè áóëè íàïèñàí³ àâòîðêîþ â îäèí, àëå îñòàíí³é ïåð³îä ¿¿ æèòòÿ
 ïåðøå äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñò. (1901-1913 ðð.). Íà öåé ïåð³îä ïðèïàäàº ðàíí³é
åòàï ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó Äîíöîâà. Ó 1900-1907 ðð. ìàéáóòí³é êðèòèê
æèâå ³ íàâ÷àºòüñÿ â Ïåòåðáóðç³. (Çãàäàéìî, ùî ùå ç ïî÷àòêó Õ1Õ ñò.
ï³âí³÷íà ñòîëèöÿ áóëà êîëîí³ºþ îñâ³÷åíèõ óêðà¿íö³â, òîìó ùî ñàìå òàì
ñêîíöåíòðóâàâñÿ öâ³ò óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿  Øåâ÷åíêî, ª. Ãðåá³íêà, Î. Ñîøåíêî).
Êàëåéäîñêîï³÷í³ ïîë³òè÷í³ òà ñóñï³ëüí³ ïîä³¿, ÿê³ ìèòòºâî, à ïîäåêóäè
³ õàîòè÷íî çì³íþâàëèñÿ, ñôîðìóâàëè Äîíöîâà-³äåîëîãà. Â òîé ÷àñ ïîçà
íàâ÷àííÿì íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³ Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó â³í
àêòèâíî ³ ïë³äíî çàéìàºòüñÿ ñàìîîñâ³òîþ, çàõîïëþºòüñÿ áðîøóðîþ
Ì. Ì³õíîâñüêîãî Ñàìîñò³éíà Óêðà¿íà, âñòóïàº äî ñòóäåíòñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿
ãðîìàäè, à ç 1905 ð.  â³äâåðòèé îïîçèö³îíåð äî ñîö³àë³ñòè÷íî¿ êîíöåïö³¿
ïåðåáóäîâè ñóñï³ëüñòâà òà ïðèõèëüíèê ÓÑÄÏ, ÿêà ïðîïàãóâàëà íàö³îíàëüíó
³äåþ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Ñàìå â öåé ïåð³îä Äîíöîâ ö³êàâèòüñÿ óêðà¿íñüêîþ
³ñòîð³ºþ ³ ë³òåðàòóðîþ, à ó ñâîºìó ùîäåííèêó çàïèñóº: [...] çàõîïëþâàâñÿ
âïåðøå Êîíèñüêèì, «Êè¿âñüêîþ Ñòàðèíîþ» [...] é, ãîëîâíî,  Ëåñåþ
Óêðà¿íêîþ31. ßê áà÷èìî, êðèòèê ïåðåéìàºòüñÿ ïåòåðáóðçüêîþ ³äåîëîã³÷íîþ
àòìîñôåðîþ ³ â ñâ³òîãëÿä³ (ÿêèé çàâæäè ïðîåêòóºòüñÿ íà òâîð÷³ñòü ìèòöÿ)
òà äðàìàõ Ëåñ³ Óêðà¿íêè çíàõîäèòü îçíàêè ñâîº¿ áóðõëèâî¿ äîáè. Â³í íå
ïðèõîâóº òîãî, ùî äðàìè ïîåòåñè  öå çàñ³á òëóìà÷åííÿ òà âïðîâàäæåííÿ
â Óêðà¿í³ âëàñíî¿ ³äåîëîã³¿, òîìó çíàõîäèòü òîé ñï³ëüíèé çíàìåííèê,
ùî ºäíàº éîãî ñâ³òîãëÿä òà ñâ³òîãëÿä Ëåñ³ Óêðà¿íêè  ³äåÿ íàö³îíàëüíîãî
â³äðîäæåííÿ óêðà¿íö³â, òÿæ³ííÿ äî îáðàç³â òà ³äåàë³â åïîõè ðåíåñàíñó.
Òàêèì ÷èíîì, ìîäåëþþ÷è ñôåðó (îáëàñòü) íàö³îíàë³çìó, Äîíöîâ,
àíàë³çóþ÷è ïîåòè÷íó òà äðàìàòóðã³÷íó òâîð÷³ñòü ïîåòåñè ó ñòàòò³ Ïîåòêà
óêðà¿íñüêîãî Ð³ñîðäæ³ìåíòó..., îïðèëþäíþº ñóêóïí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ³äåé
Ëåñ³ Óêðà¿íêè: êàòàñòðîôè (ñ. 163), âåëèêîãî âèçâîëåííÿ (ñ. 163), virtus (ñ. 156), áåçêîìïðîì³ñíîñò³ (ñ. 164), òð³óìôóþ÷îãî ³äåàë³çìó
(ñ. 166), ðèçèêó (ñ. 169), áåçñìåðòíîñò³ âîë³ (ñ. 171) òà â³÷íîãî ðóõó
(ñ. 171). Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ¿õ â³äçíà÷àºòüñÿ ÿñêðàâèì òà, íà íàøó äóìêó,
çíàêîâèì áàðâîïèñîì, ÿêèé ÷è íå ïåðøèì ïîì³òèâ íàóêîâåöü, àíàë³çóþ÷è
ïîåòè÷íó òâîð÷³ñòü âåëèêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåòåñè.

31

Ä. Äîíöîâ, Êè¿â. Ð³ê 1918..., ñ. 67.
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Îðèã³íàëüí³ñòü øåâ÷åíêîçíàâ÷èõ ñòóä³é Äîíöîâà ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í
÷³òêî íå íàãîëîøóº íà äîñë³äæåíí³ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿ â òâîð÷îñò³ Êîáçàðÿ.
Ðàçîì ç òèì íàóêîâåöü âèâ÷àº ãîëîâí³ ïîñòóëàòè ö³º¿ ³äå¿, ³íòåðïðåòóº
ïîåòîâå áà÷åííÿ êëþ÷îâèõ ïðîáëåì óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Íàïðèêëàä, êðèòèê
äîñòåìåííî òà ´ðóíòîâíî àíàë³çóº îáðàçè ïåðåâåðòí³â, þðáè, íàòîâïó,
ôàêòè÷íî ïîðóøóþ÷è òåìó íàö³îíàëüíîãî çðàäíèöòâà. Â³í ïîêàçóº öå
ÿâèùå íå â ïîåòîâ³é ³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³, à â ³ñòîðè÷í³é ïåðñïåêòèâ³,
âîäíî÷àñ âïëèâàþ÷è íà ñóñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü ñâîãî ÷àñó. Íà íàøó äóìêó,
âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿº Äîíöîâ äîñë³äæåííþ ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé, êîòð³
ôóíêö³îíóþòü ó ïîåìàõ Øåâ÷åíêà Ãàéäàìàêè, ²âàí Ï³äêîâà, Òàðàñîâà í³÷.
Â³í íàçèâàº ¿õ ëèöàðÿìè. ²íøèé â³äîêðåìëåíèé êðèòèêîì òèï  öå
óçàãàëüíåíà îçíàêà ïàñèâíîãî çàãàëó, êîìïàêòíà á³ëüø³ñòü, ì³ëüéîíè
ñâèíîïàñ³â.
Î÷åâèäíî, äëÿ íàóêîâöÿ âàæëèâî áóëî ïåðåäàòè îçíàêó, õàðàêòåð
ëèöàð³â òà êîìïàêòíî¿ á³ëüøîñò³. Çìàëüîâóþ÷è ëåãåíäàðíèõ ³ñòîðè÷íèõ
îñ³á, íàóêîâåöü ñïðèéìàâ ¿õ ³äåàëüíèìè ãåðîÿìè, òàêèìè, ÿêèìè ¿õ áà÷èâ
Øåâ÷åíêî. Àëå ó ðàíí³õ ðîìàíòè÷íèõ ïîåìàõ Êîáçàðÿ îáðàçè ²âàíà Ï³äêîâè,
Òàðàñà Òðÿñèëà àáî ãàéäàìàê³â íå ëèøå ³ñòîðè÷í³, ³äåàë³çîâàí³, à é ðîìàíòèçîâàí³, ïðî ùî êðèòèê íå çàçíà÷àº æîäíîãî ðàçó. ²íîä³ â³í ñàì äîìèñëþº
(âíàñë³äîê â³ç³éíî¿ óÿâè) õàðàêòåð ³ñòîðè÷íèõ, ðåàëüíî ³ñíóâàâøèõ ëþäåé,
ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ðÿä ³ñòîðè÷íèõ îáðàç³â êðèòèêîì ðîçóì³þòüñÿ ìàñøòàáíî.
Òàêèì ÷èíîì, Äîíöîâèì ìîäåëþºòüñÿ ³ âèâ÷àºòüñÿ ³ñòîðè÷íèé òèï 
ñóêóïí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ ïåðñîíàæ³â ó âèùåíàçâàíèõ ïîåìàõ Øåâ÷åíêà,
íàä³ëåíèõ øëÿõåòí³ñòþ, áàæàííÿì ñëàâè, áóíòîì ïðîòè í³ê÷åìíîñò³,
àðèñòîêðàòèçìîì ³ áëàãîðîäñòâîì. Öå ñóáºêòè ä³¿, ÿê³ êðèòèêîì âêàçóþòüñÿ
ÿê êîíêðåòí³, àëå âîäíî÷àñ íå ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ïåðñîíàæ³.
Ðàçîì ç òèì íàóêîâåöü ðåïðåçåíòóº êîìïàêòíó á³ëüø³ñòü. Íà â³äì³íó â³ä
ïîïåðåäíüîãî, ³ñòîðè÷íîãî òèïó, öåé òèï íå ò³ëüêè íå ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé, àëå
é òî÷íî êðèòèêîì íå âêàçàíèé. Îòæå, ìè ïåðåêîíàí³, ùî Äîíöîâ ñòâîðèâ
âëàñíó øåâ÷åíêîçíàâ÷ó òèïîëîã³þ îáðàç³â, êëàñèô³êóâàâøè îñ³á, ùî ä³þòü
ó òâîðàõ Øåâ÷åíêà íà êîíêðåòí³ (³ñòîðè÷í³) òà óçàãàëüíåí³ òèïè.
Òàêèì ÷èíîì, ÿê ë³òåðàòóðíèé êðèòèê, ðàíí³é Äîíöîâ ïðîñòåæèâ òà
ðåïðåçåíòóâàâ âèðàçíèé êîìïëåêñ ³äåé òà ïðîâ³äí³ îáðàçè ó òâîð÷îñò³
Øåâ÷åíêà òà Ëåñ³ Óêðà¿íêè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ, î÷åâèäíî, áóëè äîòè÷í³ äî
éîãî âëàñíî¿ ³äå¿ ìîäåðíîãî, âîéîâíè÷îãî íàö³îíàë³çìó.
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Streszczenie
Kwestia interpretacji idei i obrazów w twórczoci ukraiñskich pisarzy klasyków:
recepcja wczesnego Dmytra Doncowa  kytyka literackiego
Artyku³ zosta³ powiêcony zagadnieniom zwi¹zanym z ideami i obrazami w twórczoci ukraiñskich pisarzy klasyków z pozycji Dmitra Doncowa. Wiadomo, ¿e twórczoæ tego krytyka literackiego
odró¿nia siê od prac literaturoznawczych jego wspó³czesnych oraz nastêpców (M. Zerowa, M. DrajChmary, M. Jewszana i in.). Osobliwe miejsce w spucinie literacko-krytycznej D. Doncowa posiada jego interpretacja twórczoci Lesi Ukrainki i Tarasa Szewczenki. Ocenê twórczoci Lesi Ukrainki
D. Doncow dokona³ w artyku³ach: Poezja indywidualizmu, Lesia Ukrainka i Poetka ukraiñskiego Resord¿imentu (Lesia Ukrainka), za T. Szewczenki w artyku³ach: Wiêkszoæ kompaktowa
i Szewczenko, Kozak z miliona winiopasów, Pamiêci wielkiego wygnañca, W marcow¹ rocznicê, Szewczenko i Dragomanow i wielu innych, które nie by³y przedmiotem dok³adnych badañ.
Wszystkie te utwory s¹ wa¿ne ze wzglêdu na utworzenie nowych zasad i ujêæ krytycznoliterackich,
unaocznienia ciekawych idei, obrazów, koncepcji. S¹ ciekaw¹ prób¹ odtworzenia wiatopogl¹du Lesi
Ukrainki i Tarasa Szewczenki poprzez koncentracjê na g³ównych obrazach i ideach tych wybitnych
klasyków ukraiñskich.

Summary
The research of the ideas and characters in the works of Ukrainian classic writers from
the position of early Dmytro Dontsov as a literary critic
The article is devoted to the research of the ideas and characters in the works of Ukrainian
classic writers from the position of early Dmytro Dontsov as a literary critic. The creative work of
this scholar differs from the works of his contemporaries and followers (M. Zerov, M. Dry-Khmara,
M. Evshan and etc). The particular place in his literary critique has his interpretation of creative work
of the Ukrainian writers as Lesya Ukrainian and Taras Shevchenko. The appraisal of the creative
work of Lesya Ukrainian had been given and written in the articles as Poetry of Individualism,
Lesya Ukrainian and Poetics of Ukrainian Risordzhiment (Lesya Ukrainian). A lot of studies of
D. Dontsov such as Compact Majority and Shevchenko, Cossack from the million of swineherds, In March Anniversary, Shevchenko and Dragomanov and etc. have not been scrutinized in
literary criticism. In these writings the new literary critical principles, approaches, interesting ideas,
characters and conceptions were represented. These articles are the interesting attempts to show the
weltanschauung of Lesya Ukrainian and Taras Shevchenko by analyzing the main characters of the
works and the ideas of the great Ukrainian classics.
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Ìîíàðõ³÷íà ³äåÿ ÿê äæåðåëî íàòõíåííÿ äëÿ ä³ÿ÷³â
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ç ñåðåäîâèùà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿
Öåðêâè (19201930 ðð.)
Óêðà¿íñüêà êîíñåðâàòèâíî-ìîíàðõ³÷íà ³äåÿ âèêðèñòàë³çóâàëàñÿ íàïåðåäîäí³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ôîðìóâàëàñÿ âîíà øëÿõîì ïîºäíàííÿ äîìàãàíü
ïðàâîáåðåæíî¿ øëÿõòè ç òðàäèö³éíèìè êîçàöüêî-ãåòüìàíñüêèìè ³äåàëàìè
øëÿõòè ë³âîáåðåæíî¿. Îñîáëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ñâ³òîãëÿäíèõ òà
³äåîëîã³÷íèõ çàñàä óêðà¿íñüêîãî ìîíàðõ³çìó â³ä³ãðàëà ïîëüñüêà ïðàâîáåðåæíà
øëÿõòà1. Çíàêîâîþ ïîñòàòòþ ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ ãåòüìàíñüêî-ìîíàðõ³÷íîãî ðóõó â Óêðà¿í³ áóâ îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ òîä³øí³õ óêðà¿íñüêèõ
³íòåëåêòóàë³â Âàöëàâ Ë³ï³íñüêèé, äëÿ øèðîêîãî çàãàëó á³ëüøå â³äîìèé ÿê
Âÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé. Âèõ³äíèì ïóíêòîì ïîë³òè÷íî¿ òåîð³¿ Â. Ëèïèíñüêîãî,  ï³äêðåñëþº ñó÷àñíèé äîñë³äíèê íàóêîâî¿ ñïàäùèíè âèäàòíîãî
êîíñåðâàòèñòà,  ñë³ä ââàæàòè éîãî àêòèâíå ïðàãíåííÿ âèÿâèòè ïðè÷èíè
çàíåïàäó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ çà ÷àñ³â Õìåëüíè÷÷èííè òà Öåíòðàëüíî¿
Ðàäè ç ìåòîþ ¿¿ â³äíîâëåííÿ â ìàéáóòíüîìó, ùî ñòèìóëþâàëî ðîçðîáêó
â÷åíèì àëüòåðíàòèâíî¿ òîä³øí³é ñîö³àë³ñòè÷í³é ³äåîëîã³¿ êîíñåðâàòèâíîìîíàðõ³÷íî¿2.
Ïîä³¿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ ñïðèÿëè øâèäêîìó ñòàíîâëåííþ óêðà¿íñüêî¿
ìîíàðõ³÷íî¿ ³äå¿ â ¿¿ ãàëèöüêîìó âàð³àíò³. Âèð³øàëüíèì áóâ 1918 ð., êîëè
ïîãëÿäè êîíñåðâàòèâíèõ ñåðåäîâèù íå÷èñëåííî¿ ãàëèöüêî¿ óêðà¿íñüêî¿
øëÿõòè çàçíàþòü ôóíäàìåíòàëüíèõ çì³í  ëîÿëüí³ äî Àâñòðî-Óãîðñüêî¿
1

Â. Ïîòóëüíèöüêèé, Ðîëü ïîëüñüêî¿ øëÿõòèó ôîðìóâàíí³ ñâ³òîãëÿäíèõ òà ³äåîëîã³÷íèõ
çàñàä óêðà¿íñüêîãî ìîíàðõ³çìó â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ  íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., [â:] Ïðîáëåìè
ñëîâÿíîçíàâñòâà, Êè¿â 2000, âèï. 51, ñ. 5768; Â. Ïîòóëüíèöüêèé, Óêðà¿íñüêèé êîíñåðâàòèâíèé ðóõ â ñåðåäîâèù³ ãàëèöüêî¿ åë³òè íà ïî÷àòêó 20-ãî ñòîë³òòÿ, [â:] ²ñòîð³îãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³, âèï. 11: Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü íà ïîøàíó â÷åíîãî³ñòîðèêà, äîêòîðà ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Ð. Ã. Ñèìîíåíêà, â³äï. ðåä. Þ. À. Ï³í÷óê,
Êè¿â 2002, ñ. 81, 87.
2 Ì. Ãîðä³ºíêî, Ñóòí³ñòü òà îñíîâí³ çàñàäè êîíöåïö³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³
Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî: Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ
íàóê, Êè¿â 1999, ñ. 4.
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³ìïåð³¿ ìîíàðõ³ñòè-àâòîíîì³ñòè ñõèëÿþòüñÿ äî äóìêè ïðî ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ ãàëèöüêî-óêðà¿íñüêî¿ ìîíàðõ³¿, î÷îëåíî¿ ÷ëåíîì
äèíàñò³¿ Ãàáñáóðã³â3. Â³äïîâ³ääþ íà î÷³êóâàííÿ ãàëèöüêèõ êîíñåðâàòîð³â
áóëà ïîÿâà òàêîãî ôåíîìåíà óêðà¿íñüêîãî ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ÿê åðöãåðöîã
Â³ëüãåëüì Ãàáñáóðã (Âàñèëü Âèøèâàíèé), ÿêèé ñïîä³âàâñÿ ïîñ³ñòè ãàëèöüêîóêðà¿íñüêèé ìîíàðøèé òðîí. Ó êîíòåêñò³ äàíî¿ ðîçâ³äêè òðåáà çãàäàòè,
ùî äåÿê³ ç àêòèâíèõ ãàëèöüêèõ ïðîïàãàíäèñò³â ìîíàðõ³÷íî¿ ³äå¿ ùå
é ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ïîâÿçóâàëè íàä³¿ íà ìàéáóòí³ñòü Óêðà¿íè ç öèì
ïðåäñòàâíèêîì äèíàñò³¿ Ãàáñáóðã³â. Ñêàæ³ìî, ïóáë³öèñò Âàñèëü Ïàíåéêî,
ÿêèé íàïðèê³íö³ 1920-õ ñïðè÷èíèâ ðîçâèòîê öåðêîâíîãî ñïîðó îêöèäåíòàë³ñò³â òà îð³ºíòàë³ñò³â ó øèðîêó ñóñï³ëüíó äèñêóñ³þ ïðî öèâ³ë³çàö³éíèé
âèá³ð óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùå â òðèäöÿò³ ðîêè áóâ ïîë³òè÷íèì ðàäíèêîì
Âèøèâàíîãî4.
Ï³ñëÿ íåâäàëèõ ñïðîá áóä³âíèöòâà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, çîêðåìà
é íà äèíàñòè÷íèõ çàñàäàõ (Ãåòüìàíàò Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî ó 1918 ð.),
óêðà¿íñüêà ìîíàðõ³÷íà ³äåîëîã³ÿ ðîçâèâàºòüñÿ ïîë³òè÷íîþ åì³ãðàö³ºþ
ó Í³ìå÷÷èí³ òà Àâñòð³¿, çíàõîäèòü çíà÷íó ï³äòðèìêó â ñåðåäîâèùàõ òðóäîâî¿
åì³ãðàö³¿ ó ÑØÀ. Ãîëîâíèé ³äåîëîã óêðà¿íñüêîãî ìîíàðõ³çìó Ëèïèíñüêèé,
çàïðîïîíóâàâ ñâîº áà÷åííÿ âèíÿòêî¿ ì³ñ³¿ åì³ãðàíò³â ó ïðîöåñ³ äåðæàâîòâîðåííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, 1918 ð. áóâ ò³ëüêè ïî÷àòêîì, ÿêîãî ïîìèëêè
áóäóòü âèïðàâëåí³ ³ çà ÿêèì ï³øëè ³ ï³äóòü ä³ëà äàëüø³, îñü ºäèíå
îïðàâäàííÿ ³ñíóâàííÿ íàøîãî òóò, íà åì³ãðàö³¿5.
Â³äîìî ïðî âïëèâ éîãî êîíñåðâàòèâíî¿ äóìêè íà òîä³øíþ ìîëîäó
ãåíåðàö³þ ïîë³òåì³ãðàíò³â, ó ñâî¿é á³ëüøîñò³ â÷îðàøí³õ ïðèõèëüíèê³â ñîö³àëäåìîêðàò³¿. ßñêðàâèé ïðèêëàä åíòóç³àçìó, ñïðè÷èíåíîãî ñåðåä åì³ãðàíòñüêî¿
ìîëîä³ ïðàöÿìè Ëèïèíñüêîãî  ñïîãàäè Ì. Áàç³ëåâñüêîãî, äå çîêðåìà éäåòüñÿ
ïðî ðåöåïö³þ ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïðàö³ ³äåîëîãà êîíñåðâàòèçìó Ëèñòè äî
õë³áîðîá³â. ßê çãàäóâàâ öåé êîëèøí³é âî¿í àðì³¿ ÓÍÐ, ÿêèé ó 1920-õ îïèíèâñÿ
íà åì³ãðàö³¿ ó ×åõîñëîâà÷÷èí³, â³í áóâ ïðîñòî áåç ïàìÿòè! â³ä êíèãè
Ëèïèíñüêîãî: Òàêî¿ ñèëè äóìêè, ëîã³êè, ôîðìè âèðàçó ³ áîëþ÷îãî íàòõíåííÿ
ÿ ùå íå çóñòð³÷àâ í³ êîëèñü í³ â òåïåð ïðî÷èòàíîìó. À ÿ âæå ÷èòàâ, ÿê òîä³
ëè÷èëî íà ðåâîëþö³îíåðà, ×åðíèøåâñüêîãî, Áàêóí³íà, Ðèëººâà, Ãåðöåíà
³ íàâ³òü ïðîáóâàâ Êàï³òàë Ìàðêñà...6.
3
4
5

Â. Ïîòóëüíèöüêèé, Óêðà¿íñüêèé êîíñåðâàòèâíèé ðóõ..., ñ. 79 89.
Þ. Òåðåùåíêî, Ò. Îñòàøêî, Óêðà¿íñüêèé ïàòð³îò ç äèíàñò³¿ Ãàáñáóðã³â, Êè¿â 2008, c. 93.
Ò. Îñòàøêî, Âÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé: ïîñòàòü íà òë³ äîáè, Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé
æóðíàë 2007, ¹ 2, ñ. 126.
6 Ì. Áàç³ëåâñüêèé, Â. Ëèïèíñüêèé, ²ç öèêëþ Íà ãðàí³ äâîõ åïîõ, [â:] Âÿ÷åñëàâ
Ëèïèíñüêèé ³ éîãî òâîð÷³ñòü, Íüþ-Éîðê 1961, ñ. 43.
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Ó òîé ÷àñ, ÿê ïîë³òè÷íà äóìêà Ëèïèíñüêîãî áóëà íàçàãàë ìàëî äîñÿæíîþ
äëÿ Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè, âîíà çíàõîäèòü ïðèõèëüíèê³â ó Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³, äå
ïîòðàïëÿº íà áëàãîäàòíèé ãðóíò. Ç îäíîãî áîêó òîé ãðóíò áóâ ï³äãîòîâëåíèé
ïîïóëÿðèçàö³ºþ ó Ãàëè÷èí³ ³äå¿ óêðà¿íñüêî¿ äèíàñòè÷íî¿ ìîíàðõ³¿, ïîì³òíèì
ðîç÷àðóâàííÿì ïàí³âíîþ äî íåäàâíà â ïîë³òè÷íîìó æèòò³ óêðà¿íö³â ñîö³àëäåìîêðàò³ºþ, à ç ³íøîãî  ïðîäóìàíîþ ³ ö³ëåñïðÿìîâàíîþ ïðàöåþ
íàéâïëèâîâ³øî¿ â Ãàëè÷èí³ óêðà¿íñüêî¿ ³íñòóòóö³¿  ÓÃÊÖ. Äîñâ³ä â³éíè,
ñîö³àëüí³ ïîòðÿñ³ííÿ â Ðîñ³¿ òà Çàõ³äí³é ªâðîï³ ñòèìóëþâàëè öåðêâó äî
øèðîêîìàñøòàáíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ òà îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà
çì³öíåííÿ êîíñåðâàòèâíèõ íàñòðî¿â ñåðåä â³ðíèõ. Íàñë³äîê âèõîâíî¿ ðîáîòè
 ïîÿâà íà ãàëèöüêîìó ãîðèçîíò³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿
³íòåë³ãåíö³¿, ÿêå áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó òà êóëüòóðíîìó æèòò³
êðàþ. Õàðàêòåðíî, ùî òîãî÷àñí³ çàõ³äíîóêðà¿íñüê³ ä³ÿ÷³ ë³âîãî ñïðÿìóâàííÿ íå
áåç ðîçäðàòóâàííÿ â³äçíà÷àëè ïîì³òíå çðîñòàííÿ âïëèâó äóõîâåíñòâà íà
ìîëîäü, ìîâëÿâ, ñåðåä ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ïî÷àâ ïàíóâàòè äóõ
îñâ³÷åíîãî êëåðèêàë³çìó 7 . Ñàìå öÿ ãàëèöüêà ìîëîäü ç-ï³ä êðèëà
ìèòðîïîëèòà Àíäðiÿ Øåïòèöüêîãî ó 1920-ò³ ñòàº ïåðåäîâèì çàãîíîì
ðåöåïö³ºò³â ãåòüìàíñüêî¿ ³äå¿ Ëèïèíñüêîãî.
Äâîõ âèõ³äö³â ç ïîëüñüêî¿ øëÿõòè, Øåïòèöüêîãî òà Ëèïèíñüêîãî,
ïîºäíóâàëà ñï³ëüí³ñòü ïåðåêîíàíü ùîäî øëÿõ³â óêðà¿íñüêîãî äåðæàâîòâîðåííÿ. Âæå ïåðåä ïåðøîþ ñâ³òîâîþ ìèòðîïîëèò íåîäíîðàçîâî íàäàâàâ
ìîðàëüíó òà ô³íàíñîâó äîïîìîãó âèäàâíè÷èì ïðîåêòàì ô³ëîñîôàêîíñåðâàòîðà8. Äÿêóþ÷è ãëàâ³ ÓÃÊÖ, Ëèïèíñüêèé â îäíîìó ç³ ñâî¿õ ëèñò³â
íàãîëîøóº, ùî ñë³â ï³äòðèìêè, ïî÷óòèõ â³ä ìèòðîïîëèòà, â³í íå çàáóäå
í³êîëè9.
Ïðàö³ Ëèïèíñüêîãî â³ä³ãðàëè âèð³øàëüíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ïðèõèëüíîãî
ñòàâëåííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêîãî äóõîâåíñòâà äî ãåòüìàíñüêî-ìîíàðõ³÷íî¿ ³äå¿.
Çà âèñíîâêàìè ïîëüñüêîãî ³ñòîðèêà Òîìàøà Ñòðèéêà, ó Ëèïèíñüêîãî
³ñíóâàííÿ íàðîäó çóìîâëþâàëè òðè åëåìåíòè: òåðèòîð³ÿ, äåðæàâà òà
õðèñòèÿíñüêà êóëüòóðà, ïðè÷îìó òðåò³é åëåìåíò áóâ íàéâàæëèâ³øèì10.

7 Â. Áîáèíñüêèé (ðåö.), Îðåñò Ïåòð³é÷óê. Ïðî òå, ùî ëþáëþ ÿ. Åðîòèêè; Ñòåïàí
Ñåì÷óê. Ìåòåîðè. Ïîåç³¿; Ìåð³ÿì. Âå÷³ðí³ ñìóòêè. Íàñòðî¿/ Áîáèíñüêèé Â. Ï. Ã³ñòü ³ç íî÷³:
ïîåç³ÿ, Ïðîçà. Ïáë³öèñòèêà. Ë³òåð. Êðèòèêà. Ïåðåêëàäè, Êè¿â 1990, ñ. 443.
8 B. Gancarz, My, szlachta ukraiñska... Zarys ¿ycia i dzia³alnoci Wac³awa Lipiñskiego
(18821914), Kraków 2006, ñ. 142.
9 Ibidem, ñ. 291.
10 T. Stryjek, Ukraiñska idea narodowa okresu miêdzywojennego, Wroc³aw 2000, ñ. 109.
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ßê çàóâàæóº óêðà¿íñüêèé äîñë³äíèê Ìèõàéëî Ãîðä³ºíêî: Áóäó÷è ãëèáîêî
ðåë³ã³éíîþ ëþäèíîþ, Âÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé â îñíîâó ðîçáóäîâè íàö³¿
³ äåðæàâè ïîêëàäàâ â³ðó â Áîãà, à ðåë³ã³þ ðîçãëÿäàâ ÿê âèçíà÷àëüíèé íàö³î³ äåðæàâîòâîð÷èé ôàêòîð11. Òàê³ ïåðåêîíàííÿ îñíîâîïîëîæíèêà óêðà¿íñüêî¿
êîíñåðâàòèâíî¿ äóìêè íå ìîãëè íå çà³ìïîíóâàòè äóõîâåíñòâó.
Âïëèâ ìîíàðõ³÷íî¿ ³äå¿ àâòîðñòâà Ëèïèíñüêîãî îñîáëèâî ïîì³òíèé
ó âèäàâíè÷³é òà ë³òåðàòóðí³é ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäøî¿ ãåíåðàö³¿ êàòîëèöüêî¿
³íòåë³ãåíö³¿, îáºäíàíî¿ ó 1920-ò³ íàâêîëî ëüâ³âñüêîãî ÷àñîïèñó Ïîñòóï.
Ðåäàêòîðè òà ïîñò³éí³ àâòîðè öüîãî æóðíàëó ñòâîðèëè ë³òåðàòóðíó ãðóïó
Ëîãîñ, ÿêà ïðîïàãóâàëà ³äåþ ò. çâ. êàòîëèöüêî¿ ë³òåðàòóðè. ßêùî íà
ïî÷àòêàõ äðóêîâàíèé îðãàí öüîãî ñåðåäîâèùà Ïîñòóï ïîçèö³îíóâàâ ñåáå
ÿê ñòóäåíòñüêèé â³ñíèê (19211926 ðð.), òî â äðóã³é ïîëîâèí³ 1920-õ â³í
âèõîäèòü ÿê Â³ñíèê ë³òåðàòóðè é æèòòÿ, ïðè÷îìó ç ãåòüìàíñüêîþ êîíñåðâàòèâíî-êàòîëèöüêîþ îð³ºíòàö³ºþ. Ìè âæå íå ñòóäåíòè, ìè ãðîìàäÿíå, 
çàÿâèëè ó 1929-ìó íà øïàëüòàõ ÷àñîïèñó éîãî âèäàâö³.  Â öåðêîâíèõ
ñïðàâàõ âèçíàºìî íàóêó ³ àâòîðèòåò Êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, â ïîë³òè÷íîíàö³îíàëüíèõ êîðèìîñÿ ïåðåä ìàºñòàòîì óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, óîñ³áëåí³ì
ó ïðàâí³ì Ãåòüìàí³ ³ éîãî Ðàä³ òà ïîñòóïàºì çà âêàç³âêàìè óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâíèöüêî¿ ³äåîëîã³¿, òâîðöåì ÿêî¿ º Ëèïèíñüêèé12. Ðåäàêòîðàìè
÷àñîïèñó â éîãî ãåòüìàíñüêèé ïåð³îä áóëè ïîåò, äðàìàòóðã ³ ó÷åíèé
Ãðèãîð³é Ëóæíèöüêèé òà ë³òåðàòóðîçíàâåöü, ïóáë³öèñò ³ âèäàâåöü Îëåêñàíäð
Ìîõ. Ïðîöåñ çáëèæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ êàòîëèöüêî¿ ë³òåðàòóðè òà ³ñòîð³îñîô³¿
Ëèïèíñüêîãî âëó÷íî îïèñàâ îäèí ³ç ïèñüìåííèê³â-ëîãîñ³âö³â Îñèï Ëåùóê.
Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ëüâ³âñüêî¿ ãàçåòè Íîâèé ÷àñ, â³í ì³æ ³íøèì
çàçíà÷èâ: Ìåíå äóæå çàáîë³ëà íàøà íàö³îíàëüíà ðó¿íà. ß øóêàâ ïð÷èí
÷îìó íàø ñîðîêì³ë³îíîâèé íàðîä íå âèáîðîâ ñîá³ ñâîº¿ äåðæàâè, êîëè
íàâ³òü íàðîäè é ÷èñåëüí³ñòþ é êóëüòóðîþ ìåíø³ çäîáóëè ñîá³ âîëþ. Áî ó íàñ
íå äîïîìàãàº àâòîðèòåò, à çâ³äñè åãîòèçì, îòàìàí³ÿ. Öå ãèäðà, ùî øìàòóâàëà
³ òðîùèòü íàø³ ³äåàëè. Òîìó ìóñèòü ï³äíåñòè â íàñ àâòîðèòåò, à çèì, ïî÷óòòÿ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿ â÷èíêè. Öå ìîæíà çðîáèòè ë³òåðàòóðîþ. Áåç Áîãà
é ðåë³ã³¿ æàäíèé àâòîðèòåò íåìîæëèâèé. Äëÿ òîãî ÿ â ñâî¿õ ïèñàííÿõ ï³äíîøó:
Áîã ³ Â³ò÷èçíà13. Ïðî âåëèêå çàö³êàâëåííÿ ëîãîñ³âö³â êîíñåðâàòèâíèìè
³äåÿìè Ëèïèíñüêîãî ïèøå äîñë³äíèê òâîð÷îñò³ Ëóæíèöüêîãî ïðîôåñîð

11

Ì. Ãîðä³ºíêî, Ñóòí³ñòü òà îñíîâí³ çàñàäè êîíöåïö³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³
Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî, Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ êàíäèäàòà ïîë³òè÷íèõ íàóê, Êè¿â 1999, ñ. 15.
12 Ïîñòóï, Ëüâ³â 1929, ¹ 1, c. 2.
13 Ò. Ñàëèãà, Ãðèãîð Ëóæíèöüêèé ³ ë³òåðàòóðíà ãðóïà Ëîãîñ, Ëüâ³â 1997, ñ. 114115.
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Ëåîí³ä Ðóäíèöüêèé: Âîíè çàõîïëþâàëèñÿ íèìè [³äåÿìè  Ð. Ê.],
îáãîâîðþâàëè ¿õ ì³æ ñîáîþ ³ îôîðìëþâàëè ¿õ ñàìîñò³éíî ó ñâî¿õ ïèñàííÿõ14.
ßñêðàâèé ïðèêëàä ñòàíîâëåííÿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â
ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿  ³ñòîð³ÿ ôîðìóâàííÿ
ñâ³òîãëÿäó îäíîãî ³ç ïîñòóï³âö³â  ïóáë³öèñòà, ³ñòîðèêà, çãîäîì ìîíàõàâàñèë³àíèíà Òåîô³ëà Êîñòðóáè. ßê çãàäóº éîãî áëèçüêèé ïðèÿòåëü, ðåäàêòîð
Îëåêñàíäð Ìîõ: Ïåðåëîìîâèì äëÿ äóõîâíîãî æèòòÿ Òåîô³ëÿ ñòàëî ïðîñòóä³þâàííÿ òâîð³â Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî. Ùîëèø ó òâîðàõ öüîãî íàéá³ëüøîãî íàøîãî ³ñòîð³îñîôà Òåîô³ë ï³çíàâ ä³éñíó âåëè÷ íàøî¿ ³ñòîð³¿, ùîëèø
ó Ëèñòàõ äî áðàò³â-õë³áîðîá³â â³äíàéøîâ ã³äíèé ïðîâ³äíèê äëÿ æèòòÿ íàö³¿.
Òà ð³âíî÷àñíî ïî÷àâ ïðèçàäóìóâàòèñÿ íàä òèì, ÿê öå ìîæëèâå, ùîá ëþäèíà
òàêî¿ íàóêè é õàðàêòåðó, ÿê Ëèïèíñüêèé, ð³âíî÷àñíî ìîãëà áóòè ãëèáîêî
ðåë³ã³éíà? [...] Òåîô³ë íå áóâ ëþäèíîþ, ÿêà ðîáèëà á ùîíåáóäü ïîâåðõîâíî,
÷è ïðèñòàâàëà á íà ïîëîâèí³ äîðîãè. Âïèñàâñÿ íà ³ñòîðè÷í³ íàóêè íà
Ëüâ³âñüêîìó Óí³âåðñèòåò³, áî õîò³â áóòè ³ñòîðèêîì; àëå ð³âíî÷àñíî ñòóä³þâàâ
òàì æå áîãîñëîâñüê³ íàóêè, áî õîò³â ï³çíàòè ðåë³ã³éíó ïðàâäó. Ãëèáîê³ ñòóä³¿
òà íàñêð³çü ÷èñòå æèòòÿ äàëè éîìó ðîçâÿçêó ðåë³ã³éíîñòè Ëèïèíñüêîãî:
ïðàâäèâà íàóêà âåäå äî Áîãà, íåäîó÷åí³ñòü â³äâåðòàº â³ä Íüîãî15.
Íàòõíåíí³ ³äåÿìè Ëèïèíñüêîãî ïèñüìåííèêè-ëîãîñ³âö³ ïðåäñòàâëÿþòü
ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ ³äåàë õðèñòèíñüêî¿ Óêðà¿íè áåç õàìà (õàìñòâî  ó çíà÷åíí³
áóíò, õàîñ, â³äñóòí³ñòü ³ºðàðõ³¿). Ðóäíèöüêèé ï³äêðåñëþº îñîáëèâî â³ä÷óòíèé
âïëèâ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè Ëèïèíñüêîãî ó äðàìàòóðã³¿ Ëóæíèöüêîãî16.
²íøèé ïðåäñòàâíèê óãðóïóâàííÿ ïèñüìåííèê³â-êàòîëèê³â Ñòåïàí Ñåì÷óê
êîíöåïö³þ óêðà¿íñüêîãî êîíñåðâàòèçìó ïîñë³äîâíî ðåàë³çîâóº â ñâî¿é ïîåç³¿.
Â ïîåì³ Àðêàí Ñåì÷óê çâåðòàºòüñÿ äî ñâî¿õ êðàÿí ó ôîðì³ íàêàçó: ïî÷óé ì³é
äðóæå, ùî òè íå ðàá, íå â³äñòóïàòèñü í³êîìó, íå ïîäàâàòèñü íàçàä! Ëèø
Áîãó îäíîìó ïîêë³í! Çà âîëþ, çà ÷åñòü.... Çàñóäæåííÿ ñ³ðîãî, îõîïëåíîãî
íåíàâèñòþ íàòîâïó, ç ÿêîãî âèðèíàº ñìåðòîíîñíå õàìñòâî, áà÷èìî â ïîåç³¿
îòöÿ Âàñèëÿ Ìåëüíèêà: Òîâïî! Òîâïî, ç òóëîâèùåì ãàäþêè...:
...ìåí³ íåðàç, òîâïî, çäàºòüñÿ,
ùî êðèõîòà òâî¿õ ì³íëèâèõ ðóõ³â 
öå òîé ùàáåëü, ùî íèì â âåðõè ïðîáºòüñÿ
óñÿêèé õàì ç-ïîñåðåä îä÷àéäóõ³â!17
14

Ë. Ðóäíèöüêèé, Äðàìàòóðã³ÿ Ãðèãîðà Ëóæíèöüêîãî, [â:] Çàïèñêè ÍÒØ, Ëüâ³â 1992,
ò. CCXXIV, ñ. 186.
15 Î. Ìîõ, Òåîô³ë Êîñòðóáà  ó÷åíèé-ïðàâåäíèê, [â:] Ò. Êîñòðóáà, Íàðèñ ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè, Toronto 1961, ñ. 278.
16 Ë. Ðóäíèöüêèé, op. cit., ñ. 186.
17 Î. Âàñèëü Ìåëüíèê, Ðåë³ã³ÿ ³ æèòòÿ, çà çàã. ðåä. ïðîô. Ð. Ãðîìÿêà, Tarnopol 1999, ñ. 123.
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Ï³ñëÿ ñàìîë³êâ³äàö³¿ Ëîãîñó íà ïî÷àòêó 1930-õ, ñïðàâó Ïîñòóïó ïðîäîâæóþòü áëèçüê³ äî ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî Äçâîíè. ßê ³ â Ïîñòóï³,
÷èìàëî ì³ñöÿ ïðèñâÿ÷åíî òóò ³äåÿì Ëèïèíñüêîãî. Ïàìÿò³ ïîìåðëîãî ó 1931 ð.
áàòüêà-çàñíîâíèêà óêðà¿íñüêîãî êîíñåðâàòèçìó áóëè ïðèñâÿ÷åí³ äâà íîìåðè
÷àñîïèñó (ó ÷åðâí³ 1931 ð. òà â ÷åðâí³ 1932 ð.). Ñèìïòîìàòè÷íî, ùî
åï³ãðàôàìè äî áàãàòüîõ ïóáë³êàö³é áóëè öèòàòè ç òâîð÷îñò³ Ëèïèíñüêîãî, ùî
âêàçóâàëî íà ãëèáîêèé âíóòð³øí³é çâÿçîê ì³æ äóõîâíîþ êîíäèö³ºþ íàðîäó
òà ñòàíîì éîãî ïîë³òè÷íî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿18. Òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî òàê³
ïîñò³éí³ ñï³âðîá³òíèêè Äçâîí³â, ÿê ³ñòîðèêè Â. Êó÷àáñüêèé, Â. Çàëîçåöüêèé, Ì. Äåìêîâè÷-Äîáðÿíñüêèé, áóëè ÷ëåíàìè Áðàòñòâà Óêðà¿íñüêèõ
Êëàñîêðàò³â-Ìîíàðõ³ñò³â  îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ â åì³ãðàö³¿ ç ìåòîþ
ïîïóëÿðèçàö³¿ ³äåé Ëèïèíñüêîãî19.
Ñàìå â òîé ÷àñ, êîëè ÷àñîïèñ Ïîñòóï ñòàâàâ íà âèðàçí³ ãåòüìàíñüê³
ïîçèö³¿, ñåðåä êàòîëèöüêèõ ïðîïàãàíäèñò³â ìîíàðõ³çìó çàáëèñíóâ
îðãàí³çàòîðñüêèì ³ ïóáë³öèñòè÷íèì òàëàíòîì Îñèï Íàçàðóê. Çàìîëîäó
ïðèá³÷íèê ðàäèêàëüíèõ ³äåé, âíàñë³äîê ãëèáîêî¿ âíóòð³øíüî¿ ïåðåîö³íêè
ö³ííîñòåé, ñïðè÷èíåíî¿ ïîðàçêîþ óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿, âæå â çð³ëîìó â³ö³
â³í ïåðåõîäèòü ó òàá³ð êîíñåðâàòîð³â. Äîñâ³ä ðåâîëþö³éíîãî ÷àñó,  ïèøå
äîñë³äíèê åï³ñòîëÿðíî¿ òà ìåìóàðíî¿ ñïàäùèíè Íàçàðóêà,  ïåðåêîíàâ éîãî
â íåîáõ³äíîñò³ ñèëüíî¿ âëàäè, çîñåðåäæåíî¿ â ðóêàõ îäíî¿ ëþäèíè, òîáòî
ëåãàëüíî¿ ìîíàðõ³¿ â Óêðà¿í³20. Âèêëàäàþ÷è ñâî¿ ïîãëÿäè íà ºäèíîâëàääÿ
ó ñòàòò³ Ìîíàðõ³ÿ òà ¿¿ çíà÷åííÿ äëÿ óêðà¿íö³â, íîâîíàâåðíåíèé
êîíñåðâàòîð çàçíà÷àº: Íà åòíîãðàô³÷íèõ çåìëÿõ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ò³ëüêè
òîä³ áóëà äåðæàâí³ñòü, êîëè òîé íàðîä ïðèçíàâàâ ìîíàðõ³÷íèé ñïîñ³á
ïðàâë³ííÿ. À êîëè çà÷àâ áóðèòèñÿ ïðîòè òî¿ ìîíàðõ³¿  òîä³ éîãî äåðæàâí³ñòü
êîíàëà â êðîâ³. Îòæå, õòî ñïðàâä³ õî÷å íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, òîé
ìóñèòü õîò³òè òàêîæ ìîíàðõ³÷íî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ 21. Ìîíàðõ³ÿ äëÿ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ïåðåêîíàíèé Íàçàðóê, öå ãîëîâíà ï³äñòàâà, ï³äâàëèíà
éîãî ñàìîñò³éíîñò³22. Ïîâåðíóâøèñü äî Ëüâîâà ó 1927 ð. ³ç çàîêåàíñüêî¿
åì³ãðàö³¿, Íàçàðóê ³ç çàïàëîì íåîô³òà âçÿâñÿ çà ïîïóëÿðèçàö³þ êîíöåïö³¿
18 Ì. Êîìàðèöÿ, Äçâîíè, [â:] Óêðà¿íñüê³ ÷àñîïèñè Ëüâîâà, 18481939, ò. 2: 19291939,
÷. 2: 19291939, Ëüâ³â 2003, ñ. 223.
19 Âÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé òà éîãî äîáà: Íàóêîâèé çá³ðíèê, â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð
Þ. Òåðåùåíêî, Êè¿â 2007.
20 Ì. Äÿäþê, Â. Ëèïèíñüêèé íà ñòîð³íêàõ ùîäåííèêà é ó ëèñòàõ Îñèïà Íàçàðóêà,
Ìîëîäà íàö³ÿ 2002, ¹ 4 (25), ñ. 128.
21 Ó. Êîøåòàð, Óêðà¿íñüêà ãðåêî-êàòîëèöüêà öåðêâà â ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³
Óêðà¿íè (19001939), Êè¿â 2005, ñ. 45.
22 Ibidem.
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Ëèïèíñüêîãî, ÿêîþ çàõîïèâñÿ ó ÑØÀ23. Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ÷èííèêîì
ó çä³éñíåíí³ íåîìîíàðõ³÷íî¿ ³äå¿ â³í ââàæàº öåðêâó, ïðè÷îìó íàãîëîøóº íà
âèíÿòêîâ³é ðîë³ ÓÃÊÖ:  êàòîëèöüêå äóõîâåíñòâî ³ êàòîëèöüêà ïðåñà
ñêîðøå çà÷àëè ïîìàãàòè â êðèñòàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ìîíàðõ³ñòñüêîãî ðóõó,
í³æ ïðàâîñëàâí³24. Ñàìå ãðåêî-êàòîëèöèçì, çà âèñíîâêàìè Íàçàðóêà,
ïîñë³äîâíî âèêîíóº ùîäî óêðà¿íö³â íàö³îòâîð÷ó òà íàö³îçàõèñíó ôóíêö³þ:
Ñå Áîæèì ïðîâèä³ííÿì äàíà íàøîìó íàðîäîâ³ íàéö³íí³øà îáîðîíà
³ ï³äñòàâà êðèñòàë³çàö³¿ éîãî ïðàâäèâî¿ ñèëè25. Çàâäÿêè åíåðã³éíîñò³ òà
âåëèê³é â³ääàíîñò³ ãåòüìàíñüê³é ³äå¿, ðåäàãîâàíà öèì íåâòîìíèì ãðîìàäñüêèì
³ êóëüòóðíèì ä³ÿ÷åì êëåðèêàëüíà ãàçåòà Íîâà çîðÿ ôàêòè÷íî ñòàëà
òðèáóíîþ ãåòüìàíñüêî-ìîíàðõ³÷íî¿ äóìêè â Ãàëè÷èí³. Ñàìå íà øïàëüòàõ
öüîãî âèäàííÿ, ô³íàíñîâàíîãî îêöèäåíòàëüíèì òàáîðîì ÓÃÊÖ, ñòàðàííÿìè
Íàçàðóêà îïóáë³êîâàíî íèçêó ³ñòîðè÷íèõ ðîçâ³äîê ³ñòîðèê³â äåðæàâíèöüêîãî
ñïðÿìóâàííÿ. Ðåàë³çàö³þ ³äå¿ ãåòüìàíñüêî¿ Óêðà¿íè Íàçàðóê âáà÷àâ ó ò³ñíîìó
çâÿçêó ç ïðîñâ³òèòåëüñüêîþ ì³ñ³ºþ ìîíàðõ³÷íîãî ðóõó. Ó÷åí³, ïóáë³öèñòè
é ïèñüìåííèêè, ÿê³ ðîçóì³þòü âàãó ³ñòîð³¿ òà òðàäèö³¿, íà éîãî äóìêó,
ïîâèíí³ íàâ÷àòè íàðîä ïîøàíè äî ñâÿòî¿ ³ äîðîãîö³ííî¿ ñïàäùèíè26. Òàêå
ðîçóì³ííÿ ì³ñ³¿ óêðà¿íñüêîãî ìîíàðõ³çìó íàäèõíóëî Íàçàðóêà äî íàïèñàííÿ
³ñòîðè÷íî¿ ïîâ³ñò³ Ðîêñîëÿíà. Æ³íêà õàë³ôà é ïàäèøàõà Ñóëåéìàíà
Âåëèêîãî, çàâîéîâíèêà ³ çàêîíîäàâöÿ (1930), ùî ñòàëà ñïðàâæí³ì áåñòñåëåðîì ó òðèäöÿòi ðîêè. ßê òâåðäèâ àâòîð ïîâ³ñò³, âåëè÷íèé, ñïîâíåíèé
åíåðã³¿ òà îïòèì³çìó, îáðàç íàéìîãóòí³øî¿ ç òîä³øí³õ æ³íîê, äóøà ÿêî¿ íå
âòðàòèëà â³÷íîãî ³äåàëó Áîæîãî, äîñòîéíèé òîãî, àáè óêðà¿íñüêèé íàðîä
â³ääàâ éîìó íàëåæíó øàíó27. Ó äóìêàõ ïèñüìåííèêà ïðî ðîëü ñèëüíî¿,
íàòõíåííî¿ ç ãîðè îñîáèñòîñò³ â ÷àñ áåçäåðæàâíîñò³ íàðîäó ïðî÷èòóºòüñÿ
ïåðåêîíàííÿ àâòîðà ó âèíÿòêîâ³é ì³ñ³¿ íàö³îíàëüíèõ åë³ò, ÿê³ âì³þòü
ïîãîäèòè çåìíå ç Áîæèì. Ó êîìåíòàðÿõ äî ïîâ³ñò³ Íàçàðóê â ïîïóëÿðí³é
ôîðì³ âèêëàâ ³äå¿ Ëèïèíñüêîãî. Îñîáëèâó óâàãó â Ïðèì³òêàõ ³ ïîÿñíåííÿõ
23 Íàçàðóê ³ Ëèïèíñüêèé: ³ñòîð³ÿ ¿õíüî¿ äðóæáè òà êîíôë³êòó, [â:] ². ËèñÿêÐóäíèöüêèé, ²ñòîðè÷í³ åñå, Êè¿â 1994, ò. 2, c. 173245; Ò. Ñèäîð÷óê, Ãåòüìàíñüêèé ðóõ
ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè òà Êàíàä³ â ì³æâîºííèé ïåð³îä ÿê ³ñòîðèêî-ïîë³òè÷íå òà
ñâ³òîãëÿäíå ÿâèùå, Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà 2001, ¹ 6, s. 101116; Ò. Ñèäîð÷óê-Ïîòóëüíèöüêà,
Ãåòüìàíñüêèé ðóõ íàïåðåäîäí³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà Îñèï Íàçàðóê, Çàïèñêè Íàóêîâîãî
Òîâàðèñòâà ³ì. Øåâ÷åíêà. Ïðàö³ ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íî¿ ñåêö³¿, Ëüâ³â 1999, ò. CCXXXVIII,
ñ. 236253.
24 Ì. Äÿäþê, op. cit., ñ. 147.
25 Ó. Êîøåòàð, op. cit., ñ. 50.
26 Ibidem, ñ. 44.
27 Î. Íàçàðóê, Ïðèì³òêè ³ ïîÿñíåííÿ, [â:] Î. Íàçàðóê, Ðîêñîëÿíà. Æ³íêà õàë³ôà
é ïàäèøàõà Ñóëåéìàíà Âåëèêîãî, çàâîéîâíèêà ³ çàêîíîäàâöÿ, Ëüâ³â 1930, ñ. 297.
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äî Ðîêñîëàíè â³í ïðèñâÿòèâ ïèòàííÿì òåðèòîð³àëüíîãî ïàòð³îòèçìó òà
ïîøàíè äî àâòîðèòåòó ë³äåðà íàö³¿. Òåðèòîð³ÿ (çåìëÿ),  íàãîëîøóº
áåëåòðèñò,  ð³øàº â ïåðø³é ì³ð³ ïðî ïðèíàëåæí³ñòü ëþäèíè, à òèì ñàìèì
³ ïðî ¿¿ äóõà òà òâîð÷³ñòü28. Íàòÿêàþ÷è íà àíàëîã³¿ ì³æ áåçäåðæàâí³ñòþ
ø³ñòíàäöÿòîãî ñòîð³÷÷ÿ òà ñó÷àñíèì éîìó ïåð³îäîì, ïèñüìåííèê-ãåòüìàíåöü
îäíîçíà÷íî çàÿâëÿº: Æèâåìî â ÷àñ³ ïåðåëîìîâ³ì, êîëè âàæèòüñÿ âëàñíå
íàøà äîëÿ. Êîëè ïîòðàôèìî ïðè ïîìî÷³ òâåðäî¿ ìîðàë³, ÿñíî¿ ³äå¿
é äèñöèïë³íè ïðèãîòîâèòèñÿ äî çäîáóòòÿ ñâîº¿ äåðæàâè, áóäåìî êîëèñü
ñòàíîâèòè îêðåìó ñèëó. À ÿê ïóñòèì âåðåñêîì ³ ðó¿ííèöòâîì, çðóéíóºìî
â íàðîä³ âñÿêó ïîøàíó äî ñâîãî Àâòîðèòåòó,  òîä³ ³ âñÿ íàøà òâîð÷³ñòü ³ âñ³
ïàìÿòêè ïî í³é óâ³éäóòü ó ñêëàä ÷óæèõ êóëüòóð29. Ðèòîðèêà ïðîïàãàíäèñòà
ãåòüìàíñüêî-ìîíàðõ³÷íî¿ ³äå¿ ó òàêîãî òèïó òâåðäæåííÿõ î÷åâèäíà.
Òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî âäàëà ñïðîáà Íàçàðóêà ïîøèðþâàòè êîíñåðâàòèâí³ ³äå¿ ÷åðåç ïîïóëÿðíó ³ñòîðè÷íó áåëåòðèñòèêó â ì³æâîºíí³é Ãàëè÷èí³
áóëà äàëåêî íå ïîîäèíîêîþ. Íà òîé ÷àñ ³ñòîðè÷íà ïðîçà ç âèðàçíèìè
ìîòèâàìè ãåðî¿çàö³¿ òà ³äåàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ äàâíèíè, âîçâåëè÷åííÿ
íåïåðåñ³÷íèõ ïîñòàòåé ìèíóëîãî ïåðåæèâàëà ñïðàâæí³é áóì. Ðîìàíè
é ïîâ³ñò³ äëÿ ñêð³ïëåííÿ ñåðöü áóëè ñâîºð³äíîþ ïñèõîòåðàï³ºþ äëÿ
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïðèãîëîìøåíîãî ïîðàçêîþ â íàö³îíàëüíîâèçâîëüíèõ çìàãàííÿõ ðð. Àòìîñôåðà ãàðÿ÷êîâîãî ïîøóêó â ìèíóëîìó
â³äïîâ³äåé íà ïåêó÷³ ïèòàííÿ ñó÷àñíîñò³, ùî ïàíóâàëà ó ì³æâîºíí³é
Ãàëè÷èí³, îäíàêîâîþ ì³ðîþ íàêëàëà ñâ³é â³äáèòîê íà òâîð÷³ñòü
ïèñüìåííèê³â ð³çíèõ ñâ³òîãëÿäíèõ ïåðåêîíàíü. Âò³ì, àíàë³çóþ÷è ³äåéíó
ñïðÿìîâàí³ñòü òà çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ òîãî÷àñíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè, ìîæíà
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïå÷àòü çì³öí³ëî¿ êîíñåðâàòèâíî¿ ³äå¿ ëÿãëà íà
òâîð÷³ñòü ïðåäñòàâíèê³â øèðîêîãî ñïåêòðó ïîë³òè÷íî¿ äóìêè, âêëþ÷íî
ç ðàäÿíîô³ëàìè (íàïð., òâîð÷³ñòü Âÿ÷åñëàâà Áóäçèíîâñüêîãî). Çàö³êàâëåííÿ
ñèëüíèìè õàðàêòåðàìè äåðæàâíèõ ìóæ³â (êíÿç³â, ãåòüìàí³â), êîíôë³êòàìè
ì³æ âîëüîâèìè îñîáèñòîñòÿìè òà ñòèõ³éíîþ ìàñîþ, âåëèêèìè çâèòÿãàìè
ìèíóëîãî  õàðàêòåðí³ îçíàêè ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè ïåð³îäó äèíàì³÷íîãî
ïîøèðåííÿ êîíñåðâàòèçìó â ãàëèöüêèõ òà åì³ãðàö³éíèõ ñåðåäîâèùàõ. Â³äîì³
ôàêòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ³äåéíó áëèçüê³ñòü ïîïóëÿðíèõ ïðîçà¿ê³â ì³æâîºííÿ
ç êîíñåðâàòèâíèìè êîëàìè. Äî ïðîãåòüìàíñüêî¿ Ïîë³òèêè (19251926 ðð.)
äîïèñóâàâ Áîãäàí Ëåïêèé, íà øïàëüòàõ Íîâî¿ çîð³ ñâî¿ òâîðè ïóáë³êóâàâ
Àíò³í Ëîòîöüêèé, ó äóñ³ êîíñåðâàòèâíî¿ ³äåîëîã³¿ íåîäíîðàçîâî âèñëî28
29

Ibidem, ñ. 300.
Ibidem, ñ. 301.
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âëþâàâñÿ Àíäð³é ×àéêîâñüêèé. Õàðàêòåðíî, ùî ×àéêîâñüêèé, ÿê ³ Íàçàðóê,
çáëèçèâñÿ ç êîíñåðâàòèâíèìè ãðåêî-êàòîëèöüêèìè ñåðåäîâèùàìè ï³ñëÿ
äðàìàòè÷íèõ ïîä³é óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿. Öåé êîëèøí³é ä³ÿ÷
ë³áåðàëüíîãî òàáîðó, â³äîìèé ãàëèöüêèé àäâîêàò, íàñò³ëüêè ãëèáîêî
ïåðåæèâ íåâäà÷ó äåðæàâîòâîðåííÿ, ùî áëèçüêèé áóâ äî ñàìîãóáñòâà30. Éîãî
ðåôëåêñ³¿ íà òåìó íàö³îíàëüíîãî áóä³âíèöòâà, âèêëàäåí³ ó ñïîãàäàõ ×îðí³
ðÿäêè (1930), ïåðåãóêóþòüñÿ ç ³äåÿìè, ïðîãîëîøóâàíèìè ãåòüìàíöÿìèêîíñåðâàòîðàìè. Îïèñóþ÷è øèðîêó ïàíîðàìó ïðîöåñó çäîáóâàííÿ
äåðæàâíîñò³ 19181919 ðð., ×àéêîâñüêèé ïðè÷èíó óêðà¿íñüêèõ íåâäà÷
âáà÷àº â íåäàëåêîãëÿäíîñò³ ãàëèöüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, ùî â ñâî¿é á³ëüøîñò³
ï³ääàëàñÿ âïëèâàì ñîö³àë³ñòè÷íî¿ àíòèì³ë³òàðíî¿ ïðîïàãàíäè. Ó ìîìåíò
âåëèêèõ ³ñòîðè÷íèõ ìîæëèâîñòåé óêðà¿íñüêèé íàðîä, çàðàæåíèé íåäóãîþ
íåïîâíîö³ííîñò³, íàãàäóâàâ ò³ëî áåç äóø³. Ãîä³ ðîçï³çíàòè êîëèøíüîãî
ë³áåðàëà â ïèñüìåííèêîâ³, ÿêèé íàïðèê³íö³ 1920-õ ïèñàâ, ùî ï³ñëÿ
ëèñòîïàäîâîãî çðèâó óêðà¿íöÿì çàáðàêëî ñèëüíî¿ ðóêè ç íàãàéêîþ31.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ãàëèöüêîãî ì³æâîºííîãî çàíóðåííÿ
â ³ñòîð³þ º îñîáëèâå çàö³êàâëåííÿ ì³ñöåâîþ êíÿæîþ òðàäèö³ºþ: âèäàòíèìè
âîëîäàðÿìè Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêî¿ çåìë³, ïàìÿòêàìè, ïîâÿçàíèìè ç³
ñëàâíèì ìèíóëèì, àòðèáóòàìè êíÿç³âñüêî-êîðîë³âñüêî¿ âëàäè. Ãåðî¿ö³ êíÿæî¿
äîáè ïðèñâÿ÷åí³ ³ñòîðè÷í³ ðîìàíè ïîïóëÿðíèõ áåëåòðèñò³â: ²âàíà
Ôèëèï÷àêà (Áóä³âíè÷èé äåðæàâè, Êíÿãèíÿ Ðîìàíîâà, ²âàíêî Áåðäàäíèê,
Äìèòðî Äåòüêî), Êàòð³ Ãðèíåâè÷åâî¿ (Øåñòèêðèëåöü, Øîëîìè â ñîíö³),
Þë³àíà Îï³ëüñüêîãî (Çîëîòèé ëåâ), íèçêà îïîâ³äàíü äëÿ ä³òåé Àíò³íà
Ëîòîöüêîãî (Êíÿæà ñëàâà). Ñàìå ó ñåðåäíüîâ³÷íîìó ìèíóëîìó ð³äíîãî êðàþ
øóêàº îáðàçó ³äåàëüíî¿ äåðæàâè Ôèëèï÷àê  îäèí ³ç íàéá³ëüø ïë³äíèõ
àâòîð³â ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè ïåð³îäó ì³æâîºííÿ. Ãàëèöüêà ³íòåëåêòóàëüíà
àòìîñôåðà 19201930-õ, íàçíà÷åíà êîíñåðâàòèâíîþ ³äåºþ, â³äëóíþº
ó Ôèëèï÷àêîâèõ ñïðîáàõ â³äòâîðèòè ãëèáîêèé ñàêðàëüíèé õàðàêòåð
êíÿç³âñüêî¿ âëàäè, çâÿçêè êíÿçÿ ³ç ââ³ðåíîþ éîìó â îï³êó çåìëåþ (òîáòî
çåìëåþ é ëþäüìè), ùî ðîçö³íþâàëîñü ÿê ïðè÷àñòÿ, ºâõàðèñòè÷íèé àêò
æåðòâè ò³ëà ³ êðîâ³, ÿêèé ñèìâîë³çóâàâ îòîòîæíåííÿ âîëîäàðÿ ç çåìëåþ32.

30 À. ×àéêîâñüêèé, ×îðí³ ðÿäêè. Ìî¿ ñïîìèíè çà ÷àñ â³ä 1 ëèñòîïàäà 1918 ð. äî 13 òðàâíÿ
1919 ð., [â:] À. ×àéêîâñüêèé, Ñïîãàäè. Ëèñòè. Äîñë³äæåííÿ, ãîë. óïîð. Á. ßêèìîâè÷, Ëüâ³â
2002, ñ. 207.
31 Ibidem, ñ. 269273.
32 Á. Äåíèñþê, ²ñòîðè÷íà ïðîçà ²âàíà Ôèëèï÷àêà: ïðîáëåìàòèêà ³ ïîåòèêà: Àâòîðåôåðàò
äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, Êè¿â 2006, ñ. 14.
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Âëàñíå ç äóìêîþ ïðî ïîïóëÿðèçàö³þ ñëàâíîãî ãàëèöüêî-âîëèíñüêîãî
ìèíóëîãî áóëî çä³éñíåíî îäèí ³ç ïîì³òí³øèõ ïðîñâ³òíèöüêèõ ïðîåêò³â
ì³æâîºííèõ êëåðèêàëüíî-êîíñåðâàòèâíèõ ñåðåäîâèù  ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà âèäàííÿ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî ë³òîïèñó. Ïåðåêëàäà÷ òà àâòîð
êîìåíòàð³â  ëîãîñ³âåöü Òåîô³ëü Êîñòðóáà íàãîëîøóº íà òîìó, ùî éîãî
ïåðåêëàä ïðèçíà÷åíèé, î÷åâèäíî, íå äëÿ ôàõ³âö³â, à äëÿ ìàñîâîãî
÷èòà÷à33. Ó âñòóï³ äî ïåðåêëàäó Êîñòðóáà, ÿêèé íà ÷àñ âèäàííÿ êíèãè áóâ
óæå äîñòàòíüî â³äîìèì ñåðåä ãàëèöüêèõ ãåòüìàíö³â, çâåðòàº óâàãó íà
ìîãóòí³ñòü ãàëèöüêèõ âîëîäàð³â ßðîñëàâà Îñìîìèñëà, Ðîìàíà Âåëèêîãî òà
Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, ÿê³ âèòÿãàëè ðóêè ïî Êè¿â, ùîáè ñòàòè öàðÿìè
é ñàìîäåðæöÿìè âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè34. Ïåðåêëàäà÷ ï³äêðåñëþº, ùî àâòîð
ë³òîïèñó ï³ñëÿ çãàäêè ïðî êîðîíàö³þ â Äîðîãè÷èí³ Äàíèëà Ðîìàíîâè÷à
ïðèïèíÿº íàçèâàòè éîãî êíÿçåì, íàòîì³ñòü ïîñë³äîâíî âæèâàº òèòóëó
êîðîëü. Ö³êàâî, ùî é ñîá³, óñë³ä çà ë³òîïèñöåì, ìîíàðõ³ñò Êîñòðóáà
íàçèâàº âèäàòíîãî ãàëèöüêîãî êíÿçÿ íå ³íàêøå ÿê êîðîëü Äàíèëî35.
Äóõîâ³ ïîì³òíîãî çàö³êàâëåííÿ ñåðåä ãàëèöüêèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ åë³ò
ìîíàðøèì ìèíóëèì ð³äíîãî êðàþ â³äïîâ³äàëà é äèíàì³÷íà
ïàìÿòêîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü ÓÃÊÖ. Àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè â Êðèëîñ³, ùî
ïðîâîäèëèñü ó 1930 ðð. çà ô³íàíñîâîãî ñïðèÿííÿ ìèòðîïîëèòà Øåïòèöüêîãî,
çíà÷íî ï³äñèëèëè àòìîñôåðó çàõîïëåííÿ ³äåàë³çîâàíîþ ñåðåäíüîâ³÷íîþ
³ñòîð³ºþ ñåðåä çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ñåíñàö³éí³ â³äêðèòòÿ
ßðîñëàâà Ïàñòåðíàêà, çä³éñíåí³ íà ì³ñö³ äðåâíüî¿ ãàëèöüêî¿ ñòîëèö³,
âèêëèêàëè êîëîñàëüíèé ðåçîíàíñ ó íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîìó æèòò³
ãàëèöüêèõ óêðà¿íö³â. Àòìîñôåðà áóðõëèâîãî òâîð÷îãî ï³äíåñåííÿ (òâîð÷³ñòü
Îëåíè Êóëü÷èöüêî¿, Àíòîíà Ïàâëîñÿ, Þë³àíà Äîðîøà òà ³í.), ÿêó âèòâîðèëè
ô³íàíñîâàí³ Öåðêâîþ ðîçêîïêè â äàâíüîìó Ãàëè÷³, ïàíóâàëà äî ïî÷àòêó
îñåí³ 1939 ðîêó36.
Òàêèì ÷èíîì, íàïåðåäîäí³ âèáóõó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ÷èìàëî ä³ÿ÷³â
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, áëèçüêèõ äî ãàëèöüêèõ êëåðèêàëüíèõ ñåðåäîâèù,
ïåðåáóâàëè ï³ä ïðÿìèì àáî æ îïîñåðåäêîâàíèì âïëèâîì ìîíàðõ³÷íî¿ ³äå¿.

33

Ò. Êîñòðóáà, Çàì³òêà äî ïåðåêëàäó, [â:] Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ë³òîïèñ, Ïåðåêëàâ
³ ïîÿñíèâ Ò. Êîñòðóáà, Ëüâ³â 1936, ñ. 23.
34 Ò. Êîñòðóáà, Ïðî óêðà¿íñüê³ ë³òîïèñè..., ñ. 14.
35 Ibidem, ñ. 20.
36 Ì. Áàíäð³âñüêèé, Ïàìÿòêîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü Öåðêâè â êîíòåêñò³ íàö³îíàëüíîêóëüòóðíîãî ðóõó â Ãàëè÷èí³ (ê³íåöü XIXXX ñò.): Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³ íà çäîáóòòÿ
íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê, Ëüâ³â 2001, ñ. 1.

Ìîíàðõ³÷íà ³äåÿ ÿê äæåðåëî íàòõíåííÿ äëÿ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè...
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Ñàìå ¿õí³ìè ñòàðàííÿìè, âíàñë³äîê øèðîêî¿ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ÷àñòî ï³äòðèìóâàíî¿ öåðêâîþ, ïîíÿòòÿ ïðî óêðà¿íñüêó ìîíàðõ³þ
çà³ñíóâàëî â ìàñîâ³é ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â Ãàëè÷èíè ùîíàéìåíøå ÿê ïàìÿòü
ïðî çîëîòèé ïåð³îä íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâíîñò³.
Streszczenie
Idea monarchiczna ród³em inspiracji dla dzia³aczy kultury ukraiñskiej
z krêgu Kocio³a greckokatolickiego (lata 19201930)
Artyku³ przedstawia wp³yw hetmañsko-monarchicznej idei na dzia³aczy ukraiñskiej kultury,
zwi¹zanych w okresie miêdzywojennym z Kocio³em greckokatolickim. Pokazano formy oddzia³ywania i elementy wp³ywów politycznej koncepcji teoretyka ukraiñskiego konserwatyzmu Wiaczes³awa
£ypyñskiego na pisarzy, publicystów i wydawców reprezentuj¹cych w 19201930 latach katolicki
nurt w literaturze. Szczególn¹ uwagê zwrócono na rolê dzia³aczy kultury w procesie popularyzacji
konserwatywnej myli wród ukraiñskiej ludnoci miêdzywojennej Rzeczpospolitej.

Summary
The monarchical ideas as a source of inspiration for the Ukrainian cultural activism
influenced by the Greek Catholic Church in 19201930
The article refers to the influences of the hetman as well as the monarchical idea on the
Ukrainian cultural activism in the interwar period that is linked with the Greek Catholic Church. In
this paper the influence of the Ukrainian conservatism activist Wiaczes³aw £ypyñski on the journalism, the writers as well as the editors in the interwar period have been showed. The great attention
has been paid to the role of Ukrainian activist in popularization of conservatism idea among the
Ukrainian population of the interwar period in Poland.
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Elementy kultury materialnej i duchowej
w poezji B. I. Antonycza
Spróbujmy, id¹c za poet¹ i jego bohaterem lirycznym, poznaæ wiat mieszkañców Beskidu Niskiego. W poetyckiej wyobrani autora Zielonej ewangelii ten
fragment Karpat zajmuje naczelne miejsce. Gdyby porównaæ czêstotliwoæ pojawiania siê tej problematyki w jego poezji z innymi wiod¹cymi kwestiami, np.
z wierszami o miecie Lwa czy problematyk¹ religijn¹, to Beskidy prezentuj¹ siê
jako wyranie wyj¹tkowe. Ma to swoje uzasadnienie w biografii twórcy, ale te¿
zapewne w tym specyficznym nastroju, jaki wywo³uj¹ one u Antonycza z uwagi
na niezwyk³¹ aurê zapamiêtan¹ jeszcze w dzieciñstwie i m³odoci. W³anie do niej
odwo³amy siê, szukaj¹c w wierszach piewcy Beskidów jego ladów zauroczenia
tym, co w formie duchowej i materialnej tworzyli rodacy poety.
Aby znaleæ siê w tym klimacie, nale¿y w naszej wyobrani wywo³aæ obraz
zielonych gór poroniêtych lasem i ³agodnych stoków pociêtych p³atami pól i ³¹k:
Íà êè÷åðàõ ñèâàñò³ òðàâè,
÷åðëåíèé êàì³íü ó ð³ö³. [...]
Ðîçñì³ÿí³ ïàëê³ ïîòîêè,
íåìîâ êîõàíö³ äî ä³â÷àò,
çë³òàþòü äî äîëèí ãëèáîêèõ
ùî â ñèâ³é ìðÿö³ òèõî ñïÿòü,
³ êóðèòüñÿ ³ç êâ³ò³â çàïàõ,
íåìîâ ç ëþëüîê áàðâèñòèé äèì.
Äðèæàòü ÿëèö³ â â³òðó ëàïàõ,
ãîëîñÿòü øåïîòîì äð³áíèì, [...]
Ñïîâèòèé â çåëåíü ³ çàäóìó,
ïº îëåíü âîäó ç äæåðåëà. [...]
Ñï³âàº ïóùà ñíîì êóäëàòèì,
ïðàäàâí³ì øóìîì çàãóëî.
Íà ñõèë³ ã³ð, íåíà÷å ëàòà,
ïðèøèòå äî ë³ñ³â ñåëî.1
1 Á. ². Àíòîíè÷, Ïîåç³¿, Êè¿â 1989, s. 9697. Kolejne cytaty wed³ug tego wydania w tekcie
z podaniem strony.
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Ostatni wers, mówi¹cy o przyszytej niby ³ata wiosce, poniewa¿ ta odcina
siê od zielonego zbocza, pozwala nam zbli¿yæ siê do niej i zajrzeæ w g³¹b. Taki
dowód ludzkiej obecnoci w górskim pejza¿u pojawia siê u poety czêsto w ró¿nej
funkcji i konotacjach. Bêd¹ to charakterystyczne odniesienia i poniek¹d komentarz do roli tej¿e w historii i kulturze jej mieszkañców. Ta pierwsza, bardzo
istotna, tym razem w³aciwie nas nie interesuje, poniewa¿ nasza uwaga skierowana bêdzie ku temu, co poeta ceni³ zapewne wy¿ej, a mianowicie tworzeniu przez
cz³owieka tzw. wy¿szych wartoci, stanowi¹cych wyraz jego mo¿liwoci twórczych. Wie, jako miejsce zasiedzia³e, przydaje ludziom i ich bytowaniu sens
zakotwiczenia w czasie i przestrzeni. To jemu przynale¿¹ te¿ wy¿sze wartoci,
które eksponuje poeta. Dlatego kreli on konkretne obrazy przejawów ¿ycia i tworzenia okrelonych wartoci w danym momencie oraz d³u¿szym przedziale czasowym. W jednym z najbardziej nasyconych tymi faktami wierszu, w Elegii o piewaj¹cych drzwiach, zamyka on w kilku wersach jak w chronotopie dzieje ludu,
z którego wyszed³:
Çåìëÿ íå ðîäèòü, â³º â³òåð,
íà ïîë³ ìîõ, ìîâ òåïëèé îäÿã,
à ëþäè, ÿê â óñüîìó ñâ³ò³,
âñå ðîäÿòüñÿ, òåðïëÿòü, âìèðàþòü.
Ïîæåæ³ é ïîâåí³ ïðîõîäÿòü,
ëèøàþ÷è ëèøå ïóñòèð³,
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 îäíàêîâå é íåçì³ííå,
äàëåêå ëåìê³âñüêå ñåëî. (s. 99)

To pe³ni¹ce rolê spoiwa miejsce zakorzenienia ¿yje u Antonycza swoim utartym trybem. Zyskuje utrwalon¹ przez tradycjê i mo¿liwoci mieszkañców Beskidów formê, ³¹cz¹c¹ je z bli¿szym i dalszym otoczeniem, tym naturalnym, biologicznym i tworzonym przez cz³owieka. W zatytu³owanym symbolicznie wierszu
Zapomniana ziemia wie zyskuje zarysy jakby z pogranicza mitologii i rzeczywistoci, z których tê drug¹ odtwarza on konkretnie, jako znan¹ mu z autopsji.
Godzi siê wiêc na ni¹, choæ ci¹¿y mu ona jak kamieñ.
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Ñåëî â íî÷³ ñâ³÷îê íå ñâ³òèòü,
áî¿òüñÿ ì³ñÿöÿ çáóäèòè,
ùî æîâòèì áåç íàéìåííÿ êâ³òîì
öâ³òå â ñàäàõ, äîùåì óìèòèé.
Ãóñòà âîäà ñïëèâàº ç ãðåáåëü,
äå îáð³¿ ñïèíèëèñü â ëåò³.
Ó áóðèõ êóáëàõ ïîá³÷ ñåáå
çâ³ðÿòà, ëþäè ³ êîìåòè. (s. 179)

Znam z opowieci ludzi, którzy ju¿ odeszli, albo ostatni z nich odchodz¹, ¿e
nie by³o niczym niezwyk³ym ratowanie zim¹ przed ch³odem malutkich jagni¹t czy
ciel¹t w ciep³ej izbie. Poeta dodaje do tego obrazu jeszcze komety. Te ostatnie
pojawia³y siê najczêciej w opowieciach z okresu wi¹t Bo¿ego Narodzenia, do
którego jeszcze dojdziemy.
Jestemy ju¿ we wsi, zagl¹damy do domu, w którym tak bliscy s¹ sobie
ludzie i zwierzêta  zawieszeni razem w kosmosie. Momenty kosmogoniczne,
zarówno w myleniu g³êboko religijnych i przes¹dnych mieszkañców Beskidów,
jak i Antonycza-dziecka, wychowanego w domu ojca-ksiêdza, wydaj¹ siê byæ
najzupe³niej naturalne. Uobecnia to poeta w wierszach, które bêd¹ jeszcze przywo³ywane, oraz w tak zastanawiaj¹cym cyklu, jakim jest Wielka harmonia.
Dom  miejsce uwiêcone, daj¹ce ciep³o i schronienie  to wyj¹tkowe centrum kultowe, skupiaj¹ce ¿ycie tak karpackich Rusinów, jak i wszystkich ludzi.
Takim pozostaje ono równie¿ dla poety po latach:
Ñï³âó÷³ äâåð³, ñèâèé ÿâ³ð,
Ñòàðèé, ìàëüîâàíèé ïîð³ã.
Òàê çàëèøèëèñÿ â óÿâ³
Ì³ñöÿ äèòÿ÷èõ äí³â ìî¿õ,
Òàê äîõîâàëà ïàìÿòü õëîïöÿ
Çàòüìàðåí³ âæå îáðàçè [...]. (s. 96)

Ten Antonyczowski dom zyskuje wymiar wiêtoci, a zarazem marzenia.
Pierwszy jego atrybut wynika zapewne z zapamiêtanych przed laty obrzêdów,
odprawianych podczas budowy domu, co w religijnym ich wymiarze zamyka³
krzy¿ wycinany zawsze na g³ównej belce w wielkiej izbie. Poeta pisze:
Ùå ïàìÿòàþ: á³ëèé ä³ì,
äå ñò³íè ç äåðåâà òà ìð³¿. (s. 98)
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Domy-chaty-chy¿y na £emkowszczynie by³y w rzeczy samej malowane.
Kolor bia³y pojawia³ siê obok niebieskiego, br¹zowego i mo¿e dlatego ten w³anie
zostaje wyró¿niony przez autora. W takim domu wszystkie rzeczy znajduj¹ce siê
na pod³odze, cianach i suficie mog¹ przybieraæ niezwyk³y koloryt i formê a¿ do
mistycznego ich przeistoczenia:
Êðèëàòà ñêðèïêà íà ñò³í³,
÷åðâîíèé äçáàí, êâ³ò÷àñòà ñêðèíÿ.
Ó ñêðèïö³ òâîð÷³ ñïëÿòü âîãí³,
ðîñà ìóçè÷íà ñð³áíà é ñèíÿ. [...]
Â ÷åðâîí³ì äçáàí³ ìÿòíèé òðóíîê,
çåëåí³ êðàïë³ ÿâîðîâ³. [...]
Ï³äíîñèòüñÿ óãîðó äàõ,
êðóæëÿå äçáàí, ñï³âàº ñêðèíÿ. [...] (s. 9596)

Nie jest to wcale najbardziej fantastyczny obraz wsi, tutaj z wiersza Wie
(Ñåëî), w którym, podobnie jak w wielu innych, poeta tak ³atwo zdaje siê przekraczaæ próg prawdopodobieñstwa w swojej poetyckiej imaginacji.
Obraz beskidzkiej wioski by³by daleki od rzeczywistego, gdyby nie pojawi³a siê w niej cerkiew. Ten znak w krajobrazie gór to fenomen Beskidu Niskiego,
gdzie nie by³o nawet malutkiej wsi bez charakterystycznej trójdzielnej budowli
sakralnej. Obcuj¹cy z ni¹ od dziecka Antonycz wpisa³ to dzie³o, czêsto samorodnych artystów-cieli, w zielony pejza¿ gór:
Â³í áóâ çàêîõàíèé â ìèñòåöòâî ³ ìèñòåöü â êîõàíí³,
òåñàâ öåðêâè ñòð³ëü÷àñò³ é ÷àðóâàâ æ³íîê,
òåñàâ ñëîâà íàòõíåíí³ é íà ñêðèïö³ ãðàâ êâ³ò÷àñò³é. (s. 205)

Motyw cieli-budowniczego mamy te¿ w innym wierszu z cerkwi¹ w tle.
Tak jest np. w Synu cieli (Òåñë³â ñèí), w którym dodatkowo pojawia siê jakby
wskazanie na tradycjê przekazywania w rodzinie artystycznych upodobañ i zdolnoci. Dzieje siê tak, poniewa¿ dziadek te¿ budowa³ cerkwie i zostawi³ ich po
sobie kilka. Syn i wnuk przejmowali zatem pokoleniow¹ sztafetê i tworzyli
piêkno, które radowa³o oczy i dusze nastêpnych pokoleñ.
Tak naturalna w krajobrazie wsi cerkiew sta³a siê bodaj najwa¿niejszym
punktem odniesienia dla Rusinów-£emków w ich myleniu o porz¹dku wiata.
Przekonani o Bo¿ym w nim udziale podporz¹dkowywali mu swój los i tak rozumieli ziemski uk³ad, w jaki zostali wpisani. ¯adne dzia³anie, ¿aden pocz¹tek, ¿adna

Elementy kultury materialnej i duchowej w poezji B. I. Antonycza

131

nowoæ nie mog³y zaistnieæ bez odwo³ania siê do Boga. Narodziny i mieræ cz³owieka, budowa domu i wesele, pierwsze wyjcie wiosn¹ na pole czy zakoñczenie
prac jesieni¹ mia³y swój obrzêdowy porz¹dek, niekiedy czytelnie nawi¹zuj¹cy do
dalekiej pogañskiej mitologii. Rola ognia i wody, a tak¿e zaklinañ to tylko niektóre
z takich rudymentarnych elementów. Wszystkie te ceremonie odbywa³y siê z odwo³aniem siê do Boga i probami o b³ogos³awieñstwo. Echa tych wierzeñ, tradycji,
a nawet zabobonów odnotowywa³ Antonycz bardzo chêtnie i z przekonaniem, ¿e
s¹ one wyj¹tkowo wa¿ne. Czyni³ to w sposób poredni, metaforyczny, niejako
zmitologizowany, co nale¿y rozumieæ jako afirmowanie postêpowania jego rodaków w duchu lokalnej kultury i ludowej tradycji:
Â öåðêâàõ ãîðèòü Õðèñòîâèé ëàäàí
³ êóðèòüñÿ ìîëèòâè äèì.
Íà íåá³ ò³ëüêè ñèí³ çîð³
âèñëóõóþòü áëàãàëüíèé ñï³â
ëþäåé, ùî ïðîñò³ òà áåçêðèë³,
ö³ëóþ÷è â í³ì³é ïîêîð³
áðóäí³ îáí³æêè â³âòàð³â
óñòàìè, ÷îðíèìè â³ä ïèëó,
ùî ³õí³ ãóáè ïðèïîðîøèòü,
ìîë³ííÿ øëþòü Õðècòó ³ Äóõó,
ùîá äîïîì³ã çäîáóòè ãðîø³
íà õë³á, íà ñ³ëü ³ íà ñèâóõó. (s. 99)

Pokorny i rozmodlony lud, który zna swoje wady i zalety, pozostaje wszak
w sta³ej ³¹cznoci z Bogiem. Modl¹ siê wszyscy w wiêto i dzieñ powszedni, we
dnie i w nocy:
Ìîâ ñâ³÷êà, êóðèòüñÿ ÷åðåìõà
â ïîáîæí³é âå÷îðà ðóö³.
Âåðòàþòüñÿ ç âå÷³ðí³ ëåìêè,
äî õàò çàäóìàíî éäó÷è. (s. 177)

Wiara w wiadomoci mieszkañców Beskidów to co naturalnego, ale zarazem s¹ oni przekonani, ¿e ¿yczenia s³ane do Boga mog¹ pozostaæ w³anie takie,
jakie s¹, tzn. niespe³nione. Sens zawarty m.in. w znanych powszechnie powiedzonkach: Bez Boga ani do proga czy Daj nam Bo¿e, co nam trzeba, a po
mierci hop do nieba!  wyjania tak¹ w³anie, nie pozbawion¹ humoru i realizmu postawê £emków.
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Obserwuj¹c jako dziecko i m³ody cz³owiek ¿ycie w Beskidzie Niskim, przysz³y poeta zapamiêta³ tê doæ prost¹ ¿yciow¹ filozofiê jego mieszkañców, ale
zarazem zauwa¿y³ wyj¹tkow¹ dba³oæ o dochowanie wiernoci tradycji i miejscowej kulturze. Bodaj najmocniej uwidoczni³o siê to u niego w wierszach nawi¹zuj¹cych do wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Obok nich pojawiaj¹ siê te¿ wiersze o wionie,
przypominaj¹ce m.in. pogañski obyczaj powitania jej nadejcia:
¯äå Çåëüìàí á³ëèì âîçîì,
òðîïàðÿìè äçâîíèòü ðàíîê.
Î, ñêàæè, âåñ³ëüíà ëîçî,
÷îìó â ñåðö³ õì³ëüíî é ïÿíî. (s. 121)

Odwo³añ do wiosny znajdujemy u poety znacz¹co du¿o zapewne dlatego,
¿e tak jak w s³owiañskiej mitologii oznacza ona u niego powrót do ¿ycia. Na
przyk³ad w wierszach Klony (Êëåíè) i Olchy (Â³ëüõè), o¿ywia i personifikuje
Antonycz wiosenny krajobraz:
Ñõèëèëèñü äâà ñàì³òí³ êëåíè,
÷èòàþ÷è âåñíè áóêâàð,
³ çíîâ ìîëþñü çåìë³ çåëåí³é,
çåëåíèé ñàì, íåìîâ òðàâà. (s. 118)
Âåñíà íà â³ëüõàõ ïàëèòü ëàäàí,
³ ïàõíå ðàíê³â õîëîä ñèí³é.
Çåëåíèé êîäåêñ êâ³òíà âëàäà
äëÿ êàðàñ³â íàïèøå é äëÿ ëèí³â. (s. 219)

Znacznie mniej odnajdziemy przywo³añ lata, jesieni czy zimy i zwi¹zanych
z nimi obyczajów. Nie znaczy to wcale, ¿e brak ich u poety. Jesieñ pojawia siê np.
w sposób nader realistyczny i funkcjonalny, tzn. przynale¿ny jej z racji pory
zbioru p³odów, jakie mog³a wydaæ licha górska ziemia. Tak rozumiem wiersz
Kopanie kartofli (Êîïàííÿ êàðòîïåëü). Ma swoje miejsce u Antonycza równie¿
zima z tak wyj¹tkowym momentem, jak wiêta Bo¿ego Narodzenia. Akcentowa³em ju¿ specyfikê wierzeñ mieszkañców Beskidów, tu natomiast raz jeszcze nale¿y podkreliæ, ¿e dla nich tak dalekie sfery jak niebiañska i ziemska czêsto bardzo
zbli¿aj¹ siê do siebie. W wierszach takich jak Bo¿e Narodzenie (Ð³çäâî) i Kolêda
(Êîëÿäà) mamy tego wyj¹tkowe dowody. To, co dzia³o siê dwa tysi¹ce lat temu
w Palestynie, dla poety dzieje siê aktualnie w Beskidach:
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Íàðîäèâñÿ Áîã íà ñàíÿõ
Â ëåìê³âüñê³ì ì³ñòå÷êó Äóêë³.
Ïðèéøëè ëåìêè ó êðèñàíÿõ
² ïðèíåñëè ì³ñÿö êðóãëèé. (s. 120)

Z takim bezporednim obcowaniem z Dzieci¹tkim, z Jezusem spotykamy
siê te¿ u Jerzego Harasymowicza. Wynika to zapewne z faktu podkrelania przez
tego wspó³czesnego polskiego twórcê zwi¹zku z ludow¹ tradycj¹ poetyck¹.
W ostatnich latach dosz³o te¿ do g³osu ruskie pochodzenie piewcy Muszyny,
Bortnego i ca³ych Beskidów, które da³ mu jego dziadek2. Taka bliskoæ, a nawet
za¿y³oæ z Dzieci¹tkiem i Maryj¹ mo¿liwa jest u ludzi, w których zakorzeni³o siê
przekonanie, i¿ staj¹ siê oni prawi poprzez swoje uczynki zbli¿aj¹ce ich do Boga.
Przewiadczenie takie wyniós³ Antonycz niew¹tpliwie z domu i obcowania
z mieszkañcami rodzinnej Nowicy. W wierszu Kolêda (Êîëÿäà), który jest ni¹
w swej treci i nastroju, a nie z faktu piewania jej w okresie Bo¿ego Narodzenia,
móg³ wiêc poeta do sañ, znanych nam z wczeniejszej zwrotki, tym razem posadziæ równie¿ Jasn¹ Pani¹. Ma ona przy tym oczy piêkne jak sarna:
Õîäèòü ñîíöå ó êðèñàí³,
ñïèòü ñëîâÿíñüêåº Äèòÿ.
¯äóòü ñàíè, ïëà÷å Ïàí³,
ñí³ãîì ñòåëèòüñÿ æèòòÿ. (s. 120)

Zwyczaje, obrzêdy, zarówno ludowe, jak te¿ religijne, uobecnione s¹ u Antonycza bardzo mocno, co próbowa³em zaakcentowaæ równie¿ z uwagi na to, ¿e
moment ten w jego poezji, to nie tylko przejaw tzw. ludowoci, ale te¿ nawi¹zanie
do mitologii s³owiañskiej oraz powszechnej. Nie jest oczywicie Antonycz w ¿adnym razie poet¹ ludowym w bezporednim rozumieniu tego s³owa, ale wszystko
to, co zafascynowa³o go w dzieciñstwie i m³odoci, wykorzysta³ on potem do
stworzenia poetyckiego wiata rodzinnych Beskidów. Spucizna Antonycza wydaje siê bardzo skromna, ale zarazem wystarczaj¹co bogata, by analizowaæ j¹ mo¿na
by³o pod takim w³anie k¹tem. Próby takie s¹ ju¿ podejmowane i mo¿emy oczekiwaæ, jak s¹dzê, bardzo interesuj¹cych wyników3.
Na zakoñczenie chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na niezwykle rozbudowany
wiat rolinny i zwierzêcy u poety oraz elementy tañca i ruchu. Ten drugi zakres
tematyczny zosta³ ju¿ niejako zaanonsowany przeze mnie w referacie prezentowa2 Zob. ². Êàëèíåöü, Óêðà¿íà ëîñêî÷å ìåíå êâ³òêîþ..., [w:] ª. Ãàðàñèìîâ³÷, Ðóñüêèé
ë³õòàð, àáî íåáî ëåìê³â, Ëüâ³â 2003, s. 1215.
3 Zob. m.in. Ë. Ñòåôàíîâñüêà, Àíòîíè÷. Àíòèíîì³¿, Êè¿â 2006.
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nym na jednej z konferencji4. Natomiast las, mnogoæ drzew, krzewy, trawy
w po³¹czeniu z ruchem, wirem ko³omyjki czy wrzeciona  to u piewcy Beskidów
forma nawi¹zywania do artefaktów z mitologii s³owiañskiej i wiata wierzeñ
mieszkañców Beskidu Niskiego.
Ramy artyku³u nie pozwalaj¹ na szersze rozwiniêcie zarysowanych w tym
miejscu w¹tków, dlatego dla zilustrowania mo¿liwych kierunków dociekañ wska¿ê
tylko na jeden z wierszy poety, w którym jako para kochanków wystêpuj¹...
jawor i dziewczyna. Ju¿ sam tytu³ wiersza zapowiada d³u¿sz¹ opowieæ, choæ
w Jaworowej opowieci mamy tylko dwie zwrotki. Dla Antonycza i tego jeszcze
jest jakby za ma³o, dlatego dodaje on podtytu³: Ma³a ballada. Przytoczê pierwsz¹
zwrotkê:
Ìàâ äÿê â ñåë³ íàéêðàùó äîíþ,
ä³â÷èíó ÿâ³ð ïîêîõàâ.
Ïî÷óëà ïë³ä ó ñâîìó ëîí³
ïî íî÷³, ïÿí³é â³ä ãð³õà. (s. 217)

Jaworowa opowieæ to swoista parafraza ludowych przypowieci o uwiedzionej dziewczynie, a jawor symbolizuje niewdziêcznego kochanka. Ma³a ballada,
mimo i¿ dowiadujemy siê z niej, ¿e ojciec dziewczyny zmar³ z nies³awy, koñczy
siê optymistycznie, poniewa¿ bujnie jak matka ronie syn zrodzony z grzesznej
mi³oci. Gdyby na podstawie ludowych piosenek z terenu Beskidu Niskiego s¹dziæ
o czêstotliwoci takich przypadków oraz losach kochanków i ich dzieci, to stwierdziæ nale¿a³oby, i¿ takich balladowych historii by³o wcale niema³o. Ale o umieraj¹cych w nies³awie ojcach uwiedzionych dziewcz¹t jako w nich nie s³ychaæ.
U Antonycza by³ nim diak i to w³anie ta jego pozycja i funkcja mo¿e t³umaczyæ
a¿ tak wielki powód do nies³awy.
Przytoczony tu wybrany materia³ ród³owy i zaledwie wstêpne zarysowanie
miejsca i roli ladów kultury materialnej i duchowej mieszkañców Beskidu Niskiego czekaj¹ na du¿o szersze ich potraktowanie.

4 Zob. A. Ksenicz, Ruch i taniec w poezji Bohdana Ihora Antonycza, [w:] M. Bukwalt,
T. Klimowicz, M. Macio³ek, A. Matysiak, S. Wójtowicz (red.), Wielkie tematy kultury w literaturach s³owiañskich 7, cz. 2, Wroc³aw 2007, s. 299307.
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Ðåçþìå
Ýëåìåíòû ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé êóëüòóðû â ïîýçèè Á.-È. Àíòîíû÷à
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àâòîð ïðåäïðèíèìàåò ïîïûòêó ïðåäñòàâèòü îäíó èç ñóùåñòâåííûõ
ïðîáëåì â ïîýçèè Á.-È. Àíòîíû÷à, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ òåñíî ñâÿçàííîé ñ åãî áèîãðàôèåé.
Ðå÷ü èäåò îá ýëåìåíòàõ äóõîâíîé è ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû â åãî ïîýòè÷åñêîì íàñëåäèè,
ïî÷åðïíóòûõ èç òîãî, ÷òî áûëî ñîçäàíî â ìàëåíüêîé îò÷èçíå ïîýòà åãî ïîáðàòèìàìè
ëåìêàìè.
Äåòñòâî è þíîñòü Àíòîíû÷à ïðîøëè â Íèçñêîì Áåñêèäå è èìåííî òî, ÷òî óâèäåë îí
òîãäà è çàïîìíèë èç êóëüòóðû, ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ è íàðîäíîé òðàäèöèè ñîñòàâèëî
â áóäóùåì çíà÷èòåëüííóþ ÷àñòü òîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé áûë èñïîëüçîâàí ïîýòîì ïðè
ñîçäàíèè îñîáîãî ìèðà, ñòîÿùåãî íà ãðàíè ðåàëüíîãî è ìèôîëîãèçèðîâàííîãî.

Summary
Elements of material and spiritual culture in B.I Antonyczs poetry
The article is an attempt to elucidate certain elements in the poetry of B. I Antonycz, the author
of Green Gospel, that is closely related to his biography. The material and spiritual cultural elements
of the Lower Beskids residents, which were very important in Antonyczs poetry, are analyzed.
These elements play a significant role in the projection of his small fatherland. In the authors
poetic imagination, the memory of the green Beskids, rites, religiosity, beliefs and traditions of the
mountaineers are transformed into an exceptionally colorful world, where the boundary between
reality and myth is traversed.
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Wizerunek Polki
w twórczoci Mariny Cwietajewej
Materia³ zwi¹zany z w¹tkami polskimi w dorobku poetyckim Mariny Cwietajewej, do tej pory rozproszony najczêciej we wspomnieniach i dziennikach poetki
oraz w publikacjach o charakterze encyklopedycznym, zosta³ ju¿ zebrany, zarejestrowany i opatrzony niezbêdnym komentarzem1. Niemniej wydaje siê, ¿e zarówno na ten temat, jak i na wiele innych mo¿na co jeszcze dodaæ. Zw³aszcza
dotyczy to niezwykle oryginalnej metaforyki, któr¹ pos³uguje siê Cwietajewa,
metaforyki nie³atwej w odbiorze i nie odczytanej jeszcze do koñca. Trafne s¹dy
o liryce pisarki w wielu pracach nie s¹ potwierdzane g³êbsz¹ analiz¹ jej utworów,
których niezwyk³y jêzyk wyklucza jednoznaczn¹ interpretacjê przekazywanych
treci, za ¿ywio³owoæ, emocjonalnoæ, z jak¹ s¹ one przedstawiane, utrudnia
uporz¹dkowanie zawartych w nich obrazów i sytuacji. Z tego te¿ wzglêdu powtarzane czêsto twierdzenie, ¿e wszystkie w¹tki w twórczoci Cwietajewej zainspirowane by³y wy³¹cznie mi³oci¹, nie oznacza, ¿e nie istnia³y inne jeszcze ich umotywowania. Dotyczy to tak¿e polskich reminiscencji, dok³adniej tego, czym by³y
generowane i co mog³y same generowaæ w ca³ym dorobku poetki.
W 1914 r. powstaje wiersz pt. Babci (Áàáóøêå), w którym Cwietajewa
próbuje wyobraziæ sobie wygl¹d i postawê swojej polskiej babci, zmar³ej w bardzo
m³odym wieku. Widzi j¹ jako piêkn¹ kobietê w czerni, siedz¹c¹ przy fortepianie
i graj¹c¹ walce Chopina. Dalszy opis urody to: ïðîäîëãîâàòûé è òâ¸ðäûé
îâàë, íàäìåííûå ãóáû, ëåäÿíîå ëèöî, Ò¸ìíûé, ïðÿìîé è âçûñêàòåëüíûé âçãëÿä, / Âçãëÿä, ê îáîðîíå ãîòîâûé. / Þíûå æåíùèíû òàê íå
ãëÿäÿò. / Þíàÿ áàáóøêà, êòî âû ?2. Pytanie to zaistnia³o w wierszu nie tylko
z tego powodu, ¿e Cwietajewa interesowa³a siê swoimi przodkami ze strony matki. Interesowa³a j¹ w ogóle tajemnica przesz³oci, zagadka minionych epok, która
1

Mam na uwadze g³ównie artyku³ Eleny Janchuk Polskie inspiracje Mariny Cwietajewej,
Acta Polono-Ruthenica XIII, Olsztyn 2008. Autorka skupi³a siê w nim przede wszystkim na
rodowodzie poetki po k¹dzieli.
2 Ì. Öâåòàåâà, Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ, ñîñò., ïîäã. òåêñòà è êîììåíòàðèè À. Ñààêÿíö,
Ìèíñê 1988, t. I, s. 3940.
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w jej twórczoci symbolizowana by³a najczêciej przez staruszki. Chocia¿ w cytowanym wierszu babcia poetki jest 20-letni¹ dziewczyn¹, niemniej ma ona ju¿ spojrzenie osoby dowiadczonej, dojrza³ej, spojrzenie skrywaj¹ce tajemnicê, surowe
i wymagaj¹ce, gotowe do obrony, co wiadczy o nie³atwych prze¿yciach. Cwietajewa wyra¿a w wierszu chêæ poznania losów swojej polskiej babki. Pyta dalej:
Ñêîëüêî âîçìîæíîñòåé âû óíåñëè,
È íåâîçìîæíîñòåé  ñêîëüêî? 
Â íåíàñûòèìóþ ïðîðâó çåìëè,
Äâàäöàòèëåòíÿÿ ïîëüêà!.

Zafrapowana tajemnic¹ ¿ycia duchowego tej dumnej, hardej, nieprzystêpnej,
lecz szlachetnej kobiety z klas¹, pisarka temat duszy i ducha uczyni, obok mi³oci,
drugim wa¿nym obszarem swoich poetyckich penetracji.
Wiersz Babci daje równie¿ pocz¹tek innemu istotnemu zagadnieniu poruszanemu w dzie³ach Cwietajewej  pojedynkowi epok. Wizerunek dystyngowanej
Polki uto¿samia³a poetka z minion¹ epok¹ i przenios³a go na inne jej reprezentantki. Nie lubi³a swoich czasów, by³a przera¿ona porewolucyjnymi zmianami, brutalnym parciem nowego i ³amaniem podstawowego systemu wartoci3. Têskni³a do
tych, którzy odchodzili z areny dziejowej, do starego pokolenia, do twórców
wysokiej kultury, których nazywa³a:
Ïîêîëåíüå  ñ ïàðåíüåì!
Ñ òÿãîòåíèåì  îò
Çåìëè, íàä çåìë¸é [...]
Òîëüêî äóøó è ñïàñøèì
Èç ôàìèëüíûõ áîãàòñòâ.4

Dziêkowa³a temu pokoleniu i deklarowa³a, ¿e nale¿y ca³¹ dusz¹ do niego.
W jej utworach coraz czêciej pojawiaj¹ siê postacie babæ i staruszek nosz¹cych
znamiona wietnoci czasów, w których ¿y³y oraz skrywaj¹cych w sobie wysokie
porywy duszy. Ju¿ w 1911 r. pisa³a w wierszu Stara (Ñòàðóõà):
Ñëîâî ñòðàííîå  ñòàðóõà!
Ñìûñë íåÿñåí, çâóê óãðþì,
3 Pisa³am o tym w swoim artykule: Ucieczka od rzeczywistoci. Osiemnastowieczny wiat dramatów Mariny Cwietajewej, [w:] A. Ksenicz (red.), Literatury i jêzyki wschodnios³owiañskie wobec
swojego czasu historycznego, Zielona Góra 2009.
4 Ì. Öâåòàåâà, Ïîêëîíèñü Ìîñêâå..., ñîñò., âñòóï. ñòàòüÿ è ïðèì. À. Ñààêÿíö, Ìîñêâà
1989, s. 220.
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Êàê äëÿ ðîçîâîãî óõà
Ò¸ìíîé ðàêîâèíû øóì.
Â í¸ì  íåïîíÿòîå âñåìè,
Êòî ìãíîâåíèÿ ýêðàí.
Â ýòîì ñëîâå äûøèò âðåìÿ.
Â ðàêîâèíå  îêåàí.5

Bogactwo prze¿yæ duchowych pokolenia minionych epok jest jak ocean i nie
mo¿na go porównaæ do tego, czym ¿yj¹ nowi ludzie nie potrafi¹cy w³aciwie
oceniæ przesz³oci. ¯ycie przodków mo¿na tylko podziwiaæ, co Cwietajewa konsekwentnie czyni³a, nie tylko w dziennikach, listach, ale i w kolejnych wierszach
o swojej polskiej babci i polskich prababkach (np. Áåçóìüå  è áëàãîðàçóìüå
 1915). Motyw babci stale przewija siê w jej twórczoci (choæby w dwuwierszowym cyklu Babcia  19181919, w liryku Áàáóøêå  è çëàÿ âíó÷êà ìèëà
 1919, wczeniej np. w wierszu Wnuczek babuni  1912). W dramacie Zamieæ
(Ìåòåëü  1918), przedstawiaj¹cym starcie siê dwóch epok, wykreowa³a postaæ
Starej  typowej przedstawicielki osiemnastowiecznej kultury, dumnej i szlachetnej kobiety, która z pogard¹ traktuje ¿a³osne próby wymiania jej starowieckoci
przez prostackiego karczmarza i jego rubasznych kolegów. Cwietajewa na tyle
fascynowa³a siê zarówno swoimi prababciami, jak i w ogóle starszymi osobami
 nosicielami wielkich idei i wartoci odchodz¹cych w niepamiêæ wieków, ¿e
powziê³a zamiar napisania dramatu pt. Babcia. Protagonistk¹ chcia³a uczyniæ kobietê siedemdziesiêcioletni¹, jak mówi³a do córki: Ïîíèìàåøü, òàêàÿ ñòàðàÿ,
ñòàðèííàÿ, ñîâñåì íå ñìåøíàÿ. Èññîõøèé öâåòîê,  ðîçà! Îãíåííûå ãëàçà,
ãîðäàÿ ïîñàäêà ãîëîâû, áûâøàÿ æåñòîêàÿ êðàñàâèöà6. Zawsze podkrela³a,
¿e jej leciwe bohaterki nie s¹ starowieckie i staromodne, lecz starodawne. Na
opisie cech zewnêtrznych g³ównej postaci zaplanowanej i zaledwie naszkicowanej
sztuki zawa¿y³ w du¿ym stopniu wizerunek polskiej babki przedstawiony w wierszu z 1914 r.
Cwietajew¹ intrygowa³a zawsze tajemnica mi³osnych prze¿yæ polskich protoplastek jej rodu. Chcia³a wiedzieæ: Êòî öåëîâàë / Âàøè íàäìåííûå ãóáû? Jej
matka musia³a zrezygnowaæ z obiektu swej prawdziwej mi³oci, wychodz¹c za
m¹¿ za Iwana Cwietajewa. By³a mu wierna, zachowywa³a siê zawsze z godnoci¹,
powiêci³a siê wychowaniu jego dzieci z pierwszego ma³¿eñstwa i w³asnych córek.
Poetka podziwia³a postawê matki i w swojej poetyckiej wyobrani stara³a siê
5
6

Ì. Öâåòàåâà, Ñî÷èíåíèÿ..., s. 30.
Ì. Öâåòàåâà, ×åðäà÷íîå, [w:] idem, Ïîêëîíèñü..., s. 409410.
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odtworzyæ scenariusz ma³¿eñski tajemniczej polskiej babci i jej matki. Nie w¹tpi³a
w to, ¿e mia³y ciekawe ¿ycie uczuciowe, którego ewentualny przebieg pokazywa³a
ju¿ na losach innych postaci Polek. S¹ one w jej dzie³ach, podobnie jak babcia
z wiersza, dumne, wynios³e, o wyj¹tkowej urodzie i bogatym ¿yciu wewnêtrznym
osnutym mg³¹ tajemnicy. Poetka z czasem postanowi³a wyeksponowaæ w portrecie psychologicznym tych kobiet ich oddanie w mi³oci. Wybiera³a zawsze sytuacje skomplikowane, dramatyczne, kiedy uczucie mi³oci trzeba dzieliæ. Kolejn¹
kobiet¹ przesz³oci sta³a siê wiêc Izabela Czartoryska  jedna z wielu ukochanych
hrabiego i ksiêcia Armanda Louisa Birona de Lauzuna  uczestnika rewolucji
francuskiej, niedocenionego przez jej przywódców i ciêtego w 1794 r., o czym
traktuje dramat Fortuna (Ôîðòóíà  1919)7. Ksiê¿na nie widzi wiata poza
Lauzunem i deklaruje, ¿e nigdy nie wyrzuci go z serca. Jej bezgraniczn¹ mi³oæ
³¹czy tu pisarka z faktem, ¿e bohaterka jest Polk¹. Czartoryska, przyk³adaj¹c rêkê
do serca, mówi do hrabiego: Òû òóò. / Íå çàáûâàé: [...]  Ïîëÿ÷êà!8. Dalej
mówi o swoim przywi¹zaniu, jak równie¿ wytrwa³oci i twardoci, które u³atwiaj¹
jej wyzbycie siê zazdroci o inne kobiety w ¿yciu kochanka. W kreacji tej postaci
Cwietajewa uwzglêdni³a zapewne sytuacjê swojej matki, któr¹ d³ugi czas mêczy³a
wiadomoæ niegasn¹cej mi³oci mê¿a do zmar³ej pierwszej ¿ony9. Duma i powci¹gliwoæ Czartoryskiej niekiedy ustêpowa³a miejsca gwa³townym przejawom
mi³oci i w takiej chwili twierdzi³a ona nawet, ¿e za wyraz radoci na twarzy de
Lauzuna gotowa swoje dzieci ze zwi¹zku z mê¿em Adamem Kazimierzem wysuszyæ w piasek i zakopaæ w nieg po szyjê. Doda³a jednak zaraz po tym:
×óäèùå,  íå ìàòü?
×òî æ, çàãîðþñü, êàê ïðîøëàÿ ñîëîìà!
Íå çà ãîðàìè  Ñóä!

Tymi s³owami gasi nag³y wybuch p³omienia, wiadcz¹cy o sile jej mi³oci
i anuluje niestosownoæ s³ów o dzieciach. Elena Janchuk, chyba wskutek niedopatrzenia, przypisuje powy¿sz¹ wypowied de Lauzunowi, a Czartorysk¹ porównuje
do Medei10. Wydaje siê, i¿ nie jest to do koñca s³uszne, gdy¿ ksiê¿na nie ¿ywi
zazdroci i nie ma za co siê mciæ, nawet prosi hrabiego, by opowiada³ jej o innych swoich kobietach. Usprawiedliwia go, bo i od jego niañki dowiaduje siê, ¿e
7
8

Piszê o tym w swojej ksi¹¿ce: Ró¿a i P³aszcz. Teatr Mariny Cwietajewej, Katowice 2009.
Ì. Öâåòàåâà, Ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé, ïîýì è äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé â òð¸õ
òîìàõ, Ìîñêâà 1993, t. III, s. 177.
9 Cwietajewa pisa³a o tym w licie do W. Rozanowa. Zob. Þ. Êàãàí, Ìàðèíà Öâåòàåâà
â Ìîñêâå. Ïóòü ê ãèáåëè, Ìîñêâà 1992, s. 30.
10 E. Janchuk, op. cit., s. 7374.
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od wczesnej m³odoci mia³ sk³onnoæ do p³ci piêknej i razem z markiz¹ de Pompadour studiowa³ pilnie Ars amandi. Czartoryska podkrela, ¿e w jej ¿yciu oprócz
de Lauzuna jest jeszcze jedno s³oñce  ich synek. Karci nawet hrabiego, ¿e nie
spyta³ o niego, zajêty witaniem siê z ni¹. Godnoæ, szlachetnoæ i duma nie
pozwalaj¹ Izabeli Czartoryskiej siê zapominaæ, dlatego zawsze jest w stanie opanowaæ swoje emocje, choæby nawet w ostatnim momencie.
Powci¹gliwoæ obok dumy Cwietajewa uwa¿a³a za jedn¹ z najbardziej typowych cech Polek. W licie do W³odzimierza Rozanowa tak pisa³a o swojej matce:
Ãîðäîñòü, ÷àñòî ïðèíèìàåìàÿ çà ñóõîñòü, ñòûäëèâîñòü, ñäåðæàííîñòü,
íåëàñêîâîñòü (âíåøíÿÿ), áåçóìèå â ìóçûêå, òîñêà11. Wiele z tych cech z³o¿y³o siê na literacki wizerunek Maryny Mniszech, imienniczki poetki i kolejnej Polki,
która w jej twórczoci zajê³a wa¿ne miejsce12. Historia, zw³aszcza rosyjska, nie
mówi nic o namiêtnoci w mi³oci Mniszchówny do Dymitra I Iwanowicza13, lecz
uwypukla w jej charakterze przede wszystkim pysza³kowatoæ, skrytoæ, wyrachowanie i ¿¹dzê w³adzy. Tak te¿ by³a postrzegana w klasyce literackiej, poczynaj¹c od tragedii Aleksandra Puszkina Borys Godunow. Pozytywne cechy zauwa¿y³
w niej jedynie Wilhelm Kuchelbecker w dramacie Prokofij Lapunow. Cwietajewa
nie ocenia³a jej roli politycznej, lecz skupi³a siê na w¹tku mi³osnym. Nurtowa³a j¹
tajemnica zwi¹zku uczuciowego wojewodzianki sandomierskiej z Samozwañcem I
czyli to, o czym milczy historia. Poetka s³ynê³a z niestereotypowych odniesieñ do
powszechnie znanych zdarzeñ i w¹tków klasyki literackiej. Dociekaj¹c prawdy,
weryfikowa³a obiegowe opinie. Interesowa³y j¹ w szczególnoci dramatyczne losy,
trudne relacje oraz tragiczna mi³oæ. Warto podkreliæ, ¿e Cwietajewa zawsze
stara³a siê dojrzeæ pozytywy w tym, co budzi³o kontrowersje i nie by³o akceptowane. Öâåòàåâà âñåãäà íà ñòîðîíå ïîâåðæåííûõ, êòî áû îíè íå áûëè:
Ïðàâ, ðàç óïàë [...]14  pisze Anna Saakianc. Jurij Iwask z kolei dodaje, ¿e
Cwietajewa d¹¿y³a do tego, by znaleæ w swoich bohaterach co szlachetnego
i dobrego, bo sama by³a taka i wychowywano j¹ w duchu szlachetnoci zachodniorycerskiej:
Öâåòàåâà íå äâîðÿíêà. Å¸ îòåö, ó÷¸íûé-òðóæåíèê, áûë ñûíîì ñåëüñêîãî
ñâÿùåííèêà. Ìàòü íåìåöêî-ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, è ó Ìàðèíû
11
12

Þ. Êàãàí, op. cit., s. 30.
Na temat tej postaci traktuje mój artyku³: Marina Cwietajewa Marynie Mniszchównie,
[w:] Polsko-wschodnios³owiañskie stosunki kulturowe, Kraków 2008.
13 Andrzej Andrusiewicz przedstawia dowody na to, ¿e uwa¿any za pierwszego Samozwañca
Dymitr by³ prawdziwym synem Iwana Gronego i nazywa go carem Dymitrem I Iwanowiczem.
Zob. idem, Dymitr Samozwaniec i Maryna Mniszech, Warszawa 2009.
14 À. Ñààêÿíö, Òðè Ìîñêâû Ìàðèíû Öâåòàåâîé, [w:] Ì. Öâåòàåâà, Ïîêëîíèñü..., s. 9.
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Öâåòàåâîé áûëî íåêîòîðîå ñî÷óâñòâèå ê ãîðäÿ÷êå Ìàðèíå Ìíèøåê [...]. Òàê
èëè èíà÷å, îíà ýòó ðûöàðñêóþ, äâîðÿíñêóþ äîáðîäåòåëü óñâîèëà
è ðàçâèâàëà.15

W pierwszym wierszu o Mniszchównie (Maryna) z roku 1916 da³a upust
swoim emocjom, wspó³czuj¹c nieszczêliwej parze i b³ogos³awi¹c j¹ na wieczny
odpoczynek:
Äèìèòðèé! Ìàðèíà! Â ìèðå
Ñîãëàñíåå íåòó âàøèõ
Åäèíîé âîëíîþ âñêèíóòûõ,
Åäèíîé âîëíîþ ñìûòûõ
Ñóäåá! Èìåí!
..
Äèìèòðèé! Ìàðèíà! Â ìèðå,
Ìÿòåæíèêè, ñïèòå, ìèëûå,
Íàä íåæíîé ãðîáíèöåé àíãåëüñêîé
Çà âàñ â ñîáîðå Àðõàíãåëüñêîì
Áîëüøàÿ ñâå÷à ãîðèò.16

Cwietajewa przedstawi³a w charakterystycznej skrótowej formie losy Dymitra
i Maryny, podkrelaj¹c, ¿e z radoci¹ s³awi imiê bohaterki, któr¹ nazwa³a s³oñcem poród gwiazd. Chêtnie te¿ przyznawa³a, ¿e: Ñëàâíîå èìÿ òâî¸ / Ñëàâíî
íîøó. W przeciwieñstwie do konwencjonalnego postrzegania Mniszchówny
okreli³a j¹ jako carow¹ i gwiazdê Samozwañca, którego obwini³a za wszystkie
nieszczêcia. W okresie, kiedy pisa³a pierwszy wiersz o wojewodziance, by³a
zafascynowana jej losami. Seweryn Pollak pisa³: W mniemaniu Cwietajewej
samo ju¿ jej imiê i polskie pochodzenie babki spokrewnia³o j¹ z Maryn¹ Mniszech
 z jej ¿¹dz¹ ¿ycia, ¿¹dz¹ w³adzy i z jej fatalnym koñcem17. W wierszu czytamy:
Ïðàâèò ìîèìè áóðÿìè / Ìàðèíà  Çâåçäà  Þðüåâíà. Wiele by³o w tym
prawdy. ¯ycie Cwietajewej nie by³o ³atwe, mieræ znaczy³a jego etapy. Najpierw
przedwczesny zgon matki, potem ojca, brata mê¿a, do którego by³a bardzo przywi¹zana. Dalej wojna i rewolucja, roz³¹ka z mê¿em, mieræ w przytu³ku niespe³na
trzyletniej córki Iriny, kolejne zgony krewnych i przyjació³, samotnoæ na emigracji, bieda, druga wojna, uwiêzienie córki Ariadny i mê¿a, nêdza egzystencji w Je³abudze. A przecie¿ tak¿e Maryna Mniszech skazana by³a na emigracjê bez mo¿li15 Þ. Èâàñê, Áëàãîðîäíàÿ Öâåòàåâà, [w:] Ì. Öâåòàåâà, Ëåáåäèíûé ñòàí. Ïåðåêîï, ðåä.
Ã. Ñòðóâå, Paris 1971, s. 18.
16 Ì. Öâåòàåâà, Ïîêëîíèñü..., op. cit., s. 5759.
17 Zob. Wstêp S. Pollaka do: M. Cwietajewa, Poezje, Warszawa 1968, s. 17.
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woci powrotu do ojczyzny. Po kilkunastu miesi¹cach szczêliwego ¿ycia u boku
Dymitra I nadesz³y tragiczne wypadki: straszna mieræ mê¿a, pobyt Maryny i jej
ojca w wiêzieniu, nieudany zwi¹zek z Samozwañcem II, któremu urodzi³a syna,
co spotêgowa³o jej przeladowanie przez w³aciwych nastêpców ruskiego tronu.
Potem kolejny tragiczny w skutkach zwi¹zek z atamanem Iwanem Zarudzkim
d¹¿¹cym usilnie do osadzenia na tronie jej synka. W koñcu wbicie na pal atamana,
powieszenie czteroletniego dziecka Maryny i jej mieræ w tajemniczych okolicznociach w wiêzieniu w Ko³omnie.
We wszystkich niemal utworach o Polkach Cwietajewa podkrela³a konsekwentnie swoje podobieñstwo do nich. Ju¿ w wierszu Babci pisa³a: Áàáóøêà! 
Ýòîò æåñòîêèé ìÿòåæ / Â ñåðäöå ìî¸ì  íå îò âàñ ëè ?.... Uzasadnione
dziedzictwo zmienia siê w pierwszym utworze o Mniszchównie w podkrelenie
zbie¿noci charakterologicznych z obc¹ osob¹. W portrecie polskiej panny na
pierwszy plan znów wysuwa siê duma, któr¹ autorka przypisuje te¿ i sobie:
Òåáÿ ïîþ,
Çëóþ êðàñó òâîþ,
Ëèê áåç ðóìÿíöà!
Âî ñëàâó òâîþ ãðåøó
Öàðñêèì ãðåõîì ãîðäûíè.

Dalej poetka eksponuje swoj¹ buntowniczoæ i przekorê, wystêpuj¹c przeciwko powszechnym s¹dom o wojewodziance sandomierskiej, s³awi¹c jej z³e piêkno i ch³ód  ju¿ nie powci¹gliwoæ, lecz w³anie ch³ód. Elena Janchuk przychyla
siê do pogl¹du Anny Saakianc, ¿e Cwietajewa zawsze negowa³a puste piêkno
i fatalistyczne ¿eñskie jestestwo18. Rzeczywicie, wypowiada³a siê tak w swoich
dziennikach i wspomnieniach, a np. w wierszu Psyche (Ïñèõåÿ  1920) skonfrontowa³a to puste piêkno w Natalii Gonczarowej z bogactwem duchowym jej mê¿a,
Aleksandra Puszkina. Zawsze akceptowa³a tylko takie piêkno, za którym skrywa³a
siê g³êboka treæ i powiêcenie siê dla drugiej osoby. By³a rozczarowana, ¿e np.
niezwyk³a uroda de Lauzuna unieszczêliwia tylko kolejne kobiety i nie wi¹¿e go
na sta³e z jedn¹ wybrank¹. Nigdy jednak nie posuwa³a siê do oskar¿ania swoich
bohaterów. Innego zdania jest Elena Janchuk, która przy okazji omawiania czterowierszowego cyklu Cwietajewej Maryna podkrela ujemny stosunek poetki do
Mniszchówny. Cykl powiêci³a pisarka swojej imienniczce w maju 1921 r., w miesi¹cu mierci Samozwañca. Chcia³a w tych wierszach, jak to czyni³a w przypadku
ka¿dej reinterpretowanej historii, moc¹ swojej poetyckiej wyobrani dopisaæ to,
18

E. Janchuk, op. cit., s. 7273.

144

Halina Mazurek

co stanowi³o zagadkê i tajemnicê. Stworzy³a zatem domniemany portret psychologiczny Mniszchówny, opieraj¹c siê na w³asnych odczuciach i prze¿yciach. W ka¿dym zwi¹zku, tak¿e mê¿czyzny i kobiety, ceni³a przede wszystkim sferê duchow¹, wzajemne powiêcenie siê i oddanie. Mówi wiêc w pierwszym liryku:
Áûòü ãîëóáêîé åãî îðëèíîé!
Áîëüøå ìàòåðè áûòü  Ìàðèíîé!
Âåñòîâûì, ÷àñîâûì, ãîíöîì 
Çíàìåíîñöåì  ëüñòåöîì ïðèäâîðíûì!
Ñåðàôèìîì è ïñîì äîçîðíûì
Îõðàíÿòü íåñïîêîéíûé ñîí.
.
Íå ïîäðóãîþ áûòü  ñïîäðó÷íûì!
Íå åäèíîþ áûòü  âòîðûì!
Áëèçíåöîì  äâîéíèêîì  êðåñòîâûì
Ñòðîéíûì áðàòîì, îãí¸ì êîñòðîâûì,
ßòàãàíîì åãî êðèâûì.19

Jest to jakby g³os samej Mniszchówny i jednoczenie nak³adaj¹cy siê nañ g³os
Cwietajewej, która wyobrazi³a sobie swoj¹ imienniczkê jako kochaj¹c¹ i oddan¹
¿onê. W koñcu liryku Maryna nawet os³ania Dymitra w³asnym cia³em przed
¿o³nierzami Wasilija Szujskiego. Trzeci wiersz cyklu przedstawia te¿ wyobra¿on¹
scenê, w której ma³¿onka okazuje uleg³oæ Samozwañcowi, podporz¹dkowuje siê
jego woli, a w godzinie jego mierci wyskakuje za nim przez okno.
Losy tej historycznej pary sta³y siê dla autorki pretekstem do przedstawienia
idea³u mi³oci i ofiarnoci. O czym takim sama marzy³a i podobne relacje chcia³a
widzieæ miêdzy Dymitrem i jego wybrank¹. Niespotykana do tej pory w literaturze
rosyjskiej wizja s³ynnej Polki mog³a nieco z³agodziæ stereotypy na jej temat,
a przynajmniej zasugerowaæ, ¿e w ma³¿eñstwie Dymitra I nie by³a wykluczona prawdziwa mi³oæ, przyjañ, czu³oæ. Zawiadcz¹ o tym strofy ostatniego
wiersza cyklu:
 Ãðóäü âàøà áëàãîóõàííà,
Êàê ðîçìàðèíîâûé ëàð÷èê
ßñíîâåëüìîæíàÿ ïàííà!
 Ìîé ìîëîäîé ãîñïîäàð÷èê!

19

Ì. Öâåòàåâà, Ñî÷èíåíèÿ..., s. 146147.
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Dalej wysuwa siê na plan pierwszy niemia³oæ polskiej panny, zaskoczonej
szczodroci¹ narzeczonego obdarowuj¹cego j¹ kosztownociami. W obrazie bohaterki cyklu zaskakuje po³¹czenie dumy ze skromnoci¹ i niemia³oci¹. Ale Cwietajewa pisa³a w tym czasie (1921) w jednym z wierszy:
Ãîðäîñòü è ðîáîñòü  ðîäíûå ñ¸ñòðû,
Íàä êîëûáåëüþ, äðóæíûå, âñòàëè.
Ëîá çàïðîêèíóâ!  ãîðäîñòü âåëåëà.
Î÷è ïîòóïèâ!  ðîáîñòü øåïíóëà.
Òàê ïðîõîæó ÿ  î÷è ïîòóïèâ 
Ëîá çàïðîêèíóâ  Ãîðäîñòü è Ðîáîñòü.20

Mówi³a tak o sobie i cz¹stkê takiej siebie zostawi³a w kreacji Mniszchówny.
I jeli w drugim wierszu omawianego cyklu wyrzuca³a jej, ¿e nie urodzi³a Dymitrowi syna, nie os³oni³a go swoim cia³em, nie otar³a krwi i potu z czo³a
zapewne mia³a te¿ na myli jakie swoje zaniedbania wobec ¿yciowego partnera.
Liryk brzmi jak lament i zosta³ w nim wyra¿ony ¿al z powodu niedope³nienia
obowi¹zków ¿ony w najtrudniejszych chwilach ¿ycia ma³¿onka. Na przeszkodzie
stoi zawsze egoizm i strach o w³asne ¿ycie. Nie ma tu jednak oskar¿enia i potêpienia
 jak s¹dz¹ badacze poezji Cwietajewej  lecz ró¿ne stany emocjonalne poetki,
czasem bardzo krañcowe, co generuje sprzeczne opinie. Ale taka by³a autorka
utworów o pannie z Sambora: buntownicza, ¿ywio³owa, dumna i jednoczenie
niemia³a, które to stany przelewa³a zawsze na swoje bohaterki, tak¿e Polki.
W jedenacie lat po napisaniu cyklu poetka potwierdzi³a, ¿e przedstawiaj¹c
wizerunek ¿ony trzech Samozwañców: íàïèñàëà áû ñåáÿ, òî åñòü íå àâàíòþðèñòêó, íå ÷åñòîëþáèöó è íå ëþáîâíèöó: ñåáÿ ëþáÿùóþ è ñåáÿ-ìàòü.
À ñêîðåå âñåãî: ñåáÿ-ïîýòà21. Zmiennoæ i wahania w postawie bohaterki mo¿na umotywowaæ nag³ym wyrwaniem z domu, wyjazdem z rodzinnych stron,
dezorientacj¹ z powodu uczestnictwa w politycznej grze, której jako m³oda dziewczyna nie mog³a zrozumieæ do koñca. Cwietajewa te¿ prze¿ywa³a ciê¿kie chwile
i te¿ by³a oszo³omiona przemianami dziejowymi w swoim kraju, co odcisnê³o
piêtno na jej postawie, charakterze, na jej twórczoci i wp³ynê³o na humanitarne
podejcie do Maryny Mniszchówny.
Tworz¹c postacie Polek, Cwietajewa kierowa³a siê w g³ównej mierze takimi
samymi kryteriami, jak przy pozosta³ych bohaterkach swoich liryków  prawie
20
21

Ibidem, s. 166.
Zob. komentarz A. Saakianc [w:] Ì. Öâåòàåâà, Ñî÷èíåíèÿ..., s. 478.
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zawsze cierpi¹cych z powodu niespe³nionej mi³oci, pragn¹cych g³êbokich prze¿yæ
duchowych i ofiarnoci partnera, kontrowersyjnych, buntowniczych, nietuzinkowych i tajemniczych. Psychologiczny wizerunek Polki uzupe³nia duma, wynios³oæ, powaga, ch³ód i si³a charakteru. Poetka przewa¿nie wybiera³a postacie znane z historii i klasyki literackiej, aby poprzez poetyck¹ reinterpretacjê ich losów
dociec prawdy, zwróciæ uwagê na to, co celowo by³o przez innych pomijane
i przemilczane.
Ðåçþìå
Îáðàç ïîëüêè â òâîð÷åñòâå Ìàðèíû Öâåòàåâîé

Ìàðèíó Öâåòàåâó âñåãäà èíòåðåñîâàëè å¸ ïîëüñêèå êîðíè. Åé îäíàêî íå äàíî áûëî
âèäåòü ñâîþ áàáóøêè, êîòîðàÿ óìåðëà î÷åíü ðàíî. È îíà ñèëîé ïîýòè÷åñêîãî âîîáðàæåíèÿ
ñòðåìèëàñü ñîçäàòü îáðàç áàáóøêè â ñâîåé ëèðèêå. Òàêèå ÷åðòû ïîëüñêîé áàáóøêè, êàê
íåîáûêíîâåííàÿ êðàñîòà, ãîðäîñòü, ñäåðæàííîñòü, îòðàæàþùèéñÿ â ëèöå ìÿòåæ,
òàèíñòâåííîñòü îíà ïåðåíåñëà íà âñåõ äðóãèõ ãåðîèíü ñâîåãî òâîð÷åñòâà, îñîáåííî íà
ïîëüñêèõ, íïð. íà êíÿãèíþ Èçàáåëó ×àðòîðèéñêóþ, Ìàðèíó Ìíèøåê.
Íàèáîëåå ñëîæíîé è ïðîòèâîðå÷èâîé ïîëó÷èëàñü ëè÷íîñòü Ìàðèíû Ìíèøåê.
Íåïîêîðíîñòü, õàðàêòåðèçóþùàÿ Öâåòàåâó, ïîâëèÿëà íà íåñòåðåîòèïíîñòü ñóæäåíèé î æåíå
Ñàìîçâàíöà. Â ñâîèõ ãåðîÿõ Öâåòàåâà âñåãäà èñêàëà ïîëîæèòåëüíûõ ÷åðò è îáû÷íî
îòîæäåñòâëÿëàñü ñ ïåðñîíàæàìè ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé. Ñîçäàâàëà ïðåäïîëàãàåìûå, ÷àùå âååãî
èäåàëüíûå îáðàçû èõ ïîâåäåíèé è ïîñòóïêîâ.

Summary
Picture of Polish woman in Marina Cvetaevas works
Cvetaeva was always intrugued with her Polish roots. She had no chance of meeting her
mothers moher so she used her poetic imagination to create her grandmothers portrait in her poetry.
Personal characteristics such as: extraordinary beauty, pride, self-restraint rebellious facial expression
or secret of life are fund in Polish female characters in Her works (e.g. princess Izabela Czartoryska,
Marina Mnishek).
Mnishek is the most complex and controversial personality. Out of contrariness so typical of
Cvetaeva, while creating the Mnisheks image the poetess focused on positive characteristics and
opposed stereotypes connected with this character, which always characterised artistic expression of
the poetess. Another feature of her poetry was identification with her female characters and creation
of imaginary, usually ideal life attitudes.
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Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíûé ìèð â èíòåðïðåòàöèè
Ã. Ãà÷åâà: ñïîðíîå è ñòåðåîòèïíîå
Êíèãà Ã. Ãà÷åâà Ñîñåäè Ðîññèè. Ïîëüøà, Ëèòâà, Ýñòîíèÿ ïðîäîëæàåò
ñåðèþ ðàçìûøëåíèé àâòîðà íàä îñîáåííîñòÿìè íàöèîíàëüíîãî ìèðà ðàçíûõ
íàðîäîâ. Öåëü åå ñôîðìóëèðîâàíà äîñòàòî÷íî îò÷åòëèâî: [...] çíàÿ ìàëî, íî
îáëó÷àÿ áîëüøèì îïûòîì íàöèîíàëüíûõ òîëêîâàíèé è ñðàâíåíèé
è ïîñòðîåíèé, ìíîãîå âèäÿ â äåòàëè: ÷òî áû îíà ìîãëà çíà÷èòü?
 âîññòàâëÿòü Öåëîå ìèðîñîçåðöàíèå, íàöèîíàëüíûé Ëîãîñ, ÷èòàÿ è ÿçûê,
è áûò, è ïèùó, è òåëåñíîñòü. À îíà  Äóõîì ñî÷èòñÿ1.
Òâîð÷åñêàÿ çàäà÷à ïèñàòåëÿ-èññëåäîâàòåëÿ îáóñëîâèëà ñâîåîáðàçèå
æàíðà êíèãè. Ýòî äíåâíèê ðàçìûøëåíèé, èëè æèçíåìûñëåé, êàê
îïðåäåëÿåò ñàì àâòîð, î÷åðê èíòåëëåêòóàëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ â èçó÷àåìóþ
ñòðàíó, äîïîëíåííûé âïå÷àòëåíèÿìè îò ïîñåùåíèÿ åå. Îäíîâðåìåííî ýòî
îïûò ýêçèñòåíöèàëüíîé êóëüòóðîëîãèè, êîãäà ëè÷íîñòü àâòîðà è åãî æèçíü
âêëþ÷åíû â ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ2, à ïðåäìåò ðàññìàòðèâàåòñÿ ñóáúåêòèâíî, è ïàðàëëåëüíî èäåò ïðîöåññ ñàìîïîçíàíèÿ. Ýòî è ñðàâíèòåëüíàÿ
êóëüòóðîëîãèÿ, òàê êàê íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè îò÷åòëèâåå âûñâå÷èâàþòñÿ ïðè ñîïîñòàâëåíèè ñ äðóãèìè íàöèîíàëüíûìè ìèðàìè, â ñëó÷àå
Ïîëüøè  ñ ðóññêèì è, îò÷àñòè, íåìåöêèì. À òàêæå äîïîëíÿåòñÿ ïîëüñêèì
îáðàçîì àìåðèêàíñêîãî ìèðà. Ãà÷åâ èñïîëüçóåò ìåòîä êëàñòåðíîãî àíàëèçà,
ïðè êîòîðîì áåðóòñÿ ïðîáû èç ðàçíûõ îáëàñòåé íàöèîíàëüíîé æèçíè
 ÿçûêà, òàíöà, ìóçûêè, ëèòåðàòóðû, ïèùè, áûòîâîãî ïîâåäåíèÿ, äåëàþòñÿ
êàêèå-òî âûâîäû, à çàòåì îïÿòü, óæå íà äðóãîì ìàòåðèàëå, òàê æå
ðàçíîâåêòîðíî èññëåäóþòñÿ äðóãèå ïðîáû èç òåõ æå îáëàñòåé. Ïîñêîëüêó
âñå îäíîâðåìåííî îáúÿòü íåâîçìîæíî, à ïðÿìàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èìååò
ìåñòî òîãäà, êîãäà ñóùåñòâóåò ïðåäçàäàííàÿ êîíöåïöèÿ, òî àâòîð ñîâåðøàåò
âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíûå äâèæåíèÿ-ñêà÷êè â ðàçíûå ñòîðîíû. Íàêîïëåíèå
1 Ã. Ãà÷åâ, Íàöèîíàëüíûå îáðàçû ìèðà. Ñîñåäè Ðîññèè. Ïîëüøà, Ëèòâà, Ýñòîíèÿ,
Ìîñêâà 2003, ñ. 33.
2 Ibidem, ñ. 1.
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òàêèõ ðàçíîðîäíûõ, êàçàëîñü áû, äàííûõ ñêëàäûâàåòñÿ â öåëîñòíîå
ïðåäñòàâëåíèå î Êîñìî-Ïñèõî-Ëîãîñå ïîëÿêîâ. Íî òàêîå ñâîáîäíîå
áðîæåíèå-äâèæåíèå ìûñëè òðåáóåò ïðåäåëüíîãî âíèìàíèÿ ïðè ÷òåíèè
êíèãè, à ïîñëå ÷òåíèÿ âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòèçàöèè ïîëó÷åííûõ ñâåäåíèé.
Àâòîð îñíîâûâàåò ñâîè âûâîäû íå íà âíåøíèõ âïå÷àòëåíèÿõ, à èñõîäÿ
èç ïðîíèêíîâåíèÿ â ãëóáèííóþ ñóòü ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû è ìóçûêè, êàê
áû èçíóòðè òåõ õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ, êîòîðûå ñîçäàíû ñàìèìè
ïîëÿêàìè, ñëåäîâàòåëüíî, îòðàæàþò ïðîöåññ ñàìîèäåíòèôèêàöèè
è îáÿçàòåëüíî âûðàæàþò ïîëüñêèé ìåíòàëèòåò. Îïîðíûìè äëÿ Ãà÷åâà
ñòàíîâÿòñÿ çíàêîâûå â ïîëüñêîé ëèòåðàòóðå ïðîèçâåäåíèÿ: Äçÿäû, Ïàí
Òàäåóø À. Ìèöêåâè÷à, ôðàøêè ß. Êîõàíîâñêîãî, Ôîðïîñò Á. Ïðóñà,
Ñâàäüáà Ñò. Âûñïÿíñêîãî, Ìóæèêè Ðåéìîíòà, Áàðûøíè èç Âîë÷èêîâ,
Áåðåçíÿê ß. Èâàøêåâè÷à, Ãðàíèöà Ç. Íàëêîâñêîé.
Ãà÷åâ êàê áóäòî ïëåòåò êðóæåâî èç íàáëþäåíèé è èäåé, ïðîíèçûâàÿ åãî
âîñòî÷íûìè (êèòàéñêèìè) ïðåäñòàâëåíèÿìè îá ýëåìåíòàõ Èíü è ßí,
îáðàùàÿñü ê îíòîëîãè÷åñêèì ïîíÿòèÿì Êîñìîñ, Ïñèõåÿ, Ëîãîñ, ê ó÷åíèþ
Ïëàòîíà î ÷åòûðåõ ñòèõèÿõ, ê ìèñòèêå ñëîâà. Óçîð åãî ïðèõîòëèâ, íî
ñóùåñòâóþò ïîñòîÿííûå òî÷êè âîçâðàòà, öåíòðû, âîêðóã êîòîðûõ
ôîðìèðóþòñÿ ïîâòîðÿþùèåñÿ ýëåìåíòû êðóæåâà. Òàêèìè ÿâëÿþòñÿ òåçèñû
î ïðåîáëàäàíèè æåíñêîãî íà÷àëà íàä ìóæñêèì, êóëüòå Äåâû Ìàðèè,
î ñðåäèííîñòè (êàê ãåîãðàôè÷åñêîé â Åâðîïå, òàê è â îùóùåíèè âðåìåíè,
â óäàðåíèè íà ïðåäïîñëåäíèé ñëîã â ñëîâå), î äîìèíèðîâàíèè ÂëàãîÂîçäóõà íàä Çåìëå-Îãíåì. Õîòÿ èññëåäîâàòåëü è ãîâîðèò î òîì, ÷òî
çàáîòèòñÿ íå î «íåïðîòèâîðå÷èâîñòè» ëîãè÷åñêîãî äîêàçàòåëüñòâà, íî îá
ÿðêîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ: íå äîêàçàòü, íî ïîêàçàòü ðàçëè÷èÿ íàöèîíàëüíûå
 è ãëàâíîå, è íþàíñû ñîïîñòàâèòü â ñðàâíåíèè3, íî ëîãèêà åãî ìûøëåíèÿ
âñå âðåìÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã íåñêîëüêèõ êîíöåïòóàëüíûõ ïîëîæåíèé,
êîòîðûå îí èìåííî äîêàçûâàåò, èíîãäà èñòîëêîâûâàÿ ôàêòû â óãîäó ñâîèì
ïðåäñòàâëåíèÿì (ñì. ðàçìûøëåíèÿ î Ëèïå êàê Ìèðîâîì äðåâå ïîëÿêîâ,
â êîòîðûõ òåíäåíöèîçíî òðàêòóåòñÿ ïîýçèÿ, ïðèòÿãèâàåòñÿ íàçâàíèå
ìåñÿöà èþëÿ  ïîëüñê. lipiec êàê çíàêîâîå, õîòÿ òàê æå ìåñÿö íàçûâàåòñÿ
è ïî-áåëîðóññêè, è ïî-óêðàèíñêè).
Îñíîâîïîëàãàþùèìè ïîíÿòèÿìè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíîãî ìèðà
ó Ãà÷åâà ÿâëÿþòñÿ Êîñìîñ, Ïñèõåÿ, Ëîãîñ. Ñëåäóåò óòî÷íèòü, ÷òî èìåííî
âêëàäûâàåò àâòîð â ýòè êîíöåïòû. Êîñìîñ áåðåòñÿ â ïåðâè÷íîì, ýëëèíñêîì
3

Ibidem, ñ. 14.
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ñìûñëå: êàê «ñòðîé ìèðà», ãàðìîíèÿ, íî ñ àêöåíòîì íà ïðèðîäíîì,
ìàòåðèàëüíîì4.
Ëîãîñ  ñïîñîá íàöèîíàëüíîãî ìûøëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèå î ïðîèñõîæäåíèè ìèðà, íàöèîíàëüíàÿ ëîãèêà, êîòîðóþ ìîæíî ïîñòèãíóòü ÷åðåç
ÿçûê. Âàæíûìè êîîðäèíàòàìè ÿâëÿþòñÿ Ïðîñòðàíñòâî è Âðåìÿ, Ãîíèÿ
(ïîðîæäåíèå Ïðèðîäîé, ãåíåçèñ) è Óðãèÿ (ñäåëàííîñòü, ñîòâîðåííîñòü
Òðóäîì), æåíñêîå è ìóæñêîå íà÷àëà, âåðòèêàëü è ãîðèçîíòàëü, èåðàðõèÿ
÷åòûðåõ ñòèõèé. Ýòè æå íàòóðôèëîñîôñêèå ÷åòûðå ñòèõèè ñîñòàâëÿþò
îñíîâó ìåòàÿçûêà, íà êîòîðîì, ïî ìíåíèþ Ãà÷åâà, ìîæíî âûðàçèòü
è ôèçèêó, è ìåòàôèçèêó. Îïèðàÿñü íà ýòè óíèâåðñàëüíûå êàòåãîðèè,
èññëåäîâàòåëü è âîññîçäàåò íàöèîíàëüíûé ìèð Ïîëüøè. Ïðåæäå âñåãî,
ââîäèòñÿ ïîíÿòèÿ ïîëüñêîñòü è ïîëüñòâî. Ïåðâîå îòíîñèòñÿ ê ñôåðå
äóõîâíîãî, âòîðîå  ñîâîêóïíîñòü ìàòåðèàëüíî-òåëåñíîãî. Ïðè ýòîì îäíî
íåèçáåæíî ïåðåòåêàåò â äðóãîå.
Â ìîåì ïðåäñòàâëåíèè, íàèáîëåå óÿçâèìîé ÷àñòüþ ðàçìûøëåíèé
àâòîðà ÿâëÿþòñÿ ðàññóæäåíèÿ î ïîëüñêîì Ëîãîñå, â ÷àñòíîñòè,
î ôîíåòè÷åñêîé ñòîðîíå ÿçûêà. Â ïîëüñêîé ôîíåòèêå Ãà÷åâ ñëûøèò
ïîòåñíåíèå ÷èñòîãî ïðîñòðàíñòâà [...] è àêòèâíîå âòîðæåíèå âëàãîâîçäóõà â íîñîâûõ ãëàñíûõ, ÷òî áåññïîðíî, è ïðåâàëèðîâàíèå â íèõ
æåíñêîãî íà÷àëà (ñ ÷åãî áû ýòî?). Â òî æå âðåìÿ îòñóòñòâèå ðåäóêöèè
ãëàñíûõ â áåçóäàðíûõ ñëîãàõ, êàê ýòî èìååò ìåñòî â ðóññêîì ÿçûêå,
ñâèäåòåëüñòâóåò ÿêîáû î ñòèõèè Îãíÿ, áîëåå ýíåðãè÷íîì õàðàêòåðå ïîëÿêà.
Îòñþäà äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî â ïîëüñêîñòè íåò ÷èíîïî÷èòàíèÿ, òîãäà
êàê â Ðîññèè ÷åòêî ðàçãðàíè÷èâàåòñÿ òû íà÷àëüíèê  ÿ äóðàê, ÿ íà÷àëüíèê
 òû äóðàê, èáî â ðóññêîì ÿçûêå óäàðíûé, ïðîèçíîñèìûé îò÷åòëèâî,
÷òèòñÿ êàê Ãëàâíûé, óâàæàåìûé, à îñòàëüíûå ãëàñíûå, ðåäóöèðîâàííûå,
âîñïðèíèìàþòñÿ êàê íè÷òîæíûå ñëóãè. Òàêèå âûâîäû êàæóòñÿ äîâîëüíî
ðèñêîâàííûìè.
Øèïÿùèå, êîòîðûõ òàê ìíîãî â ïîëüñêîé ðå÷è, òðàêòóþòñÿ Ãà÷åâûì êàê
çàãàøåíèå Îãíÿ Âëàãî-Âîçäóõîì (îãîíü â âîäå, ìóæñêîå  â æåíñêîì), â òî
æå âðåìÿ øèïÿùèå â ðóññêîì ÿçûêå  ýòî ïîðîæäåíèå Ìàòåðè-ñûðîé çåìëè.
Åñëè ýòî óòâåðæäåíèå îñíîâûâàåòñÿ íà èíòóèòèâíîì ÷óâñòâîâàíèè àâòîðà,
òî õîòåëîñü áû è êàêîé-òî àðãóìåíòàöèè. Òåì áîëåå, ÷òî íåêîòîðûå âûâîäû,
ñäåëàííûå íà îñíîâå ôîíåòèêè ïîëüñêîãî ÿçûêà, ïðèõîäÿò â ïðîòèâîðå÷èå
ñ òåìè, ÷òî ñäåëàíû íà èíîì îñíîâàíèè. Òàê, íà ðàñïðîñòðàíåííîñòè
øèïÿùèõ ñòðîèòñÿ âûâîä, ÷òî íè÷òî íå ìîæåò áûòü â ÷èñòîì âèäå, â ñâîåé
4

Ibidem, ñ. 11.
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ôîðìå, íî  â ñìåøåíèè ñ ïðî÷èì âñåì: ñî ñðåäîþ, ñ áëèæíèìè; íåò
÷èñòîòû ëè÷íîñòè è èíäèâèäóàëèçìà, íî ïåðåïëåòåííîñòü è óâÿçàííîñòü5,
à ÷åðåç íåñêîëüêî ñòðàíèö ÷èòàåì èíîå óòâåðæäåíèå: êàæäûé ÷åëîâåê
 îòäåëüíîå äåðåâî è öåíåí èìåííî ñâîåé ñàìîñòüþ.
Ôèêñèðîâàííîå óäàðåíèå íà ïðåäïîñëåäíåì ñëîãå ïîäâîäèò àâòîðà
ê ìûñëè, ÷òî â ïîëüñêîì Êîñìî-Ëîãîñå âàæíà ñåðåäèíà, öåíòð, ìåðà, òîãäà
êàê â ðóññêîì íåôèêñèðîâàííîå óäàðåíèå îçíà÷àåò íåïðèêðåïëåííîñòü
ê öåíòðó, ðàñõðèñòàííîñòü, ñâîáîäó-âîëüíèöó, ÷òî, êàê ìû çíàåì, íå
ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåàëüíîñòüþ îòíîøåíèé â ðóññêîì Ìèðå, ãäå ÷åòêî
ðàçäåëÿþòñÿ öåíòð è ïåðèôåðèÿ, ãîðîä êàê öåíòð è äåðåâíÿ-îêîëèöà,
ìîíàðõèÿ êàê íàèáîëåå ðóññêàÿ ôîðìà ãîñóäàðñòâåííîñòè, â ïàòðèàðõàëüíîé ñåìüå  ãëàâà è îñòàëüíûå ÷ëåíû è ò.ä.
Ñðàâíèâàÿ ïîëüñêèé è ðóññêèé ÿçûêè, Ãà÷åâ îòìå÷àåò, ÷òî â ðóññêîì
ÿçûêå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî íàðå÷èé äëÿ âûðàæåíèÿ ìåñòà (ãäå, íèãäå,
âåçäå, çäåñü, òàì), òàê æå êàê è äëÿ âûðàæåíèÿ íàïðàâëåíèÿ (êóäà, òóäà,
ñþäà, íèêóäà, îòêóäà), à â ïîëüñêîì è ìåñòî è íàïðàâëåíèå âûðàæàþòñÿ
îäíèìè è òåìè æå íàðå÷èÿìè. Îòñþäà âûòåêàåò, ÷òî â ðóññêîì ÊîñìîËîãîñå âàæíû ïðîñòðàíñòâåííûå êîîðäèíàòû è îðèåíòàöèÿ ïî ãîðèçîíòàëè
(äàëü-øèðü), à â ïîëüñêîì  àìîðôíîñòü âíåøíåãî ïðîñòðàíñòâà è ñòÿíóòîñòü âíóòðü, ê ñåáå.
Â ïîëüñêîì ÿçûêå èìååòñÿ ôîðìà 1-îãî ëèöà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà
ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ, à â ðóññêîì, êàê çàìå÷àåò Ãà÷åâ, òàêîé ôîðìû
íåò, ñóáúåêò è îáúåêò ðàçäåëåíû: îäèí ïðèêàçûâàåò  äðóãîé èñïîëíÿåò (Òû
áåðè! Âû áåðèòå!).
Ýòîò ìîìåíò  àâòàðêèè, ñàìîïîâåëåíèÿ è ñàìîóïðàâñòâà,
ñàìîîáëàäàíèÿ è ñàìîñòè âîîáùå  âàæíàÿ îòìåòèíà Ïîëüñêîñòè: èíäèâèä,
õîòÿ è âûñòóïàåò â ñâÿçè ñî ñðåäîé è êàê åå ôóíêöèÿ, íî áîëåå ñàì,
ñàìîîðãàíèçîâàí è ñàìîçàêîíåí: ñàì ñåáå ïðèêàçûâàòü è óïðàâëÿòü ñîáîþ
ìîæåò, áûòü ñàì ñåáå ãîñïîäèí6.
Íî âåäü â ðóññêîì ÿçûêå òîæå ñóùåñòâóþò ðå÷åâûå ôîðìû Áåæèì!,
Áåðåì!, Ìîë÷èì!, Ïèøåì! è ò.ä., òî åñòü ýòî íå ñîâñåì êîððåêòíàÿ
ïîñûëêà äëÿ ñòîëü çíà÷èòåëüíûõ âûâîäîâ. Õîòÿ äðóãèå îñíîâàíèÿ
äåéñòâèòåëüíî ïîçâîëÿþò âûäåëèòü òàêóþ ÷åðòó Ïîëüñêîñòè, êàê ñàìîñòü.
Â êàæäîì ÿçûêå òèï îáðàùåíèÿ ê äðóãîìó, èíîìó, íåçíàêîìîìó èëè
ñîáåñåäíèêó ôèêñèðóåò îñîáåííîñòè è Ëîãîñà, è Ïñèõåè. Ôîðìà îáðàùåíèÿ
5
6

Ibidem, ñ. 37.
Ibidem, ñ. 78.
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pan, pani, pañstwo ñ 3-èì ëèöîì ãëàãîëà ñòàâèò ïðåãðàäó ôàìèëüÿðíîñòè,
ïîä÷åðêèâàåò çíà÷åíèå è çíà÷èìîñòü êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà, åãî
åäèíè÷íîñòü. Âìåñòå ñ òåì ýòî ïîêàçàòåëü ñòàòóñà êàæäîãî â åãî æå ãëàçàõ,
åãî ñàìîñòè (ñàì ñåáå ïàí, ãîñïîäèí). Î÷åíü âåðíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìûñëü
î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî  ïàíüñòâî ñòîèò íå íàä êàæäûì ÷åëîâåêîì,
à ñêëàäûâàåòñÿ èç îòäåëüíûõ åãî ãðàæäàí-ïàíîâ, è êàæäûé ñàì ñåáå
ãîñóäàðñòâî. Ýòà ìûñëü ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîýìîé Ñëîâàöêîãî ßí Áåëåöêèé:
Íàø ïîëüñêèé êðàé  ãîòè÷åñêàÿ áàøíÿ:
Â íåé òûñÿ÷à êîëîíí  ïîäïîðà â õðàìå.7

Ýòà çíà÷èìîñòü êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà ñîîòíîñèòñÿ ñ òåì, ÷òî
â ïîëüñêîì Êîñìîñå îñîáîå çíà÷åíèå èìååò êàæäîå äåðåâî. Â Ïàíå Òàäåóøå
Ìèöêåâè÷ ðàçâîðà÷èâàåò ïàíîðàìó ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè, ïåðåáèðàÿ
íàçâàíèÿ äåðåâüåâ, ëþáîâíî îïèñûâàÿ êàæäîå, êàê îïèñûâàåò ôàìèëèè
øëÿõåòñêèõ ðîäîâ: Äåðåâüÿ, ñâåðñòíèêè, äðóçüÿ êíÿçåé ëèòîâñêèõ...,
 îáðàùàåòñÿ Ìèöêåâè÷, óïîäîáëÿÿ äåðåâî ÷åëîâåêó. Ýòî êîðåííûì
îáðàçîì îòëè÷àåòñÿ îò ðóññêîãî ñàìîñîçíàíèÿ, ãäå ðå÷ü èäåò íå îá
îòäåëüíîì äåðåâå, à î ëåñå êàê ñèìâîëå è ìåòàôîðå ðóññêîé ñîáîðíîñòè.
Ïîäîáíîå ñîîòíîøåíèå åäèíè÷íîãî è îáùåãî, öåëîãî âûâîäèòñÿ
Ãà÷åâûì èç íàçâàíèé ñòðàíû è ïðåäñòàâèòåëÿ åå, êàê òåïåðü ãîâîðÿò,
çàãëàâíîé íàöèè. Polska (Ïîëüñêà)  ýòî æå ïðèëàãàòåëüíîå (â êðàòêîé
ôîðìå). À Polak  ñóùåñòâèòåëüíîå. Â Ðîññèè íàîáîðîò: Ðóñü, Ðîññèÿ
 ñóùåñòâèòåëüíîå, ñóáñòàíöèÿ, à «ðóññêèé»  àòðèáóò, ôóíêöèÿ, ñëåäñòâèå
ïðîèçâîäíîå. [...] Âîò ïåðñîíàëèñòè÷åñêèé ìåíòàëèòåò!8
Äëÿ ïîëüñêîãî Ëîãîñà õàðàêòåðíî îáðàùåíèå íå ê èñòî÷íèêó,
â ïðîøëîå, à ê öåëè, â áóäóùåå: ðóññêîìó âîïðîñó ïðè÷èíû ïî÷åìó?
ñîîòâåòñòâóåò dlaczego?, ò.å. äëÿ ÷åãî? çà÷åì?, ìîäóñ ïðè÷èíû çàìåíÿåòñÿ
ìîäóñîì öåëè. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, àâòîð íåñêîëüêî ðàç ïîä÷åðêèâàåò
îáðàùåííîñòü âíèìàíèÿ íàçàä, â ïðîøëîå, âèäåíèå áóäóùåãî èìåííî èç
ïðîøåäøåãî, ïîïûòêè ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ â èñòîðèè.
Íåò íè÷åãî ñëàùå äëÿ ïîëüñêîãî Ëîãîñà, êàê êîâûðÿòüñÿ â «Àõ, åñëè
áû òîãäà ïðîèçîøëî íå òàê, íî èíà÷å?» [...] íàñòîÿùåå, êîòîðîå ñîäåðæèò
â ñåáå ïîòåíöèè Áóäóùåãî  íî íå â ñåáå, à â ïðîøåäøåì, è, ñòàëî áûòü,
íåêóþ èíóþ âîçìîæíóþ èïîñòàñü ñàìîãî ñåáÿ, íûíåøíåãî, íàñòîÿùåãî,
7
8

Þ. Ñëîâàöêèé, Èçáðàííîå, Ìîñêâà 1946, ñ. 68.
Ã. Ãà÷åâ, op.cit., ñ. 205.
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 âîò Âðåìÿ-íàêëîíåíèå îñìûñëåíèÿ âñåãî â Ïîëüñêîì Ëîãîñå9, ýòî Future
in the Past  Áóäóùåå â Ïðîøåäøåì. Ïðè ýòîì ïðîøëîå îòíþäü íå ó÷èò, íå
ñòàíîâèòñÿ îïûòîì. Êàæäîå ïîêîëåíèå ïðîõîäèò ñâîé ïóòü ïðîá è îøèáîê,
îòáðàñûâàíèÿ íå-Èñòèííîãî, è ïîïûòêè ïðèáëèæåíèÿ ê Èñòèíå-Àáñîëþòó.
Â ïðîøëîì íå èùóò ïðè÷èí, â ïîçíàíèè Èñòèíû íåò ïîñòóïàòåëüíîñòè,
ñâÿçè íà÷àë è êîíöîâ. Ãà÷åâ âåðíî óëàâëèâàåò õàðàêòåðíóþ ÷åðòó ïîëüñêîãî
ïóòè: ñïîñîáíîñòü ñàìîíà÷èíàòüñÿ îò ëþáîãî ìåñòà âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå, òóò íåò ïðåäåëà è çàêîíà, à ìèëîñòü-ëþáîâü è ñâîáîäà-áëàãîäàòü:
ñðàçó ìîæíî âûéòè íà èñòèíó. À ìîæíî è íèêîãäà10.
Îïèðàÿñü íà ñèíòåòè÷íîñòü ïîëüñêîãî ÿçûêà, Ãà÷åâ âûñêàçûâàåò
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ïîëüñêèé Ëîãîñ áîëüøå ñâÿçàí ñ Áûòèåì, ñ Ãîíèåé
(ïîðîæäàåìîñòüþ, à íå ñîòâîðåííîñòüþ), ñ ðàñòâîðåííîñòüþ ×åëîâåêà
â Ïðèðîäå, òîæäåñòâîì Ìàòåðèè è Äóõà.
Ãà÷åâ öèòèðóåò À. Ìèöêåâè÷à, êîòîðûé â ïîëüñêîì Ëîãîñå íàõîäèò
ñâÿçè ñ Êîñìîñîì-ïðèðîäîé, óêàçûâàÿ, ÷òî â ïîëüñêîì ÿçûêå, êàê è âî
ìíîãèõ ñëàâÿíñêèõ, ñëîâà â ïðåäëîæåíèè íå çíàþò óñòîé÷èâîãî ïîðÿäêà,
à ðàñïîëàãàþòñÿ ïðîèçâîëüíî, â ýòîì îòíîøåíèè ñëàâÿíñêàÿ ðå÷ü ïîõîæà íà
ïðèðîäó Ïîëüøè.
Îñíîâó ïîëüñêîãî Êîñìîñà Ãà÷åâ âèäèò â äîìèíèðîâàíèè íàäî âñåìè
ñòèõèÿìè Âîäû è Âîçäóõà, êîòîðûå çäåñü ïðåäñòàþò â ñâîåé íåðàçäåëüíîñòè
êàê Âëàãî-Âîçäóõ. Ýòîò Âëàãî-Âîçäóõ îáâîëàêèâàåò, îòñûðåâàåò Çåìëþ,
Äóøó, âëèÿåò íà Äóõ ïîëÿêà. Îòñóòñòâèå Ïóñòîòû è ðîëü Ñðåäû â ïîëüñêîì
Êîñìîñå ôîðìèðîâàëèñü èñòîðè÷åñêè, ò.ê. â ãåîïîëèòè÷åñêîì ïëàíå Ïîëüøà
íàõîäèëàñü ïîä äàâëåíèåì íåìöåâ ñ Çàïàäà, øâåäîâ ñ Ñåâåðà, òóðîê è òàòàð
ñ Þãà, Ðîññèè ñ Âîñòîêà.
Ïîëüñêèé Êîñìîñ åñòü íåêîå ìàðåâî Áûòèÿ, íàäçåìíîå â îñíîâíîì, ñî
ñòèõèåé çåìëè íå íàòâåðäî ñâÿçàííîå, òàê ÷òî çåìëè ìîæåò òóò áûòü áîëüøå
(êàê â Ðå÷è Ïîñïîëèòîé) èëè ìåíüøå (êàê ïîñëå ðàçäåëà), íî Ïîëüñêîñòü
 íå â êâàäðàòíûõ êèëîìåòðàõ, à â âîç-äóõå è â ñåðäöå, êàê â Ïîëüñêîì
ïèëèãðèìå Ìèöêåâè÷à è ó ññûëüíûõ â Ñèáèðü ïîëÿêîâ11.
Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ Ïîëüñêîñòè òåì íå ìåíåå óâÿçûâàåòñÿ ñ èñòîðèåé
Ïîëüøè ïî çàêîíàì ôîðìàëüíîé ëîãèêè, êàê òåçèñ, àíòèòåçèñ è ñèíòåç.
Â ýòîì ïëàíå äî XVIII â. íåçàâèñèìîñòü êàê Áîãîì äàííîñòü, XIX â.  ïîòåðÿ
íåçàâèñèìîñòè òåððèòîðèè, çàòî ðîìàíòèçì äóõà, ñàìîïîçíàíèå ÷åðåç
ñòðàäàíèå, âûñøèé ðàñöâåò òâîð÷åñòâà, íà÷àëî ÕÕ âåêà  èçæèâàíèå
9
10
11

Ibidem, ñ. 155, 156.
Ibidem, ñ. 106.
Ã. Ãà÷åâ, op.cit., ñ. 252.
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ðîìàíòèçìà, òî îáðåòåíèå (â 19191939 ã.ã.), òî îòíîñèòåëüíàÿ ïîòåðÿ
ñâîáîäû è âíîâü åå îáðåòåíèå. Òåçèñ è àíòèòåçèñ ïðîñëåæèâàþòñÿ
è â ëèòåðàòóðå. Ðîìàíòèçì ðàííåãî Ìèöêåâè÷à ñ îò÷àÿíèåì è îäèíî÷åñòâîì
Áîãîîñòàâëåííîñòè, íà÷àëî ñàìîêðèòèêè â Ïàíå Òàäåóøå, ïðèíÿòèå
æåðòâåííîñòè è ñòðàäàíèÿ â ëèòåðàòóðå âòîðîé ïîëîâèíû XIX â. Ãëàâíûé,
êàê ìíå êàæåòñÿ, âûâîä Ãà÷åâà â ýòîì àñïåêòå, ÷òî Ïîëüñêîñòü çèæäåòñÿ íå
íà ãåîïîëèòè÷åñêèõ è òåððèòîðèàëüíûõ ñîþçàõ, à íà ñîõðàíåíèè äóõà
ïîëüñêîãî â áûòå, ÿçûêå, êóëüòóðå, ýòèêåòå è ýòèêå, òî åñòü Ïîëüñêîñòü
è Ïîëüøà íå ñîâïàäàþùèå ïîíÿòèÿ. Ïîëüñêîñòü ñîõðàíÿëàñü ïîëÿêàìè è çà
ïðåäåëàìè ðîäèíû, è äàæå ðîæäåííûå âíå ïîëüñêîé òåððèòîðèè ïîëÿêè
âûðàæàëè ýòó Ïîëüñêîñòü. Íèãäå ïîëÿêè íå îíåìå÷èâàëèñü è íå
ðóñèôèöèðîâàëèñü; èáî óæå ñèëüíà è íåóñòðàøèìà îáðàçîâàëàñü çà
ïðîøëûå âåêà íàöèîíàëüíàÿ ñóáñòàíöèÿ: áûò è ÿçûê, è äóõ, è îáû÷àé12.
Â íà÷àëå ÕÕ âåêà ðóññêèé ôèëîñîô Í. Áåðäÿåâ òîæå ïèñàë, ÷òî
ïîëÿêè ñîâåðøåííî íå ïîääàþòñÿ àññèìèëÿöèè. Ïîëüñêîå ãîñóäàðñòâî
áûëî ðàçäàâëåíî è ðàçîðâàíî, íî ïîëüñêàÿ äóøà ñîõðàíèëàñü, è ñ åùå
áîëüøåé íàïðÿæåííîñòüþ âûðàçèë ñåáÿ ïîëüñêèé íàöèîíàëüíûé ëèê13.
Ãåîãðàôè÷åñêàÿ ñðåäèííîñòü Ïîëüøè, óìåðåííîñòü êëèìàòà,
ñðåäíåïëîäîðîäíîñòü ïî÷âû, ðàâíîâåñèå ïîëÿ, ëåñà, âîäû îáóñëîâëèâàþò
ÿâëåíèå Ìåðû è Ðèòìà, êîòîðûå íåâîçìîæíî äàæå ñîïîñòàâèòü ñ ðóññêîé
áåñêðàéíîñòüþ-áåçìåðíîñòüþ, äàâÿùåé íà ÷åëîâåêà. Çíàêîâûìè ïîíÿòèÿìè
â ðóññêîì Êîñìîñå ÿâëÿþòñÿ Ïóòü-Äîðîãà è îñíîâíàÿ òî÷êà Ïðîñòðàíñòâà
 Áåðåã, Äîìà  Ïîðîã, âî Âðåìåíè  Êàíóí. Ïðè ýòîì ìàëî âàæíû
Ïðè÷èíû è Öåëè. Îòñþäà òàê çíà÷èì îáðàç ñòðàííèêà, ñêèòàëüöà â ðóññêîé
ëèòåðàòóðå è ðóññêîé æèçíè, èùóùåãî ïðàâäó, ñìûñë, èñòèíó, íî íå
èìåþùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ, â ÷åì æå îíè çàêëþ÷àþòñÿ. Â ïðîñòðàíñòâå
Ïîëüñòâà âñå äåéñòâî ñîâåðøàåòñÿ âíóòðè Äîìà, è çäåñü èìååò îñîáîå
çíà÷åíèå èíòåðüåð ïîëüñêîãî æèëüÿ. Íî Äîì ïîíèìàåòñÿ Ãà÷åâûì íå òîëüêî
êàê æèëèùå, íî êàê Äîì äóøè, Ïñèõî-Êîñìîñ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ óäèâèòåëüíî ãëóáîêèì ñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç Ñâàäüáû
Âûñïÿíñêîãî, ãäå â äåêîðàöèè óñìàòðèâàåòñÿ îñíîâíàÿ àòðèáóòèêà
è àðõåòèïèÿ Ïîëüñêîãî Êîñìî-Ïñèõî-Ëîãîñà14. Âå÷íàÿ öåëü Ïîëüøè êàê áû
çàäàíà àïðèîðíî èñòîðèåé åå. Åþ ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìîñòü, ñâîáîäà. Çíàíèå
ýòîé öåëè ïîðîæäàåò è îñîáûé ãîíîð ïîëÿêà, è åãî íåáðåæíîñòü ê òðóäó,
12
13
14

Ibidem, ñ. 41.
Í. Áåðäÿåâ, Ñóäüáà Ðîññèè, Ìîñêâà 1990, ñ. 243.
Ã. Ãà÷åâ, op.cit., ñ. 134.
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è îñîáîå ïðèñòðàñòèå ê âåñåëüþ, ïèðàì è ñâàäüáàì. È íå ñòðàííèê,
à ïèëèãðèì, çíàþùèé êîíå÷íóþ öåëü ïóòè, ÿâëÿåòñÿ çíàêîâîé ôèãóðîé
Ïîëüñêîñòè.
Â ïîëüñêîì êîñìîñå Ìèðîâîå äðåâî, ïî Ãà÷åâó,  Ëèïà. Âûâîäèò îí ýòî èç
ôðàøåê Êîõàíîâñêîãî, ïîñâÿùåííûõ ÷àðíîëåññêîé Ëèïå  îãðîìíîìó
âåòâèñòîìó äåðåâó, ïîä ñåíüþ êîòîðîãî ìîãëî óêðûòüñÿ íåìàëî ëþäåé. Âûäåëÿÿ
â Ëèïå âàæíîñòü êðîíû, ëèñòâû, àâòîð ñ÷èòûâàåò íåêîòîðûå êà÷åñòâà
ïîëüñêîãî õàðàêòåðà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàòåëÿ, ñ ÷åì òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ,
àðõèòåêòóðà ïîëüñêàÿ ÷óðàåòñÿ ãîòèêè è âñÿêîé îñòðîêîíå÷íîñòè  âêóñ
ïîëüñêèé òÿãîòååò ê áîëüøåé ðîìàíñêîñòè, çàêðóãëåííîñòè, «îáëîñòè»
Êàêîâ, êñòàòè, è îáðàç Ëèïû, åå òåëî. Åå øèðîêèé ëèñò  øèðîêèé æåñò
ïîëüñêîé äóøè. Îíà ñãóùàåò òåíü  êàê ïóñêàåò ïûëü â ãëàçà òùåñëàâíî
ãîñòåïðèèìíûé ïîëÿê: øèêàíóòü è óäèâèòü15.
Â òàêèõ âûâîäàõ áîëüøå ïîýòè÷åñêîé îáðàçíîñòè, ÷åì íàó÷íîé
äîêàçàòåëüíîñòè. Âåäü â ïîýìå Ñëîâàöêîãî ßí Áåëåöêèé, ê êîòîðîé òîæå
îáðàùàåòñÿ àâòîð, åñòü òàêîå ñðàâíåíèå: Íàø ïîëüñêèé êðàé  ãîòè÷åñêàÿ
áàøíÿ. Áåðäÿåâ, ñðàâíèâàÿ ðóññêóþ è ïîëüñêóþ äóøè, òîæå îñîáî âûäåëÿë
ãîòè÷íîñòü, óñòðåìëåííîñòü ââåðõ ïîëüñêîé äóøè.
Èíîãäà Ãà÷åâ ïðîñòî èãíîðèðóåò ïðèìåðû, êîòîðûå íå óêëàäûâàþòñÿ
â ôîðìèðóþùóþñÿ êîíöåïöèþ. Âîîáùå æå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî àâòîð
ïðîïóñòèë ÷åðåç ñâîé íàòóðôèëîñîôñêèé ìåòîä îãðîìíûé ìàòåðèàë ðàçíûõ
ñôåð áûòèÿ ïîëÿêîâ, ñâÿçàâ èõ èíòóèöèåé è ìåòàôîðîé â åäèíûé ÊîñìîÏñèõî-Ëîãîñ Ïîëüñêîñòè. È õîòÿ íå ñî âñåì ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ, â öåëîì
Ïîëüñêîñòü êàê äóõ è äóøà ïîëÿêà îòðàæåíû âåðíî.
Êàêîâà æå Ïñèõåÿ ïîëüñêîñòè? Êàêèå êà÷åñòâà äóøè ïîëÿêà è ïðåäñòàâëåíèÿ
ñåáÿ-â-ìèðå âûñâå÷èâàþòñÿ â òðóäå ïèñàòåëÿ-ôèëîñîôà?
Ïðåæäå âñåãî, âûäåëÿþòñÿ ó÷òèâîñòü, òàêò è ïîäõîä êàê âàæíåéøèå
êà÷åñòâà ïîëüñêîé äóøè. Â ÷èñëå äîñòîèíñòâ, íà êîòîðûå îáðàùàåò
âíèìàíèå Ãà÷åâ, ãàëàíòíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê æåíùèíå, âîñïèòàííàÿ
ñ äåòñòâà, ýìîöèîíàëüíîñòü, îòñóòñòâèå çàñòåí÷èâîñòè êàê íåêîåãî êîìïëåêñà
íåïîëíîöåííîñòè.
Âûâîäû Ãà÷åâà âî ìíîãîì ïåðåêëèêàþòñÿ ñ òåì, ÷òî ïèñàë Áåðäÿåâ.
Ðóññêèé ôèëîñîô çàìå÷àë: Â òèïè÷íîé ðóññêîé äóøå åñòü ìíîãî
ïðîñòîòû, ïðÿìîòû è áåñõèòðåííîñòè, åé ÷óæäà âñÿêàÿ àôôåêòàöèÿ, âñÿêèé
âçâèí÷åííûé ïàôîñ, âñÿêèé àðèñòîêðàòè÷åñêèé ãîíîð, âñÿêèé æåñò. [...] Ñîâñåì
èíàÿ äóøà ïîëüñêàÿ. Ïîëüñêàÿ äóøà  àðèñòîêðàòè÷íà è èíäèâèäóàëèñòè÷íà äî
15

Ibidem, ñ. 77.
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áîëåçíåííîñòè, â íåé òàê ñèëüíî íå òîëüêî ÷óâñòâî ÷åñòè, ñâÿçàííîå
ñ ðûöàðñêîé êóëüòóðîé, íåâåäîìîé Ðîññèè, íî è äóðíîé ãîíîð. Ýòî
íàèáîëåå óòîí÷åííàÿ è èçÿùíàÿ â ñëàâÿíñòâå äóøà, óïîåííàÿ ñâîåé
ñòðàäàëü÷åñêîé ñóäüáîé, ïàòåòè÷åñêàÿ äî àôôåêòàöèè. Â ñêëàäå ïîëüñêîé
äóøè ðóññêèõ âñåãäà ïîðàæàåò óñëîâíàÿ ýëåãàíòíîñòü è ñëàäîñòü,
íåäîñòàòîê ïðîñòîòû è ïðÿìîòû è îòòàëêèâàåò ÷óâñòâî ïðåâîñõîäñòâà
è ïðåçðåíèÿ, îò êîòîðûõ íå ñâîáîäíû ïîëÿêè16.
Íî Ãà÷åâ íå ïðîñòî êîíñòàòèðóåò íàëè÷èå òåõ èëè èíûõ ÷åðò õàðàêòåðà
ïîëÿêà. Îí îáúÿñíÿåò èõ ïîÿâëåíèå èñòîðè÷åñêè è ãåîïîëèòè÷åñêè.
Â ïîëüñêîì õàðàêòåðå âûäåëÿþòñÿ òàêèå ÷åðòû, êàê âçðûâ÷àòîñòü,
âñïûëü÷èâîñòü, ñïåñü è ãîíîð, ñâàðëèâîñòü, òùåñëàâèå. Ïîëüñêèé ãîíîð,
øëÿõåòñêèé ãîíîð  ýòè âûðàæåíèÿ ñòàëè â ðóññêîì ñîçíàíèè
ôðàçåîëîãèçìàìè è îòðàæàþò ñòåðåîòèïíîå âîñïðèÿòèå õàðàêòåðà ïîëÿêà.
Ãà÷åâ âûâîäèò ýòè ÷åðòû èç ñâîåîáðàçèÿ Êîñìî-Ëîãîñà. Â ïåðèîä
íåçàâèñèìîé Ðå÷è Ïîñïîëèòîé ýíåðãèÿ ïîëÿêîâ óõîäèëà íà âíóòðåííèå
ðàñïðè â ñåéìàõ, ïðåðåêàíèÿ ìàãíàòîâ ìåæäó ñîáîé. Âûïåñòîâûâàëîñü
÷óâñòâî çíà÷èìîñòè êàæäîãî ß, ìåðà âñåãî Ëè÷íîñòüþ, ñàìîñòü. Äàæå
â ñåéìàõ ãîñóäàðñòâåííûå ðåøåíèÿ ìîãëè áûòü áëîêèðîâàíû ëèøü îäíèì
íåñîãëàñíûì, èáî ãëàâåíñòâîâàëî íå áîëüøèíñòâî, à ïðàâî âåòî îäíîãî.
Âîçìîæíî, è ýòî ñâÿçàëîñü ñ òåìè ñàìûìè ïîëüñêèì ãîíîðîì è ñïåñüþ. Êàê
ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, íî èìåííî ðàñïàä Ðå÷è Ïîñïîëèòîé, ðàçäåë
è ïîäíåâîëüíîñòü Ïîëüøè ñòàëè ïåðèîäîì íàèáîëüøåãî ðàñöâåòà èñêóññòâà
è ëèòåðàòóðû, ñôîðìèðîâàëè òðàãè÷åñêè-ðîìàíòè÷åñêèé Äóõ ïîëÿêà è öåëü
 Ñâîáîäà Ïîëüøè. Íî îäíîâðåìåííî ðàçâèâàëàñü è äðóãàÿ ÷åðòà:
â ìóæ÷èíå ïîëüñêîì ñèëåí «ðåññàíòèìàí»: ïîèñê íà êîãî áû ñâàëèòü
ïðè÷èíó ñâîèõ ïîðàæåíèé, èñòîðè÷åñêîé íåóäà÷ëèâîñòè, è ÷òî åìó ÷åãî-òî
íå õâàòàåò äëÿ ïîáåäû çåìíîé. È âîò èùåò ðÿäîì â íåìöàõ è ðóññêèõ,
ñîñåäÿõ, âèíû-ïðè÷èíû, íó è â æåíàõ ñâîèõ17.
Ïîíèìàÿ, ÷òî â êàæäîé íàöèîíàëüíîé äóøå åñòü ïîëîæèòåëüíûå
êà÷åñòâà, åñòü è íåäîñòàòêè, Ãà÷åâ íå äàåò íèêàêîé îöåíêè íè ïîëüñêîé, íè
ðóññêîé äóøå. Åìó íå âàæíî îöåíèòü, íóæíî ïîíÿòü. Ïîíèìàíèå ðîæäàåòñÿ
èç ïðîíèêíîâåíèÿ â èñòîðèþ ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé Ïñèõåè, ÷òî
ïðîñëåæèâàåòñÿ ïî âåõîâûì ïðîèçâåäåíèÿì ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû îò
Ìèöêåâè÷à äî Îæåøêè è ïî ìóçûêå Øîïåíà, â êîòîðîé àâòîð ðàññëûøàë
ìîìåíò ïåðåõîäà èç îäíîãî èçìåðåíèÿ Äóøè â äðóãîå.
16
17

Í. Áåðäÿåâ, Ñóäüáà Ðîññèè
Ã. Ãà÷åâ, op.cit., c. 155.

, ñ. 245.
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Halina Niefagina

Îñîáîå çíà÷åíèå â íàöèîíàëüíîì ìèðå ïðèíàäëåæèò îòíîøåíèÿì
÷åëîâåêà ñ Áîãîì è ãîñóäàðñòâîì. Èññëåäóÿ îòíîøåíèÿ ñ Áîãîì, Ãà÷åâ
îáðàùàåòñÿ ê ðîëè Îòöà-Ìàòåðè-Ñûíà â íàöèîíàëüíîì Êîñìîñå, ê òåì
ïîíÿòèÿì, íà îñíîâå êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ îïðåäåëåííûå êîìïëåêñû
(ôðåéäèñòñêî-þíãèàíñêèé ïîäõîä). Ïî åãî ìíåíèþ, â Ïîëüøå àðõåòèï Îòöà
ìàëî çíà÷èì, ïîòîìó ïðåæäå è âëàñòü ïîëüñêîãî êîðîëÿ îãðàíè÷åíà, íèêàê
îí íå òÿíåò íà ðîëü Öàðÿ-áàòþøêè, êàê â Ðîññèè. Òàê æå óìàëåíî çíà÷åíèå
Ñûíà. Ãëàâíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò Ìàòåðè. Ïîëüñêèå ñâÿòûíè  èêîíû
Ìàòåðè Áîæüåé ×åíñòîõîâñêîé è Îñòðîáðàìñêîé êàê áû ñèìâîëèçèðóþò
âêëþ÷åííîñòü Ìàòêè Áîñêîé â Ïñèõî-Êîñìîñ Ïîëüñêîñòè.
Ïîëüñêàÿ Ìàòü  íå ñòðàäàëèöà-Áîãîðîäèöà, ïðåáûâàþùàÿ òîëüêî
â ñàíå Ìàòåðè, íî âå÷íî ìîëîäàÿ-þíàÿ Ìàòü-Ïàíè-Æåíà-Äåâà-Êîðîëåâà.
[...] Çíà÷èò, íå òîëüêî áîæåñòâåííûé è äîìàøíèé ñàí ó Ìàòåðè-Äåâû, íî
è Ñîöèóìíûé, öàðñêèé: Âëàäû÷èöà  è ñâåòñêàÿ îíà. [...] Ñâåðõìåðíî
ìíîãî ëîæèòñÿ íà Æåíñêîå íà÷àëî â Ïîëüøå: åùå è Ïðàâèòåëüíèöåþ áûòü
âî ïîëèòèêå, ìåòàôèçè÷åñêîþ Êîðîëåâîþ  èìåííî òàê: íå íà ïîëèòè÷åñêîì
âèäó, íà ïëîùàäè åå áëóäíîé, à ñçàäè, ïîòàåííî, ïðàâÿ ÷åðåç ëþáîâü
ñóïðóãà è ñûíà18.
Êóëüò Äåâû Ìàðèè Êîðîëåâû íåáåñíîé è ïîêðîâèòåëüíèöû Ïîëüøè
 ýòî ñâîåîáðàçíîå ïðîÿâëåíèå äîìèíèðîâàíèÿ æåíñêîãî íà÷àëà â ÊîñìîÏñèõî-Ëîãîñå ïîëÿêà. Áåðäÿåâ òîæå ïèñàë, ÷òî â ïîëüñêîé äóøå åñòü
ñòðàøíàÿ çàâèñèìîñòü îò æåíùèíû, çàâèñèìîñòü, íåðåäêî ïðèíèìàþùàÿ
îòòàëêèâàþùóþ ôîðìó, åñòü ñóäîðîãà è êîð÷è. Ýòà âëàñòü æåíùèíû,
ðàáñòâî ïîëà ÷óâñòâóþòñÿ î÷åíü ñèëüíî ó ñîâðåìåííûõ ïîëüñêèõ ïèñàòåëåé,
Ïøèáûøåâñêîãî, Æåðîìñêîãî è äð.19.
Îïèðàÿñü íà èñòîðèþ ðàçäåëîâ Ïîëüøè è íà Êíèãè íàðîäà ïîëüñêîãî
è ïèëèãðèìñòâà ïîëüñêîãî Ìèöêåâè÷à, Ãà÷åâ ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî ñóäüáà
Ïîëüøè ïåðåæèâàëàñü êàê ñòðàäàíèÿ Õðèñòîâû, ÷òî ðàçîðâàííàÿ íà ÷àñòè
ìåæäó äðóãèìè ñòðàíàìè Ïîëüøà óïîäîáëÿëàñü ðàñïÿòîìó Õðèñòó. Íå
óìåð Ïîëüñêèé Íàðîä: òåëî åãî ëåæèò âî ãðîáå, è äóøà åãî ïîêèíóëà çåìëþ
[...]. È íà òðåòèé äåíü äóøà âåðíåòñÿ â òåëî ñâîå, è Íàðîä âîññòàíåò èç
ìåðòâûõ, è âñå íàðîäû Åâðîïû âûâåäåò èç íåâîëè20.
Óðàâíèâàíèå ñåáÿ ñ Õðèñòîì ïîðîæäàëî ïàôîñ ñòðàäàíèÿ è æåðòâû,
îñîçíàíèÿ ñâîåé îñîáîé ìèññèè. Íî è ïèòàëî ãîðäûíþ, ðîæäàþùóþ
ïðåçðåíèå ê äðóãèì íàðîäàì. È Áåðäÿåâ, è Ãà÷åâ îòìå÷àþò áóëüøóþ
18
19
20

Ã. Ãà÷åâ, op.cit., c. 45.
Í. Áåðäÿåâ, op.cit., ñ. 245.
À. Ìèöêåâè÷, Êíèãà íàðîäà ïîëüñêîãî è ïîëüñêîãî ïèëèãðèìñòâà, Ìîñêâà 1918, ñ. 17.
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÷èñòîòó ïîëüñêîãî ìåññèîíèçìà ïî ñðàâíåíèþ ñ ðóññêèì èìåííî ïîòîìó,
÷òî îí âûøåë èç ïåðåæèâàíèÿ ñòðàäàíèÿ è æåðòâåííîñòè è íå áûë ñâÿçàí
ñ ãîñïîäñòâîì ãîñóäàðñòâà â ìèðå.
Ñðàâíèâàÿ îòíîøåíèå ê Áîãó è îùóùåíèå ñåáÿ â Áîãå ó ðóññêèõ è ïîëÿêîâ,
ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ðóññêàÿ äóøà ðàñïëàñòûâàåòñÿ ïåðåä Áîãîì, â íåé åñòü
ñìèðåíèå, íî ìàëî æåðòâåííîñòè. Ýòî ïðàâîñëàâíûé äóõîâíûé òèï. Ïîëüñêàÿ
äóøà óñòðåìëåíà ïî âåðòèêàëè (çíàêîâà è êîñòåëüíàÿ ãîòèêà) â ïåðåæèâàíèå
ïóòè Õðèñòà è æåðòâåííîñòè. Ýòî êàòîëè÷åñêèé äóõîâíûé òèï.
Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíûé ìåññèîíèçì ñîñòîèò â îñîáûõ îòíîøåíèÿõ
ñ ïîëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòüþ. Ïîëüøó ëþáÿò è æåðòâóþò åé ñîáîé, íî
âñåãäà, ïî âûðàæåíèþ Ãà÷åâà, ïîëÿê öåííåå Ïîëüøè. Óæå óïîìèíàâøèéñÿ
ßí Áåëåöêèé Ñëîâàöêîãî òîìó ïðèìåð:
Íàø ïîëüñêèé êðàé  ãîòè÷åñêàÿ áàøíÿ:
Â íåé òûñÿ÷à êîëîíí  ïîäïîðà â õðàìå;
Ïóñòü âûïàäåò îäíà  êàêîþ ñèëîé
Òû ñäåðæèøü õðàì? Âñå ëÿæåò ãðóäîé ïðàõà!21

Ïîëüøà ïîíèìàåòñÿ êàê ñîñòîÿùàÿ èç ïîëÿêîâ, è íåäàðîì èç ãèìíà
âûâîäèòñÿ, ÷òî çàëîã ñóùåñòâîâàíèÿ Ïîëüøè  ñóùåñòâîâàíèå êàæäîãî
ïîëÿêà: Jeszcze Polska nie zginê³a, kiedy my ¿yjemy. Â ðóññêîì ÏñèõîËîãîñå íàîáîðîò: ìû íå ïîãèáíåì, ïîêà æèâà ðîäèíà, æèëà áû ñòðàíà
ðîäíàÿ, è íåòó äðóãèõ çàáîò, áûëà áû òîëüêî ðîäèíà æèâà, âåäü ðóññêèé
÷åëîâåê ïðåä ðîäèíîé âå÷íî â äîëãó. Ãà÷åâ ôîðìóëèðóåò, êàçàëîñü áû,
ïàðàäîêñàëüíûé òåçèñ: ÷åì ìåíüøå Ïîëüøè  òåì áîëüøå ïîëÿêà. Íî îí
óëàâëèâàåò ýòó ïðîòèâîðå÷èâóþ çàâèñèìîñòü, ñëîæèâøóþñÿ èñòîðè÷åñêè,
êîãäà ïîòåðÿ ïîëüñêèõ òåððèòîðèé è íåçàâèñèìîñòè ïîðîæäàëà âñïëåñê
íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ, ãîðäîñòè ñâîåé ïîëüñêîñòüþ è ñîõðàíåíèåì
åå â ñàìûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ. È íàîáîðîò: âíåøíåå áëàãîïîëó÷èå
Ïîëüøè ïðèâîäèëî ê ðàññëàáëåííîñòè, óïîâàíèþ íà æèçíü ýäåñü è ñåé÷àñ,
ðàñòðàòó ñèë áåç öåëè.
Ñðàâíèâàÿ ñóäüáó Ðîññèè è ñóäüáó Ïîëüøè, Ãà÷åâ ãîâîðèò: Ðîê Ðîññèè
 Åäèíîå, åäèíîäóøèå è åäèíîìûñëèå  îò áåçðàçëè÷èÿ Áûòèÿ è ÷åëîâåêà
Ðîê Ïîëüøè  ìíîæåñòâåííîñòü  âîëü è ñîçíàíèé è ñòðàñòíûõ
çàèíòåðåñîâàííîñòåé  è ïðàâîìî÷èå êàæäîãî ãëàãîëàòè22. Íàâåðíîå, â ýòîì
è ñîñòîèò îñíîâíîå îòëè÷èå äâóõ òèïîâ ñëàâÿíñêîãî Êîñìî-Ïñèõî-Ëîãîñà.
21
22

Þ. Ñëîâàöêèé, Èçáðàííîå, Ìîñêâà 1946, ñ. 6869.
Ã. Ãà÷åâ, op.cit., c. 60.
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Ñóùåñòâåííî âàæíûì èòîãîì êíèãè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Ãà÷åâ íà îñíîâå
ìíîãîâåêòîðíûõ èññëåäîâàíèé ñìîã îïèñàòü îñîáåííîñòè Ïîëüñêîãî
Êîñìîñà, ïîëüñêîé ìåíòàëüíîñòè, ñêëàäûâàâøèåñÿ íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ.
Êîíå÷íî, â óñëîâèÿõ èíòåãðàöèè è ãëîáàëèçàöèè ïðîèñõîäÿò íåêîòîðûå
èçìåíåíèÿ, ìóòàöèè íàöèîíàëüíûõ ìèðîâ, íî êîðåííûå ñâîéñòâà îñòàþòñÿ
íåèçìåííûìè, îïðåäåëÿÿ ëèöà íå îáùåå âûðàæåíüå êàæäîé íàöèè.
Streszczenie
Polski narodowy obraz wiata w interpretacji G. Gaczewa: polemiczne i stereotypowe
Ksiê¿ka G. Gaczewa S¹siedzi Rosji. Polska  Litwa  Estonia kontynuuje seriê rozwa¿añ
autora o osobliwociach obrazu wiata ró¿nych narodowoci. Zasadniczymi pojêciami w tym systemie wed³ug Gaczewa s¹ Kosmos, Psyche i Logos. Wa¿ne wspó³rzêdne to: Przestrzeñ i Czas, Gonia
(to, co zosta³o stworzone przez Naturê, geneza) i Urgia (to, co zosta³o stworzone przez pracê), mêski
i ¿eñski pocz¹tek, pion i poziom, hierarchia czterech ¿ywio³ów. W oparciu o te uniwersalne kategorie
badacz odzwierciedla narodowy obraz wiata Polski. Przede wszystkim wprowadza takie pojêcia, jak
odnosz¹ca siê do sfery duchowoci polskoæ i materialno-cielesne polstwo.

Summary
Polish national world in G. Gachevs interpretation: disputable and stereotyped
G. Gachevs book Russias neighbours Poland, Lithuania, Estonia continues the authors
reflections on peculiarities of the national world of different peoples. The basic concepts in the
system of G. Gachevs national world are Cosmos, Psyche, Logos. Important coordinates  Space
and Time, Gonia (created by Nature, genesis) and Urgia (created by Labour), male and female
origins, vertical and horizontal, the hierarchy of four elements. The researcher reconstructs the
national world of Poland substantiating on these universal categories. First of all he introduces the
concepts polskost and polstvo. The first one belongs to spiritual sphere, the second is the unity of
material and corporal.
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Metafora lustra w poezji Inny Lisnianskiej
(na podstawie cyklu wierszy Ñòàðîå çåðêàëî)
Dziwi³o go w³asne zachowanie: stawanie naprzeciw lustra
i wyg³upianie siê jak kretyn. Ale pomyla³, ¿e w sumie
wszyscy jednakowo reaguj¹ na lustro, i skonstatowa³ (z³y),
¿e wobec tego wszyscy s¹ idiotami, on równie¿
po prostu sk³ada daninê pospolitoci.
Gabriel Garcia Marquez, Dialog lustra

Okrelona przez Arystotelesa w IV wieku p.n.e. jako przeniesienie nazwy
z jednego obiektu na inny na zasadzie analogii i ponad dwa tysi¹ce lat póniej
przez Georgea Lakoffa jako efekt powi¹zania domen pojêciowych, metafora
lustra bezspornie jest i nie przestaje byæ pierwszoplanowym rodkiem wyrazu
i podstawowym rodkiem komunikacji interpersonalnej. Pozwala wykorzystywaæ
potencjalne mo¿liwoci jêzyka, opieraj¹c siê na wiedzy i wyobrani u¿ywaj¹cego
go cz³owieka. Pozwala poznawaæ nowe za porednictwem starego, nieznane za
porednictwem znanego, gdy¿ jak twierdzi Peter Stockwell, metafora jest podstawowym narzêdziem dzia³ania naszego umys³u1. Nie jest jednak narzêdziem prostym, gdy¿ bior¹c udzia³ w komunikowaniu siê, poddawana jest subiektywnym
percepcjom. Z kolei proces powstawania metafory, czyli rodzenia nowego sensu,
³¹czy siê nie tyle z przenoszeniem, co z odwzorowaniem cech obiektów lub ze
stapianiem znaczeñ, a to jest zawsze równie subiektywne jak jednostkowa, personalna percepcja. Nawet najbardziej niezwyk³e metafory powszedniej¹, bêd¹c
w czêstym u¿yciu. Jak powiedzia³ Heinrich Heine: Kto pierwszy nazwa³ kobietê
ró¿¹, by³ poet¹. Kto to powtórzy³ by³ tylko cymba³em. Jednak potrzeba poznawania i wyra¿ania powoduje, ¿e wci¹¿ mo¿na tworzyæ nowe metafory i proces ten
jest praktycznie nieograniczony.
Metafora, powszechna w jêzyku potocznym i w poezji od czasów antycznych,
zmienia³a siê wraz ze zmieniaj¹cym siê wiatem i nabieraj¹cym dowiadczenia
1

P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków 2006, s. 149.
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cz³owiekiem. Prowadzone równolegle przez jêzykoznawców i literaturoznawców
badania nad metaforami nabra³y rumieñców w 1980 r., kiedy to dziêki Georgowi
Lakoffowi i Markowi Johnsonowi odnalaz³y one przynale¿ne im miejsce w naszym ¿yciu2. Poniewa¿ trudno dzi znaleæ dwóch badaczy u¿ywaj¹cych jednego
wspólnego i w dodatku precyzyjnego okrelenia metafory, w niniejszych rozwa¿aniach nad metafor¹ lustra u Inny Lisnianskiej ograniczymy siê do jej postaci
kanonicznej, wyra¿onej symbolami X to Y. Metafora poetycka, bêd¹c rodkiem
wyrazu artystycznego, nie przestaje byæ nonikiem informacji i narzêdziem komunikacji i jako taka jest obiektem naszego zainteresowania.
Inna Lisnianska  rosyjska poetka pisz¹ca i publikuj¹ca od ponad szeædziesiêciu lat  jest doskona³ym przyk³adem poetyckiej kreatywnoci. Jej twórczoæ
obejmuje ponad dwadziecia tomików poezji. Jak zauwa¿a Natalia Iwanowa,
Ëèñíÿíñêàÿ ïèøåò  íàñòîé÷èâî âíå ìîäû3, chocia¿ moda w jej przypadku
nie okaza³a siê ani kryterium popularnoci, ani uznania. 20 kwietnia 2009 r. Inna
Lisnianska otrzyma³a najwa¿niejsz¹ rosyjsk¹ presti¿ow¹ literack¹ nagrodê  Ïîýò.
Przedmiotem naszej analizy jest cykl wierszy Ñòàðîå çåðêàëî. Obejmuje on
obecnie czternacie wierszy napisanych w 2001 r. i opublikowanych po raz pierwszy w czasopimie literackim Çíàìÿ. W niniejszej pracy korzystamy z wydania
póniejszego, ksi¹¿kowego, ró¿ni¹cego siê od wydania w czasopimie Çíàìÿ4
liczb¹ i wyborem utworów. Wydany trzy lata póniej poetycki tom Ýõî zawiera
cykl Ñòàðîå çåðêàëî poszerzony o trzy wiersze: Ìíèòñÿ ëü ïëàìÿ çîëîòîì
ñåíòÿáðÿ..., Çèìà i Ïîñëå æèçíè ïðîùó ìåíÿ íå ñæèãàòü..., ale bez wiersza
Îòæåëòåâøèé äåí¸ê âñ¸ êîðî÷å..., co zmienia w pewien sposób koncepcjê
ca³oci na korzyæ wersji poszerzonej.
Ka¿dy z czternastu wierszy ma swoj¹ w³asn¹ tematykê, jest oddzieln¹ histori¹, osobn¹ refleksj¹. Elementem je ³¹cz¹cym jest lustro  przedmiot umieszczany
przez poetkê w ró¿nych pomieszczeniach, najczêciej naprzeciw okna. Jest to
jedyna rzecz sta³a w zmieniaj¹cej siê ci¹gle czasoprzestrzeni kolejnych utworów.
Podmiotem lirycznym w wiêkszoci wierszy jest odczuwaj¹ca brzemiê swego
wieku kobieta, która zdaje sobie sprawê z nieuchronnie mijaj¹cego czasu, jednak
jego konsekwencje przyjmuje z godnoci¹ i smutkiem. Cykl jest histori¹ uwiadomionej staroci.
Podmiot liryczny, a wiêc osoba mówi¹ca, wystêpuje tu w doæ nietypowej dla
liryki roli narratora ³¹cz¹cego w sobie dwie ró¿ne funkcje  narratora-wiadka
2
3

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym ¿yciu, Warszawa 1988.
Í. Èâàíîâà, Äëèíà äûõàíèÿ (î ñòèõàõ Èííû Ëèñíÿíñêîé), [w:] È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ýõî,
Ìîñêâà 2005, s. 627.
4 È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ñòàðîå çåðêàëî, Çíàìÿ 2002, nr 4.
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i narratora bezporedniego. Jest to mo¿liwe dziêki stworzeniu przez poetkê sytuacji
pozornej dialogowoci. Interlokutorem podmiotu lirycznego jest wspomniane tytu³owe stare lustro. Nale¿a³oby tu podkreliæ znaczenie epitetu okrelaj¹cego lustro.
Wykracza on bowiem koncepcyjnie poza sugerowane granice ludzkiego procesu
starzenia siê, tzn. nie jest jego analogi¹. W 1969 r. Inna Lisnianska napisa³a utwór
Ñòàðûé òðåëüÿæ, którego bohaterem jest trójdzielna babcina toaletka. To z ni¹
doros³y podmiot liryczny pod postaci¹ dziewczynki z w³asnych wspomnieñ prowadzi dzieciêcy dialog przypominaj¹cy ten z Dialogu lustra Marqueza:
Ðîçîâûé ìðàìîð ñ îðåõîì
Ïîä çåðêàëàìè, è ÿ
Ðîæèöû ñòðîþ ñî ñìåõîì,
Ãðåøíûå ìûñëè òàÿ5.

Mamy wiêc do czynienia z jednej strony z personifikowan¹ staroci¹ w formie lustrzanego odbicia, na zasadzie stare lustro  obraz staroci, a z drugiej
 ze starym, wiekowym, zabytkowym, pami¹tkowym przedmiotem, którego w³asny wiek nie ma ¿adnego zwi¹zku z wiekiem wizerunku. Epitet ten nie wyczerpuje jednak ca³ego znaczenia przypisywanego lustru. Personifikacja daje martwemu
przedmiotowi przede wszystkim wiadomoæ obserwacji wiata znajduj¹cego siê
na wprost i chêæ opowiadania o nim, wiek za sugeruje dowiadczenie. Bezporedni¹ wypowied lustra s³yszymy jednak tylko w jednym wierszu cyklu
 Ìîíîëîã çåðêàëà. Chocia¿ to ono jest narratorem wszechwiedz¹cym, dzieli siê
swoimi refleksjami wy³¹cznie za porednictwem podmiotu lirycznego:
Çåðêàëî, âèäèìî, ñëèøêîì óñòàëî,
Õîòü è íàïðîòèâ àïðåëüñêèõ ðàì.
Âèäèìî, âñ¸, ÷òî î ìèðå óçíàëî,
Ñòàðîå çåðêàëî ïîðàññêàçàëî
Ìíå, ÷òîáû ÿ ðàññêàçàëà âàì6.

Jednak nie tylko na tym polega relacja miêdzy nimi  lustro jest swoistym
alter ego podmiotu lirycznego i ta wzajemna zale¿noæ znajduje swój wyraz ju¿
w rozpoczynaj¹cym cykl prologu (Ïðîëîã). Podmiot i lustro poznajemy w momencie, gdy oboje s¹ ju¿ starzy. Wyra¿a to stosunek czasowy zamkniêty pomiêdzy okreleniami ïðåæäå i áîëåå, które informuj¹, ¿e co, co by³o kiedy,
wiêcej nie nast¹pi.
5
6

È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ýõî..., s. 32.
Ibidem, s. 518.
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Podmiot liryczny cyklu doznaje pewnego rozdwojenia  z jednej strony jest
ona wiadoma swego istnienia w konkretnej czasoprzestrzeni, swego ¿ycia i doznañ, z drugiej jest wiadoma swego obrazu, którego dowiadcza jako innego
ja. Podobne odczucie ma bohater Marqueza bior¹cy udzia³ w dialogu ze swym
odbiciem. Wra¿enie nierównoczesnoci wykonywanych ruchów powoduje pewnego rodzaju grê, która w zale¿noci od interpretacji albo to rozdwojenie potwierdza,
albo jest jego wynikiem: Umiechn¹³ siê (umiechn¹³ siê). Pokaza³ sobie samemu
jêzyk (pokaza³ temu rzeczywistemu jêzyk). Ten w lustrze mia³ bia³y, ob³o¿ony.
«Masz niestrawnoæ», zawyrokowa³ robi¹c grymas. Znowu siê umiechn¹³ (znowu siê umiechn¹³)7. W koñcu czytelnik przestaje odró¿niaæ, kto znajduje siê
w lustrze, a kto przed nim. U Lisnianskiej takiego problemu nie ma. Ca³y czas
zdajemy sobie sprawê z tego, kto mówi w danym momencie. Personifikacja lustra
polega na wyposa¿eniu go w ludzkie umiejêtnoci  ogl¹dania, poznawania, rozumienia, percepcji, wydawania s¹dów. Lustro nie przestaje byæ jednak lustrem,
którego podstawowym zadaniem jest odbijanie wszystkiego, co siê przed nim
znajduje. Rozpoczynaj¹cy cykl wiersz Ïðîëîã jest w ca³oci metafor¹, której sens
podmiot liryczny objania nastêpuj¹co:
Ïðåæäå óìåíüå â ñåáÿ âñìîòðåòüñÿ
Äàâàëî ìíå, êàê íè ñòðàííî, ñïîñîáíîñòü
Ïîíÿòü ñâî¸ è ÷óæîå ñåðäöå,
Óâèäåòü ëèöà è âåùè ïîäðîáíîñòü,
Ãðàíèöó ìåæ çåðêàëîì è ñòåêëîì,
Ìåæ òî÷êîé çðåíèÿ è óãëîì8.

Sprowadzaj¹c stosunek podmiotu lirycznego i lustra do stanu podstawowego
otrzymamy schemat  JA TO LUSTRO, gdzie JA jest tematem, a LUSTRO
nonikiem rzutowania metaforycznego. Tak wiêc JA jest LUSTREM, a JA to
cz³owiek, wiêc cz³owiek jest lustrem, lustro jest stare, JA jest STARYM LUSTREM. LUSTRO generalnie pokazuje wizerunek tego, co jest umieszczone
przed nim. Cz³owiek-lustro patrzy w siebie, lecz widzi to, co jest naprzeciw, czyli
ca³y wiat. Umiejêtnoæ bycia lustrem polega na wiernoci wizerunku, na analogii.
Umiej¹c oceniaæ siebie, podmiot umie tak¿e oceniaæ innych. Poetka czêsto
umieszcza lustro naprzeciw okna. S¹ to dwa przedmioty, w które cz³owiek patrzy,
chocia¿ ze wzglêdu na ró¿ne funkcje, cel patrzenia jest inny. Metonimiczne okrelenie okna jako szk³a podkrela przezroczystoæ jako jego g³ówn¹ cechê. Umiesz7
8

G. G. Marquez, Dialog lustra, Warszawa 1998, s. 49.
È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ýõî..., s. 505.
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czaj¹c dwa szklane przedmioty naprzeciw siebie, podmiot wyranie je ró¿nicuje
 lustro utrzymuje bliskoæ, okno pozwala siê oddaliæ  a zbli¿anie do jednego
powoduje oddalanie od drugiego. Stare lustro tak jak stary cz³owiek traci ostroæ
swoich zmys³ów. Niemo¿noæ ostrego widzenia oddala od problemu:
Áîëåå ÿ íå ïðåäìåò â ïðåäìåòå,
Íå âèæó ìîðùèí  íè ñâîèõ, íè ìîðÿ,
Íè ïòèö íà âåòâÿõ, íè ëÿãóøåê â êþâåòå,
Íè ñâîåãî, íè ÷óæîãî ãîðÿ,
Íè ñâîåãî, íè ÷óæîãî ëèöà 
Òàê íàñòóïàåò ïðîëîã êîíöà9.

Lustro, które nie widzi, nie odbija, przestaje wype³niaæ swoj¹ funkcjê, przestaje byæ lustrem. Je¿eli na pocz¹tku wiersza mielimy do czynienia z personifikacj¹ lustra, to teraz mamy wyrane uprzedmiatawianie podmiotu, które odwraca
sytuacjê, odbieraj¹c mu cechy lustra.
Cykl pomylany jest tak, ¿e jego kompozycja oddaje myl, któr¹ Inna Lisnianska sprecyzowa³a w innym wierszu napisanym w 2008 r.: Ñòàðîñòü ðàñò¸ò
 ÷åëîâåê óìåíüøàåòñÿ â òåëå10. Tworzy siê pewnego rodzaju logiczna rama,
zgodnie z któr¹ postêpuj¹cy proces starzenia siê cz³owieka polega na jego stopniowym znikaniu. W pierwszym wierszu cyklu (Ïðîëîã) podmiot liryczny zapowiada
swój zbli¿aj¹cy siê koniec jako lustra-obserwatora wiata, które przestaje dostrzegaæ cokolwiek i siebie (Òàê íàñòóïàåò ïðîëîã êîíöà), w ostatnim (Ïîñëå
æèçíè ïðîøó ìåíÿ íå ñæèãàòü...) koniec ju¿ nast¹pi³. Lustro u poetki jest
dowodem na istnienie cz³owieka, tak jak w tradycji ludowej wielu narodów lustrzane odbicie uto¿samiane jest z dusz¹11.
W ka¿dym z pozosta³ych dwunastu wierszy realizowana jest metafora JA TO
LUSTRO. Dok³adnie w rodku cyklu znajduje siê wiersz bêd¹cy kulminacj¹ personifikacji (Ìîíîëîã çåðêàëà). Podmiot liryczny prowadzi dialog z w³asnym lustrem, ale nie jest to jedyne lustro w jej ¿yciu. Pojawia siê ca³a gama przedmiotów, które z racji swej specyficznej powierzchni maj¹ zdolnoæ odbijania obrazu.
Te pozorne  wklês³e, wypuk³e, niestabilne  lustra to oczy, jeziora, ka³u¿e,
pod³ogi, mied klamek, srebro samowarów, niklowana kula, zdobi¹ca ³ó¿ko. Ich
wspóln¹ cech¹ jest niedoskona³oæ odbicia, granicz¹ca ze zniekszta³ceniem, karykatur¹ (×òîá ãëÿäåòüñÿ è ñåáÿ íå óçíàâàòü). Wszystkie je znajdziemy w wierszu Èñêàæåíèå jako analogiê jeszcze jednego lustra, jakim jest poeta. Podmiot
9
10
11

Ibidem.
È. Ëèñíÿíñêàÿ, Çâóê è êàìåíü, Íîâûé ìèð 2009, nr 1.
A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend ¿ydowskich, Warszawa 2003, s. 304.
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liryczny podkrela, ¿e dopiero dowiadczenie ¿yciowe uwiadomi³o jej lustrzan¹
funkcjê poety. Nie jest to nowa metafora  zmienia siê tylko nonik na zasadzie
wariantowoci, jak pisze poetka:
Ñ äîïóñòèìûì èñêàæåíèåì, ãäå ìèð
Ðàñïîëçàåòñÿ. Íî íå ïðîò¸ðò äî äûð12.

Lustro odbija zawsze to, co siê przed nim znajduje. Zmiana obrazu oznacza
zmianê jego miejsca. Inna Lisnianska buduje na tym personifikacjê, której obiektem
jest szalone lustro (Ñàëàìàíäðà). Im wiêkszy jest stopieñ jego personifikacji, tym
szersza jest wspólna przestrzeñ stapiania znaczeñ. W wierszu Áåç ìåíÿ lustro obiektywizuje subiektywny obraz wiata, pozwala podmiotowi zobaczyæ siebie z boku:
Áåç ìåíÿ ñïîêîéíàÿ êàðòèíà
Â çåðêàëå, íî ëèøü âîçíèêíó ÿ, 
Â í¸ì òðåâîæíî, âçâèí÷åííî, ïðóæèííî,
Áóäòî ÷åëîâåê è åñòü ïó÷èíà
Ìåæäó äíîì è íåáîì áûòèÿ13.

Stopienie siê znaczeñ sprawia, ¿e ruch w pomieszczeniu powoduje nie pojawiaj¹cy siê tam podmiot, lecz jego obraz w lustrze. Wiersz Ìîíîëîã çåðêàëà zbli¿a do
siebie maksymalnie podmiot i lustro. Elementem wspólnym staj¹ siê oczy, ¿ywi¹ce
do siebie nawzajem pretensje. Lustro staje siê w koñcu obsesj¹ podmiotu:
Äí¸ì íàáëþäàåò çà ìíîé, íî÷üþ êîïèðóåò ñíû
Ñ òüìîþ ìîèõ ãðåõîâ, ñ ïðîáëåñêàìè âèíû14.

Podmiot odczuwa to jako paradoks  strach przed rozdwojeniem jest jednoczenie têsknot¹ za wspomnieniami, które s¹ odbiciem mijaj¹cego ¿ycia
(Íîñòàëüãèÿ çåðêàëà). Cykl w ca³oci jest tak¿e metafor¹ ujawniaj¹c¹ siê dopiero po przeczytaniu ostatniego wiersza. Teoretycznie nie ma w nim lustra. Podmiot
liryczny wypowiada w nim swój testament. Testament wykonywany jest po
mierci cz³owieka, ale podmiot prosi o jego realizacjê po ¿yciu:
Ïîñëå æèçíè ïðîøó ìåíÿ íå ñæèãàòü 
Ïóñòü íàñûòèòñÿ ÷åðâü, íàñëàäèòñÿ ìàëèííèê.
12
13
14

È. Ëèñíÿíñêàÿ, Ýõî..., s. 506.
Ibidem, s. 510.
Ibidem, s. 512.
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Ïîñëå æèçíè íå ñòàíó ÿ âñïîìèíàòü
Íè ñèðîòñêèõ ëåò, íè äóøåâíûõ êëèíèê15 .

Inna Lisnianska, uto¿samiaj¹c ¿ycie z mo¿liwoci¹ bycia ¿ywym lustrem,
rozszerza znaczenie metafory JA TO LUSTRO. Wiersz jest ideowym podsumowaniem cyklu. Podmiot liryczny, rozdarty pomiêdzy to, kim siê czu³ i to, kim
chcia³by siê czuæ, pomiêdzy faktami i pragnieniami, nadziejê na ukojenie widzi
w tym, co nast¹pi po ¿yciu. Po ¿yciu nie ma lustra, nie ma poznawania, obserwowania i oceniania, po ¿yciu jest szansa na zawarcie pokoju z samym sob¹:
Ïîñëå æèçíè ñàìà ñ ñîáîé ïîìèðþñü
È óâèæó âñþ ìóçûêó â ðå-ìàæîðå, 
È òåáÿ, ñèðîòó ïðèþòèâøàÿ Ðóñü,
È òåáÿ, ìîÿ çûáêà  àçèéñêîå ìîðå16.

JA bêd¹ce synonimem ¯YCIA jest narzêdziem percepcji wszystkiego, co siê
podczas ¿ycia przydarzy³o. Jest autorem subiektywnego obrazu tego wszystkiego,
co z kolei staje siê czêci¹ jego istnienia. St¹d szczególny stosunek podmiotu
lirycznego do mierci, która  odbijana wielokrotnie przez lustro  sta³a siê elementem jej ¿ycia:
Ïîñëå ñìåðòè?  íî ýòî íå ïðî ìåíÿ,
À ïðî òó, ÷òî íè ðàçó íå óìèðàëà17.

Poezja Inny Lisnianskiej mo¿e byæ w ca³oci interpretowana jako metafora
lustra. Wyj¹tkowa wra¿liwoæ, z jak¹ poetka przyjmuje na siebie ciê¿ar wiata,
odpowiedzialnoæ za ka¿de wypowiedziane s³owo i prawdziwoæ wyra¿anych nimi
uczuæ, powoduj¹ iluzjê dialogu z samym sob¹.
Ðåçþìå
Ìåòàôîðà çåðêàëà â ïîýçèè Èííû Ëèñíÿíñêîé
(íà îñíîâå öèêëà ñòèõîòâîðåíèé Ñòàðîå çåðêàëî)
Ìåòàôîðà êàê îñíîâíîé èíñòðóìåíò íàøåãî óìà ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàëüíûå
âîçìîæíîñòè ÿçûêà, îïèðàÿñü íà çíàíèå è âîîáðàæåíèå ïîëüçóþùåãîñÿ èì ÷åëîâåêà, óçíàâàòü
íîâîå ïîñðåäñòâîì ñòàðîãî, íåèçâåñòíîå ïîñðåäñòâîì èçâåñòíîãî. Ïîýòè÷åñêàÿ ìåòàôîðà,
15
16
17

Ibidem, s. 519.
Ibidem.
Ibidem.
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êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà, íå ïåðåñòàåò áûòü íîñèòåëåì
èíôîðìàöèè è ñðåäñòâîì îáùåíèÿ. Ïîýçèÿ Èííû Ëèñíÿíñêîé ïîëíîñòüþ ìîæåò
âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ìåòàôîðà çåðêàëà. Ïðåäìåòîì íàøåãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ öèêë
ñòèõîòâîðåíèé Ñòàðîå çåðêàëî. Èííà Ëèñíÿíñêàÿ, îòîæäåñòâëÿÿ æèçíü ñ âîçìîæíîñòüþ
áûòü æèâûì çåðêàëîì, ðàñøèðÿåò çíà÷åíèå ìåòàôîðû ß ÝÒÎ ÇÅÐÊÀËÎ.

Summary
Metaphor of a Mirror in the Inna Lisnianskaya poetry
(On the basis of the cycle of poems Ñòàðîå çåðêàëî)
Metaphor, as a basic tool of our mind, allows us to tap the potential of a language grounding on
the knowledge and imagination of its user; ascertain the new through the old and unknown through
the known. Poetic metaphor, which is a carrier of information and tool of communication, is the object
of this study. Poetry of Inna Lisnianskaya could be holistically treated as a metaphor of a mirror. The
subject of this analysis is the cycle of poems Ñòàðîå çåðêàëî. Inna Lisnianskaya, by identifying
living with being a living mirror extends the meaning of this metaphor to: I AM A MIRROR.
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Czarny cz³owiek Sergiusza Jesienina
w przek³adzie W³adys³awa Broniewskiego
Ostateczna redakcja Czarnego cz³owieka Sergiusza Jesienina mia³a miejsce
w nocy z pi¹tku 13 listopada na sobotê 14 listopada 1925 r. Jak wiemy, poemat
powstawa³ co najmniej przez kilka lat, bior¹c, byæ mo¿e, swój pocz¹tek podczas
polubnej wyprawy poety z Isador¹ Duncan do Nowego Jorku, a niewykluczone,
¿e jeszcze wczeniej. Kwestia genezy poematu jest wci¹¿ otwarta. Wolno za³o¿yæ,
¿e gdyby nie tragiczna mieræ poety 28 grudnia 1925 r. w leningradzkim hotelu
Angleterre, równie¿ listopadowa wersja utworu zosta³aby poddana wczeniej
czy póniej kolejnej modyfikacji, której celem by³oby uzyskanie doskona³ego  w ocenie
samego autora  przekazu pod wzglêdem formy i zawartoci1. Sofia To³stojJesienin pisa³a: Åñåíèí îòäàë ×åðíîìó ÷åëîâåêó òàê ìíîãî ñèë. Íàïèñàë
íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ïîýìû2. A 14 listopada 1932 r. powróci³a mylami do
przesz³oci i doda³a: Ñåìü ëåò òîìó íàçàä â ýòîò âå÷åð (14) îí [Åñåíèí]
êîí÷èë ×åðíîãî ÷åëîâåêà, ïðèøåë êî ìíå íà äèâàí, ïðî÷åë åãî ìíå [...]3.
Jesienin mia³ bardzo osobisty stosunek do Czarnego cz³owieka. Zmienia³ go
pod wieloma wzglêdami, cyzeluj¹c jêzyk utworu, jego semantykê i stylistykê,
a tak¿e indywidualizuj¹c metrykê i skracaj¹c drastycznie utwór do 158 wersów.
Gdy wieczorem 14 listopada 1925 r. poeta odczyta³ ¿onie ukoñczony tekst, skomentowa³ go nastêpuj¹co: Îí «÷åðíûé ÷åëîâåê» âûøåë íå òàêîé, êàêîé áûë
ïðåæäå, íå òàêîé ñòðàøíûé, ïîòîìó ÷òî åìó òàê õîðîøî ñî ìíîé áûëî â ýòè
äíè4. Matwiej Rojzman twierdzi³, ¿e poemat, który s³ysza³, by³ äëèííåé, ÷åì
1 Sofia To³stoj-Jesienin mówi o dwóch wieczorach 12 i 13 listopada 1925 r. jako czasie ostatecznego redagowania poematu. Na rêkopisie znajdowa³o siê wiele poprawek, co wiadczy o nieustannym szukaniu przez poetê najlepszego sposobu, by wyraziæ autorsk¹ intencjê i móc oddaæ
utwór do druku jako ukoñczony. Zob. np. Ñ. Åñåíèí, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 3-õ òò., Ìîñêâà
1970, t. 2, s. 288292; Ñ. è Ñ. Êóíÿåâû, Æèçíü Åñåíèíà. Ñíîâà âûïëûëè ãîäû èç ìðàêà...,
Ìîñêâà 2002, s. 551.
2 Zob. wspomnienia Sofii To³stoj-Jesienin zawarte w jej dzienniku i opublikowane w czasopimie Äåíü ïîýçèè (1975, s. 200).
3 Zapis w dzienniku Sofii To³stoj-Jesienin zawarte w czasopimie Íàøå íàñëåäèå 1995, nr
34, s. 68.
4 Ibidem.
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åå îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò. Â êîíöå åå [ïîýìû  G.O.] ëèðè÷åñêèé ãåðîé
êàê áû îñâîáîæäàëñÿ îò ãàëëþöèíàöèé, ïðèõîäèë â ñåáÿ [...]. Wasilij Nasiedkin tak¿e zanotowa³: Òî, ÷òî âîøëî â ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé,  ýòî îäèí èç
âàðèàíòîâ. ß ñëûøàë îò íåãî äðóãîé âàðèàíò, êàæåòñÿ, ñèëüíåå èçäàííîãî5.
Nie bez znaczenia w kolejach recepcji Czarnego cz³owieka jest i ten fakt, ¿e
debiut edytorski poematu przypad³ dopiero po mierci poety za spraw¹ publikacji
w pierwszym numerze czasopisma Íîâûé ìèð, tego samego periodyku, który
na jesieni 1925 zwróci³ siê do poety z prob¹ o zaoferowanie nowego wiêkszego
utworu6. Wtedy w³anie Jesienin podj¹³ trudn¹ decyzjê, z któr¹ zmaga³ siê przez
d³u¿szy czas, jakby przeczuwaj¹c wszelkie mo¿liwe negatywne konsekwencje
og³oszenia tekstu drukiem, co zreszt¹ siê sta³o i nie przynios³o autorowi poematu
oczekiwanej chwa³y i s³awy. Przypomnijmy, ¿e Czarny cz³owiek spotyka³ siê za
¿ycia poety z edytorsk¹ wstrzemiêliwoci¹, tak mocno bowiem nowa rzecz Jesienina szokowa³a, burz¹c wizerunek twórcy-liryka7. Swoimi problemami zwi¹zanymi ze znalezieniem wydawcy dzieli³ siê Jesienin tak¿e z Niko³ajem Asiejewem,
a niechêæ ze strony tych samych redaktorów, którzy dot¹d przecigali siê w gorliwoci do drukowania dochodowych wierszy Jesienina, musia³a poetê niezwykle
irytowaæ i zastanawiaæ8.
Referuj¹c pokrótce genezê Czarnego cz³owieka, zmierzam ku temu, by podkreliæ, ¿e W³adys³aw Broniewski w chwili, gdy przystêpowa³ do t³umaczenia Czarnego cz³owieka, z przyczyn obiektywnych nie móg³ najprawdopodobniej znaæ ani
wczeniejszych redakcji tego poematu, ani wypowiedzi znajomych i krewnych
Jesienina o pocz¹tkowych oraz ostatecznych losach zajmuj¹cego nas utworu9.
5

Podajê za: Ñ. Åñåíèí, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 7 ò. Òîì 3. Ïîýìû, Ìîñêâà 1998,
s. 690691. Wasilij Nasiedkin tak wspomina³ pracê Jesienina nad poematem: Ýòà æóòêàÿ
ëèðè÷åñêàÿ èñïîâåäü òðåáîâàëà îò íåãî êîëîññàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ è ñàìîíàáëþäåíèÿ.
ß äâàæäû çàñòàâàë åãî ïüÿíûì â öèëèíäðåè ñ òðîñòüþ ïåðåä áîëüøèì çåðêàëîì
ñ íåïåðåäàâàåìîé íå÷åëîâå÷åñêîé óñìåøêîé, ðàçãîâàðèâàâøèì ñî ñâîèì äâîéíèêîìîòðàæåíèåì èëè ìîë÷à íàáëþäàâøèì çà ñîáîþ è êàê áû ïðèñëóøèâàþùèìñÿ ê ñàìîìó ñåáå.
C. Åñåíèí, Ïîëíîå , s. 692.
6 Ñ. Åñåíèí, ×îðíûé ÷åëîâåê, Íîâûé ìèð 1926, z. 1, s. 59. Poemat ten opublikowa³y
nastêpnie inne gazety, np.: Êðàñíàÿ ãàçåòà. Âå÷åðíèé âûïóñê, Leningrad 26 stycznia 1926,
nr 23, s. 126, 103110, 127158; Áàêèíñêèé ðàáî÷èé z 29 stycznia 1926, nr 25.
7 Zdaniem S.S. Kuniajewów poemat ten przestraszy³ nie tylko redaktora naczelnego czasopisma Íîâûé ìèð, lecz tak¿e innych, którym Jesienin proponowa³ swój tekst. Kuniajewowie pisz¹:
Íè îäèí ðåäàêòîð ïðè æèçíè Åñåíèíà íå âçÿëñÿ íàïå÷àòàòü ýòó ïîýìó. Îíà îòêðîâåííî âñåõ
îòïóãèâàëà [podkr.  G.O.]. Zob. Ñ. è Ñ. Êóíÿåâû, op. cit., s. 555.
8 Podajê za: C. Åñåíèí, Ïîëíîå..., s. 692.
9 Zob. np. interesuj¹ce studium o recepcji Sergiusza Jesienina w Polsce przedwojennej:
W. Piotrowski, Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze miêdzywojennej, Wroc³aw 1967; A. ¯yga,
Polskie dzieje S. Jesienina, Ruch Literacki 1967, nr 5, s. 303305 [rec.]; R. liwowski,
Radziecka literatura w Polsce, Nowe Ksi¹¿ki 1967, nr 16, s. 982983 [rec.].
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Poemat ten doczeka³ siê zaledwie pojedynczego przek³adu na jêzyk polski, który
inicjuje potencjaln¹ seriê translatorsk¹ i otwiera pole do porównywania rozwi¹zañ
zastosowanych przez poszczególnych twórców t³umaczeñ. W³adys³aw Broniewski
swoim translatem z³o¿y³ swego rodzaju ho³d poecie, z którym w pewnym sensie
 w m³odzieñczym okresie swej twórczoci  nawet siê czêciowo uto¿samia³.
Wyrazem pokrewieñstwa duchowego obydwu pisarzy sta³ siê Nocny goæ Broniewskiego, wiersz wyranie nawi¹zuj¹cy narracyjnie do Czarnego cz³owieka
i stanowi¹cy kolejny poetycki g³os w sprawie ustalania rzeczywistych okolicznoci
i przyczyny mierci Jesienina10.
Poni¿ej proponujê tradycyjn¹ analizê przek³adu, w której ocenia siê poszczególne jego elementy semantyczne i stylistyczne w obrêbie ka¿dej zwrotki, nastêpnie za w odniesieniu do poematu jako ca³oci. Analiza taka najlepiej koresponduje z rezultatem operacji t³umaczeniowych Broniewskiego i pozwala dostrzec
wszelkie jego rozwi¹zania translatorskie, które wiadcz¹ o zabiegach modyfikacyjnych (amplifikacje, redukcje, inwersje, substytucje), zmieniaj¹cych miejscami
orygina³, oraz o obiektywnych ograniczeniach przek³adu motywowanych odrêbnoci¹ systemów jêzykowych.
×îðíûé ÷åëîâåê11
Zwrotka I
1. Äðóã ìîé, äðóã ìîé,
2. ß î÷åíü è î÷åíü áîëåí.
3. Ñàì íå çíàþ, îòêóäà âçÿëàñü ýòà áîëü.
4.
5.
6.
7.

Òî ëè âåòåð ñâèñòèò
Íàä ïóñòûì è áåçëþäíûì ïîëåì,
Òî ëü, êàê ðîùó â ñåíòÿáðü,
Îñûïàåò ìîçãè àëêîãîëü.

Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory!
Nie wiem, sk¹d siê wziê³o to,
co boli.
Czy to wiszcze tak wiatr
Nad bezludnym i pustym ugorem,
Czy, jak we wrzeniu gaj,
Oga³aca mi mózg alkoholizm?12

10 W. Broniewski, Nocny goæ. Pamiêci Sergiusza Jesienina, [w:] W. Broniewski, Dymy nad
miastem, Warszawa 1927. Pisa³em o tym w artykule: Wokó³ mierci Sergiusza Jesienina, czyli tekst
poetycki jako ród³o wiedzy o przestêpstwie, Slavia Orientalis 2008, nr 4, s. 463483. Zob. tak¿e:
G. Ojcewicz, R. W³odarczyk, Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? mieræ Sergiusza Jesienina
w wietle wspó³czesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej. Czêæ 12, Przegl¹d Policyjny 2008, nr 4, s. 539; ibidem 2009, nr 1, s. 522.
11 Numeracjê wersów wprowadzam w celach analitycznych. Ñ. Åñåíèí, ×îðíûé ÷åëîâåê,
[w:] Ñåðãåé Åñåíèí, Ìîñêâà 1958, s. 290294. Stara pisownia z o po cz w s³owie ÷îðíûé
wywo³uje natychmiast graficzn¹ asocjacjê ze s³owem ÷îðò, pisanym w czasach poety równie¿
przez o.
12 S. Jesienin, Czarny cz³owiek, [w:] Piêciu poetów: B³ok, Achmatowa, Pasternak, Majakowski, Jesienin, t³um. W. Broniewski, Warszawa 1975, s. 530534.
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Rosyjskie Äðóã ìîé, äðóã ìîé sk³ada siê z dwukrotnie powtórzonych wyrazów jednosylabowych  rzeczownika äðóã i zaimka dzier¿awczego ìîé  konstrukcji w sensie liczby sylab nie do odtworzenia w jêzyku polskim. Dlatego
Broniewski rezygnuje z paralelizmu leksykalnego zaproponowanego przez Jesienina i redukuje zaimek mój na rzecz rzeczownika przyjacielu. Poeta nie siêgn¹³
tak¿e po wariant z rzeczownikiem druh i nie napisa³ Druhu mój, druhu mój, co
da³oby siê uzasadniæ etymologicznie, lecz nie uzualnie. Ostatecznie otrzymalimy
w tym wersie wariant adekwatny semantycznie, lecz znacz¹co amplifikowany
formalnie: w oryginale  4 sylaby, w przek³adzie  9. Broniewski amplifikowa³
tak¿e rosyjskie pole, czyni¹c zeñ ugór, wzmacniaj¹c tym samym wra¿enie samotnoci i ja³owoci przestrzeni bêd¹cej czêci¹ przyrody  niezwykle istotnego parametru w idiolekcie autora Czarnego cz³owieka.
Zwrotka II
8. Ãîëîâà ìîÿ ìàøåò óøàìè,
9. Êàê êðûëüÿìè ïòèöà.
10. Åé íà øåå íîãè
11. Ìàÿ÷èòü áîëüøå íåâìî÷ü.
12. ×îðíûé ÷åëîâåê,
13. ×îðíûé, ÷îðíûé,
14. ×îðíûé ÷åëîâåê
15. Íà êðîâàòü êî ìíå ñàäèòñÿ,
16. ×îðíûé ÷åëîâåê
17. Ñïàòü íå äàåò ìíå âñþ íî÷ü.

Moja g³owa uszami macha
Jak ptak skrzyd³ami,
Na szyi nogi.
Ona tkwiæ ju¿ si³ nie ma d³u¿ej.
Czarny cz³owiek,
Czarny, czarny,
Czarny cz³owiek
Siad³ na ³ó¿ku i patrzy na mnie,
Czarny cz³owiek
Ca³¹ noc spaæ nie daje i nu¿y.

Broniewski dokonuje tutaj pewnej modyfikacji formalnej. O ile u Jesienina
wersy 8 i 9 stanowi¹ sk³adniow¹ ca³oæ, o tyle t³umacz w³¹cza do postaci oryginalnej jeszcze wers 10 i dopiero zamyka zdanie. Inna zmiana polega na modyfikacji
obrazu: autor preferuje skojarzenia z rzeczownikiem ìàÿê (latarnia morska),
a wiêc z elementem dynamicznym (b³yskowe wiat³o latarni), t³umacz za wybiera
rozwi¹zanie statyczne, wskazuj¹c na tkwienie g³owy w okrelonej pozycji. Ponadto Broniewski odstêpuje od dziania siê w czasie czynnoci siadania czarnego
cz³owieka na ³ó¿ku (Íà êðîâàòü êî ìíå ñàäèòñÿ [podkr.  G.O.]), i konstatuje
jedynie efekt owej czynnoci, pisz¹c Siad³ na ³ó¿ku. Translator wzmacnia równie¿
narracjê, gdy dodaje, ¿e nieproszony goæ patrzy na mnie, tj. na bohatera lirycznego, i gdy go nu¿y.
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Zwrotka III
18. ×îðíûé ÷åëîâåê
19. Âîäèò ïàëüöåì ïî ìåðçêîé êíèãå
20. È, ãíóñàâÿ íàäî ìíîé,
21. Êàê íàä óñîïøèì ìîíàõ,
22. ×èòàåò ìíå æèçíü
23. Êàêîãî-òî ïðîõâîñòà è çàáóëäûãè,
24. Íàãîíÿÿ íà äóøó òîñêó è ñòðàõ.
25. ×îðíûé ÷åëîâåê
26. ×îðíûé, ÷îðíûé!

Czarny cz³owiek
Po kartach wstrêtnej ksiêgi
Wodzi palcem i mrucz¹c nade mn¹,
Jak mnich nad umar³ym,
Czyta mi ¿ywot
Jakiego ³obuza i w³óczêgi,
Napêdzaj¹c smutek do duszy
I lêkiem chwytaj¹c za gard³o.
Czarny cz³owiek,
Czarny, czarny.

W strofce trzeciej Broniewski nie zachowuje dyscypliny formalnej i zwiêksza
liczbê wersów o jeden. Pos³uguje siê te¿ inwersj¹, ³¹cz¹c elementy nale¿¹ce w oryginale do wersu 19 z elementami wersu 20. Rosyjskie ãíóñàâèòü (1. ãîâîðèòü, ïåòü
ãíóñàâî; 2. èçäàâàòü ãíóñàâûå çâóêè  î ìîøêàðå, êîìàðàõ è ò.ï.)13, czyli
mówiæ (piewaæ) przez nos14, mówiæ przez nos15, pokrywa siê w sporej mierze
zakresowo z polskim mruczeæ, czyli mówiæ co cicho, niewyranie, niezrozumiale,
nuciæ, piewaæ bez s³ów; mamrotaæ16. Wybór t³umacza jest zatem uzasadniony,
chocia¿ przek³ad powrotny nie prowadzi wprost do czasownika ãíóñàâèòü: mruczeæ
to po rosyjsku 1. áîðìîòàòü, 2. (narzekaæ) âîð÷àòü, 3. (z zadowolenia) êðÿêàòü,
4. (kot) ìóðëûêàòü17.
Równie¿ nastêpny wybór Broniewskiego nie jest w pe³ni trafny, albowiem rosyjskie rzeczowniki ïðîõâîñò i çàáóëäûãà t³umaczy on, zmieniaj¹c im nacechowanie
stylistyczne, tj. pozbawiaj¹c wyranych negatywnych konotacji. Rosyjskie ïðîõâîñò
to przecie¿ tyle samo, co synonimiczne íåãîäÿé, ïîäëåö, ìîøåííèê18, a w t³umaczeniu na jêzyk polski  potoczne i obel¿ywe ³otr, ³ajdak, szubrawiec19. Podobnie
çàáóëäûãà  cïèâøèéñÿ, áåñïóòíûé ÷åëîâåê; ãóëÿêà, ïüÿíûé20, ma w jêzyku
polskim kwantyfikator potoczne i oznacza nicponia, hulakê, pijaczynê21. T³umacz
13

Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik rosyjskopolski, Warszawa  Moskwa 1980, t. I, s. 199.
15 Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa
2004, s. 145.
16 S³ownik jêzyka polskiego, t. II: LP, red. M. Szymczak, Warszawa 1992, s. 225. Podobnie:
Nowy s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 478.
17 Zob. np. Wielki s³ownik polsko-rosyjski, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa 2005, s. 328.
18 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
19 Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., t. II, s. 1035.
20 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
21 A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., s. 294.
14
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decyduje siê na ³obuza i w³óczêgê znacznie zmiêkczaj¹c semantykê orygina³u,
a tak¿e zmieniaj¹c rodowód bohatera lirycznego przez implikowanie mu cech
w³óczêgostwa. To zachowanie siê translatora wydaje siê nieuzasadnionym nadu¿yciem wobec orygina³u. Nie jest to zreszt¹ jedyna amplifikacja, albowiem nastêpne wersy przek³adu ods³aniaj¹ kolejne wzmocnienie translatu. Z rosyjskiego
Íàãîíÿÿ íà äóøó òîñêó è ñòðàõ uczyni³ Broniewski sytuacjê bardziej dramatyczn¹, bardziej ekspresywn¹, bardziej metaforyczn¹, pisz¹c: Napêdzaj¹c smutek
do duszy / I lêkiem chwytaj¹c za gard³o [podkr.  G.O.].
Zwrotka IV
27. Ñëóøàé, ñëóøàé, 
28. Áîðìî÷åò îí ìíå, 
29. Â êíèãå ìíîãî ïðåêðàñíåéøèõ
30. Ìûñëåé è ïëàíîâ.
31. Ýòîò ÷åëîâåê
32. Ïðîæèâàë â ñòðàíå
33. Ñàìûõ îòâðàòèòåëüíûõ
34. Ãðîìèë è øàðëàòàíîâ.

S³uchaj, s³uchaj 
Mamrocze tu¿ przy mnie 
W ksiêdze jest wiele
Najpiêkniejszych myli i planów.
Cz³owiek ten
Wiód³ swe ¿ycie w krainie
Najohydniejszych
Zabijaków i szarlatanów.

W wersie 28 t³umacz skraca fizyczny dystans miêdzy rozmówc¹ a s³uchaczem
przez dodanie okolicznika tu¿ przy mnie zamiast obecnego w oryginalne wskazania
na obiekt, do którego kierowa³ s³owa nieproszony goæ: mnie. Stopieñ najwy¿szy
przymiotnika ïðåêðàñíåéøèõ przenosi Broniewski do wersu 30, dokonuj¹c inwersji, która nie wp³ywa modyfikuj¹co na znaczenie tego fragmentu utworu. Na uwagê
zas³uguje jeszcze decyzja translatorska w odniesieniu do wersu 34, w którym pojawia siê s³owo ãðîìèëà. Ma ono we wspó³czesnym jêzyku rosyjskim kwalifikator
ðàçã.-ñíèæ., wskazuj¹cy na potocznoæ jednostki i przynale¿noæ do stylu niskiego22. Wystêpuje w dwóch znaczeniach: 1. âîð, ïðîèçâîäÿùèé êðàæè ñî
âçëîìîì; 2. ó÷àñòíèê ïîãðîìîâ, ãðàáåæåé, óáèéñòâ è ò.ï. // ×åëîâåê áîëüøîé
ôèçè÷åñêîé ñèëû, ñïîñîáíûé ê íàñèëüñòâåííûì äåéñòâèÿì23. Z kolei s³ownik
rosyjsko-polski, t³umacz¹c ãðîìèëà jako 1. pot. w³amywacz; 2. (ó÷àñòíèê
ïîãðîìà) uczestnik pogromu, bojówkarz24, eksponuje identyczne znaczenia,
nic nie mówi¹c wszak¿e o sile fizycznej sprawcy wykroczeñ czy przestêpstw25.
22
23
24

s. 213.

Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
Ibidem.
Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., t. I,

25 S³owa ãðîìèëà nie rejestruje np. Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa 2004.
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Broniewski decyduje siê nie na kontekst z³odziejski, lecz kryminalny, tym samym
akcentuj¹c, ¿e kraj, w którym wypad³o ¿yæ bohaterowi lirycznemu, nie nale¿y
do bezpiecznych, skoro przemoc i zabójstwo staj¹ siê jego znakami rozpoznawczymi.
Zwrotka V
35. Â äåêàáðå â òîé ñòðàíå
36. Ñíåã äî äüÿâîëà ÷èñò,
37. È ìåòåëè çàâîäÿò
38. Âåñåëûå ïðÿëêè.
39. Áûë ÷åëîâåê òîò àâàíòþðèñò,
40. Íî ñàìîé âûñîêîé
41. È ëó÷øåé ìàðêè.

W grudniu w tym kraju
niegi czyste diabelnie,
Na weso³ych ko³owrotkach
Przêd¹ tam zamiecie.
Cz³owiek ten
To awanturnik, ale dzielny,
Marki najwy¿szej,
Jakiej nie znajdziecie.

W wersach 37 i 38 wystêpuje translatorska inwersja bez semantycznych strat.
S¹ równie¿ dwie amplifikacje: czêæ wersu 39 Broniewski przenosi do wersu 40,
nastêpnie za dopisuje po wersie 41 treci, których nie projektowa³ autor. Jeszcze
inny rodzaj wzmocnienia odnajdujemy w wersie 40: t³umacz przypisuje awanturnikowi cechê dzielnoci. Warto przy okazji zwróciæ tak¿e uwagê na rosyjskie
s³owo àâàíòþðèñò. Orygina³ sugeruje znaczenie poszukiwacz przygód, co oddaje przestarza³y wyraz awanaturzysta, rezerwuj¹c dla rzeczownika awanturnik wiêzi z takimi na przyk³ad przymiotnikami, jak ïîëèòè÷åñêèé czy âîåííûé.
Jeli jednak odwo³amy siê do znaczenia rzeczownika àâàíòþðèñò jako òîò,
êòî ñêëîíåí ê àâàíòþðàì26, i do s³owa àâàíòþðà jako 1. pèñêîâàííîå,
ñîìíèòåëüíîå íà÷èíàíèå, ïðåäïðèíÿòîå áåç ó÷åòà ðåàëüíûõ ñèë è óñëîâèé,
ðàññ÷èòàííîå íà ñëó÷àéíûé óñïåõ; 2. óñòàð. ëåãêîìûñëåííûé ïîñòóïîê,
ïîõîæäåíèå27, wówczas decyzja translatorska Broniewskiego nie wyda siê chybiona. Ostatnie wzmocnienie w tej zwrotce wi¹¿e siê z dodaniem do oceny awanturnika aspektu rzadkoci wystêpowania: Marki najwy¿szej, / Jakiej nie znajdziecie [podkr.  G.O.], a to pozwoli³o translatorowi jeszcze bardziej uwypukliæ
niezwyk³oæ narracji, lecz kosztem wiernoci wobec orygina³u.

26
27

Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
Ibidem.
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Zwrotka VI
42. Áûë îí èçÿùåí,
43. Ê òîìó æ ïîýò,
44. Õîòü ñ íåáîëüøîé,
45. Íî óõâàòèñòîé ñèëîþ,
46. È êàêóþ-òî æåíùèíó,
47. Ñîðîêà ñ ëèøíèì ëåò,
48. Íàçûâàë ñêâåðíîé äåâî÷êîé
49. È ñâîåþ ìèëîþ.

By³ przystojny,
By³ przy tym poet¹,
Choæ z niezbyt wielk¹,
A1e chwytn¹ si³¹,
I jak¹ kobietê,
Przesz³oczterdziestoletni¹,
Zwa³ niegrzeczn¹ dziewczynk¹
I swoj¹ mi³¹.

Czy rzeczywicie wybór t³umacza, oddaj¹cego formê èçÿùåí jako przystojny,
jest trafny? Przymiotnik èçÿùíûé zapewne równie¿ w dobie Jesienina oznacza³
tyle, co i wspó³czenie, a wiêc jego odpowiednikami by³yby nastêpuj¹ce adiektywy: wytworny, wykwintny; pe³en wdziêku, gustowny, elegancki, subtelny, piêkny28. Nigdzie natomiast nie pojawia siê przymiotnik przystojny, który w przek³adzie powrotnym wymaga zastosowania którego z poni¿szych wariantów:
êðàñèâûé / èíòåðåñíûé (êðàñèâûé ÷åëîâåê)29. A zatem Broniewski przenosi
w tym miejscu ciê¿ar na urodê cz³owieka, a nie na jego wartoci wewnêtrzne, na
przyk³ad na wytwornoæ, elegancjê, subtelnoæ.
Podobne przesuniêcie znaczeniowe obserwujemy w zwi¹zku z wyborem
przez t³umacza przymiotnika niegrzeczny jako jednostki adekwatnej w stosunku
do rosyjskiego ñêâåðíûé. Wariant Broniewskiego zmiêkcza ocenê, jak¹ czarny
cz³owiek wystawia kobiecie przesz³oczterdziestoletniej, albowiem kontekst orygina³u projektuje raczej wyeksponowanie niedobrego charakteru kobiety jako jej
cechy sta³ej, a nie jakoci jej sporadycznego, dajmy na to, zachowania.
Zwrotka VII
50. Ñ÷àñòüå,  ãîâîðèë îí, 
51. Åñòü ëîâêîñòü óìà è ðóê.
52. Âñå íåëîâêèå äóøè
53. Çà íåñ÷àñòíûõ âñåãäà èçâåñòíû.
54. Ýòî íè÷åãî,
55. ×òî ìíîãî ìóê
28

Szczêcie  mówi³ 
To zrêcznoæ umys³u i rêki,
Wszystkie niezrêczne dusze
Jako nieszczêsne s¹ znane,
To nic,
¯e tak wiele mêki

Zob.: A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., t. I, s. 385;
Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem..., s. 275. W s³owniku Uszakowa z 1935 r. pod has³em
èçÿùíûé czytamy: (êíèæ.) èçûñêàííî-êðàñèâûé, ãðàöèîçíûé, âîïëîùàþùèé â ñåáå òîíêèé
õóäîæåñòâåííûé âêóñ. Zob.: Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêàðåä. Ä.Í. Óøàêîâ, Ìîñêâà 1935,
t. I, s. 1187.
29 Wielki s³ownik polsko-rosyjski, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa 2005, s. 548.
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Sprawiaj¹ gesty
Z³amane i zak³amane.

Zwrotka siódma rejestruje sk³onnoæ t³umacza do stosowania synekdoch:
w oryginale mamy ðóê, a w translacie rêki, podobnie: ìóê  mêki (liczba pojedyncza za liczbê mnog¹). Ponadto Broniewski decyduje siê na szersze wykorzystanie
s³ów z rdzeniem zawartym w wyrazie rêka, podkrelaj¹c tym samym wiêksze
mo¿liwoci jêzyka polskiego w tym miejscu ani¿eli jêzyka rosyjskiego
(ðóê~ëîâêîñòü~íåëîâêèå / rêki~zrêcznoæ~niezrêczne). Zapisane w oryginale
ëîâêîñòü~íåëîâêèå znajduj¹ w t³umaczeniu konsekwentne morfologicznie odpowiedniki zrêcznoæ~niezrêczne, a po³¹czenie wyrazowe niezrêczne dusze nie nale¿y do jêzykowego standardu i zmusza czytelnika do samodzielnego dobrania
synonimów, które sta³yby siê jednoczenie sygna³em o obranym przez odbiorcê
kierunku interpretacji tekstu. W polu synonimicznym has³a zrêczny odnajdziemy bowiem takie przyk³adowo przymiotniki, jak: celny, m¹dry, pomys³owy, przebieg³y, przemylny, udany, sprawny, sprytny, trafny, uk³adny, umiejêtny, wprawny, zwinny, zgrabny, a w polu synonimicznym has³a niezrêczny  nastêpuj¹ce
jednostki: niestosowny, niedyplomatyczny, niedyskretny, nieporadny, niezdarny,
s³oniowaty, ofermowaty, niedojdowaty. Ka¿da z wymienionych jednostek synonimicznych wprowadza odmienne nieco konotacje i poszerza obiektywnie granice
rozumienia poematu. W wersie 53 Broniewski opuszcza przys³ówek âñåãäà, os³abiaj¹c w ten sposób swego rodzaju kategorycznoæ zawart¹ w rosyjskim pierwowzorze. Z kolei wersy 5657 powiadczaj¹ wyst¹pienie zabiegu inwersyjnego,
polegaj¹cego na zastosowaniu przez t³umacza odmiennego szyku wyrazów
w obrêbie ostatnich dwóch wersów, a tak¿e zachowania obrazu z³amanych gestów. Warto zwróciæ uwagê, ¿e Broniewski ponownie wykorzystuje mo¿liwoci
strukturalne polszczyzny, podwajaj¹c efekt dwiêkowy przez powtórzenie uk³adu
brzmieniowego -³amane- w s³owach z³amane oraz zak³amane.
Zwrotka VIII
58. Â ãðîçû, â áóðè,
59. Â æèòåéñêóþ ñòûíü,
60. Ïðè òÿæåëûõ óòðàòàõ
61. È êîãäà òåáå ãðóñòíî,
62. Êàçàòüñÿ óëûá÷èâûì è ïðîñòûì 
63. Ñàìîå âûñøåå â ìèðå èñêóññòâî.

W czas nawa³nic i burz,
Gdy ¿ycie zastygnie i unie,
Przy ciê¿kich stratach
Lub gdy smutek do serca zapuka
Udawaæ prostotê i umiech 
To najwy¿sza na wiecie sztuka.
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Z kolei strofa ósma ods³ania zw³aszcza translatorskie amplifikacje. Uwidaczniaj¹ siê one w obrazowaniu (ãðîçà  nawa³nica) oraz formalnym poszerzaniu
granic wersu przez dopisywanie s³ów i znaczeñ nie maj¹cych swego punktu odniesienia w oryginale. Na przyk³ad wers Â æèòåéñêóþ ñòûíü eksponuje metaforycznie wartoæ termiczn¹, tj. ch³ód, podczas gdy wersja polska Gdy ¿ycie zastygnie i unie preferuje ca³kiem odmienne cechy nietermiczne, jak przechodzenie
ze stanu ciek³ego w sta³y (zastyganie) oraz proces psychiczny, tj. nienie. Smutek
lokalizuje Broniewski w sercu i ka¿e mu doñ pukaæ, w³¹czaj¹c tym samym now¹
przenoniê do poematu Jesienina, projektuj¹c zarazem obraz i wra¿enia dwiêkowe nieobecne w tekcie wyjciowym.
Zwrotka IX
64. ×îðíûé ÷åëîâåê!
65. Òû íå ñìååøü ýòîãî!
66. Òû âåäü íå íà ñëóæáå
67. Æèâåøü âîäîëàçîâîé.
68. ×òî ìíå äî æèçíè
69. Ñêàíäàëüíîãî ïîýòà.
70. Ïîæàëóéñòà, äðóãèì
71. ×èòàé è ðàññêàçûâàé.

Czarny cz³owieku!
Tak nie wa¿ siê mówiæ! To nie to!
Przecie¿ nie jeste nurkiem
W cudzych g³êbinach na zwiadach.
Co mnie obchodzi ¿ycie
Skandalicznego poety!
Proszê ciê, innym
Czytaj i opowiadaj.

Równie¿ zwrotka dziewi¹ta zaznacza autorsk¹ aktywnoæ t³umacza, co najlepiej wyra¿a siê w zastosowanych przez niego wzmocnieniach i modyfikacjach.
Obserwujemy je zw³aszcza w wersach 6567. Rozbudowanie pojedynczego zdania rosyjskiego Òû íå ñìååøü ýòîãî! do dwóch konstrukcji: Tak nie wa¿ siê
mówiæ! To nie to!  mo¿e wiadczyæ o trudnoci, jak¹ by³o znalezienie w³aciwego odpowiednika dla postaci orygina³u. Jednoczenie t³umacz wyra¿a to, co byæ
mo¿e ukrywa siê w domyle po wykrzyknieniu Òû íå ñìååøü ýòîãî! Tak czy
inaczej, translator amplifikuje dany fragment tekstu wyjciowego, przez co podkrela w³asne rozumienie orygina³u. Bohater liryczny swoim sprzeciwem To nie
to! dostarcza dodatkowych informacji, które sk³adaj¹ siê na ca³ociowy obraz
interpretacyjny poematu. Podobnie, jeli chodzi o translatorsk¹ indywidualizacjê
tekstu, rzecz siê ma w odniesieniu do wersów 66 i 67. Tutaj Broniewski wi¹¿e
aktywnoæ nurka z penetrowaniem g³êbin biograficznych cz³owieka, którymi
 niewykluczone  s¹ wstydliwe obszary w ¿yciorysie jednostki lub miejsca intymne, do których nie powinien mieæ dostêpu nikt obcy, szczególnie za osoba
o niejednoznacznej kondycji moralnej jak nocny goæ.
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Zwrotka X
72. ×îðíûé ÷åëîâåê
73. Ãëÿäèò íà ìåíÿ â óïîð.
74. È ãëàçà ïîêðûâàþòñÿ
75. Ãîëóáîé áëåâîòîé,
76. Ñëîâíî õî÷åò ñêàçàòü ìíå,
77. ×òî ÿ æóëèê è âîð,
78. Òàê áåññòûäíî è íàãëî
79. Îáîêðàâøèé êîãî-òî.

Czarny cz³owiek
Wzrok ze mnie nie zwodzi.
I oczy siê pokrywaj¹
Rzygowin¹ modr¹ i mokr¹,
Jakby mi chcia³ powiedzieæ,
¯e jestem hultaj i z³odziej,
Który kogo tak bezwstydnie
I bezczelnie okrad³.

Ta czêæ przek³adu mog³aby pos³u¿yæ jako przyk³ad dyscypliny formalnej
i semantycznej t³umacza, gdyby nie pewne, nieznaczne wprawdzie, zmiany znaczeniowe oddalaj¹ce translat od orygina³u. W tekcie wyjciowym nieproszony
goæ patrzy gospodarzowi prosto w oczy, widruje go wzrokiem (Ãëÿäèò íà ìåíÿ
â óïîð  podkr. G.O.), a w tekcie docelowym mamy swego rodzaju rozproszenie wzroku czarnego cz³owieka, który nie spuszcza oczu z bohatera lirycznego
(Wzrok ze mnie nie zwodzi); mniejsza o wykorzystanie biernika wzrok zamiast
dope³niacza wzroku. Rosyjskie áëåâîòà ma kwalifikator ðàçã.-ñíèæ. i odnosi
siê zarówno do samej czynnoci zwi¹zanej z wymiotami (ðâîòà), jak i ich efektu
(òî, ÷òî èçâåðãíóòî ïðè ðâîòå), czyli wymiocinami30. Trudno powiedzieæ, czy
Broniewski zachowuje równoleg³oæ stylistyczn¹ wobec jednostki orygina³u, proponuj¹c rzeczownik rzygowina, albowiem w jêzyku polskim s³owo to jest pozbawione kwalifikatora stylistycznego. Poza tym w polszczynie wystêpuje wyraz
rzygowiny, a wiêc postaæ wy³¹cznie mnoga, podczas gdy t³umacz u¿ywa formy
w liczbie pojedynczej. Zabieg translatora deautomatyzuje odbiór i zawiadcza
o aktywnoci jego kreacyjnej postawy. Wyra¿a siê ona tak¿e w amplifikowaniu
obrazu rzygowin przez dodanie im cechy mokroci. T³umacz wydoby³ zatem na
powierzchniê treæ zawart¹ implicite; jego prawo. W wersach 7879 obserwujemy inwersjê, która nie zmienia sensu wypowiedzi oryginalnej.
Zwrotka XI
(ostatecznie usuniêta przez autora i nie t³umaczona przez
W³adys³awa Broniewskiego)
Äðóã ìîé, äðóã ìîé,
ß çíàþ, ÷òî ýòî áðåä.
Áîëü ïðîéäåò,
Áðåä ïîãàñíåò, çàáóäåòñÿ.
30

Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
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Íî ëèøü òîëüêî îò ìåñÿöà
Áðûçíåò ñåðåáðÿíûé ñâåò,
Ìíå äðóãîå ñèíååò,
Äðóãîå â òóìàíå ìíå ÷óäèòñÿ.
Zwrotka XII
80. Äðóã ìîé, äðóã ìîé,
81. ß î÷åíü è î÷åíü áîëåí.
82. Ñàì íå çíàþ, îòêóäà âçÿëàñü ýòà áîëü.
83. Òî ëè âåòåð ñâèñòèò
84. Íàä ïóñòûì è áåçëþäíûì ïîëåì,
85. Òî ëü, êàê ðîùó â ñåíòÿáðü,
86. Îñûïàåò ìîçãè àëêîãîëü.

Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory,
Nie wiem, sk¹d siê wziê³o to, co boli.
Czy to wiszcze tak wiatr
Nad bezludnym i pustym ugorem,
Czy, jak we wrzeniu gaj,
Ogo³aca mi mózg alkoholizm?

Powtórzenie zwrotki pierwszej pe³ni przede wszystkim funkcjê ekspresywn¹.
Poniewa¿ strofa XI fizycznie w drukowanych postaciach poematu nie istnieje, zwrotka XII staje siê fragmentem granicznym, rozdzielaj¹cym utwór na dwie po³owy.
Zwrotka XIII
87. Íî÷ü ìîðîçíàÿ.
88. Òèõ ïîêîé ïåðåêðåñòêà.
89. ß îäèí ó îêîøêà,
90. Íè ãîñòÿ, íè äðóãà íå æäó.
91. Âñÿ ðàâíèíà ïîêðûòà
92. Ñûïó÷åé è ìÿãêîé èçâåñòêîé,
93. È äåðåâüÿ, êàê âñàäíèêè,
94. Ñúåõàëèñü â íàøåì ñàäó.

Mrona noc.
Na dworze cisza i spokój.
Siedzê sam przy okienku,
Na przyjació³ ni goci nie czekam.
Sypkim wapnem pokryta
Ca³a równina naokó³
I drzewa, jak kawalerzyci,
Zjecha³y siê w sadzie z daleka.

W powy¿szym fragmencie Czarnego cz³owieka obserwujemy ponownie
twórcz¹ aktywnoæ translatora w postaci zabiegów transformacyjnych, zw³aszcza
amplifikacji. Ze skrzy¿owania (ïåðåêð¸ñòîê), a zatem okrelonego miejsca na
ziemi, w którym zbiegaj¹ siê co najmniej trzy cie¿ki, czyni Broniewski ogólne
i przestrzennie nieograniczony dwór, a wra¿enia s³uchowe podwaja, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e spokojowi towarzyszy niezmiennie cisza. Redukuje natomiast
przymiotnik sensoryczny ìÿãêèé odnosz¹cy siê do wapna (ìÿãêîé èçâåñòêîé),
uszczuplaj¹c tym samym jego wartoæ dotykow¹. Ogólne jedziec (âñàäíèê) t³umacz zastêpuje rzeczownikiem kawalerzysta, wprowadzaj¹c do tekstu asocjacje
obce, jako ¿e kawalerzysta wywodzi siê od w³oskiej kawalerii (cavalleria), a tak¿e skojarzenia z wojskiem poruszaj¹cym siê na koniach. Z orygina³u nie wynika
równie¿ jakoby jedcy mieli przybyæ z daleka. To kolejne s³owne uzupe³nienie
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przez Broniewskiego wersu pierwowzoru o okolicznik w nim nieobecny implikuje
treci, które mog¹ mieæ wp³yw na ostateczny kszta³t interpretacyjny utworu. Czym
innym jest bowiem wskazanie, ¿e jedcy zjawili siê w sadzie rozpoznawalnym
przez bohatera jako nasz, a czym innym dostrze¿enie w przybyszach osób utrudzonych podró¿owaniem, co w sposób naturalny wynika z pokonywania odleg³ych tras.
Zwrotka XIV
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Ãäå-òî ïëà÷åò
Íî÷íàÿ çëîâåùàÿ ïòèöà.
Äåðåâÿííûå âñàäíèêè
Ñåþò êîïûòëèâûé ñòóê.
Âîò îïÿòü ýòîò ÷îðíûé
Íà êðåñëî ìîå ñàäèòñÿ,
Ïðèïîäíÿâ ñâîé öèëèíäð
È îòêèíóâ íåáðåæíî ñþðòóê.

P³acze gdzie
Nocny ptak z³owieszczy,
Jedcy drewniani
Siej¹ stuk kopyt podkutych.
I oto ten czarny
Siada przy mnie w fotelu raz jeszcze,
Uchylaj¹c cylindra,
Z niedbale rozpiêtym surdutem.

W wersie 97 Broniewski preferuje wybór autora: powraca do rzeczownika
jedcy. Wydobywa przy okazji domylne aspekty brzmieniowe, mówi¹c o stuku
kopyt, ale kopyt podkutych. Jesienin nie zwraca na ten szczegó³ uwagi, proponuj¹c adiektyw êîïûòëèâûé, którego nie rejestruj¹ wspó³czesne ród³a leksykograficzne. Dodatki translatorskie odnajdujemy równie¿ w wersie 100, gdy t³umacz
podkrela powtarzalnoæ czynnoci nieproszonego gocia przez s³owa raz jeszcze.
Zamiana imies³owu przys³ówkowego uprzedniego ïðèïîäíÿâ na imies³ów przys³ówkowy wspó³czesny uchylaj¹c kreli jednoczenie inny detal sytuacyjny:
w oryginale czarny cz³owiek siada, uchyliwszy przedtem cylindra, w t³umaczeniu
za siada i jednoczenie uchyla nakrycie g³owy. Inaczej nocny goæ postêpuje
równie¿ ze swoim surdutem: w tekcie wyjciowym niedbale odrzuca jego po³y
zanim usi¹dzie w fotelu, w tekcie docelowym  rozpina wierzchnie odzienie.
Zwrotka XV
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Ñëóøàé, ñëóøàé! 
Õðèïèò îí, ñìîòðÿ ìíå â ëèöî,
Ñàì âñå áëèæå
È áëèæå êëîíèòñÿ. 
ß íå âèäåë, ÷òîá êòî-íèáóäü
Èç ïîäëåöîâ
Òàê íåíóæíî è ãëóïî
Ñòðàäàë áåññîííèöåé.

S³uchaj, s³uchaj! 
W twarz mi patrz¹c mówi chrapliwie
I coraz bli¿ej, i bli¿ej
Pochyla siê nade mn¹ 
Nie widzia³em, ¿eby taki jak ty
Niegodziwiec
Tak niepotrzebnie i g³upio
Cierpia³ na bezsennoæ.
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W zwrotce XV znajduje siê bardzo istotne miejsce interpretacyjne i z tego
powodu jej przek³ad nale¿a³o wykonaæ ze szczególn¹ starannoci¹. Nieproszony
goæ u¿yje w rozmowie z gospodarzem jeszcze mocniejszych argumentów, aby
zmia¿d¿yæ jego opór. Dlatego czarny cz³owiek konstatuje w oryginale, ¿e nie widzia³, aby ktokolwiek sporód nikczemników tak niepotrzebnie i g³upio cierpia³ z powodu bezsennoci. A zatem szubrawcom obca jest bezsennoæ, bohater liryczny za
nie pi, nie mo¿e wiêc byæ jednym z nich. Broniewski odczytuje wersy 107108
nieco inaczej, albowiem ustami czarnego cz³owieka w³anie gospodarza nazywa
niegodziwcem, zmieniaj¹c tym samym punkt widzenia podmiotu lirycznego.
Zwrotka XVI
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Àõ, ïîëîæèì, îøèáñÿ!
Âåäü íûí÷å ëóíà.
×òî æå íóæíî åùå
Íàïîåííîìó äðåìîé ìèðèêó?
Ìîæåò, ñ òîëñòûìè ëÿæêàìè
Òàéíî ïðèäåò «îíà»,
È òû áóäåøü ÷èòàòü
Ñâîþ äîõëóþ òîìíóþ ëèðèêó?

Ach, mo¿e siê mylê!
Przecie¿ ksiê¿yc dzi wieci na niebie.
Czegó¿ wiêcej potrzeba
wiatkowi w upojnej drzemce?
Mo¿e z grubymi udami
Skrycie «ona» przyjdzie do ciebie,
A ty bêdziesz jej recytowa³
Swoje zdech³e, mêcz¹ce wiersze?

Kolejna zwrotka przek³adu potwierdza manierê t³umacza, jego sk³onnoæ do
amplifikowania orygina³u. Broniewski chêtnie dopowiada treci ukryte w elipsie,
jak w wersie 112, przez wskazanie, ¿e ksiê¿yc wieci na niebie, czy w wersie
116, gdy mówi, ¿e ona przyjdzie do ciebie, i w wersie 117, odzwierciedlaj¹cym
przez zaimek jej adresata zdech³ych, mêcz¹cych wierszy. Przymiotnik äîõëûé
zosta³ u¿yty w oryginale w znaczeniu przenonym, cechuje siê gminnoci¹ oraz
wyra¿a lekcewa¿enie ze strony nadawcy. T³umacz przetransponowa³ tê jednostkê
orygina³u adekwatnie. Natomiast adiektyw òîìíûé, który obecnie zalicza siê do
przestarza³ych i cechuje siê gminnoci¹, gdy oddajemy go jako ciê¿ki, przygnêbiaj¹cy, zamanifestowa³ siê pod postaci¹ mêcz¹cy, co  jak s¹dzê  niepotrzebnie
rozmywa intencjê autora poematu, który po³o¿y³ chyba raczej nacisk na wra¿enie
przygnêbienia rodz¹ce siê w czasie lektury s³abych, ciê¿kich treciowo wierszy
ani¿eli na narastaj¹ce zmêczenie sensoryczne towarzysz¹ce ich s³uchaniu.
Zwrotka XVII
119. Àõ, ëþáëþ ÿ ïîýòîâ!
120. Çàáàâíûé íàðîä.
121. Â íèõ âñåãäà íàõîæó ÿ

Ach, lubiê poetów!
Zabawne to towarzystwo.
Znajdujê w nich zawsze
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122.
123.
124.
125.
126.

Èñòîðèþ, ñåðäöó çíàêîìóþ, 
Êàê ïðûùàâîé êóðñèñòêå
Äëèííîâîëîñûé óðîä
Ãîâîðèò î ìèðàõ,
Ïîëîâîé èñòåêàÿ èñòîìîþ.
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Historiê sercu znajom¹ 
Jak pryszczatej studentce
Potworne ch³opisko
D³ugow³ose prawi o wiatach
I ocieka lin¹ zmys³ow¹.

W wersach 124125 dokona³ t³umacz inwersji oraz redukcji elementu pierwowzoru, który zast¹pi³ dwoma innymi komponentami. W tekcie wyjciowym podmiot liryczny mówi zapewne przenonie nie o cz³owieku dotkniêtym kalectwem
fizycznym, lecz o kim, kto swoim postêpowaniem zas³uguje na miano potwora.
Taki w³anie zaprojektowany w tekcie wyjciowym d³ugow³osy potwór
(äëèííîâîëîñûé óðîä) staje siê w wersji Broniewskiego potwornym ch³opiskiem,
burz¹c chyba skutecznie efekt oceny negatywnej za³o¿ony przez autora poematu.
Z kolei wers 126 t³umacz wyranie erotyzuje, proponuj¹c fizjologiczny obraz
ociekania lin¹ zmys³ow¹ podczas monologu wyg³aszanego przez mê¿czyznê.
W przek³adzie filologicznym rysuje siê raczej nie fizjologia, lecz aura wytwarzaj¹ca siê pomiêdzy uwodzicielem o niekoniecznie czystych zamiarach i osob¹ uwodzon¹, a niewykluczone, ¿e naiwn¹. Wers 126 jest wed³ug mnie jednym z najtrudniejszym miejsc do przetransponowania na jêzyk polski z uwagi na
wieloznacznoæ buduj¹cych go komponentów leksykalnych.
Zwrotka XVIII
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Íå çíàþ, íå ïîìíþ,
Â îäíîì ñåëå,
Ìîæåò, â Êàëóãå,
À ìîæåò, â Ðÿçàíè,
Æèë ìàëü÷èê
Â ïðîñòîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå,
Æåëòîâîëîñûé,
Ñ ãîëóáûìè ãëàçàìè...

Nie wiem, nie pamiêtam,
W pewnej wiosce,
Mo¿e pod Ka³ug¹,
Mo¿e pod Riazaniem,
¯y³ ch³opczyk
W rodzinie ch³opskiej, prostej,
Jasnow³osy,
Z niebieskimi oczami.

Nie jest znana motywacja translatora, zgodnie z któr¹ konkretn¹ lokalizacjê
geograficzn¹ (â Êàëóãå, â Ðÿçàíè) zamienia on na bli¿ej nieokrelone miejsce pod
jednym z dwóch miast rosyjskich: pod Ka³ug¹, pod Riazaniem. Byæ mo¿e t³umacz dostrzeg³ pewn¹ nielogicznoæ, maj¹c¹ ród³o w sformu³owaniu zawartym
w wersie 128, w którym mówi siê o pewnej wiosce, a Ka³uga i Riazañ przecie¿
wioskami, nawet w czasach Jesienina, nie by³y; st¹d postaæ z przyimkiem pod.
Broniewski sankcjonuje tak¿e rusycyzm Ñ ãîëóáûìè ãëàçàìè, pisz¹c Z niebieskimi oczami, zamiast poprawnej formy O niebieskich oczach.
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Zwrotka XIX
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

È âîò ñòàë îí âçðîñëûì,
Ê òîìó æ ïîýò,
Õîòü ñ íåáîëüøîé,
Íî óõâàòèñòîé ñèëîþ,
È êàêóþ-òî æåíùèíó,
Ñîðîêà ñ ëèøíèì ëåò,
Íàçûâàë ñêâåðíîé äåâî÷êîé
È ñâîåþ ìèëîþ.

I oto podrós³,
I zosta³ poet¹,
Choæ z niezbyt wielk¹,
Ale chwytn¹ si³¹,
I jak¹ kobietê,
Przesz³oczterdziestoletni¹,
Zwa³ niegrzecznie dziewczynk¹
I swoj¹ mi³¹.

Broniewski dokonuje modyfikacji znaczeniowej w wersie 135. U Jesienina
bohater liryczny sta³ siê dojrza³ym mê¿czyzn¹, t³umacz natomiast informuje
o podroniêciu, co w ¿adnej mierze nie jest to¿same z osi¹gniêciem dojrza³oci.
Równie¿ w 141 linijce obserwujemy zmianê kategorialn¹, albowiem przymiotnik
ñêâåðíûé zostaje zast¹piony przys³ówkiem niegrzecznie. O ile przymiotnik
ñêâåðíîé charakteryzowa³ w oryginale dziewczynê, o tyle przys³ówek niegrzecznie odnosi siê do poety. Ponadto mamy swego rodzaju zator logiczny, gdy¿
nazywanie kobiety niegrzeczn¹ (z³¹?) dziewczynk¹, co projektuje tekst wyjciowy, jest zrozumia³e, natomiast tekst docelowy sugeruje jakoby nazywanie kobiety
dziewczynk¹ by³o czym niegrzecznym. S¹ to kolejne przyk³ady przesuniêæ semantycznych w utworze przet³umaczonym przez W³adys³awa Broniewskiego.
Zwrotka XX
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

×îðíûé ÷åëîâåê!
Òû ïðåñêâåðíûé ãîñòü.
Ýòà ñëàâà äàâíî
Ïðî òåáÿ ðàçíîñèòñÿ.
ß âçáåøåí, ðàçúÿðåí,
È ëåòèò ìîÿ òðîñòü
Ïðÿìî ê ìîðäå åãî,
Â ïåðåíîñèöó...

Czarny cz³owieku!
Wstrêtny z ciebie goæ!
T¹ s³aw¹ dawno, dawno
Ju¿e siê otoczy³.
Jestem z³y, rozjuszony
I z ca³¹ wciek³oci¹
Bijê go lask¹ w pysk,
Miêdzy oczy

W przedostatniej zwrotce sytuacja siê powtarza: maj¹ miejsce amplifikacja
i redukcja. Wzmocnienie zaznaczy³o siê w podwojeniu przys³ówka dawno, a redukcja w rezygnacji z podkrelenia nagromadzenia siê okrelonej cechy negatywnej zawartej w przymiotniku ñêâåðíûé, co gramatycznie wyra¿a morfem ïðå(ïðåñêâåðíûé). Os³abia te¿ Broniewski si³ê gwa³townego oburzenia bohatera lirycznego, skumulowan¹ w formie âçáåøåí (od âçáåñèòü, czyli ïðèâåñòè
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â êðàéíåå ðàçäðàæåíèå, î÷åíü ñèëüíî ðàññåðäèòü31), która w ¿adnej mierze
nie odpowiada relatywnie ³agodnej postaci niezadowolenia utrwalonego w przymiotniku z³y. Wybór translatora ratuje wszak¿e decyzja o pos³u¿eniu siê wyra¿eniem z wciek³oci¹, harmonizuj¹cym z dynamik¹ utrwalon¹ pod postaci¹
âçáåøåí.
Zwrotka XXII
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

...Ìåñÿö óìåð,
Ñèíååò â îêîøêî ðàññâåò.
Àõ òû, íî÷ü!
×òî òû, íî÷ü, íàêîâåðêàëà?
ß â öèëèíäðå ñòîþ.
Íèêîãî ñî ìíîé íåò.
ß îäèí...
È ðàçáèòîå çåðêàëî...

...Miesi¹c umar³,
wit niebieszczeje nad drog¹.
Ach, nocy, co narobi³a,
Nocy, bodaj przepad³a!
Stojê w cylindrze na g³owie,
Nie ma przy mnie nikogo.
Jestem sam...
I st³uczone zwierciad³o...

Ostatnia zwrotka translatu równie¿ prezentuje konsekwencjê, z jak¹ W³adys³aw Broniewski przekszta³ca Jesieninowski orygina³. Tutaj t³umacz zmienia
w wersie 152 obraz: w oryginale bohater liryczny konstatuje zmianê pory dnia
przez spojrzenie na okno, w którym niebieszczeje wit, a w przek³adzie bohater
spogl¹da przez okno, by dostrzec witanie nad drog¹. T³umacz wzmacnia tak¿e
wypowied gospodarza, ka¿¹c nocy przepaæ (bodaj przepad³a!). Zauwa¿my
przy okazji, ¿e w tekcie wyjciowym mamy do czynienia z konstrukcj¹ pytajn¹,
podkrelaj¹c¹ zdumienie bohatera, a w tekcie docelowym  wykrzyknikow¹,
uchylaj¹c¹ retorykê orygina³u. Komicznie brzmi rozwi¹zanie Stojê w cylindrze na
g³owie, sugeruj¹ce, ¿e gospodarz stoi na g³owie, maj¹c na niej cylinder...
Przeanalizujmy teraz Czarnego cz³owieka pod k¹tem statystycznym, wskazuj¹c na te jednostki orygina³u i przek³adu, które odznaczaj¹ siê najwy¿sz¹ frekwencj¹, nios¹c w sobie zarazem najwiêkszy ciê¿ar semantyczny. Z koniecznoci ograniczam obserwacje do trzech tylko czêci mowy (rzeczownik, przymiotnik
i czasownik). Czy zaobserwujemy tutaj równoleg³oæ transformacyjn¹, tj. tê sam¹
frekwencjê wyodrêbnionych jednostek po lewej i prawej stronie poni¿szej tabeli?
Odpowied twierdz¹c¹ wiadczy³aby o bezwzglêdnej dyscyplinie formalnej i semantycznej t³umacza, negatywna za o odstêpstwach od poematu i wystêpowaniu
modyfikacji stylistyczno-treciowych, które uzasadnia siê najczêciej obiektywn¹
odmiennoci¹ struktur jêzyka orygina³u i przek³adu, jak te¿ (nad)aktywnoci¹
samego translatora i jego sk³onnociami do zaznaczania w³asnej obecnoci; z teorii
31

Zob. ibidem.
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i praktyki sztuki przek³adu wiadomo, ¿e jeli translatorem okazuje siê poeta,
krzywa jego aktywnoci kreacyjnej podczas transponowania s³owa cudzego zwykle wzrasta32.
Tabela 1
Najaktywniejsze czêci mowy w oryginale i przek³adzie 

rzeczowniki33

Czêæ mowy

Orygina³

Przek³ad

Rzeczownik

÷åëîâåê (10)
äðóã (5)
íî÷ü (4)
ïîýò (4)
àëêîãîëü (2)

cz³owiek (10)
przyjaciel (5)
noc (4)
poeta (4)
alkohol (0)
alkoholizm (2)
ból (0)
wiatr (2)
jedziec (1)
kawalerzysta (1)
oko (3)
rok (0)
goæ (2)
dziewczynka (2)
dusza (2)
kobieta (2)
¿ycie (3)
ksiêga (2)
mi³a (2)
mózg (2)
okienko (1)
ugór (2)
ptak (2)
gaj (2)
wrzesieñ (2)
si³a (3)
kraj/kraina (2)
cylinder (2)
serce (2)
smutek (2)

áîëü (2)
âåòåð (2)
âñàäíèê (2)
ãëàç (2)
ãîä (2)
ãîñòü (2)
äåâî÷êà (2)
äóøà (2)
æåíùèíà (2)
æèçíü (2)
êíèãà (2)
ìèëàÿ (2)
ìîçã (2)
îêîøêî (2)
ïîëå (2)
ïòèöà (2)
ðîùà (2)
ñåíòÿáðü (2)
ñèëà (2)
ñòðàíà (2)
öèëèíäð (2)

32 Szczególny przypadek stanowi¹ w tym wzglêdzie np. przek³ady kongenialne, przerastaj¹ce
niejednokrotnie swoimi walorami teksty wyjciowe.
33 W nawiasie podajê frekwencjê danej jednostki w poemacie. Podkrelam wyrazy, w których
zachodz¹ rozbie¿noci miêdzy orygina³em i przek³adem.
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Jak widaæ, w przek³adzie W³adys³awa Broniewskiego w warstwie rzeczownikowej obserwujemy równoleg³oæ semantyczn¹: rzeczowniki o najwy¿szej frekwencji w poemacie pokrywaj¹ siê frekwencyjnie z jednostkami o najwy¿szej
frekwencji w t³umaczeniu. Niektórych wyrazów obecnych w oryginale nie ma
w przek³adzie, jak chocia¿by àëêîãîëü zosta³ zast¹piony s³owem alkoholizm, odmiennym znaczeniowo od alkoholu, lecz zachowuj¹cym tê sam¹ frekwencjê. Broniewski stosuje tak¿e synonimy w miejscach, gdzie autor poematu powtarza ten
sam wyraz. Mam na myli rosyjskie âñàäíèê oraz polskie kawalerzysta oraz
jedziec. Synonimy, jak wiadomo, mimo bliskoci znaczeñ nie s¹ wyrazami równoznacznymi, a wiêc przemycaj¹ do t³umaczenia odcienie, których nie projektowa³ autor poematu, preferuj¹cy powtórzenie okrelonej jednostki tekstu. Obserwujemy tak¿e czêstsze stosowanie przez translatora niektórych rzeczowników
ani¿eli to ma miejsce w tekcie wyjciowym, jak  w formie podstawowej  oko,
¿ycie, si³a, co kojarzymy z amplifikacj¹, a tak¿e redukowanie elementów orygina³u: ból, rok czy ucilanie tego, co ogólne: ros. ïîëå  pol. ugór. Poniewa¿ wiersz
i jego translat tworz¹ swego rodzaju porównywaln¹ sumê piêknoci, wszelkie
redukcje t³umacz zrekompensowa³ przez w³¹czenie do przek³adu w³asnych propozycji leksykalnych, ukierunkowuj¹c tym samym ostateczn¹ interpretacjê poematu;
zauwa¿my, ¿e w oryginale nie ma rzeczownika odpowiadaj¹cego polskim serce
ani smutek. Broniewski ulirycznia i usentymentalnia wypowied Jesienina, odciska
na pierwowzorze piêtno poety-t³umacza.
Tabela 2
Najaktywniejsze czêci mowy w oryginale i przek³adzie  przymiotniki
Czêæ mowy

Orygina³

Przek³ad

Przymiotnik

÷oðíûé (13)
áîëüíîé (2)
âûñîêèé (2)
ãîëóáîé (2)

czarny (13)
chory (2)
wysoki (2)
b³êkitny (0)
modry (1)
niebieski (1)
niezbyt wielki (2)
bezludny (2)
prosty (1)
pusty (2)
niegrzeczny (1)
niegrzecznie (1)
chwytny (2)
wstrêtny (2)

íåáîëüøîé (2)
áåçëþäíûé (2)
ïðîñòîé (2)
ïóñòîé (2)
ñêâåðíûé (2)
óõâàòèñòûé (2)
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W przek³adzie przymiotników mechanizmy transpozycji jednostek orygina³u siê
powtarzaj¹. Tutaj równie¿ Broniewski zachowuje paralelizm znaczeniowy, a zatem
przymiotnik ÷oðíûé jest transponowany trzynastokrotnie jako czarny. Rosyjskie
ãîëóáîé znajduje dwie realizacje po polsku w postaci synonimów modry i niebieski,
co oddala nieco przek³ad od kolorystyki orygina³u. Widzimy te¿ zabieg polegaj¹cy na
zmianie kategorii gramatycznej: przymiotnik ñêâåðíûé staje siê przys³ówkiem niegrzecznie, co modyfikuje myl sformu³owan¹ przez autora poematu. Zdarza siê, ¿e
t³umacz wybiera ten sam przymiotnik polski, który ma dwie ró¿ne postacie w oryginale: ìåðçêèé i ïðåñêâåðíûé jest oddawane przez Broniewskiego jako wstrêtny.
Rezygnacja z przymiotnika zawartego w pierwodziele skutkuje automatycznie utrat¹
znaczenia obecnego w okrelonym adiektywie.
Tabela 3
Najaktywniejsze czêci mowy w oryginale i przek³adzie  czasowniki
Czêæ mowy

Orygina³

Przek³ad

Czasownik

ñëóøàòü (4)
áûòü (3)
çíàòü (3)
ìî÷ü (3)
÷èòàòü (3)
âçÿòüñÿ (2)
ãîâîðèòü (2)
æèòü (2)
íàçûâàòü (2)
îñûïàòü (2)
ñàäèòüñÿ (2)
ñâèñòåòü (2)

s³uchaæ (4)
byæ (10)
wiedzieæ (4)
czytaæ (2)
wzi¹æ siê (2)
mówiæ (3)
¿yæ (1)
zwaæ (2)
oga³acaæ (2)
siadaæ (2)
wiszczeæ (2)
boleæ (2)
mieæ (2)

Równie¿ przypadku t³umaczenia czasowników obserwujemy tê sam¹ konsekwencjê translatora, jak w odniesieniu do rzeczowników i przymiotników: wyraz
nacechowany semantycznie i o najwy¿szej frekwencji ñëóøàòü ma tê sam¹ frekwencjê i równoleg³y przek³ad w postaci s³uchaæ. W warstwie czasowników najbardziej zaznacza siê odmiennoæ struktur jêzykowych, co wietnie demonstruje liczba
wystêpowania czasownika áûòü  równa 3 oraz czasownika byæ  równa 10.
O ró¿nicach systemowych oraz zwi¹zanych z nimi decyzjach translatora wiadczy
tak¿e obecnoæ dwóch innych czasowników utworzonych od boleæ oraz mieæ.
Odtranslatorskie amplifikacje oraz redukcje uwidaczniaj¹ siê w aspekcie statystycznym ponownie w odniesieniu do takich sk³adników tekstu, jak wiedzieæ, czytaæ, ¿yæ.

Czarny cz³owiek Sergiusza Jesienina w przek³adzie W³adys³awa Broniewskiego

187

W Czarnym cz³owieku bez trudu da siê wyró¿niæ krêgi tematyczne wród
trzech analizowanych powy¿ej czêci mowy. Ich obecnoæ lub brak w przek³adzie
mo¿e byæ dodatkowym kryterium oceny translatu, wskazuj¹cym na stopieñ jego
wiernoci lub oddalenia od tkanki pierwowzoru. W oryginale wród rzeczowników
odnajdujemy nastêpuj¹ce pola:
a) postacie ludzkie (÷åëîâåê, äðóã, ïîýò, âñàäíèê, ãîñòü, äåâî÷êà,
æåíùèíà, ìèëàÿ),
b) zwierzêta (ïòèöà),
c) przyroda i pory roku (íî÷ü, âåòåð, ïîëå, ãîä, ñåíòÿáðü),
d) napoje (àëêîãîëü),
e) stan psychofizyczny (áîëü),
f) czêci cia³a (ãëàç, ìîçã),
g) rzeczowniki abstrakcyjne (äóøà, æèçíü, ñèëà, ñòðàíà),
h) rzeczowniki konkretne (êíèãà, îêîøêî, öèëèíäð).
Z kolei poród przymiotników wymienimy:
a) barwa (÷oðíûé, ãîëóáîé),
b) stan psychofizyczny (áîëüíîé),
c) wielkoæ (âûñîêèé, íåáîëüøîé),
d) ocena (ëèøíèé, ïðîñòîé, ñêâåðíûé, óõâàòèñòûé),
e) otoczenie (áåçëþäíûé, ïóñòîé).
Uwzglêdniaj¹c za czasowniki, wska¿emy na nastêpuj¹ce krêgi tematyczne:
a) sensoryka (ñëóøàòü, ÷èòàòü, ãîâîðèòü, ñâèñòåòü),
b) egzystencja (áûòü, æèòü),
c) kompetencje (çíàòü, ìî÷ü),
d) dzia³anie (âçÿòüñÿ, íàçûâàòü, îñûïàòü, ñàäèòüñÿ).
Jeli teraz skrajnie zawêzimy pole porównawcze i zapytamy, czy najwa¿niejsze s³owa poematu znajduj¹ swoje odpowiedniki wprost w t³umaczeniu oraz czy
koresponduj¹ one z wymienionymi powy¿ej krêgami tematycznymi, to mo¿emy
odpowiedzieæ twierdz¹co. Takie fundamentalne elementy struktury orygina³u, jak
rzeczownik ÷åëîâåê, przymiotnik ÷oðíûé i czasownik ñëóøàòü s¹ transponowane przez takie ekwiwalenty, jak cz³owiek, czarny, s³uchaæ.
Jak widzimy, polski poeta opar³ swój przek³ad na tradycyjnych sposobach
sztuki t³umaczenia, zachowuj¹c w strategii translacji dyscyplinê formaln¹, semantyczn¹ i stylistyczn¹. Fakt ten sprzyja³ budowaniu translatu wiernego. Jednak¿e
Broniewski, sam bêd¹c poet¹ wybitnym, pozwoli³ sobie parokrotnie na modyfikacjê tekstu Jesienina przez wprowadzanie do t³umaczenia amplifikacji i inwersji,
które odpowiada³y jego zapatrywaniom na wygl¹d wiersza po polsku. Translator
zastêpowa³ redukcje najczêciej kolejnymi amplifikacjami powiadczaj¹cymi kreacyjn¹ aktywnoæ polskiego poety.
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Powtórzmy: przek³ad W³adys³awa Broniewskiego jest jedynym jak dot¹d elementem translatorskiej serii. Czy¿by znamiê poetyckiej wielkoci t³umacza skutecznie hamowa³o kolejne próby przyswojenia polszczynie poematu Sergiusza
Jesienina? A mo¿e sam poemat jest na tyle trudny, ¿e zniechêca potencjalnych
t³umaczy do jego przyswojenia polszczynie? Bior¹c pod uwagê chocia¿by wielowiekow¹ tradycjê t³umaczenia Biblii na jêzyki narodowe, tekstu szczególnie
skomplikowanego pod ka¿dym wzglêdem, nie tylko jêzykowym, ale tak¿e kulturowym, nie s¹dzê, by odpowiedzi twierdz¹ce na tak postawione pytania by³y
w pe³ni zasadne. Poemat Czarny cz³owiek nie stanowi bowiem ogromnego wyzwania translatorskiego, chocia¿ niektóre jego miejsca sprawiaj¹ okrelone k³opoty. Na dzieñ dzisiejszy Czarny cz³owiek nie doczeka³ siê jeszcze innej wersji po
polsku, co prêdzej czy póniej na pewno nast¹pi. Taka jest bowiem naturalna
kolej translatorskiej rzeczy.
Ðåçþìå
×¸ðíûé ÷åëîâåê Ñåðãåÿ Åñåíèíà â ïåðåâîäå Âëàäèñëàâà Áðîíåâñêîãî
Â äàííîé ñòàòüå àâòîð ðàññìàòðèâàåò ïåðåâîä÷åñêèå ïðè¸ìû, ïðèìåí¸ííûå
Âëàäèñëàâîì Áðîíåâñêèì ïðè ïåðåâîäå ïîýìû Ñåðãåÿ Åñåíèíà ×¸ðíûé ÷åëîâåê. Èç
ïðîâåä¸ííîãî àíàëèçà âûòåêàåò, ÷òî ïîëüñêèé ïîýò-ïåðåâîä÷èê âîñïîëüçîâàëñÿ
òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè ïåðåâîäà õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà, â îñíîâíîì ñîáëþäàÿ
ôîðìàëüíóþ è ñåìàíòèêî-ñòèëèñòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ÷òî ãàðàíòèðîâàëî îòíîñèòåëüíî
òî÷íûé ïåðåâîä. Îäíàêî â ñâîåé âåðñèè ïåðåâîäà Â. Áðîíåâñêè ïîä÷åðêíóë ïðèñóòñòâèå
âòîðîãî ñîçäàòåëÿ, ò.å. ñàìîãî ñåáÿ êàê àâòîðà, è ïî÷òè â êàæäîé ñòðîôå îñòàâèë ñëåäû
ïîýòè÷åñêîé èíèöèàòèâû. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî àìïëèôèêàöèÿ  ýòî èçëþáëåííûé
òðàíñôîðìàöèîííûé ïðè¸ì äàííîãî ïåðåâîä÷èêà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îí ìîäèôèöèðîâàë
òêàíü àíàëèçèðóåìîãî ïîäëèííèêà.

Summary
Sergey Yesenins Black Man translated by Wladyslaw Broniewski
The author analyses the interpreting techniques used by Wladyslaw Broniewski in his translation
of Black Man by S. Yesenin. It becomes obvious that the Polish poet and interpreter used traditional
methods of text translation, mainly keeping the formal, semantic, and stylistic structure that guaranteed considerably accurate translation. Nevertheless, in his version of interpretation Broniewski emphasized the presence of a second creator, i.e. himself, and left almost in every line the traces of his
poetic initiative. We may conclude that amplification being his most favourite transformational technique is used by the interpreter to modify the substance of the analyzed original.
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Õðîíîòîï ïîëÿ áîÿ â ñòðóêòóðå ðîìàíîâ
¯ó³ty Krzy¿ Àíäæåÿ Ñòðóãà
è Òèõèé Äîí Ìèõàèëà Øîëîõîâà
Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ïîëüñêîãî ïèñàòåëÿ Àíäæåÿ Ñòðóãà
(Òàäåóøà Ãàëåöêîãî), íàøåäøàÿ îòðàæåíèå â òðèëîãèè ¯ó³ty Krzy¿ (1932
1933), ñî âñåé ãëóáèíîé ìîæåò áûòü îñìûñëåííà òîëüêî òîãäà, êîãäà
ó÷èòûâàåòñÿ âåñü êîíòåêñò õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, ïîñâÿùåííîé
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå, êîãäà ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå ñóùåñòâóþùèå
ìåæòåêñòîâûå ñâÿçè/ïåðåêëè÷êè (èíòåðòåêñòóàëüíîñòü), êîòîðûå ðàñêðûâàþòñÿ
ïðè ñîïîñòàâëåíèè ïðîèçâåäåíèé î ïîòåðÿííîì ïîêîëåíèè  Ý.-Ì. Ðåìàðêà,
À. Áàðáþñà, Ð. Îëäèíãòîíà, Å. Áëàíäåíà, Ç. Ñîñóíà, ñ îäíîé ñòîðîíû,
è Ì. Øîëîõîâà, À. Âåñåëîãî Ì. Ãàðåöêîãî è äð., ñ äðóãîé.
À. Ñòðóã, îòñòàèâàÿ ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü êàê íàèâûñî÷àéøóþ öåííîñòü,
áóäó÷è ñîçâó÷åí ñ êðóïíåéøèìè ïèñàòåëÿìè, ðàçîáëà÷àâøèìè
ïðåñòóïíîñòü Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, âíåñ ñâîèì ðîìàíîì ¯ó³ty Krzy¿
íåîöåíèìûé âêëàä â ñîêðîâèùíèöó ïåðåäîâîé ãóìàíèñòè÷åñêîé ìûñëè.
Åãî, êàê è ìíîãèõ äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ïèñàòåëåé, îáâèíÿëè
â ïàöèôèçìå1. Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, òàê íàçûâàåìûé, ïàöèôèçì À. Ñòðóãà
íå ñîâñåì êîððåêòíî ïðèíèìàòü çà èäåéíûé íåäîñòàòîê åãî ðîìàíà.
Àíòèâîåííàÿ ñòðóãîâñêàÿ ïîçèöèÿ, ãëóáîêî óõîäÿùàÿ ñâîèìè êîðíÿìè
â ãóìàíèñòè÷åñêóþ òðàäèöèþ ïîëüñêîé è ðóññêîé ëèòåðàòóðû, âî ìíîãîì
ñîîòíîñèòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñî âçãëÿäàìè Ñ. Æåðîìñêîãî (Popio³y),
Ë. Òîëñòîãî (Âîéíà è ìèð) è Ì. Øîëîõîâà (Òèõèé Äîí). Ê À. Ñòðóãó
ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæíî îòíåñòè ñóæäåíèÿ Ã. Ìàðêåâè÷à, âûñêàçàííûå
ó÷åíûì ïðè àíàëèçå Popio³ów: Przed ¯eromskim,  ïèøåò ïîëüñêèé
ëèòåðàòóðîâåä,  nikt z pisarzy polskich z tak¹ konsekwencj¹ nie ods³oni³ gronego oblicza wojny [...]2. Îòìåòèâ, ÷òî àâòîð ðîìàíà ñî âñåé ñèëîé ïðàâäû
ïîêàçûâàåò òî òÿæåëîå áðåìÿ, êàêèì ëîæèòñÿ âîéíà íà ïëå÷è ïðîñòûõ
1
2

L. ¯uliñski, Pos³owie, [â:] A. Strug, ¯ó³ty krzy¿, ò. 3, ñ. 297308.
H. Markiewicz, Prus i ¯eromski. Rozprawy i szkice literackie, PIW, Warszawa 1964, ñ. 317.
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ëþäåé, ëîìàÿ èõ ñóäüáó, Ã. Ìàðêåâè÷ îäíîâðåìåííî ïîä÷åðêíóë: Popio³y
 ta najprawdziwsza chyba polska ksi¹¿ka o wojnie nie jest jednak zapowiedzi¹
literatury pacyfistycznej3.
À. Ñòðóã ïèñàë î äðóãîé ïî ñâîåìó õàðàêòåðó âîéíå. Ïèñàòåëü íå äîæèë
äî òîãî òðàãè÷åñêîãî 1939 ã., êîãäà íàöèñòñêàÿ ìàøèíà îáðóøèëà âñþ ñâîþ
ìîùü íà Ïîëüøó è îêêóïèðîâàëà åå. Îäíàêî íåò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ â òîì,
÷òî åñëè áû ê òîìó âðåìåíè, êîãäà, ãîâîðÿ ñëîâàìè Ê. Ñèìîíîâà, ðå÷ü øëà
íå ïðîñòî î òåõ èëè äðóãèõ äåéñòâèòåëüíûõ èëè ìíèìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
èíòåðåñàõ, à î ñàìîì ñóùåñòâîâàíèè  î ãèáåëè èëè ñïàñåíèè îòå÷åñòâà4,
A. Ñòðóã áûë æèâ, îí ñòàë áû â ðÿäû åãî çàùèòíèêîâ. È ýòî, êàê è ó Ë. Òîëñòîãî,
íå âñòóïèëî áû â ïðîòèâîðå÷èå ñ íåïðèÿòèåì âîéíû ïîëüñêèì ïèñàòåëåì.
Íå ñëó÷àéíî wszechpotê¿ny humanizm Lwa To³stoja, który leg³ u podstaw
nowatorstwa artystycznego Wojny i pokoju5 íàõîäèò ñâîé îòêëèê â òâîð÷åñòâå
è À. Ñòðóãà, è Ì. Øîëîõîâà.
Öåëü ñòàòüè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ÷åðåç ïîýòèêó ðîìàíîâ ¯ó³ty Krzy¿
À. Ñòðóãà è Òèõèé Äîí Ì. Øîëîõîâà îõàðàêòåðèçîâàòü òîëüêî îäèí ìîìåíò
â èõ õóäîæåñòâåííîé ñèñòåìå  èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíóþ ôóíêöèþ
îáðàçà ïîëÿ áîÿ ïîñëå ñðàæåíèÿ, ïîä÷åðêíóâ îäíîâðåìåííî òèïîëîãè÷åñêèå
ñáëèæåíèÿ è ñâîåîáðàçèå àíòèâîåííûõ è ãóìàíèñòè÷åñêèõ êîíöåïöèé
ïîëüñêîãî è ðóññêîãî ïèñàòåëåé.
Ñîïîñòàâëåíèå ýòèõ äâóõ ïðîèçâåäåíèé íå ñëó÷àéíî è èíòåðåñíî òåì,
÷òî ¯ó³ty Krzy¿ è Òèõèé Äîí, âçÿòûå âìåñòå êàê ñâîåîáðàçíûé åäèíûé òåêñò,
îõâàòûâàþò âñå ïðîñòðàíñòâî Åâðîïû âðåìåí Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è  ÷åðåç
õóäîæåñòâåííûå îáðàçû íàøåãî ìàêðîìèðà (ðåàëüíîãî ìèðà íàøåé ïëàíåòû
è ñîëíå÷íîé ñèñòåìû) â åãî âçàèìîäåéñòâèè ñ ìåãàìèðîì (Êîñìîñîì)
è ìèêðîìèðîì (ìèðîì ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö)  ðàñêðûâàþò ðàçíûå ôîðìû
îòðàæåíèÿ ìàñøòàáíîãî êðèçèñà, êîòîðûé îõâàòèë âñå ñôåðû ÷åëîâå÷åñêîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ, íàêëàäûâàÿ íåèçãëàäèìûé îòïå÷àòîê íà äóøè è ñóäüáû
ëþäåé.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòü
âíèìàíèå íà ñìûñëîîáðàçóþùåé ðîëè òàêîãî îáðàçà âðåìåíè/
/ïðîñòðàíñòâà, êàê ïîëå áîÿ ïîñëå ñðàæåíèÿ â ñèñòåìå õóäîæåñòâåííîãî
öåëîãî òðèëîãèè ¯ó³ty Krzy¿ è â ïðîèçâåäåíèÿõ äðóãèõ àâòîðîâ, ïðåæäå
âñåãî â ðîìàíå-ýïîïåå Ì. Øîëîõîâà Òèõèé Äîí.
3
4
5

Ibidem.
Ê. Ñèìîíîâ, ×èòàÿ Òîëñòîãî, [â:] idem, Ñåãîäíÿ è äàâíî, Ñîâ. ïèñàòåëü, Ìîñêâà 1980, ñ. 292.
B. Bia³okozowicz, Lew To³stoj w percepcji i wiadomoci twórczej pisarzy polskich, [â:] idem
(red.), Lew To³stoj i kultury s³owiañskie, Wyd. UWM, Olsztyn 2005, ñ. 125.
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Îáðàç ïîëÿ áîÿ ïîñëå ñðàæåíèÿ ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ íå òîëüêî
â ëèòåðàòóðå, íî è â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå. Øèðîêî èçâåñòíà ñâîèì
îáîáùåííî-ôèëîñîôñêèì, ñèìâîëè÷åñêèì ñìûñëîì êàðòèíà Â. Âåðåùàãèíà
Àïîôåîç âîéíû, â êîòîðîé íà ïîëå áîÿ èçîáðàæåíà ïèðàìèäà èç
÷åëîâå÷åñêèõ ÷åðåïîâ. Îäíàêî âåðåùàãèíñêàÿ êàðòèíà ñòàòè÷íà
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýïèëîã âîåííûõ ñîáûòèé. À â äèíàìè÷íûõ îïèñàíèÿõ
À. Ñòðóãà è Ì. Øîëîõîâà ïîëå áîÿ ïîñëå áèòâû  ýòî ïðîñòðàíñòâî
ñòðàäàíèÿ è ãèáåëè âñåãî æèâîãî â ïðîòÿæåííîñòè âðåìåíè, ïðîñòðàíñòâî,
íàõîäÿùååñÿ íà ãðàíèöå ìåæäó ìíîãî÷èñëåííûìè êðîâîïðîëèòíûìè
ñðàæåíèÿìè. È íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííîå ðàçëè÷èå çàäà÷, êîòîðûå ýòè
ïèñàòåëè ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé, ìåæòåêñòîâûå ñâÿçè èõ ïðîèçâåäåíèé
âûðàæàëè àâòîðñêóþ ñîãëàñîâàííîñòü âî âçãëÿäàõ íà âîéíó êàê íà
ïðîòèâîåñòåñòâåííîå äåëî (Ë. Òîëñòîé).
Ðàçíîîáðàçèå øîëîõîâñêîé è ñòðóãîâñêîé ïîýòèê èçîáðàæåíèÿ ïîëÿ áîÿ
ïîñëå áèòâû ïîä÷åðêèâàåò ãëóáèíó òðàãåäèè åäèíè÷íîãî  ôèçè÷åñêîãî
è äóõîâíîãî  ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà è íàðîäîâ â öåëîì.
Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ðàñêðûòèè çàìûñëà ïðîèçâåäåíèé îáîèõ àâòîðîâ
èãðàåò íåîäèíàêîâîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå êàðòèíû ïîëÿ áîÿ â ñòðóêòóðå
õóäîæåñòâåííîãî öåëîãî. Åãî ðàçëè÷èå îáúÿñíÿåòñÿ ñâîåîáðàçèåì
êîíöåïòóàëüíûõ ïîäõîäîâ À. Ñòðóãà è Ì. Øîëîõîâà ê õóäîæåñòâåííîìó
îñìûñëåíèþ èçîáðàæàåìîé èìè ýïîõè: íå ñëó÷àéíî â ðîìàíå ¯ó³ty Krzy¿
îïèñàíèå ïîëÿ áîÿ ïîñëå ñðàæåíèÿ ðàñïîëîæåíî â ñàìîì íà÷àëå
ïîâåñòâîâàíèÿ, à â Òèõîì Äîíå  â öåïè ñîáûòèé.
Îòêðûâàÿ ðîìàí ¯ó³ty Krzy¿ êàðòèíîé ïîëÿ áîÿ ïîñëå ñðàæåíèÿ,
À. Ñòðóã ñîçäàë îáîáùåííûé îáðàç èçóðîäîâàííîé çåìëè è óìåðùâëåíèÿ âñåãî æèâîãî íà îáøèðíîì ïðîñòðàíñòâå Åâðîïû 6. Îñîáåííîñòü
6 Òóò À. Ñòðóã ñîçâó÷åí ñ ïîýìîé Â. Ìàÿêîâñêîãî Âîéíà è ìèð (19151916), ãäå ïîýò,
îáûãðûâàÿ âîåííóþ òåðìèíîëîãèþ: òåàòð âîåííûõ äåéñòâèé,  ìèð ïðåäñòàâèë Êîëèçååì,
íà àðåíå êîòîðîãî áüþòñÿ / ãîñóäàðñòâîì â ãîñóäàðñòâî / 16 îòáîðíûõ ãëàäèàòîðîâ
(Â. Ìàÿêîâñêèé, Âîéíà è ìèð, [â:] idem, Ñòèõîòâîðåíèÿ, Áèáëèîòåêà ïîýòà, Ñîâ. ïèñàòåëü,
Ìîñêâà 1955, ò. I, ñ. 167):

Ñåãîäíÿ
çàðåâîì â çåìíóþ ïëåøü îíà,
êðîâàâÿ òîëï ðîïîò,
â íåáî
ëþñòðîé ïîäâåøåíà
öåëàÿ çàææåííàÿ Åâðîïà.
Ïðè ñîïîñòàâëåíèè ýòèõ ïðîèçâåäåíèé ìåòàôîðè÷åñêèé îáðàç Åâðîïû êàê àðåíû ñðàæåíèé
ó Â. Ìàÿêîâñêîãî êîíêðåòèçèðóåòñÿ íàòóðàëèñòè÷íî-ðåàëüíûìè äåòàëÿìè À. Ñòðóãà.
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ýêñïðåññèîíèñòè÷åñêîé ñòèëèñòèêè ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì,
÷òî â íåì ïðîñòðàíñòâî, íà êîòîðîì ãîñïîäñòâóåò Ñìåðòü, îäíîâðåìåííî
è èçîáðàæàåòñÿ, è ïåðåæèâàåòñÿ:
Okrywa³a noc wszystkie okropnoci tych miejsc i da³a odpocznienie zmordowanej ziemi, i zdawa³o siê teraz, ¿e ju¿ na zawsze, na wieki wieczne tutaj noc bezeceñstwa, bohaterstwa i zbrodnie, które szala³y tu bez przerwy, bez wytchnienia
w ci¹gu trzech nocy, trzech dni. Niepodobna, by za tym razem o swojej godzinie,
jak co dnia, podnios³o siê jutrzejsze s³oñce, ¿eby siê obna¿y³a bezwstydnie jakowa prawda niemo¿liwa, potêpiona i przeklêta. Po tym, co siê tu [òóò è äàëüøå
âûäåëåíî ìíîþ  Ë.Î.] dzia³o, nie mo¿e odczuæ i nie powinien ¿yæ na nowo
splugawiony obszar ziemi7 ( ², 8).

Ýòà ÷àñòü ñòðóãîâñêîãî âîåííîãî ïåéçàæà ãîâîðèò î äèíàìè÷íîñòè
ñìåíÿåìûõ äðóã äðóãà äóøåâíûõ ñîñòîÿíèé íàððàòîðà: ïîýòè÷åñêàÿ
è ñóããåñòèâíàÿ, íàñûùåííàÿ íåâûðàçèìûìè ïåðåæèâàíèÿìè èíòîíàöèÿ,
êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåò íà÷àëüíîå îïèñàíèå íàñòóïàþùåé íî÷è: Zapada³
zmierzch i na chwilê opanowa³a wiat straszliwa cisza,  ïåðåõîäèò â ÿðîñòü.
Ó Ì. Øîëîõîâà òàêîé ÿðîñòè íåò. Åãî îïèñàíèå ïîëÿ âî âðåìÿ îäíîãî
áîÿ ïîä äåðåâíåé Ñâèíþõè è ïîñëå íåãî ïðîíèçàíî ùåìÿùåé òîñêîé ïî
óòðà÷åííûì æèçíÿì (ýòî ñêâîçíîé ìîòèâ åãî òâîð÷åñòâà). Íî è åãî òåêñò,
êîòîðûé íå ñîäåðæèò ãíåâíî ýêñïðåññèâíûõ è îöåíî÷íûõ ñëîâ  bezeceñstwo, zbrodnia, bezwstydnie, potêpiona, przeklêta, êàê ýòî íàáëþäàåòñÿ
â ëèðè÷åñêîì îòñòóïëåíèè ó À. Ñòðóãà,  òîæå çàñòàâëÿåò óæàñíóòüñÿ
è îñîçíàòü ïðåñòóïíîå áåçóìñòâî ìèðîâîé áîéíè. È, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èå
òîíàëüíîñòåé, ñòèëèñòèêà è Òèõîãî Äîíà, è ðîìàíà ¯ó³ty Krzy¿ ÿâëÿåòñÿ
àäåêâàòíîé ôîðìîé âûðàæåíèÿ ðåøèòåëüíîãî àíòèâîåííîãî ïðîòåñòà.

Ó Ì. Øîëîõîâà òîæå åñòü ïåðåêëè÷êè ñ ïîýòèêîé Â. Ìàÿêîâñêîãî. Îáà ïèñàòåëÿ
îòòàëêèâàþòñÿ îò ñëîâîñî÷åòàíèÿ âûñîêîãî ñòèëÿ äî ïîñëåäíåé êàïëè êðîâè, ïåðåôðàçèðóþò åãî è,
ñíèæàÿ òîíàëüíîñòü, óñèëèâàþò òåì ñàìûì èçîáðàæåíèå íàðîäíîé òðàãåäèè. Ñð.

Â. ÌÀÿÊÎÂÑÊÈÉ, Âîéíà è ìèð

Ì. Øîëîõîâ, Òèõèé Äîí

Íèêîìó íå âåäîìî
Èç øåñòíàäöàòè âîëí äîêàòèëèñü òðè
äíè ëè,
ïîñëåäíèõ [ ] ñòåêàëè îáðàòíî
ãîäû ëè,
ðó÷åéêàìè, êàïëÿìè [...]
ñ òåõ ïîð êàê ía ïîëå
ïåðâóþ êðîâü âîéíå oòäàëè,
â ÷àøó çåìëè ñöåäèâ ïî êàïëå (I, 174).
7 A. Strug, ¯ó³ty Krzy¿, LSW, Warszawa 1978, ò. 12, ññ. 587; ò. 3, ññ. 308. Ññûëêè íà ýòî
èçäàíèå áóäóò äàíû ñ óêàçàíèåì òîìà è ñòðàíèöû.
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Ìàñòåðñòâî òèïèçàöèè À. Ñòðóãà ïðîÿâëÿåòñÿ óæå â òîì, ÷òî îí
åäèíè÷íîå ñðàæåíèå, ïðîäîëæàþùååñÿ â òå÷åíèå òðåõ äíåé è òðåõ íî÷åé
(w ci¹gu trzech nocy, trzech dni), â ïîñëåäóþùèõ ÷àñòÿõ òåêñòà âñòàâëÿåò
â áåñêîíå÷íóþ öåïü êðîâîïðîëèòíûõ áèòâ, íàçûâàÿ òå ìåñòà, ãäå îíè
ïðîèñõîäèëè (², 28, 35; ²², 359360 è ò.ä.). Ýòîé çàäà÷å  õîòÿ è íå òîëüêî åé
 ñëóæèò ñíà÷àëà ïàìÿòü von Sendena î áîÿõ, ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ îí áûë,
 nad Marn¹, pod Lombarddyde, nad Izer¹, pod Gorlicami, w Karpatach, nad
Dniestrem, na pozycjach Gallipoli, w fortach Dardanelów, pod Arras, na Chemin Dames, nad Somm¹ è ò.ä. (², 28). È ïîñëå êàæäîãî èç íèõ îñòàâàëîñü
ïîëå, ïîäîáíîå òîìó, êàðòèíîé êîòîðîãî îòêðûâàåòñÿ ¯ó³ty Krzy¿  ïîëå,
óñåÿííîå òðóïàìè è îäèíîêî óìèðàþùèìè â ìóêàõ ñîëäàòàìè.
Îäíàêî òàêîå óïîäîáëåíèå íå óñòðàíÿåò îñîáåííîãî. À îñîáåííûì ïî
ñâîåé çíà÷èìîñòè îïèñàííîå â íà÷àëå ðîìàíà ïîëå ïîñëå áîÿ ÿâëÿåòñÿ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàíèöå æèçíè è ñìåðòè åãî ãåðîåâ.
Íå ãäå-íèáóäü, à íà ýòîì ïîëå ïîðó÷èê von Senden îñîçíàë, ÷òî ê íåìó
òîëüêî teraz, przed samym koñcem, przysz³o jasnowidzenie (², 28), à åãî
ïðîòèâíèê  êàïèòàí Déspaix, êîòîðîãî îí øåë óáèâàòü, èç ïîñëåäíèõ ñèë
ñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü åìó èñïîâåäàòüñÿ. Ó îáîèõ ïðîèçîøåë â äóøå ïîêà åùå
íåîñîçíàííûé äî êîíöà ïåðåëîì: íå âðàãà  âäðóã!  îíè óâèäåëè äðóã
â äðóãå, à ÷åëîâåêà. È âìåñòå ñ òåì îáà îùóòèëè ïðåñòóïíîñòü âîéíû,
à â èõ êðèçèñíîì ñîçíàíèè âîçíèê âîïðîñ î ñìûñëå æèçíè:
Cz³owiek nie ¿yje sam¹ wojn¹, cz³owiek pracuje, kocha, myli, tworzy, cz³owiek
wielki, wspania³y, dosiêga boskoci w sztuce, w wiedzy [...] (², 28).

Îñîáûì ïðåäñòàëî ýòî ïîëå è äëÿ ðåöèïèåíòà ðîìàíà ¯ó³ty Krzy¿, èáî
òåïåðü, êîãäà îíî áûëî ïîêàçàíî â øèðîêîì êîíòåêñòå âîéíû, Åâðîïà áûëà
ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ óâèäåíà îãðîìíûì êëàäáèùåì. Òåïåðü ëåêñåìà tu
(òóò) ðàñïðîñòðàíèëîñü íà âñå åâðîïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî, ê êîòîðîìó áóäóò
îáðàùåíû âîïðîñû òðàíñöåíäåíòíîãî õàðàêòåðà, âûðâàâøèåñÿ èç ãëóáèí
ñòðàäàþùåé äóøè è âûðàæåííûå â ýêñïðåññèâíîé ôîðìå:
Czy¿ wyginê³o ju¿ i mar³o wszystko, co ¿y³o? W przenikliwie napiêtej cichoci
lada chwila odezwie siê nad pobojowiskiem czyj g³os olbrzymi, nadludzki. Wypowie siê gromowe s³owo gniewu bo¿ego czy szyderczy jak wycie pocisku
miech szatana? (², 8).

Î÷åâèäíî, ÷òî è ñòðóêòóðà è ñòèëèñòèêà ýòîãî ôðàãìåíòà â öåëîì áûëè
ïðîäèêòîâàíû òåì, ÷òî ïèñàòåëü âî ãëàâó óãëà ïîñòàâèë îòäåëüíîãî
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÷åëîâåêà. È, êàê ïèñàë ß. Ïåùàõîâè÷: Struga mniej interesowa³y przemiany
wiatopogl¹dowe i spo³eczne, które na zakoñczenie wojny doprowadzi³y do rewolucji w Rosji, wrzenia w Niemczech, radykalizacji nastrojów w innych pañstwach
walcz¹cych. Prezentuje losy jednostek [...]8.
Ì. Øîëîõîâ, êîòîðîãî ñóäüáû ëè÷íîñòåé òîæå èíòåðåñîâàëè, âñå æå
òàêèì ïóòåì íå øåë, ïîòîìó ÷òî îäíó èç ãëàâíûõ çàäà÷ ïèñàòåëü âèäåë
â òîì, ÷òîáû ïîêàçàòü, êàê ìèðîâàÿ âîéíà ïåðåøëà â ðóññêóþ ðåâîëþöèþ,
è ïðîñëåäèòü ïîñëåäñòâèÿ íå òîëüêî âîéíû, íî è ðåâîëþöèè, îòðàçèâøèåñÿ
íà æèçíè è âíóòðåííåì ìèðå äîíñêîãî êàçàêà. Âîò ïî÷åìó è îáðàç ïîëÿ áîÿ
ïîñëå áîÿ, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ëèøü îäèí èç ôðàãìåíòîâ âîñòî÷íîãî ôðîíòà
Ïåðâîé ìèðîâîé, â ðîìàííîé ñòðóêòóðå Òèõîãî Äîíà áûë ïîñòàâëåí â èíóþ
ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ýïèçîäàì. Â Òèõîì Äîíå ñöåíà ïîëÿ áîÿ
ïîñëå ñðàæåíèÿ, â îòëè÷èå îò ðîìàíà ¯ó³ty Krzy¿, íå âûïîëíÿåò ðîëè
ýíñèïèòà. À â òåêñòå À. Ñòðóãà îíà  êîä, â êîòîðîì â êîíöåíòðèðîâàííîì
âèäå, êàê â öåëîñòíîì ïîýòè÷åñêîì îáðàçå, ñîäåðæèòñÿ îñíîâíîé àíòèâîåííûé ïàôîñ ïðîèçâåäåíèÿ. Â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ýòà íà÷àëüíàÿ ñöåíà
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü è ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ðàçëè÷íû ïîäõîäû ïîëüñêîãî è ðóññêîãî ïèñàòåëåé ê ôóíêöèîíàëüíîìó
íàçíà÷åíèþ âðåìåíè êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè õðîíîòîïà â ñöåíå ïîëÿ áîÿ ïîñëå
áîÿ.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî À. Ñòðóã, ñîãëàñóÿñü ñî ñâîèìè õóäîæåñòâåííûìè
çàäà÷àìè, àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà ïåðåæèâàíèè ãåðîÿìè æóòêîãî
è áåçìåðíîãî ïðîñòðàíñòâà, â åãî ðîìàíå ìèíóòà ðàâíÿåòñÿ áåñêîíå÷íîñòè.
Äåòàëüíîå îïèñàíèå ôèçè÷åñêèõ è äóõîâíûõ ìó÷åíèé çàñûïàííûõ çåìëåé
è êîíòóæåííûõ ôðàíöóçñêîãî êàïèòàíà Déspaix è íåìåöêîãî ïîðó÷èêà von
Sendenà, ýòà îñòàíîâêà âðåìåíè è ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå áåñêîíå÷íîñòè (d³ugo, bez koñca...) ñòðàäàíèÿ, êîòîðîå ñèìâîëèçèðóåò áåçíàäåæíîñòü:
O Bo¿e, niech¿e siê to raz skoñczy... Nie, tego nikt nie wytrzyma... O gerechter
Gott Erbarme dich... (², 1012).
Â îòëè÷èå îò ñòðóãîâñêîãî ðîìàíà, â Òèõîì Äîíå âðåìÿ (îäèí äåíü)
ìåæäó íàñòóïëåíèÿìè è ñàìî ïðîñòðàíñòâî (âåðñòà â ïîïåðå÷íèêå), ãäå øëè
â áåñïðåñòàííóþ àòàêó âîëíàìè ñòðåëêè Òóðêåñòàíñêîãî êîðïóñà âî âðåìÿ
óñïåøíîãî (!) Áðóñèëîâñêîãî ïðîðûâà íà Âîëûíè, ñæàòî äî ïðåäåëà.
Îäíàêî òàêîå îãðàíè÷åíèå, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, òîæå âûçûâàåò îùóùåíèå
÷åãî-òî áåñêîíå÷íîãî:

8

Ibidem, ò. I, ñ. 8.
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Íà ïðîñòðàíñòâå ñ âåðñòó â ïîïåðå÷íèêå íà ñóïåñíîé èçóðîäîâàííîé
çåìëå âèõðåì ðâàëèñü ÷åðíûå ñòîëáû ðàçðûâîâ, è âîëíû íàñòóïàþùèõ
äðîáèëèñü, âñêèïàëè, áðûçãàìè ðàññûïàëèñü îò âîðîíîê è âñå ïîëçëè,
ïîëçëè. [...] Èç øåñòíàäöàòè âîëí äîêàòèëèñü òðè ïîñëåäíèõ, à îò
èçóðîäîâàííûõ ïðîâîëî÷íûõ çàãðàæäåíèé, ïîäíÿâøèõ ê íåáó îïàëåííûå
óêðåïû íà ñêðó÷åííîé ïðîâîëîêå, ñëîâíî ðàçáèâøèñü î íèõ, ñòåêàëè
îáðàòíî ðó÷åéêàìè, êàïëÿìè
Äåâÿòü ñ ëèøíèì òûñÿ÷ æèçíåé âûïëåñíóëè â òîò äåíü íà ñóïåçíóþ
íåâåñåëóþ çåìëþ íåïîäàëåêó îò äåðåâíè Ñâèíþõè.
×åðåç äâà ÷àñà íàñòóïëåíèå âîçîáíîâèëîñü ñíîâà. [...] îôèöåð êðèêíóë:
Â ðóæüå!  êàçàêè ïîâñêàêàëè [...]
Øëè, ïîäáàäðèâàÿ äðóã äðóãà øóòêàìè. Êòî-òî íàñâèñòûâàë.
Íà íåáîëüøîé ïðîãàëèíå íàòêíóëèñü íà äëèííóþ ñòåæêó òðóïîâ. Îíè
ëåæàëè âíàêàò, ïëå÷îì ê ïëå÷ó, â ðàçëè÷íûõ ïîçàõ, çà÷àñòóþ íåïðèñòîéíûõ è
ñòðàøíûõ. [...] Ñîòíÿ øëà â íåñêîëüêèõ øàãàõ îò òðóïîâ. Îò íèõ óæå òåê
òÿæêèé, ñëàäêîâàòûé çàïàõ ìåðòâå÷èíû. [...] êàçàêè, èçëîìàâ ðÿäû,
íàäâèíóëèñü áëèæå ê òðóïàì, ñíèìàÿ ôóðàæêè, ðàññìàòðèâàÿ óáèòûõ ñ òåì
÷óâñòâîì ñêðûòîãî òðåïåòíîãî ñòðàõà è çâåðèíîãî ëþáîïûòñòâà, êîòîðîå
èñïûòûâàåò âñÿêèé æèâîé ê òàéíå ìåðòâîãî...9

Óæå èç ïðèâåäåííîãî îòðûâêà âèäíî, ÷òî ïîëå áîÿ ïîñëå áèòâû
Ì. Øîëîõîâûì îïèñàíî ÷åðåç ïîýòè÷åñêèå îáðàçû âîëíû  òóò âîåííûé
òåðìèí, îáîçíà÷àþùèé âèä àòàêè, àññîöèèðóåòñÿ ñ ðåàëüíîé âîëíîþ  è òå÷åíèÿ, íî íå âîäû, à êðîâè. Â êðàò÷àéøèå  êàê â îäíî ìãíîâåíèå!  ïðîìåæóòêè çàòèøüÿ ìåæäó àòàêàìè êàæäîé íîâîé âîëíû æèçíü ñîëäàò ñòåêàëà
êðîâàâûìè ðó÷åéêàìè, êàïëÿìè îáðàòíî, òî åñòü íàçàä. Ñëîâî îáðàòíî
â ýòîì êîíòåêñòå ãîâîðèëî îá îòêàòå íàñòóïëåíèÿ è î íåèçáåæíîì
ïîâòîðåíèè íîâûõ è íîâûõ àòàê, ÷òî âûçûâàëî îùóùåíèå áåñêîíå÷íîñòè
ðàçãóëà íåíàñûòíîé Ñìåðòè. À âûðàçèòåëüíîñòü ìåòàôîðè÷åñêèõ
è ìåòîíèìè÷åñêèõ îáðàçîâ ïîäêðåïëÿåòñÿ ñòàòèñòèêîé: ëèøü çà îäèí äåíü
íà ïðîñòðàíñòâå òîëüêî ñ âåðñòó â ïîïåðå÷íèêå âûïëåñíóëè äåâÿòü
ñ ëèøíèì òûñÿ÷ æèçíåé.
Äàæå êðàòêèé àíàëèç òåêñòà óáåæäàåò â òîì, ÷òî ïðè èçîáðàæåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ìàñøòàáíîñòè íàðîäíîé òðàãåäèè â äâó÷ëåííîì åäèíñòâå
õðîíîòîïà ó Ì. Øîëîõîâà äîìèíèðóåò âðåìÿ, è ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíî
âðoäå áû è íå óïîìèíàåòñÿ, ìàÿ÷à ãäå-òî çà ïîâòîðÿþùèìèñÿ ñëîâàìè
 ïîëçëè è ïîëçëè; à ó À. Ñòðóãà, êîòîðûé íà÷èíàåò ñî âðåìåíè (na chwilê
opanowa³a cisza) è ÷àñòî îáîçíà÷àåò åãî (wnet, noc, godzina)  ãîñïîäñòâóåò
ïðîñòðàíñòâî: Zapadaj¹ca noc otula³a je [ðàâíèíó  Ë.Î.] coraz szczelniej,
gubi¹c, myl¹c odleg³oci w czarnej przestrzeni.
9
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¯ó³ty Krzy¿ ñ ïåðâûõ æå ñâîèõ ñòðîê ó ðåöèïèåíòà, êîòîðîãî àâòîð
âíåçàïíî  (ïî Ì. Áàõòèíó  ýòî êðèçèñíûé õðîíîòîï) îêóíóë â áåçìåðíîå
è òàèíñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî, âûçûâàåò îùóùåíèå íåâûðàçèìîé,
íåïîíÿòíîé è òîñêëèâîé òðåâîãè:
Zapada³ zmierzch i na chwilê opanowa³a wiat straszliwa cisza. W niebywa³ym
milczeniu zapowiada³ siê jakowy kres i koniec wszystkiemu, co dotrwa³o do
tej godziny zmierzchu i jeszcze ¿y³o (I, 7).

Êàêîé-òî ìèñòè÷åñêèé óæàñ, îõâàòûâàþùèé äóøó, ïåðåäàåòñÿ ïðèåìîì
ãðàäàöèè: ñòðàøíàÿ òèøèíà ñíà÷àëà ïåðåðàñòàåò â íåáûâàëîå ìîë÷àíèå
è ìãíîâåííî ïåðåõîäèò â àïîêàëèïñèñ. Ñëåäóþùåå ïðåäëîæåíèå, íà÷èíàÿñü
ñî ñëîâà wnet (ñêîðî), êîòîðîå ñî÷åòàåòñÿ ñ âûðàæåíèåì koniec wszystkiemu,
co [...] ¿y³o íà÷àëîì, ïîäòâåðæäàåò ñòðåìèòåëüíîå ïðèáëèæåíèå êîíöà ñâåòà:
Wnet zerwie siê trzask piorunów i chmurna noc zawyje, orz¹c i pruj¹c powietrze
w b³yskawicach i dymach. Nie ostoi siê nic, dokona burza swego dzie³a, powali,
umierci, zagrzebie w ziemi ostatni¹ resztê tego, co czai siê jeszcze i trwa ju¿
ostatnim tchem [...] (I, 7).

Ïîëîæåíèå ñòðóãîâñêîãî àâòîðà/íàððàòîðà ÷åòêî íå îïðåäåëåíî:
ñ îäíîé ñòîðîíû, îí âðîäå áû íàõîäèòñÿ çà ñîáûòèåì, íî, ñ äðóãîé,
 íàñûùåííîñòü åãî ïîâåñòâîâàíèÿ ïîâûøåííîé ýìîöèîíàëüíîñòüþ
çàñòàâëÿåò ñîìíåâàòüñÿ â ýòîì. Èíûìè ñëîâàìè, ñòèëåâûå îñîáåííîñòè
îïèñàíèÿ íî÷íîãî ïîëÿ áîÿ ïîñëå áîÿ â ðîìàíå ¯ó³ty Krzy¿ îáåñïå÷èâàþò
îäíîâðåìåííîå ïðèñóòñòâèå/îòñóòñòâèå àâòîðà/íàððàòîðà íà ìåñòå ñîáûòèÿ â
ìîìåíò ðàññêàçà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, À. Ñòðóãó óäàëîñü ñîçäàòü òàêóþ
ïîâåñòâîâàòåëüíóþ ñèòóàöèþ, ïðè êîòîðîé ïåðöåïòèâíîå ñîçíàíèå
âðåìåíè/ïðîñòðàíñòâà àâòîðà/íàððàòîðà, âðîäå áû íàõîäÿùåãîñÿ,
êàê è ó Ì. Øîëîõîâà, âíå ñîáûòèÿ, ïðè îáðàòíîì ÷òåíèè ëåãêî ïåðåïëåòàåòñÿ
ñ ïåðöåïòèâíîñòüþ ãåðîåâ, ïðåáûâàþùèõ â ñàìîì öåíòðå ïðîèñõîäÿùåãî,
è âîñïðèíèìàåòñÿ òåïåðü óæå è êàê âûðàæåíèå èõ âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ.
Ïèñàòåëü, èãðàÿ õðîíîòîïîì, ïîä÷åðêèâàë áåçãðàíè÷íîñòüþ ïðîñòðàíñòâà îòñóòñòâèå åãî ó çàâàëåííûõ çåìëåþ ëþäåé  îäèíîêèõ
è áåññèëüíûõ. Êàïèòàí Déspaix âïàäàë â ïîëóáðåä: Chwyta go poczwara
w ¿alazne ramiona, ³amie mu ¿ebra, ³amie krzy¿y i dusi (I, 9). A ïîðó÷èê von
Senden ñòðàäàë îò òîãî, ÷òî by³ ca³y skrêcony, zwi¹zany, bez mo¿noci poruszenia, zmiany, ulgi. Stawa³o siê to tak nieznone, tak okropne [...] (I, 13).

Õðîíîòîï ïîëÿ áîÿ â ñòðóêòóðå ðîìàíîâ ¯ó³ty Krzy¿ Àíäæåÿ Ñòðóãà...

197

Ïîëîæåíèå øîëîõîâñêîãî àâòîðà/íàððàòîðà âñåãäà îïðåäåëåííî: îí
íàõîäèòñÿ âíå ñîáûòèÿ äàæå òîãäà, êîãäà îïèñûâàåò ñîñòîÿíèå ñîëäàò,
èäóùèõ íà ïåðåäîâóþ è óâèäåâøèõ øòàáåëÿìè óëîæåííûõ, íà÷èíàþùèõ
ðàçëàãàòüñÿ òðóïû óáèòûõ ìîëîäûõ âîèíîâ. Â ïîäòåêñòå ñêðûòû íåâîëüíûå
èõ äóìû î ñâîåé ñóäüáå.
Ì. Øîëîõîâ èçîáðàæàë âèäèìóþ ïîâåðõíîñòü ïðîñòðàíñòâà, À. Ñòðóã
øåë â ãëóáü çåìëè. Åãî ïîëå áîÿ ïîñëå áîÿ  ìíîãîóðîâíåâîå, èáî ïîä åãî
ïîâåðõíîñòüþ íàõîäÿòñÿ çàõîðîíåíèÿ óáèòûõ â ïðåäûäóùèõ ñðàæåíèÿõ. Âî
âðåìÿ ðûòüÿ îêîïîâ ñîëäàòû íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ âñêðûâàþò èõ  è íàðóæó
âûðûâàåòñÿ òî, ÷òî áûëî ïðîäóêòîì ðàñïàäà êîãäà-òî æèâîé ìàòåðèè, òî, ÷òî
ñâåðøàëîñü óæå íà óðîâíå ìèêðîìèðà. Ïðîöåññ ðàçëîæåíèÿ ëþäñêèõ òðóïîâ
íà ìèêðîýëåìåíòû, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ óäóøëèâûì çàïàõîì, óòÿæåëÿåò
ñòðàäàíèÿ åùå æèâûõ. À ñâåæèå òðóïû ïèòàþò æèçíü êðûñ. Ïåðåä ÷åëîâåêîì,
 ïèñàë À. Ïîòåáíÿ,  íàõîäèòñÿ ìèð, ñ îäíîé ñòîðîíû, áåñêîíå÷íûé â øèðèíó,
ïî ïðîñòðàíñòâó, à ñ äðóãîé, áåñêîíå÷íûé â ãëóáèíó, áåñêîíå÷íûé ïî
êîëè÷åñòâó íàáëþäåíèé, êîòîðûå ìîæíî ñäåëàòü íà ñàìîì îãðàíè÷åííîì
ïðîñòðàíñòâå, âíèêàÿ â îäèí è òîò æå ïðåäìåò10. Ïåðåîñìûñëÿÿ ñëîâà
À. Ïîòåáíè, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî âûáðàííàÿ À. Ñòðóãîì ïîýòèêà ïðè
îïèñàíèè ïîëÿ áîÿ ïîñëå áîÿ øëà è â ãëóáèíû åãî, ïîä÷åðêèâàÿ òåì ñàìûì
ðàçìåðû ãèãàíòñêîé êàòàñòðîôû, ðàçðàçèâøåéñÿ íà åâðîïåéñêèõ ïðîñòîðàõ.
È ìèð ðàçðóøåíèÿ ïðåäñòàë â ðîìàíå ¯ó³ty Krzy¿ âî âñåõ åãî èçìåðåíèÿõ.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ðÿäîïîëîæåííûå øîëîõîâñêèå
è ñòðóãîâñêèå êàðòèíû ïîëÿ áîÿ ïîñëå áîÿ äîïîëíÿþò îäíà äðóãóþ, îáîãàùàÿñü
â âîñïðèÿòèè ÷èòàòåëåé íîâûìè îòòåíêàìè ÷óâñòâ è ïåðåæèâàíèé.
Îáà ïèñàòåëÿ â èçîáðàæåíèè ïîëÿ áîÿ ïîñëå ñðàæåíèÿ, îáðàùàÿñü
â ïåðâóþ î÷åðåäü ê ýìîöèîíàëüíûì è ïîýòè÷åñêèì èìïóëüñàì ðåöèïèåíòà,
â òî æå âðåìÿ îïèðàëèñü è íà åãî ñêëîííîñòè ðàöèîíàëüíî âîñïðèíèìàòü
äåéñòâèòåëüíîñòü, îòîáðàæåííóþ ÿçûêîì öèôð, ôàêòîâ è óïîìèíàíèåì
ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, ãäå ïðîèñõîäèëè îæåñòî÷åííûå áîè.
Îáà îíè ïðèäàâàëè áîëüøîå çíà÷åíèå âûðàçèòåëüíûì è ñìûñëîâûì
ôóíêöèÿì ïåéçàæà. Íî ïîýòèêà êàðòèí ïðèðîäû áûëà ðàçëè÷íà: åñëè
Ì. Øîëîõîâ, âåðíûé ñâîèì ýñòåòè÷åñêèì è ôèëîñîôñêî-õóäîæåñòâåííûì
ïðèíöèïàì, ðåàëèñòè÷åñêè èçîáðàæàÿ æèçíü ïðèðîäû, íå ïðèäàâàë ïåéçàæó
ñèìâîëè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ, òî À. Ñòðóã âêëàäûâàë â ÿðêî âûðàæåííóþ
ýêñïðåññèâíóþ çàðèñîâêó çàêàòà ìåòàôîðè÷åñêîå ñîäåðæàíèå  ýòî áûë
îäíîâðåìåííî è ðåàëüíûé ïåéçàæ, è çíàìåíèå êîíöà ñâåòà. Ïî À. Ñòðóãó,
ïîñëå òîãî ÷òî áûëî ñîäåÿíî ëþäüìè ïðîòèâ ëþäåé, âîçâðàòà ê íî10
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ðìàëüíîìó òå÷åíèþ æèçíè íå áóäåò íè ó ÷åëîâå÷åñòâà, íè ó ïðèðîäû.
Ì. Øîëîõîâ áîëåå îïòèìèñòè÷åí. Îòñþäà è ðàçíèöà â ïàëèòðå êðàñîê: åñëè
æèâîïèñè Ì. Øîëîõîâà ïðèñóùè òîíà è ïîëóòîíà, òî æèâîïèñè À. Ñòðóãà
 ðåçêèå êîíòðàñòû êðàñîê: ÷åðíîãî è íàñûùåííîãî êðàñíîãî (ciemnopurpurowe po¿ary  czarna przestrzeñ). Ó Ì. Øîëîõîâà êðàñî÷íîñòü ïðèðîäû,
êîòîðàÿ æèâåò ñâîåé æèçíüþ, ïðèõîäèëà â ïðîòèâîðå÷èå ñ òåì, ÷òî äåëàëè
ñ íåé è ñîáîþ ëþäè. À òðàóðíûé êîëîðèò ñòðóãîâñêîé êàðòèíû âûðàæàåò òó
ñêîðáü ïî ïîãèáøèì è îäíîâðåìåííî ïî èñêàëå÷åííîìó  ïðåæäå âñåãî
äóõîâíî  ÷åëîâåêó. Âçÿòûå â ñîïîñòàâëåíèè îáúåêòèâíîñòü Ì. Øîëîõîâà
è ñóáúåêòèâíîñòü À. Ñòðóãà  â òîì ÷èñëå è â èçîáðàæåíèè ïîëÿ áîÿ
 ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü âñåñòîðîííå îñîçíàòü òðàãåäèþ íà÷àëà âåêà
 â ôèëîñîôñêîì, ñîöèàëüíîì, ïîëèòè÷åñêîì è ëè÷íîñòíîì èçìåðåíèÿõ.
È Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïðåäñòàåò íà÷àëüíûì çâåíîì â öåïè âñåõ
ïîñëåäóþùèõ ñîáûòèé êðîâàâîãî ÕÕ ñòîëåòèÿ.
Äàæå áåãëîå ñîïîñòàâëåíèå ðîëè è ìåñòà òîëüêî õðîíîòîïà ïîëÿ áîÿ
ïîñëå áîÿ, åãî îáðàçîâ â ñòðóêòóðàõ ðîìàíà ¯ó³ty Krzy¿ è ðîìàíà-ýïîïåè
Òèõèé Äîí äàþò âîçìîæíîñòü ïîíÿòü îñîáåííîñòü ãîëîñîâ À. Ñòðóãà
è Ì Øîëîõîâà, îöåíèòü èõ âêëàä âî ìíîãîãîëîñóþ äåìîêðàòè÷åñêóþ
ëèòåðàòóðó î Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå.
Streszczenie
Chronotop pola walki w strukturze powieci ¯ó³ty krzy¿ Andrzeja Struga i Cichy Don
Michai³a Szo³ochowa
W aspekcie porównawczym poprzez poetykê w artykule przeanalizowano rolê chronotopu pola
walki w kompozycji powieci ¯ó³ty krzy¿ A. Struga i Cichy Don M. Szo³ochowa. Na podstawie
miêdzytekstowych przeniesieñ w obu utworach zosta³a przedstawiona specyfika humanistycznych
postaw obu pisarzy jako ich wk³ad do wielog³osowej demokratycznej literatury po pierwszej wojnie
wiatowej.
Summary
Battle field chronotop in the structure of the novels Yellow Cross by A. Struh
and The Silent Don by M. Sholokhov
The role of battle field chronotop in the structure of the novels Yellow Cross by A. Struh and
The Silent Don by M. Sholokhov is examined through poetics in the comparative aspect; specific
features of two authors humanist positions as their contribution to many-voiced democratic literature
about the First World War are characterized on the level of intertextual callings.
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Wizerunek Polki w opowieci Oko cyklonu
Aleksandra Woronskiego w wietle koncepcji
poznania Innego autorstwa Emanuela Levinasa
Badania nad problemem Innoci odzwierciedlonej w tekstach kultury zachowanych do naszych czasów ciesz¹ siê sta³ym powodzeniem1. Przedmiotem
analizy bêdzie w tym artykule postaæ Innej z opowieci pt. Oko cyklonu (Ãëàç
óðàãàíà) pióra Aleksandra Woronskiego (18841937), znanego rosyjskiego pisarza i krytyka literackiego lat 20. i 30. XX w. Ten opublikowany na pocz¹tku lat
30.2 tekst kultury podejmuje w¹tek niezrealizowanego uczucia rosyjskiego dzia³acza rewolucyjnego i polskiej sanitariuszki. Pisarz po³o¿y³ jednak nacisk na wydarzenia polityczne, gdy¿ czas akcji utworu przypada na okres zmierzchu dynastii
Romanowów i pocz¹tek przewrotu bolszewickiego. Jeli chodzi o walory literackie, jak równie¿ o oddzia³ywanie na wyobraniê odbiorcy, powieæ ta nie nale¿y do
wybitnych dzie³ tego autora3. W chwili publikacji, tj. na pocz¹tku lat 30. XX w.,
1 Zob. m.in. klasyczn¹, krytykowan¹ w dzisiejszej literaturze przedmiotu koncepcjê postrzegania historii Orientu (tzw. Innego) z punktu narracji podmiotu dominuj¹cego (w tym wypadku
 krêgu cywilizacji europejskiej) w: E. W. Said, Orientalism. Western conceptions of the Orient,
Penguin Books, London 1995. Por. te¿: E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska
i kolonializm, przek³. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000; A. Ýòêèíä, Òîëêîâàíèå
ïóòåøåñòâèé. Ðîññèÿ è Àìåðèêà â òðàâåëîãàõ è èíòåðòåêñòàõ, Íîâîå ëèòåðàòóðíîå
îáîçðåíèå, Ìîñêâà 2001; por. wersjê [online] A. Etkind, Rosyjskie odkrywanie Ameryki, t³um.
F. Memches, <www.dziennik.pl> s. 16; na gruncie polskim zob. m.in. seriê wydawan¹ przez IBL
PAN, a szczególnie wstêp do jednego z jej tomów, sytuuj¹cy zjawisko zainteresowania Innym/
/Obcym na szerszym tle historyczno-kulturowym [w:] P. Cieliczko, P. Kuciñski (red.), Literackie
portrety Innego, IBL PAN, Warszawa 2008, t. 3; tam te¿ inspiruj¹cy poni¿sz¹ analizê artyku³
A. Kramek-Klickiej, Problematyka Obcego-Innego w twórczoci Juliana Stryjkowskiego w perspektywie dialogu Martina Bubera i Emmanuela Levinasa, s. 4357.
2 Por.: À. Âîðîíñêèé, Ãëàç óðàãàíà, Èçä. Íåäðà, Ìîñêâà 1931; idem, Ðàññêàçû è ïîâåñòè,
Ñîâåòñêàÿ ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà 1933. Jak podaje Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red.
A. Drawicza (WN PWN, Warszawa 1997), utwór zosta³ opublikowany w 1934 r.
3 Na ten temat zob. m.in.: G. Porêbina, Aleksander Woronski. Pogl¹dy estetyczne i krytycznoliterackie (19211928), Prace Komisji S³owianoznawstwa Nr 6, PAN Oddz. w Krakowie, Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1964, s. 140.
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utwór doczeka³ siê kilku recenzji4. Wiêksze opracowanie krytyczne pojawi³o siê
szeædziesi¹t lat póniej5.
Pomys³ opowieci Woronski zaczerpn¹³ z w³asnych dowiadczeñ nabytych
podczas dywersyjnej s³u¿by w armii carskiej na obszarze ówczesnej guberni miñskiej, w okresie akcji utworu wchodz¹cej w sk³ad tzw. Kraju Zachodniego,
a obecnie le¿¹cej na obszarze pañstwa Bia³oru6.
Ze wzglêdu na motyw spotkania na wielokulturowym terytorium tzw. pogranicza bohaterów o odmiennej narodowoci i wynikaj¹ce st¹d zagadnienie dialogu
kultur, powieæ wpisuje siê w nurt prezentacji postaci Obcego w literaturze.
Odzwierciedlon¹ w utworze postaæ Polki jako platonicznej Ukochanej Rosjanina
mo¿na interpretowaæ wed³ug charakterystycznej dla teorii orientalizmu wspomnianej wy¿ej koncepcji Innego, wzbogacaj¹c j¹ o pewne rysy stosowanych w socjologii stopniowalnych kategorii fenomenu obcoci, jak np.: obcy swój i obcy
na swoim miejscu7.
Dla poruszanego tutaj zagadnienia spotkania dwojga osób z odrêbnych krêgów kulturowych wa¿na jest ontologiczna koncepcja mi³oci francuskiego myliciela Emanuela Levinasa (19061995), wychowanego w realiach zmierzchu
Rosji carskiej. Reprezentuje on nurt filozofii dialogu, kojarzony w literaturze
przedmiotu z takimi postaciami, jak Martin Buber (18781965) i Franz Rosenzweig (18861929). Od nich Levinas zaczerpn¹³ inspiracjê omawianej koncepcji.
Proponuje ona poznanie Innego dziêki wzrokowemu kontaktowi z jego Twarz¹, pojmowan¹ tu jako przejaw Cz³owieczeñstwa8.
4 Zob. m.in.: È. Çóáêîâñêèé, Ðåö. íà êí.: Âîðîíñêèé À., Ãëàç óðàãàíà, Ëîêàô 1931,
nr 11, s. 147149; Í. Îðóæåéíèêîâ, Ðåö. íà êí.: Âîðîíñêèé À., Ãëàç óðàãàíà. Êíèãà
 ñòðîèòåëÿì ñîöèàëèçìà 1931, nr 23, s. 88; Í. Îðóæåéíèêîâ, Ðåö. íà êí.: Âîðîíñêèé À.,
Ãëàç óðàãàíà. Êíèãà  ñòðîèòåëÿì ñîöèàëèçìà, Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà 1931, nr 9; Ð. Ìåññåð,
Ðåö. íà êí.: Âîðîíñêèé À., Ãëàç óðàãàíà, Ðåçåö 1932, nr 45, s. 25; Ðåö. íà êí.: Âîðîíñêèé
À., Ãëàç óðàãàíà, Çàëï 1932, nr 1, s. 48; À. Àìñòåðäàì, Ðåö. íà êí.: Âîðîíñêèé À., Ãëàç
óðàãàíà, Çàëï 1934, nr 1.
5 Zob. wstêp [do:] À. Âîðîíñêèé, Ãëàç óðàãàíà, [w:] idem, Ïîâåñòè, Öåíòð.-×åðíîçåì. êí.
èçä-âî, Âîðîíåæ 1990.
6 Wiêcej na ten temat zob.: G. Porêbina, Pos³owie. Sylwetka Aleksandra Woronskiego, [w:] A. Woronski, Oko cyklonu i inne opowiadania, prze³. P. Fast, pos³owiem opatrzy³a G. Porêbina, Wyd.
l¹sk, Katowice 1988, s. 214.
7 Zob. niedawno wydany w Polsce tekst ród³owy holenderskiego antropologa: A. van Gennepa, Obrzêdy przejcia. Systematyczne studium ceremonii. O bramie i progu, o gocinnoci i adopcji,
prze³. B. Bia³y, wstêpem opatrzy³a J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2006, s. 5052; zob. te¿.
s³owo wstêpne [do:] Z. Benedyktowicz, Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, Wyd. UJ,
Kraków 2008, tam te¿ wa¿niejsza literatura.
8 Zob. istotny dla tego spojrzenia zbiór wyk³adów wyg³oszonych w College Philosophique
w Pary¿u w roku akad. 1946/47, [w:] E. Levinas, Czas i to, co inne, prze³. J. Migasiñski, Wyd.
KR, Warszawa 1999, s. 8194.
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W koncepcji tej mo¿na wyró¿niæ stadia zbli¿ania siê metafizycznego Ja do
Innego w celu poznania i zrozumienia tego drugiego. Wed³ug tej myli, Inny
nie ma charakteru osobowego, dopóki Ja nie ujrzy jego Twarzy. Wówczas
dochodzi do spotkania twarz¹ w twarz, w wyniku czego podmiot ogl¹daj¹cy
Innego zaczyna czuæ siê odpowiedzialny za drug¹ osobê. Kiedy natrafia na
przeszkodê w porozumieniu, wycofuje siê. Wraca, gdy Inny okazuje mu sw¹
Twarz. Ta Epifania Twarzy dotyczy sytuacji, w których poznawana osoba,
dziêki udzieleniu pomocy ogl¹daj¹cemu, nazywanemu te¿ Kim istniej¹cym9,
okazuje tym samym swoje Cz³owieczeñstwo. Wówczas relacja zacienia siê
i nadchodzi mi³oæ: [...] w relacji erosa zachodzi komunikacja. Relacja ta nie jest
ani walk¹, ani zjednoczeniem, ani poznawaniem. Trzeba uznaæ jej wyj¹tkowe
miejsce poród innych relacji. Jest to wyj¹tkowa relacja z innoci¹, z tajemnic¹, to
znaczy z przysz³oci¹ [...]. Tu, gdzie wszystkie mo¿liwoci s¹ niemo¿liwe [...],
podmiot ci¹gle jest jeszcze podmiotem dziêki erosowi10.
Celem mi³oci jest p³odzenie, a to pozwala Ja przybli¿yæ siê do Innego
i odnaleæ siebie w nowym dziele, najczêciej w dziecku. Dla Levinasa Innym
umo¿liwiaj¹cym ten proces jest kobieta. Wed³ug filozofa kontakt z ni¹ otwiera
Ja na wewnêtrznoæ. Myliciel, charakteryzuj¹c naturê kobiety, wspomina o jej
tajemniczoci, wstydzie (wymykaniu siê wiat³u), a tak¿e o upodobaniu do
domowoci i zamieszkiwania. Zamieszkiwanie to forma istnienia, któr¹ mo¿e
urzeczywistniæ tylko kobieta.
Levinas sytuuje kontakt Ja z Innym na p³aszczynie nauczania i panowania. W przeciwieñstwie do Hegla t³umaczy, ¿e komunikacja nie mo¿e zachodziæ
w warunkach w³adzy. Pomimo to Inny musi odejæ tak samo niespodziewanie,
jak przyszed³: Relacja z innym cz³owiekiem polega na nieobecnoci innego; nie jest
to [...] nieobecnoæ bêd¹ca czyst¹ nicoci¹, lecz nieobecnoæ w horyzoncie przysz³oci, nieobecnoæ, która jest czasem. Jest to horyzont, w którym bêdzie mog³o w ramach transcendentnego wydarzenia ukonstytuowaæ siê ¿ycie osobowe11. W ten sposób dialog z Innym, a cilej  z Inn¹, która jest przysz³oci¹, prowadzi Ja do
Nieskoñczonoci, gdzie kres ³¹czy siê z pocz¹tkiem. Filozof dochodzi do wniosku,
¿e stopienie siê z Innym, a tym bardziej poznanie go nie jest mo¿liwe.
Powieæ Woronskiego wydaje siê antycypowaæ ten model kontaktów miêdzykulturowych12. W omawianym utworze opis zawieraj¹cy ekspozycjê bohaterki
9
10
11
12

Ibidem, s. 100.
Ibidem, s. 100101.
Ibidem, s. 103.
E. Levinas opracowa³ swoj¹ koncepcjê na prze³omie lat 50. i 60. XX w. Du¿y wp³yw na
jego filozofiê wywar³y prze¿ycia z okresu II wojny wiatowej.
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jest jednoczenie zapisem schematu koncepcji poznania Innego, rozpowszechnionej przez Levinasa w latach 60. XX w. Mo¿na w nim wyró¿niæ etapy scharakteryzowane powy¿ej.
Pierwsze spotkanie g³ównej pary bohaterów ma miejsce na jednej z miñskich
stacji kolejowych, ostrzeliwanej przez niemieckie samoloty. Up³ywa w milczeniu.
W scenie ekspozycji bohaterka nie wypowiada ¿adnej kwestii. Jest wiêc postaci¹
niem¹13. Pojawia siê niespodziewanie. Jej obecnoæ poprzedzaj¹ dwie inne
epizodyczne postaci kobiece, równie¿ nie zabieraj¹ce g³osu, tylko opisywane
lub wspomniane. Sama bohaterka zostaje ukazana pod koniec pierwszego rozdzia³u:
Jej g³owê i piersi zakrywa³a bia³a chustka [...] zmru¿onymi od s³oñca, pe³nymi
lêku i ciekawoci oczyma zaczê³a wpatrywaæ siê w niebo. Jej nozdrza dr¿a³y.14

Levinasowskie spotkanie koncentruje siê  jak widaæ  wokó³ kontemplacji
twarzy bohaterki: Walentyna zdumia³ wynios³y, szlachetny wyraz jej twarzy
(s. 5758). Na tej postawie rewolucjonista konstruuje swoje wyobra¿enie o tajemniczej niemej nieznajomej jako o osobie dumnej i nieosi¹galnej. Odg³os wybuchu bomby przekonuje go jednak, ¿e obserwowana Obca potrafi zmniejszyæ
dystans:
Ich oczy spotka³y siê. Kobieta w chustce umiechnê³a siê do niego niewiadomie i blado. W tym umiechu dojrza³ strach, przyjazn¹, ludzk¹ ¿yczliwoæ, s³aboæ, zaufanie. Przyj¹³ to jak nieoczekiwany, wzruszaj¹cy upominek w momencie zgrozy. (s. 5758)

Wspominaj¹c kolejn¹ eksplozjê, narrator ujawnia przelotne pragnienie, charakterystyczne dla cz³owieka bêd¹cego w poczuciu zagro¿enia  nieme wo³anie
o bliskoæ drugiej osoby:
Kobieta bezradnie unios³a wargê nad po³yskuj¹cymi wilgoci¹ mocnymi zêbami,
jej twarz poblad³a, rysy siê wyostrzy³y, skamienia³y, rozszerzone oczy sta³y siê
ca³kiem czarne, mia³o zarysowane brwi zastyg³y w bezruchu. Patrzy³a jeszcze
na niego, ale ju¿ go nie widzia³a. (s. 5758)

13 Cecha ta w kulturze znamionuje zwykle status Obcego. Wiêcej na ten temat zob. np.
Z. Benedyktowicz, op. cit., s. 140142.
14 A. Woronski, Oko cyklonu i inne utwory, prze³. P. Fast, pos³owiem opatrzy³a G. Porêbina,
Wyd. l¹sk, Katowice 1988, s. 57. Dalej cytowany z podaniem stron wed³ug tego wydania.
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Wygl¹d przera¿onej kobiety pocz¹tkowo uruchamia u rewolucjonisty Walentyna mechanizm odpowiedzialnoci za Innego:
Odczu³ ¿al. I gdyby trzeba by³o zgin¹æ w jej obronie, zrobi³by to bez zastanowienia. Odruchowo uniós³ siê z walizki, rzuci³ siê w jej stronê i zrozumia³ z rozczarowaniem, ¿e ¿adnej pomocy nie jest jej w stanie udzieliæ. (s. 5758)

Pozostaje wiêc kontemplacja spotkanej przed chwil¹ Twarzy. Uporczywe
studiowanie fizjonomii bohaterki nie nastraja Rosjanina przyjanie do Obcej:
I wtedy za tymi wyszczerzonymi zêbami, za zastyg³ymi miêniami twarzy ujrza³
co miertelnego. Jakby wprost zobaczy³ go³¹ czaszkê i czarne wklêniêcia
oczodo³ów. To po³¹czenie ¿ywego piêkna z tym, co miertelne [podkrel. moje
 N. P.], pojawi³o siê na u³amek sekundy i by³o tak zaskakuj¹ce, ¿e nie wytrzyma³
i odwróci³ wzrok. (s. 5758)

Jak widaæ, wiadomoæ wspó³istnienia w twarzy niemej nieznajomej pierwiastków w³aciwych sferze sacrum i profanum powoduje wycofanie siê bohatera. Reakcja ta ma prawdopodobnie na celu oswojenie siê z dowiadczeniem
bliskoci spotkanego Obcego.
Powy¿szy opis jest jakby zapowiedzi¹ schematu kontaktów g³ównego bohatera z Obcym, ukazanego w toku dalszej narracji utworu. W warstwie narracyjnej
powieci motyw Innej wystêpuje najpe³niej w towarzysz¹cej bohaterowi od
okresu dojrzewania egzotycznej wizji wiernej ¿ony  mahometanki umieraj¹cej
w milczeniu na grobie mê¿a15. W portrecie tym rewolucjonistê fascynuje tajemniczoæ (ezoterycznoæ) nieznajomej, jej niewinnoæ i determinacja do z³o¿enia
siebie w ofierze.
Rzeczywista towarzyszka wspomnianego Rosjanina przejawia niektóre z atrybutów tego wzorca z ³ubocznoj literatury. Pojawia siê kilkakrotnie. Jej obecnoæ, poprzedzana opisami z³owieszczej przyrody, niesie zawsze ze sob¹ nastrój
niepokoju i powoduje u bohatera przeczucie gwa³townego przyspieszenia tempa
wydarzeñ. Pewne wiat³o na taki wizerunek Innego rzuca wypowied cytowanego ju¿ Levinasa: Transcendencja kobiecoci polega na wycofywaniu siê gdzie
indziej i jest to ruch przeciwny w stosunku do ruchu wiadomoci16.

15

Nasuwa siê tu np. skojarzenie z postaci¹ piêknej, przemawiaj¹cej jedynie oczami Obcej 
kirgiskiej ksiê¿niczki Beli z opowieci M. J. Lermontowa Bohater naszych czasów (Ãåðîé íàøåãî
âðåìåíè).
16 E. Levinas, op. cit., s. 100.
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Badaczka twórczoci Woronskiego, G. Porêbina, podkrela, ¿e w tym utworze czytelnik spotyka siê z negatywnym stereotypem kobiety  reprezentantki
innej narodowoci, utrzymanym w poetyce modernistycznych koncepcji na temat
istoty, charakteru i pos³annictwa kobiety17.
Chwilowe znikniêcia bohaterki wywo³uj¹ z kolei u Walentyna, a w konsekwencji i u czytelnika, uczucie powrotu codziennoci i szarzyzny, podkrelane
przez narratora auktorialnego. Jej powroty zaburzaj¹ spokój myli i równowagê
wewnêtrzn¹ g³ównego bohatera. Dziêki tym zabiegom artystycznym, polegaj¹cym
np. na licznych zakrêtach akcji, odbiorca poznaje bohaterkê stopniowo. Ulega
przy tym z³udzeniom wytworzonym przez rosyjskiego rewolucjonistê. Sportretowana w powieci Polka przejawia wed³ug nich ¿ywy temperament, samodzielnoæ s¹dów i daleko posuniêt¹ niezale¿noæ, manifestowan¹ w godnej postawie i w³adczym sposobie bycia. Cechy te wyranie fascynuj¹ pragmatycznego
Rosjanina:
Twarz Wandy znowu siê zmieni³a. Patrz¹c na ni¹ Walentyn pomyla³ o redniowiecznej Polsce  szlacheckiej i rycerskiej, i o kobietach z tamtych czasów
 wynios³ych i subtelnych, namiêtnych i zimnych, szlachetnych i zepsutych. Tak,
by³a prawdziw¹ dam¹. Widaæ to by³o w dumnym przegiêciu szyi, w spojrzeniu
rzucanym przez ramiê, w odrzuconej g³owie, któr¹ od czasu do czasu wyzywaj¹co potrz¹sa³a, w wyranym postukiwaniu obcasów. (s. 85)

Przymioty te widaæ zarówno podczas zabawy, jak i w codziennym ¿yciu.
Kiedy Walentyn jako pracodawca, próbuj¹c usun¹æ Wandê z kancelarii, zarzuca
jej nieodpowiednie podejcie do pracy, ta odpowiada:
 Proszê powiedzieæ, czego pan ode mnie chce? [...] Nieprawdê mówi pan, a nie
ja i dobrze pan o tym wie. Znajduje pan b³êdy tam, gdzie ich nie ma, robi mi pan
nieuzasadnione uwagi, przyjmuje mnie pa jak z ³aski. Z przyczyn, których nie
znam, nie chce pan ze mn¹ pracowaæ. To pana sprawa, ale nale¿y mi o tym
powiedzieæ wprost. By³oby to przynajmniej prostsze i bardziej uczciwe. (s. 90)

Bohaterowie padaj¹ ofiar¹ swoistej komedii pomy³ek. Rewolucjonista, s³ysz¹c od kolegi, ¿e Polka spotyka siê z oficerem kontrwywiadu, uwa¿a, ¿e stanowi
ona zagro¿enie dla pracy podziemnej. Wanda jest z kolei zaskoczona, kiedy przy
okazji abdykacji cara i rozwoju lawiny wydarzeñ rewolucyjnych dowiaduje siê od
Walentyna o jego dzia³alnoci konspiracyjnej:
17 G. Porêbina, Pos³owie. Sylwetka Aleksandra Woronskiego, [w:] A. Woronski, Oko cyklonu..., s. 214.
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Wydawa³o siê, ¿e na twarzy Wandy nie ma nic poza wilgotnymi, nieruchomymi,
napiêtymi oczami zdejmuj¹cymi z niego zewnêtrzn¹, niepotrzebn¹ otoczkê i obna¿aj¹cymi w nim innego cz³owieka. (s. 108)

Bohaterowie, kontaktuj¹cy siê ze sob¹ do tej pory na p³aszczynie oficjalnej,
widz¹ siebie nawzajem jakby po raz pierwszy. Wanda zaczyna pomagaæ rewolucjonicie, objawiaj¹c w ten sposób metafizyczn¹ Twarz. Kiedy Walentyn zostaje aresztowany przez funkcjonariusza carskiego re¿imu za wywieszenie czerwonych flag na budynku Rady Ziemskiej, Wanda w asycie ¿o³nierzy podejmuje siê
interwencji w sprawie jego uwolnienia. Narrator opisuje jej wygl¹d i postawê:
Twarz Wandy by³a podniecona, surowa. [...] Ostro i pokrzepiaj¹co spojrza³a na
Walentyna. [...] W nastêpnej chwili spojrza³a surowo na komendanta. [...] silnie
dysz¹c rozchyli³a ko¿uszek, który upodabnia³ j¹ do ¿o³nierzy [...] podczas gdy jej
oczy, brwi, usta, policzki, ca³a figura by³y  mimo wszystko, co siê dzia³o nadal
kobiece. (s. 113)

Zgodnie z tez¹ Levinasa, wed³ug której Inny pozostaje zawsze kobiecy
niezale¿nie od okolicznoci, bohaterka, nie trac¹c w rozmowie z komendantem
przymiotów charakterystycznych swojej p³ci, solidaryzuje siê do pewnego stopnia
z rewolucjonistami:
 Pytam pana nie tylko ja, ale te¿ ¿o³nierze, którzy siê tu zebrali. Zupe³nie nas
nie interesuje, co pan mo¿e, a czego nie mo¿e dopuciæ. (s. 113)

Po uwolnieniu Walentyna, miêdzy bohaterami rodzi siê wiê, któr¹ mo¿na
okreliæ jako preludium do mi³oci. Wanda, pod wp³ywem Epifanii Twarzy
rewolucjonisty Walentyna, bierze za niego odpowiedzialnoæ. Na kartach utworu
pojawia siê odzwierciedlenie tezy francuskiego filozofa o upodobaniu kobiety do
domowoci i zamieszkiwania:
Pilnowa³a, ¿eby jad³ obiady, kolacje, nie jedzi³ g³odny na zebrania. Wieczorami
przychodzi³a do jego mieszkania, przynosi³a ser, mas³o, jaja, chleb, gotowa³a na
prymusie herbatê. Walentyn bra³ gazety, opowiada³, co robi³ ca³y dzieñ. Umia³a
s³uchaæ. Naczynia delikatnie podzwania³y w jej rêkach. Porusza³a siê niepiesznie. Przypomina³a mu siostrê, rodzinn¹ przytulnoæ, mamê, dom. [...] Czasami
czu³ na sobie jej spojrzenie  po³yskuj¹ce, zagadkowe, badawcze. Szumia³o mu
w g³owie, by³o trochê strasznie, ale poci¹gaj¹co. W te dni dostrzeg³ ca³y wdziêk
kobiety, w której rodzi siê i utwierdza uczucie. Kryje siê jeszcze, boi, ale przeb³yskuje w drobnych szczegó³ach, w uwadze, w k³opotach prawie niewidocznych
dla postronnego spojrzenia, niewa¿nych, ale najbardziej znacz¹cych. (s. 132)
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Bohaterowie, przebywaj¹c w sferze swoistego sacrum, zachowuj¹ jednak
swoj¹ odrêbnoæ. Walentyn niewiele wie o przesz³oci Wandy. Pamiêta, ¿e otoczenie nazywa j¹ Polk¹, z tych zruszczonych. Ta za dodaje, ¿e uciek³a z Warszawy, zosta³a wychowana w Wilnie przez rodzinê rosyjsk¹ i stamt¹d przyjecha³a
z matk¹-sanitariuszk¹ Czerwonego Krzy¿a do Miñska. Rosjanin nie mie rozmawiaæ o pogl¹dach coraz bli¿szej mu osoby na temat rewolucji. Oboje nie chc¹
utraciæ rysuj¹cej siê przed nimi mo¿liwoci dialogu. Wanda zdaje siê wówczas
pe³niæ w ¿yciu Walentyna rolê swojego obcego:
Nie mówi³a o swoich pogl¹dach  Walentyn nawet nie wiedzia³, co ona s¹dzi
o rewolucji i nawet nie próbowa³ wypytywaæ jej o to. Nie mówili te¿ o tym, co
ich wczeniej dzieli³o, specjalnie unikaj¹c takich rozmów. Co prawda, zdarza³y
siê chwile, kiedy oboje czuli, ¿e musz¹ sobie wiele powiedzieæ, mêczy³y ich
niedomówienia. Bali siê jednak, ¿e nie potrafi¹ unikn¹æ s³ów ostatecznych.
W takich sytuacjach on pierwszy narusza³ milczenie, pytaj¹c o zwyk³e sprawy,
mówi¹c o artykule z gazety, rzucaj¹c ¿artobliwe uwagi. Zdawa³o mu siê, ¿e
otwarta rozmowa zgubi co najdro¿szego. Byli ostro¿ni w stosunku do siebie
i kry³a siê w tym jaka obcoæ, dla obojga kusz¹ca. Os³aniali j¹. (s. 132)

Oddala ich jednak od siebie inne wyobra¿enie o mi³oci. Rewolucjonista
sk³onny jest do lirycznych uczuæ. Natomiast jego Ukochana, pod wp³ywem
dowiadczeñ zwi¹zanych z koniecznoci¹ prze¿ycia w strefie przyfrontowej, nie
wierzy w prawdziw¹ mi³oæ i dozgonne oddanie. Narrator, przytaczaj¹c rozmowê bohaterów na temat opowiadania Turgieniewa pt. Dym, wyranie zarysowuje
tê ró¿nicê. Wandzie nie spodoba³ siê literacki obraz romantycznej mi³oci, gdy¿ nie
lubi ona dzie³ nie zwi¹zanych z rzeczywistoci¹. Opis wygl¹du bohaterki ujawnia
jej emocjonalne podejcie do problemu:
Na jej policzkach pojawi³y siê czerwone plamy i nawet podbródek zrobi³ siê
szkar³atny, w oczach zgêstnia³a obcoæ. Warkocz i kosmyki w³osów by³y ponure.
(s. 133)

Znajomoæ ¿ycia pozwala jej siê obroniæ, kiedy jeden z towarzyszy Walentyna, na co dzieñ odnosz¹cy siê do niej z szacunkiem, proponuj¹c j¹ rewolucjonicie
jako kobietê, stwierdza niemia³o:
Natura zawsze swego ¿¹da... Proszê siê nie obraziæ, ale bardzo by pasowa³a
panna Wanda. To, ¿e jest Polk¹, nie ma wcale ¿adnego znaczenia. Mówi ca³kiem
po naszemu i nawet nie widaæ, ¿e Polka. Lepiej by ju¿ byæ nie mog³o. (s. 129)
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Prawdziw¹ Twarz  pogl¹dy i motywacje bohaterki  czytelnik poznaje
dopiero w fina³owej partii utworu. Dot¹d panna D¹browska sprawia³a wra¿enie
osoby konkretnej, zaanga¿owanej w powierzane jej kolejne zadania i rozumiej¹cej
sens wykonywanych przez siebie czynnoci. Tymczasem czuje siê zagubiona
w nowej i przez to obcej dla niej rzeczywistoci wojennej zawieruchy. Daje temu
wyraz w monologu stylizowanym na spowied:
Nikt nie wie, co prze¿y³ymy  my, m³ode dziewczyny, kobiety w bia³ych chustkach, pracuj¹ce na oddzia³ach pierwszej linii, w punktach opatrunkowych, w szpitalach, lazaretach! Nasza m³odoæ, radoæ, nasz los rozpierzch³y siê w tych barakach, przy ³ó¿kach umieraj¹cych, opêtanych, kalek! Widzia³am nicoæ i bezsens
¿ycia ludzkiego. Nie jestem tchórzem: umiem pracowaæ pod kulami, kiedy wybuchaj¹ bomby. Ale tu wystraszy³am siê, straci³am sen, równowagê. (s. 155)

W dalszej czêci swoistego wyznania bohaterka daje do zrozumienia s³uchaczowi, jaki jest cel jej poczynañ, które z pozoru wydaj¹ siê sprowadzaæ do
ulegania popêdom:
Chcia³am czuæ co ¿ywego, ciep³ego, ludzkiego, ¿eby nie straciæ wiadomoci,
¿e jeszcze ¿yjê i ¿e ko³o mnie te¿ jest jakie ¿ycie. [...] Nadchodz¹ca ciemnoæ,
mieræ jakby odsuwa³y siê ode mnie. Póniej strach siê przytêpi³ i do wielu
rzeczy przywyk³am. Nikt mnie nie oszczêdza³. Nauczy³am siê piæ, w¹chaæ kokainê. Wielbicieli nie brakowa³o. Ale coraz czêciej i coraz silniej odczuwa³am
pustkê. Mia³am ju¿ doæ mi³osnych przygód: wszystkie by³y do z³udzenia podobne. Obrzyd³a mi wulgarnoæ i ³apczywoæ samców, frontowe czu³oci, oszustwa,
pochlebstwa  jak¿e¿ czêsto w oczach moich przypadkowych kochanków znajdowa³am martwe odblaski skazanego na zgubê ludzkiego ¿ycia! (s. 155)

Bohaterka ujawnia tu los sanitariuszek kierowanych do pracy na froncie. Jej
monolog zmierza nie tyle do podkrelenia roli kobiet na polu dzia³alnoci humanitarnej, ile do ukazania okrucieñstwa wojny wobec wszystkich istot ¿ywych. Wanda przyznaje, ¿e rzeczywistoæ przemian spo³eczno-politycznych jest dla niej
bardziej zrozumia³a, odk¹d do³¹czy³a do dowiadczonych rewolucjonistów, wiadomych swej drogi:
Kiedy wybuch³a rewolucja, posz³am za panem z ca³¹ gotowoci¹. Pomaga³am
panu nie dlatego, ¿e ogarnê³y mnie raptem rewolucyjne nastroje. Nawet teraz nie
potrafiê zdaæ sobie sprawy z tego, czy popieram wasz¹ sprawê [podkrel. moje
 N. P.]. Obce mi s¹ t³umy ludzi, pot, ciemnota. Nie mam co ze sob¹ zrobiæ, nie
mam ¿adnej nadziei, niczego nie pragnê. Jestem uciekinierem z ca³ego ¿ycia. To,
co by³o dawniej, obrzyd³o mi, nowego nie rozumiem. Ale z panem, z pañskimi
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przyjació³mi jest mi chocia¿ l¿ej. Macie cel. Mnie te¿ siê wydaje czasami, ¿e
znalaz³am co dawno utraconego... Mo¿liwe, ¿e poci¹ga mnie te¿ to, i¿ jestecie
tu³aczami. Sama przecie¿ jestem bezdomna. (s. 156)

Konfrontacja wyobra¿eñ Walentyna na temat bohaterki z rzeczywistoci¹
wy³aniaj¹c¹ siê ze zwierzeñ Wandy nie wp³ywa na odsuniêcie siê rewolucjonisty
od Polki. Jednak bohaterowie nie zbli¿aj¹ siê do siebie do koñca. Powód stopniowego oddalania siê dwojga Obcych le¿y gdzie indziej. Jak wspomniano, bohaterka pod wp³ywem prze¿yæ wojennych nie wierzy w romantyczn¹ mi³oæ, a gdy
zaczyna zmieniaæ zdanie, bohater próbuje odwo³aæ siê do fizycznoci kobiety.
Wtedy postaci dystansuj¹ siê od siebie. Porywa ich tak¿e wojenna lawina zdarzeñ.
Walentyn wyje¿d¿a, Wanda zostaje z powodu obowi¹zków s³u¿bowych i koniecznoci opieki nad chor¹ matk¹, która wkrótce umiera. Rewolucjonista szuka jeszcze Ukochanej, ale okolicznoci dziejowe uniemo¿liwiaj¹ ponowne spotkanie bohaterów:
Siedemnasty rok przeszkodzi³ w podró¿y do miejsc, gdzie siê spotkali... Na
opanowanych przez tyfus stacjach, w zamilk³ych korpusach fabryk na mityngach,
na zebraniach, w godziny zmêczenia i odpoczynku, w bezsenne noce, poród
przyjació³, na ulicach pojawia³ siê przed nim obraz uciekinierki, oddalaj¹cy siê
coraz dalej i dalej, trac¹cy cielesnoæ i materialnoæ, oczyszczaj¹cy siê i szlachetniej¹cy. Tak oddala siê ojczysty brzeg, kiedy cz³owiek porzuca go na zawsze.
Wanda niepokoi³a go z now¹ si³¹. (s. 157)

I tak z³owieszcza nieznajoma  by³a sanitariuszka i pracownica kancelarii
 przemienia siê w fantazmat, którego namacalne wspomnienie w postaci zdjêcia
dziewczyny rewolucjonista nosi ze sob¹ podczas walk 1917 r.
Zgodnie z zarysowan¹ powy¿ej koncepcj¹ Emanuela Levinasa niepoznany do
koñca Inny musi odejæ. Narrator uwzglêdnionej w niniejszej analizie opowieci
podkrela, ¿e zwi¹zek Walentyna z Wand¹ nie zostaje zrealizowany. Obecnoæ
nieznajomej w ¿yciu rewolucjonisty mo¿e byæ ujmowana we wspomnianych wy¿ej kategoriach socjologicznych: obcy na swoim miejscu lub te¿ obcy swój.
Tym samym postaæ Polki wpisuje siê w koncepcjê poznawania Innego w podwójnym wymiarze jako osoby obcej zarówno pod wzglêdem p³ci, jak i przynale¿noci (to¿samoci) narodowej. Ta nieodgadniona do koñca postaæ kobieca,
a raczej jej fotografia prezentowana w ostatnim zdaniu opowieci  zgodnie z artystyczn¹ wizj¹ autora  pomaga bohaterowi wytrwaæ w walce po stronie przewrotu bolszewickiego. Na przechowywanej przez Walentyna fotografii twarz
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Wandy os³oniêta bia³¹ chust¹ sanitariuszki przywodzi na myl czystoæ, niewinnoæ i ascezê. Natomiast w toku powieci postaæ niezale¿nej, dumnej i nieodgadnionej Polki pe³ni rolê impulsu pobudzaj¹cego bohatera do refleksji nad celowoci¹ wyboru dzia³alnoci rewolucyjnej jako drogi naprawy stosunków spo³eczno-politycznych, a tak¿e do rozwa¿añ na temat losu cz³owieka w oceanie historii.
Ðåçþìå
Îáðàç ïîëÿ÷êè â ïîâåñòè Ãëàç óðàãàíà Àëåêñàíäðà Âîðîíñêîãî
â ñâåòå èäåè îñóùåíèÿ Äðóãîãî àâòîðñòâà Ýìàíóèëà Ëåâèíàñà
Ñòàòüÿ ïîñâÿùàåòñÿ îáçîðó æåíñêîãî ïåðñîíàæà â ðóññêîì ïðîèçâåäåíèè ñîâåòñêîãî
ïåðèîäà íà ïðèìåðå ïîëÿ÷êè Âàíäû Äîìáðîâñêîé. Ýòà ãåðîèíèÿ ñûãðàåò ñëîæíóþ ðîëü
â æèçíè ãëàâíîãî ãåðîÿ ïîâåñòè  ðóññêîãî ðåâîëþöèîíåðà Âàëåíòèíà. Ñ îäíîé ñòîðîíû
 îíà âûñòóïàåò êàê åãî ïðîòàãîíèñò è ïîâñåäíåâíûé ñîòðóäíèê, ñ äðóãîé  ÿâëÿåòñÿ
âàæíåéøèì ôàêòîðîì, êîòîðûé òîëêàåò åãî ê ðàçìûøëåíèÿì ïî ïîâîäó ÷åëîâå÷åñêîé ñóäüáû
â èñòîðè÷åñêîì ïëàíå è ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ñìûñëà ðåâîëþöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ÷èòàòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äâîéíå ÷óæîé îáëèê íåçíàêîìîé
æåíùèíû äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè. Ýòîò îáðàç äåâóøêè ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì
íàñëåäñòâîì èçîáðàæåíèÿ Âàíäû èç äâóõ òî÷åê çðåíèÿ, âî ïåðâûõ: ãëàçàìè ãëàâíîãî ãåðîÿ
 äðóãîãî ôèêòèâíîãî ïåðñîíàæà, êðîìå òîãî ñûãðàþùåãî ðîëü alter ego ïèñàòåëÿ, è âî
âòîðûõ: ñàìîãî àâòîðà, êîòîðûé ðåøèë èñïîëüçîâàòü â ïîâåñòè ñâîé îïûò, ïðèîáðåòåííûé âî
âðåìèÿ âîåííîé ñëóæáû íà áåëîðóññêèõ çåìëÿõ â ïåðèîä ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è íà÷àëà
áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà. Ñþæåò âñòðå÷è ãëàâíûõ ãåðîåâ  ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, è âûòåêàþùàÿ èç íåãî ïðîáëåìà ìåæêóëüòóðíîãî äèàëîãà, âêëþ÷àåò óïîìÿíóòóþ
ïîâåñòü â ïîëüçóþùååñÿ íåìèíóåìûì èíòåðåñîì ÿâëåíèå îáðàçà ÷óæîãî â ëèòåðàòóðå. Íàñòîÿùàÿ ïîïûòêà ïðåäëàãàåò èññëåäîâàòü òåìó ãëàâíîãî æåíñêîãî ïåðñîíàæà
÷óæîé íà îñíîâàíèè èäåè îñóùåíèÿ Äðóãîãî (òèïè÷íîé äëÿ ò.í. ôèëîñîôèè äèàëîãà
 òå÷åíèÿ ñâîéñòâåíîãî ãóìàííîé ìûñëè ïåðâîé ïîëîâèíû 20-ãî â.) àâòîðñòâà Ýìàíóèëà
Ëåâèíàñà, îáîãàùåííîé íåêîòîðûìè ÷åðòàìè øèðîêî èçâåñòíûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ êàòåãîðèè
êàê íàïðèìåð: ñâîé ÷óæîé èëè ÷óæîé íà ñâîåì ìåñòå.

Summary
The image of pole in Aleksander Woronskys story A Cyclone Eye
in the interpretation of the Emanuel Levinas idea of recognizing Other
The article is dedicated to an analysis of female character from Russian story of the 30-ties of
20th Century on the basis of Wanda D¹browskas example. She is playing a role of protagonist and
cooperator of Russian revolutionist  Walentyn, and  on the other hand  she is an important factor,
which is inspired main Hero to thinking about the human fate in history and the meaning of revolutionary activity. In this way the Reader receives a double imagine of Woman, who are representing
another nationality. This double imagine is a consequence of Wandas character creation in the
narrative strate by the main Hero  another fictional character, which is also an alter ego of the
Writer, and  in the same time  by the Writer himself, who decided to set this story in the
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Belarussian reality from First World War and bolshevik resolutions period, which are familiar to an
author from his own experience. The phenomenon of different nationality of the main Heros, and than
 the problem of culture dialogue, qualicifying this story to the wide and still popular stream of
describing the imagine of a Stranger in the literature. This analysis proposes an interpretation of
main female characters plot on the basis of the Emanuel Levinas concept of recognizing Other
(a part of the philosophy of dialogue, which is characteristic stream for the first half of 20 Century),
enriched by the some features of well-known sociological categories like e.g. familiar Stranger
or a Stranger at the familiar place.

UWM w Olsztynie

Acta
Polono-Ruthenica XIV, 2009
Motywy polskie w twórczoci Maksyma
Tanka
211
ISSN 1427-549X

Irena Rudziewicz
Olsztyn

Motywy polskie w twórczoci Maksyma Tanka
Wród wielu poetów pisz¹cych o Polsce, nawi¹zuj¹cych do polskiej kultury

i tradycji, literatury i historii, znajduje siê Maksym Tank (w³ac. Ja K hien Skurko).
Urodzony 17 wrzenia 1912 r. we wsi Pilkowszczyzna nad Narocz¹ w rodzinie
ch³opskiej w by³ej guberni wileñskiej, I wojnê wiatow¹ i rewolucjê padziernikow¹ prze¿y³ w Moskwie. Po powrocie ukoñczy³ polsk¹ szko³ê powszechn¹, gimnazjum rosyjskie w Wilejce, pozna³ jêzyk bia³oruski w Radoszkowicach i pos³ugiwa³
siê jêzykiem rosyjskim i polskim w Wilnie, gdzie zamieszka³.
Uczestnicz¹c aktywnie w dzia³alnoci rewolucyjnej, w ruchu lewicowym, styka³ siê z jêzykiem i kultur¹ polsk¹, wnika³ w rzeczywistoæ polskich spraw, czyta³
literaturê, poznawa³ historiê. Bywaj¹c czêsto w Warszawie, zapozna³ siê z wieloma osobistociami polskiego ¿ycia spo³ecznego, rewolucyjnego, literackiego, wydawniczego i kulturalnego. Jednoczenie by³ przez w³adze polskie poddawany
restrykcjom, przeladowany, ledzony, zatrzymywany, inwigilowany, wiêziony, rewidowany za swoje lewicowe i rewolucyjne pogl¹dy i przekonania, za dzia³alnoæ
demokratyczn¹ i wyzwoleñcz¹.
Nie wp³ynê³o to na sympatiê Tanka do Polski, Polaków, kultury i literatury.
Przez ca³y miesi¹c  notuje w dzienniku  nie pisa³em swojego poematu, tylko
czyta³em  S³owackiego, Tuwima, Bieliñskiego [...], Szczedrina, £atowskiego
[...]. Zachwyci³a mnie historyczna powieæ Parnickiego: Aecjusz, ostatni Rzymianin1. Nawi¹zywa³ wielostronne kontakty z polskimi wydawnictwami, publikowa³
w prasie polskiej na terenie Wilna w latach 30. swoje artyku³y, wyst¹pienia,
wiersze. W polskiej gazecie »Po prostu« zamieszczono krótk¹ autobiografiê [...]
moj¹ oraz wiersze. Tê moj¹ pierwsz¹ autobiografiê (Etapy) dawno przygotowa³em
do mojego tomiku, ale kto wie, kiedy ujrzy ona wiat³o dzienne (s. 85).
Tank doskonale zna³ nie tylko literaturê rosyjsk¹ i polsk¹, ale i zachodnioeuropejsk¹ w t³umaczeniach na jêzyk polski. Pasjami czyta³ utwory H. Sienkiewicza
1 M. Tank, Kartki z kalendarza, prze³. S. Atlas, wstêp i przypisy F. Nieuwa¿ny, Ksi¹¿ka
i Wiedza, Warszawa 1977, s. 283. Wszystkie cytaty z tego wydania w tekcie z podaniem stron
w nawiasach.
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i J. Kraszewskiego, A. Mickiewicza i J. S³owackiego, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej i wiele z nich t³umaczy³ na jêzyk bia³oruski, o czym wielokrotnie wspomina³: Na stole  nie dokoñczony przek³ad Wiktora Gomulickiego (s. 89); [...]
zacz¹³em przek³adaæ wiersz Putramenta Defilada (s. 134); [...] znalaz³em ostatni numer »Oblicza Dnia« z wierszami W³odzimierza S³obodnika [...], poszed³em
do parku Bernardyñskiego i przet³umaczy³em go (s. 119); Zacz¹³em t³umaczyæ
cudowny wiersz Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego Serwus, madonna
(s. 198); Potem j¹³em przek³adaæ wiersz Kornela Ujejskiego (s. 158) i in.
Takich wzmianek, mówi¹cych o wszechstronnych zainteresowaniach Tanka jest
bardzo wiele. wiadcz¹ one o chêci przyswojenia i upowszechniania problemów
i zró¿nicowanych poetyk liryki polskiej na terenie Bia³orusi.
W ¿yciu i twórczoci Tanka regularnie pojawia³y siê w¹tki polskie, jego osobiste i literackie zwi¹zki z kultur¹ i literatur¹ polsk¹. Najbardziej jest to widoczne
w przyswajaniu przez bia³oruskiego poetê polskiej poezji, w jego przek³adach
twórczoci wielu polskich twórców. Zakres zainteresowañ Tanka jako t³umacza
by³ szeroki  przyswoi³ literaturze bia³oruskiej zarówno polskich twórców dawnych z XIX wieku, jak i sobie wspó³czesnych. Przet³umaczy³ z wielk¹ dok³adnoci¹, rzetelnoci¹, odpowiedzialnoci¹ i wiernoci¹ wobec leksyki i stylu utwory
A. Mickiewicza i J. S³owackiego, K.C. Norwida i J. Tuwima, W. Broniewskiego
i R. Dobrowolskiego, L. Staffa i A. S³onimskiego, W. Szymborskiej i Cz. Mi³osza
i wielu innych. Wielokrotnie powraca³ do Pana Tadeusza Mickiewicza, z ogromnym pietyzmem t³umacz¹c poszczególne ksiêgi.
Tank wielokrotnie mówi i wspomina o swoich zainteresowaniach literatur¹
polsk¹: Obserwujê rozwój polskiej i zachodniej poezji wspó³czesnej. I choæ trudno mi s¹dziæ o tej ostatniej na podstawie przek³adów, to wydaje mi siê, ¿e rodzi
siê jako nowa poezja bez ojczyzny (s. 223); Czytam Historie maniaków
Jaworskiego, Wiersze stepowe piewaka, tomiki polskich futurystów [...]
(s. 257); Przeczyta³em Lato w Nohant Jaros³awa Iwaszkiewicza. Jest to sztuka
pe³na dramatycznego napiêcia (s. 332). Jak widaæ z tych wypowiedzi lektura
polskich autorów by³a bardzo zró¿nicowana, budzi³a ró¿norodne odczucia i wp³ywa³a na wielostronne komentarze.
W tomie Kartki z kalendarza wystêpuj¹ ciekawe i ró¿norodne wypowiedzi,
komentarze, oceny Tanka dotycz¹ce Polaków, powi¹zañ z nimi w ró¿nych okresach
¿ycia, kontaktów z kultur¹, czasopismami i literatur¹ polsk¹, spotkañ i osobistych
znajomoci zarówno z poetami, pisarzami, dzia³aczami, jak i mieszkañcami wielu
miast i miejscowoci, w których bywa³, zwiedza³ i odwiedza³: Spotka³em siê z Jerzym Putramentem, ofiarowa³ mi tomik swoich wierszy [...] (s. 90); Odwiedzilimy pos³a na Sejm Stanis³awa Dubois [...] udalimy siê [...] do Andrzeja Struga [...]
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jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych polskich pisarzy (s. 100); Spotka³em siê tam równie¿ z bardzo oryginalnym poet¹ i skromnym cz³owiekiem, Kamilem Weintraubem. Podarowa³ mi dwa tomy swoich wierszy (s. 302). Wspomniany poeta w 1941 r. napisa³ interesuj¹cy wiersz Do Maksima Tanka albo list
zimowy o bia³oruskiej jesieni, na który twórca bia³oruski zdo³a³ daæ bardzo spónion¹ odpowied w 1954 r. w wierszu Odpowied na list przyjaciela:
Do tych pól, sk¹d dobiega fal wilanych poszum,
Do wieczorów spêdzonych wspólnie przy herbacie
I do skwerów warszawskich, do szczerych przyjació³.
Piszê do Twoich pieni i do cegie³ domów,
Które ciê os³ania³y od kul i od ch³odu.
Piszê list i wysy³am o zorzy wietlistej,
Co ciê wznios³a z ojczyzny Twej min i zgliszczy.2

W ci¹gu wielu lat utwory poetyckie Tanka by³y przek³adane na jêzyk polski
przez ró¿nych t³umaczy oraz poetów i wydawane na ³amach gazet, czasopism,
periodyków spo³eczno-literackich, w antologiach i oddzielnych wydaniach ksi¹¿kowych3. Sam tak opisywa³ pierwsze przeklady: W tomiku Putramenta Droga
lena znalaz³em swój wiersz Na szlaku dzikich gêsi. To jest mój pierwszy wiersz
przet³umaczony na polski. Przedtem by³ opublikowany w »Kurierze Wileñskim«
(s. 194).
Tank wielokrotnie wspomina³ o ró¿nych poetach i t³umaczach, którzy interesowali siê jego poezj¹, przek³adali j¹ na jêzyk polski, publikowali lub o niej pisali:
Kazimierz A. Jaworski pisze mi w swoim licie, ¿e zamierza wydaæ niewielki
zbiorek moich wierszy [...] (s. 282); Na pocz¹tek recytowa³em wiersze prze³o¿one na polski przez Jaworskiego i Putramenta (s. 302); Wreszcie dosta³em
75 numer »Sygna³ów«, gdzie zamieszczono kilka moich wierszy t³umaczonych
przez Weintrauba i Jaworskiego (s. 330). Wspomina równie¿ o swoich tekstach
pisanych po polsku: Napisa³em niewielkie opowiadanie w jêzyku polskim o ¿yciu
bezrobotnych. Chcê pos³aæ je na konkurs do jednej z lewicowych gazet (s. 38).
Po pewnym czasie odnotowuje, ¿e pisze reporta¿ o kator¿niczej pracy drwali.
Piszê po polsku, ¿eby szybciej nasz g³os przedosta³ siê w szeroki wiat [...]
2 Jak unieæ wierszem Twoj¹ chwa³ê. Polska w poezji radzieckiej, wybra³ i wstêpem opatrzy³
B. Bia³okozowicz, Wyd. £ódzkie, £ód 1977, s. 151.
3 M. Tank, Bajka o Muzyce, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1951; idem, Na szlaku dzikich
gêsi, wybra³ B. Zyranik, PIW, Warszawa 1965; idem, Wiersze wybrane, wybór i wstêp I. Sikirycki,
Wyd. £odzkie, £ód 1974; idem, Ptasie sprawki, prze³. W. Woroszylski, wyd. 2, KAW, Warszawa
1975; idem, Ballada o kosmicznej podró¿y Mrówki-Wêdrówki, prze³. M. J. Kononowicz, KAW,
Warszawa 1983 i in.
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(s. 72). W tych polskich tekstach, jak siê wydaje, przewa¿a tematyka spo³eczna,
nurtuj¹ poetê aspekty nierównoci i niesprawiedliwoci klasowej, g³ównym tematem jest krzywda i zaniedbania wobec ludzi pracy.
Wszystkie te spotkania i znajomoci, zainteresowania literatur¹, kultur¹ i histori¹ polsk¹, próby przek³adowe poezji polskiej, publikacje w gazetach i czasopismach polskich wp³ynê³y na pojawienie siê w oryginalnej twórczoci bia³oruskiego
poety motywów i elementów polskich, w¹tków i reminiscencji zwi¹zanych z histori¹ i walk¹ spo³eczn¹ w Polsce, z kultur¹ i jej twórcami, z prze¿yciami i spostrze¿eniami po pobytach w naszym kraju w ró¿nych miejscach, miastach i miejscowociach.
Wa¿n¹ rolê, jak siê wydaje, odgrywa w przedwojennych utworach Tanka tematyka spo³eczna i polityczna, zwi¹zana z rewolucyjnymi i lewicowymi pogl¹dami
poety, który ¿ywio³owo i poetycko reagowa³ na wszelkie przejawy buntu
i walki robotników na terenach polskich (Wieniec, Latarnie podciête niby trawa),
zapisywa³ i komentowa³ bie¿¹c¹ i aktualn¹ sytuacjê. W 1936 r. opisa³ wydarzenia
w Krakowie, gdzie policja strzela³a do demonstruj¹cych robotników i to pod
murami starego Wawelu, Sukiennic, Barbakanu  w dawnej stolicy rdzennej Polski
[...]. G³os krakowskich robotników g³oniej ni¿ hejna³ z Wie¿y Mariackiej zabrzmi
we wszystkich zak¹tkach kraju [...] (s. 97). W tych walkach wa¿ne miejsce zajmowa³ równie¿ ruch ch³opski, któremu Tank powiêci³ niektóre utwory literackie, ³¹cz¹c wspó³czesne formy wiersza z folklorem i tradycj¹, jak np.w wierszu Cisza
dróg, dedykowanym uczestnikom strajków ch³opskich w Ma³opolsce.
Tank nawi¹zuje w swoich wierszach równie¿ do przeladowañ, przes³uchañ,
obserwacji ludzi walcz¹cych o demokracjê i swobodê. Podkrela si³ê woli, hart
ducha, wytrwa³oæ i odwagê polskich dzia³aczy, ich determinacjê, czujnoæ i nieustaj¹c¹ walkê pomimo aresztowañ i izolacji, ich optymizm i wiarê w lepsz¹
przysz³oæ.
Czujny sen ma Praga i Mokotów.
Politycznych powyprowadzali
Nie pozdrowisz kolegów,
niestety:
Szorstka d³oñ w kajdankach,
Stra¿,
Bagnety
Rych³o siê nad Wis³¹ wit rozpali!4
4

M. Tank, Poezje wybrane, wstêpem poprzedzi³ Autor, wyboru dokona³ J. Pleniarowicz,
pos³owiem opatrzy³ A. Barszczewski, LSW, Warszawa 1977, s. 23.
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Wra¿enia, odniesienia i wspomnienia o Polsce wystêpuj¹ czêsto w utworach Tanka mówi¹cych o wojnie, o cierpieniu i bólu, trudnych dniach okupacji,
szczególnie w Warszawie.
Rozstrzelany,

rozstrzelany,

rozstrzelany 
Wiêcej ich, tych tablic pami¹tkowych
Na ulicach Twoich, Warszawo,
Wiêcej ni¿ lici w alejach,
Ni¿ gniazd w ¿a³obnym zwierciadle Wis³y.5

W czasie wojny Tank okazywa³ Polakom wiele sympatii i przyjani (Do
Polaków), potem wielokrotnie nawi¹zywa³ do wspólnej walki z faszyzmem, pojawia³y siê reminiscencje wojenne, wspomnienia o ¿o³nierzach i wyzwalanych ziemiach, proba o pamiêæ o ofiarach wojny i obozów, protest przeciw wszelkim
dzia³aniom wojennym i wezwania do zachowania i utrzymania pokoju.
Od samego witu,
porankiem
Dojrzelimy na ca³unie zimy
Zieloniutkie
jod³owe
wianki
Kto na pierwsz¹ liniê je przyniós³?
Kto je uwi³ czu³ymi rêkoma 
Jedno wiem:
Ch³opcy w bratniej ziemi zostali,
By odpocz¹æ
¿o³nierskim snem,
A my znów mo¿em naprzód iæ dalej.6

We wspomnieniach i utworach poetyckich Tank czêsto opisuje swoje wra¿enia, ró¿norodne prze¿ycia i uczucia zwi¹zane z konkretnymi miastami, miejscowociami i ulubionymi miejscami. Wiele razy pojawia³y siê opisy Warszawy i reminiscencje z pobytów w stolicy Polski w ró¿nych latach: Marsza³kowska
doprowadzi³a mnie do Ogrodu Saskiego. Niespodziewanie znalaz³em siê obok
pomnika Poniatowskiego [...], deszcz zmusi³ mnie do schronienia siê pod dachem
5
6

M. Tank, Wiersze, prze³. W. Woroszylski, Literatura na wiecie 1991, nr 89, s. 4.
M. Tank, Poezje..., s. 3435.
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Zachêty, gdzie po raz pierwszy, na wystawie »Czarne i bia³e«, zobaczy³em Matejkê, Che³moñskiego, Kossaka [...] (s. 101)  zapisuje w 1936 r.; Marsza³kowska
jarzy³a siê ju¿ ró¿nokolorowymi wiat³ami wystaw i reklam. Teraz Warszawa
wyda³a mi siê bardzo piêkna, choæ w powietrzu wyczuwa³o siê jaki trwo¿ny
niepokój, mimo tocz¹cego siê wokó³ szumnego, hucznego ¿ycia [...] (s. 304)
 odnotowuje w lipcu 1939 r.
Pod wp³ywem wra¿eñ i spotkañ z Trójmiastem i z Ba³tykiem napisa³ wiersz,
który znajduje siê na stronicach Kartek z kalendarza w t³umaczeniu Jana Gniazdowskiego.
Morze! Otomy siê spotkali kiedy wreszcie,
Chocia¿ tego od dawna pragn¹³em ogromnie.
S³yszê twego przyp³ywu szum, jak serca bicie,
Obejmujê twe fale i twój brzeg prastary.

Teraz na pewno nie pozna³bym spalonej i zbombardowanej przez faszystów
Gdyni ani malowniczych pla¿, zrytych okopami, usianych mogi³ami (s. 344)
 zapisuje 14 wrzenia 1939 r.
W latach powojennych Tank wielokrotnie przebywa³ w Polsce, szczególnie
upodoba³ region tatrzañski. W jego utworach pojawia³y siê motywy góralskie,
tematyka górska; opisywa³ w pastelowych i subtelnych kolorach piêkno pejza¿u,
bogate, barwne i przepojone zachwytem obrazy przyrody tatrzañskiej. W tych
utworach uwidocznione s¹ krajobrazy widziane przez wra¿liwego, uczuciowego
i spostrzegawczego obserwatora (Nad Morskim Okiem). Górska przyroda i spotykani ludzie urzekaj¹ ró¿norodnoci¹, piêknem miejscowego folkloru, przyjani¹
i znajomoci¹ opisywanych terenów.
I dniem, i noc¹
Szumi Poroniec,
B³êkitn¹ fal¹
Bije w brzeg stromy.
......................... .
W toniach odbite,
Jak w wielkich lustrach,
Drzemi¹ skaliste
Tatrzañskie szczyty.7

7

Jak unieæ wierszem..., s. 145.
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Wêdrówki górskie, przejazdy w Tatry ³¹czy³y siê z pobytem w Krakowie, ze
zwiedzaniem Wawelu, gdzie na Zamku, w komnacie poselskiej...
Tkwi¹ w suficie g³owy wawelskie 
I ja te¿ podziwia³em je nie raz.8

Bardzo uczuciowy i ciep³y ton przewa¿a w utworach Tanka nawi¹zuj¹cych
do polskiej kultury, mówi¹cych o przedstawicielach naszej literatury, muzyki
i miejscach z nimi zwi¹zanych. Poeta powraca do muzyki Chopina, podkrelaj¹c
zarówno znaczenie i wartoæ jego kompozycji (Szopen), miejsca urodzenia (¯elazowa Wola), jak i pomnika kompozytora w warszawskich £azienkach, który odbudowany powróci³ po wojnie na swoje miejsce i nadal park rozbrzmiewa jego
muzyk¹:
Gdy dzienny milknie gwar i b³êkit
Gêstnieje, cisza zapada zmierzchowa,
Klawiszów ziemi dotknie on  i znowu
Jak dawniej p³yn¹ w dal nokturnów dwiêki.9

Tank docenia równie¿ znaczenie muzyki M.K. Ogiñskiego, a szczególnie jego
wybranych utworów, których oddzia³ywanie jest wyj¹tkowo silne i emocjonalne,
gdy siê jest daleko od kraju, a na falach radiowych rozlegaj¹ siê nuty Poloneza
Ogiñskiego10.
Tank czêsto pisze o miejscu, znaczeniu i roli poezji A. Mickiewicza, nawi¹zuje do ziem i miejsc zwi¹zanych z naszym wieszczem, powraca do Nowogródka,
gdzie mieszka³ Mickiewicz i gdzie na nowogródzkiej górze:
Dzisiaj jeszcze poczujesz owych wiatrów powiew,
Które st¹d w wiat nosi³y myli jego chmury
I pod oknami jemu szumia³y listowiem.11

Z ogromnym podziwem i uczuciem Tank pisze o poezji K.C. Norwida, doceniaj¹c jego znaczenie i rolê w rozwoju literatury polskiej, widz¹c cierpienia, ból
i têsknotê twórcy oderwanego od kraju:

8
9
10
11

M. Tank, Poezje..., s. 79.
Jak unieæ wierszem..., s. 153.
Ibidem.
Ibidem, s. 144.
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Trzeba ci by³o

ju¿ za ¿ycia wiedzieæ,
Co znaczy ¿al po opuszczonym kraju,
Zbrataæ siê z nêdz¹, ¿yæ w nieszczêciu, biedzie,
Poznaæ zawziêtoæ, wrogoæ zoilów zgrai.12

Utwory Tanka zawieraj¹ce polskie motywy s¹ bardzo ró¿norodne, wiadcz¹ o
wnikliwej obserwacji ró¿norodnych spraw, problemów, pejza¿y, zjawisk spo³ecznych widywanych w Polsce w ró¿nych okresach ¿ycia, o szczerym zainteresowaniu wydarzeniami i faktami zwi¹zanymi z Polsk¹ i jej ¿yciem. By³y wielokrotnie
t³umaczone na jêzyk polski, drukowane w ró¿nych wydawnictwach, recenzowane, analizowane i wprowadzane w obieg krytycznoliteracki13. Utwory te wiadcz¹,
i¿ by³ on poet¹ zarówno bezporednich obserwacji sytuacji, zjawisk, okolicznoci,
ludzi, przyrody, jak i mistrzem przekazywania atmosfery, emocjonalnych doznañ,
zró¿nicowanych akcentów stanów duchowych i psychicznych, wra¿liwoci i odniesieñ do folkloru i twórczoci ludowej.
Poprzez sugestywne opisy przyrody, urozmaicone pejza¿e i obrazy natury
Tank zachowuje niezwyk³y klimat i specyficzn¹ atmosferê polskiej ziemi, wra¿liwoæ i gocinnoæ jej mieszkañców, podkrela piêkno i nastrój, historiê i kulturê
kraju, którym jest zainteresowany. Zadaniem pisarza ka¿dego narodu  mówi
wspó³czesny bia³oruski dramaturg Andrzej Makajonok  jest malowanie i przekazywanie tych wszystkich zasad i idea³ów, które s¹ dorobkiem historii14.
Pod piecem ogieñ gra³ weso³o,
Umia³a byæ gocinna.
Zasiedlimy za sto³em wko³o
Ze szklanicami wina.
Przyjaciel za to pi³, by Tatry
Ju¿ nie zazna³y nêdzy,
A ja za lekki lad narciarski,
Który nas tu przypêdzi³15.

12 Antologia poezji bia³oruskiej, wybra³ i opracowa³ J. Huszcza, wstêp A. Barszczewski,
Ossolineum, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1978, s. 24.
13 W. Stochel, Tematyka polska w twórczoci Maksyma Tanka, [w:] O polsko-radzieckich
zwi¹zkach literackich, pod red. W.Wilczyñskiego, Zielona Góra 1984; M. Ì³êóë³÷, Äðýâû çàáûë³
ïðà áóðû ³ ñòðàòû... Ìàêñ³ìà Òàíêà, Termapili 2001, nr 45, s. 256258.
14 T. Raczek, Od Mickiewicza do Bryla (korespondencja w³asna z Miñska), Rzeczypospolita
1982, nr 116, s. 4.
15 M. Tank, Na szlaku..., s. 22.
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Ðåçþìå
Ïîëüñêèå ìîòèâû â òâîð÷åñòâå Ìàêñèìà Òàíêà
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí òâîð÷åñêèé è æèçíåííûé ïóòü Ìàêñèìà Òàíêà â åãî ñâÿçÿõ
è êîíòàêòàõ ñ Ïîëüøåé, å¸ êóëüòóðîé è ëèòåðàòóðîé. Ïîêàçàíà ïåðåâîä÷åñêàÿ è îðèãèíàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü áåëîðóññêîãî ïîýòà, ñâÿçàííàÿ ñ ïîëüñêèìè ìîòèâàìè è ýëåìåíòàìè.
Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî çàíèìàåò àíàëèç ñòèõîòâîðåíèé Òàíêà, â êîòîðûõ âûñòóïàåò ïîëüñêàÿ
òåìàòèêà.

Summary
The Polish motifs in the literary output of Maksym Tank
In the article presented was the worldly and artistic path of Maksym Tank in connection with
Poland, its culture and literature. Attention was paid to these pieces in which elements, associations
with Poland, its history, the representatives of literature and, above all, poetry, music as well as
culture occur; presented was the analysis of some pieces with the Polish subject matter.
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Ìèñòèôèêàöèÿ è äåìèñòèôèêàöèÿ òåêñòà
â ðîìàíå Â. Îòðîøåíêî Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè
Ïðîçà Âëàäèñëàâà Îòðîøåíêî (1959)  îäíî èç ìíîãî÷èñëåííûõ
ñâèäåòåëüñòâ âçðûâà ðóññêîãî ïîñòìîäåðíèçìà â êîíöå ÕÕ âåêà
 ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîòðåáíîñòè â ëèòåðàòóðíîé ñàìîðåôëåêñèè â ïåðèîä
ëîìêè ïðåæíèõ ýïèñòåì, êàê ñîöèàëüíûõ (ðàñïàä ñîâåòñêîé èìïåðèè), òàê
è êóëüòóðíûõ (äèñêðåäèòàöèÿ áîëüøîãî ñòèëÿ, êðèçèñ ïðåäñòàâëåíèé
î ðåàëüíîñòè). Ìîæíî âûäåëèòü äâà ïëàñòà â ïðîçå Îòðîøåíêî:
ðåêîíñòðóêöèÿ èñ÷åçíóâøåé ýìïèðè÷åñêîé ðåàëüíîñòè (äåêîíñòðóêöèÿ
äåòñêîãî ìèôà î æèçíè ïðåäêîâ â ïîâåñòÿõ â ðàññêàçàõ Äâîð ïðàäåäà
Ãðèøè 1997, Íîâî÷åðêàññê 2000) è ìèñòèôèêàöèÿ ðåàëüíîñòè (ðîìàíû
Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè è Ïðèëîæåíèå ê ôîòîàëüáîìó1).
Â ïðîèçâåäåíèÿõ ïåðâîãî ðÿäà Îòðîøåíêî âûñòóïàåò êàê ìîäåðíèñò,
âîïëîùàþùèé âíóòðåííþþ ðåàëüíîñòü, ðåàëüíîñòü ñîçíàíèÿ, â êîòîðîé
ñîåäèíÿåòñÿ îòðàæåíèå, âîñïîìèíàíèå, âîîáðàæåíèå, îáðàçîòâîð÷åñòâî.
Îíòîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà  ïðîáëåìà ôåíîìåíîëîãè÷åñêîé ïðèðîäû
âíåøíåé ðåàëüíîñòè, å¸ èçìåíåíèå è èñ÷åçíîâåíèå  ñîåäèíÿåòñÿ â ýòîé
ïðîçå ñ ãíîñåîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìîé  ïðîáëåìîé îãðàíè÷åííîñòè
èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ, íå ñïîñîáíîãî âîáðàòü îãðîìíîñòü è ðàçíîîáðàçèå ðåàëüíîñòè, íî âìåñòå ñ òåì îáëàäàþùåãî èíòåíöèåé íå òîëüêî
ê îñÿçàåìîé ðåàëüíîñòè, íî è ê ìåòàôèçèêå áûòèÿ. Îòðîøåíêî çàÿâëÿë
î íåñóùåñòâåííîñòè âëèÿíèÿ îòðàæàåìîé âíåøíåé ðåàëüíîñòè íà
õóäîæåñòâåííóþ ðåàëüíîñòü: Ñïîñîáíîñòü îòðàæàòü âíåøíþþ, âñåìè
óçíàâàåìóþ æèçíü
 âòîðîñòåïåííàÿ ñïîñîáíîñòü ; Ðåàëüíîñòåé
äåéñòâèòåëüíî ìíîãî. [...] Íî åñòü îäíà  íå ïîäëåæàùàÿ íèêàêèì
ñîìíåíèÿì. Òà, î êîòîðîé âñþ æèçíü òâåðäèë Þíã. Ðåàëüíîñòü ïñèõå
 ÷åëîâå÷åñêîé äóøè  è âñåãî òîãî, ÷òî â íåé ïðîèñõîäèò; Âñ¸, ÷òî
1 Îñíîâíûå êíèãè Â. Îòðîøåíêî, êóäà âîøëè íàçâàííûå ïðîèçâåäåíèÿ: Ïðèëîæåíèå
ê ôîòîàëüáîìó, Âðåìÿ, Ìîñêâà 2007; Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè, FreeFly, Ìîñêâà 2005;
Òàéíàÿ èñòîðèÿ òâîðåíèé, Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ, Ìîñêâà 2005.

222

Tatiana Rybalczenko

âûçâàíî åþ ê æèçíè, äîëæíî ñëóæèòü äîðîãîé ê ïîðîæäàþùèì öåíòðàì,
à íå ïåðâûì è êîíå÷íûì ïóíêòîì êðèòè÷åñêèõ ðàçìûøëåíèé2 .
Âòîðîé èç íàçâàííûõ ïëàñòîâ ïðîçû Îòðîøåíêî îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå íå òîëüêî èçîùð¸ííîé ìèñòèôèêàöèåé, ôàíòàñìàãîðè÷íîñòüþ
èçîáðàæ¸ííûõ ñèòóàöèé, íî è òåì, ÷òî çäåñü îíòîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà
ñêîððåêòèðîâàíà â ñôåðó òåêñòîâ, çàìåùàþùèõ ðåàëèè è ïðîÿâëÿþùèõ
âíóòðåííþþ ðåàëüíîñòü òâîðöà. Ñàìîðåôëåêñèÿ Îòðîøåíêî íàïðàâëåíà
íà ïîíèìàíèå îíòîëîãè÷åñêîé ñóùíîñòè òåêñòîâ, ÷òî, ñîáñòâåííî, ðàçâîäèò
ìîäåðíèñòñêóþ è ïîñòìîäåðíèñòñêóþ ýñòåòèêó, íà ïåðåñå÷åíèè êîòîðûõ
ñòðîèòñÿ õóäîæåñòâåííûé ìèð Îòðîøåíêî. Ñâîäèòñÿ ëè òåêñò ê èãðå
ñóáúåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ èëè îí îòðàæàåò ðåàëèè äåéñòâèòåëüíîãî ìèðà,
èëè îí ïðîÿâëÿåò ôðàãìåíòû áûòèÿ è õóäîæíèê ïðèíèìàåò ìûñëåîáðàçû
êàê ôîðìóëû áûòèÿ. Òî åñòü Îòðîøåíêî ñòàâèò âîïðîñ î ïðèðîäå
ñèìâîëè÷åñêèõ ôîðì (Ý. Êàññèðåð) ñîçíàíèÿ: î èõ ïðîèçâîëüíîñòè èëè
íàäñóáúåêòèâíîñòè, îá èõ âíåñóáúåêòèâíîì èñòî÷íèêå èëè îá èõ ôîðìîè æèçíåòâîð÷åñêîé ìèññèè, îá èõ ñîîòâåòñòâèè îíòîëîãèè çà ïðåäåëàìè
ñîçíàíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå ôèêñèðóåò ôåíîìåíû
ðåàëüíîñòè â àðòåôàêòàõ: äîêóìåíòàõ, ôîòîãðàôèÿõ, áóäòî áû
ñõâàòûâàþùèõ èñ÷åçàþùóþ ðåàëüíîñòü â åäèíñòâåííîé, â åäèíñòâåííîé,
íåçûáëåìîé, ïðåäíàçíà÷åííîé âñåöåëî ëèøü îäíîìó íåðóøèìîìó ìèãó
êàðòèíå, ãäå íå äâèíåòñÿ äàëüøå çàâåòíîé òî÷êè âíåçàïíî ïëåíåííîå
âðåìÿ (òàê îïðåäåëÿåòñÿ ôîòîãðàôèÿ â ðîìàíå Ïðèëîæåíèå ê ôîòîàëüáîìó)3. Íî èìåííî ôîòîãðàôèÿ, òåêñò íîâîãî âðåìåíè, îáíàðóæèâàåò
íåñîîòâåòñòâèå ñòàòè÷íîãî è îãðàíè÷åííîãî òåêñòà äåéñòâèòåëüíîé
ðåàëüíîñòè: òåêñò îñòàíàâëèâàåò âðåìÿ, ôèêñèðóåò ôåíîìåí âíå öåëîãî,
ïîäìåíÿåò ðåàëüíûå îòíîøåíèÿ èìèòàöèîííûìè, ïîñòàíîâî÷íûìè.
Âñÿêèå òåêñòû, îñîáåííî òåêñòû èñêóññòâà,  âñåãäà ìèñòèôèêàöèÿ,
ñîêðûòèå èëè èñêàæåíèå, èçìåíåíèå, ÷àñòî èäåàëèçàöèÿ âîçìîæíîãî
ïîäëèííîãî. Â ïîâåñòè Ïðîùàíèå ñ àðõèâàðèóñîì ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé
ñþæåò, ñâÿçàííûé ñ ôîòîãðàôèåé, îòêðûâàåò ïðèçíàííóþ ëþäüìè ìèññèþ
èñêóññòâà èäåàëèçèðîâàòü ðåàëüíîñòü, ïðèäàâàòü åé îòñóòñòâóþùèé ñìûñë.
Îáèòàòåëè Íîâî÷åðêàññêà, ïðåîäîëåâàÿ îáåññìûñëåííîñòü è ïðèçåìë¸ííîñòü äåéñòâèòåëüíîé æèçíè, ôîòîãðàôèðóþòñÿ ñ áàêåíáàðäàìè, â êàçà÷üèõ
îäåæäàõ, íà ôîíå áàòàëüíûõ êàðòèí, öåíÿ íåäîñòîâåðíûå îáðàçû âûøå, ÷åì
2 Ðåàëèçì: ìîäà èëè îñíîâàíèå ìèðîâîççðåíèÿ. Äèñêóññèÿ: âåä. Ê. Êîêøåí¸âà, Ìîñêâà
1998, ¹ 9, c. 4244.
3 Â Îòðîøåíêî, Ïðèëîæåíèå ê ôîòîàëüáîìó..., c. 51.
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ïîäëèííóþ ðåàëüíîñòü, ÷åì áîãîäàííûé âèä. Âîïðåêè ïîñòàíîâëåíèþ
àòàìàíà: Èñêëþ÷èòü èç ïðîöåäóðû ôîòîãðàôèðîâàíèÿ íàêëåèâàíèÿ óñîâ,
áðîâåé è ïðî÷. ëèöåâîé ðàñòèòåëüíîñòè, äàáû âñÿêèé âîåííûé ÷èí,
äåéñòâèòåëüíûé èëè îòñòàâíîé, à òàêæå ñâîáîäíûé îò âîåííîé ñëóæáû
êàçàê èìåë íà ïîðòðåòå ñâîé ñîáñòâåííûé, Áîãîäàííûé âèä4  ëþäè
ñòàðàþòñÿ îñòàòüñÿ â áóäóùåì è ïðèáåãàþò ê çàêðåïëåíèþ æèçíè â òåêñòå
(òåêñò îöåíèâàåòñÿ êàê ñïîñîá ñîïðîòèâëåíèÿ èñ÷åçíîâåíèþ), ôàëüñèôèöèðóÿ, èäåàëèçèðóÿ ñâîé ðåàëüíûé âèä (òåêñò-ôîòîãðàôèÿ äà¸ò
âîçìîæíîñòü ñîïðîòèâëÿòüñÿ íåîáõîäèìîñòè äåéñòâèòåëüíîé æèçíè
è ðåàëèçîâàòü, ïðîèãðàòü ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè).
Áåçóñëîâíî, ãëàâíûé ïðåäìåò ðåôëåêñèè ó ïèñàòåëÿ Îòðîøåíêî íå
âèçóàëüíûå îáðàçû-òåêñòû, à òåêñòû, ñîçäàâàåìûå ñëîâîì, äîïóñêàþùèå
âûñøóþ ñòåïåíü ñâîáîäû ÷åëîâåêà âûñòðàèâàòü ñóáúåêòèâíûé îáðàç ìèðà
è âïîñëåäñòâèè îïðåäåëÿþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé îá îêðóæàþùåì ìèðå.
Ñëîâî íå òðåáóåò ñîîòâåòñòâèÿ îáîçíà÷àåìîìó, îíî ñïîñîáíî âûçâàòü
ðàçíûå àññîöèàöèè è òåì ñàìûì âûâåñòè çíàê îò êîíêðåòíîé ðåàëèè
ê óíèâåðñàëüíîñòè, êîòîðàÿ âîçìîæíà çà ïðåäåëàìè ôåíîìåíà. Áóäó÷è
ñëó÷àéíûì çíàêîì, ñëîâî ñòàíîâèòñÿ ñðåäñòâîì âûÿâëåíèÿ ñêðûòîãî îò
ýìïèðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ áûòèÿ, îäíàêî íåâîçìîæíî óòâåðæäàòü îáúåêòèâíîñòü è èñòèííîñòü òîé ñóùíîñòè, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåòñÿ ñëîâîì. Óòâåðæäåíèÿ ïåðâåíñòâà ñëîâà íàä ðåàëüíîñòüþ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ñîçíàíèå
îêàçûâàåòñÿ â ïëåíó íåðàçëè÷åíèÿ òåêñòîâîé è ôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòåé,
è ÷åëîâåê òåì îõîòíåå ïîä÷èíÿåòñÿ îêóëüòóðåííîé òåêñòàìè ðåàëüíîñòè,
÷òî îáúåêòèâíàÿ ñóùíîñòü áûòèÿ ñêðûòà îò íåãî, îñòà¸òñÿ òîëüêî èíòåíöèÿ
ê òîìó, ÷òî âîâíå. ßçûê  àâòîíîìíàÿ è íåèññëåäèìàÿ ñóùíîñòü,
îáëàäàþùàÿ ñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîîðãàíèçàöèè, íàöèîíàëüíûå ÿçûêè
 àâàòàðû ÿçûêà êàê òàêîâîãî  îñîáîé ñèñòåìû, ñòàâÿùåé ïðåäåëû
÷åëîâå÷åñêîìó ñîçíàíèþ, à âîçìîæíî, è ìèðó â öåëîì. Çà ïðåäåëàìè
 íåèçâåñòíî ÷òî. Íè÷åãî; áåññìûñëåííîñòü; áåç-ìûñëåííîñòü; Áîã; èëè
ðàäîñòü ÷èñòîãî çðåíèÿ ìèðà...5.
Òåì íå ìåíåå Îòðîøåíêî âîñïðîèçâîäèò íå ìèôû ñîçíàíèÿ,
à îíòîëîãè÷åñêèå ïðîðûâû òåêñòà, ðåôëåêñèðóåìûå ñîâðåìåííûì
ñîçíàíèåì êàê çíàêè, âåðñèè, ìèñòèôèêàöèè áûòèÿ. Òàêîâû ïîâåñòè,
íàïèñàííûå íà ðóáåæå 19801990-õ ãîäîâ è ñîáðàííûå â ðîìàíå Ïåðñîíà
âíå äîñòîâåðíîñòè: Ïðîùàíèå ñ àðõèâàðèóñîì (äàëåå Àðõèâàðèóñ...),
4 Â. Îòðîøåíêî, Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè..., c. 11. Äàëåå òåêñò ðîìàíà öèòèðóåòñÿ ïî
ýòîìó èçäàíèþ ñ óêàçàíèåì ñòðàíèöû.
5 ßçûê íàø ñâîáîäåí: Äèñêóññèÿ â ðóáðèêå Ðîäíàÿ ðå÷ü, Çíàìÿ 2006, ¹ 12, c. 190.
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Ïî÷åìó âåëèêèé òàìáóðìàæîð íåíàâèäåë ïóòåøåñòâèÿ (äàëåå
Òàìáóðìàæîð..., Òàéíû æàëîí¸ðñêîãî èñêóññòâà, èëè Ðàçîáëà÷åíèÿ
ãîñïîäèíà Êàçèíà (äàëåå Òàéíû æàëîí¸ðñêîãî èñêóññòâî...), Ïî ñëåäàì
äâîðöîâîãî ëèòàâðèñòà (äàëåå Ëèòàâðèñò...), Äåëî îá èíæåíåðñêîì ãîðîäå.
Ñ ýòèì ðîìàíîì â ïîâåñòÿõ ñâÿçàíà êíèãà ýññå-íîâåëë (àâòîðñêîå
îïðåäåëåíèå) Òàéíàÿ èñòîðèÿ òâîðåíèé, íàïèñàííûõ, ïî ïðèçíàíèþ
àâòîðà, â 1995 ãîäó è ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîãðàíè÷íóþ ïîýòèêó
ôèëîëîãè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè òåêñòîâ è ýêçèñòåíöèàëüíîé ðåôëåêñèè
òâîð÷åñêîãî ñîçíàíèÿ àâòîðîâ ýòèõ òåêñòîâ  Êàòóëëà, Îâèäèÿ, Øîïåíãàóýðà, Íèöøå, Ïóøêèíà, Ãîãîëÿ, Ïëàòîíîâà. Áóäòî áû ñëåäóÿ ýñòåòèêå
non-fiction, Îòðîøåíêî èñïîëüçóåò ïðè âîññîçäàíèè èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûõ ôàêòîâ ïðèíöèïàì õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû: âîîáðàæåíèå,
ïðåîáðàæåíèå, âûìûñåë è äîìûñåë6. Îòðîøåíêî ñîçäà¸ò ôèëîëîãè÷åñêóþ
ïðîçó, ïðîçó î ñëîâå, î ïèñüìå, î òåêñòàõ, î òåêñòîâîé ðåàëüíîñòè,
ìèñòèôèöèðóþùåé âíåøíþþ ýìïèðè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü.
Çàãëàâèå êíèãè Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè âûäâèãàåò â öåíòð
âûìûøëåííûé îáðàç ÷åëîâåêà, ÷òî è ïðèáëèæàåò êíèãó ê æàíðó ðîìàíà, òî
åñòü ê ñóäüáå èíäèâèäóàëüíîé ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà â ðåàëüíûõ, ÷àñòíûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ íåçàâåðø¸ííîé äâèæóùåéñÿ ðåàëüíîñòè. Íåâîçìîæíî
îïðåäåëèòü, êòî èç ïåðñîíàæåé ïðåòåíäóåò áûòü öåíòðîì õóäîæåñòâåííîãî
ìèðà, õîòÿ åñòü ñêâîçíûå ïåðñîíàæè â ñîñòàâëÿþùèõ ðîìàí ïîâåñòÿõ,
îáðàçû ïðîâèíöèàëîâ èç Íîâî÷åðêàññêà íà÷àëà ÕÕ âåêà, ïðåäñòàâèòåëåé
óòðàòèâøåãî ñàìîáûòíîñòü êàçà÷üåãî ìèðà, ñòàâøåãî èìèòàöèåé
èìïåðñêîãî ñòèëÿ æèçíè: òàèíñòâåííûé êíèãîèçäàòåëü Êóòåéíèêîâ, àâòîðû
êíèã, èçäàííûõ â èçäàòåëüñòâå Êóòåéíèêîâà,  ñîòíèê Òóðêèí, ëèòàâðèñò
Ñòàâðîâñêèé. Íî èñòîðèè ýòèõ è äðóãèõ ïåðñîíàæåé óòðàòèëè ïîäëèííîñòü
ñ èñ÷åçíîâåíèåì èñòîðè÷åñêîé ýïîõè, è ñòîëü æå íåäîñòîâåðíûé
ñîâðåìåííûé àâòîð âûíóæäåí ðåêîíñòðóèðîâàòü ìèð ïðîøëîãî ïî òåêñòàì,
îñòàâøèìñÿ îò ïðîøëîãî. Òàê íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò èñòîðèÿ òåêñòîâ, èõ
ñîçäàíèÿ, èõ ñóäüáû, èõ èñòîëêîâàíèÿ. Ðîìàí Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè
ìîæåò áûòü â ðàâíîé ìåðå íàçâàí Òàéíîé èñòîðèåé òåêñòîâ, èñòîðèåé
ôàëüñèôèêàöèé è ìèñòèôèêàöèé òåêñòîâ, ÷òî ïðîÿâëÿåò àìáèâàëåíòíóþ
ïðèðîäó òåêñòîâ: ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè ôàëüñèôèöèðóþò, òî åñòü
ïîääåëûâàþò ðåàëüíîñòü, íàìåðåííî ëãóò (ëàò. falsus  ëîæíûé, íåâåðíûé),
ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìèñòèôèêàöèÿ  ýòî íå òîëüêî íàìåðåííîå ââåäåíèå
â çàáëóæäåíèå, íî è ââåäåíèå â òàéíó (ãð. mystika  òàèíñòâåííûå îáðÿäû),
6
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è òîãäà òåêñòû èñïîëíÿþò ìèññèþ ïîñâÿùåíèÿ â òàéíó, íåäîñòóïíóþ
ýìïèðè÷åñêîìó çíàíèþ.
Ïðîáëåìà àâòîðñòâà òåêñòîâ  îäèí èç àñïåêòîâ ïðîáëåìû òåêñòîâ,
è ó Îòðîøåíêî ïðîÿâëÿåòñÿ â çàïóòàííîé ñèñòåìå ñóáúåêòîâ ïîâåñòâîâàíèÿ.
Îïðåäåëåíèå ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè ìîæåò áûòü îòíåñåíî ê àâòîðóïîâåñòâîâàòåëþ è ê àâòîðàì âûìûøëåííûõ òåêñòîâ, èõ èçäàòåëÿì,
ïåðåâîä÷èêàì, êîììåíòàòîðàì, ïåðåñêàç÷èêàì. Ñîâðåìåííûé àâòîð-ïèñàòåëü
ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî àâòîðîì èñòîðèé, íàððàòîðîì, ðàññêàç÷èêîì (ëèøü
â ôèíàëå Àðõèâàðèóñà... âîçíèêàåò ýïèçîä ñ àâòîðîì-ðàññêàç÷èêîì, âñòðå÷à
íå òî ñ õðàíèòåëåì òåêñòîâ, íå òî ñ èõ ôàëüñèôèêàòîðîì), ñêîëüêî àíîíèìíûì ÷èòàòåëåì-èññëåäîâàòåëåì, ïûòàþùèìñÿ ñ ïîìîùüþ ñîõðàíèâøèõñÿ
òåêñòîâ, ïîäëèííîñòü êîòîðûõ òðóäíî äîêàçóåìà, ðåêîíñòðóèðîâàòü ñìûñë
íàéäåííûõ èì òåêñòîâ (ìèñòèôèêàöèÿ Îòðîøåíêî). Ýòà çàäà÷à äåëàåòñÿ
ãëàâíîé, îòîäâèãàÿ çàäà÷ó ðåêîíñòðóêöèè ðåàëüíîñòè ïðîøëîãî, ïîñêîëüêó
äàæå îñòàâøèåñÿ â æèâûõ ñâèäåòåëè èñ÷åçíóâøåé ðåàëüíîñòè (àðõèâàðèóñ,
äðÿõëàÿ ñåñòðà îäíîãî èç ïåðñîíàæåé) óæå íå ìîãóò èäåíòèôèöèðîâàòü
ñîîòâåòñòâèå òåêñòîâ èñ÷åçíóâøåé ðåàëüíîñòè, ïîñêîëüêó îíè íå ìîãóò
îòëè÷èòü ñîõðàíèâøååñÿ â ïàìÿòè îò âîîáðàæ¸ííîãî. Òàê óòâåðæäàåòñÿ
÷èòàòåëüñêàÿ ïîçèöèÿ ñîâðåìåííîãî ïèñàòåëÿ, ÷åëîâåêà, áàðàõòàþùåãîñÿ
â îñòàâëåííûõ òåêñòàõ, â ïðåäëîæåííûõ èì ÿçûêàõ, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ìèñòèôèêàòîðà, ñî÷èíÿþùåãî òåêñòû, âûäàâàÿ èõ çà òåêñòû äðóãèõ àâòîðîâ è
çà çíàêè äåéñòâèòåëüíîé æèçíè.
Ôàáóëüíàÿ îñíîâà âñåõ âõîäÿùèõ â ðîìàí ïîâåñòåé ñâÿçàíà ñ èñòîðèÿìè
íåñêîëüêèõ òåêñòîâ, îïóáëèêîâàííûõ â íà÷àëå ÕÕ âåêà èëè æå óìåëî
ôàëüñèôèöèðîâàííûõ â èíîå âðåìÿ, ÷òî ïî÷òè íåâîçìîæíî óòâåðæäàòü
â òîì àðõèâå òåêñòîâ, â êîòîðûå ïðåâðàòèëàñü æèçíü. Â öåíòðå ïîâåñòåé
 ðàçûñêàíèÿ íå òîëüêî àâòîðà-÷èòàòåëÿ è ñêðèïòîðà, íî è ïåðñîíàæåé
(âíóê îäíîãî èç àâòîðîâ òåêñòà, Òóðêèíà; ñòðàííûé ëåêòîð, ÷èòàþùèì
â Áóòàíå ëåêöèþ î ðóññêîì òàìáóðìàæîðå; ñõîäÿùèé ñ óìà ÷èòàòåëü
òðàêòàòà î ñíîâèäåíèè). Ðàçûñêàíèÿ íàïðàâëåíû íà óñòàíîâëåíèå
ïîäëèííîñòè ïóáëèêàöèé è àâòîðñòâà àïîêðèôè÷åñêèõ äëÿ ñâîåãî âðåìåíè
òåêñòîâ, êîòîðûå íå ìîãëè áûòü îïóáëèêîâàíû è áûëè óíè÷òîæåíû, íî
áóäòî áû ñîõðàíèëèñü è òåïåðü äîëæíû áûòü ïðèçíàíû ëèáî çà èñòî÷íèê
íåêîåãî çíàíèÿ. Îïðåäåëåíèå ïîäëèííîñòè òåêñòîâ íåîáõîäèìî äëÿ
ïðèçíàíèÿ èëè íåïðèçíàíèÿ ïîäëèííîñòè ñîäåðæàíèÿ, çíàíèé î ïðîøëîé
ðåàëüíîñòè è, ÷òî âàæíåå, î ñâåðõðåàëüíîñòè, î áûòèè, ñêðûòîì çà
ãðàíèöàìè çíàíèÿ, äàâàåìîãî îáùåïðèíÿòûìè òåêñòàìè. Òî åñòü ÷èòàòåëÿìè,
òîëêîâàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ âñå ïåðñîíàæè ðîìàíà.
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Â òåêñòîâîé ñòðóêòóðå ðîìàíà Îòðîøåíêî ñîåäèíÿåò ïðèíöèïû
ôèëîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ (öèòàòû, êîììåíòàðèè, ññûëêè íà èñòî÷íèêè,
íà ðåöåíçèè) è äåòåêòèâíîãî ðàññëåäîâàíèÿ (àðãóìåíòàöèÿ ïîäëèííîñòè
èñòî÷íèêîâ, äàòèðîâêà, äîêóìåíòàëüíûå ñâèäåòåëüñòâà, ïèñüìà, ôàêòû
æèçíè ñóùåñòâîâàâøèõ èëè âûäóìàííûõ ëþäåé). Íå ïîâåñòâîâàíèå
î ñîáûòèÿõ, à òåêñò-êîëëàæ, ïîñòðîåííûé êàê îò÷¸ò èññëåäîâàíèÿ, êàê
ìàòåðèàëû ðàçîáëà÷åíèÿ, ïëàãèàòîðà, êàê äåëî, ñâîä îôèöèàëüíûõ
äîêóìåíòîâ, îá èçäàòåëüñòâå Äîíñêîé àðñåíàë, î ïëàãèàòå êíèãè
î æàëîí¸ðñêîì èñêóññòâå, îá àâòîðå áðîøþðû Î íåêîòîðûõ ñâîéñòâàõ
ïîäâèæíûõ ðåàëüíîñòåé è íåèçìåííîãî ñíîâèäåíèÿ, î íåîñóùåñòâë¸ííîì
ïëàíå Íîâîãî ×åðêàññêà, ìàòåðèàëèçîâàâøåìñÿ â ãîðîä-ìèðàæ.
Íàðÿäó ñ îáðàçàìè ÷èòàòåëåé-ñêðèïòîðîâ ñîçäà¸òñÿ îáðàç, ñâÿçóþùèé
òåêñòû ïî÷òè âñåõ ïîâåñòåé,  îáðàç èçäàòåëÿ Êóòåéíèêîâà, ñóáúåêòà,
îáåñïå÷èâàþùåãî ìàòåðèàëèçàöèþ òåêñòà êàê ðàâíîé ôèçè÷åñêèì
ïðåäìåòàì ðåàëüíîñòè. Òåêñò ñîçíàíèÿ, îâåùåñòâë¸ííûé â êíèãå,
ïîäòâåðæäàåò ìàòåðèàëüíîñòü îáðàçîâ ñîçíàíèÿ, óðàâíèâàåò îòðàæåíèå
è âîîáðàæåíèå. Èçäàòåëü  ïîñðåäíèê ìåæäó òåêñòîì è ÷èòàòåëåì  òîæå
ìèñòèôèêàòîð è ôàëüñèôèêàòîð. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îí ñóùåñòâîâàë, åñëè
êíèãà èçäàíà, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî âûäóìàííûé àâòîðàìè îáðàç
ïåðåäàò÷èêà òåêñòà, àêòàòîð òåêñòà. Ïî îäíîé èç âåðñèé, Êóòåéíèêîâ
âûäóìàí Ïàâëîì Òóðêèíûì, ÷òîáû ñêðûòüñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà
ïóáëèêàöèþ; ïî äðóãîé âåðñèè, îí ïðèäóìàí âëàäåëüöàìè ôîòîãðàôèè,
ïðèâëåêàâøèìè êëèåíòîâ ïóáëè÷íûì ñïîðîì ñ ôàíòîìíûì èçäàòåëüñòâîì,
ðàñïîëîæèâøåìñÿ â çäàíèè ôîòîãðàôèè; ïî-òðåòüåé âåðñèè, îí ìîã áûòü
âûìûøëåí êíÿçåì ×åðêåñîâûì èëè àðõèâàðèóñîì.
Ôàëüñèôèêàöèÿ ìîæåò èñõîäèòü è îò àâòîðà, è îò ÷èòàòåëÿ, ïðåâðàùàþùåãîñÿ â ñêðèïòîðà è ïåðåäàò÷èêà òåêñòà. Ôàëüñèôèêàöèÿ íå
ñâîäèòñÿ ê ïðåñòóïíîìó ïîäëîãó, îíà â ïðèðîäå òåêñòîâ, òàê êàê òåêñòû,
ïðîÿâëÿþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðåàëüíîñòè àâòîðà, ïðåòåíäóþò áûòü
ñâèäåòåëüñòâàìè î äåéñòâèòåëüíîé ðåàëüíîñòè, òî åñòü íåèçáåæíî
ôàëüñèôèöèðóþò äåéñòâèòåëüíîñòü. Àâòîðû, ñîçíàâàÿ íåñîîòâåòñòâèå,
ôàëüñèôèöèðóþò àâòîðñòâî, ñêðûâàÿñü çà ìàñêîé ìíèìîãî àâòîðà.
Íåäîñòîâåðíîñòü òåêñòîâ ïîðîæäàåò íåäîñòîâåðíîñòü àâòîðñòâà, è íàîáîðîò.
Îòðîøåíêî íå ñâîäèò ïîñòìîäåðíèñòñêóþ êîíñòàòàöèþ ñìåðòè àâòîðà
ê íåèçáåæíîé öèòàòíîñòè ëþáîãî òåêñòà, ê îáðå÷¸ííîñòè ëþáîãî
âûñêàçûâàíèÿ íà êîëëàæíîñòü, çàïóòûâàþùóþ àâòîðñòâî. Îí îáíàðóæèâàåò
îíòîëîãè÷åñêóþ àíîíèìíîñòü òåêñòîâ â âîçìîæíîñòè ëþáîãî òåêñòà
ïðîÿâèòü íåîòðåôëåêñèðîâàííóþ, íåîñîçíàâàåìóþ, ìåòàôèçè÷åñêóþ
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ñóùíîñòü ÿâëåíèé (äàëåå áóäåò èçëîæåíà êîíöåïöèÿ íåèçáåæíîãî òåêñòà).
Òåêñò àíîíèìåí, åñëè îí ïîòåíöèàëüíî ìîæåò ïðîÿâëÿòü êàêèå-òî ñâîéñòâà
áûòèÿ ïîâåðõ âîëè è ðàöèîíàëüíîãî ïîíèìàíèÿ àâòîðà. Äðóãîå îñíîâàíèå
àíîíèìíîñòè òåêñòà: àâòîð íàäååòñÿ íå òîëüêî íà ïðî÷òåíèå òåêñòà, íî è íà
ïîíèìàíèå åãî ñìûñëà, è îí æåðòâóåò ñîáîé, èñïîëüçóåò ïñåâäîíèì,
îïèðàÿñü íà àâòîðèòåò ëîæíîãî àâòîðà  ëèáî ñâèäåòåëÿ, ëèáî àâòîðèòåòíîãî
àâòîðà.
Â ôàáóëå ðîìàíà åñòü îäíà öåìåíòèðóþùàÿ ðàçíûå èñòîðèè òåêñòîâ
ñèòóàöèÿ: çà êîðîòêîå âðåìÿ (19111915) â èçäàòåëüñòâå Äîíñêîé àðñåíàë
Ñ.Å. Êóòåéíèêîâà îïóáëèêîâàíû ñòðàííûå êíèãè, ïðèíàäëåæàùèå ðàçíûì
àâòîðàì. Õîòÿ èçäàòåëüñòâî íå áûëî îáíàðóæåíî ïî óêàçàííîìó àäðåñó, åãî
ñóùåñòâîâàíèå ïîäòâåðæäàåòñÿ òåêñòàìè  ãàçåòíûìè ïóáëèêàöèÿìè,
îáúÿâëåíèÿìè îá îòêðûòèè, ôîòîãðàôèÿìè êíèãîèçäàòåëÿ, ìàòåðèàëàìè
ñïîðà èçäàòåëÿ ñ âëàäåëüöàìè äîìà, ôîòîãðàôàìè; ïðåäñêàçàííàÿ ñìåðòü
â Ëþêñåìáóðãå ïîäòâåðæäàåìîé ïèñüìîì Êàçèíà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî îá
èìåíè Êóòåéêèíà íà ìîãèëå. Ñâèäåòåëüñòâóþò îá èçäàòåëå ñàìè êíèãè,
îñòàâøèåñÿ ïîñëå èñòîðè÷åñêèõ áóðü è ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ (ïî
îôèöèàëüíûì ñâèäåòåëüñòâàì, êîíôèñêîâàííûå êíèãè Òàéíû æàëîí¸ðñêîãî
èñêóññòâà âîéñêîâîé àòàìàí èçðóáèë øàøêîé), âîçâðàùåííûå â íîâóþ
ðåàëüíîñòü àðõèâèñòàìè, èññëåäîâàòåëÿìè, ÷èòàòåëÿìè. Îñòàëèñü òåêñòû,
íî ðàçãàäêà èõ àâòîðñòâà áåçðåçóëüòàòíà è áåññìûñëåííà, êàê è ðàçãàäêà
ñîîòâåòñòâèÿ èõ ñìûñëîâ äåéñòâèòåëüíîñòè.
Â ïîâåñòè Òàéíû æàëîí¸ðñêîãî èñêóññòâà îáúÿñíÿåòñÿ èñòî÷íèê
è ïðè÷èíà ìèñòèôèêàöèè. Èç òåêñòà ïèñüìà Ïàâëà Òóðêèíà, ïðàäåäà
ïåðñîíàæà-ïîâåñòâîâàòåëÿ ýòîé ïîâåñòè, îáíàðóæèâàåòñÿ, ÷òî Êóòåéíèêîâ
 åãî ìèñòèôèêàöèÿ. Â 1910 ãîäó Òóðêèí âìåñòî ñëóæåáíîé èíñòðóêöèè
äëÿ ëèíåéíûõ íà ñîëäàòñêèõ ïàðàäàõ (æàëîí¸ðîâ) íàïèñàë ôèëîñîôñêèé
òðàêòàò è îïóáëèêîâàë åãî ïîä ãðèôîì ìíèìîãî èçäàòåëüñòâà Êóòåéíèêîâà:
Âàø ïðàäåäóøêà, âûñòóïèâøèé â ðîëè èçäàòåëÿ ïîä ýòîé ôàìèëèåé
(ñ. 115). Ôàìèëèÿ Êóòåéíèêîâ íà íàäãðîáíîì êàìíå, êàê è ôàìèëèÿ
Òóðêèíà, îòäàíû çàõîðîíåíèÿì äâóõ ðóññêèõ âàõìèñòðîâ. Â òàêîé âåðñèè
ñóäüáà Êóòåéíèêîâà  ýòî ñóäüáà îäíîãî èç àâòîðîâ, îáîçíà÷åííûõ íà
îïóáëèêîâàííûõ òåêñòàõ, âûíóæäåííî ïðèíÿâøåãî ïñåâäîíèì.
Ñëåäóþùèé ñëîé ïåðñîí âíå äîñòîâåðíîñòè  ýòî ÷åðåäà îáðàçîâ
àâòîðîâ èññëåäóåìûõ êíèã, áóäòî áû èçäàííûõ â 19121915 ãîäû
òàèíñòâåííûì Êóòåéíèêîâûì: ñîòíèêà Ïàâëà Òóðêèíà, íàïèñàâøåãî êíèãó
Òàéíû æàëîí¸ðñêîãî èñêóññòâà, Èñòîðè÷åñêèå ðàçûñêàíèÿ Åâëàìïèÿ
Õàðëàìîâà î ïîõîäå êàçàêîâ íà Èíäèþ, êíèãó Âåëèêèå òàìáóðìàæîðû
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íåêîåãî Ñòåïàíà Õàðóçèíà, à òàê æå èçäàííîé áóäòî áû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
áðîøþðû áåçóìíîãî ëèòàâðèñòà Ñòàâðîâñêîãî Î íåêîòîðûõ ñâîéñòâàõ
ïîäâèæíûõ ðåàëüíîñòåé è íåèçìåííîãî ñíîâèäåíèÿ, îò÷¸òîâ ôðàíöóçñêîãî
èíæåíåðà äå Âîëëàíòà î íåðåàëèçîâàííîì ïëàíå Íîâîãî ×åðêàññêà
è ìíîæåñòâà äðóãèõ òåêñòîâ-ìèñòèôèêàöèé, íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ èññëåäîâàòåëè íàçâàííûõ òåêñòîâ.
Òðåòèé êðóã ïðèáëèæåíèÿ ê àâòîðñòâó ñâÿçàí áóäòî áû ñ îáðàçàìè
ïîäëèííûõ àâòîðîâ, íî èìåííî ïîäëèííîñòü àâòîðñòâà íå ìîæåò áûòü
óñòàíîâëåíà, ïîòîìó ÷òî îíà ôàëüñèôèöèðîâàíà è ñàìèì àâòîðîì, è åãî
÷èòàòåëÿìè  ïåðåâîä÷èêàìè, ïóáëèêàòîðàìè, ïëàãèàòîðàìè, ôàëüñèôèêàòîðàìè. Òàê, ñóäüáà Ïàâëà Òóðêèíà, àâòîðà êíèãè î æàëîí¸ðñêîì èñêóññòâå, íå ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåíà, òàê êàê ðàçíûå âåðñèè ïîäòâåðæäàþòñÿ
ðàçíûì íàáîðîì òåêñòîâ-äîêóìåíòîâ. Âåðñèÿ ïðàâíóêà, âîññòàíîâëåííàÿ ïî
äîêóìåíòàì (ïðåäñìåðòíàÿ çàïèñêà è íàäïèñü íà ìîãèëå),  òðàãè÷åñêàÿ
âåðñèÿ: âûíóæäåííàÿ ýìèãðàöèÿ è ñàìîóáèéñòâî â 1927 ãîäó. Ïî âåðñèè
àâàíòþðèñòà Êàçèíà, Òóðêèí ýìèãðèðîâàë, âçÿâ åãî èìÿ: ñêàíäàëüíîå èìÿ,
çàòð¸ïàííîå ãàçåò÷èêàìè, îêàçàëîñü ãîðàçäî íàä¸æíåå, ÷åì èìÿ âûäóìàííîãî
ìíîþ êíèãîèçäàòåëÿ, - æ¸ëòûé äîì óãðîæàë ìíå ëèøü â ëó÷øåì ñëó÷àå,
â õóäøåì  ìíå óãîòîâëåí áûë òðèáóíàë (ñ. 122), è ïîä èìåíåì Êàçèíà
îïóáëèêîâàë â Àìåðèêå ñâîé ñîáñòâåííûé òåêñò 1910 ãîäà, âûäàâ åãî çà
ïåðåâîä äðåâíåãî òåêñòà. Òðåòüÿ âåðñèÿ âîçíèêàåò êàê îïðîâåðæåíèå âåðñèè
Êàçèíà: ýòî íå Òóðêèí, à àâàíòþðèñò Êàçèí âçÿë êíèãó çàñòðåëèâøåãîñÿ
â Ðîññèè Òóðêèíà è ñêðûëñÿ çà ãðàíèöåé, èçäàë êíèãó êàê ïåðåâîä òåêñòà IV
âåêà äî í.ý., ñäåëàâ ñåáå íàó÷íóþ êàðüåðó; êîãäà åãî ðàçîáëà÷èë ïðàâíóê
Òóðêèíà, Êàçèí âûäà¸ò ñåáÿ çà Òóðêèíà, âçÿâøåãî ôàìèëèþ Êàçèíà. Ñìåðòü
Êàçèíà è çûáêîñòü ïàìÿòè ñäåëàëè íåâîçìîæíîé èäåíòèôèêàöèþ; â ôèíàëå
ïîëóáåçóìíàÿ ñåñòðà Êàçèíà, íå ðàçëè÷àþùàÿ îáðàçû ôàíòàçèè îò îáðàçîâ
ïàìÿòè, ïóòàåò èõ ñ îáðàçàìè äåéñòâèòåëüíîñòè.
Íåâîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ àâòîðñòâà ñïðîâîöèðîâàíà ñàìèìè
àâòîðàìè. Âñåãäà åñòü êîíêðåòíàÿ ïðè÷èíà ôàëüñèôèêàöèè, êîòîðàÿ
îáîðà÷èâàåòñÿ â áóäóùåì èñêàæåíèåì è àâòîðñòâà, è òåêñòà. Òàê, â âåðñèè
Êàçèíà, Òóðêèí ïîìåñòèë ñâîþ ôîòîãðàôèþ íà èçäàíèè Òàéí æàëîí¸ðñêîãî
èñêóññòâà ïîä èìåíåì Êóòåéíèêîâà, ÷òî äîëæíî áûëî ïîäòâåðäèòü
ïîäëèííîñòü Êóòåéíèêîâà è èçáåæàòü íàêàçàíèÿ íà÷àëüñòâà çà íàïèñàíèå
áðåäà âìåñòî âîèíñêîé èíñòðóêöèè. Â ïîñëåäóþùåì ïîäëèííîñòü
Êóòåéíèêîâà, ïîäòâåðæä¸ííàÿ òåêñòîì, ñòàíîâèòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
óäîñòîâåðåíèÿ ïîäëèííîñòè Òóðêèíà, à ýòî ïîçâîëÿåò àâàíòþðèñòó Êàçèíó
âûäàâàòü ñåáÿ çà Òóðêèíà, çà ïðàïðàäåäà ïîòîìêà.
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Èñõîäíûå â èññëåäîâàíèÿõ òåêñòû (áóäó÷è ìèñòèôèêàöèåé
Îòðîøåíêî) ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû íà äâà âèäà: ñîçíàòåëüíàÿ ìèñòèôèêàöèÿ
ïåðñîíàæåé, âûðàæåíèå èõ ñóáúåêòèâíûõ ôàíòàçèé (â Àðõèâàðèóñå...  ýòî
ôàëüñèôèêàöèÿ êíèãîèçäàòåëåì çàïèñîê åñàóëà Õàðèòîíîâà, ÿêîáû
ó÷àñòâîâàâøåãî â íåèçâåñòíîì ñòîëåòíåé äàâíîñòè ïîõîäå êàçàêîâ
â Èíäèþ) è ìèñòè÷åñêèå òåêñòû, çàïå÷àòëåâàþùèå ïðîçðåíèÿ, ñíû,
îòêðîâåíèÿ ïåðñîíàæåé, ïðîÿâëÿþùèå â òåêñòàõ çàïðåäåëüíîå.
Ôàëüñèôèêàöèÿ àâòîðñòâà, ÿâëÿþùàÿñÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîáëåìîé
ôàáóëû, îáúÿñíÿåòñÿ æåëàíèåì ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ñìûñëàì òåêñòîâ
è èçáåæàòü îáñòðóêöèè èëè íàêàçàíèÿ. Òàêîâû ïèñüìà êíÿçÿ ×åðêåñîâà,
áóäòî áû çàôèêñèðîâàâøèå íåóäîñòîâåðÿåìûå òåëåôîííûå îòêðîâåíèÿ òîãî
æå Êóòåéíèêîâà, ïåðåñêàçûâàÿ è çàêðåïëÿÿ â òåêñòå ïèñüìà äî÷åðè ìûñëè
Êóòåéíèêîâà, ×åðêåñîâ ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü îñòàâèòü ñâîè ñîáñòâåííûå, íå
ïðèëè÷åñòâóþùèå âûñîêîìó ëèöó ïðåäñòàâëåíèÿ î áûòèè. Áðîøþðà
áåçóìíîãî ëèòàâðèñòà Ñòàâðîâñêîãî î ôîðìîïîðîæäàþùåé ìèññèè
æàëîí¸ðîâ ïîçâîëÿåò êàêîìó-òî ðàöèîíàëèñòó âûñêàçàòü èððàöèîíàëèñòè÷åñêèå
êîíöåïöèè ðåàëüíîñòè. Èíòåðâüþ èçâåñòíîãî òàìáóðìàæîðà Ñàëüâàäîðà,
íàïå÷àòàííîå â ãàçåòå, èëè ìèñòèôèöèðîâàííîå Õàðóçèíûì, ïîçâîëÿåò
îòäàòü èíòåðåñíîé äëÿ ÷èòàòåëÿ ïåðñîíå ñâîè ñîêðîâåííûå ìûñëè
î ðåàëüíîñòè è ñîçíàíèè. Òåêñò ñîòíèêà Òóðêèíà î æàëîí¸ðñêîì èñêóññòâå
íàêàçóåì â ãðàíèöàõ îáÿçàòåëüíîãî ìûøëåíèÿ, íî èìååò ïðàâî íà âíèìàíèå.
Åñëè îí ïðèíàäëåæèò ìíèìîìó êîðîëþ èñ÷åçíóâøåãî êîðîëåâñòâà.
Åñëè ñþæåòû ìèñòèôèêàöèè àâòîðñòâà ñâÿçàí ñ ïðîáëåìîé àâòîðà êàê
òâîðöà èëè ñêðèïòîðà, ôèêñèðóþùåãî ÷óæèå òåêñòû, òî ìåòàòåêñòîâàÿ
ñòðóêòóðà ðîìàíà (ïåðåñêàç, êîììåíòàðèè, äèñêóññèÿ ïî ïîâîäó òðàêòîâêè)
ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü îíòîëîãè÷åñêèé, ìåòàôèçè÷åñêèé ñìûñë òåêñòîâ,
ïðîÿâèâøèéñÿ â òåêñòå íåçàâèñèìî îò àâòîðñòâà. Ïðîçà Îòðîøåíêî
óòâåðæäàåò çíà÷åíèå òåêñòîâ â âûñòðàèâàíèè áûòèÿ, â ïðîÿâëåíèè áûòèÿ,
â óòâåðæäåíèè ðåàëüíîñòè îòñóòñòâóþùåé çäåñü è ñåé÷àñ, íåâûãîâîðåííûé
â ãðàíèöàõ óæå ñóùåñòâóþùèõ òåêñòàõ  íåâîïëîù¸ííîå â òåêñòàõ áûòèå
äà¸òñÿ èíòóèöèè ÷åëîâåêà è ñëó÷àéíî ïðîÿâëÿåòñÿ, ïðîãîâàðèâàåòñÿ
â òåêñòàõ-ìèñòèôèêàöèÿõ. Î. Ïàâëîâ ïîëàãàåò, ÷òî Îòðîøåíêî íàñëåäóåò
äðåâíþþ ýïè÷åñêóþ è îäíîâðåìåííî ïóøêèíñêóþ ýñòåòè÷åñêóþ ïîçèöèþ
âíåíàõîäèìîñòè, ïîçâîëÿþùóþ ðàâíîïðàâíî ñîåäèíÿòü âûìûñåë
è äåéñòâèòåëüíîñòè: Âûìûñåë, ñïëåò¸ííûé ñ äîñòîâåðíîñòüþ, åñòü ñïîñîá
ñîçäàíèÿ ñâîåãî, âíåâðåìåííîãî ìèðà, ïîýòè÷åñêîãî íàäìèðíîãî ñîçåðöàíèÿ...7.
7
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Íàçûâàÿ ïîâåñòè Îòðîøåíêî ìèñòåðèÿìè, Î. Ïàâëîâ âèäèò èõ ñìûñë íå
â ìèôîëîãèçàöèè ðåàëüíîñòè è íå â èãðîâîé ñòèëèçàöèè ïðîøëîãî, íî
â ïðîòèâîáîðñòâå îñîçíàíèþ ñìåðòè ðåàëüíîñòè (ìèñòåðèè áåññòðàøíîé
ñõâàòêè ñî ñìåðòüþ). Îäíàêî äåêëàðèðóåìàÿ Îòðîøåíêî ïîçèöèÿ
ñêðèïòîðà êîððåêòèðóåò ïîçèöèþ ìèñòèêà, îñòàâëÿÿ åìó òîëüêî ðîëü
ôèêñàòîðà òåêñòîâ. Ìèñòèêà æå òåêñòîâ ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè ïåðåâîäå áûòèÿ íà
ÿçûê òåêñòîâ: òåêñòû ïðîÿâëÿþò íàëè÷èå íåêîé âíåøíåé ðåàëüíîñòè, íî,
ïðèáëèæàÿñü ê òàéíå, äàþò ëèøü âåðñèþ.
Ñþæåòíàÿ ôàíòàñìàãîðèÿ íóæíà, ÷òîáû ïðîÿâèòü â èñõîäíîì òåêñòå
îùóùåíèå âíåâðåìåííîãî íåñìåðòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, òîðæåñòâî
îíòîëîãèè â òåêñòå ïðè çíàíèè óñëîâíîñòè òåêñòà. Ïîñòìîäåðíèçì
Îòðîøåíêî íàöåëåí íå íà ðàçâåí÷àíèå èëëþçèé, íàâÿçûâàåìûõ òåêñòàìè,
à íà ïðèçíàíèå çà òåêñòàìè ýêçèñòåíöèàëüíîé ìèññèè äàâàòü ñìûñë
ôåíîìåíàì áûòèÿ, ñîïðîòèâëÿòüñÿ àáñóðäó áûòèÿ. Ýòî ýñòåòè÷åñêèé áóíò
÷åëîâåêà, îñîçíàþùåãî òðàãèçì ñóùåñòâîâàíèÿ. Ðàçìûøëÿÿ î âåðå
â òåêñòû, î òðåáîâàíèè èäåíòè÷íîñòè òåêñòîâ ðåàëüíîñòè, Îòðîøåíêî
ïðèíèìàåò ïîçèöèþ ÷åñòíîãî âðàíüÿ: Êàê äîáðîñîâåñòíûé îáìàíùèê,
ÿ ýòîé äîâåð÷èâîñòè ðàä. Êàê çàëãàâøèéñÿ ãðàæäàíèí äåéñòâèòåëüíîñòè,
ÿ âèæó â òîì íåêèé àòàâèçì, îñòàâøèéñÿ îò âðåì¸í, êîãäà ëèòåðàòóðà. Íå
îñîçíàâàÿ ñâîåé âåëèêîé ðîëè  áûòü îòîðâàííîé îò æèçíè, ïîäîáîñòðàñòíî
èñêàëà ñâÿçåé ñ äåéñòâèòåëüíîñòü, ïðèñëóæèâàëà åé, ïîðî÷íî
ñîâîêóïëÿëàñü ñî ñâîåé íàãëîé, ðàçâðàòíîé è, ðàçóìååòñÿ, ìëàäøåé
ñåñòðîé8. Êàçàëîñü áû, óòâåðæäàÿ ìèô è âîîáðàæåíèå îñíîâîé èñêóññòâà,
Îòðîøåíêî ñòàâèò óñëîâèåì èñêóññòâà îòðåôëåêñèðîâàííîñòü óñëîâíîñòè,
ñîòâîð¸ííîñòè îáðàçîâ-ìèôîâ: Â ëèòåðàòóðå ìåíÿ ïðèâëåêàåò òîëüêî
âîçìîæíîñòü îáìàíûâàòü, ôàëüñèôèöèðîâàòü, ââîäèòü â çàáëóæäåíèå
è íå÷àÿííî ïîïàäàòü â ñâåòîçàðíîå ïîëå ìèôà. Ãäå ìîæíî îáðåñòè
îêîí÷àòåëüíóþ äîñòîâåðíîñòü âñåãî ñóùåãî, èáî ìèôû è âûìûñåë åñòü
âûñøàÿ ðåàëüíîñòü, êàêóþ ìû ìîæåì ïîñòè÷ü ïðè æèçíè [òàì æå,
âûäåëåíî ìíîé  Ò.Ð.]. Ïðèíöèï äåêîíñòðóêöèè âûìûñëà, äåìèôîëîãèçàöèè êàê õóäîæåñòâåííîé ðåàëüíîñòè, òàê è ìíèìîé äîñòîâåðíîñòè
òåêñòîâ âûäåëÿþò ó Îòðîøåíêî áîëüøèíñòâî êðèòèêîâ, â ÷àñòíîñòè
Ä. Ïýí, È. Âèøíåâåöêèé9.

8
9

Ðåàëüíîñòü â ïîèñêàõ ëèòåðàòóðû: Äèñêóññèÿ, Îáùàÿ ãàçåòà 1994, ¹ 49.
Ä. Ïýí, Ãðàììàòèêà èì ìåòàôèçèêà àòòðàêöèîíà, Ìîñêâà 1995, ¹ 1, ñ. 158;
È. Âèøíåâåöêèé, Íåóçíàâàåìîå îòñóòñòâèå, Îêòÿáðü 2001, ¹ 10.
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Îáîçíà÷èì ãëàâíûå àñïåêòû ôèëîñîôèè òåêñòîâ ó Îòðîøåíêî.
1. Òåêñòû  ñâèäåòåëüñòâî èñ÷åçíóâøèõ ðåàëèé, èáî òåêñò âå÷íåå
ôåíîìåíîâ äåéñòâèòåëüíîñòè.
2. Òåêñòû  ìèñòèôèêàöèÿ, âûäóìêà ðåàëüíîñòè.
3. Òåêñòû  ïðåîáðàæåíèå äåéñòâèòåëüíîñòè, âîïëîùåíèå èäåàëüíûõ
ïîòåíöèé.
4. Òåêñòû  ïðîÿâëåíèå ìèñòè÷åñêîãî, òî åñòü òàéíîãî, íåäîñòóïíîãî
ïîíèìàíèþ áûòèÿ.
Ñóáúåêò ñëîâà  ñ îäíîé ñòîðîíû, ñêðèïòîð, ôèêñàòîð îáðàçîâ-çíàêîâ
èëè ñëîâ-çíàêîâ, òî åñòü ìåäèóì ÿçûêà, ïðîÿâëÿþùåãî îíòîëîãèþ; ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ýòî ñêðèïòîð, çàïèñûâàþùèé ÷óæèå òåêñòû, òî åñòü ãåðìåíåâòèê,
èíòåðïðåòàòîð, ÷èòàòåëü.
Â ïåðâîì ñëó÷àå Îòðîøåíêî ðåêîíñòðóèðóåò ìîäåðíèñòñêîå ïðåäñòàâëåíèå îá èñêóññòâå êàê âîñïðîèçâåäåíèè îáðàçîâ-ìèôîâ ñîçíàíèÿ. Âî
âòîðîì ñëó÷àå, ïèñàòåëü ïîñòìîäåðíèñòñêè äåìèôîëîãèçèðóåò ñóáúåêòèâíîå æèçíåòâîð÷åñòâî, èíòóèòèâíîå âûðàæåíèå áûòèÿ, îòâîäÿ òâîðåíèþ
õóäîæíèêà èëè ôèëîñîôà ñòàòóñ òåêñòà, ñìûñë êîòîðîãî îñòà¸òñÿ â ãðàíèöàõ ñóáúåêòèâíîñòè, òåðÿåòñÿ äëÿ ÷èòàòåëÿ, ïîäìåíÿåò ðåàëüíîñòü, à íå
îòêðûâàåò å¸ ñóùíîñòü. Îñîáûé ó Îòðîøåíêî ïîâîðîò êîíöåïòà òåêñò
 èäåÿ àðõåòåêñòà, ïðåòåêñòå, âûðàæàþùåãî è ïðîÿâëÿþùåãî ñìûñëû áûòèÿ
(âûìûøëåííàÿ àâòîðîì íåïðîÿâëåííàÿ êíèãà, Àâüÿêòà Ïàðâà, íàçâàííàÿ
â ýññå Ïðèçðàê ïîñëåäíåé òî÷êè). Òî åñòü òåêñò íå ìîäåðíèñòñêîå
âûðàæåíèå ñóáúåêòèâíûõ íåâåðáàëüíûõ îáðàçîâ-ïðåäñòàâëåíèé,
à âîïëîùåíèå â îòäåëüíîì òåêñòå ïðîçðåâàåìîãî íåâåðáàëüíîãî òåêñòà
áûòèÿ. Ìèññèÿ òåêñòîâ  ïîääåðæèâàòü îùóùåíèå ðåàëüíîñòè ñîáñòâåííîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ, áåç êîòîðîãî ñîëèïñèçì ïðèâîäèò ê ïðèçíàíèþ òîòàëüíîãî
Íè÷òî. Íàëè÷èå âíåøíåé ðåàëüíîñòè äëÿ Îòðîøåíêî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ôåíîìåíàìè ðåàëüíîñòè, õîòÿ îíè âðåìåííû, ñóáúåêòèâíî âîñïðèíèìàåìû
èëè íå âîñïðèíèìàåìû, çàìåíèìû èõ çíàêàìè-àðòåôàêòàìè, òåêñòàìè.
Ïîâåñòè Ïåðñîíû... ïîñòðîåíû, âî-ïåðâûõ, êàê èññëåäîâàíèÿ èñòîðèè
òåêñòîâ âî-âòîðûõ, êàê ðàññëåäîâàíèå àâòîðñòâà òåêñòîâ; â-òðåòüèõ,
äåòåêòèâíàÿ ôàáóëà ñîïðîâîæäàåòñÿ öèòèðîâàíèåì è êîììåíòèðîâàíèåì
òåêñòîâ, òî åñòü èíòåðïðåòàöèåé. Òàê âîçíèêàåò ñîêðûòèå ïîáî÷íûìè
ôàáóëàìè è äîêóìåíòàìè è îòêðûòèå â êîììåíòàðèÿõ, èñòîëêîâàíèÿõ,
ïåðåñêàçàõ ãëàâíîãî  ñìûñëà òåêñòà, îòäàííîãî âûìûøëåííûì ïåðñîíàæàì,
ïîñòàâëåííîãî ïîä ñîìíåíèå ìíîæåñòâåííûìè ôàëüñèôèêàöèÿìè àâòîðñòâà
òåêñòà, ìíîæåñòâåííûìè òîëêîâàíèÿìè. Ìåæäó òåì èìåííî äëÿ òåêñòàìèôà, ôèëîñîôñêîãî ýññå ñîçäà¸òñÿ âñÿ ôàáóëüíàÿ ôàíòàñìàãîðèÿ, âñÿ
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âîðîíêà òåêñòîâ â òåêñòå. Îñíîâíîé òåêñò  ýòî îíòîëîãè÷åñêàÿ ãèïîòåçà,
àïîêðèôè÷åñêàÿ ôèëîñîôñêàÿ âåðñèÿ âðåìåíè, ïðîñòðàíñòâà, ñìåðòè,
ñîçíàíèÿ è ïð. Òåêñòîâûé îðíàìåíò, ìíîãîñëîéíàÿ òåêñòîâàÿ ðàìêà
ðàçðóøàþò ìèôîëîãèçèðîâàíèå, ïåðåâîäÿò ñìûñë â ðàçíûå äèñêóðñû,
ñîçäàþò ïðîâåðêó òåêñòà ïðîôàííîé ðåàëüíîñòüþ, îäíîâðåìåííî
ïðèîòêðûâàÿ íåâèäèìîå è íåîïðåäåëÿåìîå â ðåàëüíîñòè è ðàçðóøàÿ
èëëþçèþ ïîíèìàíèÿ, ïðèáëèæåíèÿ ê èñòèíå. Êðîìå òîãî, êàæäûé òåêñòñâèäåòåëüñòâî îáíàðóæèâàåò ñâî¸ ïðîèñõîæäåíèå îò äðóãèõ òåêñòîâ,
îòîäâèãàÿ ñîîòâåòñòâèå òåêñòà ðåàëüíîñòè íà äàëüíèé ïëàí.
Îñíîâíûå ìèñòèôèöèðîâàííûå òåêñòû (õóäîæåñòâåííûå ïðåòåêñòû):
Èñòîðè÷åñêèå ðàçûñêàíèÿ Åâëàìïèÿ Õàðèòîíîâà î ïîõîäå êàçàêîâ â Èíäèþ,
íàïèñàííàÿ â 1911 ãîäó 132-ëåòíèì êàçàêîì ëèáî èçäàòåëåì Êóòåéíèêîâûì
â Àðõèâàðèóñå...; èíòåðâüþ òàìáóðìàæîðà Ñàëüâàäîðà Ðîìàíà î âðåìåíè
è ïðåâðàùåíèÿõ â ìàäðàññêîé áðàìèíñêîé ãàçåòå 1901 ãîäà; êíèãà Òàéíû
æàëîí¸ðñêîãî èñêóññòâà, íàïèñàííàÿ òî ëè êîðîë¸ì Ñàâèòàðà Ñàðëîøåì
â IV âåêå äî í.ý., òî ëè â íà÷àëå ÕÕ âåêà ñîòíèêîì Ïàâëîì Òóðêèíûì;
òåêñò áðîøþðû ëèòàâðèñòà Î íåêîòîðûõ ñâîéñòâàõ ïîäâèæíûõ
ðåàëüíîñòÿõ è íåèçìåííîãî ñíîâèäåíèÿ, íàïå÷àòàííûé â 1914 ãîäó â ÑàíêòÏåòåðáóðãå; ×åðêåññêàÿ õðîíèêà â Èíæåíåðñêîì ãîðîäå... Ýòè òåêñòû
ïðåäñòàþò êàê ïðîÿâëåíèå ÷ü¸ãî-òî ïðîçðåíèÿ, ÷üåé-òî âíóòðåííåé
ðåàëüíîñòè, íî îäíîâðåìåííî è êàê âûñòðàèâàíèå êàðòèíû ìèðà,
íåî÷åâèäíîé äëÿ íîðìàëüíîãî, ðàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, òî åñòü
âûâîäÿò ê ìåòàôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè. Ñ ïîçèöèè ðàññóäî÷íîé ëîãèêè
è çäðàâîãî ñìûñëà, àâòîð ïðåòåêñòà îêàçûâàåòñÿ ëèáî ñóìàñøåäøèì, ëèáî
ñîçíàòåëüíûì ôàëüñèôèêàòîðîì, çàñòàâëÿþùèì òåêñòîâóþ ðåàëüíîñòü
ïðèíèìàòü çà ïîäëèííóþ, ïåðâè÷íóþ.
Îòðîøåíêî â òåêñòàõ ñâîèõ ïîâåñòåé ñîçäà¸ò è îáðàç êîíêðåòíîèñòîðè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ïðîøëîãî, óòðàòèâøåãî ïîäëèííîñòü, íî
óäîñòîâåðÿåìîãî òåêñòàìè, è îáðàç ìåòàôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, ïðîÿâëÿþùåéñÿ â òåêñòàõ
Îáðàç ðåàëüíîñòè  ýòî êîíòðàïóíêòíî âîçíèêàþùèé îáðàç èñ÷åçíóâøåãî âðåìåíè, êîãäà ñîçäàâàëèñü òåêñòû, è îáðàç ìåíÿþùèõñÿ èñòîðè÷åñêèõ ýïîõ, èñ÷åçàþùåé è ìåíÿþùåéñÿ ðåàëüíîñòè. Îòðîøåíêî èçáèðàåò
÷àùå âñåãî äâå ýïîõè, êîðåííûì îáðàçîì ïðåîáðàçóþùèõ ðåàëüíîñòü,
ñîçäàþùèõ âñ¸ áîëåå èñêóññòâåííóþ, ïîñòðîåííóþ ïî çàìûñëó äåéñòâèòåëüíîñòü æèçíè-òåêñòà: íà÷àëî ÕÕ âåêà, ãèáåëü êàçà÷üåãî è èìïåðñêîãî
ìèðà, è ðóáåæ XVIIIXIX âåêîâ, ïðåîáðàæåíèå äîíñêîãî êàçà÷åñòâà ñèëîé
èìïåðñêèõ ýïèñòåì, ñîõðàíåíèå ëèøü áóòàôîðñêîãî àíòóðàæà âîëüíîãî
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ñîöèóìà. Ïðåäïî÷òåíèå îòäà¸òñÿ àðòåôàêòàì, âûòåñíÿþùèì áðåííóþ
è íåèäåàëüíóþ ýìïèðèêó (àðõèòåêòóðà, ïîäîáíî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó,
ñîçäàþùàÿ äåêîðàòèâíóþ ãîðîäñêóþ ñðåäó; îäåæäà, òåàòðàëèçîâàííûå
îáðÿäû è ïðî÷åå). Òàê âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü ñîçäàòü òåêñòîâûé îáðàç íå
òîëüêî íàñòîÿùåãî, íî è ïðîøëîãî, ïóáëèêàöèè ìèñòèôèöèðîâàííîãî
èññëåäîâàíèÿ î ïîõîäå êàçàêîâ â Èíäèþ, òðåáóþùàÿ ôàëüñèôèêàöèè êàê
èñòî÷íèêîâ-òåêñòîâ, òàê è ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöà, ÿêîáû æèâîãî 132-ëåòíåãî
ó÷àñòíèêà ïîõîäà 1801 ãîäà. Îáðàç íåñóùåñòâîâàâøåãî ñîáûòèÿ
óðàâíèâàåòñÿ ñ îáðàçàìè ïðîèçîøåäøèõ ñîáûòèé (òðèóìôàëüíîãî ó÷àñòèÿ
êàçàêîâ â âîéíå 1812 ãîäà), ðåàëüíîñòü âèäèòñÿ òàê, êàê å¸ ôîðìèðóþò
òåêñòû, òî ëè îòðàæàþùèå ðåàëèè, òî ëè èõ âîîáðàæàþùèå.
Íåâîçìîæíîñòü èäåíòèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñëåäñòâèåì
ïðîèçâîëà ñîçíàíèÿ. Ñàìà èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü ôàíòàñìàãîðè÷íà,
àëîãè÷íà è òåêñòîâà, òî åñòü ðåàëèçóåò (èëè äåôîðìèðóåò) çàìûñëû-òåêñòû:
ñòðîèòåëüñòâî ãîðîäà Íîâî÷åðêàññêà ïî çàìûñëó Àëåêñàíäðà è ïî ïëàíàì
èíæåíåðîâ; çàìûñëó ïîõîä â Èíäèþ Ïàâëà Ïåðâîãî, íå ðåàëèçîâàííûé ïî
ïðè÷èíå óáèéñòâà öàðÿ; èñòîðèÿ èòàëüÿíñêîãî èíæåíåðà-àâàíòþðèñòà
Àíòîíèî Ðîìàíî â Ðîññèè, â Èíäèè è â Åâðîïå; òðàãè÷åñêèå êîëëèçèè
íà÷àëà ÕÕ âåêà, ïðîÿâèâøèåñÿ â ôàíòàñìàãîðèè ïðåâðàùåíèé ïðàäåäà
Òóðêèíà, Êàçèíà. Òåêñòû æå ëèáî íàìåðåííî ôàëüñèôèöèðóþò ðåàëüíîñòü,
ëèáî â íîâîé ðåàëüíîñòè ïåðåïèñûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî íîâûì ýïèñòåìàì.
Àâòîð-ñêðèïòîð, óäîñòîâåðÿÿ ïîäëèííîñòü àâòîðîâ, îáðàùàåòñÿ
ê òåêñòàì  ãàçåòàì, äîêóìåíòàì, è ñîêðóøàåòñÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî äîêóìåíòû
íå ïîäòâåðæäàþò ïîäëèííîñòü. Ïèñüìà êíÿçÿ ×åðêåñîâà óäîñòîâåðÿþò
ñóùåñòâîâàíèå Êóòåéíèêîâà, ïîäëèííîñòü àâòîðà êíèãè è ó÷àñòíèêà ïîõîäà
êàçàêîâ â Èíäèþ åñàóëà Õàðèòîíîâà, à çíà÷èò, è ñàìîãî ïîõîäà. Íî
äîêóìåíòû æå è óêàçûâàþò íà ôàëüñèôèêàöèþ: Â ñïèñêàõ îòñòàâíûõ îáåðîôèöåðîâ âîéñêà Äîíñêîãî, ïîëó÷àâøèõ ïåíñèîí â 19001911 ãã., Å.Ì. Õàðèòîíîâà íåò. Íèêàêèõ ñâåäåíèé î í¸ì íå óäàëîñü îáíàðóæèòü è â äðóãèõ
èñòî÷íèêàõ, òàê æå, êàê è îá àâòîðàõ ìàéñêèõ áðîøþð Äîíñêîãî àðñåíàëà:
Ñòåïàíå Õàðóçèíå (Âåëèêèå òàìáóðìàæîðû) è Ïàâëå Òóðêèíå (Òàéíû
æàëîí¸ðñêîãî èñêóññòâà) (ñ. 20). Íàó÷íàÿ ÷åñòíîñòü àâòîðàññëåäîâàòåëÿ
òðåáóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïóáëèêàöèè î ñîáûòèÿõ îñíîâûâàþòñÿ íà
ïîäëèííîì ðàïîðòå äåæóðíîãî âàõìèñòðà, ñîñòàâëåííîìó íà ãàóïòâàõòå,
óæå ñèëüíî íåòðåçâûì; ÷òî ïèñüìà-ñâèäåòåëüñòâà ×åðêåñîâà, âîçíèêøèå
èç ñêëÿíêè, íåäîñòîâåðíû: îäíî èç íèõ  ôîòîãðàôè÷åñêàÿ êîïèÿ,
âûñëàííàÿ íå ñàìèì àäðåñàòîì, äî÷åðüþ ×åðêåñîâà, à å¸ áûâøåé
ãóâåðíàíòêîé (â 1960-å ãîäû îíà äîëæíà áûòü ãëóáîêîé ñòàðóõîé), à äðóãîå
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ïèñüìî ñòðàííûì îáðàçîì ñîõðàíèëî òåêñò, èñ÷åçàþùèé îáû÷íî îò
âûñûõàíèÿ ÷åðíèë. Àâòîð-ñêðèïòîð äà¸ò ñíîñêó, ïðèçâàííóþ óáåäèòü
â ïîäëèííîñòè äîêóìåíòà, íî ïîÿñíåíèÿ ëèøü íàïîìèíàþò î ïðîòèâîïîëîæíîì, îá óÿçâèìîñòè òåêñòîâ îò âðåìåíè è ìàòåðèè æèçíè: Ïðè ñâåòå
ñîëíöà è âëàæíîñòè îíè [÷åðíèëà  Ò.Ð.] âûöâåòàþò áûñòðåå, ÷åì
àëèçàðèíîâûå; èíîãäà îñòàâëÿþò èññëåäîâàòåëÿì ëèøü çîëîòèñòûå èñêîðêè
 íåòëåííóþ, íî, óâû, óæå ìîë÷àëèâóþ äóøó ñëîâ. Çàòî â ñûðîñòè, êàê
óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñòû, ýòè ÷åðíèëà èç îòâàðà öåöèäèé ïðèîáðåòàþò
óäèâèòåëüíóþ ñòîéêîñòü! (ñ. 7). Ïðîöèòèðîâàííûé íàìè êîììåíòàðèé
ìîæåò áûòü ïðèíÿò êàê ìåòàôîðà ìèñòèêè òåêñòîâ: èõ áóêâàëüíûé ñìûñë
èñ÷åçàåò âî âðåìåíè, íå ïîäïèòûâàåìûé æèâèòåëüíîé âëàãè âîîáðàæåíèÿèíòåðïðåòàöèè ÷èòàòåëÿ, íî ïðî÷èòàííûå ñóáúåêòèâíûì óñèëèåì ñîçíàíèÿ
òåêñòû ðîæäàþò ïñåâäîðåàëüíîñòü, áîëåå óáåäèòåëüíóþ, íåæåëè íåïîäòâåðæäàåìàÿ òåêñòàìè ýìïèðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü. Ïèñüìî êíÿçÿ ×åðêåñîâà,
íàïèñàííîå âûöâåòøèìè ÷åðíèëàìè, îò êîòîðîãî îñòàëèñü ëèøü çîëîòûå
èñêîðêè, àðõèâàðèóñ ëèáî ðàñøèôðîâûâàåò ïî ëîãèêå ñâîåé ãðàììàòèêè
è ñâîåãî ñìûñëà, ëèáî ñî÷èíÿåò ñàì, èìèòèðóÿ ãðàììàòèêó âîçìîæíîãî
òåêñòà. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Îòðîøåíêî äà¸ò êëþ÷ äëÿ äåìèñòèôèêàöèè
äîêóìåíòîâ-ñâèäåòåëüñòâ: Åñëè áû íå ñûðîé ïîäâàë, [...] òî âàì, ñóäàðü,
âåðîÿòíî, ïðèøëîñü áû âûäóìûâàòü ýòîò äîêóìåíò (ñ. 13).
Ñîçíàòåëüíî ìèñòèôèöèðîâàííûé òåêñò î ïîõîäå êàçàêîâ â Èíäèþ
ïðîêîììåíòèðîâàí ñîâðåìåííûì ïîâåñòâîâàòåëåì, îäíîâðåìåííî
èðîíè÷åñêè è ñî÷óâñòâåííî âîñïðèíèìàþùèì ìèñòèôèêàöèþ èñòîðèè:
[...] íåëüçÿ áûëî ñêàçàòü, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ âûìûøëåííûì, òàê æå êàê íåëüçÿ
áûëî îòðèöàòü, ÷òî â í¸ì ó÷àñòâîâàëî ñîðîê äîíñêèõ ïîëêîâ (ñ. 18).
Îòðîøåíêî ðàçðóøàåò ìèô, íî âûìûøëåííàÿ ïñåâäîðåàëüíîñòü ïðèòÿãàòåëüíà âîçâûøàþùåé èäåàëüíîñòüþ. Æèçíü ñîñòàâëÿþò íå òîëüêî ðåàëüíûå
ïîñòóïêè, íî è âûäóìêà öåëè è äâèæåíèå ê íåé, â òåêñòàõ, ôèêñèðóþùèõ
òî è äðóãîå, ãðàíèöà ìåæäó ëîæüþ è ðåàëüíîñòüþ óñëîâíà. Çàìûñåë ïîõîäà
ó òâîðöà-ìèñòèôèêàòîðà èìïåðàòîðà Ïàâëà âîçíèêàåò êàê ñîïðîòèâëåíèå
íèçêîé ðåàëüíîñòè: [...] âäðóã âîçíèêëà â íåèñòðåáèìîé ñûðîñòè
Ìèõàéëîâñêîãî çàìêà, îêóòàííîãî ïåòåðáóðãñêèìè âüþãàìè, ïûëêàÿ,
ñîãðåâàþùàÿ åãî ìå÷òà çàâîåâàòü êîëîíèþ Àíãëèè, ùåäðî îñûïàííóþ
ëó÷àìè ñîëíöà, îãíåïàëèìóþ Èíäèþ (ñ. 1819). Ïàâåë õîòåë êàçà÷üèìè
øàøêàìè ïðèãðîçèòü ñ ãèìàëàéñêèõ âåðøèí çàçíàâøåéñÿ Àíãëèè. Ìàãèÿ
òåêñòà  ðåàëèçîââûàòü âîçìîæíîñòü, ÷òîáû ðóññêèé Áîíàïàðò ãåíåðàë
Ìàòâåé Ïëàòîâ äîø¸ë äî Èíäèè, à íå äî îðåíáóðãñêèõ ñòåïåé  è òåêñò
ñîçäà¸ò ôàíòàñìàãîðè÷åñêóþ êàðòèíó: 27 ôåâðàëÿ 1801 ãîäà 13 ïîëêîâ
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êàçàêîâ âî ãëàâå ñ àòàìàíîì Ìàòâååì Ïëàòîâûì äâèíóëèñü íà âîñòîê,
à 24 ìàðòà ïîõîä êîí÷èëñÿ â êàêîì-òî áîãîì çàáûòîì õóòîðå íà þãîâîñòîêå îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè, ïîòîìó ÷òî â íî÷ü ñ 11 ïî 12 ìàðòà Ïàâåë
Ïåòðîâè÷ ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ, êàê ñâèäåòåëüñòâîâàëè òåêñòû,
ìèñòèôèöèðóþùèå ðåàëüíîñòü. Ñîïðîòèâëåíèåì àáñóðäó èñòîðè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè ñòàíîâèòñÿ âûìûøëåííàÿ âåðñèÿ, ÷òî ÷àñòü êàçàêîâ äîøëà äî
Ãèìàëàåâ, ïîìàõàâ øàøêîé ìèðó. Òåêñòû-èñòî÷íèêè, íà êîòîðûå
ññûëàåòñÿ àâòîð êíèãè î ïîõîäå, ïðèçâàíû ìèô îáðÿäèòü â äîêóìåíò, íî
îäíîâðåìåííî ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå äîñòîâåðíîñòü ôàêòà, íî íå
äîñòîâåðíîñòü äóõîâíîãî ïîðûâà: àâòîð ñêîí÷àëñÿ, íå óñïåâ äàòü ñîãëàñèå
íà ïóáëèêàöèþ; î ïîõîäå ñâèäåòåëüñòâóþò áóòàíñêèå ðóêîïèñè,
ïåðåâåä¸ííûå Õàðèòîíîâûì ñ ÿçûêà áõîòèÿ; çàïèñêè ðàçíîÿçûêèõ
ïóòåøåñòâåííèêîâ, âèäåâøèõ êàçà÷üè äðóæèíû êòî â Ïåðñèè, êòî íà
ñêëîíàõ Êàðàêàðóìà; ïîõîäíûå äíåâíèêè ñòàðøèí. Íî äåìèñòèôèöèðóþùèå èñòî÷íèêè âûðàæàþò äóõîâíóþ ñóòü òåêñòà î ìèñòèôèöèðîâàííîì ñîáûòèè: Ñëîâîì, âåñü ñìûñë êíèãè ñâîäèëñÿ ê òîìó, ÷òî
ïîõîä, ïî ìíåíèþ íåìíîãî÷èñëåííûõ åãî òîãäàøíèõ èññëåäîâàòåëåé, ñàìûé
áåññëàâíûé â èñòîðèè âîéñêà Äîíñêîãî,  áûë áëåñòÿùèì è ñëàâíûì
(ñ. 22). È ïîòîìó êíèãà ñòàëà ñàìîé ÷èòàåìîé öåëûõ òðè ãîäà, òî åñòü äî
ÿâíîé è ñòðàøíîé ðåàëüíîñòè. Ïîñòàâèâøåé òåêñòû íà âòîðîé ïëàí
ñîçíàíèÿ. Òåêñò áûë âîñòðåáîâàí ïðîôàííûì ñîçíàíèåì, æàæäóùèì ìèôà
î ìèðîâîì âåëè÷èè íàðîäà. Íà øèðìå ôîòîãðàôà ýòî âûãëÿäèò òàê:
Êàçàêè, ñáèâøèñü â êó÷êó íà îñòðèå ãîðíîãî ïèêà, îêóòàííîãî îáëàêàìè,
áðàâî ðàçìàõèâàþò øàøêàìè, ïàëÿò èç ôóçåé (êðåìí¸âîå ðóæü¸)
è øòóöåðîâ (íàðåçíîå ðóæü¸), à íà íèõ ñ óæàñîì âçèðàåò, âûñóíóâøèñü ïî
ïîÿñ èç îêîøêà Áóêèíãåìñêîãî äâîðöà, Ãåîðã III (ñ. 21).
Äðóãîé ìàñøòàá ðåàëüíîñòè  îáðàç ìèñòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè
 âîçíèêàåò èç èãðîâîãî êîíòåêñòà ìèñòèôèöèðîâàííûõ òåêñòîâ. Ìèñòèôèöèðîâàííûå ïðåòåêñòû Îòðîøåíêî, ïî ìíåíèþ àìåðèêàíñêèõ
ñëàâèñòîâ, áëèçêè áîðõåñèàíñêîìó ìåòàôèçè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ
îíòîëîãè÷åñêîé çàãàäêè âçàèìîîòíîøåíèÿ ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè. [...]
Àâòîð ñïðàøèâàåò íå òîëüêî «ãäå ìû ñóùåñòâóåì?», íî çàäàåò âîïðîñ åùå
áîëåå îøåëîìëÿþùèé «ñóùåñòâóåì ëè ìû?»10.
Ãëàâíûé ìåòàôèçè÷åñêèé òåêñò â ïîâåñòè îá èçäàòåëå Êóòåéíèêîâå
 ýòî íå ôàëüñèôèöèðîâàííûå èññëåäîâàíèÿ î ïîõîäå â Èíäèþ, áîêîâîé,
íåïðîÿâëåííûé. Òî åñòü íå èçäàííûé òåêñò, îòêðîâåíèå ñàìîãî êíÿçÿ
10
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×åðêåñîâà èëè ïåðñêàçàííîå èì êàê àïîñòîëîì â ïèñüìå ïîìîùíèêà àòàìàíà
×åðêåñîâà äî÷åðè. Ïîäëèííîñòü ïèñüìà ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ ñîîáùåíèåì,
÷òî ïðèñëàíà ôîòîêîïèÿ ïèñüìà è íå àäðåñàòîì, õîòÿ äî÷ü ×åðêåñîâà åù¸
æèâà, à ïîñðåäíèêîì  å¸ áûâøåé ãóâåðíàíòêîé (áîëåå ñòàðøåé, íåâåäîìî,
æèâîé ëè). Â ïèñüìå êíÿçü ×åðêåñîâ ïåðåñêàçûâàåò òåëåôîííûé ðàçãîâîð
ñ Êóòåéíèêîâûì, òî åñòü èñõîäíûé òåêñò çàâåäîìî îòñóòñòâóåò, à ïîñêîëüêó
â ñâî¸ì îáðàùåíèè ê âëàäåëüöó ôîòîãðàôèè àäúþòàíò àòàìàíà íàñòîÿòåëüíî
ñîâåòîâàë íå ñêàíäàëèòü ïî ïîâîäó ìèñòèôèêàöèè èçäàòåëÿ Êóòåéíèêîâà, òî
×åðêåñîâ ñàì ìîæåò áûòü àâòîðîì ìèñòèôèêàöèè, ïîñêîëüêó
âûñîêîïîñòàâëåííîìó ÷èíîâíèêó è êíÿçþ íå ïîäîáàëè ýçîòåðè÷åñêèå
âîëüíîñòè. Õîòÿ òåêñò î âðåìåíè íå áûë íàïå÷àòàí, ñîäåðæàíèå ïèñüìà íå
ðàñõîäèòñÿ ñ äðóãèìè ôèëîñîôñêèìè òåêñòàìè, íàïå÷àòàííûìè
è ñîõðàíèâøèìèñÿ â 19111912 ãîäàõ. Â ïèñüìå ×åðêåñîâ èçëàãàåò ôèëîñîôè÷åñêèå øàëîñòè Êóòåéíèêîâà î âðåìåíè, âîççðåíèÿ íà ôåíîìåí
âðåìåíè. Ýòîò îòäàííûé ïåðñîíàæó òåêñò åñòü âåðñèÿ Îòðîøåíêî
î âðåìåíè, îáúÿñíÿþùàÿ îíòîëîãèþ è ôåíîìåí Íåïðîÿâëåííîãî òåêñòà.
Êóòåéíèêîâ-×åðêåñîâ óòâåðæäàåò åäèíñòâî è íåèçìåííîñòü áûòèÿ,
â êîòîðîì âðåìåíè êàê òàêîâîãî íå ñóùåñòâóåò, åñòü òîëüêî íåäåëèìîå
è âå÷íîå Íàñòîÿùåå: Íàñòîÿùåå íàñòîÿùåãî, Íàñòîÿùåå ïðîøëîãî
è Íàñòîÿùåå áóäóùåãî. Ìåæäó íèìè [...] íå ñóùåñòâóåò ðåøèòåëüíî
íèêàêîé ðàçíèöû, â ñèëó ÷åãî íå òîëüêî âñå âåùè, íî è ëþäè, ñîáûòèÿ,
äåéñòâèÿ îáëàäàþò áîæåñòâåííûì ñâîéñòâîì íåèñ÷åçíîâåííîñòè. Âñ¸ åñòü,
êàê åñòü, è âñ¸ åñòü âñåãäà: íèêîãäà íå íà÷èíàëî áûòü, ïðåáûâàëî âå÷íî è íå
ïðåéä¸ò âî âåêè âåêîâ (ñ. 2526). Î÷åâèäíà àïîêðèôè÷íîñòü òàêèõ
ïðåäñòàâëåíèé, èõ ðàñõîæäåíèå ñ Êíèãîé áûòèÿ, ïî÷åìó òàêîé òåêñò è íå
ìîã áûòü ðàçðåø¸í ê ïå÷àòè äàæå ïîä èìåíåì ÷àñòíîãî èçäàòåëÿ. Êóëüòóðà
ñîïðîòèâëÿåòñÿ òåêñòàì, îòëè÷àþùèìñÿ îò êàíîíè÷åñêèõ, íî òåì
è ïðåïÿòñòâóåò ïðèáëèæåíèþ ê ðåàëüíîñòè âíå ñîçíàíèÿ.
Íåñîâåðøåííûé ÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì, óÿçâë¸ííûé áåññìûñëåííûì
ñòðàõîì ñìåðòè è îõâà÷åííûé áåñïðåðûâíîé òåêó÷åñòüþ ÷óâñòâ, âîçîìíèë,
÷òî îí äâèæåòñÿ â îêåàíå ýòîãî íåèçáûâíîãî Íàñòîÿùåãî, äà åù¸
â íåêîòîðîì íàïðàâëåíèè  îò ïðîøëîãî ê áóäóùåìó. Íàïîäîáèå òóñêëîãî
ñâåòèëüíèêà îí, ò.å. ðàçóì, âûñâå÷èâàåò íè÷òîæíîå ïÿòíûøêî ñâåòà íà
ïîâåðõíîñòè íåîáîçðèìîãî îêåàíà Âðåìåíè è íå âèäèò âåñü êðóã ñâîåãî
áûòèÿ, ñîñòàâëåííûé èç ìèðèàäîâ  ýòèõ ñâåòÿùèõñÿ ïÿòíûøåê, ñëèòûõ
âîåäèíî. Ìðàê íåâåäåíèÿ ñêðûâàåò îò ÷åëîâåêà âîñõèòèòåëüíóþ ïîëíîòó
åãî áåñêîíå÷íîé è áåçíà÷àëüíîé æèçíè, è îòòîãî îí ïîëàãàåò, ÷òî æàëêîå
ïÿòíûøêî ñâåòà  äðàãîöåííîå çäåñü-è-òåïåðü  è åñòü åãî ïå÷àëüíî-
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æåëàííûé óäåë, ÷òî òîëüêî â í¸ì, ëó÷åçàðíîì è çûáêîì, èñ÷åçàþùåì
ïîñòîÿííî, îí ñóùåñòâóåò âåñü öåëèêîì. Ýòà áåçóìíàÿ âåðà â ìèìîë¸òíîñòü
íàñòîÿùåãî ìãíîâåíèÿ è åñòü, ïî ñëîâàì Êóòåéíèêîâà, íàêàçàíèå Ãîñïîäà çà
ãðåõîïàäåíèå ïðàðîäèòåëåé. Íî Ãîñïîäü ìèëîñåðäåí, Îí íàäåëÿåò
íåêîòîðûõ Ñâîèõ äåòåé ïåðâîíà÷àëüíûì çðåíèåì (ñ. 2627).
Àâòîð, ñêðûâøèéñÿ ïîä èìåíåì Êóòåéíèêîâà, èñïîëíèëñÿ
áîæåñòâåííîãî âèäåíèÿ ìèðà, îí íàõîäèòñÿ êàê âî âñ¸ì êðóãå ñâîåãî áûòèÿ,
òàê è â ëþáîé åãî òî÷êå. Ôàíòàñìàãîðè÷åñêàÿ ïîäðîáíîñòü  îí
ðàçãîâàðèâàåò ïî òåëåôîíó ñ ×åðêåñîâûì â 1912 ãîäó èç 1915 ãîäà, îí
ïåðåæèâàåò â ñâîåé æèçíè îäíîâðåìåííî âñ¸  è òÿæ¸ëîå ðàíåíèå ïîä
êëþ÷èöó íà êàêîé-òî âåëèêîé âîéíå [íåèçâåñòíîé åù¸ â 1912 ãîäó  Ò.Ð.],
çà-ðàäè êîòîðîé îí òåïåðü òàì áðîñàåò ñâî¸ èçäàòåëüñòâî, è ïåðâûå
ìëàäåí÷åñêèå øàãè ïî ëîñíÿùåìóñÿ ïàðêåòó â äîìå ñâîåãî áàòþøêè íà
Êàäåòñêîé, è ïðåäñìåðòíûå ñóäîðîãè â Ëþêñåìáóðãå, ãäå îí áóäåò èëè,
âûðàæàÿñü åãî íåâîçìîæíûì ÿçûêîì, åñòü ïîõîðîíåí â 1927 ãîäó (ñ. 28).
Åñëè ñîïîñòàâèòü òàêîå ìèðîîùóùåíèå ñ ìèðîîùóùåíèåì àðõèâàðèóñà
Êóçüìû Èëüè÷à  ñëèòûå âîåäèíî äíè, íåîùóòèìûå, êîãäà îí ìîæåò
âñïîìíèòü è êàêóþ-òî ðåàëèþ ïðîøëîãî, è çàáûòóþ àðõèâíóþ îïèñü, òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ è âåðñèÿ ôàëüñèôèêàöèè ïèñåì ×åðêåñîâà àðõèâàðèóñîì
(à áóìàãà âåùü íåæíàÿ, ïðèõîòëèâàÿ, íî áîëåå óáåäèòåëüíàÿ, ÷åì ðåàëèÿ).
Ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî âíóòðåííÿÿ ðåàëüíîñòü ñîçíàíèÿ ïîçâîëÿåò
÷åëîâåêó âîïðåêè ýìïèðè÷åñêîé ôèçè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè îñîçíàâàòü
ñåáÿ âî âñ¸ì ìåòàôèçè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå áûòèÿ, îáúÿñíÿåò ìèññèþ
òåêñòîâ îðãàíèçîâûâàòü îáðàç ýòîãî âå÷íîãî Íàñòîÿùåãî, ïðîÿâëÿòü,
ìàòåðèàëèçîâûâàòü áûòèå â çíàêàõ-òåêñòàõ.
Â ïîâåñòè î òàìáóðìàæîðå ìåòàôèçèêà áûòèÿ èçëîæåíà òàê æå íå
â èñõîäíîì òåêñòå, à â ïåðåñêàçå ñóæäåíèé âåëèêîãî òàìáóðìàæîðà
Ñàëüâàäîðà Ðîìàíî, â èíòåðâüþ, êîòîðîå ñîãëàñèëàñü îïóáëèêîâàòü òîëüêî
èòàëüÿíñêàÿ ãàçåòà, ïîñêîëüêó îòåö ðóññêîãî òàìáóðìàæîðà  èòàëüÿíåöïóòåøåñòâåííèê. Íî îïóáëèêîâàííàÿ â 1912 ãîäó êíèãà î òàìáóðìàæîðå,
â êîòîðîé ïðèâîäèòñÿ ìíèìîå èíòåðâüþ, äà¸ò îñíîâàíèå ñ÷èòàòü òåêñò
ìèñòèôèêàöèåé, õîòÿ ïðàâäèâîñòü åãî ïîäòâåðæäàåòñÿ ññûëêàìè íà òî, ÷òî
èç èíòåðâüþ èçúÿòû ãðóáûå âûñêàçûâàíèÿ î Ìèêëóõî-Ìàêëàå,
ôàíòàñòè÷åñêîì çëîäåå. Äåìèôîëîãèçàöèÿ òåêñòà ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå
íàïîìèíàíèÿ, ÷òî â ðóêàõ ÷èòàòåëåé, èçäàòåëåé, ïåðåâîä÷èêîâ òåêñò
èñêàæàåòñÿ äî ïîëíîé ôàëüñèôèêàöèè.
Â ïîâåñòè Òàìáóðìàæîð... èäåÿ åäèíñòâà ìåòàôèçè÷åñêîãî áûòèÿ
óòî÷íÿåòñÿ ïîíèìàíèåì âðåìåííîñòè, ôðàãìåíòàðíîñòè ýìïèðè÷åñêè
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âîñïðèíèìàåìîãî ìèðà: Âñå ôîðìû â ìèðå ñëó÷àéíû, íåïðî÷íû [...] èõ
áàëàãàííîå ðàçíîîáðàçèå ïðîñòî íåëåïî, åñëè óçðèòü Åäèíîå (ñ. 63).
Ýìïèðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü ïðåäñòàâëåíà ôåíîìåíàìè, èñ÷åçàþùèìè
è âîçíèêàþùèìè âíîâü, ïðåäñòàâëÿþùèìè ìåòàìîðôîçû íåêîé ìåòàôèçè÷åñêîé ñóùíîñòè. Îòðîøåíêî âîëüíî èçëàãàåò áóääèéñêóþ êîíöåïöèþ
ìåòåìïñèõîçà, îòäàâàÿ å¸ ñòðàííîìó ïåðñîíàæó, áóääèéñêîìó ìîíàõó,
ñëóøàþùåìó èäèîòñêóþ ëåêöèþ îá èñêóññòâå òàìáóðìàæîðîâ, è â òî æå
âðåìÿ ýòî àëüòåð ýãî ëåêòîðà, ýòî áåçóìíûé Èãíàò Ñòàâðîâñêèé,
íàïèñàâøèé êíèãó î Ñàëüâàäîðå, íà êîòîðóþ ññûëàåòñÿ ëåêòîð, ýòî ñàì
Ñàëüâàäîð, ýòî Àíàíäà (ó÷åíèê ïîñëåäíåãî èç Áóää  Øàêüÿìóíè), ýòî
è ñàì Ãàóòàìà, ó÷èòåëü, Áóääà  òî åñòü âñå, êîãî ïîñåòèëî ïðîñâåòëåíèå,
ñîñòîÿíèå ñîçíàíèÿ, áëèçêîå ðàäîñòè11: Åäèíîå âîâñå íå áåçãðàíè÷íî, êàê
ó÷àò ó âàñ òàì, â Èíäèè. Åãî åäâà õâàòèëî íà âåñü ýòîò ï¸ñòðûé áàëàãàí
âîïëîùåíèé. È ïîýòîìó, ñóäàðü, âñå çðèìûå ôîðìû èñ÷èñëèìû
è îãðàíè÷åíû Ìèð òàê óñòðîåí, ÷òî â ñèëó ñàìîãî ôàêòà åãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðè îãðàíè÷åííîñòè Åäèíîãî è ïîëíîé çàâåðø¸ííîñòè Èñòîðèè
Âîïëîùåíèÿ ìû óæå áûëè è áóäåì áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ðàç âñåì è âñÿ,
÷òî îäíàæäû ïîðîäèëî Åäèíîå â ñëó÷àéíîì ïîðûâå  áàðàáàíàìè, Öåçàðåì,
ôëåéòàìè, çâ¸çäàìè (ñ. 68). Ñàëüâàäîð, îñîçíàâøèé ìåòàôèçè÷åñêîå
åäèíñòâî ìèðà, îòêàçûâàåòñÿ íå îò ôèçè÷åñêèõ ïóòåøåñòâèé, à îò
ðåèíêàðíàöèé, îí îáðåòàåò âûñøåå ñîñòîÿíèå íåçàâèñèìîñòè îò âíåøíåé
ðåàëüíîñòè: Ìíå îïîñòûëåëè ýòè áåñêîíå÷íûå ïóòåøåñòâèÿ  èç ôîðìû
â ôîðìó, èç æèçíè â æèçíü. È åñëè óæ ìû íå ìîæåì âûéòè èç êðóãà ñìåðòåé
è ðîæäåíèé, òî ÿ õîòåë áû ïî êðàéíåé ìåðå ÿâëÿòüñÿ â ýòîò ìèð êåì-íèáóäü
îäíèì [...] (ñ . 70).
Ïîçèöèÿ ïðîñâåòë¸ííîãî, íåçàâèñèìîãî îò ïðåâðàùåíèé ôèçè÷åñêîãî
ìèðà îñòàâëÿåò ñâîáîäó ïîñòðîåíèÿ ôîðì, ñâîáîäó ïðîÿâëåíèÿ ôåíîìåíîâ
ðåàëüíîñòè èç áûòèÿ, òî åñòü ñâîáîäó òâîð÷åñòâà. Â Òàìáóðìàæîðå...
èçëàãàåòñÿ ìåòàôîðà èñêóññòâà êàê ôîðìîòâîðåíèÿ, èçâëå÷åíèÿ èç ïóñòîòû
ìàòåðèè. Çâóê, èçäàâàåìûé ÷åëîâåêîì  ýòî ðîæäåíèå ôåíîìåíà ìàòåðèàëüíîé ðåàëüíîñòè, êîòîðîå ïðîäîëæàåòñÿ ñîçäàíèåì âåùè  èíñòðóìåíòà, òàìáóðìàæîðà, îôîðìëåííîé, îãðàíè÷åííîé ïóñòîòû, èçäàþùåé
çâóêè, ïîñòîÿííî ðîæäàþùåé ýìïèðè÷åñêèé çíàêè áûòèÿ. Òàìáóð  ýòî
ñëó÷àéíàÿ ôîðìà, îáðåò¸ííàÿ çâóêîì. Åäèíîå ïîðîäèëî çâóêè, è èç çâóêîâ
11 Àíàíäà  ðàäîñòü, â áóää. ìèôîëîãèè  ó÷åíèê Øàêüÿìóíè, ïðîïîâåäîâàâøèé
äõàðìó; òàê íàçûâàåòñÿ è òåêñò, â êîòîðîì äàíî ó÷åíèå î òàêîì ñîçíàíèè, è ñàìî ñîñòîÿíèå.
Ñì.: Ìèôîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü, Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà 1991, ñ. 42.
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âîçíèêëè èíñòðóìåíòû. Îáðàç òàìáóðìàæîðà  ýòî ìåòàôîðà èñêóññòâà,
ïîðîæäàþùåãî èç ñîçíàíèÿ òåêñòû, êîòîðûå ñîçäàþò îáðàç ðåàëüíîñòè,
ïðåäñòàâëåíèå î ðåàëüíîñòè, çàìåùàþùèå ïóñòîòó èëè íåçíàíèå ïîäëèííîé îíòîëîãèè. Îòâåò íà âîïðîñ, ñóùåñòâóåò ëè ðåàëüíîñòü, îñòà¸òñÿ çà
ïðåäåëàìè îíòîëîãèè Îòðîøåíêî, óòâåðæäàåòñÿ ñïîñîáíîñòü èñêóññòâà
ïîðîæäàòü êàðòèíû ðåàëüíîñòè, èäåíòèôèöèðîâàòü êîòîðûå íåâîçìîæíî,
ïîñêîëüêó êàðòèíû ôèêñèðóþò îäèí ôåíîìåí, îãðàíè÷åííûé â ïðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè.
Â ïîâåñòè î æàëîí¸ðñêîì èñêóññòâå îïðåäåëÿåòñÿ ìèññèÿ (òàéíîå
íàçíà÷åíèå) èñêóññòâà âûñòðàèâàòü îáðàç ïðîñòðàíñòâà, ñîçäàâàòü
ìûñëèòåëüíûé êîíòèíóóì ðåàëüíîñòè, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå, ïðîÿâëÿòü
îíòîëîãèþ ïóñòîòû. Æàëîí¸ðñêîå èñêóññòâî (èñêóññòâî ëèíåéíûõ
â ïîñòðîåíèÿõ àðìèè), â èçëîæåíèè ìèñèôèöèðîâàííûõ àâòîðîâ  ýòî
ìàãè÷åñêîå èñêóññòâî, âîçíèêøåå â äðåâíîñòè, ÷òîáû ïîáåæäàòü
îøåëîìëÿþùåé êðàñîòîþ èñêóñíîãî äåéñòâà. Êðàñàâöû-ãèãàíòû
ðàçûãðûâàëè ãðàíäèîçíóþ ïàíòîìèìó âîîáðàæàåìîé ðàòè, áåñïðåñòàííî
ìåíÿþùåé áîåâûå ïîðÿäêè, ïîäâåðãàëè ðàçëè÷íûì èçìåíåíèÿì, òàê
ñêàçàòü, ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî (ñ. 94). Âîñõèòèòåëüíàÿ áîåâàÿ èãðà èìåëà
òàèíñòâåííóþ ñóùíîñòü  æàëîí¸ðû ñòàíîâèëèñü îùóòèòåëÿìè
ïðîñòðàíñòâà, æèâûìè âåõàìè, ó÷àñòíèêàìè ìàãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ,
ñîñòîÿùèìè ïî âîëå Âñåâûøíåãî â îñîáåííûõ  æàëîí¸ðñêèõ  òàèíñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ñ ïðîñòðàíñòâîì (ñ. 91). Æàëîí¸ðû  òâîðöû,
ïðîÿâèòåëè ôðàãìåíòîâ áûòèÿ, â òàêîì ñëó÷àå èõ èñêóññòâî, êàê âñÿêîå
èñêóññòâî,  ðàìà, ðèçà, äåëàþùàÿ âèäèìûì êàêîé-òî ôðàãìåíò áûòèÿ:
Âå÷íîé, íåîáîçðèìîé è íåèçìåííîé ðèçû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, íå ñóùåñòâóåò. Ïðîñòðàíñòâî âîçíèêàåò ïî ìåðå íàäîáíîñòè
äëÿ êàæäîé îòäåëüíîé äóøè è äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ñëó÷àÿ. Æàëîí¸ðû 
æèâûå âåõè Ñîçäàòåëÿ (ñ. 113).
Èçëîæåíèå ìèññèè èñêóññòâà çàâåðøàåòñÿ èçëîæåíèåì ñîáñòâåííî
óíèâåðñàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ïðîñòðàíñòâå, îá îíòîëîãèè:
Ïðîñòðàíñòâî êàê òàêîâîå  êàê íàñòîé÷èâàÿ, íåîäîëèìàÿ èëëþçèÿ 
ñóùåñòâóåò ëèøü áëàãîäàðÿ æàëîí¸ðàì, íà êîòîðûõ Ãîñïîäü âîçëîæèë
îáÿçàííîñòü ïîääåðæèâàòü ýòó âåëè÷åñòâåííóþ èëëþçèþ, ñðàâíèìóþ ïî
ñèëå è âå÷íîé çàãàäî÷íîñòè òîëüêî ñ èëëþçèåé âðåìåíè. [...] Íåò
ó Âñåâûøíåãî ëåò, - íåò ó íåãî òîãî èñ÷åçàþùåãî, òåêó÷åãî, ÷òî ìû
íàçûâàåì âðåìåíåì, ïðèíèìàÿ óæ ñëèøêîì áëèçêî ê ñåðäöó íåêîòîðóþ
íåóñòîé÷èâûõ çðèìûõ îáðàçîâ. Íî íåò ó Íåãî è ïðîñòðàíñòâà. Íèêàêîãî.
Íè êîíå÷íîãî, íè áåñêîíå÷íîãî. À åñòü òîëüêî Åãî ïåðåìåí÷èâîå
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è ìîãóùåñòâåííîå âîîáðàæåíèå. Èáî åñëè á ïðîñòðàíñòâî áûëî áû ÷åì-òî
áîëüøèì, ÷åì âèäèìîñòü, åñëè á îíî îáðåòàëîñü çà ïðåäåëàìè Åãî
âîîáðàæåíèÿ, òî îíî âêëþ÷àëî á â ñåáÿ è Åãî, íåîáúÿòíîãî,
íåïîãëîùàåìîãî, ïîä÷èíÿÿ Åãî ïå÷àëüíûì çàêîíàì áðåííîñòè, òëåííîñòè,
èçìåí÷èâîñòè (ñ. 112).
Â ïîâåñòè î ëèòàâðèñòå èçëàãàåòñÿ åãî òåêñò î âîçìîæíîñòè âîñïðèÿòèÿ
öåëîñòíîãî áûòèÿ â íåâåðáàëüíûõ âèäåíèÿõ ñîçíàíèÿ  â ñíîâèäåíèÿõ,
êîãäà ðàçóì íå íàâÿçûâàåò óæå ñóùåñòâóþùèå êàðòèíû áûòèÿ,
è âíóòðåííåå ñîçíàíèå âûõîäèò çà ðàìêè ýìïèðè÷åñêè îùóùàåìûõ ðåàëèé.
Òðàêòàò îáúÿâëÿåò ïîäâèæíîñòü è ìíîæåñòâåííîñòü ðåàëüíîñòåé, òîëüêî
ñíîâèäåíèå íåèçìåííî, ïîòîìó ÷òî ïðîðûâàåòñÿ ê íåèçìåííîìó
óíèâåðñàëüíîìó ìåòàôèçè÷åñêîìó áûòèþ, ñîí ïðîÿâëÿåòñÿ òîëüêî â ìóçûêå,
â ðèòìå ëèòàâð. Ñíîâèäåíèå ÿâëÿåòñÿ âîâñå íå «èãðîþ âîîáðàæåíèÿ íàÿâó,
ôîðìèðóþùåé ó âå÷íî áîäðñòâóþùåãî ñóáúåêòà ëîæíûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè», êàê ýòî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü â íàó÷íûõ êðóãàõ,
à ñîâåðøåííî îòäåëüíûì, ïðîòåêàþùèì, òàê ñêàçàòü, âíå ãðàíèö è çàêîíîâ
ÿâè, ñêðûòûì îò íàñ ïñèõè÷åñêè ïðîöåññîì [...] (ñ. 132133). Â òàêîé
ìîìåíò ñîçíàíèå, ïîìíÿ î ñóùåñòâîâàíèè ïîäâèæíîé ðåàëüíîñòè â öåëîì,
î å¸ íåîñïîðèìîì íàëè÷èè êàê òàêîâîé (ñ. 135), îêàçûâàåòñÿ ïîä
âîçäåéñòâèåì ìèñòè÷åñêîãî âåëèêîëåïèÿ çàãàäî÷íî íåèçìåííûõ, ñòðîãî
î÷åð÷åííûõ ôîðì (ñ. 134). Îäíàêî âèäåíèå ðàçðóøàåòñÿ ïîä ìîùíûì
âîçäåéñòâèåì ÿâè, êîãäà ïîäëèííàÿ æèçíü âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà (ñ. 137).
Âîò ïî÷åìó èñêóññòâî çàïå÷àòëåâàåò íå ïîäëèííîå âèäåíèå, à åãî
îòäåëüíûå ïîäðîáíîñòè. Öåëîå æå âîçíèêàåò âíîâü òîëüêî â èçìåí¸ííîì
ñîçíàíèè, â ñíîâèäåíèÿõ, ïîòîìó îíî âñåãäà îäíî-åäèíñòâåííî.
Î÷åâèäíî îòëè÷èå ïîñòìîäåðíèñòñêîé ìèñòèôèêàöèè îò ìîäåðíèñòñêîé ìèñòèêè: èçëàãàÿ ìîäåðíèñòñêóþ, þíãèàíñêî-áåðãñîíîâñêóþ
êîíöåïöèþ ïîäñîçíàíèÿ êàê ïðîÿâëåíèÿ îíòîëîãè÷åñêîãî àðõåòèïè÷åñêîãî
îùóùåíèÿ ìèðà, Îòðîøåíêî ïîíèìàåò, ÷òî âîïëîù¸ííûå â òåêñòàõ
ïåðâîîáðàçû íå âûðàæàþò ïîëíîòû áûòèÿ, ëèøü åãî äåòàëè, ôðàãìåíòû,
õîòÿ ïðè ýòîì òåêñò îíòîëîãè÷åí, èáî çíàêè ïðîÿâëÿþò ôåíîìåíû áûòèÿ.
[...] ïðîáóæäåíèå åñòü íå ÷òî èíîå, êàê îñëàáëåíèå äî èçâåñòíîãî óðîâíÿ, äî
óðîâíÿ, ãäå îáíàðóæèâàåòñÿ åñòåñòâåííûé ñòðîé âåùåé, òîãî ðàâíîìåðíîãî
âîëåâîãî íàïðÿæåíèÿ, êîòîðîå áäèòåëüíî óäåðæèâàåò ìèð èëëþçèé îò
âíåçàïíûõ ìåòàìîðôîç è áåññëåäíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ; ïîãðóæåíèå æå â ñîí
åñòü âîçðàñòàíèå ýòîãî íàïðÿæåíèÿ (ñ. 148). Ðåàëüíîñòü ñâîáîäíà îò
ðåçóëüòàòîâ ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ìåòàôèçè÷åñêîå áûòèå êîíå÷íî è
ãàðìîíè÷íî, íî çàïå÷àòëåòü óäà¸òñÿ òîëüêî åãî ôåíîìåí, êîòîðûé â òåêñòå
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ïðèîáðåòàåò íå ñâîéñòâåííóþ åìó â åñòåñòâåííîé æèçíè ñòàòè÷íîñòü,
íåèçìåííîñòü. Ïîýòîìó òåêñò è ôàëüñèôèöèðóåò î÷åâèäíóþ ðåàëüíîñòü,
è ïðîÿâëÿåò ñâåðõúåñòåñòâåííîå áûòèå.
Åù¸ îäíà èäåÿ â ôèëîñîôèè òåêñòà Îòðîøåíêî  ýòî èäåÿ Íåïðîÿâëåííîãî òåêñòà, ôðàãìåíòàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ âñå òåêñòû èñêóññòâà.
Â ýòîé êîíöåïöèè àííèãèëèðóåòñÿ îíòîëîãèÿ, ñîçíàíèå è òåêñòû,
ôèêñèðóþùèå âíóòðåííþþ ðåàëüíîñòü, ïðîÿâëÿåò íå ñòîëüêî îíòîëîãèþ,
ñêîëüêî å¸ ñêðûòûé òåêñò, äåëàÿ õóäîæíèêà íå òâîðöîì ôîðì,
à ñêðèïòîðîì, çíàòîêîì èëè òâîðöîì ÿçûêà, ñèñòåìû çíàêîâ, íåèçâåñòíî,
ñòîÿò ëè çà íèìè äåíîòàòû ïîäâèæíîé ðåàëüíîñòè.
Ìèñòèôèêàöèÿ Êàçèíà  áóääèéñêèé òåêñò, ÿêîáû îáíàðóæåííûé
ïîðòóãàëüñêèì êóïöîì, íåïðî÷èòàííûé, çàòåðÿííûé, íàéäåííûé â ÕIÕ
âåêå è ïåðåâåä¸ííûé íà ÿçûê öèâèëèçàöèè,  ýòî ìîäåëü èñòîðèè ëþáîãî
òåêñòà, óÿçâèìîãî è âåùåñòâåííî, êàê âåùü, íåâíÿòíàÿ äëÿ âëàäåëüöà,
è ñìûñëîâî, ïîòîìó ÷òî ÿçûê ÷èòàòåëÿ íåèçáåæíî äåêîíñòðóèðóåò è çíàêè,
è èõ çíà÷åíèÿ. Àíãëè÷àíèí-ïåðåâîä÷èê íå çíàë íå ãðàììàòèêè ÿçûêà
ãàÿòðè, íî ìûøëåíèÿ ãîâîðèâøèõ íà ãàÿòðè. Âîçìîæíî ëè âîññòàíîâëåíèå èñêîííîãî ñìûñëà òåêñòà? Òàêîé âàðèàíò âîçíèêàåò êàê
âîçìîæíîñòü âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäøåñòâóþùèìè òåêñòàìè, èõ íîâîãî
ïåðåâîäà è êîìïèëÿöèè. Â òàêîì ñëó÷àå íåèçáåæíîå íîâîå èñêàæåíèå ïðåäøåñòâóþùèõ ïåðåâîäîâ-òîëêîâàíèé ìîæåò ñëó÷àéíî ïðèáëèçèòü ê ïðåòåêñòó.
Êàçèí â ïîâåñòè Òàéíû æàëîí¸ðñêîãî èñêóññòâà âûñòðàèâàåò òàêîé ñþæåò:
ñîòíèê Ïàâåë Òóðáèí, êîòîðîìó âîåííûì íà÷àëüñòâîì áûëî ïîðó÷åíî
íàïèñàòü íîâûé ó÷åáíèê äëÿ æàëîí¸ðîâ, è èìåííî êàçà÷üèì îôèöåðîì,
ïîñêîëüêó â êàçàöêèõ âîéñêàõ åù¸ ñîõðàíÿþòñÿ âîèíñêèå óñëîâíîñòè, ìîã
âîñïîëüçîâàòüñÿ îïóáëèêîâàííûì â 1862 ãîäó ïåðåâîäîì Äæåôðè Óîðòîíà.
Îäíàêî èç-ïîä ïåðà Òóðêèíà âûøåë òåêñò ñîâåðøåííîãî èíîãî ñîäåðæàíèÿ,
îöåí¸ííîãî ìèíèñòðîì êàê áðåä, àâòîð êîòîðîãî ëèáî ñóìàñøåäøèé,
è òîãäà åãî íóæíî ïîìåñòèòü â ñóìàñøåäøèé äîì, ëèáî ïîäëåö
è èçìåííèê, àâàíòþðèñò-ôàëüñèôèêàòîð, êîòîðîãî íóæíî âçÿòü ïîä
ñòðàæó. Ïîâòîðèì, ýòà âåðñèÿ îáúÿñíÿåò íåîáõîäèìîñòü ïñåâäîíèìîâ,
ìèñòèôèêàöèé êàê ñëåäñòâèå íåãîòîâíîñòè îáùåñòâà ïðèíÿòü èíûå çàêîíû
ìûøëåíèÿ, èíûå êàðòèíû ìèðà, èíûå òåêñòû î ðåàëüíîñòè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàæäàÿ ýïîõà, êàæäàÿ êóëüòóðà íóæäàþòñÿ â ñâîèõ
òåêñòàõ, è ïîòîìó ïåðåâîäÿò ïðåäøåñòâóþùèå òåêñòû íà ñâîé ÿçûê,
ïîäìåíÿÿ èõ, èñêàæàÿ èçíà÷àëüíûå  íå óêëàäûâàþùèåñÿ â ãðàíèöû
âûó÷åííîãî ðàçóìà  òåêñòû. Òàê, àâòîð ó÷åáíèêà 1859 ãîäà Æàëîí¸ðñêàÿ
àçáóêà ïîëêîâíèêà Òðîÿíîâñêîãî, ñîçäàííûé ïî çàêàçó ñâîåãî âðåìåíè, òîæå
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äîëæåí áûë âîçâûñèòü ñíèæàþùóþñÿ öåííîñòü ñòðîåâîãî âîåííîãî èñêóññòâà â àðìèè ïðóññêîãî òèïà. Ïîñêîëüêó â âîñòî÷íûõ àðìèÿõ èñêóññòâî
ïîñòðîåíèé áûëî âûøå, Òðîÿíîâñêèé âûíóæäåí ññûëàòüñÿ íà Ìàõàáõàðàòó
è äðóãèå èñòî÷íèêè àðèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íî è åãî ó÷åáíèê îñòàëñÿ
ó÷åáíèêîì âíåøíèõ ïðàâèë ñòðîåâîé èãðû. Òóðêèí æå â êíèãå
Òðîÿíîâñêîãî ññûëêè íà äðåâíèå òåêñòû âîñïðèíÿë êàê êîä ïîíèìàíèÿ, êàê
èñòî÷íèê ìèñòè÷åñêèõ ñìûñëîâ àðìåéñêèõ èãð: íå òîëüêî çàïóãèâàíèå
ïðîòèâíèêà èëëþçèåé ïåðåäâèæåíèÿ âîéñê, íå òîëüêî æàëîí¸ðñêîé
êëîóíàäîé îòâëåêàâøåé âðàãà, íî èñêóññòâîì âûñòðàèâàòü è äàæå
ïîðîæäàòü ïðîñòðàíñòâî, îáîçíà÷àÿ åãî ïîñòðîåíèÿìè â ïóñòîòå.
Èòàê, èíòåðïðåòàöèÿ-ïåðåâîä, âåäóùàÿ ê èñêàæåíèþ íà÷àëüíîãî òåêñòà,
ìîæåò è ïðèáëèçèòü ê ïðåòåêñòó. Îäíàêî â ïîâåñòè Îòðîøåíêî âîçíèêàåò
è ìèñòè÷åñêàÿ âåðñèÿ âîçíèêíîâåíèÿ òåêñòîâ íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì ìèñòè÷åñêîé ñèëû ìåòàôèçè÷åñêîãî Íåïðîÿâëåííîãî òåêñòà, ìàòåðèàëèçóþùåãîñÿ, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ ïåðèîäè÷åñêè
â òåêñòàõ ðåàëüíûõ àâòîðîâ. Ïðîôàíèðóÿ ìèñòè÷åñêóþ âåðñèþ æåëàíèåì
ïåðñîíàæà-àâàíòþðèñòà îáúÿñíèòü ïëàãèàò (ñîâïàäåíèå òåêñòà ñâîåé
ïóáëèêàöèè ïîä àâòîðñòâîì âîñòî÷íîãî êîðîëÿ ñ òåêñòîì Òóðêèíà,
õðàíÿùèìñÿ ó åãî ïðàâíóêà), Îòðîøåíêî òåì íå ìåíåå çàèíòåðåñîâàííî
èçëàãàåò âåðñèþ èíâàðèàíòíîãî òåêñòà, ôðàãìåíòàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ âñå
òåêñòû ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû. Òåêñò Ïàâëà Òóðêèíà [...] âîçíèê
ñîâåðøåííî íåçàâèñèìî îò êàêèõ áû òî íè áûëî òåêñòîâ [...] (ñ. 109),
 óòâåðæäàåò Êàçèí, íå òîëüêî ïðèíèìàÿ èìÿ Òóðêèíà è ñóäüáó àâòîðà
òåêñòà, íî âûäóìûâàÿ êîíöåïöèþ åäèíîãî òåêñòà. Ñóùåñòâóþò
íåèçáåæíûå òåêñòû, ïðèðîäà êîòîðûõ òàêîâà, ÷òî îíè ìîãóò áûòü íàïèñàíû
äâàæäû, òðèæäû è ìíîæåñòâî ðàç ñîâåðøåííî íåçàâèñèìûìè äðóã äðóãó
àâòîðàìè. Ýòè òåêñòû íåñìîòðÿ íà ñâîþ âíåøíþþ çàâåðø¸ííîñòü
è êàæóùóþñÿ ñàìîäîñòàòî÷íîñòü, ÿâëÿþòñÿ ëèøü ôðàãìåíòàìè îäíîãî
åäèíñòâåííîãî, ïî-íàñòîÿùåìó ñâÿçíîãî è âñåîáúåìëþùåãî Òåêñòà. Èõ
íåçàâèñèìîñòü äðóã îò äðóãà  èëëþçîðíà, à ñîäåðæàòåëüíîñòü  îáìàí÷èâà,
èáî êàæäûé èç íèõ â îòäåëüíîñòè, áóäó÷è ò¸ìíûì îòðûâêîì,
íåçàêîí÷åííûì ïðåäëîæåíèåì, à èíîãäà òîëüêî âåëè÷åñòâåííîé ìîðôåìîé
èëè áîæåñòâåííûì çíàêîì ïðåïèíàíèÿ, íå íåñ¸ò â ñåáå íè ìàëåéøåé
êðóïèöû òîãî îøåëîìëÿþùåãî ñìûñëà, êîòîðûé âîçíèêàåò ïðè èõ ïîëíîì
ñëèÿíèè â îêîí÷àòåëüíî ïðîÿâèâøåìñÿ è âîèñòèíó çàâåðø¸ííîì Òåêñòå.
Åãî çàãàäî÷íûå ôðàãìåíòû èçâëåêàþòñÿ èç îáëàñòè íåïðîÿâëåííîãî óæå
òûñÿ÷è ëåò íåêîé íåóìîëèìîé ñèëîé, êîòîðàÿ íå ñ÷èòàåòñÿ ñ èíäèâèäóàëüíûìè çàìûñëàìè è óñòðåìëåíèÿìè ðàçíîÿçû÷íûõ àâòîðîâ [...]
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(ñ. 116117). Íåïðîÿâëåííîñòü Åäèíîãî òåêñòà îáúÿñíÿåò íåèçáåæíîñòü
âîçíèêíîâåíèÿ òåêñòîâ: è êîðîëü Ñàëðîø, è ñîòíèê Òóðêèí õîòåëè
íàïèñàòü òåêñò î âîåííîé ïðàêòèêå, íî èìè «îâëàäåëî íåêîå ñâåòîçàðíîå
ñóìàñøåñòâèå», è îíè âîïëîòèëè â ñâîèõ òåêñòàõ ñâåðõïåðñîíàëüíûé
ñìûñë, òîãäà êàê ðàöèîíàëèñòè÷åñêîå ñîçíàíèå îñòà¸òñÿ â ãðàíèöàõ
ïðàêòè÷åñêèõ ñìûñëîâ, è åãî òåêñòû âûðàæàþò ïîâåðõíîñòíûå ñìûñëû
ðåàëüíîñòè.
Âåëèêèå êíèãè ðàçíûõ íàðîäîâ  ýòî ïðîÿâëåíèÿ Åäèíîé êíèãè íà
ìàëûõ ïðîñòðàíñòâàõ: Âñÿêàÿ âîçìîæíîñòü óòðàòû íåèçáåæíîãî òåêñòà,
åãî íåâåðíîå èñòîëêîâàíèå èëè íåòî÷íîå âûïîëíåíèå âûñøåé âîëè
ïåðâîèçáðàííûì àâòîðîì âëåêóò çà ñîáîþ ïîâòîðíîå ïðîÿâëåíèå
íåèçáåæíîãî òåêñòà â äðóãîì ìåñòå, â äðóãîå âðåìÿ, íà äðóãîì ÿçûêå è ïðè
ñîäåéñòâèè äðóãîãî àâòîðà. Âñ¸ áóäåò íàïèñàíî. È âñ¸ áóäåò íàïèñàíî, êàê
îíî äîëæíî áûòü íàïèñàíî (ñ. 118).
Âåðñèÿ íåàâòîðèòåòíîãî ïåðñîíàæà  ýòî òîæå ìèñòèôèêàöèÿ,
ñîêðûòèå àâòîðñòâà ñàìîãî Îòðîøåíêî, ÷òî îáíàðóæèâàåòñÿ ïðîÿâëåíèåì
òîé æå ãèïîòåçû â ýññå-íîâåëëàõ Îòðîøåíêî Òàéíàÿ èñòîðèè òâîðåíèé.
Â íîâåëëå Ãîãîëü è ïðèçðàê òî÷êè ñóäüáîé òåêñòîâ Ãîãîëÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ
èäåè ìåòàôèçè÷åñêîãî, íåâåðáàëüíîãî Áîëüøîãî òåêñòà (Àâüÿêòû Ïàðâû,
Íåïðîÿâëåííîé êíèãè). Ýòî åäèíñòâåííàÿ çàêîí÷åííàÿ è ñîâåðøåííàÿ
Êíèãà, ÷àñòè÷íî èçâåñòíàÿ íûíå æèâóùèì ïî íåêîòîðûì ðàçðîçíåííûì,
íåÿñíûì, äî ïîðû áåññâÿçíûì ôðàãìåíòàì: Íîñ... Îäèññåÿ... Èñêóññòâî
êóëèíàðèè... Çàêàò Åâðîïû... Àâåñòà... Ñïðàâî÷íèê ï÷åëîâîäà...
Ìàõàáõàðàòà... (ñ. 168).
Òåêñò  òâîðåíèå õóäîæíèêà, íî õóäîæíèê â ñîçäàíèè òåêñòà âëåêîì
ìåòàôèçè÷åñêîé ñèëîé, íå ðàçóìîì, à èíòóèöèåé, ïîáóæäàþùåé íà÷èíàòü è
êîí÷àòü òåêñò, äåëàþùåé èç õóäîæíèêà ôèêñàòîðà, ñêðèïòîðà. Îòðîøåíêî
öèòèðóåò ïèñüìî Ãîãîëÿ Ñ. Øåâûð¸âó: Åñòü ãîëîñ, ïîâåëåâàþùèé íàì,
ïåðåä êîòîðûì íè÷òîæåí íàø æàëêèé ðàññóäîê [...], äîêàçûâàÿ, ÷òî [...]
áîæåñòâó íåò íèêàêîãî äåëà äî òîãî, êàê ïðîäâèãàåòñÿ ðàáîòà. Îíî ÿâèòñÿ â
íåêóþ ôàíòàñòè÷åñêóþ ìèíóòó, è ñî÷èíèòåëþ «ïî÷óâñòâóåòñÿ ãëóáèíîþ
äóøè», ÷òî ðàáîòà, äàæå åñëè îíà ñîâåðøåííî íèêàê íå ïðîäâèãàëàñü,
áëåñòÿùå çàêîí÷åíà (ñ. 169). Òàê, â ïðîöåññå íàïèñàíèÿ Êîëÿñêè âíåçàïíî
èñ÷åçëà èëëþçèÿ íåçàêîí÷åííîñòè, è Ãîãîëü ïîñòàâèë òî÷êó â ôàáóëüíî
íåçàêîí÷åííîì òåêñòå, òîãäà êàê èëëþçèÿ çàâåðøåíèÿ çàìûñëà Ì¸ðòâûå
äóøè áûëà ðàçðóøåíà íåîáúÿñíèìûì ÷óâñòâîì, ÷òî âòîðàÿ ÷àñòü íå
ñîîòâåòñòâóåò Íåïðîÿâëåííîìó òåêñòó, è íåïîäàòëèâûé ôðàãìåíò Àâüÿêòû
Ïàðâû óíè÷òîæàåòñÿ àâòîðîì.
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Îòðîøåíêî äåêëàðèðóåò íå èñòèíó ñëîâà (ÿçûê ëèøü ïðîâîäíèê, à íå
âûðàçèòåëü ñêðûòûõ ñóùíîñòåé, ïîýòîìó åñòü ìíîæåñòâî ÿçûêîâ), à áîëåå
áëèçêîå ê áûòèþ âíåäèñêóðñèâíîå ìûøëåíèå è âíåâåðáàëüíîå âîñïðèÿòèå
ðåàëüíîñòè, êîòîðîå â òåêñòå íàõîäèò âîïëîùåíèå, èñêàæàÿ èëè íå
â ïîëíîòå ïðîÿâëÿÿ áûòèå. Â ïðîçå Îòðîøåíêî ïîÿâëÿåòñÿ îáðàç àâòîðàïîâåñòâîâàòåëÿ, îáðåòàþùåãî áëèçêîå áóääèñòñêîìó ïðîñâåòë¸ííîå,
ïîçíàâøåå çàïðåäåëüíóþ ðåàëüíîñòü ñîçíàíèå (Êîðîëåâñòâî Áóòàí... áåç
äàòû â Ïðèëîæåíèè ê ôîòîàëüáîìó; ëåêòîð, ïðîèçíîñÿùèé ëåêöèþ
â Áóòàíå ïåðåä ìîíàõàìè, íà íåïîíÿòíîì èì ÿçûêå: ß áóäó ïðîèçíîñèòü
ñëîâà, êîòîðûå íóæíî ñëóøàòü ìíîæåñòâîì ÷óòêèõ óøåé, èñïîëíåííûõ
ïóñòîãî óñåðäèÿ (ñ. 45) â ïîâåñòè Ïî÷åìó âåëèêèé òàìáóðìàæîð íåíàâèäåë
ïóòåøåñòâèÿ). Ïîçèöèÿ îòñòðàíåíèÿ äà¸ò ñîâðåìåííîìó àâòîðó èñòèíó
î âðåìåíè è ñìåðòè, îáåññìûñëèâàþùèõ ëþáûå ôåíîìåíû æèçíè, è ïîòîìó
îí îáðå÷¸í íà ôèêñàöèþ, íà çàïèñûâàíèå òåêñòîâ, ÿâèâøèõñÿ åìó
áåçîò÷¸òíî è áåñöåëüíî.
Streszczenie
Mistyfikacja i demistyfikacja tekstu
w powieci W³adys³awa Otroszenki Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè
Autorka artyku³u zbada³a metatekstow¹ strukturê, subiektywn¹ organizacjê i budowê fabu³y powieci wspó³czesnego rosyjskiego prozaika W³adys³awa Otroszenki Ïåðñîíà âíå äîñòîâåðíîñòè.
Zainteresowa³a j¹ mistyfikacja tekstowej realnoci jako autorska strategia i przebieg fabu³y pozwalaj¹cy
postawiæ pytanie o stosunek rzeczywistoci do tekstu w twórczoci literackiej. Autorka zwróci³a te¿
uwagê na pogranicznoæ estetyki Otroszenki, tj. po³¹czenie modernistycznej mistyfikacji tekstu, wyra¿aj¹cej tajemnicê Bytu, z jego postmodernistyczn¹ demistyfikacj¹, przejawiaj¹c¹ siê w grze znaków.

Summary
The mystification and demystification of the text
in the novel of Vladislav Otroshenko The Person beyond Authenticity
The article explores the metatextual structure, subject organization, and the plot in the novel of
the modern Russian writer Vladislav Otroshenko called The Person beyond Authenticity. The
subject of the research is the mystification of textual reality as the authors strategy and the story line
that allows the writer to pose a problem of the correlation of reality and the text in the works of art.
The aesthetics of Otroshenko is found to be borderline: it combines the modernist mystification of the
text as manifestation of the mystery of Being and postmodernist demystification of the text as the
play of signs.
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Proza rosyjska na scenach polskich po roku 1989.
Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego
Zbrodniê i karê sprowadzi³bym do wielkiego dialogu Porfirego i Raskolnikowa,
do jednego z najbardziej fascynuj¹cych duetów, jakie zna literatura.
Z tego, co ta dwójka wyg³asza, da³oby siê wykroiæ traktat filozoficzny.
Porfiry jest zakochany w zabójcy, obaj s¹ nawzajem zafascynowani sob¹,
z czasem wiêzieñ nie mo¿e ¿yæ bez stra¿nika, stra¿nik bez wiênia [...]1

W epice Dostojewskiego (powieciach, mikropowieciach czy opowiadaniach)
doæ wczenie dostrze¿ono wiele walorów dramaturgicznych, zawartych m.in.
w konstrukcji fabu³y, vis dramatica bohaterów, formie i jakoci dialogów. Jednak¿e on sam, poza nielicznymi  zreszt¹ niezrealizowanymi  planami, nie poszukiwa³ teatru dla sprawdzenia swojego talentu dramaturga. To teatr odszuka³ Dostojewskiego, wprowadzi³ jego dzie³o na scenê. Chyba ¿aden z prozaików nie znalaz³
siê nigdy w podobnej sytuacji i nie zaj¹³ tak specyficznego miejsca w wiadomoci
historycznoliterackiej i teatralnej. Adaptacje prozy innych autorów s¹ na ogó³
sporadycznymi, jednostkowymi wydarzeniami (poza  byæ mo¿e  Mistrzem
i Ma³gorzat¹ Bu³hakowa, który to utwór przyci¹ga sw¹ magicznoci¹) w porównaniu z prowokacj¹ i fascynacj¹, której ulegaj¹ zarówno teatr, jak i film wobec
Zbrodni i kary, Idioty, Braci Karamazow2.
Dla wielu literaturoznawców, ale i ludzi teatru sceniczna adaptacja prozy to
kwestia dyskusyjna. Jedno stanowisko g³osi, i¿ adaptacja jest wyborem z pierwowzoru  zawsze wiêc pojawiæ siê mo¿e zarzut, i¿ adaptator wybra³ nie to, co
nale¿y. Drugie z kolei stwierdza, i¿ adaptacje powieci s¹ z regu³y brykami. Teatr
karmi¹cy siê adaptacjami wielu uwa¿a za chory. Powieæ jest rodzajem tabu3 .
Sam Dostojewski tak¿e podkrela³ ró¿nice miêdzy powieci¹ a dramatem,
akcentuj¹c nieprzek³adalnoæ tych form; w licie do W. D. Oboleñskiej pisa³: Jest
1
2
3

A. Rudnicki, Niebieskie kartki, Raskolnikow w kwietniu 1964, wiat z 10 maja 1964.
Por. A. Krupski, Dostojewski w teatrze polskim (19581975), Wroc³aw 1988.
M. Fik, Co mo¿na ocaliæ z Dostojewskiego w teatrze, Twórczoæ 1972, nr 1.
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jaka tajemnica sztuki, która sprawia, ¿e forma epicka nigdy nie znajdzie swego
odpowiednika w formie dramatycznej4.
A przecie¿ sceniczne adaptacje utworów prozatorskich s¹ czêste; stanowi¹
bowiem wyzwanie dla re¿ysera  co wybraæ, jak pokazaæ, jak prze³o¿yæ narracjê
na sceniczny dialog? Erwin Piscator, wybitny niemiecki re¿yser teatralny, reformator i teoretyk wspó³czesnego teatru, pisa³: Nigdy nie mog³em zrozumieæ, dlaczego
w ogóle problem adaptacji powieci na scenê wywo³uje jakie spory. Nazywanie
adaptacji herezj¹ jest równoznaczne z ignorowaniem istotnych róde³ tego odwiecznego zjawiska, jakim jest teatr. Czy opowieæ, legenda, podanie ludowe nie
by³y, tak jak taniec i pantomima  jednym z praróde³ dramatu? Tragedia grecka
by³aby nie do pomylenia bez Homera. Teatr chiñski  owa ksi¹¿ka mówiona
 nie jest niczym innym jak dramatyzacj¹ materia³u epickiego5.
Nale¿y zatem przyj¹æ za³o¿enie, ¿e adaptacja utworu prozatorskiego jest w stosunku do pierwowzoru zjawiskiem autonomicznym, a tekst literacki pe³ni w tym
wypadku jedynie rolê zarysu scenariusza, który dopiero re¿yser teatralny bêdzie
pisa³  wraz ze swymi wspó³pracownikami: aktorami, scenografami, muzykami.
Ze wszystkich wielkich powieci rosyjskich to w³anie Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego jest t¹, po któr¹ najczêciej siêgaj¹ re¿yserzy teatralni, tak¿e
polscy6. Pocz¹wszy od roku 1958 utwór ten doczeka³ siê kilkudziesiêciu scenicznych adaptacji w naszym kraju7, w tym ponad dwudziestu po roku 1989. Jest to
bowiem najbardziej teatralna powieæ ze wszystkich utworów tego pisarza ze
wzglêdu na konstrukcjê fabu³y, obrazowoæ postaci, dramaturgiê dialogowych
spiêæ. Jak stwierdzi³ W³odzimierz Niemirowicz-Danczenko, Dostojewski Pisze
jak romansopisarz, ale myli jak dramaturg, a jego wyobrania ma walory sceniczne. Wydaje siê, ¿e najpe³niej ow¹ sceniczn¹ wyobraniê mo¿na zauwa¿yæ we Wsi
Stiepañczykowo i jej mieszkañcach, lecz sporód wielkich powieci najchêtniej
i ajczêciej transponowano na scenê historiê Raskolnikowa8. Z jednej strony jest
to powieæ spo³eczna  biedny student chce zapewniæ sobie minimum egzystencji,
z drugiej  to dramat postaw i racji moralnych. Traktat o prawie do zbrodni
w imiê wy¿szych (jakich?!) racji.
4
5
6

F. Dostojewski, Listy, prze³. Z. Podgórzec i R. Przybylski, Warszawa 1979.
E. Piscator, Adaptacja powieci na scenê, Dialog 1957, nr 3.
Wydana w 1866 r. powieæ by³a jeszcze w XIX wieku adaptowana w Rosji na scenê dwukrotnie; w Polsce miêdzywojennej wystawiano j¹ 5 razy.
7 Wczeniej Dostojewski ze sw¹ psychologiczno-filozoficzno-moraln¹ koncepcj¹ wiata, specyficznym stosunkiem do problematyki spo³ecznej, do zagadnienia w³adzy i rewolucji nie móg³
 w ówczesnym dogmatycznie sformu³owanym programie ¿ycia teatralnego  byæ brany pod uwagê. W gdañskim Teatrze Wybrze¿e 6 grudnia 1958 r. Zbrodnia i kara rozpoczyna trwaj¹c¹ do dzi
historiê teatralnych inscenizacji.
8 Cyt. za: A. Krupski, op. cit., s. 1415.
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Polskie inscenizacje utworu Dostojewskiego, tak¿e te wystawione w ostatnim
dwudziestoleciu, podzieliæ mo¿na na dwa typy: na te, które bazuj¹ na dialogu, na
starciu siê racji osobowoci Raskolnikowa i ledczego Porfirego Pietrowicza oraz
te, które za podstawê bior¹ inne, drugorzêdne pod wzglêdem fabularnym, w¹tki
powieci. Oba typy inscenizacji maj¹ w polskiej tradycji teatralnej bogat¹ historiê,
ale przyznaæ trzeba, i¿ re¿yserów interesowa³ przede wszystkim intelektualny
pojedynek miêdzy Rodionem a Porfirym, a inne w¹tki powieci traktowane by³y
marginalnie. Jedynie w dwóch spektaklach  Zygmunta Hubnera (1958) i nawi¹zuj¹cym do niego w pewien sposób przedstawieniu Adama Hanuszkiewicza (Teatr Powszechny, Warszawa 1964)  pojawia³y siê, jako istotne, inne postacie
powieci. Szczególne kontrowersje wywo³a³a inscenizacja Hanuszkiewicza, wykorzystuj¹ca technikê filmowo-telewizyjn¹, choæ wiêkszoæ innowacji krytyka przyjê³a pozytywnie.

1. Zbrodnia i kara na dwóch aktorów
Skupienie istoty spektaklu na dyskursie dwóch osobowoci: Raskolnikowa
i ledczego
Pofrirego Pietrowicza pojawi³o siê ju¿ w inscenizacjach miêdzywojennych.
Przywo³aæ tu trzeba adaptacjê Leona Schillera z roku 1934 (Teatr Polski, Warszawa) z Aleksandrem Zelwerowiczem w roli Porfirego9. Pan Leon Schiller [...]
poj¹³ dzie³o Dostojewskiego trafnie [...]. Najwa¿niejsze jest to, ¿e dramat Raskolnikowa ukaza³ siê widzowi ze strony najistotniejszej, konfliktu miêdzy si³ami
a zamiarami10.
Wród wystawieñ okresu powojennego nale¿y wspomnieæ spektakl wyre¿yserowany przez Kazimierza Brejdyganta (O winie, karze i zmartwychwstaniu przez
mi³oæ, Stara Prochownia, Warszawa 1976) oraz inscenizacjê Andrzeja Wajdy
(Zbrodnia i kara, Teatr Stary, Kraków 1984).
Pierwsza z tych adaptacji koncentruje siê wokó³ konfliktów i problemów
trzech postaci: Raskolnikowa, Porfirego i Soni  eksponuj¹c przede wszystkim
polemikê g³ównego bohatera z sêdzi¹ ledczym, a rolê Soni sprowadza do podsumowania poszczególnych scen, poetyckiego komentarza w postaci specjalnie na
potrzeby przedstawienia skomponowanych ballad, piewanych przez £ucjê Prus.
9 Dla tej roli warto by³o sztukê wystawiæ  pisa³ T. Boy-¯eleñski. Zob. idem, Pisma,
t. XXV, Warszawa 1968, s. 348.
10 W. Syruczek, Wina i kara, Tygodnik Ilustrowany z 15 kwietnia 1934.

248

Ma³gorzata Semczuk

Druga z kolei, rozgrywaj¹ca siê na niewielkiej przestrzeni i dla ma³ej widowni,
sta³a siê dla polskiego teatru wyznacznikiem interpretacyjnym dzie³a Dostojewskiego. Przedstawienie [...] budowane jest w g³¹b, do rodka, skupione wy³¹cznie
na penetracji wnêtrza cz³owieka, badaniu jego mo¿liwoci psychicznych, moralnych... Na ods³anianiu tego, co niejasne, niewiadome i niegotowe, by pe³niej
poznaæ i zrozumieæ kondycjê cz³owieka, która wydaje siê absolutnie nielogiczna11. Adaptacja ta, bêd¹ca ostatni¹ czêci¹ Wajdowskiego tryptyku, jeli chodzi
o przenoszenie prozy Dostojewskiego na scenê12, opiera³a siê przede wszystkim
na wspania³ych kreacjach aktorskich (Raskolnikowa gra³ Jerzy Radziwi³owicz,
a Porfirego Jerzy Stuhr) oraz wspaniale dobranej scenografii Krystyny Zachwatowicz.
W tym duchu zrealizowana zosta³a w roku 2001 w Teatrze Rozrywki
w Chorzowie inscenizacja Bogdana Cioska (premiera 9 marca 2001). Oparto j¹ na
dialogu Raskolnikowa (Maciej Stuhr) i Nieznajomego (Henryk Talar). Re¿yser
ukazuje epizod z epilogu powieci: od pope³nienia morderstwa up³ynê³o ju¿ pó³tora
roku, Raskolnikow od 9 miesiêcy przebywa na Syberii. Punktem wyjcia spektaklu jest ten fragment, w którym bohater podczas Wielkiego Tygodnia trafia do
wiêziennego szpitala i tam ni swój apokaliptyczny sen. Nawiedzaj¹ go wspomnienia z okresu pope³nienia zbrodni. Ich uosobieniem staje siê Nieznajomy  osoba
stworzona z wielu bohaterów powieci: Swidrygaj³owa, Porfirego i Soni. Ta na
wpó³realna postaæ przypomina Rodionowi o zbrodni: prowadzi z nim rozmowy,
zmusza do prze¿ycia raz jeszcze ca³ej sytuacji, a w finale czyta mu Ewangeliê.
Nieznajomy staje siê punktem, wokó³ którego organizuje siê ca³a egzystencja
g³ównego bohatera, pe³ni on jednoczenie funkcjê jego sumienia. Wy³ania siê
z zakamarków szpitalnej celi w urzêdniczym ubraniu, z dokumentami pod pach¹,
w lni¹cym szlafroku, z pistoletem w rêku lub w bia³ej koszuli. Henryk Talar gra
Nieznajomego jako natrêtnego demona: Talar gra lady i smaki, jakie pozostawili
w miertelnie pokrêconym mózgu Raskolnikowa wszyscy13.
To, co siê dzieje na scenie, to czêciowo nocne majaczenie, a czêciowo
wiadoma retrospekcja cz³owieka odtwarzaj¹cego swój zbrodniczy czyn i usi³uj¹cego racjonalnie dociec, czy zas³u¿y³ na karê. Wszystko rozgrywa siê jedynie w
duszy Raskolnikowa, który stwarza wra¿enie cz³owieka przygniecionego ciê¿arem
zbrodni.

11

B. Mamoñ, Zbrodnia i kara w inscenizacji Andrzeja Wajdy, Tygodnik Powszechny
z 21 padziernika 1984.
12 Wczeniej by³y Biesy  1971, potem Nastazja Filipowna  1977.
13 R. Paw³owski, B³ysk olinionego kciuka, Dziennik Polski z 13 marca 2001.
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Maciej Stuhr  po wystêpach kabaretowych i w filmach komediowych  mia³
okazjê ujawniæ tu swój talent dramatyczny. By³ to jego sceniczny debiut, ale i rola
symboliczna w karierze: Przez ten w³anie utwór zachwyci³em siê teatrem. Jako
dziecko kilkadziesi¹t razy ogl¹da³em spektakl Wajdy z Radziwi³owiczem. Jego g³os
brzmia³ mi w uszach, kiedy czyta³em tê rolê. Mia³em nawet obawê, czy uda mi siê
uwolniæ od jego interpretacji [...]. W³o¿y³em w swoj¹ role wiele serca14.
Czy m³ody aktor sprosta³ zadaniu  to kwestia dyskusyjna. Jedna z recenzentek, doceniaj¹ca jego talent aktorski, zauwa¿y³a, i¿ Maciej Stuhr potrafi zmieniaæ
siê nie do poznania. Zaciniête szczêki, wydatne usta zwiniête w w¹ska szparkê,
oczy pe³ne gniewu  to Raskolnikow dziel¹cy ludzi na dwie kategorie, przyznaj¹cy
sobie prawo ³amania zasad. Pow³ócz¹cy nogami, z g³ow¹ schowan¹ w ramionach,
z b³yskiem ob³êdu w oku  to Raskolnikow zaszczuty i wyobcowany. Podnosz¹cy
g³owê przy czytaniu Ewangelii  to Rodion w momencie aktu ³aski, budz¹cy siê
z nadziej¹ na nowe ¿ycie15.
Ale by³y i opinie negatywne. Choæ bowiem Stuhr idealnie pasowa³ do kreowanego przez siebie bohatera (np. wiekowo  mia³, jak Raskolnikow, 24 lata), to
jednak nie do koñca udwign¹³ ciê¿ar powierzonej mu roli. W tym czasie brakowa³o mu po prostu dowiadczenia aktorskiego. Nie dziwi zatem stwierdzenie
innego recenzenta, i¿ mimo talentu Stuhra, Pierwsze skrzypce w spektaklu gra³
jednak Henryk Talar  charyzma i warsztat tego aktora wystarcz¹, by w jego
wykonaniu nawet czytanie Biblii zyska³o na atrakcyjnoci16. Nada³ on swojemu
bohaterowi niezbêdn¹ wielowymiarowoæ i wieloznacznoæ. Z ³atwoci¹ przeistacza³ siê i zmienia³. Z ka¿dej postaci, które nawiedzaj¹ Raskolnikowa, wydoby³
ró¿ne cechy i stworzy³ z nich jednolit¹, gron¹ postaæ.
Pomiêdzy wystêpuj¹cym na scenie duetem rozgrywa siê co na kszta³t psychodramy. Re¿yser zrezygnowa³ w³aciwie z warstwy fabularnej na rzecz elementów psychologicznych. Podkrela to scenografia  przestrzeñ spektaklu zosta³a
zaprojektowana na wzór dusznego koszmaru, który nawiedzaæ mo¿e cz³owieka
cierpi¹cego na klaustrofobiê. Pokój studenta do z³udzenia przypomina wiêzienn¹
celê  na scenie stoi jedynie ³ó¿ko, krzes³o i nocna szafka. Ca³oæ inscenizacji
utrzymana jest w mrocznej, przygnêbiaj¹cej atmosferze, która zdaje siê podkrelaæ psychiczne i moralne rozterki g³ównego bohatera.
14 [PAP], Premiera arcydzie³a, Dziennik Internetowy z 5 marca 2001. Nie mo¿na siê dziwiæ
tym obawom, albowiem klasyka polskiej teatralnej interpretacji Zbrodni i kary na dwóch aktorów
to w³anie spektakl w re¿yserii Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie (1984), w którym
Raskolnikowa gra³ Jerzy Radziwi³owicz, a Porfirego Jerzy Stuhr. Co prawda, by³o tam jeszcze
kilka postaci, ale zosta³y one potraktowane epizodycznie.
15 D. Lubina-Cipiñska, B³ysk talentu, Rzeczpospolita z 12 marca 2001.
16 D. Mrówka, Premiera w teatrze Rozrywki, Dziennik Ba³tycki z 13 marca 2001.
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2. Raskolnikow jako bohater epizodyczny
Przyk³adem interpretacji opartej na eksponowaniu innych ni¿ Raskolnikow
bohaterów powieci Dostojewskiego mog¹ byæ dwa spektakle: telewizyjna realizacja w re¿yserii Leszka Wosiewicza Dunia (premiera w Teatrze Telewizji 15 lutego 1993) oraz przedstawienie w warszawskim Teatrze Powszechnym w re¿yserii Andrzeja Domalika Swidrygaj³ow (premiera 4 czerwca 2000).
Wczeniej tym torem poszed³ Jan widerski, realizuj¹c na potrzeby Teatru
Telewizji monodram Marmie³adow (1971). Aktor sam wybra³, opracowa³ i zaadaptowa³ tekst, ukazuj¹cy historiê rozk³adu rodziny z powodu alkoholizmu. Temat rodziny Marmie³adowów nie tylko nies³ychanie pog³êbia³ ogólny tragiczny
koloryt Zbrodni i kary, lecz jednoczenie wi¹za³ powieæ z jednym z tematów
postêpowej myli spo³ecznej17. Opowieæ Marmie³adowa o s³aboci i za³amaniach
cz³owieka, próbach podwigniêcia siê i ponownych upadkach, by³a ogromnym
wyzwaniem dla aktora. Przyznaæ trzeba, i¿ widerski zagra³ to koncertowo. Jedna
z recenzentek pisa³a: Zachwyci³ mnie ów przedziwny koncert na twarz i rêce.
Twarz! ¯yj¹c¹, bogat¹, rozrastaj¹c¹ siê w oczach. [...] Twarz nie ilustruje tekstu
i tekst nie ilustruje twarzy. To jest jedynie ¿ywio³ uchwycony w formê. Nie mogê
napisaæ, ¿e aktor gra. Bo to b y ³ Marmie³adow18.
Podobnym torem poszed³ Wosiewicz  swoj¹ adaptacjê ograniczy³ do epizodycznego w powieci w¹tku: g³ówn¹ osob¹ uczyni³ siostrê Raskolnikowa, Duniê,
najczêciej w ogóle pomijan¹ w inscenizacjach teatralnych. Jej oczami ogl¹damy
pierwszy etap wewnêtrznego zmagania siê Rodiona ze swym czynem  dziwn¹
i niepokoj¹c¹ otoczenie melancholiê, dra¿liwoæ, ataki histerii.
W swojej powieci Dostojewski kilkakrotnie podkrela³ podobieñstwo miêdzy
rodzeñstwem  zarówno fizyczne, jak i charakterologiczne. Byæ mo¿e to powinowactwo dusz zainspirowa³o Wosiewicza. Dunia Raskolnikow te¿ ociera siê
o zbrodniê  strzela do swego krzywdziciela Swidrygaj³owa. Nie tylko jednak nie
potrafi zabiæ cz³owieka, ale te¿ nie mo¿e zrozumieæ racji brata mordercy. A przecie¿ na ten konflikt racji nak³ada siê wielka wzajemna mi³oæ rodzeñstwa.
Ten wielce udany spektakl, w du¿ej mierze dziêki bardzo dobrej obsadzie19
i piêknym zdjêciom Marka Edelmana, jest dowodem na to, ¿e proza Dostojewskiego mo¿e byæ dla twórców teatralnych niewyczerpanym ród³em inspiracji
 nawet jeden w¹tek, wybrany z powieci tak bogatej i wielowarstwowej, mo¿e
17
18
19

L. Grossman, Dostojewski, prze³. S. Pollak, Warszawa 1968, s. 323.
M. Palatyñska, Aktor  postaæ  cz³owiek, ¯ycie Literackie 1972, nr 10.
M.in.: Joanna Trzepieciñska  Dunia, Grzegorz Damiêcki  Raskolnikow, Jan Nowicki
 Swidrygaj³ow, Anna Seniuk  Maria Pietrowna, Jan Peszek  £u¿yn.
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pos³u¿yæ za fundament udanego przedstawienia. A jeli jeszcze wykorzysta siê
rodki audiowizualne: du¿o plenerów, dynamiczne zdjêcia robione kamer¹ bez
statywu, filmowy sposób narracji, w którym dialog podporz¹dkowany zostaje
obrazowi  otrzymujemy dzie³o godne uwagi i refleksji.
Domalik z kolei, który ma na swym koncie niemal dziesiêæ istotnych realizacji
teatralnych i filmowych ró¿nych tekstów rosyjskich autorów (m.in. To³stoja, Czechowa, Gorkiego), wykreowa³ tym razem portret jednego cz³owieka  Swidrygaj³owa. Mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ inscenizacja ta przygotowana by³a dla konkretnego aktora, Janusza Gajosa (to on jest tytu³owym Swidrygaj³owem), który
zreszt¹ wywi¹za³ siê ze swego zadania znakomicie20.
Re¿yser wykorzysta³ w spektaklu tylko te sceny powieci, w których pojawia
siê Swidrygaj³ow. Adaptacja jest tak skonstruowana, by centraln¹ postaæ i sprawê
Swidrygaj³owa przedstawiæ poprzez dialogi Raskolnikowa i Duni oraz Raskolnikowa i Soni, a przede wszystkim monologi samego Swidrygaj³owa. Raskolnikow jest
tu jedynie adresatem monologu tytu³owego bohatera; nie poznajemy bli¿ej ani jego
charakteru, ani nie obserwujemy moralnych rozterek. Dunia i Sonia s¹ tak¿e
zarysowane fragmentarycznie.
Swidrygaj³ow  owdowia³y ziemianin, rozpustnik, ob³udnik, hazardzista
 przybywa do Petersburga wiedziony wielk¹ namiêtnoci¹ do siostry Raskolnikowa, Awdotii Romanowny, która zatrudnia³ na wsi jako guwernantkê. Zarzucano
mu, ¿e przyczyni³ siê do mierci 15-letniej dziewczyny, lokaja, ¿e zabi³ starsz¹ od
siebie o piêæ lat ¿onê. Ale potrafi³ te¿ byæ dobry i szlachetny  pokry³ koszty
pogrzebu matki Soni, pomóg³ biednej dziewczynie wyjæ z rynsztoka. Z moralnego punktu widzenia mo¿e byæ zatem uznany za postaæ niejednoznaczn¹ (choæ
niew¹tpliwie elementy negatywne przewa¿aj¹). Tê w³anie niejednoznacznoæ stara³ siê uwypukliæ w swojej inscenizacji Domalik. Gajos przez pó³torej godziny
(tyle bowiem trwa spektakl) ods³ania tajniki duszy Arkadiusza Iwanowicza. Gajos gra Swidrygaj³owa koncertowo, delikatnie, wychwytuj¹c wszelkie niuanse, nie
pozwalaj¹c sobie na szar¿e, przez ca³y czas z dystansem wobec siebie i postaci21.
W efekcie obserwowaæ mo¿emy swoist¹ psychodramê, ukazuj¹c¹ ludzi ow³adniêtych potê¿nymi namiêtnociami. Tytu³owy bohater to jedna z najciemniejszych
postaci prozy Dostojewskiego. To cz³owiek nieszczêliwy, który prze¿y³ kawa³ ¿ycia
i zorientowa³ siê, ¿e nie wie, co z tym ¿yciem zrobiæ dalej. Sam re¿yser wspomina³:
Swidrygaj³ow zainteresowa³ mnie jako osoba, która straci³a sens ¿ycia22 . Wydaje
20 Janusz Gajos za tê rolê otrzyma³ Feliksa  najwa¿niejsz¹ sto³eczn¹ nagrodê teatraln¹, przyznawan¹ najlepszemu aktorowi sezonu.
21 E. Zieliñska, Koncertmistrz, Rzeczpospolita z 5 wrzenia 2000.
22 [TW], Koncert Gajosa, Gazeta £ódzka z 20 listopada 2000.
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siê, i¿ w swoim spektaklu chcia³ nakreliæ, jak mo¿na próbowaæ ten sens odzyskaæ. A tak¿e, pod¹¿aj¹c za Dostojewskim, pokazaæ, i¿ wobec wczeniejszych
win i b³êdów jest to niemo¿liwe.

***
Dlaczego warto przygl¹daæ siê adaptacjom teatralnym Zbrodni i kary czy te¿
innych utworów Dostojewskiego i w ogóle transponowaniu prozy na scenê? S¹dziæ
mo¿na, i¿ przede wszystkim dlatego, i¿ mimo widocznego rozwoju teatrologii i zainteresowania nauki o literaturze problematyk¹ teatraln¹, zjawisko adaptacji tekstów
prozatorskich pozostaje  z punktu widzenia teoretycznego  wci¹¿ tematem traktowanym marginalnie. O ile bowiem zjawisko adaptacji filmowej doczeka³o siê stosunkowo du¿ej iloci prac teoretyczno-analitycznych, o tyle problem adaptacji prozy na
scenê teatraln¹ wci¹¿ ogranicza siê przede wszystkim do ogl¹dania i oceniania.
I nie ma tu znaczenia, czy jest siê zwolennikiem teatralnej teorii dramatu (realizacja
sceniczna nie jest to¿sama z tekstem utworu), czy te¿ nie.
Ðåçþìå
Ðóññêàÿ ïðîçà íà ïîëüñêîé ñöåíå, ïîñëå 1989 ãîäà.
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå Ô¸äîðà Ì. Äîñòîåâñêîãî
Èç âñåõ âåëèêèõ ðóññêèõ ðîìàíîâ èìåííî Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå Ô¸äîðà
Ì. Äîñòîåâñêîãî ÿâëÿåòñÿ ðîìàíîì ê êîòîðîìó íàèáîëåå ÷àñòî îáðàùàþòñÿ òåàòðàëüíûå
ïîñòàíîâùèêè, â òîì ÷èñëå è ïîëüñêèå.
Íà÷èíàÿ ñ 1958 ã. òåàòðàëüíûå èíñöåíèðîâêè ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïîÿâëÿëèñü
ìíîãîêðàòíî íà íàøèõ ñöåíàõ (ïîñëå 1989 ã. ñâûøå äâàäöàòè ðàç), ÷òî è åñòåñòâåííî, èáî
èìåííî ýòîò ðîìàí ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíñòðóêöèè ôàáóëû, îáðûñîâêè ëèö, äðàìàòóðãèè
äèàëîãîâ, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå òåàòðàëüíûì èç âñåõ ïðîèçâåäåíèé Äîñòîåâñêîãî.
Ïîëüñêèå èíñöåíèðîâêè ðîìàíà Äîñòîåâñêîãî, îñîáåííî òå, êîòîðûå ñòàâèëèñü
â ïîñëåäíåå äâàäöàòèëåòèå, ìîæåì ðàçäåëèòü íà: (1) ïîñòàíîâêè áàçèðóþùèå íà äèàëîãå,
êîíôëèêòå ìåæäó ïðîâäîé Ðàñêîëüíèêîâà è ïðîâäîé ñóäüè Ïðîôèðèÿ Ïåòðîâè÷à; (2)
ïîñòàíîâêè îñíîâàííûå íà âòîðîñòåïåííûõ ñþæåòàõ è ìîòèâàõ ðîìàíà.
Summary
Russian prose on the Polish stage after 1989. Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky
Crime and Punishment focuses on the mental anguish and moral dilemmas of Rodion Raskolnikov, who strives to be an extraordinary being, believing that murder is permissible in pursuit of
a highter purpose. The following paper focused on the analysis of work by the two types playwrights,
based on Crime and Punishment.
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Chrzecijañskie przes³anie prozy W³adimira Maksimowa
Zadaniem niniejszego artyku³u bêdzie próba udowodnienia, ¿e baz¹ i fundamentem prozy jednego z najwybitniejszych przedstawicieli trzeciej fali emigracji
rosyjskiej, W³adimira Maksimowa, jest filozofia chrzecijañska. Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad czynnikami, które wp³ynê³y na ukszta³towanie chrzecijañskiej
orientacji Maksimowa jako pisarza i cz³owieka. Nie bez znaczenia pozostaje fakt,
¿e wiara nie by³a dla autora Siedmiu dni tworzenia czym darmo danym, zdobytym w procesie wychowania czy wykszta³cenia. Póniejszy redaktor emigracyjnego kwartalnika Kontynent wiedzê zdobywa³ nie w szko³ach i na uniwersytetach,
lecz podczas swej tu³aczki po ZSRR. Liczne pobyty w domach dziecka i koloniach dla nieletnich przestêpców kryminalnych, praca na budowach i w ko³chozach okaza³y siê dlañ prawdziw¹ lekcj¹ ¿ycia. Zderzenie pisarza ze z³em, wiatem
bez Boga i wartoci zasadniczo wp³ynê³o na poszukiwanie alternatywnej rzeczywistoci opartej na piêknie, wierze, mi³oci, dobru i nadziei. Wybór przez Maksimowa drogi wiod¹cej ku Bogu by³ dobrowoln¹ i wiadom¹ decyzj¹ cz³owieka poszukuj¹cego prawdy. Istotny wp³yw na kszta³towanie siê chrzecijañskiego
wiatopogl¹du pisarza mia³a niew¹tpliwie twórczoæ Fiodora Dostojewskiego.
Niemal wszyscy pisarze mojego pokolenia zaczêli wierzyæ w Boga dziêki Fiodorowi Dostojewskiemu1  przyzna³ po latach Maksimow. W innym wywiadzie
powiedzia³: Dostojewski pierwszy odkry³ mi g³êbiê natury ludzkiej, ze zdumiewaj¹c¹ wprost przenikliwoci¹ ukaza³ wiat³ocienie otaczaj¹cego mnie wiata i  co
jest chyba najwa¿niejsze  decyduj¹co wp³yn¹³ na wybór moich kryteriów moralnych2. W procesie dochodzenia pisarza do wiary najwa¿niejszym drogowskazem
by³a Biblia. Maksimow uwa¿a³, ¿e gdyby s³owo pisane oddzia³ywa³o na ludzi,
wystarczy³aby im jedna ksiêga  Pismo wiête3.
Celem poni¿szych rozwa¿añ jest przypomnienie, ¿e, cz³owiek z racji swej dwoistej, jednoczenie materialnej i duchowej natury potrzebuje relacji z Absolutem.
1
2

s. 12.
3

A. Wo³odko, L. ¯uliñski, To koniec naszej historii, Wiadomoci kulturalne 1994, nr 31, s. 7.
Z. Podgórzec, Rozmowa z W³adimirem Maksimowem, Tygodnik Powszechny 1995, nr 26,
Â. Ìàêñèìîâ, ß áåç Ðîññèè  íè÷òî, Íàø ñîâðåìåííèê 1993, nr 11, s. 166.
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Proces zmierzania cz³owieka ku wierze, a tym samym ku Bogu, stanowi w rozumieniu chrzecijañskim sens ludzkiej egzystencji.
Przeczucie, ¿e oprócz wiata materii istnieje jeszcze inny wymiar, towarzyszy³o ju¿ cz³owiekowi pierwotnemu. Podwiadoma potrzeba nawi¹zania relacji
z istot¹ wy¿sz¹, pragnienie dotkniêcia tajemnicy rzeczywistoci niematerialnej
oraz nadzieja na ¿ycie po mierci by³y impulsem do tworzenia pocz¹tkowo
prymitywnych wierzeñ i rytua³ów. Intuicja religijna, bêd¹ca nieod³¹czn¹ cech¹
gatunku ludzkiego, nie wystarczy³a na to, by od razu powsta³y wielkie religie.
Próby zrozumienia i zdefiniowania innego wymiaru przerasta³y mo¿liwoci
i stan wiadomoci cz³owieka prehistorycznego. Dlatego te¿ pierwotne mitologie,
legendy, obrzêdy religijne oraz wyobra¿enia pogañskich bóstw i bo¿ków dla
wspó³czesnego odbiorcy wydaj¹ siê byæ naiwne.
Nie nale¿y jednak deprecjonowaæ pierwszych kroków ludzkoci na drodze
budowania bardziej z³o¿onych systemów religijnych. Szeroko pojmowana dzia³alnoæ cz³owieka ma bowiem charakter ewolucyjny. Poziom wiadomoci religijnej
wydaje siê byæ zwi¹zany ze stopniem rozwoju danej kultury. Wielkie cywilizacje
opieraj¹ siê na wielkich religiach: chrzecijañstwie, buddyzmie, islamie, judaizmie,
hinduizmie i in.
Erich Fromm w swojej ksi¹¿ce Szkice z psychologii religii s³usznie zauwa¿y³, ¿e: W istocie nie by³o takiej kultury w przesz³oci  i jak siê zdaje  nie mo¿e
byæ takiej kultury w przysz³oci, która nie mia³a religii [...]4. Fakt, ¿e religia jako
zjawisko jest wpisana w historiê ludzkoci, wydaje siê byæ oczywisty. Jednak¿e
to, czy w przysz³oci istnienie konkretnej kultury bêdzie warunkowa³o istnienie
religii lub odwrotnie, pozostaje hipotez¹. Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e potrzeba
religijna jest mocno zakorzeniona w cz³owieku i na przestrzeni dziejów nie uleg³a
ona zanikowi, a przeciwnie  pog³êbia³a siê, nale¿y zgodziæ siê z przypuszczeniem
Ericha Fromma dotycz¹cym nierozerwalnoci kultury i religii tak¿e w przysz³oci.
Wybitny filozof chrzecijañski, Mieczys³aw Albert Kr¹piec, napisa³: Religia
jest wiêc swoistym, wiadomym odniesieniem siê cz³owieka do czego innego
i wy¿szego ni¿ on sam, jest kontaktem obustronnym z kim [...], co przejawia siê
w okrelonej postawie i specjalnej aktywnoci ludzkiej5. W chrzecijañstwie akt
religijny polega na relacji pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem osobowym. Dziêki
obcowaniu z Absolutem cz³owiek wkracza w wiat harmonii i uniwersalnych
boskich wartoci takich, jak: piêkno, dobro, mi³oæ, prawda, nadzieja. Konsekwencj¹ odejcia od Boga, zerwania kontaktu z Nim, jest zagubienie cz³owieka,
4
5

E. Fromm, Szkice z psychologii religii, Warszawa 1996, s. 134.
M. A. Kr¹piec, Ja  cz³owiek, Lublin 2005, s. 365.
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przejawiaj¹ce siê czêsto w utracie ró¿nicy miêdzy dobrem a z³em. ¯ywa wiara
wymaga nieustannego kontaktu z Bogiem, istnienia i doskonalenia siê w Nim i dla
Niego. Nadrzêdnym celem ziemskiej wêdrówki chrzecijanina jest zjednoczenie
z Najwy¿szym i osi¹gniêcie ¿ycia wiecznego. Wybitny filozof rosyjski, Miko³aj
Bierdiajew, by³ zdania, ¿e: Cz³owiek bez Boga przestaje byæ cz³owiekiem [...].
Cz³owiek w stanie odosobnienia i wyja³owienia duszy staje siê niewolnikiem nie
wy¿szych nadludzkich si³, ale elementów ni¿szych, nieludzkich6.
Francuski pisarz i filozof epoki owiecenia, Wolter, wyrazi³ myl, ¿e gdyby
nawet nie by³o Boga, to nale¿a³oby Go wymyliæ. Wiara w Boga mia³a byæ, wed³ug
Woltera, potrzebna i u¿yteczna. Gwarantowa³a wy¿sze morale ludzkoci. Strach
przed starotestamentow¹ wizj¹ srogiego i karz¹cego Ojca mia³ powstrzymaæ grzeszników przed czynieniem z³a. Idea, by cz³owiek stawa³ siê lepszy wy³¹cznie z lêku
przed kar¹ lub w trosce o nagrodê za dobre uczynki, wydaje siê byæ daleka od
chrzecijañskiej koncepcji przeznaczenia i sensu ludzkiej egzystencji. Obdarzony
woln¹ wol¹ cz³owiek powinien wchodziæ w relacjê z Absolutem w sposób dobrowolny i wiadomy, albowiem tylko taki akt religijny jest pe³ny i prawdziwy.
Fundamentem ka¿dej religii jest wiara. Wiara to g³êbokie przekonanie co do
istnienia kogo lub czego, które nie opiera siê na tzw. namacalnych dowodach.
Tomasz z Akwinu w Traktacie o Bogu napisa³: Wydaje siê, ¿e nie mo¿na dowieæ istnienia Boga. Istnienie Boga jest prawd¹ wiary, a tego, co nale¿y do wiary
nie dowodzi siê, poniewa¿ poprzez dowód dochodzi siê do wiedzy [...]7. Wiara
rozumiana jako zdolnoæ postrzegania prawdy bez uprzedniego tradycyjnego, czyli
rozumowego dochodzenia do tej¿e prawdy jest niew¹tpliwie darem. Jeden
z najwybitniejszych filozofów rosyjskich, Lew Szestow, podkrela³ przewagê wiary nad wiedz¹. Stawia³ prawdziw¹ wiarê, bêd¹c¹ objawieniem cz³owiekowi prawdy przez Boga, ponad ludzkim i niedoskona³ym rozumem. W jednym ze swych
filozoficznych esejów przekonywa³: Nast¹pi³ moment, kiedy utraci³y sw¹ moc
wszystkie argumenty: «aby odnaleæ Boga, trzeba utraciæ rozum». I nie tylko ów
«rozum dyskursywny», z którego mniej czy bardziej chêtnie rezygnuj¹ filozofowie, ale wszystkie rozumy, wszelkich typów i odmian, wielkie i ma³e, które, do tej
pory by³y i s¹ jedynym ród³em prawdy dla cz³owieka  wszystkich nale¿y siê
wyrzec, od wszystkich nale¿y siê wyzwoliæ: autentycznym ród³em prawdy jest
wiara, która nie tylko nie daje wiedzy, ale przezwyciê¿a wiedzê najbardziej niew¹tpliw¹ («fakty», «bezporednie dane») i, przezwyciê¿aj¹c j¹, ujawnia jej zbêdnoæ i marnoæ8.
6
7
8

M. Bierdiajew, Nowe redniowiecze, Komorów 1997, s. 70.
Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, Kraków 2001, s. 38.
Antologia tekstów Lwa Szestowa. Tylko wiara, Kraków 2004, s. 200201.
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Mieczys³aw Albert Kr¹piec s³usznie zauwa¿y³, ¿e niezbêdnym katalizatorem
aktu wiary, a wiêc relacji Bógcz³owiek jest mi³oæ. W swojej ksi¹¿ce JA
 cz³owiek napisa³: Wiara jest typem poznania maj¹cego miejsce w relacjach
interpersonalnych, jest szczególnym aktem woli, a wiêc w³adzy, której zasadnicz¹
aktywnoci¹ jest mi³oæ. W tym znaczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e u podstaw
religijnego poznania jest mi³oæ, co jeszcze bardziej potwierdza osobowy charakter
odniesienia cz³owieka do Transcendensu9. W wietle powy¿szego cz³owiek ma
szansê dojcia do wiary nie przy pomocy ch³odnego rozumu, lecz serca zawieraj¹cego w sobie boski pierwiastek mi³oci i prawdy. Dar wiary jest wyrazem mi³oci
Boga do cz³owieka. Sens prawdziwej wiary, która  jak twierdzi³ Lew Szestow
 nie potrzebuje dowodów, najpe³niej wyra¿ony zosta³ w biblijnej przypowieci
o niewiernym Tomaszu. Tomasz nie uwierzy³ w Zmartwychwstanie Chrystusa
dopóki nie zobaczy³ ran na ciele Zmartwychwsta³ego. Powiedzia³ mu Jezus:
«Uwierzy³e dlatego, poniewa¿ Mnie ujrza³e? B³ogos³awieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli»(J 20,29)10.
Centralnym, sta³ym fundamentem wszystkich prozatorskich utworów W³adimira Maksimowa jest proces zmierzania bohaterów do wiary i Boga. Dylogia:
Po¿egnanie znik¹d i Puchar gniewu, bêd¹ca zbeletryzowan¹ autobiografi¹ pisarza, to opowieæ o cz³owieku, który b³¹dz¹c w totalitarnym wiecie i wielokrotnie
upadaj¹c, odnalaz³ Boga. Interesuj¹cym zabiegiem jest wprowadzenie przez autora dwóch bohaterów: bohatera aktywnie uczestnicz¹cego w wydarzeniach, W³ada
Samsonowa (prawdziwe imiê i nazwisko W³adimira Maksimowa), bêd¹cego alter
ego pisarza i wszechwiedz¹cego bohatera-narratora, który z perspektywy minionego czasu ustosunkowuje siê do zdarzeñ z przesz³oci. Komentarze narratora s³u¿¹
ukazaniu ewolucji, jaka dokona³a siê w duszy W³ada. Autor pozostaje wierny
chrzecijañskiemu pojmowaniu sensu egzystencji cz³owieka jako nieustannego
procesu doskonalenia siê. Historiê swojego wewnêtrznego ja ujmuje w s³owach:
×åðâü îáîðà÷èâàëñÿ áàáî÷êîé 11.
W pierwszej czêci dylogii wszystkowiedz¹cy bohater-narrator powoln¹ przemianê zachodz¹c¹ w duszy W³ada komentuje nastêpuj¹co: Òàê, ïî êàïëÿì, ïî
êðîõàì ñòàíåò ñîáèðàòü îí ñâîþ ïîòåðÿííóþ êîãäà-òî Âåðó, ñ òåì, ÷òîáû
îäíàæû, îùóòèâ Åå çîâ, ïîïðîáîâàòü âñå ñíîâà, ñ ÷èñòîãî ëèñòà, îò íóëåâîé
îòìåòêè. Íî ýòî áóäåò ïîòîì12. Zdaniem Maksimowa, naród rosyjski, którego
reprezentantem w powieci jest W³ad, utraci³ wiarê, ale ma szansê na ponowne jej
9
10
11
12

M. A. Kr¹piec, op. cit., s. 381.
Wszystkie cytaty za: Biblia Tysi¹clecia, Poznañ  Warszawa 1990.
Â. Ìàêñèìîâ, Ïðîùàíèå èç íèîòêóäà, Ìîñêâà 1994, s. 244.
Ibidem, s. 128.
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odzyskanie. Przekonanie, ¿e zawsze mo¿na rozpocz¹æ od nowa, ñ ÷èñòîãî
ëèñòà, jest wyrazem chrzecijañskiej nadziei p³yn¹cej z tajemnicy Zmartwychwstania. Wiara, w wietle powy¿szego, jest wieczna, wpisana w naturê cz³owieka.
Rosyjski filozof, Dymitr Mere¿kowski, uwa¿a³, ¿e Bóg umar³ w ludzkoci, lecz
nie w cz³owieku, w spo³eczeñstwie, lecz nie w jednostce [...]13. Chrzecijañska
koncepcja, wed³ug której Bóg istnieje w sercu ka¿dej jednostki ludzkiej, stanowi
g³ówne przes³anie Maksimowowskiej prozy. Nawi¹zuj¹c do Mere¿kowskiego, je¿eli Bóg nie umar³ w jednostce, to pozostaje jedynie kwesti¹ czasu, kiedy odrodzi
siê w spo³eczeñstwie. Nadzieja, ¿e drog¹ do odzyskania wiary przez naród rosyjski i przezwyciê¿enie grzechu totalitaryzmu jest obudzenie w zwyk³ym cz³owieku
boskiego pierwiastka, stanowi fundament, na którym opiera siê wiat literacki
stworzony przez W³adimira Maksimowa. Bohaterka Kwarantanny, Maria, kiedy
dost¹pi³a daru przebudzenia siê do duchowego ¿ycia, podczas rozmowy ze swym
duchowym przewodnikiem Iwanem Iwanowiczem, zadaje pytanie: Çíà÷èò, [...]
ìîæíî íà÷àòü âñå ñíà÷àëà? Íóæíî. Ñ ÷åãî æå íà÷àòü? Ïîäóìàéòå. Êòî
ïîäñêàæåò? Ñåðäöå. À Áîã? Îí â íåì 14 . Zgodnie z doktryn¹ chrzecijañstwa, Bóg zawsze przemawia do cz³owieka. Dojrza³oæ chrzecijanina wyra¿a siê
m.in. w gotowoci na mistyczny kontakt z Najwy¿szym. W aksjologii chrzecijañskiej serce jest siedzib¹ ludzkiej duszy, a wiêc centrum osobowego ¿ycia cz³owieka, ród³em jego wolnej woli, mi³oci i wiary.
Wêdrówka Maksimowowskich bohaterów w kierunku Boga rzadko odbywa
siê po linii prostej i niemal zawsze wiedzie poprzez bezinteresown¹ mi³oæ do
bliniego. W Po¿egnaniu znik¹d pomoc okazana W³adowi przez drobnego z³odziejaszka Miszê sta³a siê ród³em refleksji: Êòî, êàêàÿ ñèëà, ÷üÿ âîëÿ çàñòàâèò
èëè îáÿæåò îáîéäåííîãî ñóäüáîé âîðà íÿí÷èòüñÿ ñî ñëó÷àéíûì áðîäÿæêîé,
äîñòàâàòü åìó ïðîïèòàíèå è ìåíÿòü ïîä íèì òðàïüå?15. Maksimow na kartach swych powieci wielokrotnie dowodzi istnienia dobra w ka¿dym, nawet najbardziej zagubionym cz³owieku. St¹d liczne przyk³ady dobroci i ludzkiego mi³osierdzia, których dost¹pi³ W³ad (Po¿egnanie znik¹d) ze strony zwyk³ych ludzi, ale
te¿ przestêpców. Filozofia chrzecijañska to filozofia mi³oci. Nie mo¿na kochaæ
Boga, nie kochaj¹c bliniego, tak jak nie mo¿na kochaæ bliniego, nie pokochawszy samego siebie. Drobne ludzkie odruchy powodowane wspó³czuciem, naturaln¹
trosk¹ o drugiego cz³owieka budz¹ w Maksimowowskich bohaterach boski pierwiastek dobra, nadaj¹ ich ¿yciu nowy, g³êbszy wymiar. Cariew (A cz³owiek ¿yje)
dziêki bezinteresownej pomocy pracowników szpitala odzyska³ wiarê w cz³owieka,
13
14
15
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a to ju¿ pierwszy krok ku odzyskaniu wiary w Boga. Mieczys³aw Albert Kr¹piec
napisa³: Ontyczny zwi¹zek wszystkiego z Bogiem [...] wskazuje równie¿ na
drogê osoby ludzkiej w jej realizacji «bycia ku Bogu». Nie dokonuje siê ona
bezporednio z pominiêciem wiata, ale w³anie poprzez relacjê ze wiatem,
z osobami ludzkimi, które bêd¹c partycypacjami Absolutu tak¿e poprzez wiat
i wraz z nim d¹¿¹ do zjednoczenia z Bogiem16. Cz³owiek egzystuje i rozwija siê
jako osoba we wspólnocie. Pierwszym odniesieniem dla jednostki ludzkiej jest
drugi cz³owiek. Blini bywa lustrem, dziêki któremu mo¿na dostrzec i okreliæ
w³asne cz³owieczeñstwo. Naturalne, ludzkie pragnienie kontaktu z drug¹ osob¹
wyp³ywa z potrzeby realizowania siê w mi³oci. Znaczenie i sens spotkania na
drodze ¿ycia drugiego cz³owieka, który jest obdarzony wiadomoci¹ swego boskiego przeznaczenia, Maksimow uj¹³ nastêpuj¹co: Õîðîâîä ëèö âíîâü âîáðàë
åãî, è Âëàä åëå ïðåîäîëåë â ñåáå ñòðàñòíîå æåëàíèå ïîòÿíóòüñÿ çà íèì,
÷òîáû íå ðàñòåðÿòü òóò æå âìåñòå ñ åãî èñ÷åçíîâåíèåì òîãî Âîëøåáñòâà
Ëþäñêîé Âñòðå÷è, êàêîé îäàðèë Âëàäîâó äóøó ýòîò ÷åëîâåê17. Dostrze¿enie Boga w innym cz³owieku przybli¿y³o W³ada do odkrycia Go we w³asnym
wnêtrzu.
Chrzecijañsk¹ ideê, ¿e do zbawienia niezbêdna jest oparta na mi³oci relacja
z blinim, zrozumia³a Musia (Siedem dni tworzenia). W momencie, gdy nieoczekiwanie dla samej siebie przed wiêtem Paschy odda³a ostatnie jajko innej kobiecie, dost¹pi³a ³aski wiary. W symbolice chrzecijañskiej jajo jest pocz¹tkiem
stawania siê, pocz¹tkiem rozwoju18, zapowiedzi¹ duchowej przemiany i nowego
¿ycia. Musia, dziel¹c siê jajkiem, nie tylko sama dozna³a duchowego zmartwychwstania, ale przekaza³a równie¿ ów symbol ¿ycia innej osobie. Akt dost¹pienia
³aski wiary Maksimow przedstawia jako chwilê najwiêkszej radoci, szczêcia
i harmonii: Ñõâàòèëà îíà ÿéöî  è âñòîðîíó, à ó ìåíÿ íà ñåðäöå òàê âäðóã
ëåãêî ñäåëàëîñü, òàê òèõî, ñëîâíî ðîäèëàñü çàíîâî, - êðóãîì ïòàêè ïîþò,
ëèñòî÷êè ïàõíóò, ñîëíûøêî ïðÿìî â òåáÿ ñâåòèò. Äîøëî òîãäà äî ìåíÿ: âîò
îíà  íàãðàäà Áîæüÿ! À òî ðàíüøå áûâàëî äàì íèùåìó ïÿòà÷îê, à ñåáå íà
ðóïü æäó, êàê â ëîòåðåå. Ñ òåõ ïîð ÿ ïîâåðèëà, â öåðêîâü õîæó19.
Wed³ug wiary chrzecijañskiej najwiêkszym szczêciem dla cz³owieka jest
zjednoczenie z Bogiem. W Arce dla nieproszonych pisarz zawar³ myl, ¿e Bóg
jest dla cz³owieka nie tylko najwiêkszym, ale i jedynym szczêciem: Âàíÿ, Áîã
ïðèíåñ òåáå ñ÷àñòüå. Èøü òû! Âàíÿ, õî÷åøü ãëÿíóòü íà ñâîå ñ÷àñòüå? Ýêà
16
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íåâèäàëü, äàé-êà ìíå ëó÷øå íà Áîãà âçãëÿíóòü20. Bohaterka Siedmiu dni
tworzenia w momencie zbli¿enia siê do Absolutu poczu³a wiê i harmoniê z otaczaj¹cym wiatem. Zrozumia³a, ¿e dar ofiarowany bliniemu ma sens, jeli jest
w pe³ni bezinteresowny. Maksimow, w przypadku Musi, odchodzi od swojej koncepcji drogi do wiary jako procesu. Duchowe olnienie bohaterki to dowód na to,
¿e Bóg mo¿e zaakcentowaæ swoj¹ obecnoæ w sposób nag³y i niespodziewany.
Prozatorskie utwory W³adimira Maksimowa zbudowane s¹ na ewangelicznej
przypowieci o synu marnotrawnym, który: [...] by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê (£k 15, 32). Utwór Siedem dni tworzenia, nawi¹zuj¹cy swym
tytu³em do Ksiêgi Rodzaju, jest przypowieci¹ moraln¹ o powtórnym tworzeniu
cz³owieka. Losy g³ównego bohatera, Piotra £aszkowa, to historia syna marnotrawnego, który uwierzy³ w fa³szyw¹ ideologiê i odszed³ od Boga. W rozumieniu
W³adimira Maksimowa komunizm by³ z³em, poniewa¿ zaprzecza³ istnieniu Boga
i niszczy³ jednostkê ludzk¹, pozbawiaj¹c j¹ odniesienia do Transcendensu. Jak
s³usznie zauwa¿y³a Katarzyna Duda: [...] wiara w komunizmie uleg³a powa¿nemu rozchwianiu. Postawy ludzkie kszta³towano tak, by stosunek do Boga by³, jeli
nie negatywny, to przynajmniej ambiwalentny. Zaatakowano równie¿ szerszy, bo
nie tylko religijny zakres s³owa «wierzyæ»: w komunizmie atrofii podlega³ przyjacielski, pe³en zaufania stosunek cz³owieka do cz³owieka, jego miejsce zajê³a podejrzliwoæ i strach. Na wy¿szym, wertykalnym poziomie zanik³a pe³na ufnoci
postawa cz³owieka wobec Boga i Jego wszechmocy, sprawiedliwoci i ³aski.
Wszechmocna i «³askawa» (w zale¿noci od aktualnego kursu ideologicznego)
sta³a siê natomiast partia-pañstwo21.
Jezus Chrystus wybra³ na swego nastêpcê ucznia Szymona i nada³ mu imiê
Piotr. Znaczenie tego imienia ska³a, opoka  zawiera³o w sobie zapowied misji
Piotra Aposto³a, który mia³ pomagaæ blinim wytrwaæ w wierze i kontynuowaæ
dzie³o budowy Kocio³a. Piotr zosta³ wybrany przez Chrystusa, pomimo ¿e by³ po
ludzku grzeszny i s³aby, trzykrotnie bowiem wyrzek³ siê swego Mistrza. Sens
wiary chrzecijañskiej przejawia siê w akcie mi³osierdzia i przebaczenia. Upadek,
grzech s¹ wpisane w naturê ludzk¹. Droga cz³owieka ku Bogu to pasmo upadków
i zmartwychwstañ. Dlatego te¿ W³adimir Maksimow nie os¹dza i nie potêpia
swych bohaterów. Przeciwnie, podkrela, ¿e nigdy nie jest za póno na nawrócenie. Chrystus powiedzia³: [...] wiêksza bêdzie radoæ z jednego grzesznika, który
siê nawróci³, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia (£k 15, 7). Piotr Aposto³ poprzez swoj¹ grzesznoæ by³
20
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bliski tym, którzy utracili kontakt z Bogiem. Pisarz, obdarzaj¹c bohatera Siedmiu
dni tworzenia imieniem Piotr, nawi¹zuje do symboliki biblijnej. Piotr £aszkow,
który odniós³ zwyciêstwo nad samym sob¹ i odnalaz³ sens istnienia w Chrystusie,
sta³ siê spadkobierc¹ w. Piotra.
W Siedmiu dniach tworzenia Maksimow ustami Gupaka, przewodnika duchowego Piotra £aszkowa na drodze do wiary, powiedzia³: Ëþáàÿ âåðà  äîáðî.
[...] Äóìàëè, ñâåò îòêðûëè: Áîãà íåò! Íî ñâåòîì ýòèì âûñâîáîäèëè
â ñìåðòíîì åãî çâåðèíóþ ñóòü, èíñòèíêòû æèâîòíûå. È òåïåðü ïîæèíàåòå
ïëîäû îòêðûòèÿ ñâîåãî, âñå ó âàñ ñûïëåòñÿ, íå îñòàíîâèøü. [...] Âìåñòî
ìå÷òû î âå÷íîé æèçíè ïîäêèíóëè îáåùàíèå âñåìèðíîãî îáæîðñòâà
è íè÷åãîíåäåëàíèÿ. À îí  ÷åëîâåê-òî, êàê íàåëñÿ, òàê ñûçíîâà åãî ê âå÷íîé
æèçíè ïîòÿíóëî. Óäåðæè åãî òåïåðü, ïîïðîáóé22. Przyczyn¹ tragedii Maksimowowskich postaci jest utrata kontaktu z Bogiem. Pozbawieni wiadomoci swej
duchowej natury b³¹dz¹, grzesz¹, mêczy ich wewnêtrzna pustka. Pisarz powtarza,
¿e nie mo¿na unicestwiæ w cz³owieku jego boskiej cz¹stki. Próby takie z za³o¿enia
musz¹ zakoñczyæ siê fiaskiem, bo przeznaczeniem cz³owieka jest zmartwychwstanie. Nawet wierny przez ca³e ¿ycie ideologii komunistycznej ateista Piotr £aszkow
u schy³ku ziemskiej wêdrówki odzyska³ pe³niê swojego cz³owieczeñstwa. Jako ¿e
wed³ug Ksiêgi Rodzaju Bóg stworzy³ cz³owieka w szóstym dniu: Byt ludzki
syntetyzuje w sobie stopniowe stworzenie piêciu dni, po których jest on szóstym
dniem dokoñczenia, ale posiada równie¿ odró¿niaj¹cy go pierwiastek w³asny, który go czyni czym niepowtarzalnym: jest on obrazem bo¿ym i jako taki jest sam
mikrotheos, «ma³ym Bogiem»23. Utwór Siedem dni tworzenia sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów, z których ka¿dy jest dniem tworzenia. Nieprzypadkowo wiêc
w szóstym rozdziale dokona³o siê odrodzenie i ostateczne przebudzenie Piotra
£aszkowa: Óòðî âûñâå÷èâàëî ïåðåä Ïåòðîì Âàñèëüåâè÷åì âòåêàþùóþ
â ãîðèçîíò äîðîãó, è îí øåë ïî íåé ñ âíóêîì íà ðóêàõ. Øåë è Çíàë. Çíàë
è Âåðèë24. Poranek symbolizuje tutaj jasny i radosny pocz¹tek nowego ¿ycia
w Bogu. Droga, po której kroczy Piotr £aszkow, nastêpca Piotra Aposto³a, jest
drog¹ do wiary i zbawienia. Bezkres horyzontu to metafora wiecznoci. Wnuk
Piotra £aszkowa jest dowodem nieprzemijalnoci, ci¹g³oci pokoleñ, jego obecnoæ rodzi nadziejê na now¹, lepsz¹ przysz³oæ.
W³adimir Maksimow wydaje siê byæ zgodny z filozofem i teologiem rosyjskim, Sergiuszem Bu³hakowem, który uwa¿a³, ¿e: Wojuj¹cy ateizm jest jednym
22
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ze rodków zlikwidowania indywidualizmu i przemienienia ludzkiego spo³eczeñstwa «w mrowisko lub pszczeli ul»25. Maksimow w swojej prozie ukazuje zgubny wp³yw ateizmu na pojedynczego cz³owieka, rodzinê, na ca³e pokolenia narodu
rosyjskiego. Win¹ za odejcie od wiary obarcza równie¿ Cerkiew rosyjsk¹, która
za czasów komunizmu pe³ni³a wobec partii s³u¿ebn¹ rolê. Józef Maria Bocheñski
o pozycji, jak¹ zajmowa³a Cerkiew za czasów stalinizmu, napisa³: Wszystkie
dokumenty wskazuj¹ na to, ¿e w tym czasie rosyjski Koció³ prawos³awny cieszy³
siê poparciem re¿imu komunistycznego. W ramach tego Kocio³a komunici stworzyli lojaln¹ organizacjê. I kiedy Stalin obchodzi³ swoje 70-te urodziny, patriarcha
Aleksiej wychwala³ go w nastêpuj¹cych s³owach: «Jest przywódc¹ uznanym przez
ludy ca³ego wiata, nie tylko przez ludy sowieckie, lecz tak¿e przez lud pracuj¹cy
ca³ego wiata; on jest pierwszy poród tych, którzy proponuj¹ pokój pomiêdzy
narodami i broni¹ pokoju na ca³ym wiecie. Niech Bóg mu da d³ugie ¿ycie w zdrowiu u steru naszego kraju»26. Przytoczona przez Bocheñskiego kompromituj¹ca
laurka powiêcona Stalinowi najlepiej wiadczy o bezradnoci hierarchów Cerkwi
i niemo¿noci wp³ywania na losy narodu rosyjskiego.
Podobnie ocenia rolê Kocio³a prawos³awnego Maksimow w Arce dla nieproszonych. Podczas rozmowy z patriarch¹ Stalin pomyla³: Ýõ, ïîï, ïîï è òû
òóäà æå, [...] íå áîèøüñÿ, íå ãíóøàåøüñÿ, ñóêèí ñûí, ïóòåé íåïðàâåäíûõ,
òåøèøü ñåáÿ, ÷òî ðàäè Öåðêâè ëóêàâèøü, ðàäè ïàñòâû, ÷òî ïðîñòèò Ãîñïîäü
òâîè ìèðñêèå ïðåãðåøåíèÿ âî èìÿ Åãî. Äóìàåøü, ÷òî îíà  Öåðêîâü òâîÿ,
âñå åùå íà êàìíå ñòîèò, à ïîä íåé óæå äàâíî  ïåñîê, êîãäà ïîíàäîáèòñÿ
äóíó  ñëåäà íå îñòàíåòñÿ [...]27. Przyczyn upadku Cerkwi rosyjskiej doszukuje siê pisarz ju¿ u pocz¹tków jej istnienia, w dalekiej przesz³oci. Praprzodek
Borisa Chramowa (Kwarantanna) zauwa¿y³: Èñòî÷àåòñÿ, ñêóäååò ðóññêàÿ
öåðêîâü. Åñëè îòöû Õðèñòîâîé îáèòåëè íå ãíóøàþòñÿ âìåñòå ñ áîãîõóëüñòâóþùèì öàðåì ïîãðÿçàòü â ðàçâðàòå è ïüÿíñòâå, òî ÷åãî óæ ñïðàøèâàòü
ñ ìàëûõ ñèõ?28. U podstaw chrzecijañskiego wiatopogl¹du W³adimira Maksimowa le¿y przekonanie, ¿e za ka¿dy grzech, odejcie od Boga nale¿y zap³aciæ.
W tym kontekcie, losy Cerkwi rosyjskiej wydaj¹ siê byæ uzasadnione. Pisarz
negatywnie ocenia Cerkiew jako instytucjê za czasów komunizmu. Podkrela
jednak, ¿e nawet w obowi¹zuj¹cym ateizmie istnia³a prawdziwa Cerkiew  rozumiana jako wspólnota wierz¹cych. Dowodem na to, ¿e wiara nie umar³a i nie umrze
w narodzie rosyjskim, jest postaæ ma³ego ch³opca, którego Maria (Kwarantanna)
25
26
27
28

M. £osski, Historia filozofii rosyjskiej, Kêty 2000, s. 223.
J. Maria Bocheñski, Lewica, religia, sowietologa, Warszawa 1996, s. 338339.
Â. Ìàêñèìîâ, Êîâ÷åã äëÿ íåçâàíûõ..., s. 77.
Â. Ìàêñèìîâ, Êàðàíòèí..., s. 105.

262

Izabella Siemianowska

zauwa¿y³a w cerkwi: Ìàëü÷èê êðåïêî äåðæàëñÿ çà ðóêó âûñîêîãî ìîñëàòîãî
ñòàðèêà ñ áðèòûì íàãîëî âûñîêèì ÷åðåïîì, è øèðîêî ðàñïàõíóòûå
îò÷àÿííîé çåëåíè ãëàçà åãî èçëó÷àëè òàêîé çàðÿä ìîë÷àëèâîãî ïðåâîñõîäñòâà
íàä îêðóæàþùèì, ÷òî Ìàðèÿ âïåðâûå ïîäóìàëà: «Îòêóäà ýòî ó íèõ?...»29.
W³adimir Maksimow nie zawsze pozostaje wierny Biblii i dogmatom wiary. W
Siedmiu dniach tworzenia znajduje siê przypowieæ, w której Chrystus zosta³
przedstawiony jako wys³annik wysoko rozwiniêtej cywilizacji Rozumnych zamieszkuj¹cych inn¹ galaktykê. Przylecia³ na Ziemiê statkiem kosmicznym po to, by
zbawiæ ludzkoæ. I choæ w przypowieci ani razu nie u¿yto s³owa Chrystus, wiele
elementów opowieci wskazuje na to, ¿e nawi¹zuje ona do Jezusa Chrystusa. Dowodem s¹ s³owa: Îí âðà÷åâàë áîëüíûõ, âîñêðåøàë ìåðòâûõ, óòåøàë
ñòðàæäóùèõ. Â îáùåì, îí âîçâåñòèë èì Èñòèíó. Íî, îíè, [...] ðàñïÿëè åãî.
[...] Íî Ðàçóìíûå íå îñòàâèëè åãî òåëî íà ïîðóãàíèå çåìëÿíàì. Îíî áûëî
âîçâðàùåíî íàçàä è âîñêðåøåíî âíîâü30. Kolejnym przyk³adem odstêpstwa
Maksimowa od idei chrzecijañskiej jest rozmowa Chrystusa z Bogiem: Ïîøëè
ìåíÿ ñíîâà ê íèì. Õâàòèò ëè ó òåáÿ ñèëû, ÷òîáû âíîâü ïåðåíåñòè ýòî? Òû
ïîìîæåøü ìíå. Â ïðîøëûé ðàç òû îñëàá äóõîì è âçìîëèëñÿ. Îäèí ëèøü ìèã.
Òû ïðîñèë îáëåã÷åíèÿ? Íåò  ëþáâè: ÿ ãîòîâ áûë èõ âîçíåíàâèäåòü [...]31.
Wizja Chrystusa, który by³ gotów znienawidziæ ludzkoæ jest sprzeczna z przekazem ewangelicznym, wskazuj¹cym na boskie mi³osierdzie Zbawiciela. Wspomniane
ró¿nice mog¹ byæ wynikiem kryzysów religijnych, których dowiadcza ka¿dy wierz¹cy cz³owiek. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pisarz samodzielnie przeszed³ d³ug¹ drogê od
ateizmu do wiary, co równie¿ mo¿e byæ przyczyn¹ zaobserwowanych rozbie¿noci.
Niew¹tpliwie jednak baz¹ i przes³aniem prozatorskiej twórczoci W³adimira
Maksimowa jest chrzecijañska koncepcja wiata i cz³owieka. Jej potwierdzeniem
s¹ liczne odwo³ania biblijne, wród których, jak zauwa¿y³a Renata MorlewskaSipior, dominuj¹ aluzyjne nawi¹zania do Pisma wiêtego32. Autorka motywuje to
tym, ¿e: [...] bohaterami jego powieci s¹ ludzie przeciêtni, proci, niewyró¿niaj¹cy siê w ¿aden szczególny sposób sporód t³umu im podobnych, wiêc epatowanie
nadmiern¹ erudycj¹ biblijn¹ mog³oby wydawaæ siê ra¿¹ce. Wychowani w realiach
komunistycznych bohaterowie Maksimowa zapewne sami nie siêgali po lekturê
Pisma wiêtego, dlatego te¿ w ich usta autor wk³ada najczêciej s³owa nawi¹zuj¹ce do historii pierwotnej33.
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Â. Ìàêñèìîâ, Ñåìü äíåé òâîðåíèÿ..., s.162163.
Â. Ìàêñèìîâ, Êîâ÷åã äëÿ íåçâàíûõ..., s. 269.
R. .Morlewska-Sipior, Odwo³ania biblijne w prozie W³adimira Maksimowa. Zarys problemu,
Slavia Orientalis 1997, nr 4, s. 566.
33 Ibidem, s. 567.
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Kluczem do zrozumienia utworów autora Siedmiu dni tworzenia pozostaje
nauka Chrystusa, której g³êboki sens zamkniêty zosta³ w tajemnicy Zmartwychwstania.
Ðåçþìå
Õðèñòèàíñêèé ñþæåò â ïðîçå Âëàäèìèðà Ìàêñèìîâà
Ãëàâíîé òåìîé íàñòîÿùåé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíñêàÿ êîíöåïöèÿ ìèðà è ÷åëîâåêà
â ïðîèçâåäåíèÿõ Âëàäèìèðà Ìàêñèìîâà  îäíîãî èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëåé
òðåòüåé âîëíû ðóññêîé ýìèãðàöèè, ðåäàêòîðà æóðíàëà Êîíòèíåíò. Ïî ìíåíèþ àâòîðà
Ñåìè äíåé òâîðåíèÿ òîëüêî ïîäëèííàÿ âåðà â Áîãà ìîæåò ñïàñòè ÷åëîâåêà è îïðåäåëèòü
ñìûñë åãî æèçíè. Õðèñòèàíñêàÿ ôèëîñîôèÿ ýòî ôèëîñîôèÿ ëþáâè. Ïóòü ãåðîåâ Ìàêñèìîâà ê
Áîãó âñåãäà âåäåò ÷åðåç áåñêîðûñòíóþ ëþáîâü ê áëèæíåìó. Îòñþäà â ïðîèçâåäåíèÿõ
ïèñàòåëÿ ìíîãèå ïðèìåðû ÷åëîâå÷åñêîãî ìèëîñåðäèÿ è äîáðîòû, áëàãîäàðÿ êîòîðûì, ãåðîè
íàõîäÿò äðóã â äðóãå âå÷íóþ áîæåñòâåííóþ ÷àñòèöó. Ñ òî÷êè çðåíèÿ õðèñòèàíñòâà, îáðåòåíèå
âåðû â äðóãîãî ÷åëîâåêà íåîáõîäèìî äëÿ îáðåòåíèÿ âåðû â Áîãà. Íàäåæäó íà ïðåîäîëåíèå
ãðåõà òîòàëèòàðèçìà âèäåë Ìàêñèìîâ â âîçâðàùåíèè ðóññêîãî íàðîäà ê èñòèííîé âåðå.
Òîòàëèòàðèçì ñ÷èòàë çëîì, ïîòîìó ÷òî, ýòà ñèñòåìà óíè÷òîæàëà ÷åëîâåêà, ëèøàÿ åãî ñâÿçè ñ
Ñîçäàòåëåì. Èäåÿ âîñêðåñåíèÿ ýòî ôóíäàìåíò áîëüøèíñòâà ðîìàíîâ ïèñàòåëÿ. Èñòîðèÿ åãî
ãåðîåâ ýòî èñòîðèÿ ïàäåíèÿ è âîçðîæäåíèÿ, êîòîðîå ïî ìíåíèþ àâòîðà, íåâîçìîæíî áåç
ñòðàäàíèÿ, ïîêàÿíèÿ è ïðåîáðàæåíèÿ äóøè ëþáîâüþ. Äîêàçàòåëüñòâîì õðèñòèàíñêîé
êîíöåïöèè ìèðà è ÷åëîâåêà â ïðîèçâåäåíèÿõ Âëàäèìèðà Ìàêñèìîâà ÿâëÿþòñÿ ìíîãèå
áèáëåéñêèå ññûëêè.

Summary
The Christian message of Vladimir Maksimovs prose
The aim of this article is to attempt to prove that the prose of one of the most distinguished
representatives of the third wave of Russian emigration, Vladimir Maksimov, is based on Christian
philosophy. Christian philosophy is a philosophy of love. Maksimovs characters on their way towards
God and faith are almost usually led there by the selfless love of their fellow creatures. The main
message of the writers works is the Christian concept according to which God exists in every human
being. Therefore, Maksimovs novels contain numerous examples of goodness and human mercy,
thanks to which the characters discover a divine element in themselves, and then their lives gain
a new, deeper dimension. The regaining of faith in another human being is, according to Vladimir
Maksimov, the first step to the regaining of faith in God. The author of Seven Days of Creation saw
the hope of overcoming the sin of totalitarianism in the return of the Russian nation to faith. In the
writers understanding, totalitarianism was evil, because it denied the existence of God and destroyed
the individual by depriving it of the possibility to relate to the Transcendence. Numerous biblical
references confirm the Christian concept of the world and humanity in Maksimovs works. The key
to the understanding of Maksimovs prose lies in the teachings of Christ, the deep sense of which has
been enclosed in the mystery of the Resurrection.
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Wokó³ pisarstwa Andrzeja Walickiego
Podstaw¹ rozwa¿añ zawartych w niniejszym artykule jest niewielki tomik
opracowany przez Janusza Dobieszewskiego, Jana Skoczyñskiego i Micha³a Bohuna1. Dwóch z nich  pierwszego i ostatniego  znam osobicie z kilku konferencji naukowych i ich ksi¹¿ek, w szczególnoci na temat twórczoci Konstantyna
Leontjewa i W³odzimierza So³owjowa, i bardzo ceniê2. Artyku³y zawarte w tym
tomiku powinny, moim zdaniem, nie pozostawaæ obce zajmuj¹cym siê Rosj¹, jej
histori¹, kultur¹, w tym literatur¹, a w szczególnoci jej myl¹ historiofilozoficzn¹.
Na treæ almanachu sk³adaj¹ siê eseje i szkice uczniów profesora, tych, którzy
czuj¹ siê jego d³u¿nikami i mówi¹ o sobie my z Niego wszyscy: Jana Skoczyñskiego, Andrzej Walicki jako badacz filozofii polskiej; Janusza Dobierzewskiego,
Empatia, dystans i ani trochê unynija. Profesor Andrzej Walicki a rosyjska
myl filozoficzna; W³odzimierza Rydzewskiego, Andrzej Walicki i dylematy historii marksizmu; Bronis³awa £agowskiego, Andrzej Walicki  widz i uczestnik;
Paw³a Koz³owskiego, Ostatni, który listy pisze O epistolografii Andrzeja Walickiego; Ryszarda Sitka, Andrzej Walicki a Warszawska Szko³a Historii Idei;
Jana Krasickiego, Andrzej Walicki, Norwid i sprawa polska; Leszka Augustyna, Historia idei a philosophia perennis. Isaiah Berlin i Andrzej Walicki
wobec rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego; Marka Styczyñskiego, Realizm historyczny Andrzeja Walickiego; Micha³a Bihuna, Inteligencja. Rosyjskie
przestrogi i polskie nadzieje i Andrzeja de Lazariego, Dlaczego o Rosjanach
mo¿na mówiæ dobrze? (na 75-lecie Andrzeja Walickiego).
1 Wokó³ Andrzeja Walickiego. Almanach myli rosyjskiej pod red. J. Dobieszewskiego, J. Skoczyñskiego i M. Bohuna, Warszawa 2009, ss. 157. Zbiorek jest pok³osiem wspó³pracy Wydzia³u
Filozofii i Socjologii UW z Instytutem Filozofii UJ i zorganizowanej jeszcze w 2005 r. (d³ugo nieraz
trwa proces wydawniczy!) w Krakowie konferencji z okazji 75-lecia prof. Andrzeja Walickiego,
zatytu³owanej Polska, Rosja, marksizm.
2 Zob. M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm. Filozofia spo³eczna Konstantyna Leontjewa,
Wyd. UJ, Kraków 2000, ss. 288; J. Dobieszewski, W³odzimierz So³owiow, Studium osobowoci
filozoficznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002, ss. 482. Pod redakcj¹ Janusza Dobieszewskiego wydane zosta³y sumptem UW cztery ju¿ Almanachy myli rosyjskiej: Wokó³ s³owianofilstwa,
Warszawa 1998, ss. 153; Wokó³ To³stoja i Dostojewskiego, Warszawa 2000, ss. 200; Wokó³ Leontjewa i Bierdiajewa, Warszawa 2001, ss. 288; Wokó³ Szestowa i Fiodorowa, Warszawa 2007.

266

Jan Sobczak

Niewielu jest w Polsce naukowców owianych tak¹ miêdzynarodow¹ s³aw¹,
których dorobkiem stale zainteresowani s¹ badacze i publicyci, zw³aszcza rosjanoznawcy. Andrzej Walicki  historyk idei, badacz myli rosyjskiej i polskiej
filozofii narodowej doby romantyzmu, historii marksizmu i myli liberalnej, cz³onek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Uniwersytetu Notre Dame w Indianie w USA, uczony o miêdzynarodowym autorytecie, laureat Premio Balzan,
nagrody wrêczonej mu w 1998 r. przez prezydenta W³och, uznawanej za odpowiednik Nobla (ma³y Nobel) w dziedzinie nauk filozoficzno-humanistycznych,
najwybitniejszy z ¿yj¹cych znawca rosyjskiej, ale te¿ i polskiej myli filozoficznej
XIX (i nie tylko) wieku, autor licznych ksi¹¿ek znanych tak¿e i t³umaczonych za
granic¹ na wiele jêzyków3. Nie wdaj¹c siê w bli¿sz¹ charakterystykê jego bibliografii, wystarczy wskazaæ, ¿e w jêzykach obcych ukaza³o siê ponad 20 jego prac,
przybli¿aj¹cych humanistyce zachodnioeuropejskiej czo³owych twórców oraz
g³ówne idee epoki romantyzmu w dziejach myli polskiej. Przy tym wszystkim
wyrazista jest dominanta rosyjska w jego zainteresowaniach i poszukiwaniach
badawczych. Prac swych w okresie PRL nie pisa³ z pozycji marksizmu, nie by³
marksist¹4, ba, w przeciwieñstwie do swego rodowiska  warszawskiej szko³y
historyków idei, a chyba i szerzej, wiêkszoci rodowiska warszawskiej i uniwersyteckiej inteligencji  nigdy nie by³ cz³onkiem partii, beneficjentem jakiego uk³adu w³adzy, wobec czego w ZSRR jego prace nie by³y w oficjalnym obiegu,
przechowywano je w bibliotecznych specfondach wraz z ksi¹¿kami zachodnich fa³szerzy historii Rosji, aczkolwiek uczony ów daleki by³ od jakiejkolwiek
antyrosyjskoci i zawsze podkrela³, ¿e nie wolno stawiaæ znaku równoci miêdzy
3

Zob. A. Walicki, Osobowoæ i historia. Studia z dziejów literatury i myli rosyjskiej, Warszawa 1959, wyd. 2 istotnie poszerzone (pt. Idea wolnoci u mylicieli rosyjskich), Kraków 2000;
idem, Rosyjska filozofia i myl spo³eczna od owiecenia do marksizmu, Warszawa 1973, wyd. 2
znacznie rozszerzone (pt. Zarys myli rosyjskiej. Od Owiecenia do renesansu religijno-filozoficznego), Warszawa 2005; idem, W krêgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego s³owianofilstwa, Warszawa 1964; idem, Polska, Rosja, marksizm, Warszawa 1983; idem, Miêdzy filozofi¹, religia i polityk¹, Warszawa 1983; idem, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa
1995; idem, Marksizm i skok do królestwa wolnoci. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996;
idem, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002. Ponadto prof. Walicki by³ redaktorem
naukowym znakomitych antologii tekstów animatorów rosyjskiej myli spo³ecznej i filozoficznej,
a tak¿e kierowa³ przygotowaniem osobnych zbiorów tekstów Wissariona Bieliñskiego, Miko³aja Dobrolubowa, Miko³aja Czernyszewskiego, Aleksandra Hercena, Jerzego Plechanowa i Sergiusza Hessena, wydawanych w presti¿owych seriach Biblioteki Klasyków Filozofii, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Myli Socjalistycznej.
4 To nie oznacza, ¿e nie zajmowa³ siê Marksem, wrêcz przeciwnie  marksizm traktowa³
zawsze serio i ukazywa³, jak znaczny wp³yw wywiera³ Marks i wywiera nadal na ¿ycie narodów,
na ich mylicieli, w szczególnoci teoretyków filozofii pañstwa. Studia nad socjalizmem i marksizmem, a wiêc nad problemami, wokó³ których toczy³o siê ¿ycie naukowe i polityczne w Polsce
i w Europie rodkowej, podj¹³ w³aciwie od pocz¹tku lat 1970.
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pojêciami Rosja i ZSRR oraz rosyjski i sowiecki, a samej Rosji traktowaæ
jako ostoi barbarzyñstwa i reprezentanta cywilizacji gorszego gatunku. W³anie ta
cecha jego pisarstwa wyranie odró¿nia Walickiego od wielu zachodnich sowietologów, którzy mieni¹ siê znawcami Rosji. Walicki w takim sposobie patrzenia na
Rosjan i wp³ywu na nich religii, sposobu rz¹dzenia itp. bliski jest Isaiahowi Berlinowi, swojemu przyjacielowi, za kontynuatora którego siê uznaje5. W ostatnich
latach, na szczêcie, tak¿e rosyjskie czasopisma filozoficzne i rodowiska akademickie staraj¹ siê nadrobiæ te zaniedbania w udostêpnieniu pisarstwa tego polskiego rusycysty, t³umacz¹ce siê jedynie wzglêdami ideologicznymi.
Znamienna jest droga ¿yciowa, która spowodowa³a, ¿e Walicki zosta³ wybitnym znawc¹ powy¿szej problematyki i najwiêkszym w Polsce adwokatem myli rosyjskiej. Janusz Dobieszewski przypomina, ¿e jako syn wybitnego przedwojennego historyka sztuki, wysokiego rang¹ oficera AK, zastêpcy szefa wywiadu tej
formacji zbrojnej, jednym s³owem  jako syn wroga nowej w³adzy Walicki nie
móg³ dostaæ siê na wybrany przez siebie kierunek studiów (filozofia) i skierowany
zosta³ na warszawsk¹ rusycystykê, postrzegan¹ jako jeden z najbardziej zsowietyzowanych wydzia³ów UW, w ramach ideologicznych restrykcji w nadziei na ideow¹ resocjalizacjê. Mog³o go to sk³oniæ do awersji wobec wszystkiego co rosyjskie i przekszta³ciæ w zdeklarowanego rusofoba, jakich nie brakuje w polskim
rodowisku naukowym. Gdzie jak gdzie, ale na rusycystyce ówczesna kontrola
ideologiczno-polityczna by³a szczególnie wnikliwa i rygorystyczna. Tak siê jednak
nie sta³o i dla medialnych rusofobów ostatnich lat sta³ siê on godnym zaliczenia do
partii prorosyjskiej w Polsce. Literatura i myl rosyjska by³y siê dla niego
skutecznym narzêdziem walki o indywidualnoæ, narodowoæ, wolnoæ mylenia.
Jak wyzna póniej: ród³owa znajomoæ dziejów myli rosyjskiej dowodzi³a [...],
¿e jest to myl ¿ywa, autentyczna, nie mieszcz¹ca siê w prymitywnych schematach, rozbijaj¹ca je i omieszaj¹ca6. A jeszcze dosadniej w innym miejscu: Tradycja rosyjskiej inteligencji by³a dla mnie antidotum na duchowa martwotê stalinizmu, [...] na stalinizm we wszystkich jego postaciach, [...] czu³em siê zagro¿ony
nie «rusyfikacj¹», ale «sowietyzacj¹»7. Jak pisze Walicki, to pod wp³ywem
drastycznego kontrastu miêdzy prze¿yciami, których dostarczali mi rosyjscy pisarze i myliciele, a przera¿aj¹cym ubóstwem intelektualnym, obezw³adniaj¹c¹ nud¹
i bezwstydn¹ nieuczciwoci¹ ogromnej wiêkszoci pisanych w tym okresie prac
5 Zob. np. I. Berlin, Mag pó³nocy. J.G. Hamann i ród³a nowo¿ytnego irracjonalizmu, prze³.
M. Pietrzak-Merta, Warszawa 2000; idem, Korzenie romantyzmu, prze³.. A. Bartkowicz, Warszawa
2004; idem, Myl rosyjska i kontrowersja s³owianofilska, prze³. J. Mucha, Zdanie 1995, nr 2.
6 A. Walicki, Idea wolnoci u mylicieli rosyjskich..., s. 295.
7 Ibidem, s. 279; A. Walicki, Zniewolony umys³ po latach, Warszawa 1993, s. 118.
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o rosyjskiej literaturze i myli spo³ecznej bardzo szybko ju¿ na pocz¹tku studiów,
poczê³a nurtowaæ mnie myl, ¿e kultura rosyjska jest czym, co trzeba ratowaæ8.
Redaktor almanachu, Janusz Dobieszewski, zauwa¿a trafnie, ¿e irytuj¹ce Walickiego najbardziej prymitywne fa³szowanie dotyczy³o zw³aszcza twórczoci tzw.
rewolucyjnych demokratów9. Musia³em  wspomina on  przeczytaæ dziesi¹tki
radzieckich prac o Bieliñskim i innych «rewolucyjnych demokratach» i to w³anie
sta³o siê jednym z czynników, które najmocniej uwiadomi³y mi ca³¹ grozê konsekwentnego totalitaryzmu. Przera¿aj¹cy by³ nie tyle prymitywizm tych prac, ten
bowiem bywa³ niekiedy zabawny i rozweselaj¹cy, ile fakt, ¿e wszystkie one by³y
podobne do siebie jak dwie krople wody  ten sam schemat, te same gromy
rzucane na «kosmopolitów», te same cytaty, [...] ta sama uniformizacja myli10.
Autor ten podkrela, ¿e wysoko ceniony przez niego Profesor mia³ nadzwyczaj
silne przekonanie, ¿e los Polski jest zwi¹zany nierozerwalnie z losem Rosji. ¯e
bycie polskim patriot¹, wiadomym i wiat³ym polskim patriot¹, wi¹zaæ siê musi
nie z uwolnieniem czy wrêcz odgrodzeniem od wszystkiego, co rosyjskie (oskar¿anym o generowanie wszystkiego, co sowieckie), ale z przeorientowaniem wzajemnej relacji polsko-rosyjskiej na podstawie optyki wzajemnego postrzegania,
z uwolnieniem tej optyki od tendencji imperialnej oraz od dusznego nacjonalizmu
etnicznego, od zajad³ych uprzedzeñ i leniwych stereotypów11. W warstwie badawczej postawa taka wymaga³a od Walickiego dostrze¿enia realiów wzajemnej
inspiracji kulturowej warstw intelektualnych obydwu narodów, szans wzajemnego
wzbogacenia jako istotnego warunku uniwersalnego wymiaru kultury rosyjskiej,
a jeszcze chyba w wiêkszej mierze  uniwersalnego wymiaru kultury polskiej.
Profesor Walicki chcia³ pokazaæ  kontynuuje Dobieszewski  polsko-rosyjsk¹
zale¿noæ nie jako przekleñstwo, ale jako szansê dla obydwu stron, której przes³ank¹ winno byæ spojrzenie na myl rosyjsk¹ z punktu widzenia wspólnych
dowiadczeñ: wspó³¿ycia w jednym pañstwie, wspólnej walki z caratem, podobieñstwa tradycji romantycznej w obydwu kulturach, wreszcie wspólnego prze¿ycia stalinowskiego totalitaryzmu12.
Na przekór dominuj¹cym modom wyznawa³ on jeszcze w 1993 r., czyli ju¿
w dobie transformacji ustrojowej: Przyznajê, ¿e moja diagnoza polskiej wspó³czesnoci zak³ada³a d³ugotrwa³oæ zakotwiczenia na Wschodzie. Zak³ada³a, ¿e historyczny
8
9
10
11
12

Ibidem, s. 121.
Wokó³ Andrzeja Walickiego. Almanach..., s. 32.
A. Walicki, W krêgu konserwatywnej utopii... (wyd. 2), s. 450.
A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolnoci..., s. 29.
A. Walicki, Czy stosunki polsko-rosyjskie mog¹ byæ wzajemnie dobre?, Arcana 2005,
nr 45, s. 117.
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los Polaków splót³ siê na d³ugo z losem Rosjan. Co wiêcej, widzia³em w tym nie
tylko nieszczêcie, polegaj¹ce na niezgodnoci tego faktu z ¿ywym w Polsce
poczuciem przynale¿noci kulturowej do Zachodu, lecz równie¿ historyczn¹ szansê. Polska jako element «bloku wschodniego» wydawa³a mi siê krajem o wiele
ciekawszym i wa¿¹cym du¿o wiêcej na historycznej szali ni¿ Polska jako jeden
z peryferyjnych krajów wiata zachodniego13. Za w innym miejscu jeszcze bardziej otwarcie: Polska ma wiêksze szanse jako zachód Wschodu ni¿ jako peryferie Zachodu14. Rosjanie  wyjania³  s¹ jedynym wielkim narodem, dla którego
kultura polska co znaczy, gdzie nazwisko Mickiewicza jest powszechnie znane.
To jest nasz kulturowy, duchowy kapita³, o który trzeba dbaæ15. Wyznawa³ to
zreszt¹ w prawicowym krakowskim czasopimie Arcana, redagowanym przez
prof. Andrzeja Nowaka, wybitnego historyka, rosjoznawcê, niemniej wyznaj¹cego
prawicowe przekonania.
Badawczo Walickiego zajmowa³a kwestia historycznej interpretacji marksistowskiej wizji komunizmu, któr¹ usi³owano zrealizowaæ w ZSRR, mówi¹c inaczej  genezy rosyjskiego bolszewizmu. Pocz¹tkowo wyra¿a³ pogl¹d, ¿e by³a to
specyficznie rosyjska geneza. Podobne stanowisko zajmowa³ niegdy w polskiej
historiografii, jak dzi bymy siê wyrazili sowietologicznej, Jan Kucharzewski,
a w amerykañskiej dobrze nam znany z tysi¹ca t³umaczeñ Richard Pipes. Wkrótce
jednak Walicki doszed³ do wniosku, ¿e mimo wszystkich swych cech specyficznie rosyjskich, leninizm wyrasta³ jednak z g³ównego pnia europejskiego komunizmu16. Kluczowy tego problem, cile wi¹¿¹cy siê z odwiecznym dla Rosji stosunkiem Wschód-Zachód, definiowa³ tak: Interpretacja gigantycznego eksperymentu
komunistycznego w Rosji jako rezultatu swoicie rosyjskiej kultury politycznej
jest uchyleniem siê od odpowiedzi na pytanie najbardziej zasadnicze: czy Rosja
stworzy³aby totalitaryzm  i to totalitaryzm najbardziej konsekwentny, bo komunistyczny  bez poddania siê dominuj¹cemu wp³ywowi ideologii komunistycznej
stworzonej na Zachodzie, wyposa¿onej w autorytet nauki i ciesz¹cej siê reputacj¹
ostatniego s³owa ogólnoludzkiego postêpu? [...] Pozytywna odpowied na to pytanie by³aby równoznaczna z «uniewinnieniem» marksizmu, wyjanieniem komunizmu przez czynniki zewnêtrzne wobec marksizmu i nieobecne na Zachodzie17.
Te czynniki zewnêtrzne to specyficzne cechy rosyjskiego despotyzmu i rosyjskiego zacofania, obecnoæ utopii we wszystkich rewolucjach i buntach. To wielkie
13
14
15
16
17

A.
A.
A.
A.
A.

Walicki, Zniewolony umys³ po latach , s. 528.
Walicki, Czy jestem dysydentem? Zdanie 2005, nr 12(132133), s. 44.
Walicki, Rosja w upadku  rozmowa z Andrzejem Walickim, Arcana 1999, nr 2, s. 45.
Walicki, Idea wolnoci u mylicieli rosyjskich..., s. 303.
Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolnoci..., s. 17.
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pytanie o winê lub niewinnoæ teorii za jej bez w¹tpienia totalitarne nastêpstwa,
mówi¹c najprociej  za radziecki Gu³ag i w ogóle za stalinizm. Walicki wielokrotnie podkrela z³o¿onoæ tych relacji i  jak interpretuje jego myl W³odzimierz
Rydzewski: Tak byæ nie musia³o  to oczywiste, ale tak byæ mog³o i, co najgorsze, tak by³o18. I odpowiadaj¹c na z³o¿one pytanie, sk¹d owa totalitarna anomalia
Gu³agu, Walicki nie uniewinnia teorii, ale i nie opowiada siê za g³ównymi i wyranie jednostronnymi stanowiskami w sporze o marksizm i Rosjê So³¿enicyna z jednej i przyk³adowo Pipesa z drugiej strony. Jego konkluzja jest nastêpuj¹ca: równie¿ bez ideologii komunistycznej porewolucyjna rzeczywistoæ rosyjska nie
by³aby zapewne demokratyczna, ale nie by³aby te¿ totalitarna. Bez olbrzymiego
autorytetu marksizmu, bez niezachwianej wiary w to, ¿e ma on monopol na
postêpowoæ i prawdê, Rosja nie zaanga¿owa³aby siê w bezprecedensowo okrutny
eksperyment «zbudowania komunizmu», zmuszania siê do realizacji utopijnego
planu19. W takim schemacie mylowym mieci siê w zupe³noci i jego postrzeganie leninizmu nie jako prosto rozdzia³u z historii marksizmu ani (tym bardziej)
z dziejów miêdzynarodowego proletariatu. Leninizm to co mniej, a zarazem co
wiêcej. Problem leninizmu to problem Rosji, ca³ej jej historii, wraz z jej europejskoci¹ i azjatyzmem, ruchem rewolucyjnym i czterechsetletnim samow³adztwem20.
Swej wyra¿anej wielokrotnie krytyki komunistycznej teorii i praktyki i dziejów komunizmu nie redukuje Walicki do dziejów zbrodni: Nie neguj¹c zbrodniczego aspektu tych dziejów  pisze  widzê je jako przede wszystkim wielk¹
historyczn¹ tragediê. Traktujê komunizm jako ideologiê skompromitowan¹, ale
mimo to zas³uguj¹c¹, aby dostrzegaæ w niej co niezmiernie wa¿nego, co stanowi
lekcjê i ostrze¿enie: gwa³town¹, przesadn¹ i tragicznie b³êdn¹ reakcjê na rozliczne
i jak najbardziej rzeczywiste u³omnoci spo³eczeñstw kapitalistycznych i tradycji
liberalnej21.
Prze³omem dla Walickiego, jak zauwa¿a Marek Styczyñski, by³ Padziernik
1956 r. «Odwil¿» 19551956  wyzna potem  by³a dla mnie prawdziwym
wyzwoleniem. [...] Cieszy³em siê z odzyskania wolnoci prywatnej, «negatywnej»
wolnoci od ideologicznej presji wszechobecnej kontroli, od konformistycznego
kolektywizmu, od prób narzucania mi nie tylko okrelonych zachowañ, lecz równie¿ okrelonych myli i uczuæ. [...] «Realny socjalizm» nadal trwa³ i nawet
18
19
20

s. 269.
21

Wokó³ Andrzeja Walickiego. Almanach..., s. 52.
A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolnoci..., s. 17.
A. Walicki, Idea wolnoci u mylicieli rosyjskich. Studia z lat 19551959, Kraków 2000,
A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolnoci..., s. 23.
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poszerza³ sw¹ bazê spo³eczn¹, ale totalitaryzm (jak to sformu³owa³em po latach)
za³ama³ siê, uruchomiaj¹c d³ugi, zygzakowaty i czêsto rozczarowuj¹cy moralnie
proces detotalitaryzacji22. Zarówno wtedy, jak i póniej Walicki nie zaanga¿owa³
siê jednak w aktywn¹ dzia³alnoæ opozycyjn¹, choæ porusza³ siê w krêgu opozycyjnej warszawskiej inteligencji, co wiêcej  dystansowa³ siê od postaw bezporednio opozycyjnych. Sw¹ opozycyjnoæ wobec systemu udowadnia³ czym
trwalszym intelektualnie  mrówcz¹ prac¹ naukow¹, która ujmowa³ w triadê:
Rosja  Polska  marksizm. Pokazywa³ w ten sposób, ¿e mo¿na by³o osi¹gn¹æ
niezale¿noæ, uczestnicz¹c w ¿yciu akademickim, uzyskuj¹c presti¿owe stypendia
w niebywale liskiej dyscyplinie, jak¹ by³a rosyjska myl filozoficzna, która
z definicji podleg³a jedynie s³usznej radzieckiej wyk³adni. Znakomity uczony nie
mia³ te¿ zbyt wiele dobrego do powiedzenia o roszczeniowo-egalitarnym etosie,
egalitarno-anarchicznej, populistyczno-socjalistycznej  jak to okrela w lad
za nim Marek Styczyñski  Solidarnoci23. Zdaniem uczonego populistycznoegalitarne elity Solidarnoci zmusi³y s³abn¹ce pañstwo do konfrontacji. Ów
grzech zaniechania wspó³pracy z pañstwem, wziêcia na siebie wspó³odpowiedzialnoci za jego bol¹czki i problemy cechowa³ niegdy  wskazywa³ Walicki  rosyjskich
kadetów, czyli libera³ów walcz¹cych z pañstwem carów, dla których nieustaj¹cy
konflikt z rz¹dem by³ [...] swego rodzaju spraw¹ honoru. Za ¿adne skarby nie
chcieli wyst¹piæ w roli sojuszników rz¹du, niezale¿nie od jego polityki24.
Owe ostro¿ne usprawiedliwianie stanu wojennego w Polsce wywo³a³o polemikê z Walickim Waldemara Kuczyñskiego, Jana Józefa Lipskiego, Krzysztofa Pomiana i gniewn¹ replikê Leszka Ko³akowskiego. Jeli taka czy inna opinia Walickiego mo¿e wydaæ siê dzi wielu z nas przesadna czy nazbyt jednostronna, to nie
przebierali te¿ w rodkach polemizuj¹cy z nim antagonici25. Podobnie nazywanie
re¿imu gen. Jaruzelskiego komunistycznym czy totalitarnym by³o  zdaniem Walickiego  pomieszaniem pojêæ. Tak¿e uto¿samianie «realnego socjalizmu» czasów gomu³kowsko-gierkowskich z komunizmem jest politycznie motywowanym
nadu¿yciem jêzyka, w rzeczywistoci bowiem nie by³ to komunizm ani w teorii
ani w praktyce. [...] Pod rz¹dami genera³a Polska szybko oddala³a siê od «modelu
22
23

A. Walicki, Polskie zmagania z wolnoci¹, Kraków 2000, s. 75.
Ibidem, s. 132; A. Walicki, Myli o sytuacji politycznej i moralno-psychologicznej w Polsce,
Aneks 1984, nr 35.
24 A. Walicki, Rosyjska wersja zdrady klerków, Res Publica 1988, nr 10, s. 104.
25 Walicki opisuje opozycjê demokratyczn¹, a póniej «Solidarnoæ» jako ruch kolektywistycznej utopii, wyzuty z idei kompromisu i siêgaj¹cy po w³aciwe totalitaryzmowi instrumenty
zaprowadzenia moralnego terroru wobec ludzi niepokornych. W takim ujêciu, w przeciwieñstwie
do re¿imu, który odchodzi³ od praktyk totalitarnych, dzia³acze opozycji okazali siê spadkobiercami
Stalina. M. Beylin, Realista na manowcach, Gazeta Wyborcza z 24 padzirnika 2000, s. 18.

272

Jan Sobczak

totalitarnego». By³a to kontynuacja d³ugiego, z³o¿onego procesu, który zacz¹³ siê
od padziernikowego prze³omu 1956 r. (albo nawet od poprzedzaj¹cej go «odwil¿y»). Ale by³a to tak¿e wyrana zmiana jakociowa. [...] Re¿ym gen. Jaruzelskiego przesta³ mówiæ o budowaniu komunizmu. [...] Nie próbowa³ upolityczniaæ
wszystkich dziedzin ¿ycia, zw³aszcza za ¿ycia intelektualnego i kulturalnego,
ca³kowicie odrzuci³ d¹¿noæ do odgórnej organizowanej i politycznie kontrolowanej aktywizacji mas, wybieraj¹c w zamian tradycyjn¹ taktykê trzymania mas
z dala od polityki26. Polska Bieruta to nie by³o dla niego to samo co Polska
Gierka, a tym bardziej Polska Jaruzelskiego.
Na zakoñczenie jeszcze kilka s³ów o stosunku Walickiego do wspó³czesnego
dyskursu na temat oceny PRL i nadu¿ywania takich pojêæ, jak komunici
czy te¿ postkomunici itp. Walicki wystêpuje jako pisarz polityczny, a jego
pogl¹dy dotycz¹ce najnowszej historii Polski wywo³ywa³y i wywo³uj¹ gor¹ce spory, anga¿uj¹c w sprzeciwie powa¿ne pióra z krêgu dawnej opozycji demokratycznej i Gazety Wyborczej. Wprowadzam ten w¹tek wiadomie do swych rozwa¿añ, bowiem s¹dzê, ¿e nikt nie jest wyzwolony od wp³ywu polityki i naukowcy
udaj¹cy, ¿e s¹ poza ni¹, ¿e polityk¹ siê nie interesuj¹, stosuj¹ tylko ¿a³osn¹
mimikrê wobec siebie i swego otoczenia. Mówi¹c zatem o stosunku Walickiego do
wspó³czesnoci polityczno-ideologicznej Polski, mam na uwadze niedawno opublikowane w Przegl¹dzie zapiski z jego dziennika, zawieraj¹ce nasuwaj¹ce mu siê
uwagi z lektur oraz impresje i notatki z konferencji naukowych27. W tym dzienniku idei wyjania on swój pogl¹d na ustrój PRL, daleki w jego odczuciu
od komunizmu, i kwestionuje zasadnoæ u¿ywania okrelenia komunici
w odniesieniu do cz³onków PZPR. Ca³kowicie podzielam jego tryb mylenia, sam
to w mniej naturalnie precyzyjny sposób tak w³anie wyjaniam studentom i magistrantom, nadu¿ywaj¹cym w swych pracach terminów komunici i postkomunici.
Na koniec przytoczê najwa¿niejsze tezy tego artyku³u: PRL by³a najs³abszym ogniwem miêdzynarodowego komunizmu, PZPR po roku 1956 nie budowa³a komunizmu, lecz ró¿nymi sposobami wymigiwa³a siê od tego, przywracaj¹c
wiadomie lub niewiadomie polsk¹ narodow¹ «to¿samoæ», ³¹cznie z jej przywarami. [...] «Realny socjalizm» PRL nie przybli¿a³ siê do komunizmu, lecz od
niego oddala³. A skoro tak, to nazwanie go komunizmem jest jedynie manipulacj¹
negatywnymi konotacjami s³owa «komunizm». [...] Przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ
26
27

A. Walicki, Polskie zmagania z wolnoci¹..., s. 107.
A. Walicki, Polska droga do komunizmu, Przegl¹d z 14 czerwca 2009, nr 23, s. 2833;
tak¿e Zdanie 2009, nr 12.
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cz³onków PZPR dystansowa³a siê od komunizmu i bardzo nie lubi³a komunistycznego rodowodu swej partii. [...] Stawianie znaku równoci miêdzy realnym socjalizmem a komunizmem lub miêdzy partyjnymi a komunistami jest dowodem z³ej
woli lub elementarnego niezrozumienia PRL jako rzeczywistoci spo³ecznej, psychologicznej i ideologicznej. [...] Spo³eczeñstwo polskie by³o antykomunistyczne
nawet wtedy, gdy udziela³o poparcia kolejnej ekipie rz¹dowej (np. ekipie Gierka).
[...] Ideologowie «obozu postsolidarnociowego», postrzegaj¹cy zmianê ustrojow¹
jako swoj¹ wy³¹czn¹ zas³ugê, ulegaj¹ kombatanckiemu zaczadzeniu, a wiêc nie
potrafi¹ formu³owaæ ani rozumieæ diagnoz z punktu widzenia zewnêtrznego obserwatora28.
Walicki stawia kropkê nad i, pisz¹c wprost, ¿e konsekwencj¹ postawienia
znaku równoci miêdzy PRL a tak fa³szywie rozumianym komunizmem by³o
wiadome d¹¿enie do wykluczenia «komunistów» ze wspólnoty narodowej, stygmatyzowanie ich jako «nominalnych» jedynie Polaków oraz zakaz wspó³dzia³ania
partii postsolidarnociowych z SdRP, a nastêpnie SLD. By³a to wrêcz polityka
ideowej dyskryminacji, ca³kowicie sprzeczna, jak podkrela, z zasad¹, i¿ nikogo
nie wolno dyskryminowaæ ze wzglêdu na wiatopogl¹d, opinie polityczne lub
wszelkie inne, co jest wyranie potêpione w Karcie Praw Podstawowych UE.
Nie stroni te¿ Walicki od krytyki polskiej polityki zagranicznej wtedy, gdy
zaczyna³a ona ulegaæ ró¿nym nacjonalistycznym fobiom. Jak podkrela w swym
szkicu Bronis³aw £agowski, Walicki wskazywa³ równie¿ w przesz³oci, ¿e s³ownie
polski nacjonalizm najg³oniej i rutynowo wyra¿a siê w rusofobii, choæ im bardziej
nacjonalistyczne partie znajduj¹ siê u w³adzy, tym wiêcej Polaków czuje siê
zagro¿onych, podczas gdy Rosja nie ponosi z tego powodu ¿adnej szkody. Zadufani w sobie politycy tej orientacji okazuj¹ siê niezdolni do u³o¿enia sobie normalnych stosunków z innymi narodami, jedne chc¹ prowadziæ, inne braæ pod swoj¹
protekcjê, silniejszym wskazywaæ cele, m¹drzejszych uczyæ historii29.
Wszystko to pisze Walicki, polemizuj¹c z tezami piewaka, Wo³ka i Ko³akowskiego. Ponadto bardzo oryginalnie i te¿ rozs¹dnie precyzuje wspó³czesne
pojêcie lewicy spo³ecznej, którego ju¿ ze wzglêdu na ograniczenia objêtociowe
nie bêdê rozszyfrowywa³, odsy³aj¹c zainteresowanych do róde³.

28
29

Ibidem.
Wokó³ Andrzeja Walickiego. Almanach..., s. 65.

274

Jan Sobczak
Ðåçþìå
Î ðàáîòå Àíäæåÿ Âàëèöêîãî

Îñíîâó ðàçìûøëåíèé àâòîðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñáîðíèê ñòàòåé, íàïèñàííûõ
ñòóäåíòàìè è ñòîðîííèêàìè èäåè ïðîôåññîðà Àíäæåÿ Âàëèöêîãî, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ ñàìèì
ëó÷øèì ïîëüñêèì ñëàâèñòîì è êîòîðûé øèðîêî èçâåñòåí çà ðóáåæîì.
Àâòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî èäåè è ìûñëè Âàëèöêîãî ïðèñóòñòâóþò â ñîâðåìåííîì ïîëüñêîì
äèñêóðñå íå òîëüêî î ïîëüñêî-ðóññêèõ îòíîøåíèÿõ, íî òàêæå â âîñïîìèíàíèÿõ î ÏÍÐ è ïðè
çëîóïîòðåáëåíèÿõ â îöåíêàõ òàêèõ ïîíÿòèé, êàê êîììóíèñòû è ò.ä., èëè ïðè îöåíêå
ïîñòêîììóíèñòîâ âîåííîãî ïîëîæåíèÿ è èõ îòíîøåíèÿ ê «Ñîëèäàðíîñòè».

Summary
About the writings of Andrzej Walicki
The basis of the authors deliberations is the collection of articles written by the students and
supporters of professor Andrzej Walicki ideas who is considered to be the best Polish slavist and who
is widely known abroad. The collection of articles About Andrzej Walicki. Almanach of Russian
thoughts was published under the auspices of Warsaw University and edited by Janusz Dobieszewski, Jan Skoczyñski, and Micha³ Bihun who are interested in Russian philosophical thoughts in this
area and who have considerable achievements in this sphere. The author claims that people who deal
with and are interested in Russia, its history, culture and especially historio-philosophical thoughts,
should be familiar with the articles published in this collection. It should be underlined that in Walickis
interests and scientific research and as well in the writings of this advocate of Russian thoughts,
Russian dominant is very clear and Jan Sobczak undertook the reconstruction of his views on
stalinism and roots of Russian totalitarism, on the origins of Russian bolshevism. Moreover, Jan
Sobczak pointed that Walickis ideas and thoughts are present in the contemporary Polish discourse
on the subject of not only Polish Russian connections but also the assessment of PRL and abusing
such concepts as communists postcomunists, etc. or assessment of martial law, an attitude to Solidarnoæ, etc. Walickis perception of Polish position in Europe depicts his characteristic statement:
Poland stands a better chance as west of east than periphery of west. [...] Russians are the only
nation for which polish culture is significant, where the name of Mickiewicz is widely known. It is our
cultural, spiritual capital that should be care for. Since 1956 Polish system has been far away from
standards of totalitarianism. In fact, that time Poland has become distant from the totalitarian model.
Walicki has always criticized Polish foreign politics when it started to be defeated by different
nationalist phobias.
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W woskowym wianku a Flagi Borysa Pop³awskiego
 statystyka i interpretacja
Borys Pop³awski ju¿ za ¿ycia by³ postrzegany jako postaæ wyj¹tkowa. Porównywano go z Arthurem Rimbaudem, Aleksandrem B³okiem czy Andriejem
Bie³ym. W Polsce jednak on i jego twórczoæ nie s¹ jeszcze tak dobrze znane. Za
¿ycia uda³o mu siê wydaæ tylko jeden zbiorek Flagi1 (Ôëàãè  1931), a trzy
kolejne: nie¿na godzina (Ñíåæíûé ÷àñ  1936), W woskowym wianku (Â âåíêå
èç âîñêà  1938) i Sterowiec donik¹d (Äèðèæàáëü íåèçâåñòíîãî íàïðàâëåíèÿ
 1965) ukaza³y siê ju¿ po jego mierci, natomiast rêkopis tomiku Automatyczne
wiersze (Àâòîìàòè÷åñêèå ñòèõè) odnaleziono w archiwum poety dopiero
w 1998 r. Jak dot¹d, na polskim rynku czytelniczym pojawi³o siê t³umaczenie
tylko tego ostatniego zbiorku2 .
Poni¿sze studium jest rezultatem obserwacji rozwoju poetyki Pop³awskiego
przez porównywanie jego twórczoci poetyckiej w aspekcie chronologicznym.
W tym celu przedmiotem badañ uczyniono dwa jego tomiki wierszy: W woskowym wianku, zawieraj¹cy najwczeniejsze wiersze poety z lat 19221930 i zbiorek Flagi z utworami z okresu 19231930. Oba zosta³y porównane za pomoc¹
ilociowo-jakociowej metody analizy tekstu.
W metodzie ilociowo-jakociowej patrzymy na utwór z punktu widzenia
statystyki. Najistotniejszym jego parametrem staje siê wówczas frekwencja wystêpuj¹cych w tekcie jednostek. Elementy znacz¹ce wystêpuj¹ czêciej od innych,
a to pozwala twierdziæ, ¿e w idiolekcie danego pisarza odgrywaj¹ one g³ówn¹ rolê.
Tego rodzaju analiza pozwala na dokonanie wzglêdnie czystej interpretacji przez
wskazanie na semantyczne i stylistyczne preferencje twórcy, a co za tym idzie

1

Tomik zosta³ wydany dziêki szczodroci bogatej wdowy i wywo³a³ skrajne recenzje, jednak
nikt nie pozosta³ wobec niego obojêtny, tak¿e Vladimir Nabokov, który pocz¹tkowo bardzo krytycznie odniós³ siê do twórczoci Pop³awskiego. Zob. Â. Íàáîêîâ, Á. Ïîïëàâñêèé. Ôëàãè,
[w:] Áîðèñ Ïîïëàâñêèé â îöåíêàõ è âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ, îòâ. ðåä. Ë. Àëëåí, ÑàíêòÏåòåðáóðã  Äþññåëüäîðô 1993, s. 166168.
2 Zob. B. Pop³awski, Automatyczne wiersze, t³um. G. Ojcewicz, Olsztyn 2009.
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 indywidualny styl poety3. Ponadto analiza poszczególnych tomików w porz¹dku
chronologicznym umo¿liwi dok³adne przeledzenie ewolucji idiolektu pisarza. Pozwoli te¿ odpowiedzieæ na pytanie, czy poetyka danego twórcy jest rzecz¹ sta³¹,
czy te¿ mo¿e zmienn¹.
Ka¿dy z dwóch tekstów zosta³ uprzednio podzielony na samodzielne graficzne elementy, a nastêpnie przyporz¹dkowany do poszczególnych czêci mowy:
rzeczowników, przymiotników, czasowników, imies³owów, przys³ówków, zaimków i grupy pozosta³ych (w tym liczebników, spójników, partyku³ itd.). Na tej
podstawie zosta³y zbudowane listy rangowe w porz¹dku alfabetycznym oraz malej¹cym, zawieraj¹ce frekwencjê i wielkoæ procentow¹ u¿yæ jednostek w stosunku
do wszystkich wyodrêbnionych elementów analizowanego tekstu.
Dodatkowo, istotnym parametrem w analizie rzeczownika by³ podzia³ na liczbê pojedyncz¹ i mnog¹, a w przypadku czasownika  na czas przesz³y, teraniejszy i przysz³y z zaznaczeniem osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej, a tak¿e
wystêpowanie form bezokolicznika i trybu rozkazuj¹cego. Wyszlimy bowiem
z za³o¿enia, ¿e w formach gramatycznych ukrywa siê istotny parametr poetyki
pisarza. Kolejnym etapem by³o zestawienie najwa¿niejszych czêci mowy: rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków i przys³ówków o najwy¿szej
frekwencji4.
Wyniki przeprowadzonej analizy s¹ nastêpuj¹ce. W W woskowym wianku na
ogóln¹ liczbê wszystkich u¿yæ jednostek tekstu, wynosz¹c¹ 4158 (100%), rzeczowniki pojawiaj¹ siê 1446 razy (35%), czasowniki  621 (15%), przymiotniki
 518 (12%), zaimki  290 (7%), przys³ówki  253 (6%), imies³owy 81  (2%),
a pozosta³e czêci mowy  949 (23%)5. Tomik Flagi objêtociowo jest ponaddwukrotnie obszerniejszy. Ogólna liczba wszystkich u¿yæ jednostek tekstu wynosi
10198 (100%), przy czym rzeczowniki pojawiaj¹ siê 3392 razy (32%), czasowniki
 1710 (17%), przymiotniki  1190 (12%), zaimki  697 (7%), przys³ówki  522 (5%),
imies³owy 292  (3%), a pozosta³e czêci mowy  2395 (24%). Mimo to, jak
widaæ, stosunek procentowy obu tekstów jest niemal identyczny, co ilustruj¹
poni¿sze wykresy.

3 Opieram siê tutaj na metodzie zaproponowanej przez Grzegorza Ojcewicza. Patrz: idem,
W woskowym wianku Borysa Pop³awskiego. Analiza statystyczna i interpretacja, Acta Neophilologica 2009, nr 11.
4 Ilociowo-jakociowa analiza tekstu zosta³a szerzej przedstawiona we wspomnianym artykule
G. Ojcewicza.
5 Dane pochodz¹ z artyku³u G. Ojcewicza.
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Wykres 1

Liczba u¿yæ (frekwencja) poszczególnych czêci mowy W woskowym wianku
W woskowym wianku

Flagi
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
zaimek
przysłówek
imiesłów
pozostałe części mowy

Na podstawie powy¿szych danych mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
w wiecie poetyckim Pop³awskiego dominuje struktura rzeczownikowa. Rzeczownik pe³ni w nim funkcjê nadrzêdn¹, stanowi bazê, dziêki której mo¿na dotrzeæ do
preferencji leksykalnych twórcy. W s³owniku poety zdecydowanie czêciej jest
stosowana liczba pojedyncza (w W woskowym wianku stanowi ona 80% wszystkich u¿ytych rzeczowników, we Flagach  75%). Ponadto przewa¿aj¹ rzeczowniki pospolite nad w³asnymi, konkretne nad abstrakcyjnymi, nie¿ywotne nad ¿ywotnymi, nieosobowe nad osobowymi.
Rzeczownikami charakteryzuj¹cymi siê najwy¿sz¹ frekwencj¹ w W woskowym wianku jest niebo (íåáî), wiat (ìèð) i g³ówna dominanta  dusza
(äóøà). We Flagach dusza pojawia siê, co prawda, tyle samo razy, nie stanowi
jednak dominanty. Wy¿ej od niej na licie rangowej znajduj¹ siê jednostki gwiazda (çâåçäà), wiat, anio³ (àíãåë), s³oñce (ñîëíöå) i najwy¿ej  niebo
(íåáî). Nast¹pi³o tu wiêc nieznaczne przestawienie akcentów poetyckich. Poza
tym zarówno niebo, jak i dusza, a tak¿e wiêkszoæ wy¿ej wymienionych
rzeczowników dotyczy tej samej sfery, jak¹ jest tematyka duchowa i religijna.
W obydwu zbiorkach zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ elementy przyrody. Pojawiaj¹ siê w nich pory roku i ich g³ówne atrybuty, a nieg zyskuje rangê szczególn¹.
Równie czêsto co pory roku zmieniaj¹ siê w wiecie Pop³awskiego pory dnia,
poczynaj¹c od witu po zachód s³oñca, wieczór, mrok, ciemnoæ oraz noc. Teksty
obfituj¹ ponadto w elementy fauny i flory, rozmaite skupiska wodne, cia³a niebieskie i zjawiska wietlne, ukszta³towanie terenu, jak góry oraz przeciwstawne im
przepaci i otch³anie. Istotn¹ rolê odgrywa te¿ motyw wie¿y.
Z racji tego, ¿e tomik Flagi jest zdecydowanie obszerniejszy, elementów
leksykalnych jest stosunkowo wiêcej, jednak zakres tematyczny siê nie zmienia.
Natomiast wyraniej ni¿ w W woskowym wianku zaznacza siê w nim s³ownictwo
religijne, gdzie oprócz wyodrêbnionej w pierwszym tomiku duszy pojawiaj¹ siê
liczni anio³owie (àíãåëû), raj (ðàé), piek³o (àä) i Bóg (Áîã). Widoczny
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jest te¿ w owym zbiorku motyw podró¿y, która ma swoje odzwierciedlenie w obrazie sterowca (äèðèæàáëü), okrêtu (êîðàáëü), ³ódki (ëîäêà), statku
(ñóäíî), oraz drogi (äîðîãà), tramwaju (òðàìâàé) i poci¹gu (ïîåçä), bêd¹cych swoist¹ metafor¹ rosyjskiej rzeczywistoci emigracyjnej6. Oba teksty wype³niaj¹ ponadto metafizyczne rozmylania na temat ¿ycia, mierci i przeznaczenia,
jak równie¿ takich uczuæ, jak mi³oæ, szczêcie, smutek. Istotne miejsce zajmuje
w nich tak¿e poetyka snu.
Przymiotniki zarówno w W woskowym wianku, jak i Flagach stanowi¹ ponad
12% wszystkich wyodrêbnionych form. Oznacza to, ¿e w aspekcie statystycznym
na ka¿de trzy rzeczowniki wypada jeden przymiotnik, co potwierdza nadrzêdn¹
funkcjê rzeczownika.
Najwa¿niejsze pole sensoryczne stanowi dla pisarza w obydwu zbiorkach
kolorystyka, a co za tym idzie wra¿enia wzrokowe. T¹ sam¹ barw¹ dominuj¹c¹
jest w nich biel, aczkolwiek we Flagach na równi z biel¹ wystêpuje czerñ, która
i w zbiorku W woskowym wianku zajmuje jedno z czo³owych miejsc. We Flagach
kontrast tych dwóch barw uwidacznia siê, mimo to zostaje zachowana miêdzy
nimi równowaga. To jeszcze nie zupe³ny mrok, ale ju¿ nie wy³¹cznie wiat³oæ.
Istotnymi barwami w obu tomikach jest tak¿e ró¿, b³êkit i kolor z³oty. W jednej
z recenzji Lew Gomolicki napisa³, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ Flag jest obfitoæ
obrazów, odbiæ wiata, kolorowych i pstrych, jak wi¹teczne flagi7, co znajduje
swoje statystyczne potwierdzenie w niniejszej analizie. Poza tym w obu zbiorkach
odnajdujemy liczne przymiotniki odwo³uj¹ce siê do pór roku i dnia. Dodatkowo
tomik Flagi ponownie zosta³ wzbogacony o przymiotniki ze sfery religijnej i duchowej typu: piekielny (poeta u¿ywa kilku form tego przymiotnika: àäíûé,
àäîâ, àäñêèé), anielski (àíãåëüñêèé), boski (áîæåñòâåííûé) i wiêty
(ñâÿòîé, ñâÿøåííèê).
Przeprowadzona analiza dowiod³a, ¿e w obydwu tekstach przewa¿aj¹ przymiotniki relacyjne nad jakociowymi. Odwo³uj¹ one nas tym samym do innych
obiektów i czynnoci, kolejny raz podkrelaj¹c nadrzêdn¹ rolê rzeczownika
w idiolekcie twórcy. Warto tu te¿, jak zaproponowa³ Grzegorz Ojcewicz, zwróciæ
uwagê na aspekt morfologiczny przymiotników. Poeta preferuje tworzenie przymiotników za pomoc¹ przedrostka áåç-/áåñ oraz morfemu íå- dodawanego do
postaci wyjciowej przymiotnika8. Pop³awski nie rezygnuje z tych rodków tak¿e
6

Zob. Þ.Â. Ìàòâååâà, Êîðàáëè è ïîåçäà ñûíîâåé ýìèãðàöèè, [w:] Ðóññêîå çàðóáåæüå:
ïðèãëàøåíèå ê äèàëîãó, îòâ. ðåä. Ë.Â. Ñûðîâàòêî, Êàëèíèíãðàä 2004, s. 2836.
7 L. Gomolicki, Na orbicie szczêcia, [w:] B. Pop³awski, Automatyczne wiersze, t³um. G. Ojcewicz, Olsztyn 2009, s. 420.
8 G. Ojcewicz, W woskowym wianku Borysa Pop³awskiego... .
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w zbiorku Flagi (áåçáðåæíûé, áåçäîííûé, áåçëþäíûé, áåçûñõîäíûé,
íåâèäèìûé, íåâîçìîæíûé, íåäîñòóïíûé, íåîáúÿñíèìûé, íåîáúÿòíûé,
íåñëûøíûé). Po³¹czenia danego typu mog¹ wiadczyæ o pewnym braku, niedosycie czy te¿ bezkresie jakiego obiektu, czynnoci lub zjawiska, dokonuj¹c tym
samym poszerzenia przestrzeni.
Tak¿e w przypadku czasownika liczba u¿yæ jest bardzo zbli¿ona. W W woskowym wianku wynosi ona 15%, we Flagach 17%. A zatem na ka¿dy czasownik
przypadaj¹ dwa rzeczowniki. Na podstawie dokonanego rozbioru materia³u ³atwo
stwierdziæ, ¿e w pierwszym tomiku Pop³awski preferuje formy czasu teraniejszego. Stanowi¹ one ponad po³owê u¿yæ w stosunku do wszystkich osobowych form
czasownikowych odnotowanych w danym tekcie. We Flagach autor czêciej
natomiast stosuje formê czasu przesz³ego, która stanowi niemal jedn¹ trzeci¹
wszystkich osobowych form czasownikowych. Podmiot liryczny u¿ywa przy tym
g³ównie 3 osoby liczby pojedynczej oraz mnogiej.
Wykres 2
Liczba u¿yæ (frekwencja) ró¿nych form czasownika
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W obydwu tekstach poeta rzadko stosuje czasowniki w formie bezokolicznika
i trybu rozkazuj¹cego. P³ynie st¹d wniosek, ¿e poezja Pop³awskiego nie jest
apelatywna, nie narzuca odbiorcy punktów widzenia podmiotu lirycznego przez
wielokrotne odwo³ywanie siê do wiadomoci czytelnika9. Podmiot liryczny zdecydowanie preferuje pozycjê aktywnego uczestnika we wszelkich zjawiskach zachodz¹cych w przyrodzie  czy to w teraniejszoci, czy przesz³oci. W przypadku tomiku W woskowym wianku przyj¹³ on pozycjê sprawozdawcy z wydarzeñ
bie¿¹cych, we Flagach opisuje to, co ju¿ by³o, dokonuje pewnego bilansu, podsumowuje, wyci¹ga wnioski.
9

Ibidem.

280

Ewa Tabaka

Najwa¿niejsze czynnoci nale¿¹ do obszaru egzystencji. W obydwu prezentowanych zbiorkach czasowniki byæ (áûòü) i spaæ (ñïàòü) maj¹ najwy¿sz¹
rangê. Dodatkowo we Flagach pojawiaj¹ siê bliskoznaczne dla czasownika spaæ
bezokoliczniki zasn¹æ (çàñíóòü) i drzemaæ (äðåìàòü). Odwo³aæ siê tu nale¿y
do wspomnianej ju¿ powy¿ej poetyki snu. Sen to stan poredni miêdzy ¿yciem
i mierci¹. Od snu ju¿ tylko krok do umierania. Co istotne, w tomiku Flagi
czasowniki umieraæ (óìèðàòü) i umrzeæ (óìåðåòü) znajduj¹ o wiele szersze
zastosowanie. W W woskowym wianku czasownik ten pojawia siê dwukrotnie
w formie dokonanej, we Flagach 23-krotnie, z czego 12 razy w formie dokonanej
i 11 w niedokonanej. Dodatkow¹ ciekawostk¹ jest fakt, i¿ czasownik umieraæ
zosta³ w zbiorku Flagi u¿yty dok³adnie tyle samo razy co czasownik ¿yæ
(æèòü). To ciekawe spostrze¿enie, bior¹c pod uwagê, i¿ czerñ i biel tak¿e
zosta³y u¿yte tyle samo razy. Momentu zamierania mo¿na siê te¿ dopatrzeæ
w u¿ytych czasownikach znikaæ (èñ÷åçàòü) i ton¹æ (òîíóòü).
Wiadomo, ¿e motyw mierci (sztuka umierania) i snu zajmuje w twórczoci
Pop³awskiego miejsce niezwykle istotne, a z ka¿dym nowo powsta³ym tomikiem
ulega nasileniu. Teza ta znajduje swoje statystyczne potwierdzenie w niniejszej
ilociowo-jakociowej analizie dwóch zbiorków Pop³awskiego10.
W W woskowym wianku obok nienia równie wa¿ne dla poety s¹ wra¿enia
sensoryczne, których ród³em jest dwiêk oraz bodce wzrokowe. Moment ten
znajduje swoje potwierdzenie tak¿e w tomiku Flagi. Czasownik piewaæ
(ïåòü) w przypadku obydwu tekstów wystêpuje zaraz po czasowniku byæ
i spaæ. Zaraz za nimi w W woskowym wianku lokuje siê czasownik patrzeæ
(ñìîòðåòü), który we Flagach jest poprzedzony jedynie czasownikiem iæ
(èäòè), co z kolei mo¿e byæ nawi¹zaniem do zasygnalizowanego ju¿ wczeniej
motywu podró¿y. Na wspomnian¹ sensorykê sk³ada siê tak¿e doæ licznie wystêpuj¹cy bezokolicznik wieciæ, janieæ, lniæ, b³yszczeæ (ñèÿòü) i paliæ siê,
p³on¹æ (ãîðåòü). We Flagach do g³osu dochodzi tak¿e nieobecny w W woskowym wianku czasownik gasn¹æ (ãàñíóòü), który wi¹¿e siê z procesem zanikania, zasypiania, umierania.
Z czasownikiem piewaæ, wskazuj¹cym na wra¿enia s³uchowe, wi¹¿¹ siê
z kolei bezporednio inne aktywne czasowniki akustyczne, jak miaæ siê
(ñìåÿòüñÿ) czy milczeæ (ìîë÷àòü)11. Czasowniki te pojawiaj¹ siê we Flagach,
10 Motyw snu w twórczoci Pop³awskiego podjê³a m.in. Irina Kaspe w artykule Îðèåíòàöèÿ
íà ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè: Ñòðàííàÿ ïðîçà Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî, Íîâîå ëèòåðàòóðíîå
îáîçðåíèå, 2001, nr 47, s. 187202.
11 Warto tu wspomnieæ, ¿e poezji Pop³awskiego jest przypisywana niezwyk³a muzykalnoæ
i dwiêcznoæ. Zob. m.in. Ì. Ñëîíèì, Êíèãà ñòèõîâ Á. Ïîïëàâñêîãî (Á. Ïîïëàâñêèé Ôëàãè),
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przy czym ten ostatni zajmuje doæ wysokie miejsce nas licie rangowej, natomiast czynnoæ miania siê jest nieco dalej. mianie siê poprzedzaj¹ takie czasowniki, jak p³akaæ (ïëàêàòü) i krzyczeæ (êðè÷àòü), które posiadaj¹ ³adunek
emocjonalny  wyra¿aj¹ nieszczêcia, smutek, tragedie  czy te¿ s¹ wo³aniem
o pomoc. We Flagach Pop³awski po raz pierwszy u¿ywa te¿ czasownika modliæ
siê (ìîëèòüñÿ), co stanowi kolejny dowód na to, ¿e pisarz coraz bardziej zwraca
siê ku tematyce religijnej. Poza tym problematyka religijnych poszukiwañ w twórczoci pisarza by³a niejednokrotnie podejmowana przez badaczy, a powy¿sza
analiza po raz kolejny jest tego statystycznym potwierdzeniem.
Najaktywniejsz¹ jednostk¹ wród przys³ówków w obydwu tomikach jest
gdzie (ãäå). Koresponduj¹ z nim dwa nastêpne, tak¿e zajmuj¹ce czo³owe pozycje na licie rangowej: tam (òàì) oraz daleko (äàëåêî). S¹ to wa¿ne sygna³y
o preferencjach pisarza, który w taki sposób rozci¹ga przestrzeñ i umieszcza
obiekty czy te¿ czynnoci w bli¿ej nieokrelonych miejscach. Przys³ówek gdzie
mo¿e tak¿e symbolizowaæ poszukiwania podmiotu lirycznego (religii, Boga, prawdy12), których niemal ca³e ¿ycie dowiadcza³ Pop³awski. W tomiku W woskowym
wianku ow¹ nieokrelonoæ i rozci¹ganie w przestrzeni jeszcze bardzie podkrela
przys³ówek dooko³a/wokó³ (âîêðóã), natomiast we Flagach przys³ówki daleko (äàëåêî), nisko (íèçêî), wysoko (âûñîêî). W tomiku tym pojawia siê
tak¿e, oprócz dominuj¹cej jednostki gdzie, przys³ówek kiedy (êîãäà), i odpowiadaj¹ce mu kolejne dwa rano (óòðî) i potem (ïîòîì), dziêki którym
zosta³a pozornie wyd³u¿ona nie tylko przestrzeñ, ale i czas. W W woskowym
wianku funkcjê tê pe³ni z punktu widzenia rejestracji szybkoci ruchu przys³ówek
powoli (ìåäëåííî), który w zbiorku Flagi nie odgrywa ju¿ tak du¿ej roli, a jego
liczba jest zbli¿ona do przeciwstawnego mu s³owa szybko (áûñòðî). O wiele
wa¿niejsz¹ funkcjê pe³ni tu przys³ówek nagle (âäðóã), dziêki któremu powstaje
element zaskoczenia, a co za tym idzie  pewien rodzaj krótkotrwa³ej dynamiki.
Najwa¿niejsz¹ warstw¹ sensoryczn¹ w obu zbiorkach jest jednostka cicho/
/po cichu (òèõî), dodaj¹ca wypowiedzi lirycznej spokoju i ³¹cz¹ca siê logicznie
z patrzeniem w dal. Zastosowany w tomiku W woskowym wianku przys³ówek
przepiêknie (ïðåêðàñíî) w kolejnym analizowanym zbiorku niemal ca³kowicie

[w:] Áîðèñ Ïîïëàâñêèé â îöåíêàõ è âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ..., s. 169171; Ð. Ãàëüöåâà,
Îíè åãî çà ìóêè ïîëþáèëè, Íîâûé ìèð 1997, nr 7, s. 213221; Ê. Àëèêèí, Ìåòðèêà
è ðèòìèêà ñòèõà Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî, Íàóêà. Óíèâåðñèòåò. 2005, Íîâîñèáèðñê 2005,
s. 136144.
12 Zob. A. Áîãîñëîâñêèé, Èñêàòåëü äóõîâíîé ñâîáîäû, Íîâûé ìèð 1993, nr 9, s. 243247;
Í. Òàòèùåâ, Î Ïîïëàâñêîì; Ïîýò â èçãíàíèè; Èñïîâåäü Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî, [w:] Áîðèñ
Ïîïëàâñêèé â îöåíêàõ è âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ..., s. 92108, 131133.
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zanika, a jego miejsce zajmuje jednostka straszno/strasznie (ñòðàøíî). W skali
ocen zarówno przys³ówek przepiêknie, jak i strasznie wyra¿aj¹ stosunek podmiotu do przedstawianej rzeczywistoci, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w W woskowym wianku,
jak pisze Ojcewicz, zgodnie z wewnêtrznym impulsem autorskim umieszczonym
w rzeczowniku dusza pisarz podkrela wiê miêdzy piêknem i sprawami duchowymi13, natomiast przys³ówek strasznie we Flagach mo¿e wi¹zaæ siê z jakim
wydarzeniem, które mia³o miejsce w przesz³oci  st¹d p³acz i krzyk, a co za tym
idzie szukanie wsparcia w modlitwie i religii.
Kolejn¹ wa¿n¹ informacjê niesie ze sob¹ analiza zaimków. Zarówno w zbiorku W woskowym wianku, jak i Flagi prym wiod¹ zaimki osobowe, za którymi
lokuj¹ siê zaimki dzier¿awcze. Kolejnoæ pozosta³ych zaimków ró¿ni siê nieznacznie, nie wynika jednak z nich a¿ tak istotna informacja dla badacza.
Wród zaimków osobowych najwiêksz¹ frekwencj¹ w obu zbiorkach odznacza siê jednostka ja (ÿ). Zajmuje ona jednoczenie pierwsze miejsce na licie
rang w tej kategorii wyrazów i niemal góruje nad pozosta³ymi desygnatami. Zaraz
za ni¹ lokuje siê zaimek osobowy my (ìû). W zbiorku Flagi po³o¿enie powy¿szych dwóch zaimków na licie rangowej jest identyczne, ró¿nica miêdzy nimi jest
jednak niewielka i wynosi 5 jednostek. Mo¿e to byæ pewien sygna³, ¿e podmiot
liryczny powoli przestaje skupiaæ uwagê wy³¹cznie na sobie. Zaraz po ja i my
w obydwu tomikach znajduj¹ siê przys³ówki osobowe ty (òû) i on. Warto
przy okazji zauwa¿yæ, ¿e w pierwszym analizowanym tekcie nie ma zaimka
wy (âû) ani jego form deklinacyjnych, pojawia siê on za to we Flagach, jednak
jego frekwencja jest wci¹¿ niewielka.
Powy¿sze dane dowodz¹ o szczególnej roli zaimka osobowego ja w pisarstwie Pop³awskiego. Ja jest wiadectwem egocentryzmu twórcy, albowiem wyranie dystansuje siê on od pozosta³ych zaimków, zyskuj¹c zdecydowan¹ przewagê
statystyczn¹ i podkrelaj¹c obecnoæ nadawcy komunikatu jako kreatora poetyckiej
rzeczywistoci14.
Zaimek wszystek/ca³y (âåñü), tak chêtnie stosowany w W woskowym wianku,
tak¿e w tomiku Flagi znajduje swoje szerokie zastosowanie. Nie jest, co prawda, a¿
tak obficie u¿ywany, jak zaimki ja, my, on czy ty, znajduje siê jednak
zaraz za nimi i wiadczy o upodobaniu pisarza do uogólnieñ, generalizowania zjawisk i wra¿eñ, preferowania pewnej nieokrelonoci, do której mo¿na zaliczyæ
sprawy egzystencjalne i duchowe, reprezentowane przez rzeczowniki dusza, niebo, czasowniki byæ, spaæ, czy przymiotniki bia³y, czarny, ró¿owy.
13
14

G. Ojcewicz, W woskowym wianku, Borysa Pop³awskiego...
Ibidem.
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Podsumowuj¹c nasze obserwacje, mo¿na stwierdziæ, ¿e zarówno w zbiorku
W woskowym wianku, jak i we Flagach znajdziemy znacznie wiêcej cech wspólnych ani¿eli ró¿nic. W obydwu analizowanych tekstach wa¿n¹ rolê odgrywa przyroda, uwagê przyci¹ga kolorystyka, wra¿enia wzrokowe i s³uchowe, obecny jest
motyw snu i mierci, rozwa¿ania egzystencjalne, pewna nieokrelonoæ, rozci¹ganie przestrzeni i czasu, a tak¿e egocentryzm podmiotu lirycznego. Na tej podstawie mo¿na twierdziæ, ¿e Pop³awski stworzy³ kolejny tomik wed³ug regu³ poetyckich zawartych w poprzednim zbiorku. To, co nowe we Flagach, tj. liczne
nawi¹zania do sfery duchowej, religii, motyw podró¿y, nie wynika ze zmiany
wiatopogl¹du czy przekonañ poety, lecz jest skutkiem jego naturalnego rozwoju
psychicznego i fizycznego. Na drodze ¿ycia napotyka on nowe zdarzenia, nowych
ludzi, eksperymentuje z odmiennymi stanami wiadomoci, coraz gorliwiej dyskutuje z Bogiem. Wszystko to w efekcie wzbogaca go o nowe dowiadczenia,
doznania, uczucia i przemylenia, wp³ywa na ewoluowanie idiolektu pisarza. Jego
utworom nie towarzyszy ju¿ tylko miech i zachwyt jak w przypadku tomiku
W woskowym wianku, ale i strach, niepewnoæ, poszukiwania duchowne. Dla
podmiotu lirycznego wa¿ne staje siê nie tylko to, co jest, ale i to, co by³o. Warto
tu wspomnieæ, ¿e ca³a twórczoæ Pop³awskiego jest autobiograficzna, a zmiany
w tomiku Flagi wskazuj¹ na zmiany w jego ¿yciu.
Przedstawiony punkt widzenia jest w zamiarze fragmentem wiêkszej ca³oci
powiêconej badaniu idiolektu poety. W nied³ugim czasie wzbogac¹ go bowiem
trzy kolejne ilociowo-jakociowe analizy tomików poety: Sterowiec donik¹d, zawieraj¹cy wiersze z okresu 19241935, nie¿na godzina, zawieraj¹cy wiersze
z okresu 19311935 i odnaleziony w archiwum poety w 1998 r. rêkopis Automatycznych wierszy z okresu 19301933. Stworz¹ one pe³ny obraz poetyki Pop³awskiego i dostarcz¹ dowodów w postaci analizy statystycznej. Dziêki ilociowojakociowej analizie tekstów Pop³awskiego, bez jakiejkolwiek ingerencji w ¿ycie
osobiste twórcy uda³o siê nam przybli¿yæ styl oraz wiatopogl¹d pisarza. Co
wiêcej, powy¿sze statystyczne dane znalaz³y swoje potwierdzenie w innych badaniach dorobku rosyjskiego emigranta i jego ¿ycia.
Ðåçþìå
Â âåíêå èç âîñêà a Ôëàãè Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî.
Ñòàòèñòèêà è èíòåðïðåòàöèÿ
Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ÿâÿëåòñÿ ðåçóëüòàòîì èññëåäîâàíèÿ ïîýòèêè Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî
è íàáëþäåíèé çà ðàçâèòèåì åãî ïîýòèêè âî âðåìåíè. Ïðåäìåòîì èññëåâäîâàíèÿ áûëè äâå êíèãè
ñòèõîâ: òîì Â âåíêå èç âîñêà, ñîäåðæàùèé ñàìûå ðàííèå ñòèõè ïîýòà 19221930 ãã., è ñáîðíèê
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Ôëàãè, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ïðîèçâåäåíèÿ 19231930 ãã. Â èññëåäîâàíèè îáîèõ ñáîðíèêîâ áûë
èñïîëüçîâàí êîëè÷åñòâåííî-êà÷åñòâííûé ìåòîä àíàëèçà òåêñòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìû
îïðåäåëèëè ïàðàìåòðû ïîýòèêè Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî â ÷èñòîì âèäå, ò.å. áåç ó÷¸òà åãî
áèîãðàôèè, è óêàçàëè ïðåæäå âñåãî íà ñõîäíûå ìåñòà â îáîèõ òåêñòàõ, à òàêæå íàìåòèëè
ýâîëþöèîííûé ïóòü, êîòîðûé ðåàëèçîâàëñÿ â ïîçäíåéøèõ ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ Áîðèñà
Ïîïëàâñêîãî.

Summary
From a Garland of Wax and Flags of Boris Poplavsky.
Statistics and interpretation
The present article is a result of a research on the poetics of Boris Poplavsky and the observation of the development of his poetics in time. The subjects of this research were two volumes of
verse: From a Garland of Wax, containing the earliest poems of the poet written in the years 19221930
and Flags containing poems written in the years 19231930. During the research on both volumes of
verse a quantitative-qualitative method of analysis was used, thanks to which we defined the parameters of Boris Poplavskys poetics in its pure form, i.e. without taking into account his biography.
Furthermore, we showed similarities between both texts and marked out the way of the evolution
accomplished in the subsequent poetic work of Boris Poplavsky.
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Òýìà Ðàäç³ìû ¢ òâîð÷àñö³ ïàýòà¢
áåëàðóñêàãà ë³òàðàòóðíàãà àáÿäíàííÿ Áåëàâåæà
Çàö³êàâ³¢øûñÿ ¢ äðóãîé ïàëîâå 70-õ ãàäî¢ ì³íóëàãà ñòàãîääçÿ òâîð÷àñöþ
ñó÷àñíûõ áåëàðóñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢ Ïîëüø÷û, àíãë³éñêàÿ äàñëåä÷ûöà Øûðûí
Àê³íýð àêðýñë³ëà ³õ ìàñòàöê³ íàáûòàê ÿê ë³òàðàòóðó ðýäêàé ðàçíàñòàéíàñö³
äû ø÷ûðàãà íàòõíåííÿ. Ìàþ÷û íà ìýöå àíàë³ç íàéïåðø ýñòýòû÷íàé
ìàòýðû³, Ø. Àê³íýð çâÿðíóëà ïðû òûì óâàãó ³ íà ñàöûÿëàã³÷íàå çíà÷ýííå
³ñíàâàííÿ Áåëàâåæû. Ñàïðà¢äû, äçåéíàñöü ãýòàé àðãàí³çàöû³ âûðàçíà
ïàöâÿðäæàå àäíó ç ìåíàâ³òà áåëàðóñê³õ ã³ñòàðû÷íûõ çàêàíàìåðíàñöåé, ö³ íå
ñàìóþ âûçíà÷àëüíóþ, ë¸ñàíîñíóþ  ³ çàãàäêàâà íåâûòëóìà÷àëüíóþ. Ó ïðûâàòíàñö³, Ø. Àê³íýð êàíñòàòàâàëà: Ôàêò, øòî ãýòû íàðîä òàê äî¢ãà çàõî¢âàå
ïà÷óöö¸ ñâà¸é íàöûÿíàëüíàé àñàáë³âàñö³, ìÿæóå ç öóäàì1.
Áåëàðóñêàå ë³òàðàòóðíàå àáÿäíàííå Áåëàâåæà  ïàäêðýñë³ì, àäç³íàÿ
òâîð÷àÿ ñóïîëêà òàêîãà êøòàëòó ïà-çà ìåæàì³ Áåëàðóñ³ ³ àäç³íàÿ
ï³ñüìåíí³öêàÿ àðãàí³çàöûÿ, ñòâîðàíàÿ àñÿðîääçåì íàöûÿíàëüíûõ ìåíøàñöåé
ó Ïîëüø÷û  àäçíà÷ûëà ¢ ì³íóëûì ãîäçå (8 ÷ýðâåíÿ 2008 ã.) ñâîé ïà¢âåêàâû
þá³ëåé. Íà ïðàöÿãó ãýòàãà ÷àñó ¢ áåëàâåæñê³õ øýðàãàõ ïðàï³ñàëàñÿ çâûø
ñòà ñàðàêà à¢òàðà¢. Ó òâîð÷ûì íàðîáêó áåëàâåæöà¢ êàëÿ 200 à¢òàðñê³õ
êí³ã ïðîçû, ïàýç³³, ýñý, ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûõ ³ íàâóêîâûõ äàñëåäàâàííÿ¢,
àëüìàíàõà¢. Ç 1998 ã. ïàä ðýäàêöûÿé ñòàðøûí³ Áåëàâåæû ßíà ×ûêâ³íà
âûäàåööà ë³òàðàòóðíà-ìàñòàöê³ ³ áåëàðóñàçíà¢÷û ÷àñîï³ñ Òýðìàï³ëû.
Ó ïàñëÿñëî¢³ äà êí³ã³ Øëÿõ ïà ïðàìîé ÷àñó, ñâîåàñàáë³âàé ã³ñòîðû³
ë³òàðàòóðíàãà àáÿäíàííÿ çà 50 ãàäî¢, ßí ×ûêâ³í çàçíà÷û¢: Ï³ñüìåíí³ê³
«Áåëàâåæû», ñàïðà¢äû, ø÷ûëüíà çàïî¢í³ë³ ñâàþ ýòí³÷íóþ ïðàñòîðó
êóëüòóðíà-ýñòýòû÷íûì çìåñòàì. Ç ïî¢íûì ïðàâàì ìîæíà ñêàçàöü, øòî
äðóãàÿ ïàëîâà ÕÕ ñòàãîääçÿ íàëåæûöü ó áåëàñòîöê³ì êðà³ íàéïåðø
«áåëàâåæöàì». [...] Òâîð÷àñöü «áåëàâåæöà¢»  àñàáë³âà àäìåòíàÿ ³ òàìó,
øòî ÿíà, ó ïåðøóþ ÷àðãó, áåëàðóñêàÿ, à íå ñàâåöêà-áåëàðóñêàÿ, ³ òàìó, øòî
ÿíà àä ïà÷àòêó ñâàáîäíàÿ ¢ òâîð÷ûì ñàìàâûÿ¢ëåíí³2.
1
2

Sh. Ankier, Suczasnaja bie³aruskija pimienniki u Polszczy, Bie³astok 1982, ñ. 3.
Øëÿõ ïà ïðàìîé ÷àñó. Äà ã³ñòîðû³ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû Ïîëüø÷û 1958-2008 ãã., ïàä
ðýä. ß. ×ûêâ³íà, Áåëàñòîê 2007, ñ. 317.
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Äýáþòíàÿ òâîð÷àÿ ñïðàâàçäà÷à ñÿáðî¢ àáÿäíàííÿ àäáûëàñÿ ¢æî ¢ 1959 ã.,
êàë³ ïàä ðýäàêöûÿé Ãåîðã³ÿ Âàëêàâûöêàãà, ïåðøàãà øìàòãàäîâàãà ðýäàêòàðà,
óëàñíà çàñíàâàëüí³êà ³ øòîòûäí¸â³êà Í³âà ³ Áåëàâåæû, ïàáà÷û¢ ñâåò
êàëåêòû¢íû ïàýòû÷íû çáîðí³ê Ðóíü, ÿê³ ïðàäñòà¢ëÿ¢ íà òîé ÷àñ óñå
íàÿ¢íûÿ ¢ ÏÍÐ áåëàðóñê³ÿ ïàýòû÷íûÿ ñ³ëû. Àïðà÷à òàãî, áûëà ãýòà ¢âîãóëå
ïåðøàÿ ïàýòû÷íàÿ êí³ãà íà ïàñëÿâàåííàé Áåëàñòî÷÷ûíå. Íåâûïàäêîâà
Ãåîðã³ Âàëêàâûöê³, ÿø÷ý ³ ¢êëàäàëüí³ê çáîðí³êà, çàñâåä÷û¢: Òîå, øòî ìû
ïåðøûì³ âûéøë³ àáðàáëÿöü ïàýòû÷íûÿ àáëîã³, ïàâ³ííà äàäàöü íàøûì
ïàýòàì áàäç¸ðàñö³ ¢ ïîøóêàõ ñâà¸é ïàïàðàö³-êâåòê³ 3 . Ö³ íå ¢ñå
17 à¢òàðà¢ Ðóí³  íàñòà¢í³ê³, âó÷í³, ñòóäýíòû, ñÿëÿíå...  íåçàäî¢ãà
äýáþòàâàë³ íà ñòàðîíêàõ Í³âû, àìàëü óñå òâîðû, ÿê àäçíà÷û¢ óêëàäàëüí³ê,
áûë³ íàï³ñàíû íå ðàíåé 1956 ã.
Ïàäáîðêà Óëàäç³ì³ðà Ãàéäóêà, íàéìàëàäîãà ç à¢òàðà¢, ïà÷ûíàëàñÿ
âåðøàì Ðîäíàÿ êðà³íà:
ß íå áà÷û¢ ³íøàå êðà³íû,
² íå áû¢ ¢ äàë¸ê³õ ãàðàäàõ,
ß ÷ó¢ òîëüê³ ãîëàñ ñàëà¢³íû,
Áà÷û¢ êâåòê³ ÿáëûíü ó ñàäàõ.
Õàé æûâóöü çà ìåæàì³ áàãàòà,
Ìî òàì íàâàò ³ ëÿïåé êàìó,
Àëå òàì íÿìà áÿðîç ëÿ õàòû,
² íÿìà òàê³õ, ÿê ¢ íàñ êëÿíî¢.
À ö³ ïåñí³ ¢ ÿêîé êðà³íå
Òàê çâ³íÿöü, ÿê ¢ íàñ, íå ¢ÿ¢ëþ.
Ç çåëÿííþ ëÿñî¢ ³ ç íåáàì ñ³í³ì
ß ¢ðîñ ó ðîäíóþ çÿìëþ4.

² ïàä ãýòûì ïðûçíàííåì ó ëþáîâ³ ðîäíàìó, âûêàçàíûì ïà-þíà÷û
ø÷ûðà, íåïàñðýäíà, õ³áà ìîã áû ïàäï³ñàööà êîæíû ç à¢òàðà¢ Ðóí³. Òàê
ñêëàë³ñÿ ñàöûÿëüíà-ã³ñòàðû÷íûÿ àáñòàâ³íû, øòî ðîäíû Òàðíîïàëü
Óëàäç³ì³ðà Ãàéäóêà ç ÿãî ïóø÷àíñê³ì³ ñàëà¢ÿì³, áÿðîçàì³ ³ êë¸íàì³ ëÿ
áàöüêî¢ñêàé õàòû, ÿê ³ Ìîðà Â³êòàðà Øâåäà, ×àðîìõà Äçì³òðûÿ Øàòûëîâ³÷à,
Áàíäàðû Àëåñÿ Áàðñêàãà, Äóá³÷û Öàðêî¢íûÿ ßíà ×ûêâ³íà, óëàñíà ¢ñÿ
Áåëüø÷ûíà ³ Ãàéíà¢ø÷ûíà âîëÿþ àáñòàâ³í íå àäíîé÷û àêàçâàë³ñÿ ¢ ñêëàäçå
ðîçíûõ äçÿðæà¢.
3
4

Ðóíü. Çáîðí³ê âåðøà¢, Áåëàñòîê 1959, ñ. 6.
Ibidem, ñ. 29.
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² õî÷àööà òóò ñïàñëàööà íà Áåëàñòîöê³ ñøûòàê âûäàòíàãà
ýì³ãðàöûéíàãà áåëàðóñêàãà ïàýòà, ï³ñüìåíí³êà Ìàñåÿ Ñÿäí¸âà, ì³æ ³íøûì
íàì³íàíòà íà Íîáåëå¢ñêóþ ïðýì³þ, ÿê³ íàïðûêàíöû àïîøíÿé ñóñâåòíàé
âàéíû àìàëü ãîä ïðàâ¸¢ íà Áåëàñòî÷÷ûíå, ïðàöàâà¢ êàðýêòàðàì ó ãàçåöå
Íîâàÿ äàðîãà (ðýäàêòàð Õâåäàð ²ëüÿøýâ³÷). Ïà ÿãî ñëîâàõ, ìåíàâ³òà
¢ Áåëàñòî÷÷ûíå ÿ àä÷ó¢ æûâóþ Áåëàðóñü. Ãàòîâû áû¢ ïðûçíàöü ÿå ìà¸é
äðóãîé ðàäç³ìàé. [...] Ïðûåõà¢øû ç ðóñ³ô³êàâàíàé Óñõîäíÿé Áåëàðóñ³,
ÿ ïà÷ó¢ ó Áåëàñòî÷÷ûíå ñàïðà¢äíóþ áåëàðóñêóþ ìîâó5. Ñàì Ì. Ñÿäí¸¢
ñòà¢ íà òîé ÷àñ áåëàñòîöê³ì ïàýòàì, âåðøû ÿêîãà âó÷ûë³ íà ïàìÿöü âó÷í³
¢ áåëàðóñê³õ øêîëàõ, à òàäûøíÿå áåëàðóñêàå øêîëüí³öòâà àõîïë³âàëà ¢ñþ
Áåëàñòî÷÷ûíó. Äîñûöü áûëî ïàáûâàöü òîëüê³ íà íàñòà¢í³öê³ì çåçäçå àáî
êóðñàõ ïà ïàäðûõòî¢öû íàñòà¢í³êà¢, êàá âàñ àõàï³ëà àä÷óâàííå áåëàðóñêàãà
äóõó,  ñöâÿðäæà¢ Ì. Ñÿäí¸¢. Ãýòàå àäðàäæýííå áåëàðóñêàé øêîëû, óçäûì
áåëàðóñêàñö³ ïàýò íàçâà¢ íå÷ûì íàêøòàëò ìàëåíüêàãà, êàðîòêàãà
ðýíåñàíñ³êó6.
² â³äàâî÷íà, øòî áåëàðóñû, ñàìàÿ øìàòë³êàÿ íàöûÿíàëüíàÿ ìåíøàñöü
êðà³íû, áûë³ ïàäðûõòàâàíû äà òàãî, êàá âûêàðûñòàöü ñïðûÿëüíûÿ âàðóíê³
¢ Ïîëüø÷û ñÿðýäç³íû ÕÕ ñòàãîääçÿ. Ó ëþòûì 1956 ã. áûëî àðãàí³çàâàíà
Áåëàðóñêàå ãðàìàäñêà-êóëüòóðíàå òàâàðûñòâà (ÁÃÊÒ), ïà÷à¢ âûäàâàööà
øòîòûäí¸â³ê Í³âà. Ñ¸ííÿ íà Áåëàñòî÷÷ûíå,  àäçíà÷àëàñÿ ¢ ïåðøûì
âûïóñêó «Áåëàðóñêàãà êàëåíäàðà»,  íàë³÷âàåööà 57 ïà÷àòêîâûõ áåëàðóñê³õ
øêîë. Ó 111 øêîëàõ áåëàðóñêàÿ ìîâà âûâó÷àåööà ÿê ïðàäìåò. ¨ñöü
2 àãóëüíààäóêàöûéíûÿ ë³öý³ (ó Ãàéíà¢öû ³ ¢ Áåëüñêó), ÿê³ÿ ðûõòóþöü êàäðû
áåëàðóñêàé ³íòýë³ãåíöû³7.
Ó ãýòûõ àäïàâåäíûõ äëÿ ðàçâ³ööÿ íàöûÿíàëüíàé ñâÿäîìàñö³ ¢ìîâàõ
øûðîêà çàïàòðàáàâàíàþ àêàçàëàñÿ ³ íàðîäíàÿ, ³ ïðàôåñ³éíàÿ òâîð÷àñöü.
Â³äàâî÷íà, óçí³êíåííå ¢ 1958 ã. áåëàðóñêàãà ë³òàðàòóðàíàãà àáÿäíàííÿ
ñòàëàñÿ ôàêòàì íàòóðàëüíûì ³ ñâîå÷àñîâûì. Äû ³ êóëüòóðíà-äóõî¢íàÿ,
àñâåòí³öêàÿ òðàäûöûÿ íà Áåëàñòî÷÷ûíå í³êîë³ íå çàí³êàëà, íå¢ì³ðó÷àé
ïàõîäíÿé ïåðàäàâàëàñÿ àä ïàêàëåííÿ äà ïàêàëåííÿ. Íå àäíà ñëà¢íàÿ
ñòàðîíêà áûëà ¢ï³ñàíà òóò ó ìàíóñêðûïòû çàëàòîãà âåêó áåëàðóø÷ûíû
 ÕV² ñòàãîääçÿ, ïåðøàãà áåëàðóñêàãà Àäðàäæýííÿ. Çãàäàåì õîöü áû
Ñóïðàñëü, Çàáëóäà¢. Æûöö¸âàÿ ñ³ëà, óêëàäçåíàÿ ¢ ýòí³÷íû ãåí
áåëàðóø÷ûíû, ÿñêðàâà çàÿâ³ëà ïðà ñÿáå ³ ¢ íåñïðûÿëüíóþ âàåííóþ ïàðó,
5
6
7

Ì. Ñÿäí¸¢, Ìàñååâà êí³ãà, Ì³íñê 1994, ñ. 282.
Ibidem, ñ. 280.
Áåëàðóñê³ êàëÿíäàð, Áåëàñòîê 1957, ñ. 53.
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ñâåäêàì ÷àãî ñòà¢ ³ Ì. Ñÿäí¸¢. Â³äàöü, òàãà÷àñíàå àäðàäæýííå áåëàðóñêàé
øêîëû òàêñàìà ¢ çíà÷íàé ñòóïåí³ ñïðû÷ûí³ëàñÿ äà àáóäæýííÿ ïàòðýáû
ñàìàâûÿ¢ëåííÿ, çäçÿéñíåííÿ ¢ ìàñòàöê³ì ñëîâå, à ¢ âûí³êó çàïà¢íåííÿ, ïà
ñëîâàõ ß. ×ûêâ³íà, ñâà¸é ýòí³÷íàé ïðàñòîðû ñâà³ì æà êóëüòóðíà-ýñòýòû÷íûì çìåñòàì.
Áàäàé, íÿìà áåëàðóñêàãà ïàýòà, ÿê³ á ó òîé ö³ ³íøàé ôîðìå íå âûêàçà¢ñÿ
¢ ñâà³õ òâîðàõ ïðà Áàöüêà¢ø÷ûíó, Àé÷ûíó. Äû ³ ¢âîãóëå, ö³ íå ëþáî¢ äà
Ðàäç³ìû ¸ñöü àäíûì ç ãàëî¢íûõ ïà÷óööÿ¢, ýìîöûé, ÿê³ì óëàñíà àáàâÿçàíà
ïàýç³ÿ ñâà³ì çÿ¢ëåííåì, ³ñíàâàííåì. ßø÷ý ¢ 1519 ã. ïàáà÷ûë³ ñâåò
ó ÷ýøñêàé Ïðàçå ãëûáîêà ïàòðûÿòû÷íûÿ ³ ïî¢íûÿ ïàýç³³ ðàäê³-ïðûçíàííå
¢ ëþáîâ³ äà Ðàäç³ìû âÿë³êàãà áåëàðóñêàãà ãóìàí³ñòà-àñâåòí³êà, äîêòàðà
ñâàáîäíûõ íàâóê ³ ìåäûöûíû, àäíàãî ç çàñíàâàëüí³êà¢ áåëàðóñêàé
ñ³ëàá³÷íàé ïàýç³³ Ôðàíö³øêà Ñêàðûíû: 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/ ³ ÿê ï÷îëû/ áàðîíÿöü âóëë³ ñâàå  /ãýòàê ³ ëþäç³/ äà ìåñöà, äçå
íàðàäç³ë³ñÿ/ ³ ¢çãàäàâàíû ¢ Áîçå,/ âÿë³êóþ ëàñêó ìàþöü8 (òëóì. íà ñó÷àñíóþ
áåë. ìîâó Àëåñÿ Ðàçàíàâà). Ãýòûÿ ñëîâû Ô. Ñêàðûíû, ôðàãìåíò ç ÿãî
ïðàäìîâû äà ïåðàêëàäçåíàé íà ðîäíóþ ìîâó ñòàðàçàïàâåòíàé êí³ã³ Þäç³ô,
ñòàë³ ¢æî êëàñ³êàé, ñâîåàñàáë³âûì ýòû÷íà-ýñòýòû÷íûì êàíöýïòàì.
² íå áóäçå ïåðàáîëüøàííåì ñêàçàöü, øòî ìåíàâ³òà ïà÷óöö¸ ëþáîâ³ äà
Ðàäç³ìû âûïðàâ³ëà ¢ òâîð÷û øëÿõ Â³êòàðà Øâåäà, Äçì³òðûÿ Øàòûëîâ³÷à,
Àëåñÿ Áàðñêàãà, ßíà ×ûêâ³íà, Íàäçåþ Àðòûìîâ³÷, Ì³õàñÿ Øàõîâ³÷à, Þðûÿ
Áàåíó, Ì³ðó Ëóêøó. Óëàñíà áåëàâåæöà¢ óæî ÷àòûðîõ ãåíåðàöûé.
Íåàäíàðàçîâà ¢ ãàâîðöû àá áåëàðóñê³ì ë³òàðàòóðíûì ðóõó íà
Áåëàñòî÷÷ûíå äàñëåä÷ûê³ çãàäâàþöü âîïûò äðóãîãà áåëàðóñêàãà
íàöûÿíàëüíàãà Àäðàäæýííÿ  ïë¸ííóþ íàøàí³¢ñêóþ ïàðó (19061915 ãã.).
² Ãåîðã³é Âàëêàâûöê³ ¢ à¢òàá³ÿãðàô³÷íàé êí³çå Â³ðû. Íàòàòê³ ðýäàêòàðà íå
õàâàå, øòî ïðû âûáàðû ³ì íàçâû äëÿ áåëàðóñêàãà øòîòûäí¸â³êà ìåíàâ³òà
áåëàðóñê³ âîïûò ïà÷àòêó ì³íóëàãà ñòàãîääçÿ àêàçà¢ñÿ âûðàøàëüíûì.
Ïåðàãëÿäàë³ñÿ ³ àäê³äàë³ñÿ ðîçíûÿ âàðûÿíòû ³ ¢ðýøöå: Óæî àìàëü àä÷ó¢
äîòûê ïðàöÿãíóòàé ç ã³ñòîðû³ ðóê³, òàêñàìà «àäç³íàé» â³ëåíñêàé «Íàøàé
í³âû»9. Ñâÿäîìàÿ àðûåíòàöûÿ íà àäðàäæýíñêóþ ãàçåòó öàëêàì àïðà¢äàëàñÿ
³ áûëà öàëêàì íåâûïàäêîâàé, à àäëþñòðî¢âàëà ¢ çíà÷íàé ñòóïåí³ òàãà÷àñíóþ
êóëüòóðíà-ýìàöûÿíàëüíóþ àòìàñôåðó. Ìîæíà ñêàçàöü, øòî ¢ àäïàâåäíàñö³
8
9

Ô. Ñêàðûíà, ßê ï÷îëû áàðîíÿöü âóëë³ ñâàå, Êðûí³öà 1995, ¹ 9, ñ. 1314.
Ã. Âàëêàâûöê³, Â³ðû. Íàòàòê³ ðýäàêòàðà, Áåëàñòîê 1991, ñ. 13.
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ç ³íøûì³ ñàöûÿëüíà-ïàë³òû÷íûì³ ¢ìîâàì³, ïðàáëåìàì³ ïðàöÿãâàë³ñÿ òðàäûöû³
äðóãîãà áåëàðóñêàãà Àäðàäæýííÿ. Àäíà÷àñîâà ñ³ãíàë³çàâàëà ¢ òâîð÷àñö³
áåëàâåæöà¢ àá ñàáå ³ òðýöÿÿ, íà æàëü, êàðîòêàÿ ïàðà àãóëüíàáåëàðóñêàãà
êóëüòóðíà-ë³òàðàòóðíàãà Ðýíåñàíñó, øòî ïðûéøî¢ñÿ íà äðóãóþ ïàëîâó 80-õ
 ïåðøóþ 90-õ ãàäî¢. Ì³æ òûì õî÷àööà ¢çãàäàöü òóò çà¢âàãó øàíî¢íàãà
Óëàäç³ì³ðà Êàëåñí³êà, øòî Áåëàâåæà àäíîñ³íàì³ ì³æ ñÿáðàì³ àáÿäíàííÿ
íàãàäâàå ÿìó íàøàí³¢ñêàå çãóðòàâàííå10.
Íà ïà÷àòêó 60-õ ãàäî¢, êàë³ àêòóàëüíûì íàê³ðóíêàì äëÿ áåëàâåæöà¢
áûëî ñàäçåéí³÷àöü àáóäæýííþ, çàìàöàâàííþ íàöûÿíàëüíàé òîåñíàñö³,
âûõàâàííþ ÷ûòàöêàé àóäûòîðû³, ÿê ñâîåàñàáë³âû ìàí³ôåñò ïðàãó÷à¢ âåðø
Â³êòàðà Øâåäà ß áåëàðóñ:
ß áåëàðóñ, ðîñ ó íàðîäíàé ãóø÷û,
Ñÿðîä ïàë¸¢, óêâå÷àíûõ ëóãî¢,
Ïàä äç³¢íû ãîìàí Áåëàâåæñêàé ïóø÷û
Ïàä çàë³¢íûÿ òðýë³ ñàëà¢¸¢.
ß áåëàðóñ ³ ñâà¸é ðîäíàé ìîâå
ßø÷ý äç³ö¸ì âó÷û¢ñÿ àä áàöüêî¢.
² ñëîâà ðîäíàå  ìîé ë¸ñ ó ãýòûì ñëîâå 
Ìíå äàðàæýé, ÷ûì ñîòí³ ³íøûõ ñëî¢.
ß áåëàðóñ, ðîñ ó ñÿëÿíñêàé õàöå,
Ó ñâåò âûõîäç³¢ ïðàç ÿå ïàðîã
Ñâàþ ëþáî¢ äà áàöüê³ ³ äà ìàö³
ß ¢ ãëûá³í³ ãðóäçåé ñâà³õ çáÿðîã.
ß áåëàðóñ ³ ãýòûì ãàíàðóñÿ.
Óñ³ì äóøó ñâàþ ìàãó àäêðûöü:
Í³êîë³ ³ í³äçå íå àäðàêóñÿ,
Øòî áåëàðóñàì æû¢ ³ áóäó æûöü!11

Ãýòû âåðø óñïðûìàåööà ³ ÿê ñâîåàñàáë³âàÿ ïàýòû÷íàÿ ïðûñÿãà
¢ âåðíàñö³ ðîäíàìó, òûì êàøòî¢íàñöÿì, íà ÿê³õ ñïàêîí âåêó òðûìàåööà
ñâåò. Ãýòûÿ êàøòî¢íàñö³ ë³òàðàëüíà ïåðàë³÷àíû ïàýòàì, ÿê íå àäíîé÷û ¢æî
äà ÿãî, ïà÷ûíàþ÷û àä Ô. Ñêàðûíû, ßíà Êàç³ì³ðà Ïàøêåâ³÷à äà ñÿëÿíñêàãà
àäâàêàòà Ô. Áàãóøýâ³÷à, ÿê³ çâåðíåööà íàïðàìóþ äà ñâà³õ ÷ûòà÷î¢: Íå
ïàê³äàéöå æ ìîâû íàøàé áåëàðóñêàé, êàá íå ¢ì¸ðë³!
10
11

Â. Êîëåñíèê, Áëèçîñòü äàëüíåãî, Íåìàí 1994, ¹ 11, ñ. 37.
Â. Øâåä, Ìàÿ çÿë¸íàÿ Çóáðîâ³ÿ, Ì³íñê 1990, ñ. 61.
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², íà æàëü, áåëàðóñêàÿ ã³ñòîðûÿ, áåëàðóñêàÿ ðý÷à³ñíàñöü äàñþëü
çìóøàþöü ïàýòà, òâîð÷óþ àñîáó, êàë³ íå äà ïàëûìÿíûõ çàêë³êà¢, äûê äà
ñêðóøë³âûõ ðîçäóìà¢ ïðà ë¸ñ íàöûÿíàëüíûõ ñâÿòûíü, ó òûì ë³êó ³ íàéïåðø
ìîâû. Ïðû òûì, øòî ¢ áîëüøàñö³ íàðîäà¢ ðýàë³çàöûÿ òýìû ðàäç³ìû íîñ³öü
â³äàâî÷íà ³íàêøû ýìàöûÿíàëüíû õàðàêòàð, íå ïðýòýíäóþ÷û íà âûðàøýííå
ñàöûÿëüíà-ïàë³òû÷íûõ ïðàáëåì ñîöûóìó.
Ó ñâîé ÷àñ òðàäûöûþ, ðàñïà÷àòóþ Ô. Áàãóøýâ³÷àì íàïðûêàíöû Õ²Õ
ñòàãîääçÿ, ïðàöÿãíó¢ ßíêà Êóïàëà ³ øìàòë³ê³ àñÿðîäàê íàøàí³¢öà¢.
Ïàòðûÿòû÷íûì ïàôàñàì òâîð÷àñöü áåëàâåæöà¢ ãó÷ûöü âà óí³ñîí
ç ë³òàðàòóðàþ äðóãîãà áåëàðóñêàãà Àäðàäæýííÿ. Äàñòàòêîâà ¢çãàäàöü íàçâû
âåðøà¢ Â. Øâåäà: ß íàðàäç³¢ñÿ áåëàðóñàì, Ìàÿ çÿìëÿ, Ìîé íàðîä, Ðîäíàÿ
ìîâà, Ìàÿ ìîâà, Ñëîâà òû, ðîäíàå ñëîâà, Ìîâà, âåðó ¢ òâàþ íå¢ì³ðó÷àñöü.
Ç ñàêðàëüíûì³ ¢æî äëÿ áåëàðóñà¢ ñëîâàì³ Ïðàäìîâû äà Äóäê³ áåëàðóñêàé
Ô. Áàãóøýâ³÷à ïåðàãóêâàåööà âåðø Â. Øâåäà Äçåñÿöü çàïàâåäçÿ¢:
Ìîâó ðîäíóþ áåðàæû.
Ìîâàé ðîäíàé äàðàæû [...].
Ìîâó äçåöÿì ïåðàäàé.
Ìîâû íå àääàé íà çäçåê.
Òîëüê³ ç ¸þ æûöoìåø âåê.12

Ïåðøû ïàýòû÷íû çáîðí³ê Àëåñÿ Áàðñêàãà Áåëàâåæñê³ÿ ìàòûâû (1962)
çíàìÿíàëüíà àäêðûâà¢ñÿ âåðøàì Àé÷ûíà, ïàýòûêà ÿêîãà ¢ñ³ì³ ñâà³ì³
ïàðàìåòðàì³ öàëêàì àäïàâÿäàå òðàäûöûéíàìó áåëàðóñêàìó ïàýòû÷íàìó
êàíòýêñòó, çàïà÷àòêàâàíàìó ÿêðàç ÿø÷ý ¢ íàøàí³¢ñêóþ ïàðó ³ ðàçãîðòâàåìàìó íà ïðàöÿãó àìàëü óñÿãî ÕÕ ñòàãîääçÿ. Ó òâîðàõ òàê çâàíûõ
øàñö³äçåñÿòí³êà¢, âÿäîìûõ ïàä âûçíà÷ýííåì ô³ëàëàã³÷íàå ïàêàëåííå
 à íàëåæàöü äà ÿãî Ãåíàäçü Áóðà¢ê³í, Àíàòîëü Âÿðö³íñê³, Ðûãîð Áàðàäóë³í,
Í³ë Ã³ëåâ³÷, ßíêà Ñ³ïàêî¢, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢, Ïÿòðî Ìàêàëü ³ øýðàã ³íøûõ
ïàýòà¢  òýìà Ðàäç³ìû íàáûâàå âûðàçíóþ íàñòàëüã³÷íóþ íîòó. Ñûí â¸ñê³, óæî
ãàðàäæàí³í, ïðûçíàåööà ¢ ëþáîâ³ äà ðîäíàãà, óñïàì³íàå äàðàã³ÿ ïàäðàáÿçíàñö³
ïîáûòó, ÿê³ÿ ç ðîçíûì³ âàðûÿöûÿì³ àãóëüíûÿ äëÿ ë³ðû÷íàãà ãåðîÿ áîëüøàñö³
òâîðà¢ ïàäîáíàãà êøòàëòó. Ó òûì ë³êó ³  äëÿ Àëåñÿ Áàðñêàãà:
Ëÿ ö³õàé õàòû, íà ãàë³íàõ,
Êàëûøà ïòóøàê äóá-ðàâåñí³ê.
² ãýòà ¸ñöü ìàÿ Àé÷ûíà,
ßêîé ñïÿâàþ ñâàå ïåñí³.
12

Ibidem, ñ. 64.
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Òóò ïåðøû ðàç ñóñòðý¢ñÿ ç ïëóãàì,
² ¢ ðàëëþ çÿðíÿòû ñåÿ¢.
Êàñîþ ïðàçâ³íå¢ íàä ëóãàì,
Ñóñòðý¢ êàõàííå ³ íàäçåþ. [...]
² íå çàáûöü ïðàäâåñí³ ñâåæàñöü,
Øòî áóøàâàëà ¢ ðàçãîãàõ;
² ñóì êóäëàòàé Áåëàâåæû,
Êàë³ ïðàâîäç³ëà ¢ äàðîãó .
Òóò áàöüêà æû¢ ³ áðàò çàã³íó¢
Ó ãðîçíûì ãîäçå ñîðàê ïåðøûì.
Ãýòà ³ ¸ñöü ìàÿ àé÷ûíà,
ßêîé ÿ ïðûñâÿ÷àþ âåðøû.13

Ïàýòû÷íû ãîëàñ ßíà ×ûêâ³íà òàêñàìà àðãàí³÷íà ¢ëó÷àåööà ¢ òàãà÷àñíû
òâîð÷û êàíòýêñò. Ïåðøû ÿãî çáîðí³ê ²äó (1969) àäêðûâà¢ñÿ âåðøàì,
ïðûñâå÷àíûì áàöüêàì:
ß æûöü õà÷ó, ÿê âû æûë³:
Ñÿðîä ïàë¸¢, çâÿðî¢ ³ ÷ûñòàâîääçÿ,
Çäàë¸ê àä ãàðàäî¢, ìàøûí
² öûâ³ë³çàâàíûõ ïàâîäç³í. [...]
ßê õëåáà, ìíå õî÷àööà çåëåí³,
Ö³øûí³, íàäâÿ÷îðêà¢ ðîñíûõ,
Ø÷àñöÿ, í³÷ûì íå ðàçäçåëåíàãà,
² äàðîã ïàëÿâûõ, íÿïðîñòûõ.
Äçå ë¸ãêà çóñ³ì çàáëóäç³ööà
² âåðûöü: ø÷àñë³âû òû ¢âîëþ,
Äçå áþöü æûâàòâîð÷û êðûí³öû,
Äçå êîæíàìó ìîæà ïðûñí³ööà
Ïàýç³³ ìàãí³òíàå ïîëå.14

Ãàðà÷àå ïàìêíåííå áûöü âåðíûì ñïàêîííàìó ëàäó, âûçíà÷àíàìó ñàì³ì
íàðàäæýííåì ó ìàëÿ¢í³÷ûõ Äóá³÷àõ Öàðêî¢íûõ íà ¢ñêðàéêó Áåëàâåæñêàé
ïóø÷û, âûêàçàíà íåïàñðýäíà, ø÷ûðà. Óæî ë³ðû÷íû ãåðîé çâåäà¢ ðîñòàíü
ç ïàëÿâûì³ äàðîãàì³, çàñóìàâà¢ ïà âÿñêîâûì õëåáå Ç äçÿæû âûñîêàé  ø÷ý
äçåäàâàé, ñïàçíà¢ àáûÿêàâóþ ¢ñåàãóëüíàñöü ãàðàäñêîãà ñâåòó, ÿê³ àáëûòâàå
13
14

À. Áàðñê³, Áåëàâåæñê³ÿ ìàòûâû, Áåëàñòîê 1962, ñ. 5.
ß. ×ûêâ³í, ²äó, Áåëàñòîê 1969, ñ. 7.
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÷àëàâåêà ëàíöóãàì³ ¢ìî¢íàñöåé (õàöÿ, ïý¢íà æ, çäîëüíû ³ àääçÿ÷ûöü òàãî,
õòî ïàñëÿäî¢íû ¢ ³ìêíåíí³ çðàçóìåöü ÿãî). ² ìåíàâ³òà ãýòû âîïûò äàïàìàãàå
¢ñâÿäîì³öü, äçå æ áðóÿöü âûòîê³ ÿãîíàãà íàòõíåííÿ. Äà òàãî æ òâîð÷û äóõ,
ïàâîäëå ïàýòà, íå ãàñöþå òîëüê³ ¢ àáðàíûõ àñîáàõ, à ðàçë³òû ïà ðîäíûõ
ïðàñòîðàõ ³ ãàòîâû âûÿâ³ööà, àçâàööà ¢ êîæíûì. Óëàñíà ãýòû âåðø çàðàç
ìîæíà ðàçãëÿäàöü ÿê ñâîåàñàáë³âû ýíåðãåòû÷íû çà÷ûí, ïàôàñ íå òîëüê³
ïåðøàãà ïàýòû÷íàãà çáîðí³êà, àëå ³ ¢ñ¸é òâîð÷àñö³ à¢òàðà ²äó. Íà àäíûì
äûõàíí³ àêðýñë³ëàñÿ òóò óíóòðàíàÿ ïàç³öûÿ, ÿêîé çàáÿñïå÷âàåööà öýëàñíàñöü
ðàçâ³ööÿ òâîð÷àé ³íäûâ³äóàëüíàñö³. Òàê, ó àïîøí³ì ïà ÷àñå âûäàííÿ
çáîðí³êó ß. ×ûêâ³íà Æìåíÿ ïÿñêó ë³ðû÷íû ãåðîé ñâåä÷ûöü:
Öÿïåð, êàë³ ðàçàì
Ñà ñâåòàì ³ ÿ ïàñòàðý¢ 
Õîöü íå íàòîëüê³, êàá âî÷û
Ìàå íå áà÷ûë³ õàðàñòâà òâà³õ âà÷ýé
² íå àäðîçí³âàë³ ÷àñó àä ïðàñòîðû 
Êîæíû äçåíü
ÿ ïà¢òàðàþ, ÿê ìàë³òâó:
ðîäíàå ìÿíå âûðàòàâàëà!
Äçå áûë³ ìû íàðîäæàíû,
ó öýíòðû ñóñâåòó,
äçå âå÷íà ¢ñòàå
³ âåë³÷íà çàõîäç³öü
íàøàå ñîíöà,
³ æûâàòâîðûöü òàéíó
âîêàäóõ.15

Ìåíàâ³òà ðîäíàå íàäàëî ïý¢íàñö³ êðîêó ïà ïàêðó÷àñòûõ æûöö¸âàòâîð÷ûõ øëÿõàõ. ² ÿêðàç âåðíàñöü ñïàêîííàìó ñà ñïàíòàííàãà
ýìàöûÿíàëüíàãà çàõàïëåííÿ-ëþáîâ³ ýâàëþöûÿí³ðàâàëà ¢ ìåòàô³ç³÷íàå
¢ñâåäàìëåííå, øòî íåçàëåæíà àä òàãî, ó ÿê³õ êààðäûíàòàõ ³ ìåðûäûÿíàõ
àäíîñíà ¢ìî¢íàñöåé ñîöûóìó ëÿæûöü ðàäç³ííàå ìåñöà, ÿíî ¢ öýíòðû
ñóñâåòó. Áî ¢ Âå÷íàñö³ íÿìà ïðàñòîðàâûõ ïåðûôåðûé, íÿìà ì³íóëàãà
³ íàñòóïíàãà  ¸ñöü àäíî ñàïðà¢äíàå, äà ÿêîãà íàëåæûöü óñ¸ ñòâîðàíàå
³ íàðîäæàíàå àäíîé÷û.
Àé÷ûíà, ñïàä÷ûíà, ðîäíàÿ ìîâà, ê³ðûë³öà, áåëàðóñû, âåðà, ìàë³òâà, ìàö³
 êëþ÷àâûÿ ñëîâû ¢ ïàýç³³ Þðûÿ Áàåíû, ÿê³ äýáþòàâà¢ íà í³¢ñêàé
ë³òàðàòóðíàé ñòàðîíöû Áåëàâåæû ¢ 1973 ã. Ïðûíÿòà ìåíàâ³òà ç ãýòàé
15

ß. ×ûêâ³í, Æìåíÿ ïÿñêó, Áåëàñòîê 2008, ñ. 47.
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ïàäçåÿé çâÿçâàöü ïà÷àòàê òâîð÷àé á³ÿãðàô³³ ë³òàðàòàðà. Õîöü, çðàçóìåëà,
ìàåööà òóò íà ¢âàçå â³äàâî÷íû ôàêò, ó çíà÷íàé ñòóïåí³ ¢ìî¢íû. Áî, ÿê
äàêëàäíà âûçíà÷ûöü, êàë³, ó ÿêîå ³ìãíåííå íàðàäæàåööà òâîð÷àÿ àñîáà? Íà
àäíîé ç à¢òàðñê³õ ñóñòðý÷ Þ. Áàåíà ïàäçÿë³¢ñÿ ¢ñïàì³íàì, øòî ïàòðýáà
íàï³ñàöü âåðø çÿâ³ëàñÿ ¢ ÿãî, ÿø÷ý ë³öý³ñòà, êàë³ ïåðàæûâà¢ öÿæê³ ÷àñ
çà¢÷àñíàé ðîñòàí³ ç ìàö³. Ïàêóòà, áîëü, òóãà ñïðû÷ûí³ë³ñÿ äà âûçâàëåííÿ
òâîð÷ûõ ïàòýíöûé. ² õ³áà ÿêðàç ç ãýòàãà ìîìàíòó ³ ïà÷ûíàåööà òâîð÷àÿ
á³ÿãðàô³ÿ ïàýòà. Óëàñíà, ñàì Þ. Áàåíà ¢ àäíûì ç âåðøà¢, çàäóìà¢øûñÿ, ÷ûì
¸ñöü äëÿ ÿãî ïàýç³ÿ, àêðýñë³¢ ñóòíàñíûÿ ïàðàìåòðû ñâà¸é òâîð÷àñö³  âûòîê³,
êðûí³öó íàòõíåííÿ ³ àäêàçíàñöü çà ñâîé æûöö¸âû àáñÿã:
Ïàýç³ÿ  æìåíüêà ìàò÷ûíûõ ñëî¢
Ó äí³ ïàãàðäû ³ çäðàäû.
Ñëîâû-çåðí³ àõíóöü æí³âîì,
Ãàìîíÿöü öûêàäû...
Ïåöü? Ïÿþ.
Âà÷ûìà ðîäíàå áà÷ó.
Ç âåðàþ ïðàç æûöö¸ ³äó.
Êàë³ ïàäàþ, íå êðû÷ó ³ íå ïëà÷ó.
Çäàâàööà? Íå òàêàÿ ààðà,
Áî çÿìëÿ,àé÷ûíà, êàëûñêà...
Ìíå òóòì³ëûÿ áûëë¸ ³ òðàâà,
Äàðàãîå øàìàöåííå ë³ñöÿ.16

Íÿìà ñóìí³âó, øòî öýëàñíàñöü ÷àëàâå÷àé àñîáû ¢ çíà÷íàé ñòóïåí³
çàáÿñïå÷âàåööà íåïàðóøíàé âåðíàñöþ òàìó, øòî âûçíà÷àíà ÷àëàâåêó ñàì³ì
íàðàäæýííåì ó ïý¢íûõ àáñòàâ³íàõ  âåðíàñöþ áàöüêàì, Àé÷ûíå,
âåðàñïàâÿäàííþ. Äû, ÿê óæî ãàâàðûëàñÿ, ã³ñòàðû÷íà ñêëàëàñÿ òàê, øòî
öÿãàì ìíîã³õ ñòàãîääçÿ¢ áåëàðóñû ìóñÿöü ñöâÿðäæàöü, àáàðàíÿöü ñâà¸ ïðàâà
íà òîå, øòî áÿññïðý÷íà íàëåæûöü ³ì, øòî ðàçóìîâà íå âûá³ðàåööà.
Òàìó äóõî¢íûÿ, ýñòýòû÷íà-ìàñòàöê³ÿ ïîøóê³ òâîð÷àé àñîáû âîëÿþ
ñàöûÿëüíà-ã³ñòàð÷ûíûõ àáñòaâ³í íàé÷àñöåé ïåðàêðî÷âàþöü ìåæû, òàê áû
ñêàçàöü, ïðûâàòíûõ, óëàñíûõ âûìÿðýííÿ¢. Áåëàðóñê³ ïàýò, õî÷à ¸í òàãî ö³ íå,
àíãàæàâàíû ç ïåðøûõ ñâà³õ êðîêà¢ äðàìàòû÷íàé ã³ñòîðûÿé Áåëàðóñ³, íàäòà
ñïðûÿëüíûì, à òàìó ïðûöÿãàëüíûì äëÿ ñóñåäçÿ¢, ÿå ìåñöàçíàõîäæàííåì
ó öýíòðû Å¢ðîïû. Àñàáë³âóþ æ âàñòðûíþ íàáûâàå ãýòà ïðàáëåìà íà ïàìåææû.
16

Þ. Áàåíà, Êðûê äç³êàé ðóæû, Áåëàñòîê 2003, ñ. 12.
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Çðàçóìåëà, ñàöûÿëüíà-ãðàìàäñê³ÿ àáñòàâ³íû, ðý÷à³ñíàñöü óíîñÿöü ñâàå
íþàíñû ¢ àñýíñàâàííå ³ òýìû Ðàäç³ìû. ¨ñöü òóò àñïåêò, ÿê³ çÿ¢ëÿåööà
ïðûÿðûòýòàì ìåíàâ³òà áåëàâåæöà¢, ÿê æûõàðî¢ ïàìåææà, à¢òàõòîíà¢ íà
ñâà¸é çÿìë³ áåëàðóñêàé, àëå æ óæî ãðàìàäçÿí ³íøàé äçÿðæàâû. Ïðûêìåòíà
àäðîçíûÿ ïàäûõîäû, ïåðàæûâàííå ãýòàé ñ³òóàöû³ ¢ ïðàäñòà¢í³êî¢ ðîçíûõ
ïàêàëåííÿ¢ áåëàðóñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢ Ïîëüø÷û. Â. Øâåä ïàìÿðêî¢íà-ëàãîäíà
ãàâîðûöü ó âåðøû Ìàå Àé÷ûíû:
Çÿìë³ ÿ áåëàðóñêàé ñûíàì,
Ëþáëþ çÿìåëüêó ³ øàíóþ.
Áàãàòû, ìàþ òðû Àé÷ûíû
² ¢ñþäû ãàëàñû ³õ ÷óþ.
Ìÿíå ìàëàÿ ¢çãàäàâàëà,
Âÿë³êàÿ  äàëà àñâåòó.
Äðóãàÿ çà¢ñÿãäû íàòõíÿëà,
² äëÿ ÿå ÿ ñòà¢ ïàýòàì. [...]
Æàäàíí³ äëÿ ÿå ³ ìðî³,
Áÿçìåæíàÿ ëþáî¢ ó ñýðöû.
Õâàðýþ ñýðöàì ³ äóøîþ,
Êàë³ Àé÷ûíà ¢ ïàíÿâåðöû.17

Íà ïðàöÿãó ¢ñÿãî ñâàéãî òâîð÷àãà øëÿõó ïàýò íàé÷àñöåé íàâàò
äýêëàðàòû¢íà ñöâÿðäæàå ñâàþ âåðíàñöü óñ³ì òðîì Àé÷ûíàì, àëå, ÿê ó âåðøû
Íå àäðàêóñÿ Áåëàðóñ³, ïàäêðýñë³âàå:
² âàñ³ëüêîâàé Áåëàðóñ³
² ìàéãî êðî¢íàãà íàðîäà
Í³êîë³ ÿ íå àäðàêóñÿ
² áóäó ç ³ì³ æûöü çà¢ñ¸äû.18

² çóñ³ì ³íøàÿ ïà÷óöö¸âàÿ òàíàëüíàñöü, óðýøöå âîáðàçíàÿ ñ³ñòýìà âåðøà
ß. ×ûêâ³íà Ïàýò íà ÷óæûíå:
Àäñòàþ àä êðûëàòàé ñòà³ 
Óæî íå äàëÿ÷ó äà êðàþ,
Äçå êðûëû ìàå âûðàñòàë³

17
18

Â. Øâåä, Ìàå Àé÷ûíû, Áåëàñòîê 2003, ñ. 5.
Ibidem, ñ. 6.
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Ïàáðàö³ìû  áåë-áåëûÿ ãóñ³
Ëÿöÿöü êëþ÷îì ñïðàäâå÷íûì
Äà ãí¸çäà¢ ñâà³õ, áåëàðóñê³õ.
Ó òûì àäõîíå, äçå ÿ ñêàíàþ,
Ó òûì ïðàí³çë³âûì áëÿñêó
ß âåëüì³ ñàìîòíû  àé÷ûíû íå ìàþ,
Ìàò÷ûíàé ëàñê³.19

Ãýòàÿ òóãà ë³ðû÷íàãà ãåðîÿ ïà öýëàñíàñö³ ìàå ñâà³ì âûòîêàì ó ìíîã³ì
ïàðàäàêñàëüíóþ ã³ñòîðûþ Áåëàðóñ³ ³ ìàñòàöêà-ýñòýòû÷íûì âûÿ¢ëåííåì
ïðàöÿãâàå òðàäûöû³, çàïà÷àòêàâàíûÿ ÿø÷ý Ìàêñ³ìàì Áàãäàíîâ³÷àì, ÿêðàç
ó íàøàí³¢ñêóþ ïàðó.
Àñàáë³âàÿ ïñ³õàëîã³ÿ ïàìåææà âûêàçâàåööà ³ ñêðóøë³âûì³ ïàýòû÷íûì³
ðýôëåêñ³ÿì³. Íàðàäæàå ³ öàëêàì ãîðû÷íûÿ, ìîæíà ñêàçàöü, ðýàë³ñòû÷íà-äàêëàäíûÿ ðàçâàã³, ÿê ó Ì³õàñÿ Øàõîâ³÷à:
Çÿìëþ àáäûìàþ âà÷ûìà,
Òóëþñü äà ÿå, ÿê äçÿ¢÷ûíû.
Øàï÷ó:
 Äàðàãàÿ, ñêàæû.
×àìó ÿ æûâó íà ìÿæû? [...]
×àìó íà áÿñêðýññ³ ïðàñòîðà¢
Ó õàöå ìà¸é àæ öåñíà àä ãîðà?
Ñêàæû,
Äàðàãàÿ, ñêàæû,
Ö³ äî¢ãà ìíå æûöü íà ìÿæû?20

Ë³ðû÷íû ãåðîé Â³êòàðà Ñòàõâþêà òàêñàìà çàäàåööà äðàìàòû÷íûì³
ïûòàííÿì³, íàâàò í³áû íà¢ìûñíà ïðàâàêóå ïàëåì³÷íûÿ ïàäûõîäû:
Míå çáðûäëà âåðûöü ó ðàé
ÿê³ ÷óæûíöû âû÷âàðàþöü ¢ íàøûì ñàäçå
à ïàìÿöü ïðîäêà¢ òîï÷óöü ó íÿáûò
ìíå çáðûäëà âåðûöü ó ÷àñ
êàë³ íàäûäçå äî¢ãà÷àêàíàÿ âîëÿ
³ áûöü ñàì³ì ñàáîé áóäçå ¢æî íå ñîðàì.21

19
20
21

ß. ×ûêâ³í, Ñâåòëû ì³ã, Ì³íñê 1989, ñ. 51.
Ì. Øàõîâ³÷, Ïàä ñóçîðÿì³, Áåëàñòîê 1998, ñ. 56.
Â. Ñòàõâþê, Áaãðîâû öåíü, Áåëàñòîê 2002, ñ. 40.
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² âåëüì³ ³ñòîòíà, øòî ¢íóòðàíûÿ ãîðû÷, ñêðóõà  ñïàäàðîæí³ê³
äóøý¢íàãà ¢çðî¢íþ ÷àëàâåêà  ýâàëþöûÿí³ðóþöü ó äóõî¢íàå âûìÿðýííå.
Òàê, íàïðûêëàä, òýìà Àé÷ûíû, Ðàäç³ìû ¢ Þ. Áàåíû íåïàäçåëüíà çâÿçàíà ñâ
Ñëîâàì âå÷íûì, Ëîãàñàì àáî Áîãàì, ÿê³ ¸ñöü ëþáî¢. Ç ãëûá³í³ âÿêî¢
ïðàìà¢ëÿå ïàýòó ê³ðûë³÷íàå, ðîäíàå. ßçýï Ë¸ñ³ê ó ñâîé ÷àñ çàçíà÷à¢, øòî
ê³ðûë³öó áåëàðóñû íåâûïàäêîâà ë³÷àöü ñâà¸é íàöûÿíàëüíàé àçáóêàé
³ ïàäñòàâû òàìó  ó ñàìîé ã³ñòîðû³ áåëàðóñêàé22. Ãýòà æ ÿø÷ý íà ïà÷àòêó
ÕVI ñòàãîääçÿ ßí Êàç³ì³ð Ïàøêåâ³÷, äáàþ÷û àá ðîäíûì, âûêàçà¢ñÿ
ïàòðûÿòû÷íûì âåðøàì:
Ïîëüñêà êâ³òíåò ëàö³íîþ,
Ë³òâà êâ³òíåò ðóñ÷³çíîþ;
Áåç òîé â Ïîëüñöå íå ïðåáóäåøü,
Áåç ñåé â Ë³òâå áëàçíåì áóäåøü. [...]
Âåñåë³ æ ñå òû, Ðóñ³íå,
Òâà ñëàâà í³ãäû íå çã³íå.23

Ó öÿïåðàøíþþ ïàðó ãëàáàë³çàöû³, àìàëü íåïðàäêàçàëüíûõ äëÿ ë¸ñó ¢ñÿãî
ñâåòó í³áû öûâ³ë³çàöûéíûõ ïðàöýña¢, ñóïðàöüïàñòàâ³ööà êóëüòóðíàé, ýòû÷íàé
ýíòðîï³³ ìîæíà íàéïåðø âåðíàñöþ ñïàêîííàìó, ðîäíàìó. Ìîé òâàð çàï³ñàíû
ê³ðûë³öàé24  ãîäíà ïðàìà¢ëÿå ë³ðû÷íû ãåðîé Þ. Áàåíû. Òûì³ ë³òàðàì³, ÿê³ì³
çàï³ñâà¢ ñâàå ìàë³òâû ³ êàçàíí³ Ê³ðûëà Òóðà¢ñê³, ï³ñà¢ Ôðàíö³øàê Ñêàðûíà,
ë³òàðàì³ òðîõ ðýäàêöûé Ñòàòóòà Âÿë³êàãà êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàãà.
Streszczenie
Temat ojczyzny w twórczoci poetów
z Bia³oruskiego Stowarzyszenia Literackiego Bia³owie¿a
Bia³oruskie Stowarzyszenie Literackie Bia³owie¿a jako jedyna taka organizacja literacka
w Polsce zosta³a powo³ana 8 czerwca 1958 r. w Bia³ymstoku. Jej twórczy dorobek jest na dzieñ
dzisiejszy imponuj¹cy. Wydano ponad dwiecie tomów prozy, poezji, esejów, krytyki literackiej, monografii naukowych, przek³adów. W twórczoci tej trwaj¹cej ju¿ ponad pó³wiecze znajduje wyraz przede
wszystkim mi³oæ do ojczyzny. Przywi¹zanie do stron rodzinnych, rodzimego domu jest jednym
z kluczowych prze¿yæ i uczuæ, dziêki którym rodzi siê, mo¿na rzec, i sama potrzeba wypowiedzi
poetyckiej. W wierszach Wiktora Szweda, Dymitra Szaty³owicza, Alesia Barskiego, Jana Czykwina,

22
23

ß. Ë¸ñ³ê, 19211930. Çáîð òâîðà¢, Ì³íñê 2003, ñ. 218.
Àíòàëîã³ÿ äà¢íÿé áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû. ÕI  ïåðøàÿ ïàëîâà ÕVIII ñòàãîääçÿ,
Ì³íñê 2003, ñ. 690.
24 Þ. Áàåíà, Êðûê äç³êàé ðóæû, Áåëàñòîê 2003, ñ. 11.
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Micha³a Szachowicza, Jerzego Bajeny, Miry £ukszy, Jerzego Bujniuka i in. temat ten nabiera cech
wyrazicie indywidualnych zdeterminowanych w ka¿dym przypadku przez osobowoæ twórcz¹ oraz
jej wra¿liwoci¹ na uwarunkowania kultury pogranicza.

Summary
The subject of homeland in writings of poets
of Byelorussian Literary Association Bialovezha
Byelorussian Literary Association Bialovezha  the only such literary organization in Poland
 was brought into being on 8th June 1958 in Bialystok. The literary output of the Association
members is impressive. Over 200 books of poetry and prose, essays and literary critics, scientific
monographs and translations have been published. In the output, which has persisted for over half a
century, the affection for homeland is expressed. An attachment to home and family is one of the key
experience and feelings which initiate the need of poetic expression. In poetry of Viktor Shved,
Dymitr Shatylovich, Ales Barsky, Jan Chykvin, Michal Shahovich, Jerzy Bayena, Mira Luksha, Jerzy
Buyniuk and others, this subject acquires individual features determined by creative personality of
every poet and his sensibility to the particular character of the borderland culture.
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Anio³, geniusz, boski tancerz.
Taniec Wac³awa Ni¿yñskiego jako tekst1 o artystycznym
prze³omie i prze³omowym artycie
Spotka³em niewielu geniuszy, Ni¿yñski by³ jednym z nich. Dzia³a³ hipnotycznie, by³ jak bóg, jego mrocznoæ przywodzi³a na myl atmosferê innych wiatów.
Ka¿dy ruch by³ poezj¹, ka¿dy skok by³ podró¿¹ do dziwnej krainy fantazji2.
S³owa Charliego Chaplina, urzeczonego pierwszym wystêpem Wac³awa Ni¿yñskiego w Los Angeles, czêciowo tylko oddaj¹ reakcjê geniusza filmu po spotkaniu z mistrzem plastyki ruchu, Polakiem, który wpisa³ siê jednak w historiê baletu
rosyjskiego, a nie polskiego, tworz¹c podstawy nowoczesnej choreografii baletowej. Ni¿yñski ze swoj¹ niezwyk³¹ intuicj¹ artystyczn¹ trafi³ na w³aciwy moment
 czas modernistycznego prze³omu ³apczywie ch³on¹cego wszystko, co nowe
i jednoczenie wyczekuj¹cego podobnych objawieñ.
W sztuce baletowej w³anie zaczyna³y dokonywaæ siê istotne przeobra¿enia.
Teatr petersburski, nastawiony jedynie na kopiowanie sztywnych regu³ tañca klasycznego, ¿y³ coraz bardziej sw¹ dawn¹ wietnoci¹, powszechna stawa³a siê
wiadomoæ nieuchronnych zmian estetycznych i Ni¿yñski niezaprzeczalnie na
tym skorzysta³, staj¹c siê podczas wystêpów w Europie niejako emblematem
rosyjskiej szko³y tañca, choæ  paradoksalnie  rzadko tak naprawdê mia³ okazjê
braæ udzia³ w przedstawieniach, do których rzeczywicie przygotowywano go
w szkole, i to Pary¿, a nie Petersburg pozwoli³ mu rozpostrzeæ skrzyd³a artystycznej wyobrani. Lata pomiêdzy objêciem w³adzy przez Miko³aja I a z³o¿eniem
abdykacji przez Miko³aja II by³y czasem odrodzenia sztuki rosyjskiej, w tym
tak¿e baletowej, gwiazda Ni¿yñskiego rozb³ys³a w zasadzie dopiero w ostatniej
1 Taniec rozumiany jest w niniejszym artykule jako tekst kultury, wytwór kultury stanowi¹cy
ca³oæ uporz¹dkowan¹ wed³ug okrelonych regu³. Bogat¹ bibliografiê dotycz¹c¹ stosowanej metodologii badañ mo¿na znaleæ m.in. w ksi¹¿ce B. Stempczyñskiej pt. Dostojewski a malarstwo. Patrz
tak¿e: B. Waligórska-Olejniczak, Sceniczny gest w sztuce A. P. Czechowa Mewa i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej, Poznañ 2009, gdzie taniec Isadory Duncan odczytany zosta³ jako tekst epoki modernizmu.
2 R. Buckle, Nijinsky, Nowy Jork 1980, s. 454.
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dekadzie tego okresu pod patronatem Sergiusza Diagilewa, za³o¿yciela i kierownika miêdzynarodowego zespo³u baletowego Les Ballets Russes, do którego pozyskiwa³ najznakomitszych tancerzy, kompozytorów, choreografów i scenografów.
Druga po³owa XIX wieku i pocz¹tek XX przynosi obok wielkich powieci
Lwa To³stoja, Fiodora Dostojewskiego czy dramatów Antoniego Czechowa tak¿e
prze³omowe wydarzenia w dziedzinie baletu, muzyki czy malarstwa. Borodin
tworzy Kniazia Igora, Musorgski Borysa Godunowa i Chowañszczyznê, RimskiKorsakow komponuje za prawie wszystkie swoje opery i poematy symfoniczne,
podobnie jak Czajkowski. Lata 80. i 90. wi¹¿¹ siê tak¿e z protestem dekadentów
przeciwko dominuj¹cej roli malarstwa akademickiego i idea³ów pieriedwi¿ników,
p³ynne przejcie pomiêdzy którymi stanowi³a niejako twórczoæ Walentina Serowa, w której mo¿na doszukaæ siê elementów wspólnych z dzie³ami Maneta,
Sargenta czy nawet Whistlera. Pejza¿e Izaaka Lewitana postrzegano jako pomost
pomiêdzy obrazami Constablea a impresjonistami, dwoje m³odszych pejza¿ystów
moskiewskich  Aleksander Go³owin i Konstanty Korowin  jako pierwsi malarze
zatrudnieni zostali do pracy w teatrze. Michai³a Wrubla uznaæ by mo¿na z kolei za
rosyjskiego ekspresjonistê, choæ termin ten pojawi siê znacznie póniej. Leon
Bakst, który odegra kluczow¹ rolê w sferze scenografii teatralnej, pozostaje
w owym czasie pod silnym wp³ywem Aleksandra Benois, a pozbawione realizmu
obrazy i wizje Miko³aja Roericha, z których promieniuje umi³owanie czystego
koloru i mistyka, okrela siê jako swoist¹ paralelê symbolistycznego malarstwa
Gauguina.
W kontekcie kszta³towania siê oblicza sztuki rosyjskiej nie bez znaczenia
by³o z pewnoci¹ powstanie ugrupowania wiat Sztuki (Ìèð èñêóññòâà) skupionego wokó³ wspomnianego ju¿ Diagilewa. Cz³onkowie grupy postulowali wyzwolenie sztuki z krêpuj¹cych wiêzów spo³eczno-politycznych nakazów, wolnoæ
wypowiadania siê na ka¿dy temat, autonomiê artysty oraz uznanie kategorii piêkna
jako jedynej wiecznej wartoci sztuki3. St¹d swoisty eklektyzm stylów, zyskuj¹cy
pe³niê realizacji w ³¹czeniu sposobów kreacji artystycznej, proponowanych przez
impresjonizm, symbolizm, secesjê i ekspresjonizm. W konsekwencji miriskusnicy
d¹¿yli do przeobra¿enia wiata, wyzyskuj¹c w³aciwoci tematyczne i artystyczne
stylów minionych oraz wzbogacaj¹c poszczególne obrazy, w¹tki i motywy o nowe
wartoci. Szczególnie upodobali sobie rodzimy wiek XVIII, francuskie rokoko,
klasycyzm, greckie malarstwo wazowe oraz folklor rosyjski. Czêsto pojawiaj¹cym
siê tematem obrazów by³y motywy obrzêdów wi¹tecznych, sceny teatralne, sym3

I. Malej, Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia  literatura  sztuka), Wroc³aw 2008,
s. 266.
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bolika marionetki, kuk³y, które poddane odpowiedniej stylizacji umo¿liwia³y malarzom ³¹czenie fantastycznej umownoci z proz¹ powszednioci, dekonstrukcjê rzeczywistoci4. Sw¹ artystyczn¹ jurysdykcj¹ Diagilew obj¹³ zreszt¹ tak¿e ugrupowanie
B³êkitna Ró¿a, dynamicznie wkraczaj¹ce na scenê kultury rosyjskiej na pocz¹tku
XX stulecia, nawi¹zuj¹c twórczy dialog z wieloma nie zrzeszonymi malarzami.
Przemianom i nowym pr¹dom w sztukach wizualnych towarzyszy³y prze³omowe eksperymenty w dziedzinie teatru okrelane mianem Wielkiej Reformy
Teatralnej, która objê³a ca³y wiat. Artyci rosyjscy mieli swój udzia³ w kszta³towaniu nowej sztuki, wystarczy wspomnieæ chocia¿by powstanie Moskiewskiego
Teatru Artystycznego dziêki wspó³pracy Stanis³awskiego i Niemirowicza-Danczenki, prace teoretyczne Tairowa czy koncepcjê biomechaniki Meyerholda wypracowan¹ w jego Laboratorium5. Kluczowy by³ wówczas dla twórców zamiar przebudowy mentalnoci widza-mieszczanina, by uczyniæ z niego wspó³uczestnika
i wspó³twórcê dzie³a, czemu s³u¿yæ mia³o wypracowywanie adekwatnych kanonów gry aktorskiej, okrelanie statusu re¿ysera-demiurga, miejsca widza oraz
funkcji autora tekstu. W tym celu czerpano obficie z dawnej sztuki Dalekiego
Wschodu, teatru antycznego czy commedii dellarte.
Szukanie podniet artystycznych w klimacie epok dawnych, w uroku przesz³oci, wzajemne przenikanie siê kultur zauwa¿alne by³o tak¿e w balecie. Artyci
moskiewscy w opozycji do twórców z Petersburga koncentrowali siê jednak g³ównie na wyrazistych efektach dramatycznych, zabiegali o widowiskowoæ i atrakcyjnoæ przedstawienia. Szko³a petersburska zafascynowana za by³a akrobatyk¹
artystów w³oskich wystêpuj¹cych gocinnie na deskach miejscowych teatrów, zatrudniono nawet wybitnego Enrico Cecchettiego, by wykorzysta³ potencja³
wschodz¹cego pokolenia baletmistrzów, umiejêtnie ³¹cz¹c w³oski styl z rosyjsk¹
wytrzyma³oci¹ i si³¹ fizyczn¹. Tym nowym oczekiwaniom widza i re¿ysera zdawa³ siê wychodziæ naprzeciw Wac³aw Ni¿yñski  fascynuj¹cy swymi podniebnymi skokami, szukaj¹cy inspiracji w kulturach staro¿ytnych i wprawiaj¹cy w zachwyt dynamik¹ i piêknem cia³a.
Celem niniejszego artyku³u jest próba odczytania tañca polskiego baletmistrza
w kontekcie zarysowanych tu zaledwie zjawisk artystycznych towarzysz¹cych
pojawieniu siê Ni¿yñskiego na scenie, dyskusja nad jego wk³adem w kszta³towanie
siê oblicza nowoczesnego baletu rosyjskiego i wiatowego oraz nad charakterem
interesuj¹cego nas tutaj fenomenu tañca.
4
5

Ibidem.
B. Waligórska-Olejniczak, Próba rekonstrukcji idei cia³a wyzwolonego w perspektywie Wielkiej Reformy Teatralnej. Taniec Isadory Duncan, [w:] Problemy wspó³czesnej komparatystyki, pod
red. H. Cha³aciñskiej-Wiertelak i W. Wasy³enki, t. I, Poznañ 2003, s. 207.
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Taniec tego artysty, wielokrotnie podkrelaj¹cego swoje polskie pochodzenie,
w opinii wielu badaczy przewartociowa³ podstawowe za³o¿enia baletu rosyjskiego, staj¹c siê niedocignionym wzorcem tak dla rodzimych tancerzy, jak i dla
twórców w Europie Zachodniej czy nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie mê¿czyzna-artysta baletowy by³ zjawiskiem bardzo rzadkim i dla wielu szokuj¹cym.
Niezaprzeczalnym technicznym atutem Ni¿yñskiego by³y skoki, s³ynne grande
jeteé, którymi popisywa³ siê jeszcze w szkole, nie zawsze spotykaj¹c siê z uznaniem nauczycieli. Profesor tañca klasycznego zwyk³ z niezadowoleniem mawiaæ:
Proszê popatrzeæ, ten diabe³ robi za wysokie skoki i nigdy nie mo¿e spaæ na
pod³ogê w takcie6. Sam artysta stwierdza³ skromnie, ¿e szybowanie wcale nie jest
takie trudne: Wystarczy tylko siê tam dostaæ i zatrzymaæ na chwilê. Choæ nie
utrwalono na tamie filmowej czy chocia¿by na zdjêciu akrobatycznych umiejêtnoci Ni¿yñskiego, nietrudno sobie wyobraziæ zachwyty publicznoci. W konsekwencji artysta nie tylko przyczyni³ siê do odrodzenia mêskiego tañca baletowego,
ale wrêcz odsun¹³ primabalerinê na drugi plan. W dotychczasowym tañcu klasycznym ¿¹dano od tancerza praktycznie bezmylnego wykonywania ³atwych do zinterpretowania figur, a mê¿czyzna by³ w gruncie rzeczy partnerem tancerki, jego
rola ogranicza³a siê do podnoszenia partnerki i stanowienia swego rodzaju t³a7.
W pocz¹tkowych latach wystêpów Ni¿yñskiego na scenie chcia³y go mieæ za
partnera najs³awniejsze baleriny z Polk¹ Matyld¹ Krzesiñsk¹ na czele, g³on¹ nie
tylko dziêki swej osza³amiaj¹cej technice tañca, ale równie¿ z powodu licznych
romansów z przedstawicielami rodu Romanowów8. Szybko siê jednak przekona³y,
¿e w zespole Diagilewa z za³o¿enia na pierwszym planie ma b³yszczeæ Ni¿yñski.
Indywidualizm i talent tancerza przyci¹ga³ publicznoæ na ca³ym wiecie, zacieraj¹c jednoczenie ró¿nice miêdzy tym, co mêskie i kobiece oraz poddaj¹c pod
dyskusjê kwestiê dotychczasowej absolutnej koniecznoci pojawienia siê primabaleriny na scenie. Niezwyk³e zdolnoci techniczne Ni¿yñskiego, zdolnego ujarzmiæ
swoje cia³o i sprawowaæ absolutn¹ nad nim kontrolê, zw³aszcza w zakresie akrobatyki, nasuwaj¹ asocjacje z metod¹ pracy Wsiewo³oda Meyerholda, okrelan¹
mianem biomechaniki. Zafascynowany cyrkiem autor wspomnianej koncepcji doszed³ bowiem do wniosku, ¿e jedynym czytelnym jêzykiem przedstawienia jest
gest wytrenowanego odpowiednio aktora, który mo¿na jednoznacznie odczytaæ,
6 P. Sarzyñski, Popo³udnie fauna, Polityka 2009, nr 19 (2244), [online] <www.polityka.pl/
/archive>, dostêp: 15 czerwca 2009.
7 O. Woniak, Wielcy i niezapomniani: Wac³aw Ni¿yñski, [online] <www.innastrona.pl/kult_ludzie_nizynski.phtml>, dostêp: 15 czerwca 2009, fragmenty artyku³u opublikowanego w Przekroju
z 11 wrzenia 2003.
8 C. Zeepvat, Zmierzch Romanowów. Ostatni wiek imperialnej Rosji, prze³. B. Waligórska-Olejniczak, Warszawa 2008.
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ale nie tyle na zasadzie interpretacji, ile raczej automatycznego odruchu na pojawiaj¹cy siê impuls. Przeprowadzenie powy¿szej korelacji stawia³oby akcent na
automatyzm i brak aspektu duchowego w tañcu Ni¿yñskiego, co wydaje siê byæ
stwierdzeniem nie do koñca s³usznym. Z drugiej strony konsekwencj¹ biomechanicznego treningu Meyerholda by³o przygotowanie aktora do odtwarzania ograniczonego wachlarza ról, co dotyczy³o równie¿ interesuj¹cego nas tutaj tancerza.
Zdaniem wspó³pracuj¹cego z Diagilewem choreografa Micha³a Fokina, budowa cia³a Ni¿yñskiego oraz brak wyrazistych mêskich cech pozbawia³y tancerza
mo¿liwoci wcielania siê w pewne role, takie jak chocia¿by postaæ wojownika
w Tañcach po³owieckich9. W rezultacie pisano kwestie specjalnie dla niego lub
obsadzano go w rolach niejako idealnie dla niego stworzonych, jak np. rola Murzyna w Szeherezadzie z muzyk¹ Rimskiego-Korsakowa, do której predestynowa³a go egzotyczna uroda i perfekcyjna muskulatura. Spektakl przyjêto w Pary¿u
entuzjastycznie, porównuj¹c Ni¿yñskiego do tygrysa, wij¹cego siê, po³yskuj¹cego gada lub ptaka obijaj¹cego siê o prêty klatki. Zachwycano siê jego cia³em
podobnym do stalowej sprê¿yny. W opinii wspomnianego wy¿ej choreografa
Ni¿yñski przypomina³ w tej roli prymitywnego dzikusa i to nie tylko za spraw¹
charakteryzacji, ale g³ównie dziêki wymowie kinetyki cia³a. Zachowywa³ siê, jakby by³ pó³ cz³owiekiem, pó³ kotem, miêkko i lekko przemierzaj¹cym odleg³oci
w powietrzu, po czym przeistacza³ siê w ogiera, dysz¹c ciê¿ko przez otwarte
nozdrza, pora¿aj¹c nadmiarem energii i si³y, uderzaj¹c niecierpliwie w ziemiê.
Bronis³awa Ni¿yñska pojawienie siê brata na scenie skojarzy³a ju¿ od pierwszych
chwil z pe³zaniem wê¿a przemieniaj¹cego siê nastêpnie w nieokie³znan¹ panterê.
Koñcowe takty tu¿ przed sceniczn¹ egzekucj¹ przywodzi³y na myl obraz ryby
uderzaj¹cej bezradnie w dno ³odzi czy zwierzynê zranion¹ na polowaniu, po raz
ostatni stawaj¹c¹ na nogi, by w koñcu poddaæ siê myliwemu. Zwierzêcoæ tañca
urzeka³a i jednoczenie przera¿a³a, w zachwyt wprawia³a harmonia ruchów artysty, który zdawa³ siê anga¿owaæ w wystêp ca³ego siebie, duszê i cia³o. Spala³ siê
w tañcu, niejako poszukuj¹c w nim i odnajduj¹c samego siebie, swoje intymne
prze¿ycia, mo¿e dlatego fascynowa³ te¿ Isadorê Duncan, reformatorkê tañca,
a przy tym jednoczenie za¿art¹ przeciwniczkê martwej  jej zdaniem  sztuki
baletowej.
Warto zaryzykowaæ w tym miejscu stwierdzenie, ¿e postulaty artystki realizuj¹cej w tañcu idea³y sztuki wyzwolonej, anga¿uj¹cej widza w proces aktywnego,
twórczego odbioru, proklamowane przez artystów Wielkiej Reformy Teatralnej,
w praktyce by³y bardzo bliskie baletowi w wykonaniu Ni¿yñskiego. Choæ zespó³
9

R. Buckle, op.cit., s. 230.
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Diagilewa z ca³¹ pewnoci¹ ho³dowa³ systemowi gwiazdorskiemu i zabiega³ o komercyjny sukces, tak potêpiany przez twórców Europy Teatralnej, w sztuce genialnego Polaka odnaleæ mo¿na lady podstawowych zasad nowoczesnego baletu. I nie chodzi tu bynajmniej tylko i wy³¹cznie o podstawy techniki baletowej,
póniej wiadomie lub bezwiednie przejête przez choreografów, w postaci tañca
na p³askich stopach zwróconych palcami do rodka, z rêkami bezwiednie zwieszonymi lub zgiêtymi w ³okciach, z zaciniêtymi piêciami i zapadniêt¹ klatk¹ piersiow¹. Elementy te, konstruuj¹ce ruch u Ni¿yñskiego, zdaj¹ siê mieæ ród³o, podobnie jak u Isadory, w ¿yciu emocjonalnym i intelektualnym artysty. Ni¿yñski
zdawa³ siê polegaæ przede wszystkim na swoich uczuciach, poszukuj¹c odpowiedniego kinetycznego wyrazu dla zadanej mu roli, któr¹ nosi³ niejako w sobie. Przed
spektaklem przeobra¿a³ siê, prawie dos³ownie zmienia³ to¿samoæ, staj¹c siê odgrywan¹ postaci¹ do tego stopnia, ¿e nie poznawa³ w³asnej ¿ony i dla niej równie¿
stawa³ siê nierozpoznawalny. Ten sposób pracy nie by³ jednak wypracowan¹,
powtarzaln¹ metod¹, jak mia³o to miejsce w przypadku systemu prze¿ywania
Stanis³awskiego, o porównanie z którym mo¿na by siê w tym miejscu pokusiæ,
by³o to raczej instynktowne, gwa³towne i spontaniczne poddawanie siê natchnieniu
w chwilach nag³ego, twórczego olnienia czy przebudzenia. Ni¿yñski ka¿dorazowo
odkrywa³ rolê w sobie, co by³o wówczas w balecie niespotykane, poddaj¹c przy
tym w w¹tpliwoæ cechy zwykle kojarzone z kategori¹ mêskoci. £¹czy³ w sobie
si³ê mê¿czyzny z gracj¹ kobiety, balansuj¹c na granicy rozpoznawalnoci, niejednokrotnie plastyka ruchu czyni³a go bardziej kobiecym od tak wybitnych partnerek, jak chocia¿by Ida Rubinstein, co z pewnoci¹ przyczyni³o siê do przydania
mêskiemu tañcowi baletowemu aury homoseksualizmu.
Awangardowe by³o tak¿e podejcie baletmistrza do muzyki, a w konsekwencji
tak¿e zmiana statusu tancerza baletowego. Ni¿yñski nie tylko tañczy³, równie¿
interpretowa³ i tworzy³ balet. Jeli tañczy³ to nie do muzyki, jak bywa³o dotychczas, ale raczej z muzyk¹ czy wrêcz na muzyce. Mo¿na by rzec, ¿e p³yn¹³ razem
z pr¹dem muzyki, poddawa³ siê jej, sam staj¹c siê melodi¹, co ponownie nasuwa
skojarzenia z za³o¿eniami Wielkiej Reformy Teatralnej i ide¹ Gesamtkunstwerk
Wagnera proklamuj¹cego syntezê sztuk. W tym wypadku mo¿na by mówiæ o jednoci znaku kinetycznego, dwiêku i obrazu. Niezaprzeczalnie by³ to wa¿ny krok
w historii zwi¹zków miêdzy muzyk¹ i tañcem, z jednej strony wskazywa³ na
mo¿liwoæ scalenia obu dyscyplin, z drugiej za akcentowa³ ich autonomiê i wagê
twórczego potencja³u artysty.
Wyobrania Ni¿yñskiego nie ogranicza³a siê zreszt¹ wy³¹cznie do muzyki,
pozwoli³a zrealizowaæ siê artycie tak¿e w dziedzinie choreografii. Do tej pory za
rewolucyjne uwa¿ano d¹¿enia Micha³a Fokina do przywrócenia baletowi poezji,
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wymaganie od tancerzy umiejêtnego wyra¿ania uczuæ i emocji, a nie ograniczanie
ich do mechanicznego odtwarzania uk³adów baletowych. Zdaniem wielu krytyków
Ni¿yñski poszed³ znacznie dalej ni¿ wspomniany tutaj wspó³pracownik Diagilewa,
jeli chodzi o ekspresjê ruchu, próbuj¹c na nowo odczytaæ i wcieliæ w ¿ycie jêzyk
prostych gestów. Mo¿na chyba powiedzieæ, ¿e artysta przywróci³ jêzykowi kinetycznemu jego naturaln¹ zdolnoæ wyra¿ania uczuæ, zmieniaj¹c przy tym perspektywê postrzegania cia³a ludzkiego, które mia³o staæ siê naczyniem, domem dla
duszy. Choreografia Fokina by³a na tyle nieczytelna, ¿e aby wyraziæ zmianê nastroju, wykonawcy musieli uciekaæ siê do gry mimik¹ twarzy, okazywania umiechu b¹d niezadowolenia10. Cia³o i twarz artysty funkcjonowa³y jako odrêbne
systemy, miêdzy którymi nie by³o przep³ywu, spójnoci i porozumienia. Ni¿yñski
zak³ada³, ¿e twarz artysty nie jest narzêdziem niezale¿nym, ale swego rodzaju
przed³u¿eniem cia³a, uwieñczeniem, to cia³o razem z twarz¹ mia³o przede wszystkim przemawiaæ w sposób czytelny i jednoznaczny. System ten mia³ stanowiæ
jednoæ i wyra¿aæ siê za pomoc¹ gwa³townych skoków w górê, otwartych gestów
ramion i nóg, b¹d poruszeñ w bok na ugiêtych kolanach i z g³ow¹ opart¹ na
ramieniu. Jêzyk kinetyczny Ni¿yñskiego by³ bardzo precyzyjny i szczegó³owy, nie
zostawia³ marginesu na niedopowiedzenia i aluzje. Artycie nie wolno by³o pozostawaæ obojêtnym na rzeczywistoæ, mia³ anga¿owaæ siebie ca³ego, nie musia³
jednak zastanawiaæ siê nad przechodzeniem od jednego gestu do kolejnego, kontemplowaæ relacji pomiêdzy nastêpuj¹cymi po sobie ruchami, nic nie mog³o krêpowaæ jego swobodnej transformacji ruchowej. Oprócz tego, dziêki Ni¿yñskiemu
wdziêk i gracjê przestano kojarzyæ wy³¹cznie z niezachwian¹ symetri¹ i arabesques, ka¿de po³o¿enie g³owy, r¹k czy nóg ogl¹dane z profilu b¹d en face mia³o byæ
piêkne i harmonijne, przede wszystkim za mia³o stawaæ siê nonikiem i metafor¹
energii Kosmosu, uosobieniem naturalnego pulsu Natury.
Przyroda jawi³a siê dla Ni¿yñskiego jako ród³o idealnego rytmu, w niej
szuka³ inspiracji i wzorców ruchu. Do zamkniêtego i precyzyjnie okrelonego
kanonu kroków baletowych wprowadza³ kinetykê powszednioci, w plastyczne
kompozycje przetwarza³ obserwacje staro¿ytnych p³askorzeb czy rysunków.
Wiele zawdziêcza³ pod tym wzglêdem Diagilewowi, który nie tylko zajmowa³ siê
sprawami finansowymi tancerza, dbaj¹c o odpowiedni repertuar, ale zabiega³ tak¿e
o estetyczny i intelektualny rozwój Ni¿yñskiego11. Polski baletmistrz, podobnie
zreszt¹ jak Isadora Duncan, poszukiwa³ wzorców idealnego ruchu w kulturze antyku, zwiedza³ muzea i próbowa³ przetworzyæ znak wizualny w partyturê ruchow¹.
10
11

Ibidem., s. 355356.
P. Sarzyñski, op. cit.
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Pozostawiona mu przez rosyjskiego impresaria swoboda twórcza przynosi³a nierzadko zaskakuj¹ce efekty. Wystarczy wspomnieæ w tym miejscu s³ynn¹ choreografiê Gier z muzyk¹ Debussyego, która wzbudzi³a powszechn¹ konsternacjê.
By³ to rodzaj poetyckiej impresji, bez wyranego konfliktu dramatycznego typowego dla baletów Fokina, a pomys³ spektaklu, ³¹cznie z kostiumami wykonawców, oparto na grze w tenisa. Do historii przesz³a równie¿ przygotowana przez
Ni¿yñskiego choreografia do wiêta wiosny Strawiñskiego, szokuj¹ca agresywn¹
muzyk¹ oraz zmys³owymi, prymitywnymi uk³adami tanecznymi, lekcewa¿¹cymi
obowi¹zuj¹c¹ wówczas estetykê, wzorowanymi na pogañskich obrzêdach pras³owiañskich12. Jakby tego by³o ma³o, Ni¿yñski podporz¹dkowa³ taniec nie linii melodycznej, ale nerwowemu rytmowi muzyki Strawiñskiego. Przypieczêtowa³ tym
samym odkrycie, ¿e balet mo¿e funkcjonowaæ niezale¿nie od muzyki, a nawet
byæ jej ca³kowicie pozbawiony.
Na uwagê zas³uguje równie¿ styl pracy Ni¿yñskiego  kierownika i kreatora
uk³adów choreograficznych. Mimo tego, ¿e sam wymaga³ du¿ej swobody twórczej, by³ uparty i trudno go by³o sobie podporz¹dkowaæ, tancerzy traktowa³ instrumentalnie, mieli byæ przede wszystkim narzêdziem ca³kowicie pos³usznym choreografowi i jego wizji, a ich cia³a glin¹ ³atwo poddaj¹c¹ siê transformacji.
Elementem dope³niaj¹cym ca³oæ, niezbêdnym, ale istniej¹cym tylko i wy³¹cznie
w relacji do choreografii, mia³ byæ kostium artysty. Pod tym wzglêdem podopieczny Diagilewa równie¿ zdumiewa³ publicznoæ, przywdziewaj¹c kostiumy
olniewaj¹ce kolorem i zdobieniami, czêsto zastêpowa³ tradycyjne rozwi¹zania
w³asnymi propozycjami, a wielbiciele po spektaklach kupowali zmiête resztki strojów. W pamiêæ zapad³a szczególnie rola tytu³owego bohatera Pietruszki z muzyk¹
Strawiñskiego, w której Ni¿yñski tak naprawdê pokaza³ wizjê samego siebie
w przysz³oci, cz³owieka chorego i udrêczonego, duszê szamocz¹c¹ siê w wiêzieniu w³asnego cia³a, choæ nikt oczywicie nie móg³ wtedy tego przewidzieæ13.
Smutne asocjacje wzbudza³a równie¿ odgrywana przez niego postaæ Arlekina
w Karnawale Schumanna, zwracaj¹ca uwagê na fakt, ¿e aby istnieæ w wielkowiatowej bohemie, artysta czêsto zmuszony jest przywdziewaæ maskê klowna
i t³umiæ naturalne odruchy.
Jak pisze Krasowska: A tymczasem czas p³yn¹³ i tancerza coraz bardziej
wci¹ga³o nowe, podwójne ¿ycie, kiedy to praca nie nad¹¿a³a zmywaæ mêtnego
osadu nie przespanych nocy. Ni¿yñski przyswaja³ sobie now¹ rolê, rolê zblazowanego modnego artysty. Ponury wyrostek ze stale otwartymi ustami i nieobecnym
12
13

J. Marczyñski, Wstêp, [w:] W. Ni¿yñski, Dziennik, Warszawa 2000, s. 739.
B. Mucha, Artyci polscy w nowo¿ytnej Rosji, £ód 1994, s. 122139.
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spojrzeniem na³o¿y³ maskê dandysa. W ubraniu od najlepszego krawca, nieskazitelnie uczesany, sta³ siê m³odzieñcem o interesuj¹cej powierzchownoci. Zaciniête
usta uwidoczni³y nagle powa¿ne rysy twarzy o silnie zarysowanych kociach
policzkowych. Spod ciemnych brwi tajemniczo spogl¹da³y bezgranicznie smutne
oczy. Niemia³oæ pozornie ust¹pi³a miejsca powci¹gliwoci wiatowca, lecz Ni¿yñski nie wyzby³ siê jej ca³kowicie. Ukrywa³ j¹ w sobie wielkim wysi³kiem woli.
I teraz jedynie na scenie czu³ siê wolny14.
Despotyczny styl pracy Ni¿yñskiego-choreografa podporz¹dkowuj¹cego sobie
ca³kowicie wspó³pracuj¹cych z nim tancerzy przywodzi na myl tak¿e skojarzenie
z koncepcj¹ nadmarionety Gordona Edwarda Craiga, zak³adaj¹cego, ¿e idealnym
tworem poddaj¹cym siê twórczej energii re¿ysera-demiurga jest nie aktor, który
trenuj¹c cia³o zmuszony jest okie³znaæ najpierw swoje emocje, ale kuk³a, marioneta wyzuta ze sfery uczuæ, perfekcyjnie odpowiadaj¹ca na ¿¹dania mistrza15. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e teoria Craiga pozosta³a dla Ni¿yñskiego nieznana, niezaprzeczalnie
jednak myleniem obu artystów kierowa³o d¹¿enie do osi¹gniêcia, a w przypadku
Craiga raczej zdefiniowania parametrów ruchu idealnego, absolutnie podporz¹dkowanego woli kreatora spektaklu. Sfera dzia³añ Craiga koncentrowa³a siê wokó³
wizualnej strony przedstawienia, Ni¿yñski skupia³ siê za na biologii, stronê intelektualn¹ pozostawiaj¹c innym. Obu twórców fascynowa³o niew¹tpliwie piêkno
ludzkiego cia³a jako narzêdzia aktora-tancerza, ka¿dy na swój sposób ideê piêkna
rozumia³ i realizowa³. Wac³aw Ni¿yñski zdawa³ siê byæ ¿ywym wcieleniem antycznego idea³u. Rodin dostrzega³ w nim doskona³ego modela z antycznych fresków,
materia³ na pos¹g, który artysta pragnie przez ca³e ¿ycie wyrzebiæ. W opublikowanym artykule postulowa³ nawet, by Théâtre du Châtelet umo¿liwi³ wszystkim
artystom czerpanie inspiracji z tego ród³a, by piêkno mog³o staæ siê jêzykiem
komunikacji16.
Taniec Ni¿yñskiego, polskiego artysty, którego osi¹gniêcia na zawsze zmieni³y
stylistykê baletu rosyjskiego by³ zjawiskiem zas³uguj¹cym na miano prze³omu
w sztuce. Artysta zrewolucjonizowa³ nie tylko technikê tañca baletowego, tworz¹c
podstawy XX-wiecznej choreografii, znacz¹co wp³yn¹³ równie¿ na zmianê wizerunku tancerza i proces przygotowania spektaklu. Zerwa³ z dos³ownoci¹ i automatyzmem baletu, otwieraj¹c go ku abstrakcji, co w dziedzinie malarstwa porównaæ by chyba mo¿na z pierwszymi obrazami Picassa, toruj¹cego drogê kubizmowi
i zrywaj¹cego z realizmem dotychczasowego malarstwa. Urzeczywistniane przez
14
15
16

W. Krasowska, Ni¿yñski, prze³. P. Melech, Warszawa 1978, s. 5253.
B. Waligórska-Olejniczak, Sceniczny... op.cit, s. 23.
R. Buckle, op. cit., s. 286.
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Ni¿yñskiego w tañcu idee, mimo oczywistych rozbie¿noci, sytuuj¹ go równie¿
w krêgu dokonañ Wielkiej Reformy Teatralnej, dla twórców której kluczowe by³o
tak¿e zagadnienie rytmu, zaanga¿owanie widza i artysty w proces powstawania
dzie³a wielopoziomowego oraz jednoæ wzajemnie przenikaj¹cych siê dyscyplin
sztuki zmierzaj¹cych do ci¹g³ego odkrywania tajemnicy sacrum.
Summary
Angel, genius, divine dancer.
Dance of V. Nijinsky as text about artistic breakthrough and groundbreaking artist
The dance of Vaclav Nijinsky, Polish artist, whose accomplishments changed the kinetic language of Russian ballet, can be treated as a groundbreaking phenomenon in the field of choreography.
The artist revolutionised not only the ballet dancing technique but also had influence on changing the
meaning of the role of a ballet master in the process of designing a dance performance. He
abandoned the automatic routine of ballet dance leading it towards abstraction, which might be
comparable with the first pictures of Pablo Picasso preparing audience for cubism and breaking with
figurative art. His ideas situate him also in the context of the Great Theatre Reform which focused on
the problem of rhythm, the process of audience and artists participation in the creation of multi-level
work of art as well as on the aspect of the unity of different disciplines aimed at continuous discovery
of the sacrum.

Ðåçþìå
Àíãåë, ãåíèé, áîæåñòâåííûé òàíöîð.
Òàíåö Â. Íèæèíñêîãî êàê òåêñò îá àðòèñòè÷åñêîì ïåðåëîìå è ïåðåëîìíîì àðòèñòå
Òàíåö Âàöëàâà Íèæèíñêîãî, ïîëüñêîãî àðòèñòà, äîñòèæåíèÿ êîòîðîãî èçìåíèëè
ñòèëèñòèêó ðóññêîãî áàëåòà, ÿâëÿëñÿ ïåðåëîìíûì ôåíîìåíîì â èñêóññòâå. Àðòèñò
ðåâîëþöèîíèçèðîâàë íå òîëüêî òåõíèêó áàëåòíîãî òàíöà îí òîæå ïîâëèÿë â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
íà èçìåíåíèÿ â ïðîöåññå ïîäãîòîâëåíèÿ ñïåêòàêëÿ è ñïîñîá âîñïðèíèìàíèÿ áàëåòìåéñòåðà.
Îí ïîðâàë ñ äîñëîâíîñòüþ è àâòîìàòèçìîì áàëåòà, âåäÿ åãî ê àáñòðàêöèè, ÷òî â æèâîïèñè
ìîæíî áû ñðàâíèòü ñ ïåðâûìè êàðòèíàìè Ïàáëà Ïèêàññî, íà÷èíàþùåãî êóáèçìîì íîâûé
ðàçäåë â ýòîé îáëàñòè. Èäåè, êîòîðûå íàøëè ñâîþ ðåàëèçàöèþ â òàíöå Íèæèíñêîãî ïîìåùàþò
åãî òîæå â êðóãó äîñòèæåíèé Áîëüøîé òåàòðàëüíîé ðåôîðìû, âî âðåìÿ êîòîðîé îñíîâíûì
ÿâëÿëîñü ó÷àñòèå çðèòåëÿ è àðòèñòà â ïðîöåññå ñîçäàâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, ïðîáëåìà
ðèòìà è ïîñòîÿííîå îòêðûâàíèå ñàêðóì ïîñðåäñòâîì ðàçíûõ âèäîâ èñêóññòâà ïðîíèêàþùèõ
äðóã äðóãà.
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Pateryk Kijowsko-Pieczerski i kontakty
polsko-wschodnios³owiañskie
Powieæ minionych lat jest jednym z najbardziej znanych zabytków pimiennictwa staroruskiego. Kronika jest doskona³ym ród³em do poznania historii Rusi
Kijowskiej oraz jej stosunków z Polsk¹ na prze³omie wieków X i XI oraz wieku
XI. Zainteresowanie kronikarza sprawami polskimi wynika³o nie tylko z bliskoci
pañstwa Piastów, ale tak¿e ze zwi¹zków ma³¿eñskich ³¹cz¹cych dynastie Piastów
i Rurykowiczów  np. nieznana z imienia córka Boles³awa Chrobrego by³a ¿on¹
ksiêcia wiêtope³ka (Przeklêtego), Kazimierz Odnowiciel polubi³ rusk¹ ksiê¿niczkê, siostrê Jaros³awa M¹drego, Mariê-Dobroniegê. Wyprawy wojenne tego okresu
nie mia³y na celu podboju jednego pañstwa przez drugie, by³y to raczej interwencje rodzinne, jak nazywa je S.M. Kuczyñski, polegaj¹ce na udzielaniu pomocy
cz³onkowi rodziny1. Taki charakter mia³a np. wyprawa kijowska Boles³awa Chrobrego z roku 1018. Jej celem by³o przywrócenie tronu ksiêciu kijowskiemu wiêtope³kowi2.
W kronice odnajdujemy wiele odniesieñ do Polski za panowania Boles³awa
Chrobrego, Kazimierza Odnowiciela i Boles³awa mia³ego. Jednym z szeroko
dyskutowanych przez polskich badaczy fragmentów kroniki jest notatka figuruj¹ca
pod dat¹ 1030: Tego¿ czasu umar³ Boles³aw Wielki w Lachach i by³ bunt w ziemi
lackiej: ludzie powstawszy pozabijali biskupów i popów, i bojarów swoich, i by³
u nich bunt3.
W nauce polskiej panuje pogl¹d oparty na przekazie z rozdzia³u 19 Ksiêgi I
Kroniki Galla Anonima, i¿ w Polsce dosz³o do jednej tzw. rewolucji pogañskiej,
po³¹czonej ze sprawami spo³ecznymi, w momencie upadku w³adzy monarszej
i za³amania siê pañstwowoci polskiej, któr¹ badacze datuj¹ na lata 10361037
1 S.M. Kuczyñski, Stosunki polsko-ruskie do schy³ku wieku XII, Slavia Orientalis 1958,
nr 7, s. 241.
2 Por. H. £owmiañski (red.), Historia Polski, t. I: do roku 1764, Warszawa 1958, s. 199;
S. Zakrzewski, Boles³aw Chrobry Wielki, Kraków 2006, s. 301.
3 Powieæ minionych lat, prze³. i oprac. F. Sielicki, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1999,
s. 117.
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(St. Kêtrzyñski, T. Grudziñski) lub 10371038 (R. Grodecki, Z. Wojciechowski)4.
Informacjê o niepokojach w Polsce po mierci Boles³awa Chrobrego zawiera
równie¿ ¯ywot Moj¿esza Wêgrzyna w Pateryku Kijowsko-Pieczerskim. Prawdopodobnie znajdowa³a siê te¿ ona w zaginionym ¯ywocie Antoniego Pieczerskiego, którego prawdopodobn¹ treæ na podstawie wnikliwych badañ tekstologicznych ustali³ A. Szachmatow5.
¯ywot Antoniego Pieczerskiego powsta³ w wieku XI, jednak¿e nie zachowa³
siê do naszych czasów. O jego istnieniu wiadomo jedynie od Symona i Polikarpa,
autorów XIII-wiecznego Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego, zbioru ¿ywotów mnichów Klasztoru Kijowsko-Pieczerskiego. Niejednokrotnie powo³ywali siê oni na
ten utwór w swoim dziele. ¯ywot by³ nawet w ich posiadaniu, o czym wiadczy
wzmianka w pochodz¹cej z Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego opowieci O wiêtym i b³ogos³awionym o Agapicie, i¿ autorzy siêgnêli do tego utworu po
160 latach od momentu, gdy zapomniano o nim Klasztorze Kijowsko-Pieczerskim6. Z kart Pateryka dowiadujemy siê tak¿e, i¿ ¯ywot Antoniego Pieczerskiego
zawiera³ ¿ywoty innych mnichów: Damiana, Jeremiasza, Mateusza, Izaaka oraz
Moj¿esza Wêgrzyna7.
Badania nad zapisami w Powieci minionych lat oraz ¯ywocie Antoniego
Pieczerskiego dotycz¹ce wydarzeñ w Polsce prowadzili tak¿e uczeni rosyjscy,
m.in. A. Szachmatow i W. Koroluk. Pierwszy z nich dowodzi³, i¿ informacja
o niepokojach w Polsce trafi³a do kroniki z tzw. Zwodu8 pierwotnego, powsta³ego
w latach 10931095. Zwód przej¹³ j¹ za z ¯ywota Moj¿esza Wêgrzyna, wchodz¹cego w sk³ad, jak ju¿ wspomnia³am, ¯ywota Antoniego Pieczerskiego9.
4 Por. S. Kêtrzyñski, Kazimierz Odnowiciel, [w:] Polska XXI wieku, Warszawa 1961;
T. Grudziñski, Uwagi o genezie rewolucji w Polsce za Kazimierza Odnowiciela, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1953, t. XVIII; R. Grodecki, S. Zachorowski, J. D¹browski, Dzieje
Polski redniowiecznej, t. I, Kraków 1995; Z. Wojciechowski, W sprawie rewolucji pogañskiej
w Polsce w roku 1037, Studia Historyczne, Warszawa 1955. Natomiast D. Borawska (Kryzys
monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, Warszawa 1964) oraz W. Dziewulski (Postêpy chrystianizacji i proces likwidacji pogañstwa w Polsce wczesnofeudalnej, Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk Wydzia³ Nauk Historyczno-Spo³ecznych, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1964) uwa¿aj¹, i¿ informacja o niepokojach w Polsce po mierci Boles³awa
Chrobrego zawarta w ruskiej kronice jest prawdopodobna.
5 Podajê za L. Nêdzyñska, Pateryk Kijowsko-Pieczerski, czyli opowieci o wiêtych ojcach
w pieczarach kijowskich po³o¿onych, Wroc³aw 1993, s. 63.
6 O wiêtym i b³ogos³awionym Agapicie, lekarzu, który zap³aty nie chcia³. S³owo 27, ibidem,
s. 207.
7 Ibidem oraz s. 223.
8 Tak nazywano na Rusi zbiory zapisów z tablic kalendarzowych, prowadzonych przy dworach ksi¹¿êcych, zawieraj¹cych informacje o zdarzeniach z ¿ycia religijnego i wieckiego, uzupe³nianych o przekazy ustne, por. Powieæ minionych lat, op. cit., s. X.
9 Zagadnienie podajê za D. Borawska, op. cit., s. 5051, przypis 155.
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W. Koroluk zauwa¿y³, i¿ wiadomoæ ta nie mog³a trafiæ do Powieci minionych lat z ¯ywota Moj¿esza Wêgrzyna, gdy¿ ¿ywot powo³uje siê na kronikê10.
Badacz ten dowodzi³, i¿ zarówno kronika, jak i ¿ywot zaczerpnê³y tê informacjê
ze wspólnego ród³a, jakim mog³a byæ opowieæ o losach Preds³awy, siostry
Jaros³awa M¹drego, uprowadzonej do Polski w wyniku wyprawy kijowskiej Boles³awa Chrobrego w roku 1018. Z kolei opowieæ o Preds³awie opiera³a siê na
relacji Gertrudy, ¿ony ksiêcia Izjas³awa i córki Mieszka II11. Wersje Powieci
minionych lat i ¯ywota Moj¿esza Wêgrzyna dotycz¹ce mierci polskiego króla
ró¿ni¹ siê od siebie, gdy¿  jak dowodzi³ Korolu  redaktorzy notatek albo w ró¿ny sposób wykorzystali swe ród³o, albo mieli ró¿ne jego warianty.
W. Dziewulski zauwa¿y³, i¿ okrelenie Boles³awa Chrobrego przydomkiem
Wielki, u¿ytym przez Gertrudê, nie mog³o znaleæ siê w opowieci o Preds³awie, wrêcz przeciwnie  w³adca Polski musia³ zostaæ przedstawiony w niekorzystnym wietle z uwagi na to, czego siê dopuci³, a mianowicie pohañbi³12, a nastêpnie uprowadzi³ rusk¹ ksiê¿niczkê. Dlatego te¿, wed³ug Dziewulskiego, nale¿a³oby
daæ pierwszeñstwo teorii Szachmatowa, i¿ pe³na relacja Gertrudy mog³a znajdowaæ siê w ¯ywocie Antoniego Pieczerskiego, pocz¹tek zachowa³ siê w ¯ywocie
Moj¿esza Wêgrzyna oraz ¯ywocie Teodozego Pieczerskiego, natomiast zasadnicza
czêæ w Powieci minionych lat13.
Natomiast D. Borawska podkreli³a, i¿ ³¹czenie przez Koroluka opowieci
o Preds³awie z opowieciami Gertrudy jest spraw¹ dowoln¹. Zdaniem badaczki
¯ywot Moj¿esza Wêgrzyna potwierdza wiadomoæ z Powieci minionych lat o powstaniu w Polsce po mierci Boles³awa Chrobrego. Autor ¿ywota nie móg³ zaczerpn¹æ informacji o mierci polskiego króla z pisanych róde³ ruskich, gdy¿ data ta,
czyli rok 1025, nie zosta³a na Rusi zapisana. St¹d te¿ wniosek, i¿ autor skorzysta³ z
innego, nie pisanego ród³a, jakiego  Borawska nie formu³uje ¿adnej sugestii14.
Jak podaje D. Stepowyk, jak¹ wersjê ¯ywota Antoniego Pieczerskiego zna³
i czyta³ mnich Kasjan, redaktor Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego z roku 1462.
Nie umieci³ jej jednak w zbiorze jako osobnego ¿ywota, ale w³¹czy³ w opowieæ
10 Co ciekawe, [...] krótkie opowiadanie o Moj¿eszu, figuruj¹ce w Zbiorze twerskim i oparte
b¹d na jakiej redakcji Paterikonu, b¹d te¿ na jego praródle, nie wspomina o powstaniu w Polsce  W. Dziewulski, op. cit., s. 75 i 76, przypis 3.
11 Podajê za: D. Borawska, op. cit., s. 5051, przypis 155.
12 [...] w kilku póniejszych latopisach ruskich, m.in. w tzw. Woskriesieñskim Sofijskim
Pierwszym i Nowogrodzkim Czwartym zanotowano: I siad³ Boles³aw na tronie W³odzimierzowym.
I wtedy Boles³aw po³o¿y³ sobie na ³o¿u Preds³awê, córkê W³odzimierzow¹, siostrê Jaros³awow¹
 J. Strzelczyk, Boles³aw Chrobry, Poznañ 2003, s. 178. Por. równie¿ J. Banaszkiewicz, Boles³aw
i Preds³awa. Uwagi o uroczystoci stanowienia w³adzy w zwi¹zku z wejciem Chrobrego do Kijowa,
Kwartalnik Historyczny 1990, t. 97, z. 34.
13 W. Dziewulski, op. cit., s. 97, przypis 93.
14 Por. D. Borawska, op. cit., s. 53.
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o pocz¹tkach Klasztoru Kijowsko-Pieczerskiego15. W roku 1931 D. Abramowicz
wyda³ opracowanie rêkopisu tzw. drugiej redakcji kasjañskiej ze zbiorów biblioteki
£awry Kijowsko-Pieczerskiej. W redakcji tej informacja o niepokojach w Polsce
znajduje siê w ¯ywocie Moj¿esza Wêgrzyna16, wzmiankuje siê o niej te¿ w ¯ywocie Teodozego Pieczerskiego17.
¯ywot Antoniego Pieczerskiego, choæ najpewniej nie ten zaginiony, jak równie¿ ¯ywot Moj¿esza Wêgrzyna oraz ¯ywot Teodozego Pieczerskiego, znajduj¹ siê
w XVIII-wiecznym egzemplarzu Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego ze zbiorów
Katedry Slawistyki Uniwersytetu Gdañskiego (sygn. III 1 s).
Redaktor ¿ywota ¯ywot Antoniego Pieczerskiego opisuje, jak ksi¹¿ê Izjas³aw, powodowany gniewem za postrzy¿enie w stan mniszy swego ulubionego
dworzanina Jefrema oraz War³aama, syna bojara Jana, wygania mnichów pieczerskich z Kijowa. ¯ona ksiêcia prosi go, by cofn¹³ swe nieopatrzne s³owa, gdy¿
wygnanie mnichów mo¿e ci¹gn¹æ nieszczêcia na kraj, jak to mia³o miejsce w jej
ojczynie. Redaktor w tym miejscu otwiera kwadratowy nawias i dodaje, b³êdnie
nazywaj¹c ksiê¿n¹ córk¹ Boles³awa Chrobrego, i¿ bunt w ziemi lackiej wybuch³
z powodu wygnania mnichów za postrzy¿enie Moj¿esza Wêgrzyna. Skutkiem
tego by³a rych³a mieræ króla, a w jego królestwie wybuch³a wojna wewnêtrzna,
w której zginêli biskupi i królewscy rycerze.
¯ywot Antoniego Pieczerskiego, k. 3 verso,
wiersze 824

T³umaczenie w³asne
wi¹tobliwy za ojciec nasz Antoni poruszony
by³ takim ksi¹¿êcym gniewem przez ksiêcia
ciemnoci wywo³anym, do innego kraju, z braæmi
pozosta³ymi, wyszed³ wtedy z pieczary. Jednak
us³yszawszy to, ksiê¿na prosi³a ksiêcia gorliwie,
by nie wygania³ gniewem swoim s³ug
Bo¿ych, z ziem swoich z powodu gniewu Bo¿ego,
takiego, jaki by³ w ojczynie jej, w ziemi
lackiej) po wygnaniu mnichów.
[By³a bowiem ksiê¿na rodem z lackiej ziemi,
córk¹ Boles³awa Chrobrego. Wspomnia³a za gniew
Bo¿y, który mia³ miejsce po wygnaniu mnichów
za postrzy¿enie wi¹tobliwego Moj¿esza Wêgrzyna, kiedy ojciec

jej Boles³aw wygna³ te s³ugi Bo¿e,
na mieræ rych³¹ wydany zosta³ i kiedy powsta³ bunt
wewnêtrzny wielki zabijali ludzie biskupów
i bojarów swoich.]
15
16
17

Ä. Ñòåïîâèê, ²ñòîð³ÿ Êèåâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè, Êè¿â 2001, s. 40.
Ibidem, s. 148.
Ä. Àáðàìîâè÷, Êèåâî-Ïå÷åðñüêèé Ïàòåðèê, Êè¿â1991 (reprint z 1931), s. 34.

Pateryk Kijowsko-Pieczerski i kontakty polsko-wschodnios³owiañskie

313

Natomiast ¯ywot Moj¿esz Wêgrzyna w taki sposób mówi o tym wydarzeniu:
¯ywot Moj¿esza Wêgrzyn, karta 137 verso,
wiersze 925

T³umaczenie w³asne
Na to przyzwala³ Boles³aw, i chcia³, bardziej dogodziæ
niewiecie siê sta³a, z powodu jej wysokiego rodu
i mi³oci do niej: wznieci³ przeladowanie wielkie mnichów, i wygna³ wszystkich ze swego kraju. Bóg
za wnet uczyni³ pomstê za s³ugi swoje.
Pewnej nocy Boles³aw nagle zmar³, i by³
bunt wielki w ca³ej ziemi lackiej: bowiem
powstawszy ludzie pozabijali biskupów i bojarów
swoich, z nimi za i ta niewiasta bezwstydna zabita zosta³a.
O tym gniewie Bo¿ym, który nast¹pi³ po wygnaniu
Mnichów za postrzy¿enie wi¹tobliwego Moj¿esza,
wspomnia³a po wielu latach wielkiemu ksiêciu
Kijowskiemu Izjas³awowi, ksiê¿na jego Laszk¹
bêd¹ca, córka Boles³awa, prosz¹c poprzez naukê, by
nie wygania³ z kraju swego wi¹tobliwego Antoniego i braci jego, za postrzy¿enie b³ogos³awionego War³aama i Efrema eunucha.

Co ciekawe, ¯ywot Teodozego Pieczerskiego z gdañskiego Pateryka nie zawiera omawianej relacji. Jedyne zdanie, z którego mo¿emy wyci¹gn¹æ wniosek, i¿
mnisi pieczerscy byli zmuszeni z jakiego powodu opuciæ mury klasztoru, to:
Kiedy b³ogos³awiony Nikon [który wielebnego (Tedozego  T.W.) postrzyg³ te¿
z pieczary odszed³] wróci³ do pieczerskiego monasteru18. Nikon by³ tym mnichem, który na polecenie Antoniego postrzyg³ w stan mniszy Jefrema i Jana. Brak
tu fragmentu o ksi¹¿êcym gniewie i s³owach przestrogi jego ma³¿onki.

*
Z powy¿szej analizy nad zapisami ze staroruskiej kroniki i ¿ywotów mnichów
pieczerskich wynika, i¿ przenikanie pewnych informacji z jednego ród³a do kolejnego odbywa³o siê bardzo p³ynnie, tak i¿ nieraz nie mo¿na dociec ich ród³a
pierwotnego.
18 ¯ywot Teodozego Pieczerskiego, k. 15, w. 2628, w t³umaczeniu M. Oziêb³ego z pracy
magisterskiej obronionej w roku 2007 w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdañskiego pt. Pateryk
Kijowsko-Pieczerski i ¯ywot Teodozego w jêzyku i kulturze Rusi.
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Ambicj¹ kronikarza by³o utrwalenie dla potomnych informacji o wydarzeniach z historii Rusi Kijowskiej. Natomiast cel, jaki przywieca³ autorom ¿ywotów, by³ nieco inny. ¯ywoty by³y utworami o charakterze dydaktycznym  poprzez ukazanie losów wiêtego wskazywa³y na wartoci chrzecijañskie, którymi
powinien kierowaæ siê w ¿yciu równie¿ czytelnik. Obecnoæ wiadomoci o niepokojach w Polsce, które nast¹pi³y po mierci Boles³awa Chrobrego, w ró¿nych
wariantach w dwóch ¿ywotach z gdañskiego Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego
i równie¿ w dwóch w opracowaniu Abramowicza, wiadczy przede wszystkim
o tym, i¿ mia³y to byæ s³owa przestrogi  brak szacunku wobec Kocio³a i s³ug
bo¿ych mo¿e obróciæ siê przeciwko ka¿demu, nawet najpotê¿niejszemu w³adcy.
Summary
The Paterik of Kievan Caves Monastery and Polish-east Slavic contacts
The article is an analysis of the information on anxiety in Poland in the 11th century, as noted
down in Russian sources, that in the 12th century chronicle the Tale of Bygone Years, the Life of
Moisej the Hungarian at the Paterik of Kievan Caves Monastery, a collection of stories from the
lives of monks of the Kievan Caves Monstery, whose original version was created in the 13th
century. Probably this piece of information was also included in the Life of Antonij Peèerskij,
created in the 11th century, however it has not been preserved to our times. It is probable that the
common source for the aforementioned items was a tale about the Russian princess Predslava who
was kidnapped to Poland in 1018. Those sources claim that the anxiety in Poland arose just after
Boleslav I the Brave died, which is mentioned in the Tale of Bygone Years under 1030. However,
the Polish science claims that so called pagan revolution related to social affairs took place at the
moment of collapse of the state of Poland. This event dates back to 10361037 or 10371038.
Having analysed the records of the old Russian chronicle and the stories from the lives of
monks of the Kievan Caves Monastery it results that transfer of some information from one source to
another was very smooth, thus it is sometimes impossible to investigate the origin source.

Ðåçþìå
Êèåâî-Ïå÷åðñêèé ïàòåðèê è ïîëüñêî-âîñòî÷íîñëàâÿíñêèå êîíòàêòû
Ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ àíàëèçîì ñâåäåííèé î âîëíåíèÿõ â Ïîëüøå â XI âåêó, êîòîðûå áûëè
îòìå÷åíû òàêæå â äðåâíåðóññêèõ èñòî÷íèêàõ, òàêèõ êàê ëåòîïèñü îò XII âåêà Ïîâåñòü
âðåìåííûõ ëåò, Æèòèå Ìîèñåÿ Óãðèíà èç Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ïàòåðèêà, à òàêæå
â ñáîðíèêå æèòèé ìîíàõîâ Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ, ïåðâè÷íàÿ ðåäàêöèÿ êîòîðîãî
îòíîñèòñÿ ê XIII âåêó. Ýòè ñâåäåíèÿ ïî âñåé âåðîÿòíîñòè íàõîäèëèñü è â Æèòèå Àíòîíèÿ
Ïå÷åðñêîãî, íàïèñàííîì â XI âåêó, îäíàêî íå ñîõðàíèâøèìñÿ äî íàøûõ âðåìåí. Âîçìîæíî,
÷òî îáùèì èñòî÷íèêîì äëà âñåõ âûøåíàçâàííûõ ÿâëÿëñÿ ðàññêàç î ðóññêîé ïðèíöåññå
Ïðåäñëàâå, ïîõèùåííîé â Ïîëüøó â 1018 ã. Ïî ýòèì èñòî÷íèêàì âîëíåíèÿ â Ïîëüøå èìåëè
ìåñòî óæå ïîñëå ñìåðòè Áîëåñëàâà Õðàáðîãî, êîòîðàÿ â Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò
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îòìå÷àåòñÿ íà 1030 ã. Îäíàêî â ïîëüñêîé íàóêå ïðèíÿòû âçãëÿäû, ÷òî ÿçû÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ,
ñâÿçàííàÿ ñ îáùåñòâåííûìè âîïðîñàìè, âîçíèêëà â ìîìåíò ïðîâàëà ïîëüñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ýòè ñîáûòèÿ, êàê ïðàâèëî, îòíîñÿòñÿ ê ãîäàì 10361037 èëè 10371038.
Èç àíàëèçà çàïèñåé äðåâíåðóññêîé õðîíèêè è æèòèé êèåâî-ïå÷åðñêèõ ìîíàõîâ ñëåäóåò,
÷òî ñâåäåíèÿ ïåðåõîäèëè èç îäíîãî â äðóãîé èñòî÷íèê âåñüìà ïëàâíî, ïîýòîìó èíîãäà
íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü ïåðâîíà÷àëíûé èñòî÷íèê.
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Radoszkowicze i okolice
 centrum bia³oruskiego odrodzenia narodowego
(rekonesans)
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rola Radoszkowicz i miejscowoci
po³o¿onych w pobli¿u w procesie formowania siê bia³oruskiej wiadomoci narodowej na prze³omie XIX i XX wieku. Prócz samego miasta uwzglêdniono wiêc okoliczne folwarki i wsie. Istnia³y bowiem cis³e zwi¹zki miasteczka z po³o¿onymi
w pobli¿u maj¹tkami ziemskimi, których w³aciciele  twórcy i dzia³acze bia³oruscy
 mieszkali przez pewien czas w Radoszkowiczach i po opuszczeniu miasteczka byli
wci¹¿ obecni w jego ¿yciu spo³eczno-kulturalnym. Niektóre po³o¿one w pobli¿u
Radoszkowicz folwarki stanowi³y orodki myli politycznej, kultury i twórczoci, dla
której swoist¹ krynic¹ by³y po³o¿one w s¹siedztwie wsie bia³oruskie.
Radoszkowicze  miejscowoæ okrelana oficjalnie w dokumentach, w przewodnikach, w opracowaniach jako dobra ziemskie i wie, nadetatowe miasto,
gmina wiejska i osiedle typu miejskiego  po³o¿one przy ujciu rzeki Gujki do
Wiazynki na trasie z Wilna do Miñska. Do pocz¹tku lat 20. XX wieku nale¿a³y do
powiatu wilejskiego, w okresie dwudziestolecia i obecnie  do mo³odeczañskiego.
Nazywane oficjalnie Radoszkowice, od 1929 r.  Radoszkowicze, w jêzyku bia³oruskim Radaszkowiczi (Ðàäàøêîâ³÷³).
Historia miasteczka liczy ponad 500 lat1, jednak przedmiotem naszych rozwa¿añ stanie siê okres od koñca XIX wieku do wybuchu I wojny wiatowej. Póniej, w latach miêdzywojennych, Radoszkowicze obok Wilna, Nowogródka,
Grodna stanowi³y wa¿ny orodek rozwoju bia³oruskiej wiadomoci narodowej na
ziemiach pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej.
Wed³ug pierwszego spisu ludnoci imperium rosyjskiego z roku 1897 w powiecie wilejskim, w sk³ad którego wchodzi³y Radoszkowicze, mieszka³o ogó³em
207 936 osób, w tym 180 694 Bia³orusinów. Mo¿na mieæ zastrze¿enia do tych
1 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1888, s. 438440; Áåëàðóñêàÿ Ýíöûêëîïåäûÿ, Ì³íñê
2001, t. 13, s. 207.
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danych, ale niew¹tpliwie ludnoæ bia³oruska stanowi³a 70% ogó³u mieszkañców
tego powiatu2.
Jak wynika ze wzmiankowanego spisu, w Radoszkowiczach mieszka³o 2612 osób,
w tym 1519 wyznania moj¿eszowego, 606 katolików, 482 prawos³awnych (w tym
8 starowierców) i 7 mahometan, a w rubrykach wed³ug ojczystego jêzyka zapisano: Rosjan  76, Bia³orusinów  499, Polaków  5213. Po roku 1915, jak podaje
Edward Maliszewski w swoim Przewodniku po guberni wileñskiej, miasteczko
liczy³o 2411 mieszkañców4.
Interesuj¹cy nas orodek ¿ycia spo³eczno-kulturalnego tworzy³ siê pocz¹wszy
od lat 90. XIX wieku do roku 1915, szczególnie w latach 19061914. Przypisaæ
to nale¿y atmosferze po rewolucji 1905, ale g³ównie oddzia³ywaniu Naszej
Niwy na spo³ecznoæ bia³orusk¹ miasteczka i okolic. Przejawem tego by³y wysy³ane do redakcji Naszej Niwy korespondencje z imprez kulturalnych organizowanych w Radoszkowiczach i okolicznych wsiach.
W procesie formowania siê bia³oruskiej wiadomoci narodowej zasadnicz¹ rolê
odegrali dzia³acze i twórcy bia³oruscy, którzy mieszkali w miasteczku i w pobliskich
folwarkach: Jadwihin Sz., Janka Kupa³a, Alaksandr U³asoK , Andrej Snitko.
Radoszkowicze b¹d Korpi³ówkê stanowi¹c¹ w³asnoæ Jadwihina Sz. odwiedzali m.in. Symon Rak-Michaj³owski mieszkaj¹cy we wsi Maksymówka po³o¿onej na pó³noc od Radoszkowicz5, a tak¿e Ihnat Dwarczanin, Zmitrok Biadula,
U³adzis³au Ha³ubok. Rozwój bia³oruskiego ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego zahamowa³a dopiero I wojna wiatowa i bie¿añstwo  ucieczka g³ównie Bia³orusinów wyznania prawos³awnego, w tym rodziny Andreja Snitki.
Z Radoszkowiczami i po³o¿onym w pobli¿u tego miasteczka folwarkiem Korpi³ówka zwi¹zane by³o ¿ycie jednego z czo³owych pisarzy bia³oruskich Jadwihina Sz.
(Antona Lawickiego-Lewickiego 18681922)6. Urodzi³ siê w szlacheckiej polskiej
rodzinie w maj¹tku Dubania w powiecie rogaczewskim, guberni mohylewskiej.
2 Ïåðâàÿ âñåîáùàÿ ïåðåïèñü íàñåëêíèÿ Ðîññèéêîé I ìïåðèè, [w:] ß.ß Øèðàåâ, Ðóñü Áåëàÿ
è Ðóñü ×åðíaÿ. Ëèòâà â êàðòàõ, Ìèíñê 1991.
3 Zob. ibidem.
4 A. Maliszewski, Przewodnik po guberni wileñskiej. Zarys statyczno-opisowy (z mapk¹), Wydawnictwo Stra¿y Kresowej, Warszawa 1919, s. 39.
5 S. Rak-Michaj³owski (18851938)  poeta, publicysta, t³umacz. Zob. Ýíö³êëîïåäûÿ
ë³òàðàòóðû ³ ìàñòàöòâà Áåëàðóñ³, Ì³íñê 1987, t. 4, s. 482; A.C. Ïÿòêåâ³÷, C. ÐàêÌ³õàéëà¢ñê³, [w:] Áåëàðóñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³. Á³ÿáë³ÿãðàô³÷íû ñëî¢í³ê, red. À. Ìàëüäç³ñ, Ì³íñê
1995, t. 5, s. 139140.
6 Zob. m.in. A.A. Ëîéêà, Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû  äàêàñòðû÷í³öê³ ïåðûÿä,
Ì³íñê 1989, cz. 2, s. 274297; Ç.Ì. Ìåëüí³êîâà, ßäâ³ã³í Ø., [w:] Áåëàðóñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³...,
t. 3, s. 467479; X. ²ëüÿøåâ³÷, ßäâ³ã³í Ø. (Àíòîí Ëÿâ³öê³). Æûöüö¸ ³ ëèòýðàòóðíàÿ
òâîð÷àñüöü, Â³ëüíÿ 1933; A. Soloduch, Jadwihin Sz. (Wspomnienia pomiertne), Przegl¹d Wileñski 1922, nr 1112.
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Wychowany by³ w kulturze polskiej. Po rocznym pobycie w prywatnej szkole
prowadzonej przez jedn¹ z córek Wincentego Dunina-Marcinkiewicza w maj¹tku
Lucynka kontynuowa³ naukê w gimnazjum w Miñsku i na studiach medycznych
w Moskwie. W tym czasie zetkn¹³ siê z literatura rosyjsk¹. Za udzia³ w wyst¹pieniach studenckich zosta³ wydalony z uczelni i osadzony w wiêzieniu na Butyrkach7. Musia³ powróciæ do Korpi³ówki, w której mieszkali jego rodzice. Wkrótce
rodzinê dotknê³y nieszczêcia: umar³ ojciec Antona i sp³on¹³ ich dom. Jak pisze
Wanda Lawicka w biografii zamieszczonej w dzie³ach wybranych Jadwihina Sz.8,
ojciec jej w Korpi³ówce wybudowa³ chatê sk³adaj¹cy siê z dwóch pokoi i kuchni,
w której zamieszka³a jego matka, a sam uda³ siê do Miñska. Po zdaniu egzaminu
na pomocnika aptekarza i odbyciu sta¿u przez szeæ lat (18911897) pracowa³
w aptece w Radoszkowiczach i prowadzi³ sprzeda¿ rodków medycznych w kramie na rynku. W tym czasie budowa³ nowy dom w Korpi³ówce. W roku 1894
o¿eni³ siê z radoszkowiczank¹ £ucj¹ Gnatowsk¹, która w miecie prowadzi³a
zak³ad krawiecki.
Wokó³ Jadwihina Sz. skupi³a siê miejscowa inteligencja. Organizowano literackie wieczory, w czasie których deklamowano wiersze bia³oruskich poetów:
Wincentego Dunin-Marcinkiewicza i Franciszka Bohuszewicza. W roku 1892 r.
Jadwihin Sz. napisa³ dramat Çëîçäåé, który do wystawienia w czasie majówki
przygotowa³o kó³ko amatorskie w Radoszkowicach. Próbê generaln¹ zorganizowano w przeddzieñ premiery. Jak pisze Jazep Dy³a9, w tym czasie u sêdziego
ledczego przebywa³ prokurator z Wilejki. To za jego spraw¹ przedstawienie nie
odby³o siê, gdy¿ wed³ug niego z tekstem sztuki nie zapozna³ siê cenzor i by³a ona
napisana w zabronionym jêzyku bia³oruskim. O zmianê tej decyzji, wed³ug
J. Dy³y, zabiega³ Miko³aj Janczuk, który opiekowa³ siê studentami Bia³orusinami
w Moskwie i zna³ niew¹tpliwie Antona Lawickiego. W dziejach teatru bia³oruskiego sprawa wystawienia tej sztuki nosi nazwê Pàäàøêîâ³öêàÿ òýàòðàëüíàÿ
Çàäóìà 1892 ã.10
Dziesiêæ lat póniej, w roku 1902 grupa m³odzie¿y z Radoszkowicz wystawi³a
w remizie stra¿ackiej sztukê ukraiñskiego dramaturga Marka Kropiwnickiego Ïà
ðýâ³ç³³. W lipcu tego roku zosta³a tak¿e odegrana w chutorze Karlsberg Andreja
Snitki. Oba te przedstawienia wywar³y, jak pisze Dy³a, du¿e wra¿enie na widzach11 . W roku 1897 Jadwihin Sz. zamieszka³ w Korpi³ówce. Jak wspomina
7
8
9
10
11

Jadwihin Sz., Uspaminy, Wydañnie Krajowaj Suwiazi, Wilnia 1921.
ßäâ³ã³í Ø., Âûáðàíûå òâîðû, Ì³íñê 1976, s. 398. Cyt. za: A.A. Ëîéêà, Ã³ñòîðûÿ..., s. 275.
ß. Äûëa, Àðòûêóëû ïà ã³ñòîðû³ êóëüòóðû, [w:] idem, Òâîðû, Ì³íñê 1981, s. 294.
Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàãî òýàòðà, Ì³íñê 1983, t. 1, s. 402403.
ß. Äûëà, op. cit., s. 295.
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Wanda Lawicka12, w biblioteczce ojca znajdowa³y siê utwory Kraszewskiego,
Orzeszkowej, Mickiewicza, Sienkiewicza, liczne wydawnictwa bia³oruskie.
W Korpi³ówce bywa³ Jan £ucewicz (Janka Kupa³a), przychodzi³ tam prawdopodobnie z pobliskiego folwarku Okopy dzier¿awionego przez jego matkê, a oddalonego o dwa kilometry od Korpi³ówki. Jego znajomoæ z Jadwhinem Sz zaczê³a siê
w roku 1904. Wypo¿ycza³ on od Jadwihina Sz. ksi¹¿ki: [...] ÷ûòà¢ òàòó ñâàe
âåðøû ³ ¢ñêîðàñö³ ñòàë äðóêàâàöü ³õ ó Í.í [w Naszej Niwie  T.Z.]. Ç òàòàì
ÿíû âÿë³ äî¢ã³ÿ ãóòàðê³, ñïîðûë³, ÷ûòàë³13. Dziêki Jadwihinowi Sz. pozna³
utwory Franciszka Bohuszewicza14. Janka Kupa³a by³ w Korpi³ówce tak¿e wiosn¹
1912 r., czyta³ przyjacielowi dopiero ukoñczony dramat Pa K linka.
Jadwihin Sz. w latach 90. wspó³pracowa³, m.in. przy próbie wystawienia
sztuki Z³odziej, z lekarzem Janem Jakubem Offenbergiem (18671953), który
po studiach medycznych w Warszawie podj¹³ pracê w Radoszkowiczach. Wspólnie organizowali wieczory literackie. Offenberg nale¿a³ do grupy entuzjastów, by³
lekarzem spo³ecznikiem, tj. leczy³ nie tylko mieszkañców Radoszkowicz, ale
i ch³opów w s¹siednich wioskach. W roku 1898 zamieszka³ w Miñsku15. Jego
pacjenci z miasteczka i okolic zorganizowali po¿egnalny wieczór, w czasie którego
Jadwigin Sz wyg³osi³ nastêpuj¹cy wiersz :
×óþ ïðàìîâû ÿ ïðà÷øàëüíûÿ
Ç óñ³õ ñòàðîí ³ ¢ñå àä ïàíî¢.
À ÿ àä ñýðöà ïàæàãíàþ 
Àä ñýðöà áåäíûõ ìóæ³êî¢
Ïðîø÷àé æà! 16

Jadwihin Sz. po pobycie w Wilnie w latach 19031904 powróci³ do Korpi³ówki. Od roku 1904 zacz¹³ publikowaæ opowiadania w jêzyku rosyjskim, wysy³a³ je
do pism Âèëåíñêèé Âåñòèê i Áåëàðóññêèé Âåñòí³ê (ukazuj¹cy siê w Miñsku od 1905), a w roku nastêpnym do wileñskiego pisma dla ludu Zorza Wileñska, wydawanego przez Emmê z Jeleñskich Dmochowsk¹. W Korpi³ówce powsta³o w roku 1906 pierwsze jego bia³oruskie opowiadanie Ñóä zamieszczone na

12
13
14
15

ßäâ³ã³í Ø., Âûáðàíûÿ òâîðû..., s. 400. Cyt. za: A.A. Ëîéêà, Ã³ñòîðûÿ..., s. 280.
Ibidem.
M.H., Janka Kupa³a (w æwieræwiecze twórczoci), Przegl¹d Wileñski 1930, nr 17, s. 34.
Zob. Ò. Zienkiewicz, Polskie ¿ycie literackie w Miñsku w XIX i XX wieku (do roku 1921),
Olsztyn 1998; E. Musialski, Offenberg Jan Jakub, PSB, t. XXVII, s. 586587.
16 Ó. Õóðñ³ê, Ðîä Îôåíáåðãà¢ ó ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³, Áåëàðóñê³ Ã³ñòàðû÷íû ×àñîï³ñ 2002,
nr 6. Autor artyku³u przytacza informacje o pobycie Offenberga w Radoszkowiczach i powy¿szy tekst
utworu za U³adzimirem Sodalem, autorem ksi¹zki pt. Ôàëüâàðê Êàðï³ëà¢êà, Ì³íñê 2001, s. 34.
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³amach Naszej Doli. Za namow¹ redaktora A. W³asowa rozpocz¹³ wspó³pracê
z Nasz¹ Niw¹. By³ sta³ym aktywnym korespondentem tego pisma, opublikowa³
na jego ³amach kilkadziesi¹t opowiadañ, humoresek, felietonów. Wówczas zacz¹³
pos³ugiwaæ siê pseudonimem Jadwihin Sz.17
W Naszej Niwie zamieszcza³a swoje wiersze pod pseudonimem Wiasio³ka tak¿e jego córka Wanda18.
Chory na grulicê Jadwihin Sz. ostatnie lata spêdzi³ w szpitalach, g³ównie
w Wilnie. W 1920 r. leczy³ siê w Zakopanem. Umar³ w szpitalu w Wilnie w roku
1922 i zosta³ pochowany na Rossie. Pomnik na cmentarzu ufundowa³a w roku
1937 redakcja pisma Øëÿõ Ìîëàäç³ (Szlach Moladzi). Jego rodzina pozosta³a
w Rosji Radzieckiej19. W Radoszkowiczach obecnie po³o¿ono kamieñ pami¹tkowy z umieszczonym nañ napisem informuj¹cym, ¿e w Radoszkowiczach w latach
18911897 ¿y³ znany autor prozy bia³oruskiej Jadwihin Sz. Miasto uczci³o go te¿,
nazywaj¹c jego imieniem jedn¹ z ulic. Folwark w Korpi³ówce zosta³ zburzony.
Jedynym ladem istnienia domu poety jest drewniana tabliczka na s³upie z napisem: Ñÿäç³áà ßäâ³ã³íà Ø.
Z Radoszkowiczami i okolic¹ zwi¹zane by³o ¿ycie i twórczoæ Janka Kupa³y
(Jana £ucewicza). Urodzi³ siê w po³o¿onym w pobli¿u Radoszkowicz folwarku
Wiazynka w powiecie wilejskim. Ochrzczony zosta³ w 1882 r. w Radoszkowiczach w kociele pw. w. Trójcy. Jego matk¹ chrzestn¹ by³a Olimpia Zembrzycka
 w³acicielka Wiazynki. W tym samym kociele chrzczona by³a jego matka
Benigna Wa³asewicz z folwarku Nieszota. Po wojnie w Wiazynce zrekonstruowano drewnian¹ chatê i urz¹dzono filiê muzeum Kupa³y w Miñsku, zawieszono
tak¿e na cianie, jak za czasów dzieciñstwa Kupa³y, obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Po mierci ojca Janka Kupa³a ima³ siê ró¿nych zawodów w wielu miejscowociach, m.in w roku 1903 by³ pisarzem u ledczego Andrackiego w Radoszkowiczach. W 1913 r. przyjecha³ do Radoszkowicz, by uczestniczyæ w przedstawieniu Pa K linki przygotowanej przez zespó³ Floriana Zdanowicza z Miñska.
17
18

Byæ mo¿e jest skrót od wyrazu szwagier.
Wanda Lawicka-Losik  urodzona w Radoszkowiczach w roku 1895, zmar³a w 1968 r.
w m. Tatarka w Kraju Stawropolskim. W roku 1917 zamieszcza³a wiersze i opowiadania na ³amach
pism Wolnaja Bie³aru i Bie³aru. Zob. Ýíö³êëîïåäûÿ ë³òàðàòóðû ³ ìàñòàöòâà Áåëàðóñ³,
Miñsk 1986, t. 3, s. 321; zob. te¿ [online] ²ì¸íà Ñâàáîäû  Âàíäà Ëÿâ³öêàÿ <www.svaboda.org/
content/transcript>; dostêp: maj 2009.
19 Mimo choroby Jadwihin Sz. prowadzi³ wszechstronn¹ dzia³alnoæ: wchodzi³ w sk³ad Rady
Bia³oruskiej Republiki Ludowej, redagowa³ pisma, w tym pisemko pt. Çüâÿñòóí dla zo³nierzy gen.
Bu³ak-Ba³achowicza, przebywa³ w Piñsku, w Warszawie (mieszka³ na Saskiej Kêpie). W roku 1920
publikowa³ tak¿e odcinki powieci Z³oto (zob. Õ. ²ëüÿøåâ³÷, op.cit.).
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W Radoszkowiczach jest dzi ulica Janka Kupa³y, a w centrum miasta postawiono
pomnik poety.
W Radoszkowiczach pochowano Zygmunta Czechowicza-Lachowickiego
(18311907) z Ma³ych Biesiad  powstañca, przewodnika Janka Kupa³y po obszarach literatury polskiej i wiatowej20.
Bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu miasteczka odegra³ Alaksandr Uùasoû (W³asow)21. By³ on z pochodzenia Rosjaninem, ale od czasów studiów na Politechnice
Ryskiej sta³ siê bia³oruskim dzia³aczem politycznym. W Radoszkowiczach mieszka³ od roku 1918. Jego folwark Migowce (Ì³ãà¢ê³), po³o¿ony w powiecie wilejskim, stanowi³ orodek myli politycznej i kultury bia³oruskiej. Gocili tu dzia³acze
bia³oruscy, m.in. w roku 1910 Jadwihin Sz. w czasie swojej licz¹cej 500 kilometrów wêdrówki po Bia³orusi, a póniej Boles³aw Taraszkiewicz i inni. Jak wspominali mieszkañcy okolicznych wsi, w Migowcach odbywa³y siê wieczorynki,
w czasie których grano sztuki Janka Kupa³y Ïà¢ë³íêà ³ Ðàñê³äàíàå ãíÿçäî22.
Przedstawienia organizowano m.in. na Bo¿e Narodzenie i w Nowy Rok.
Aleksander W³asow, w okresie miêdzywojennym senator RP, odegra³ du¿¹
rolê w powstaniu i dzia³alnoci gimnazjum bia³oruskiego w Radoszkowiczach,
bêd¹c jego oficjalnym opiekunem. W latach 19061914 by³ redaktorem i wydawc¹ Naszej Niwy. Czêsto przebywa³ w Radoszkowiczach i w maj¹tku Karlsberg
Andreja Snitki, z którym by³ spokrewniony (siostra W³asowa by³a ¿on¹ Snitki). To
dziêki niemu 15 sierpnia 1913 r. do Radoszkowicz zawita³a trupa teatralna Floriana Zdanowicza z Miñska.
Andrej Snitko urodzi³ siê on w Wilnie, w dzieciñstwie straci³ rodziców i trafi³
pod opiekê profesora Uniwersytetu Wileñskiego i Akademii Medycznej Paw³a
Kukolnika, rosyjskiego pisarza, historyka, cenzora. Snitko odziedziczy³ maj¹tek
Karlsberg23 i inne folwarki, w tym jeden w obrêbie miasteczka Radoszkowicze.
20

Zob. A. Barszczewski, Polacy i literatura polska w ¿yciu Janka Kupa³y, Slavia Orientalis
1973, nr 3, s. 347352; a tak¿e: ß. Êóïàëà, Çí³÷ ëþáîâ³, áåëàðóñê³ ïåðåêëàä i post scriptum
Óëàäç³ì³ðà Ìàðõåëÿ, Òåõíîëîã³ÿ, Ì³íñê 2002.
21 Zob.: H.B. Kisiala u , A. Uùasoû (Wùasow) 18741941, [w:] Áåëàðóñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³..., t. 6,
s. 121122; M. Jackiewicz, Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Literatura Ziemi Wileñskiej do 1945 r.,
Bydgoszcz 2004, s. 254; Wspomnienia o W³asowie i jego folwarku zamieszcza U³adzimir Sodal
w ksi¹¿ce pt. Âîëàò ç Ì³ãà¢ê³, Ì³íñê 2007.
22 Ó. Ñîäàëü, Âóãåëü÷ûê³ ç ïîïåëó, Íàøà Í³âà, zob. [online] <www.nn.by/2000/.33.10
htm>; dostêp: maj 2009.
23 Karlsberg i inne folwarki nale¿a³y na prze³omie XVIII i XIX wieku do Wo³odkowiczów.
Józef Wo³odkowicz, marsza³ek guberni miñskiej, nazwa³ folwark od imienia ¿ony  Karoliny
z Brzostowskich. Od roku 1822 maj¹tek nale¿a³ do Sitków. Zob. N. Rouba, Przewodnik po Litwie
i Bia³ejrusi, Wilno 1909, s. 86); Áåëàðóñêàÿ Ýíöûêëîïåäûÿ, Ì³íñê 2002, t. 15; B. Coäàëü,
Çàáûòûÿ ³ì¸íà. Êàðëüñáåðã ³ ÿãî æûõàðû, zob. [online] <www.tio.by/cgi -bin/newspaper>; dostêp: maj 2009.
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Z zami³owania by³ archeologiem i historykiem. Bada³ dzieje klasztorów prawos³awnych w S³ucku i w innych miejscowociach, wspó³pracowa³ z pismem
Ìèíñêàÿ Ñòàðèíà. W roku 1909 zosta³ przewodnicz¹cym Miñskiego Cerkiewnego Historyczno-Archeologicznego Komitetu. Publikowa³ artyku³y na ³amach
Naszej Niwy.
Od roku 1911 Snitko mieszka³ w Radoszkowiczach. Prowadzi³ tu dom otwarty. Bywali tu przedstawiciele inteligencji i na jego zaproszenie  chór bia³oruski.
Wspiera³ on poczynania samorz¹du Radoszkowicz, m.in. ofiarowa³ dom na potrzeby szko³y, przyczyni³ siê do powstania szko³y zawodowej. Po roku 1915
wyjecha³ z rodzin¹, jak i inni bie¿eñcy. W roku 1920 zmar³, za dwa lata
póniej jego ¿ona i córka Wiera powróci³y do kraju i zamieszka³y w Radoszkowiczach. Zgromadzone w Karlsbergu ksi¹¿ki, obrazy, rysunki, opracowania uleg³y
zniszczeniu w czasie I wojny.
Na pocz¹tku XX wieku dociera³a do Radoszkowicz z Wilna Nasza Niwa i to
prawdopodobnie w obu wersjach  drukowana ³acink¹ i cyrylic¹. Na ³amach pisma,
najczêciej w dziale Ç Áåëàðóñ³ ³ Ë³òâû, ukazywa³y siê korespondencje z Radoszkowicz. Podpisy wskazuj¹, ¿e wysy³a³o je kilku mieszkañców miasteczka, m.in.
w roku 1907 korespondent podpisuj¹cy siê Êðýñ³âî, w 1910  Âåöåð,
Ðàäàøêî¢ñê³, w 1911  Ðàäàøêî¢ñê³, Ïàäàðîæíû Ï., Ñ-óê, Ø,
Øà oraz I.Á z Karpi³ówka i w roku 1913  Þçÿ Ø÷óïàê. Prócz spraw
zwi¹zanych z ¿yciem codziennym mieszkañców Radoszkowicz, doniesieñ kryminalnych, krytycznych ocen pracy rady miasta (dumy), podejmowano najczêciej tematykê owiaty w szerokim znaczeniu. W numerze z 18 z maja 1907 pisano o bójce
w miejscowej restauracji. Autor zawar³ w tej korespondencji apel, by zamiast restauracji utworzyæ bibliotekê, w której ìóæûê³ znaleliby pociechê i rozrywkê.
28 wrzenia 1907 korespondent donosi³ o otwarciu miejskiej szko³y w budynku
podarowanym przez Andreja Snitkê, a w numerze 3 z 1910 r. pisa³ o koniecznoci
przyjmowania do szko³y dziewcz¹t. Z kolei w numerze z 10 czerwca Âåöåð
donosil, ¿e w Radoszkowiczach powstaje szko³a zawodowa i o jej otwarcie zabiega³
p. S-ka (Snitko). W numerze 3 z roku 1911 pisano o potrzebie wprowadzenia nauki
jêzyków obcych do szko³y miejskiej i o staraniach w tym zakresie Andreja Snitki,
który zakupi³ podrêczniki do nauki jêzyka niemieckiego. W korespondencji tej
wspomniano, ¿e inni opowiadali siê jednak za nauk¹ jêzyka angielskiego, gdy¿ sporo
mieszkañców z miasteczka i okolicznych wsi wyje¿d¿a³o do Ameryki.
W latach 18711874 po³o¿ono liniê kolejow¹ libawo-romeñsk¹ ³¹cz¹c¹ Wilno
i Mo³odeczno. Przebiega³a ona 910 kilometrów od miasteczka i tam zbudowano
te¿ stacjê Radoszkowice, przy której powsta³a osada. Jak pisano w numerze
3 Naszej Niwy z roku 1911, zaistni³a wiêc potrzeba uruchomienia tam szko³y.
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Korespondent Naszej Niwy, podpisuj¹cy siê jako Ì³êîëà ßâàð, w sprawozdaniu zatytu³owanym Áåëàðóñêàÿ âå÷àðûíêà ¢ Ðàäàøêàâ³÷àõ opisywa³
przebieg wieczoru, jaki odby³ siê Radoszkowiczach 15 sierpnia 1913 r. W tym
dniu przyby³ do miasteczka wspomniany ju¿ zespó³ Floriana Zdanowicza z Miñska. Na program wieczorynki sk³ada³y siê wiersze i pieni bia³oruskie, sztuka
Pa K linka Janki Kupa³y. Przedstawienie tej komedii przyjêto entuzjastycznie:
Ïóáë³êà ãîðà÷à á³ëà áðàâà, â³òàëà ³ äçÿêàâàëà ÿê ñâà³ì íàéäàðàæýéøûì
³ Íàéì³ëåéøûì ñâàÿêàì. ² ÷óëàñÿ, ÷òî ãýòàå áðàâà áûëî ïàäçÿóàé íå çà àäíó
òîëüê³ äîáðóþ ³ãðó, àëå ³ çà ñâà¸, çà ðîäíàå, çà ïàãàðæàíàå âÿêàì³ áåëàðóñêàå
ñëîâà. Licznie zgromadzona publicznoæ wywo³a³a na scenê autora. W sk³ad
trupy wchodzili w wiêkszoci aktorzy, którzy przedtem wystêpowali w zespole
polskim. Po Pa K lince odegrali oni komediê w jêzyku polskim. Potem odby³a siê
zabawa taneczna, tañczono tak¿e bia³orusk¹ lawonichê. Du¿o pracy w przygotowanie i organizacjê imprezy kulturalnej w³o¿yli redaktor Naszej Niwy A. W³asow i pisarz Nowik24.
Jak wspomina Wiera Snitko, w roku 1913 na dorocznym, trwaj¹cym trzy dni
kiermaszu w dzieñ w. Trójcy urz¹dzono wiêto Naszej Niwy zorganizowane
przez ojca Wiery i jej wujka Aleksandra W³asowa. Ubrana w bia³oruski strój
Wiera i jej przyjació³ka rozdawa³y numery pisma, zachêca³y do czytania25. Numery
Nasze Niwy przywozi³ byæ mo¿e z Wilna A. W³asow lub Jadwihin Sz.
W roku 1914 ukaza³ siê tomik Âàñ³ëüê³ Jadwihina Sz. Zabra³ on ze sob¹ kilkadziesi¹t egzemplarzy tego zbiorku opowiadañ, tyle¿ samo numerów Naszej
Niwy i zawióz³ do Korpi³ówki26. Trafi³y z pewnoci¹ do znajomych w Radoszkowiczach i okolicach.
W Radoszkowiczach prawdopodobnie bywa³ te¿ kompozytor i dyrygent,
twórca orkiestry symfonicznej w Wilnie i szko³y muzycznej Ludomir Micha³
Rogowski27. L.M. Rogowski jedzi³ po Bia³orusi, zbiera³ i opracowywa³ bia³oruskie piosenki dla chórów mieszanych.

24
25

Íàøà Í³âà nr 34 z 5 wrzesnia 1913 r.
Ó. Ñîäàëü, Äà÷êà, ïëÿìåíüí³öà, æîíêà, Íàøà Í³âà, [online] <www.lingvo.minsk.by/
nn/2001/>; dostêp: maj 2009.
26 Ó. Ñîäàëü, ßäâ³ã³í Ø. i Ìàêñ³ì Áàãäàíîâ³÷, Íàøà Í³âà, [online] <www.lingvo.minsk.by/nn/2001/>; dostêp: maj 2009.
27 O zwi¹zkach L. Rogowskiego z bia³orusk¹ kultur¹ muzyczn¹ zob. A. Romanowski, M³oda
Polska Wileñska, Kraków 1990, s. 216219; T. Poniak, W. Rahojsza, Janka Kupa³a i Ludomir
Micha³ Rogowski, Slavia Orientalis 1976, nr 1.
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*
W czasie I wojny wiatowej Radoszkowicze by³o miastem przyfrontowym,
baz¹ wojsk rosyjskich. Na ziemiach pozostaj¹cych pod w³adz¹ rosyjsk¹, w odró¿nieniu od terenów zajêtych przez Niemców, bia³oruska kultura i szkolnictwo zaczê³y rozwijaæ siê dopiero po rewolucji lutowej 1917 r. W latach 19181919, po
wycofaniu siê wojsk niemieckich, na ziemie pó³nocno-wschodnie zaczê³y wkraczaæ wojska bolszewickie. 18 padziernika 1920 r. ucich³y walki na froncie polsko-bolszewickim. W wyniku ustaleñ komisji granicznej, powo³anej po podpisaniu
traktatu pokojowego w Rydze, stacja kolejowa Radoszkowicze znalaz³a siê na
terenie Bia³orusi, miasteczko za w Polsce, pocz¹tkowo w województwie nowogródzkim, od 13 kwietnia 1922 r. w ziemi wileñskiej, przemianowanej 20 stycznia
1926 r. na województwie wileñskie, w powiecie mo³odeczañskim. Po stronie
bia³oruskiej znalaz³y siê folwarki: Korpi³ówka i oddalony o ponad 3 km od Radoszkowicz Karlsberg. W granicach Polski pozosta³y Wiazynka Janki Kupa³y i Migowce Aleksandra W³asowa.
Spotykane w publikacjach okrelenie Radoszkowicz jako trzeciego, po Wilnie
i Miñsku, centrum bia³oruskiego odrodzenia narodowego dotyczy okresu od koñca
wieku XIX do wybuchu I wojny wiatowej. W latach 20. Radoszkowicze liczy³y
2459 mieszkañców, by³y miasteczkiem i gmin¹ wiejsk¹.
W latach miêdzywojennych w dalszym ci¹gu bardzo wa¿nym orodkiem
bia³oruskiej myli politycznej, owiaty, kultury, nauki i ¿ycia literackiego by³o
Wilno. Tworzy³y siê te¿ prowincjonalne orodki: Grodno, Nowogródek, a tak¿e
Radoszkowicze.
W Wilnie, Nowogródku, Klecku, Gródku, Niewie¿u, w Radoszkowiczach
powsta³y gimnazja bia³oruskie. Bia³oruskie szko³y odgrywa³y du¿¹ rolê w ¿yciu
kulturalnym, owiatowym i spo³eczno-politycznym Bia³orusi28.
Niew¹tpliwie aktywnoæ bia³oruskich mieszkañców Radoszkowicz i okolic
umo¿liwi³o utworzenie tu gimnazjum, zw³aszcza ¿e zabiega³ o to Alaksandr
U³asou i zamieszka³y w Radoszkowiczach dzia³acz bia³oruski, docent uniwersytetu
w Petersburgu, autor pierwszego podrêcznika gramatyki bia³oruskiej Áåëàðóñêàÿ
ãðàìàòûêà äëÿ øêîë  Bronis³aw Taraszkiewicz29, w latach 19211922 dyrektor
28 A. Áàá³ø÷åâ³÷, Áåëàðóñê³ÿ ã³ìíàç³³ ¢ êóëüòóðíà-àñâåòí³öê³ì ³ ãðàìàäñêî-ïàë³ò³÷íûì
æ³öö³ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ (19201930-ÿ ãã.), Bia³oruskie Zeszyty Historyczne 2002, nr 18.
29 Zob. A. Bergman, Rzecz o Bronis³awie Taraszkiewiczu, Warszawa 1977; B. Í³æàíêî¢ñêàÿ,
Äà àðòûêóëà Òàðàøêåâ³÷ âà ¢ñïàì³íàõ, Í³âà, Bia³ystok 1966, nr 8, s. 5; Listy Mariana Pieciukiewicza o Taraszkiewiczu do A. Bergman w: M. Pieciukiewicz, Listy (19561982), przedmowa
H. G³ogowska, W. Choru¿y, Bia³oruskie Wydawnictwo Naukowe, Bia³ystok 2005.
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gimnazjum bia³oruskiego w Wilnie, pose³ na Sejm, t³umacz Iliady i Pana Tadeusza. W roku 1923 o¿eni³ siê z Wier¹ Snitko i mieszka³ w Radoszkowiczach do
roku 1931 (z przerwami spowodowanymi dwukrotnym pobytem w wiêzieniu).
Wyk³ada³ w starszych klasach gimnazjum literaturê bia³orusk¹, by³ za³o¿ycielem
Radoszkowickiego Towarzystwa Szko³y Bia³oruskiej, które otrzyma³o koncesjê na
utworzenie gimnazjum. Towarzystwo to nastêpnie po³¹czy³o siê z Centraln¹ Rad¹
Szkoln¹ w Wilnie30.
Gimnazjum nosz¹ce imiê Franciszka Skaryny (Ðàäàøêîâ³öêàÿ Áåëàðóñêàÿ
ã³ìíàç³ÿ ³ìÿ Ô. Ñêàðûíû) istnia³o w latach 19221929. Powsta³o z inicjatywy
Aleksandra W³asowa. Do jego za³o¿enia przyczyni³ siê tak¿e Jazep Hawrylik31,
nauczyciel gimnazjum. Pierwszym dyrektorem szko³y by³ ks. Fabian Abrantowicz,
zwolennik wprowadzenia jêzyka bia³oruskiego do kocio³a, nastêpnie dyrektorem
zosta³ A. Wernikowski  duchowny prawos³awny, a od roku 1923 dyrektorem
i nauczycielem ³aciny by³ Feliks Stackiewicz32.
W latach 19221923 w gimnazjum w Radoszkowiczach uczy³ m.in. Makar
Kra u cou (Kascewicz)  poeta, t³umacz, krytyk, publicysta, uczestnik powstania
s³uckiego, autor marszu: Wyjdziemy równymi szeregami (My wyjdziem szczylnymi
radami) przez wielu uznawanego dzi za hymn narodowy Bia³orusi33. W latach
20. rysunku w gimnazjum uczy³ Jazep (Józef) Drazdowicz34  malarz, rzebiarz,
grafik, autor obrazów o tematyce historycznej i cyklu prac Staro¿ytne budownictwo na Bia³orusi, portretów i rzeby Franciszka Skaryny. W Radoszkowiczach
w latach 20 mia³ przy gimnazjum swoj¹ pracowniê.
O gimnazjum pisa³ w roku 1926 na ³amach pisma Áåëàðóñêàÿ Í³âà mieszkaniec Radoszkowicz (byæ mo¿e B. Taraszkiewicz  cz³onek redakcji pisma).
Korespondencja swoj¹ zacz¹³ od s³ów: Êðàñà ³ ãîíàð ãîðîäà  ãýòà íàøàÿ
ã³ìíàç³ÿ. Dalej informowa³, ¿e szko³a liczy 150 uczniów, ma ju¿ 8 klas i klasê
przygotowawcz¹. Posiada te¿ internaty dla ch³opców i dziewcz¹t za³o¿one przez
30 O dzia³alnoci Towarzystwa Szko³y Bia³oruskiej zob. K. Gomó³ka, Bia³oruskie instytucje
kulturalno-owiatowe w II Rzeczypospolitej, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne 1998, nr 9.
31 J. Hawrylik (18931937)  nauczyciel, pose³ do Sejmu, dzia³acz Towarzystwa Szko³y Bia³oruskiej. W 1933 r. aresztowany przez w³adze radzieckie i rozstrzelany. Zob. M. Pieciukiewicz, Listy
do Aleksandry Bergman, [w:] idem, Listy..., s. 51.
32 Feliks Stackiewicz (w³. Steckiewicz 18791967)  adwokat, redaktor pisma Bie³aruski Letapis. W roku 1929 przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Szko³y Bia³oruskiej, w 1949 r.
aresztowany przez w³adze radzieckie i zes³any, zob. Áåëàðóñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³..., t. 5, s. 420.
33 Zob. w: Aäðàäæåíöû Áåëàðóñ³. Íàøàí³¢ñê³ ïåðûÿä, [online] <www.adradjency.narod.ru/
/nashaniusky.html>; dostêp: maj 2009.
34 J. Drazdowicz (18881954) za³o¿y³ studio malarskie w Gimnazjum Bia³oruskim w Wilnie.
Prócz Radoszkowicz uczy³ te¿ rysunku w Nowogródku. Szerzej: Ýíö³êëîðåäûÿ ë³òàðàòóðû
³ ìàñòàöòâà Áåëàðóñ³, Ì³íñê 1985, t. I, s. 349350.
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amerykañskich metodystów35. W szkole pracuje 8 nauczycieli. Biblioteka nauczycielska jest skromna i w roku szkolnym 1927/28 posiada³a 149 dzie³, za uczniowska  410. Pomocy naukowych prawie nie ma36. Ogó³em w gimnazjum w Radoszkowiczach uczy³o siê 860 uczniów, 120 ukoñczy³o szko³ê (podaje siê te¿
liczbê 80). Uczniami gimnazjum w Radoszkowiczach byli Maksim Tank i Marian
Pieciukiewicz.
W Radoszkowiczach szczególn¹ wagê przywi¹zywano do organizowania
dzia³alnoci kulturalnej. W roku 1923 utworzono teatr szkolny. Odbywa³y siê
wieczory literackie, spektakle, m.in. wystawiono Pa K linkê Janka Kupa³y. Uczniowie wydawali na prawach rêkopisu czasopisma: Äa ñîíöà, Ãóäîê (1928),
Êîëàñ posiadaj¹ce rewolucyjno-demokratyczny charakter.
O pracy gimnazjum w Radoszkowiczach donosi³a prasa bia³oruska ukazuj¹ca
siê w Wilnie, m.in. Ïðàöà (1927), Íîâû Øëÿõ (1929), Âåñòê³ Òàâàðûñòâà
Áåëàðóñ. Øêîëû (1929). Gimnazjum to sta³o ogniskiem kultury bia³oruskiej37.
W³adze pañstwowe oskar¿y³y TBS, dyrekcjê szko³y i nauczycieli o szerzenie ideologii komunistycznej i 1 wrzenia 1928 r. gimnazjum zamkniêto. Otwarto w to miejsce
7-klasow¹ pañstwow¹ szko³ê powszechn¹ (progimnazjum). Uczniowie klas starszych zostali przeniesieni do Wilna, m³odsi do progimnazjum38. 29 stycznia 1929
wybuch³ strajk i w jego wyniku uczniów usuniêto, niektórych aresztowano, a szko³ê
zamkniêto. By³o to pierwsze gimnazjum bia³oruskie, które zlikwidowano39.
W latach 30. ¿ycie bia³oruskie w Radoszkowiczach zamar³o. Bronis³aw Taraszkiewicz, aresztowany przez w³adze polskie, wymieniony zosta³ nastêpnie na
wiênia politycznego i znalaz³ siê w Miñsku40. W Radoszkowiczach pozosta³a jego
¿ona Wiera Snitko41, która zmar³a w roku 1978. Ich dom sp³on¹³ w roku 2002.
35 W Wilnie powsta³ Komitet Amerykañski, w sk³ad którego wchodzili: A. W³asow, B. Taraszkiewicz, W. Taraszkiewicz, Stanis³aw Niedwiecki  pastor z Radoszkowicz, Jazep Hawlik. Komitet taki utworzono te¿ w Radoszkowiczach. Zob. O. £atyszonek, Bia³oruski ruch narodowy a protestantyzm w II Rzeczypospolitej, [w:] Spo³eczeñstwo bia³oruskie, litewskie i polskie na ziemiach
pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 19391941, red. M. Gi¿ejewska i T. Strzembosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
36 Ç æûöüöüÿ ã. Ðàäàøêîâ³÷³, Áåëàðóñêàÿ Í³âà z 3 marca 1926, s. 4.
37 Zob. Ðàäàøêîâ³÷û, Áåëàðóñêàÿ Ýíö³êëîïåäûÿ, t. 13, s. 207; Ýíö³êëîïåäûÿ
ë³òàðàòóðû..., t. 4, s. 448449.
38 Sprawy Narodowociowe 1928, nr 34.
39 Sprawy Narodowociowe 1929, nr 5, s. 655. Zob. szerzej: M. Siemaszkiewicz, Szko³y
z bia³oruskim jêzykiem nauczania na tle polityki w³adz polskich wobec ludnoci bia³oruskiej od
zamachu majowego do koñca II Rzeczypospolitej, zob. [online] <www.bialorus.pl/oswiata>; dostêp:
maj 2009.
40 Wymieniony zosta³ na Franciszka Olechnowicza (Aliachnowicza), wspó³twórcê teatru bia³oruskiego. Taraszkiewicza aresztowano w roku 1937 i rozstrzelano prawdopodobnie w Kuropatach.
41 Ó. Ñîäàëü, Ïàñüëÿ ïàæàðy, Íàøà Í³âà, [online] <www.nn.by/2002/30/19.htm>; dostêp:
maj 2009.
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Do padziernika 1939 r. w Migowcach mieszka³ Aleksander W³asow. Mia³ on
zamiar ubiegaæ siê u w³adz radzieckich o utworzenie szko³y w Radoszkowiczach.
Aresztowany i zas¹dzony na piêæ lat ³agrów zmar³ na etapie w Maryiñsku na Syberii.

*
Opracowanie niniejsze ma charakter rekonesansu. Niektóre sprawy zosta³y tylko zasygnalizowane, inne przedstawiono wybiórczo, np. przeledzono zawartoæ
roczników Naszej Niwy tylko z lat 19101911 i niektórych numerów z lat 1907,
1913. Przy opracowaniu postaci twórców i dzia³aczy bia³oruskich zasygnalizowano
jedynie istnienie wydawnictw emigracyjnych na ten temat, np. ukazuj¹cych siê w
Wilnie. Niektóre publikacje dostêpne s¹ na Bia³orusi poza oficjalnym obiegiem, st¹d
koniecznoæ korzystania z tekstów zamieszczanych na stronach internetowych
(Nasza Niwa). Szerszego ujêcia wymaga sprawa powstania i dzia³alnoci Bia³oruskiego Gimnazjum im. Skaryny, o czym pisa³a prasa bia³oruska ukazuj¹ca siê w Wilnie. Pisma te znajduj¹ siê w zbiorach bibliotek Wilna i Miñska.
Ðåçþìå
Ðàäàøêîâè÷û è îêðåñòíîñòè  öýíòð áåëàðóñêîãî íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ
Ðàäàøêîâè÷û  ãîðîäîê â á. ðàéîíå Âèëåéêà. Ìîæíî íàçâàòü åãî öåíòðîì áåëàðóññêîãî
íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ. Â ãîðîäêå ýòîì è â åãî îêðåñòíîñòÿõ ïðîæèâàëè áåëàðóññêèå
äåÿòåëè è ïèñàòåëè, ñîçäàâàòåëè êóëüòóðíîé æèçíè â Ðàäàøêîâ³÷àõ: ßäâèãèí Ø., ßíêà Êóïàëà
Àëåêñàíäð Âëàñîâ, Àíäðåé Ñíèòêî. Â 19221929 ãîäàõ áûëà çäåñü Áåëàðóññêàÿ ãèìíàçèÿ èì.
Ô. Ñêàðûíû. Áîëüøóþ ðîëü â å¸ ñîçäàíèè ñûãðàëè À. Âëàñîâ è Áîëåñëàâ Òàðàøêåâè÷.

Summary
Radoszkowicze and area  center of Belarusian national rebirth
Radoszkowicze  small town in former Wilejka county  was a center of Belarusian national
rebirth along with Minsk and Vilnius. Activist and artists living in Radoszkowicze and nearest area
 like Jadwihin Sch., Janka Kupa³a, Aleksander Wlasow, Andrej Snitko  had a big role in process of
forming the Belarusian national awareness at the end of XIX century and beginning of XX century.
Furthermore, from 1922 to 1929 in Radoszkowicze 860 students were attending the Belarusian high
school of the name of F. Skaryna. The founders of that school were A. Wlasow and Boleslaw
Taraszkiewicz.
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Ñâåòîâàÿ ëåêñèêà êàê ñðåäñòâî ðåïðåçåíòàöèè
ìîäàëüíî-îöåíî÷íûõ çíà÷åíèé â àêñèîëîãè÷åñêîé
êàðòèíå ìèðà Þðèÿ Êóðàíîâà*

Ìîäàëüíîñòü êàê øèðîêàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ
ñìûñëîâóþ ñòðóêòóðó ïðåäëîæåíèÿ è îáåñïå÷èâàþùàÿ åãî æèâîé êîíòàêò
ñ âíåÿçûêîâîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ1, ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íåîñëàáåâàþùåãî
âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé, êîòîðîå ñòàëî îñîáåííî çàìåòíûì â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ â ñâÿçè ñ àêòèâíîé ðàçðàáîòêîé ïðîáëåì ôóíêöèîíàëüíîé
ãðàììàòèêè è êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, à ÷åòêî âûðàæåííàÿ
àíòðîïîöåíòðè÷íîñòü ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé îáóñëîâëèâàåò àêòèâíîå
èçó÷åíèå ìîäàëüíîñòè òåêñòà, ïðè÷åì â ïåðâóþ î÷åðåäü òåêñòà
õóäîæåñòâåííîãî2. È ýòî íå ñëó÷àéíî, ïîñêîëüêó, êàê îòìå÷àåò Ëþäìèëà
Áàáåíêî, áóäó÷è ïðîíèçàí ñóáúåêòèâíîñòüþ è àíòðîïîöåíòðè÷åñêèìè
óñòàíîâêàìè, õóäîæåñòâåííûé òåêñò íå ìîæåò íå ñïîñîáñòâîâàòü
àêòèâíîé ðåàëèçàöèè â íåì ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíûõ, îöåíî÷íûõ
*

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîåêòà Ðîññèéñêîãî ôîíäà
ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ÐÔÔÈ), ïðîåêò ¹ 09-06-00172-à.
1 Ñ.Ä. Êàöíåëüñîí, Òèïîëîãèÿ ÿçûêà è ðå÷åâîå ìûøëåíèå, Ëåíèíãðàä 1972, ñ. 141.
2 Ñì. îá ýòîì: Ñ.Ñ. Âàóëèíà, Ê âîïðîñó î ñòðóêòóðíî-ñîäåðæàòåëüíîé ïðèðîäå
ìîäàëüíîñòè (îò ìîäàëüíîñòè ïðåäëîæåíèÿ  ê ìîäàëüíîñòè òåêñòà), Âåñòíèê
Êàëèíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Êàëèíèíãðàä 2004, ¹ 1; Ã.ß. Ñîëãàíèê,
Ê ïðîáëåìå ìîäàëüíîñòè òåêñòà, [â:] Ðóññêèé ÿçûê. Ôóíêöèîíèðîâàíèå ãðàììàòè÷åñêèõ
êàòåãîðèé. Òåêñò è êîíòåêñò, Ìîñêâà 1984; Å.Í. Áàçàëèíà, Ñåìàíòèêî-ñèíòàêñè÷åñêèå
ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ ìîäàëüíîñòè â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå (ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç
íåìåöêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ): àâòîðåô. äèñ. êàíä. ôèëîë. íàóê, Êðàñíîäàð 2001;
Â.Í. Ìåùåðÿêîâ, Ê âîïðîñó î ìîäàëüíîñòè òåêñòà, Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè 2001, ¹ 4, ñ. 99105;
À.Ð. Ìóõòàðóëëèíà, Êîãíèòèâíûé àñïåêò ìîäàëüíîñòè â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå, [â:]
Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ëèíãâèñòèêè è ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà, Óôà
1997, ñ. 236133; Ò.À. Ñåðãóíèíà, Ðîëü ìîäàëüíîñòè â îïðåäåëåíèè ñåìàíòèêè âûñêàçûâàíèÿ
è òåêñòà, [â:] Ðóññêîå ßçûêîçíàíèå, Êèåâ 1990, Âûï. 20, ñ. 108114; Ò.Í. Ôåäîðîâñêàÿ,
Ìîäàëüíîñòü â ïüåñàõ Îñêàðà Óàéëüäà, [â:] Âîïðîñû ãåðìàíñêîé ôèëîëîãèè, Êèðîâ 1997,
ñ. 6268; Å.Â. Åðìàêîâà, Ê âîïðîñó î ïîäòåêñòå (âçãëÿä íà ïðîáëåìó ñ ïîçèöèé ïðàãìàòèêè
òåêñòà), [â:] Ïðÿìàÿ è íåïðÿìàÿ êîììóíèêàöèÿ: ñá. íàó÷. ñò., Ñàðàòîâ 2003.
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çíà÷åíèé3, âûðàæåííûõ ðàçëè÷íûìè ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè, ñðåäè êîòîðûõ
ñâîåé àêñèîëîãè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ îñîáî âûäåëÿþòñÿ ëåêñåìû ìèêðîïîëÿ
Ñâåò, ÷òî ïîëó÷àåò ðåàëèçàöèþ â öåëîì ðÿäå àâòîðñêèõ êàðòèí ìèðà,
â ÷àñòíîñòè, â êàðòèíå ìèðà çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Þ. Êóðàíîâà.
Îäíèì èç íàèáîëåå ÿðêèõ ïðèçíàêîâ ìîäàëüíî-îöåíî÷íûõ çíà÷åíèé
â ýñòåòè÷åñêîé ñèñòåìå Þ. Êóðàíîâà ÿâëÿåòñÿ èõ ñèíêðåòèçì, îïðåäåëÿåìûé
âîñïðèÿòèåì ìèðà â åãî èçíà÷àëüíîé öåëîñòíîñòè. Òåì ñàìûì â ñëîæíîé
àâòîðñêîé ïàðàäèãìå ìîäàëüíî-îöåíî÷íûõ ñìûñëîâ ïðåîäîëåâàþòñÿ âñå
ðàçðûâû è ïðîòèâîðå÷èÿ, òðàäèöèîííî îñìûñëÿåìûå ÷åëîâåêîì êàê
òðàãè÷åñêèå è íåïðåîäîëèìûå, ÷òî àêòèâíî ýêñïëèöèðóåòñÿ ïîñðåäñòâîì
ñâåòîâîé ëåêñèêè, áëàãîäàðÿ ÷åìó åå áîãàòûé àêñèîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë
ðåàëèçóåòñÿ ñ îñîáîé âûðàçèòåëüíîñòüþ.
Òàê, â ñî÷åòàíèÿõ ñ ëåêñåìàìè, íîìèíèðóþùèìè íåáåñíîå ïðîñòðàíñòâî,
åäèíèöû ìèêðîïîëÿ Ñâåò èíäóöèðóþò â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ðàäîñòè, ñâîáîäû, ëèêîâàíèÿ. Ñð.: Î ñîëíöå! Êàêèì îêåàíîì
ïðîñòîðà è ñâåòà âñòðåòèë èõ [ïòåíöîâ  Ð.À., Ë.Î.] ìèð!4 ; Îíè
ïî÷óâñòâîâàëè âîëþ, îíè óâèäåëè ïðîñòîð, îíè íà÷àëè ïîíèìàòü, êàê
ïðåêðàñíî æèòü âûñîêî ïîä ñîëíöåì è êàê ýòî âåëèêîëåïíî, êîãäà â ãðóäè
áüåòñÿ ñåðäöå, â êðûëüÿõ íàëèâàåòñÿ ñèëà, à æèçíü èì êàçàëàñü áåñêðàéíåé
è áåñêîíå÷íîé (ñ. 218); ß íà öûïî÷êàõ âûøåë âî äâîð. Ñêîëüêî ñâåòó
ïîäíèìàëîñü íà âîñòîêå! (ñ. 509). Îáðàç áåñïðåäåëüíîé, àáñîëþòíîé
ñâîáîäû, âîïëîùåííîé â áåñêðàéíåì ñâåòîâîì ïðîñòðàíñòâå, ÿâëÿåòñÿ
âàæíåéøåé àêñèîëîãåìîé, ïîñêîëüêó, êàê îòìå÷àåòñÿ â ñîâðåìåííûõ
èññëåäîâàíèÿõ, òåìà ïðîñòðàíñòâåííîé áåñïðåäåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îäèí èç ñòðóêòóðîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ ðóññêîé êóëüòóðû5.
Îùóùåíèå âñåîõâàòûâàþùåé, äóõîâíî âîçâûøàþùåé ðàäîñòè
â òåêñòàõ Þ. Êóðàíîâà ïåðåäàåòñÿ òàêæå è ïóòåì ðåàëèçàöèè â íèõ ëåêñè÷åñêèõ ýêñïëèêàòîðîâ èíòåíñèâíîãî èçëó÷åíèÿ. Â ýòîé ñâÿçè îñîáóþ
çíà÷èìîñòü âûÿâëÿþò êîìïëåêñû êóëüòóðíûõ àññîöèàöèé, ñâÿçàííûõ
ñ íîìèíàöèÿìè ïðèðîäíûõ äíåâíûõ è íî÷íûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà (ñîëíöå,
ëóíà, çâåçäû). Ïðè ýòîì âî âñåõ ïîäîáíûõ ðåàëèçàöèÿõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ
3 Ë.Ã.

Áàáåíêî, È.Å. Âàñèëüåâ, Þ.Á. Êàçàðèí, Ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç õóäîæåñòâåííîãî
òåêñòà, Åêàòåðèíáóðã 2000, ñ. 87.
4 Þ.Í. Êóðàíîâ, Òåïëî ðîäíîãî î÷àãà, Êàëèíèíãðàä 2003, ñ. 8. Çäåñü è äàëåå öèòàòû
ïðèâîäÿòñÿ ïî äàííîìó èñòî÷íèêó ñ óêàçàíèåì â ñêîáêàõ ñòðàíèöû òåêñòà.
5 Ñì., íàïðèìåð: À. Âåæáèöêàÿ, Ïîíèìàíèå êóëüòóð ÷åðåç ïîñðåäñòâî êëþ÷åâûõ ñëîâ.
Ìîñêâà 2001; È.Á. Ëåâîíòèíà, À.Ä. Øìåëåâ, Ðîäíûå ïðîñòîðû, [â:] Êëþ÷åâûå èäåè ðóññêîé
ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà, Ìîñêâà 2005, ñ. 320334; Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, Êîíñòàíòû: ñëîâàðü ðóññêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 1997.
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ðàññìàòðèâàåìîé õóäîæåñòâåííîé ñèñòåìû, ñâåòîâûå èçëó÷åíèÿ, ñâåò
ïîëó÷àþò îñìûñëåíèå â ðàìêàõ òàêèõ îñîáî çíà÷èìûõ àêñèîëîãè÷åñêèõ
êàòåãîðèé, êàê ïðåêðàñíîå, âåëè÷åñòâåííîå, âûñîêîå. Ñð.: [...] êàê
âåëè÷åñòâåííî çàíèìàåòñÿ â íåáå æåëòàÿ çâåçäà Àðêòóð (ñ. 9); Â ñòîðîíå
Ìîñêâû ãîðåëî ÿðêîå, íî äàëåêîå çàðåâî (ñ. 193); Ñêîëüêî ïòè÷üèõ êðèêîâ
ðåÿëî ìåæäó çåìëåé è âûñîêèìè ñâåðêàþùèìè îáëàêàìè! (ñ. 8).
Ðàçâèòèå ðàññìàòðèâàåìûõ ìîäàëüíî-îöåíî÷íûõ çíà÷åíèé ó ñâåòîâûõ
ëåêñåì îòìå÷àåòñÿ è ïðè èõ êîíòåêñòóàëüíîé ñîîòíåñåííîñòè ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ÿâëåíèåì, õàðàêòåðèçóþùèì çåìíîå ïðîñòðàíñòâî. Ñð.: È âîðîòà
áûëè ðàñïàõíóòû. Èõ êòî-òî ðàñïàõíóë â òîò ñâåðêàþùèé ìèð öâåòóùåãî
ïîëÿ, íàä êîòîðûì øëè îáëàêà, èç êîòîðîãî äóëî òåïëûì âåòðîì è íàä
êîòîðûì òàê ñ÷àñòëèâî íîñèëèñü ëàñòî÷êè (ñ. 179); Âîçäóõ òàì òîæå
ñâåòëåë è ñâåòèëñÿ ðåøèòåëüíî, ÿðêî è êàê áû ðàññòóïàëñÿ (ñ. 273).
Â êîíòåêñòàõ ïîäîáíîãî òèïà ðåàëèçàöèÿ ïåðåíîñíî-îáðàçíûõ çíà÷åíèé
ñâåòîâûõ ëåêñåì â öåëîì ðÿäå ñëó÷àåâ îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî
ñ ðåàëèçàöèåé èõ ïðÿìûõ çíà÷åíèé, ÷òî è îáóñëîâëèâàåò èì êàê
êîìïîíåíòàì àêñèîëîãè÷åñêîãî ôðàãìåíòà êàðòèíû ìèðà Þ. Êóðàíîâà
îñîáóþ çíà÷èìîñòü. Ñð.: [...] èäåò ïî îçåðó ëîøàäü, áåëàÿ ëîøàäü
ñ ñèÿþùåé ãðèâîé, ãëàçà åå ñìåþòñÿ, à ñîëíå÷íûå çóáû óëûáàþòñÿ (ñ. 241).
Çíà÷èìûå ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíûå ñìûñëû ðåàëèçóþòñÿ òàêæå â ñâÿçè
ñ ðåãóëÿðíûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì ñâåòîâûõ ëåêñåì, íîìèíèðóþùèõ
îòñóòñòâèå ëèáî íåäîñòàòîê ñâåòà, â ñî÷åòàíèè ñ ëåêñè÷åñêèìè ìàðêåðàìè
ïîëîæèòåëüíîé îöåíêè. Ñð.: Ïî øàòêîé åëîâîé ëåñòíèöå âçîáðàëñÿ íà
áðåâåí÷àòûé ïîòîëî÷íûé íàñòèë, íàêðûë â óãëó øèðîêèå ñíîïû ïðîøëîãîäíåãî ëüíà ïðîñòûíåé è ðàäîñòíî ëåã â òåìíîòó (ñ. 3); Â òåìíîòå âñå
ìû ìèðíî îòäûõàëè (ñ. 5). Êàæäàÿ èç òåõ åëåé áûëà ïîõîæà íà öåëóþ
ñòðàíó, îõâà÷åííóþ çåëåíûì òîðæåñòâåííûì ìðàêîì (ñ. 252).
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ñëó÷àè óïîòðåáëåíèÿ ñâåòîâûõ ëåêñåì
è ëåêñåì, íîìèíèðóþùèõ îòñóòñòâèå ëèáî íåäîñòàòîê ñâåòà, â åäèíîì
êîíòåêñòå, ïðè ýòîì ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî âàðèàöèé ïîäîáíîãî
ñîâìåùåíèÿ, êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò ðàçëè÷íûå ìîäåëè îñìûñëåíèÿ
âçàèìîäåéñòâèÿ òüìû è ñâåòà.
Òàê, ñâåò è òüìà ñïîñîáíû ïàðàëëåëüíî ñóùåñòâîâàòü â åäèíîì
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè, íå îòðèöàÿ äðóã äðóãà. Ñð.: È â íèçêîé òüìå
íî÷è ñâåòèëèñü îñòðîâà (ñ. 277); Áåðåãà, óòîíóâøèå âî ìðàêå, íî æàäíî
â ñåáÿ âïèòûâàþùèå ëóííûé ñâåò, îò êîòîðîãî íà÷èíàåò êàçàòüñÿ, ÷òî ñàì
òû âåñü íàïîëíÿåøüñÿ ìåðöàíèåì (ñ. 397).
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Â ðàññìàòðèâàåìîé êàðòèíå ìèðà ñèòóàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñâåòà è òüìû
äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî ñòðîèòñÿ íà èõ ñîïîëîæåííîñòè â ïðîñòðàíñòâå èëè
âðåìåíè. Ñð.: Âðåìÿ áûëî åùå òåìíîå, õîòÿ ðàññâåò îáîçíà÷èëñÿ (ñ. 201);
Â àëëåå ñòîÿë ñóìðàê, õîòÿ ïîâñþäó øèðèëñÿ ðàññâåò, íî â ñàìîì êîíöå åå
âèäíåëèñü ãîëóáîâàòûå êðûøè äîìîâ (ñ. 187); Â íåáå òåìíåëî, íî íàä
îçåðîì ñãóùàëñÿ øèðîêèé êðóã ñâåòà è ïîòèõîíüêó ñíèæàëñÿ (ñ. 262).
Äëÿ èäèîñòèëÿ Þ. Êóðàíîâà õàðàêòåðíî òàêæå ìîäåëèðîâàíèå ñèòóàöèè
âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè ñâåòà è òüìû, èõ ñïîñîáíîñòü áûòü âûðàæåííûìè
è îõàðàêòåðèçîâàííûìè äðóã ÷åðåç äðóãà, áûòü íåîáõîäèìûì ôîíîì äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ äðóã äðóãà. Ñð.: Íà äâîðå ñòîÿëè âëàæíûå ñóìåðêè, ïîäñâå÷åííûå çàðåé, êîòîðàÿ â ýòó ïîðó ëåòà íå ãàñíåò äî óòðà (ñ. 34); È òîãäà
õîòåë áû ÿ âçãëÿíóòü â ãëàçà òîãî êîíÿ, êîòîðîãî ãðèâà ñâåòèòñÿ âî òüìå
è ñèÿåò íà ñîëíöå [...] (ñ. 243); Ïîðîþ êàêèå-òî îòäàëåííûå îòñâåòû
ïîäíèìàëèñü òàì, çà êðàåì ëåñîâ, â ýòî òåìíîå íåáî (ñ. 321).
Íàêîíåö, â êàðòèíå ìèðà Þ. Êóðàíîâà âîçìîæíà ïàðàäîêñàëüíàÿ
ìîäåëü ïîëíîãî õóäîæåñòâåííîãî îòîæäåñòâëåíèÿ ñâåòà è òüìû. Â äàííîé
ñèòóàöèè íàèáîëåå ÿðêî ðåàëèçóåòñÿ èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêàÿ îñëîæíåííîñòü áèíàðíîé îïïîçèöèè ñâåò  òüìà, òî åñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ ýñòåòè÷åñêè è àêñèîëîãè÷åñêè çíà÷èìîå, õóäîæåñòâåííî àêöåíòèðîâàííîå ñíÿòèå
êîíòðàñòíîãî íàïðÿæåíèÿ ìåæäó ïðîòèâîïîëîæíûìè ñîñòîÿíèÿìè
äåéñòâèòåëüíîñòè, äâóìÿ ïîëþñàìè ËÑÏ Ñâåò. Ñð.: Ñåãîäíÿ ïîëäåíü,
è ñîëíå÷íûå òåíè êëåíîâ òðåïåùóò ïî âñåìó ïîñåëêó (ñ. 246); Ïîâñþäó
ãîðÿò çåëåíûå ñïîêîéíûå êîñòðû ìîææåâåëüíèêîâ. Èõ ïëàìÿ ëàñêîâî
è íåïîäâèæíî. Òîëüêî òåíè (ñ. 260); Çà îêíîì ñòîèò ìãëèñòûé ñâåò: òàê
ñâåòÿò îñòûâàþùèå óãëè, åñëè íà íèõ ïîäóòü (ñ. 268).
Ñíÿòèå àêñèîëîãè÷åñêîé ïðîòèâîïîñòàâëåííîñòè ìåæäó ñâåòîì è òüìîé
â öåííîñòíîé êàðòèíå ìèðà Þ. Êóðàíîâà ñâÿçàíî ñ èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêèì
îñìûñëåíèåì ïðèðîäíîé ñðåäû êàê ïðîñòðàíñòâà èçíà÷àëüíîãî äîáðà,
â êîòîðîì íåò è íå ìîæåò áûòü íè÷åãî ïîðîæäàþùåãî çëî è ñòðàõ. Òàêîå
îòíîøåíèå ê ïðèðîäå ñîãëàñóåòñÿ ñ ãëóáèííûìè ïðèíöèïàìè ðóññêîé
ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà, îòðàæåííûìè â êëàññè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Òàê, àíàëèçèðóÿ ñïåöèôèêó îñìûñëåíèÿ ïðèðîäû
â àêñèîëîãèè ìèðîâîççðåí÷åñêîé ñèñòåìå Ë.Í. Òîëñòûì, Èðèíà Ñàíàåâà
îòìå÷àåò, ÷òî ïðèðîäà, áóäó÷è, ïî áèáëåéñêîé ëåãåíäå, òâîðåíèåì ðóê
Áîæüèõ, âûðàæàåò èñòèííûå, íåïðåõîäÿùèå öåííîñòè, ðàçóìååòñÿ, åñëè
äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà íå êîñíóëàñü åå ïåðâîçäàííîé ñóùíîñòè6. Â ñâÿçè
6 È.Â. Ñàíàåâà, Àêñèîëîãè÷åñêèé àñïåêò ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà â ðîìàíå Ë.Í.Òîëñòîãî
Âîéíà è ìèð (äèõîòîìèÿ äîáðî-çëî): äèñ. êàíä. ôèëîë. íàóê, Êàëèíèíãðàä 2007, ñ. 128.
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ñ ýòèì âñå îáúåêòû, ÿâëåíèÿ è ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäû îöåíèâàþòñÿ êàê åå
íåîòúåìëåìûå, íåîáõîäèìûå ñîñòàâëÿþùèå.
Îäíàêî ñâåòîâàÿ ëåêñèêà â ýñòåòè÷åñêîé ñèñòåìå Êóðàíîâà ðåàëèçóåò
ýñòåòè÷åñêè çíà÷èìûå ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíûå, îöåíî÷íûå ñìûñëû íå òîëüêî
â ñîîòíåñåííîñòè ñî ñìûñëîâîé çîíîé ïðèðîäà, íî è â ñîîòâåòñòâèè
ñ çîíîé àðòåôàêòû. Â ýòîé ñâÿçè îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðèîáðåòàþò
íîìèíàòîðû èñêóññòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà, èíäóöèðóþùèå îïðåäåëåííûé
êîìïëåêñ ýòíîêóëüòóðíûõ àññîöèàöèé. Òàê, óïîòðåáëåíèå ëåêñåì ëàìïà
è ñâåòèëüíèê â êîíòåêñòàõ, â êîòîðûõ ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ ÿçûêîâûõ
ñðåäñòâ (îöåíî÷íàÿ è ñòèëèñòè÷åñêè îêðàøåííàÿ ëåêñèêà, ìåòàôîðè÷åñêèå
ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ, ñëîæíûå êîìïëåêñû ñðàâíèòåëüíûõ îáîðîòîâ è ò.ï.)
ñîçäàåòñÿ ÷åòêî îùóòèìîå ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå, íåðàçðûâíî ñâÿçàííîå ñ áîãàòûì àêñèîëîãè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåêñè÷åñêèõ ýêñïëèêàòîðîâ. Ñð.: Â ðóêàõ ëàìïà îêàçàëàñü ëåãêîé è ïðîõëàäíîé.
Ïî çåëåíîâàòîìó åå ôàðôîðó ðàñïóñòèëèñü áåëûå öâåòû, öâåë øèïîâíèê.
Íàä øèïîâíèêîì âèñåëè ñòðåêîçû è áàáî÷êè. Äåâóøêà çàæãëà ñïè÷êó
è çàñâåòèëà ëàìïó (ñ. 264). Ëàìïà íå ÷àäèëà. Öâåòû, ñòðåêîçû, áàáî÷êè
çàñèÿëè è ïîäåðíóëèñü âîçäóõîì (ñ. 265); Òî ýòî îêíî, ïîäñâå÷åííîå
êåðîñèíîâîé ëàìïîé è ê âå÷åðó ñâåðêàþùåå îò ïðèáëèæåííîé ñâå÷è;
ìåðöàíèå íåèñ÷èñëèìûõ ïàóòèíîê óçîðà òî ñ òîé, òî ñ ýòîé ñòîðîíû çàëèòî
ñêðîìíûì äåðåâåíñêèì ñâåòèëüíèêîì (ñ. 410).
Îñîáóþ àêñèîëîãè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü â òåêñòàõ Êóðàíîâà âûÿâëÿåò
ëåêñåìà ñâå÷à, ÷àñòî ðåàëèçóþùàÿñÿ â åäèíîì êîíòåêñòå ñ ëåêñåìàìè,
ýêñïëèöèòíî èëè èìïëèöèòíî âûðàæàþùèìè âàæíåéøèå àêñèîëîãè÷åñêèå
êàòåãîðèè, ïðè ýòîì ñòåïåíü ýìîöèîíàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåêñåì çàìåòíî óñèëèâàåòñÿ ïðè óñëîâèè óïîòðåáëåíèÿ â òåêñòå
ñëîæíûõ èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêèõ ìåòàôîð è ñðàâíèòåëüíûõ îáîðîòîâ
ïîâûøåííîé îáðàçíîñòè, à òàêæå îñîáîãî ñèíòàêñè÷åñêîãî ÷ëåíåíèÿ
òåêñòà. Ñð.: Çäåñü â íåáå òàê ðàäîñòíî âèäåòü, êàêàÿ ÷èñòàÿ, êàêàÿ
óäèâèòåëüíàÿ ó ìîåãî äîìà äóøà. Îíà ãîâîðèò, êàê ìàëåíüêàÿ, íî
ñïàñèòåëüíàÿ ñâå÷êà (ñ. 230); Îí çàæåã ñâå÷ó è âûñîêî ïîäíÿë íàä ñîáîé,
îçèðàÿ êîìíàòó. Ãóñòîé, êàê áóäòî ëóííûé, ñâåò óñòàíîâèëñÿ íà
áðåâåí÷àòûõ ñòåíàõ è íà òåìíîì ïîòîëêå (ñ. 387); Ñî ñòåíû ïðèõîæåé
ñìîòðåë íà äðóçåé è íà çíàêîìûõ, íà ðîäñòâåííèêîâ Êîçëîâà Ïóøêèí èç
ëåãêîãî è òðåïåòíîãî ïëàìåíè ãîðÿùèõ ïî îáåèì ñòîðîíàì ëèöà ñâå÷åé
(ñ. 468); Íà ïîäîêîííèêå ñòîÿëà ñâå÷à. Îíà ãîðåëà. È ìåëêî çåðíèëàñü ýòà
ñâå÷à ñâîèì ïëàìåíåì íà ìîðîçíûõ óçîðàõ îêîííûõ ñòåêîë (ñ. 29).
Îòìåòèì, ÷òî ïîñëåäíèé èç ïðèâåäåííûõ ïðèìåðîâ íàõîäèòñÿ â ÿâíîé
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òåìàòè÷åñêîé è ñòðóêòóðíîé ñîîòíåñåííîñòè ñ èçâåñòíûì ñòèõîòâîðåíèåì
Á. Ïàñòåðíàêà è ÷òî äàííàÿ ëèòåðàòóðíàÿ àëëþçèÿ ìàêñèìàëüíî èíòåíñèôèöèðóåò àêñèîëîãè÷åñêóþ è ýñòåòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü êîíöåïòà ñâå÷à
è åãî ëåêñè÷åñêîãî ðåïðåçåíòàòîðà.
Çíà÷èìûå ìîäàëüíî-ñóáúåêòèâíûå ñìûñëû ýêñïëèöèðóþòñÿ ëåêñåìàìè
àâòîðñêîãî ìèêðîïîëÿ Ñâåò â åäèíîì êîíòåêñòå ñ ëåêñåìàìè, ðåïðåçåíòèðóþùèìè ïîðòðåòíûå õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæåé. Ïðè ýòîì â ñèíòàãìàõ,
ñîäåðæàùèõ îïèñàíèå ãëàç ÷åëîâåêà, îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå òðè
ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè: 1) ñâåòîîáîçíà÷åíèÿ â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ
óïîòðåáëåíèÿ îäíîâðåìåííî ïåðåäàþò è âíåøíþþ êðàñîòó ãëàç è èõ
âíóòðåííþþ òàéíóþ æèçíü, èõ ñîîòíåñåííîñòü ñ ìåíòàëüíîé ñôåðîé
÷åëîâåêà; 2) ñâåòîîáîçíà÷åíèÿ ðåïðåçåíòèðóþò òåñíóþ ñâÿçü ÷åëîâåêà
ñ ïðèðîäîé, èõ âíóòðåííåå ðîäñòâî; 3) â ðàññìàòðèâàåìîé õóäîæåñòâåííîé
ñèñòåìå ñâåòîîáîçíà÷åíèÿ, êàê ïðàâèëî, âûñòóïàþò â ñîñòàâå ñðàâíèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ îáèëèåì âêëþ÷åííûõ â íèõ
ìåòàôîðè÷åñêèõ ñëîâîóïîòðåáëåíèé, ÷òî îáóñëîâëèâàåò èíòåíñèâíóþ
ðåàëèçàöèþ ýñòåòè÷åñêîãî è àêñèîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñâåòîîáîçíà÷åíèé.
Ñð.: Ãëàçà ó íåå áûëè òåìíûå, êàê áû èçäàëè ïîäñâå÷åííûå ðàííèìè
ñóìåðêàìè, êîãäà ñîëíöå óæå ñåëî, à îòñâåò åãî åùå ÷óâñòâóåòñÿ (ñ. 14);
Ãëàçà ñìîòðåëè òâåðäî è ÷óòü ïîñâå÷èâàëè, ñëîâíî ïîêðûòûå èçìîðîñüþ
(ñ. 32); ß áû ñòîÿë ñðåäè ëåñà ñî ñâåòÿùèìèñÿ ãëàçàìè, è â êàæäîì çðà÷êå
ó ìåíÿ òîæå ñèÿëà áû ðàäóãà (ñ. 412).
Óïîòðåáëåíèå ñâåòîîáîçíà÷åíèé, îòìå÷åííûõ äàííûìè êîíòåêñòàìè,
â ñîñòàâå ðàçâåðíóòûõ ìåòàôîðè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé çíà÷èòåëüíî óñèëèâàåò
öåííîñòíóþ ñóùíîñòü ñîçäàâàåìîãî ïðè èõ ó÷àñòèè îáðàçà ñèÿþùèõ ãëàç
÷åëîâåêà, òåì ñàìûì ñïîñîáñòâóåò âîñïðèÿòèþ äàííîãî îáðàçà â êà÷åñòâå
íåêîé ñóáñòàíöèè, îòðàæàþùåé âíóòðåííèé ñâåò ÷åëîâå÷åñêîé äóøè. Äëÿ
èäèîñòèëÿ Þ. Êóðàíîâà ÷ðåçâû÷àéíî õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå
èñïîëüçîâàíèå ñâåòîâîé ëåêñèêè ïðè õàðàêòåðèñòèêå âîëîñ ÷åëîâåêà. Ïðè
ýòîì ìîæåò áûòü ïîä÷åðêíóòî èõ ñõîäñòâî ñ íèìáîì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
èíäóöèðóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î èõ ëó÷åçàðíîñòè, ñèÿíèè, ÷òî âïîëíå ìîæåò
áûòü âîñïðèíÿòî â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïðèåìîâ ðåàëèçàöèè âíóòðåííåé
ãàðìîíèè ÷åëîâåêà, åãî íðàâñòâåííîé ÷èñòîòû è äóõîâíîé öåëîñòíîñòè.
È â ýòîì çàêîí÷åííîì îáðàçå òàêæå ïîëó÷àåò îòðàæåííîñòü îíòîëîãè÷åñêîå
ðîäñòâà ÷åëîâåêà è ïðèðîäû. Ñð.: Ñâåòÿùèåñÿ, íåâåñîìûå âîëîñû, êîòîðûå
ðàçâåâàëèñü âîêðóã ëèöà äåâî÷êè, êàê ìàëåíüêèå çîëîòèñòûå îáëàêà (ñ. 180);
Ïàâëà ñåëà íà çåìëþ, ñíÿëà ñàïîãè, ñêëîíèëà ãîëîâó, ðàçâÿçàëà êîñûíêó
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è óðîíèëà íà êîëåíè îáëàêî áåëûõ èñêðÿùèõñÿ âîëîñ (ñ. 232); Åñòü â ýòèõ
âîëîñàõ êàêàÿ-òî ñâåòîçàðíîñòü, ìÿãêîñòü è âîçäóøíîñòü (ñ. 408).
Â öåëîì äëÿ ëåêñèêè àâòîðñêîãî ìèêðîïîëÿ Ñâåò ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì
èõ óïîòðåáëåíèå â åäèíûõ êîíòåêñòàõ ñ îöåíî÷íûìè è ñòèëèñòè÷åñêè
îêðàøåííûìè ëåêñåìàìè, ýêñïëèöèðóþùèìè ñîñòîÿíèå âîçâûøàþùåé
ðàäîñòè, óäèâëåíèÿ êàê îòêëèê íà êðàñîòó îêðóæàþùåãî ìèðà. Ñð.: Àõ,
êàêèì ñâåðêàþùèì âåëèêîëåïíûì îáëàêîì âîçíîñèëèñü ýòè ëàñòî÷êè â íåáî
íàä ïîëíûìè ðàáîòû, íàäåæä è ðàäîñòíîãî îæèâëåíèÿ ïîëÿìè! (ñ. 219);
Åùå âûøå è ïðàâåå Ïåãàñà ñâåòèòñÿ Äåëüôèí. Âñå ýòî òå ñàìûå ñóùåñòâà,
áåç êîòîðûõ íåáî ìíîãî ïîòåðÿëî áû â ñâîåì áëåñêå è âåëè÷èè (ñ. 243);
[...] ñíåãà íà âåðøèíàõ áëåñòåëè ðîâíî è âëàäû÷åñòâåííî (ñ. 327).
Ñâèäåòåëüñòâîì ôóíêöèîíàëüíîé çíà÷èìîñòè ñâåòîâîé ëåêñèêè êàê
ñðåäñòâà ðåàëèçàöèè ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíûõ ñìûñëîâ â òåêñòàõ Þ.
Êóðàíîâà ÿâëÿåòñÿ òàêæå ìåòàôîðè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ÿçûêîâûõ åäèíèö â öåëÿõ ðåïðåçåíòàöèè îñîáûõ ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé,
ñâÿçàííûõ ñ íåîáûêíîâåííî ãëóáîêèì ïåðåæèâàíèåì ÷åëîâåêîì
ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà è èñòèííîé êðàñîòû, ãëóáèííîé êîììóíèêàöèåé
ñ ìèðîì èñêóññòâà è ìèðîì ïðèðîäû. Èìåííî â ðàìêàõ êîíòåêñòîâ
ïîäîáíîãî ðîäà àêñèîëîãè÷åñêèé è ýñòåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñâåòîâûõ
ëåêñåì ðàñêðûâàåòñÿ íàèáîëåå ïîëíî. Ñð.: Íî âîò óçîð ãäå-òî äàëåêî
ñêîëüçèò ïî ñóãðîáàì çà ïðÿñëàìè âäîëü âûãîíà ê åëüíèêó, êàê îòñâåò
äàëåêîãî òðåâîæíîãî ñèÿíèÿ, îò êîòîðîãî çàãîðàåòñÿ è îäíîâðåìåííî
ëåäåíååò ñåðäöå (ñ. 321); Êîãäà ÿ ñëóøàþ îðãàí, îí ïîäíèìàåò ìåíÿ íà
îãíåííîì îáëàêå â íåáî (ñ. 323); Èñêóññòâî ïîðîþ êàñàåòñÿ òàêèõ òîíêèõ
ñòîðîí äåéñòâèòåëüíîñòè, ÷òî ðàçãîâîð ïîëó÷àåòñÿ ñàì ïî ñåáå ñëîæíûé
è ìíîãîçíà÷èòåëüíûé, êàê òàèíñòâåííàÿ è óçîð÷àòàÿ âÿçü ëåñíîé ïàóòèíû
ïðè ëóííîì ñâåòå (ñ. 377).
Îäíàêî ñ ïðåäåëüíîé õóäîæåñòâåííîé âûðàçèòåëüíîñòüþ àêñèîëîãè÷åñêàÿ
çíà÷èìîñòü ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö ËÑÏ Ñâåò ïîëó÷àåò îòðàæåííîñòü â òåõ
êîíòåêñòàõ, ãäå êàòåãîðèè ñâåòà è äóõà ñáëèæàþòñÿ ìàêñèìàëüíî, äîõîäÿ
èíîãäà äî ïîëíîãî îòîæäåñòâëåíèÿ. Ñð.: ×åòâåðòü âåêà ñïóñòÿ Êîçëîâ áóäåò
÷àñàìè ïðîñòàèâàòü â Ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ â Ìîñêâå ïåðåä åãî
[Ýëü Ãðåêî  Ð.À., Ë.Î.] óäèâèòåëüíîé Ãðîçîé íàä Òîëåäî
è îñîáåííî ïåðåä íåáîëüøèì, íî ôîñôîðè÷åñêè ñèÿþùèì äóõîâíîé
ãëóáèíîé è ïëàñòèêîé àâòîïîðòðåòîì (ñ. 336); Ñâåò âñåãäà ïðèâëåêàë
÷åëîâåêà. Äà ýòî è íåóäèâèòåëüíî, âåäü ñàìà æèçíü ÷åëîâåêà, åãî äûõàíèå,
ïóëüñ, âçãëÿä, ðå÷ü, ïðåêðàñíûé è âîçâûøåííûé õîä åãî íàñòðîåíèÿ è ìûñëè
âñåãäà ñîñòîÿò èç ñâåòà, ïðîíèçàíû èì, èç íåãî ïðîèñòåêàþò (ñ. 391);
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[...] çàáûòûé ëèñò îñåííåé ëèïû ñòàíîâèòñÿ íåðóêîòâîðíûì è íåóãàñàåìûì ñâåòèëüíèêîì êðàñîòû (ñ. 409). Òåì ñàìûì ðàñêðûâàåòñÿ ãëóáèííàÿ
ñóùíîñòü ñâåòà, óòâåðæäàåòñÿ åãî òîæäåñòâî ñ òàêèìè ôóíäàìåíòàëüíûìè
àêñèîëîãè÷åñêèìè êàòåãîðèÿìè, êàê æèçíü, äîáðî, ëþáîâü, êðàñîòà, ÷òî
ìîæåò àêöåíòèðîâàòüñÿ è ñèíòàêñè÷åñêè. Ñð.: Ñâåò  ýòî ïðåæäå âñåãî
ëþáîâü, òàê îñâåùàþùàÿ è òàê íàïîëíÿþùàÿ ñìûñëîì ëþáóþ
÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü. Ñâåò  ýòî êðàñîòà, áåç êîòîðîé æèçíü òåðÿåò âñå,
è îñîáåííî ñâîþ çíà÷èìîñòü (ñ. 391).
Òàêèì îáðàçîì, ñïåöèôèêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö
ËÑÏ Ñâåò êàê ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ âàæíåéøèõ ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíûõ
ñìûñëîâ â àêñèîëîãè÷åñêîé êàðòèíå ìèðà Þ. Êóðàíîâà îáóñëîâëåíà
îðãàíè÷åñêîé ñîîòíåñåííîñòüþ ñ òðàäèöèîííûì îñìûñëåíèåì êàòåãîðèè
ñâåòà êàê ñóùíîñòè äóõîâíîé è ñàêðàëüíîé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ýñòåòè÷åñêèì
êàíîíàì õðèñòèàíñòâà, â ðàìêàõ êîòîðûõ âûñøèé äóõîâíûé ñâåò,
îòîæäåñòâëÿåìûé ñ ïîíÿòèåì êðàñîòû, èñêîíè ïðåäñòàâëÿëñÿ òîé ïîëíîòîé
äóõîâíîñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿåò ñîáîé àáñîëþòíîå åäèíñòâî âñåãî ïîçèòèâíîãî
â åãî èäåàëüíîé ñóùíîñòè7.
Streszczenie
Leksemy o znaczeniu wiat³a jako rodki wyra¿enia znaczeñ modalnych w aksjologicznym
obrazie wiata Jurija Kuranowa
W artykule analizowana jest rola leksyki o znaczeniu wiat³a w eksplikacji systemu wartoci Jurija
Kuranowa. Okrelane s¹ relacje pomiêdzy kategori¹ wiat³a a wy¿sz¹ duchowoci¹ w obrazie wiata
tego autora, ustalana ich wiê ontologiczna z tradycyjnymi treciami aksjologicznymi chrzecijañstwa.

Summary
Lexemes denoting light as a mean of representation of meanings of modality and evaluation
in axiological world view of Yuri Kuranov
The article deals with the role of lexemes denoting light in explication of Yuri Kuranovs
axiological priorities. The connection between the category of light and category of high spirituality
in the authors world view is established; their connection to traditional Christian values is proved.

7 Ð.Â. Àëèìïèåâà, Ñâåò è öâåò â âèçàíòèéñêîé õðèñòèàíñêîé ýñòåòèêå è èõ
îòðàæåííîñòü â îáðàçíîé ñèñòåìå À. Áëîêà, [â:] Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
ôèëîëîãèè, Êàëèíèíãðàä 1996, ñ. 10.
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od miast Goni¹dz, Moñki, Knyszyn do rzeki Supral pod Wasilkowem. Nastêpnie
biegnie wzd³u¿ rzeki Supral, skrêca na po³udnie wzd³u¿ rzeki Narew na wschód
od miasta £apy, przecina Narew i biegnie dalej na po³udnie na wschód od miasta
Brañsk i na zachód od miasta Siematycze do rzeki Bug3 .

Jak siê zmienia³a struktura narodowociowa od II wojny wiatowej?
Po 1944 r. w granicach pañstwa polskiego mieszka³o ponad 150 tys. Bia³orusinów. Z biegiem lat ich liczba na Podlasiu ulega³a zmniejszeniu. Niemal zupe³nej
polonizacji ulegli Bia³orusini wyznania rzymskokatolickiego, uto¿samianego z narodowoci¹ polsk¹.
W po³owie lat 50. nast¹pi³o odrodzenie kultury bia³oruskiej  powsta³o Bia³oruskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, zacz¹³ wychodziæ tygodnik Bia³orusinów
w Polsce Niwa, powsta³a Katedra Filologii Bia³oruskiej na Uniwersytecie War1 Ludnoæ

wed³ug deklarowanej narodowoci i jêzyka u¿ywanego w kontaktach domowych
w 2002 roku, [w:] Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszkañ 2002, [online] <www.stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl9.xls>. Dane z pozosta³ych województw s¹ nastêpuj¹ce: dolnol¹skie  51, kujawsko-pomorskie  18, lubelskie  98, lubuskie  22, ³ódzkie  23, ma³opolskie 
22, mazowieckie  272, opolskie  3, podkarpackie  15, pomorskie  43, l¹skie  17, wiêtokrzyskie  3, warmiñsko-mazurskie  93, wielkopolskie  18, zachodniopomorskie  54.
2 Ludnoæ wed³ug jêzyka u¿ywanego w domu oraz województw w 2002 roku, [w:] Narodowy
Spis Powszechny Ludnoci i Mieszkañ 2002, [online] <www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
PUBL_nsp2002_tabl8.xls>.
3 Atlas gwar wschodnios³owiañskich Bia³ostocczyzny, Warszawa 19801996.
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szawskim. Szczególnie du¿¹ rolê odegra³a Niwa, propaguj¹ca bia³oruskie s³owo
pisane, docieraj¹ca do wszystkich grup spo³ecznych. Wydawano kalendarz bia³oruski, zak³adano dziesi¹tki zespo³ów piewaczych, teatralnych, instrumentalnych.
Teatry ludowe i chóry by³y niemal w ka¿dej wsi bia³oruskiej. Taka sytuacja
sprzyja³a wykorzystywaniu jêzyka bia³oruskiego w ¿yciu rodzinnym.
W latach 60. sytuacja zaczê³a siê pogarszaæ. Ingerencja cenzury nie pozwala³a
pracownikom Niwy na zamieszczanie materia³ów mówi¹cych o wiadomoci
narodowej. Administracja szkolna czyni³a natomiast starania, by ograniczyæ nauczanie jêzyka bia³oruskiego, wydaj¹c Zarz¹dzenie Ministra Owiaty z dnia 17 listopada 1962 r. Zaczê³y siê trudnoci z nabyciem podrêczników w jêzyku bia³oruskim.
Najgorsze jednak nast¹pi³o w latach 70. Czêæ bia³oruskich instytucji kulturalnych
i owiatowych zosta³a po prostu zlikwidowana. By³a to dla kultury bia³oruskiej
dekada katastrofy. Szczególnie niekorzystne zmiany nast¹pi³y w szkolnictwie.
22 lutego 1971 r. Ministerstwo Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego wyda³o zarz¹dzenie o dobrowolnoci nauki jêzyka bia³oruskiego, nakazuj¹c jednoczenie, aby rodzice co roku wype³niali deklaracje wyra¿aj¹ce wolê nauczania ich dzieci tego
jêzyka. Zupe³nie zlikwidowano nauczanie innych przedmiotów w jêzyku bia³oruskim, a inne formy twórczoci kulturalnej zosta³y pozbawione pomocy instruktorskiej i finansowej. Prawnym usankcjonowaniem polityki by³a uchwa³a III Plenum
KC PZPR z 20 lutego 1976 r. O pog³êbianiu patriotycznej jednoci narodu,
o umacnianiu pañstwa i rozwoju demokracji socjalistycznej, która formu³owa³a
zasady pañstwa jednorodnego etnicznie.
W wyniku takiej polityki zjawiskiem niemal nagminnym by³o ukrywanie niepolskiej przynale¿noci narodowej. Gdy bia³oruska to¿samoæ stanowi³a przeszkodê w realizacji aspiracji zawodowych, zazwyczaj by³a ona odrzucana przez m³odych Bia³orusinów. Nader czêsto zmusza³a ich do tego kroku praktyka ¿ycia
codziennego w nowym rodowisku miejskim. W drugim pokoleniu bardzo czêsto
wystêpowa³y postawy pogardy wobec kultury przodków. Jêzyk bia³oruski kojarzy³
siê wy³¹cznie ze wsi¹, ciê¿k¹ prac¹ i ubóstwem. Pos³ugiwano siê tym jêzykiem
w gronie rodzinnym na wsi podczas odwiedzin u rodziców, ale ju¿ nie na spotkaniach z tymi samymi ludmi w miecie, zw³aszcza w obecnoci innych osób.
Powszechnym zjawiskiem by³a zmiana imion o brzmieniu bia³oruskojêzycznym na
inne, charakterystyczne dla rodowisk polskich i katolickich. Z regu³y dzieciom
nadawano imiona nie wystêpuj¹ce wczeniej w rodzimym rodowisku, nie maj¹ce
patrona wród wiêtych w Cerkwi prawos³awnej. Maskowanie swojej to¿samoci
sta³o siê niemal regu³¹ i w latach 70.80. strach ten nie mia³ bynajmniej irracjonalnego charakteru, poniewa¿ ani ze strony w³adzy, ani opozycji nie by³o sygna³ów
zachêcaj¹cych Bia³orusinów do pozostania sob¹.
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Mimo niekorzystnej sytuacji i dyskryminacyjnej polityki w³adz, w 1980 r.
pojawi³y siê przes³anki odrodzenia duchowego Bia³orusinów. Przyczyni³o siê do
tego os³abienie kontroli w³adz nad poczynaniami bia³oruskiej inteligencji oraz atmosfera sprzyjaj¹ca d¹¿eniom do zmian we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Procesom odrodzenia kulturalnego nie sprzyja³a jednak sytuacja gospodarcza i demograficzna w bia³oruskim obszarze etnicznym. Wsie by³y ju¿ mocno
wyludnione, w zastraszaj¹cym tempie ulega³y degradacji cywilizacyjnej. Pojawienie siê Solidarnoci nie spotka³o siê tu z entuzjazmem, w odczuciu Bia³orusinów
stosunek Polaków do nich uleg³ radykalnemu pogorszeniu. Tym niemniej d¹¿enie
do zmian stawa³o siê coraz bardziej widoczne. W koñcu listopada 1980 r. Zarz¹d
G³ówny Bia³oruskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego wystosowa³ list do
I sekretarza KC PZPR Stanis³awa Kani, w którym przedstawiono po³o¿enie
mniejszoci bia³oruskiej i jej potrzeby. W memoriale ¿¹dano: odrzucenia uchwa³y
Plenum KC PZPR z 1976 r. o jednorodnoci etnicznej pañstwa, zapewnienia
proporcjonalnej do sk³adu narodowociowego reprezentacji bia³oruskiej w sejmie
i organach w³adz wojewódzkich, przywrócenia istnienia bia³oruskich placówek
kulturalnych.
Zdecydowana wiêkszoæ postulatów nigdy nie zosta³a zrealizowana. Tym niemniej aktywnoæ inteligencji bia³oruskiej ros³a. Powsta³y nowe organizacje  Bia³oruskie Zrzeszenie Studentów, Bia³oruskie Zjednoczenie Demokratyczne, Zwi¹zek
M³odzie¿y Bia³oruskiej. Podjêto próby nauczania jêzyka bia³oruskiego w Bia³ymstoku, gdzie wczeniej nie by³o takich mo¿liwoci. Dzia³alnoæ ta przyczyni³a siê
w pewnym stopniu, choæ niewielkim  tylko wród ludnoci wiadomej swojej to¿samoci narodowej, do odrodzenia jêzyka bia³oruskiego tak¿e w ¿yciu rodzinnym4 .
Wiêkszoæ Bia³orusinów Podlasia jest wyznania prawos³awnego. Polski Autokefaliczny Koció³ Prawos³awny nie przyczynia siê jednak do podniesienia presti¿u jêzyka bia³oruskiego. Nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê w jêzyku staro-cerkiewnos³owiañskim, natomiast kazania najczêciej po rosyjsku. Tylko nieliczni ksiê¿a
prawos³awni zwracaj¹ siê do wiernych w jêzyku bia³oruskim. W programie zajêæ
Chrzecijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie s¹ ró¿ne jêzyki (niemiecki,
angielski, rosyjski, ukraiñski, staro-cerkiewno-s³owiañski, hebrajski, grecki, ³aciñski), jednak bia³oruskiego brak5.
4 W. Choru¿y, Bia³orusini w Polsce w latach 19451990, [w:] Bia³oruski drugi obieg w Polsce 19811990, Bia³ystok 1994; M. Kowalski, Polacy na Bia³orusi, Bia³orusini w Polsce  obraz
pogranicza dwóch narodów, [online] <www.bialorus.pl/index.php?pokaz=polacy_bialorusini&&Rozdzial=polityka_mn>; E. Mironowicz, O. £atyszonek, Krótka historia bia³oruskiej mniejszoci narodowej w Polsce w latach 19442001, [w:] Historia Bia³orusi, Bia³ystok 2002.
5 Chrzecijañska Akademia Teologiczna, Studia dzienne  plany zajêæ, [online] <www.chat.edu.pl/
dzienne.htm>.
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Z badañ Andrzeja Sadowskiego przeprowadzonych w latach 90. wynika, ¿e
wiadomi Bia³orusini stanowi¹ 30% z 250 tys. mieszkañców prawos³awnych, czyli
ok. 75 tys.6
Natomiast wed³ug Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ postanowieñ Konwencji Ramowej Rady Europy
o ochronie mniejszoci narodowych, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, szacunkowa liczba Bia³orusinów to 200300 tys.7,
czyli od 4 do 6 razy wiêcej ni¿ wynika ze spisu ludnoci z 2002 r.

Jaki jest status prawny jêzyka i polityka oficjalna?
1 lutego 1997 r. w Strasburgu sporz¹dzono Konwencjê Ramow¹ o Ochronie
Mniejszoci Narodowych, w której uwzglêdniono:
 zapis o u¿ywaniu jêzyka mniejszoci prywatnie i publicznie oraz przed
urzêdami,
 prawo do u¿ywania imienia i nazwiska w brzmieniu jêzyka ojczystego,
 prawo do umieszczania napisów o charakterze prywatnym w jêzyku mniejszoci,
 prawo do umieszczania w jêzyku mniejszoci tradycyjnych nazw lokalnych,
nazw ulic i innych oznakowañ topograficznych o charakterze publicznym.
Konwencja ta uzupe³nia Europejsk¹ Kartê Jêzyków Regionalnych i Mniejszociowych, podpisan¹ w 1992 r. i zobowi¹zuj¹c¹ sygnatariuszy do ochrony i promocji jêzyków regionalnych i mniejszociowych w nauczaniu, administracji, s¹downictwie, mediach, obrocie gospodarczym, jednak bez dyskryminacji wiêkszoci.
Po zapoznaniu siê z Konwencj¹ strona polska 10 listopada 2000 r. owiadczy³a,
¿e: zosta³a ona uznana za s³uszn¹ zarówno w ca³oci, jak i ka¿de z postanowieñ
w niej zawartych, jest ona przyjêta, ratyfikowana i potwierdzona wraz z deklaracj¹ interpretacyjn¹ za³¹czon¹ do niniejszego aktu, bêdzie ona niezmiennie zachowywana. Do dokumentu za³¹czono Deklaracjê interpretacyjn¹: Uwzglêdniaj¹c
fakt, ¿e Konwencja ramowa o ochronie mniejszoci narodowych nie zawiera
definicji mniejszoci narodowej, Rzeczpospolita Polska owiadcza, ¿e przez pojêcie to rozumie mniejszoci narodowe zamieszka³e na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, których cz³onkowie s¹ obywatelami polskimi. Rzeczpospolita Polska
6 A. Sadowski, Pogranicze polsko-bia³oruskie. To¿samoæ mieszkañców, Bia³ystok 1995.
7 Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolit¹

Polsk¹
postanowieñ Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszoci narodowych, Warszawa
2002, [online] <www.wspolnota-polska.org.pl/pdf/raport_mn.pdf>.
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bêdzie realizowa³a konwencjê ramow¹ tak¿e w trybie art. 18 konwencji, zawieraj¹c umowy miêdzynarodowe, o których mowa w tym artykule, a których celem
jest ochrona mniejszoci narodowych w Polsce oraz mniejszoci lub grup polskich
w innych pañstwach8.
Oficjalna polityka rz¹du polskiego w stosunku do jêzyka zawarta jest równie¿
w Konstytucji RP, która gwarantuje obywatelom polskim nale¿¹cym do mniejszoci narodowych i etnicznych wolnoæ zachowania i rozwoju w³asnego jêzyka.
Zapewnia tak¿e mniejszociom narodowym i etnicznym prawo do tworzenia w³asnych instytucji edukacyjnych. Zgodnie z art. 27 Konstytucji RP: W Rzeczypospolitej Polskiej jêzykiem urzêdowym jest jêzyk polski. Przepis ten nie narusza
praw mniejszoci narodowych wynikaj¹cych z ratyfikowanych umów miêdzynarodowych. Gwarancje rozwoju jêzyków mniejszoci narodowych daje natomiast
art. 35 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim
nale¿¹cym do mniejszoci narodowych i etnicznych wolnoæ zachowania i rozwoju
w³asnego jêzyka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju w³asnej kultury.
Mniejszoci narodowe i etniczne maj¹ prawo do tworzenia w³asnych instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji s³u¿¹cych ochronie to¿samoci religijnej
oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotycz¹cych ich to¿samoci kulturowej.
Oficjalna polityka realizowana jest na poziomie w³adz lokalnych.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszociach narodowych
i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, gminy, w których osoby nale¿¹ce do
mniejszoci narodowej, etnicznej lub pos³uguj¹ce siê jêzykiem regionalnym stanowi¹
co najmniej 20% mieszkañców, mog¹ wprowadziæ jêzyk mniejszoci jako jêzyk
pomocniczy stosowany w kontaktach z organami gminy oraz w postêpowaniu s¹dowym pierwszej instancji. Obecnie tylko cztery mniejszoci stanowi¹ co najmniej
20% mieszkañców gmin, w tym równie¿ mniejszoæ bia³oruska. Mniejszoæ bia³oruska mo¿e wprowadziæ jêzyk bia³oruski jako pomocniczy w 12 gminach województwa podlaskiego i s¹ to: Bielsk Podlaski (miasto), Bielsk Podlaski (wie), Czeremcha, Czy¿e, Dubicze Cerkiewne, Gródek, Hajnówka (miasto), Hajnówka (wie),
Kleszczele, Narew, Narewka, Orla. Dotychczas jêzykiem bia³oruskim jako pomocniczym mo¿na pos³ugiwaæ siê tylko w 3 gminach: gminie miejskiej Hajnówka
(od 3.12.2007), gminie Orla (od 7.05.2009) oraz gminie Narewka (od 16.06.2009)9.
Obywatele polscy nale¿¹cy do mniejszoci narodowych mog¹ równie¿ dokonywaæ zmiany imienia i nazwiska na wersjê zgodn¹ z brzmieniem i pisowni¹
jêzyka ojczystego w trybie administracyjnym. Zmiany pisowni imion i nazwisk
8 Konwencja
9 Stan na 16

ramowa o ochronie mniejszoci narodowych (Dz.U. z 2002 r., nr 22, poz. 209).
czerwca 2009 r. Zob. Gminy dwujêzyczne w Polsce, [online] <http://pl.wikipedia.org/wiki/Gminy_dwuj%C4%99zyczne_w_Polsce>.
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dokonuje siê bezp³atnie w starostwach na wniosek zainteresowanych10. Prawo do
u¿ywania imion i nazwisk w brzmieniu jêzyka mniejszoci narodowej jest tak¿e
zagwarantowane w traktatach o przyjani i dobros¹siedzkich stosunkach z Republik¹ Federaln¹ Niemiec, Ukrain¹, Republik¹ Bia³orusi oraz Republik¹ Litewsk¹.
Kwestii jêzyka dotyczy równie¿ orzecznictwo s¹dowe. Art. 5 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych uprawnia osoby nie
w³adaj¹ce w dostatecznym stopniu jêzykiem polskim do wystêpowania przed
s¹dem w znanym przez nie jêzyku i do bezp³atnego korzystania z pomocy t³umacza. Podobnie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania
karnego przyznaj¹ oskar¿onemu i innym osobom bior¹cym udzia³ w postêpowaniu, które nie w³adaj¹ jêzykiem polskim, prawo do korzystania z pomocy t³umacza. Orzeka o tym s¹d w³aciwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.
Wniosek o przyznanie t³umacza zg³oszony w toku sprawy rozpoznaje s¹d tej
instancji, w której sprawa siê toczy11.
W województwie podlaskim zosta³o powo³ane stanowisko pe³nomocnika wojewody ds. mniejszoci narodowych. Co roku odbywa siê spotkanie wojewody
z przedstawicielami mniejszoci narodowych.
W programie Samorz¹du Województwa Podlaskiego, okrelaj¹cym strategiê
rozwoju województwa, uwzglêdniono pielêgnowanie polskoci oraz rozwój
i kszta³towanie wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkañców,
a tak¿e pielêgnowanie i rozwijanie to¿samoci lokalnej. Program Rozwoju Edukacji
Województwa Podlaskiego na lata 20022007, wyznaczaj¹c cele strategiczne edukacji w województwie, wzi¹³ pod uwagê m.in. wielokulturowoæ regionu. Równie¿
jednym z celów strategicznych Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 roku jest wychowanie patriotyczne i zwiêkszenie roli edukacji
kulturalnej, polegaj¹ce na d¹¿eniu do czerpania z bogactwa wieloci kultur, kszta³towaniu postawy patriotycznej jako elementu procesu wychowania, d¹¿eniu do
uto¿samiania siê m³odzie¿y z ma³ymi ojczyznami, stworzeniu mo¿liwoci rozwoju
ró¿norodnych form kszta³cenia mniejszoci narodowych. Powy¿sze cele planuje
siê osi¹gn¹æ poprzez:
1) realizacjê programów edukacji regionalnej, a tym samym kszta³towanie
postawy harmonijnego wspó³¿ycia z mniejszociami narodowymi i etnicznymi,
a tak¿e stwarzanie warunków do pielêgnowania ich tradycji;
2) umo¿liwienie zachowania odrêbnoci narodowociowej, m.in. poprzez nauczanie jêzyków mniejszoci narodowych i etnicznych;
10 Ustawa z dnia
11 Art. 5 ustawy

poz. 1070 ze zm.).

15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. 2005, nr 233, poz. 1992).
z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. nr 98,
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3) uwzglêdnienie w programach edukacyjnych i wychowawczych wiedzy
o kulturze polskiej i kulturach mniejszoci narodowych i etnicznych;
4) zapewnienie warunków umo¿liwiaj¹cych realizacjê procesu edukacyjnego
mniejszoci narodowych i etnicznych;
5) dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb mniejszoci narodowych i etnicznych (nauczanie w jêzyku mniejszoci);
6) odpowiednie kwalifikacje nauczycieli jêzyków mniejszoci narodowych
i etnicznych;
7) tworzenie autorskich programów nauczania danego jêzyka;
8) promocjê sukcesów uczniów nale¿¹cych do mniejszoci narodowych
i etnicznych;
9) stwarzanie mo¿liwoci prezentacji dorobku kultury polskiej i kultury mniejszoci narodowych i etnicznych w szkole i rodowisku lokalnym;
10) realizacjê kalendarza imprez z uwzglêdnieniem tradycji mniejszoci narodowych i etnicznych12.

Edukacja i nauka w jêzyku bia³oruskim
W Bia³ymstoku istnieje jedno przedszkole, w którym jest obecny jêzyk bia³oruski. Jest to Samorz¹dowe Przedszkole nr 14 z polskim i bia³oruskim jêzykiem
nauczania13. Na 131 przyjêtych tam dzieci w roku szkolnym 2008/2009 jêzyka
bia³oruskiego uczy³o siê 73 dzieci14.
Na Podlasiu istniej¹ szko³y podstawowe, w których jêzyk bia³oruski nauczany
jest jako dodatkowy przedmiot (w Polsce nie ma szkó³ z bia³oruskim jêzykiem
nauczania). Nie jest on te¿ jêzykiem obowi¹zkowym  ucz¹ siê te dzieci, których
rodzice wyra¿aj¹ zgodê na naukê jêzyka bia³oruskiego.
W Polsce s¹ dwa licea ogólnokszta³c¹ce, w których jest nauczany jêzyk
bia³oruski jako dodatkowy przedmiot: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Bia³oruskim
Jêzykiem Nauczania im. Bronis³awa Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim15 oraz
12 Program rozwoju edukacji województwa podlaskiego do 2013 roku, Bia³ystok 2007, s. 4547,
[online] <www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/824D4B76-F62C-428A-B2D0-977109FDFAAA/0/Program_Rozwoju_Edukacji_do_2013_roku.pdf >.
13 Nazwa w oryginale: Ïðàäøêîëüëå ¹ 14 ç ïîëüñêàþ ³ áåëàðóñêàþ ìîâàì³ íàâó÷àíüíÿ,
[online] <www.bialorus.pl/fotki/mniejszosc/oswiata/folder-sadka.jpg>.
14 Dodatkowe nauczanie jêzyka bia³oruskiego w roku szkolnym 2008/2009, [online] <www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/jez_mniej/wykazy_07_08/bialoruski.pdf >.
15 Historia II L.O. z Bia³oruskim Jêzykiem Nauczania im. Bronis³awa Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, [online] <www.bialorus.pl/index.php?pokaz=bielsk_licej_os&&Rozdzial=oswiata>.
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Zespó³ Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego (liceum oraz gimnazjum)
w Hajnówce16 . Od 3 lat prowadzone jest nauczanie jêzyka bia³oruskiego w III
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Kamila Krzysztofa Baczyñskiego w Bia³ymstoku17.
Du¿e zainteresowanie liceami z dodatkowym jêzykiem bia³oruskim wynika
z ich wysokiego poziomu nauczania, np. do 1998 r. studentami zosta³o 85,47%
absolwentów II Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Bia³oruskim Jêzykiem Nauczania im.
Bronis³awa Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim18.
Istotn¹ rolê odgrywa tak¿e mo¿liwoæ uczestnictwa w Ogólnokrajowej Olimpiadzie Jêzyka Bia³oruskiego w Polsce. Komitet G³ówny tej olimpiady pracuje od
15 lat pod przewodnictwem prof. Aleksandra Barszczewskiego i mieci siê przy
Katedrze Bia³orutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Olimpiada Jêzyka Bia³oruskiego w Polsce dla uczniów szkó³ rednich zosta³a zorganizowana po raz pierwszy w roku szkolnym 1994/1995 (Zarz¹dzenie nr 28 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 wrzenia 1992 r.)19. G³ównym celem jest szerzenie wiedzy bia³orusoznawczej z zakresu literatury, jêzyka, kultury, folkloru, nauki o spo³eczeñstwie,
a tak¿e ukazywanie polsko-bia³oruskich zwi¹zków literackich, jêzykowych i kulturowych. Co roku w eliminacjach szkolnych bierze rednio udzia³ 150 uczniów,
w eliminacjach okrêgowych  65 oraz w eliminacjach centralnych  35 uczniów.
Ogólnie jednak zauwa¿a siê trend spadkowy w nauczaniu jêzyka bia³oruskiego
w ró¿nych typach szkó³ na Podlasiu.
W latach 60. jêzyka bia³oruskiego uczy³o siê 1011 tys. uczniów. W roku szkolnym 1967/1968 pad³ rekord  12 504 uczniów. Lata 1970. zapisa³y siê jako katastrofalne dla nauczania jêzyka bia³oruskiego. Szko³y z bia³oruskim jêzykiem nauczania
zosta³y zamienione na szko³y z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego. Liczba godzin
przeznaczonych na ten przedmiot spad³a z 6 do 4. Niemal zupe³nie zaprzestano druku
podrêczników. W wyniku tych dzia³añ liczba uczniów ucz¹cych siê jêzyka ojczystego
bia³oruskiego spad³a do 4068 w roku szkolnym 1980/1981. By³ to ogromny cios dla
owiaty bia³oruskiej, po którym ona nie by³a w stanie siê podnieæ. W latach 80.
nast¹pi³ dalszy spadek dzieci ucz¹cych siê jêzyka bia³oruskiego. W 1990/1991 r.
ich liczba wynosi³a 367720. W najnowszym okresie  od 2005 r.  liczba uczniów
uczêszczaj¹cych na lekcje jêzyka bia³oruskiego nadal spada.
16 Historia.

Zespó³ Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego (liceum oraz gimnazjum)
w Hajnówce, [online] <www.bialorus.pl/index.php?pokaz=hajnowka_licej_os&&Rozdzial=oswiata>.
17 III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Kamila Krzysztofa Baczyñskiego w Bia³ymstoku, [online]
<www.3lo.bialystok.pl/>
18 Historia II L.O. z Bia³oruskim Jêzykiem Nauczania im. Bronis³awa Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, [online] <www.bialorus.pl/index.php?pokaz=bielsk_licej_os&&Rozdzial=oswiata>.
19 Zob. [online] <www.kb.uw.edu.pl/index2.htm>.
20 W. Choru¿y, op. cit.; M. Kowalski, op. cit.
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Zgodnie z danymi Kuratorium Owiaty w Bia³ymstoku, w roku szkolnym
2008/2009 jêzyka bia³oruskiego w przedszkolu uczy³o siê 73 dzieci, w szko³ach
podstawowych  1458 uczniów, w gimnazjach  917 oraz w liceach  777, razem
 322521. W roku szkolnym 2007/2008 liczba uczêszczaj¹cych na zajêcia z jêzyka
bia³oruskiego kszta³towa³a siê w sposób nastêpuj¹cy: w przedszkolu uczy³o siê
59 dzieci, w szko³ach podstawowych  1525 uczniów, w gimnazjach  949 oraz
w liceach  800, razem  333322. W roku szkolnym 2006/2007 w przedszkolu
uczy³o siê 53 dzieci, w szko³ach podstawowych  1684 uczniów, w gimnazjach 
896 oraz w liceach  821, razem  345423. W roku szkolnym 2005/2006
w szko³ach podstawowych uczy³o siê 1713 uczniów, w gimnazjach  980 uczniów
oraz w liceach  851, razem  354424.
Liczba szkó³ prowadz¹cych dodatkowe nauczanie jêzyka bia³oruskiego utrzymuje
siê mniej wiêcej na tym samym poziomie. W roku szkolnym 2005/2006 by³o ich 2925,
w 2006/2007  3126, w 2007/2008  3027 i w 2008/2009  równie¿ 3028. Zmniejsza siê
liczba szkó³ wiejskich, natomiast wzrasta iloæ szkó³ w Bia³ymstoku, co jest zwi¹zane
bezporednio ze starzeniem siê wsi i migracj¹ m³odego pokolenia do miast.
Ponad 90% nauczycieli jêzyka bia³oruskiego na Podlasiu ma wy¿sze wykszta³cenie i s¹ to absolwenci filologii bia³oruskiej. Grupa nauczycieli pracuj¹cych
w szkolnictwie z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego bez filologicznej edukacji
21 Dodatkowe nauczanie jêzyka bia³oruskiego w roku szkolnym 2008/2009, [online] <www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/jez_mniej/wykazy_07_08/bialoruski.doc>
22 Dodatkowe nauczanie jêzyka bia³oruskiego w roku szkolnym 2007/2008, [online] <www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/jez_mniej/wykazy_06_07/bialoruski.doc>.
23 Dodatkowe nauczanie jêzyka bia³oruskiego w roku szkolnym 2006/2007, [online] <www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/jez_mniej/wykazy_05_06/bialor_05_06.doc>.
24 Dodatkowe nauczanie jêzyka bia³oruskiego w roku szkolnym 2005/2006, [online] <www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/jez_mniej/wykazy/bialor_05_06.doc>.
25 Szko³a Podstawowa w Babikach, Szko³a Podstawowa nr 4 w Bia³ymstoku, Szko³a Podstawowa w Chrabo³ach, Szko³a Podstawowa w Czeremsze, Szko³a Podstawowa w Dubinach, Szko³a
Podstawowa w Gródku, Szko³a Podstawowa nr 3 w Hajnówce, Szko³a Podstawowa w Narwi,
Szko³a Podstawowa w Nowokorninie, Szko³a Podstawowa w Orzeszkowie, Szko³a Podstawowa
w Rybo³ach, Szko³a Filialna w Klejnikach, Szko³a Filialna w £osince; Gimnazjum nr 7 w Bia³ymstoku, Gimnazjum w Dubinach, Gimnazjum w Gródku, Gimnazjum w Narwi; II Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Bia³oruskim Jêzykiem Nauczania w Bielsku Podlaskim; Zespó³ Szkó³ w Augustowie,
Zespó³ Szkó³ z DNJBw Bielsku Podlaskim, Zespó³ Szkó³ w Czy¿ach, Zespól Szkó³ w Dubiczach
Cerkiewnych, Zespó³ Szkó³ nr 1 w Hajnówce, Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Hajnówce, Zespó³ Szkó³ nr 3 w Hajnówce, Zespó³ Szkó³ z Dodatkow¹ Nauk¹ Jêzyka Bia³oruskiego w Hajnówce, Zespó³ Szkó³ w Kleszczelach, Zespó³ Szkó³ w Narewce, Zespó³ Szkó³ w Orli.
26 Przyby³o nauczanie w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Bia³ymstoku oraz w Przedszkolu
Samorz¹dowym nr 14 z polskim i bia³oruskim jêzykiem nauczania w Bia³ymstoku.
27 Przyby³o nauczanie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w. Cyryla i Metodego w Bia³ymstoku, natomiast likwidacji uleg³y szko³y filialne w Klejnikach i w £osince.
28 Przyby³o nauczanie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Za³ukach, natomiast uby³o
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w. Cyryla i Metodego w Bia³ymstoku.
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ukoñczy³a filologiê bia³orusk¹ w latach 80. w Katedrze Filologii Bia³oruskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trybie zaocznym.
Nauczyciele aktywnie uczestnicz¹ w opracowaniu programów nauczania jêzyka
bia³oruskiego. Na wniosek Podlaskiego Kuratora Owiaty dopuszczono do u¿ytku
szkolnego 5 programów nauczania w szko³ach z dodatkowym jêzykiem bia³oruskim29 .
Szczególnie du¿o zrobiono w sprawie opracowania i wydania podrêczników
dla ró¿nych typów szkó³ z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego. Po 1990 r.
ukaza³y siê 24 podrêczniki do nauki jêzyka bia³oruskiego, opracowane przez bia³orutenistów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz nauczycieli szkó³ z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego. S¹ to podrêczniki do
szkó³30: podstawowych (12)31, gimnazjalnych (5)32, liceów (7)33.
29 S¹ to nastêpuj¹ce programy: Tamara Rusaczyk  wiat g³osek, liter i wyrazów (program
nauczania jêzyka bia³oruskiego w klasach IIII szko³y podstawowej, przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szko³y podstawowej z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego); Ludmi³a Grigoruk  Ad
wierasnia da ¿niunia (program nauczania jêzyka bia³oruskiego dla klas IVVI szko³y podstawowej,
przeznaczony dla II etapu edukacyjnego szko³y podstawowej z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego); Halina i S³awomir Treszczotko  Program nauczania jêzyka bia³oruskiego w gimnazjum
(przeznaczony dla gimnazjum z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego); Eugeniusz Jañczuk  Program historii Bia³orusi dla liceum ogólnokszta³c¹cego z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego
(przeznaczony dla liceum ogólnokszta³c¹cego z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego); Olga Sienkiewicz, Bo¿ena Lewczuk  Edukacja regionalna  dziedzictwo kulturowe w regionie. Podlasie
(program nauczania cie¿ki edukacyjnej dla szkó³ ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokszta³c¹cego,
liceum profilowanego i technikum, przeznaczony dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego). Zob. [online] <www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=605>.
30 Patrz: [online] <www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/jez_mniej/podreczniki_2006.pdf>.
31 T. Rusaczyk, Ë³òàðûíêà (podrêcznik dla klasy II szko³y podstawowej), Orthdruk, Bia³ystok
1997; £. Bury³o, Ë³òàðûíêà (zeszyt æwiczeñ do jêzyka bia³oruskiego dla klasy II szko³y podstawowej,
WsiP, Warszawa 2005; £. Bury³o, Çàðàíà÷êà (podrêcznik dla III klasy szko³y podstawowej), WSiP,
Warszawa 1996; T. Jasiñska-Socha, Ìî¢íàÿ õâ³ë³íêà (zeszyt æwiczeñ dla klasy III szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 2000; T. Jasiñska-Socha, Ñÿáðûíêà (podrêcznik dla klasy IV szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 1998; T. Jasiñska-Socha, Ìîâà ³ ñëîâà (zeszyt æwiczeñ dla klasy IV szko³y
podstawowej), WSiP, Warszawa 2000; T. Rusaczyk, Âÿñíÿíêà (podrêcznik jêzyka bia³oruskiego dla
klasy V szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 1999; T. Jasiñska-Socha, Áåëàðóñêàÿ ìîâà (podrêcznik dla klasy V szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 2002; T. Jasiñska-Socha, Êðûí³÷êà (podrêcznik
dla klasy VI szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 1999; T. Jasiñska-Socha, Áåëàðóñêàÿ ìîâà (podrêcznik dla klasy VI szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 2003; L. Ramaniuk, J. Czykwin, Êðûí³öû
(podrêcznik dla klasy VII szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 1998; N. Panasiuk, Áåëàðóñêàÿ
ñêàðáí³öà (podrêcznik dla klasy VIII szko³y podstawowej), WSiP, Warszawa 1994.
32 T. Rusaczyk, Ñà ñïàä÷ûíàé ó áóäó÷ûíþ (podrêcznik jêzyka bia³oruskiego dla klasy I gimnazjum), Orthdruk, Bia³ystok 2000; T. Rusaczyk, Øëÿõ äëÿ ñàìûõ ñÿáå (podrêcznik dla klasy II
gimnazjum z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego), Orthdruk, Bia³ystok 2001; T. Rusaczyk,
Ëþäçüì³ çâàööà (podrêcznik dla klasy III gimnazjum z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego),
Orthdruk, Bia³ystok 2002; T. Rusaczyk, L. Ku³a¿anka, Õðýñòàìàòû (wypisy do jêzyka bia³oruskiego dla klas IIII gimnazjum), Orthdruk, Bia³ystok 2000; T. Jasiñska-Socha, Ðîäíàÿ ìîâà
(podrêcznik dla gimnazjum), WSiP, Warszawa 2002.
33 O. Sienkiewicz, Ñà ñëîâàì ïðàç ñòàãîääçå (podrêcznik do kszta³cenia literackiego i kulturowego z jêzyka bia³oruskiego dla klasy I liceum ogólnokszta³c¹cego), WSiP, Warszawa 2002;
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Jêzyk bia³oruski jest równie¿ jêzykiem edukacji akademickiej. W Polsce istniej¹ Katedry Bia³orutenistyki na trzech uniwersytetach: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Bia³ymstoku oraz Uniwersytecie im. M. Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Oko³o 2000 r. zaprzestano kszta³cenia w jêzyku bia³oruskim na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Do 1995 r. obserwowano wzrost zainteresowania studiami bia³orutenistycznymi, a od 1995 r.  spadek. Mniejsze zainteresowanie bia³orutenistyk¹ wynika
z ograniczenia funkcji jêzyka bia³oruskiego w Republice Bia³oru.

Jêzyk bia³oruski w mediach
W Polsce ukazuj¹ siê gazety po bia³orusku, s¹ nadawane audycje radiowe
i telewizyjne. Najwa¿niejsze tytu³y prasowe to:
 Niwa  tygodnik Bia³orusinów w Polsce, ukazuj¹cy siê ca³kowicie po
bia³orusku (http://niva.iig.pl);
 Czasopis  dwujêzyczny miesiêcznik polsko-bia³oruski (www.czasopis.pl);
 Przegl¹d Prawos³awny  miesiêcznik ukazuj¹cy problemy ¿ycia religijnego, kulturalnego i spo³ecznego prawos³awnej mniejszoci w Polsce, wychodz¹cy
g³ównie w jêzyku polskim (www.pporthodoxia.com.pl);
 Bielki Hostineæ  kwartalnik krajoznawczo-kulturalny, ukazuj¹cy siê
w przejciowym dialekcie bia³orusko-ukraiñskim;
 Bia³oruskie Zeszyty Historyczne  pó³rocznik Bia³oruskiego Towarzystwa
Historycznego (http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/bzh/index.htm);
 Termapi³y  rocznik literacko-artystyczny (http://kamunikat.org/termapily.html);
 Annus Albaruthenicus  rocznik popularyzuj¹cy problematykê bia³orusk¹
w ró¿nych jêzykach europejskich (http://kamunikat.org/annus_albaruthenicus.html).
J. Grygoruk, Ç âàñ³ëüêîâûõ êðûí³ö (podrêcznik do kszta³cenia literackiego i kulturowego z jêzyka
bia³oruskiego dla klasy II liceum ogólnokszta³c¹cego) WSiP, Warszawa 2002; T. Jasiñska-Socha,
Ïðàêòû÷íàÿ áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà äëÿ ñÿðýäí³õ øêîë, WSiP, Warszawa 2000; J. Karczewski,
Ñó÷àñíàÿ áåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðà (podrêcznik do kszta³cenia literackiego i kulturowego z jêzyka
bia³oruskiego dla klasy III liceum ogólnokszta³c¹cego), WSiP, Warszawa 2003; O. Sienkiewicz,
J. Grygoruk, Áåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðà. Õðýñòàìàòûÿ äëÿ øêîë (wybór tekstów z literatury bia³oruskiej dla liceum ogólnokszta³c¹cego), WSiP, Warszawa 2001; E. Mironowicz, Ã³ñòîðûÿ
Áåëàðóñ³ (podrêcznik dla liceum z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka bia³oruskiego), Orthdruk, Bia³ystok
2001; H. Smaliakou, M. Bryleuski, Ãåàãðàô³ÿ Áåëàðóñ³ (podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c¹cego),
Orthdruk, Bia³ystok 2006.
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W jêzyku bia³oruskim z terytorium Polski nadaje kilka stacji radiowych
z siedzib¹ w Warszawie:
 Redakcja Bia³oruska Polskiego Radia dla Zagranicy (www.polskieradio.pl/
zagranica/by);
 Europejskie Radio dla Bia³orusi (www.euroradio.fm);
oraz w Bia³ymstoku:
 Bia³oruskie Radio Racja (www.racyja.com);
 Redakcja Programów Mniejszoci Narodowych Radia Bia³ystok.
Ukazuj¹ siê równie¿ programy telewizyjne w jêzyku bia³oruskim:
 w Telewizji Polskiej Oddzia³ w Bia³ymstoku magazyn mniejszoci Tydzieñ
bia³oruski  cykl informacyjno-publicystycznych programów mniejszoci narodowych realizowanych w porozumieniu z organizacjami mniejszociowymi i emitowanych w jêzykach mniejszoci;
 z Warszawy nadaje bia³oruska stacja satelitarna Bie³sat (www.belsat.eu).
W jêzyku bia³oruskim prowadzona jest te¿ internetowa biblioteka Kamunikat
(http://kamunikat.org), popularyzuj¹ca bia³orusk¹ literaturê oraz publikacje dotycz¹ce Bia³orusi ukazuj¹ce siê nie tylko w Bia³orusi i Polsce, lecz równie¿ w innych
krajach wiata, gdzie znajduje siê diaspora bia³oruska.
Warto te¿ dodaæ, ¿e obecnie media bia³oruskie oraz wszystkie organizacje
bia³oruskie w Polsce, a tak¿e polskie, których dzia³alnoæ jest skierowana na
odbiorcê bia³oruskiego, prowadz¹ w³asne strony internetowe dostêpne w jêzyku
bia³oruskim. Jêzyk bia³oruski jest obecny podczas ró¿nych spotkañ naukowych
(konferencji, seminariów) oraz imprez kulturalnych. Do najwiêkszych imprez kulturalnych organizowanych przez bia³orusk¹ mniejszoæ w Polsce nale¿¹34:
 Festiwal Muzyki M³odej Bia³orusi Basowiszcza,
 Festiwal Piosenka Bia³oruska w Bia³ymstoku,
 Festiwal Poezji piewanej i Piosenki Autorskiej Jesieñ Bardów,
 Miêdzynarodowy Festiwal Kulturalny Siabrouskaja Biasieda,
 wiêto Kultury Bia³oruskiej w Bia³ymstoku,
 wiêto Kupalle w Bia³owie¿y,
 Polsko-Bia³oruskie Warsztaty Literackie Biazmie¿¿a,
 Konkurs Poezji i Prozy Debiut.
Niestety, wiêkszoæ u¿ytkowników jêzyka bia³oruskiego uwa¿a, ¿e jest on
ma³o przydatny, co w du¿ym stopniu spowodowane jest sytuacj¹ jêzyka bia³oruskiego na Bia³orusi, gdzie wystêpuje wyrana dominacja jêzyka rosyjskiego.
34 Mniejszoci

narodowe i etniczne w Polsce [online] <www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=61&id=37#bialorusini>.
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Ðåçþìå
Áåëîðóññêèé ÿçûê â Ïîëüøå  èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàöèîíàëüíîé ïåðåïèñüþ íàñåëåíèÿ 2002 â Ïîëüøå 48 737 ÷åëîâåê
ïðèçíàëè ñåáÿ áåëîðóññàìè. Áîëüøèíñòâî íîñèòåëåé áåëîðóññêîãî ÿçûêà ïðîæèâàåò íà
Ïîäëÿñüå  39 898 ÷åëîâåê.
Íàöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà Ïîäëÿñüÿ î÷åíü èçìåíèëàñü. Â ðåçóëüòàòå àññèìèëÿöèîííûõ
ïðîöåññîâ ñî âðåìåíåì êîëè÷åñòâî áåëîðóññîâ íà Ïîäëÿñüå êàðåííûì îáðàçîì ñîêðàòèëîñü.
Îôèöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ïîëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ãàðàíòèðóåò ïîëüñêèì ãðàæäàíàì 
ïðåäñòàâèòåëÿì íàöèîíàëüíûõ è ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ ñâîáîäó ñîõðàíåíèÿ è ðaçâèòèÿ
ðîäíîãî ÿçûêà. Ãàðàíòèðóåò òàêæå íàöèîíàëüíûì è ýòíè÷åñêèì ìåíüøèíñòâàì ïðàâî
ñîçäàâàòü ñâîè îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Íà Ïîäëÿñüå ñóùåñòâóþò áàçîâûå øêîëû, ãèìíàçèè è ëèöåè, â êîòîðûõ áåëîðóññêèé
ÿçûê èçó÷àåòèñÿ êàê äîáàâî÷íûé ïðåäìåò îáðàçîâàíèÿ. Â ñîîòâåòñâèè ñ äàííûìè
âîåâîäñêîãî îòäåëà ïðîñâåùåíèÿ â Áåëîñòîêå, â 2008/2009 ó÷åáíîì ãîäó áåëîðóññêèé ÿçûê
èçó÷àëè 3225 ó÷åíèêîâ.
Íà áåëîðóññêîì ÿçûêå âåä¸òñÿ àêàäåìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Â Ïîëüøå ñóùåñòâóþò
êàôåäðû áåëîðóññèñòèêè â òð¸õ óíèâåðñèòåòàõ: Âàðøàâñêîì óíèâåðñèòåòå, Óíèâåðñèòåòå
â Áåëîñòîêå è Óíèâåðñèòåòå èì. Ì. Êþðè-Ñêëîäîâñêîé â Ëþáëèíå.
Áåëîðóññêèé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ òîæå ÿçûêîì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè: íà Ïîäëÿñüå
èçäàþòñÿ ãàçåòû ïî-áåëîðóññêè, èç Áåëîñòîêà è Âàðøàâû òðàíñëèðóþòñÿ ðàäèîè òåëåïðîãðàììû.
Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî íîñèòåëåé áåëîðóññêîãî ÿçûêà ñ÷èòàþò, ÷òî îí íå
âîñòðåáîâàí è ýòî ðåçóëüòàò îãðàíè÷åíèÿ åãî ôóíêöèé â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.
Summary
Byelorussian language in Poland  history and current state
According to the 2002 National Census of Population and Housing, 48 737 people declared
Belarusian nationality. Most of the Byelorussian language users, which equals to 39 898 people,
inhabit Podlasie.
The national structure of Podlasie has undergone major changes. As a result of the assimilation
processes over the years, the number of Belarusians in Podlasie has drastically declined.
The official policy of the Polish government guarantees Polish citizens belonging to national and
ethnic minorities the freedom to maintain and develop their own language. It also provides national
and ethnic minorities the right to establish their own educational institutions.
There are elementary schools, gymnasiums and high schools in Podlasie where Byelorussian
language is taught as an additional subject. According to the data provided by the Bialystok Board of
Education, in the school year 2008/2009 3225 students learned the Byelorussian language.
Moreover, the Byelorussian language is being used in academic education. There are Belarusian
Language Departments in three Polish universities: the University of Warsaw, the University in
Bialystok and the University of M. Curie-Sklodowska in Lublin.
Byelorussian language is also the language of mass media; there are newspapers being published in Podlasie in the Byelorussian language, as well as radio broadcasts are being aired from
Bialystok and Warsaw.
Unfortunately, the majority of the Byelorussian language users do not consider this language
to be very useful. It largely derives from the limitation of its function in the Republic of Belarus.

352

Nina Barszczewska

Recepcja jêzykowego obrazu rzeczywistoci postradzieckiej...
UWM w Olsztynie
Acta Polono-Ruthenica XIV, 2009
353
ISSN 1427-549X

Artur Bracki
Gdañsk

Recepcja jêzykowego obrazu rzeczywistoci postradzieckiej
w polskich t³umaczeniach ukraiñskiej
prozy postmodernistycznej
We wspó³czesnej literaturze ukraiñskiej nurt postmodernistyczny zajmuje
miejsce szczególne. Mimo ¿e pierwsze utwory, które mo¿na zaliczyæ do tego
nurtu, powsta³y na Ukrainie jeszcze w latach osiemdziesi¹tych minionego wieku,
zwyk³o siê uwa¿aæ, ¿e to w³anie postmodernizm w miejscowym wydaniu sta³ siê
dla literatury ukraiñskiej swoistym wyrazicielem nowych czasów1. Bez w¹tpienia
takie zaczepienie perspektywy  trwa³a opozycja: stare czasy contra nowe czasy 
pozwoli³o na uczynienie z postmodernizmu ukraiñskiego skutecznego narzêdzia
w literackim procesie rozliczania czasów radzieckich.
Mo¿na wymieniæ ca³¹ plejadê wspó³czesnych pisarzy ukraiñskich, których
dzie³a tworz¹ przestrzeñ dyskursu postmodernistycznego w obrêbie literatury
ukraiñskiej2, a s¹ to m.in.: Jurij Andruchowycz, Lubko Deresz, O³eksandr Irwanec, £e Poderwiañski, Taras Prohasko, Swit³ana Pyrka³o, Oksana Zabu¿ko,
Serhij ¯adan, Bohdan ¯o³dak i in. Poszczególne utwory wiêkszoci z nich zosta³y
przet³umaczone na jêzyk polski i s¹ znane szerokiemu krêgowi czytelników, tym
niemniej zawarte w nich obrazy przestrzeni postradzieckiej i mentalnoci jej przy1 W tym kontekcie ciekawie przedstawia siê propozycja nazewnicza Tamary Hundorowy, która
ze wzglêdu na niejasnoæ kryteriów umo¿liwiaj¹cych dopasowanie znanych terminów do ukraiñskiego procesu historycznoliterackiego w swej monografii Óêðà¿íñüêèé ë³òåðàòóðíèé ïîñòìîäåðí
w pierwszym cz³onie tytu³u u¿ywa tyle wymownego, co niejasnego z perspektywy krytyki literackiej pojêcia Ï³ñëÿ÷îðíîáèëüñüêà á³áë³îòåêà (por. Ò. Ãóíäîðîâà, Ï³ñëÿ÷îðíîáèëüñüêà á³áë³îòåêà.
Óêðà¿íñüêèé ë³òåðàòóðíèé ïîñòìîäåðí, Êðèòèêà, Êè¿â 2005). Z kolei Wo³odymyr Moreneæ
u¿ywa nañ okrelenia ïîñòãåíîöèäíèé ïåð³îä (por. Â. Ìîðåíåöü, Ãîëîñ ó ïóñòåë³, Ñëîâî
³ ÷àñ 2006, nr 4, s. 8083). W niniejszej pracy termin literatura postmodernistyczna jest to¿samy z terminem literatura wspó³czesna oraz literatura najnowsza i obejmuje okres po 1991 r.
2 Por. A. Bracki, Kulturowo-jêzykowa specyfika wspó³czesnych ukraiñskich tekstów literackich
 kwestia u¿ycia sur¿yka (na przyk³adzie utworów B. ¯o³daka), [w:] Literatura ukraiñska XIXXX
wieku w kontekcie europejskim, Lublin 2009, s. 237245; ². Äçþáà, Äî ñóäèëèùà íàä
ñóðæèêîì, Óðîê óêðà¿íñüêî¿ 2005, nr 12, s. 1415; ß. Ïîë³ùóê, Ë³í´â³ñòè÷íèé òà
ìåòàë³´â³ñòè÷íèé ôåíîìåí ñóðæèêó (íà ïðèêëàä³ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè), [w:]
Óêðà¿íñüêà ìîâà ñó÷àñí³ñòü  ³ñòîð³ÿ, Seria: Lubelskie Konwersatorium Pogranicze, t. 4, Lublin
2003, s. 267278.
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nale¿nej, a wiêc posiadaj¹cej zdolnoæ prawid³owej deszyfracji tej¿e przestrzeni,
wymagaj¹ osobnego komentarza w odniesieniu do realizacji wspomnianych obrazów w t³umaczeniach na jêzyk polski.
Rzecz¹ oczywist¹ wydaje siê niemo¿noæ idealnego odwzorowania na poziomie
werbalnym obrazów, symboli i znaków przynale¿nych ró¿nym obszarom kulturowym, tym bardziej ¿e poza ewidentnymi odmiennociami na poziomie etnicznym
przestrzeñ postradziecka w obszarze ukraiñskim jest area³em zupe³nie odmiennym,
a byæ mo¿e nawet zupe³nie nieprzystawalnym do area³u polskiego, na którym ZSRR
jedynie po³o¿y³ swój cieñ. Mo¿na jednak wskazaæ miejsca najbardziej newralgiczne
w partiach t³umaczenia, gdzie t³umacz musi siê wykazaæ nie tylko znajomoci¹
sztuki translatorskiej, ale te¿ ogromn¹ wiedz¹ i wyczuciem w zakresie paraleli mentalno-kulturowych. Dotyczy to przede wszystkim opisów zawieraj¹cych obserwacjê
rzeczywistoci i amplifikowanych obrazami z wspomnieñ.
W proponowanym badaniu wykorzystano jedynie trzy teksty (wraz z t³umaczeniami na jêzyk polski): Kult Lubka Deresza3, Riwne/Rowno O³eksandra Irwañca4
oraz Dwanacie krêgów Jurija Andruchowycza5. W trakcie poszukiwañ newralgicznych elementów w warstwie t³umaczeñ uwzglêdniono zachowanie wiernoci
orygina³owi, stopieñ i charakter odejcia od treci orygina³u w elementach nastrêczaj¹cych trudnoci oraz sposób transpozycji obrazów do nowej przestrzeni mentalno-kulturowej, pos³uguj¹cej siê odmiennym leksykonem ze specyficzn¹ semantyk¹.
Do zilustrowania efektów analizy wykorzystano fragmenty tekstów z wychwyconymi elementami wskazuj¹cymi na zastosowanie wspomnianych wy¿ej specjalnych zabiegów translatorskich.
Pierwszy z elementów obejmuj¹cych, jak mo¿na przyj¹æ w pewnym uogólnieniu, problemy z oddaniem specyfiki nazw zawodów, instytucji czy np. lokalnych grup zawodowych jest w istocie zwi¹zany z wyczuciem intencji autora
i odpowiednim przeniesieniem do przestrzeni obcojêzycznego i obcokulturowego
czytelnika. Oto przyk³ady z powieci Lubka Deresza:

3 Ë. Äåðåø, Êóëüò, Êàëüâàð³ÿ, Ëüâ³â 2006; L. Deresz, Kult, przek³ad Marciniak i £azar,
Prószyñski i S-ka, Warszawa 2005 (dalej cytaty wg tych wydañ z podaniem stron w nawiasie).
4 Î. ²ðâàíåöü, Ð³âíå/Ðîâíî (Ñò³íà), Ôàêò, Êè¿â 2006; O. Irwaneæ, Riwne/Rowno, przek³ad
Bry¿ko-Zapór, Prószyñski i S-ka, Warszawa 2006 (dalej cytaty wg tych wydañ z podaniem stron
w nawiasie).
5 Þ. Àíäðóõîâè÷, Äâàíàäöÿòü îáðó÷³â, Âèä. ÷åòâåðòå, Êðèòèêà, Êè¿â 2006; J. Andruchowycz, Dwanacie krêgów, przek³ad Kotyñska, Wyd. Czarne, Wo³owiec 2005 (dalej cytaty wg
tych wydañ z podaniem stron w nawiasie).
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Âèäàâíèöòâî Íàóêîâà äóìêà6 ãîòóº äî äðóêó:
Áàíçàé Þ., Ìîêîøà Ñ. ²ëþñòðîâàíèé ïóò³âíèê ïî öèêëó Êðåáñà
â àëåãîð³ÿõ (Äåðåø 2006: 10).
Wydawnictwo Naukowe przygotowuje do druku:
Banzaj J., Mokosza S. Ilustrowany przewodnik po cyklu Krebsa w alegoriach
(Deresz 2005: 11).
Ùå îäèí, Ðîìêî Ìàëàÿëàì, ñêàçàâ, ùî â³í º ÐÓÍ-â³ð³âöåì ³ âì³º ãðàòè íà
òðóá³ (Äåðåø 2006: 18).
Jeszcze kto inny powiedzia³, ¿e wyznaje RUN-virê* i umie graæ na tr¹bce.
*RUN-vira, Ridna Ukrainska Natioonalna Vira  najwiêksza neopogañska sekta
na Ukrainie (Deresz 2005: 19).
Íàðåøò³ íà ãîðèçîíò³ çÿâèâñÿ çàâó÷. Òîé çäèâîâàíî ñïèòàâ Þðêà (Äåðåø
2006: 21).
Wreszcie na horyzoncie pojawi³ siê dyrektor i zapyta³ Jurka (Deresz 2005: 24).

W zaprezentowanych przyk³adach widoczne s¹ pewne niecis³oci w oddaniu
sygnalizowanej warstwy nazewniczej.
W pierwszym sprawa rozbija siê o pominiêcie nazwy w³asnej wydawnictwa
Naukowa dumka. W to miejsce pojawia siê zagadkowa nazwa (zarówno pod
wzglêdem pisowni, jak i brzmienia  nazwa, która, jak sugeruje pisownia z wielkich liter, powinna byæ nazw¹ w³asn¹, ale de facto ni¹ nie jest) Wydawnictwo
Naukowe. T³umacz, zdaje siê, nie do koñca rozumie ironiê ukryt¹ w tekcie
orygina³u, gdzie nie mówi siê o jakim wydawnictwie naukowym, tylko o konkretnej presti¿owej oficynie Íàóêîâà äóìêà, porównywalnej z polskim PWN.
Wynotowany drugi przypadek to konsekwencja uwag w stosunku do pierwszego cytatu. Tu autor, byæ mo¿e, nazbyt rzetelnie wprowadza do tekstu niezwykle
precyzyjny opis konkretnego od³amu ukraiñskich neopogan, zamiast u¿yæ w³anie
leksemu neopoganin, który dla czytelnika stanie siê jasny bez dodatkowych
informacji. Rzecz¹ odrêbn¹ jest kwestia swoistej atrakcyjnoci leksemów nowych,
nieznanych polskiemu czytelnikowi  wartoæ poznawcza tekstu literackiego, choæ
istotna w ogóle dzie³ literackich, dla postmodernizmu ma sama w sobie znaczenie
raczej marginalne, a wykorzystywana jest przy kreacji niby-wiatów.
Trzeci przyk³ad zawiera b³¹d formalny: çàâó÷ to nie dyrektor szko³y, a wicedyrektor  do tego jeszcze ma on zwykle cile wyznaczony zakres obowi¹zków
(finanse, kszta³cenie, metodyka nauczania itp.). Çàâó÷ jest s³owem-ikon¹ ca³ej
s³owiañskiej czêci rzeczywistoci postradzieckiej oraz wspó³czesnoci bia³oruskiej, rosyjskiej i ukraiñskiej. Zawiera w sobie skondensowany ³adunek informacji,
6 Tu

i dalej w cytowanych fragmentach utworów podkrelenia moje [A.B.].
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który mo¿e byæ nadmiernym baga¿em dla czytelnika, dlatego rezygnacja z jego
objanienia i zast¹pienie innym elementem, przystawalnym do polskiego postrzegania dyrekcji szko³y, wydaje siê byæ uzasadniona.
Odrêbny problem, zdecydowanie czêciej pojawiaj¹cy siê w utworach dwóch
pozosta³ych pisarzy, sygnalizuje nastêpuj¹ca scena:
 Ïð³âºò,  ïî÷àëà âîíà.
 Ïðèâ³ò,  â³äïîâ³â â³í, ïîñì³õàþ÷èñü. Ùî â³í íå ëþáèâ ó ä³â÷àòàõ, òàê öå
òå, êîëè âîíè êàçàëè ïð³âºò ³ ä³ñêàöºêà (Äåðåø 2006: 27).
 Priwjet  zaczê³a.
 Prywit*  odpowiedzia³ dobitnie, umiechaj¹c siê. Najbardziej na wiecie nienawidzi³, jak dziewczêta mówi³y priwjet i diskatjeka.
* ros. priwjet; ukr. prywit  czeæ (Deresz 2005: 29).

T³umacz wydaje siê domylaæ, ¿e czytelnik mo¿e nie do koñca zdawaæ sobie
sprawê z sytuacji jêzykowej na Ukrainie, gdzie procesy interferencyjne miêdzy
jêzykiem ukraiñskim i rosyjskim doprowadzi³y do powstania typu mówienia potocznie nazywanego sur¿ykiem7, bêd¹cego faktycznie werbaln¹ hybryd¹ rosyjskoukraiñsk¹. St¹d dodane w stosunku do tekstu orygina³u s³owo dobitnie na oddanie artyku³owania przez bohatera wypowiedzi wyranie po ukraiñsku oraz u¿ycie
konstrukcji najbardziej na wiecie nienawidzi³, która mia³aby oddawaæ jego
stosunek do osób u¿ywaj¹cych na co dzieñ owej ³amaniny jêzykowej. W oryginale
nie jest to tak silnie eksponowane, mo¿na nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e nie
ma tu mowy o nienawici, a tylko o niechêci8.

7 Nie

wydano jeszcze monografii, opisuj¹cej ca³ociowo wspomniane zagadnienie. Szerzej na
jego temat zob. m.in. À. Áðàöê³, Ñóðæèê  îïèñ ³ âèçíà÷åííÿ ðàìîê ÿâèùà, [w:] Ð. Ðàäèøåâñüêèé (ðåä.), Ñòóä³¿ ç óêðà¿í³ñòèêè, Âèïóñê VII: Ñêàðáè êóëüòóðè  áåçñìåðòÿ íàö³¿,
Êè¿â 2007, s. 132145; A. Bracki Kulturowo-jêzykowa specyfika wspó³czesnych ukraiñskich tekstów
literackich...; Ë. Ìàñåíêî (ðåä.), Óêðà¿íñüêà ìîâà ó ÕÕ ñòîð³÷÷³: ³ñòîð³ÿ ë³íãâîöèäó, Âèä. Ä³ì
ÊÌ Àêàäåì³ÿ, Êè¿â 2005; £. Masenko, Jêzyk i spo³eczeñstwo. Wymiar postkolonialny, Gdañsk
2008.Temat bilingwizmu i dyglosji w kontekcie interferencji jêzykowych podejmuje w Polsce
m.in. E. Lipiñska, Jêzyk ojczysty, jêzyk obcy, jêzyk drugi. Wstêp do badañ dwujêzycznoci, Wyd.
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2003.
8 Stepania Andrusiw w swym artykule Ñòðàõ ïåðåä ìîâîþ ÿê ïñèõîêîìïëåêñ ñó÷àñíîãî
óêðà¿íöÿ (Ñó÷àñí³ñòü 1995, nr 78, s. 147152) mówi o strachu przed jêzykiem jako typie
psychokompleksu wspó³czesnego Ukraiñca, mo¿na by zatem uznaæ, ¿e bohater  nauczyciel-sta¿ysta po prostu czu³ siê le w towarzystwie osób mówi¹cych w taki sposób. Potwierdzeniem takiego
stanu rzeczy mo¿e byæ treæ artyku³u Wasyla Truba, w którym mieszany kod rosyjsko-ukraiñski
(na kszta³t mowy bohaterki) przyrównuje siê do odmiany jêzyka pospolitego, wulgarnego (ros.
ïðîñòîðå÷èå), cechuj¹cej osoby niewykszta³cone  Â.Ì. Òðóá, ßâèùå ñóðæèêó ÿê ôîðìà
ïðîñòîð³÷÷ÿ â ñèòóàö³¿ äâîìîâíîñò³, Ìîâîçíàâñòâî 2000, nr 1, s. 4658.
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Obraz podzielonego miasta Riwne, symbolizuj¹cego zarówno zderzenie teraniejszoci niepodleg³ej Ukrainy z przesz³oci¹ radzieck¹, jak i ci¹g³ej potyczki
miêdzy zrusyfikowanym Wschodem i ukraiñskojêzycznym Zachodem Ukrainy,
pokazuje O³eksandr Irwanec w powieci Riwne/Rowno. Rzeczywistoæ widziana
oczami Szlojmy Ecirwana, urodzonego we wschodniej czêci, a zrz¹dzeniem losu
mieszkaj¹cego w oddzielonej murem czêci zachodniej, to stan ci¹g³ego powracania
do wiata dzieciñstwa i m³odoci, w którym matczyna mi³oæ miesza siê ze
zsowietyzowan¹ mentalnoci¹ otoczenia. Ta kolizja ró¿nych czasoprzestrzeni
i poziomów percepcji jest eksponowana wyranie poprzez ³¹czenie sposobu mylenia obywatela wolnego wiata w konfrontacji z przedstawicielami wiata zza muru.
Âì³ñò êîíâåðòà  ñêëàäåíèé óäâîº àðêóøèê áóðîãî êàíöåëÿðñüêîãî ïàïåðó 
ùå é ïðèë³ïèâñÿ ³çñåðåäèíè. Øàðïíóâøè ñèëüíî, àëå îáåðåæíî, ïèñüìåííèê
Åö³ðâàí òàêè â³ää³ëèâ âíóòð³øíº â³ä çîâí³øíüîãî é ðîçãîðíóâ íàä³ðâàíîãî
àðêóøà, íà ÿêîìó ï³ä øàïêîþ óïðàâë³ííÿ çîâí³øíüî¿ òà âíóòð³øíüî¿ ì³ãðàö³¿,
îäðàçó ï³ñëÿ â³äáèòîãî òèïîãðàôñüêèì ñïîñîáîì ³ çàêðåñëåíîãî ñêîðî÷åííÿ
Óâ. òîâ. ³øîâ òåêñò, íàäðóêîâàíèé íà ìàøèíö³ ç ðîñ³éñüêèì øðèôòîì, òîæ
ë³òåðà å îçíà÷àëà ñàìó ñåáå, à òàêîæ ³ º, à öèôðà 1 âèêîíóâàëà ôóíêö³¿
ë³òåð ³ òà ¿.
Óâ. òîâ. (çàêðåñëåíî) Åö1ðâàí Øëîéìà, ïðîæèâàþ÷èé ó ì. Ðîâíî, çàõ1äíèé
ñåêòîð, âóë. Ïîëóáîòêî, áóä. 8, êâ. 45. Ðîâåíñüêå îáëàñíå óïðàâë1ííÿ
çîâí1øíüî1 òà âíóòð1øíüî1 ì1ãðàö11 íàñåëåííÿ ïîâ1äîìëÿe Âàì, ùî
çã1äíî ç òðèñòîðîíí1ì äîãîâîðîì ïðî ñòàòóñ çàõ1äíîãî ñåêòîðà ì. Ðîâíî òà
â1äïîâ1äíî äî ãðàô1êó ðîáîòè ïðîïóñêíèõ ïóíêò1â Âè ìàåòå ïðàâî íà
1-äåííå (îäíîäåííå) â1äâ1äàííÿ ì. Ðîâíî â ÷åòâåðã 17 âåðåñíÿ ç 10 ãîä. äî
19 ãîä. Ïðîïóñêíèé ïóíêò ¹ 1 íà âóë. Ëåí1íà ïðàöþå ç 10 ãîä.
Ñòàðøèé 1íñïåêòîð Ðîâåíñüêîãî ÎÓÇÂÌÍ
Íåðîçá³ðëèâà çàêîðþ÷êà (²ðâàíåöü 2006: 910).
Wewn¹trz [koperty]  z³o¿ony na pó³ arkusik burego papieru biurowego  i to
sklejony w rodku. Szarpi¹c mocno, ale ostro¿nie pisarz Ecirwan oddzieli³
w koñcu to co wewnêtrzne od tego co zewnêtrzne i rozwin¹³ naderwany papier.
Na nim, pod nag³ówkiem Urzêdu ds. Wewnêtrznej i Zagranicznej Migracji, tu¿
obok nadrukowanego i przekrelonego skrótu Sz. Tow. nastêpowa³ tekst napisany na maszynie z rosyjsk¹ czcionk¹, tak i¿ litera e oznacza³a równie¿ º,
a cyfra 1 pe³ni³a funkcjê ukraiñskich ³ oraz ¿*.
Sz. Tow. (skrelono) Ec1rwan Szlojma,
zameszka³y w m. Rowno, zachodn1 sektor, ul. Po³ubotko 8, m. 45. Roweñsk1 Obwodowy Urz¹d Wewnêtrznej 1 Zagran1cznej M1gracj1 Ludnoc1
zaw1adam1a, ¿e zgodne z trójstronn¹ umow¹ o statuse zachodnego sektora m.
Rowno oraz odpowedn1o do graf1ku pracy posterunków wjazdowych otrzymal1ce prawo do 1-dn1owego (ednodn1owego) pobytu w m. Rowno w czwar-
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tek 17 wrzen1a w godz. 10.0019.00. Posterunek wjazdowy nr 1 na ul. Len1na
pracuje od godz. 10.00
Starszy 1nspektor Roweñskiego OUWZML
Nieczytelny zawijasek (Irwaneæ 2006: 1213).
* Chodzi o ró¿ni¹ce alfabet ukraiñski od rosyjskiego litery º (fon. ie); å (fon.
e); ¿ (fon. ji); ³ (fon. i).

T³umacz zmierzy³ siê w powy¿szym fragmencie z prób¹ odwzorowania doæ
skomplikowanego wycinka rzeczywistoci ukraiñskiej, poniewa¿ w Polsce trudno
sobie wyobraziæ (poza praktyk¹ na poziomie SMS i Internetu) tworzenia dokumentów przy u¿yciu czcionki niezgodnej z polskim alfabetem. Mo¿na by spróbowaæ eksperymentu, np. z alfabetem niemieckim, gdzie ¹ oddawano by poprzez ä,
ê poprzez ë, ³ poprzez ü, sz poprzez ß itd., jednak taki zabieg wytraci³by pierwotne za³o¿enie nieprzystawalnoci grafii dwóch rzekomo blisko spokrewnionych
jêzyków. Ten sam zabieg z wykorzystaniem np. czeskiego alfabetu (analog zale¿noci rosyjsko-ukraiñskiej  bliskie pokrewieñstwo jêzyków) przeniós³by z kolei
rodek ciê¿koci z rozwa¿añ nad rusyfikacj¹ rzeczywistoci wschodniorowneñskiej na przestrzeñ paraleli polsko-czeskich. Wybrana metoda okaza³a siê ca³kiem
przekonywaj¹ca  powsta³ zapis, z którego wynika, ¿e maszyna do pisania nie
zawiera znaku i, a znak e realizuje zarówno po³¹czenie wewn¹trzsylabowe ie, jak
i samo e.
×åðåç êîæåí ³ç äâîõ ïðîïóñêíèê³â íà ñõ³ä, à ì³ñòèëèñÿ âîíè â ì³ñöÿõ
ïåðåòèíó Ñò³íè é âóëèöü Ñîáîðíî¿-Ëåí³íñüêî¿ òà Áàíäåðè-Ìîñêîâñüêî¿,
äîçâîëÿâñÿ íåîáìåæåíèé ³ áåçïåðåøêîäíèé ïðî¿çä ÿê ãðîìàäÿí ÑÐÓ, òàê
³ ãðîìàäÿí Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. Ââàæàëîñÿ, ùî âîíè ïðî¿çäÿòü òðàíçèòîì, ³ öå
ïîëåãøóâàëî âñ³ ïðîöåäóðè. Àëå äëÿ ìåøêàíö³â ñàìîãî Çàõ³äíîãî Ð³âíîãî
³ñíóâàëà âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü îáìåæåíü ³ çàáîðîí,  ìóñèëà æ íàâêîëèøíÿ,
«îòî÷óþ÷à» â íàéïðÿì³øîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà, ÑÐÓ ÿêîñü ïîêàðàòè öèõ
çàïðîäàíö³â-â³äñòóïíèê³â, êîòð³ îêîïàëèñÿ ïðÿìî â íèõ ï³ä íîñîì, ï³ä
ïðèêðèòòÿì âîðîæîãî â³éñüêà. Ùîïðàâäà, â³éñüêî áóëî ïåðåâàæíî
ïîëüñüêèì (îäíà ðîòà äåñàíòíèê³â) ³ çîâñ³ì ëåäü-ëåäü í³ìåöüêèì (âçâîä
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ³ ê³ëüêà îô³öåð³â-êîíñóëüòàíò³â), ùî âò³ì íå
çàâàæàëî êîìïàðò³éí³é ðîâåíñüê³é ãàçåò³ ×åðâîíèé ïðàïîð íàçèâàòè
çàõ³äíèé ñåêòîð ì³ñòà íå ³íàêøå, ÿê îêóïîâàíîþ òåðèòîð³ºþ (²ðâàíåöü
2006: 15).
Przez ka¿dy z dwóch posterunków wjazdowych z zachodu na wschód, które mieci³y siê w miejscach przeciêcia muru z ulicami Sobornej-Leninskiej oraz Bandery-Moskiewskiej, wjazd by³ wolny i nieograniczony przepisami zarówno dla
obywateli SRU, jak i Ukrainy Zachodniej. Zak³adano, ¿e przeje¿d¿aj¹ tranzytem,
co upraszcza³o procedurê. Natomiast samych mieszkañców Riwnego Zachodnie-
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go ogranicza³a ogromna liczba zakazów  musia³a przecie¿ s¹siednia, otaczaj¹ca
je w jak najbardziej dos³ownym sensie tego s³owa, SRU jako ukaraæ tych sprzedawczyków, odszczepieñców, którzy okopali siê tu¿ pod ich nosem, pod os³on¹
wojsk przeciwnika. Co prawda wojsko by³o w wiêkszoci polskie (jedna rota
desantu) i w minimalnej liczbie niemieckie (pluton technicznej s³u¿by i kilku
oficerów konsultantów), ale wcale nie przeszkadza³o to organowi partii komunistycznej, gazecie Czerwony Sztandar, nazywaæ zachodni sektor miasta nie inaczej, jak terytorium okupowanym (Irwaneæ 2006: 1718).

W cytowanym fragmencie narrator przyjmuje niejako punkt widzenia SRU
(wschodniej Ukrainy), jednak w rzeczywistoci siêgniêcie w opisie do s³ów
i wyra¿eñ typowych dla dawnej propagandy radzieckiej obna¿a miesznoæ ca³ej
sytuacji. Autor stosuje zabieg kontrastu w nazewnictwie ulic przepo³owionych
murem, przeciwstawiaj¹c obraz soboru (jako obiektu sakralnego i/albo jednoci
narodowej) obrazowi Lenina (internacjonalizmu i laicyzmu) oraz Stepana Bandery
 niezupe³nie swojego bojownika o niepodleg³oæ Ukrainy obrazowi Moskwy 
rosyjskiej, niezupe³nie swojej stolicy wszystkich narodów ZSRR. W t³umaczeniu zaznacza siê brak konsekwencji w oddaniu nazwy ulicy, pojawiaj¹ siê leksemy
soborna i leninska nieuwzglêdniaj¹ce polskiego s³owotwórstwa (odp. soborowa i leninowska), ale w drugiej parze obok nazwiska Stepana Bandery pojawia
siê spolszczona forma moskiewska. Mimo czytelnych intencji autora, t³umaczenie zdaje siê zaciemniaæ opisany wy¿ej obraz niepotrzebnym wik³aniem tekstu
w transliterowanie leksemów niejako na si³ê. Autor wielokrotnie przypomina
w utworze zbie¿noæ obrazu podzielonego Riwna z podzielonym ongi Berlinem,
st¹d te¿ s³owo Mur (Ñò³íà) pisze wielk¹ liter¹  t³umacz opuszcza ten element,
co w konsekwencji zmienia doæ znacznie ca³ociow¹ wymowê tekstu, w którym
Mur jest wieloznacznym symbolem.
Ç áîêó Ñõ³äíîãî Ð³âíîãî, ÷è òî ïàê Ðîâíî, ÿê çíîâó îô³ö³éíî éìåíóâàëîñÿ
ì³ñòî, â¿çä äî çàõ³äíîãî ñåêòîðà, çà òâåðäæåííÿì óñå òîãî æ îáêîì³âñüêîãî
äðóêîâàíîãî îðãàíó ×åðâîíèé ïðàïîð, áóâ â³ëüíèì ³ ïðàêòè÷íî
íåîáìåæåíèì, ÷èì äîâîë³ ÷àñòî  äâ³÷³-òðè÷³ íà ì³ñÿöü  ìîãëè
êîðèñòóâàòèñÿ âèù³ ïîñàäîâö³ îáêîìó ïàðò³¿ ç äðóæèíàìè, à òàêîæ
ñï³âðîá³òíèêè ñïåöñëóæá  ïî äâîº, àëå áåç äðóæèí. Âîíè ùåäðî îôîðìëÿëè
ñîá³ â³äðÿäæåííÿ äî ÖÊ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Çàõ³äíîãî Ð³âíîãî é ïîò³ì
âèòðà÷àëè äîáîâ³ íà ðîçâàãè òà ïîäàðóíêè, ï³äõàð÷îâóþ÷èñü ó ãîòåëüíèõ
íîìåðàõ ïðèâåçåíèìè ³ç ñîáîþ ðèáíèìè ³ ìÿñíèìè êîíñåðâàìè.
Çàòîâàðþâàëèñÿ âîíè â äåøåâèõ ñóïåðìàðêåòàõ íàâêîëî ñòàä³îíó, ñêóïîâóþ÷è
îäÿã, âçóòòÿ, ïàðôóìè é ìàãí³òîôîíè äëÿ àâòîìîá³ë³â (²ðâàíåöü 2006: 16).
Od strony Rowna Wschodniego  jak znowu zaczêto oficjalnie nazywaæ miasto,
wjazd do zachodniego sektora, wed³ug wspomnianego ju¿ drukowanego organu
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obkomu Czerwony Sztandar, by³ wolny i praktycznie nieograniczony. Oznacza³o to, ¿e mogli korzystaæ z niego dosyæ czêsto  dwa do czterech razy na
miesi¹c  dygnitarze obkomu partii wraz z ma³¿onkami, a tak¿e wspó³pracownicy specs³u¿b  parami, ale bez ¿on. Szczodrze wystawiali sobie delegacje s³u¿bowe, podaj¹c jako cel podró¿y spotkanie z towarzyszami z KC Socjalistycznej
Partii Riwnego Zachodniego, trwonili diety na rozrywki i prezenty, od¿ywiaj¹c
siê w hotelowych pokojach przywiezionymi ze sob¹ rybkami w puszkach i konserwami miêsnymi. Zaopatrywali siê w tanich supermarketach wykupuj¹c odzie¿,
obuwie, perfumy i magnetofony samochodowe (Irwaneæ 2006: 18).

Powy¿szy urywek tekstu ze wzglêdu na zbie¿noæ obrazu niedawnej polskiej
rzeczywistoci z Peweksami, wyjazdami na saksy i przywo¿eniem zza zachodniej zagranicy towarów zakupywanych tam w marketach (zazwyczaj z wyprzeda¿y)
jest na tyle sugestywny, ¿e nawet drobne odstêpstwa od orygina³u nie s¹ w stanie
go zm¹ciæ: w oryginale przepustki wydawane s¹ dwu- lub trzykrotnie na miesi¹c,
a w t³umaczeniu od dwu do czterech razy na miesi¹c, cz³onkowie kierownictwa
obkomu partii (pol. komitetu wojewódzkiego) to w ¿adnym przypadku nie dygnitarze (tych nale¿y odnieæ do poziomu KC), niepotrzebne wydaje siê wprowadzenie
wyra¿enia rybki w puszkach zamiast sugerowanych jednoznaczn¹ wypowiedzi¹
autorsk¹ konserw rybnych (niepotrzebna hipokorystyka). Na uwagê zas³uguje
pominiêcie denazyfikacji Riwne do Rowno  w koñcu tak siê nazywa utwór,
zatem mo¿na przewidzieæ, ¿e w intencji autora przemianowanie miasta Ñõ³äíå
Ð³âíå na Ñõ³äíå Ðîâíî ma okrelony sens. I, rzeczywicie, istota tego zabiegu
polega na trudnym do wychwycenia momencie wytracania przez powieciow¹
Ukrainê Wschodni¹ to¿samoci narodowej i jednoci etnicznej z Ukrain¹ Zachodni¹  Ðîâíî to leksem rosyjski i nic tu nie zmienia dodanie ukraiñskiego przymiotnika. W tak skonstruowanej nazwie pierwiastek ukraiñski jest tylko dodatkiem.
Ñâ³òîâ³ òóðèñòè÷í³ àãåíö³¿ ðîçðîáëÿëè íîâ³ ìàðøðóòè, ÿê³ ïðîëÿãàëè
íàâïðîñòåöü ³ç Áåðë³íà â Ð³âíå, à âæå ïîò³ì  äî Ëüâîâà, Óæãîðîäà,
×åðí³âö³â ÷è ³íøèõ ì³ñòå÷îê ÇÓÐ. Âïåðåä ó ìèíóëå!  çàêëèêàëè ðåêëàìí³
ïðîñïåêòè (²ðâàíåöü 2006: 16).
wiatowe agencje turystyczne opracowywa³y trasy, przewo¿¹c chêtnych prosto
z Berlina do Riwnego i dopiero potem do Lwowa, U¿gorodu, Czerniowców czy
innych miasteczek ZUR. Spiesz siê, przesz³oæ czeka na ciebie!  nawo³ywa³y
reklamowe foldery (Irwaneæ 2006: 19).

W podanym fragmencie niejasna jest intencja gruntownej zmiany treci has³a
reklamowego. W tekcie orygina³u symbolika tej wypowiedzi jest wielop³aszczyznowa w³anie dziêki lakonicznoci  z Berlina, podzielonego swego czasu mu-

Recepcja jêzykowego obrazu rzeczywistoci postradzieckiej...

361

rem, ale te¿ Berlina  stolicy III Rzeszy czy wreszcie Berlina-Tempelhofu 
pierwszego skrawka wolnego wiata dla wielu emigrantów politycznych wycieczka
do Riwnego wcale nie musia³a ³¹czyæ siê z popiechem. Mog³a bardziej ³¹czyæ siê
z obaw¹, któr¹ mia³o niwelowaæ zawo³anie: Âïåðåä!
Podzielone Riwne to rzecz jasna wspomniane ju¿ odniesienie do niedawnej
historii Berlina, ale tak¿e dawny ³ad europejski i wiatowy podzielony ¿elazn¹
kurtyn¹ na Wschód i Zachód. Rozcz³onkowanie na Riwne Zachodnie i Rowno
Wschodnie to równie¿ odwzorowanie antagonizmu: wiadomoæ (mylenie)
wspó³czesne wolne wobec wiadomoci (mylenia) z czasów radzieckich. T³umaczenie z pewnymi mankamentami oddaje z³o¿onoæ obrazu autorskiego w tym
aspekcie, poniewa¿ ma on wymowê doæ uniwersaln¹, czyteln¹ nawet dla tych
osób, które nie znaj¹ wspó³czesnej historii Ukrainy.
Kolejny, zdecydowanie trudniejszy element, odwzorowuj¹cy ukraiñsk¹ rzeczywistoæ postradzieck¹, to problem jêzyka rodzimego po obu stronach muru.
O³eksandr Irwanec nie skupia siê tylko na krytyce wschodnioukraiñskiej, zrusyfikowanej rzeczywistoci, ale pokazuje tak¿e namiastkê normalnoci w koegzystencji
odmian konkretnego jêzyka.
Âîíà ´ðóíòîâíî é ðåòåëüíî âçàëàñü îïàíîâóâàòè óêðà¿íñüêó ìîâó ³ âæå çà
ì³ñÿöü ãîâîðèëà äîâîë³ ïðèñòîéíî, íàâ³òü ³ç ëåãêèì ïîë³ùóöüêèì àêöåíòîì.
Çàòåëåôîíóâàâøè äî Øëîéìè é ïî÷óâøè â³ä Îêñàíè, ùî ÷îëîâ³êà íåìàº
âäîìà, âîíà ìîãëà øîêóâàòè Øëîéìèíó äðóæèíó çàïèòàííÿì òèïó: À êóäè âóí
ïóøîâ? àáî À êóëè âóí ïðèéäå?, àæ ïîêè ó Øëîéìè îñòàòî÷íî óâ³ðâàâñÿ
òåðïåöü ³ íàêàçàâ ²çàáåë³ íå ìàâïóâàòè æ³íîê, ùî ïðîäàâàëè ÷îðíèö³ íà
áàçàð³, à ñëóõàòè ðàä³î é òåëåâ³ç³éíèõ äèêòîð³â (²ðâàíåöü 2006: 18).
Zabra³a siê natomiast gruntownie do nauki jêzyka i ju¿ po miesi¹cu dosyæ przyzwoicie  nawet poleszuckim akcentem  mówi³a po ukraiñsku. Nieraz, dzwoni¹c do Szlojmy i s³ysz¹c od jego ¿ony, ¿e go nie ma, szokowa³a Oksanê pytaniami: A dzie ón poszet? albo A kêdy ón przyñdzie?, a¿ do czasu kiedy Szlojma
do reszty straci³ cierpliwoæ i poradzi³ Izabeli, by przesta³a ma³powaæ przekupki
z miejscowego bazaru, a s³ucha³a radia i telewizji (Irwaneæ 2006: 20).

We wskazanym fragmencie t³umaczowi udaje siê stworzyæ iluzjê lokalnej
odmiany jêzyka poprzez dobór ró¿nych elementów gwarowych i stylizacyjnych
w podobny sposób, jak uczyni³ to W³adys³aw Reymont w Ch³opach. Dialekt
poleski to dowód na mo¿liwoæ istnienia jêzyka ukraiñskiego w naturalnym otoczeniu lokalnej gwary, to zaprzeczenie nieustannej koniecznoci obrony przed
rusyfikacj¹. Obraz Niemki przejmuj¹cej poprzez kontakt z miejscow¹ ludnoci¹
cechy dialektalne w wyuczonym jêzyku ukraiñskim to swoista ukryta drwina
Irwañca z tych rodaków, którzy nie s¹ w stanie opanowaæ jêzyka ukraiñskiego
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i na co dzieñ pos³uguj¹ siê spotworzonym wariantem jêzyka rosyjskiego. Jest to
równie¿ ukryta ironia odnonie do mass mediów, które w kreowanym przez
pisarza Riwnem Zachodnim zatrudniaj¹ (w przeciwieñstwie do rzeczywistoci
ukraiñskiej) spikerów mog¹cych byæ wzorem prawid³owej artykulacji ukraiñskiej.
T³umaczowi udaje siê oddaæ zamys³ autorski.
Niemal po³owê strony 27 przek³adu omawianego utworu zajmuje informacja
t³umacza o ró¿nych elementach sk³adaj¹cych siê na fenomen mowy okrzykniêtej
mianem sur¿yka, o której by³a ju¿ mowa. G³ówny bohater zanurza siê w wiecie
opanowanym przez tê hybrydê jêzykow¹ od razu po przekroczeniu posterunku
prowadz¹cego do Rowna.
 Àëëî! Êàòðóøèí, òè? Ñàì÷óê ãîâîðèòü. Ìè íà Ñòðóòèíñüêîé. Äàâàé ñþäà
âîëæàíó, äî ïîñëºäíüîãî ïîäºçäà. ² ë³ôòà âêëþ÷è, áî øî íàì, ïºøêîì
òîïàòü ç äåâÿòîãî åòàæà? Ó íàñ æå òóò ãîñòü, ³ç çàïàäíîãî ñåêòîðà, â³í ùå
ïîäóìàº, øî â íàñ, ó Ðîâíî, ë³ôòè íå ðàáîòàþòü. Äàâàé! ×åðåç ïÿòü ì³íóò
âèõîäèì (²ðâàíåöü 2006: 32).
 Halo! Katruszyn, to ty? Samczuk mówi. My na Strutyñskiej. Dawaj tu wo³gu, do
posledniej klatki! I windu w³¹cz. Sztoby nam nie dra³owaæ pieszkom z ósmego
eta¿a. U nas tut goæ z zapadnego sektora. Jeszcze pomyli, ¿e u nas w Rownie
windy nie rabotaj¹. Dawaj! Za piêæ minut wychodzimy (Irwaneæ 2006: 33).

Przet³umaczenie powy¿szego fragmentu na jakikolwiek wariant jêzyka polskiego jest po prostu niemo¿liwe, gdy¿ w polskiej przestrzeni werbalnej nie ma
odpowiednika formalnego dla mowy o cechach sur¿yka. T³umacz przyj¹³ zasadê
naladowania mowy o cechach sur¿yka w przek³adzie poprzez wykorzystanie tych
samych elementów, które mo¿na bez trudu dostrzec w tekcie autorskim, czyli
rusycyzmów9 , fleksji rosyjskiej oraz rosyjskich konstrukcji zdaniowych wplatanych w wypowiedzi. Taki sposób oddania w t³umaczeniu poprzez mieszaninê
polsko-rosyjsk¹ specyficznej mieszanki rosyjsko-ukraiñskiej wymaga choæby pobie¿nej znajomoci jêzyka rosyjskiego, jednak nale¿y przyznaæ, ¿e t³umacz uzyskuje tu zamierzony efekt.
Ostatnim przyk³adem zabiegów translatorskich w sferze oddania specyfiki
rzeczywistoci postradzieckiej jest wybrany fragment z powieci Jurija Andruchowycza Dwanacie krêgów.

9 Por. Ò. Êîçíàðñüêèé, Íîòàòêè íà áåðåãàõ ìàêàáðåñîê, Êðèòèêà 1998, nr 5, s. 2429;
ß. Ðàäåâè÷-Âèííèöüêèé, Óêðà¿íà: â³ä ìîâè äî íàö³¿, Â³äðîäæåííÿ, Äðîãîáè÷ 1997;
Ë. Ñòàâèöüêà (ðåä.), Óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêà äâîìîâí³ñòü. Ë³íãâîñîö³îêóëüòóðí³ àñïåêòè,
Óí³âåðñèòåòñüêå âèäàâíèöòâî ÏÓËÜÑÀÐÈ, Êè¿â 2007.
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 Ïëàòíèé òóàëåò! ² ïðîñòî ñèä³òè?  Ìàðëåíà àæ òðîõè ïðèçóïèíèëà
íàìàçóâàííÿ ãóá³â.
 ² ïðîñòî ñèä³òè!  ïðîäîâæèëà àòàêó Ë³ëÿ, çà äàâí³ì çâè÷àºì óñ³õ
ïðàðîäè÷îê óçÿâøèñü ðóêàìè â áîêè.  Íó, òàì ò³ïà ïîðÿäîê ï³ääåðæóâàòè,
æåòîíè ïðîäàâàòè...
 Âñüî ðàâíî öå ðîáîòà,  õèòíóëà ãîëîâîþ âïåðòà Ìàðëåíà.
 À â íàñ íå ðîáîòà? Íº, íó òè ñêàæè  â íàñ íå ðîáîòà?  Ë³ëÿ ñòð³ïíóëà
á³ëåíîþ ãðèâêîþ, íå â³äïóñêàþ÷è âëàñíèõ áîê³â ç âëàñíèõ æå ðóê.  Òàíö³
íàçèâàþòüñÿ! [...] Çíàºì ¿õí³ òàíö³  êîæíîìó ò³ëüêè ïîëàïàòè íà õàëÿâó,
à ÿêùî òî ³ òðàõíóòè íàäóðíÿê! ² âñüî áàáëî êèäàëàì, à íàì... Çíàºø, ñê³ëüêè
íàì ä³ñòàºòüñÿ? (Àíäðóõîâè÷ 2006: 100).
P³atny kibel? I nic, tylko siedzieæ?  Marlena a¿ prawie przesta³a malowaæ usta.
 I nic, tylko siedzieæ!  kontynuowa³a atak Lila, wedle dawnego zwyczaju
wszystkich praprzodkiñ chwyciwszy siê rêkami pod boki.  No, znaczy tam,
porz¹dku pilnowaæ, ¿etony sprzedawaæ
 Wszystko jedno, i to praca  podkrêci³a g³ow¹ uparta Marlena.
 A u nas co, to nie praca? Nie, no sama powiedz, to nie praca?  Lila wstrz¹snê³a bia³¹ grzywk¹, nie wypuszczaj¹c w³asnych boków z tak samo w³asnych r¹k. 
Tañce siê to nazywa! [ ] Te ich tañce, ka¿dy by tylko poobmacywa³ na krzywy
ryj, a jak siê da, to i przelecia³ za bezdurno! I ca³a forsa dla alfonsów, a dla nas
Ty wiesz, ile nam daj¹? (Andruchowycz 2005: 132).

W powy¿szym fragmencie autor nasyci³ tekst leksemami z jêzyka rosyjskiego
oraz zbie¿nego rosyjskiego i ukraiñskiego leksykonu na poziomie mowy potocznej
i wulgaryzmów. Intencj¹ autora nie by³o jednak pokazanie wulgarnoci pañ, które
w dawnym Zwi¹zku Radzieckim okrelano wdziêcznym mianem èíòåðäåâî÷êè,
a wulgarnoæ sytuacji, w której siê znalaz³y. Kluczem do prawid³owego odczytania
przedstawionej sceny jest nadrzêdna rola leksemu-symbolu praca. Ta dochodowa i niewymagaj¹ca wysi³ku jest tak samo upragniona, jak wspominany we wczeniejszej niecytowanej czêci dialogu pobyt w Niemczech, Polsce, Czechach itd.
To w³anie w znienawidzonej pracy, polegaj¹cej na wiadczeniu us³ug towarzyskich, mog¹ zdarzyæ siê tacy, którzy zechc¹ òðàõíóòè íàäóðíÿê (bior¹c pod
uwagê obrzydzenie, z jakim o tym siê opowiada, lepsze wydaje siê t³umaczenie
pukn¹æ za friko). Z kolei o wymarzonej zagranicznej pracy, zmaterializowanej
do obrazu p³atnego szaletu miejskiego, nie powie siê inaczej jak ïëàòíèé òóàëåò
(p³atna toaleta, a nie kibel jak to interpretuje t³umacz, poniewa¿ opisywany
z niechêci¹ musia³by przyj¹æ postaæ rosyjskich leksemów ïàðàøà lub ñîðòèð,
czy te¿ ukraiñskiego wulgarnego leksemu ñðàëüíèê10 ). W analizowanym frag10 Ë.

Ñòàâèöüêà, Óêðà¿íñüêèé æàðãîí. Ñëîâíèê, Êðèòèêà, Êè¿â 2005.
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mencie lekka praca ma byæ te¿ dochodowa, dlatego pojawia siê s³owo áàáëî,
bêd¹ce samo w sobie wariacj¹ popularnego leksemu áàáêè (pot. pieni¹dze). S³owo forsa, która do tego jeszcze jest odbierana, wydaje siê nie oddawaæ stopnia
pragnienia jej posiadania. Tu zdecydowanie bardziej pasuje s³owo szmalec,
bêd¹ce pochodn¹ potocznego wyrazu szmal. Wskazane tu inne roz³o¿enie akcentów w warstwie leksyki ekspresywnej w sposób zdecydowany zmienia obraz
dwóch konwersuj¹cych pañ, wysuwaj¹c na pierwszy plan ich zdeterminowanie
do wyrwania siê na zachód, gdzie mo¿na zarabiaæ w dowolny sposób, a dopiero
na drugim miejscu  ich kulturê konwersacji.
*
Recepcja jêzykowego obrazu rzeczywistoci w t³umaczeniach dzie³ literackich
zawsze zale¿na jest od intencji t³umacza. Jego rola nie sprowadza siê tylko do
mo¿liwie wiernego oddania treci utworu, ale równie¿ staje siê interpretacj¹ transponowanych obrazów. Rzeczywistoæ postradziecka, uchwycona w ukraiñskiej
prozie postmodernistycznej, jest niezwykle trudnym obiektem do t³umaczenia.
Problem polega nie tylko na nieprzystawalnoci rzeczywistoci opisanej w dziele
i tej, do której t³umaczenie ma tê obc¹ rzeczywistoæ przenieæ. Istot¹ trudnoci
w g³êbokiej recepcji jêzykowego obrazu obcej rzeczywistoci, jest jej niepowtarzalnoæ, zamkniêta w leksykonie, specyficznych wyra¿eniach i okreleniach nie
maj¹cych analogu w innych leksykonach. W takim uk³adzie t³umacz zmuszony
jest do budowania od podstaw szablonu myli zachowañ i postaw g³ównych
bohaterów, które jednoczenie pasuj¹ do wizji autorskiej orygina³u oraz s¹ do
zaakceptowania przez czytelników.
Ðåçþìå
Ðåöåïöèÿ ÿçûêîâîé êàðòèíû ïîñòñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè â ïîëüñêèõ ïåðåâîäàõ
ïðîçû óêðàèíñêîãî ïîñòìîäåðíèçìà
Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå òðóäíîñòåé â ïðî÷òåíèè è òðàíñïîçèöèè
ëèòåðàòóðíîãî êîäà ïðè ïîìîùè ÿçûêîâûõ èíñòðóìåíòîâ èíîãî îáùåñòâåííî-êóëüòóðíîãî
ïðîñòðàíñòâà. Íà îñíîâàíèè ðÿäà ïðîèçâåäåíèé èç ðóñëà ïðîçû óêðàèíñêîãî ïîñòìîäåðíèçìà,
à òàêæå èõ ïåðåâîäîâ íà ïîëüñêèé ÿçûê äàíà çàðèñîâêà íàèáîëåå ïðîáëåìàòè÷íûõ ìåñò
â ïîâåñòâîâàòåëüíîé è äèàëîãîâîé ñôåðå, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò îñíîâíóþ ñëîæíîñòü ïðè
ñîçäàíèè ëèòåðàòóðíîãî ïåðåâîäà. Ñòàòüÿ ñîäåðæèò ðÿä áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê íà
íîâåéøèå ðàáîòû, êàñàþùèåñÿ äàííîé òåìû.
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Summary
Reception of linguistic picture of postsovietical reality in Polish translations of Ukrainian
postmodernism prose
The article is grouped on the problem of complication in that, to read and transposition of literary
code at the use of linguistic supplies of other area of social and culture. On the basis of row of works
from the flow of Ukrainian postmodernism prose and also their translating into the Polish language an
essay is presented of most neuralgic areas in a narrative and dialog layer, which draw of very
complication at creation of literary translation. The article is bandaged by the row of bibliographic
notes, tangent to newest works which interpret about the titled problem.
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Sufiksalne derywaty przymiotnikowe z prefiksem íå-
we wspó³czesnym jêzyku ukraiñskim
W jêzyku ukraiñskim prefiks íå- wykazuje szerok¹ ekspansywnoæ w tworzeniu derywatów przymiotnikowych z dominacj¹ typu afiksalnego. Poni¿ej s³owotwórczej analizie zosta³y poddane pochodne sufiksalne z wy³¹czeniem najliczniejszej formacji jednostek z formantem -í-, szczegó³owo opisane i zanalizowane
w artykule Derywaty przymiotnikowe z prefiksem íå- i sufiksem -í- (-íí-) we
wspo³czesnym jêzyku ukraiñskim1.
Wród formacji sufiksalnych z íå- prefiksalnym przymiotniki z formantem
-ëèâ- stanowi¹ grupê najliczniej reprezentowan¹, bo wariant ten wystêpuje w oko³o
100 derywatach w jêzyku ukraiñskim2. Derywaty z formantami -ëèâ- (-èâ-) wyra¿aj¹ zaprzeczenie lub przeciwstawienie tych w³aciwoci psychicznych cz³owieka
oraz fizycznych materia³u, które nazywa wyraz bazowy. Przymiotniki tego typu
s³owotwórczego najczêciej derywowane s¹ od podstawy czasownika okrelaj¹cego
wykonanie czynnoci czy podleganie stanowi, a derywaty z wyk³adnikiem íå- charakteryzuj¹ osoby nie posiadaj¹ce sk³onnoci zawartych w rdzeniu motywuj¹cym,
np.: íåáîÿçëèâèé (áîÿòèñÿ), íåäáàéëèâèé (äáàòè), íåæóðëèâèé (æóðèòèñÿ),
íåïîñï³øëèâèé (ïîñï³øàòè), íåïàìÿòëèâèé (ïàìÿòàòè), íåäîãàäëèâèé
(äîãàäàòèñÿ, äîãàäóâàòèñÿ), íåâèãàäëèâèé (âèãàäàòè), íåëÿêëèâèé (ëÿêàòèñÿ).
Nieliczne przymiotniki z tym wariantem derywowane s¹ od podstaw rzeczownikowych i tworz¹ dwa semantyczne podtypy:
a) który nie charakteryzuje siê tym, co nazywa podstawa, np.: íåïðàâäèâèé
(ïðàâäà), íåêðàñèâèé (êðàñà), íåâðîäëèâèé (âðîäà);
b) który nie posiada cech, jakie nazywa podstawa, np.: íåìèëîñòèâèé (ìèë³ñòü),
íåçëîáèâèé (çëîáà), íåæóðáëèâèé (pot. æóðáà), íåñì³ëèâèé (ñì³ë³ñòü),
íåæàë³ñíèé (æàë³ñòü).
1 Wschód  Zachód. Pogranicze kultur, S³upsk 2007, s. 302305.
2 Wszystkie przyk³ady derywatów zosta³y zaczerpniête ze Ñëîâíèêà

òîìàõ (dalej jako SUM), Êè¿â 1970.

óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â 11-òè
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Przymiotniki z sufiksem -ëèâ- derywowane s¹ czêciej od podstaw rzeczowników prostych, np.: íåêîðèñëèâèé (êîðèñòü), íåâðîäëèâèé (âðîäà),
íåçã³äëèâèé (çãîäà), rzadziej motywowanych, np.: -îá- íåçëîáëèâèé (çëîáà), jak
równie¿ od rzeczowników pochodzenia czasownikowego, np.: íåãí³âëèâèé (ãí³â),
íåâèìîãëèâèé (âèìîãà), íåäîâ³ðëèâèé (äîâ³ðÿ), íåçðàäëèâèé (çðàäà),
íåîñóäëèâèé (îñóä).
W omawianej formacji jest kilka derywatów pochodnych od podstaw przymiotników niezaprzeczonych, np.: íåêì³òëèâèé (êì³òëèâèé), íåçè÷ëèâèé
(çè÷ëèâèé), íåââ³÷ëèâèé (ââ³÷ëèâèé), íåïðîçîðëèâèé (ïðîçîðëèâèé),
íåâàæëèâèé (âàæëèâèé), íå÷óòëèâèé (÷óòëèâèé), íåìîæëèâèé (ìîæëèâèé).
W jêzyku ukraiñskim niektóre przymiotniki z íå- prefiksanym i cz¹stk¹ -ëèâposiadaj¹ odpowiedniki z innymi formantami, por.: íåïîñï³øëèâèé 
íåïîñï³øíèé, íåîùàäëèâèé  íåîùàäíèé, íåáîÿçëèâèé  íåáîÿçêèé,
íåäáàéëèâèé  íåäáàëèé.
Przeprowadzona analiza wykaza³a, i¿ pochodne sk³onnociowe z sufiksem
-ëèâ- nie s¹ derywowane od podstaw rzeczowników o znaczeniu przedmiotowym.
Uwzglêdniaj¹c kryterium ilociowe, kolejn¹ grupê sufiksalnych pochodnych
przymiotnikowych stanowi¹ derywaty z formantem -èì-. Formacja ta liczy oko³o
35 wyrazów w wiêkszoci z odczasownikowymi podstawami. W gramatyce jêzyka rosyjskiego czytamy, i¿ przymiotniki z sufiksem -èì- oraz íå- prefiksalnym
maj¹ znaczenie íå ñïîñîáíûé ïîäâåðãíóòüñÿ äåéñòâèþ, íàçâàííîìó
ìîòèâèðóþùèì ñëîâîì, èëè ïðîèçâåñòè ýòî äåéñòâèå3 . Ze wzglêdu na charakter znaczenia przymiotniki zaprzeczone z tym sufiksem informuj¹ o niemo¿liwoci wykonania czynnoci lub niemo¿liwoci poddania siê czynnoci bêd¹cej
desygnatem czasownika podstawy, np.: íåçãëèáèìèé, íåâëîâèìèé, íåâãàñèìèé,
íåä³ëèìèé, íåðóøèìèé, íåñõîäèìèé. W charakterze podstaw motywuj¹cych
wykorzystywane s¹ czasowniki dokonane i niedokonane, prefiksalne i bezprefiksalne, por.: íåâèêîðåíèìèé, íåâìîëèìèé, íåçáîðèìèé, íåçðèìèé, íåñîêðóøèìèé.
Do formacji tej wszed³ jeden przymiotnik derywowany od rdzenia rzeczownika osobowego typu íåëþäèìèé, który obok znaczenia atrybutywnego  ten, kto
unika towarzystwa ludzi, samotnik, posiada dodatkow¹ semantykê lokatywn¹ 
miejscowoæ, gdzie nie ma ludzi.
W jêzyku ukraiñskim niektóre przymiotniki z formantem -èì- posiadaj¹ paralelne formy sufiksalne z sufiksem -í- (-íí-), por.: íåïîãàñèìèé  íåïîãàñíèé,

3 Ãðàììàòèêà

ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, ïîä ðåä. Í.Þ. Øâåäîâîé, Ìîñêâà 1970, s. 203.
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íåâòîìèìèé  íåâòîìíèé, íåâ³ää³ëèìèé  íåâ³ää³ëüíèé, íåñòåðïèìèé 
íåñòåðïíèé, íåïðèìèðèìèé  íåïðèìèðåííèé, íåïðîñòèìèé  íåïðîùåííèé.
Kolejna formacja to derywaty z formantem -îâ- i jego wariantami -åâ- (-ºâ-).
W jêzyku ukraiñskim jest to formacja nieliczna, w sumie oko³o 20 przyk³adów.
Przymiotniki te derywowane s¹ od podstaw rzeczowników nazywaj¹cych pojêcia
abstrakcyjne, np.: íåîáîâÿçêîâèé, íåòèïîâèé, íåñóòòºâèé. Wynotowa³ymy
ze Ñëîâíèêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (SUM) trzy derywaty z podstaw¹ rzeczownika
o znaczeniu przedmiotowym, konkretnym, w tym dwa rzeczowniki nieosobowe
i jeden osobowy: íåâ³éñüêîâèé (â³éñüêî)  cywilny, íåïàðîâèé (ïàð  nieu¿ytek,
ugór), íåìåòàëåâèé (ìåòàë). Rzeczowniki derywuj¹ce przymiotnik mog¹ byæ
motywowane i proste. Przyk³ady derywatów o podstawach niemotywowanych:
a) rodzaju mêskiego: íåñîðòîâèé (ñîðò  gatunek), íåñêëàäîâèé (gram.,
ñêëàä  sylaba), íåòèïîâèé (òèï  typ);
b) rodzaju ¿eñskiego: íåíàóêîâèé (íàóêà), íåñóòòºâèé (ñóòü  treæ, sentencja), íåñòàòåâèé (ñòàòü  p³eæ, ò:ò).
Formacja z íå- prefiksalnym oraz formantem -ºâ- posiada jeden przymiotnik,
w którym podstawa rzeczownika motywuj¹cego jest rodzaju nijakiego: íåæèòòºâèé
(æèòòÿ  ¿ycie).
W klasie derywatów motywowanych wystêpuj¹ najczêciej substantywa
sufiksalne rodzaju mêskiego z formantem -ê- (-îê-), np.: íåïðèáóòêîâèé
(ïðèáóòîê  zysk, dochód), íåîáîâÿçêîâèé (îáîâÿçîê  obowi¹zek). Odnotowa³ymy w SUM jeden derywat przymiotnikowy tworzony od rdzenia przys³ówka
typu íåîäíàêîâèé.
W derywatach íåäîêàçîâèé (äîêàç), íåïðèçîâèé (ïðèçîâ) za podstawê motywuj¹c¹ pos³u¿y³y rzeczowniki odczasownikowe.
Derywaty z formantem -ê- (-îê-) s¹ grup¹ licz¹c¹ oko³o 30 formacji. Pochodne z tymi formantami okrelaj¹ brak pewnych fizycznych w³aciwoci przedmiotów lub sk³onnoci ludzkich, np.: íåæàðêèé, íåëåãêèé, íåñîëîäêèé, íåáîÿçêèé,
íåãîâ³ðêèé, íåòÿìêèé. W formacji dominuj¹ motywacje od przymiotników niezaprzeczonych, por.: íåøèðîêèé (øèðîêèé), íåâèñîêèé (âèñîêèé), íåòîíêèé
(òîíêèé), íåð³äêèé (ð³äêèé), íåøâèäêèé (øâèäêèé).
Czêsto w charakterze podstaw derywacyjnych wystêpuj¹ czasowniki, które
w procesie derywacji trac¹ koñcow¹ tematyczn¹ samog³oskê oraz podlegaj¹ alternacjom samog³oskowym, np.: íåêîâêèé (tech.)  którego nie mo¿na kuæ, hartowaæ; íåëåòêèé (chem.) który nie ma w³aciwoci szybkiego wyparowywania;
íåïëàâêèé  nie posiadaj¹cy w³aciwoci topienia siê przy niskiej temperaturze;
íåäîð³êèé  z wad¹ wymowy, íåãîâ³ðêèé  ma³omówny; íåãíó÷êèé  1. nie
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posiadaj¹cy giêtkoci, 2. (przen.) w znaczeniu atrybutywnym, osoba trudno
przystosowuj¹ca siê do nowych warunków; niegiêtki.
W jêzyku ukraiñskim z formacji z sufiksem -ê- mo¿na wyodrêbniæ kilka
derywatów z rdzeniem motywacyjnym rzeczownika odwerbalnego, np.:
íåãîì³íêèé (ãîì³í), íåïîâîðîòêèé (ïîâîðîò). Przymiotnik íåçèìîñò³éêèé to
z³o¿enie typu rzeczownikowo-przymiotnikowego charakteryzuj¹ce brak w³aciwoci rolin przystosowania siê do niesprzyjaj¹cych warunków zimowych. Derywat íåïîîäèíîêèé stanowi wyj¹tek w tej klasie przymiotników, poniewa¿ za jego
bazê derywacyjn¹ pos³u¿y³ liczebnik jeden (îäèí) oraz przedrostek -ïî-.
Specyficzn¹ grupê pod wzglêdem semantycznym w formacji z sufiksem -êi prefiksem íå- reprezentuj¹ tzw. przymiotniki parametryczne derywowane od
bazowych przymiotników niezaprzeczonych, w których cz¹stka zaprzeczona íåwprowadza znaczenie przeciwieñstwa z odcieniem umiarkowania lub znaczenie
nieostrego kontrastu4, np.: íåëåãêèé  stosunkowo ciê¿ki; íåáëèçüêèé  dosyæ
daleki; íåäàëåêèé, íåâàæêèé, íåâèñîêèé.
Derywaty z formantem -ñüê- (-öüê-). W jêzyku ukraiñskim pod wzglêdem
frekwencji przymiotniki z sufiksem -ñüê- (-öüê-) i prefiksem íå- s¹ najmniej liczn¹
klas¹. W SUM zarejestrowano jedynie oko³o 10 takich przymiotników. Sufiks -ñüê(-öüê-) i prefiks íå- derywuj¹ od nazw atrybutywnych przymiotniki o znaczeniu to,
co nie jest charakterystyczne, w³aciwe temu, co nazywa podstawa motywuj¹ca.
Jest to typ produktywny w sferze podstaw rzeczowników osobowych.
Derywaty z sufiksem -ñüê- (-öüê-) motywowane s¹ rzeczownikami rodzaju
mêskiego, np.: íåïðèÿòåëüñüêèé (ïðèÿòåëü), íåãîñïîäàðñüêèé (ãîñïîäàð),
íåçàìîæíèöüêèé (çàìîæíèê), íåòîâàðèñüêèé (òîâàðèø).
W derywacie íåòîâàðèñüêèé w wyniku tworzenia formy przymiotnikowej
nast¹pi³o na³o¿enie siê dwóch s¹siednich morfemów, czyli spó³g³oski nale¿¹cej do
tematu i spó³g³oski sufiksu -ñüê- òîâàðèø « ñüê ê³íöåâèé ïðèãîëîñíèé
îñíîâè [ê], àáî [ö], [÷], [õ], [ø], [ñ], [ã], [æ], çá³ãàþòüñÿ ç³ çâóêîì [ñ] ñóô³êñ³â
-ñüê-, -ñòâ-. Òóò â³äáóâàºòüñÿ âçàºìîä³ÿ ìîðôåì, çëèòòÿ, ñâîºð³äíèé ñïëàâ,
ùî äàº ÿê³ñíî íîâèé ïðèãîëîñíèé [ç] àáî [ñ], [ö], [ç], ÿêèé â îäíàêîâ³é
ì³ð³ íàëåæèòü äî îáîõ ñóñ³äí³õ ìîðôåì, ùî ïðèâîäèòü äî óòâîðåííÿ
óñ³÷åíèõ ìîðôåì ïðè ïîä³ë³ ñë³â5.
Pozosta³e derywaty tej kategorii to íåñâ³òñüêèé, íåëþäñüêèé, íåïðîëåòàðñüêèé,
íåïðîòèâëåíñüêèé.
4 J.D Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne rodki jêzyka, Wroc³aw  Warszawa 
Kraków 2000, s. 288.
5 Ë.Ì. Ïîëþãà, Ìîðôåìíèé ñëîâíèê, Êè¿â 1983, s. 7.
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Kolejna formacja to derywaty z formantem imies³owowym -ë-. W SUM
zanotowanych jest oko³o 40 przymiotników z prefiksem íå- oraz sufiksem -ëo znaczeniu nie znajduj¹cy siê w stanie wywo³anym w wyniku dzia³ania desygnatu czasownika bazowego, np.: íåñòèãëèé, íåä³éøëèé, íóçãàñëèé, íåîñ³ëèé.
Najczêciej tego rodzaju formacje dewerbalne z sufiksem -ë- funkcjonuj¹ jako
imies³owy, które podlegaj¹ masowo adiektywizacji.
Derywaty te tworzone s¹ od rdzeni czasowników nieprzechodnich. Pod
wzglêdem strukturalnym werbatiwa derywuj¹ce przymiotniki posiadaj¹ formê prost¹, np.: íåáóâàëèé, íåâì³ëèé, íåäáàëèé, íåæèëèé, íåçð³ëèé, íåñï³ëèé i prefiksaln¹, np.: íåçðîçóì³ëèé, íåäîðîñëèé, íåçàãîð³ëèé, íåðîçöâ³ëèé, íåïðîõîëîëèé,
íåçãàñëèé, íåä³éøëèé, íåðîçïóêëèé. Analiza formacji z sufiksem -ë- pozwala
stwierdziæ, i¿ formant -ë- ma znaczenie komunikatywne i derywuje przymiotniki
czynnociowe oraz potencjalne.
Derywaty z sufiksem -ë- oraz z prefiksami íå- i äo- wskazuj¹ na proces
niezakoñczonej czynnoci lub nieca³kowite podleganie stanowi, por.: íåäîãíèëèé
 który nie uleg³ ca³kowitemu zgniciu; íåäîðîñëèé  1. który jeszcze nie
dorós³, 2. który nie osi¹gn¹³ normalnego wzrostu; íåäîçð³ëèé  1. który jeszcze nie dojrza³, 2. (przen.) ostatecznie nie zosta³ uformowany, nieskoñczony;
íåäîòë³ëèé  który nie spali³ siê ca³kowicie. W formacji z formantem -ëodnotowa³ymy jeden przymiotnik z³o¿ony. Jest to z³o¿enie przys³ówka i czasownika w s³owie íåäîâãîòðèâàëèé  taki, który trwa krótki czas.
Kolejna grupa jednostek imies³owowego pochodzenia to derywaty z formantami -ó÷- (-þ÷-), -à÷- (-ÿ÷-), -óù- (-þù-), które stanowi¹ ponad 50 przyk³adów.
Najnowsze analizy jêzykoznawców wykaza³y, i¿ owe imies³owy substantywne,
które pojawi³y siê w jêzyku ukraiñskim w analogii do jêzyka rosyjskiego, wspó³czenie wypierane s¹ przez formy z sufiksami rodzimymi6.
Jako przymiotniki derywaty z formantami -ó÷- (-þ÷-), -à÷- (-ÿ÷-), -óù- (-þù-)
funkcjonuj¹ w znaczeniu przenonym. Przymiotniki zawieraj¹ce temat werbalny
i wymienione sufiksy maj¹ znaczenie odnosz¹cy siê do dzia³ania nazwanego
podstaw¹ motywuj¹c¹. Najczêciej jako podstawa derywacyjna wystêpuj¹ czasowniki proste nieprzechodnie lub o nieprzechodnim znaczeniu, np.: íåçãàñàþ÷èé,
íåçðÿ÷èé, íåáàëàêó÷èé, íåñòóõàþ÷èé, íåêë³ïàþ÷èé, íåïóòÿùèé, íå³ìó÷èé,
íåâèäþùèé, íåâãàâóùèé, íåãîðþ÷èé, íåìîâëÿùèé, íåáëèñêó÷èé, íåëèíþ÷èé,
íåòàíó÷èé. W jêzyku ukraiñskim wiele form imies³owowych z tymi sufiksami
ulega substantywizacji.
6 À.Î. Ñòèøîâ, Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ëåêñè÷íîãî ñêëàäó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ê³íöÿ ÕÕ ñò.,
Ìîâîçíàâñòâî 1999, nr 1, s. 9.
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W jêzyku ukraiñskim derywaty z sufiksem -àëüí- nale¿¹ do ma³o produktywnych, oscyluj¹ w granicach 8 jednostek. Jeden wyraz pochodny z tej grupy mo¿na
wyprowadziæ od rdzenia werbalnego: íåïðîìîêàëüíèé  który nie przepuszcza
wilgoci. Drugi typ ukraiñskich derywatów z sufiksem -àëüí- to przymiotniki
pochodzenia imies³owowego utworzone od podstaw rzeczowników zapo¿yczonych íåìàòåð³àëüíèé, íåðàö³îíàëüíèé, íåïðîïîðö³îíàëüíèé, íåíàòóðàëüíèé.
Pochodny przymiotnik íåíîðìàëüíèé, obok podstawowego znaczenia nomina
essendi, dysponuje znaczeniem atrybutywnym charakteryzuj¹cym cz³owieka chorego psychicznie.
W jêzyku ukraiñskim derywaty z innymi formantami oraz prefiksem íåwystêpuj¹ sporadycznie. W SUM znajdujemy kilka przymiotników z nastêpuj¹cymi sufiksami: -óâàò- (íåâèíóâàòèé, íåäîð³êóâàòèé, íåäîóìêóâàòèé); -îì(íåâ³äîìèé, íåâàãîìèé, íåäîâ³äîìèé); -èñò- (íåçàéìèñòèé, íåáàðâèñòèé);
-î÷í- (íåâæèòî÷íèé); -àò- (íåæîíàòèé); -è÷í- (-³÷í-) (íåäåìîêðàòè÷íèé,
íåä³àëåêòè÷íèé, íåàíòàãîí³ñòè÷íèé, íåã³ã³ºí³÷íèé); -îâèò- (íåãîðäîâèòèé);
-å÷ê- (íåäàëå÷êèé); -î÷- (íåä³âî÷èé, íåðîáî÷èé); -ÿ÷- (íåäèòÿ÷èé); -ÿí(íåâ³òðÿíèé, íåëþäÿíèé); -íÿí- (íåñëóõíÿíèé).
Opis i analiza derywatów sufiksalnych, które by³y przedmiotem niniejszego
artyku³u, sk³aniaj¹ do przytoczenia nastêpuj¹cych wniosków:
1. Rozpatrywane pochodne afiksalne ze wzglêdu na podstawy motywacyjne
mo¿na podzieliæ na dwie podstawowe grupy, których motywacja zosta³a wyprowadzona od podstaw imiennych oraz werbalnych motywowanych i prostych.
2. Derywowane podstawy rzeczownikowe nale¿¹ do kategorii motywowanych i prostych funkcjonuj¹cych w dwóch rodzajach gramatycznych: mêskim
i ¿eñskim. Wiêksz¹ ekspansywnoæ w tworzeniu derywatów sufiksalnych wykazuj¹ bazy motywowane, najczêciej sufiksalne.
3. W jêzyku ukraiñskim funkcjonuje nieliczna klasa tzw. derywatów polimotywacyjnych o podwójnej motywacji, tworzenie których mo¿na wyprowadziæ od
odpowiedniego przymiotnika bezprefiksalnego lub rdzenia rzeczownikowego.
4. Liczn¹ formacjê stanowi¹ pochodne motywowane czasownikiem w formie
dokonanej i niedokonanej. Dla tej klasy tak¿e charakterystyczne jest zjawisko
wielomotywacyjnoci. Znacznie mniejsz¹ produktywnoæ zaobserwowano wród
baz derywacyjnych odadiektywnych.
5. W jêzyku ukraiñskim liczna grupa derywatów sufiksalnych dysponuje supletywnymi formami sufiksalnymi lub paradygmatycznymi.
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Ðåçþìå
Ñóôôèêñàëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå äåðèâàòû ñ ïðåôèêñîì íå- â ñîâðåìåííîì
óêðàèíñêîì ÿçûêå
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé àíàëèç ïðèëàãàòåëüíûõ
äåðèâàòîâ ñ ïðåôèêñîì íå- â óêðàèíñêîì ÿçûêå. Ðàññìàòðèâàëèñü -ëèâ-, -èì-, -åâ- (-ºâ-), -ê(-îê-, -åê-), -ñüê- (-öüê-), -ë-, -ó÷- (-þ÷-), -à÷- (-ÿ÷-), -óù- (-þù-). Ïðîâåäåííûé àíàëèç
ïîçâîëèë ñäåëàòü íèæåñëåäóþùèå âûâîäû:
1. Ó÷èòûâàÿ ìîòèâàöèîííûå îñíîâû, ðàññìàòðèâàåìûå àôôèêñàëüíûå ïðîèçâîäíûå
ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå îñíîâíûå ãðóïïû, ìîòèâèðîâêà êîòîðûõ áûëà ââåäåíà â èìååíûå
îñíîâû, à òàêæå âåðáàëüíûõ ìîòèâèðîâàííûõ è ïðîñòûõ.
2. Cóùåñòâèòåëüíûå îñíîâû ïðèíàäëåæàò ê êàòåãîðèè ìîòèâèðîâàííûõ è ïðîñòûõ,
ôóíêöèîíèðóþùèõ â äâóõ ãðàììàòè÷åñêèõ ðîäàõ: ìóæñêîì è æåíñêîì. Áîëüøóþ
ýêñïàíñèâíîñòü â ñîçäàíèè ñóôôèêñàëüíûõ äåðèâàòîâ ïðîÿâëÿþò ìîòèâèðîâàííûå áàçû
îñíîâû, ÷àùå âñåãî ñóôôèêñàëüíûå.
3. Â óêðàèíñêîì ÿçûêå ôóíêöèîíèðóåò íåìíîãî÷èñëåííûé êëàññ, òàê íàçûâàåìûõ
ïîëèìîòèâàöèîííûõ äåðèâàòîâ ñ äâîéíîé ìîòèâèðîâêîé, îáðàçîâàíèå êîòîðûõ ìîæíî âûâåñòè
èç ñîîòâåòñòâóþùåãî áåñïðåôèêñíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî èëè ñóùåñòâèòåëüíîãî êîðíÿ.
Â óêðàèíñêîì ÿçûêå ìíîãî÷èñëåííàÿ ãðóïïà ñóôôèêñàëüíûõ äåðèâàòîâ ðàñïîëàãàåò
ñóïïëåòèâíûìè ñóôôèêñàëüíûìè ëèáî ïàðàäèãìàòè÷åñêèìè ôîðìàìè.

Summary
Suffixal adjectival derivatives with a íå- prefix in the modern Ukrainian language
This article presents a word formation analysis of adjectival derivatives with a íå- prefix in the
Ukrainian language. Derivatives with the following formants are discussed: -ëèâ-, -èì-, -åâ- (-ºâ-),
-ê- (-îê-, -åê-), -ñüê- (-öüê-), -ë-, -ó÷- (-þ÷-), -à÷- (-ÿ÷-), -óù- (-þù-). The conducted analysis
allows for the following conclusions:
1. With regard to derivative bases, the discussed affixal derivatives can be divided into two
basic groups, whose motivation is derived from nominal and verbal derivative bases and roots.
2. Derived noun bases fall into the categories of derivative bases and roots, functioning in two
grammatical genders: masculine and feminine. A greater expansiveness in forming suffixal derivatives is indicated by derivative bases, mostly suffixal ones.
3. In the Ukrainian language, there is a small group of the so-called polymotivational derivatives
with a double motivation, whose formation can be derived from a particular non-prefix adjective
or a noun stem.
In the Ukrainian language, a numerous group of suffixal derivatives has suppletive suffixal
or paradigmatic forms.
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Êîìóí³êàòèâíî-ôóíêö³îíàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
óêðà¿íñüêèõ ðåêëàìíèõ ñëîãàí³â
Ìåòîþ ñòàòò³ º àíàë³ç óêðà¿íñüêèõ ðåêëàìíèõ ñëîãàí³â â àñïåêò³ òåîð³¿
ìîâëåííºâèõ àêò³â, à òàêîæ õàðàêòåðèñòèêà òåêñò³â ðåêëàìè íà ôîí³
êîíâåðñàö³éíèõ ìàêñèì Ï. Ãðàéñà. Ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ ñòàíîâëÿòü ðåêëàìí³
ãàñëà, ç³áðàí³ ïðîòÿãîì 3 ðîê³â (20042007). Ïîõîäÿòü âîíè ç óêðà¿íñüêî¿
ïðåñè, ðàä³î òà ³íòåðíåò-ñòîð³íîê.
Àíàë³ç ðåêëàìíèõ ñëîãàí³â çà òåîð³ºþ àêò³â ìîâè îáîâÿçêîâî òðåáà
ðîçïî÷àòè ç ðîçãëÿäó ïîíÿòòÿ ðåêëàìíîãî äèñêóðñó. Îòæå, Ô. Ñ. Áàöåâè÷ ó
ñâî¿é ìîíîãðàô³¿, ïðèñâÿ÷åí³é äîñë³äæåííþ êîìóí³êàòèâíî¿ ë³íãâ³ñòèêè1,
ïîÿñíþº òåðì³í äèñêóðñó ÿê òèï êîìóí³êàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîâëåííºâèé
ïîò³ê, ùî ìàº ð³çí³ ôîðìè âèÿâó, â³äáóâàºòüñÿ ó ìåæàõ êîíêðåòíîãî êàíàëó
ñï³ëêóâàííÿ ³ ðåãóëþºòüñÿ òàêòèêàìè ó÷àñíèê³â. Áàöåâè÷ âèä³ëÿº ð³çí³ òèïè
äèñêóðñ³â, äå ïîðÿä ³ç ãàçåòíèì, òåàòðàëüíèì, ë³òåðàòóðíèì, ïîë³òè÷íèì,
ðåë³ã³éíèì, òåëå- ³ ðàä³îäèñêóðñîì âèñòóïàº é ðåêëàìíèé äèñêóðñ.
Â³äçíà÷àºòüñÿ â³í ñïåöèô³êîþ çàâäàííÿ  ïðèâåðíåííÿì óâàãè ñïîæèâà÷à äî
îäíîãî ç áàãàòüîõ òîâàð³â, ñòâîðåííÿì ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ïðîäóêòó, ùîá
â³í çàïàìÿòàâñÿ íàäîâãî. Ðåêëàìíèé äèñêóðñ ñïðÿìîâàíèé íå íà òîâàð,
à íà ïðîäàæ óïîäîáàíü ëþäåé, òîìó ÷àñòî â³äáèâàºòüñÿ ó íàÿâíèõ
ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè ñòåðåîòèïàõ, ñèìâîëàõ. Â ðåçóëüòàò³ öüîãî ðåêëàìà ñòàº
ñâîºð³äíèì çíàêîì, à ìè, êóïóþ÷è òîâàð, ðåàãóºìî íå íà â³äì³ííîñò³ òîâàðó,
à íà â³äì³ííîñò³ ñåì³îçèñó ðåêëàìíîãî òåêñòó.
Ðåêëàìà º í³÷èì ³íøèì, ÿê êîìóí³êàòîì, ÿêèé ðåêëàìîäàâåöü (àäðåñàíò)
ñòâîðþº äëÿ ñïîæèâà÷à (àäðåñàòà). Ñïèðàþ÷èñü íà êîìóí³êàòèâí³ ìîäåë³
Ð. ßêîáñîíà òà Ê. Å. Øåííîíà (îáðàçíî ïðåäñòàâëåí³ ó Ô. Ñ. Áàöåâè÷à2)
ïîÿñíèìî åëåìåíòàðí³ êîìïîíåíòè êîìóí³êàö³¿: àäðåñàíò, çà äîïîìîãîþ
çàñîá³â ìîâíîãî êîäó, ôîðìóº ïîâ³äîìëåííÿ ³ â ìåæàõ êîíòåêñòó âñòàíîâëþº
êîíòàêò ç àäðåñàòîì (ç ìîäåëëþ çâÿçàí³, çâ³ñíî, ôóíêö³¿ ì³æîñîáèñò³ñíîãî
1 Ô. Ñ. Áàöåâè÷,
2 Ibidem, c. 48.

Îñíîâè êîìóí³êàòèâíî¿ ë³íãâ³ñòèêè, Êè¿â 2004, ñ. 137149.
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ñï³ëêóâàííÿ). Àäðåñàíò, òîáòî àâòîð êîìóí³êàòó, ìîâåöü, º äæåðåëîì
ïîâ³äîìëåííÿ, êîäóº éîãî ³ ïîäàº ó â³äïîâ³äíèõ ôîðìàõ, äîñòóïíèõ äëÿ
àäðåñàòà, ÿêèé º ê³íöåâèì ñïîæèâà÷åì ïîâ³äîìëåííÿ, ñïðèéìàº éîãî
³ ³íòåðïðåòóº. Íàòîì³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ º ³íôîðìàö³ºþ, âò³ëåíîþ ó êîíêðåòíèé
êîä ³ ïåðåäàíîþ êàíàëîì ñï³ëêóâàííÿ. Êàíàë êîìóí³êàö³¿ º ñâîºð³äíèì
ìîñòîì, ùî ïîºäíóº àäðåñàíòà ³ àäðåñàòà. Íå ìîæíà îá³éòè óâàãîþ
âàæëèâîãî åëåìåíòó êîìóí³êàö³¿, ÿêèì º ³íôîðìàö³éíèé øóì. Õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³í âèá³ðêîâèì ñïðèéíÿòòÿì, ñåìàíòè÷íèìè ïåðåøêîäàìè, ìîæå
âèêëèêàòè ïåðåêðó÷åííÿ â êàíàë³ ³íôîðìàö³¿ ³ äåôîðìàö³þ êîìóí³êàòó.
Âàæëèâèì º òàêîæ çâîðîòíèé çâÿçîê, òîáòî ðåàêö³ÿ àäðåñàòà íà ïîâ³äîìëåííÿ,
à òàêîæ êîíòåêñò ³ ñèòóàö³ÿ, ó ÿê³é êîìóí³êàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ.
Ñòîñîâíî ðåêëàìíî¿ êîìóí³êàö³¿ àäðåñàíòîì ïîâ³äîìëåííÿ (ðåêëàìíîãî
ãàñëà) º âèðîáíèê òîâàðó àáî ïîñëóãè, ÿêèé çà äîïîìîãîþ ðåêëàìíîãî
àãåíñòâà âèãîòîâëÿº ðåêëàìó ³ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äîíîñèòü ¿¿ äî
ñïîæèâà÷à (àäðåñàòà). À. Áåíåä³êò ó ñâî¿é ïðàö³ ïðî ðåêëàìó ÿê ïðîöåñ
êîìóí³êàö³¿3 ï³äêðåñëþº, ùî ðåêëàìíå ïîâ³äîìëåííÿ ìóñèòü áóòè ñïðèéíÿòå
ñïîæèâà÷åì ïðàâèëüíî, çã³äíî ç ³íòåíö³ºþ ðåêëàìîäàâöÿ, ìóñèòü áóòè
çðîçóì³ëèì, ùîá ðåêëàìà áóëà ä³ºâîþ. Êàíàë ðåêëàìíî¿ êîìóí³êàö³¿, ÿê ââàæàº
çãàäàíèé àâòîð, îáºäíóº âñ³ çàñîáè, çàâäÿêè ÿêèì êîìóí³êàò äîõîäèòü äî
ñïîæèâà÷à. Ó íàø ÷àñ íàéá³ëüø åôåêòèâíèì êàíàëîì º òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î,
ãàçåòí³ òåêñòè. ²íôîðìàö³éíèé øóì ó ðåêëàìíîìó êîìóí³êàò³ íàé÷àñò³øå ìàº
ïîñòàòü ñåìàíòè÷íèõ ïîìèëîê, çðîáëåíèõ ðåêëàìîäàâöåì, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî
ñòâîðåííÿ ñêëàäíîãî ðåêëàìíîãî ãàñëà, íåçðîçóì³ëîãî äëÿ àäðåñàòà. Äîñèòü
âàæëèâèì º òàêîæ êîíòåêñò, îáñòàâèíè, â ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ðåêëàìíà
êîìóí³êàö³ÿ. Äóæå âàãîìèì, îêð³ì ïñèõîëîã³÷îãî òà ÷àñîâîãî, º êóëüòóðíèé
êîíòåêñò, äî ÿêîãî àâòîðè ðåêëàì ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ, à âèðàæàºòüñÿ â³í
ö³ííîñòÿìè, íàÿâíèìè â ñâ³äîìîñò³ ñïîæèâà÷³â.
Íà îñíîâ³ âèùåíàâåäåíèõ ðîçäóì³â ìîæåìî ä³éòè äî âèñíîâêó, ùî
äèñêóðñ ñòâîðþºòüñÿ ïîñë³äîâí³ñòþ ìîâëåííºâèõ àêò³â, òîìó çîñåðåäèìî
óâàãó íà õàðàêòåðèñòèö³ ñòðóêòóðè àêòó ìîâè. Îòæå, ìîâëåííºâèì àêòîì
(ÌÀ) íàçâåìî ö³ëåñïðÿìîâàíó ìîâëåííºâó ä³þ, ùî çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî
ç ïðàâèëàìè ìîâëåííºâî¿ ïîâåä³íêè ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ â ìåæàõ ïðàãìàòè÷íî¿
ñèòóàö³¿. Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè îñíîâí³ ðèñè àêòó ìîâè, çîêðåìà
³íòåíö³îíàëüí³ñòü (óìèñí³ñòü), ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü òà êîíâåíö³îíàëüí³ñòü.
Äî ñêëàäîâèõ ÌÀ íàëåæèòü ëîêóö³ÿ  ôîíåòè÷íî ³ ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíå
âèñëîâëåííÿ ïåâíî¿ ìîâè ç ïåâíèì ñìèñëîì ³ ðåôåðåíö³ºþ, âîíà ïåðåäáà÷àº
3 A.

Benedikt, Reklama jako proces komunikacji, Wroc³aw 2005, c. 3540.
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âèä³ëåííÿ ³íøèõ àêò³â, çîêðåìà ³ëëîêóö³¿, òîáòî âò³ëåííÿ ó âèñëîâëþâàíí³
ïåâíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ³íòåíö³¿, ìåòè, ÿêà íàäàº éîìó êîíêðåòíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³.
ßê ââàæàº Äæ. Ñüîðëü4, ô³ëîñîô-àíàë³òèê, íàñòóïíèê çàñíîâíèêà òåîð³¿ ÌÀ
 Äæ. Îñò³íà, ³ëëîêóö³ÿ º ñïîñîáîì âèêîðèñòàííÿ ëîêóö³¿: ïèòàòè àáî
â³äïîâ³äàòè; îãîëîøóâàòè íàì³ð, ð³øåííÿ; ³íôîðìóâàòè, ïåðåêîíóâàòè ÷è
ïîïåðåäæàòè. Îñòàííüîþ ñêëàäîâîþ ÌÀ º ïåðëîêóö³ÿ, ÿêà º íàñë³äêîì
âïëèâó ³ëëîêóòèâíîãî àêòó íà àäðåñàòà, òîáòî ðåçóëüòàòîì ¿¿ º ïåðåêîíàííÿ,
çìóøåííÿ, ñïðÿìóâàííÿ êîãîñü.
Êëàñèô³êàö³ºþ ÌÀ çàéìàâñÿ Äæ. Ñüîðëü, ÿêèé âèçíà÷èâ ãîëîâí³
ïàðàìåòðè, çà ÿêèìè ðîçð³çíÿâ ³ëëîêóòèâí³ àêòè (òîáòî ³ ÌÀ)5: ìåòà,
ñïðÿìîâàí³ñòü àêòó, ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ìîâöÿ, ïðàãíåííÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè,
ð³çíèöÿ ì³æ àäðåñàíòîì ³ àäðåñàòîì (³íøèé ñòàòóñ), ³íòåðåñ àäðåñàíòà äî
àäðåñàòà, ñòàâëåííÿ äî ìîâëåííºâîãî êîíòåêñòó, ñòèëü çä³éñíåííÿ ÌÀ. Íà
îñíîâ³ âèùåíàâåäåíèõ ïàðàìåòð³â Äæ. Ñüîðëü âèîêðåìèâ òàê³ òèïè ÌÀ6:
ðåïðåçåíòàòèâè (àñåðòèâè), âîíè çîáîâÿçóþòü ìîâöÿ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà âèñëîâëþâàííÿ; äèðåêòèâè, çìóøóþòü àäðåñàòà çðîáèòè äåùî; êîì³ñèâè,
çîáîâÿçóþòü âèêîíàòè ïåâí³ ä³¿ ó ìàéáóòíüîìó, àáî äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíî¿
ïîâåä³íêè; åêñïðåñèâè, âèðàæàþòü ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ìîâöÿ: ñï³â÷óòòÿ,
ïðîñüáó, ïðèâ³òàííÿ òà ³í.; äåêëàðàòèâè, ÿê³ âñòàíîâëþþòü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ
çì³ñòîì âèñëîâëþâàííÿ òà ðåàëüí³ñòþ. Äî äåêëàðàòèâ³â íàëåæàòü òàêîæ
ïåðôîðìàòèâè, òîáòî âèñëîâëþâàííÿ åêâ³âàëåíòíå â÷èíêó.
Âèùåíàâåäåíà òèïîëîã³ÿ ÌÀ äîïîìîæå ïðàâèëüíî ñêëàñèô³êóâàòè
ðåêëàìíèé àêò ³ ï³çíàòè éîãî õàðàêòåðí³ ðèñè. Ïðè ö³é êëàñèô³êàö³¿
çâåðíåìîñü äî ïðàö³ Ê. Ñêîâðîíåê Reklama  studium pragmalingwistyczne:
W analizie aktów illokucyjnych reklamy brane bêd¹ pod uwagê dwa podstawowe
aspekty: intencjonalny, wyra¿aj¹cy zamierzony przez nadawcê cel i konwencjonalny, który zak³ada wybór odpowiednich rodków jêzykowych do realizacji tego
celu [...]. Wa¿nym dla analizy aktów za³o¿eniem jest postulat optymalnoci, który
oznacza, ¿e nadawca zawsze d¹¿y do minimalizacji struktury powierzchniowej
i maksymalizacji jego struktury g³êbokiej7.
Íà äóìêó äîñë³äíèö³, ðåêëàìíèé òåêñò ìîæíà ââàæàòè ìàêðîàêòîì, ÿêèé
ñêëàäàºòüñÿ ç ìåíøèõ îäèíèöü  ì³êðîàêò³â ïåâíîãî òèïó. Ç îãëÿäó íà ö³
ì³êðîàêòè áóäåìî àíàë³çóâàòè ðåêëàìí³ ñëîãàíè, àëå ïåðåäóñ³ì ñõàðàêòåðèçóºìî
ðåêëàìó â àñïåêò³ áåçïîñåðåäíüîãî òà ïîñåðåäíüîãî àêò³â. Îòæå, áåçïîñåðåäí³ì
4 J. Searle, Umys³, jêzyk, spo³eczeñstwo, Warszawa 1999, c. 217220.
5 Ô. Ñ. Áàöåâè÷, op. cit., ñ. 172.
6 J. Searle, op. cit., ñ. 233236.
7 K. Skowronek, Reklama  studium pragmalingwistyczne, Kraków 1993,

ñ. 11.
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àêòîì íàçâåìî âèñëîâëþâàííÿ, â ÿêîìó ³íòåíö³ÿ àäðåñàíòà áóäå ïðàâèëüíî
ñïðèéíÿòîþ àäðåñàòîì, íåçàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿, â ÿê³é êîìóí³êàö³ÿ
â³äáóâàºòüñÿ. Íàòîì³ñòü â àêòàõ ïîñåðåäí³õ ³ñíóº ðîçõîäæåííÿ ì³æ ³íòåíö³ºþ
àäðåñàíòà ³ ïðàãìàòè÷íèì çíà÷åííÿì. Òàê³ àêòè ìîæóòü áóòè çðîçóì³ëèìè
ò³ëüêè â êîíêðåòíîìó êîíòåêñò³: Ãðîøîâ³ êðåäèòè â³ä 1000 äî 25000 ãðí, áåç
çàñòàâè ³ ïîðó÷èòåë³â. Òåëåôîíóé ñüîãîäí³!; Â³ä³ Êðàé Ìîòîðç. Îô³ö³éíèé
äèëåð Ôîðä, íàä³éíèé ïîì³÷íèê Âàøîãî á³çíåñó. Ïåðåâàãà î÷åâèäíà. Êëþ÷ äî
óñï³õó â áóäü-ÿê³é ñïðàâ³; Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñîâèì â³òàº òîðãîâà
ìàðêà Zelmer. Ïîáóòîâà òåõí³êà Zelmer  íàéêðàùèé ïîäàðóíîê ï³ä ÿëèíêó;
Â³ääàìî â äîáð³ ðóêè! Âïåðøå! Êâàðòèðó â Êèºâ³  êîìôîðòíó. Çíà÷åííÿ
ñåìàíòè÷íå âèùåíàâåäåíèõ ðåêëàì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ¿õ çíà÷åííÿ ïðàãìàòè÷íîãî.
Ïîãîäæóþ÷èñü ç äóìêîþ äîñë³äíèö³ Ê. Ñêîâðîíåê, ìîæíà òàêèì ÷èíîì
ââàæàòè, ùî ðåêëàìíèé àêò ìàº ïîñåðåäí³é õàðàêòåð. Ïðîòå íà ïîâåðõí³
ðåêëàìíî¿ ñòðóêòóðè íå ïîÿâèëîñÿ í³ ïåôîðìàòèâíå ä³ºñëîâî ðåêëàìóþ, í³
³íøà ñèíîí³ì³÷íà êîíñòðóêö³ÿ.
Çîñåðåäèìî óâàãó íà ôóíêö³îíóâàíí³ ì³êðîàêò³â â ñòðóêòóð³ ðåêëàìíîãî
òåêñòó. Ê. Ñêîâðîíåê ïðîïîíóº òàêèé ¿õí³é ïîä³ë: Aêòè çàîõî÷óâàííÿ òà
ñïîíóêàííÿ (ïîë. akty zachêty i nak³aniania), òîáòî ñïîíóêàííÿ ñïîæèâà÷à äî
êóï³âë³ ïðîäóêòó, íàé÷àñò³øå çà äîïîìîãîþ íàêàçó (Îáåð³òü âèøóêàí³ñòü,
øèê ³ êîìôîðò!; Djuce. Âèòðà÷àé íà ñåáå á³ëüøå!; Ïðèéäè òà ïåðåêîíàéñÿ!
Ïðîñòî êðåäèò; Ïîäàðóé êîõàí³é ç³ðêó. Ãóðò Äåñåðò). Ò³ëüêè ó äåÿêèõ
âèïàäêàõ âèñòóïàº àêò ïðîñüáè (Ïðîñèìî çãîëîñèòèñÿ..., Ïðîñèìî
ïîâåðíóòè..., Ïðîñèìî î êîíòàêò...), àëå ðåêëàì³ñòè ð³äêî ¿õ âæèâàþòü. Ó ö³é
ãðóï³ àêò³â çíàõîäèìî ñïðîáó âèêëèêàòè ó àäðåñàòà áàæàííÿ ïðèäáàòè
ïðîäóêò ³ çàîõîòèòè ó ð³çíèé ñïîñ³á äî êóï³âë³, ïåðåâàæíî ïîñåðåäíüî (ÿêùî
êë³ºíò ñêîðèñòàºòüñÿ ïðîïîçèö³ºþ  öå ìàòèìå ëèøå ïîçèòèâí³ íàñë³äêè):
ßêùî âàñ òóðáóº ïîäàãðà, àðòðèò  äîïîìîæåìî, äçâîí³òü; T-racer
çàáåçïå÷èòü ä³òÿì áåçòóðáîòí³ ïóñòîù³, à áàòüêàì áåçòóðáîòíó ÷èñòîòó.
Çàâäÿêè Ê 7.85 Ì plus Âàøà òåðàñà âðàç ñòàíå ÷èñòîþ ³ ñóõîþ; Ôàðëåï 
öèôðîâ³ òåëåêîìóí³êàö³¿. ªäí³ñòü ìîæëèâîñòåé. Òðè á³çíåñ-ë³í³¿ çà 450 ãðí.
Êâàðòèðíèé òåëåôîí çà 250 ãðí ïëþñ ADSL äîñòóï.
Àêòè ñòâåðäæeííÿ (ïîë. akty stwierdzania) ïîëÿãàþòü íà ³íôîðìóâàíí³
àäðåñàòà ïðî ðåêëàìîâàíå ï³äïðèºìñòâî, ïðîäóêò àáî óìîâè çàêóïó: Ìàãàçèí
Ñîíå÷êî: øâåéí³ ìàøèíè, îáåðëîêè, ðåìîíò; Ð³åëüòåðñüêà êîìïàí³ÿ
Îïò³ìóì. Ïðîäàæ, êóï³âëÿ, îðåíäà, êîíñóëüòàö³¿: êâàðòèð, áóäèíê³â,
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê; ÆÁÊ ïëàñò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ Â²ÊÍÀ&ÄÂÅÐ²:
ï³äâ³êîííÿ, â³äëèâè, ïðîòèçëàìàí³ ðîëåòè, æàëþç³.
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Ó àêòàõ ñõâàëåííÿ (ïîë. akty chwalenia) àäðåñàíò ðåêëàìíîãî àêòó
ïèøàºòüñÿ ñâî¿ìè ìîæëèâîñòÿìè ³ êîìïåòåíö³ºþ, âèðàçíî ï³äêðåñëþº
âèíÿòêîâ³ñòü ï³äïðèºìñòâà àáî òîâàðó: Þâåë³ðíèé ñàëîí Êëåîïàòðà. Ò³ëüêè
â íàøèõ ñàëîíàõ Âè ìîæåòå çðîáèòè çàìîâëåííÿ íà îáðó÷àëüí³ ïåðñòåí³
ç äîðîãîö³ííèì êàì³ííÿì ïî êàòàëîãàõ, àáî çà ³íäèâ³äóàëüíèìè åñê³çàìè;
Íàéá³ëüøà â Óêðà¿í³ ïðîïîçèö³ÿ âåñ³ëüíèõ çàïðîøåíü  ÿê³ñíèé äðóê,
âèøóêàíèé äèçàéí, ñâ³æ³ñòü çàäóìó, ìàéñòåðí³ñòü âèêîíàííÿ.
²íîä³ ðåêëàìîäàâåöü çà äîïîìîãîþ ñëîãàíó íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè
ó àäðåñàòà ïîçèòèâíèé îáðàç ñàìîãî ñåáå: Ñòî ñóêîíü äëÿ íàéâèáàãëèâ³øèõ...;
Ïðàãíåòå çäèâóâàòè ñâîºþ íåïîâòîðí³ñòþ? Çàâ³òàéòå: íåïåðåâåðøåí³
âåñ³ëüí³ òà âå÷³ðí³ çà÷³ñêè  êðåàòèâíèé ìàí³êþð, ïðîôåñ³îíàëüíèé â³çàæ.
Âè áóäåòå êîðîëåâîþ!; Çàâæäè íàéâèùèé ãàòóíîê äëÿ âèøóêàíîãî ñìàêó,
íîâèé ôðàíê³âñüêèé ñòàíäàðò.
Àêòè ïðîïîíóâàííÿ (ïîë. akty proponowania) ïåðåâàæíî ìàþòü
áåçïîñåðåäí³é õàðàêòåð (íàÿâíå ó íèõ ä³ºñëîâî ïðîïîíóþ): Âàì ïðïîíóþòü
íàéì³í³àòþðí³ø³ òà íàéäåøåâø³ â ñâîºìó êëàñ³ àâòîìîá³ëüí³ îõîðîíí³
ïðèñòðî¿; Ïîñò³éíî ïðîïîíóºìî ç³ ñêëàäó ó Ëüâîâ³ àâòîçàï÷àñòèíè;
Ïðîïîíóþ ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ. Âñå æ-òàêè áóâàþòü àêòè, ÿê³
âèðàæàþòüñÿ ñëîãàíàìè áåç ïåðôîðìàòèâíîãî ä³ºñëîâà, àëå ìîæíà ¿õ
ïîòðàêòóâàòè òàêîæ ÿê ïðîïîçèö³þ: Ïðèõîäüòå ³ ïåðåêîíàéòåñü ñàì³;
Ñüîãîäí³  ñïåö³àëüíà ïðîïîçèö³ÿ!  ëèøå 50 êîï³éîê, ÿêùî ïîêâàïèòåñÿ 
íàéá³ëüøà çíèæêà, ÿêó âè êîëè-íåáóäü áà÷èëè.
Çàâäÿêè àêòàì ãàðàíò³¿ ³ îá³òíèö³ (ïîë. àkty gwarancji i obietnicy)
ðåêëàìîäàâåöü ãàðàíòóº êë³ºíòîâ³ âèñîêó ÿê³ñòü ïîñëóã (ó ïîñåðåäí³é ñïîñ³á):
Ô³ðìà Ëèá³äü ìàº ³ ìîæå âñå; Ô³ðìà Êîìôîðò  ñëîâî íåìàº ó íàñ
çàáîðîíåíå; (áåçïîñåðåäíüî) Óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè áàæàíó
ñòðóíê³ñòü. Êîðèñíî äëÿ çäîðîâÿ. Ãàðàíòîâàíèé ðåçóëüòàò; Áåçêîøòîâí³
êîíñóëüòàö³¿ ôàõ³âöÿ, àíîí³ìí³ñòü ãàðàíòóºìî; (ë³êóâàííÿ) Ïðè ïîêóïö³ íà
ñóìó â³ä 300 ãðí ãàðàíòîâàíî îòðèìàé ïîäàðóíîê; Artistry çîáîâÿçóºòüñÿ
ïîñò³éíî ñòåæèòè çà íîâ³òí³ìè òåíäåíö³ÿìè ó ñâîº¿ ãàëóç³ ³ ïðîâîäèòè
ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ.
Àäðåñàíò õî÷å äîïîìîãòè êë³ºíòîâ³ ó ÿêíàéêðàùîìó âèáîð³, ï³äêàçóº, ùî
º êîðèñíèì, íå ïðèìóøèþ÷è àäðåñàòà äî êóï³âë³  ê³íöåâå ð³øåííÿ íàëåæèòü
ñïîæèâà÷åâ³. Òîìó ñòîñóº àêòè ïîðàäè (ïîë. akty rady). Àäðåñàò ðåêëàìè
ç íàÿâí³ñòþ òàêîãî àêòó º íåñàìîñò³éíîþ ëþäèíîþ, ÿêà ïîòðåáóº ³ âèìàãàº
âêàç³âîê â³ä ðåêëàìîäàâöÿ: Øêîëà ìîëîäèõ ìàì. Âè âàã³òíà ÷è ïðîñòî
ïëàíóºòå íàðîäèòè çäîðîâó äèòèíó? Çâåðòàéòåñÿ, ó íàñ âè îòðèìàºòå
³íôîðìàö³þ, ÿêó íå çíàéäåòå á³ëüøå í³äå; ßêùî âè õî÷åòå íàñîëîäæóâàòèñÿ
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æèòòÿì  âåä³òü àêòèâíèé ³ çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, à íàø³ òîâàðè 
äîïîìîæóòü âàì.
Âðåøò³ àêòè êîíâåíö³îíàëüí³ (ïîë. grzecznociowe, konwencjonalne)
Ê. Ñêîâðîíåê îêðåñëþº ÿê u³atwiaj¹ce komunikacjê jêzykow¹, zapewniaj¹ce
jej sprawny przebieg, sygnalizuj¹ce jednoczenie hierarchiê pomiêdzy nadawc¹
a odbiorc¹8. Òàê³ ðåêëàìí³ àêòè âèíèêàþòü ó çâÿçêó ç³ ñâÿòàìè, êîëè
ï³äïðèºìñòâî ñêëàäàº ñâî¿ì êë³ºíòàì ïîáàæàííÿ, íàïð. Ç Íîâèì ðîêîì â³òàº
Zelmer, àáî ïîâÿçàí³ ç ³íøèìè óðî÷èñòîñòÿìè: Â³òàºìî ç ð³÷íèöåþ
çàñíóâàííÿ! Ç ïîâàãîþ, êîëåêòèâ ÒçÎÂ âèäàâíè÷à ãðóïà Åêñïðåñ. ²íîä³
ï³äïðèºìñòâî ïðîñòî áàæàº êë³ºíòàì ãàðíîãî ñàìîïî÷óòòÿ ³ çàäîâîëåííÿ ³ç
ïðîäóêò³â: Áàæàºìî íàòõíåííÿ òà åíåðã³¿ íà êîæåí äåíü; Áàæàºìî, ùîá
Âàìè çàõîïëþâàëèñÿ òà ìèëóâàëèñÿ (êðåìè Avon).
Çóïèíèìîñÿ êîðîòêî íà ïîíÿòò³ ïåðëîêóö³¿ ðåêëàìíèõ òåêñò³â  äóæå
âàæëèâîìó ÷èííèêó ðåêëàìè. ßê ââàæàº Ê. Ñêîâðîíåê, ïåðëîêóö³éíèé åôåêò
º ìåòîþ ðåêëàìîäàâöÿ, ³ çàâäÿêè â³äïîâ³äíî ñêîíñòðóéîâàíîìó ñëîãàíîâ³
àäðåñàíò õî÷å öåé íàì³ð çðåàë³çóâàòè. Ïåðëîêóö³þ ðåêëàìè ìîæíà ïðåäñòàâèòè
ñõåìîþ: Ðåêëàìíèé àêò ® çíàííÿ àäðåñàòà ïðî òîâàð (ïîñëóãó) ®
áàæàííÿ êóï³âë³ (ñêîðèñòóâàííÿ ïîñëóãîþ) ® êóï³âëÿ ïðîäóêòó
àäðåñàòîì ® êîðèñòü äëÿ àäðåñàíòà (îïòèìàëüíèé ïðèáóòîê). Ðîçóì³ííÿ
çì³ñòó ³ çíà÷åííÿ ðåêëàìè âèêëèêàº ó àäðåñàòà áàæàííÿ êóï³âë³
ðåêëàìîâàíîãî òîâàðó, à öå ïðèçâîäèòü äî ñïðàâæíüî¿ êóï³âë³ ïðîäóêòó
³ ïðèíîñèòü êîðèñòü àäðåñàíòîâ³. Êîæíèé åëåìåíò ïîäàíî¿ ñõåìè º âàæëèâèì
äëÿ óñï³õó ðåêëàìíîãî àêòó. ²íàêøå, ÿêùî çíàííÿ àäðåñàòà ïðî òîâàð áóäå
íåâåëèêèì, àáî ÿêùî ïîêóïåöü âçàãàë³ íå çðîçóì³º ðåêëàìíîãî êîìóí³êàòó, íå
ñêîðèñòàºòüñÿ ïðîïîçèö³ºþ ³ ðåêëàìîäàâåöü íå äîñÿãíå ìåòè.
Çîñåðåäèìî óâàãó òåïåð íà ³íøîìó ïèòàíí³, à çîêðåìà íà õàðàêòåðèñòèö³
ðåêëàìíèõ àêò³â â àñïåêò³ êîíâåðñàö³éíèõ ïðèâèë Ï. Ãðàéñà. ßê ÷èòàºìî
ó ïðàö³ Å. Òàáàêîâñüêî¿, âèùåíàçâàíèé ô³ëîñîô ìîâè ââàæàº, ùî îñíîâîþ
ì³æëþäñüêî¿ êîìóí³êàö³¿ º ãîëîâíà òàê çâàíà çàñàäà êîîïåðàö³¿, ÿêà çâó÷èòü:
Wno swój wk³ad w interakcjê komunikacyjn¹ tak, jak tego w danym jej stadium
wymaga przyjêty cel czy kierunek wymiany komunikacyjnej9. Öÿ ïðîâ³äíà çàñàäà
çâÿçàíà ç ³íøèìè, á³ëüø äåòàëüíèìè, çâàíèìè êîíâåðñàö³éíèìè ìàêñèìàìè
Ãðàéñà. Âîíè ñàìå, â ïðîöåñ³ êîìóí³êàö³¿, êåðóþòü ðàö³îíàëüíîþ ïîâåä³íêîþ
ÿê òàêîþ.

8 Ibidem, c. 35.
9 E. Tabakowska,

Kognitywne podstawy jêzyka i jêzykoznawstwa, Kraków 2001, c. 219.
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Íà äóìêó Ê. Ñêîâîðíåê, ÿêà ó ñâî¿é ïðàö³ äåòàëüíî àíàë³çóº â³äíîñèíè ì³æ
ðåêëàìíèì àêòîì ³ ìàêñèìàìè Ãðàéñà, ó íîðìàëüíèõ îáñòàâèíàõ (àäðåñàíò
³ àäðåñàò º ð³âíîïðàâíèìè, æîäåí ³ç íèõ íå äîì³íóº), ó÷àñíèêè êîìóí³êàö³¿
õî÷óòü ñâîþ ³íôîðìàö³þ ïåðåäàòè ó ÿêíàéåôåêòèâí³øèé (îïèñîâèé) ñïîñ³á,
çã³äíî ç ìàêñèìàìè. Àëå ìîæóòü òàêîæ ö³ ìàêñèìè ïîðóøóâàòè, îñîáëèâî òîä³,
êîëè àäðåñàíò äîì³íóº íàä àäðåñàòîì, à òàê ä³ºòüñÿ âëàñíå ó âèïàäêó ðåêëàìíî¿
êîìóí³êàö³¿. Ðåêëàìíèé òåêñò ïåðåâàæíî ìàº ³íôîðìàö³éíî-ïåðåêîíóâàëüíèé
(óìîâëþâàëüíèé) õàðàêòåð; â éîãî ³íôîðìàö³éí³é ÷àñòèí³ ðåêëàìîäàâåöü
íàìàãàºòüñÿ ïåðåäàòè áàãàòî âàæëèâèõ ïîâ³äîìëåíü, íå ïîðóøóþ÷è
êîíâåðñàö³éíèõ ïðàâèë. Àëå â ïåðåêîíóâàëüí³é ÷àñòèí³, äå çä³éñíþºòüñÿ
ìàí³ïóëÿö³ÿ ñâ³äîì³ñòþ ïîêóïöÿ, àäðåñàíò ìóñèòü ïîðóøèòè ÿêóñü ³ç ìàêñèì,
ùî ïðèçâîäèòü äî ³íòåðïðåòàö³¿ òåêñòó àäðåñàòîì, òîáòî äî çàö³êàâëåííÿ
ðåêëàìîþ10. Õàðàêòåðèñòèêó ïî÷íåìî â³ä ìàêñèìè ê³ëüêîñò³ (ïîë. iloci), ÿêà
çâó÷èòü: Staraj siê, aby Twój wk³ad w konwersacjê by³ na tyle informatywny, na ile
wymaga tego cel wymiany werbalnej i aby nie zawiera³ wiêkszej iloci informacji, ni¿
to jest konieczne11: Braun Multiquick. Âì³º áàãàòî. ßê ³ Âè. Âè  ìàìà
³ ìåíåäæåð, â÷èòåëü ³ äðóã, êóõàð ³ àðòèñòêà, ë³êàð ³ íÿíÿ. ² ùîá ç óñ³ì
âïîðàòèñü, âàì êîí÷å ïîòð³áåí óí³âåðñàëüíèé ïîì³÷íèê. Braun ðîçðîáèâ íîâó
ñèñòåìó Multiquick-íàä³éíîãî ïàðòíåðà ó âñüîìó. Íîâà âàêóóìíà ñèñòåìà â³ä
Braun òàëàíîâèòà òà ³ííîâàö³éíà. Âîíà âïðàâíà ³ òàëàíîâèòà, ÿê âè.
Âàêóóìíà ñèñòåìà Braun Multiquick äîïîìàãàº ëåãêî ³ øâèäêî çì³øóâàòè,
íàð³çàòè, íàâ³òü ÷óäîâî ïîäð³áíþâàòè ãîð³õè [...]. Íîâèé âèíàõ³ä Braun 
óí³êàëüíà âàêóóìíà ñèñòåìà  ç ëåãê³ñòþ âèêà÷óº êèñåíü ç³ ñïåö³àëüíèõ
êîíòåéíåð³â FreshWare. ² âàøà ¿æà çàëèøàºòüñÿ ñâ³æîþ, àïåòè÷íîþ òà
ñìà÷íîþ äî òðüîõ ðàç³â äîâøå. Braun. ßê³ñòü. Íàä³éí³ñòü. Äèçàéí. ßê áà÷èìî,
íàâåäåíèé ðåêëàìíèé ñëîãàí º äîâãèì òåêñòîì. Àëå òðåáà çàäàòè ñîá³ ïèòàííÿ,
÷è ïåðåäàº ïîðò³áíó ³ êîíêðåòíó ³íôîðìàö³þ. Îòæå  í³. Àâòîð ðåêëàìè
çáîìáàðäóâàâ ÷èòà÷à âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ õàîòè÷íèõ ³íôîðìàö³é, ç ÿêèõ íàøà
ïàìÿòü çàëèøàº ò³ëüêè íàçâó ïðîäóêòó. Íàòîì³ñòü ó òàêèõ ñëîãàíàõ: Çîá,
ìàñòîïàò³ÿ, ïðîñòàòèò, êèøêîâî-øëóíêîâ³ òà ³íø³ õâîðîáè... Óí³âåðñàëüíà
ä³àãíîñòèêà. Îçäîðîâëåííÿ áåç îïåðàö³¿; Êâ³òêîâèé ïèëîê äëÿ àêòèâ³çàö³¿
³ìóí³òåòó, ï³äâèùåííÿ ãåìîãëîá³íó, çì³öíåííÿ îðãàí³çìó, ïîêðàùåííÿ ïàìÿò³
òà ðîçóìîâî¿ çäàòíîñò³, ñïîñòåð³ãàºìî ïåðåë³ê ð³çíîìàí³òíèõ ä³é, íàçâ äëÿ
ïåâíèõ ÿâèù (õâîð³á ó öüîìó âèïàäêó), ùî ìàº òàâòîëîã³÷íèé õàðàêòåð
³ ïåðåäàº àäðåñàòîâ³ çàáàãàòî ³íôîðìàö³¿.
10 K.
11 E.

Skowronek, op. cit., c. 7071.
Tabakowska, op. cit., c. 219.
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Áóâàþòü é ðåêëàìí³ àêòè, ÿê³ ó ³íøèé ñïîñ³á ïîðóøóþòü îáãîâîðþâàíó
íàìè ìàêñèìó  ïåðåäàþòü íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³é: Àâòîñàëîí
USA àâòî. Íàéêðàù³ ö³íè â Óêðà¿í³; Àêö³ÿ! Íîâ³ ö³íè, Â³êíî ïëþñ; Íîâ³
íîæ³ iCook. Ð³æóòü êðàùå, í³æ áóäü-ùî. Òàê³ ðåêëàìè º ñþæåòíî ïîðîæí³
 ñëîâîñïîëó÷åííÿ òèïó: íàéêðàù³ òà íîâ³ ö³íè, àáî áóäü-ùî íå
âíîñÿòü í³÷îãî êîíêðåòíîãî äëÿ çíàííÿ àäðåñàòà. Âñå-òàêè ïîä³áí³ êîíñòðóêö³¿
âèñòóïàþòü ó ðåêëàì³ äóæå ÷àñòî, òîìó ùî çîñåðåäæóþòü ó ñâîºìó
òåêñòîâîìó ïîë³ êîæíîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî êë³ºíòà ³ îäíî÷àñíî óñ³õ
ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â. Öåé ìåõàí³çì ä³º äóæå åôåêòèâíî  ÷èñëî çàö³êàâëåíèõ ðåêëàìîþ ëþäåé áóäå çá³ëüøóâàòèñÿ ðàçîì ç ðîçøèðþâàííÿì
ìîæëèâîñòåé êóï³âë³ òîâàðó. Àäðåñàò øâèäêî â³äíàéäå ñåáå ñåðåä âåëèêî¿
ãðóïè ïîêóïö³â, ³ íå ïîì³òèòü, ùî ó ðåêëàìíèõ ñëîãàíàõ, â ÿêèõ ïîðóøåíî
çàñàäó ê³ëüêîñò³, â³äñóòíÿ â³äïîâ³äíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîäóêòó. Ï³ä ÷àñ
àíàë³çó çàñàäè Ãðàéñà ñòîñîâíî ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿ ó ðåêëàìíîìó òåêñò³,
ïîì³òèìî òàêîæ ñâîºð³äíèé ïàðàäîêñ. Îòæå, ïîâíîö³ííà, êîíêðåòíà
³íôîðìàö³ÿ íå º äëÿ àäðåñàòà îñîáëèâî ïðèâàáëèâîþ, òîìó ùî çâÿçàíà
º ç ïåâíèìè îáìåæåííÿìè, çâóæóº îáñÿã êîëà àäðåñàò³â.
Ïåðåéäåìî äî õàðàêòåðèñòèêè ìàêñèìè ÿêîñò³ (ïîë. jakoci), òîáòî: staraj
siê, aby Twój wk³ad w konwersacjê by³ prawdziwy, nie mów czego, co uwa¿asz za
nieprawdê, lub czego, czego nie mo¿esz poprzeæ dowodami12. Ââàæàºìî
ïðèêëàäîì òàêîãî ïîðóøåííÿ ó ðåêëàì³ ñëîãàíè: Euphoria FW (ïàðôóìè).
Calvin Klein ïðîïîíóº íàì çàíóðèòèñÿ â àòìîñôåðó åéôîð³¿  â³ä æèòòÿ, â³ä
ëþáîâ³, â³ä ùàñòÿ; Â³ä÷óé ñìàê ëåãåíäè! Ç 1715 ðîêó. Ëüâ³âñüêå; Ñèãàðåòè
Glamour. Ïðèêðàñü ñîáîþ æèòòÿ! Ó öèõ òåêñòàõ ñïîñòåð³ãàºìî óìèñíó çì³íó
çíà÷åíü ñë³â, òîáòî ìåòàôîðó. Òàê³ êîíñòðóêö³¿, ÿê çàíóðèòèñÿ
â àòìîñôåðó åéôîð³¿, ñìàê ëåãåíäè, ÷è ïðèêðàñü ñîáîþ æèòòÿ, ïåðåäàþòü
íåîäíîçíà÷íó ³ íåïðîçîðó êàðòèíó ñâ³òó. Òóìàíí³ñòü ³ íåêîíêðåòí³ñòü ðåêëàìè
äîáðå âïëèâàº íà àäðåñàòà, ñòâîðþº â éîãî ñâ³äîìîñò³ ïîçèòèâí³ êîíîòàö³¿.
Òðåáà ñêàçàòè, ùî õî÷à ðåêëàìí³ ìåòàôîðè íàãàäóþòü ïîåòè÷íèé ñòèëü, íå
º äóæå ñêëàäíèìè  ïåðåñ³÷íà äþäèíà íå ìîæå ìàòè ïðîáëåì ç ¿õ
³íòåðïðåòàö³ºþ. Àäðåñàíò íàìàãàºòüñÿ òàêîæ, ùîá ìåòàôîðè áóëè îðèã³íàëüíèìè
òà ñâ³æèìè ³ âèêëèêàëè ïîäèâ, çàõîïëåííÿ ïîêóïöÿ. Ðîçãëÿíåìî ³íø³
ïðèêëàäè ðåêëàì: Ïàðôóìè Angel SchlesserEssential FM. Êëàñèêà, ùî çàâæäè
àêòóàëüíà. Â³÷í³ñòü; Âñå áàãàòñâî ñìàêó íà äîëîí³. Nescafe Gold; Íîâèé,
êîìôîðòíèé, âèòîí÷åíèé àðîìàò äëÿ óñüîãî ñâ³òó. Äàíèíà â³÷íî¿
åëåãàíòíîñò³, ãàðíîìó ñìàêîâ³ (ïàðôóìè). Ó ïðèêëàäàõ íàÿâíå ïåðåá³ëüøåííÿ
12 Ibidem.
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îçíàê ïðîäóêò³â  ÿâèùå ã³ïåðáîëè. Öåé ñòèë³ñòè÷íèé çàñ³á ìàº ïîçíà÷àòè
ñèëüíå åìîö³éíå ñòàâëåííÿ àäðåñàíòà äî ïîñëóã ÷è òîâàð³â, ÿê³ ðåêëàìóº
³ âèêëèêàòè ïîä³áíó ðåàêö³þ ó àäðåñàòà.
Áóâàº ³ òàê, ùî ðåêëàìîäàâö³ ïîðóøóþòü ³íøèé âàæëèâèé åëåìåíò
çàñàäè Ãðàéñà còîñîâíî ÿêîñò³, à çîêðåìà ïîäàþòü êë³ºíòàì ³íôîðìàö³¿,
ïðàâäèâîñò³ ÿêèõ äîâåñòè íå ìîæíà: Å-PARFUMS kiev.ua  ìàãàçèí, ÿêîìó
äîâ³ðÿþòü!; Ìè ïîòð³áí³ êîæí³é ðîäèí³ (Siemens); Àð³åë. Â³äïåðå íàâ³òü
òå, ùî ³íøèì íå ï³ä ñèëó; Ñèñòåìà î÷èùåííÿ âîäè åSpring çíèùóº á³ëüøå
99,99% õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåð³é ³ â³ðóñ³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ïèòí³é âîä³.
Âàæêî ïåðåâ³ðèòè ñëóøí³ñòü òàêèõ ðåêëàì, àëå íå ïðî öå â íèõ éäåòüñÿ.
Ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ öèõ ñëîãàí³â º ïðîñòî ïðèâåðíåííÿ óâàãè àäðåñàòà äî
çì³ñòó òåêñòó ðåêëàìè, ³ íà öüîìó ê³í÷èòüñÿ ïðîöåñ êîìóí³êàö³¿. Âñÿêà
ìîæëèâ³ñòü â³äïîâ³ä³ àáî ä³àëîãó ç ïîêóïöåì º âèêëþ÷åíà.
Çîñåðåäèìî óâàãó íà íàñòóïíîìó ïèòàíí³  ìàêñèìi â³äíîøåííÿ (ïîë. stosunku relewancji): mów na temat (b¹d relewantny)13. ² öþ çàñàäó ðåêëàìîäàâö³
íåð³äêî ïîðóøóþòü, à ùîá ïåðåêîíàòèñü ó öüîìó, âèñòà÷èòü ïîäèâèòèñÿ íà
ïåðø³ ðå÷åííÿ ñëîãàí³â: Ïðåêðàñíèé ë³òàê  öå ë³òàê, ÿêèé ãàðíî ë³òàº...
Â äàëüø³é ÷àñòèí³ ðåêëàìè àäðåñàíò ãîâîðèòü ïðî íàäôóíêö³îíàëüí³
ãîäèííèêè; Ó êîëà äðóç³â º ñâ³é öåíòð. Ïðàâèëî ñïðàâæíüî¿ äðóæáè...
à éäåòüñÿ ïðîñòî ïðî ïèâî Ñëàâóòè÷. Ïî÷àòîê ðåêëàìè íå âêàçóº, ÿêèì
ìîæå áóòè äàëüøèé ¿¿ çì³ñò, òîìó çàö³êàâëåíèé ïîêóïåöü çìóøåíèé
îçíàéîìèòèñÿ ç òåêñòîì äî ê³íöÿ. ×èòàþ÷è òàê³ ðåêëàìè, àäðåñàò ìàº
âðàæåííÿ, ùî ¿õ òåìà íå â³äïîâ³äàº çì³ñòîâ³ (³íôîðìàö³éí³é ÷àñòèí³). Öå
íàâìèñíà íåñóì³ñí³ñòü, âñå-òàêè äîõîäèòü äî ïîðóøåííÿ âèùåçãàäàíî¿ çàñàäè.
Oñòàííüîþ çàñàäîþ Ãðàéñà º ìàêñèìà ñïîñîáó (ïîë. sposobu): wyra¿aj siê
jasno i unikaj niejasnych sformu³owañ14. Ïîðóøåííÿ öüîãî ïðàâèëà ó ðåêëàìíèõ
òåêñòàõ äîçâîëÿëî á àäðåñàòîâ³ ³íòåðïðåòóâàòè ñëîãàí ïî-ð³çíîìó ³ íå çàâæäè
çã³äíî ç ³íòåíö³ºþ ðåêëàìîäàâöÿ. Ìîãëî á òàêîæ ïðèçâåñòè äî êîìóí³êàö³éíî¿
ïîìèëêè. Ç öüîãî æ ïðèâîäó àâòîðè ðåêëàì íå âæèâàþòü áàãàòîçíà÷íèõ
êîíñòðóêö³é, ÿê³ âèêëèêàþòü ³íòåðïðåòàö³éí³ ñóìí³âè. Äîïóñòèìîþ º ëèøå
ñåìàíòè÷íà ãðà ñëîâàìè, îñê³ëüêè ïîêóïåöü ðîçóì³º âñ³ ¿õ çíà÷åííÿ: ×åñíèé.
×åñíèé îöåò. Âñå ïî ñïðàâæíüîìó. Íåÿñíèé, ðîçòÿãíóòèé òåêñò ðåêëàìè
âæèâàºòüñÿ äóæå ð³äêî ³ ò³ëüêè ó âèïàäêàõ, êîëè íåêîíêðåòí³ñòü ñëîãàíó
íàáóâàº ïðàãìàòè÷íî¿ ôóíêö³¿, ïðèâàáëþº àäðåñàòà.

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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Ó âèæ÷åíàâåäåí³é ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ñïåöèô³êó ðåêëàìíîãî äèñêóðñó
çàâäÿêè ðîçãëÿä³ ðåêëàìíèõ ñëîãàí³â â àñïåêò³ ìîâëåííºâèõ àêò³â òà âò³ëåíî
ðåêëàìíå çâåðíåííÿ äî ãðóïè ïîñåðåäí³õ àêò³â. Êîðèñòóþ÷èñü òèïàìè àêò³â
Äæ. Ñüîðëà òà êëàñèô³êàö³ºþ ì³êðîàêò³â Ê. Ñêîâðîíåê ó íàðèñ³ âèîêðåìëåíî
ðåêëàìí³ àêòè (çàîõî÷óâàííÿ ³ ñïîíóêàííÿ, ñòâåðäæóâàííÿ, ñõâàëåííÿ,
ãàðàíò³¿ ³ îá³òíèö³, ïîðàäè, êîíâåíö³îíàëüí³). Íàòîì³ñòü àíàë³ç ðåêëàìíèõ
ãàñåë â àñïåêò³ êîíâåðñàö³éíèõ ìàêñèì Ãðàéñà (ê³ëüêîñò³, ÿêîñò³, â³äíîøåííÿ,
ñïîñîáó) äîçâîëèâ ä³éòè âèñíîâêó, ùî çàäëÿ äîñÿãíåííÿ åôåêòèâíîãî âïëèâó
íà ñïîæèâà÷à, àâòîðè ðåêëàì ïîðóøóþòü êîæíó ç çàñàä.
Ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ
æóðíàëè: Ì³í³ (ëþòèé 2004), Êîâåëüñüêèé ðèíîê (¹ 14, ãðóäåíü 2006), Ëüâ³âñüêà ðåêëàìà
(¹ 26, ëèïåíü 2007), Ëüâ³âñüêà ãàçåòà (¹ 112, ëèïåíü 2007), Âåñ³ëëÿ (¹ 2 òà ¹ 3, òðàâåíü/
÷åðâåíü 2007)
ðàä³î (Ðàä³îÌàí, ÏðîñòîÐàä³î)
³íòåðíåòí³ ñòîð³íêè: <www.amway.ua>; <www.bravo.net.ua>; <www.marykay-oksana.com.ua>

Streszczenie
Komunikatywno-funkcjonalna charakterystyka ukraiñskich sloganów reklamowych
W artykule dokonano analizy ukraiñskich sloganów reklamowych w oparciu o teoriê i podzia³
aktów mowy J. Searla oraz typologiê mikroaktów reklamowych K. Skowronek. Umo¿liwi³o to przeledzenie specyfiki dyskursu reklamowego oraz nazwanie komunikatu reklamowego porednim aktem
mowy. W niniejszym szkicu podjêto tak¿e próbê charakterystyki hase³ reklamowych w aspekcie
maksym konwersacyjnych P. Gricea, co przywiod³o do nastêpuj¹cej konkluzji: w imiê osi¹gniêcia
celu autorzy tekstów reklamowych s¹ w stanie z³amaæ ka¿d¹ z powy¿szych regu³.

Summary
Communicative and functional characteristics of Ukrainian commercial slogans
The article features an analysis of Ukrainian commercial slogans, carried out on the basis of
theory and the classification of speech acts by J. Searle, as well as the typology of advertising microacts by K. Skowronek. Such an analysis enables one to track the characteristics of advertising
discourse and to define a commercial message as an indirect speech act. This essay also tries to
describe the catchphrases used in advertising from the perspective of Grices conversational maxims,
which led to the formulation of the following thesis: in order to achieve their aims, the authors of
advertising texts are ready to violate any of the aforementioned rules.
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Diabe³ we frazeologii polskiej i rosyjskiej: motywy g³ówne
Znacz¹cym elementem ka¿dej kultury jest religia. Potocznie religie dzieli siê
na prymitywne, lokalne i tzw. wiatowe. Wród narodów s³owiañskich obecnie
dominuje chrzecijañstwo, nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e utrwalona w jêzykowokulturowym obrazie wiata S³owian jego ludowa odmiana widocznie ró¿ni siê od
wersji kanonicznej. Dysonans ten jest pochodn¹ kompilowania przez now¹ religiê
w ¿yciu codziennym naszych przodków dwóch wiatopogl¹dów  chrzecijañskiego i pogañskiego. Przyk³ady kontaminacji wyobra¿eñ chrzecijañskich i przedchrzecijañskich, obecnych w s³owiañskich mitologiach, s¹ bardzo liczne, a najbardziej widoczne w odniesieniu do postaci: przyk³adowo, wiêci przyjêli cechy
duchów pogañskich, archanio³owie  bogów, a dobrze wszystkim znany diabe³
po³¹czy³ w sobie cechy mnóstwa drobnych biesów.
Diabe³ w mitologii ludowej S³owian zajmuje jedno z miejsc centralnych. Zestaw zwi¹zanych z nim wierzeñ jest tak rozbudowany, ¿e niektórzy badacze
mówi¹ o istnieniu osobnego tekstu diab³a  tekstu w sensie semiotycznym. Tekst
ten nie ma charakteru ci¹g³ego i daleko mu do konsekwencji, scalaj¹ go jednak
powtarzaj¹ce siê motywy o charakterze uniwersalnym i lokalnym, bardziej lub
mniej znacz¹ce i obecne w ró¿nych formach tekstów1 . Motywy te do dnia dzisiejszego wystêpuj¹ w jêzyku potocznym, zw³aszcza w postaci frazeologizmów
i przys³ów. Podejmijmy wiêc próbê przyjrzenia siê, na ile ludowe wyobra¿enia
o diable nadal wystêpuj¹ w polskich i rosyjskich kliszach jêzykowych.
W zestawie wierzeñ o diable wydzieliæ mo¿na trzy motywy nadrzêdne:
1. Diabe³ antropomorficzny.
2. Diabe³ jako przedstawiciel tamtego wiata.
3. Diabe³ w kontekcie chrzecijañskim.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e niektóre motywy kontaminuj¹ siê i mog¹ byæ
zakwalifikowane do kilku grup jednoczenie.
1 Å. Ë. Áåðåçîâè÷, È. Â. Ðîäèîíîâà, Òåêñò ÷åðòà â ðóññêîì ÿçûêå è òðàäèöèîííîé
êóëüòóðå: ê ïðîáëåìå ñêâîçíûõ ìîòèâîâ, [w:] Ìåæäó äâóìÿ ìèðàìè: Ïðåäñòàâëåíèÿ
î äåìîíè÷åñêîì è ïîòóñòîðîííåì â ñëàâÿíñêîé è åâðåéñêîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè,
Àêàäåìè÷åñêàÿ ñåðèÿ. Âûï. 9, Ìîñêâà 2002, s. 744.
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1. Diabe³ antropomorficzny
Ta grupa wydaje siê byæ najmniej rozbudowan¹. Zaliczane s¹ do niej jednostki
frazeologiczne2 obrazuj¹ce diab³a i jego tryb ¿ycia podobnie do ludzi, i w ten
sposób eksplikuj¹ce antropocentryzm postrzegania wiata przez cz³owieka. Zawieraj¹ one m.in. informacje dotycz¹ce wygl¹du diab³a, jego p³ci, uk³adu rodzinnego
oraz ¿ycia codziennego postaci mitologicznej.
Przypuszczalne zró¿nicowanie p³ciowe zosta³o odnotowane w obu jêzykach,
w polskim w formie diablica: co diablica zarwie, tego i diabe³ nie wydrze
[NKPP, t. 1, s. 426], w rosyjskim w formie ÷åðòîâêà i øèøèõà: ÷¸ðíàÿ êàê
÷åðòîâêà [CCÐß, 485], ïèòü, êàê øèøèõà [ÑÏÏÏ, 122]. Przywolany kontekst
i podobne jednostki frazeologiczne nie wystarczaj¹ jednak, ¿eby udowodniæ faktycznie istniej¹cy podzia³, poniewa¿ okrelenia te mog³y odnosiæ siê do ¿ony
diab³a, który wchodzi³ w zwi¹zki ze zwyk³ymi kobietami, a diablicami w Polsce
tradycyjnie nazywano czarownice.
Zgodnie z tekstami innych gatunków wizja ludowa przedstawia diab³a g³ównie
w postaci cz³owieka z elementami zoomorficznymi. We frazeologii natomiast na
korzyæ antropomorficznoci diab³a przemawia najbardziej odwzorowanie w jego
trybie ¿ycia cech uk³adu rodzinnego ludzi oraz ich codziennej rutyny. Podobnie
jak cz³owiek diabe³ ma zatem rodzinê, st¹d te¿ wzmianki o diab³ach w ró¿nym
wieku  logiczne, ¿e ojciec b¹d matka s¹ starsi od dzieci: pol. mina jak
u diablego syna [NKPP, II, s. 89], ros. ê ÷åðòîâîé áàáóøêå [ÔCÐß, 524],
âûìàçàòüñÿ êàê ÷åðò¸íîê [CCÐß, 485], w rodzinie mo¿e byæ kilkoro dzieci:
pol. rodzona siostra Lucypera [NKPP, II, s. 320], ros. ñàì ÷åðò íå áðàò
[ÔCÐß, 519]. Polskie m³ode diab³y nie maj¹ zarostu: czart m³ody, bo jeszcze bez
brody [NKPP, I, s. 354].
Na co dzieñ diab³y uprawiaj¹ rolê: pol. czego czart nie ora³, tego siaæ nie
bêdzie [NKPP, I, s. 354], ros. ãäå ÷åðò íå ñåÿë, òàì è íå ïîæíåò [ÏÐÍ, 181]
oraz wykonuj¹ inne charakterystyczne dla mieszkañców wsi czynnoci: pol. na
paniczu diabe³ groch m³óci³ [NKPP, III, s. 553], ros. ýòà ìåëüíèöà  òîëüêî
÷åðòó òàáàê ìîëîòèòü [ÏÐÍ, 470]. Po robocie nale¿y odpocz¹æ, w tym zakresie polskie diab³y preferuj¹ tañce: pol. tañczy ko³o niego jak bies na dowiciu
[NKPP, III, s. 505], a rosyjskie  gry: ros. íà ïåðåêðåñòêå ÷åðòè ÿéöà
êàòàþò, â ñâàéêó èãðàþò [ÏÐÍ, 932].

2 Dalej w celu unikniêcia powtarzania siê termin jednostka frazeologiczna odnosi siê tak do
jednostek frazeologicznych w ujêciu cis³ym, jak i do przys³ów.
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Na antropomorficzn¹ postaæ diab³a wskazuje dodatkowo tradycja przedstawiania diab³a jako obcokrajowca. W Polsce przybiera on g³ównie postaæ Niemca,
w rosyjskim obcoæ jest eksplikowana m.in. przez elementy diabelskiego pojazdu,
który posiada dyszel: ros. ó àíòèõðèñòà äûøëîâàÿ êîëåñíèöà [ÏÐÍ, 47] 
wed³ug s³ownika Dala element nietypowy dla wozów rosyjskich3 .

2. Diabe³ jako przedstawiciel wiata chtonicznego
Dyszel jako element diabelskiego wozu w jêzyku rosyjskim, jak równie¿
diabe³ Niemiec w polskim  nie s¹ elementami przypadkowymi, odbiegaj¹cymi od
ustalonej normy. Jest ich o wiele wiêcej, a powodem tego jest za³o¿enie, ¿e diabe³
reprezentuje wiat cz³owiekowi obcy  wiat chtoniczny. Zawiaty s¹ przeciwieñstwem wiata ¿ywych, swoistym antywiatem, w którym rz¹dz¹ antynormy 
oczywicie, wzglêdem ludzi.
Ta nienormalnoæ diab³a w najbardziej ewidentny sposób ujawnia siê
w jego wygl¹dzie. W ogólnie antropomorficznej postaci czêsto wystêpuj¹ elementy zoomorficzne  posiada rogi, ogon, w jêzyku polskim s¹ wspominane dodatkowo pazury: s³ówka jak anio³ka, a pazurki jak diab³a [NKPP, III, s. 243]. róde³
tego nale¿y doszukiwaæ siê w kojarzeniu w wiadomoci mitologicznej wiata
chtonicznego ze wiatem natury, który nie jest podporz¹dkowany cz³owiekowi
i nie jest przez niego zagospodarowany. Dlatego wiêkszoæ demonów posiada
cechy zoomorficzne, a diabe³ potrafi przybieraæ postaæ ró¿nych zwierz¹t.
Nie mniej widoczna jest asymetrycznoæ cia³a postaci mitologicznej: ma hipertroficzne narz¹dy mowy: pol. poszed³ do diab³a w zêby [NKPP, I, 435] ros.
êóñàòü êàê ÷åðòè [Áîéö., 141], ñõâàòèòü çóáàìè êàê ÷¸ðò [CCÐß, 483] 
implikowane tu s¹ przekazy ludowe o mo¿liwoci zostania przez diab³a po³kniêtym, popularne s¹ wzmianki o jego utykaniu. Jedno z okreleñ diab³a w jêzyku
rosyjskim wprost nawi¹zuje do tej cechy  àí÷óòêà áåñïÿòûé4. Rosyjski diabe³
ma fryzurê w postaci wyd³u¿onej kêpki w³osów b¹d odpowiednio uformowan¹
g³owê, st¹d wywodzi siê kolejne rosyjskie okrelenie tej postaci mitologicznej:
øèø oraz deminutywy øèøîê, øèøî÷åê5. U narodów s³owiañskich tak¿e kolor
jego skóry jest odmienny  czarny, chocia¿ równie dobrze mo¿e to byæ zwyk³y
3 Äûøëî, [w:] Â. È. Äàëü, Ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà, [online] <www.oval.ru/
dal/7606.html> dostêp 30.09.2009.
4 Î. ×åðåïàíîâà, Ìèôîëîãè÷åñêàÿ ëåêñèêà ðóññêîãî Ñåâåðà, Ëåíèíãðàä 1983, s. 66.
5 Í. Òîëñòîé, Êàêîâ îáëèê äüÿâîëüñêèé, [w:] Í. È. Òîëñòîé, ßçûê è íàðîäíàÿ êóëüòóðà.
Î÷åðêè ïî ñëàâÿíñêîé ìèôîëîãèè è ýòíîëèíãâèñòèêå, Ìîñêâà 1995, s. 261.

Jaros³awa Iwczenko

388

brud, charakterystyczny dla przypisywanych diab³u tradycyjnych miejsc zamieszkania  bagna i piek³a. Jednak¿e polska frazeologia podkrela przy tym, ¿e anio³owi lechko bia³ym byæ, ale diab³a trudno myd³em myæ [NKPP, I, s. 21], czyli albo
ten brud jest wyj¹tkowy, albo jednak czarny to naturalny kolor diab³a. Wspomniane wy¿ej cechy po zsumowaniu nie dodaj¹ diab³u urody  jest bardzo brzydki, co
prawda wed³ug danych polskich staje siê taki dopiero z wiekiem, a m³ody diabe³
jest nawet urodziwy: i diabe³ by³ ³adny, póki by³ m³ody [NKPP, I, s. 430].
Asymetria pojawia siê te¿ w ubiorze diab³a  wed³ug polskich jednostek frazeologicznych jego odzieniu brakuje pewnych elementów, takich jak guziki lub rêkawy:
masz diable kaftan, tylko sobie guziki przyszyj [NKPP, I, s. 432], masz diable
kaftan i to bez rêkawów [NKPP, I, s. 432]. Wed³ug danych rosyjskich nie potrafi
dobraæ elementów ubioru zgodnie z sytuacj¹: âñå ëþäè, êàê ëþäè, îäèí ÷åðò
â êîëïàêå [ÏÐÍ, 455, 681], gdyz wed³ug W. Dala ko³pak u¿ywany by³ zazwyczaj
jedynie w domu lub do snu (w odró¿nieniu od polskiego znaczenia, rosyjski
ko³pak nie jest futrzany czy obszyty futrem, a tkany lub dziany)6. Szczegó³y
odnosz¹ce siê do ¿ycia codziennego postaci mitologicznej te¿ wskazuj¹ na jego
odwrotnoæ: np. diabelski pokarm nie jest jadalny dla cz³owieka, spo¿ywa on
istoty chtoniczne  owady w polskim i psy w rosyjskim.
Diab³u w³aciwa równie¿ asymetria wewnêtrzna, czyli jego cechy charakteru nie zgadzaj¹ siê z zestawem typowym dla ludzkich standardów. Jest z³oliwy:
pol. nie dra¿nij czarta, bo przedtem z³y [NKPP, I, 354], ros. çëîé êàê ÷¸ðò
[CCÐß, 483], fa³szywy: pol. ¯yda tylko diabe³ oszuka [NKPP, III, s. 989], ros.
ëóêàâûé êàê áåñ [Îã., 46], chciwy: pol. ty cudzego szczypty, a diabe³ twego
garci¹ [NKPP, I, s. 341], ros. ñêóï êàê ÷¸ðò [CCÐß, 483], uparty: pol. uparty
jak diabe³ [NKPP, III, 592], ros. óïðÿì êàê êàðàìûøåâñêèé ÷¸ðò [CCÐß, 483].
Posiada on zdolnoci nadprzyrodzone  jest wszystkowiedz¹cy, potrafi przenikn¹æ
do przestrzeni zamkniêtej, przemieszcza siê wyj¹tkowo szybko. Z tym ostatnim
konotuje siê motyw charakterystycznego dla diab³a wirowania, a zatem diab³a
w m³ynie oraz diab³a w postaci wirów powietrznych i wodnych.
Kolejnym sposobem pokazania odmiennoci postaci mitologicznej jest
umieszczenie jej w przestrzeni niezagospodarowanej przez cz³owieka. Diabe³ zamieszkuje przede wszystkim miejsca, które w wiadomoci ludowej kojarz¹ siê
z pograniczem pomiêdzy wiatami, w pierwszej kolejnoci te zwi¹zane z wod¹:
bagna (wed³ug kosmologii ludowej przez diab³a w³anie stworzone): pol. siedzi jak
diabe³ w bagnie [NKPP, I, s. 431], ros. ïðàâèò, êàê ÷åðò áîëîòîì [ÏÐÍ, 226],
mosty: pol. potrzebny jak diabe³ w mocie [NKPP, II, s. 1036], ros. ÷åðò ëè íåñ
6 Êîëïà,

[w:] Â. È. Äàëü, op. cit.
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íà äûðÿâûé íà ìîñò? [ÏÐÍ, 234], jamy w rzekach i jeziorach, nad ktorymi
tworz¹ siê wiry: pol. jak nie ma wody bez diab³a, tak nie ma biedy bez ¯yda
[NKPP, III, s. 980], ros. âåðòèò, êàê ÷åðò â ïó÷èíå [ÏÐÍ, 257]. Wynika to
z faktu, ze woda si³¹ swoich w³aciwoci fizycznych odzwierciedla wiat rzeczywisty i w wiadomoci mitologicznej jest zwi¹zana ze wiatem chtonicznym.
Je¿eli chodzi o l¹d, diab³a mo¿na spotkaæ na rozstajnych drogach, a te¿ na
samej drodze, z tym, ¿e przemieszcza siê w kierunku przeciwnym do ruchu
cz³owieka. Dla kultury polskiej jednym z charakterystycznych miejsc pobytu diab³a jest wierzba i to z ni¹ jest zwi¹zane jedno z jego polskich imion  Rokita.
Natomiast jeden z rosyjskich gatunków diab³a, a mianowicie áåñ, nie ma preferencji co do konkretnego drzewa  jest umieszczany generalnie w lesie. Bior¹c pod
uwagê wyraziste zró¿nicowanie we frazeologii rosyjskiej biesa i diab³a, mo¿na
mówiæ, ¿e bies jest bezporedni¹ kontynuacj¹ dawniejszych wierzeñ o szkodliwych duchach lenych i jest w taksonomii diabelskiej oddzielnym podgatunkiem.
Czas aktywnoci diab³a przypada na godziny nocne, ciemnoci. Z tym zwi¹zany jest jego strach przed piorunem: pol. chowa siê jak diabe³ od pioruna
[NKPP, I, 290], ros. áåãàåò îò äîìó, áóäòî ÷åðò îò ãðîìó [ÏÐÍ, 591], który
tê ciemnoæ nagle rozjania i fakt, ¿e z pianiem koguta, symbolizuj¹cym poranek,
diabe³ traci swoj¹ moc.
Wiele motywów, charakterystycznych dla postaci diab³a w kontekcie zawiatów, zwi¹zanych jest z kultem zmar³ych. Zacz¹æ nale¿y od funkcji opiekuñczych,
które diabe³ pe³ni w stosunku do ludzi. Pomaga im w czynnociach codziennych,
zw³aszcza ko³ysze dzieci, opiekuje siê byd³em, a szczególnie chêtnie koñmi 
czynnoæ typowa dla ducha domowego, geneza którego wywodzi siê z wierzeñ
o duchu-przodku. Z tym ostatnim konotuj¹ siê wzmianki o owocnych kontaktach
seksualnych diab³a z ludmi: u ich podstaw le¿¹ mity o zap³odnieniu kobiety przez
totem b¹d ducha przodka. W kontekcie zawiatów nieprzypadkowe s¹ liczne
napomknienia okrelaj¹ce diab³a jako stryjka, wujka, ojca etc., czêsto w kontekcie
przechodzenia duszy na tamten wiat  sygnalizowanie wiêzi rodzinnych z diab³em powinno na zasadzie kumoterstwa zagwarantowaæ tam duszy lepsze warunki
pobytu. Duch przodka pe³ni równie¿ funkcjê przewodnika do innego wiata.
Ze wiatem zmar³ych wi¹¿e siê pozornie chrzecijañski w¹tek o opêtaniu
cz³owieka przez diab³a  po mierci cz³owieka jego duch, który nie przeszed³
w zawiaty, d¹¿y do powrotu i uzyskania nowej pow³oki cielesnej. Do powtórnego
ucielenienia nawi¹zuje zakaz wzywania diab³a po imieniu, gdy¿ w wiadomoci
mitologicznej imiê nadaje istocie bezcielesnej fizycznych kszta³tów. Zgodnie
z polskimi przekazami diabe³ nie posiada duszy, bo przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e
pochodzi od zmar³ych, sam ni¹ jest. O jego przynale¿noci do wiata chtonicznego
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wiadczy te¿ to, ¿e diabe³ siê nie mieje. Jak wskaza³ W. Propp, badaj¹c bajkê
o ksiê¿niczce, która siê nie mieje, w mitologii miech jest cech¹ okrelaj¹c¹
przynale¿noæ do wiata ¿ywych w przeciwieñstwie do zawiatów7. W wiêkszoci
jednostek frazeologicznych, gdzie wystêpuje miej¹cy siê diabe³ (pol. mieje siê jak
diobo³ na kêpie [NKPP, I, 431], mieje siê jak diabe³ w konopiach [NKPP, I, 431,
ros. õîõîòàòü êàê äüÿâîë [ÑÑÐß, 113]), dodatkowo okrela siê miejsce i jest to
lokatywnoæ na obszarze rzeczywistej przestrzeni geograficznej. W przeciwieñstwie do niej diabe³ nie miej¹cy siê znajduje siê w przestrzeni mitologicznej,
przeznaczonej dla zmar³ych.
Niektóre wykonywane przez diab³a czynnoci nawi¹zuj¹ do wierzeñ o duchach wywodz¹cych siê z kultu zmar³ych i zamieszkuj¹cych ró¿ne typy przestrzeni
 wspominanych ju¿ wy¿ej duchów lenych i domowych oraz wodnych. Duchy
domowe oprócz wykonywania czynnoci opiekuñczych mog¹ tak¿e szkodziæ,
np. dusiæ cz³owieka we nie, a te zamieszkuj¹ce pustki  myliæ ludziom drogê,
straszyæ, goniæ i topiæ. Wszystko to w wyniku kontaminacji mitologii chrzecijañskiej i przedchrzecijañskiej znalaz³o siê na licie typowych czynnoci diabelskich.
Duchom nale¿a³ siê szacunek, i to równie¿ zosta³o przeniesione na zasady komunikowania siê z diab³em.
W kontekcie opozycji wiata chtonicznego i ludzkiego, w motywach zwi¹zanych z diab³em pojawia siê w¹tek chaosu jako przeciwieñstwa kosmosu ludzkiego
bytu. Jak wspomniano powy¿ej, stosunki rodzinne diab³ów wyobra¿ano sobie
podobnie jak te w wiecie ludzi. We frazeologii mo¿na równie¿ dopatrzyæ siê
przekazów o istniej¹cej wród diab³ów hierarchii, a tak¿e o ich zró¿nicowaniu
gatunkowym. Tak o tym pisa³ W. Mokijenko: fantazja ludowa przenios³a na wiat
diab³ów wiele cech spo³ecznoci ludzkiej, wypracowawszy ca³y system stosunków
hierarchicznych, «diabelsk¹» listê rang, wed³ug której im mniejszy bies, tym bardziej zobligowany do pos³ugi i dogadzania. St¹d wywodzi siê przenone znaczenie
rosyjskiego zwi¹zku ðàññûïàòüñÿ ìåëêèì áåñîì  staraæ siê jak najbardziej
dogodziæ, sypaæ uprzejmoci8. Podobny w¹tek mamy w pol. mniejsi diabli
zawsze siê wiêkszego musz¹ baæ diab³a [NKPP, I, 433]. Innym uzasadnieniem
pozycji spo³ecznej diab³a jest jego wiek: ros. ñòàðîãî ÷åðòà äà ïîäïåð áåñ
[ÏÐÍ, 355]. Poprzez odpowiednie zachowanie siê biesów wobec szatana: ros.
ñáèðàéòåñü, áåñû, ñàòàíà-òî çäåñÿ! [ÏÐÍ, 772] oraz czarta: ros. ñòàðîâà
÷åðòà äà ïîäíÿë áåñ [ÑÏÏÏ, 143] we frazeologii rosyjskiej posrednio wskazano
na podporz¹dkowanie biesów wszystkim pozosta³ym diab³om.
7 Â.
8 Â.

ß. Ïðîïï, Ôîëüêëîð è äåéñòâèòåëüíîñòü, Ìîñêâà 1978, s. 180184.
Ì. Ìîêèåíêî, Îáðàçû ðóññêîé ðå÷è: èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèå è ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèå
î÷åðêè ôðàçåîëîãèè, Ëåíèíãðàä 1986, s. 174175.
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Podstawê do okrelenia istniej¹cych wród diab³ów ró¿nic gatunkowych tworz¹
jednostki frazeologiczne, w ramach których wystêpuj¹ nazwy synonimiczne: pol. bij
diab³a a¿ go czarci wezm¹ [NKPP, I, 425], nie trzeba brataæ diab³a z szatanem
[NKPP, I, 434], ros. áåñ ïðèøåë, ñàòàíó ïðèâåë, ÷åðòåíÿò íàïëîäèë, äèàâîëà
â êóìîâüÿ çîâåò [ÏÐÍ, 772], âñåõ ÷åðòåé çíàþ, îäíîãî ñàòàíó íå çíàþ [ÏÐÍ,
773]. Jednak ogólny obraz spo³eczeñstwa diabelskiego we frazeologii polskiej
i rosyjskiej opiera siê bardziej na idei infernalnego chaosu, ca³oci sk³adaj¹cej siê
z ma³o ró¿ni¹cych siê czêci. W odró¿nieniu od wy¿szej sfery systemu religijnomitologicznego, mitologia ni¿sza nie posiada precyzyjnie okrelonego uk³adu i wyrazistej hierarchii. Motyw kontinuum si³ diabelskich ujawnia siê w ich zbiorowoci, dla
której wa¿niejsza jest przynale¿noæ diab³ów do jednego gatunku i która uwypukla
siê poprzez brak przeciwstawieñ ilociowych. Spójnoæ tych postaci mitologicznych
odzwierciedli³a siê równie¿ w ich wzglêdnym ujednoliceniu w ramach frazeologii
i ¿adne ró¿nice tej koherencji nie zmieniaj¹: pol. jaki diabe³ jeden, taki diabe³ dwa
[NKPP, I, 431], jaki diabe³ warzony, taki i pieczony [NKPP, I, 431], jeden diabe³
podobny do drugiego [NKPP, I, 431], ros. îäèí ÷åðò (w sposób jednakowy)
[CÏÏÏ, 80], áóð ÷åðò, ñåð ÷åðò, âñå îäèí áåñ [ÏÐÍ, 854].
Chaos obecny jest równie¿ w konotowaniu diab³a z g³onym i nieprzyjemnym
dwiêkiem  w przeciwieñstwie do muzyki, któr¹ tworz¹ dwiêki uporz¹dkowane.
Utrwali³o siê to w zwi¹zkach, w których diabe³ do muzykowania wykorzystuje
przedmioty do tego nie przeznaczone: pol. ksi¹dz w dzwon, a diabe³ w klepad³o
[NKPP, II, 231], jeden dzwoni w dzwon Panu Bogu na chwalê, drugi dzwoni
w blaszkê diab³u na pociechê [NKPP, I, 167], ros. ÷åðò â ëàäîøè íå êëåïàë
[ÑÏÏÏ, 80]. Jezyk rosyjski notuje szmer powodowany przez diab³a: ros.
øåøåëèòüñÿ êàê áåñ (o grzebi¹cym siê i szumi¹cym przy tym cz³owieku)
[CÏÏÏ, 87]. Z chaosem konotuje sie równie¿ uszczegó³owiony we frazeologii
fizjologiczny akt defekacji: pol. diabe³ siê nie wysra na ma³¹ kupê, jeny na
wielk¹ [NKPP, I, 428], bogatemu diabli do kieszeni sraj¹ [NKPP, I, 125], ros.
íå÷åìú ÷åðòó ñðàòü, äàêú êðåìåíüåìú [ÑÏÏÏ, 143], êàê ÷åðò íàñðàë òðàâû
(o szybkim rozrastaniu siê chwastów) [ÍÎÑ, 12, 54].
Podsumowuj¹c w¹tek chaosu w kontekcie diab³a, wskazaæ nale¿y, ¿e diabe³
zak³óca w³aciwy porz¹dek bytu. Mo¿e sk³ócaæ ludzi: pol. a co diabe³ robi: stare
wdowy li¿e, dzieci smoli, ma³¿eñstwa k³oci [NKPP, I, 425], czart zawsze k³ótnie
i warcho³y sieje [NKPP, I, 354], ros. áîã äàë ðîäíþ, à ÷åðò âðàæäó [ÏÐÍ,
261], ñïóòàë ÷åðò ñâàäüáó, äà ñàì è òÿãó [ÏÐÍ, 689], budzi dzieci: pol.
bogaczowi i diabe³ dziecko zako³ysze, a biedakowi obudzi [NKPP, I, 125],
przeszkadza w pracy, wywo³uj¹c niechêæ do niej: ros. ïîñëàë áîã ðàáîòó, äà
îòíÿë ÷åðò îõîòó [ÏÐÍ, 503].
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3. Diabe³ w kontekcie chrzecijañskim
Na nastêpn¹ grupê motywów sk³adaj¹ siê w¹tki o charakterze chrzecijañskim. Na pocz¹tku nale¿y zaznaczyæ, ¿e we frazeologii m.in. utrwali³a siê chrzecijañska wersja pochodzenia diab³a  s¹ to ponoæ upad³e anio³y. Biblijne konotacje obecne s¹ równie¿ w niektórych nazwach diab³a: szatan, Lucyper, Belzebub
dla jêzyka polskiego, ñàòàíà oraz àíòèõðèñò dla rosyjskiego.
We frazeologii diabe³ jest na ró¿ne sposoby przeciwstawiany Bogu. W polskich
jednostkach frazeologicznych nadmienia siê o aktywnoci diab³a w czasie niektórych
wi¹t religijnych  s¹ to Zielone wi¹tki, Wniebowst¹pienie, w. Jana, Przemienienie
Pañskie oraz zapusty. Podobnie jak Bóg, diabe³ jest demiurgiem: stworzy³ wóz,
muzykê, tañce, alkohol, wed³ug Polaków stworzy³ miasto i frymarki, kozê, wilka,
muchy oraz tabakê, wed³ug Rosjan  wie i zró¿nicowanie spo³eczne, jest równie¿
ojcem Mo³dawian i Tatarów. Czêæ jego poczynañ jest nieudan¹ prób¹ naladowania Boga (muchy zamiast pszczó³, koza zamiast krowy, wilk zamiast psa), inne
bez boskiej ingerencji s¹ nieu¿yteczne  jak np. wóz lub m³yn.
Kolejne przedsiêwziêcia przeciwstawiaj¹ diab³a Bogu na poziomie sacrum vs.
profanum: tak karczma jest przeciwstawiana kocio³owi, w zwi¹zku z tym picie
alkoholu tak¿e odnosi siê do sfery profanum, diabelskie klepanie oraz wiecka
muzyka  tej kocielnej. Jednym ze znacz¹cych motywów grupy profanum jest
zwi¹zek diab³a z erotyk¹. Powy¿ej wspomniano ju¿ o zap³odnieniu kobiet przez
diab³a w kontekcie kultu zmar³ych. Jednak to erotyka sprawia, ¿e we frazeologii
kobieta jest poniek¹d uto¿samiana z diab³em, a czasami nawet gorsza od niego.
Mi³oæ cielesna, w odró¿nieniu od duchowej, jest uwa¿ana za jeden z ciê¿kich
grzechów  pod spódnic¹ kobiety (czyli w miejscu skondensowanej kobiecoci)
chowa siê diabe³. Kobieta czêsto staje siê narzêdziem szatañskiej pokusy.
W polskiej tradycji za diabelskie uwa¿ane s¹ te luby, gdy ma³¿onków dzieli du¿a
ró¿nica wieku oraz wszystkie zawarte po drugim ma³¿eñstwie  gdy¿ prawdopodobnie jedynym logicznym uzasadnieniem dla nich by³o pragnienie p³ciowe,
a zatem interwencja diab³a. Erotyk¹ s¹ przesi¹kniête sabaty diab³ów i czarownic.
Oprócz stosunków jako takich, które odbywa³y siê w ich trakcie, zwi¹zek diab³a
z erotyzmem podkrela siê poprzez falliczn¹ symbolikê rodków transportu udaj¹cych siê na sabat czarownic9. Erotyczna jest równie¿ symbolika piszcza³ki, na
której gra diabe³10.
9 J. Adamowski, Droga na ³ysogórski sabat czarownic, Literatura Ludowa 2000, nr 3, s. 2335.
10 D. Wê¿owicz-Zio³kowska, Mi³oæ ludowa. Wzory mi³oci wieniaczej w polskiej pieni ludo-

wej XVIIIXX wieku, Wroc³aw 1991.
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Za diabelskie uwa¿a siê bogactwo, które konotuje motyw skarbów strze¿onych przez diab³a. Zwi¹zek postaci mitologicznej i bogactwa jest ca³kiem logiczny
ze wzglêdu na ludzk¹ psychologiê i naturalne pragnienie, aby bez wysi³ku staæ siê
bogatym. Wiadomo, ¿e w warunkach dawnej wsi (gdzie przewa¿nie funkcjonowa³y analizowane wyobra¿enia) ¿ycie wymaga³o codziennej pracy, która nie zawsze
skutkowa³a nadmiarem owoców. Z obserwacji wynika³o, ¿e jedynym sposobem
szybkiego osi¹gniêcia dostatku jest uzyskanie go w sposób nadprzyrodzony. Nienaturalne bogactwo musia³o wiêc przynale¿eæ istotom nadprzyrodzonym. Jednoczenie diabe³ w danych polskich wystêpuje jako narzêdzie sprawiedliwoci spo³ecznej  odbiera dobra zdobyte w nieodpowiedni zdaniem przeciêtnych ludzi
sposób (np. podatki).
Przeciwstawiaj¹cy siê Bogu diabe³ jest bezporednio zwi¹zany z pojêciem
grzechu i kary. Stanowi ucielenienie grzechów, co wynika z jego charakteru  jest
pyszny, z³oliwy, chciwy. G³ównym celem jego poczynañ jest niemiertelny wed³ug chrzecijañstwa pierwiastek cz³owieka  dusza. Jednym z podstawowych
typów diabelskiej dzia³alnoci jest sprowadzanie cz³owieka na drogê grzechu, inaczej mówi¹c  pokusa. Diabe³ spisuje grzechy i wymierza odpowiedni¹ karê.
W zwi¹zku z tym dla diab³a chrzecijañstwo wyznacza specjalny typ przestrzeni 
piek³o, gdzie karze on potêpione dusze, korzystaj¹c przy tym z takich narzêdzi jak
wid³y i o¿óg. Z ludowym obrazem piek³a zwi¹zane s¹ sta³e skojarzenia z wêglem
(np. u Rosjan diabe³ jedzi w koszach na wêgiel, w polskim uwa¿a wêglarza za
swego, jest okryty sadz¹).
Grzesznicy czêsto s¹ adresatami dzia³añ postaci mitologicznej: diabe³ nie zabiera graczom wygranej z tego powodu, ¿e gry hazardowe zosta³y przez niego
wymylone i nie s¹ w³aciwym sposobem zdobycia bogactwa. Lubi te¿ pijaków,
bo pod wp³ywem alkoholu ³atwiej ulegaj¹ innym diabelskim pokusom.
Jak widaæ, diabe³ wcale nie jest postaci¹ wobec cz³owieka ¿yczliw¹, zatem
stosowane s¹ przeciw niemu wszelakie apotropeje, przedmiotowe oraz akcjonalne.
Najczêciej wymieniane we frazeologii s¹ atrybuty liturgiczne czy ogólnie chrzecijañskie oraz symbolizuj¹ce Boga. W zwi¹zku z powy¿szym diabe³ boi siê krzy¿a:
pol. diabe³ siê krzy¿a boi [NKPP, I, 428], ros. áîÿòüñÿ êîãî, ÷åãî êàê ÷¸ðò
êðåñòà [CCÐß, 482]. Ze znakiem krzy¿a zwi¹zany jest zakaz krzy¿owania nóg,
wyjaniany przez nastêpuj¹c¹ jednostkê frazeologiczn¹: pol. niech ka¿dy siê strze¿e nogi na krzy¿ za³o¿yæ: zlêknie siê bowiem diabe³ i przyni siê [NKPP, II, 632].
Diab³a mo¿na przegoniæ za pomoc¹ obrazu: pol. nie b¹d jako mnich w Czêstochowie, co ci¹gle diab³ów wygania [NKPP, I, 374]. Skutecznym rodkiem odstraszaj¹cym jest tak¿e woda wiêcona: pol. zmyka jak diabe³ przed wiêcon¹ wod¹
[NKPP, III, 728] oraz kadzid³o: ros. áîÿòüñÿ êàê ÷åðò ëàäàíà [CÔCÐß, 190].
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***
Jak ju¿ wspominano na wstêpie, na przyk³adzie diab³a ³atwo dostrzec kontaminacjê motywów o odmiennej genezie, które mieszaj¹ siê ze sob¹ nawet
w obrêbie jednego kontekstu minimalnego. W miarê przejrzycie motywy g³ówne
dziel¹ siê na chrzecijañskie i pozosta³e. Kontaminacji uleg³y wszystkie grupy:
je¿eli chodzi o po³¹czenie motywów antropomorficznych z chronicznymi, to diabe³ ukazuje siê w postaci obcokrajowca; z jednej strony diab³y maj¹ rodzinê,
z drugiej  s¹ jednolit¹ niezró¿nicowan¹ mas¹. Natomiast chrzecijañska opozycja
Bóg vs. diabe³ odpowiada tradycyjnemu aksjologicznemu przeciwstawianiu dobra
z³u, swego  obcemu, tego  tamtemu. W ten sposób diabe³ chrzecijañski
i przedchrzecijañski duch zmar³ego, uto¿samiaj¹cy co obcego, a przez to wrogiego i szkodliwego, staj¹ siê postaciami jednego rzêdu. Niejednoznaczny jest
tak¿e motyw opêtania ludzi przez diab³a: z jednej strony znany jest biblijny w¹tek
o wypêdzaniu diab³ów z opêtanego, z drugiej za jego korzeni mo¿na siê doszukiwaæ w wyobra¿eniach o duszach, które nie przesz³y w zawiaty, a zatem powracaj¹ na ziemiê, szukaj¹c ucielenienia.
Niektóre z przejawów diabelskich zdolnoci równie¿ s¹ cile zwi¹zane
z w¹tkami chrzecijañskimi: te nadprzyrodzone okazuj¹ siê niezwykle przydatne
podczas kuszenia cz³owieka do grzechu. Kilka warstw ma te¿ motyw zwi¹zku
diab³a z bogactwem, który konotuje skarby chronione przez diab³a, i na który
z czasem prawdopodobnie na³o¿y³y siê te¿ motywacje chrzecijañskie: cz³owiek
ma zapracowaæ na swój chleb w pocie czo³a, w zwi¹zku z tym uczciwoæ i bogobojnoæ s¹ identyfikowane z bied¹, bogactwo kojarzy siê z grzechem, a poprzez takie
porednictwo  z diab³em. Podobnie jest z k³ótni¹: oprócz tego, ¿e stanowi przeciwieñstwo porz¹dku, jest niezgodna z etyk¹ chrzecijañsk¹ i dlatego zwi¹zana
z diab³em. Podwójna czy mo¿e raczej kilkuwymiarowa jest motywacja zwi¹zku
diab³a z erotyk¹  jak wspomniano, w chrzecijañstwie mi³oæ cielesna poza
ustalonymi regu³ami jest grzechem, a korzeniami siêga przedchrzecijañskiego kultu zmar³ych. Kult zmar³ych sta³ siê równie¿ powodem, dla którego zwracanie siê
do diab³a jako do cz³onka rodziny mo¿e ewentualnie polepszyæ pobyt w chrzecijañskim piekle.
Zami³owanie diab³a do wieckiej muzyki na poziomie przeciwstawienia sacrum i profanum mo¿na porównaæ do typowego dla istot pochodz¹cych z zawiatów ha³asu i niezró¿nicowanego nurtu dwiêków.
Na oddzieln¹ uwagê zas³uguj¹ motywy zwi¹zane z przestrzeni¹. W tradycji
ludowej piek³o jest wyobra¿ane nie tylko jako miejsce odbywania pokuty, ale
równie¿ jako przestrzeñ przynale¿¹ca do obcego wiata. Tu warto odnotowaæ
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spor¹ dysproporcjê wzmianek o piekle we frazeologii z komponentem diabe³
w polskiej i rosyjskiej frazeologii  w tej drugiej s¹ one pojedyncze. Porównuj¹c
resztê motywów, znajdziemy znacznie wiêcej elementów wspólnych ni¿ odmiennych, co pozwala wypracowaæ kognitywn¹ definicjê11 diab³a na podstawie danych
frazeologicznych. Otó¿ diabe³ we frazeologii polskiej i rosyjski jest z pochodzenia
upad³ym anio³em, ró¿ni siê pod wzglêdem wieku, wygl¹da jak cz³owiek z elementami zwierzêcymi (najczêciej ma rogi i ogon), utyka, ma hipertroficzne narz¹dy
mowy, ogólnie jest brzydki, jego ubiorom brakuje pewnych czêci; spo³eczeñstwo
diabelskie nie ma przejrzystej hierarchii oraz jest s³abo zró¿nicowane gatunkowo,
diab³y zak³adaj¹ rodziny, a tak¿e nawi¹zuj¹ kontakty erotyczne ze zwyk³ymi kobietami; wykonuj¹ prace domowe, mog¹ pomagaæ lub przeszkadzaæ w codziennych, rutynowych czynnociach, bawi¹ siê na ró¿ne sposoby; zamieszkuj¹ g³ównie tereny przez cz³owieka nie zagospodarowane, preferuj¹c przestrzeñ wodn¹ lub
piek³o; z charakteru diabe³ jest chciwy, hardy, uparty, fa³szywy, posiada zdolnoci
nadprzyrodzone; kusi cz³owieka do grzechu i wymierza nale¿n¹ karê, mo¿e opêtaæ, boi siê atrybutów liturgicznych.
Takie podobieñstwo obrazów diab³a we frazeologii polskiej i rosyjskiej sugeruje, ¿e kszta³towa³y siê one g³ównie na podstawie mitologii przedchrzecijañskiej,
na której nawarstwia³y siê w¹tki chrzecijañskie, dlatego reprezentuj¹ przede
wszystkim wiat chtoniczny. Ró¿nice udzia³ów chocia¿by komponentów bies
i piek³o we frazeologii polskiej i rosyjskiej wiadcz¹, ¿e wp³yw chrzecijañstwa na
obraz polskiego diab³a jest wiêkszy ni¿ dla rosyjskiego.
ród³a
NKPP  Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich, pod red. J. Krzy¿anowskiego, Warszawa 19691978, t. 14.
CCÐß  Ìîêèåíêî Â. Ì., Ñëîâàðü ñðàâíåíèé ðóññêîãî ÿçûêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2003.
ÑÏÏÏ  Ñëîâàðü ïñêîâñêèõ ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê, ñîñòàâèòåëè. Â. Ì. Ìîêèåíêî,
Ò.Ã. Íèêèòèíà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2001.

11 W ujêciu J. Bartmiñskiego definicja kognitywna to definicja zjawiska z punktu widzenia
zwyk³ego u¿ytkownika jêzyka, która modeluje sta³y sens wi¹zany z danym zjawiskiem w powszechnej wiadomoci ludowej i utrwalony w stereotypie tego zjawiska. Taka definicja przewiduje
 gdy jest to mo¿liwe  maksymalnie pe³ny opis nie tylko denotacyjnego komponentu znaczenia,
ale i jego komponentu dodatkowego (konotacji), który czêsto jest uwarunkowany ekstralingwistycznymi, kulturowymi czynnikami. Ramy definicji kognitywnej s¹ otwarte, rozmyte, a podane
cechy mog¹ odnosiæ siê do swojej kategorii w wiêkszym lub mniejszym stopniu (przynale¿noæ
gradacyjna). Zob. J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wroc³aw 1994,
s. 106107.
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Ðåçþìå
×åðò â ïîëüñêîé è ðóññêîé ôðàçåîëîãèè: îñíîâíûå ìîòèâû
Íà îñíîâàíèè ôðàçåîëîãè÷åñêèõ è ïàðåìèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû òðè
ãðóïïû ìîòèâîâ, òèïè÷íûõ äëÿ îáðàçà ÷åðòà âî ôðàçåîëîãèè: àíòðîïîìîðôè÷åñêèé ÷åðò, ÷åðò
êàê ïðåäñòàâèòåëü õòîíè÷åñêîãî ìèðà è õðèñòèàíñêèé ÷åðò. Ïîêàçàíî êîíòàìèíàöèþ ìîòèâîâ
êàæäîé ãðóïïû, à òàêæå ñîïîñòàâëåíî îáðàçû ïîëüñêîãî è ðóññêîãî ÷åðòà.

Summary
Devil in Polish and Russian phraseology: main motives
Basing on the phraseology and paremiology 3 groups of typical phraseological motives concerning devil are reviewed in the article. These are anthropomorphic devil, devil as a representative
of chthonic word and Christian devil. The contamination of motives in each group is presented
as well, also Russian and Polish devils images are compared.

Òîëêîâûé ñëîâàðü êàê ïðåäìåò ëèíãâèñòè÷åñêîãî
èññëåäîâàíèÿ
UWM w Olsztynie
Acta Polono-Ruthenica
XIV, 2009
397
ISSN 1427-549X

Alla Kamalova
Olsztyn

Òîëêîâûé ñëîâàðü êàê ïðåäìåò
ëèíãâèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
Àêàäåìèê Þ.Ä. Àïðåñÿí õàðàêòåðèçîâàë ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ÕÕ âåêà
êàê çîëîòîé âåê ðîññèéñêîé ëåêñèêîãðàôèè1. Äóìàåòñÿ, ýòî íàäî ïîíèìàòü
íå òîëüêî êàê âðåìÿ àêòèâíîé ðàáîòû íàä ïåðåèçäàíèåì ñóùåñòâóþùèõ
è èçäàíèåì íîâûõ ñëîâàðåé, íî òàêæå êàê äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òåîðåòè÷åñêîé ëåêñèêîãðàôèè â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé îáëàñòè íàó÷íûõ çíàíèé.
Ïîÿâëåíèå íîâûõ ñëîâàðåé è ôîðìèðîâàíèå òåîðåòè÷åñêîé ëåêñèêîãðàôèè, àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé ïðèíöèï èçó÷åíèÿ ÿçûêà äåòåðìèíèðîâàëè
èññëåäîâàíèÿ, îïèñûâàþùèå è îöåíèâàþùèå ëåêñèêîãðàôè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñëîâàðåé, ðàçíîîáðàçíûõ ïî ïðåäìåòó îïèñàíèÿ
è ðàçëè÷íûõ ïî çàäà÷àì, ñïîñîáñòâîâàëè ôîðìèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî
âêóñà è ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé. Åñòåñòâåííî, ÷òî ïîëüçîâàòåëè
æåëàþò èìåòü êà÷åñòâåííóþ ëåêñèêîãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ. Ïðè âûáîðå
ñëîâàðÿ è åãî îöåíêå îíè îïèðàþòñÿ íà íåêèé èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèéñÿ
ñòàíäàðò. Êëàññè÷åñêèé ñëîâàðü ñîöèàëüíî íàïðàâëåí, â íåì ÷åòêî
ïðåäñòàâëåí ïðåäìåò îïèñàíèÿ, îí îòâå÷àåò òðàäèöèÿì ìåòàÿçûêà è ñòèëÿ
îïèñàíèÿ, à òàêæå ãðàôè÷åñêîãî è òåõíè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ ñëîâàðíîé
ñòàòüè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ íà àâòîðñêèå ñëîâàðè,
ñ ÷åì ìû ñòîëêíóëèñü â îäíîì èç äîêóìåíòîâ Èíòåðíåòà2.
Ïîëàãàåì, ÷òî èìåííî àâòîðñêèå ñëîâàðè ïðåäñòàâëÿþò îñîáûé èíòåðåñ
äëÿ ëèíãâèñòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ, êîòîðîå ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â äåêoäèðîâàíèè
ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé ïðîãðàììû àâòîðà.
Â íàøåì èññëåäîâàíèè ê îïèñàíèþ ïðèâëåêàåòñÿ Òîëêîâûé ñëîâàðü
æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Äàëÿ3.
1

Þ.Ä. Àïðåñÿí, Î òîëêîâîì ñëîâàðå óïðàâëåíèÿ è ñî÷åòàåìîñòè ðóññêîãî ãëàãîëà, [â:]
Ñëîâàðü: Ãðàììàòèêà: Òåêñò, Ìîñêâà 1996, ñ. 13.
2 À. Ïëóöåð-Ñàðíî, Áåñòîëêîâûé Äàëü, Íà Ïîñòó 1998, ¹ 1; [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]
<http://plutser.ru/histogy_dictionary/hslang/>
3 Â. Äàëü, Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà: Â 4-õ ò., Ðóññêèé ÿçûê,
Ìîñêâà 1978, ò. 1, ñ. 452-453.
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Ìíîæåñòâî ïóáëèêàöèé è äîêóìåíòîâ Èíòåðíåòà4 ñîäåðæàò âûñêàçûâàíèÿ, â êîòîðûõ ñëîâàðü Äàëÿ òðàäèöèîííî õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ñàìûé
çíàìåíèòûé ðóññêèé òîëêîâûé ñëîâàðü, à åãî àâòîðà íàçûâàþò âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé-ëèíãâèñò Â. È. Äàëü, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî ñâîåìó
îáðàçîâàíèþ è ðîäó îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè îí òàêîâûì íå ÿâëÿëñÿ.
Èíòåðåñ ê ñëîâàðþ àêòóàëåí ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, îí ïîïðåæíåìó íå óòðàòèë ñâîåé ëèíãâî-ýòíîãðàôè÷å÷åñêîé öåííîñòè, îñòàâàÿñü
óíèêàëüíûì è èñêëþ÷èòåëüíûì â íàøåé êóëüòóðå 5 . Âî-âòîðûõ,
ïðèòÿãàòåëüíàÿ ñèëà ñëîâàðÿ Äàëÿ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â çàìå÷àòåëüíûõ
ïðèìåðàõ, íî âî âñåì åãî ìàòåðèàëå, â åãî ñòðóêòóðå, â åãî ìàíåðå
áåñåäîâàòü ñ ÷èòàòåëåì6. Â-òðåòüèõ, ñëîâàðü Äàëÿ çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî
ñðåäè ñëîâàðåé áëàãîäàðÿ íåîäíîçíà÷íûì òèïîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì.
È, íàêîíåö, â-÷åòâåðòûõ, ñëîâàðü Äàëÿ èíòåðåñåí ñ òî÷êè çðåíèÿ
ëåêñèêîãðàôè÷åñêîãî äèñêóðñà, ðàññìîòðåíèÿ ñëîâàðÿ êàê òåêñòà.
Ñðåäè ìàòåðèàëîâ î Äàëå è åãî ñëîâàðå íàìè âûÿâëåíû òàêæå
âûñêàçûâàíèÿ èíîãî òîëêà. Ãîâîðÿ î íåäîñòàòêàõ ýòîãî ñëîâàðÿ, êðèòè÷åñêè
íàñòðîåííûé àâòîð ïèøåò: À ñàìûé ãëàâíûé åãî íåäîñòàòîê â òîì, ÷òî îí
íå ÿâëÿåòñÿ âîîáùå ñëîâàðåì, ïîñêîëüêó ìàòåðèàë â íåì íå óïîðÿäî÷åí ïî
çàêîíàì ëåêñèêîãðàôèè äàæå òîãî âðåìåíè è, êàê ñëåäñòâèå, â íåì
íåâîçìîæíî ÷òî-íèáóäü íàéòè. Â. È. Äàëü íè÷åãî íå ñìûñëèë â ëèíãâèñòèêå
è ñâàëèâàë îãðîìíûå è ñîâåðøåííî ðàçíîðîäíûå ìàòåðèàëû â îäíó êó÷ó,
ñîâåðøåííî íå ïîíèìàÿ, ÷òî òàêîå ãíåçäîâîé ïðèíöèï ëåêñèêîãðàôèðîâàíèÿ. [...] Óæå ðåäàêòîð òðåòüåãî èçäàíèÿ ñëîâàðÿ Äàëÿ È. À. Áîäóýí äå
Êóðòåíý ïðèøåë â óæàñ îò áåçíàäåæíîé áåçãðàìîòíîñòè ýòèõ ìàòåðèàëîâ
è ïèñàë â ïðåäèñëîâèè, ÷òî îòðåäàêòèðîâàòü è óïîðÿäî÷èòü ýòó õàëòóðó
íåâîçìîæíî7. Íåïîíÿòíî, îäíàêî, ïî÷åìó àâòîð ýòèõ âûñêàçûâàíèé íå
öèòèðóåò Áîäóýíà äå Êóðòåíå, íàïðèìåð, åãî Ïðåäèñëîâèå ê ïåðâîìó
èçäàíèþ. Ïî óòâåðæäåíèþ È. À. Áîäóýíà äå Êóðòåíå, Äàëåâ ñëîâàðü
ÿâëÿåòñÿ ñáîðíèêîì ìàòåðèàëîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íàðîäíîãî
ñêëàäà óìà, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìèðîñîçåðöàíèÿ íàðîäà8.
4 Íà çàïðîñ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äàëü â Èíòåðíåòå âûÿâëåíî 600 ñàéòîâ, ñîäåðæàùèõ
áîëåå 2 ìèëëèîíîâ äîêóìåíòîâ.
5 Ò.È. Âåíäèíà, Â.È. Äàëü: âçãëÿä èç íàñòîÿùåãî, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 2001, ¹ 3, ñ. 13.
6 Â.Ã. Ãàê, Ñëîâàðü Â.È. Äàëÿ â ñâåòå òèïîëîãèè ñëîâàðåé, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 2001,
¹ 3, ñ. 3.
7 À. Ïëóöåð-Ñàðíî, op. cit.
8 È. À. Áîäóýí äå Êóðòåíå, Ïðåäèñëîâèå ê ïåðâîìó âûïóñêó, [â:] Â. Äàëü, Òîëêîâûé ñëîâàðü
æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà, Â 4 ò., ò. 1. ÀÇ, ïîä ðåä. ïðîô. È. À. Áîäóýíà äå Êóðòýíý,
Ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå èçäàíèÿ 19031909 ãã., Ìîñêâà 1994, ñ. 1744.
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Íè Ñëîâàðü, íè åãî ñîçäàòåëü â çàùèòå íå íóæäàþòñÿ. È âñå æå...
Ìîæåò áûòü íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíåå â÷èòàòüñÿ â ñëîâàðü?
Äàííàÿ ïóáëèêàöèÿ îïåðèðóåò ôàêòàìè îòäåëüíî âçÿòîé ñëîâàðíîé
ñòàòüè  äîæäü (íàø èññëåäîâàòåëüñêèé îïûò, åñòåñòâåííî, îïèðàåòñÿ íà
áîëåå îáøèðíûé ìàòåðèàë).
Âñïîìíèì, ÷òî Äàëåâ ñëîâàðü òðàäèöèîííî õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê
íåíîðìàòèâíûé (ïî îòáîðó ìàòåðèàëà), òîëêîâûé (ïî àñïåêòó îïèñàíèÿ
ñëîâà), ãíåçäîâîé (ïî ðàñïîëîæåíèþ ñëîâ). Íî ñóùåñòâóþò è äðóãèå,
÷àñòíûå, õàðàêòåðèñòèêè. Òàê, íàïðèìåð, â öèòèðóåìîé âûøå ñòàòüå
Ò.È. Âåíäèíîé Òîëêîâûé ñëîâàðü Äàëÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê äèàëåêòíûé,
ïðè ýòîì ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåäèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä, òàê êàê ñëîâàðü
âêëþ÷àåò êàê äèàëåêòíóþ, òàê è îáùåíàðîäíóþ ëåêñèêó9. Â.Ã. Ãàê îïèñàë
òèïîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ñëîâàðÿ, îïèðàÿñü íà îïïîçèòèâíûé ïðèíöèï
Ë.Â. Ùåðáû, è ñäåëàë âûâîä, ÷òî òðóä Â.È. Äàëÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñëîâàðü êîìïîçèòèâíîãî òèïà10.
Ñëîâàðü êàê ëåêñèêîãðàôè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí
ñ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé, â äàííîé ñòàòüå âåäóùèìè áóäóò êîãíèòèâíûé,
êóëüòóðîëîãè÷åñêèé, ëåêñèêîãðàôè÷åñêèé àñïåêòû. Ïåðâûé øàã èññëåäîâàíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç ñëîâàðíîé ñòàòüè, âòîðîé  êîììåíòèðîâàíèå
íàáëþäåíèé. Àíàëèç ñëîâàðíîé ñòàòüè çàêëþ÷àåòñÿ â ÷ëåíåíèè ñòàòüè íà
èíôîðìàöèîííûå áëîêè è ðàñêðûòèè èõ êîãíèòèâíîãî è êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî
ñîäåðæàíèÿ. Îáðàòèìñÿ ê àíàëèçó ñëîâàðíîé ñòàòüè äîæäü.
I. Çàãîëîâî÷íîå ñëîâî
ÄÎÆÄÜ  îáùåå íàèìåíîâàíèå äëÿ ðàçíîâèäíîñòåé òàêèõ îñàäêîâ.
II.Èíôîðìàöèîííûå áëîêè ñëîâàðíîé ñòàòüè.
1. Äîæäèê, äîææ, äîææèê, äîçæèê  ñâåäåíèÿ î ôîíåòè÷åñêîì
âàðüèðîâàíèè, ïîä÷åðêèâàåòñÿ íîìèíàòèâíûé àñïåêò.
2. ì. (ãðàììàòè÷åñêàÿ ïîìåòà).
3. Âîäà â êàïëÿõ èëè ñòðóÿìè èç îáëàêîâ  çîíà òîëêîâàíèÿ,
äåôèíèöèÿ îïèñàòåëüíàÿ; äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðèâåäåì òîëêîâàíèå ñîâðåìåííîãî
ñëîâàðÿ  àòìîñôåðíûå îñàäêè â âèäå âîäÿíûõ êàïåëü, ñòðóé11.

9 Ò.È. Âåíäèíà, op. cit.
10 Â.Ã. Ãàê, op. cit., ñ. 5.
11 Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà:

â 4-õ ò., ÀÍ ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà; ïîä ðåä
À.Ï. Åâãåíüåâîé, Ìîñêâà 1981, ò. 1.
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4. Äðåâíåå äåæãü; äåæãåì, äîæäåì; äåæãåâûé, äîæäåâîé; äåæãèòè,
îäîæäèòü  íà îñíîâàíèè èñòîðè÷åñêîãî ïðèíöèïà ïðèâîäÿòñÿ äðåâíåðóññêèå ôîðìû ñëîâà è åãî ïðîèçâîäíûå.
5. Ñëîâàðíàÿ ñòàòüÿ ñîäåðæèò ëåêñåìû, ôîðìàëüíî íàõîäÿùèåñÿ
â ïàðàäèãìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ çàãîëîâî÷íûì ñëîâîì, îäíàêî
â äåéñòâèòåëüíîñòè ôóíêöèîíèðóþùèõ â ÷àñòíûõ äèàëåêòíûõ ñèñòåìàõ;
ïðè ýòîì êàæäîå èç ýòèõ ñëîâ ñíàáæåíî äåôèíèöèåé:
ñèòíè÷åê  ñàìûé ìåëêèé äîæäü;
ëèâåíü  ïðîëèâíîé, ñàìûé ñèëüíûé;
êîñîõëåñò, ïîäñòåãà  êîñîé äîæäü, ïî íàïðàâëåíèþ ñèëüíîãî âåòðà;
ãðîçíûé äîæäü  ñ ãðîçîþ;
ìîêðûå äîæäè  îñåííèå, ïðîäîëæèòåëüíîå íåíàñòüå;
äðÿïíÿ, õèæà, ÷è÷åð, ëåïåíü  ñíåã ñ äîæäåì;
ñåíîãíîé  äîæäè âî âðåìÿ ïîêîñà;
ìîðîñü, áóñ  ìåëü÷àéøèé äîæäü, åùå ìåëü÷å ñèòíèêà.
Äàííûé èíôîðìàöèîííûé áëîê îðèåíòèðîâàí íà ñâåäåíèÿ îíòîëîãè÷åñêîãî è êîãíèòèâíîãî õàðàêòåðà (çíàíèÿ î ðàçíîâèäíîñòÿõ îñàäêîâ).
6. Êóïàëüíûé èëè îêàòíûé äîæäü  ðåøåòî, â áàíÿõ è êóïàëüíÿõ,
÷åðåç êîòîðîå âîäà ëüåòñÿ äîæäåì; èíôîðìàöèÿ î ìåòàôîðè÷åñêèõ
ïåðåîñìûñëåíèÿõ íà áàçå çðèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ;
7. Ýòîò èíôîðìàöèîííûé áëîê ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ôðàçåîëîãè÷åñêè
ñâÿçàííûõ åäèíèöàõ, óñòîé÷èâûõ ñî÷åòàíèÿõ, ïîñëîâèöàõ, ïîãîâîðêàõ,
ïðèñêàçêàõ, ïðèìåòàõ.
×àñòûå äîæäè÷êè, áóéíû âåòðû  äîæäü ÷åðåç ñîëíöå, ñêâîçü ñîëíöå,
îäíîâðåìåííî; Äîæäü ïîïîëàì ñ ñîëíûøêîì  ïî óòîïëåííèêå, ëèáî
ïðàâåäíèê ïîìåð; Äîæäü ïðîáèë äî êîñòåé. Äîæäü ñóõîé íèòêè íå
îñòàâèë; ïðîìîê ñëîâíî þøà, íèæ., êîñòð. Ïîñëå äîæäèêà äàñò Áîã
ñîëíûøêî. Ïîñëå ãðîçû äîæäü, ïîñëå âåäðà íåíàñòüå. Äîæäèê âûìî÷èò,
à êðàñíî ñîëíûøêî âûñóøèò. Íà îäíîì ÷àñó è ñíåã, è äîæäü. Áóäåò
äîæäè÷åê, áóäóò è ãðèáêè; à áóäóò ãðèáêè, áóäåò è êóçîâîê. Êàê â ìàå
äîæäü, òàê áóäåò è ðîæü. Äàñò Áîã äîæäü, óðîäèòñÿ è ðîæü. Äàñò Áîã
äîæäü, äàñò è ðîæü. Äîæäü êàê èç âåäðà. Äàé Áîã äîæäþ, â òîëñòóþ
âîçæó! Êðóïåí äîæäü íå ñïîð. Ïî êàïëå äîæäü, ïî ðîñèíêå ðîñà. Ïîñëå
Êàçàíñêîé, äîæäü ïîéäåò, âñå ëóíêè íàëüåò. Íà Êàçàíñêóþ äîæäü ëóíêè
íàëüåò, çèìó ïðèâåäåò, îêòÿáðÿ 22 (ýíöèêëîïåäè÷åñêàÿ ñïðàâêà). Óæ
äîæäü äîæäåì, ïîëèâàé êîâøåì! ïðèâåò äîæäþ. Ìàòü Áîæüÿ, ïîäàâàé
äîæäÿ, íà íàø ÿ÷ìåíü, íà áàðñêèé õìåëü!  ïðèâåò äîæäþ. Îò äîæäÿ, äà
(èëè íå) â âîäó. Áûòü áûëî íåíàñòüþ, äà äîæäü ïîìåøàë. Ëèáî äîæäü,

Òîëêîâûé ñëîâàðü êàê ïðåäìåò ëèíãâèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

401

ëèáî ñíåã, ëèáî áóäåò, ëèáî íåò. Äîæäåì ïîêðûòî, âåòðîì îãîðîæåíî,
æèëüå. Íå ïîä äîæäåì: ïîñòîèì, äà ïîäîæäåì. Íå ïîä äîæäåì,
ïîäîæäåì. Ìîêðûé äîæäÿ, à íàãîé ðàçáîþ íå áîèòñÿ. Äîæäü íà ìîëîäûõ 
ñ÷àñòüå. Äîæäü  ìóæèêó ðîæü, à áóðëàêó  âîøü.
Ýòà ÷àñòü ñëîâàðíîé ñòàòüè ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîãî,
ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîãî è ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
8. Äàëåå èäóò ñëîâà ñ ïðîèçâîäíîé îñíîâîé (åäèíèöû ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà). Äîæäåâîé, äîçæåâîé, öåðê. Äîæäåâíûé  îò äîæäÿ
ïðîèñøåäøèé, äîæäü ïðèíîñÿùèé, ê äîæäþ îòíîñÿùèéñÿ.
Äîçæåâàÿ òó÷à (îòðàæåíû ñöåíàðíûå îòíîøåíèÿ, áëèæàéøèå).
Äîæäåâàÿ âîäà ïðåñíåå è ìÿã÷å âñÿêîé èíîé (Êóëüòóðîëîãè÷åñêèé
àñïåêò îïèñàíèÿ).
Âñêî÷èë, êàê äîæäåâîé ïóçûðü (êàê âîëäûðü). Áîëüøèå äîæäåâûå
ïóçûðè, ê äîæäÿì. Äîæäëèâûé äåíü èëè ãîä, îáèëüíûé äîæäåì, äîæäÿìè;
äîæäèñòûé êðàé, ïîëîñà, ìåñòíîñòü, îáèëüíàÿ äîæäÿìè (äàííûé áëîê
ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ñî÷åòàåìîñòè ñëîâà äîæäëèâûé).
Äîæäåâèê, äîæäÿíèê, äîçæåâèê ì. ïîãàíûé ãðèá Lycoperdon, çàÿ÷üÿ
êàðòîøêà, ïóðõàâêà, ï÷åëèíàÿ ãóáêà, áçäþõ, òàáà÷íèê, ÷åðòîâà òàâëèíêà.
Äîæäåâèê íå ãðèá, âûñêî÷êà íå óêàç÷èê. Ñëó÷àéíûé ÷åëîâåê, ÷òî äîæäåâèê:
âñêî÷èë è ëîïíóë. | Äîæäåâîé èëè çåìëÿíîé ÷åðâÿê, óïîòðåá. äëÿ íàæèâû
óäî÷åê. Äîæäåéêà æ. êàäêà, ïîä êðîâåëüíûå, âîäîñòî÷íûå òðóáû (ýòîò áëîê
âûÿâèë ëåêñåìû, íàõîäÿùèåñÿ â ñöåíàðíûõ îòíîøåíèÿ ñî ñëîâîì äîæäü).
Äîçæóõà æ. äîæäåâàÿ âîäà, â êàêîì-ëèáî óïîòðåáëåíèè. Ñòèðàòü áåëüå
â äîçæóõå. Êîãäà â ñåíå äîæäåâèíà (ãíèëü), òîãäà â ñóñåêå âåäðèíà, ò. å. õëåá
õîðîøî ðîäèòñÿ (îòðàæåíà èíôîðìàöèÿ êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî òèïà).
Äîæäèòü, êðîïèòü äîæäåì, ïîñûëàòü äîæäü. Îïÿòü çàäîæäèëî. Â ñåíè
íàäîæäèëî (ñëîâà äîæäü è äîæäèòü íàõîäÿòñÿ â ñèòóàòèâíûõ îòíîøåíèÿõ).
Îäîæäèëî íèâû. Îòäîæäèëî, ïðîÿñíåëî. Õîòü áû ïîäîæäèëî. Âåñü äåíü
ïðîäîæäèëî. Ãîñïîäü äîæäèò íà íèâû. Ïîï äîæäèò êðîïèëîì. | Áåçëè÷í.
èäòè äîæäþ. Íà äâîðå äîæäèò. Äîçæàòüñÿ àðõ. áåçëè÷í. äîæäèòü, èäòè
äîæäþ. Íà äâîðå áóäåò äîçæàòüñÿ, áóäåò äîæäü.
Äîæäåìåð, îáðîìåòð, ñíàðÿä, èçìåðÿþùèé êîëè÷åñòâî ïàäàþùåãî
äîæäÿ.
Äîæäåíîñíûé, äîæäåðîäíûé, ïðèíîñÿùèé, ðîæäàþùèé äîæäü (äàííûå
åäèíèöû ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî ãíåçäà).
Èòàê, ñëîâàðíàÿ ñòàòüÿ ñîäåðæèò 89 ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, èìåíóþùèõ
àòìîñôåðíîå ÿâëåíèå è åãî ðàçíîâèäíîñòè, èõ ôîíåòè÷åñêîå âàðèàíòû,
èñòîðè÷åñêèå ôîðìû, ëåêñåìû, ôóíêöèîíèðóþùèå â ÷àñòíûõ äèàëåêòíûõ

402

Alla Kamalova

ñèñòåìàõ, ñëîâà ñ ïðîèçâîäíîé îñíîâîé, ôðàçåîëîãèçìû, ïîñëîâèöû,
ïîãîâîðêè, ïðèìåòû.
Àíàëèç ñîäåðæàíèÿ ñëîâàðíîé ñòàòüè âûÿâëÿåò, ÷òî ñ ÿçûêîâûì çíàêîì
ÄÎÆÄÜ ñâÿçàíû ðàçëè÷íûå òèïû ìåíòàëüíûõ ñóùíîñòåé:
(1) ðåàëèè äåéñòâèòåëüíîãî ìèðà è èõ ñâîéñòâà (çíàíèÿ î ìèðå 
èñ÷åðïûâàþùå ïðåäñòàâëåí êîãíèòèâíûé ôîí);
(2) ìûñëèòåëüíûå êàòåãîðèè, ïðèñóùèå ëîãèêå è ïñèõîëîãèè ÷åëîâå÷åñêîãî ïîçíàíèÿ (ìåæäó ëåêñåìàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå àññîöèàòèâíûå ïðåäñòàâëåíèÿ è ñâÿçè  ñèòóàòèâíûå, ñöåíè÷åñêèå, ñöåíàðíûå);
(3) ïðàãìàòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, îòðàæàþùèå öåëåíàïðàâëåííîå
èñïîëüçîâàíèå çíàêà (âî ôðàçåîëîãèçìàõ, ïîñëîâèöàõ, ïîãîâîðêàì è äð.,
â ìåòàôîðè÷åñêèõ ïåðåîñìûñëåíèÿõ);
(4) ñèñòåìíûå îòíîøåíèÿ çíàêîâ (ïàðàäèãìàòè÷åñêèå, ñèíòàãìàòè÷åñêèå, ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå);
(5) êóëüòóðíûå è ýíöèêëîïåäè÷åñêèå ñìûñëû;
(6) çíàíèÿ î ôîðìå ñóùåñòâîâàíèÿ çíàêîâ (âàðüèðîâàíèå ôîðìû 
òåððèòîðèàëüíîå è èñòîðè÷åñêîå).
Ïðîêîììåíòèðóåì íàøè íàáëþäåíèÿ.
Â òåîðåòè÷åñêîé ëåêñèêîãðàôèè ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðàçðàáîòîê (êëàññèôèêàöèîííûõ ñõåì), íà îñíîâå êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ òèïîëîãèÿ ñëîâàðåé.
Îáðàòèìñÿ ê îäíîé èç íèõ, ê òàê íàçûâàåìîé ôàñåòíîé òèïîëîãèè.
Ôàñåò 1. Ïî ïðèíöèïó îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèÿ åäèíèö ñëîâíèêà
(ýíöèêëîïåäè÷åñêèå, òåðìèíîëîãè÷åñêèå, ôèëîëîãè÷åñêèå / ëèíãâèñòè÷åñêèå):
Äàëåâ ñëîâàðü  ëèíãâèñòè÷åñêèé ñ ýëåìåíòàìè ýíöèêëîïåäèçìà. (Äëÿ
ñðàâíåíèÿ ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü Ñëîâàðü Àêàäåìèè Ðîññèéêîé êàê
«ýíöèêëîïåäè÷åñêèé è ëèíãâèñòè÷åñêèé»). Îòìåòèì, â ñîâðåìåííîé
ëåêñèêîãðàôèè òåîðåòè÷åñêàÿ áàçà ñëîâàðÿ ïîäîáíîãî òèïà, â òîì ÷èñëå
âîçìîæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü âêëþ÷åíèÿ ýíöèêëîïåäè÷åñêîé èíôîðìàöèè
â ñîñòàâ äåôèíèöèè, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ íà÷àëà 90-õ ãã. ÕÕ âåêà.
Ôàñåò 2. Ïî ñïîñîáó îðãàíèçàöèè ëåêñèêè (àëôàâèòíûé èëè
íåàëôàâèòíûé, èëè ãíåçäîâîé): àëôàâèòíî-ãíåçäîâîé. Ãíåçäî âêëþ÷àåò
ïðîèçâîäíûå åäèíèöû, à òàêæå ñëîâà, îáúåäèíåííûå îáùèì çíà÷åíèåì.
Ëåêñè÷åñêèé ìàòåðèàë, âêëþ÷åííûé â ñëîâàðíóþ ñòàòüþ Äîæäü, ìîæåò
êâàëèôèöèðîâàòüñÿ êàê ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêàÿ ãðóïïà.
Ôàñåò 3. Ïî îáúåìó (áîëüøîé, ñðåäíèé, ìàëåíüêèé): áîëüøîé.
Ôàñåò 4. Ïî îòíîøåíèþ ê òèïó ÿçûêîâîãî îáùåíèÿ (îáùèé èëè
îáëàñòíîé è ò.ä.): Äàëåâ ñëîâàðü âêëþ÷àåò êàê îáùèå, òàê è îáëàñòíûå
åäèíèöû, íàáëþäàåòñÿ ñòðåìëåíèå ê òåçàóðóñíîìó îõâàòó ëåêñèêè.
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Ôàñåò 5. Òèï ñëîâàðÿ ïî îòíîøåíèþ ê ÿçûêîâîé íîðìå (íîðìàòèâíûé
èëè íåíîðìàòèâíûé): îí âêëþ÷àåò ëåêñèêó ðàçëè÷íîé ñòèëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè, ïðè ýòîì ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû óïîòðåáëåíèÿ â êîíòåêñòàõ, ýòî
çíà÷èò, ÷òî ïðèñóòñòâóåò íîðìàòèâíûé êîìïîíåíò.
Ôàñåò 6. Ïî ñïîñîáó ïðåäñòàâëåíèÿ ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ñëîâà
(îäíîÿçû÷íûé èëè ìíîãîÿçû÷íûé): îäíîÿçû÷íûé (ïðè òðàäèöèîííîì
ïîíèìàíèè äèàëåêòíûõ ôîðì ÿçûêà).
Ôàñåò 7. Òèï ñëîâàðÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñèíõðîíèè è äèàõðîíèè
(èñòîðè÷åñêèé èëè íåèñòîðè÷åñêèé, èëè ýòèìîëîãè÷åñêèé): íåèñòîðè÷åñêèé ïî îñíîâíîìó ïðèíöèïó, íî âêëþ÷àåò ÷àñòíûå èñòîðè÷åñêèå
ñïðàâêè.
Ôàñåò 8. Òèï ñëîâàðÿ ïî íàçíà÷åíèþ (ñïðàâî÷íèê èëè ó÷åáíûé, èëè
èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâûé): ñïðàâî÷íèê, íî åãî íàçûâàþò «ó÷åáíèêîì
æèçíè».
Ñëîâàðü âîññîçäàåò ðåàëüíîñòü, îíà â íåçíà÷èòåëüíûõ, íî î÷åíü âàæíûõ
ïîÿñíåíèÿõ: «óïîòðåá. äëÿ íàæèâû óäî÷åê»  î äîæäåâîì ÷åðâÿêå; õëåá
õîðîøî ðîäèòñÿ  î äîæäåâîé òó÷å; ïðåñíåå è ìÿã÷å âñÿêîé èíîé 
î äîæäåâîé âîäå. Ñëîâàðü, òàêèì îáðàçîì,  èñòî÷íèê ñîöèîêóëüòóðíûõ
çíàíèé.
Ñëîâàðíàÿ ñòàòüÿ âêëþ÷àåò åäèíèöû, â ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå
êîòîðûõ ïðèñóòñòâóåò çíà÷åíèå îñàäêè â âèäå êàïåëü èëè ñòðóé, íåçàâèñèìî
îò òîãî, îòíîñèòñÿ ëè îíî ê ÿäðó èëè ïåðèôåðèè ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû
ñëîâà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ñëîâà îáúåäèíÿþòñÿ íà îñíîâå
äåíîòàòèâíîãî ïðèíöèïà.
Â ñëîâàðå ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñëîâî, åãî ìíîãîïëàíîâîå
òîëêîâàíèå, íàððàòèâíûå èíñòàíöèè, áîëüøîé êðóã ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèõ
è ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ ñâåäåíèé12, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ñëîâàðíûé
òåêñò ñ ìåòàëèíãâèñòè÷åñêîé ïîçèöèè.
Ìíîãîàñïåêòíîå îïèñàíèå ñëîâà â ñëîâàðå Äàëÿ äàåò âîçìîæíîñòü
ïðîñëåäèòü ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ñëîâà, åãî ñóããåñòèâíîñòü, ðàññìàòðèâàòü òåêñò ñëîâàðÿ â ðàìêàõ ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðàäèãìû. Íàêîíåö,
ñëîâàðü ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîáëåìû îïèñàíèÿ
ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè è ÿçûêîâîé êîìïåòåíöèè: êàê Â.È. Äàëü ÷óâñòâîâàë
è ïîíèìàë ñëîâî, íà óðîâíå ìåòàïîýòèêè.
12

À.È. Áàéðàìóêîâà, Ìåòàïîýòèêà è ìåòàëèíãâèñòèêà Òîëêîâîãî ñëîâàðÿ æèâîãî
âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà Â.È. Äàëÿ êàê òîëêîâî-ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî ôåíîìåíà: Àâòîðåôåðàò íà
ñîèñê. ó÷. ñòåïåíè êàíä. ôèëîë. íàóê, Ñòàâðîïîëü 2008, [online] <http://cmpo.stavsu.ru/defends/
download.php?id=1494>.
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Äàëåâ ñëîâàðü  ýòî ïåðâûé â èñòîðèè ðîññèéñêîé ïðàêòè÷åñêîé
ëåêñèêîãðàôèè îïûò êîìïëåêñíîãî ñëîâàðÿ, òåîðèÿ êîòîðîãî àêòèâíî
ðàçðàáàòûâàåòñÿ â íàøå âðåìÿ.
Åñòåñòâåííî, ÷òî ñëîâàðü Äàëÿ êàê îðèãèíàëüíîå àâòîðñêîå ïðîèçâåäåíèå
òðåáóåò îñîáûõ óñèëèé äëÿ àäåêâàòíîãî ïðî÷òåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ. Òàê,
íàïðèìåð, ïðè ôîðìàëüíîì ïîäõîäå àâòîðñêîå îôîðìëåíèå ñëîâàðíîé
ñòàòüè ìîæåò ïîíèìàòüñÿ êàê íåäîñòàòîê, ðàññìîòðåíèå åå íà óðîâíå
ãëóáèííîãî òîëêîâàíèÿ òåêñòà  êàê äîñòîèíñòâî. Ïîäîáíîå îôîðìëåíèå
ñëîâàðíîé ñòàòüè ïåðåäàåò ïîíèìàíèå ÿçûêîâîãî çíàêà êàê íåðàçðûâíîé
÷àñòè öåëîãî, à ÿçûê êàê ñîâîêóïíîñòü ñåìàíòè÷åñêè, ôóíêöèîíàëüíî
è ôîðìàëüíî âçàèìîñâÿçàííûõ åäèíèö.
Â ïðåäèñëîâèè ê 7-oìó èçäàíèþ À.Ì. Áàáêèí ïèøåò: Òîëêîâûé
ñëîâàðü Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Äàëÿ  ÿâëåíèå èñêëþ÷èòåëüíîå è,
â íåêîòîðîì ðîäå, åäèíñòâåííîå. Îí ñâîåîáðàçåí íå òîëüêî ïî çàìûñëó, íî
è ïî âûïîëíåíèþ. Äðóãîãî ïîäîáíîãî òðóäà ëåêñèêîãðàôèÿ íå çíàåò13.
Äóìàåòñÿ, ÷òî ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò ýòó
îöåíêó è óòî÷íÿþò ñóòü èñêëþ÷èòåëüíîñòè ñëîâàðÿ Äàëÿ.
Streszczenie
S³ownik opisowy jako obiekt badañ lingwistycznych
Podstaw¹ teoretyczn¹ artyku³u jest definicja s³ownika jako hipertekstu wobec has³a s³ownikowego jako tekstu. Jako ród³o materia³u badawczego zosta³o wybrane has³o s³ownikowe deszcz
w S³owniku opisowym W. I Dala. Autorka artyku³u wykorzystuje metody i techniki lingwistyki
kognitywnej, leksykografii teoretycznej, analizy logicznej. Jej badania potwierdzaj¹ wysok¹ wartoæ
i wyj¹tkowy charakter S³ownika Dala.

Summary
Explanatory dictionary as a subject of linguistic research
The source of research is V.I. Dalyas Explanatory dictionary. The material of research is
a dictionary entry Rain. The dictionary entry is studied as the text. Methods cognitive linguistics, the
logic analysis are applied. The author find out typological attributes of the dictionary and confirms
high quality of V.I. Dalyas Explanatory dictionary.

13 À.Ì. Áàáêèí, Òîëêîâûé ñëîâàðü Â.È. Äàëÿ, [â:] Â. Äàëü, Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî
âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà, Â 4-õ ò., Ìîñêâà 1978, ò. 1, ñ. V.
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Wp³yw jêzyka polskiego na jêzyk starobia³oruskiej
Kroniki Bychowca
Latopisarstwo na Rusi zachodniej (bia³orusko-litewskiej) pojawi³o siê oko³o
XV wieku i kontynuowa³o redniowieczne tradycje pimiennicze Rusi Kijowskiej.
Kronika Bychowca jest ostatnim pe³nym odpisem latopisów bia³orusko-litewskich.
Nazwê swoj¹ otrzyma³a od nazwiska Aleksandra Bychowca, szlachcica i historyka
amatora z okolic Grodna, który j¹ odkry³ i przekaza³ historykowi Litwy Teodorowi Narbuttowi. Narbutt opublikowa³ kronikê w transkrypcji ³aciñskiej w 1846 r.
w dziele Pomniki do dziejów litewskich pod wzglêdem historycznym, dyplomatycznym, geograficznym, statystycznym, obyczajowym, orcheograficznym itp.
Po publikacji orygina³ zagin¹³, a wielu pos¹dza³o Narbutta o to, ¿e sam napisa³ tê
Kronikê1. W 1907 r. zosta³a opublikowana w 17 tomie Pe³nego zbioru latopisów
ruskich, potem ponownie w tomie 32 tego zbioru w roku 1972. W 1971 r. ukaza³
siê przek³ad litewski.
Zabytek pisany jest w oryginale po rusku cyrylic¹. Jak ju¿ wspomnia³em,
orygina³ zagin¹³, dlatego istniej¹ tylko odpisy w transliteracji ³aciñskiej. W 2007 r.
Lilia Citko podjê³a próbê rekonstrukcji cyrylickiej wersji tego utworu2 .
Kronika powsta³a w koñcu XVI lub na pocz¹tku XVII wieku w po³udniowozachodniej Bia³orusi, w rejonie Nowogródka i S³ucka, w rodowisku ksi¹¿¹t S³uckich Olelkowiczów. Nie ma pocz¹tku ani koñca, pisana jest jêzykiem stanowi¹cym swoist¹ mieszankê jêzyka cerkiewnos³owiañskiego i polskiego. W niniejszym
opracowaniu skupiê siê na funkcjonowaniu polonizmów w zabytku. Przez polonizm rozumiem tu ka¿dy wyraz lub konstrukcjê o pochodzeniu polskim oraz
leksem ogólnos³owiañski (lub ruski) o polskiej postaci fonetycznej, polskiej formie
gramatycznej lub polskiej sk³adni. Osobno omówione zostan¹ tu pojedyncze leksemy, osobno frazeologizmy i konstrukcje sk³adniowe.
1 K. Chodynicki, Ze studiów nad dziejopisarstwem rusko-litewskim, Ateneum Wileñskie 1926,
z. 1011, ss. 388401.
2 Por. L. Citko, Kronika Bychowca na tle historii i geografii jêzyka bia³oruskiego, Bia³ystok
2007 (rekonstrukcja tekstu i wersja transliterowana przez Narbutta na stronach 384509).
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Pod wzglêdem tematycznym do polonizmów nale¿¹ tu przeró¿ne leksemy
dotycz¹ce terminologii politycznej, prawnej, ustroju pañstwa, ¿ycia spo³ecznego,
duchowego, religijno-wyznaniowego, s³owem  realiów ¿ycia w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, ale te¿ praktycznie i ka¿dej innej dziedziny ¿ycia. Elementy
zapo¿yczone z polskiego nie s¹ wiadectwem wp³ywów wy¿szej kultury jako
dublety formacji rodzimych, lecz stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêæ systemu leksykalnego jêzyka omawianego zabytku. Przyjrzyjmy siê zatem zapo¿yczeniom polskim.
W 1 grupie s³ownictwo polityczno-prawne i spo³eczne oraz religijno-wyznaniowe:
k. 1 szlachta, gerb, k. 3 Panstwo Litowskoje, k. 4 panowe radni, panowe (leksem
bardzo czêsto wystêpuj¹cy, powiadczony 25 razy), k. 8 biskup, proboszcz Wir¿añski, k. 9 mnich, mniszeski czyn (tylko w odniesieniu do zakonów rzymskokatolickich, równolegle wystêpuje te¿ czerneczeski czyn prawos³awny), k. 14 komornik, komora, marsza³ok, k. 18 zwestowanie Matki Bo¿oj, kliasztor, k. 20
mnich, franciszkanin, k. 22 kliasztor, mnichow, kry¿, k. 29 koronacyja, korolewna, arcybiskup, biskup, rada, kanoniki, zakon swiatogo Franciszka, k. 40 dworny getman, msza, k. 43 pape¿, k. 44 szlachectwo, szliachta, zakrysteiny, k. 48
ro¿ai szliachecki, ch³opski, k. 49 kap³an, k. 51 marsza³ok ziemski, k. 52 namiestnik, paddani, k. 56 u³an, k. 57 seim walny (kilkakrotnie w u¿yciu), podskarbi, k. 63 pre³at, kaplica, k. 64 kardyna³, k. 65, 77 getmanstwo urz¹d hetmana,
k. 65 raica, k. 68 podczaszy, k. 74 woiewodstwo urz¹d.
Pozosta³e leksemy stanowi¹ tzw. s³ownictwo ogólne; ciekawe, ¿e znajduj¹ siê
tu ró¿ne czêci mowy  s¹ rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przys³ówki,
zaimki, przyimki: k. 1 wyspa, k. 2 rownina, rozmaity, ro¿ny, ro¿ay, naiperwej,
sarna, niepospolity, pospo³, s³oñce, ³askaw, panowaty, k. 3 meistce, mestco,
mieistce, grywali, w³oskim (jazykom), szkoda, sedeli, k. 4 mocy bojaczysia,
spustoszena, i¿, k. 5 sprawowali, ³askaw, k. 6 walku, ledwo, chowa³, k. 7 (s)potka³, srebro, k. 8 wojewanie, pohañstwo, synowcy, k. 10 walki, walk (mnogo),
pali³ (mnogokrot), meszka³, porada, ale, i¿by, k. 11 zmertwych wstanie, stolec,
obfitosti, zyskiwa³, k. 12 kronika, okrutniiszy, meszkaiuczy, k. 13 zabity, bezpecznie, oiczyzna, doros³y, k. 14 oblicze, wzrost, cudnie, pañskaja, cnota, dorodnoje, sprawa, zachowanie, sprawca, z pokolenia, z rodu, powstaty, wmocniajuczy, zbili, wmowa, z soboju, k. 15 spustoszy³ zemliu, k. 16 moc, hospodar,
hospodara, zmowiwszy sia, k. 17 znaiden, gorod sto³eczny, zbudowwszy, stolec,
poiman, sprawedliwy, zyskiwat, panowat, fortunliwie, sp³ody³, ma³¿enski stan,
poszlubyt, czystost, k. 21 walczy³, k. 23 parobok, niewolny, k. 24 skarb,
z skarbom, k. 25 ruszyt, osadit, k. 26 vsadyt, we¿a, pomszczat  pomszczaia,
mowiaczy, doradyt, ¿onka  ¿onki, ¿once, zostatysia, ujednat, k. 27 panien, k. 28
ti¿ba, dotkut sia  dotknu³ sia, tobo³, nagle, niepocztywie, kaza³, pierwei, ma³¿o-
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nok  ma³¿onkom, okruteñstwo, ska¿enie, k. 30 brat stryjeczny, ro¿ony brat, k. 31
rozbegli sia, inny, zosta³ sia, k. 32 Zofija3, weselije, inny, pryprawa, die³o
(dzia³o), zakopat, zabit, tur, k. 35 dobytok, oksamity, dawny, recz (rzecz), woiowat, okup  okupu, k. 36 niezgoda, zjednat, sestryczna, k. 37 gañba, cudnieiszy,
mocnaja, zmowiti, znamienity, k. 38 rozmowa, aby, dbat, k. 40 powpadat, po³amat, obraziti sia, prygoda, zdradliwy, ratunok, mistr, kuntor, k. 42 ³owy, ¿ubry,
potecha, muszkatel, ja³owica, uczta, k. 43 zrozumet, wezwa³ k sobe, walecznyi,
namowit (k czemu) zbratyt sia, k. 44 powinien, spryjaty, ¿a³owa³, k. 45 bratanok,
polecat, smety, s³awetny, pryzwolit, pod³ug, k. 47 utopit, k. 48 zw³aszcza, morderstwo, karat, okrutny, k. 49 zbroja, msza, sluchat, kochat sia, kazat, wymowiaty, uczynki, mi³ostnik, szyja, k. 53 siekiera, ubiraty sia, czy, lepszy, rannyi, k. 54
rozmyslit sia, ³askawie, pilno, w³o¿yt, k. 55 zjechat, umys³, k. 57 wdiacznie,
doswiadczenie, k. 60 pora¿ka, k. 61 pochowat, k. 62 pomocen, ratowat, mieszkat, go³d, wieczny mieszkiwat, po¿ytki, mieszkaty, choroby, uzwat, k. 64 der¿awca, zapusty, nale¿yt, matka, sztokolwiek, taiemnica, k. 65 konno, zbroino, Olbracht, koszulia, najwy¿szy, mocno, sto³eczny, zachowat sia, pewno, k. 66
zwyte¿yt, odpora, zapis, bukowina, ledwo, dbajuczy, k. 69 domnimat ? domniemaæ, ¿ywy, odpowiedni, k. 70 odprawit, woiowat, k. 72 na protywku, pó³tora sta,
k. 73 gronostay, k. 75 zbroinyj, potonut, upad (= upadek?), alechmy, pastyr,
powinienom, natychmiest, k. 77 potegnut (poci¹gn¹æ), gata (2 gaty czerez reku),
die³o, rusznica, nailepszy, zbroia.
Zapo¿yczenia polskie s¹ czêsto na ró¿ne sposoby adaptowane do ruskiego
systemu fonetycznego, ale wiele jest te¿ form nieadaptowanych, wyrazy s¹ zapo¿yczane w niezmienionej postaci, czemu sprzyja genetyczna bliskoæ obu jêzyków. W pierwszym przypadku dochodzi do substytucji fonetycznej i w miejscu
fonemów polskich u¿ywa siê ich bia³oruskich odpowiedników, kontynuuj¹cych tê
sam¹ formê pras³owiañsk¹:
k. 1 ro¿ai (¿ £ *dj, pol. dz, w tekcie u¿yty 11 razy w ró¿nych formach
gramatycznych na kartach 2, 14, 48, 49, 77 i raz w polskiej postaci rodzai 
z rodzaju, k. 13), k. 1 na po³nocz (è £ *kt, pol. c), k. 2, 8 ofira (i £ *ì), k. 4,
12 powit £ povìtú (i £ *ì, na karcie 4 te¿ postaæ polska powiet), k. 5, 40
zwytia¿stwo (a £ *ê, ale powiadczona jest równie¿ forma z czyst¹ denazalizacj¹
e £ *ê: zwyte¿stwo, k. 6, 15, 28, 60, 66, a nawet zwytestwo k. 7), k. 42 ra¿u
(por. radzê,  £ *dj), k. 8, 22, 26, 33, 36, 37, 38 mowiaczy (pol. mówi¹cy, è £ *tj),
k. 2, 5, 12 meszkaiuczy (= mieszkaj¹cy, jw.). To samo zjawisko obserwujemy
3 Imiê

to powsta³o na zasadzie kontaminacji cerkiewnej i polskiej postaci Sofija/Zofia.
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w innych miejscach: k. 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 44 panuiuczy, k. 14
wzmocniaiuczy, k. 43, 61 ¿edaiuczy, na k. 60 ¿adaiuczy (pol. ¿¹daæ, ps³. *êdati)4,
k. 44, 57 ¿yczeczy, k. 1, 14, 60, 66 baczeczy (pol. baczyæ). Od ka¿dego czasownika zapo¿yczonego z jêzyka polskiego tworzony jest imies³ów czynny czasu teraniejszego z sufiksem -czy. Nie s¹ powiadczone formacje z polskim afiksem -¹cy, co
sugeruje, ¿e zapo¿yczenia te s¹ bardzo stare albo autor Kroniki zna³ bardzo dobrze
jêzyk polski i by³ obeznany z zawi³ociami gramatyki obu jêzyków. Tak¹ sugestiê
nasuwaj¹ te¿ i pozosta³e przyk³ady tej grupy. Autor nie zapo¿ycza form, lecz
pos³uguje siê dobrze sobie znanymi leksemami i tworzy od nich rodzime formy.
W innych przyk³adach tej grupy znajdujemy formacje typu: k. 19 woiowoda
(w tekcie woiowodoiu) regularne polskie [e] przechodzi w [o] zgodnie z zasad¹
panuj¹c¹ w dialektach zachodnioruskich (è, , , j, r + e = è, , , j, r + o).
Znaczenie urz¹d administracyjny w pañstwie WKL powiadcza, ¿e jest to zapo¿yczenie z jêzyka polskiego. Niew¹tpliwie polonizmem s¹ te¿ formacje: odnostainy (k. 58 odnostaino, k. 54 odnostainoiu, k. 50, 55, 57 odnostainuiu),
w których nag³osowe [je-] przesz³o w regularne wschodnios³owiañskie [o-],
wenzenie (k. 45), wenzeniie (k. 32), wiazenie (k. 60, 61, 76) i postaæ wiazni
(k. 72, por. pol. wiêzienie, wiêzieñ), pamietaty/ pamiataty (pol. pamiêtaæ): k. 21
pamietay, k. 45 pamietayte, k. 45 pamiataiete, k. 23, 62 pamiataiuczy. Wszêdzie
tu mamy do czynienia z wahaniami w pisowni e/a £ *ê, w których [e] jest
regularnym zachodnioruskim refleksem nieakcentowanego [a] kontynuuj¹cego
ps³. *ê. Jedynie formacje pamietay /pamietayte zdradzaj¹ wp³yw polski z denazalizacj¹ nosówki, poniewa¿ [e] znajduje siê tu pod akcentem. Czasowniki zwrotne
zapo¿yczane s¹ z regularn¹ zmian¹ siê na sia, por. przyk³ady: k. 2, 3 spodoba³o
sia, k. 4 bojaczysia, k. 7 obecali sia, k. 31 podati sia £ poddati sia, k. 40
obrazit sia, potykat sia (por. potykaæ siê).
Pras³owiañskie [r] oddawane jest przez rodzime [r] twarde tak¿e w zapo¿yczeniach: k. 6 car, cara, k. 8 pryjaty, spryjaty, k. 16 pryiechat, k. 29 prywitat,
k. 38 prywitat sia, k. 32 pryprawa, k. 36, 38, 60 rek (por. rzek³), k. 40, 62, 72
prybeg, prybegli 69, 76, 77, k. 1, 2, 18, 20, 38, 75 pryczyna i ró¿ne formy, k. 40,
72 prygodu, k. 42, 47, 58 mistr, k. 4, 13, 15, 16, 36, 52, 58, 60, 63, 65, 75
gospodar i ró¿ne formy, k. 58 ¿o³nier, k. 59 rycer, k. 42, 59, 60 potreba, k. 14,
28, 60 recz (por. rzecz).
Spó³g³oska [æ], [d] w zapo¿yczeniach polskich oddawana jest przez [t],[d]:
budowat (1), urody³ (2), naprotywku, sprawowaty (5, 77), radyty (5, 53, obok te¿
4 Wahania w pisowni samog³oski e, a £ *ê tak¿e mo¿na tu wyjaniæ wp³ywem polskim, bo
samog³oski te znajduj¹ siê pod akcentem.
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radyt 35, pol. radziæ), odpusty (6), pryjaty (9), okrutenstwo (10, 12, 48, 76),
panowaty (2, 41, 45) raz te¿ ze spó³g³osk¹ miêkk¹ t panowat (45), pryie¿d¿aty
(21), dostoinost (27), ochrystytsia (29), z³ost (48), pryprawity (55, por. przyprawiæ), czynit 58, ode¿ (59), pryw³aszczyty (59), ratowaty (59), oddaty (60), posesty (61), zadosyt (66, por. zadoæ), wczynity (66), dowedatysia (76).
Cech¹ charakterystyczn¹ jêzyka bia³oruskiego i jego dialektów jest wymowa
biblabialna dawnego [w], która skutkuje w zabytku pomieszaniem zapisów w/u
w przyimkach i w przedrostkach przed spó³g³osk¹. Zjawisko to objê³o tak¿e
zapo¿yczenia (w- na miejscu prefiksu u-): wbaczyli (31), wbaczy³ (14), wbeg (18,
19, 33), wczynity (por. uczyniæ) i inne jego formy (wielokrotnie na kartach 2, 4, 7,
11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 45, 50, 52, 54, 57, 58, 61, 62, 64, 66, 75), wde³ (55, 61, pol. udzia³), wkaza³
sia (21).
Wiele jest przypadków adaptacji morfologicznej zapo¿yczeñ. U¿yte s¹ one
zgodnie z zachodniorusk¹ norm¹  przyjmuj¹c rodzim¹ koñcówkê: k. 2. ku
wschodu (Dat. sg.), k. 3 szkodu (Acc. sg.), k. 8 spryjaju, k. 13 obraty  oberyte
gospodara sobi, k. 22 z zachoda (G. sg.) s³oñca, k. 27 pomocyju (pomoc, I. sg.,
por. ruskie ïîìî÷ü  ïîìî÷üþ, ïîìî÷èþ), k. 45 stryj  stryjewi (D. sg.), k. 67
od poczatka (G. sg., por. od pocz¹tku).

Zapo¿yczenia fleksyjne
Osobno nale¿y zwróciæ uwagê na zapo¿yczanie w Kronice polskich form
gramatycznych, przyimków, przedrostków. Niekiedy nawi¹zuj¹ one do polskich
form gwarowych lub form staropolskich: k. 2 zmer³, k. 11 zmertwych wstanie,
zmerli, k. 27 paniei, k. 57 po koronacyjej (staropolski G. pl. rzecz. pani, koronacja). Ponadto w tej grupie znajduj¹ siê tak¿e konstrukcje przyimkowe i formacje
przedrostkowe z polsk¹ postaci¹ przyimków lub przedrostków. Z jednej strony
bêd¹ tu konstrukcje przyimkowe wzorowane na polskich i zachowuj¹ce polskie
znaczenie: k. 4 po smerty, k. 5 po sobi £ po sobie, k. 10 po odmowi, k. 15 na
mieyscu, k. 16 utek do Brañska, k. 19 do gospodarstwa, k. 24 odstupit od...,
k. 26 s obu = s oboju, k. 27 do Prus, na Mazowszu, od granicy, a¿ do reki
(pryty), k. 33 poslat po niego, k. 34 buduczy w Smoleñsku, na wesnu (jako
okolicznik czasu), k. 40 prybegli do brata, k. 43 do Ryma, k. 44 od pape¿a, k. 46
na zamku, k. 49 do koste³a, w zamku, k. 56 z dwoma, k. 62 do Polski, k. 64 do
Moskwy, pos³at po kogo, k. 68 o woisku, k. 76 od Bo¿yjago Naro¿enia. Z drugiej
za strony konstrukcje z przyimkami i przedrostkami, które zna te¿ jêzyk bia³oru-
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ski, lecz maj¹ one polsk¹ postaæ fonetyczn¹  udwiêcznienie spó³g³oski przed
bezdwiêczn¹ i przed samog³osk¹ oraz sonorn¹. W zabytku mamy najprawdopodobniej do czynienia z jednym przyimkiem z kontynuuj¹cym ps³. *sú i *izú, które
zla³y siê w jeden pod wp³ywem polskim: k. 13 z ³azni, k. 14 z togo goroda,
z soboju, k. 15 z wielikim, z woyska pobeg, z gorodom, k. 16 z tymi, k. 21 odpor,
z mnogim, k. 24 z Witebska, zo wsim, k. 25 z materju, z Gorodna, z woiskom,
z Wilni, z marsza³kom, k. 26, z kniaziem, k. 30 z Konstantynom, z Korbutom,
z Lingwenem, z bratyju, z nami, k. 34 z Kijewa, z piru, z carstwa, z gur, k. 67
z poradoiu, z radoju. W tym miejscu nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e równolegle
istniej¹ w tekcie formacje zachowuj¹ce stary przyimek sú, otú w po³o¿eniu przed
spó³g³oskami bezdwiêcznymi, co stanowi przejaw wp³ywów cerkiewnos³owiañskich i porednio dowodzi zasadnoci tezy o polskim wp³ywie na powstanie przyimków lub przedrostków z-, od-, np. otprowadyt, k. 56, ale te¿: k. 6 odpusty³, k. 7
od poranka, k. 8 od tebe, od wielikoho kniazia, k. 18 od Trok, k. 19 odiechat,
k. 22 od tych, k. 26 od tebe od sebe, k. 30 od brata.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na formacjê zabiwali (k. 76), która
stanowi hybrydê ruskiej postaci tematu z polskim przedrostkiem na zasadzie kontaminacji ubivali + zabijali = zabiwali.

Wp³yw polszczyzny na frazeologiê i sk³adniê zabytku
Oprócz tych wyranych nawi¹zañ leksykalnych i formalnych, wp³yw jêzyka
polskiego na jêzyk Kroniki Bychowca przejawia siê w sta³ych zwi¹zkach wyrazowych i w sposobie budowania zdañ. Zagadnienie to opisane zostanie poni¿ej na
przyk³adzie zapo¿yczania gotowych zwi¹zków frazeologicznych lub tworzenia nowych na bazie istniej¹cych polskich sta³ych po³¹czeñ wyrazowych oraz zdañ
z³o¿onych podrzêdnie.
Jêzyk Kroniki Bychowca odnotowuje kilka zapo¿yczonych zwi¹zków wyrazowych bezporednio z jêzyka polskiego. Frazeologizm polski mieæ (sobie) kogo
za kogo, co zosta³ przekazany w tekcie Kroniki nastêpuj¹cymi zwi¹zkami: k. 2
za boga jego mity i k. 6 za predkow mity. W obu przypadkach czasownik
wystêpuje w swojej rodzimej postaci po zmianach fonetycznych typowych dla
dialektów zachodnioruskich  redukcji nag³osowego [i] i zmianie ps³. *ì ³ i.
Odnotowane na k. 5 zwi¹zki ostawi³ po sobi, po sobi zostawi³, zostawit po sobi
(k. 61) s¹ refleksem polskiego zostawiæ po sobie. Po³¹czenia te wskazuj¹, ¿e
zbli¿one do siebie brzmieniem i znaczeniem czasowniki mog³y byæ zamiennie
stosowane to w wersji ruskiej, to w wersji polskiej w sk³adzie tego zwi¹zku.
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Odnotowa³em ponadto refleks frazeologizmu wzi¹æ na siebie/ przyj¹æ co, który
przekazany jest w postaci wzia³ na sebe czyn czerneczeski, wzia³ na sebe czyn
mniszeski (oba na karcie 10, pierwszy odnosi siê zakonów Kocio³a prawos³awnego, drugi  do zakonów Kocio³a rzymskokatolickiego). Zwi¹zki ponia³ za ¿onu,
poniat za ¿onu (k. 18, 20), za ma³¿onku wziat (k. 20), ponia³ za sebe ¿onu (k. 20)
s¹ dok³adnym odpowiednikiem polskiego poj¹æ/ wzi¹æ za ¿onê. Echem tego samego zwi¹zku jest u¿yty na karcie 29 frazeologizm za sebe wziaty korolewnu Jadwigu. Wokó³ tego znaczenia gromadz¹ siê ponadto dat w ma³¿onku (k. 20), dali za
ma³¿onku (k. 29), byt za kniaziem Dawidom (k. 23), byt za kniaziem Jurjem
(k. 31). W dwóch pierwszych po³¹czeniach nietrudno odnajdziemy wzór polskiego
daæ za ¿onê komu kogo, który  jak wskazuje pierwszy wariant  móg³ byæ doæ
swobodnie u¿ywany. W ostatnich frazeologizmach odnajdujemy echo dawnego
staropolskiego byæ za mê¿em za kim, który jest jeszcze zachowany w jêzyku
rosyjskim jako áûòü çàìóæåì çà êåì. Istnienie takiego frazeologizmu w jêzyku
rosyjskim sugerowaæ mo¿e w nim szerszy wymiar, np. pó³nocnos³owiañski. Dlatego w zabytku mo¿e to byæ przyk³ad równoleg³ego rozwoju frazeologizmu.
Ponadto wp³yw polski odnajdujemy w konstrukcjach rada jemu by³a wsia
zemlia Litowskaja i Russkaja (k. 33), zachowaty w ³asce (k. 53), obraty sobi
wojewodoju (k. 54), pryprawity o smert (k. 55), oczom nie wedaiuczy (k. 73).
Ten ostatni jest zmienion¹ wersj¹ polskiego oczom nie wierzyæ. W pierwszym
z kolei odnajdziemy lad u¿ywanego czasem w dialektach frazeologizmu rad(a)
jest komu kto, co podobaæ siê komu, bardzo lubiæ, kochaæ (por. czeskie mam
tì rad w tym samym znaczeniu). Dos³ownym zapo¿yczeniem z polskiego s¹:
gwa³tom wzia³ (k. 12), za³o¿y³ gorod (k. 12), klasztor (k. 18), chwa³a Panu Bogu
(k. 60), wieczysty mir (k. 61), na imia (komu)... (k. 64, 67), zadosyt wczynit
(k. 66). Ten ostatni jest echem polskiego uczyniæ zadoæ. Pisarz odda³ go
w brzmieniu zniekszta³conym, bo s³owo zadoæ skojarzy³ z doæ od dosyæ, wiêc
skoro doæ  zadoæ, to i dosyæ  zadosyæ.
Poza wymienionymi zwi¹zkami frazeologicznymi pozostaj¹ do omówienia
konstrukcje sk³adniowe zdradzaj¹ce wp³yw sk³adni polskiej. Zapo¿yczono czasownik dorastaæ w ca³ej konstrukcji z dope³niaczem dorastaæ czego (dzi do
czego): dorastat let (k. 12), zapo¿yczenie spójnika aby, by poci¹gnê³o za sob¹
zapo¿yczenie ca³ych konstrukcji okolicznikowych, np.: k. 16 prosiaczy jeho, aby
do niego pryjecha³, k. 23 aby to tak by³o, k. 37 aby innych pokazni³, k. 42 aby
s³a³ do Cesara, o to by sta³; zapo¿yczenie spójnika ale umo¿liwi³o powstanie
zdañ przeciwstawnych z tym spójnikiem (przyk³ady na kartach 2, 10, 21, 27, 40,
45, 52, 54, 58, 60, 61, 66). Leksem zwyte¿stwo zosta³ zapo¿yczony w ca³ej
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konstrukcji sk³adniowej nad + Inst.: k. 15 zwyte¿stwo nad Niemcy. Zapo¿yczenie
wyrazów klasztor i koste³ poci¹gnê³o za sob¹ tak¿e charakterystyczne po³¹czenia
ich z dope³niaczem, ale odnosz¹ce siê do prawos³awia leksemy cerkow, monastyr
zachowuj¹ cerkiewnos³owiañska konstrukcjê vo imê kogo czego: k. 20 kliasztor
Matki Bo¿oj (k. 22 nawet Matki Bozskoy), k. 29 do koste³a swiatogo Stanis³awa,
k. 44 kostel swiatogo Stanis³awa, z kolei czasownik nadat (pol. nadaæ) nie zosta³
przejêty w konkretnej konstrukcji sk³adniowej, bo w tekcie powiadczony jest
w konstrukcjach nadat do kogo  kogo, co, nadat kogo, co czym, stosowanych
zamiennie, porównajmy: k. 29 nada³ koste³ dorogymi reczmi cerkownymi i ni¿ej
na tej samej karcie: kanoniki nada³ do togo kostera, a na karcie 41 po prostu
nada³ koste³ bez wskazania na rodek czynnoci. Zapo¿yczona z polskiego jest
konstrukcja mie³ (z kim) dwa syna/ dwuch synow. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
forma dope³niacza  biernika zosta³a tu zapo¿yczona z polskiego jako ca³oæ: mi³
dwuch synow (k. 2), mi³ troch synow (k. 6), mie³ try ¿eny (k. 36), me³ s nieju
dwa syna (k. 37). Jak widaæ, czasownik mo¿e przybieraæ ró¿ne postacie fonetyczne.
Polonizmami s¹ wreszcie konstrukcje sk³adniowe, których istota tkwi w zapo¿yczeniu przez wyrazy ogólnos³owiañskie polskich wymagañ sk³adniowych, a które
na rodzimym gruncie cechuj¹ siê innymi w³aciwociami: nauka jazyka russkogo
(k. 12), prosit o pomocz (k. 60), porównajmy rodzime nauczylsia czemu  jazyku
Ruskomu (k. 12), prositi czego.
Polonizmy w Kronice Bychowca nie maj¹ tylko zewnêtrznego charakteru
jako lady kultury wy¿szej, dworskiej, ksi¹¿êcej, nie s¹ te¿ tylko znakami polskoci realiów ¿ycia w Wielkim Ksiêstwie Litewskim czy wiary rzymskokatolickiej; wrêcz odwrotnie  stanowi¹ niejak¹ wewnêtrzn¹, immanentn¹ cechê jêzyka
tego okresu, przynajmniej na dworze ksi¹¿¹t Olelkowiczów. Praktycznie wszystkie polonizmy leksykalne przesz³y proces adaptacji fonetycznej tak, ¿e niekiedy
trudno doszukiwaæ siê w nich polskiego charakteru. Zapo¿yczenia dotycz¹ w tym
przypadku ca³ego systemu jêzykowego, jednoczenie równolegle funkcjonuj¹ elementy rodzime lub cerkiewnos³owiañskie, co sprawia wra¿enie, ¿e jêzyk Kroniki
stanowi swoist¹ mieszankê elementów tych trzech systemów jêzykowych.
Ðåçþìå
Âëèÿíèå ïîëüñêîãî ÿçûêà íà ÿçûê ñòàðîáåëîòóññêîé Õðîíèêè Áûõîâöà
Çàïàäíîðóññêèå ëåòîïèñè ïîÿâëÿþòñÿ âïåðâûå â XV âåêå. Îíè ïðîäîëæàþò òðàäèöèè
ëåòîïèñàíèÿ Êèåâñêîé Ðóñè. Õðîíèêà Áûõîâöà, î êîòîðîé çäåñü èäåò ðå÷ü, ÿâëÿåòñÿ
ïîñëåäíèì ïîëíûì ñïèñêîì áåëîðóññêî  ëèòîâñêèõ ëåòîïèñåé. Åå íàçâàíèå èäåò îò ôàìèëèè
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Àëåêñàíäðà Áûõîâöà, èñòîðèêà  ëþáèòåëÿ, êîòîðûé íàøåë ðóêîïèñü è ïîäàðèë åå èñòîðèêó 
ïðîôåññèîíàëèñòó Íàðáóòòó, êîòîðûé îïóáëèêîâàë åå â 1842 ãîäó. Ïîñëå ýòîãî ðóêïèñü
èñ÷åçëà, ñî÷ðàíèëàñü òîëüêî åå òðàíñëèòåðàöèÿ ëàòèíñêèì øðèôòîì.
Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ôóíêöèîíèðîæàíèå ýëåìåíòîâ ïîëüñêîãî ÿçûêà â ïàìÿòíèêå,
ïèñàííîì ÿçûêîì ïåðåíàñûùåííûì ýëåìåíòàìè ïîëüñêîãî è öåðêîâíîñäëàâÿíñêîãî ÿçûêîâ.
Ïîëîíèçìû â òåêñòå íå ÿâëÿþòñÿ ëèøü çíàêàìè ïîëüñêîãî õàðàêòåðà ðåàëèé æèçíè â Âåëèêîì
Êíÿæåñòâå Ëèòîâñêîì èëè ðèìîêàòîëè÷åñêîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ. Èõ ñëåäóåò ñ÷èòàòü
ïðèðîäåííûìè ýëåìåíòàìè ÿçûêà ýòîãî ïåðèîäà. Âñå ïðîøëè ÷åðåç ñòàäèþ ôîíåòè÷åñêîé
àäàïòàöèè, òàê ÷òî èíîãäà òðóäíî âåäåòü â íèõ ïîëüñêîå ïðîèñõîæäåíèå. Ïàðàëëåëüíî
óïîòðåáëÿþòñÿ ýëåìåíòû öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà, ÷òî ïðèäàåò ÿçûêó ïàìÿòíèêà áîëåå
ïðèïîäíÿòûé õàðàêòåð.

Summary
Influence of Polish on the language old-Byelorussian Bychowiecs Chronicle
Polish words or phrases used in the Bychowiecs Chronicle dont only have outside character as marks of the highbrow culture. They are not also only signs of the Polish national identities of
reality of living in The Great Lithuanian Duchy or the Roman-Catholic faith; give inversely  they
constitute certain internal, immanent feature of the language of this period, at least on the manor
house of princes Olelkowicz. Practically all lexical Polish word or phrase used in the Chronicle
underwent the process of the phonetic adaptation, and sometimes it was hard to find Polish character
in them. Borrowings concern the entire linguistic system in this case, at the same time parallel native
or Orthodox-Slav elements are functioning what the impression that the tongue of the Chronicle
constitutes the specific blend of elements of these three linguistic systems.
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Êîãíèòèâíûå ïîòåíöèè íîâûõ ñëîâîñî÷åòàíèé
è ôðàçåîëîãèçìîâ
Â ñâÿçè ñ îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìàòèêîé, ÿ õî÷ó ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå
íà èìïëèöèòíîé, ïî ñóòè, èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ñëîâå êàê
õðàíèòåëå çíàíèé î íîâîì è îáíîâëåííîì ðîññèéñêîì ìèðå. Ïîäîáíàÿ öåëü
îñâîáîæäàåò îò ñòðîãî ôîðìàëüíîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ñëîâîñî÷åòàíèé è ôðàçåîëîãèçìîâ, òåì áîëåå, ÷òî ïî ñâîåé ñòðóêòóðå ôðàçåîëîãèçì åñòü ñëîâîñî÷åòàíèå1.
Ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë  ïðåäìåò àíàëèçà  èìååò ïóáëèöèñòè÷åñêóþ
ðîäîñëîâíóþ. Çäåñü ó÷èòûâàþòñÿ, êðîìå óñòîé÷èâûõ, äîâîëüíî óñòîé÷èâûå
ñëoâîñî÷åòàíèÿ, ïðîÿâëÿþùèå òåíäåíöèþ ê óñòîé÷èâîñòè, à òàêæå èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêèå ñëîâîîáðàçîâàíèÿ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ, ðàçóìååòñÿ,
íå ôèêñèðóþòñÿ â ñëîâàðÿõ, íî ïðåäñòàâëÿþò öåííîñòü â êîãíèòèâíîì
àñïåêòå.
Îïèðàÿñü íà ïóáëèöèñòè÷åñêèé äèñêóðñ 19882000, è ñîïîñòàâëÿÿ
ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííûõ àíàëèçîâ ñ èññëåäîâàíèÿèìè Ñòåïàíîâà2, ÿ îáîñîáëÿþ ñâûøå äâàäöàòè ñòåðæíåâûõ ñëîâ è èõ ïðîèçâîäíûõ, îáðàçóþùèõ
ñëîæíûå íàèìåíîâàíèÿ. Ýòî: ïåðåñòðîéêà, ãëàñíîñòü, öèâèëèçàöèÿ,
èäåîëîãèÿ, èäåÿ, ðóññêàÿ èäåÿ, ìåíòàëüíîñòü (ìåíòàëèòåò), ñîçíàíèå
(îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå), äåìîêðàòèÿ, ëþìïåí, ñîâåòñêîñòü, áîëüøåâèçì,
êîììóíèçì, õðàì, ëè÷íîñòü, äóõîâíîñòü, öåííîñòè, ìîðàëü, ðûíîê, êðèçèñ,
ðåôîðìû, äåíüãè, ñîáñòâåííîñòü.
Â óçêèõ ðàìêàõ äàííîãî òåêñòà ìû ñîñðåäîòî÷èì âíèìàíèå íà ñôåðå
ñàêðóì, ïðåäñòâëÿåìîé ëèøü ñî÷åòàíèåì ñëîâ ñ êîíöåïòàìè: öåííîñòè,
äóõîâíîñòü è ïðîôàíóì, ïðåäñòàâëÿåìîå êîíöåïòîì ðûíîê â ñîïðîâîæäåíèè îáèëèÿ äåðèâàòîâ.

1 Â.Ì. Ìîêèåíêî, Èñòî÷íèêè ôðàçåîëîãè÷åñêîé íåîëîãèêè â ðóññêîì ÿçûêå, [â:] Â.Ì. Ìîêèåíêî,
Íîâàÿ ðóññêàÿ ôðàçåîëîãèÿ, Opole 2003.
2 Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, Êîíñòàíòû. Ñëîâàðü ðóññêîé êóëüòóðû. Îïûò èññëåäîâàíèÿ, Ìîñêâà 1997.
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Èòàê, óæå â ïåðâûå ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû ñîöèàëèñòè÷åñêèå öåííîñòè,
ñîâåòñêèå öåííîñòè ñòàëè âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ôàíòîìíûå èëè ñîâêîâûå.
Âîçíèêøóþ òàêèì îáðàçîì íèøó çàïîëíÿþò ìíîãî÷èñëåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ, îòîáðàæàþùèå èçâèëèñòûé ïóòü ïîèñêîâ äóõîâíîé îïîðû â ñòàâøåì
íåîïðåäåëåííûì, íåïîíÿòíûì ïðîñòðàíñòâå íå òîëüêî ñîöèàëüíûõ
òåêòîíè÷åñêèõ âçðûâîâ.
Îòìåòèâ èíôëÿöèþ öåííîñòåé (ïîâñåìåñòíî, íà÷èíàÿ ãäå-òî ñ 1988 ã.),
àðõèòåêòîðû íîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè ñòàëè êàê áû ñîðåâíóÿñü, èñêàòü
àäåêâàòíûå îïðåäåëåíèÿ ïðîèñõîäÿùåìó â îáðàçóþùåìñÿ íåîáû÷íîì
íðàâñòâåííîì ïðîñòðàíñòâå.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî çäåñü ïåðâîîòêðûâàòåëåì ñòàë Ì. Ãîðáà÷åâ, êîòîðûé
ãäå-òî ñ 1987 ãîäà ñòàë óïîòðåáëÿòü ïóáëè÷íî íîìèíàöèþ îáùå÷åëîâå÷åñêèå
öåííîñòè. Äàëåå ìû íàáëþäàåì îáðàçîâàíèå íåñòàíäàðòíîãî ñèíîíèìè÷åñêîãî
ðÿäà, ñîñòàâíûå êîòîðîãî îïðåäåëÿþò ñåìàíòèêó ýòîé îáùå÷åëîâå÷íîñòè.
Èìåþòñÿ â âèäó äóõîâíûå öåííîñòè (ñ 1988 ã.), íî è äåìîêðàòè÷åñêèå,
à òàêæå öèâèëèçàöèîííûå öåííîñòè, ïðè÷åì ýòà ïîñëåäíÿÿ íîìèíàöèÿ åñòü
òàêæå ðåçóëüòàò ìîäû íà èíòåðïðåòàöèþ ïåðåñòðîå÷íûõ ïðîöåññîâ
â öèâèëèçàöèîííîé ïàðàäèãìå3. Çíà÷èìîñòü è õàðàêòåð öåííîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ åùå òàêèì îáðàçîì: èñòèííûå, áàçèñíûå, àáñîëþòíûå. Âåðáàëüíî
àêöåíòèðóåòñÿ èõ íåðóøèìîñòü, îíè: íåçûáëåìûå, íåïðåõîäÿùèå, âå÷íûå,
íåòëåííûå è àáñîëþòíûå. Èõ áåëàÿ ìàãè÷åñêàÿ ìîùü äîëæíà, ÿêîáû,
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü óêîðåíèâøåìóñÿ ñîâåòñêîìó ìîðàëüíîìó ðåëÿòèâèçìó.
Íåîáîñîáëåíû ïîïûòêè íàçûâàòü èõ ýòàëîííóþ ñóòü â, êàçàëîñü áû, áîëåå
êîíêðåòíûõ ðåãèñòðàõ; ýòî ãóìàíèòàðíûå, çàïàäíûå, íî è õðèñòèàíñêèå
öåííîñòè, ïðè÷åì ïîñëåäíÿÿ íîìèíàöèÿ, òàê æå êàê è â ïîëüñêîì
ïóáëèöèñòè÷åñêîì äèñêóðñå, ñòàëà âñêîðå, îò ÷àñòîòíîñòè óïîòðåáëåíèÿ,
ñòåðòîé, ïóñòîé ôðàçîé, ñóùåñòâåííûì ýëåìåíòîì äåìîêðàòè÷åñêîãî
íîâîÿçà, îðóäèåì ïîëèòè÷åñêèõ êîíúþíêòóðùèêîâ, ïðîïîâåäóþùèõ
èäåîëîãè÷åñêóþ êîíêâèñòó.
Ñî âðåìåíåì, èçîáèëóþùèì ñóäüáîíîñíûìè ñîáûòèÿìè, íàáëþäàåòñÿ
îáðàçîâàíèå çàìêíóòîãî êðóãà: îò öåííîñòíîé íåîïðåäåëåííîñòè, îáíàðóæåííîé â ïåðâûå ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, ÷åðåç ãóùó õàîòè÷åñêèõ àêñèîëîãè÷åñêèõîâ ïîèñêîâ, äî íîâîé íåîïðåäåëåííîñòè, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ,
ìåæäó ïðî÷èì, òàêèì îáðàçîì: îñîáàÿ öåííîñòíàÿ ñèñòåìà  â 1996 ã.,
î ãîñïîäñòâóþùåì ðåëÿòèâèçìå; êîíôëèêò öåííîñòåé  (â òî æå âðåìÿ,
3 Ïîäðîáíî, ñì.: J. Korzeniewska-Berczyñska, Íîâàöèè â ÿçûêîâîé êàðòèíå ìèðà
ðîññèéñêîãî ÷åëîâåêà. Íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòîâ, Olsztyn 1996, passim.
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íåîïðåäåëåííîñòü øàòêèõ öåííîñòíûõ êîîðäèíàò), øêàëà öåííîñòåé 
(î åå îòñóòñòâèè â îáùåñòâå êîíöà 90-õ). Êñòàòè, îáðàçóþùóþñÿ íèøó
çàïîëíÿþò â ò.í. ïîñòïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ, öåííîñòè äåíåæíîãî ìåøêà êàê
íåçûáëåìé ýëåìåíò ðûíî÷íîãî ìèðà.
Â ïåðåñòðîå÷íûå ãîäû ïîâñåìåñòíî ãîâîðèòñÿ î ïåðåâîïëîùåíèè ñîçíàíèÿ,
î ïîâîðîòå ñîçíàíèÿ ê îáùå÷åëîâå÷åñêèì öåííîñòÿì, ê äóõîâíîìó è ëè÷íîñòíîìó íà÷àëàì4.
Ïîëèôîíè÷íîñòü ýòè÷åñêèõ ñóæäåíèé, â òîì ÷èñëå,  òîòàëüíîå îïëåâûâàíèå ïðîøëîãî, àññîöèèðóåòñÿ ñ ðåôëåêñèåé Ëèõà÷åâà: Êàæäûé
÷åëîâåê îáÿçàí çíàòü, ñðåäè [...] êàêèõ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé îí æèâåò.
Îí íå äîëæåí áûòü ñàìîóâåðåí è íàãë â îòâåðæåíèè êóëüòóðû ïðîøëîãî áåç
ðàçáîðà è «ñóäà». Êàæäûé îáÿçàí ïðèíèìàòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè
êóëüòóðû5.
Íå ìåíåå ïðîäóêòèâíà ïàðàäèãìà äóõîâíîñòè, ïðè÷åì è çäåñü, è ïî
îòíîøåíèþ ê öåííîñòÿì, íå îïðåäåëÿåòñÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ ñóòü ïðåäñòàâëÿåìûõ êîíöåïòîâ. Òåì íå ìåíåå óæå ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç ãîâîðèò
î íàáëþäàåìîé æàæäå äóõîâíîñòè, ïî êðàéíåé ìåðå,  î ïîòðåáíîñòè
ãîâîðèòü î íåé, ñàìîñòîÿòåëüíî èñêàòü íîâûå îðèåíòèðû. ×ðåçìåðíî
ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà ìîðàëüíîé êîíäèöèè ñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà â ïðåääâåðèè ïåðåñòðîéêè è ãäå-òî äî 1993 ã., ïîæàëóé, íàèáîëåå ÿðêî âûðàæåíà
ìåòàôîðè÷åñêè êàê ìîíñòð áåçäóõîâíîñòè.
Ýïèãðàôîì ê ðàññóæäåíèÿì î äóõîâíîñòè ÿ èñïîëüçóþ ñëîâà ìîëîäîé
èíòåëëåêòóàëèñòêè ñ 1988 ã.: Äîæèëè! Ñ ïîëèòè÷åñêèõ òðèáóí çàçâó÷àëè
äîëãîæäàííûå ñëîâà: äóõîâíûé ìèð, äóõîâíàÿ êóëüòóðà, äóõîâíîñòü6.
Ñ ýòèì âçðûâîì îïòèìèñòè÷åñêîãî ýíòóçèàçìà ñî÷åòàåòñÿ âûðàæàåìàÿ
ïîâñåìåñòíî óâåðåííîñòü, ÷òî ãîñïîäñòâóþùeé ñòàëà, íàêîíåö, àòìîñôåðà
äóõîâíîãî ðàñïðÿìëåíèÿ.
Êàêîé îêàçàëàñü ñóäüáà îïòèìèñòè÷åñêèõ îæèäàíèé â êîíôðîíòàöèè
ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ? Èòàê, íà÷èíàÿ ñ 1988 ã. è ãäå-òî ïî 1995 ã.,
íàáëþäàåòñÿ íå òîëüêî ëèõîðàäî÷íàÿ ïîñïåøíîñòü, íî è âûñîêàÿ ÷àñòîòíîñòü
äóõîâíîãî ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ. Â ýòîé ñëîâåñíîé ãóùå ìîæíî âûäåëèòü
íåñêîëüêî îöåíî÷íûõ íàïðàâëåíèé.
4 Ñì. òàêæå: È. Êîæåíåâñêà-Áåð÷èíñêà, Ãðåõîïàäåíèå ñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà è áåñïîìîùíûå
àêñèîëîãè÷åñêèå ïîèñêè ÷åëîâåêà ðîññèéñêîãî. Íà îñíîâå ñîâðåìåííîé ïóáëèöèñòèêè, [â:]
Slavica Quinqueecclesiensa III. Ìàòåðèàëû III Ìåæäóíàðîäíîé Êîíôåðåíöèè Òåîðèÿ
è ïðàêòèêà ïðåïîäàâàíèÿ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ. Ïå÷, 2627 àïðåëÿ 1996, ñ. 95102.
5 Ä. Ñ. Ëèõà÷åâ, Ïèñüìà î äîáðîì è ïðåêðàñíîì, Ìîñêâà 1989, ñ. 210.
6 Í. Øàíòûðü, Îòòîãî, ÷òî â êóçíèöå íå áûëî ãâîçäÿ. Ðàçìûøëåíèÿ 35-ëåòíåé.
Þíîñòü 1988, ¹ 9, ñ. 19.
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Ñîãëàñíî âåÿíèþ âðåìåíè îáîñîáëÿåòñÿ ïðîáëåìàòèêà ïàãóáíîãî
âëèÿíèÿ íåèçæèòîé ñîâåòñêîñòè íà äóõîâíîå ñîñòîÿíèå îáùåñòâà, à êðîìå
òîãî,  îïðåäåëÿþòñÿ åå ìåòàñòàçû, êîòîðûìè èçîáèëóåò ïåðåñòðîå÷íîå
âðåìÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî, íàïðèìåð: äóõîâíîå ðàçðóøåíèå ëè÷íîñòè
(1988); äóõîâíûé èíôàíòèëèçì (1989); áåçäíà áåçäóõîâíîñòè (êîòîðàÿ
îòêðûëàñü â íàøå âðåìÿ), è åùå èíà÷å: áîëåçíü áåçäóõîâíîñòè, âîäîïàä
áåçäóõîâíîñòè, äóõîâíîå óáîæåñòâî, ïîêîëåíèå äóõîâíûõ ðàáîâ (1996),
à â ðåòðîñïåêòèâå, óæå â 1999 ã.: äóõîâíàÿ ïóñòûíÿ. Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
òàêîãî òèïà ÿçûêîâûõ åäèíèö õàðàêòåðèçóåòñÿ ñåìàíòè÷åñêîé ðàçìûòîñòüþ,
à òàêæå âûñîêîé ìîäàëüíîñòüþ. Äèñêîìôîðòíîå âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå
ïîä÷åðêèâàåòñÿ òàêæå ïîñðåäñòâîì ýïèòåòà äóõîâíàÿ äåãðàäàöèÿ, à ýòî
ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå åñòü, êàê ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ýôôåêò äóõîâíîé
îïóñòîåííîñòè, äóõîâíîãî áåñïðåäåëà, äóõîâíîé îäíîáîêîñòè, îùóùàåìîãî
äóõîâíîãî ïåïåëèùà (â ñåáå), à òàêæå äóõîâíîãî âàêóóìà (ïîñëå ïàäåíèÿ
êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåàëîâ).
Ïðîñòðàíñòâî ýêñïðåññèâíîñòè ïîäîáíûõ íîâîîòêðûòèé îáîãàùàåòñÿ çà
ñ÷åò îðèãèíàëüíûõ íàèìåíîâàíèé: äóõîâíàÿ ýíòðîïèÿ, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò
íåñïîñîáíîñòü ðàçëè÷àòü äîáðî è çëî, à òàêæå ñîâåòñêèå äóõîâíûå
òðàôàðåòû, (êîòîðûå ãëóáîêî âîøëè â íàøå ñîçíàíèå). Ïîòåðÿííîñòü æå,
îùóùàåìàÿ îñîáåííî â 80-å è 90-å ã. ÕÕ âåêà, îòîáðàæàåò î÷åðåäíàÿ ñâåæàÿ
ìåòàôîðà, äæóíãëè äóõà (â êîòîðûõ ñîâåòñêèé ÷åëîâåê çàáëóäèëñÿ).
Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî îáèëèå ñëîæíûõ âûðàæåíèé ñî ñëîâîì
äóõîâíîñòü è ïðîèçâîäíûìè åñòü, â îñíîâíîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñâèäåòåëüñòâî ìîäû, à ñ äðóãîé,  áåñïîìîùíûõ àêñèîëîãè÷åñêèõ ïîèñêîâ, à çàòåì
æåëàåìîãî, êîòîðîå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê äåéñòâèòåëüíîå.
Â áîëåå ïîçäíèå ãîäû (19982000) â ïóáëèöèñòè÷åñêîì äèñêóðñå ìîæíî
íàéòè òàêèå, íàïðèìåð, êîíòåêñòû: óõîäÿùàÿ, ÿêîáû, àãðåññèâíîñòü
áåçäóõîâíîñòè; äóõîâíûå ðàñõîæäåíèÿ (êàê ïîâîä äëÿ íåíàâèñòè, êàê çíàê
îòñóòñòâèÿ òîëåðàíòíîñòè); êàòàñòðîôè÷åñêîå ïàäåíèå äóõîâíîñòè (êîòîðàÿ,
êñòàòè, íå óñïåëà ïðèæèòüñÿ) èëè åùå äóõîâíîå ðàñòëåíèå.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëèøü â ïåðâûå ïåðåñòðîå÷íûå
ãîäû æèâà âåðà â âîññòàíîâëåíèå ñàêðóì, êîòîðîå, ÿêîáû, ïðîÿâëÿåòñÿ
â àòìîñôåðå äóõîâíîãî ðàñïðÿìëåíèÿ (1991), à òàêæå äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ.
Æèâîòðåïåùóùèì îêàçûâàåòñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè â äóõîâíûõ
èñêàíèÿõ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïðîâîçãëàøàþòñÿ íåêîòîðûå íîâîîòêðûòèÿ,
ïîíèìàåìûå êàê íàñóùíàÿ íåîáõîäèìîñòü. Ýòî, íàïðèìåð: àâòîíîìíîñòü
äóõîâíîé æèçíè (1988) äóõîâíûå ïîòðåáíîñòè êàê èììàíåíòíîå ñâîéñòâî
÷åëîâåêà (1989); äóõîâíîå ñàìîîïðåäåëåíèå (1991); äóõîâíàÿ ïèùà
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(íåîáõîäèìîñòü â íåé 1992); òàê æå: äóõîâíîå ïîòðÿñåíèå (1992) è âîçâðàùåíèå àìïóòèðîâàííîé õðèñòèàíñêîé äóõîâíîñòè (1991).
Îòîáðàííûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë ïîäòâåðæäàåò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
õàîòè÷íîñòü ïîèñêîâ ñìûñëà æèçíè, ñâîåãî ìåñòà ïîä ñîëíöåì, à ñ äðóãîé,
 íåèìîâåðíóþ ñëîæíîñòü íîâîãî ñîöèîïîëèòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, êîòîðîå
äàëåêî íå âñåãäà ïîääàåòñÿ âîçìîæíîñòè óïîðÿäî÷íåíèÿ, êàòåãîðèçàöèè.
Òàêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè îáúÿñíåÿåòñÿ îòìå÷åííàÿ ïóáëèöèñòàìè â 1994 ã.
äóõîâíàÿ êàïèòóëÿöèÿ ïåðåä õàîñîì. Â ýòîì ìåñòå öåëåñîîáðàçíî ñîñëàòüñÿ
íà ìíåíèe Þ. Ëåâàäû: Ïåðåæèòü è ïðåâîçìî÷ü â ãðàíèöàõ îäíîãî è òîãî
æå âðåìåíè àãîíèþ ñàìîóíèæèòåëüíîé îäíîçíà÷íîñòè è êîíâóëüñèè íå
ñâîäèìîé â åäèíîå ðàçíîíàïðàâëåííîñòè  íåèìîâåðíî òðóäíî (Åõ,
22.09.1993).
Ñòèõèéíîñòü äèíàìè÷åñêè ðàçâåðòûâàþùèõñÿ, ñóäüáîíîñíûõ ïðîöåññîâ
ïðèâîäèò ê ãîñïîäñòâó ðûíêà, à âìåñòå ñ òåì ê ïðîâîçãëàøåíèþ íîâîé
åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîé öåííîñòè, ò.å. äåíåã.
Èòàê, ñ 1992 ã. íà÷èíàåòñÿ ðûíî÷íàÿ ñòèõèÿ, åùå äî òîãî òîðæåñòâåííî
îáúÿâëåíà ðåôîðìàòîðàìè ïàíàöååì îò âñåõ íåâçãîä, âûðàæàåìîãî â ñëîâåñíîé àïîëîãèè ýòîãî ÿâëåíèÿ. Ïî÷âó äëÿ íåóìåðåííîãî âîñõâàëåíèÿ
ðûíêà ãîòîâÿò òàêæå èçâåñòíûå ïóáëèöèñòû. Ë. Ïëÿøåâà ïðèçûâàåò: Íå
çàâèäóéòå áîãàòûì! Ïîðî÷íî íå áîãàòñòâî, à ëåíü, íåìîùü è íåãðàìîòíîñòü.
Ïîðî÷íû óñëîâèÿ, êîòîðûå ïëîäÿò è ðàçìíîæàþò áåäíîñòü, Ïîðî÷íàÿ
èäåîëîãèÿ, êîòîðàÿ âîçâîäèò Áåäíîñòü â äîáðîäåòåëü (Ìîñêîâñêèå
íîâîñòè 1990, ¹ 44).
Âìåñòå ñ òåì, ÷åëîâåê ïî âîëå ðîêà ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì î÷åðåäíîãî
ýêñïåðèìåíòà. Èçó÷àÿ îáùåñòâåííîå âîñïðèÿòèå ýòîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
óðàãàíà, íåòðóäíî êîíñòàòèðîâàòü íàëè÷èå êðàéíîñòåé â ñîöèàëüíûõ
îöåíêàõ  ðåçóëüòàò ìå÷òàòåëüíîñòè è åùå Áåðäÿåâûì îòìå÷åííîãî
øàðàõàíüÿ, ñâîéñòâåííîãî ðóññêîìó íàöèîíàëüíîìó ìåíòàëèòåòó: îò îöåíîê
èñïîëíåííûõ ñòèõèéíîé âåðû è íàäåæäû ïî àáñîëþòíîå îòðèöàíèå ò. í.
ðûíî÷íûõ öåííîñòåé (ðàçóìååòñÿ, â ìàññîâîì, à íå â íîâîðóññêîì
âîñïðèÿòèè). Ïåðåéäåì ê êðàòêîìó àíàëèçó ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
Èòàê, ïåðåñòðîéêà  óñêîðåíèå  äåìîêðàòèçàöèÿ, åñòåñòâåííî, íå
ñòàëè ïàíàöååé îò õðîíè÷åñêîãî äåôèöèòà, îñîáåííî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.
Íà÷èíàÿ ñ 1989 ã. âñå ÷àùå âíóøàåòñÿ ðîññèÿíàì âåðà â íåîáõîäèìîñòü
ïåðåéòè ê íîðìàëüíîìó ðûíêó, èáî ðûíî÷íàÿ ìîäåëü õîçÿéñòâà 
åñòåñòâåííàÿ îïîðà ïîëèòè÷åñêîé äåìîêðàòèè. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî èäåàëû
÷àùå âñåãî ïðîèãðûâàþò ñ ðåàëüíîñòüþ, ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Ñàìî íà÷àëî
ðûíêà ñâÿçàíî ñ òîòàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ãðàáåæîì, êîòîðûé ñòàë
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ïîäàðêîì äëÿ íàðîäà â Íîâîãîäíþþ íî÷ü 1991/1992. Òàêîé èñõîäíûé
ïóíêò ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåäñêàçàíèåì ïîçäíåéøèõ áåäñòâèé.
Ðîññèÿíå åùå íå óñïåëè ïîíÿòü, ÷òî òàêîå ðûíîê, êîãäà îêàçàëîñü, ÷òî
â íîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè îí íå èçëå÷èâàåò ïîãîëîâíóþ áåäíîñòü.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî óæå â 1993 ã. ïîÿâëÿþòñÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿ, âûðàæàþùèå
ñèíäðîì áîëåçíè îò ðûíî÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ òèïà: çîëîòóøíûé ðûíîê,
ìóòíûå âîäû ðûíêà, äîìîðîùåííûé ðûíîê (ïðåñòóïíàÿ âîçíÿ íà íåì),
äèêèé, õèùíè÷åñêèé, áåçæàëîñòíûé ðûíîê (íóæíî ãîòîâèòüñÿ
ê õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèè). Ê êîíöó 1993 ã. ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî
ðåôîðìàòîðû ïîäòàùèëè ñòðàíó ê ðûíî÷íîé ïðîïàñòè.
Îäíàêî îáùåèçâåñòíî, ÷òî íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé, ïîýòîìó ïðèçûâàåòñÿ, íàïðèìåð, ê ÷åëîâå÷åñêîìó ñïîñîáó ïåðåõîäà ê ðûíêó. Íåîáîñîáëåíû
ïåðèôðàñòè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ òèïà: äâèãàòü îáùåñòâî ê ñâåòëîìó
ðûíî÷íîìó áóäóùåìó; íàäåÿòüñÿ íà ðûíî÷íîå áëàãîäåíñòâèå. Â ýòîì
àñïåêòå õàðàêòåðíî âûñêàçûâàíèå êîíöà 1993 ã.: Ðûíîê ðûíêó ðîçíü. Òîò
ðûíî÷íûé ïóòü, êîòîðûé ïðåäëàãàþò åëüöèíèñòû-äåìîêðàòû, ïðåäïîëàãàåò
àãðåññèâíûé ðûíîê, ìû æå ñòîèì çà [...] ðûíîê äîáðîæåëàòåëüíûõ
îòíîøåíèé.
Öåëåñîîáðàçíî îòìåòèòü, ÷òî áîëåçíè íå ïîêèäàþò íîâûé ýêîíîìè÷åñêèé îðãàíèçì. Îíè â 1994 ã. îïðåäåëÿþòñÿ êàê äåòñêàÿ áîëåçíü óâëå÷åíèÿ
ðûíî÷íîé ñâîáîäîé. Óâëå÷åíèå, òåì áîëåå â ýêîíîìèêå, âñåãäà ïðîòèâîïîëîæíîñòü ðàöèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ. È äåéñòâèòåëüíî, êðàõ 1998 ã. ïðèâîäèò ê îáíàðóæåíèþ íîâûõ, ðûíî÷íûõ ìèôîâ è ê ñïëîøíîìó áåçâåðèþ
íàñåëåíèÿ. Ñêàçàííîå çàïå÷àòëåíî õîòÿ áû â ïðèçûâàõ è êîíñòàòàöèÿõïåðèôðàçàõ òèïà: ê ñâåòëîìó ðûíî÷íîìó áóäóùåìó!, íàø îòäåëüíî âçÿòûé
äèêèé ðûíîê, ñâèðåïî-áåçîòâåòñòâåííûé ðûíîê, ðåøåíèå ââåðãíóòü
â ðûíî÷íûé ðàé íàñèëüñòâåííûì ïóòåì. Ðàçâåí÷àíèå ìèôîëîãè÷åñêîé
âåðû âûðàæåíî ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå óêàçûâàþò íà
íåñáûâàåìîñòü èëëþçèé, íàïðèìåð: ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûé ðûíîê,
ñòðîèòü ðûíîê ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì.
Ñîïîñòàâèâ ïóáëèöèñòè÷åñêèå îòçûâû ñ ñîáñòâåííûìè íàáëþäåíèÿìè,
ìîæíî ñóäèòü, ÷òî ðÿäîâîé ðóññêèé ÷åëîâåê ìå÷åòñÿ â òå ãîäû ìåæäó
Ñöèëëîé äóõîâíîñòè è Õàðèáäîé ðûíî÷íîñòè, ìåæäó ñàêðóì è ïðîôàíóì.
Àíàëèç ìíîãîëèêîñòè ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé ïîçâîëÿåò âûÿâèòü
èõ êîãíèòèâíóþ çíà÷èìîñòü, êîòîðàÿ, îäíàêî, èìååò, òåì áîëåå, äëÿ
èíîêóëüòóðíîãî èññëåäîâàòåëÿ, èìïëèöèòíûé õàðàêòåð, ðàñêðûâàåìûé
â ïðîöåññå êðîïîòëèâûõ ïîèñêîâ ñêðûòûõ çà ñëîâîì èëè ìåæäó ñëîâ,
çíà÷åíèé. Îíè, â îñíîâíîì, äîêóìåíòèðóþò áåñïîìîùíîñòü àêñèîëîãè-
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÷åñêèõ (è íå òîëüêî!) ïîèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðóøåíèåì ïðèâû÷íîãî,
îñâîåííîãî, õîòÿ è ïîðî÷íîãî ìèðà. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà îòîáðàííîãî
ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà èç ïåðñïåêòèâû íà÷àëà XXI âåêà,
âûçûâàþò àññîöèàöèè ñ ðåôëåêñèåé À. Êàìè (öèòèðóþ ïî ïàìÿòè): Ìîæíî
ñåáå ïðåäñòàâèòü ñ÷àñòëèâîãî Ñèçèôà. Îí áîðåòñÿ ñ ñóäüáîé, îí âïîëíå
ïîíèìàåò áåñïîëåçíîñòü ñâîèõ äåéñòâèé, íî îäíîâðåìåííî îí îñîçíàåò, ÷òî
áåç ýòîãî ÷åëîâåê íå ìîæåò ñòàòü ÷åëîâåêîì7.
Streszczenie
Potencja³ kognitywny nowych zwi¹zków wyrazowych i frazeologizmów
Zasygnalizowana problematyka jest rozpatrywana na podstawie rosyjskiego dyskursu publicystycznego z lat 19882000. Autorka wyodrêbnia ponad 20 s³ów kluczowych, wokó³ których tworz¹
siê nowe grupy wyrazowe (tak¿e frazeologizmy).
Przedmiotem analizy s¹ w tekcie tylko trzy grupy zwi¹zków wyrazowych, które powstaj¹
wokó³ wyrazów duchovnost, cennosti (i pochodnych) oraz rynok (i pochodnych). Artyku³ dotyczy
oceny rozpaczliwych poszukiwañ istoty duchowoci oraz istoty nowych wartoci. Chronologicznie
póniejsza produktywnoæ s³owa-klucza rynok powiadcza niezmiernie trudny problem wyboru, który
okaza³by siê dla cz³owieka najbardziej w³aciwy w ca³kowicie nowej sytuacji (tak¿e ekonomicznej).
Poddany analizie semantycznej materia³ ród³owy zawiera wiele cennych, acz implicytnych,
komunikatów dotycz¹cych nie tylko socjalnego odbioru burzliwych przemian spo³eczno-politycznych,
ale i wp³ywu owych innowacji na sposób widzenia oraz interpretacji rzeczywistoci.

Summary
The cognitive potential of new collocations and idiomatic expressions
The issues mentioned above are examined on the basis of the content of the Russian journalistic
discourse from the years 19882000. The authoress has singled out more than 20 key words around
which new word groups (also idioms) are formed.
The analysis contained in the text covers only three groups of collocations which are being
formed around the words: dukhovnost, tsennosti (and its derivatives) and rynok (and its derivatives). The article deals with the assessment of a desperate search for the essence of spirituality and
the essence of new values. Chronologically, the subsequent productivity of the key word rynok
confirms the extremely difficult problem of making a choice which would be best for man.
The source material subjected to semantic analysis contains a great deal of valuable information
concerning not only the social reception of turbulent socio-political transformations but also the impact
of those innovations on the way in which reality is perceived and interpreted.

7 Ïåðåâîä

èç ïîëüñêîãî ÿçûêà ñäåëàí àâòîðîì äàííîé ñòàòüè.
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Ê âîïðîñó î ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíàêàõ áåçëè÷íîñòè
â ðóññêîì ÿçûêå
Õàðàêòåðèçóÿ ñåìàíòè÷åñêóþ ïðèðîäó áåçëè÷íîñòè, ëèíãâèñòû
óêàçûâàþò ðàçíîîáðàçíûå ñåìàíòè÷åñêèå ïðèçíàêè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò åå
ñ ãðàììàòè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé  ñïîñîáíîñòüþ
íàçûâàòü ïðîöåññû è ñîñòîÿíèÿ, íåçàâèñèìûå, îòñòðàíåííûå îò àãåíñà,
ò.å. àêòèâíîãî äåÿòåëÿ.
Èòàê, âûÿâëþòñÿ ñëåäóþùèå âçàèìîñâÿçàííûå è âçàèìîîáóñëîâëåííûå
ñîñòàâëÿþùèå áåçëè÷íîñòè: íåçàâèñèìîñòü, íåïðîèçâîëüíîñòü, íåîñîçíàííîñòü, áåçîò÷åòíîñòü, íåêîíòðîëèðóåìîñòü, èíâîëþíòèâíîñòü, ñòèõèéíîñòü,
ïðèðîäíîñòü äåéñòâèÿ èëè ñîñòîÿíèÿ, îòñòðàíåíèå ñóáúåêòà îò äåéñòâèÿ
èëè ñîñòîÿíèÿ, åãî íåàêòèâíîñòü, íåîïðåäåëåííîñòü ñèòóàöèè â ñâÿçè
ñ íåîáîçíà÷åííîñòûî, íåèçâåñòíîñòüþ, íåðåàëüíîñòüþ èñòî÷íèêà åå ôîðìèðîâàíèÿ.
Åñëè ðàññìîòðåòü ñèñòåìíûå ñâÿçè ïåðå÷èñëåííûõ ñåìàíòè÷åñêèõ
êîìïîíåíòîâ îáùåãî êàòåãîðèàëüíîãî çíà÷åíèÿ ãðàììàòè÷åñêîé áåññóáúåêòíîñòè, òî, íà íàø âçãëÿä, ìîæíî ïðèáàâèòü ê ðÿäó ïåðå÷èñëåííûõ
åùå îäèí ïðèçíàê  ïåðöåïòèâíîñòü.
Ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ ôåíîìåíà áåçëè÷íîñòè íàïðàâëåíû íà
ðåøåíèå çàäà÷è ðàñêðûòèÿ ÿçûêîâîãî ìåõàíèçìà, ñîçäàþùåãî âîçìîæíîñòü
àäåêâàòíîãî èçîáðàæåíèÿ ïðîöåññà ñ íåèçâåñòíûì ïðîèçâîäÿùèì ëèöîì1.
Ïðèíöèïèàëüíîå îòñóòñòâèå â áåçëè÷íûõ êîíñòðóêöèÿõ îðèåíòàöèè íà
öåíòðàëüíóþ òî÷êó îòñ÷åòà, îáóñëîâëåííîå èõ ñèíòàêñè÷åñêèì ñâîåîáðàçèåì,
ñîñòîÿùèì â èñêëþ÷åíèè ïîçèöèè ïîäëåæàùåãî èç ñòðóêòóðû ïðåäëîæåíèÿ,
ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ ÷åòêîé ïðîòèâîïîñòàâëåííîñòè ñóáúåêòíî-îáúåêòíûõ îòíîøåíèé  è ê ðåçêîé [...] àêòóàëèçàöèè ðîëè ïåðöåïòîðà
â ñîäåðæàíèè âûñêàçûâàíèÿ2.
1 Â.Â. Âèíîãðàäîâ, Ðóññêèé ÿçûê (Ãðàììàòè÷åñêîå ó÷åíèå î ñëîâå), èçä. 4-îå, ïîä ðåä.
Ã.À. Çîëîòîâîé, Ìîñêâà 2001, ñ. 383.
2 Þ.À. Ïóïûíèí, Ñóáúåêòíî-ïðåäèêàòíî-îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ (íà ìàòåðèàëå
áåçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé), Ëåíèíãðàä 1991, ñ. 15.
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Â ïðîòèâîðå÷èâîé ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå áåçëè÷íûõ ïåðöåïòèâíûõ
ïðåäëîæåíèé èäåÿ âîñïðèÿòèÿ ñîáûòèé ðåàëèçóåòñÿ êàê åãî îñîáûé âàðèàíò,
òàê êàê îùóùåíèÿ ïåðöåïòîðà âûñòóïàþò çäåñü åäèíñòâåííûì ïóòåì
ôèêñàöèè ïðîÿâëåíèÿ îáîçíà÷àåìûõ ïðîöåññîâ è ñîáûòèé3. Ïåðöåïòîð
ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ðåãèñòðàòîðîì ñîáûòèé, êîòîðûå áåç åãî ó÷àñòèÿ îñòàëèñü
áû íåçàôèêñèðîâàííûìè. Îí âîñïðèíèìàåò ñâîèìè îðãàíàìè ÷óâñòâ
ïîëîæåíèå äåë, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ âíå åãî âîëè, íå ïðèíèìàÿ ó÷àñòèÿ
â åãî ñîçäàíèè.
Â ïåðâè÷íîé ñèòóàöèè âîñïðèÿòèÿ, ïî Þ.Ä. Àïðåñÿíó, ïðèñóòñòâóþò
äâà îñíîâíûõ ó÷àñòíèêà: òîò, êòî âîñïðèíèìàåò, è òî, ÷òî âîñïðèíèìàåòñÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñóùåñòâóþò äâå ãðóïïû ãëàãîëîâ (èëè äðóãèõ ïðåäèêàòíûõ
ñëîâ), êîòîðûå íàçûâàþò ñîñòîÿíèÿ îáîèõ ó÷àñòíèêîâ ñèòóàöèè âîñïðèÿòèÿ.
Êðîìå ïàññèâíîãî âîñïðèÿòèÿ, ñóáúåêò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü
íóæíóþ èíôîðìàöèþ îá îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, ìîæåò àêòèâíî
èñïîëüçîâàòü ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòîãî îðãàíû. Ïîýòîìó âîçìîæíà åùå
îäíà ãðóïïà ãëàãîëîâ  òèïà ñìîòðåòü. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåòñÿ
òåðíàðíàÿ îïïîçèöèÿ ñìûñëîâ: âîñïðèíèìàòü  âîñïðèíèìàòüñÿ 
èñïîëüçîâàòü ñïîñîáíîñòü âîñïðèÿòèÿ.
Ïÿòü ïîäñèñòåì âîñïðèÿòèÿ (çðåíèå, ñëóõ, îáîíÿíèå, âêóñ, îñÿçàíèå),
êàæäàÿ èç êîòîðûõ îáñëóæèâàåòñÿ òðåìÿ ëåêñåìàìè, ñîîòíîñèìûìè
ñ îòäåëüíûìè èç óêàçàííûõ ñìûñëîâ, ñîñòàâëÿþò ñåìàíòè÷åñêóþ ïàðàäèãìó
âîñïðèÿòèÿ, íàñ÷èòûâàþùóþ â èòîãå 15 ëåêñåì: âèäåòü  áûòü âèäíûì
(êîìó-ëèáî)  ñìîòðåòü; ñëûøàòü  áûòü ñëûøíûì (êîìó-ëèáî)  ñëóøàòü;
îáîíÿòü  ïàõíóòü  íþõàòü; îùóùàòü âêóñ  áûòü íà âêóñ  ïðîáîâàòü;
îñÿçàòü  áûòü íà îùóïü  îùóïûâàòü.
Âñå 15 ëåêñåì, ñîñòàâëÿþùèå, ïî âûðàæåíèþ Þ.Ä. Àïðåñÿíà,
ëåêñèêîãðà-ôè÷åñêèé òèï âîñïðèÿòèÿ, äîëæíû áûëè áû çàïîëíÿòüñÿ
ãëàãîëàìè4. Îäíàêî ýòî ïîëó÷àåòñÿ òîëüêî â îòíîøåíèè ïîäñèñòåìû
îáîíÿíèÿ, è òî ñ íåêîòîðûìè ñòèëèñòè÷åñêèìè ðàçãðàíè÷åíèÿìè, à èìåííî:
îáîíÿòü  êíèæíî-ïèñüìåííîå, à âîçìîæíîå ÷óÿòü  ÿâíî ïðîñòîðå÷íîå.
Äëÿ êîððåëÿòà âîñïðèíèìàòüñÿ èìååòñÿ òîëüêî îäèí ñòèëèñòè÷åñêè
íåéòðàëüíûé ãëàãîë ïàõíóòü.

3 Þ.À. Ïóïûíèí, Ñóáúåêòíîñòü è àêòóàëèçàöèîííûå êàòåãîðèè ïðåäèêàòà, [â:] Òåîðèÿ
ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêè. Ñóáúåêòíîñòü. Îáúåêòíîñòü. Êîììóíèêàòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
âûñêàçûâàíèÿ. Îïðåäåëåííîñòü/ íåîïðåäåëåííîñòü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1992, ñ. 141154.
4 Þ.Ä. Àïðåñÿí, Èçáðàííûå òðóäû: Â 2 ò., Ìîñêâà 1995, ò. II: Èíòåãðàëüíîå îïèñàíèå
ÿçûêà è ñèñòåìíàÿ ëåêñèêîãðàôèÿ.
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Â ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàäèãìå âîñïðèÿòèÿ, íàðÿäó ñ ãëàãîëàìè, èñïîëüçóþòñÿ ñâîáîäíûå è íåñâîáîäíûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ.
Îáúåêò, ñóáúåêò è ïðåäèêàò âîñïðèÿòèÿ ñîçäàþò ïåðöåïòèâíóþ ñèòóàöèþ,
êîòîðàÿ ïîíèìàåòñÿ íàìè êàê çàêëþ÷àþùàÿ â ñåáå äåíîòàòèâíî-ïîíÿòèéíóþ
îñíîâó ïåðåäàâàåìîãî ñîäåðæàíèÿ è åãî ÿçûêîâóþ ñåìàíòè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ5.
Ïðè ðàçãðàíè÷åíèè îòäåëüíûõ òèïîâ âíóòðè ñèñòåìû áåçëè÷íûõ
ïåðöåïòèâíûõ ïðåäëîæåíèé â êà÷åñòâå âåäóùåãî îñíîâàíèÿ ìû ïðèíèìàåì
õàðàêòåð âîñïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìû ó÷èòûâàåì
äâîéñòâåííîñòü ñàìîãî ïðîöåññà âîñïðèÿòèÿ, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â ÿçûêå è ìûøëåíèè ëèáî êàê ïðîöåññ âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé
äåéñòâèòåëüíîñòè íà îðãàíû âîñïðèÿòèÿ ïåðöåïòîðà, ëèáî êàê ïðîöåññ
ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ, èñõîäÿùåãî îò ïåðöåïòîðà ê ôàêòàì ðåàëüíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âûäåëÿåìûå íàìè òèïû ïåðöåïòèâíûõ ñèòóàöèé äèôôåðåíöèðóþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòà âîñïðèÿòèÿ 
îáðàçà, çâóêà, çàïàõà.
Èòàê, ïðåäëîæåíèÿ òèïà: Ñëûøíî çâóêè çà ñòåíîé; Âèäíî íåáîëüøóþ
ðå÷êó  ýòî ïðåäëîæåíèÿ, îòîáðàæàþùèå çðèòåëüíîå èëè ñëóõîâîå
îáíàðóæåíèå/ íå-îáíàðóæåíèå ïðèñóòñòâèÿ èëè îòñóòñòâèÿ îáúåêòà
(ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ) â ïðåäåëàõ âîñïðèíèìàåìîãî îðãàíàìè ÷óâñòâ
ïðîñòðàíñòâà â äàííîå âðåìÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ òèïà: Â êîìíàòå ïàõíåò ÿáëîêàìè îòîáðàæàþò
îáîíÿòåëüíûå èëè òåïëîâûå ýôôåêòû, äîñòóïíûå âîñïðèÿòèþ ïåðöåïòîðà â
ïðåäåëàõ ñðåäû ïðîÿâëåíèÿ ïðèçíàêà, èëè æå ÿâëÿþùèåñÿ ðåçóëüòàòîì
âîçäåéñòâèÿ èñòî÷íèêà ýíåðãèè èëè çàïàõà (ñ óêàçàíèåì èëè áåç óêàçàíèÿ
íà êîíå÷íóþ òî÷êó íàïðàâëåíèÿ).
Ïðåäëîæåíèÿ òèïà: Ðàññâåòàåò îòîáðàæàþò åñòåñòâåííî-ïðèðîäíóþ
ñðåäó ïðîÿâëåíèÿ ïðîöåññóàëüíîãî ïðèçíàêà è âîçäåéñòâèå â åå ïðåäåëàõ
äèôôåðåíöèðîâàííîé ýíåðãèè, âîñïðèíèìàåìîé ðàçëè÷íûìè ñåíñîðíûìè
ïîäñèñòåìàìè ïåðöåïòîðà.
Ïðåäëîæåíèÿ òèïà: Çàãðîõîòàëî çà ñòåíîé îòîáðàæàþò ïðîÿâëåíèå
çâóêîâûõ (è èíûõ) ýôôåêòîâ êàê âîçäåéñòâóþùåé ýíåðãèè â îïðåäåëåííîì,
äîñòóïíîì âîñïðèÿòèþ ïåðöåïòîðà, ïðîñòðàíñòâå.
Ïðåäëîæåíèÿ òèïà: Íà óëèöå òåìíî  ýòî ïðåäëîæåíèÿ, îòîáðàæàþùèå íàëè÷èå õàðàêòåðèçóåìîãî ïðèçíàêà ôðàãìåíòà îêðóæàþùåé

5 Þ.À.
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äåéñòâèòåëüíîñòè (ñîñòîÿíèÿ), äîñòóïíîãî âîñïðèÿòèþ ïåðöåïòîðà ÷åðåç
çðèòåëüíûå, ñëóõîâûå, òàêòèëüíûå è äð. îùóùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ òèïà: Â îãîðîäå íèêîãî íåò îòîáðàæàþò îòñóòñòâèå
íàëè÷èÿ èëè ñóùåñòâîâàíèÿ îáúåêòà (ïðåäìåòà, ÿâëåíèÿ, ñîñòîÿíèÿ)
â äàííîì ôðàãìåíòå ìèðà, äîñòóïíîå çðèòåëüíîìó (èëè äðóãîìó â ïðåäåëàõ
ñåíñîðíûõ îùóùåíèé) âîñïðèÿòèþ ïåðöåïòîðà.
Ïðåäëîæåíèÿ òèïà: Âîäîé ðàçìûëî áåðåã  ýòî ïðåäëîæåíèÿ,
îòîáðàæàþùèå ðåçóëüòàò ñèòóàöèè ðàçðóøåíèÿ, äåôîðìàöèè, ïåðåìåùåíèÿ
è ò.ï. êàêîãî-òî îáúåêòà íàçâàííîé èëè íåíàçâàííîé ñèëîé, äîñòóïíûé
çðèòåëüíîìó âîñïðèÿòèþ ïåðöåïòîðà; èëè æå ñàìà ñèòóàöèÿ ðàçðóøåíèÿ
â ïðîöåññå åå ïðîòåêàíèÿ.
Ëåêñè÷åñêàÿ ñåìàíòèêà ïðåäèêàòà â ïåðå÷èñëåííûõ ïðåäëîæåíèÿõ
îðèåíòèðîâàíà ñóáúåêòíî èëè îáúåêòíî. Åñëè ïðåäèêàòó ñîîòâåòñòâóåò
ñìûñë âîñïðèíèìàòü ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàäèãìû âîñïðèÿòèÿ, òî ìîæíî
ãîâîðèòü î ñóáúåêòíîé îðèåíòàöèè. Åñëè æå ïðåäèêàò ñîãëàñóåòñÿ ñî
ñìûñëîì âîñïðèíèìàòüñÿ òåðíàðíîé îïïîçèöèè ñìûñëîâ, òî èìååì äåëî
ñ îáúåêòíî îðèåíòèðîâàííûì ïðåäèêàòîì. Âî âñåõ ïðîàíàëèçèðîâàííûõ
ïðåäëîæåíèÿõ ñóáúåêò âîñïðèÿòèÿ ôîðìàëüíî íå âûðàæåí (è äàæå íå ìîæåò
áûòü ôîðìàëüíî âûðàæåí), íî åãî ñóùåñòâîâàíèå ñêðûâàåòñÿ â ëåêñè÷åñêîì
çíà÷åíèè ãëàãîëà. Èòàê, â îäíèõ ñëó÷àÿõ èìååòñÿ íåïîñðåäñòâåííîå óêàçàíèå
íà ïåðöåïòîðà, è â ýòèõ ñëó÷àÿõ ìîæíî äàæå ãîâîðèòü, íà íàø âçãëÿä,
î â êàêîé-òî ñòåïåíè ýêñïëèêàöèè ñóáúåêòà âîñïðèÿòèÿ ââåäåíèåì
îáîçíà÷åíèÿ åãî æå ïóòåé âîñïðèÿòèÿ. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ëåêñè÷åñêîå
çíà÷åíèå ãëàãîëà ñêðûâàåò ñóáúåêò âîñïðèÿòèÿ, íàçûâàÿ ñîñòîÿíèÿ
îáúåêòà ïåðöåïöèè, êîòîðûå îäíàêî ïîäðàçóìåâàþò ïåðöåïòîðà, íàïðèìåð:
åñëè ïàõíåò, çíà÷èò êòî-òî ýòî âîñïðèíèìàåò.
Èòàê, â ïåðâîé èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ðàçíîâèäíîñòåé ïðåäëîæåíèé
ïåðöåïòîð (ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðåäïîëàãàåìûé ñàìèì åãî âûðàæåíèåì
â ïðåäëîæåíèè, ê òîìó æå âûðàæåíèåì â ñòðóêòóðíîì öåíòðå ïðåäëîæåíèÿ
 â ñêàçóåìîì) íå èñêëþ÷àåòñÿ òåì, ÷òî îí çà êàäðîì èç ÿçûêîâîãî,
ïåðåäàâàåìîãî èìåííî ïðåäëîæåíèåì, îïðåäåëåííîãî óñòðîéñòâà ìûñëèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ. Â îáñóæäàåìîì òèïå ïðåäëîæåíèé, íà íàø âçãëÿä,
ïðåäèêàòèâû âèäíî, ñëûøíî, ñîîòíîñèìûå ñî ñìûñëîì âîñïðèíèìàòü
ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàäèãìû âîñïðèÿòèÿ, ýêñïîíèðóþò ñóáúåêò âîñïðèÿòèÿ,
ïðåäîïðåäåëÿÿ åãî öåíòðàëüíóþ ïîçèöèþ â ïåðöåïòèâíîé ñèòóàöèè.
Ïåðöåïòîð âûñòóïàåò êàê áû èíèöèàòîðîì ïðîèñõîäÿùåãî: áëàãîäàðÿ
ñâîèì ñåíñîðíûì ñïîñîáíîñòÿì îí îáíàðóæèâàåò êàêîé-òî ïðåäìåò,
ñèòóàöèþ, ÿâëåíèå.
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Îñíîâíûìè, íî íå åäèíñòâåííûìè íîñèòåëÿìè ñåìàíòèêè ïåðöåïòèâíîñòü â ïðåäëîæåíèÿõ Â êîìíàòå ïàõíåò ÿáëîêàìè ÿâëÿþòñÿ,
åñòåñòâåííî, îáîíÿòåëüíûå ïðåäèêàòû, ñîîòíîñÿùèåñÿ ñî âòîðîé êîëîííîé
òåðíàðíîé îïïîçèöèè ñìûñëîâ ïàðàäèãìû âîñïðèÿòèÿ, ò.å. ñî ñìûñëîì
âîñïðèíèìàòüñÿ è, òàêèì îáðàçîì, îòîáðàæàþùèå îáúåêò ñèòóàöèè
âîñïðèÿòèÿ. Êðîìå ïðåäèêàòíîé ëåêñèêè óêàçàíèÿ íà ïåðöåïòîðà
ñîäåðæàòñÿ è â ãðàììàòè÷åñêîé ñåìàíòèêå âèäîâûõ ôîðì ãëàãîëà, à òàêæå
â ñòðîåâîé ëåêñèêå è äð. ñðåäñòâàõ êîíòåêñòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, íà íàø
âçãëÿä, ìîæíî çäåñü ãîâîðèòü î öåíòðàëüíîé ðîëè îáúåêòà âîñïðèÿòèÿ
â ïåðöåïòèâíîé ñèòóàöèè è î ïåðèôåðèéíîé ðîëè ñóáúåêòà âîñïðèÿòèÿ.
Ñóáúåêò âîñïðèÿòèÿ (ïåðöåïòîð) ÿâëÿåòñÿ â ýòîé ñèòóàöèè ñâîåãî ðîäà
îáúåêòîì âîçäåéñòâèÿ ïîòîêà ÷àñòèö ïàõó÷åãî âåùåñòâà èëè òåïëîâîé
ýíåðãèè: îí íå îáíàðóæèâàåò ïðåäìåò áëàãîäàðÿ ñâîèì ñåíñîðíûì
ñïîñîáíîñòÿì, à îïðåäåëåííûé ïðåäìåò êàêèì-òî ñïîñîáîì ïðîÿâëÿåò ñåáÿ,
è ýòî äîñòóïíî åãî âîñïðèÿòèþ.
Ïðåäèêàòû, îòîáðàæàþùèå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû (òèï: Ðàññâåòàåò),
ÿâëÿÿñü ñòðóêòóðíûì öåíòðîì ñëåäóþùåãî èç óêàçàííûõ òèïîâ áåçëè÷íûõ
ïðåäëîæåíèé, ñîîòíîñÿòñÿ ñî âòîðîé êîëîííîé òåðíàðíîé îïïîçèöèè
ñìûñëîâ ïàðàäèãìû âîñïðèÿòèÿ, ò.å. ñî ñìûñëîì âîñïðèíèìàòüñÿ
è, òàêèì îáðàçîì, îòðàæàþò îáúåêò ñèòóàöèè âîñïðèÿòèÿ, ò.å. òî èëè èíîå
ÿâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, îõâàòûâàÿ ñâîèì âîçäåéñòâèåì ñóáúåêò. Òàêàÿ
èíòåðïðåòàöèÿ ïåðöåïòèâíîãî ñîáûòèÿ ñòàâèò â öåíòðå îáúåêò, à ñóáúåêò 
íà åãî ïåðèôåðèè.
Óêàçàíèÿ íà ïåðöåïòîðà â ïðåäëîæåíèÿõ ñ áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûìè
ñëîâàìè (òèï: Õîëîäíî) ðåàëèçóþòñÿ, â ïðèíöèïå, òàêèìè æå ñðåäñòâàìè
êàê è â ïðåäûäóùèõ òèïàõ áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé, ò.å., âî-ïåðâûõ,
ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêîé ñàìîãî ïðåäèêàòà è, âî-âòîðûõ, ðàçíîîáðàçíûìè
ñðåäñòâàìè êîíòåêñòà. Íóæíî ïîä÷åðêíóòü îäíàêî îäíó îòëè÷èòåëüíóþ
îñîáåííîñòü ñåìàíòèêè áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûõ ñëîâ  îöåíî÷íîñòü,
âûÿâëÿåìóþ, ïðàâäà, è â íåêîòîðûõ äðóãèõ ïðåäèêàòàõ àíàëèçèðóåìûõ
ïðåäëîæåíèé (íàïð.: ñìåðäèò  áëàãîóõàåò), íî â íåñðàâíåííî ìåíüøåì
îáúåìå, íåæåëè â áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûõ ñëîâàõ.
Âîçìîæíîñòü ïàññèâíîé îöåíêè è íåâîçìîæíîñòü êàêîãî-ëèáî êîíòðîëÿ
èëè óïðàâëåíèÿ, ò.å. íåäîïóñòèìîñòü äàæå â ìèíèìàëüíîé ñòåïåíè
âòîðæåíèÿ â ðàçâèòèå ñîñòîÿíèÿ, ãàðàíòèðóþò ïåðöåïòîðó ëèøü òîëüêî
ïåðèôåðèéíóþ ïîçèöèþ â äàííîé ïåðöåïòèâíîé ñèòóàöèè, îòðàæàþùåé
äåíîòàòèâíîå ïðîñòðàíñòâî, ò.å. ñîñòîÿíèå äëèòñÿ, è ïåðöåïòîðó äàíî
âîñïðèíÿòü è îöåíèòü ýòî ñîñòîÿíèå ñî ñâîèõ ïîçèöèé.
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Î÷ðåäíîé òèï: êîãäà ÷åãî-òî íå ñóùåñòâóåò â ìèðå/ â ìåñòå/ â ïåðöåïòèâíîì
ïðîñòðàíñòâå, ïðàâèëà ðóññêîãî ÿçûêà íå ïîçâîëÿþò íåñóùåñòâóþùèé
ïðåäìåò (èëè ìîæåò áûòü, ëèöî, ñîñòîÿíèå) îáîçíà÷èòü èìåíèòåëüíûì
ïàäåæîì; îí ìîæåò áûòü âûðàæåí òîëüêî ðîäèòåëüíûì. Ðóññêèé ÿçûê âåñüìà
èíòåðåñåí íàëè÷èåì ýòîãî òîíêîãî ÿçûêîâîãî ìåõàíèçìà  êîãäà ñîâåðøåííî
îäèíàêîâûå âåùè â çàâèñèìîñòè îò èõ ïðèñóòñòâèÿ èëè îòñóòñòâèÿ
âûðàæàþòñÿ ðàçíûìè ïàäåæàìè. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñàìà èäåÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî ýëåìåíòàðíûì: âåùè, êîòîðûå
ñóùåñòâóþò, õîòü è íåäîñòóïíû íåïîñðåäñòâåííîìó âîñïðèÿòèþ, â ðóññêîì
ñîçíàíèè ìûñëÿòñÿ (è ÷òî î÷åíü âàæíî  âûðàæàþòñÿ â ÿçûêå) èíà÷å, íåæåëè
òå, êîòîðûå íå ñóùåñòâóþò âîâñå; òå è äðóãèå ïðèíàäëåæàò êàê áû ðàçíûì
ìèðàì, è ðóññêèé ÿçûê ýòî ôèêñèðóåò, îòðàæàåò ñàìèì íàëè÷èåì
êîíêóðåíöèè èìåíèòåëüíîãî/ðîäèòåëüíîãî ïàäåæåé6.
Àíàëèç ñåìàíòèêè îòðèöàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé ïîçâîëÿåò, íà íàø
âçãëÿä, çàêëþ÷èòü, ÷òî â íèõ (òî÷íåå â íåêîòîðûõ èç íèõ) ñîäåðæèòñÿ
óêàçàíèå íà ïåðöåïòîðà, êîòîðîå ñâÿçàíî íå ñ ñåìàíòèêîé îòäåëüíûõ ëåêñåì
èëè æå ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì, à ñ ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðîé öåëîãî
âûñêàçûâàíèÿ.
Ïîõîæå äåëî îáñòîèò â ïðåäëîæåíèÿõ Âîäîé ðàçìûëî áåðåã, â êîòîðûõ
ïðåäèêàòû, ÿâëÿþùèåñÿ öåíòðîì äàííûõ ñòðóêòóð, íåëüçÿ íàçâàòü
ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè âûðàæåíèÿ ïåðöåïòèâíîñòè, òàê êàê îíè ñàìè
ïî ñåáå íå ñîäåðæàò ïåðöåïòèâíóþ ñåìó. Òîëüêî ãðàììàòè÷åñêîå çíà÷åíèå
âèäà, âûðàæàåìîå ãëàãîëüíûìè ôîðìàìè â ñî÷åòàíèè ñ êîíòåêñòîì, èìååò
êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ âûÿâëåíèÿ â íèõ ïåðöåïòèâíîñòè Èòàê, â àíàëèçèðóåìûõ ïðåäëîæåíèÿõ íàáëþäàòåëü ìîæåò ôèêñèðîâàòü ñðåäèííûé ïåðèîä
â äëèòåëüíîñòè ñîñòîÿíèÿ èëè ïðîòåêàíèÿ äåéñòâèÿ (ïðè ãëàãîëàõ íåñîâåðøåííîãî âèäà ïðîøåäøåãî âðåìåíè  íåáî çàâîëàêèâàëî òó÷àìè), èëè æå
ìîæåò âîñïðèíèìàòü äåéñòâèå öåëîñòíî è ðåãèñòðèðîâàòü èòîãîâîå
ñîñòîÿíèå (ðåçóëüòàò ñèòóàöèè  íåáî çàâîëîêëî òó÷àìè  ïðè ãëàãîëàõ
ñîâåðøåííîãî âèäà ïðîøåäøåãî âðåìåíè). Òàêèì îáðàçîì, çäåñü íåëüçÿ
ñîîòíåñòè îòäåëüíûå ïðåäèêàòû ñ îäíèì èç ñìûñëîâ òåðíàðíîé îïïîçèöèè
ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàäèãìû âîñïðèÿòèÿ: âîñïðèíèìàòü (ñóáúåêò) èëè
âîñïðèíèìàòüñÿ (îáúåêò), íî ñëåäóåò îòîáðàæàåìóþ â ïðåäëîæåíèè
ñèòóàöèþ ñ÷èòàòü îáúåêòîì âîñïðèÿòèÿ ïåðöåïòîðà è, åñòåñòâåííî, åãî
ïîçèöèþ â öåëîì ïåðöåïòèâíîì ñîáûòèè îïðåäåëèòü êàê ïåðèôåðèéíóþ.
6 Ñì.

îá ýòîì: Å.Â. Ïàäó÷åâà, Ðîäèòåëüíûé ñóáúåêòà â îòðèöàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè:
ñèíòàêñèñ èëè ñåìàíòèêà?, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 1997, ¹ 2, ñ. 101116.
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Íàçâàííûå âûøå ðàçíîâèäíîñòè áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé, ðåàëèçóþùèõ
ñåìàíòèêó ïåðöåïòèâíîñòè, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëèøü êàêóþ-òî äîëþ
ïðåäëîæåíèé, íàçûâàåìûõ áåçëè÷íûìè, îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, äàæå ýòà
ãðóïïà ïðåäëîæåíèé îáëàäàåò îáúÿñíèòåëüíîé ñèëîé è ÿâëÿåòñÿ ðåïðåçåíòàòèâíîé.
Ïðèçíàíèå ïðèçíàêà ïåðöåïòèâíîñòè êàê îäíîãî èç ñåìàíòè÷åñêèõ
ïðèçíàêîâ áåçëè÷íîñòè, åñòåñòâåííî, ìîæåò âûçûâàòü ðÿä ñîìíåíèé
è âîïðîñîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íàñòîðîæåííîñòü âûçûâàþò ôàêòû, ÷òî
ýòîò ïðèçíàê íå ñâîéñòâåí âñåì áåçëè÷íûì ïðåäëîæåíèÿì, à ëèøü
íåêîòîðûì ðàçíîâèäíîñòÿì; ÷òî ïåðöåïòèâíîñòü õàðàêòåðíà íå òîëüêî
áåçëè÷íûì ïðåäëîæåíèÿ, íî òàêæå è ëè÷íûì  äâóñîñòàâíûì.
Îäíàêî è ñðåäè îáùåïðèçíàííûõ ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ áåçëè÷íîñòè,
ïåðå÷èñëåííûõ íàìè â ñàìîì íà÷àëå, åñòü òàêèå, êîòîðûå ñâîéñòâåííû íå
âñåì òèïàì áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé, èëè æå òàêèå, êîòîðûõ òîëêîâàíèå íå
âïîëíå ÿñíî. Äëÿ ïðèìåðà ðàññìîòðèì íåñêîëüêî èçâåñòíûõ îïðåäåëåíèé.
Îïèñûâàÿ áåçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ êàê ïðåäëîæåíèÿ ñ íåèçâåñòíûì èëè
íåîïðåäåëåííûì ïðîèçâîäÿùèì ëèöîì, ñî ñêðûòûì èëè óñòðàíåííûì
ëèöîì, Â.Â. Âèíîãðàäîâ íå îáúÿñíÿåò, êàêóþ èìåííî íåèçâåñòíîñòü îí
èìååò â âèäó. Â ëèíãâèñòè÷åñêîé æå ëèòåðàòóðå ðàçëè÷àåòñÿ íåñêîëüêî åå
òèïîâ, êàê õîòÿ áû íåèçâåñòíîñòü äëÿ ãîâîðÿùåãî è äëÿ ñëóøàþùåãî. Êðîìå
òîãî, ïðèçíàê íåèçâåñòíîñòè êàê îñíîâîïîëàãàþùèé â îïðåäåëåíèè
áåçëè÷íîñòè òî÷íî òàê æå êàê è íåîïðåäåëåííîñòè, âûçûâàþùåé öåëûé ðÿä
ïðåäñòàâëåíèé, íå ïîçâîëÿåò ðàçãðàíè÷èòü áåçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ
è ïðåäëîæåíèÿ ñ ïîäëåæàùèì, âûðàæåííûì ìåñòîèìåíèÿìè ñ ÷àñòèöàìè
-òî, -íèáóäü, -ëèáî, êîå-, âíîñÿùèìè èíôîðìàöèþ î íåîïðåäåëåííîñòè
ñóáúåêòà, êîòîðàÿ â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàåòñÿ äîâîëüíî óçêî7.
Ïî ìíåíèþ Â.Â. Áàáàéöåâîé, ñïåöèôèêà áåçëè÷íîñòè ñîçäàåòñÿ íå
òåì, ÷òî â ïðåäëîæåíèå íåëüçÿ âñòàâèòü ïîäëåæàùåå, à òåì, ÷òî íàäî
èçîáðàçèòü äåéñòâèå â îòðûâå îò äåÿòåëÿ, êàê ñòèõèéíûé ïðîöåññ8.
Èìåííî áåçëè÷íûå ãëàãîëû âûðàæàþò äåéñòâèå èëè ñîñòîÿíèå (ïðèçíàê),
âîçíèêàþùèå è ñóùåñòâóþùèå íåçàâèñèìî îò ïðîèçâîäèòåëÿ äåéñòâèÿ
è íîñèòåëÿ ïðèçíàêà, ò.å. óêàçûâàþò íà îòñóòñòâèå äåÿòåëÿ9. Îäíàêî
äåÿòåëü îòñóòñòâóåò òàêæå è â äðóãèõ òèïàõ ïðåäëîæåíèé, â òîì ÷èñëå è íå
7 Î.Í. Ñåëèâåðñòîâà, Îïûò ñåìàíòè÷åñêîãî àíàëèçà ñëîâ òèïà âñå è òèïà êòîíèáóäü, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 1964, ¹ 4, ñ. 8090.
8 Â.Â. Áàáàéöåâà, Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå,
Ïðîñâåùåíèå, Ìîñêâà 1968, ñ. 57.
9 Ibidem, ñ. 53.
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áåçëè÷íûõ, êàê, íàïðèìåð, â ïàññèâíûõ êîíñòðóêöèÿõ Çàäà÷à áûëà ðåøåíà.
Çíà÷èò, òàêîå îïðåäåëåíèå íå òîëüêî íå ïîçâîëÿåò îòãðàíè÷èòü áåçëè÷íûå
ïðåäëîæåíèÿ îò ñõîäíûõ, íî íå òîæäåñòâåííûõ èì ñòðóêòóð, íî è íå
îáëàäàåò îáúÿñíèòåëüíîé ñèëîé äëÿ íåêîòîðûõ òèïîâ ñðåäè áåçëè÷íûõ
ïðåäëîæåíèé. Êðîìå òîãî, êàê äàëüøå îòìå÷àåò ñàìà Â.Â. Áàáàéöåâà, äëÿ
ïðåäëîæåíèé òèïà Ìåíÿ êðóòèëî, íîñèëî è ò.ä. ýòî îïðåäåëåíèå íå ÿâëÿåòñÿ
äîñòîâåðíûì, ïîñêîëüêó ïðåäñòàâëåíèå î äåÿòåëå, õîòÿ è î÷åíü íåÿñíîå,
ëèøåííîå ÿðêèõ íàãëÿäíûõ ÷åðò, åñòü â ïðèâåäåííûõ âûøå ïðèìåðàõ
áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé10.
Â ðàáîòå Å.Ì. Ãàëêèíîé-Ôåäîðóê îïðåäåëåíèå áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé,
êîòîðûå íàçûâàþò òîëüêî äåÿòåëüíîñòü, à ïðè÷èíà èëè ïðÿìîé ïðîèçâîäèòåëü
äåéñòâèÿ îñòàþòñÿ íåîïðåäåëåííûìè, íåèçâåñòíûìè11 òàêæå äàåòñÿ ÷åðåç
ïðèçíàêè íåîïðåäåëåííîñòè, íåèçâåñòíîñòè. Îäíàêî â ýòîì îïðåäåëåíèè
ñëåäîâàëî áû óòî÷íèòü, ÷òî îáîçíà÷àåò ïðÿìîé ïðîèçâîäèòåëü äåéñòâèÿ,
êàêîâî åãî îòíîøåíèå ê ïîíÿòèÿì àãåíñà, îðóäèÿ è ò.ä.? Åñëè, íàïðèìåð,
â áåçëè÷íîì ïðåäëîæåíèè Âåòðîì ïîñáèâàëî ÿáëîêè â ñàäó, êàçàëîñü áû,
óêàçûâàåòñÿ ïðÿìîé ïðîèçâîäèòåëü äåéñòâèÿ, òî íà êàêîé ñåìàíòè÷åñêèé
ïðèçíàê íóæíî îïåðåòüñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñïåöèôèêè áåçëè÷íîñòè?
Â îïðåäåëåíèè Ã.À. Çîëîòîâîé â áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèÿõ ñóáúåêò
âñåãäà íåàêòèâåí12 ïîä÷åðêèâàåòñÿ òàêæå íåïðîèçâîëüíîñòü, íåçàâèñèìîñòü
îò âîëè ñóáúåêòà13. Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, îäíîãî óêàçàíèÿ íà íåàêòèâíîñòü, íåçàâèñèìîñòü îò âîëè ñóáúåêòà íåäîñòàòî÷íî. Òàê, íàïðèìåð,
ïðèçíàê äåàãåíòèâíîñòè â ðàçíûõ ïðåäëîæåíèÿõ ïðîÿâëÿåòñÿ ïî-ðàçíîìó,
ñð.: Ìàøèíó ïîäáðîñèëî, Åãî çíîáèëî; à â ïðåäëîæåíèÿõ òàêèõ êàê: Îá ýòîì
ïèñàëîñü..., Ïîíàåõàëî ãîñòåé, Íå ïðèøëî íè îäíîãî ÷åëîâåêà ïðèçíàê ýòîò,
ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, âîîáùå îòñóòñòâóåò. Ïîýòîìó òàêîå ìíîãîîáðàçèå
ïðîÿâëåíèÿ äåàãåíòèâíîñòè, à òàêæå íåâîçìîæíîñòü óâèäåòü åå õîòÿ áû
â äâóõ èç ïðèâåäåííûõ âûøå ïðèìåðîâ íå ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü êîíñòèòóèðóþùèé õàðàêòåð ýòîãî ïðèçíàêà14.
10 Ibidem, ñ. 60.
11 Å. Ì. Ãàëêèíà-Ôåäîðóê,

Áåçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå,
Ìîñêâà 1958, ñ. 123.
12 Ã.À. Çîëîòîâà, Î ñóáúåêòå ïðåäëîæåíèÿ â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå, Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè 1981, ¹ 1, ñ. 45.
13 Ã.À. Çîëîòîâà, Êîììóíèêàòèâíûå àñïåêòû ðóññêîãî ñèíòàêñèñà, Ìîñêâà 1982, ñ. 120;
ñð. òàêæå: Ñ.È. Êîêîðèíà, Î ñåìàíòè÷åñêîì ñóáúåêòå è îñîáåíîñòÿõ åãî âûðàæåíèÿ â ðóñêîì
ÿçûêå, Ìîñêâà 1979.
14 Ñì. îá ýòîì: Â.À. Áåëîøàïêîâà, Ò.Â. Øìåëåâà, Ãëàãîëüíûå áåçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ
â ñèíòàêñè÷åñêîé ñèñòåìå ðóññêîãî ÿçûêà, [â:] Èññëåäîâàíèÿ ïî ñåìàíòèêå. Ñåìàíòè÷åñêèå
àñïåêòû ñèíòàêñèñà: Ìåæâóç. íàó÷. ñá., îòâ. ðåä. Ë.Ì. Âàñèëüåâ, Óôà 1985, ñ. 3547.
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Îáúÿñíèòåëüíîé ñèëîé íå îáëàäàåò òàêæå îïðåäåëåíèå áåçëè÷íîñòè ÷åðåç
ñî÷åòàíèå ïðèçíàêîâ íåîïðåäåëåííîñòè è íåëè÷íîñòè, âûäâèíóòîå
Þ.Ñ. Ñòåïàíîâûì, òàê êàê íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà áåçóñëîâíî èçâåñòíûé
è äîñòàòî÷íî îïðåäåëåííûé äëÿ ïîòåíöèàëüíîãî ïðÿìîãî íàèìåíîâàíèÿ
èñòî÷íèê äåéñòâèÿ ëèøü âûâîäèòñÿ ôîðìîé áåçëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èç ïîëÿ
çðåíèÿ â íåêîòîðîé òî÷êå ïîâåñòâîâàíèÿ, íî ñîâåðøåííî ÿñåí èç îáðèñîâàííîé
êîíòåêñòîì ñèòóàöèè. Â îñîáåííîñòè ýòî êàñàåòñÿ îäóøåâëåííûõ àãåíñîâ,
ïðåæäå âñåãî ëþäåé [...] Íà ïëîùàäè ïðèòèõëî (À. Òîëñòîé)15.
Êàê ïîêàçûâàþò ïðåäñòàâëåííûå âûøå ëèíãâèñòè÷åñêèå ïîçèöèè,
â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ âûäåëåíèÿ áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé ïðåäëàãàþòñÿ
ðàçëè÷íûå ñåìàíòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ, îäíè èç êîòîðûõ àêöåíòèðóþò ñâîéñòâà
ñóáúåêòà, à äðóãèå  ñâîéñòâà ïðåäèêàòà. Òàê, ñåìàíòè÷åñêîå îòëè÷èå
áåçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé âèäÿò â íåàêòèâíîñòè ñóáúåêòà16 è â íåïðîèçâîëüíîñòè äåéñòâèÿ èëè ñîñòîÿíèÿ, â åãî íåçàâèñèìîñòè îò âîëè ñóáúåêòà17. Ýòè
ñåìàíòè÷åñêèå ïðèçíàêè, åñòåñòâåííî, ðåàëèçóþòñÿ â ðàçíîîáðàçíûõ
ñòðóêòóðíûõ òèïàõ áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé ïî-ðàçíîìó. È èìåííî ýòî
áîëüøîå ñòðóêòóðíîå ðàçíîîáðàçèå áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé (è ñâÿçàííàÿ
ñ ýòèì òðóäíîñòü â âûÿâëåíèè îñíîâíûõ, îáùèõ äëÿ âñåõ òèïîâ,
ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ) çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ: ìîæíî ëè âîîáùå íàéòè
ñåìàíòè÷åñêèé èíâàðèàíò, äàòü îáùåå îïðåäåëåíèå òàêîìó ñëîæíîìó
êîíöåïòó êàêèì ÿâëÿåòñÿ áåçëè÷íîñòü, ÷òîáû îõâàòèòü âñå åå ïðîÿâëåíèÿ,
äèôôðåíöèðîâàòü áåçëè÷íûå è íå òîæäåñòâåííûå èì, íî òàêæå áåññóáúåêüíûå
ïðåäëîæåíèÿ.

15 Â.Ì. Ïàâëîâ, Ïðîòèâîðå÷èÿ ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé â ðóññêîì ÿçûêå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1998, ñ. 15.
16 Ò.Á. Àëèñîâà, Ñåìàíòèêî-êîììóíèêàòèâíûé ñóáñòðàò áåçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé, [â:]
Èíâàðèàíòíûå ñèíòàêñè÷åñêèå çíà÷åíèÿ è ñòðóêòóðà ïðåäëîæåíèÿ: Äîêë. íà êîíô. ïî
òåîðåòè÷åñêèì ïðîáëåìàì ñèíòàêñèñà, îòâ. ðåä. Í.Ä. Àðóòþíîâà, Ìîñêâà 1969, ñ. 2736; Ì.
Ãèðî-Âåáåð, Ê âîïðîñó î êëàññèôèêàöèè ïðîñòîãî ïðåäëîæåíèÿ â ñîâðåìåííîé ðóññêîì
ÿçûêå, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 1979, ¹ 6, ñ. 6375; È. Çàè÷êîâà, Äàòåëüíûé áåñïðåäëîæåíûé
â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå, Praha 1972.
17 Ã.À. Çîëîòîâà, Êîììóíèêàòèâíûå àñïåêòû...; Ì. Ãèðî-Âåáåð, Óñòðàíåíèå
ïîäëåæàùåãî â ðóññêîì ïðåäîæåíèè, Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñåðèÿ ëèòåðàòóðû è ÿçûêà 1984,
ò. 43, ¹ 6, ñ. 551556.
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Streszczenie
Uwagi na temat semantyki bezosobowoci

Artyku³ zawiera rozwa¿ania dotycz¹ce specyfiki semantycznych w³aciwoci zdañ bezosobowych. Obecnoæ w strukturze semantycznej niektórych zdañ tego typu figury perceptora (przy
niemo¿liwoci wy³onienia wspólnych w³aciwoci semantycznych dla wszystkich typów zdañ bezosobowych) sk³ania do refleksji, czy perceptywnoæ nie powinna byæ traktowana (podobnie jak niezale¿noæ od woli subiekta, nieaktywnoæ subiekta, ¿ywio³owoæ itd.) jako semantyczny komponent kategorialnego znaczenia bezosobowoci.

Summary
Remarks on impersonality semantics
The article includes consideration within the topic of peculiarity of semantic features of nosubject clauses. Taking into consideration the impossibility to form some common semantic features
for all the types of impersonal sentences, what is interesting is the presence of a percepting figure in
particular clauses of this type, which raises a question whether peceptivity should not be treated as
a semantic constituent of a categorical meaning of impersonality (similarly to the independence of the
subjects will, the inactivity or vehemence of a subject, etc.).

Êîíöåïò ñòðàõ â ÿçûêîâîé ïîëèòè÷åñêîéActa
êàðòèíå
ìèðà
UWM w Olsztynie
Polono-Ruthenica
XIV, 2009
433
ISSN 1427-549X

£ukasz Ma³ecki
Poznañ

Êîíöåïò ñòðàõ â ÿçûêîâîé ïîëèòè÷åñêîé êàðòèíå ìèðà
Âàæíåéøèå äîêàçàòåëüñòâà ìåíÿþùåéñÿ äåéñòâèòåëüíîñòè íàõîäÿò ñâî¸
îòðàæåíèå íå òîëüêî â òåõíîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ, íî
è â ÿçûêå. ßçûê, áóäó÷è òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàííûì ñ ìûøëåíèåì
÷åëîâåêà, çàïå÷àòëåâàåò âñå àñïåêòû êàê åãî ìèðîïîíèìàíèÿ, ìûøëåíèÿ,
òàê è äåéñòâèé, ñòðåìëåíèé.
Âñå, ïðîèñõîäÿùèå â ìèðå, ñîáûòèÿ è ÿâëåíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ
÷åëîâåêîì. Âîñïðèÿòèå ìèðà  ïðîöåññ íå ïàññèâíûé, à î÷åíü àêòèâíûé.
Â çàâèñèìîñòè îò ðàçíîîáðàçíûõ ïðèçíàêîâ è ôàêòîðîâ ÷åëîâåê íå òîëüêî
âîñïðèíèìàåò äåéñòâèòåëüíîñòü  ñîáûòèÿ, ëþäåé è ôàêòû ìû âèäèì íå
îáúåêòèâíî è áåñïðèñòðàñòíî, à ñêâîçü íåêèå ïðèçìû, êîòîðûå êàê-áóäòî
èñêàæàþò ðåàëüíîñòü. ×åðåç ýòè ôèëüòðû ìû îöåíèâàåì ïðîèñõîäÿùåå ïîä
îïðåäåë¸ííûì óãëîì çðåíèÿ. Êàê îòìå÷àåò Ë.À. Ñåðãååâà, îöåíèâàÿ, ÷åëîâåê
ñîîòíîñèò ðåàëüíîå ïîëîæåíèå äåë ñ íåêîåé èäåàëèçèðîâàííîé ìîäåëüþ
ìèðà è âûðàæàåò ñâî¸ ñîáñòâåííîå, ñóáúåêòèâíîå ìíåíèå î ôàêòàõ1.
Îäíîé èç ôîðì íå òîëüêî îòðàæåíèÿ, íî è îäíîâðåìåííî ïîçíàíèÿ
è îöåíêè îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüîñòè ñëåäóåò ñ÷èòàòü ýìîöèè, ïðèçíàâàåìûå ìîòèâàöèîííîé îñíîâîé ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Â ïðîöåññå ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé ÷åëîâåê âûïîëíÿåò ðîëü è îáúåêòà, è ñóáúåêòà ïîçíàíèÿ,
ò.å. ýìîöèè ñâÿçàíû ñ ïîòðåáíîñòÿìè èíäèâèäóóìà, ëåæàùèìè â îñíîâå
ìîòèâîâ åãî äåÿòåëüíîñòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáùåïðèçíàííûì ÿâëÿåòñÿ ìíåíèå, ÷òî ýìîòèâíàÿ
ëåêñèêà âêëþ÷àåò â ñâî¸ çíà÷åíèå îöåíî÷íûé êîìïîíåíò. Ïî Â.È. Øàõîâñêîìó,
îöåíî÷íîñòü, ïðåäñòàâëåííàÿ êàê ñîîòíåñ¸ííîñòü ñëîâà ñ îöåíêîé, è ýìîöèîíàëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ýìîöèÿìè, ÷óâñòâàìè, íå ñîñòàâëÿþò äâóõ ðàçíûõ
êîìïîíåíòîâ çíà÷åíèÿ  îíè åäèíû2.

1 Ë.À.
2 Â.È.

1998, ñ. 5.

Ñåðãååâà, Ïðîáëåìû îöåíî÷íîé ñåìàíòèêè, Ìîñêâà 2003, ñ. 47.
Øàõîâñêèé, Ýìîöèè  ìîòèâàöèîííàÿ îñíîâà ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, Ìîñêâà
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Â ñâîþ î÷åðåäü Ãäîâñêà çàìå÷àåò, ÷òî: [...] ýìîöèÿ ñâÿçàíà ñ ìèðîì
ñóáúåêòà ðå÷è, ñ åãî îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Õàðàêòåðèñòèêà îöåíî÷íûõ
çíà÷åíèé ñëîâ èìååò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê õàðàêòåðèñòèêå ýìîöèé.
Îöåíêà ïî ñàìîé ïðèðîäå ñâÿçàíà ñ ýìîöèîíàëüíûì âîñïðèÿòèåì3.
ßçûêîâûå ñðåäñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ íîñèòåëÿìè ýìîöèé, îïèñûâàþò íå
ñòîëüêî ýìîöèîíàëüíóþ êàðòèíó ìèðà, ñêîëüêî îòíîøåíèå ê íåìó, ýìîòèâíóþ
ðåàêöèþ íà ëþäåé, ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ è ò.ï.
Ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé è, âîçìîæíî, ñàìîé åñòåñòâåííîé èç ýìîöèé
ìíîãèå ñ÷èòàþò ñòðàõ. Ñòðàõ íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ æèçíüþ ÷åëîâåêà,
ñîïóòñòâóÿ åìó â ðàçíûõ ôîðìàõ óæå ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò.
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íàóêà ïîëó÷èëà äîâîëüíî ìíîãî çíàíèé íàñ÷¸ò ýòîé
ôóíäàìåíòàëüíîé ýìîöèè, íà êîòîðîé, êàê ïîëàãàåòñÿ, îñíîâàíà æèçíü.
Õîòÿ âðåìÿ ïîäâåðãàåòñÿ ïîñòîÿííûì ïåðåìåíàì, ñòðàõ âñåãäà è áåñïðåðûâíî
÷åðíîé òåíüþ ñîïðîâîæäàåò ÷åëîâå÷åñòâî. Â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè
è îáñòàíîâêè ìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè÷èíû åãî âîçíèêíîâåíèÿ. Îãðîìíàÿ,
ïîèñòèíå íåèñ÷åðïàåìàÿ ïàëèòðà óæàñàþùèõ ôàêòîðîâ ïîñòîÿííî ìåíÿåò
ñâî¸ êîëè÷åñòâî  â ñâÿçè ñ ïðîãðåññîì è ðàçâèòèåì öèâèëèçàöèè òî èëè
èñ÷åçàþò óñòàðåâøèå, òî èëè âîçíèêàþò íîâûå, íå ìåíåå ïóãàþùèå
ñîáûòèÿ, äåéñòâèÿ, ïðåäìåòû, ÿâëåíèÿ. Ìåíÿåòñÿ òîëüêî ñþæåò 
âîçäåéñòâèå æå íà ñóáúåêò (êàê îòäåëüíûõ ëþäåé, òàê è öåëûå îáùåñòâà)
îñòàåòñÿ íåèçìåííûì.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ìû ïîïûòàåìñÿ ïðîàíàëèçèðîâàòü ðåïðåçåíòàöèþ
êîíöåïòà ñòðàõ â ÿçûêå ñîâðåìåííîé ïðåññû. Ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ
ïîñëóæèëè ïðèìåðû èç ðîññèéñêèõ ãàçåò, êàñàþùèåñÿ øèðîêîïîíèìàåìûõ
ðóññêî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé.
Â ïðîöåññå êîììóíèêàöèè ÿçûêîâûå åäèíèöû èíèöèðóþò âîçíèêíîâåíèå êîíöåïòîâ. ßçûêîâóþ åäèíèöó, ðàñêðûâàþùóþ òîò èëè äðóãîé
êîíöåïò, ïðèíÿòî íàçûâàòü èìåíåì êîíöåïòà (íàïð., êîíöåïò ñâîáîäà,
êîíöåïò ïðåñòóïíèê èëè èíòåðåñóþùèé íàñ êîíöåïò ñòðàõ). Îäíàêî
äàííûé êîíöåïò â ñîçíàíèè èíäèâèäóóìà ìîãóò àêòèâèçèðîâàòü è äðóãèå
ÿçûêîâûå åäèíèöû4. Ïî îòíîøåíèþ ê êîíöåïòó ñòðàõ ýòî ìîãóò áûòü
òàêèå ëåêñåìû, êàê, íàïð., áîÿçíü, îáåñïîêîåííîñòü, èñïóã, òðåâîãà, ïàíèêà,
ôîáèÿ. Â ñîñòàâ äàííîãî êîíöåïòà âõîäÿò íå òîëüêî îòäåëüíûå åäèíèöû, íî
è öåëûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ íîñèòåëÿìè âûðàæåíèÿ
äàííîé ýìîöèè.
3 B. Gdowska, ßçûêîâûå ñðåäñòâà ïðåäñòàâëåíèÿ ýìîöèé â ïîýçèè, Poznañ 2008, c. 27.
4 Í.Â. Òåðåùåíêî, Ýâôåìèñòè÷åñêèå ñðåäñòâà îáúåêòèâèçàöèè êîíöåïòà ñòðàõ,

Ìîñêâà 2005, ñ. 26.
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Â ñèëó ñîöèàëüíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ãåîãðàôè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ ó êàæäîãî íàðîäà åñòü ñâîè îïðåäåë¸ííûå ôîáèè, îòëè÷àþùèåñÿ
ïî õàðàêòåðó îò óæàñîâ äðóãèõ ëþäåé è íàöèé. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
ôàêòîð ñòðàõà, ðîññèÿíèí (êàê èíäèâèä) è Ðîññèÿ (ïîíèìàåìàÿ, êàê
öåëîñòíîñòü, ñîâîêóïíîñòü, ïðîæèâàþùèõ íà å¸ òåððèòîðèè ãðàæäàí)
ñîçäàþò îïðåäåë¸ííóþ êàðòèíó ìèðà  êàðòèíó, ïîëíóþ óãðîç è îïàñíîñòåé.
Èíäèêàòîðîì ðîñòà ñòðàõà â ðîññèéñêîì îáùåñòâå ñëåäóåò ñ÷èòàòü íå
òîëüêî ðåàëüíûå, íî è ìíèìûå (âîçìîæíûå) ñîáûòèÿ, äåéñòâèÿ, ðåøåíèÿ,
ñòðåìëåíèÿ, ðàçðóøàþùèå ïðèíÿòûé ïîðÿäîê, ïåðåâîðà÷èâàþùèå ââåðõ
ñóùåñòâóùóþ ñèñòåìó áåçîïàñíîñòè. Áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè îíè ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíóþ îáîëî÷êó è åù¸ áîëåå óæàñàþò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàñòóïèë íîâûé ýòàï â ðàñïðîñòðàíåíèè è ãëîáàëèçàöèè ñòðàõà. Äëÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà õàðàêòåðíà ïàðàíîèäàëüíàÿ
ôèêñàöèÿ íà âîïðîñàõ áåçîïàñíîñòè5.
Áëàãîäàðÿ ñëîâàì, çàïå÷àòëåííûì íà ïîëîñàõ ãàçåò, æóðíàëîâ, ñòðàõ,
îñóùåñòâëåííûé â âèäå äàííîãî óæàñàþùåãî ÿâëåíèÿ, îõâàòûâàåò ëþäåé,
çàñòàâëÿÿ ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèé ñïîñîá ïîâåäåíèÿ. Èç ïîëîñ ðîññèéñêèõ ãàçåò ñêâîçèò ñòðàõ ïåðåä ðàçíûìè ñèëàìè, ïîòåíöèàëüíî óãðîæàþùèìè
Ðîññèè â îáùåì è ðÿäîâûì ðîññèÿíàì â ÷àñòíîñòè. Â íûíåøíåå âðåìÿ
îäíèì èç ôàêòîðîâ, ïîòåíöèàëüíî óãðîæàþùèõ áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìíîãèå ñ÷èòàþò ïðåâîñõîäñòâî è ñèëó Çàïàäà, íåïðåêðàùàþùèåñÿ åãî ñòðåìëåíèÿ äîìèíèðîâàòü âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè è îáëàñòÿõ
äåÿòåëüíîñòè, îòîäâèãàÿ íà âòîðîé ïëàí ðîëü äðóãèõ ñòðàí è óìåíüøàÿ èõ
çíà÷åíèå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Áîðüáà çà ïàëüìó ïåðâåíñòâà, â êîòîðîé
àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå è Ðîññèÿ, è çàïàäíûå ãîñóäàðñòâà (â ïîäàâëÿþùåé ÷àñòè  ÑØÀ) ïîñòîÿííî îáîñòðÿåòñÿ. Îáå ñòîðîíû, íåîäíîêðàòíî
îêàçàâøèåñÿ ïî ðàçíûå, â òîì ÷èñëå âðàæäåáíûå, ñòîðîíû áàððèêàäû, íå
ïðåíåáåðãàþò ñðåäñòâàìè â ñîñòÿçàíèÿõ çà ëàâðîâûé âåíîê ïîáåäû.
Ñ ìîìåíòà êðàõà êîììóíèçìà ïðîøëî óæå ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà, îäíàêî
Ðîññèÿ è ÑØÀ ïîñòîÿííî èãðàþò â îïàñíóþ èãðó, öåëü êîòîðîé 
àáñîëþòíîå ïðåâîñõîäñòâî6.
Îäíîâðåìåííî è Ðîññèþ, è ÑØÀ õàðàêòåðèçóåò ò.í. ñèíäðîì èìïåðèè.
Ïûòàÿñü çàíÿòü è íàäîëãî ñîõðàíèòü ïîçèöèþ ãåãåìîíà, îíè èñïîëüçóþò âñå
äîñòóïíûå ìåðû è ñðåäñòâà. Îòíîøåíèÿ Ðîññèè ñ Çàïàäîì â öåëîì è ñ ÑØÀ
â ÷àñòíîñòè óõóäøàþòñÿ, ÿðêèì ñâèäåòåëüñòâîì ÷åãî ñëåäóåò ñ÷èòàòü
íèæåïðèâåä¸ííûå ïðèìåðû:
5 Ä. Êèí,
6 [online]

Ñòðàõ è äåìîêðàòèÿ, [online] <www.ruthenia.ru/logos/number/42/11.pdf>.
<www.inosmi.ru/stories/07/02/23/3505/235771.html>.
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 Ðîññèéñêàÿ ïîëèòèêà â îòíîøåíèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñîñåäåé âñ¸
áîëüøå äèêóòåòñÿ äóõîì ñîïåðíè÷åñòâà ñ Çàïàäîì â öåëîì è ÑØÀ
â ÷àñòíîñòè, à òàêæå âîçðîñøåé ãîòîâíîñòüþ ñòàâèòü ïîä óãðîçó
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÑØÀ è îñíîâíûìè åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè7.
 ÑØÀ  äåðæàâà, âûçûâàþùàÿ áåñïîêîéñòâî, íåäðóæåñòâåííàÿ
è ïîòåíöèàëüíî îïàñíàÿ8.
 Òðåâîãó âûçûâåò ôàêò, ÷òî êîëè÷åñòâî íàêîïèâøèõñÿ ïðîòèâîðå÷èé ìîæåò äîñòè÷ü êðèòè÷åñêîé ìàññû, è [...] ñòîðîíû ïðåâðàòÿòñÿ
îïÿòü â ïðîòèâíèêîâ9.
Â îïèñûâàíèè îòíîøåíèé íà ëèíèè ÌîñêâàÂàøèíãòîí ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ. Åñëè åù¸ íåñêîëüêî ëåò òîìó
íàçàä ìîæíî áûëî ãîâîðèòü î ñëàáîì ïîõîëîäàíèè, òî ñåãîäíÿ âååò çëîáîé
è ìîðîçîì. Îáìåí ðèòîðè÷åñêèìè çàëïàìè ìåæäó Ìîñêâîé è Âàøèíãòîíîì
ïðèâ¸ë ê òîìó, ÷òî íàä èõ îòíîøåíèÿìè íàâèñëè ò¸ìíûå òó÷è10.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî êîíöåïò ñòðàõ, çàêðåïëåíííûé â ëåêñè÷åñêèõ åäèíèöàõ è ñëîâîñî÷åòàíèÿõ, îòðàæàåò àêòóàëüíûå ïîëèòè÷åñêèå
ðåàëèè. ßðêèì äîêàçàòåëüñòâîì ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðû, õàðàêòåðèçóþùèå
ìåæãîñóäàðñòâåííå îòíîøåíèÿ è êîððåëÿöèè.
Ñî ñòîðîíû ÅÑ è ÑØÀ âååò çëîáîé è íåíàâèñòüþ ê ðîññèéñêîìó
ãîñóäàðñòâó:
 Çàïàä íå âèäèò ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â Ðîññèè11.
 Çàïàä ïðîäîëæàåò äàâèòü íà Ìîñêâó12.
 Ìû íå íàìåðåíû îáñóæäàòü ñ Ðîññèåé, ÷òî íàì äåëàòü!13.
Â ðîññèéñêèõ ÑÌÈ Çàïàä ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàìêàõ îïàñíûõ, óãðîæàþùèõ ÿâëåíèé:
 Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑØÀ âûñòóïàþò â êà÷åñòâå âåðíûõ âðàãîâ Ðîññèè14.
 ÑØÀ  âðàã. Âðàã ó âîðîò, îí óæå ñîçäà¸ò ïðîçàïàäíûå ïðàâèòåëüñòâà íà ðîññèéñêèõ «çàäâîðêàõ»15.
 [...] ïîääåðæèâàåìûå ÑØÀ «öâåòíûå ðåâîëþöèè» òîëêóþòñÿ êàê
ïîïûòêè Âàøèíãòîíà ñîçäàòü âîåííûå ïëàöäàðìû ó ãðàíèö Ðîññèè16.
7 [online]
8 [online]
9 [online]
10 [online]
11 [online]
12 [online]
13 [online]
14 [online]
15 [online]
16 [online]

<www.ng.ru/ideas/2006-04-11/10_zapad.html>.
<www.inosmi.ru/stories/06/05/02/3479/235487.html>.
<www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/234972.html>.
<www.inosmi.ru/print/234911.html>.
<www.rg.ru/2007/07/19/rar.html>.
<www.ng.ru/politics/2007-07-24/3_kartblansh.html>.
<http://gazeta.ru/2007/04/19/oa-237111.shtml>.
<http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=786737>.
<www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/235558.html>.
<http://nvo.ng.ru/wars/2006-09-29/1_washington.html>.
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Àìáèöèè è ñòðåìëåíèÿ Âàøèíãòîíà ñðàâíèâàþòñÿ äàæå ñ ãåãåìîíèçìîì Òðåòüåãî Ðåéõà17.
Íà ïîääåðæêó èëè áåñêîðûñòíóþ ïîìîùü ñî ñòîðîíû çàïàäíûõ
äðóçåé íåëüçÿ ðàñ÷èòûâàòü: ÑØÀ è Çàïàä âîñïîëüçîâàëèñü ñëàáîñòüþ
Ðîññèè, ÷òîáû ðàñøèðèòü ÍÀÒÎ âïëîòü äî ðîññèéñêèõ ãðàíèö, è âîîáùå
âåëè ñåáÿ ñ Ìîñêâîé êàê ñ ïîáåæä¸ííûì âðàãîì18.
Âûøåïðèâåäåííûå ïðèìåðû èëëþñòðèðóþò îäíîçíà÷íóþ îòðèöàòåëüíóþ
îöåíî÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó Çàïàäà ñ òî÷êè çðåíèÿ Ðîññèè. Êîíöåïò ñòðàõ
âûðàæåí çäåñü íåïîñðåäñòâåííî (íàïð., ñ ïîìîùüþ òàêèõ ëåêñåì, êàê:
ñòðàõ, áåñïîêîéñòâî, îïàñíîñòü, îïàñíàÿ èãðà, óãðîçà, ñòàâèòü ïîä óãðîçó
è ò.ï.) èëè êîñâåííî, íàïð., íàâèñëè ò¸ìíûå òó÷è; âåðíûå âðàãè (Ðîññèè);
âðàã ó âîðîò; ïðîäîëæàòü äàâèòü (íà Ðîññèþ).
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ñîâðåìåííûõ ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòàõ íå
òîëüêî Çàïàä ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ïîðîæäåíèÿ âîçìîæíûõ óãðîç. Íàøè íàáëþäåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî â ñîâðåìåííîì ãàçåòíî-æóðíàëüíîì òåêñòå òàêæå Ðîññèþ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ýêñïîðò¸ðîì íåñòàáèëüíîñòè è ñòðàõà19, î ÷¸ì ÿðêî ñâèäåòåëüñòâóþò ñëåäóþùèå ïðèìåðû:
 Ðîññèÿ  áîëüíîå ãîñóäàðñòâî, ìîíñòð, è äî òåõ ïîð, ïîêà ó íå¸
áóäóò ÿäåðíîå îðóæèå è àðìèÿ, ìèð íå ñìîæåò äûøàòü ñïîêîéíî20.
 Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñåðü¸çíåéøóþ óãðîçó âñåìó îáðàçó æèçíè21.
Ðîññèþ îáâèíÿþò è â äðóãèõ ïðåñòóïëåíèÿõ:
 Ðîññèéñêàÿ ïîëèòèêà  ïîëèòèêà ìàíèïóëÿöèé, ïîëèòèêà, èñïîëüçóþùàÿ ìåòîäû çàïóãèâàíèÿ è ñòðàõà22.
 Ðîññèéñêàÿ ïîëèòèêà íå îòëè÷àåòñÿ îò ëåíèíñêîé23.
 Â Ðîññèè âîöàðèëèñü çàêîíû áàíäèòèçìà, ïîçâîëÿþùèå
áåçíàêàçàííî çàïóãèâàòü êðèòèêîâ è ñèëîé óñòðàíÿòü îïïîíåíòîâ24.
 Êðåìëü ìåíÿåò ïðàâèëà èãðû è íå ïðèäåðæèâàåòñÿ ñòàðûõ
êîíòðàêòîâ è äîãîâîð¸ííîñòåé25.
 Âðàãîì îêàçûâàåòñÿ ëþáîé, êòî ðàáîòàåò íà Çàïàä26.
17 [online] <www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/2355558.html>.
18 [online] <www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/235558.html>.
19 [online] <www.mn.ru/print.php?2006-23-1>.
20 [online] <www.inosmi.ru/world/1999-12-18/6_razlubily.html>.
21 [online] <www.inosmi.ru/translation/234651.html>.
22 [online] <www.inosmi.ru/translation/235736.html>.
23 [online] <www.inosmi.ru/translation/235736.html>.
24 [online] <www.inosmi.ru/translation/235017.html>.
25 [online] <www.rg.ru/2007/07/19/rar.html>.
26 [online] <http://inopressa.tomsk.ru/blog/full-1215.html?print=1>.
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 Ñïåöñëóæáû èìåþò ïðàâî áåçæàëîñòíî ðàñïðàâëÿòüñÿ ñ âðàãàìè
ãîñóäàðñòâà, ãäå áû îíè íè íàõîäèëèñü27.
 Âñå, êòî íàìåðåâàåòñÿ â îòêðûòóþ âûñêàçàòüñÿ ïðîòèâ Êðåìëÿ,
ïîëó÷èëè ïðåäóïðåæäåíèå: «Åñëè âû ýòî ñäåëàåòå  êòî áû âû íè áûëè,
è ãäå áû íè íàõîäèëèñü  ìû ðàçûùåì âàñ è çàñòàâèì çàìîë÷àòü, ïðè÷¸ì
ñàìûì óæàñíûì èç âñåõ âîçìîæíûõ ñïîñîáîâ»28.
Áîðüáà çà ïàëüìó ïåðâåíñòâà îáîñòðÿåòñÿ è, êàê óòâåðæäàþò ýêñïåðòû,
îíà ïîòåðÿëà âñÿêèé êîíòðîëü. Ñòðåìëåíèÿ è ïîïûòêè ãîñóäàðñòâ íåñóò
ñ ñîáîé ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü äåñòàáèëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé29:
 Äàæå íå èìåÿ ñïåöèàëüíîãî îïûòà â îáëàñòè ïîëèòèêè, ìîæíî
çàìåòèòü, ÷òî «â îòíîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è Çàïàäîì âîçâðàùàåòñÿ
áëîêîâîå ìûøëåíèå, îáîþäíîå íåäîâåðèå è íåïîíèìàíèå»30.
 Íè÷òî íå âûçûâàåò òàêîé òðåâîãè, êàê íûíåøíåå ïðîòèâîñòîÿíèå,
ñèìâîëàìè êîòîðîãî ñòàëè ïðîòèâîðàêåòíûé ùèò Áóøà è èñïûòàíèÿ
íîâîé ðàêåòû Ïóòèíà31.
 Äåéñòâèÿ îáåèõ ñòðàí ïðèâåäóò ê ïîëíîìàñøòàáíîé õîëîäíîé
âîéíå, êîòîðàÿ, èç-çà íåñêîëüêèõ íîâûõ ôàêòîðîâ, ìîæåò ñòàòü äàæå
îïàñíåå, ÷åì êîíôðîíòàöèÿ ñîâåòñêèõ âðåì¸í32.
 Îò ñåãîäíÿøíèõ âîèíñòâåííûõ çàÿâëåíèé, ïðèïðàâëåííûõ ôîðìóëèðîâêàìè èç âðåì¸í «õîëîäíîé âîéíû», ìóðàøêè áåãóò ïî êîæå33.
Ïðèâåäåííûå íàìè ïðèìåðû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî êîíöåïò ñòðàõ
ìîæåò âûðàæàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî, ò.å. â ðåçóëüòàòå óïîòðåáëåíèÿ ñëîâ
è ñëîâîñî÷åòàíèé, ïðÿìî íàçûâàþùèõ íåãàòèâíûå, îòðèöàòåëüíûå îöåíêè,
èëè îí ìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ êîñâåííî, íàïð., â êîíòåêñòå ïðåäëîæåíèÿ.
Ïî íàøåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü åù¸ îäèí
âàæíûé àñïåêò àíàëèçóåìîãî íàìè êîíöåïòà  îöåíî÷íîñòü, íåîòúåìëåìî
ñâÿçàííàÿ ñ âåðáàëèçàöèåé ýìîöèè ñòðàõà, ìîæåò ïîñëóæèòü ñðåäñòâîì
ìàíèïóëèðîâàíèÿ ìíåíèåì è ïîâåäåíèåì. Óìåëîå èñïîëüçîâàíèå ñëîâîñî÷åòàíèé è ëåêñåì, âûðàæàþùèõ ñòðàõ, ñïîñîáíî âûçâàòü îæèäàåìóþ
è çàïëàíèðîâàííóþ áîÿçíü, à â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ äàæå ïàíèêó, ïî
îòíîøåíèþ ê ÿâëåíèÿì, êîòîðûå íå ðàññìàòðèâàþòñÿ îáû÷íî â êà÷åñòâå
27 Ibidem.
28 [online]
29 [online]
30 [online]
31 [online]
32 [online]
33 [online]

<www.inosmi.ru/translation/234651.html>.
<www.izvestia.ru/economic/article3105903/>.
<www.inosmi.ru/stories/07/01/05/3499/232544.html>.
<www.inosmi.ru/stories/07/05/15/3512/234766.html>.
<http://nvo.ng.ru/wars/2006-09-29/1_washington.html>.
<www.inosmi.ru/stories/01/05/19/2996/234972.html>.
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óãðîç è îïàñíîñòåé. Îäíèì èç òàêèõ ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ íå ñòîëüêî
îáåñïîêîåííîñòü, ñêîëüêî ïî÷òè êðàéíþþ òðåâîãó â Ðîññèè ñëåäóåò ñ÷èòàòü
øèðîêîïîíèìàåìûé ôàêòîð ñèëû. Îïðåäåë¸ííàÿ ìîùü ìèëèòàðíîãî
è âîåííîãî ïîòåíöèàëà âñåãäà ãàðàíòèðîâàëà îáëàäàþùåìó èì ãîñóäàðñòâó
íå òîëüêî ðåøàþùèé ãîëîñ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå è íåïîêîëåáèìîå
íè÷åì ÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè  óìåëîå èñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííûõ âîîðóæåíèé âñåãäà âûçûâàëî òðåâîãó äðóãèõ ñòðàí. Äåðæàâû, íàõîäÿùèåñÿ â òåíè
ìèëèòàðíîãî ïðåâîñõîäñòâà ãåãåìîíà, áûëè áðîøåíû íà ïðîèçâîë ñóäüáû.
Íà îñíîâå âûøåñêàçàííîãî ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ìèëèòàðíûé ïîòåíöèàë
èìååò äâîéíîé õàðàêåð: ãàðàíòèðóÿ áåçîïàñíîñòü äëÿ îäíèõ, îí îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì óñòðàøåíèÿ îñòàëüíûõ.
Â çàãîëîâêàõ ðîññèéñêèõ ãàçåò âñ¸ ÷àùå ïðîñìàòðèâàåòñÿ ñòðàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïîâîäó íàðàùèâàíèÿ âîîðóæåíèé íà Çàïàäå:
 [...] â ÑÌÈ ïîÿâëÿþòñÿ âñåâîçìîæíûå ñòðàøèëêè34.
 Ðîññèÿ îáåñïîêîåíà ïëàíàìè ÑØÀ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå35.
 Ðîññèÿ äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâóåò ñåáÿ â îïàñíîñòè36.
 Èç-çà ðóáåæà Ðîññèè óãðîæàþò ò¸ìíûå ñèëû37.
 ÑØÀ è ÍÀÒÎ «íå» óãðîæàþò áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè38.
Îáåñïîêîåííîñòü Ðîññèè âûçûâàåò òðåâîãó êàê ñðåäè ðÿäîâûõ ãðàæäàí,
òàê è íà âåðõàõ âëàñòåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñòðàõ âïîëçàåò è â Êðåìëü,
î ÷¸ì ëó÷øå âñåãî ñâèäåòåëüñòâóþò òðåâîæíûå çàÿâëåíèÿ â ðå÷è áûâøåãî
ïðåçèäåíòà è íûíåøíåãî ïðåìåð-ìèíèñòðà Âëàäèìèðà Ïóòèíà:
 Àìåðèêàíöàì ïðèíàäëåæèò ïåðâàÿ â ìèðå ïî âîåííîé è ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè, òðåòüÿ ïî íàñåëåíèþ è ÷åòâ¸ðòàÿ ïî ðàçìåðàì äåðæàâà,
èñïîëüçóþùàÿ áîëüøå ïîëîâèíû ñâîèõ âîîðóæåííûõ ñèë äëÿ ïîääåðæèâàíèÿ ãëîáëüíîé ãåãåìîíèè, â òîì ÷èñëå â ñòðàíàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
ïåðèìåòðó Ðîññèè!39.
 Ìû íàáëþäàåì ïî÷òè íè÷åì íå ñäåðæèâàåìîå ïðèìåíåíèå ñèëû
â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ, âîåííîé ñèëû  ñèëû ââåðãàþùåé ìèð â ïó÷èíó
ñëåäóþùèõ îäèí çà îäíèì êîíôëèêòîâ40.
 [...] Ýòî, êîíå÷íî, êðàéíå îïàñíî. È âåä¸ò ê òîìó, ÷òî íèêòî óæå íå
÷óâñòâóåò ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè. ß õî÷ó ýòî ïîä÷åðêíóòü  íèêòî íå
34 [online] <www.izvestia.ru/economic/article3105903>.
35 [online] <www.inosmi.ru/stories/05/09/02/3453/234928.html>.
36 [online] <www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/236135.html..
37 [online] <www.inosmi.ru/stories/07/04/25/2510/235177.html>.
38 [online] <www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/236135.html>.
39 [online] <www.mn.ru/print.php?2006-23-1>.
40 Àðãìåíòû è ôàêòû 2007, ¹ 7.
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÷óâñòâóåò ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè! Ïîòîìó, ÷òî íèêòî íå ìîæåò ñïðÿòàòüñÿ çà ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì, êàê çà êàìåííîé ñòåíîé41.
 [...] îòäåëüíûå íîðìû, äà, ïî ñóòè,  ÷óòü ëè íå âñÿ ñèñòåìà ïðàâà
îäíîãî ãîñóäàðñòâà, ïðåæäå âñåãî, êîíå÷íî, Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ,
ïåðåøàãíóëà ñâîè íàöèîíàëüíûå ãðàíèöû âî âñåõ ñôåðàõ: è â ýêîíîìèêå,
è â ïîëèòèêå, è â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå è íàâÿçûâåòñÿ äðóãèì ãîñóäàðñòâàì42.
Îñîáåííóþ òðåâîãó Ðîññèè âûçûâàþò ïîñëåäíèå ïîïûòêè ÑØÀ
ñîçäàòü â Åâðîïå íîâûé ðàçðÿä âîîðóæåíèé  ñèñòåìó ïðîòèâîðàêåòíîé
îáîðîíû (ò.í. ÏÐÎ). Â ÑÌÈ ïîÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîïîëîæíûå çàìå÷àíèÿ
è ñóæäåíèÿ, íî â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ïðåîáëàäàþò íåãàòèâíûå
îöåíî÷íûå ìíåíèÿ. Â ñâÿçè ñ òåìîé íàøåé ðàáîòû ìû îáðàòèì âíèìàíèå
è ïðîàíàëèçèðóåì ëèøü òå, â êîòîðûõ âûðàæåíî ñîñòîÿíèå ñòðàõà è òðåâîãè
ðîññèÿí.
Ðîññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ðåàëèçàöèþ àìåðèêàíñêîé ãëîáàëüíîé
ñèñòåìû ÏÐÎ â êà÷åñòâå ñóãóáî îáîðîíèòåëüíîé àêöèè43. Óñèëèâàþùóþñÿ
îáåñïîêîåííîñòü Ðîññèè ëåãêî ìîæíî ïîíÿòü44.
ÏÐÎ  ñèëüíî ïðîâîöèðóþùèé ôàêòîð, ñîçäàþùèé ñòðàõè âðåì¸í
õîëîäíîé âîéíû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ðîññèè îí ðàññìàòðèâàåòñÿ ÷àùå âñåãî êàê
ðåàëüíàÿ, à íå ìíèìàÿ óãðîçà  óãðîçà, êàê åâðîïåéñêîé, ñ òðóäîì
ñëîæèâøåéñÿ ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, òàê è ðîññèéñêîé áåçîïàñíîñòè.
ßðêèì äîêàçàòåëüñòâîì ýòîãî ìîãóò ïîñëóæèòü íèæåïðèâåäåííûå ïðèìåðû:
 Ðîññèè [...] óãðîæàþò «äðóãèå âîåííûå äåðæàâû»45.
 Ìîñêâó áåñïîêîèò ïîëèòè÷åñêèé àñïåêò íàðàùèâàíèÿ àìåðèêàíñêîãî âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå46.
 Ïðîòèâîðàêåòíàÿ îáîðîíà ÑØÀ ó íàøèõ ãðàíèö!47.
 Íîâàÿ àìåðèêàíñêàÿ ÏÐÎ [...] óãðîæàåò Ðîññèè48.
 Ñóùåñòâóþùèå ïëàíû ÏÐÎ íàöåëåíû âñåöåëî è íàïðÿìóþ íà
Ðîññèþ49.

41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 [online]
44 [online]
45 [online]
46 [online]
47 [online]
48 [online]
49 [online]

<www.rg.ru/2007/04/12/pro.html>.
<www.inosmi.ru/stories/07/04/25/3510/236126.html>.
<www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/236135.html>.
<www.inosmi.ru/stories/06/01/03/3471/234821.html>.
<www.rg.ru/2007/05/04/balyevskii.html>.
<www.subscribe.ru/archive/media.news.online.inosmi/200706/12090515.html>.
<www.inosmi.ru/stories/05/09/02/3453/234928.html>.
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 Ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ ÏÐÎ â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïðåäñòàâëÿåò ðåàëüíóþ óãðîçó äëÿ Ðîññèè50.
 Ìîòèâàöèåé äëÿ ðàçâ¸ðòûâàíèÿ ÏÐÎ ñòàíåò äëÿ ÑØÀ ëèêâèäàöèÿ
«ñàìîãî ìîùíîãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî ñîïåðíèêà» è óðîê îñòàëüíûì
ñòðàíàì âîåííîé ïîáåäîé è ìîùüþ òåõíîëîãèé è îðóæèÿ51.
 Âàøèíãòîí ïóãàåò Ìîñêâó ÏÐÎ52.
 Àìåðèêàíñêàÿ ñèñòåìà ÏÐÎ â Åâðîïå íàñòðîåíà ïðîòèâ Ðîññèè53.
 ÏÐÎ [...] ìîæåò ïîçâîëèòü ÑØÀ â áëèæàéøåå ïÿòü ëåò ïîëó÷èòü
âîçìîæíîñòü ïî íàíåñåíèþ ïåðâîãî óäàðà54.
 Íåêîòîðûå ðóêîâîäèòåëè (â ÑØÀ) ïðÿìî óêàçûâàþò íà Ðîññèþ êàê
íà îáúåêò ñèëîâîãî âîçäåéñòâèÿ55.
 Îò îáúåêòîâ ÏÐÎ ÑØÀ â Âîñòî÷íîé Åâðîïå èñõîäèò ðåàëüíàÿ
óãðîçà áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè56.
 Çàïàä ïîäõîäèò ê ãðàíèöàì Ðîññèè è íàáèðàåò âëèÿíèå â áûâøåì
ÑÑÑÐ57.
Âîïðîñ ÏÐÎ ñâÿçàí ñ äðóãèìè ñòðàøèëêàìè, íàïð., âîçìîæíîñòüþ
Ðîññèè ïîïàñòü â çàâèñèìîñòü:
 Ñòðåìëåíèå (Çàïàäà) âçÿòü Ðîññèþ ïîä êîíòîðëü58.
 ÏÐÎ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òîãî, ÷òîáû óêðåïèòü «êîíòîðëü» Àìåðèêè
íàä Âîñòî÷íîé Åâðîïîé è åù¸ ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñèëó59.
 Ñòðàõè ïåðåä îêðóæåíèåì ñî ñòîðîíû Çàïàäà óñèëèëèñü60.
 ÏÐÎ îõâàòèò íàøó ñòðàíó ïîëóêîëüöî61.
 Ðîññèÿ [...] îêàæåòñÿ îêðóæåíà Øòàòàìè62.
 Åñëè ñîáûòèÿ áóäóò ðàçâîðà÷èâàòüñÿ ïî òàêîìó ñöåíàðèþ, òî Ðîññèÿ
ïîïàä¸ò â îêðóæåíèå, â êàêîì íå áûëà çà âñþ ñâîþ èñòîðèþ63.
Â èòîãå íàøèõ íàáëþäåíèé ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ÿçûêîâàÿ êîäèðîâêà
àíàëèçèðóåìîãî íàìè ÷óâñòâà ïðåäïîëàãàåò ðàçíûå êàòåãîðèè, ñîñòàâëÿ50 [online]
51 [online]
52 [online]

<www.rg.ru/2007/04/12/pro.html>.
<www.vz.ru/politics/2007/7/19/95207.html>.
<www.ng.ru/politics/2007-04-26/3_kartblansh.html>.
53 [online] <www.rg.ru/2007/04/25/baluevskiy.html>.
54 [online] <www.inosmi.ru/stories/05/09/02/3453/234928.html>.
55 [online] <www.vz.ru/politics/2007/7/19/95207.html>.
56 [online] <www.rg.ru/2007/04/25/baluevskiy.html>.
57 [online] <www.rian.ru/world/europa/20070606/66806789.html>.
58 [online] <http://vz.ru/politics/2007/6/14/88017.html>.
59 [online] <www.subscribe.ru/archive/media.news.online.inosmi/200706/12090515.html>.
60 [online] <www.inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/235558.html>.
61 [online] <www.rg.ru/2007/04/25/baluevskiy.html>.
62 [online] <www.inosmi.ru/stories/07/05/15/3512/235133.html>.
63 [online] <www.subscribe.ru/archive/medi.news.online.inosmi/200706/12090515.html>.
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þùèìè êîòîðûõ ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñëîâà, ÿâëÿþùèåñÿ íîñèòåëÿìè ñòðàõà,
èñïóãà, óæàñà, îáåñïîêîåííîñòè. Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî çàïå÷àòëåíèå
â ÿçûêå ñïîñîáîâ âûðàæåíèÿ ñòðàõà è ÷àñòîòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ òåõ èëè
èíûõ ñëîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ïåðåìåí, êîòîðûì
ïîäâåðãàåòñÿ ñîâðåìåííàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü è ñóùåñòâóþùåå â íåé
îáùåñòâî. ×åì øèðå ðÿä ÿçûêîâûõ åäèíèö, âûðàæàþùèõ äàííûé êîíöåïò,
òåì âûøå åãî öåííîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè è òåì áîëüøàÿ çíà÷èìîñòü.
Streszczenie
Koncept strachu w politycznym jêzykowym obrazie wiata
Jêzyk w wyrany sposób determinuje proces poznania. Wszelkie poznanie wiata jest jego
interpretacj¹ w jêzyku. Za jedn¹ z form nie tylko odzwierciedlenia, ale i oceny otaczaj¹cej rzeczywistoci nale¿y niew¹tpliwie uznaæ emocje. Jedn¹ z podstawowych i najwa¿niejszych emocji jest strach,
nazywany niekiedy motywacyjn¹ podstaw¹ ludzkiej wiadomoci. Czêstotliwoæ u¿ycia poszczególnych zasobów emotywnej leksyki jest jednym z podstawowych wskaników zmian, którym podlega
wspó³czesna rzeczywistoæ i spo³eczeñstwo. Artyku³ stanowi próbê przeanalizowania jêzykowej realizacji konceptu strachu w jêzyku prasy. Do analizy wybrano teksty traktuj¹ce o wspó³czesnych
stosunkach politycznych rosyjsko-amerykañskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaprezentowane zosta³y g³ówne ród³a strachu zarówno realnego, jak i wyimaginowanego oraz rodki leksykalne, za pomoc¹ których strach zostaje utrwalony w jêzyku.

Summary
The concept of fear in the political linguistic picture of the world
Language determines the process of cognition. Any process of cognition is the interpretation of
the world through language. Emotions are one of the ways of not only reflecting, but also interpreting
and evaluating the reality. One of the most fundamental and important emotions is the emotion of
fear, sometimes called the motivational basis of human consciousness. The frequency of emotion
words in discourse is one of the basic indices of changes taking place in modern reality and society.
The present article attempts to analyse the linguistic realization of the concept of fear in the language
of the press. The analysis is based on examples from press texts which represent modern RussianAmerican political relations. The analysis of the language of the press provides the basis for the
presentation of the main sources of both real and imagined fear.
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Za³o¿enia jednoznaczeniowego kontekstowego s³ownika
translacyjnego rosyjskiego jêzyka prawnego
Polisemia to zjawisko jêzykowe stale wystêpuj¹ce w jêzyku polskim i rosyjskim, a tak¿e w ich odmianach  subjêzykach, w tym w jêzyku aktów normatywnych (jêzyku prawnym). Jêzyk prawny niesie te same niecis³oci, co jêzyk
powszechny, niecis³oci okrelane w literaturze prawniczej mianem niedookrelonoci znaczeniowej czy te¿ oznaczane terminem cieñ semantyczny1. W jêzyku
prawnym u¿ywane s¹ terminy funkcjonuj¹ce w jêzyku powszechnym w ró¿nych
znaczeniach, terminy ze swojej istoty nieostre. Odczytanie treci normy prawnej,
tj. zakazu, nakazu, okolicznoci i adresata normatywnego2, czêstokroæ nie jest
mo¿liwe przy zastosowaniu zwyk³ych regu³ jêzyka powszechnego. Koniecznoæ
odwo³ania siê do regu³ wyk³adni systemowej, funkcjonalnej, do regu³ walidacyjnych i rozumowañ prawniczych nie oznacza jednak¿e, i¿ nie jest mo¿liwe odczytanie znaczenia jêzykowego u¿ywanych w aktach normatywnych terminów, a co
za tym idzie  nie jest mo¿liwe dokonanie ich przek³adu. Odczytanie znaczenia
terminów jêzyka prawnego przez t³umacza nastêpuje bowiem w warstwie deskryptywnej3, z za³o¿enia ma zatem charakter przybli¿ony. Znaczenie terminu
mo¿e byæ to¿same z wynikiem wyk³adni jêzykowej i sytuacja taka bêdzie
w szczególnoci zachodzi³a wobec leksemów jednoznacznych, o pojêciach identycznych w jêzyku powszechnym i w jêzyku prawnym. T³umacz jednak¿e odczytuje znaczenie terminu w jêzyku prawnym, nie za znaczenie, w którym termin
zosta³ u¿yty w danym przepisie prawnym, a które to znaczenie mo¿e odbiegaæ od
znaczenia jêzykowego.
1 Por. L. Morawski, Wyk³adnia w orzecznictwie s¹dów. Komentarz, Toruñ 2002, s. 117118;
J. Wróblewski, S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 130; M. Zieliñski, Wyk³adnia prawa.
Zasady regu³y, wskazówki, Warszawa 2002, s. 136.
2 Bli¿ej o budowie normy prawnej M. Zieliñski, op. cit., s. 104 i nast.
3 Szerzej o poziomach rozumienia tekstu prawnego w translacji: M. Nawacki, J. Nawacka,
Z obserwacji nad kontekstowym rozumieniem tekstu prawnego jako podstaw¹ translacji, Acta
Polono-Rhutenica 2007, nr XII, s. 149150.
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Dwu- lub wieloznacznoæ w przypadku jêzyka prawnego jest zjawiskiem
niepo¿¹danym. Racjonalny prawodawca4 dla uzyskania klarownoci przekazu dokonuje zatem wyboru jednego znaczenia dla danego terminu, jak równie¿ d¹¿y do
zapewnienia ostroci terminu. wiadoma rezygnacja z ostroci i jednoznacznoci
na rzecz pojemnoci terminów, ich otwartoci, ma miejsce jedynie w przypadku
tzw. klauzul generalnych, stanowi¹cych w wiêkszoci zwroty ocenne5. Znaczenie
klauzul generalnych odczytuje siê przy zastosowaniu regu³ jêzyka prawniczego.
Nieostroæ s³ownictwa prawnego wynika równie¿ ze zmiennoci, p³ynnoci terminów w ewoluuj¹cym, ¿ywym systemie prawa.
U¿ytecznym narzêdziem t³umacza, który musi zmierzyæ siê z przek³adem
tekstu pisanego w jêzyku specjalistycznym, do których to zalicza siê jêzyk prawny, jest s³ownik, w tym tak¿e s³ownik dwujêzyczny. Przy uk³adaniu s³ownika
jêzyka prawnego, w przeciwieñstwie do innych s³owników specjalistycznych, dla
zachowanie jednoznacznoci i ostroci terminów konieczne jest przyjêcie zasady
zamieszczania ka¿dego z rozró¿nianych pojêæ oznaczanych jedn¹ wspóln¹ nazw¹
w odrêbnych jednostkach leksykograficznych6. S³ownik jêzyka prawnego, w tym
nade wszystko s³ownik translacyjny powinien byæ s³ownikiem jednoznaczeniowym. Przedmiotowa praca przybli¿a za³o¿enia, na których powinna siê opieraæ
konstrukcja tego s³ownika.
Prawodawca jednoznacznoæ i ostroæ terminów uzyskuje, pos³uguj¹c siê
definicjami legalnymi, kontekstem jêzykowym7, a w przypadku aktów prawa miêdzynarodowego  s³ownikami normatywnymi, zapewniaj¹cymi równowa¿noæ
konwencjonaln¹ terminów8. Prawodawca pos³uguje siê definicjami legalnymi
z powodu niewystarczalnoci samej wypowiedzi normatywnej9, w celu umo¿liwienia odczytania znaczenia definiowanych terminów. Zastosowanie definicji ma charakter ograniczony z regu³y do nazw, których denotacjê prawodawca ogranicza
b¹d zmienia w stosunku do zbioru desygnatów przyporz¹dkowanych to¿samym
nazwom w jêzyku powszechnym. Wskazuje to na rolê definicji legalnych
4 Za³o¿enie to nie jest jednak¿e równoznaczne z przyjêciem konstruktu tzw. prawodawcy idealnego b¹d doskona³ego, przypisuje prawodawcy wy³¹cznie kompetencjê socjolingwistyczn¹, wyra¿aj¹c¹ siê w racjonalnoci zachowañ jêzykowych i w posiadaniu wiedzy jêzykowej. Patrz A. Malinowski, Polski jêzyk prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s. 31; por. M. Zieliñski,
op. cit., s. 85.
5 Por. J. Pieñkos, Podstawy juryslingwistyki. Jêzyk w prawie  prawo w jêzyku, Warszawa
1999, s. 107.
6 Tak te¿ w ibidem, s. 84.
7 Patrz A. Malinowski, op. cit., s. 143; J. Pieñkos, op. cit., s. 87.
8 Por. J. Pieñkos, op. cit., s. 73.
9 Por. uzasadnienie uchwa³y S¹du Najwy¿szego  Izba Karna z dnia 26 padziernika 2006 r.,
sygn akt I KZP 18/2006, OSNKW 2006/11/97.
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w zakrelaniu granic znaczeñ terminów. Prawid³owa konstrukcja s³ownika jêzyka
prawnego uwzglêdnia znaczenia terminów zapisane w definicjach legalnych, nie
mo¿e jednak¿e poprzestawaæ na przytoczeniu samych definicji legalnych.
Podstawowym narzêdziem s³u¿¹cym odczytaniu znaczeñ terminów prawnych
jest kontekst jêzykowy10. Mo¿liwy jest podzia³ kontekstu na:
 wewn¹trzzdaniowy, obejmuj¹cy wyraz dope³niaj¹cy do zwrotu, zdanie,
w którym znajduje siê termin11;
 oko³ozdaniowy, obejmuj¹cy najbli¿sze s¹siaduj¹ce zdania, w szczególnoci
stanowi¹ce jedn¹ jednostkê redakcyjn¹ aktu normatywnego;
 kontekst tekstowy, ujmuj¹cy wyrazy w ramach szerszych jednostek redakcyjnych aktu prawnego, a nawet w ramach ca³ego aktu normatywnego czy te¿
aktów sk³adaj¹cych siê na dan¹ ga³¹, dziedzinê prawa12 .
W hale winien byæ ukazany kontekst wewn¹trzzdaniowy przez przytoczenie
wyrazu dope³niaj¹cego do zwrotu b¹d ca³ego zdania wraz z jego t³umaczeniem.
Przyk³ad 1.
ïðèçíàê  znamiê; ïðèçíàê ïðåñòóïëåíèÿ [znamiê przestêpstwa]
ïðèçíàê  przes³anka; ïðèçíàê áàíêðîòñòâà [przes³anka upad³oci]
Przyk³ad 2.
ïðîôåññèîíàëüíûé  zawodowy; Ôåäåðàëüíûé çàêîí î âûñøåì è ïîñëåâóçîâñêîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè [Prawo federalne o wykszta³ceniu
wy¿szym i podyplomowym zawodowym]
Przymiotnik ïðîôåññèîíàëüíûé posiada trzy polskie ekwiwalenty: zawodowy, profesjonalny, fachowy. Przyjêcie w³aciwego znaczenia mo¿liwe jest tylko
w odniesieniu do kontekstu ca³ego zdania, tj. informacji o systemie kszta³cenia
wy¿szego. Kontekst wewn¹trzzdaniowy pozwala na rozumienie zwrotu
ïîñëåâóçîâñêîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè jako okrelaj¹cego odmienny
typ wykszta³cenia ni¿ wykszta³cenie wy¿sze, o którym mówi drugi zwrot zawarty
w przytoczonym zdaniu  âûñøåì îáðàçîâàíèè. Jako dope³nienie do zwrotu
10 Niektórzy autorzy nie czyni¹ cis³ego rozró¿nienia miêdzy definicj¹ legaln¹ a kontekstem,
przyjmuj¹c, i¿ definicja legalna jest wyrana, je¿eli w przepisie prawnym okrelony jest wprost
definiens i definiendum, b¹d definicja jest kontekstowa, je¿eli znaczenie terminu wynika ze sposobu jego u¿ycia w kilku ró¿nych przepisach. Tak L. Morawski, Zasady wyk³adni prawa, Toruñ
2006, s. 94.
11 Kontekstow¹ analizê zdania przybli¿a Ju.D. Apresjan, por. idem, Semantyka leksykalna.
Synonimiczne rodki jêzyka, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1995, s. 2931.
12 Bli¿ej o rozró¿nieniu kontekstów M. Nawacki, J. Nawacka, op. cit., s. 149150.
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kwalifikuje siê jedynie leksem zawodowy, pozosta³e bowiem wyrazy stanowi¹
okrelenie stopnia doskona³oci danej dzia³alnoci.
Mo¿liwe jest równie¿ ukazanie kontekstu oko³ozdaniowego przez zamieszczenie zdañ sk³adaj¹cych siê na jednostkê redakcyjn¹.
Przyk³ad 3.
ñîäåðæàíèe  utrzymanie; Ðîäèòåëè îáÿçàíû ñîäåðæàòü ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ïîðÿäîê è ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì îïðåäåëÿþòñÿ ðîäèòåëÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî. [Rodzice
s¹ zobowi¹zani utrzymywaæ niepe³noletnie dzieci. Porz¹dek i forma udzielania
(rodków) utrzymania niepe³noletnim dzieciom jest okrelana samodzielnie przez
rodziców.]
W jêzyku rosyjskim ñîäåðæàíèe to: 1. utrzymywanie, trzymanie, 2. utrzymanie, 3. pensja, pobory, 4. zawartoæ, 5. treæ, 6. spis treci13. Wybór znaczenia
nr 2 motywuje dope³nienie zwrotu ñîäåðæàíèe íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
utrzymanie niepe³noletnich dzieci, a tak¿e kontekst pierwszego cytowanego zdania, wskazuj¹cego na obowi¹zek rodziców utrzymywania niepe³noletnich dzieci.
Tak¿e dodanie leksemu rodków wynika z zastosowania kontekstu oko³ozdaniowego. W dalszej czêci artyku³u wystêpuje bowiem zwrot ñðåäñòâà íà
ñîäåðæàíèå  rodki utrzymania14.
Brak jest natomiast mo¿liwoci bezporedniego ukazania kontekstu tekstowego w hale, jako wymagaj¹cego przytoczenia szerszych jednostek redakcyjnych
czy te¿ nawet ca³ych aktów prawnych. Konteksty wewn¹trzzdaniowe i oko³ozdaniowe maj¹ pierwszeñstwo w pracy t³umacza przed kontekstem tekstowym. Prawodawca w danym akcie prawnym mo¿e bowiem u¿ywaæ innego z wielu znaczeñ
terminu ni¿ znaczenie dominuj¹ce w systemie prawa czy nawet tylko w danej
ga³êzi prawa. Zastosowanie kontekstu wewn¹trzzdaniowego czy te¿ oko³ozdaniowego przy konstrukcji has³a leksykograficznego nie wyklucza jednak¿e równoczesnego pos³u¿enia siê kontekstem tekstowym. Jednoczesnoæ pos³u¿enia siê kontekstami wynika tak¿e z zasady, i¿ przy braku mo¿liwoci ustalenia odrêbnego
znaczenia terminu w danym akcie prawnym prawid³owe ustalenie zakresu znaczeniowego terminu musi nast¹piæ na podstawie najbli¿szego systemowo aktu

13

A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Wielki s³ownik rosyjskopolski, Moskwa  Warszawa 1986, t. 2, s. 491.
14 Wiêcej przyk³adów u¿ycia kontekstu wewn¹trzzdaniowego i oko³ozdaniowego w: M. Nawacki,
J. Nawacka, op. cit., s. 149-150.
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prawnego15 . Konstrukcja has³a w odniesieniu do terminu, którego znaczenie ustala siê w oparciu o wskazan¹ zasadê, musi zatem wskazywaæ kontekst tekstowy
dla danej grupy aktów prawnych oraz przytaczaæ kontekst wewn¹trzzdaniowy
b¹d oko³ozdaniowy najbli¿szego systemowo tej grupie aktu prawnego. Nakaz
jednoczesnego pos³ugiwania siê kontekstami mo¿na okreliæ jako regu³ê harmonizacji kontekstów na poziomie jêzykowym.
Przedstawienie kontekstu tekstowego mo¿liwe jest przez zastosowanie zró¿nicowanych kwalifikatorów odnosz¹cych siê do poszczególnych ga³êzi prawa.
Z uwagi na odmienn¹ metodê regulacji stosunków administracyjnoprawnych, karnoprawnych i cywilnoprawnych mo¿liwy jest podzia³ polskiego systemu prawa
odpowiednio na prawo administracyjne, karne i cywilne16. Odmienna metoda regulacji tych stosunków poci¹ga za sob¹ odmiennoci w zakresie syntaktyki
i leksyki. Poprzestanie na wskazanym trójpodziale stanowi³oby jednak¿e zbytnie
uproszczenie, kwalifikatory odpowiadaj¹ce tej klasyfikacji ulega³yby powtórzeniu
przy odmiennych znaczeniach to¿samych nazw w obrêbie ga³êzi prawa, pog³êbiaj¹c tym samym konfuzjê pojêæ.
Konstrukcja s³ownika wymaga kompromisu miêdzy ogólnym podzia³em prawa, opieraj¹cym siê na odmiennoci metody regulacji prawnej, a podzia³em szczegó³owym na dziedziny prawa. Przyk³adowo mo¿liwy jest do przeprowadzenia
podzia³ polskiego prawa karnego sensu largo na: prawo karne materialne, prawo
karne procesowe, prawo wykroczeñ, postêpowanie w sprawach o wykroczenia,
prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze, a prawa finansowego na:
podatkowe, celne, dewizowe, gier i zak³adów wzajemnych, prywatyzacji17. Podzia³y w ró¿nych systemach prawa, wykraczaj¹ce poza wyró¿nienie podstawowych ga³êzi, nie odpowiadaj¹ sobie wzajemnie. Podzia³y systemu prawa nie s¹
wyczerpuj¹ce, nie stanowi¹ te¿ podzia³ów logicznych. Mo¿na je mno¿yæ, zwiêkszaj¹c liczbê koniecznych do u¿ycia kwalifikatorów w jednostkach leksykograficznych. Przemawia za t¹ tez¹ liczba hase³ u¿ywanych obecnie w systemach informacji prawniczej. Podzia³ systemu prawa, a co za tym idzie podzia³ jêzyka
prawnego i przyjêcie okrelonych kwalifikatorów w s³owniku bêd¹ mia³y zatem
charakter konwencjonalny. Kryterium podzia³u, poza podstawowym ogólnym podzia³em wynikaj¹cym z odmiennych metod regulacji, bêdzie jego u¿ytecznoæ
i rozpowszechnienie wród nosicieli jêzyka, a szczególnie wród prawników.
15

Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 8 kwietnia 2002 r., sygn. akt V KKN 281/00, OSNKW
2002/78/56, Biul. SN 2002/6/25, Prok.i Pr. - wk³. 2002/11/3, OSP 2002/12/165.
16 Por. Z. Banaszczyk, [w:] System prawa cywilnego. Prawo cywilne  czêæ ogólna, pod red.
Z. Radwañskiego, M. Safjana, t. 1, s. 54.
17 Por. S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków 2005, s. 28.
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Badanie znaczenia danego terminu w celu przyporz¹dkowania mu okrelonego kwalifikatora wskazuj¹cego na kontekst tekstowy wymaga znajomoci nie tylko jêzyka prawnego, ale i systemu prawa z funkcjonuj¹cymi w nim podzia³ami.
Rozwa¿anie kontekstu tekstowego wymaga zatem analizy na poziomie supozycji,
za³o¿eñ le¿¹cych u podstaw jêzyka prawnego, jak równie¿ dotycz¹cych cech
prawodawcy, jako nadawcy komunikatu wyra¿onego w akcie normatywnym.
Opieraj¹c siê na systemie informacji prawnej Êîíñóëüòàíò Ïëþñ18, mo¿na
dokonaæ podzia³u rosyjskiego systemu prawa na nastêpuj¹ce dzia³y:
 êîíñòèòóöèîííûé còðîé,
 ocíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
 ãðàæäàíñêîå ïðàâî,
 ñåìüÿ,
 æèëèùèå,
 òðóä è çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ,
 ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå,
 ôèíàíñû,
 õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü,
 âíåøíåýêîíîìè÷åñêaÿ äåÿòåëüíîñòü,
 îêðóæàþùàÿ ïðèðîäíàÿ ñðåäà è ïðèðîäíûå ðåñóðñû,
 èíôîðìàöèÿ è èíôîðìàòèçàöèÿ,
 îáðàçîâàíèå, íàóêà, êóëüòóðà,
 çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò, òóðèçì,
 îáîðîíà,
 áåçîïàñíîñòü è îõðàíà ïðàâîïîðÿäêà,
 óãîëîâíîå ïðàâî, èñïîëíåíèå íàêàçàíèé,
 ïðàâîñóäèå,
 ïðîêóðàòóðà, îðãàíû þñòèöèè, àäâîêàòóðà, íîòàðèàò,
 ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî.
Podzia³owi temu bêd¹ odpowiadaæ kwalifikatory:
 êîí./kon.  konstytucyjne,
 ñåì./rodz.  rodzinne,
 ãðàæä. ìàò./cyw. mat.  cywilne materialne,
 æèë. /mieszk.  mieszkaniowe,
 òðóä./pr.  pracy,
 ñîö. ñòðàõ./ub. spo³.  ubezpieczeñ spo³ecznych,
18

Patrz [online] <http://base.consultant.ru>.
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 ôèí./fin.  finansowe,
 õîç./gosp.  dzia³alnoci gospodarczej,
 íàë./pod.  podatkowe,
 îõð. ïðèð./ochr. przyr.  ochrony przyrody,
 èíô./inf.  informacji,
 øê./szk.  szkolnictwa, nauki i kultury,
 çäîð./zdr.  ochrony zdrowia, sportu i turystyki,
 îáîð./obr.  obrony narodowej,
 áåçîï./bezp.  bezpieczeñstwa i ochrony porz¹dku prawnego,
 óã. ìàò./kr. mat.  karne materialne,
 ñóä./s¹d.  s¹downictwo,
 ãðàæä. ïðîö./cyw. proc.  cywilne procesowe,
 àðá./arb.  arbitra¿owe,
 óã. ïðîö./kr. proc  karne procesowe,
 ìåæä./miêdz.  miêdzynarodowe.
Jednoczesne zastosowanie kwalifikatorów w jêzyku rosyjskim i polskim pozwoli³oby t³umaczowi na uchwycenie ró¿nic w podziale systemów prawa polskiego i rosyjskiego i id¹cych za nimi odmiennoci w zakresach stosowania przez
prawodawcê leksemów w znaczeniach charakterystycznych dla danej ga³êzi, dziedziny prawa. W has³ach u¿ytych w przyk³adach 13 bêd¹ mia³y zastosowanie
kwalifikatory: óã. ìàò./kr. mat., óã. ïðîö./kr. proc., õîç./gosp., ãðàæä. ïðîö./cyw.
proc., øê./szk., ñåì./rodz.
Przyk³ad 4.
Ïðèçíàê  kr. mat, kr. proc. znamiê; ïðèçíàê ïðåñòóïëåíèÿ [znamiê przestêpstwa]
Ïðèçíàê  gosp., cyw. proc. przes³anka; ïðèçíàê áàíêðîòñòâà [przes³anka upad³oci]
Kwalifikatory s¹ skrótami, stanowi¹ cz¹stki wyrazów lub wyra¿eñ. Opis kwalifikatorów zastosowanych w s³owniku jednoznaczeniowym nie powinien jednak¿e
ograniczaæ siê do rozwiniêcia skrótów. Kwalifikatory nazywaj¹ dziedziny i ga³êzie
prawa, objanienie wymaga zatem przytoczenia ich denotacji. Z tych samych
przyczyn, dla których nie jest mo¿liwe zawarcie w s³owniku kontekstu tekstowego
terminów w poszczególnych has³ach, nie jest równie¿ mo¿liwe zamieszczanie
ca³ych aktów normatywnych sk³adaj¹cych siê na dziedzinê, ga³¹ prawa. Problem
rozwi¹zuje przytoczenie tytu³ów kluczowych aktów prawnych wchodz¹cych do
zbiorów desygnatów zastosowanych kwalifikatorów. Zbiór tych aktów, z uwagi na
ich wagê i powszechnoæ stosowania, winien byæ to¿samy z korpusem systemu
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prawnego, powinien opieraæ siê m.in. na kodeksach. Wskazanie zbiorów desygnatów stanowi pe³niejsze przybli¿enie kontekstu tekstowego.
Przyk³ad 5.
óã. ìàò./kr. mat.  karne materialne: Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 13.06.1996 N 63-ÔÇ, Óãîëîâío-èñïîëíèòåëüíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.01.1997 N 1-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
17.01.1992 N 2202-1 Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñåì./rodz.  rodzinne: Ñåìåéíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.1995
N 223-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 18.10.1997 N 132-ÔÇ Î ïðèçíàíèè
óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
òðóä./pr.  pracy: Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2001
N 197-ÔÇ; Çàêîí ÐÔ îò 19.04.1991 N 1032-1 Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
â ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 19.06.2000 N 82-ÔÇ
O ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà;
øê./szk.  szkolnictwa, nauki i kultury: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.08.1996
N 125-ÔÇ Î âûñøåì è ïîñëåâóçîâñêîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 06.04.2006 N 325 Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè;
îáîð./obr.  obrony narodowej: Ôåäåðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé çàêîí îò
30.01.2002 N 1-ÔÊÇ Î âîåííîì ïîëîæåíèè, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
12.02.1998 N 28-ÔÇ Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
27.07.1998 N 900 Î âîåííî-àäìèíèñòðàòèâíîì äåëåíèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Alfabetyczna kolejnoæ leksemów mo¿e pos³u¿yæ porz¹dkowaniu hase³ odnosz¹cych siê do takich samych nazw.
Istotn¹ cech¹ jêzyka prawnego, wyró¿niaj¹c¹ go jako subjêzyk, jest jego
nasycenie terminami. S³ownik jêzyka prawnego jako s³ownik terminologiczny nie
mo¿e jednak¿e pomijaæ hase³ odnosz¹cych siê do s³ownictwa wspieraj¹cego,
w tym spójników miêdzyzdaniowych stanowi¹cych funktory koniunkcji, alternatywy roz³¹cznej, nieroz³¹cznej. Spójniki te u¿ywane s¹ bowiem w odmiennych
znaczeniach ni¿ w jêzykach potocznych.
Analiza jêzykowa stanowi jedn¹ z metod prawniczych, nie oznacza to jednak,
i¿ s³ownik przytaczaj¹cy znaczenia terminów zawiera tym samym wyniki wyk³adni jêzykowej. S³ownikowe znaczenie terminu zwykle bêdzie stanowi³o punkt wyjcia wyk³adni. Ró¿nice miêdzy analiz¹ jêzykow¹ znaczeñ terminów s³u¿¹c¹ prze-

Za³o¿enia jednoznaczeniowego kontekstowego s³ownika translacyjnego...

451

k³adowi a wyk³adni¹ zawiera siê równie¿ w odejciu od zasad rozumienia tekstu
prawnego w ramach wyk³adni. Zasada lege non distinquente nec nostrum distinquere (tam gdzie sam prawodawca nie wprowadza rozró¿nieñ, tam nie wolno ich
wprowadzaæ), zakaz per non est (zakaz wyk³adni prowadz¹cej do zbêdnoci
czêci tekstu prawnego)19 znajduj¹ zastosowanie w procesie wyk³adni przepisów
konkretnych aktów prawnych. Przek³ad stanowi opis jêzyka prawnego w obcym
kodzie jêzykowym. T³umacz tym samym dokonuje przek³adu na jêzyk prawniczy,
który jest metajêzykiem jêzyka prawnego, nie za na jêzyk prawny, przy czym
czerpie z semantyki rodzimego jêzyka prawnego. Konsekwencj¹ s¹ odstêpstwa od
wskazanych wy¿ej zasad przestrzeganych w procesie wyk³adni. S³ownik jednoznaczeniowy mo¿e zatem w has³ach przyporz¹dkowywaæ leksemom ró¿ne znaczenia, u¿ywaj¹c nomenklatury rodzimego jêzyka prawnego, a nawet prawniczego. Regu³a ta nie znajduje ograniczenia nawet w stosunku do nazwy, któr¹
pos³uguje siê ustawodawca w jednym akcie prawnym w ró¿nych znaczeniach.
T³umaczenie leksemów mo¿e wymagaæ równie¿ pos³u¿enia siê wyra¿eniami,
sekwencjami ukutymi.
Ograniczenia zwi¹zane z przek³adem terminów na obcy kod jêzykowy wyklucza normatywnoæ s³ownika. Za normatywne mo¿na uwa¿aæ jedynie s³owniki
tworzone w drodze umów miêdzynarodowych b¹d przez instytucje miêdzynarodowe. S³owniki tego rodzaju stanowi¹ jednak¿e w rozumieniu prawa zbiory definicji legalnych, nie opieraj¹ siê na kontekcie. S³ownik kontekstowy nie mo¿e byæ
zatem s³ownikiem normatywnym.
Wnioski:
1. Terminologiczny translacyjny s³ownik jêzyka prawnego powinien byæ jednoznaczeniowy i kontekstowy, tj. oparty na kontekcie wewn¹trzzdaniowym,
oko³ozdaniowym i tekstowym.
2. Przy budowie hase³ konieczne jest stosowanie kwalifikatorów odnosz¹cych
siê do kontekstu tekstowego, przytaczanie kontekstu wewn¹trzzdaniowego i oko³ozdaniowego. Kontekst tekstowy powinien byæ ukazany przez przytoczenie tytu³ów kluczowych aktów prawnych stanowi¹cych denotacjê zastosowanych kwalifikatorów.
3. S³ownik translacyjny, opieraj¹cy siê na kontekcie, nie mo¿e uzurpowaæ
sobie cechy normatywnoci  jest s³ownikiem opisowym, objaniaj¹cym.
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Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ðóññêî-ïîëüñêîãî þðèäè÷åñêîãî ñëîâàðÿ
ìîíîñåìàíòè÷åñêèõ êîíòåêñòîâ

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëÿåòñÿ àâòîðñêèé ïîäõîä ê îïèñàíèþ òåðìèíîëîãè÷åñêîé (þðèäè÷åñêîé)
ëåêñèêè â ðóññêî-ïîëüñêîì ïåðåâîäíîì ñëîâàðå. Àâòîðû îïèñûâàþò ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè
ñëîâàðíîé ñòàòüè, ïîñòðîåííîé íà áàçå êîíòåêñòíîãî àíàëèçà îäíîçíà÷íîãî ñëîâà.

Summary
Assumptions for a single meaning contextul dictionary of Russian legal language
The article presents the assumptions for the single meaning dictionary as resulting from the
features of the legal language. It also presents the causes of including each of the terms denoted by
one common heading in separate entries. It also presents the structure of an entry as based on the
contextual analysis.
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Äèàëîã êóëüòóð â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíîé
ñðåäå XXI âåêà
Ðàññêàæè ìíå,  ÿ çàáóäó.
Ïîêàæè ìíå,  ÿ çàïîìíþ.
Âîâëåêè ìåíÿ,  ÿ ïîéìó.
Êîíôóöèé

Îñâàèâàÿ èíîñòðàííûé ÿçûê ñòóäåíò ïîïàäàåò â íîâîå êóëüòóðíîå
ïðîñòðàíñòâî, ÷àñòî íåïîíÿòíîå è íå èìåþùåå íè÷åãî îáùåãî ñ êóëüòóðíûì
ïðîñòðàíñòâîì åãî ðîäíîãî ÿçûêà. Ó íåãî âîçíèêàþò ïðîáëåìû ïðè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ êîììóíèêàòèâíûõ öåëåé, ïîñêîëüêó îáåñïå÷åíèå îáùåíèÿ
â ñôåðå ìåæêóëüòóðíûõ êîíòàêòîâ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé öåëüþ îâëàäåíèÿ
èíîñòðàííûì ÿçûêîì. Óñïåøíîå îáùåíèå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå òðåáóåò
óñâîåíèÿ íå òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùåãî êîëè÷åñòâà ñëîâ è âûðàæåíèé,
âûðàáîòêè ãðàììàòè÷åñêèõ íàâûêîâ, è ò.ä., íî òàêæå íàëè÷èÿ ñôîðìèðîâàííûõ
ïðåäñòàâëåíèé î ÿçûêîâîé êàðòèíå ìèðà, îòðàæåííîé â çíàêîâîé ñèñòåìå
èçó÷àåìîãî ÿçûêà, ïðèîáùåíèÿ ê äóõîâíûì öåííîñòÿì êóëüòóðû äàííîãî
íàðîäà. Ñ.Ã. Òåð-Ìèíàñîâà ñïðàâåäëèâî çàìå÷àåò: Êàæäûé óðîê èíîñòðàííîãî ÿçûêà  ýòî ïåðåêðåñòîê êóëüòóð. Ýòî ïðàêòèêà ìåæêóëüòóðíîé
êîììóíèêàöèè, ïîòîìó ÷òî êàæäîå èíîñòðàííîå ñëîâî îòðàæàåò èíîñòðàííûé ìèð è èíîñòðàííóþ êóëüòóðó1.
Â õîäå ó÷åáíîãî ïðîöåññà îáðàçóåòñÿ îñîáàÿ êóëüòóðíàÿ ñðåäà, â êîòîðîé
ñîïðèêàñàþòñÿ îáðàçöû ðîäíîãî è èçó÷àåìîãî ýòíè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ,
ñâîè è ÷óæèå ìîðàëüíûå öåííîñòè, ïðîÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíûõ õàðàêòåðîâ. Âñÿêîãî ðîäà ðàçëè÷èÿ, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â êîììóíèêàòèâíûõ ñèòóàöèÿõ (ôîðìû âûðàæåíèÿ ýìîöèé, ñòåïåíè ãîòîâíîñòè/
íåãîòîâíîñòè ê âåðáàëüíîìó êîíòàêòó, îáóñëîâëåííûå îñîáåííîñòÿìè
íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà)  ñîçäàþò ïîìåõè â ïîíèìàíèè íîñèòåëåé äðóãèõ
êóëüòóð, ïðåïÿòñòâóþò ïðîöåññó îáùåíèÿ èëè îñëîæíÿþò åãî. Â ñîâðåìåííîé
1 Ñ.Ã.

Òåð-Ìèíàñîâà, ßçûê è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ, Ìîñêâà 2000, ñ. 25.
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ãëîòòîäèäàêòèêå âàæíîñòü êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ çíàíèé êàê ÷àñòè âëàäåíèÿ
èíîñòðàííûì ÿçûêîì áåññïîðíà, òàê êàê çíàíèå êóëüòóðû  íåîòúåìëåìàÿ
÷àñòü âëàäåíèÿ ÿçûêîì.
Â ñòàòüå Çíàíèå îáùåñòâà êàê ýëåìåíò êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè2
Àðòî Ìóñòàéîêè ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó îïðåäåëèòü ðàìêè ìèíèìóìà çíàíèé
ðóññêîé êóëüòóðû è îáùåñòâà äëÿ èíîñòðàíöà, êîòîðûå ìîãëè áû ñòàòü
áàçîé äëÿ ñîçäàíèÿ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì äëÿ âñåõ èçó÷àþùèõ ðóññêèé ÿçûê,
è ÷òî çà ýòèì ñëåäóåò, îáåñïå÷åíèÿ óñïåøíîãî ïðîâåäåíèÿ ìåæêóëüòóðíîãî
äèàëîãà. Èññëåäîâàòåëåì âûäåëåíû ýëåìåíòû êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè.
Çíàíèå ÿçûêà  ýòî òîëüêî îäíà åå ñîñòàâëÿþùàÿ. Óìåíèå ïðàâèëüíî âåñòè
ñåáÿ â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ îáùåíèÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå çàâèñèò òàêæå îò
çíàíèÿ îáùåñòâà è îò çíàíèÿ ìèðà. Ïîä çíàíèåì îáùåñòâà àâòîð ïîíèìàåò
çíàíèå ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàòèâíûõ êîíâåíöèé, ïîä çíàíèåì ìèðà  çíàíèå
àðòåôàêòîâ è îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð, ôóíêöèîíèðóþùèõ â îáùåñòâå.
Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ èíîñòðàííîìó ÿçûêó âàæíî îïðåäåëèòü, ÷òî
èìååòñÿ â âèäó ïîä ïîíÿòèÿìè çíàíèå îáùåñòâà è çíàíèå ìèðà, êàêîé îáúåì
ëèíãâèñòè÷åñêèõ è êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ çíàíèé äîëæåí îñâîèòü ëþáîé
ó÷àùèéñÿ. Àðòî Ìóñòàéîêè âûäåëÿåò ñëåäóþùèå ôàêòîðû, íåïîñðåäñòâåííî
âëèÿþùèå íà îïðåäåëåíèå ýòîãî îáúåìà:
1. Ïðåäñòàâëåíèå îá îñíîâíûõ îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóðàõ ñòðàíû
èçó÷àåìîãî ÿçûêà ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëþäåé.
2. Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü íîñèòåëÿ êóëüòóðû.
3. Öåííîñòè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â êîììóíèêàòèâíîì ïîâåäåíèè ëþäåé.
4. Ðå÷åâîé ýòèêåò, êîììóíèêàòèâíûå òàêòèêè, òèïè÷íûå âèäû
êîììóíèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
XXI âåê è ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ Åâðîïû ñòàâèò ïåðåä ïðåïîäàâàòåëÿìè çàäà÷ó èçìåíåíèÿ ïðèâû÷íîãî ôîíà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåïîäàâàòåëè äîëæíû ó÷èòûâàòü óñëîâèÿ ðîñòà ïîòðåáíîñòè â ôîðìèðîâàíèè íàâûêîâ ìåæêóëüòóðíîãî îáùåíèÿ, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå
ê ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçëè÷íûõ ðàñ, íàöèîíàëüíîñòåé, âåðîèñïîâåäàíèé,
ïðåîäîëåíèå ñòåðåîòèïîâ, ïîðîæäåííûõ êñåíîôîáèåé. Ñîâðåìåííûé
÷åëîâåê, èçó÷àÿ èíîñòðàííûé ÿçûê, äîëæåí íå òîëüêî îâëàäåòü ñóììîé
çíàíèé, íî è ñôîðìèðîâàòü íàâûê ïîíèìàíèÿ äðóãîé êóëüòóðû, ðàçâèòèÿ
òåðïèìîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ÷óæîìó , ò.å. òîëåðàíòíîñòü ìûøëåíèÿ.
Íåñîìíåííî, â ñîâðåìåííîì ó÷åáíîì ïðîöåññå íà âñåõ óðîâíÿõ,
ïðåïîäàâàòåëü ìîæåò è äîëæåí èñïîëüçîâàòü ïðåäñòàâëåííûå â ìóëüòèìå2 [online]

<www.mapryal.org/congressXI/Materials/plenarnye/Mustajoki_Varna.pdf>.
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äèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ìîùíûå èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè, êîòîðûå ÷àñòî
îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñîâðåìåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ. Èõ ìîæíî
íàïðàâèòü íà ôîðìèðîâàíèå êîìïåòåíöèé ñòóäåíòîâ â îáëàñòè
ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè. Ïðè ïîìîùè ÑÌÈ, îñîáåííî èíòåðíåòà,
ìîæíî îðèåíòèðîâàòü ñòóäåíòà íà æèçíü â îòêðûòîì èíôîðìàöèîííîì
ïîñòðàíñòâå è â óñëîâèÿõ îòêðûòîãî äèàëîãà êóëüòóð. ×ðåçâû÷àéíî
íàñûùåííîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå (âñå ñðåäñòâà ÑÌÈ) ìîæíî èñïîëüçîâàòü
â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äîïîëíèòåëüíîé ó÷åáíîé èíôîðìàöèè. Â ñîâðåìåííûõ ðàçðàáîòêàõ ïî ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà ïîä÷åðêèâàåòñÿ
ðîëü èíòåðíåòà â îáó÷åíèè èíîñòðàííîìó ÿçûêó: Òîëüêî ñ ïîìîùüþ ñåòè
Èíòåðíåò ìîæíî ñîçäàòü ïîäëèííóþ ÿçûêîâóþ ñðåäó è ïîñòàâèòü çàäà÷ó
ôîðìèðîâàíèÿ ïîòðåáíîñòè â èçó÷åíèè Èß íà îñíîâå èíòåíñèâíîãî
îáùåíèÿ ñ íîñèòåëÿìè ÿçûêà, ðàáîòû ñ àóòåíòè÷íîé ëèòåðàòóðîé ñàìîãî
ðàçíîãî æàíðà, àóäèðîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ òåêñòîâ, çàïèñàííûõ íîñèòåëÿìè
ÿçûêà. Ýòî, ïîæàëóé, íàèáîëåå âàæíàÿ âîçìîæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ
ñîöèîêóëüòóðíîé êîìïåòåíöèè íà îñíîâå äèàëîãà êóëüòóð3.
Ïîïûòàåìñÿ óêàçàòü âîçìîæíûå ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ òàêîãî êóëüòóðíîãî
ïðîñòðàíñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíîé
ñðåäû, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàë áû íå êîíôëèêò êóëüòóð, à äèàëîã è ïîíèìàíèå.
Îñòàíîâèìñÿ íà ôîðìèðîâàíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè íîñèòåëÿ êóëüòóðû.
Àðòî Ìóñòàéîêè âûäåëÿåò ñëåäóþùèå åå ýëåìåíòû:
 ïðåöåäåíòíûå òåêñòû,
 èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ëèöà,
 ñîâðåìåííàÿ ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà,
 òåõíèêà, êîñìîñ,
 ÑÌÈ,
 êóëüòóðà,
 ýñòðàäíàÿ ìóçûêà,
 ó÷åíûå,
 ñïîðò,
 ãåîãðàôèÿ,
 äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè,
 åäà, íàïèòêè,
 ïîíÿòèå ïðèíàäëåæíîñòè ê íàöèè, íàðîäíîñòè, ýòíè÷åñêîé ãðóïïå
(íàïðèìåð, ïîíÿòèå ðóññêîñòè).
3 Å.Ñ. Ïîëàò, Èíòåðíåò íà óðîêàõ èíîñòðàííîãî ÿçûêà, Èíîñòðàííûå ÿçûêè â øêîëå
2001, ¹ 23, ñ. 6.
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñåòè ñîçäàþòñÿ ðàçëè÷íûå ïðîåêòû, â êîòîðûõ
ó÷èòûâàþòñÿ ïîòðåáíîñòè äèàëîãà êóëüòóð â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíîé ñðåäå. Ïðèìåðîì òàêîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ìóëüòèïëèêàöèîííûõ ôèëüìîâ Ìóëüòè-Ðîññèÿ. Åãî ñîçäàòåëè òàê îïðåäåëÿþò çàäà÷è
ïðîåêòà: Ìóëüòè-Ðîññèÿ  öèêë ñîöèàëüíûõ àíèìàöèîííûõ ðîëèêîâ,
êîòîðûé èìååò âñå øàíñû ñòàòü âûäàþùèìñÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûì
ñîáûòèåì âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. Öèêë ñîçäàåò ïðîäþñåðñêàÿ êîìïàíèÿ
Àýðîïëàí â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ èçâåñòíîé ðîññèéñêîé àíèìàöèîííîé
ñòóäèåé Ïèëîò ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì è Ïåðâîãî êàíàëà òåëåâèäåíèÿ. Â öèêë âîéäåò
ñâûøå 100 ìèíóòíûõ ðîëèêîâ. Êàæäûé ìóëüòôèëüì  ýòî âèçèòíàÿ
êàðòî÷êà îäíîãî èç ãîðîäîâ, ðåãèîíîâ èëè íàðîäíîñòåé Ðîññèè. Ðîëèêè
ñîçäàþòñÿ â óíèêàëüíîé òåõíèêå äèíàìè÷íîé ïëàñòèëèíîâîé àíèìàöèè,
êîòîðàÿ çàâîðàæèâàþùå äåéñòâóåò êàê íà äåòåé, òàê è íà âçðîñëûõ. Âñå
ôèëüìû âìåñòå ñîñòàâÿò æèâóþ è ïðàçäíè÷íóþ âèäåîýíöèêëîïåäèþ íàøåé
ñòðàíû. Ìóëüòè-Ðîññèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òðàíñëÿöèè ïî öåíòðàëüíûì
è ðåãèîíàëüíûì êàíàëàì òåëåâèäåíèÿ â êà÷åñòâå ñîöèàëüíîé ðåêëàìû.
Ðåãóëÿðíûé òåëåïîêàç öèêëà äàñò ìîùíûé ïîçèòèâíûé ýôôåêò. Ìóëüòè-Ðîññèÿ ïîìîæåò ñôîðìèðîâàòü â îáùåñòâå óâàæåíèå ê íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé êóëüòóðå, ñíèçèò óðîâåíü ìåæíàöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè,
äàñò ïîâîä èñïûòàòü ãîðäîñòü çà ñâîþ âåëèêóþ ñòðàíó4.
Â êà÷åñòâå âåäóùåãî ýòîãî ìóëüòèïëèêàöèîííîãî öèêëà àâòîðû
âûáðàëè ìåäâåäÿ (çðèòåëè ñòàëêèâàþòñÿ ñî ñòåðåîòèïîì ïðåäñòàâëåíèÿ
èíîñòðàíöåâ î Ðîññèè, êàê î ñòðàíå, ãäå ìåäâåäè ðàçãóëèâàþò ïî óëèöàì
ãîðîäîâ, êîòîðîãî ìóëüòèïëèêàòîðû íå îïðîâåðãàþò). Ïëàñòèëèíîâûé ãåðîé
ìåäâåäü-êðàåâåä ãîâîðèò ãîëîñîì íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè Äìèòðèÿ
Íàçàðîâà. Ìóëüòè-Ðîññèÿ  ýòî áîëüøîå ìóëüòèïëèêàöèîííîå ïóòåøåñòâèå ïî ñòðàíå. Ðàññêàçó î êàæäîì ðåãèîíå îòâîäèòñÿ âñåãî îäíà ìèíóòà.
Íî çà ýòó ìèíóòó ìîæíî óçíàòü è ãäå íàõîäèòñÿ ðåãèîí, è ÷åì îí çíàìåíèò,
è êàêèìè óðîæåíöàìè ñëàâåí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìïàíèÿ âûïóñòèëà
25 ìóëüòôèëüìîâ.
Ôèëüìû Ìóëüòè-Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿþò âåëèêîëåïíûé ó÷åáíûé
ìàòåðèàë äëÿ óðîêîâ ðóññêîãî ÿçûêà, ïîìîùü â ðàçâèòèè ëèíãâîñòðàíîâåä÷åñêèõ (ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèõ) êîìïåòåíöèé, à òàêæå â ôîðìèðîâàíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ñòóäåíòîâ, èçó÷àþùèõ ðóññêèé ÿçûê.

4 [online]

<www.multirussia.ru/index.php?id=10>.

Äèàëîã êóëüòóð â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíîé ñðåäå XXI âåêà

457

Â òåêñòàõ-êîììåíòàðèÿõ àâòîðû ïîìåñòèëè ðàçëè÷íûå ñâåäåíèÿ,
ÿâëÿþùèåñÿ áàçîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çíàíèé, êîòîðûå â ñòàòüå ìû
íàçûâàåì èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòüþ.
Èç ïåðå÷èñëåííûõ íàìè ñîñòàâëÿþùèõ èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü â òåêñòàõ
ìóëüòôèëüìîâ ïðåîáëàäàþò ãåîãðàôè÷åñêèå äàííûå. Ýòî íàçâàíèÿ
îáëàñòåé èëè ãîðîäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â çàãëàâèÿõ ôèëüìîâ: Àëòàéñêèé
êðàé, Âÿòñêèé êðàé (Êèðîâñêàÿ îáëàñòü), Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Êóáàíü (Êðàñíîäàðñêèé êðàé), Êóðñêàÿ îáëàñòü, Ìàãíèòîãîðñê (×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü), Ìîñêâà, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Îìñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðüå,
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ñàìàða, Òàéìûð, Òàìáîâñêàÿ
îáëàñòü, Òàòàðñòàí, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Óäìóðòèÿ, Óëüÿíîâñê, Õàêàñèÿ,
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã  Þãðà, ßêóòèÿ. Êðîìå òîãî,
â êàæäîì èç ôèëüìîâ ïåðå÷èñëÿþòñÿ íàçâàíèÿ ãîðîäîâ, ïîñåëåíèé, ðåê,
îçåð, ãîð, è äð. äàííîãî ðåãèîíà.
Õóäîæåñòâåííàÿ êóëüòóðà Ðîññèè â ìóëüòôèëüìàõ ïðåäñòàâëåíà
èìåíàìè:
 ïèñàòåëåé è çàãëàâèÿìè èõ ïðîèçâåäåíèé: Ìàêñèì Ãîðüêèé, Ôåäîð
Äîñòîåâñêèé, Ñåðãåé Åñåíèí, Àíòîí ×åõîâ  ×àéêà, Òèõèé Äîí, Ïóøêèí,
Àôàíàñèé Íèêèòèí;
 õóäîæíèêîâ: áðàòüÿ Âàñíåöîâû, Ìèõàèë Âðóáåëü;
 êîìïîçèòîðîâ: Àëåêñàíäðîâ  àâòîð ìóçûêè ãèìíà Ðîññèè è ñîçäàòåëü
àðìåéñêîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà, Ïåòð ×àéêîâñêèé  Ëåáåäèíîå îçåðî.
Ìèð íàóêè â ôèëüìàõ ïðåäñòàâëåí èìåíàìè ôèçèîëîãà Èâàíà Ïàâëîâà,
ñàäîâîäà Èâàíà Ìè÷óðèíà, ìàòåìàòèêà Íèêîëàÿ Ëîáà÷åâñêîãî èç
Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, èñòîðèêà Íèêîëàÿ Êàðàìçèíà.
Êîíñòðóêòîðû, òåõíèêà, êîñìîñ ïðåäñòàâëåíû â ôèëüìàõ èìåíàìè
Ãàãàðèíà, èçîáðåòàòåëÿ ýëåêòðè÷åñêîé ëàïìî÷êè  èíæåíåðà Àëåêñàíäðà
Ëîäûãèíà, Ìèõàèëà Êàëàøíèêîâà  ñîçäàòåëÿ óíèêàëüíîãî àâòîìàòà,
ñèìâîëà ðîññèéñêîãî îðóæèÿ. Êàê äîñòèæåíèå ðîññèéñêîé òåõíèêè óêàçàí
ñàìîëåò Ðóñëàí.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïîïóëÿðíîé êóëüòóðû â ôèëüìàõ ïðèâîäèòñÿ
ôåñòèâàëü ïåñåí ïîä ãèòàðó  Ãðóøèíêà.
Íàçâàíû ãëàâíûå ðåëèãèè Ðîññèè: èñëàì è õðèñòèàíñòâî.
Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü íå ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü áåç èñòîðè÷åñêèõ
ÿâëåíèé, ñîáûòèé è ëèö. Â ôèëüìàõ óïîìÿíóòû ñëåäóþùèå ôàêòû: áèòâà
íà Êóðñêîé äóãå  ñàìîå ãðàíäèîçíîå òàíêîâîå ñðàæåíèå Âòîðîé ìèðîâîé
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âîéíû; ïîñåëåíèå êàçàêîâ íà Êóáàíè â XVIII âåêå ïî âîëå èìïåðàòðèöû
Åêàòåðèíû; ïîõîäû õàíà Áàòûÿ; áîðüáà ðîññèÿí ñ ñóïîñòàòàìè ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì êóïöà Êóçüìû Ìèíèíà â Ñìóòíîå âðåìÿ; ñîáûòèÿ
âðåìåí ãðàæäàíñêîé âîéíû, êîãäà àäìèðàë Êîë÷àê îáúÿâèë Îìñê ñòîëèöåé
è õðàíèë çäåñü çîëîòîé çàïàñ öàðñêîé Ðîññèè; ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîé â
Ðîññèè ñèñòåìû êàíàëîâ äëÿ ñîåäèíåíèÿ Áàëòèêè è Êàñïèÿ â ãîäû
ïðàâëåíèÿ öàðÿ Ïåòðà è äð.
Óïîìèíàþòñÿ òàêæå çíàìåíèòûå ðóññêèå áëþäà: ïîæàðñêèå êîòëåòû èç
Òîðæêà è ïåëüìåíè.
Ôèëüìû ðàññêàçûâàþò è ïîêàçûâàþò ñëåäóþùèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè: Êðàñíóþ ïëîùàäü, óëèöó Àðáàò, Ýðìèòàæ, Íîâîñèáèðñêèé âîêçàë,
Áîëüøîé òåàòð â Íîâîñèáèðñêå, Òðàíññèáèðñêóþ ìàãèñòðàëü, ïàìÿòíèê
áóêâå ¸ è äð.
Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ÿâëÿåòñÿ çíàíèå è ïîíèìàíèå ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ (ïîñëîâèö, êðûëàòûõ ñëîâ, ñëîâ ïîïóëÿðíûõ
ïåñåí, öèòàò èç êèíîôèëüìîâ, ðåêëàì, òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì, ñëîâ,
ïðîèçíåñåííûõ çíàìåíèòûìè ëþäüìè). Â ôèëüìàõ Ìóëüòè-Ðîññèÿ ìîæíî
âñòðåòèòü ïîñëîâèöû è ïðèáàóòêè: âÿòñêèå  ðåáÿòà õâàòñêèå, îìè÷ó âñå ïî
ïëå÷ó; ñëîâà Ñåðãåÿ Åñåíèíà î ðÿçàíñêîé çåìëå  êðàé çàäóì÷èâûé
è íåæíûé, îïðåäåëåíèÿ: Òìóòàðàêàíü  íåâåñòü ãäå, ñèáèðñêèé õàðàêòåð,
òàìáîâñêèé âîëê, òÿíóëè ëÿìêó áóðëàêè.
Ñöåíàðèé óðîêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìóëüòôèëüìîâ áûë ðàçðàáîòàí
è ïðåäñòàâëåí àâòîðîì íàñòîÿùåé ñòàòüè â ìàñòåð-êëàññàõ íà Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ìåòîäè÷åñêîé êîíôåðåíöèè èç öèêëà
«Ñîâðåìåííàÿ ðóñèñòèêà â ôîðìèðîâàíèè åäèíîãî êóëüòóðíîãî è èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà Åâðîïû»: Îáó÷åíèå ðóññêîìó ÿçûêó ñòóäåíòîâ
ôèëîëîãè÷åñêèõ è íåôèëîëîãè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ âóçîâ â Ëþáëèíå
(710 èþíÿ 2009 ã.).
Â ñöåíàðèè ïðåäëàãàåì ñëåäóþùèå ýòàïû ðàáîòû ñ èíòåðíåòîì. Íà
ââîäíîì ýòàïå âûïîëíÿþòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå çàäàíèÿ ñ êàðòîé Ðîññèè.
Ñòóäåíòû çíàêîìÿòñÿ ñ çàãëàâèÿìè ìóëüòèêîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íàçâàíèÿìè îáëàñòåé, êðàåâ èëè ãîðîäîâ Ðîññèè è èùóò èõ íà êàðòå
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè. Ïðåäëàãàåòñÿ ðàáîòà ñ êàðòîé îí-ëàéí íà ñàéòå
<www.russiaonlineguide.ru/geo>.

Îáðàçåö:
1  Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 2  ...

1
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Óïð. Íàéäèòå íà êàðòå Ðîññèè êðàé, ãîðîä èëè îáëàñòü: Àëòàéñêèé êðàé,
Âÿòñêèé êðàé (Êèðîâñêàÿ îáëàñòü), Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîÿðñêèé
êðàé, Êóáàíü (Êðàñíîäàðñêèé êðàé), Êóðñêàÿ îáëàñòü, Ìàãíèòîãîðñê
(×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü), Ìîñêâà, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Îìñêàÿ îáëàñòü Ïðèìîðüå, Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ñàìàðà, Òàéìûð, Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü,
Òàòàðñòàí, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Óäìóðòèÿ, Óëüÿíîâñê, Õàêàcèÿ, ÕàíòûÌàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã  Þãðà, ßêóòèÿ.

Ðàáîòà ñ êàðòîé äàåò âåëèêîëåïíûé ïðåäëîã ââåñòè ñëîâà è âûðàæåíèÿ:
âîñòîê, çàïàä, þã, ñåâåð, íà þãå, íà âîñòîêå, ñåâåðíåå, þæíåå, ê þãî-âîñòîêó,
ê ñåâåðî-çàïàäó. Íàïð.:
Óïð. Ïîëüçóÿñü êàðòîé îòâåòüòå íà âîïðîñû:
×òî ðàñïîëàãàåòñÿ ñåâåðíåå: Îìñêàÿ èëè Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü?
Êàêàÿ îáëàñòü íàõîäèòñÿ âîñòî÷íåå: Êóðñêàÿ èëè Íèæåãîðîäñêàÿ?
×òî ðàñïîëàãàåòñÿ çàïàäíåå: ßêóòèÿ èëè Êàëèíèãðàäñêàÿ îáëàñòü?
Êàêàÿ îáëàñòü íàõîäèòñÿ þæíåå: Òâåðñêàÿ èëè Òàìáîâñêàÿ?
Ñ êàêîé îáëàñòüþ ãðàíè÷èò íà âîñòîêå Êðàñíîäàðñêèé êðàé?
Ñ êàêîé îáëàñòüþ ãðàíè÷èò íà þãå Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü?
Êàêàÿ îáëàñòü ðàñïîëàãàåòñÿ ê ñåâåðî-çàïàäó îò Óäìóðòèè?
Êàêàÿ îáëàñòü ðàñïîëàãàåòñÿ ê þãî-âîñòîêó îò Ðÿçàíñêîé?
Êàêàÿ îáëàñòü íàõîäèòñÿ ê âîñòîêó îò Òàòàðñòàíà?
Â êàêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ ãîðîä Óëüÿíîâñê?

Çàäàíèÿ, ðàçâèâàþùèå èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü, ò.å. ôîðìèðóþùèå
êóëüòóðíóþ êîìïåòåíöèþ äîëæíû ïîÿâèòüñÿ òàêæå â êà÷åñòâå äîìàøíåãî
çàäàíèÿ. Ïðåäëàãàåì ñëåäóþùèå âèäû çàäàíèé:
Óïð. Íàéäèòå â èíòåðíåòå èíôîðìàöèþ îá èçâåñòíûõ äåÿòåëÿõ êóëüòóðû,
íàóêè è ïîëèòèêè, êîòîðûå óïîìèíàþòñÿ â òåêñòàõ.
Èçîáðåòàòåëè è êîíñòðóêòîðû  Àëåêñàíäð Ëîäûãèí, ...
Õóäîæíèêè  Ìèõàèë Âðóáåëü, ...
Ïèñàòåëè è ïîýòû  Àíòîí ×åõîâ, ...
Ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè  Âëàäèìèð Ëåíèí, ...
Êîìïîçèòîðû  Ï¸òð ×àéêîâñêèé, ...
Óïð. Êàêèå íàðîäíûå ïðîìûñëû óïîìèíàþòñÿ â òåêñòàõ? Íàéäèòå
â èíòåðíåòå ôîòîãðàôèè ýòèõ èçäåëèé. Äàéòå èõ êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó.
Óïð. Íàéäèòå â èíòåðíåòå ôîòîãðàôèè è ïðèãîòîâüòå êðàòêóþ ñïðàâêó
î Öàðèöå âàç, Ýðìèòàæå, Êðàñíîé ïëîùàäè, óëèöå Àðáàò, çäàíèè Áîëüøîãî
òåàòðà â Íîâîñèáèðñêå, Íîâîñèáèðñêîì âîêçàëå, òàéìûðñêîì ìàìîíòå,
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àâòîìàòå Êàëàøíèêîâà, ïàìÿòíèêå áóêâå ¸, Êðàñíîÿðñêèõ ñòîëáàõ, áàáóøêå
Õóðòóÿõ Òàñ, Òóíãóññêîì ìåòåîðèòå.
Óïð. Îïèøèòå, êàê ïîÿâèëèñü âûðàæåíèÿ: òàìáîâñêèé âîëê òåáå òîâàðèù,
áóðëàêè òÿíóò ëÿìêó.

Âî âðåìÿ ðàáîòû ñ ôèëüìàìè, ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ
àêòèâèçèðîâàòü ôîðìèðîâàíèå è ðàçíîñòîðîííåå èñïîëüçîâàíèå ìåäèàòåêñòîâ â îáðàçîâàíèè. Òàê íàçûâàåìàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëèò
îðãàíè÷íî ñîåäèíèòü ðàçëè÷íûå àñïåêòû îáó÷åíèÿ ñ ýòíîêóëüòóðíûì
âîñïèòàíèåì.
Streszczenie
Dialog kultur w przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej XXI wieku
W XXI wieku powstaj¹ ró¿norodne projekty, których zadaniem jest uwzglêdnienie dialogu kultur
w przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej. Przyk³adem takiego projektu jest cykl reklam spo³ecznych w technice filmów animowanych, promuj¹cy ró¿norodn¹ kulturê i s³awi¹cy odmiennoæ poszczególnych regionów Rosji pt. Multi-Rossija. Filmy stanowi¹ doskona³y materia³ do kszta³cenia
kompetencji kulturowej studentów i likwidowania barier w komunikacji miêdzykulturowej zgodnie z
dialogiem kultur.

Summary
Dialogue of cultures in the information-communication space of the XXI century
The XXI century witnesses the origination of various projects whose objective is to take into
consideration the dialogue among cultures in the information-communication space. One can see an
example of such project in the series of social commercials made in the form of animated films
promoting the multifarious culture of Russia and praising the diversity of its every region. The project
is entitled Multi-Rossija. The films constitute ideal material to shape the linguistic competence of
students and obliterate barriers in intercultural communication during Russian language lessons on the
basis of the dialogue of cultures.
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Ëåêñèêîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå äîìèíàíòíûõ
ôîëüêëîðíûõ èìåí è òèïèçèðîâàííûõ
ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ
Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîé
ýòíîëèíãâèñòèêè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ÿçûêîâûõ ñëîâàðåé êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî
òèïà. Ôóíäàìåíòàëüíûìè èçäàíèÿìè â ýòîé îáëàñòè íåñîìíåííî ÿâëÿþòñÿ
ñëîâàðü Ñëàâÿíñêèå äðåâíîñòè, âûïóùåííûé â Ðîññèè â 1999 ã. ïîä
ðåäàêöèåé Í.È. Òîëñòîãî, è ñîçäàííûé ïîä ðóêîâîäñòâîì Å. Áàðòìèíüñêîãî
ïîëüñêèé Ñëîâàðü ñòåðåîòèïîâ è ñèìâîëîâ íàðîäíîé êóëüòóðû (1996,
1999). Â ýòèõ èçäàíèÿõ âïåðâûå óñïåøíî ðåøàëàñü ãëîáàëüíàÿ çàäà÷à
ëåêñèêîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ôàêòîâ íàðîäíîé êóëüòóðû íà îñíîâå
ëèíãâèñòè÷åñêèõ äàííûõ.
Òàê, ñòàòüè ñëîâàðÿ Ñëàâÿíñêèå äðåâíîñòè, êîòîðûé ïîäâîäèò èòîã
áîëåå ÷åì âåêîâîìó èçó÷åíèþ ñëàâÿíñêîãî ôîëüêëîðà, ìèôîëîãèè, ýòíîãðàôèè, íàðîäíîãî èñêóññòâà, òåìàòè÷åñêè è ñîäåðæàòåëüíî îõâàòûâàþò
ïðàêòè÷åñêè âñå îñíîâíûå ñôåðû òðàäèöèîííîé äóõîâíîé êóëüòóðû
ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ. Îáúåêòîì òîëêîâàíèÿ â íåì ÿâëÿþòñÿ íå ñëîâà è íå
ðåàëèè â øèðîêîì ñìûñëå (ïðåäìåòû è ÿâëåíèÿ âíåøíåãî ìèðà, ëèöà,
äåéñòâèÿ, æèâîòíûå, ðàñòåíèÿ, èõ ñâîéñòâà è îòíîøåíèÿ) è íå; èõ ìåíòàëüíûå êîððåëÿòû (êîíöåïòû, ïîíÿòèÿ, îáðàçû), à ñîîòâåòñòâóþùèå èì çíàêè
ÿçûêà êóëüòóðû â öåëîì (â åäèíñòâå èõ «ðåàëüíîé» ôîðìû è ñèìâîëè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ)1.
Íîâàòîðñêîé îñîáåííîñòüþ ñëîâàðÿ Å. Áàðòìèíüñêîãî, ñîçäàííîãî íà
ìàòåðèàëå òåêñòîâ ïîëüñêîãî ôîëüêëîðà, ÿâëÿåòñÿ åãî êîãíèòèâíàÿ îñíîâà:
àâòîðîì áûë âûðàáîòàí îñîáûé âèä ñëîâàðíîé äåôèíèöèè  êîãíèòèâíàÿ
äåôèíèöèÿ, òî åñòü òîëêîâàíèå îïðåäåëåííîãî ÿâëåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ðÿäîâîãî, ïðîñòîãî íîñèòåëÿ ÿçûêà. Òàêàÿ äåôèíèöèÿ ìîäåëèðóåò óñòîé÷èâûé
1 Í.È. Òîëñòîé, C.Ì. Òîëñòàÿ, Ïðèíöèïû, çàäà÷è è âîçìîæíîñòè ñîñòàâëåíèÿ ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ñëàâÿíñêèõ äðåâíîñòåé, [â:] Ñëàâÿíñêîå ÿçûêîçíàíèå. IX Ìåæäóíàðîäíûé ñúåçä ñëàâèñòîâ, Ìîñêâà 1983, ñ. 58.
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ñìûñë, àññîöèèðóþùèéñÿ ñ äàííûì ÿâëåíèåì â íèçøèõ êóëüòóðíûõ ñôåðàõ,
ìàññîâîì íàðîäíîì ñîçíàíèè è çàêðåïëåííûé â ÿçûêîâîì ñòåðåîòèïå ýòîãî
ÿâëåíèÿ, è ïðåäïîëàãàåò ïî âîçìîæíîñòè ïîëíîå îïèñàíèå íå òîëüêî
äåíîòàòèâíîãî êîìïîíåíòà çíà÷åíèÿ, íî è åãî äîïîëíèòåëüíîãî êîìïîíåíòà
(êîííîòàöèè), îáóñëîâëåííîãî çà÷àñòóþ ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèìè êóëüòóðíûìè ôàêòîðàìè2.
Èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ôîëüêëîðíîé ëåêñèêîãðàôèè âåäóò òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè Êóðñêîé øêîëû ëèíãâîôîëüêëîðèñòèêè (À.Ò. Õðîëåíêî,
Ì.Á. Áîáóíîâà, È.Ñ. Êëèìàñ è äð.). Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè âûøëè â ñâåò
2 òîìà Ñëîâàðÿ ÿçûêà ðóññêîãî ôîëüêëîðà. Ñëîâàðíûå ñòàòüè ýòîãî èçäàíèÿ
âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå çîíû: 1) áàçà ñòàòüè (êîðïóñ òåêñòîâ, íà ìàòåðèàëå
êîòîðûõ ïðîèçâîäèëîñü èññëåäîâàíèå); 2) çàãëàâíîå ñëîâî è êîëè÷åñòâî åãî
óïîòðåáëåíèé; 3) çîíà òîëêîâàíèÿ (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè); 4) èëëþñòðàöèÿ
(ñ óêàçàíèåì èñòî÷íèêà); 5) âàðèàíòû (àêöåíòíûå, ìîðôåìíûå è äðóãèå,
à òàêæå äèìèíóòèâû); 6-10) çîíû ñî÷åòàåìîñòè ñ ðàçëè÷íûìè ÷àñòÿìè ðå÷è
ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà óïîòðåáëåíèé (çîíà ñâÿçè ñ ãëàãîëàìè âêëþ÷àåò
ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè îïèñûâàåìîãî ñëîâà â êà÷åñòâå ñóáúåêòà
è îáúåêòà äåéñòâèÿ). Êðîìå òîãî, â ñëîâàðíóþ ñòàòüþ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âêëþ÷àåòñÿ çîíû àññîöèàòèâíûõ ðÿäîâ, ïîýòè÷åñêîé ôóíêöèè,
ïðîèçâîäÿùåãî ñëîâà è äîïîëíèòåëüíûõ êîììåíòàðèåâ.
Â íàøåì èññëåäîâàíèè ðå÷ü èäåò î ñëîâàðå îñîáîãî òèïà  ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîì ñëîâàðå ÿçûêà ôîëüêëîðà. Â ýòîì ñëó÷àå ôîëüêëîðíûé
ÿçûê ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îñîáàÿ ñèñòåìà, åäèíèöåé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íå
ñëîâî êàê òàêîâîå, à êóëüòóðíîçíà÷èìûé, ýòíîñïåöèôè÷åñêèé ñìûñë,
ñâîåîáðàçíûé ñåìàíòè÷åñêèé êîððåëÿò, ñòîÿùèé ìåæäó ñëîâîì è îáúåêòîì,
òî åñòü ìèíèìàëüíàÿ åäèíèöà íàðîäíîãî çíàíèÿ î ìèðå, îáùåñòâåííîå
ïðåäñòàâëåíèå ïðåäìåòà (Å. Áàðòìèíüñêèé). Ýòè ïðåäñòàâëåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèþ â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ýòîãî òåðìèíà, èìåþò
ñòåðåîòèïè÷åñêèé õàðàêòåð è îáû÷íî ñèìâîëè÷íû. Âìåñòå ñ ëåêñèêîé,
ãðàììàòèêîé è ñîâîêóïíîñòüþ ïðàãìàòè÷åñêèõ ïðàâèë îíè ñîñòàâëÿþò
ÿçûêîâóþ êàðòèíó ìèðà èññëåäóåìîé êóëüòóðû3.
Òàêèì îáðàçîì, öåëü óêàçàííîãî ñëîâàðÿ çàêëþ÷àåòñÿ íå â òîëêîâàíèè
îïðåäåëåííîé ôîëüêëîðíîé ëåêñåìû, à â ôèêñàöèè êóëüòóðíûõ ñìûñëîâ,
êîòîðûå ðåïðåçåíòèðóþòñÿ ñëîâîì è îòðàæàþò íàðîäíîå çíàíèå î ñîîòâåòñòâóþùåì ôðàãìåíòå äåéñòâèòåëüíîñòè.
2 À. Â. Þäèí, Ýòíîëèíãâèñòèêà, [â:] Êóëüòóðîëîãèÿ. ÕÕ âåê. Ýíöèêëîïåäèÿ, ÑàíêòÏåòåðáóðã 1998, ñ. 630.
3 Öèòàòà ïî: ibidem, ñ. 632.
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Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ôîëüêëîðíîé ëåêñèêîãðàôèè
ïîêàçûâàþò, ÷òî ëåêñèêîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ÿçûêà ôîëüêëîðà òðåáóåò
äîñòàòî÷íî ñëîæíîé ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ìíîãîóðîâíåâûé àíàëèç ôîëüêëîðíîé ëåêñèêè ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ
êóëüòóðû, ñòîÿùèõ çà ñëîâîì. Èíôîðìàòèâíàÿ áàçà ñëîâàðÿ äîëæíà
âêëþ÷àòü ðåçóëüòàòû àíàëèçà çíà÷èòåëüíîãî îáúåìà ÿçûêîâîãî ôîëüêëîðíîãî ìàòåðèàëà. Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè ýòîì èìååò âûáîð ìåòîäîâ è ìåòîäèê
àíàëèçà, à òàêæå ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ òåêñòàìè.
Òàê, â íàøåì èññëåäîâàíèè ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç äîìèíàíòíûõ
ôîëüêëîðíûõ ëåêñåì ïðåäâàðÿëñÿ ýëåêòðîííûì ñêàíèðîâàíèåì òåêñòîâ
è ñîñòàâëåíèåì êîíêîðäàíñà, òî åñòü ñîâîêóïíîñòè âñåõ êîíòåêñòîâ,
â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ôóíêöèîíèðóåò àíàëèçèðóåìàÿ ëåêñåìà.
Ñàì ïðîöåññ âûÿâëåíèÿ ýòíîêóëüòóðíîé èíôîðìàöèè áàçèðîâàëñÿ íà
êîãíèòèâíûõ ìåòîäèêàõ ôðåéìîâîãî è ñèòóàòèâíîãî àíàëèçîâ4 äîìèíàíòíûõ (÷àñòîòíûõ è çíà÷èìûõ) ôîëüêëîðíûõ èìåí, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò ó÷åò àáñîëþòíî âñåõ ñëó÷àåâ óïîòðåáëåíèé äàííîãî ñëîâà â ïðåäåëàõ
ðàññìàòðèâàåìîãî êîðïóñà òåêñòîâ, âñåõ åãî ôîðì, à òàêæå åãî îäíîêîðåííûõ
îáðàçîâàíèé, ñèíîíèìè÷íûõ è ìåñòîèìåííûõ çàìåí. Ïðè ýòîì àíàëèçèðîâàëàñü ñåìàíòèêà è ïðàãìàòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ëåêñåìû íà óðîâíå åå
áëèæàéøåé ñî÷åòàåìîñòè, äàëüíåéøåãî êîíòåêñòíîãî îêðóæåíèÿ, à òàêæå
íà óðîâíå ñöåíàðíûõ îòíîøåíèé (óðîâíå ñöåí), êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ
â êîíòåêñòàõ ñ îïèñàíèåì äîïîëíèòåëüíûõ äåòàëåé, óêàçûâàþùèõ íà ìåñòî,
âðåìÿ, ñïîñîá äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà, àòðèáóòû åãî äåÿòåëüíîñòè è ò.ä.5
Ïîñëåäíèé óðîâåíü àíàëèçà ñâÿçàí ñ âûÿâëåíèåì è àíàëèçîì òèïèçèðîâàííûõ ñöåíàðèåâ, è øèðå  ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ
óñòîé÷èâîñòüþ è ïîâòîðÿåìîñòüþ â ðàçëè÷íûõ ôîëüêëîðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ.
Ñöåíàðèé ñîñòàâëÿëñÿ ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûáîðà íà ìàòåðèàëå
îäíîãî ïðîèçâåäåíèÿ âñåõ êîíòåêñòîâ, â êîòîðûõ âñòðå÷àåòñÿ àíàëèçèðóåìàÿ
ëåêñåìà, à òàêæå ñëîâà, àññîöèàòèâíî è ñèìâîëè÷åñêè ñ íåé ñâÿçàííûå.
Àíàëèç ÿçûêîâîé ðåàëèçàöèè ñöåíàðèåâ ïîçâîëÿåò ãëóáîêî ïðîíèêàòü
â ìíîãîñëîéíîñòü ôîëüêëîðíîãî ïîâåñòâîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì îïèñàíèÿ
àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé, ñèìâîëè÷åñêèõ ñáëèæåíèé ëåêñåìû. Êðîìå òîãî,
äàííûé óðîâåíü àíàëèçà ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü äðåâíåéøèå ìèôîëîãè÷åñêèå
ñîîòâåòñòâèÿ ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ èçâåñòíûõ ìèôîëîãè÷åñêèõ ñþæåòîâ
4 Ñì.

îá ýòîì: À.À. Êàìàëîâà, Ñåìàíòè÷åñêèå òèïû ïðåäèêàòîâ ñîñòîÿíèÿ â ñèñòåìíîì
è ôóíêöèîíàëüíîì àñïåêòàõ, Àðõàíãåëüñê 1998.
5 Ñì. îá ýòîì: Å.Â. Ïàâëîâà, Ïÿòèðå÷èå Î.Ý. Îçàðîâñêîé êàê îáúåêò ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ, Ñåâåðîäâèíñê 2006.
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ñ êîíòåêñòàìè, âêëþ÷àþùèìè îïèñàíèÿ, â òîì ÷èñëå îöåíî÷íîãî õàðàêòåðà,
äåéñòâèé, âíåøíîñòè, ñïîñîáîâ ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòà â ðàññìàòðèâàåìîì
ôîëüêëîðíîì ïðîèçâåäåíèè.
Ïåðå÷èñëåííûå óðîâíè èçó÷åíèÿ ôîëüêëîðíûõ èìåí ïîçâîëÿþò
ïîñëåäîâàòåëüíî ðåêîíñòðóèðîâàòü êóëüòóðíûå ñìûñëû, òî åñòü çíàíèÿ
íàðîäà î ôðàãìåíòå ìèðà, îò îáèõîäíî-áûòîâûõ ïðåäñòàâëåíèé äî
ñàêðàëüíî-ñèìâîëè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ, ìèôîëîãè÷åñêèõ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà îñòàíîâèìñÿ íà òèïèçèðîâàííîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ
×åëîâåê è åãî ñóäüáà. Ìàòåðèàëîì íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèë
ñáîðíèê ñåâåðíîðóññêèõ ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ Ïÿòèðå÷èå6  óíèêàëüíîå
èçäàíèå, êîòîðîå íàçûâàþò ýíöèêëîïåäèåé Ðóññêîãî Ñåâåðà. Òåêñòû äëÿ
ñáîðíèêà áûëè ñîáðàíû è çàïèñàíû èçâåñòíûì ó÷åíûì Î.Ý. Îçàðîâñêîé
â õîäå íåñêîëüêèõ ýêñïåäèöèé â ðàçëè÷íûå ðàéîíû Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè
â íà÷àëå XX âåêà. Áîëüøèíñòâî ïðîçàè÷åñêèõ òåêñòîâ ñáîðíèêà ÿâëÿþòñÿ
îðãèãèíàëüíûìè òåêñòàìè, áûòîâàâøèìè òîëüêî â ïðåäåëàõ ñåâåðíîðóññêîé
àðõàè÷åñêîé çîíû. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü ýòíîñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ÿçûêà ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ Ïÿòèðå÷èÿ â åãî
âçàèìîñâÿçè ñ êóëüòóðîé íàðîäà.
Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ×åëîâåê è åãî ñóäüáà ðåàëèçóåòñÿ â Ïÿòèðå÷èè
ïîñðåäñòâîì íåñêîëüêèõ ñöåíàðèåâ, íàïðèìåð: ×åëîâåê â ïîèñêå ñ÷àñòüÿ;
Æèçíü ïîìîðà íà ïðîìûñëå è äð. Îäíèì èç íàèáîëåå ÷àñòîòíûõ â ðàìêàõ
äàííîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ ñöåíàðèé Ñóäüáà, ó÷àñòü äåâóøêè, ïîëó÷àþùèé
ÿçûêîâîå âîïëîùåíèå â òàêèõ ñêàçêàõ, êàê Öàðåâíèíà òàëàíü, Ñïàñåííàÿ
äåâèöà, Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé, Áåçðó÷êà è äðóãèõ. Îòìåòèì, ÷òî
îñîáåííîñòüþ ýòèõ ñêàçîê ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå íå òîëüêî íîðìàòèâíûõ
ìîäåëåé æåíñêîé ñóäüáû, íî è àíòèìîäåëåé ïîâåäåíèÿ, âêëþ÷àþùèõ
íàðóøåíèÿ áðà÷íûõ è ñîöèàëüíûõ íîðì. Òàê, ñòàòóñîì íåãàòèâíîé
ñàêðàëüíîñòè îòìå÷åíî â ñåâåðíîðóññêèõ ñêàçêàõ ïîëîæåíèå íåçàìóæíåé
äåâóøêè âíå ñåìüè. Ïðèâåäåì ôðàãìåíò àíàëèçà.
Â ïîìîðñêîé ñêàçêå Ñïàñåííàÿ äåâèöà èçâåñòíûé ôîëüêëîðíûé ìîòèâ 
ïîõèùåíèå íåâåñòû çìååì (íåîáû÷íûì æåíèõîì), êîòîðûé äåðæèò åå
â êà÷åñòâå ñîæèòåëüíèöû, è ïîñëåäóþùåå åå ÷óäåñíîå ñïàñåíèå íàñòîÿùèì
æåíèõîì  ïîëó÷àåò òðàíñôîðìèðîâàííîå âîïëîùåíèå â âûÿâëåííûõ íàìè
òèïèçèðîâàííûõ ñöåíàõ è ñèòóàöèÿõ è ðåàëèçóþùèõ èõ êîíòåêñòàõ:

6 Î.Ý. Îçàðîâñêàÿ, Ïÿòèðå÷èå, [â:] Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ñêàçîê. Äîâîåííûå
ñîáðàíèÿ, ò. 4, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2000.
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Ñöåíà 1  äåâèöà, îñòàâøàÿñÿ îäíà, ïîïàäàåò â ðóêè íå÷èñòîé ñèëû.
Äàííàÿ ñöåíà âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ñèòóàöèè:
(1) ïðîêëÿòèå ðîäèòåëÿìè äî÷åðè: Â õóäîé ÷àñ ðîäèòåëè åå ïðîêëåëè;
(2) ïîõèùåíèå äî÷åðè íå÷èñòîé ñèëîé: È îí [ëåøèé] óíåñ åé.
Ñöåíà 2  äåâèöà ñ ëåøèì íåâèäèìêàìè òàíöóþò íà ëàäüå ïðîìûøëåííèêîâ.
Ñèòóàöèè:
(1) ñîåäèíåíèå ñ íå÷èñòîé ñèëîé: Âäðóã ïàðà ïëÿøåò; È ãîëîñ
êðè÷èò: Ñãîðåëà òû, ïðîïàëà!;
(2) íåâèäèìîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ: Ñëûøíî, à íå âèäíî.
Ñöåíà 3  ðûáàê ðàçáèâàåò ãîðøîê ñ ëàäàíîì è óãëåì, ïîñëå ÷åãî
äåâèöà ïàäàåò íà ïîë, à ëåøèé èñ÷åçàåò.
Ñèòóàöèè:
(1) âûïîëíåíèå ñàêðàëüíûõ äåéñòâèé: Ýòîò ñòàðèê ïðèãîòîâèë
ãîðøîê ñ óãëåì è áðîñèë ëàäàí, ãîðøîê ïðèêðûë. Êàê [...] îïÿòü ïàðà
çàòîïàëà, ñòàðèê è ðàçáèë ãîðøîê (âûïîëíåíèå ñàêðàëüíûõ äåéñòâèé
ïîæèëûì ðûáàêîì ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñèòóàöèÿ ñíÿòèÿ ðîäèòåëüñêîãî ïðîêëÿòèÿ, åãî ïðåîäîëåíèÿ);
(2) ïðîÿâëåíèå âèäèìîñòè: Ïîøåë ÷àä, óâèäàëè: â ýòîì ÷àäó óïàëà
æåíùèíà; È âûñêî÷èë îí [íå÷èñòàÿ ñèëà, ëåøèé];
(3) ñîïðîòèâëåíèå íå÷èñòîé ñèëû: Ãîëîñ êðè÷èò: Ñîæãó!
À ñäåëàòü íè÷åãî íå ìîæåò; Ñêîëüêî íè êðè÷àë, îíà áåç äâèæåíüÿ;
(4) çàùèòà îò íå÷èñòîé ñèëû: Ñòàðèê âåëåë âñå îêíà çàêðåñòèòü. Íà
æåí÷èíó êðåñò íàäåëè, îíà î÷íóëàñü;
(5) èñ÷åçíîâåíèå íå÷èñòîé ñèëû (â äàííîé ñêàçêå ýòà ñèòóàöèÿ
êîíòåêñòóàëüíî íå ðåàëèçóåòñÿ, ïðåäñòàâëåíà èìïëèöèòíî, òîãäà êàê
â äðóãèõ ðàññìîòðåííûõ òåêñòàõ ïîëó÷àåò ÿçûêîâîå âûðàæåíèå).
Ñöåíà 4  ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ ëåøåãî ïðîìûøëåííèêè ñ äåâèöåé
âîçâðàùàþòñÿ äîìîé.
Ñèòóàöèè:
(1) îñâîáîæäåíèå ãåðîèíè: Ñóäíî âûïðàâèëîñü (ñèìâîëè÷åñêîå
ïîñëåäñòâèå îñâîáîæäåíèÿ);
(2) âîçâðàùåíèå äîìîé: Ïðèåõàëè â Àðõàíãåëüñêî.
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Äàííûé ñöåíàðèé (óñëîâíî åãî ìîæíî íàçâàòü Æèçíü äåâóøêè âíå
ñåìüè) ÿâëÿåòñÿ òèïèçèðîâàííûì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âõîäÿùèå â íåãî
èíâàðèàíòíûå ñèòóàöèè ïîëó÷àþò ðàçëè÷íóþ ÿçûêîâóþ ðåàëèçàöèþ
â êàæäîé êîíêðåòíîé ñêàçêå Ïÿòèðå÷èÿ. Ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêèé
àíàëèç ëåêñåì, èñïîëüçîâàííûõ â îïèñàíèè ïðèâåäåííûõ âûøå ñöåí
è ñèòóàöèé, ïîçâîëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü çíà÷èìûå ýòíîêóëüòóðíûå ñìûñëû,
ðåãëàìåíòèðóþùèå ïîâåäåíèå æåíùèíû. Íàïðèìåð, ñèòóàöèè ïðîêëÿòèÿ
è ïîõèùåíèÿ àññîöèàòèâíî ñáëèæàþòñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè îá óõîäå
äåâóøêè èç ðîäèòåëüñêîãî äîìà, íå ñâÿçàííîì ñ áðàêîì. Ïðè îïèñàíèè ýòèõ
ñèòóàöèé ïîìèìî îñíîâíîãî ÿçûêîâîãî ìàðêåðà  ãëàãîëà ïðîêëåëè,
óïîòðåáëÿåòñÿ ñëîâîñî÷åòàíèå õóäîé ÷àñ ñ îòðèöàòåëüíîé êîííîòàöèåé
ïðèëàãàòåëüíîãî. Ñèòóàöèÿ ñîåäèíåíèÿ ñ íå÷èñòîé ñèëîé ðåàëèçóåòñÿ
ïóòåì àêòóàëèçàöèè ñåìû ïàäåíèå (â ýòîì ÷àäó óïàëà æåíùèíà), à òàêæå
ãëàãîëàìè ñãîðåòü, ïðîïàñòü, â çíà÷åíèè êîòîðûõ àêòóàëèçèðóåòñÿ ñåìà
èñ÷åçíîâåíèå âèäèìîñòè. Çäåñü èìïëèöèòíî ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ
î òîì, ÷òî íåäîïóñòèìàÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ äàííîãî ñîöèóìà, ñèòóàöèÿ íå
äîëæíà áûòü äîñòóïíà äëÿ ãëàç, òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîâíî èñêëþ÷àåòñÿ èç çîíû
âèäèìîñòè: [...] ïàðà ïëÿøåò. Ñëûøíî, à íå âèäíî.
Íåíîðìàòèâíîñòü ñèòóàöèè ïîëîæåíèÿ äåâóøêè âíå ñåìüè çàêðåïëÿåòñÿ òàêæå ñèìâîëè÷åñêèì çíà÷åíèåì ðÿäà ëåêñåì. Â ÷àñòíîñòè, ëåêñåìà
ãîðû, ÿâëÿþùàÿñÿ ïðîñòðàíñòâåííûì ñèìâîëîì, îáîçíà÷àåò ìåñòî îáèòàíèÿ
íå÷èñòîé ñèëû, â äàííîé ñêàçêå  ëåøåãî, óíåñøåãî äåâóøêó. Â èññëåäîâàíèÿõ À.À. Ïîòåáíè ñîäåðæèòñÿ ñëåäóþùàÿ èíòåðïðåòàöèÿ äàííîãî ñèìâîëà:
Ãîðû ñòåñíÿþò ñâîáîäó äâèæåíèÿ, çàòðóäíÿþò ïóòü, òàê ÷òî òðóäíûé ïóòü
ëåæèò íåïðåìåííî ÷åðåç ðåêè è ãîðû, îòòîãî ãîðû ïðîòèâîïîëàãàþòñÿ
ðàâíèíå êàê ñèìâîë íåâîëè, ãîðÿ. [...] Îòñþäà æèòü íà ãîðå  òóæèòü. Íà
îñíîâå ïðèìåðîâ èç ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ Ïîòåáíÿ äîêàçûâàåò, ÷òî
ñáëèæåíèå ãîðû è ãîðÿ îñíîâàíî, êàê áîëüøàÿ ÷àñòü ïîäîáíûõ ñáëèæåíèé,
íå íà ïóñòîé èãðå ñëîâàìè, à íà èçâåñòíîì âçãëÿäå íà ïðèðîäó7.
Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ âñåõ êîíòåêñòîâ, ôîðìèðóþùèõ ñöåíàðèé
Ñóäüáà, ó÷àñòü äåâóøêè, à òàêæå ñåìàíòè÷åñêîãî àíàëèçà äîìèíàíòíîé
ôîëüêëîðíîé ëåêñåìû äåâóøêà áûëè ðåêîíñòðóèðîâàíû ýòíè÷åñêè
öåííîñòíûå êóëüòóðíûå ñìûñëû, îòðàæàþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ æèòåëåé Ðóññêîãî Ñåâåðà íà÷àëà XX âåêà î ñåìåéíîì ñòàòóñå, ñîöèàëüíûõ ðîëÿõ
è ôóíêöèÿõ, ìîäåëÿõ äîïóñòèìîãî è íåäîïóñòèìîãî ïîâåäåíèÿ æåíùèíû.
Íàïðèìåð: âíå ðîäèòåëüñêîãî äîìà æèçíü äåâóøêè âîçìîæíà òîëüêî
7 À.À.

Ïîòåáíÿ, Ñèìâîë è ìèô â íàðîäíîé êóëüòóðå. Ñáîðíèê òðóäîâ, Ìîñêâà 2000, ñ. 91.
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â çàìóæåñòâå; äåâóøêà îáÿçàíà âûïîëíÿòü ðàñïîðÿæåíèÿ ñòàðøèõ ïî
âîçðàñòó; äåâóøêà íå èìååò ïðàâà äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî; æèçíü
áåç ñåìüè îáðåêàåò äåâóøêó íà âñåîáùåå îñóæäåíèå; òðóä  åå îñíîâíàÿ
îáÿçàííîñòü è ïîä.
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ðåçóëüòàòû ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîãî àíàëèçà
òèïèçèðîâàííûõ ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ è äîìèíàíòíûõ èìåí ìîãóò áûòü
ïðåäñòàâëåíû â ñëîâàðå îñîáîãî òèïà  ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîì ñëîâàðå
ôîëüêëîðíîãî ÿçûêà.
Ïîäîáíûé ñëîâàðü ìîæåò ñîäåðæàòü íåñêîëüêî âèäîâ èíôîðìàöèè:
â ïåðâóþ î÷åðåäü  ëèíãâèñòè÷åñêîãî è êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå óïîòðåáëåíèé ëåêñåìû â ïðåäåëàõ àíàëèçèðóåìîãî êîðïóñà òåêñòîâ, î íàëè÷èè
ôîíåòè÷åñêèõ, (îòðàæåííûõ ñîáèðàòåëåì òåêñòîâ ãðàôè÷åñêè), ãðàììàòè÷åñêèõ âàðèàíòîâ, î òèïîâîé ñî÷åòàåìîñòè ñî ñëîâàìè ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé
ðå÷è, î ôóíêöèîíèðîâàíèè ëåêñåìû â êà÷åñòâå îáúåêòà è/èëè ñóáúåêòà
äåéñòâèÿ, îá àññîöèàòèâíûõ ñâÿçÿõ ëåêñåìû, åå ñèìâîëè÷åñêèõ ñáëèæåíèÿõ,
ñëîâåñíûõ ðÿäàõ è ò.ä.
Êóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé îòäåëüíóþ
çîíó ñëîâàðíîé ñòàòüè, ñîäåðæàùåé êðàòêî ñôîðìóëèðîâàííûå êóëüòóðíûå
ñìûñëû, êîòîðûå áûëè ðåêîíñòðóèðîâàíû â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ñåìàíòèêè,
ñèìâîëèêè, ñèíòàãìàòè÷åñêèõ ñâÿçåé, ýòèìîëîãèè îïèñûâàåìîãî ñëîâà.
Ñ÷èòàåì, ÷òî â ëàêîíè÷íîì âèäå ñòàòüÿ ìîæåò òàêæå ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ
î ìèôîëîãè÷åñêèõ ñîîòâåòñòâèÿõ ëåêñåìû, óñòàíîâëåííûõ â ðåçóëüòàòå
áîëåå ãëóáîêîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â ñòðóêòóðó ôîëüêëîðíîãî òåêñòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, â ÷àñòíîñòè  ìåòîäèê
ôðåéìîâîãî è ñèòóàòèâíîãî àíàëèçîâ.
Íåîáõîäèìûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå âêëþ÷åíèå â ñëîâàðíóþ ñòàòüþ
ñïðàâî÷íûõ ñâåäåíèé ýòíîãðàôè÷åñêîãî è èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå îïåðàöèîíàëüíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèò óêàçàíèÿ íà
òåêñòîâóþ áàçó èññëåäîâàíèÿ, òåððèòîðèþ áûòîâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ (èëè
ïðîèçâåäåíèé), ñâåäåíèÿ î ñêàçèòåëÿõ: î òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ, ïîëå,
âîçðàñòå, îñîáåííîñòÿõ ñêàçèòåëüíîé ìàíåðû, êîòîðàÿ ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ
â òî÷íîì ñëåäîâàíèè äðåâíåìó ñþæåòó, èñïîëüçîâàíèþ èìïðîâèçàöèé,
íàëè÷èþ ñîâðåìåííûõ àëëþçèé è ò.ä.
Ïîìèìî ðåøåíèÿ âîïðîñà îá îáùåé ñòðóêòóðå ñëîâàðíîé ñòàòüè ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ôîëüêëîðíîé ëåêñèêîãðàôèè íàïðàâëåíû
íà ïîèñêè îïòèìàëüíûõ ñïîñîáîâ îðãàíèçàöèè ðåçóëüòàòîâ ÿçûêîâûõ
èññëåäîâàíèé. Îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ëåêñèêîãðàôè÷åñêîãî
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îïèñàíèÿ äîìèíàíòíûõ ôîëüêëîðíûõ èìåí ïðåäñòàâëÿåòñÿ êëàñòåðíûé
ñïîñîá. Êàê îòìå÷àåò À.Ò. Õðîëåíêî, êàæäûé ôðàãìåíò ôîëüêëîðíîé
êàðòèíû ìèðà ðåïðåçåíòèðóåòñÿ îïðåäåëåííîé ñîâîêóïíîñòüþ ëåêñåì
ðàçëè÷íîé ÷àñòåðå÷íîé ïðèíàäëåæíîñòè, êîòîðûå ñåìàíòè÷åñêè è/èëè
ôóíêöèîíàëüíî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé8. Ýòîò íàáîð è ïîëó÷èë íàçâàíèå
êëàñòåðà.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ôîðìèðîâàíèå êëàñòåðîâ ïîçâîëÿåò ñèñòåìàòèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ â ðåçóëüòàòå ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîãî
àíàëèçà ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ. Èññëåäîâàòåëüñêàÿ öåííîñòü êëàñòåðîâ
çàêëþ÷àåòñÿ â âîçìîæíîñòè èõ ñîïîñòàâëåíèÿ, êîòîðîå ìîæåò ïðîèñõîäèòü
â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèÿõ: 1) íà ìàòåðèàëå ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ ðàçëè÷íûõ æàíðîâ; 2) íà ìàòåðèàëå òåêñòîâ, çàïèñàííûõ â ðàçíûõ ðàéîíàõ
â ïðåäåëàõ îäíîé àðõàè÷åñêîé çîíû; 3) íà ìàòåðèàëå ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ
ðàçíûõ íàðîäîâ è äð.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ ñîïîñòàâëåíèÿ ìîãóò áûòü íàçâàíû ñòåïåíü
÷àñòîòíîñòè óïîòðåáëåíèÿ òåõ èëè èíûõ ôîëüêëîðíûõ ëåêñåì, ñâîåîáðàçèå
êîíöåïòóàëèçàöèè îäíîãî è òîãî æå îáúåêòà, íàëè÷èå ñïåöèôè÷íûõ
íàöèîíàëüíûõ èëè ýòíè÷åñêèõ äîìèíàíòíûõ ëåêñåì, îñîáåííîñòè èõ
ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû è ñèìâîëèçàöèè, îñîáåííîñòè êîííîòàöèè
ôîëüêëîðíûõ èìåí, ñî÷åòàåìîñòíûå ñâîéñòâà ëåêñåìû, õàðàêòåð ñèíòàãìàòè÷åñêèõ ñâÿçåé ñëîâ â ôîëüêëîðíîì òåêñòå è äð.9
Ïîíèìàíèå êëàñòåðà êàê ñåãìåíòà íåêîåãî èíôîðìàöèîííîãî
ïðîñòðàíñòâà (íàïðèìåð, òåêñòà), âû÷ëåíÿåìîãî íà òîì èëè èíîì îñíîâàíèè10, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êëàñòåðû ìîãóò áûòü ñôîðìèðîâàíû è äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà òèïèçèðîâàííûõ ìîäåëåé
ïîâåäåíèÿ è ñîîòíîñèìûõ ñ íèìè äîìèíàíòíûõ ôîëüêëîðíûõ ëåêñåì.
Ñ ýòîé öåëüþ ïðåäëàãàåì îñîáûé ñïîñîá îðãàíèçàöèè êëàñòåðà, êîòîðûé
îòðàæàë áû âíóòðåííèå êîãíèòèâíûå ñâÿçè ñëîâ. Ïîõîæèé ïðèíöèï îïèñàí
â ðàáîòàõ Ã.Â. Ãàôàðîâîé, Ò.À. Êèëüäèáåêîâîé, ðàáîòàþùèõ íàä ñîñòàâëåíèåì ôóíêöèîíàëüíî-êîãíèòèâíîãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà. Êîãíèòèâíûå
ñâÿçè ìîãóò âêëþ÷àòü 1) êîíöåïòóàëüíóþ (ïîíÿòèéíóþ) õðîíîëîãèþ
(ðîäèòüñÿ  æèòü  óìåðåòü; ó÷èòü  çíàòü  çàáûòü  âñïîìíèòü);
2) ôóíêöèîíàëüíî-êîãíèòèâíóþ äåðèâàöèþ è ðàñùåïëåíèå êîíöåïòà

8
9
10

À.Ò. Õðîëåíêî, Ëèíãâîêóëüòóðîâåäåíèå, Êóðñê 2001, ñ. 161.
Ibidem, ñ. 169.
Ibidem, ñ. 163.
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(áûòèå  ñóáúåêò, ëîêàëüíîñòü; îáúåêò  ïàðòíåð, òåìïîðàëüíîñòü è äð.)11.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðóêòóðà êëàñòåðà ìîæåò áûòü ñëåäóþùåé.
1. Öåíòðàëüíîå ñëîâî êëàñòåðà  äîìèíàíòíîå ôîëüêëîðíîå èìÿ,
îáîçíà÷àþùåå ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî â ðàìêàõ ðàññìàòðèâàåìîé
ìîäåëè ïîâåäåíèÿ.
2. Êîãíèòèâíûå ñòåðæíè êëàñòåðà  ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå ïîíÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ õðîíîëîãè÷åñêèìè, ïðîñòðàíñòâåííûìè, îíòîëîãè÷åñêèìè
ïðåäñòàâëåíèÿìè.
3. Ñòðóêòóðíûå ÷àñòè êëàñòåðà  ñîâîêóïíîñòü ëåêñåì ðàçëè÷íîé
÷àñòåðå÷íîé ïðèíàäëåæíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ öåíòðàëüíûì ñëîâîì
òåìàòè÷åñêè, àññîöèàòèâíî, íà îñíîâå ñèìâîëè÷åñêîãî ñáëèæåíèÿ, òî åñòü
íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ ñèòóàòèâíûõ è ñöåíàðíûõ îòíîøåíèé (íàïðèìåð,
äîìèíàíòíîå èìÿ äåâóøêà ñèòóàòèâíî ñâÿçàíî ñ ëåêñåìàìè ñàäèòü
(âûøèâàòü), âàðèòü, ïå÷ü, ñîáèðàòü (òèïè÷íûå äåéñòâèÿ ñóáúåêòà),
ñöåíàðíî  ñî ñëîâàìè äîì, äâîðåö, ÷èñòî ïîëå (ìåñòî íàõîæäåíèÿ),
ñóäåíûøêî (ñðåäñòâî ïåðåìåùåíèÿ â ïðåäåëàõ ñêàçî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà)
è ò.ä. Äàííàÿ ÷àñòü êëàñòåðà ìîæåò ñîäåðæàòü ýòíè÷åñêè ìàðêèðîâàííóþ
èíôîðìàöèþ î âíåøíîñòè, ïîâåäåíèè, ïîñòóïêàõ, ôóíêöèÿõ, ñîöèàëüíûõ
ðîëÿõ ñóáúåêòà, âûÿâëåííóþ â õîäå àíàëèçà äîìèíàíòíûõ èìåí è ìîäåëåé
ïîâåäåíèÿ.
Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáîçíà÷åíèé âðåìåíè è ìåñòà â êà÷åñòâå
êîãíèòèâíûõ ñòåðæíåé, ñòðóêòóðèðóþùèõ êëàñòåð, îáóñëîâëåíà äîñòàòî÷íî
÷åòêîé è åäèíîîáðàçíîé îðãàíèçàöèåé ñêàçî÷íûõ ñþæåòîâ ñ õðîíîëîãè÷åñêîé è ïðîñòðàíñòâåííîé òî÷åê çðåíèÿ. Äëÿ ïðèìåðà îáðàòèìñÿ ê ìîäåëè
ïîâåäåíèÿ Æåíñêàÿ ñóäüáà, ó÷àñòü. Àíàëèç ïðîçàè÷åñêèõ ôîëüêëîðíûõ
òåêñòîâ Ïÿòèðå÷èÿ îêàçàë, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå ñêàçî÷íûå ïîâåñòâîâàíèÿ
î æèçíåííîì ïóòè äåâóøêè è æåíùèíû êîìïîçèöèîííî îäíîðîäíû.
Â ðåçóëüòàòå íàìè âûÿâëåí îáùèé òèïèçèðîâàííûé ñöåíàðèé æåíñêîé
ñóäüáû, âêëþ÷àþùèé îáîçíà÷åíèÿ âðåìåííûõ ïàðàìåòðîâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ïðîñòðàíñòâåííûõ îðèåíòèðîâ, òî åñòü ïåðèîäîâ æèçíè è ìåñò
íàõîæäåíèÿ äåâóøêè, æåíùèíû â ïðåäåëàõ ñêàçî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà.
Â êðàòêîì âèäå îí ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí ñëåäóþùèì îáðàçîì:
 Ðîæäåíèå, ìëàäåí÷åñòâî, äåòñòâî (âðåìåííîé ïàðàìåòð)  Íàõîæäåíèå
â ðîäèòåëüñêîì äîìå (ïðîñòðàíñòâåííûé ïàðàìåòð);
 Þíîñòü (ïåðèîä ñâàòîâñòâà è âûáîðà æåíèõà)  Íàõîæäåíèå
â ðîäèòåëüñêîì äîìå;
11 Ã.Â.Ãàôàðîâà, Ò.À. Êèëüäèáåêîâà, Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ïðèíöèïû ñîñòàâëåíèÿ
ôóíêöèîíàëüíî-êîãíèòèâíîãî ñëîâàðÿ, Óôà 2003, ñ. 301.
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 Ïåðèîä âíå áðàêà (âûíóæäåííûé óõîä èç ñåìüè)  Íàõîæäåíèå çà
ïðåäåëàìè ðîäèòåëüñêîãî äîìà, «ó ÷óæèõ» (ñþæåòíûå âàðèàíòû 
ñèìâîëè÷åñêîå íàõîæäåíèå çà ñèíèì ìîðåì, ó åãè-áàáû, ó áàáóøêèçàäâîðåíêè è ò.ä.);
 Ñâàäüáà, ïåðèîä çàìóæåñòâà  Íàõîæäåíèå â äîìå ìóæà;
 Âäîâñòâî (â åäèíè÷íûõ ñêàçêàõ).
Îòìåòèì, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñêàçîê ñöåíàðèé æåíñêîé ñóäüáû
âêëþ÷àåò ïåðèîäû ðîæäåíèÿ, ìëàäåí÷åñòâà è äåòñòâà, ñâàòîâñòâà è ñâàäüáû,
ïîñëå ÷åãî äåéñòâèå ïåðåñòàåò ðàçâèâàòüñÿ. Â ýòèõ ñêàçêàõ ñîäåðæàòñÿ
îïèñàíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå è ñàêðàëüíûõ, ñèìâîëè÷åñêèõ, êîòîðûå
äîëæíû îñóùåñòâèòü ãåðîèíÿ èëè ãåðîé-ñïàñèòåëü äëÿ äîñòèæåíèÿ
íàèëó÷øåãî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîëüêëîðíîãî çíàíèÿ, ïîëîæåíèÿ â ñîöèóìå 
çàìóæåñòâà.
Ðÿä ñêàçî÷íûõ ñþæåòîâ ñâÿçàí ñ æèçíüþ æåíùèíû ïîñëå ñâàäüáû. Êàê
ïðàâèëî, ôîëüêëîðíûå òåêñòû ñ òàêèì ñþæåòîì íå îõâàòûâàþò õðîíîëîãè÷åñêè áîëåå ðàííèõ ïåðèîäîâ è ÿâëÿþòñÿ ìàòåðèàëîì äëÿ ðåêîíñòðóêöèè
êóëüòóðíûõ ñìûñëîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïðåäåëåíèåì ìåñòà æåíùèíû
â ñåìåéíîé èåðàðõèè, ñî ñïîñîáàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóæåì, äåòüìè,
ñâåêðîâüþ, ñ äðóãèìè ðîäñòâåííèêàìè, à òàêæå ñ ÷óæèìè ëþäüìè. Âñå ýòè
ñâåäåíèÿ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â êëàñòåðå, à çàòåì  â ñæàòîì âèäå
â ëåêñèêîãðàôè÷åñêîì îïèñàíèè öåíòðàëüíîãî ñëîâà  äîìèíàíòíîãî
ôîëüêëîðíîãî èìåíè è äðóãèõ ôîëüêëîðíûõ ëåêñåì, âõîäÿùèõ â êëàñòåð.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè ôîðìèðîâàíèè ñëîâàðíîé ñòàòüè
ìîæåò áûòü ñëåäóþùåé:
1) âûÿâëåíèå òèïè÷íûõ, ïîâòîðÿþùèõñÿ âî ìíîãèõ òåêñòàõ ôîëüêëîðíûõ
òåì, (áðà÷íûé âûáîð, çàìóæåñòâî, ïîèñêè ñ÷àñòüÿ è ò.ä.);
2) àíàëèç ñåìàíòèêè, ñèìâîëèêè, ïðàãìàòè÷åñêîé ôóíêöèè, ýòèìîëîãèè
äîìèíàíòíûõ ôîëüêëîðíûõ èìåí, ñâÿçàííûõ ñ âûÿâëåííûìè òåìàìè;
3) êîíñòðóèðîâàíèå è îïèñàíèå òèïèçèðîâàííûõ ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ,
ñâÿçàííûõ ñ âûÿâëåííûìè òåìàìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîãíèòèâíûõ ìåòîäèê
ñèòóàòèâíîãî è ôðåéìîâîãî àíàëèçîâ;
4) ïðåäñòàâëåíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ â âèäå êëàñòåðîâ: ìèêðîêëàñòåðîâ, ðåïðåçåíòèðóþùèõ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ, âûÿâëåííóþ íà ìàòåðèàëå
îäíîãî ïðîèçâåäåíèÿ; è ìàêðîêëàñòåðîâ, îáúåäèíÿþùèõ ðåçóëüòàòû àíàëèçà
îïðåäåëåííîãî êîðïóñà ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ (ýòî ìîãóò áûòü òåêñòû îäíîãî
æàíðà èëè òåêñòû ðàçíûõ æàíðîâ, çàïèñàííûå íà îäíîé òåððèòîðèè);
5) ôîðìèðîâàíèå ñëîâàðíûõ ñòàòåé, îïèñûâàþùèõ âõîäÿùèå â êëàñòåð
ëåêñåìû è âñå àêòóàëüíûå ñâÿçè ìåæäó íèìè.
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Òàêèì îáðàçîì, â íàøåì èññëåäîâàíèè ïîä êëàñòåðîì ïîíèìàåòñÿ
ñîâîêóïíîñòü äîìèíàíòíûõ ôîëüêëîðíûõ èìåí (èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ),
à òàêæå ñëîâ äðóãèõ ÷àñòåé ðå÷è, îáúåäèíÿþùèõñÿ íà îñíîâå òåìàòè÷åñêîé
è àññîöèàòèâíîé áëèçîñòè è îñîáûì îáðàçîì ãðóïïèðóþùèõñÿ ñ ó÷åòîì
êîãíèòèâíûõ ñâÿçåé ìåæäó ïîíÿòèÿìè, êîòîðûå îáîçíà÷àþòñÿ ýòèìè
ñëîâàìè. Â ðåçóëüòàòå êëàñòåð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîåîáðàçíóþ âûæèìêó
èç ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîãî è êîãíèòèâíîãî àíàëèçîâ äîìèíàíòíûõ
ôîëüêëîðíûõ èìåí è ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ è ñëóæèò ìàòåðèàëîì äëÿ èõ
ëåêñèêîãðàôè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, âêëþ÷àþùåãî îïèñàíèå ýòíîêóëüòóðíîé èíôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ êëþ÷åâûìè ëåêñåìàìè.
Â çàêëþ÷åíèè îòìåòèì, ÷òî ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé ôîëüêëîðíîé
ëåêñèêîãðàôèè ïîêàçûâàåò, ÷òî ñëîâàðè, ó÷èòûâàþùèå âçàèìîñâÿçè ÿçûêà
ôîëüêëîðà è òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû, äàþò ó÷åíûì ðàçíûõ
íàïðàâëåíèé: ÿçûêîâåäàì, ôîëüêëîðèñòàì, ýòíîãðàôàì, êóëüòóðîëîãàì
è ò.ä.  äîñòîâåðíûé è ñèñòåìàòèçèðîâàííûé ìàòåðèàë äëÿ èññëåäîâàíèé
ýòíè÷åñêîé ìåíòàëüíîñòè, ñïîñîáîâ âîñïðèÿòèÿ ìèðà ðàçíûìè íàðîäàìè.
Streszczenie
Analiza leksykograficzna dominuj¹cych nazw oraz modeli zachowawczych w folklorze
Niniejszy artyku³ powiêcony jest zagadnieniom etnolingwistycznego badania jêzyka folkloru
i leksykograficznej prezentacji jego wyników. Przedstawiono w nim metody analizy leksykalnych
jednostek folklorystycznych, ukierunkowanych na ujawnienie typowych sensów kulturalnych przekazywanych wyrazowo; rozpatrywane s¹ mo¿liwe rodki utrwalenia tych wiadomoci w s³owniku
jêzyka folklorystycznego.

Summary
The lexicographical description of prevailing names and typical behavior models in folklore
This article is devoted to questions of ethno-linguistic research of the language and of lexicographical introducing of its outcomes. Particularly, the author considers methods of the folklore vocabulary
analysis with the purpose of the exposing of representative cultural meaning conveyed by a word.
Possibilities to fix the come out data in the folklore language dictionary of a culturology kind are also
the subject of this research..
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1. Ââåäåíèå
Â äàííîé ñòàòüå íà ìàòåðèàëå ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
èçìåíåíèÿ ñåìàíòè÷åñêèõ è ñòèëèñòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ëåêñåì, ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷èÿìè â èõ ìîðôîíîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå. Ôóíêöèîíàëüíî-äèíàìè÷åñêèé ïîäõîä ê îïèñàíèþ ÿçûêîâûõ èçìåíåíèé, îïðåäåëÿåìûõ
âîçäåéñòâèåì ìîðôîíîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà íà âñåõ çíàêîâûõ óðîâíÿõ
ÿçûêà, ïðåäïîëàãàåò âûÿâëåíèå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó ãðàììàòè÷åñêèì
è ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèì óðîâíÿìè. Ïðè ñîñòàâëåíèè ñòðóêòóðíîãî îïèñàíèÿ íåîáõîäèì àíàëèç çíà÷èìîãî ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ìîðôåì ðàçëè÷íûõ
êëàññîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ í à ë è ÷ è ÿ èëè î ò ñ ó ò ñ ò â è ÿ äèêòóåìîãî íîðìîé
òðàäèöèîííîãî (èñòîðè÷åñêîãî) ÷åðåäîâàíèÿ íà ìîðôåìíîì øâå â ñëîâîèçìåíèòåëüíîé èëè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé ïàðàäèãìå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
ñåìàíòè÷åñêè çíà÷èìûì. Îòñóòñòâèå èëè íàëè÷èå â ôîðìàëüíîé ñòðóêòóðå
ëåêñåìû òîãî èëè èíîãî òèïà ìîðôîíîëîãè÷åñêîãî ÷åðåäîâàíèÿ îïðåäåëÿåò
âîçíèêíîâåíèå âàðèàíòîâ ÿçûêîâûõ åäèíèö, ñïîñîáñòâóþùóþ ïîÿâëåíèþ
ó ñëîâà èëè ñëîâîôîðìû íîâûõ ãðàììàòè÷åñêèõ è ëåêñè÷åñêèõ çíà÷åíèé
è êîííîòàöèé.
Ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ äèàõðîíè÷åñêîãî àíàëèçà ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü
ôóíêöèîíàëüíî-òèïîëîãè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó ãðàììàòè÷åñêîé âàðèàòèâíîñòè ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ òàêæå â ïðàãìàòè÷åñêîì
àñïåêòå: ñ ó÷åòîì îáëàñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äàííûõ åäèíèö â ñâÿçè
ñ ïåðåõîäîì èç îäíîé ñôåðû óïîòðåáëåíèÿ â äðóãóþ.
Êàê èçâåñòíî, â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ äåéñòâóåò òåíäåíöèÿ ê óñòðàíåíèþ
ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ÷åðåäîâàíèé1. Â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ýòîé òåíäåíöèè
èñõîäíàÿ îñíîâà ëåêñåìû âñëåäñòâèå óñòðàíåíèÿ ãðàììàòè÷åñêîãî ÷åðåäî1 W. Mañczak, Tendences générales des changements analogiques, Lingua 1958, ¹ 7,
ñ. 298325, 387420; Ñ. Á. Áåðíøòåéí, Î÷åðê ñðàâíèòåëüíîé ãðàììàòèêè ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ.
×åðåäîâàíèÿ. Èìåííûå îñíîâû, Ìîñêâà 1974.
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âàíèÿ íà ãðàíèöå ìîðôåì ïðè ñëîâîèçìåíåíèè èëè äåðèâàöèè îñòàåòñÿ
íåèçìåííîé, ÷òî ýêîíîìèò ðå÷åâûå óñèëèÿ ãîâîðÿùåãî. Â äàííîé ñòàòüå
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñåìàíòè÷åñêèé ñïîñîá óñòðàíåíèÿ ÷åðåäîâàíèé. Ñåìàíòè÷åñêèì ñïîñîáîì óñòðàíåíèÿ ÷åðåäîâàíèé ìû íàçûâàåì òàêîé ñïîñîá
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ðå÷è ãðàììàòè÷åñêèõ âàðèàíòîâ ëåêñåì, êîãäà îáå
ñëîâîôîðìû: ñëîâîôîðìà ïåðâè÷íàÿ, â îñíîâå êîòîðîé ÷åðåäîâàíèå
ñîõðàíåíî è èñòîðè÷åñêè îáóñëîâëåíî, è ñëîâîôîðìà âòîðè÷íàÿ, áåç
÷åðåäîâàíèÿ â îñíîâå, ñîõðàíÿþòñÿ â ÿçûêå, íî ïðèîáðåòàþò ðàçëè÷èå
â çíà÷åíèè. Ïðè ýòîì îäíà èç íèõ ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíîå çíà÷åíèå èëè
îêàçûâàåòñÿ ñòèëèñòè÷åñêè êîííîòèðîâàíà: ñð. ðóññê. L. sg. çóáû  çóáüÿ,
â ëåñó  â ëåñå; ïîëüñê. N. pl. Polacy  Polaki etc. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìîæíî
ãîâîðèòü î ÿâëåíèÿõ ëåêñèêàëèçàöèè ãðàììàòè÷åñêîé ñåìàíòèêè. Íèæå
ðàññìîòðèì êîíêðåòíûå ïðèìåðû.

2. Ëåêñèêî-ñòèëèñòè÷åñêàÿ êîííîòàöèÿ
ñóáñòàíòèâíûõ ñëîâîôîðì
Ñîñòîÿíèå ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ÷åðåäîâàíèé â ñëîâîèçìåíèòåëüíûõ
ïàðàäèãìàõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ìû ðàññìàòðèâàåì íà ôîíå ðåêîíñòðóèðîâàííûõ
ïðàñëàâÿíñêèõ ôîðì. Ýòè ôîðìû îïðåäåëÿþòcÿ êàê ïåðâè÷íûå â ñîïîñòàâëåíèè ñ âòîðè÷íûìè, ðàçâèâøèìèñÿ â ñîâðåìåííûõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ
è äèàëåêòàõ. Ïðè ñîïîñòàâëåíèè îêàçûâàåòñÿ î÷åâèäíûì ôàêò îòñóòñòâèÿ
÷åðåäîâàíèé â îñíîâàõ òåõ ñëîâîôîðì, ãäå îíè áûëè îáóñëîâëåíû
èñòîðè÷åñêè. Ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå ïðåæäå âñåãî òàêèå ÷åðåäîâàíèÿ,
êàê ÷åðåäîâàíèÿ çàäíåÿçû÷íûõ ñîãëàñíûõ ñ çóáíûìè (è ñîîòâåòñòâóþùèå
èì ÷åðåäîâàíèÿ òâåðäûõ/ìÿãêèõ ñîãëàñíûõ íà ãðàíèöå ìîðôåì), à òàêæå
÷åðåäîâàíèÿ ãëàñíîãî ñ íóëåì çâóêà â çàâèñèìîñòè îò ñèëüíîé èëè ñëàáîé
ïîçèöèè ïðàñëàâÿíñêîãî ðåäóöèðîâàííîãî ãëàñíîãî è ÷åðåäîâàíèÿ ñ ðàñøèðåíèåì îñíîâû â ïàðàäèãìàõ íà ñîãëàñíûé.
Âî âñåõ ñîâðåìåííûõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ â ïàäåæíûõ ôîðìàõ,
âîñõîäÿùèõ ê ïðàñëàâÿíñêèì ñëîâîôîðìàì ñ ÷åðåäîâàíèÿìè â îñíîâå,
íàáëþäàåòñÿ ðàçâèòèå âàðèàíòîâ. Êàê ïðàâèëî, îäèí èç ïàäåæíûõ
âàðèàíòîâ ñîõðàíÿåò ÷åðåäîâàíèå â îñíîâå, à äðóãîé òàêîãî ÷åðåäîâàíèÿ íå
ñîõðàíÿåò. Íàáëþäàÿ îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âàðèàíòîâ ñ ÷åðåäîâàíèÿìè â îñíîâå è áåç ÷åðåäîâàíèÿ, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ðàçâèòèå
ó èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ äîïîëíèòåëüíûõ çíà÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðîì
îäíîãî èëè äðóãîãî òèïà ïàäåæíûõ ôëåêñèé.

Ðîëü ìîðôîíîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà â îáîãàùåíèè ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà ÿçûêà
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Â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå óïîòðåáëåíèå ôëåêñèè L. sg. -å èëè -ó
â ïàðàäèãìå ñóùåñòâèòåëüíûõ ìóæñêîãî ðîäà (1-ãî ñóáñòàíòèâíîãî ñêëîíåíèÿ)
ñâÿçàíî ñ ïàäåæíûì (ãðàììàòè÷åñêèì) è/èëè ñòèëèñòè÷åñêèì ðàçëè÷èåì
â çíà÷åíèè. Á.À. Óñïåíñêèé óòâåðæäàåò, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå åñòü äâà
ïðåäëîæíûõ ïàäåæà2. Îïðåäåëåííàÿ ãðóïïà ñóùåñòâèòåëüíûõ â ñî÷åòàíèè
ñ ïðåäëîãàìè â è íà îáðàçóåò ôîðìû ñ ôëåêñèåé -ó â ñîáñòâåííî
ëîêàòèâíîì çíà÷åíèè, ïðèîáðåòàþùåì äîïîëíèòåëüíûå àäâåðáèàëüíûå
çíà÷åíèÿ: íà áåðåãý, êðóãý, áîêý, íà âèäý, õîäý, áåãý, âåêý; â (âî) êðóãý, ëåñý,
æèðý, ëüäó, ìõó, ïóõý, ïîëêý, ãëàçý è ò.ä. Ñîãëàñíî ñòàðîé íîðìå
ñóùåñòâèòåëüíûå, çàâèñÿùèå îò ãëàãîëîâ òèïà ãîðåâàòü, ñêîðáåòü, ñêó÷àòü,
òîñêîâàòü èëè îò ñîîòâåòñòâóþùèõ îòãëàãîëüíûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ,
ïðèíèìàëè ôîðìó L.: òîñêîâàòü ïî äîìå. Â ñîâðåìåííîì ÿçûêå íîðìîé
ÿâëÿåòñÿ D.: ñêó÷àòü ïî äîìó, òîñêà ïî ñûíó. Òåíäåíöèÿ ê óñòðàíåíèþ
÷åðåäîâàíèé ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðåäïî÷òåíèè â L. sg. ôîðìû ñ ôëåêñèåé -ó,
óñòðàíÿþùåé ÷åðåäîâàíèå â îñíîâå. Â îäíîì ñëó÷àå òàêèå ôîðìû
îöåíèâàþòñÿ êàê ðàçãîâîðíî-ïðîñòîðå÷íûå: â îòïóñêý, â öåõý, â óãîëêý,
â øåëêý, â òåðåìý, ñð. òàêæå äèàë. L. sg. â ãîðîäý, íà îñòðîâý, â îòëè÷èå îò
íåéòðàëüíûõ: â óòïóñêå, â öéõå, â óãîëêé, â ø¸ëêå, â òéðåìå. Â äðóãîì
ñëó÷àå ôîðìû ñ ôëåêñèåé -å îöåíèâàþòñÿ êàê óñòàðåâøèå: íà áéðåãå, ñíéãå,
âóçå, âáëå; â áäå, áðéäå, ãðóáå, â îòëè÷èå îò íåéòðàëüíûõ: íà áåðåãý, íà
ñíåãý, íà âîçý, íà âîëý, â àäý, â áðåäý, â ãðîáý. Âûáîð ôîðìû ìîæåò áûòü
òàêæå ñâÿçàí ñ óïîòðåáëåíèåì ëåêñåìû â ñîñòàâå ôðàçåîëîãèçìà èëè
òåðìèíà, â ñîñòàâå èìåíè ñîáñòâåííîãî: íà êðóòîì ÿðý è â Áàáüåì ÿðå,
â íàøåì ñàäý è â Âèøíåâîì ñáäå ×åõîâà, â êðýãå (Â êðóãå ïåðâîì 
íàçâàíèå ðîìàíà À. Ñîëæåíèöûíà) /â êðóãý (äðóçåé).
Ëèêâèäàöèÿ ÷åðåäîâàíèÿ â èñõîäíîé îñíîâå ïðåäñòàâëåíà â ôîðìå N. pl.
(ñ îáÿçàòåëüíîé àêöåíòèðîâàííîé ôëåêñèåé): ñíåã  ñíåãá, ñð. óñòàðåâøåå,
ïîýòè÷åñêîå ñíéãè. Ñ ÿâëåíèåì ëèêâèäàöèè ÷åðåäîâàíèÿ ñâÿçàíà îöåíêà
ôîðìû êàê äèàëåêòíîé (ïðîñòîðå÷íîé) èëè ñïåöèàëüíîé, ñâîéñòâåííîé
ïðîôåññèîíàëüíûì æàðãîíàì: öåõ  öåõè/öåõá, ómïóñê  óòïóñêè/îòïóñêá,
êóëåð  êóëåðû/êîëåðá. Îñîáûå ôîðìû ïðåäñòàâëåíû âî ôðàçåîëîãè÷åñêèõ
ñî÷åòàíèÿõ: ðýêè â áóêè (ïðè íîðìàòèâíîì áîêá), â êîè-òî âéêè, íà âéêè
âå÷íûå, âî âéêè âåêîâ (ïðè íåéòðàëüíîì âåêá). Ðàçëè÷íûå çíà÷åíèÿ
ðàçâèëèñü â âàðèàíòàõ N. pl. êîëéíè/êîëéíà (â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå ôîðìû
îöåíèâàëèñü êàê äóáëåòíûå). Ôîðìà N. pl. êîëéíè îïðåäåëÿåò ÷àñòü íîãè,
2 Á. À. Óñïåíñêèé, Çàìå÷àíèÿ î âòîðîì ïðåäëîæíîì ïàäåæå, [â:] ×àñòü è öåëîå â ðóññêîé ãðàììàòèêå, Ìîñêâà 2004, ñ. 63110.
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â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ñóñòàâ, ñîåäèíÿþùèé áåäðî è ãîëåíü, ìåñòî ñãèáà
íîãè, ôîðìà êîëéíà óïîòðåáëÿåòñÿ â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè: êîëéíà òðóáû
÷àñòü ëîìàíîé ëèíèè, èäóùåé îò îäíîãî ñãèáà äî äðóãîãî, êîëéíî
ñîëîâüèíîé ïåñíè çàêîí÷åííûé ìîòèâ â ìóçûêàëüíîé èìïðîâèçàöèè.
Ðàçëè÷èå â çíà÷åíèÿõ âûñòóïàåò òàêæå â âàðèàíòàõ ñëîâîôîðì âåðõá àíò.
íèçû, íàðóæíàÿ ÷àñòü, ëèöåâàÿ ñòîðîíà îäåæäû, îáóâè è âåðõú âûñøèå
ðóêîâîäÿùèå êðóãè îáùåñòâà, âíåøíèå, ïîâåðõíîñòíûå ñòîðîíû êàêîé-ë.
îáëàñòè çíàíèÿ, ìåõá øêóðà ïóøíîãî çâåðÿ, âîëîñÿíîé ïîêðîâ
æèâîòíîãî, øåðñòü è ìåõú ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ íàãíåòàíèÿ âîçäóõà.
Ñëó÷àè ñîõðàíåíèÿ ÷åðåäîâàíèé â îòäåëüíûõ ôîðìàõ ñâÿçàíû
ñ ñóùåñòâîâàíèåì â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå ôóíêöèîíàëüíî-ñòèëèñòè÷åñêîé ãðóïïû ñòàðîñëàâÿíñêîé êíèæíîé ëåêñèêè è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ
åäèíèö. Â ïðîèçâåäåíèÿõ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû ñ öåëüþ àðõàèçàöèè
èñïîëüçóþòñÿ ôîðìû çâàòåëüíîãî ïàäåæà ñ ÷åðåäîâàíèåì: ñòàð÷å, ÷åëîâå÷å,
îò÷å, ïðèäàþùèå êîììóíèêàòèâíîé ñèòóàöèè â ðàçãîâîðíîé ðå÷è îòòåíîê
èðîíèè. Ñð. òàêæå ìåæäîìåòèå Áîæå!/Áîæå ìîé!. Â ôîðìå L. pl.: íà âîçäóñåõ,
òåìíà âîäà âî îáëàöåõ, ïîãèáîøà àêè îáðè è äð.
Â áåëîðóññêîì ÿçûêå ïðè ïîìîùè âàðèàíòíûõ ôîðì ðàçëè÷àþòñÿ
îìîíèìû: N. sg. ðîã, L. sg. íà ðîãó (âóë³öû)  íà ðîçå (æûâ¸ëû).
Â ïîëüñêîì ÿçûêå â çàâèñèìîñòè îò çíà÷åíèÿ, âûáèðàþòñÿ ôîðìû
ñ ÷åðåäîâàíèåì â îñíîâå è áåç íåãî: ñð. N. pl. Czechy, W³ochy, Wêgry íàçâàíèÿ
ãîñóäàðñòâ  Czesi, W³osi, Wêgrzy ïðåäñòàâèòåëè òèòóëüíûõ íàöèé äàííûõ
ãîñóäàðñòâ; îäíàêî L. pl.: we W³oszech (ale we W³ochach dzielnica Warszawy), na Wêgrzech, w Niemczech, óñò. Prusy  w Prusiech è o W³ochach,
Wêgrach, Niemcach  åñëè ðå÷ü èäåò î ïðåäñòàâèòåëÿõ íàðîäîâ; ñð. òàêæå
G. pl. ñ íóëåâîé àëüòåðíàöèåé â îñíîâå è áåç íåå: Republika Federalna Niemiec
 nie ma Niemców. Ôîðìû ñóùåñòâèòåëüíûõ ìóæñêîãî ðîäà â N. pl. èìåþò
ïåéîðàòèâíûé îòòåíîê èëè ïðèîáðåòàþò îòðèöàòåëüíóþ êîííîòàöèþ ïðè
óïîòðåáëåíèè ñ èñõîäíîé îñíîâîé: ch³opy, ¿uliki, Polaki, profesory, ñð. Mielimy
dzisiaj dwa polaki, ò.å. äâà óðîêà ïîëüñêîãî ÿçûêà3.
Îòäåëüíûå ñëó÷àè ëåêñèêàëèçàöèè ãðàììàòè÷åñêîé ñåìàíòèêè ñ îáëàñòè
âàðèàíòíûõ ïàðàäèãìàòè÷åñêèõ ôîðì îòìå÷àþòñÿ â ÷åøñêîì ÿçûêå4: â L. sg.
ïðè íàëè÷èè ôîðì o jménì/jménu â íàðå÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ óïîòðåáëÿåòñÿ
òîëüêî ôîðìà jménu: ve jménu zákona, ve jménu Boha; äëÿ ñóùåñòâèòåëüíîãî
pendlík øïèëüêà â óñòîé÷èâûõ ñëîâîñî÷åòàíèÿõ òîëüêî L. pl. sedet jako na
3
4

S. Dubisz (red.), Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 2003, ò. III, ñ. 307.
Ò. Â. Ïîïîâà, Ñëàâÿíñêàÿ ìîðôîíîëîãèÿ, [â:] Ò. Â. Ïîïîâà (ðåä.), Ñóáñòàíòèâíîå
ñëîâîèçìåíåíèå, Ìîñêâà 1987, ñ. 99 è ñëåä.
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pendlíkách, chodit jako na pendlíkách ïðè âîçìîæíîñòè â èíûõ ñëó÷àÿõ
ôîðìû ñ ÷åðåäîâàíèåì ïåðåä ôëåêñèåé ích, ibid.: ohnisko  v ohniscích
â î÷àãàõ (ñîïðîòèâëåíèÿ)  v ohniskách â ôîêóñàõ (ëèíçû). Ôîðìû N. pl.
ñ ôëåêñèåé -³ ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîðìàìè íà -ové îöåíèâàþòñÿ êàê
ñòèëèñòè÷åñêè ìàðêèðîâàííûå: despota  despoti/despotové; asketa  asketi/
asketové, invalida  invalidi/invalidé (ïåðâàÿ èç ôîðì íîñèò ðàçãîâîðíûé,
ïåéîðàòèâíûé õàðàêòåð). Â îòëè÷èå îò ïîëüñêîãî ÿçûêà, â ÷åøñêîì
ýêñïðåññèâíûé õàðàêòåð âûñêàçûâàíèÿ ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ ÷åðåäîâàíèÿ â îñíîâå ñëîâîôîðìû (ibidem). Ñåìàíòè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ íàáëþäàþòñÿ
â ôîðìàõ N. pl. ñóùåñòâèòåëüíûõ: koník  konící/koníèkové ëîøàäêè
è koníky êîí¸ê, õîááè; ôîðìà c ÷åðåäîâàíèåì: brat  bratøích (bratøí, bratøím,
bratøímí) óïîòðåáëÿåòñÿ â çíà÷åíèè ÷åøñêèå áðàòüÿ. Ôîðìû Voc. sg.
ñ ÷åðåäîâàíèåì îöåíèâàþòñÿ êàê êíèæíûå, óñòàðåâøèå èëè ýêñïðåññèâíûå:
V. sg. boe, èloveèe.
Â ñëîâàöêîì ÿçûêå â ôîðìå L. pl. èñïîëüçóåòñÿ ôëåêñèÿ -ach, -och,
ñòàðàÿ ôëåêñèÿ -iech, îïðåäåëÿâøàÿ ÷åðåäîâàíèå íà ñòûêå îñíîâû è ôëåêñèè,
âñòðå÷àåòñÿ â äèàëåêòíîé ðå÷è è â õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå â êà÷åñòâå
ñòèëèñòè÷åñêîãî ïðèåìà5.
Â ñåðáñêîì è õîðâàòñêîì ÿçûêàõ êðàòêàÿ ôîðìà ñóáñòàíòèâà, êðîìå
îáÿçàòåëüíîé ñòèëèñòè÷åñêîé êîííîòàöèè, ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü äðóãîå
çíà÷åíèå: ñåðáñê. êðíçè êðóãè (â ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ)  êðóãîâè êîëüöà
(ñïîðò.); âðõ  âðñè âåðõ â ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ  âðõôâè ïðñòèjó êîí÷èêè
ïàëüöåâ; aêò  aêòè äåéñòâèÿ, ïîñòóïêè  aêòà äîêóìåíòû  äêòîâè
äåéñòâèÿ, àêòû â ïüåñå; ñâò ÷àñ  ñâòû ÷àñû, åäèíèöû èçìåðåíèÿ
âðåìåíè/ñáòîâè ÷àñû, ïðèáîð. Ôîðìû N. pl. ñåðáñê. âíöè, çíâöè, ãðêñè;
õîðâ. dòmi, drûzi, sîni îöåíèâàþòñÿ êàê êíèæíûå6.
Â ñëîâåíñêîì ÿçûêå ñëîâîôîðìû ñ ôëåêñèåé -i â ôîðìàõ D./L. sg.
îöåíèâàþòñÿ êàê êíèæíûå, óñòàðåëûå èëè äèàëåêòíûå: O kresi se dan obesi7.
Ôîðìû N. pl. tatjé, volcjé, nohtjé, kapjé ñ éîòîâûì ðàñøèðåíèåì îñíîâû
ñ÷èòàþòñÿ óñòàðåëûìè, ñîâðåìåííûå ôîðìû îáðàçóþòñÿ ïî òèïó korak: tatóvi,
volkóvi8.
Óñòðàíåíèå ÷åðåäîâàíèÿ ãëàñíîãî ñ íóëåì çâóêà â îñíîâå ìîæåò
ñëóæèòü ñðåäñòâîì äîïîëíèòåëüíîãî ñåìàíòè÷åñêîãî ðàçëè÷èÿ (íàðÿäó
5
6

E. Pauliny, Slovénská gramatika, Bratislava 1968, ñ. 95.
E. Bariæ, M. Lonèariæ, D. Maliæ è äð., Priruèna gramatyka hrvatskoga knjievnoga jezika,
Zagreb 1979, ñ. 73; Ò. Â. Ïîïîâà, op. cit., ñ. 63.
7 J. Toporiiè, Slovenska slovnica, Maribor 1976, ñ. 217.
8 Ibidem, ñ. 218.
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ñ óäàðåíèåì): ðóññê. êîç¸ë  êîçëû, G. pl. êîçëoâ (ñ óäàðíîé ôëåêñèåé) è pl.
tant. êóçëû âîçâûøåíèå, ïîäñòàâêà  G. pl. êóçåë. ×åðåäîâàíèå óñòðàíÿåòñÿ
è â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ñóùåñòâèòåëüíîå íàðèöàòåëüíîå ñòàíîâèòñÿ èìåíåì
ñîáñòâåííûì, ôàìèëèåé: áåë. êàç¸ë  êàçëà, íî Êîçåë  Êîçåëà, Ñàìåö 
Ñàìåöà è ò.ä., ñð. ïîëüñê. Niemen  Niemna (ðåêà Íåìàí), íî Niemen 
muzyka Niemena.
Ëåêñèêàëèçàöèÿ ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì, ðàçëè÷àþùèõñÿ ìîðôîíîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðîé îñíîâû, íàáëþäàåòñÿ òàêæå â ôóíêöèîíèðîâàíèè
â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ êîíòèíóàíòîâ ñòàðûõ ôîðì äâîéñòâåííîãî ÷èñëà
ñóùåñòâèòåëüíûõ î÷è, óøè.

3. Èçìåíåíèÿ ìîðôîíîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû
ïðîèçâîäíîãî ñëîâà
Ìîðôîíîëîãè÷åñêèé ôàêòîð èãðàåò ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ñåìàíòè÷åñêèõ
è ñòèëèñòè÷åñêèõ ðàçëè÷èé ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ âàðèàíòîâ ëåêñåì.
Ôîðìàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ýòîì ñëó÷àå êàñàþòñÿ ìîðôîíîëîãè÷åñêîé
ñòðóêòóðû ïðîèçâîäíûõ ñëîâ. Â îáëàñòè äåðèâàöèè äåéñòâóåò òîò æå
ïðèíöèï, êîòîðûé áûë óæå âûøå îïðåäåëåí äëÿ ÷åðåäîâàíèé
ïàðàäèãìàòè÷åñêèõ: îäèí èç âàðèàíòîâ îòìå÷åí ÷åðåäîâàíèåì, à â äðóãîì
÷åðåäîâàíèå óñòðàíåíî. Â òàêîì ñëó÷àå ìû ãîâîðèì î ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîì,
èëè äåðèâàöèîííîì ñïîñîáå óñòðàíåíèÿ ÷åðåäîâàíèé. Íèæå ïðèâåäåì
íåñêîëüêî ïðèìåðîâ.
Â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ëåêñèêî-ñòèëèñòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðóññêîãî ÿçûêà èìåëà ìåñòî çàìåíà ñòàðûõ öåðêîâíîñëàâÿíñêèõ ñóôôèêñîâ -èöè -üö- æåíñêîãî è ìóæñêîãî ðîäà, îòðàæàþùèõ ÷åðåäîâàíèå ê // ñ ïî
óñëîâèÿì 3-é ïàëàòàëèçàöèè çàäíåÿçû÷íûõ, ñóôôèêñàëüíûìè ôîðìàíòàìè ê(à) è -(î)ê- (< *-üê-) ñ èñõîäíûì ê â îñíîâå: ñð. äð.-ðóññê. ìîóõà  ìüøèöà
ìóøêà è ìûøüöà; ìüõú  ìüøüöü ìåøîê, îóõî  îóøèöà óõî, ðó÷êà,
ìøèöà ìîøêà è ñîâð. ðóññê. ìóõà  ìóøêà, óõî  óøêî ðó÷êà, óøèöà
(äèì. óõà)  þøêà; áåë. è óêð. ìóøêà, ïîëüñê. meszka. Ðóññêèå
ñóùåñòâèòåëüíûå ñ ñóôôèêñàëüíûì ôîðìàíòîì -èö(à) â îòëè÷èå îò
äåðèâàòîâ òåõ æå ñàìûõ êîðíåé ñ ôîðìàíòîì -ê(à) óïîòðåáëÿþòñÿ
â ãèïîêîðèñòè÷åñêîì çíà÷åíèè: ñð. âîäèöà, äåâèöà, ñîâð. ðóññê. ïåéîðàò.
âîäêà, äåâêà. Â ïîëüñêîì, óêðàèíñêîì è áåëîðóññêîì ÿçûêàõ ñóôôèêñàëüíûé
ôîðìàíò -èö(à) äëÿ îôîðìëåíèÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûõ äåðèâàòîâ
óïîòðåáëÿåòñÿ êðàéíå ðåäêî.
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Ðàçíèöà â çíà÷åíèè âûñòóïàåò â ñóáñòàíòèâíûõ äåðèâàòàõ îò êîðíÿ
ñïàñàòü: Ñïàñ-è-òåëü è ñïàñ-à-òåëü. Ñóáñòàíòèâ Ñïàñèòåëü àòðèáóò
Èèñóñà Õðèñòà íå âñòðå÷àåòñÿ â äðåâíåéøèõ ñëàâÿíñêèõ ïàìÿòíèêàõ,
âåðîÿòíî, îí áûë ñîçäàí ïî ñòàðîñëàâÿíñêèì ìîäåëÿì â öåðêîâíîñëàâÿíñêîé
êàòåõåòèêå (ñð. ðóññê. ñïàñ-à-òü > ñïàñ-à-òåëü ñ ñîõðàíåíèåì òåìàòè÷åñêîãî
ãëàñíîãî ïðè ñëîâîîáðàçîâàíèè): â óêðàèíñêîì ÿçûêå êàê ñîáñòâåííî
óêðàèíñêîå ñïàñèòåëü, òàê è çàèìñòâîâàííîå èç íåìåöêîãî ÿçûêà çà
ïîñðåäñòâîì ïîëüñêîãî ðÿò³âíèê ÿâëÿþòñÿ ñèíîíèìàìè.
Èñêîííûå ôîðìû, â êîòîðûõ ÷åðåäîâàíèå ñîõðàíÿåòñÿ, ìîãóò
ðàçëè÷àòüñÿ: â çàâèñèìîñòè îò ðå÷åâîé êîììóíèêàòèâíîé ñèòóàöèè
îòíîñèòüñÿ ê êíèæíîìó ñòèëþ èëè ïðèíàäëåæàòü ê ïðîñòîðå÷èþ. Â ëåêñåìàõ
òèïà ðóññê. ìàòåðü, äî÷åðü, ïîëüñê. macierz è maciora ÷åðåäîâàíèå
ñ ðàñøèðåíèåì îñíîâû ëèêâèäèðîâàíî (ñð. ðóññê. íåéòð. ìàòü  ìàòåðè,
äî÷ü  äî÷åðè), ïðè ýòîì óêàçàííûå ðóññêèå ëåêñåìû ïðèîáðåëè
ñòèëèñòè÷åñêóþ êîííîòàöèþ, à ïîëüñêèå èçìåíèëè çíà÷åíèå. Ñð. òàêæå:
ðóññê. N. sg. ïëàìÿ  G. sg. ïëàìåíè, óñò. N. sg. ïëàìåíü (ïîëüñê. p³omieñ),
áåë. N. sg. ³ìÿ  G. sg. ³ìåí³, ðàçã. ³ìÿ; ðóññê. íåáî è íåáåñà, ñëîâà
è ñëîâåñà, òåëà è òåëåñà.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîïîñòàâèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé íà âîñòî÷íîñëàâÿíñêîì ìàòåðèàëå â ñôåðå ïðàãìàòèêè ìîæíî îáíàðóæèòü ñóæåíèå
ñôåðû óïîòðåáëåíèÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ, ñëîâîèçìåíåíèå êîòîðûõ âûçûâàåò
òðóäíîñòè ó íîñèòåëåé ÿçûêà: ñð. ôóíêöèîíèðîâàíèå â áåëîðóññêîì
è ïîëüñêîì ÿçûêàõ ëåêñåì áåë. N. sg. ñàáà÷êà  N. pl. ñàáà÷ê³ âìåñòî N. sg.
ø÷àíÿ  N. pl. ø÷àíÿòû, ïîëüñê. N. sg. piesek  N. pl. pieski âìåñòî N. sg.
szczeniê  N. pl. szczeniêta. Â ðóññêîì ÿçûêå ôóíêöèîíèðóåò êàê äåðèâàò
ñ óñòðàíåííîé àëüòåðíàöèåé N. sg. ùåíîê  N. pl. ùåíêè, òàê è ñëîâîôîðìà
ñ ÷åðåäîâàíèåì, âûõîäÿùèì çà ïðåäåëû íîðìû: N. sg. ùåíîê  N. pl. ùåíÿòà,
ñð. òàêæå ïðèëàã. ùåíÿ÷èé, íàïðèìåð, âî ôðàçåîëîãèçìå ùåíÿ÷üÿ ðàäîñòü.

4. Èçìåíåíèå ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñëîâà
â ïðîöåññå çàèìñòâîâàíèÿ
Íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ïðîèçâîäíîãî ñëîâà îïðåäåëÿþòñÿ
âëèÿíèåì ìîðôîíîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà â ïðîöåññå àäàïòàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ çàèìñòâîâàííîé ëåêñèêè.
Â ïðîöåññå çàèìñòâîâàíèÿ èçìåíÿþòñÿ ìîðôîíîëîãè÷åñêèå è ñèíòàêñè÷åñêèå ïðàâèëà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîðôåì, ñëîâîôîðì è ñèíòàêñè÷åñêèõ
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êîíñòðóêöèé: èçìåíÿþòñÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå ìîäåëè, ïðîèñõîäèò
ïåðåìåùåíèå ìîðôåìíûõ ãðàíèö, ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿþòñÿ ïðîöåññû
äåýòèìîëîãèçàöèè çíà÷åíèé ëåêñåì. Â õîäå àäàïòàöèîííûõ ïðîöåññîâ
óòðà÷èâàþòñÿ òàêæå ìîðôîíîëîãè÷åñêèå ÷åðåäîâàíèÿ. Íàïðèìåð, èñ÷åçëî
÷åðåäîâàíèå ãëàñíîãî ñ íóëåì çâóêà â çàèìñòâîâàííîé â áåëîðóññêèé ÿçûê
èç ïîëüñêîãî ëåêñåìå pozew: ïîëüñê. N. sg. m. pozew, G. pozwa  áåë. N. sg.
ïîçâà, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé èçìåíåíèå ïðèçíàêà ðîäà, à, ñëåäîâàòåëüíî,
è ñëîâîèçìåíèòåëüíîãî òèïà. Cð.: ïîëüñê. mazurek òàíåö è ïàñõàëüíîå
ïå÷åíüå  ðóññê. ìàçóðêà.
Ìîðôîíîëîãè÷åñêèé êðèòåðèé ìîæåò áûòü ðåøàþùèì ïðè îïðåäåëåíèè
çàèìñòâîâàííîãî õàðàêòåðà ëåêñåì. Íàïðèìåð, íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ
êîíòèíóàíòîâ ïðàñëàâÿíñêîãî ± â âîñòî÷íîñëàâÿíñêèõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ÷åðåäîâàíèå â êîðíÿõ ðóññê. äèòÿ  äeòè (äððóññê.
ä± ò]  ä±òè) âîçíèêëî ïîä âëèÿíèåì óêðàèíñêîãî ÿçûêà, ïîñêîëüêó èç
âîñòî÷íîñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ òîëüêî â óêðàèíñêîì êîíòèíóàíòîì ± ÿâëÿåòñÿ
[è] (ñð óêð. ä³òè, äèòèíà, áåë. äç³öÿ, ïîëüñê. dziecko). Íà ýòîì îñíîâàíèè
ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî óêðàèíñêîå âëèÿíèå îïðåäåëèëî îðôîãðàôèþ ðóññê.
âèòèÿ < öñëàâ. â±òè] îðàòîð (ñð. ðóññê. ïðèâåò, îòâåò ñ òåì æå êîðíåì
è ðåãóëÿðíûì ðóññêèì ñîîòâåòñòâèåì ± > å), à òàêæå ðóññ. ñèäåòü, äððóññê.
ñ±ä±òè  ñèä± òè (ñð. áåë. ñÿäåöü  ñå¢, ïîëüñê. siedzieæ  siad ñ ðåãóëÿðíûìè ðåôëåêñàìè *ì).
Â ïîëüñêîì ÿçûêå íà óðîâíå ïðîöåññîâ òðàíñëèòåðàöèè íà çàèìñòâîâàííûé õàðàêòåð ëåêñåìû óêàçûâàåò íàïèñàíèå h âìåñòî ýêâèâàëåíòíîãî g
â ëåêñåìàõ, çàèìñòâîâàííûõ èç áåëîðóññêîãî èëè óêðàèíñêîãî ÿçûêîâ (â òîì
÷èñëå â êà÷åñòâå ÿçûêîâ-ïîñðåäíèêîâ) è îòðàæàþùèõ ôðèêàòèâíîå
(ëàðèíãàëüíîå) ïðîèçíîøåíèå ðóññêîãî è ïîëüñêîãî çâîíêîãî çàäíåÿçû÷íîãî.
Íîñèòåëè ïîëüñêîãî ÿçûêà íå èìåþò ôîíåìàòè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
î çâîíêîì ñïèðàíòå [ó], à ïîòîìó, êàê ïîêàçûâàåò íàø îïûò ïðåïîäàâàíèÿ
áåëîðóññêîãî ÿçûêà â ïîëüñêîé àóäèòîðèè, â èõ ñîçíàíèè çâóê, êîòîðûé
îíè ñëûøàò, àññîöèèðóåòñÿ ñ ïîëüñêèì <ch>, à íå ñ <g>. Â êà÷åñòâå
ïîäòâåðæäåíèÿ íàøèõ íàáëþäåíèé ïðèâåäåì ïðèìåðû âàðèàíòíûõ ôîðì:
N. sg. Sapieha, wataha  L. sg. Sapiesze a. Sapie¿y resp. watasze a. wata¿e,
ôóíêöèîíèðóþùèõ â ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå â âèäå äóáëåòîâ. Íà îñíîâàíèè
ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî óêðàèíñêèå è áåëîðóññêèå
ëåêñåìû áûëè çàèìñòâîâàíû â ïîëüñêèé ÿçûê, ïî-âèäèìîìó, óñòíûì ïóòåì,
à èõ íàïèñàíèÿ îòðàæàþò ïðîöåññ òðàíñôîíàöèè, à íå òðàíñëèòåðàöèè9.
9 H. Pociechina, Rola czynnika morfonologicznego w procesie przyswojenia zapo¿yczeñ (na materiale polskich zapo¿yczeñ w jêzyku bia³oruskim), Slavia Orientalis 2006, ¹ 1, ñ. 119128.
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5. Èíîÿçû÷íûå âêðàïëåíèÿ â òåêñòå
Èíîÿçû÷íûå åäèíèöû ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â ñîöèîëèíãâèñòèêå êàê
ðåçóëüòàò êîíòàêòîâ íîñèòåëåé ÿçûêîâ. Òàêèå êîíòàêòû ïðîèñõîäÿò êàê
íåïîñðåäñòâåííî íà ïîãðàíè÷üå òåððèòîðèàëüíûõ äèàëåêòîâ, òàê
è îïîñðåäñòâîâàííî: ïðè âçàèìîäåéñòâèè íîñèòåëåé ÿçûêîâ ñ ÷óæèìè
ÿçûêàìè è êóëüòóðàìè ïðè ïîñðåäñòâå ëèòåðàòóðû è ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.
Â ïðîöåññå îñâîåíèÿ èíîÿçû÷íîãî ñëîâà èìååò ìåñòî íå òîëüêî ãðàôè÷åñêàÿ è ôîíåòè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ çàèìñòâîâàííîé ÿçûêîâîé åäèíèöû, íî
è àíàëèç åå ãðàììàòè÷åñêîé è ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû. Ðåçóëüòàòîì
ñåìàíòèêî-ãðàììàòè÷åñêîãî àíàëèçà ÿçûêîâîé åäèíèöû, ïåðåíîñèìîé èç
îäíîãî ÿçûêà â äðóãîé, çà÷àñòóþ ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå åå ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê ñ öåëüþ àäàïòàöèè ê çàêîíàì ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ â ÿçûêåàêöåïòîðå.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò ðåãóëÿðíîå ÷åðåäîâàíèå
ãëàñíîãî -å- ñ íóëåì çâóêà â äåìèíóòèâíîì ñóôôèêñå -åê- (íàïðèìåð, N. sg.
çàìî÷åê  G. sg. çàìî÷êà), çàèìñòâîâàííûå èç ïîëüñêîãî èëè ÷åøñêîãî
ÿçûêà àíòðîïîíèìû ñîõðàíÿþò îñíîâó íåèçìåííîé: ßíà÷åê  ßíà÷åêà,
Ãàøåê  Ãàøåêà, Áîíåê  Áîíåêà (ñ òâåðäûì [í]), Ëåøåê (Ìèëëåð)  Ëåøåêà
(Ìèëëåðà), (Åæè) Áóçåê  (Åæè) Áóçåêà, Áîëåê è Ë¸ëåê  Áîëåêà è Ë¸ëåêà è ò.ä.
Îòñóòñòâèå ÷åðåäîâàíèÿ â òàêèõ ñëó÷àÿõ èìååò íåñêîëüêî ïðè÷èí. Îíî
ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ïðîèñõîäÿùåé â ïðîöåññå àäàïòàöèè äåñåìàíòèçàöèåé
(äåýòèìîëîãèçàöèåé) ýëåìåíòîâ ìîðôåìíîé ñòðóêòóðû ñëîâà. Â ðóññêîì
ÿçûêå íåò îñíîâàíèé äëÿ ìîðôåìíîãî ÷ëåíåíèÿ ïîäîáíîãî ðîäà èìåí
ñîáñòâåííûõ, ïîñêîëüêó çíà÷èìûå ñóáñòàíòèâíûå êîðíè (-ãàø-, -áîí-, -ëåø-,
-áóç- è äð.) íå âñòðå÷àþòñÿ â ïîäîáíîì îêðóæåíèè. ×åðåäîâàíèÿ ãëàñíîãî
ñ íóëåì çâóêà â êîðíÿõ ñëîâ ïðåäñòàâëÿþò ÿâëåíèå ðåäêîå, ñâîéñòâåííîå
òîëüêî ôîðìàì G. pl. ñóùåñòâèòåëüíûõ æåíñêîãî ñêëîíåíèÿ íà -à, èìåþùèõ
â èñõîäå êîðíåâîé ìîðôåìû ñòå÷åíèå ñîãëàñíûõ (ñ¸ñòðû  ñåñò¸ð, áàøíè 
áàøåí). Òàêèì îáðàçîì, ñòðóêòóðà îñíîâû â çàèìñòâîâàííûõ àíòðîïîíèìàõ
íå îöåíèâàåòñÿ êàê ñóôôèêñàëüíîå îáðàçîâàíèå êîðåíü + ñóôôèêñ. Åñëè
æå â çàèìñòâîâàííûõ àíòðîïîíèìàõ âûäåëÿåòñÿ ñóôôèêñ (Áîë-åê è Ë¸ë-åê),
÷åðåäîâàíèå óñòðàíÿåòñÿ â ñâÿçè ñ îñîáåííîñòÿìè ðóññêîé ìîðôîíîëîãèè.
Â ðóññêîì ÿçûêå ñóôôèêñû òîëüêî -èê-, -îê-/-¸ê- ïðèñîåäèíÿþòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ê êîðíþ. Ïðè ýòîì ïðè îáðàçîâàíèè äåìèíóòèâîâ îíè
âûñòóïàþò êàê àêöåíòèðîâàííûé è íåàêöåíòèðîâàííûé âàðèàíòû ìîðôåìû
ñ îäíèì è òåì æå çíà÷åíèåì. Ñð. ðóññê. íîãîòóê, ùèòóê, äåãîòóê, ðîòóê,
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äåí¸ê, ïåí¸ê, ðó÷å¸ê, êîôå¸ê, ðåïå¸ê, ãóñ¸ê  è êóçëèê, êðèñòáëëèê, ñòâóëèê,
ñîêóëèê, êðéñòèê, íóëèê, ãóäèê, ïðýäèê. Ãèïîêîðèñòè÷åñêèå è ïåéîðàòèâíûå
èìåíà ñîáñòâåííûå â ðóññêîì ÿçûêå îáðàçóþòñÿ ïðè ïîìîùè ïðîñòûõ
ñóôôèêñîâ -èê-, -¸ê-: Âúêòîð  Âúòÿ  Âèò¸ê, Àëåêñáíäð  Ñáøà  Ñàøóê,
Ëåîíúä  Ë¸íÿ  Ë¸íèê, Ìàðê  Ìáðèê, íî íå -åê-. Îòñþäà âîçìîæíûå
îøèáêè â íàïèñàíèè: Áóëèê è Ë¸ëèê (íàçâàíèå êîíäèòåðñêîãî ìàãàçèíà
â Ìèíñêå), âûòåêàþùèå èç óñòðàíåíèÿ íóëåâîãî ÷åðåäîâàíèÿ â îñíîâå.
Â âîñòî÷íîñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ ÷åðåäîâàíèÿ â îñíîâàõ ñóùåñòâèòåëüíûõ
ìóæñêîãî ðîäà ðåãóëÿðíû è íå èìåþò èñêëþ÷åíèé, åñëè ðå÷ü èäåò îá
èñêîííîé ëåêñèêå. Îäíàêî ïðè óïîòðåáëåíèè èíîÿçû÷íûõ ñëîâ â âèäå
êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ ôåíîìåíîâ, êîíöåïòîâ, ìåìîâ ÷åðåäîâàíèÿ â ñóôôèêñàõ
ðåãóëÿðíî óñòðàíÿþòñÿ, à îñíîâà îñòàåòñÿ íåèçìåííîé, ñð. óïîòðåáëåíèå ðóññêèõ ñóùåñòâèòåëüíûõ â ïîëüñêèõ òåêñòàõ:
Nie mniej malowniczy ni¿ Kwaniewski z w¹sikiem jest widok oligarchy [...] jak
z karykatur Kruppa, Rothchilda rysowanych przez Kukryniksów w Ogonioku
w latach 50. (Daniel Passent, Polityka ¹ 38 (2621) z 22.09.2007, c. 141).

Èçâåñòíàÿ ýñòðàäíàÿ òàíöîðêà, ïîáåäèòåëüíèöà ìåæäóíàðîäíûõ
êîíêóðñîâ Èâîíà Ïàâëîâè÷ íà ñòðàíèöàõ æåíñêîãî æóðíàëà Êëàóäèà
ðàññêàçûâàëà, êàê îíà â þíîñòè òàíöåâàëà kazaczoka, ñð.:
Poniedzia³kowy koncert Tañce i pieni krajów zamieszkania zachwyci³ festiwalow¹ publicznoæ. Trudno siê dziwiæ, skoro jednego wieczoru mia³a okazjê
oklaskiwaæ brawurowo wykonane tañce indiañskie, chakaskie, brazylijsk¹ sambê,
amerykañskiego swinga czy ¿ywio³owego kazaczoka rodem z Ukrainy. (Na festiwalu od samby do kazaczoka, Gazeta Wyborcza z 22.07.2008)

Ñòóäåíòû Âàðìèíñêî-Ìàçóðñêîãî óíèâåðñèòåòà âî âðåìÿ ïîåçäêè íà
ñòóäåí÷åñêóþ íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ â Áåðäÿíñê (Óêðàèíà) â ïðîäóêòîâîì
ìàãàçèíå ïîêóïàëè syroki, ò.å. ãëàçèðîâàííûå òâîðîæíûå ñûðêè. Ñ íåèçìåííîé îñíîâîé â ðóññêîì ÿçûêå èñïîëüçóþòñÿ ïîëüñêèå, áåëîðóññêèå, óêðàèíñêèå, ÷åøñêèå ñóùåñòâèòåëüíûå ñ ñóôôèêñîì -ek, ïðåæäå âñåãî èìåíà
ñîáñòâåííûå: ÷èòàòü Ãàøåêà, ðàçãîâàðèâàòü ñ Ìàðåêîì, õðîíèêà Êàäëóáåêà
è ò.ï. Ñð. ïðèìåð èç ñòàòüè Â. Ï. Áåëÿíèíà Ëèíãâèñòè÷åñêèé øîê,
îïóáëèêîâàííîé â èíòåðíåòå:
Äëÿ íà÷àëà îêàçàëîñü, ÷òî ñëîâå÷êî zadek ïîïêà âïîëíå ïðèëè÷íîå
è ìîæåò óïîòðåáëÿòüñÿ áåçî âñÿêèõ ïîñëåäñòâèé. Ïîìèìî çàäåêîâ
â ÷åøñêîì äîâîëüíî ìíîãî ñóùåñòâèòåëüíûõ, îêàí÷èâàþùèõñÿ íà -äëî
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(õîäèäëî, âîçèäëî, óìûâàäëî è ò.ï.) (ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà <www.languagesstudy.com/shock.html>).

Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î áåëîðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ
îòíîñèòåëüíî ïîëüñêîãî: ïîëüñêèå, ÷åøñêèå, ñëîâàöêèå äèìèíóòèâíûå
èìåíà ñîáñòâåííûå, óïîòðåáëåííûå â áåëîðóññêîì (èëè óêðàèíñêîì)
õóäîæåñòâåííîì òåêñòå, ñîõðàíÿþò îñíîâó íåèçìåííîé10.

6. Âûâîäû
Â äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìîòðåëè íåêîòîðûå ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèå
àñïåêòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âàðèàíòîâ â ãðàììàòè÷åñêîé ñèñòåìå ñëàâÿíñêèõ
ÿçûêîâ. Ðîëü ìîðôîíîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà íà óðîâíå ëåêñèêîëîãèè íàìè
âûÿâëÿåòñÿ ïðè àíàëèçå òàêèõ ñèñòåìíûõ ÿâëåíèé, êàê ðàçâèòèå çíà÷åíèé
ìíîãîçíà÷íîãî ñëîâà, îôîðìëåíèå ôóíêöèîíàëüíî-ñòèëèñòè÷åñêèõ
êîííîòàöèé ëåêñåì, ïðèíàäëåæàùèõ ê ñôåðå îáùåóïîòðåáèòåëüíîé ëåêñèêè,
ôóíêöèîíèðîâàíèå â ÿçûêå çàèìñòâîâàííîé ëåêñèêè.
Îòñóòñòâèå äèêòóåìîãî äèàõðîíè÷åñêîé íîðìîé òðàäèöèîííîãî
(èñòîðè÷åñêîãî) ÷åðåäîâàíèÿ â îñíîâå ëåêñåìû ìîæåò áûòü íå òîëüêî
ãðàììàòè÷åñêè, íî è ñåìàíòè÷åñêè çíà÷èìûì. Ðàçâèòèå âàðèàòèâíîñòè
ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, ñâÿçàííîå ñ ðàçëè÷èåì â ìîðôîíîëîãè÷åñêîì
îôîðìëåíèè îñíîâû ïðîèçâîäíîãî ñëîâà, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ
â îòäåëüíûõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ íîâûõ ãðàììàòè÷åñêèõ è ëåêñè÷åñêèõ
çíà÷åíèé è êîííîòàöèé.
Ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ äèàõðîíè÷åñêîãî àíàëèçà ïîçâîëèëî ïðåäñòàâèòü
ôóíêöèîíàëüíî-òèïîëîãè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ
èçìåíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì âàðèàòèâíîñòè: åå âîçíèêíîâåíèåì
è óñòðàíåíèåì ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ çíà÷åíèé ëåêñè÷åñêèõ
åäèíèö èëè ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ ñïîñîáà èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ñâÿçè
ñ ïåðåõîäîì èç îäíîé ñôåðû óïîòðåáëåíèÿ â äðóãóþ. Íîâûå ãðàììàòèêî-ñòèëèñòè÷åñêèå âàðèàíòû ëåêñåì ïîÿâëÿþòñÿ òàêæå âñëåäñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ïîäñèñòåì âíóòðè ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà (òåððèòîðèàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ äèàëåêòîâ) è â ðåçóëüòàòå ÿçûêîâûõ êîíòàêòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, îáîãàùåíèå ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà ÿçûêà ïðîèñõîäèò ïðè
ó÷àñòèè ìîðôîíîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà.
10 Á. Ç³íêåâè÷-Òîìàíåê, Ãðàìàòèêà ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ìîðôîëîã³ÿ. Ñèíòàêñèñ,
Kraków 2007, ñ. 46.
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Streszczenie
Rola czynnika morfonologicznego w rozwoju zasobów leksykalnych jêzyka

Autorka porusza problem funkcjonowania wariantów gramatycznych substantywnych form
fleksyjnych i derywatów na p³aszczynie leksykalno-semantycznej w jêzykach s³owiañskich. Zak³ada,
¿e rola czynnika morfonologicznego w rozwoju zasobów leksykalnych jêzyka polega na tym, i¿ formy
oboczne powsta³e na drodze likwidacji alternacji historycznych w systemie gramatycznym jêzyków
s³owiañskich nabywaj¹ w perspektywie historycznej dodatkowych konotacji stylistycznych, tworz¹
nowe znaczenia oraz doprowadzaj¹ do powstania homonimii. Czynnik morfonologiczny oddzia³uje
równie¿ na procesy przyswajania zapo¿yczeñ oraz wyznacza zasady funkcjonowania wyrazów obcych w systemie jêzyka ojczystego.

Summary
The role of morphonological factor in vocabulary enrichment
This paper discusses a problem of functioning of grammatical variants of inflection forms and
substantive word-formations on the surface of lexical semantics in the Slavonic languages. Author
comes to conclusion that the role of morphonological factor in vocabulary enrichment consists in the
liquidation of the segmental alternations on the morpheme borders in the process of diachronic
development of grammatical variation of substantive forms. Depending on the presence or absence of
alternations, the grammatical meaning of concrete variants of inflectional forms or substantive wordformations can be lexicalizated and build the different meanings and/or stylistic connotations in the
lexical subsystem of language.
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O jednym ze sposobów bytowania rossików
w jêzyku i kulturze polskiej
Baczna obserwacja ró¿norodnych polskich dyskursów pozwala dostrzec, ¿e
we wspó³czesnej polskiej przestrzeni kulturowej funkcjonuje pewna liczba fenomenów i konceptów proweniencji rosyjskiej, które nie s¹ jednorodne pod wzglêdem swej formy i wystêpuj¹ w ró¿nych funkcjach. Owe kulturowe rossica to
przede wszystkim zapo¿yczone pojêcia lub wi¹zki sensów, które w obszarze
naszego jêzyka i kultury uleg³y sprofilowaniu i zmodyfikowaniu pod k¹tem poznawczych i komunikacyjnych potrzeb nowego subiektu zbiorowego. Sprofilowanie i modyfikacja sprawi³y, ¿e rosyjski fenomen kulturowy stan¹³ przed szans¹
przekszta³cenia siê w rodzimy fenomen polski, który stabilizuje siê w bazie kognitywnej i oprócz pe³nienia funkcji ideacyjnej jest aktywnie przywo³ywany w trakcie
dzia³añ komunikacyjnych1. Jêzykowymi eksponentami takich fenomenów kognitywnych oprócz polskich deskrypcji zapo¿yczonych pojêæ s¹ najczêciej rusycyzmy leksykalne o ró¿nym charakterze i formie2.
Jednym z obszarów, w którym wystêpuj¹ interesuj¹ce mnie rossica, jest sfera
prywatnej i publicznej komunikacji negatywnej, charakteryzuj¹ca siê agresj¹ jako
tak¹ i agresj¹ jêzykow¹ w szczególnoci.
W polskim obiegu komunikacyjnym funkcjonuje kilkadziesi¹t wyzwisk, inwektyw i okreleñ pejoratywnych, które kwalifikowane s¹ jako pochodz¹ce
z jêzyka rosyjskiego i maj¹ce status wyrazów obraliwych typu: blad, nacha³,
swo³ocz, szantrapa, tuman, ¿ul i inne3. Równoczenie wród Polaków ¿ywy jest
1

Por. M. Sarnowski, Rossica kulturowe w bazie kognitywnej wspó³czesnych Polaków (zarys
problematyki), [w:] W krêgu problemów jêzykoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia
powiêcone pamiêci prof. Alberta Bartoszewicza w pi¹t¹ rocznicê Jego mierci, Warszawa 2006,
s. 8591.
2 Mam namyli nastêpuj¹ce grupy rossików: (1) rusycyzmy zapo¿yczone do polszczyzny
i odnotowywane w polskich s³ownikach objaniaj¹cych (czêsto bez informacji o ich pochodzeniu);
(2) rusycyzmy rejestrowane przez polskie s³owniki wyrazów obcych; (3) efemeryczne rusycyzmy
okazjonalne tworzone ad hoc dla potrzeb jednostkowych aktów komunikacyjnych oraz rusycyzmy
o charakterze ksenizmów i egzotyzmów.
3 S³ownik polskich wyzwisk, inwektyw i okreleñ pejoratywnych L. Stommy (Warszawa 2000)
na kilka tysiêcy jednostek rejestruje ok. 50, które maj¹ pochodzenie rosyjskie.
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mit o ogromnym potencjale i mocy sprawczej jêzyka rosyjskiego jako narzêdzia
ataku s³ownego i agresji. Na mocy owego mitu wielu Polaków ¿ywi przewiadczenie, najprawdopodobniej zapo¿yczone od samych Rosjan4 , ¿e wyraz rosyjski jest
skuteczniejszy jako narzêdzie obrazy, a za u¿ytym rusycyzmem stoj¹ czêsto negatywne intencje. Wysok¹ skutecznoci¹ nale¿y t³umaczyæ np. czêste stosowanie
wyra¿eñ typu: Paszo³!, Paszo³ won! w aktach mowy o illokucji kategorycznego
¿¹dania, komunikuj¹ce dodatkowo wysoki stopieñ niegrzecznoci. Warto przywo³aæ w tym miejscu symptomatyczn¹ replikê parlamentarn¹, która sta³a siê nastêpnie przedmiotem licznych relacji prasowych: Artur Zawisza z PiS podczas debaty
w Sejmie zwróci³ siê do pos³ów SLD: Mo³czat, sobaki! (Milczeæ psy). Póniej
przeprosi³ za obraliwe s³owa, niesmak jednak pozosta³5.
Problematyka agresji w kulturze i jêzyku stale jest podejmowana w badaniach
przez przedstawicieli jêzykoznawczego rodowiska wroc³awskiego. Maria Peisert
opisuje formy i funkcje agresji werbalnej w polskiej perspektywie diachronicznej6,
a Irena Kamiñska-Szmaj skupia uwagê na agresji jêzykowej w polskim ¿yciu
publicznym i wprowadza pojêcie inwektywy politycznej, któr¹ definiuje jako celowe zachowanie s³owne, maj¹ce charakter publiczny i dotycz¹ce uczestników
¿ycia politycznego, wyra¿aj¹ce negatywne emocje nadawcy wzglêdem osoby, grupy osób b¹d instytucji, ideologii i/lub wartociuj¹ce kogo (co) negatywnie rodkami jêzykowymi funkcjonuj¹cymi w wiadomoci okrelonej wspólnoty komunikacyjnej jako obraliwe, czyli ³ami¹ce uznane przez ni¹ normy jêzykowe
i kulturowe, lub rodkami jêzykowymi nienacechowanymi aksjologicznie i/lub
emocjonalnie, które dopiero przez kontekst s³owny i komunikacyjny (polityczny,
spo³eczno-historyczny) otrzymuj¹ nacechowanie negatywne7. Kamiñska-Szmaj
skrupulatnie buduje schemat nadawczo-odborczy, w którym precyzuje komunikacyjne wyznaczniki inwektywy politycznej, specyficznej wypowiedzi wartociuj¹cej formu³owanej w okrelonym kontekcie politycznym, spo³ecznym i historycznym wobec adresata (obiektu) w obecnoci odbiorcy (jest nim sam adresat lub
szersza spo³ecznoæ) z ³atw¹ do rozpoznania negatywn¹ intencj¹ nadawcz¹, która
4

Wród Rosjan panuje kontrowersyjne przekonanie o ogromnym potencjale ich jêzyka
w zakresie mo¿liwoci przeklinania i przezwyciê¿ania przeciwnika za pomoc¹ wyzwisk i obelg.
Charakterystyczna jest wypowied W. Sorokina: Rosyjska sztuka przeklinania, czyli mat, to fenomen naszej wielkiej kultury. Jako Rosjanin jestem wrêcz zobowi¹zany go kultywowaæ (Pierwszy
pornograf Rosji, z pisarzem W³adimirem Sorokinem rozmawia Anna ¯ebrowska, Gazeta Wyborcza. Du¿y Format z 14 lutego 2005, s. 7).
5 Przegl¹d z 2 grudnia 2002, s. 9. Okrzyk ma³czat sabaki zacz¹³ ju¿ ¿yæ w³asnym ¿yciem
i bywa przywo³ywany w komentarzach o pierwotnej referencji (Por. Polityka z 2627 czerwca
2009, s. 106).
6 M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wroc³aw 2004.
7 I. Kamiñska-Szmaj, Agresja jêzykowa w ¿yciu publicznym, Wroc³aw 2007, s. 5758.
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ma zagroziæ pozytywnemu wizerunkowi adresata. Ze wzglêdu na niezwykle bogate zasoby polskiego s³ownictwa okrelaj¹cego jêzykowe zachowania interpersonalne w spo³ecznej komunikacji negatywnej w ujêciu tej badaczki inwektywa polityczna to wypowied: (1) obel¿ywa, pogardliwa, napastliwa, sarkastyczna,
ironiczna; (2) obra¿aj¹ca, l¿¹ca, zniewa¿aj¹ca, znies³awiaj¹ca, ura¿aj¹ca, hañbi¹ca,
oczerniaj¹ca szkaluj¹ca, lekcewa¿¹ca, upokarzaj¹ca, poni¿aj¹ca, spotwarzaj¹ca,
zohydzaj¹ca, kompromituj¹ca, deprecjonuj¹ca, dyskredytuj¹ca, omieszaj¹ca,
wymiewaj¹ca, wyszydzaj¹ca (kogo); (3) uw³aczaj¹ca, ur¹gaj¹ca, ubli¿aj¹ca
(komu); (4) naigrywaj¹ca siê, drwi¹ca, kpi¹ca (z kogo).
Przygl¹daj¹c siê polskiemu dyskursowi politycznemu, Kamiñska-Szmaj
w XX-wiecznej historii spo³eczeñstwa polskiego wydzieli³a trzy okresy charakteryzuj¹ce siê odmiennoci¹ modeli komunikacji politycznej:
1) okres miêdzywojenny (19191939), w którym ukszta³towa³ siê model
komunikacji politycznej wielokierunkowej, w której uczestniczyli politycy reprezentuj¹cy ró¿ne pogl¹dy i stanowiska, dziennikarze komentuj¹cy ¿ycie polityczne,
a tak¿e spo³eczeñstwo, z którego opini¹  ze wzglêdu na gwarancjê powszechnych
i wolnych wyborów  musieli siê liczyæ walcz¹cy o w³adzê8;
2) okres pierwszych lat po II wojnie wiatowej, kiedy rozpocz¹³ siê proces
tworzenia modelu komunikacji politycznej podporz¹dkowanej centralnej w³adzy
komunistycznej z cenzur¹ jako g³ównym instrumentem ówczesnego systemu
politycznego9;
3) okres przemian ustrojowych po roku 1989, kszta³tuj¹cy model wielokierunkowy, w którym wszyscy uczestnicy s¹ traktowani podmiotowo, a media
odgrywaj¹ podwójn¹ rolê, czyli utrwalaj¹ i przekazuj¹ wypowiedzi uczestników
komunikacji, a tak¿e wytwarzaj¹ w³asne komunikaty polityczne10.
Przed niniejsz¹ wypowiedzi¹, kolejn¹ dotycz¹c¹ repertuaru i funkcji rossików
w polskiej przestrzeni kulturowej, zasadniczo stawiam dwa cele. Cel pierwszy,
nazwijmy go materia³owym, jest zamiarem przyjrzenia siê czy, a jeli tak, to
w jaki sposób w tych okresach jako inwektywy polityczne stosowane by³y elementy proweniencji rosyjskiej. Po materia³ empiryczny siêgn¹³em do Leksykonu
inwektyw politycznych 19182000 Ireny Kamiñskiej-Szmaj, rejestruj¹cego
ok. 100 jednostek leksykalnych, które w swoich pierwotnych znaczeniach odnosz¹ siê do realiów rosyjskich (i radzieckich)11. Zadanie drugie (o aspiracjach teore8
9
10
11

Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 1314.
Ibidem, s. 16.
Leksykon inwektyw politycznych 19182000 jest integraln¹ czêci¹ przywo³ywanego opracowania I. Kamiñskiej-Szmaj i zawiera reprezentatywny materia³ (ok. 2500 jednostek has³owych)
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tycznych) jest prób¹ okrelenia metodologii kognitywnych badañ nad konceptami
proweniencji rosyjskiej.
Bli¿sza analiza materia³u empirycznego pokazuje, ¿e trzy okrelone przez
Kamiñsk¹-Szmaj okresy silnie kontrastuj¹ miêdzy sob¹ ze wzglêdu na samo zjawisko wystêpowania rossików i sowietyzmów w funkcji inwektywy politycznej
(p. Aneks)12.
Spore podobieñstwo w tym zakresie odnotowujemy miêdzy okresem I oraz
okresem III, kiedy to rossica i sowietyzmy stanowi³y i nadal stanowi¹ wa¿ki ze
wzglêdu na swój polityczny i pragmatyczny efekt sk³adnik przekazu. Rossica
w funkcji inwektywy politycznej stosowane w tych okresach skupiaj¹ siê wokó³
kilku kategorii pojêciowych, tworz¹cych swoje w³asne pola konotacyjne. Owe
kategorie pojêciowe to oprócz MOSKWY i KREMLA, jako symboli w³adzy,
tak¿e inne jednostki jêzykowe eksponuj¹ce denotat doktryny ideologicznej, czyli
swoiste wyrazy-klucze i s³owa sztandarowe ideologii komunistycznej (przede
wszystkim BOLSZEWIZM), a tak¿e koncepty przywódców radzieckich (LENIN,
STALIN, DZIER¯YÑSKI).
W okresie I szczególnie aktywnie eksponowano s³ownictwo pola konotacyjnego BOLSZEWIZM (Bolszewia; bolszewickie bandy; bolszewickie metody;
eldorado bolszewickie; hordy bolszewickie; krwawy kat bolszewicki; najemnik
bolszewicki; podlaæ sosem bolszewickim; rz¹d bolszewicki; zaraza bolszewicka;
bia³y bolszewik; bia³y bolszewik w sutannie; bolszewik prawicowy; pacho³kowie
wyzwoleñczych bolszewików; bolszewicyzm; bolszewizuj¹cy; bolszewizm prawicowy; zbolszewiali ¿ydzi). Równie aktywnie przywo³ywano negatywnie skojarzenia z MOSKW¥ (moskiewsko-sowiecka sekta; robota stoj¹ca na us³ugach bolszewickiej Moskwy; s³ugusy Moskwy; zmoskwiczyæ). Czasami siêgano do
konotacji NAZWISK przywódców pañstwa radzieckiego (Dzier¿yñscy; kucharka
Lenina). W funkcji inwektywy sprawdza³y siê równie¿ odwo³ania do CZEREZWYCZAJKI (czerezwyczajka) i KU£ACTWA (ku³ak).
W okresie III sfera inwektywnych odniesieñ dotyczy równie¿ BOLSZEWIZMU (bolszewicka szczeroæ; bolszewicka ustawa; dinozaury bolszewickie; bia³y
bolszewik; ma³y bolszewizm; komunistyczno-bolszewicka szczeroæ). Swoistym
novum s¹ w tym polu inwektywy katobolszewik i katobolszewista, które stanowi¹
pochodz¹cy z tekstów o tematyce politycznej tworzonych w trzech wspomnianych okresach.
Wypowiedzi o treci politycznej wyekscerpowano z ok. 120 tytu³ów prasowych, ze stenogramów
sejmowych, wyst¹pieñ radiowych i telewizyjnych, ulotek kampanii wyborczych oraz z opublikowanych zbiorów przemówieñ znanych polityków, por. s. 75.
12 W Aneksie przytaczam rok u¿ycia oraz minimalne konteksty, w których pojawia siê rossicum (pe³ne konteksty u¿ycia inwektyw zawiera wspomniany Leksykon ).

O jednym ze sposobów bytowania rossików w jêzyku i kulturze polskiej

491

jêzykowy (leksykalny) dokument tematyki debat i prezentuj¹ szerokoæ ich spektrum skojarzeniowego. W okresie III aktywnie nawi¹zuje siê do negatywnych
skojarzeñ z KREMLEM (mali egzekutorzy wielkiej polityki kremlowskich w³adców) oraz MOSKWY (agentura moskiewska; ca³owaæ buty moskiewskich protektorów; moskiewski pacho³ek; moskiewskie stronnictwo prawicowe; w³aziæ pod
moskiewski but). Kilkoma przyk³adami przedstawione s¹ inwektywy fundowane
na negatywnych konotacjach NAZWISK dzia³aczy radzieckich  Lenina i Stalina
(piewczyni chwa³y Lenina; leninowska kucharka; stalinista; sieroty po stalinizmie; nomenklatura stalinowska). Konotacje negatywne konstytuuj¹ inwektywnoæ kilku innych pojêciowych sowietyzmów: APARATCZYKA (aparatczyk;
aparatczykowanie), KO£CHOZU (ko³choz, ko³choz Krzaklewskiego; ko³chozowy
demokrata Aleksander), POPUTCZYKA (poputczicy peerelu; poputczyk) oraz
NIEUDACZNIKA (nieudacznik polityczny)13.
Dla pe³noci obrazu wykorzystywania rossików w funkcji inwektywnej
w omawianych okresach nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na tekstowe nawi¹zywania do historii rosyjskiej. Szczególnie wyrazicie objawia siê to w okresie I,
kiedy, jak mo¿na domniemywaæ, pamiêæ o przywo³ywanych faktach i zjawiskach
by³a jeszcze stosunkowo wie¿a i wyrana. W materiale Leksykonu... najwiêcej
jest odwo³añ do niechlubnej historii CZARNEJ SOTNI (obrzezane czarnocha³atosotiency; czarnosocienne metody; czarnosocienna polityka; ludzie zara¿eni czarnosocienstwem), a tak¿e rz¹dów KIEREÑSKIEGO (kiereñszczyzna; elementy
kiereñszczyniane).
Omówione rossica stanowi¹ wa¿n¹, ale nie jedyn¹, sk³adow¹ mikrokontekstów o funkcji inwektywnej. W niektórych przypadkach rossica wspó³graj¹ ze
skrupulatnie dobranym s¹siedztwem leksykalnym, co przek³ada siê na zwiêkszenie
inwektywnej perlokucji wyra¿enia. Mam tu na myli leksemy z wyrazistymi konotacjami kulturowymi oraz znaki wartociuj¹ce (lub opisowo-wartociuj¹ce), które
w zespoleniu z rossicum podnosz¹ zamierzony przez nadawcê efekt. Oto przyk³ady:
Okres I: bolszewickie bandy; hordy bolszewickie; krwawy kat bolszewicki;
najemnik bolszewicki; zaraza bolszewicka; pacho³kowie wyzwoleñczych bolszewików; moskiewsko-sowiecka sekta; s³ugusy Moskwy; próchniej¹cy organizm
Rosji.
Okres III: agentura moskiewska; moskiewski pacho³ek; p³atni zdrajcy pacho³ki Rosji; Ruski zbój; nomenklatura stalinowska; wierny s³uga ZSRR.

13 O wspó³czesnym koncepcie i pragmatyce nieudacznika zob. M. Sarnowski, Nieudacznik 
po¿yczka leksykalna, czy wyraz obcy?, Acta Polono-Ruthenica Olsztyn 2008, nr XIII, s. 521530.
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Na podniesienie inwektywnej wymowy wyra¿enia wp³ywa równie¿ stosowana czasami ironia sygnalizowana przez pragmatykê niektórych sk³adników wyra¿enia (eldorado bolszewickie; pacho³kowie wyzwoleñczych bolszewików).
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na inny jeszcze mechanizm, który odgrywa³ wa¿n¹
rolê w budowaniu i tworzeniu efektu inwektywy. Tym razem chodzi o konteksty
zawieraj¹ce czasownikowe nazwy dzia³añ, które kwalifikowane s¹ jako negatywne
i które przez to wpychaj¹ adresata do niepo¿¹danego z jego perspektywy przedzia³u dzia³añ i postaw (podlaæ sosem bolszewickim; czo³gaæ siê u tronu carów;
ca³owaæ buty moskiewskich protektorów; w³aziæ pod moskiewski but).
Okres II na tle materia³owo bogatych okresów I i III wygl¹da ma³o efektownie. Ze wzglêdów politycznych w okresie tym w debatach politycznych i dyskursie
spo³ecznym nie u¿ywano ¿adnych leksemów i wyra¿eñ odnosz¹cych siê do ZSRR
lub do ideologii komunistycznej w sposób bezporedni. Leksykon inwektyw politycznych 19182000 odnotowuje jednak kilka inwektywnych zastosowañ leksemów pochodzenia rosyjskiego. Pierwszy z nich to ku³ak, który by³ obraliwym
epitetem upowszechnionym w latach piêædziesi¹tych XX w. i by³ u¿ywany
w krytyce, która wychodzi³a na zewn¹trz partii komunistycznej w walce
z rozwarstwieniem polskiej wsi. Kolejny to stupajka  zapo¿yczony do polszczyzny w okresie zaborów, a jako inwektywa polityczna kierowany przeciwko postaciom miêdzywojnia. Prawdziw¹ karierê jako inwektywa zrobi³ gogolowski dzier¿ymorda14, który w wewn¹trzpartyjnych debatach u¿ywany by³ w uk³adach
asymetrycznych jako narzêdzie oceny przedstawicieli ni¿szego aparatu w³adzy.
W praktyce komunikacji politycznej zarówno w miêdzywojniu, jak i po
roku 1989 utar³o siê, ¿e miernikiem wartoci polityka by³a z jednej strony jego
dzia³alnoæ w okresie zaborów i stosunek do zmian rewolucyjnych w Rosji,
a póniej (po roku 1945) identyfikacja i wspó³praca z komunistami, z drugiej za
 zaanga¿owanie w walce o niepodleg³oæ kraju (narodow¹ w II RP i polityczn¹
w III RP). Odwo³ania do Rosji (carskiej Rosji i Rosji jako takiej) oraz do ZSRR
w obu tych okresach przywo³uj¹ i wrêcz pielêgnuj¹ pamiêæ o okresie zaborów
oraz powojennej politycznej dominacji radzieckiej w Polsce, przez co jednoznacznie negatywnie etykietuj¹ przeciwnika politycznego. W zwi¹zku z tym w II
RP oprócz inwektyw typu: lokaje na dworach zaborców; pacho³kowie Habsburgów; spruszcza³e junkierstwo itp. odnotowane zosta³y równie¿: s³ugusy kominternu; najemnicy bolszewiccy; czo³gaæ siê u tronów carów, a po roku 1989
14 Dzier¿ymord¹ nazywa siê kogo, kto zachowuje siê despotycznie w stosunku do swoich
podw³adnych. S³owo potoczne u¿ywane z dezaprobat¹  M. Bañko (red.), Inny s³ownik jêzyka
polskiego, Warszawa 2000, t. I, s. 355.
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abrewiatura PZPR zosta³a publicznie rozszyfrowana przez L. Moczulskiego na
posiedzeniu Sejmu jako P³atni Zdrajcy Pacho³ki Rosji.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w okresie Polski Ludowej ze wzglêdu na proklamowan¹ i zapisan¹ w Konstytucji PRL przyjañ polsko-radzieck¹ oraz istnienie
cenzury politycznej sowietyzmy lub jakiekolwiek negatywne odniesienia do ZSRR
nie mia³y ¿adnej szansy bytu nie tylko w komunikacji politycznej, lecz równie¿
w szeroko rozumianym dyskursie spo³ecznym i twórczoci artystycznej.
Egzystowanie rossików leksykalnych w kontekstach s³ownych konstytuuj¹cych ich inwektywnoæ nie pozosta³o bez wp³ywu na semantykê i pragmatykê
tych zapo¿yczeñ. S³owo oderwane od swego pierwotnego kontekstu i u¿yte przez
inne rodowisko zyskuje nowy sens i zaczyna funkcjonowaæ jako operator pragmatycznego zadzia³ania jêzykiem.
Na zakoñczenie chcê postawiæ pytanie natury bardziej ogólnej: jak nale¿y
interpretowaæ koncepty kulturowych rossików, które s¹ eksploatowane w dzia³aniach inwektywnych?
Zjawisko wykorzystywania w celach inwektywnych niektórych konceptów
pochodzenia rosyjskiego identyfikowane w polskich wypowiedziach powinno byæ
analizowane jako funkcjonowanie struktur formalnych i znaczeniowych, w których przecinaj¹ siê dwie osie ogl¹du jednostek wypowiedzi  o kontekstu horyzontalnego i o kontekstu wertykalnego15.
Kontekst h o r y z o n t a l n y obejmuje zjawiska wystêpuj¹ce na powierzchni
tekstu i koncentruje siê na paradygmatyce i syntagmatyce analizowanej jednostki,
okrela zasady jej ³¹czliwoci z jêzykowym otoczeniem polskim. Zasadnicze znaczenie dla filologicznego i kulturowego ogl¹du badanego zjawiska ma kontekst
w e r t y k a l n y, który ca³kowicie przynale¿y nadawcy i jest obszarem jego dzia³añ taktycznych i strategicznych. W stosunku do p³aszczyzny realnego tekstu
mo¿na umownie wydzieliæ w nim dwa odcinki  dolny i górny. Pierwszy z nich,
dolny, jest domen¹ realizowanej w wypowiedzi funkcji pragmatycznej. Prowadzi
on do struktury g³êbokiej tekstu i pozwala na rekonstrukcjê celów oraz intencji
nadawczych, przede wszystkim funkcji inwektywnej.
Odcinek górny stanowi nadbudowê konceptualn¹ i kulturow¹ badanych wypowiedzi. To w³anie na nim odk³ada siê funkcja kognitywna zastosowanych
struktur jêzykowych (w tym przypadku eksponentów fenomenów kulturowych
genetycznie rosyjskich), gdy¿ rama interpretacji pragmatycznej (najwa¿niejszy
sk³adnik odcinka dolnego), identyfikuj¹ca zaistnia³¹ inwektywnoæ, musi byæ uzu15 Rozró¿nienie tych dwóch typów kontekstu przyjmujê za Î. Ñ.Àõìàíîâà, È. Â. Ãþááåíåò,
Âåðòèêàëüíûé êîíòåêñò êàê ôèëèëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 1977, nr 3,
s. 4754.
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pe³niona o dodatkow¹ siatkê pojêæ, dziêki którym przeprowadzona zostanie analiza kognitywna odwo³uj¹ca siê do wiedzy encyklopedycznej (historycznej).
W opisywanych przypadkach chodzi o pamiêæ wirtualn¹. Pojêcia, które symbolizuj¹ badane rossica, nie zniknê³y przecie¿ i jako wiedza historyczna zalegaj¹
w magazynach kultury i cywilizacji. Analiza opiera siê na bazie wiedzy encyklopedycznej (pozajêzykowej) i kulturowo-cywilizacyjnej o realiach historii Rosji,
o historycznych desygnatach tych znaków i ma charakter projekcyjny. Postulowana analiza kognitywna powinna skupiæ siê równie¿ na ustalaniu repertuaru konotacji wype³niaj¹cych badane koncepty. Ze wzglêdu na fakt, ¿e interesuj¹ nas rossica
w funkcji inwektywnej, w zapisach poszczególnych konceptów nale¿y szczególnie
wyeksponowaæ konotacje negatywne (maj¹ce swoje historyczne uzasadnienie
lub tylko wyobra¿eniowe), gdy¿ to w³anie one mog¹ stanowiæ motywacjê u¿yæ
inwektywnych. W zwi¹zku z konotacjami wa¿ne jest precyzyjne ustalenie, jakie
sk³adniki  poznawcze czy emocjonalne  w strukturze konceptu przewa¿aj¹.
Tekstowa aktualizacja historycznego rossicum zasadza siê przede wszystkim na
wyeksponowaniu segmentu wartociuj¹cego przy zupe³nym (?) zatarciu bazowego
sk³adnika faktologicznego. Punkt ciê¿koci konceptów przesuwa siê z j¹dra
i centrum ku spo³ecznej pragmatyce i staje siê tak, ¿e pewien uzus decyduje
o aksjologii znaku. Nie bez znaczenia w tym kontekcie jest wiek polskiego konceptu eksponowanego przez rossicum. Polskie negatywne koncepty MOSKWY
i KREMLA s¹ starsze, swoimi pocz¹tkami siêgaj¹ burzliwych wydarzeñ XVII w.,
a z negatywn¹ aksjologizacj¹ konceptu MOSKWY mamy do czynienia i w chwili
obecnej16, za np. koncept BOLSZEWIZMU wykszta³ci³ siê i ustabilizowa³
w naszej kulturze dopiero w latach dwudziestych ubieg³ego wieku17.
Zastosowanie rossików jako pragmatycznych operatorów inwektywnej strategii
dzia³ania jêzykowego wynika  jak w swoim czasie pisa³ J. Bartmiñski  z podmiotowej perspektywy postrzegania wiata i przyjêtego punktu widzenia, które s¹
konstytuowane przez zespó³ dyrektyw kszta³tuj¹cych treæ i pragmatykê poszczególnych s³ów i ca³ych wypowiedzi18.
16

Por. A mit za³o¿ycielski IV RP? Tym mitem by³a afera Rywina, jeden z tych faktów, które
odpowiednio zinterpretowane, zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem. Wedle mitu, który narós³ wokó³ tej
sprawy, III RP by³a stajni¹ Augiasza, szar¹ sieci¹, pajêczyn¹ uk³adów, znajomoci i biznesów,
sojuszem agentów, mediów, biznesu i gangsterów, których korzenie siêga³y (siêgaj¹) do Moskwy
 D. Passent, Galopem przez historiê, Polityka z 14 marca 2009, s. 104 [wyró¿nienie w tekcie
 MS].
17 Zob. I. Kamiñska-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Jêzyk propagandy politycznej
w prasie 19191923, Wroc³aw 1994, s. 132167.
18 J. Bartmiñski, Punkt widzenia, perspektywa, jêzykowy obraz wiata, [w:] J. Bartmiñski
(red.), Jêzykowy obraz wiata, Lublin 1990.
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ANEKS
Przytaczam minimalne konteksty oraz rok, w którym pojawia siê rossicum; pe³ne
konteksty u¿ycia inwektyw zawiera Leksykon inwektyw politycznych 19182000,
[w:] I. Kamiñska-Szmaj, Agresja jêzykowa w ¿yciu publicznym, Wroc³aw 2007.
OKRES I

Bolszewia (1922); bolszewickie bandy (1922); bolszewickie metody (1925);
eldorado bolszewickie (1936); hordy bolszewickie (1921); krwawy kat bolszewicki (1922); najemnik bolszewicki (1930); podlaæ sosem bolszewickim (1922);
rz¹d bolszewicki (1921); zaraza bolszewicka (1921); bia³y bolszewik (1919,
1921); bia³y bolszewik w sutannie (1919, 1923); bolszewik prawicowy (1922);
pacho³kowie wyzwoleñczych bolszewików (1925); bolszewicyzm (1918); bolszewizuj¹cy (1925); bolszewizm prawicowy (1922); czerezwyczajka (1922); obrzezane czarnocha³atosotiency (1923); czarnosocienne metody (1922); czarnosocienna
polityka (1922); ludzie zara¿eni czarnosocienstwem (1922); czo³gaæ siê u tronów
carów (1922); Dzier¿yñscy (1922); kiereñszczyzna (1936); elementy kiereñszczyniane (1922); ku³ak (1925); polski Lenin (1922); moskiewsko-sowiecka
sekta (1922); robota stoj¹ca na us³ugach bolszewickiej Moskwy (1925); s³ugusy
Moskwy (1936); Murawiew wam siê k³ania (1921); próchniej¹cy organizm Rosji
(1922); ruble carskie (1921); Sowdepja (1921, 1922); stupajki polityczne (1923);
Wañki-wstañki (1934); zbolszewiali ¿ydzi (1922); zmoskwiczyæ (1921).
OKRES II

dzier¿ymorda (1956, 1957, 1968); partyjne dzier¿ymordy (1957); elementy
ku³ackie (1953); ku³actwo (1951); ku³ak (1950, 1951, 1952, 1953); sanacyjni
stupaje (1946); stupajka Sk³adkowski (1944).
OKRES III

agentura moskiewska (1997); aparatczyk (1993, 1994, 1995, 1997); aparatczykowanie (1994); bolszewicka szczeroæ (1995); bolszewicka ustawa (1990);
dinozaury bolszewickie (2000); bia³y bolszewik (1992, 1995, 1997); ma³y bolszewizm
(1994); katobolszewik (1998); katobolszewista (1998); ko³choz (2000); ko³choz
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Krzaklewskiego (1997); ko³chozowy demokrata Aleksander (2000); homo sovieticus (1990, 1992, 2000); komunistyczno-bolszewicka szczeroæ (1995); mali egzekutorzy wielkiej polityki kremlowskich w³adców (1983); piewczyni chwa³y Lenina
(1998); leninowska kucharka (1997); ca³owaæ buty moskiewskich protektorów
(1995); moskiewski pacho³ek (1997); moskiewskie stronnictwo prawicowe
(1998); w³aziæ pod moskiewski but (1994); nieudacznik polityczny (1995); poputczicy peerelu (1997); poputczyk (1994); p³atni zdrajcy pacho³ki Rosji (1992,
2000); Ruski zbój (1986); swo³ocz (1997); stalinista (1990); sieroty po stalinizmie
(1990); nomenklatura stalinowska (1993); wierny s³uga ZSRR (1982).
Ðåçþìå
Îá îäíîì èç ñïîñîáîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîññèêîâ â ïîëüñêîì ÿçûêå è êóëüòóðå
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ rossica (ðóñèçìû è ñîâåòèçìû) â ôóíêöèè ïîëèòè÷åñêîé
èíâåêòèâû â òð¸õ ïåðèîäàõ èñòîðèè ïîëüñêîé ïîëèòè÷åñêîé êîììóíèêàöèè (19191939, 19451989,
1989íàñòîÿùèé ìîìåíò).

Summary
On one of the ways of function of Russian idioms in the Polish language and culture
In the article the author presents rossica (Russicisms and Sovieticisms) in the function of
political invective in the three periods of the history of Polish political communication (19191939,
19451989, 1989today).
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Êàðíàâàëüíàÿ êîíöåïöèÿ ìèðà è ÷åëîâåêà
â àêñèîëîãè÷åñêîì àñïåêòå
(íà ìàòåðèàëå èçáðàííûõ ðóññêèõ è ïîëüñêèõ
ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö)
Âî ôðàçåîëîãè÷åñêîé ñèñòåìå ïîëüñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ èíòåðåñíûìè
â ñåìàíòè÷åñêîì è àêñèîëîãè÷åñêîì àñïåêòå ÿâëÿþòñÿ ÿçûêîâûå åäèíèöû,
ëåêñè÷åñêèå êîìïîíåíòû êîòîðûõ â ðåçóëüòàòå ñâîåé ñî÷åòàåìîñòè ñ ïîñëåäóþùèì èëè ïðåäøåñòâóþùèì åãî ñëîâàìè íàðóøàþò ñâîéñòâà
îáîçíà÷àåìûõ èìè ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé, à òàêæå ëîãè÷åñêèå è îïðàâäàííûå
èõ íàòóðîé çàêîíû ôóíêöèîíðîâàíèÿ, íàïðèìåð, â ðóññêîì ÿçûêå õîäèòü
íà ãîëîâå, ñòðåëÿòü ãëàçàìè, â ïîëüñêîì: kaktus wyronie na d³oni, niebieskie
migda³y. Â òàêèõ ÿçûêîâûõ ôîðìàõ âîçìîæíûìè ÿâëÿþòñÿ ñî÷åòàíèÿ
îòäàëåííûõ ïîíÿòèé, öåííîñòåé è ÿâëåíèé, êîòîðûå â îáû÷íîì ðèòìå
æèçíè ÿâëÿþòñÿ èçîëèðîâàííûìè.
Èíòåðåñíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî â ïðèâåäåííûõ
ïðèìåðàõ âûðàæàåòñÿ òî, ÷åãî â ðåàëüíîì ìèðå íå áûëî è áûòü íå ìîæåò.
Îíè èíôîðìèðóþò î òàêèõ ñîñòîÿíèÿõ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ, áûòóþùèõ
â ìèðå, êîòîðûì íå ñâîéñòâåííû ïðèïèñûâàåìûå èì ôèçè÷åñêèå èëè
äðóãèå êà÷åñòâà, ÷òî âûòåêàåò èç äîñëîâíîé ñåìàíòè÷åñêîé èíåòåðïðåòàöèè
ëåêñè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ, ñòðîÿùèõ äàííûé ôðàçåîëîãèçì. Êàê ïîä÷åðêèâàåò
Å. Áàðòèìèíüñêè, ïðèâåäåííûå åäèíèöû ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðàìè ÿçûêà,
îñíîâàííîãî íà êàðíàâàëüíîé êîíöåïöèè ìèðà íàîáîðîò, â êîòîðîì
íàðóøåíû âñå çàêîíû, îáÿçûâàþùèå â ìèðå, êîòîðûå çàêðåïèëèñü
â ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå óêàçàííûõ åäèíèö1. Ì. Ðóìèíüñêà èíòåðïðåòèðóåò
êàðíàâàëèçàöèþ êàê îòõîä îò ñóùåñòâóþùåãî è ñàíêöèîíèðîâàííîãî
ïîðÿäêà âåùåé, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â ðàñøàòûâàíèè íå òîëüêî
îáùåñòâåííûõ íîðì, íî òàêæå íîðì â ñôåðå ÿçûêîâîé êîììóíèêàöèè2 .
1
2

J. Bartmiñski, Jêzykowe podstawy obrazu wiata, Lublin 2006, ñ. 62.
M. Rumiñska, Micha³a Bachtina teoria karnawalizacji jêzyka, [â:] J. Mazur, M. Rumiñska
(red.), Humor i karnawalizacja we wspó³czesnej komunikacji jêzykowej, Lublin 2007, ñ. 182.
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Â êàðíàâàëüíîé ðå÷è äîïóñòèìûì íà óðîâíå âûñêàçûâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñî÷åòàíèå íàèáîëåå îòäàëåííûõ äðóã îò äðóãà ïîíÿòèé, èäåé, çíà÷åíèé
ñëîâ, ñî÷åòàåìîñòü êîòîðûõ â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ, â ðàìêàõ îáùåïðèíÿòîé
èõ âàëåíòíîñòè, îêàçûâàåòñÿ íåâîçìîæíîé, íàïð.: ïîâèñíóòü â âîçäóõå,
ïèòàòü íàäåæäó, èãðàòü ãëàçàìè; ïîëüñê.: przelewaæ z pustego w pró¿ne,
utopiæ w ³y¿ce wody, spuciæ nos na kwintê, graæ na nosie.
Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû ôðàçåîëîãèçìîâ, ïîñòðîåííûõ ïî ïðèíöèïó:
íåâîçìîæíîå îêàçûâàåòñÿ âîçìîæíûì, ÿâëÿþòñÿ òàêæå ÿçûêîâûìè ôîðìàìè
ýêñïðåñèè ìèðîâîççðåíèÿ ÷åëîâåêà. Îíè îòâå÷àþò ðàçëè÷íûì ñòîðîíàì
÷åëîâå÷åñêîé àêèâíîñòè, åãî îáû÷àÿì, îöåíêàì ïðîèñõîäÿùèõ ÿâëåíèé,
à òàêæå åãî ÿçûêó.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñî âðåìåíåì êàðíàâàëüíûå óñòîé÷èâûå
ôðàçû íàøëè ñâîå ìåñòî â ðàçëè÷íûõ ëèòåðàòóðíûõ òåêñòàõ, íî ïðåæäå
âñåãî îíè îñâîèëèñü ðàçãîâîðíûì ÿçûêîì è, íå òåðÿÿ ñâîåãî êàðíàâàëüíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, îáðàçîâàëè èçâåñòíûå íàì ôðàçåîëîãè÷åñêèå åäèíèöû.
Ñåãîäíÿ ïðîäîëæåíèåì èäåè êàðíàâàëüíîãî ÿçûêà ÿâëÿþòñÿ õîòÿ áû
èñêàæåííûå â ñòðóêòóðíîì è ñåìàíòè÷åñêîì îòíîøåíèè ôðàçåîëîãèçìû,
âûñòóïàþùèå, íàïðèìåð, â ñòðóêòóðå ñîâðåìåííûõ ðóññêèõ è ïîëüñêèõ
ãàçåòíûõ çàãîëîâêîâ, íàïð.: Jak trwoga to do wroga; Wygraæ pos³a na loterii;
Jakubowska Trybuna³em w p³ot; ðóññê. Äîìîêëîâ òåñò; Êàïëÿ äåãòÿ â áî÷êå
éîäa.
Èòàê, ðîæäåííûé â ñðåäíåâåêîâüå ÿçûêîâîé êàðíàâàë ïðèäàâàë
ìåæ÷åëîâå÷åñêèì îòíîøåíèÿì, à òàêæå ÿçûêó õàðàêòåð ÷åãî-òî íåîáûêíîâåííîãî. Ãëàâíîé çàäà÷åé òàêîãî ïðîöåññà áûëî ñîðâàòü ñ ãðàììàòè÷åñêèìè,
ñåìàíòè÷åñêèìè è ëîãè÷åñêèìè ïðàâèëàìè, ëîìàòü ÿçûêîâîå òàáó, à òàêæå
ñîåäèíÿòü âñå, ÷òî â ÷åëîâå÷åñêîì ñîçíàíèè âûñòóïàåò êàê ïðîòèâîïîëîæíîå, îòäàëåííîå äðóã îò äðóãà. Òàêîå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, êàê
çàìå÷àåò Ì. Ðàåâñêè, ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîñòîÿíèåì íåóñòîé÷èâîãî ðàâíîâåñèÿ. Îíà êîëåáëåòñÿ
ìåæäó äâóìÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòÿìè, èç êîòîðûõ ïåðâàÿ ñèìâîëèçèðóåò
ñêëîííîñòü ÷åëîâåêà ê ëîãè÷åñêîìó ïîäõîäó è êîíòðîëþ ìèðà. Âòîðàÿ
ïðîèâîïîëîæíîñòü ÿâëÿåòñÿ åãî ñòðåìëåíèåì ê óäîâëåòâîðåíèþ ÷óâñòâåñòâåííîãî óäîâîëüñòâèÿ, à òàêæå âîñõèùåíèåì, çàìåøàòåëüñòâîì è îòñóòñòâèåì
ïîðÿäêà3. Òàêîé ïîäõîä ê äåéñòâèòåëüíîñòè ñîõðàíÿåòñÿ è çàêðåïëÿåòñÿ
â åãî ÿçûêå, â êîòîðîì îòðàæàåòñÿ ñïîñîá âèäåíèÿ èì ìèðà, åãî îðãàíèçàöèÿ
3 M. Rajewski, Karnawa³ w ujêciu antropologicznym, [â:] J. Mazur, M. Rumiñska (red.), op. cit.,
ñ. 205.
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ìèðà, è â ðåçóëüòàòå  åãî êîíöåïòóàëèçàöèÿ, êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ìîæåò áûòü óíèâåðñàëüíîé, à ñ äðóãîé  íàöèîíàëüíî ñïåöèôè÷íîé.
Ñåìàíòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ðóññêèõ è ïîëüñêèõ ôðàçåîëîãèçìîâ,
êàê, íàïð.: êëàñòü çóáû íà ïîëêó, ìîëî÷íûå ðåêè è êèñåëüíûå áåðåãà,
ïëàêàòü êðîâàâûìè ñëåçàìè, óòîïèòü â ëîæêå âîäû êîãî; ïîëüñê. zawisn¹æ
w powietrzu, graæ na nerwach komu, czuæ pismo nosem, gryæ kamienie, maczaæ pióro w ¿ó³ci, îñíîâàííûõ íà êàðíàâàëüíîé êîíöåïöèè ïàðàäîêñà,
â êîòîðîì íàðóøåíû ïðàâèëà, îáÿçûâàþùèå è çàêðåïëåííûå â îñíîâíîì
ñåìàíòè÷åñêîì ñîäåðæàíèè, îáðàçóþùèõ ñëîâîñî÷åòàíèÿ ëåêñåì, èíôîðìèðóþùèõ î ïîëîæåíèè âåùåé, íåñîîòâåòñòâóþùèõ ôèçè÷åñêèì ñâîéñòâàì
èçâåñòíûõ ïðåäìåòîâ, ïîçâîëÿåò óâèäåòü â íèõ òàêæå ýêñïðåññèâíûé
ñïîñîá âîñïðèÿòèÿ ìèðà, íî ïðåæäå âñåãî ÷åëîâåêà, êàê ãëàâíîãî åãî
îðãàíèçàòîðà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñåìàíòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ àíàëèçèðóåìûõ
ôðàçåîëîãèçìîâ îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïå àíòðîïîöåíòðèçìà  âîççðåíèÿ,
ñîãëàñíî êîòîðîìó ÷åëîâåê åñòü öåíòð è âûñøàÿ öåëü ìèðà. Ïîýòîìó
÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ òî÷êîé îòñ÷åòà â ñîäåðæàíèè õàðàêòåðèçóåìûõ
ôðàçåîëîãèçìîâ, îí âîâëå÷åí â èõ àíàëèç, îïðåäåëÿÿ èõ ïåðñïåêòèâó
è êîíå÷íûå öåëè. Àâòîðû ïîëüñêîãî èçäàíèÿ ìîíîãðàôèè Kognitywne podstawy jêzyka i jêzykoznawstwa4, îáðàùàþò âèìàíèå íà ôàêò, ÷òî â ïðîöåññå
ïîçíàíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè íà áîëåå îáîáùåííîì óðîâíå ÷åëîâåê
ïåðåíîñèò ñîáñòâåííóþ ýãîöåíòðè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ íà äðóãîãî ÷åëîâåêà.
Ïñèõè÷åñêàÿ áëèçîñòü, êàêóþ ÷åëîâåê èñïûòûâàåò ïî îòíîøåíèþ
ê äðóãîìó ÷åëîâåêó, îïðåäåëÿåò åãî àíòðîïîöåíòðè÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó
âèäåíèÿ ìèðà. Àíòðîïîöåíòðè÷åñêàÿ ïåðñïåêòèâà âîñïðèÿòèÿ ìèðà
âûòåêàåò èç ôàêòà, ÷òî ÷åëîâåê çàèíòåðåñîâàí â íåì ïðåæäå âñåãî äðóãèì
÷åëîâåêîì, ïîõîæèì íà íåãî ñàìîãî. Îí çàèíòåðñîâàí åãî ìûñëÿìè,
äåéñòâèÿìè, ïîñòóïêàìè, äâèæåíèÿìè åãî òåëà, ïðåäìåòàìè, êîòîðûå
ê íåìó ïðèíàäëåæàò. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ÷åëîâåê âî âñåõ ÿçûêîâûõ
èíôîðìàöèÿõ î ôàêòàõ, ÿâëåíèÿõ, ïðîöåññàõ, ïðîèñõîäÿùèõ âîêðóã íåãî
è ïî îòíîøåíèþ ê íåìó çàíèìàåò ïðèâèëåãèðîâàííîå ïîëîæåíèå5.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êîíñòðóèðóåìûé ÷åëîâåêîì â àíàëèçèðóåìûõ
ôðàçåîëîãèçìàõ îáðàç ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ îáûäåííîé åãî èíòåðåïðåòàöèåé.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå îíà îïðåäåëÿåòñÿ êàê íàèâíàÿ, ÷òî, ïî ìíåíèþ
Å. Áàðòìèíüñêîãî, çíà÷èò îäíîâðåìåííî àíòðîïîöåíòðè÷åñêàÿ èëè

4
5

E. Tabakowska (red.), Kognitywne podstawy jêzyka i jêzykoznawstwa, Kraków 2001.
Ibidem, ñ. 23.
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ýòíîöåíòðè÷åñêàÿ, êîòîðîÿ ñòðîèòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâåêà è ïî ìåðå
åãî âîçìîæíîñòåé6.
Êàê óòâðåæäàåò Í. Ñåìåíåíêî, ôðàçåîëîãèçìû èíòåðåñíû äëÿ èññëåäîâàòåëÿ â íåñêîëüêèõ ðàêóðñàõ: à) â ïëàíå óñòàíîâëåíèÿ ñðåäñòâ ÿçûêîâîé
âûðàçèòåëüíîñòè; á) ñ òî÷êè çðåíèÿ îñîáåííîñòåé èõ ñåìàíòè÷åñêîé
ñòðóêòóðû, à òàêæå â) äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îñíîâíûõ ïðàãìàòè÷åñêèõ
óñòàíîâîê, äåéñòâóþùèõ ïðàêòè÷åñêè íåçàâèñèìî îò î êîíêðåòíûõ
ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèé è íå òåðÿþùèõ ñâîåé àêòóàëüíîñòè íà
ïðîòÿæåíèè ñîòåí ëåò 7 . Â àíàëèçèðóåìûõ íàìè ïðèìåðàõ ðóññêèõ
è ïîëüñêèõ ôðàçåîëîãèçìîâ, ïî÷åðïíóòûõ èç ñëîâàðÿ Þ. Ëþêøèíà8,
ñîäåðæàòñÿ ñòàáèëèçîâàííûå îáùåñòâåííûå êîííîòàöèè, ò.å. óáåæäåíèÿ
è âîîáðàæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ÷åëîâåêà êàê îáúåêòà àêñèîëîãè÷åñêîé
õàðàêòåðèñòèêè. Àêñèëîãè÷åñêèé àñïåêò ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåíèå òîãî,
÷òî ÷åëîâåê ñ÷èòàåò öåííûì äëÿ ñåáÿ è äëÿ äðóãîãî ÷åëîâåêà, ÷òî
â ÷åëîâåêå ÿâëÿåòñÿ ïîëåçíûì, à ÷òî ÿâëÿåòñÿ âðåäíûì, ïðåêðàñíûì
è áåçîáðàçíûì, òàê êàê îáúåêòèâíûé ìèð, ÷àñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
÷åëîâåê, ÷ëåíèòñÿ èì ñàìèì ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî öåííîñòíîãî õàðàêòåðà 
íîðìàìè ïðåäñòàâëåíèÿ î õîðîøåì è ïëîõîì. Öåííîñòè ñ îäíîé ñòîðîíû
îáóñëîâëèâàþò ïðîöåññ ïîçíàíèÿ ÷åëîâåêîì äðóãîãî ÷åëîâåêà, ñîöèàëüíîãî
ìèðà, à ñ äðóãîé  îíè ðåãóëèðóþò åãî ïîâåäåíèå ñðåäè ëþäåé.
Àíàëèçèðóÿ ïîëüñêèå è ðóññêèå ôðàçåîëîãèçìû ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ
çàäàííîé ñåìàíòè÷åñêîé è ñòðóêòóðíîé õàðàêòåðèñòèêè, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü,
÷òî òàêèå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, âûäåëÿåìûå â èõ ñòðóêòóðå, êàê, íàïð.: õîäèòü
íà ãëîâå, êàøà â ãîëîâå ó êîãî, ïîæèðàòü ãëàçàìè, ñòðåëÿòü ãëàçàìè, ãëàçà
íà ëîá ëåçóò, óøè âÿíóò, çà óøàìè òðåùèò (åñòü àæ çà óøàìè òðåùèò);
ïîëüñê. uszy wiêdn¹, spuciæ nos (na kwintê), serce podchodzi do gard³a, serce
na d³oni (mieæ), buty wo³aj¹ piæ, buty jeæ prosz¹, ruszyæ rozumem jak martwe
cielê ogonem, ëèáî ïðèìåð, àâòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñòàíèñëàâ Åæè Ëåö:
nie mlaskaæ oczyma íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñ ñåìàíòè÷åñêîé òî÷è çðåíèÿ êàê
âûðàæåíèÿ áóäòî áû ëèøåííûå ñìûñëà, â êîòîðûõ, èñõîäÿ èç ïðÿìûõ
çíà÷åíèé, îáðàçóþùèõ èõ êîìïîíåíòîâ, ïîäâåðãàþòñÿ ñîìíåíèþ çàêîíû
ñåìàíòè÷åñêîé ïðàâèëüíîñòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðèâåäåííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ íàøëèñü â ïðåäåëàõ óñòîé÷èâûõ ñòðóêòóð  ôðàçåîëîãèçìîâ, êàê
ðåçóëüòàò èõ ìåòàôîðè÷åñêîãî óïîòðåáëåíèÿ, ôóíêöèîíèðóþùèõ ïðåæäå
6
7

J. Bartmiñski, op. cit., ñ. 157.
Í.Í. Ñåìåíåíêî, Áàçîâûå ñåìàíòè÷åñêèå ñâîéñòâà ðóññêèõ ïàðåìèé â ñâåòå êîãíèòèâíî-äèñêóðñèâíîãî ïîäõîäà, [â:] XIX Olomoucké Dny Rusistù, Olomouc 2008, ñ. 403404.
8 J. Lukszyn, Wielki s³ownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Warszawa 1998.
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âñåãî â ðàçãîâîðíîì âàðèàíòå ðå÷è. Ðàññìàòðèâàåìûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ,
îáðàçóþùèå ñåìàíòè÷åñêóþ è ôîðìàëüíóþ ñòðóêòóðó ôðàçåîëîãèçìîâ,
ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì êàðíàâàëüíîãî íàðóøåíèÿ ñåìàíòè÷åñêîé òðàäèöèè
(ñåìàíòè÷åñêèõ âàëåíòíîñòåé), è îäíîâðåìåííî âîçáóæäåíèÿ, à òàêæå
óäèâëåíèÿ èõ îòëè÷íîé ñåìàíòè÷åñêîé ðîëüþ.
Ôðàçåîëîãèçìû, â êîòîðûõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ôèêñèðóåòñÿ
ñòåðåîòèïíîå îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó, ÿâëÿþòñÿ áîãàòûì èñòî÷íèêîì ÷åðò,
êîòîðûå åãî õàðàêòåðèçóþò è îöåíèâàþò. Ëèíãâèñòè÷åñêîé ïðîñëîéêå
ñòåðåîòèïà, çàôèêñèðîâàííîé âî ôðàçåîëîãèçìàõ, ëèíãâèñòû, êàê óòâåðæäàåò
Â. Õëåáäà, ïðèçíàþò çíà÷èòåëüíîñòü, êàê îñíîâå ðåêîíñòðóêöèè ìåíòàëüíîé
ñôåðû ÷åëîâåêà9. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñòåðåîòèïû â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè îòðàæàþò çàêðåïëåííûå â âîîáðàæåíèè èçîáðàæåíèÿ
÷åëîâåêà êàê îáúåêòà îöåíêè, îáðàçöû åãî ïîâåäåíèÿ.
Îïèðàÿñü íà ôàêòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë, èíòåðñíî ïðîñëåäèòü,
â êàêèõ ñôåðàõ ðåàëèçóåòñÿ îöåíî÷íûé êîìïîíåíò â ïîëüñêèõ è ðóññêèõ
ôðàçåîëîãèçìàõ, ïîñòðîåííûõ ïî ïðèíöèïó êàðíàâàëüíîé êîíöåïöèè ìèðà
íàîîáîðîò, â êîòîðîé íàðóøàþòñÿ çàêîíû, îáÿçûâàþùèå è çàêðåïëåííûå
â ñîäåðæàíèè ñëîâ äàííîãî ÿçûêà. Òàêàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ íåñâÿçíîñòü
îõâàòûâàåò ðàçíûå ñåìàíòè÷åñêèå êàòåãîðèè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ
â îáûäåííî âîñïðèíèìàåìîé êàðòèíå ÷åëîâåêà. Ðóññêèé è ïîëüñêèé ÿçûêè
áîãàòû óñòîé÷èâûìè ñëîâîñî÷åòàíèÿìè, áóêâàëüíûé ñìûñë êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì ðåàëèçàöèè èäåè ïàðàäîêñàëüíîé êîíöåïöèè ìèðà. Ýòè
ïàðàäîêñû òåìàòè÷åñêè êàñàþòñÿ æèçíè ÷åëîâåêà, åãî âíåøíåãî âèäà
è íðàâñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè. Íðàâñòâåííîñòü, èíòåëëåêòóàëüíûå
ñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà îïðåäåëåÿþòñÿ â ñëåäóþùèõ ôðàçåîëîãèçìàõ: õîäÿ÷àÿ
äîáðîäåòåëü, õîäÿ÷èé ñïðàâî÷íèê, õîäÿ÷èé óíèâåðñèòåò, õîäÿ÷àÿ
ýíöèêîëïåäèÿ, æèâàÿ ëåòîïèñü; ïîëüñê. chodz¹ca cnota, chodz¹ca encyklopedia, ¿ywa kronika, chodz¹ca metryka.
Ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, åãî ýìîöèîíàüíîå è ôèçè÷åñêoå ñîñòîÿíèå
õàðàêòåðèçóþòñÿ ôðàçåîëîãèçìàìè, ëåêñè÷åñêîì êîìïîíåíòàìè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ ñîìàòèçìû. Èíòåðñíî îòìåòèòü, ÷òî âî ìíîãèõ æàíðàõ èñêóññòâà
èçîáðàæåíèÿ ÷åëîâå÷åñêãî òåëà îòîæäåñòâëÿåò îïðåäåëåííàÿ ñõåìà è ïîðÿäîê.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òåëî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ ìèêðîêîñìîñîì, ïîëþñàìè
êîòîðîãî ÿâëÿþòÿ ãîëîâà  âåðõ è íîãè  íèç. Â êàðíàâàëüíîé êîíöåïöèè
9 W. Chlebda, Stereotyp jako jednoæ jêzyka, mylenia i dzia³ania, [â:] J. Anusiewicz, J. Bartmiñski (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Teoria, metodologia, analizy empiryczne,
Jêzyk a Kultura, t. 12, Wroc³aw 1998, ñ. 32.
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ìèðà òåëî ïîäâåðãàåòñÿ äåôîðìàöèè. Èäåÿ ñåìàíòè÷åñêîãî ïàðàäîêñà,
èñïîëüçîâàííàÿ â ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ôðàçåëîãèçìîâ ñ ñîìàòè÷åñêèì
ýëåìåíòîì çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íåîäóøåâëåííîå ìîæåò îêàçàòüñÿ
îäóøåâëåííûì. Èòàê, íàïðèìåð, ãîëîâà â ïàðàäîêñàëüíîé êîíöåïöèè ìèðà
ïåðåñòàåò ñèìâîëèçèðîâàòü ðàâíîâåñèå, à ïîëó÷àåò îòðèöàòåëüíûå
êîííîòàöèè. Îíà ÿâëÿåòñÿ î÷àãîì ñòðàõà, áåñïîðÿäêà, ïëîõîé ïàìÿòè,
ðàññåÿííîñòè, ëåãêîìûñëåííîñòè, ïðîñòîòû è íåðåàëüíîñòè, íàïð.: õîäèòü
íà ãîëîâå øàëèòü, òóìàí â ãîëîâå, ãîëîâà êàê ðåøåòî, êàøà â ãîëîâå,
ïðÿòàòü ãîëîâó â ïåñîê, áåçãîëîâíûé ÷åëîâåê; ïîëüñê.: stawaæ na g³owie,
dziurawa g³owa, mieæ zielono w g³owie, cz³owiek bez g³owy, k³aæ ³opat¹ do
g³owy, marzenie ciêtej g³owy.
Ëåêñåìà ãëàçà, êðîìå ñâîèõ ñèìâîëè÷åñêèõ çíà÷åíèé: îêíî, äóøà,
ñòûä, ðåâíîñòü, âî ìíîãèõ ïîëüñêèõ è ðóññêèõ ôðàçåîëîãèçìàõ ñî÷åòàåòñÿ
ñî ñëîâàìè, êîòîðûå îáû÷íî îòíîñÿòñÿ ê äðóãèì ÷àñòÿì òåëà, íàïð., êî ðòó
(ïîæèðàòü), ê ðóêå (ñòðåëÿòü), ê íîãàì (îáåæàòü, ëåçòü) èëè ó íèõ ñâîñåì
äðóãàÿ îñíîâíàÿ ñôåðà óïîòðåáëåíèÿ. Ïðèâåäåì ïðèìåðû: ïîæèðàòü
ãëàçàìè, îáåæàòü ãëàçàìè, ñòðåëÿòü ãëàçàìè, ãëàçà íà ëîá ëåçóò, ìåøêè
ïîä ãëàçàìè, èñêðû èç ãëàç ïîñûïàëèñü, çàìàçàòü ãëàçà, ïåëåíà ñ ãëàç óïàëà;
ïîëüñê. po¿eraæ oczami, obrzuciæ wzrokiem, strzelaæ okiem, worki pod oczami,
wieczki stanê³y w oczach, zamydliæ oczy.
Ëåêñåìà ÿçûê, àññîöèðóþùàÿñÿ ñ ïîíÿòèåì ðå÷è, âî ìíîãèõ ôðàçåîëîãèçìàõ îòíîñèòñÿ èìåííî ê òàêîìó åå çíà÷åíèþ. Ýòè ôðàçåîëîãèçìû
÷àñòî ïðèîáðåòàþò òàêæå îöåíî÷íûå êîííîòàöèè. Îäíîâðåìåííî
ëåêñè÷åñêèé êîìïîíåíò ÿçûê â ñòðóêòóðå ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö,
ïîñòðîåííûõ ïî ïðèíöèïó êàðíàâàëüíîãî ïàðàäîêñà, ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñî
ñëîâàìè, êîòîðûå èíôîðìèðóþò î òàêèõ ñîñòîÿíèÿõ ÿçûêà, êîòîðûå â ñâîåì
îñíîâíîì çíà÷åíèè íå ñîîòâåòñòâóþò åãî ôèçè÷åñêèì ñâîéñòâàì, îáðàçóÿ
ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòîðûå ìîæíî òàêæå îöåíèòü êàê ñåìàíòè÷åñêè
íåñâÿçíûå, íàïðèìåð: ëîìàòü ÿçûê, ÿçûê ñëîìàåøü, òÿíóòü çà ÿçûê, ÿçûê
ïîâåðíóëñÿ, íàñòóïèòü íà ÿçûê, ÷åñàòü ÿçûê, ÿçûê çàïëåòàåòñÿ ó êîãî;
ïîëüñê. ³amaæ sobie jêzyk, trzepaæ jêzykiem, ci¹gn¹æ za jêzyk kogo, jêzyk siê
pl¹cze.
Ïðåäñòàâëåííûå ïðèìåðû ïîëüñêèõ è ðóññêèõ ôðàçåîëîãè÷åñêèõ
åäèíèö ïîçâîëÿþò îòìåòèòü, ÷òî âñå îíè ïîñòðîåíû ïî ïðèíöèïó
èñïîëüçîâàíèÿ ñåìàíòè÷åñêîãî ïàðàäîêñà. Ñëåäóåò îäíàêî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
ñåìàíòè÷åñêàÿ íåñâÿçíîñòü, èñïîëüçóåìàÿ â ðåàëèçàöèè ñåìàíòè÷åñêîé
ñî÷åòàåìîñòè ñëîâ, îáðàçóþùèèõ óêàçàííûå ôðàçåîëîãèçìû, ÿâëÿåòñÿ
îäíîâðåìåííî ïîêàçàòåëåì èõ ìåòàôîðè÷åñêîãî óïîòðåáëåíèÿ, êîòîðîå
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ñòðîèòñÿ â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ ñåìàíòè÷åñêîé êîãåðåíòíîñòè, ïðè
áóêâàëüíîì çíà÷åíèè ñëîâ, îáðàçóþùèõ ðàññìàòðèâàåìûå ôðàçåîëîãè÷åñêèå
åäèíèöû.
Â çàêëþ÷åíèè íàøèõ íàáëþäåíèé íàä ïîëüñêèìè è ðóññêèìè
ôðàçåîëîãèçìàìè, â ñëîâàðíîé ñòðóêòóðå êîòîðûõ èñïîëüçîâàíû èäåè
êàðíàâàëèçàöèè ÿçûêà, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî õîòÿ ñîâðåìåííûå
ïîòðåáèòåëè îáîèõ ÿçûêîâ ìîãóò íå çàìå÷àòü â óêàçàííûõ ôðàçåîëîãèçìàõ
äàâíåãî êàðíàâàëüíîãî ÿçûêà, óñìàòðèâàÿ â íèõ òîëüêî ñâîåîáðàçíûå
ïðèìåðû ôðàçåîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé, òî âñå æå â èõ ñòðóêòóðå íàðóøåíû
çàêîíû ñåìàòè÷åñêîé âàëåíòíîñòè. Íà íàø âçëÿä, çòî ÿâëåíèå ñëåäóåò
îöåíèâàòü êàê ðåçóëüòàò ñîçíàòåëüíîãî òâîð÷åñêîãî ïðèåìà, à íå êàê
íàðóøåíèå íîðì ñî÷åòàåìîñòè ñëîâ íà ñåìàíòè÷åñêîì óðîâíå.
Streszczenie
Karnawa³owa koncepcja wiata i cz³owieka w aspekcie aksjologicznym
(na materiale wybranych rosyjskich i polskich jednostek frazeologicznych)
Autor zwraca uwagê na funkcjonuj¹ce we wspó³czesnym jêzyku rosyjskim i polskim frazeologizmy, których komponenty leksykalne, ³¹cz¹c siê ze sob¹, pozostaj¹ w sprzecznoci z normami tzw.
walencji semantycznej. Frazeologizmy te s¹ echem regu³ karnawa³owej koncepcji wiata na opak,
w którym naruszane s¹ wszystkie zasady obowi¹zuj¹ce w wiecie.
Przytoczony materia³ frazeologiczny pozwala stwierdziæ, ¿e w ca³oci ma on charakter antropocentryczny i dotyczy ró¿nych aspektów wartociowania cz³owieka. Rozpatrywane frazeologizmy to
nie tylko przyk³ady specyficznych innowacji jednostek frazeologicznych, ale przede wszystkim rezultat
wiadomego aktu twórczego opartego na zasadach teorii karnawalizacji jêzyka.

Summary
The carnival conceptualisation of world and the man in the axiological aspect
(on the basis of selected Russian and Polish phrase units)
The author draws attention in the text to the fixed phrases functioning in the Polish and Russian
languages, whose lexical components, on joining to form the phrase, are in contradiction to the norms
of the so called semantic valence.
The phrases are an echo of the rules of the carnival concept of the «world upside-down», in
which all existnig norms and rules are transgressed.
The analysed phrase corpus permits a conclusion that it is in its entirety anthropocentric of
character and refers to various aspects of evaluating of man.
The examined phrases are not only exaples of peculiar innovations in phrase units, but also
result of deliberate act of creation, based on rules of carnivalisation of language.
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Àêñèîëîãè÷åñêèé ôàêòîð â âûðàæåíèÿõ ñ êîìïîíåíòîì
âèäåòü / widzieæ
Ãëàãîëû âèäåòü / widzieæ çàíèìàþò ïî÷¸òíîå ìåñòî â ãðóïïå ò.í. ãëàãîëîâ
âîñïðèÿòèÿ, ÿâëÿÿñü, ïî ñëîâàì Í.Ä. Àðóòþíîâîé, âàæíåéøèìè â èåðàðõèè
âîñïðèÿòèÿ1. Çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå  ýòî îäèí èç îñíîâíûõ ñòèìóëîâ,
äåòåðìèíèðóþùèõ íàøó àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå  ïðåæäå
âñåãî  ìûñëèòåëüíóþ.
Íåîäíîêðàòíî ó÷¸íûìè ïîä÷¸ðêèâàëñÿ ôàêò, ÷òî äàííûå ãëàãîëû
ñîâìåùàþò â ñåáå ñîáñòâåííî ïåðöåïòèâíûé è èìåííî ìåíòàëüíûé
êîìïîíåíòû2. Ïîä ïåðâîé èç ýòèõ ñîñòàâëÿþùèõ ïîäðàçóìåâàåòñÿ ðåàêöèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà íà äåéñòâèòåëüíîñòü, ïîä âòîðîé  îñîçíàíèå
âîñïðèíÿòîãî, èäåíòèôèêàöèÿ îáúåêòà, âûÿâëåíèå åãî ñâîéñòâ3.
Çðèòåëüíîå îùóùåíèå îòëè÷àåòñÿ, íåñîìíåííî, ïåðâåíñòâîì ïî
îòíîøåíèþ ê äðóãèì ÷óâñòâåííûì âîñïðèÿòèÿì, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ
÷åëîâåê óñâàèâàåò ìèð. Íàãëÿäíîñòü  ýòî óêîðåíèâøèéñÿ â êóëüòóðå
àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé ïîêàçàòåëü èñòèííîñòè, îáóñëîâëèâàþùèé íàø
ïîäõîä ê îêðóæàþùåìó. Çàìå÷àòåëüíûì ïðèìåðîì èç êóëüòóðíîãî ïîïðèùà
ñëóæèò çäåñü àïîñòîë Ôîìà, èìÿ êîòîðîãî âî ôðàçåîëîãèçìå Ôîìà
íåâåðóþùèé / niewierny Tomasz ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü çàïå÷àòëåâàåò íå
òîëüêî ñêåïòèöèçì, íî è êîñâåííî  ïðåäïî÷òåíèå âèäåíèÿ äðóãèì
ôàêòîðàì êàê àðãóìåíòà, óáåæäàþùåãî î êàêîì-ëèáî ôàêòå.
Òî, ÷òî çðèòåëüíûé êàíàë ïåðöåïöèè â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñòèìóëèðóåò
ìåíòàëüíûå ïðîöåññû, íàõîäèò òàêæå ïîäòâåðæäåíèå â ñëîâàðíûõ òîëêîâàíèÿõ
ãëàãîëîâ âèäåòü / widzieæ. Äåôèíèöèè ôèêñèðóþò âåñüìà áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ìåíòàëüíûõ çíà÷åíèé ýòèõ ñëîâ. Íåñëó÷àéíî À. Âåæáèöêà ïðåäëàãàåò
ñîîòíîñèòü äàííûå ãëàãîëû ê ìåíòàëüíûì ïðîöåññàì, à íå ê ïåðöåïòèâíûì4.
1
2

Í.Ä. Àðóòþíîâà, ßçûê è ìèð ÷åëîâåêà, Ìîñêâà 1999, ñ. 415.
Å.Â. Ïàäó÷åâà, Ê ñòðóêòóðå ñåìàíòè÷åñêîãî ïîëÿ âîñïðèÿòèå, Âîïðîñû
ÿçûêîçíàíèÿ, ¹ 4, 2001, ñ. 33.
3 Ibidem.
4 S. ¯urowski, Wyra¿enia percepcji s³uchowej w analizach semantycznych Anny Wierzbickiej,
[online] <http://human.uwm.edu.pl/polonistyka/P_J_2006/Zurowski.doc>.
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Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, íåëüçÿ îòêàçûâàòü íàçâàííûì ãëàãîëàì â èõ
äóàëüíîì õàðàêòåðå, à íàîáîðîò  ñëåäóåò ïîä÷¸ðêèâàòü ýòó äâóìåðíîñòü
êàê âûðàæåíèå ïîñðåäñòâîì ÿçûêà ñâîåãî ðîäà ïðèðîäíîãî ïîðÿäêà,
ïðîÿâëÿþùåãîñÿ â òîì, ÷òî äîñòàâëÿåìûå íàì ýëåìåíòàìè âíåøíåãî ìèðà
ñòèìóëû âîñïðèíèìàåì ïðåæäå âñåãî çðèòåëüíûì êàíàëîì, à ýòî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîáóæäàåò íàñ ê ìûñëèòåëüíûì îïåðàöèÿì. Ïîñëåäíèå ïîðîæäàþò
òàêæå îöåíî÷íîñòü ýëåìåíòîâ íàõîäÿùåéñÿ ðÿäîì ñðåäû.
Êàê îäíà èç ñîñòàâíûõ îñíîâíîãî ôèçèîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
÷åëîâåêà, çðåíèå ïîñëóæèëî ìîòèâèðóþùèì ôàêòîðîì äëÿ ñîçäàíèÿ
âûðàæåíèé, ñîäåðæàùèõ îöåíî÷íûé ôàêòîð. Èìåííî ýòîò àêñèîëîãè÷åñêèé
àñïåêò ïðåäëàãàåì ñäåëàòü îáúåêòîì àíàëèçà â íàñòîÿùåé ðàáîòå. Îïèðàÿñü
íà ýêçåìïëèôèêàöèîííûé ìàòåðèàë òîëêîâûõ ñëîâàðåé ðóññêîãî è ïîëüñêîãî
ÿçûêîâ (èõ ïåðå÷åíü óêàçàí â êîíöå ñòàòüè), ïðåäïðèìåì ïîïûòêó
ïðîñëåäèòü, êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ àêñèîëîãè÷åñêèé ýëåìåíò â ñî÷åòàíèÿõ
ãëàãîëîâ âèäåòü / widzieæ ñ èõ ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè. Áóäåì çäåñü ó÷èòûâàòü
êàê ñâîáîäíûå ñî÷åòàíèÿ, òàê è ôðàçåîëîãèçèðîâàííûå åäèíèöû.
Àêñèîëîãè÷åñêèé ôàêòîð ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ïðåæäå âñåãî òàêèõ
êîìïîíåíòîâ¿ êàê ñóáúåêò è îáúåêò îöåíêè. Îáúåêò îöåíêè èìååò âåñüìà
øèðîêèé äèàïàçîí, èì ìîæåò áûòü êàê ëèöî, òàê è ïðåäìåò, êàê ñîáûòèå,
òàê è ïîëîæåíèå âåùåé. Ñóáúåêò îöåíêè, â ñâîþ î÷åðåäü,  ýòî ëèöî èëè
ñîöèóì, ñ ïåðñïåêòèâû êîòîðîãî äà¸òñÿ îöåíêà. Ñóùåñòâåííûì ñ÷èòàåì
ñäåëàòü åù¸ îäíó çàìåòêó íàñ÷¸ò ñóáúåêòà îöåíêè. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå
ñòàâèì ñåáå öåëüþ âîçáóæäàòü çäåñü ôèëîñîôñêèé âîïðîñ, êàê ïåðöåïöèÿ
îðãàíèçóåò íàøè ÷óâñòâà, ñóáúåêòîì îöåíêè áóäåò äëÿ íàñ ïðåäñòàâèòåëü
íàèâíîãî ðåàëèçìà. Äàííîå ìèðîïîíèìàíèå ïðèïèñûâàåòñÿ ò.í. ïðîñòîìó,
ðÿäîâîìó ÷åëîâåêó, çàêëþ÷àÿ â êà÷åñòâå ïðåäïîñûëêè íå òîëüêî îáû÷íîå
âîñïðèÿòèå îáúåêòîâ, íî è òàêîå èõ âîñïðèÿòèå, êàêèìè îíè ÿâëÿþòñÿ
â äåéñòâèòåëüíîñòè, â ïðîñòîì ê íèì îòíîøåíèè5.
Îêðóæàþùàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ïðîâîöèðóåò ÷åëîâåêà ê îöåíêå. Ïî
ñëîâàì Ð. Òîêàðñêîãî, å¸ îáúåêòîì ÿâëÿþòñÿ òå ñôåðû æèçíè, êîòîðûå
âàæíû äëÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûå îáðàçóþò îñíîâíóþ ïîíÿòèéíóþ ñåòü äëÿ
÷åëîâå÷åñêîé îðèåíòàöèè â ìèðå6 . Çðåíèå  ýòî, íåñîìíåííî, î÷åíü âàæíîå
îðóäèå äëÿ ýòîé îðèåíòàöèè. ×åëîâåê îöåíèâàåò åãî â ïåðâóþ î÷åðåäü
÷åðåç ïðèçìó âèòàëüíûõ öåííîñòåé. Ýòî íàõîäèò ñâîå îòîáðàæåíèå â ñàìîì
5
6

A.R. Lacey, S³ownik filozoficzny, Poznañ 1999, c. 207.
R. Tokarski, S³ownictwo jako interpretacja wiata, [â:] J. Bartminski (red.), Wspó³czesny
jêzyk polski, Lublin 2003, c. 354.
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îñíîâíîì çíà÷åíèè ãëàãîëîâ âèäåòü / widzieæ, óêàçûâàþùåì íà ôèçèîëîãè÷åñêóþ ñòîðîíó îáîçíà÷àåìîãî èìè äåéñòâèÿ.
Â êîíòåêñòå âûøåñêàçàííîãî ïåðâóþ ãðóïïó âûðàæåíèé, ñîäåðæàùèõ
îöåíî÷íûé êîìïîíåíò, îáðàçóþò ãëàãîëû âèäåòü / widzieæ â çíà÷åíèè
îáëàäàòü ñïîñîáíîñòüþ çðåíèÿ, èìåòü çðåíèå. Â äàííîì ñëó÷àå äëÿ
ãëàãîëîâ âèäåòü / widzieæ õàðàêòåðåí ïîä÷¸ðêèâàåìûé Ð. Ãæåñÿêîì
óíèâåðñàëèçì è àòåìïîðàëüíîñòü, ñóòü êîòîðûõ ìîæíî ñâåñòè, êàê ïîëàãàåò
ëèíãâèñò, ê ôîðìóëèðîâêå õ âèäèò ïîñòîÿííî (âñåãäà) 7 . Â ñâî¸ì
óíèâåðñàëüíîì è àòåìïîðàëüíîì çíà÷åíèè ïðè äàííûõ ãëàãîëàõ íå
âûñòóïàåò óêàçàíèå íà îáúåêò, áëàãîäàðÿ ÷åìó â ôîêóñ âíèìàíèÿ ïîïàäàåò
âèäåíèå êàê áàçèñíîå óìåíèå ÷åëîâåêà êàê ïðåäñòàâèòåëÿ âèäÿùèõ æèâûõ
ñóùåñòâ. Â ñâÿçè ñ òåì îá îöåíî÷íîì êîìïîíåíòå ïî îòíîøåíèþ
ê ðàññìàòðèâàåìûì ãëàãîëàì ìîæåì ãîâîðèòü äàæå òîãäà, åñëè ïðè íèõ íå
âûñòóïàåò íèêàêîé ðàñïðîñòðàíèòåëü, ò.å. âèäåòü / widzieæ îòñûëàþò íàñ
â ýòîì ñëó÷àå ê äèàïàçîíó îáùå÷åëîâå÷åñêèõ âèòàëüíûõ öåííîñòåé,
ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ ïîëîæèòåëüíóþ îöåíî÷íîñòü. Îíà ëåãêî ïðåâðàùàåòñÿ
â îòðèöàòåëüíóþ, åñëè ïðè äàííûõ ãëàãîëàõ ïîÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíàÿ
÷àñòèöà íå  íå âèäåòü / nie widzieæ, ââîäÿùàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, óêàçàíèå íà
ñëåïîòó è îäíîâðåìåííî îòðèöàòåëüíóþ îöåíî÷íîñòü íà ôîíå âèòàëüíûõ
öåííîñòåé.
Ïðè äîïîëíåíèè îáñóæäàåìûõ ãëàãîëîâ (âñ¸ åù¸ â óêàçàííîì âûøå
çíà÷åíèè) íàðå÷íûìè, ïðåäëîæíî-èìåííûìè è ñðàâíèòåëüíûìè ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè ñàì ïðîöåññ âèäåíèÿ ïîëó÷àåò êà÷åñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó,
íàïð.: ïëîõî, õîðîøî, ïðåêðàñíî âèäåòü; widzieæ dobrze, le; widzieæ jak
przez mg³ê, niewyranie, z bliska, z daleka; widzieæ jak kot (ry).
Îöåíî÷íûé êîìïîíåíò ïîÿâëÿåòñÿ òàêæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà âûðàæåíèÿ
ñ êîìïîíåíòàìè âèäåòü / widzieæ óêàçûâàþò íà âèäåíèå, êàê íà ôàêòîð,
êîòîðûé äîëæåí ïîäòâåðäèòü, áîëåå èëè ìåíåå íåïîñðåäñòâåííî, èñòèííîñòü
âûñêàçûâàíèÿ. Íåëèøíèì áóäåò ðàññìîòðåòü äàííîå ÿâëåíèå â êîíòåêñòå
ìàêñèì Ãðàéñà. Ãðàéñ óòâåðæäàë, ÷òî ëþáîå ÿçûêîâîå ïîâåäåíèå
îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäïîñûëêàõ, êîòîðûå îáóñëîâëèâàþò ýôôåêòèâíîå
âåäåíèå ðàçãîâîðà8. Â ïðåäåëàõ âûñøåãî ïðèíöèïà êîîïåðàöèè ëèíãâèñòîì
âûäåëÿþòñÿ ìàêñèìû êîëè÷åñòâà, ðåëåâàíòíîñòè, îáðàçà äåéñòâèÿ è,
êîíå÷íî, ìàêñèìà êà÷åñòâà, ïîä÷¸ðêèâàþùàÿ íåîáõîäèìîñòü ãîâîðèòü ëèøü
òî, ÷òî ñ÷èòàåì ñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâäå, ÷òî ìîæåì ïîäêðåïèòü äîâîäàìè9.
7
8
9

R. Grzesiak, Semantyka i sk³adnia czasowników percepcji zmys³owej, Wroc³aw 1983, c. 22.
J. wi¹tek, W wiecie powszechnej metafory, Kraków 1998, c. 78.
Ibidem, c. 7879.

508

Daria S³upianek

Ýòî äîëæíî îáåñïå÷èâàòü íîðìàòèâíîñòü ÿçûêîâîé êîììóíèêàöèè.
Âîçâðàùàÿñü ê íàøèì ãëàãîëàì, èõ ñî÷åòàíèÿ òèïà:
ñâîèìè ãëàçàìè âèäåë,
âèäèò Áîã,
èëè ïîëüñêèå
widzieæ na w³asne oczy,
jak mnie widzisz ¿ywego,
widzieæ jak na d³oni,
com widzia³, to powiadam,
ìîãóò ñëóæèòü õîðîøèì ñðåäñòâîì óáåæäåíèÿ ñîáåñåäíèêà ïî îòíîøåíèþ
ê ïðàâäèâîñòè ïðåäñòàâëÿåìîãî êåì-ëèáî ñîäåðæàíèÿ, òàê êàê îíè îòíîñÿòñÿ
ê ôóíêöèîíèðóþùåìó â ñîçíàíèè ðÿäîâîãî ÷åëîâåêà ïåðâåíñòâóþùåìó
çíà÷åíèþ çðèòåëüíîãî êàíàëà íàä âñåìè äðóãèìè. Ñëåäîâàòåëüíî, çäåñü
èìååì äåëî ñ êîñâåííîé îöåíî÷íîñòüþ âèäåíèÿ êàê ïðèîðèòåòíîãî êàíàëà
è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñ íåïîñðåäñòâåííîé îöåíêîé èçëàãàåìîãî ñîäåðæàíèÿ
ïîä óãëîì ïðàâäèâîñòè.
Ñîïîñòàâëåíèå âûðàæåíèé çíàòü ïî ñëóõàì / wiedzieæ ze s³yszenia
è ñâîèìè ãëàçàìè âèäåë / widzieæ na w³asne oczy íå âûçûâàåò ñîìíåíèé
íàñ÷¸ò òîãî, êîòîðûé èç àðãóìåíòîâ âûáåðåò òîò, êîãî ñâåäåíèÿ äîëæíû
îêàçàòüñÿ áîëåå äîñòîâåðíûìè. È õîòÿ ññûëêà íà ñîáñòâåííûå ÷óâñòâà,
â òîì ÷èñëå çðèòåëüíûå, ïðèíàäëåæèò â îáúåêòèâíîé îöåíêå ê áîëåå
ñëàáûì ýìïèðè÷åñêèì àðãóìåíòàì10, òî ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà ïðèïèñûâàåò âèäåíèþ âûñîêóþ öåííîñòü, ïðèäàâàÿ ññûëàþùèìñÿ íà íåãî
àðãóìåíòàì ñâîåãî ðîäà îáúåêòèâíîå îáîñíîâàíèå, íåïðåëîæíîñòü. Äîêàçàòåëüíîñòüþ ïî îáñóæäàåìîìó íàìè âîïðîñó îáëàäàþò òàêæå ïîñëîâèöû:
Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü, ÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü;
Lepszy jeden, który widzia³, ni¿ dziesiêciu, którzy s³yszeli;
Kto wiele widzia³, wiele wie;
Wolê widzieæ, ni¿ s³yszeæ;
Insza s³yszeæ, insza widzieæ èëè æå øóòëèâîå
Widzia³y ga³y, co bra³y.
Â ïîäòâåðæäåíèå ïðàâèëüíîñòè, îñíîâàòåëüíîñòè âûñêàçàííûõ
ñóæäåíèé, ðÿäîì ñ ïðèìåíåíèåì ñ öåëüþ îáðàòèòü íà ÷òî-ë. ÷ü¸-ë. âíèìàíèå,
ïîä÷åðêíóòü êàêîé-ëèáî ôàêò ïðèìåíÿþòñÿ òàêæå ðåàëèçàöèè ãëàãîëîâ
âèäåòü / widzieæ â âèäå ââîäíûõ âûðàæåíèé, íàïð.:
10 P. Wróblewski, Rola czasowników percepcji wzrokowej w wyra¿aniu treci abstrakcyjnych,
Bia³ostockie Archiwum Jêzykowe 2001, ¹ 1, ñ. 193.
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âîò âèäèøü, âèäèòå;
widzisz, a widzisz, no widzisz;
êàê âèäèøü, âèäèòå;
jak widzê, jak (à, nî) widzisz, jak widzimy, jak pan, jak pani widzi.
Â äàííûõ êîíñòðóêöèÿõ ñ ãëàãîëàìè âèäåòü / widzieæ íå âñåãäà èìååì
äåëî ñ áóêâàëüíûì èõ çíà÷åíèåì, íî òàêæå ñ èõ ìåòàôîðè÷åñêèì óïîòðåáëåíèåì â çíà÷åíèè ïðîöåññîâ ìûøëåíèÿ, óìîçàêëþ÷åíèÿ è ò. ï. Â ýòîì
êîíòåêñòå èìååò ñìûñë îòíåñòèñü ê äåôèíèöèè ìåòàôîðû, ïðåäëàãàåìîé
Ëàêîôôîì è Äæîíñîíîì, ñîãëàñíî ìíåíèþ êîòîðûõ ñóùíîñòü ìåòàôîðû
çàêëþ÷àåòñÿ â ïîíèìàíèè îäíîãî ïîíÿòèÿ â òåðìèíàõ äðóãîãî, áîëåå
ïðîñòîãî11. Â íàøåì ñëó÷àå âèäåíèå êàê áîëåå ïðîñòîé ïðîöåññ ïîñëóæèëî
áàçîé äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ìåíòàëüíûõ îïåðàöèé.
Â íåêîòîðûõ ðå÷åâûõ îáîðîòàõ ñ ãëàãîëàìè âèäåòü / widzieæ íà ïåðâîå
ìåñòî âûäâèãàåòñÿ ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà. Íà íàø âçãëÿä ýòî íàõîäèò
îòðàæåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü â âûðàæåíèÿõ òèïà:
Ãëàçà á ìîè íå âèäåëè (êîãî, ÷åãî)!;
Âèäåòü íå ìîãó, íå ìîæåò è ò. ï. êîãî,÷òî!;
×òî ÿ âèæó!;
Nie chcieæ widzieæ kogo na oczy;
Co ja widzê//Co widzimy!;
Kogo widzê//Kogo widzimy!;
Kto to widzia³//Widzia³ to kto//Widzia³ kto co podobnego!;
Widzisz, widzicie, widzielicie go (j¹, je, ich)!
Äàííûå ÿçûêîâûå åäèíèöû ìîãóò âûðàæàòü øèðîêèé ñïåêòð ýìîöèé 
íåíàâèñòü, îòâðàùåíèå, ðåçêîå íåäîâîëüñòâî, ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå,
óäèâëåíèå, ðàäîñòü, ãíåâ, îøåëîìëåíèå è äð. Ïåðå÷èñëåííûå ÷óâñòâà,
à âìåñòå ñ òåì ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà, îòíîñÿòñÿ, êîíå÷íî, íå ê ñàìîìó
âèäåíèþ, íî íåïîñðåäñòâåííî ê ýëåìåíòó îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè,
ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó â êà÷åñòâå ðåàêöèè ñóáúåêò íàïðàâëÿåò îäíó èç
óêàçàííûõ ðåïëèê. Êàê ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ Þ.Ä. Àïðåñÿíîì, ðàçâèòèå ýìîöèé
ñîïðîâîæäàåò íåñêîëüêî ôàç  ýòî, ìåæäó ïðî÷èì, ôèçè÷åñêîå âîñïðèÿòèå
èëè ìåíòàëüíîå ñîçåðöàíèå, îïðåäåëÿåìûå êàê ïåðâîïðè÷èíà ýìîöèé,
î÷åðåäíîé ôàçîé, êàê âïåðâûå çàìåòèë Ñïèíîçà  íåïîñðåäñòâåííîé
ïðè÷èíîé ýìîöèé, ÿâëÿåòñÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ îöåíêà íåêîòîðîãî ïîëîæåíèÿ
âåùåé êàê æåëàòåëüíîãî èëè íåæåëàòåëüíîãî äëÿ ñóáúåêòà12.
11 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym ¿yciu, Warszawa 1988, c. 139.
12 Þ.Ä. Àïðåñÿí, Îáðàç ÷åëîâåêà ïî äàííûì ÿçûêà: ïîïûòêà ñèñòåìíîãî

Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ, ¹ 1, Ìîñêâà, 1995, ñ. 52.

îïèñàíèÿ,
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×åðåç ïðèçìó ñêàçàííîãî â óêàçàííûõ âûøå âûðàæåíèÿõ î÷åðåäíîé ðàç
ñòàëêèâàåìñÿ  õîòÿ íå íåïîñðåäñòâåííî, ñ îöåíêîé çðèòåëüíîãî êàíàëà
ïåðöåïöèè, êîòîðûé è íà ýòîò ðàç ýêñïîíèðóåòñÿ â ÿçûêå êàê îñíîâíîé
èñòî÷íèê ñòèìóëîâ è îäíîâðåìåííî, îáðàçíî ãîâîðÿ, êàê ýòîò êàíàë,
êîòîðûé ïåðâûì õî÷åò èçáåãàòü íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ (Âèäåòü íå ìîãó, íå
ìîæåò è ò. ï. êîãî, ÷òî!).
Îöåíî÷íûé ïîòåíöèàë ãëàãîëîâ âèäåòü / widzieæ ïî îòíîøåíèþ ê îáúåêòó
ìîæíî çàìåòèòü âî ôðàçåîëîãèçìàõ:
Âèäåòü íå äàëüøå ñâîåãî ñîáñòâåííîãî íîñà;
Widzieæ tylko swój nos, koniec w³asnego nosa/ nie widzieæ dalej ni¿ koniec,
czubek w³asnego nosa/ swojego nosa;
Âèäåòü íà äâà (òðè) àðøèíà ïîä çåìë¸é;
Widzi na trzy s¹¿nie w ziemi;
Âèæó òåáÿ íàñêâîçü è òðè ìåòðà ïîä òîáîé.
Èíòåðåñóþùèå íàñ ãëàãîëû ñîçäàþò âìåñòå ñ ïðèëåãàþùèìè êîìïîíåíòàìè ñâîåãî ðîäà ìèêðîñöåíû, ìåòàôîðè÷åñêè âûðàæàþùèå îïðåäåëåííûå
÷åðòû ÷åëîâåêà. Äâà ïåðâûõ ïðèìåðà ñîäåðæàò îãðàíè÷åíèå ïåðöåïòèâíîãî
ïðîñòðàíñòâà àíòðîïîöåíòðè÷åñêèìè îðèåíòèðàìè, ÷òî ïîñëóæèëî îñíîâîé
äëÿ ñîçäàíèÿ çíà÷åíèÿ îãðàíè÷åííîñòè, óçîñòè êðóãîçîðà, îòñóòñòâèÿ
ïðîíèöàòåëüíîñòè è îäíîâðåìåííî îòðèöàòåëüíîé îöåíî÷íîñòè.
Â òðåòüåì è ÷åòâ¸ðòîì ïðèìåðå ñòàëêèâàåìñÿ ñ ïðîòèâîïîëîæíîé
ñèòóàöèåé, ò.å. ñ ðàñøèðåíèåì ïîëÿ çðåíèÿ è èíòåíñèôèêàöèåé çðèòåëüíûõ
âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïîðîäèëî îáëàäàþùåå ïîëîæèòåëüíîé îöåíî÷íîñòüþ çíà÷åíèå ïðîíèöàòåëüíîñòè è äàëüíîâèäíîñòè.
Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ôðàçåîëîãèçì Âèæó òåáÿ íàñêâîçü è òðè
ìåòðà ïîä òîáîé ïðèíàäëåæèò ê íîâåéøåé ðóññêîé ôðàçåîëîãèè13 è õîòÿ
îí îáðàçîâàí íà îñíîâå óñòàðåâøåãî íàðîäíîãî íà òðè àðøèíà â çåìëþ, òî
íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ, ÷òî ãëàãîë âèäåòü íå óòðà÷èâàåò ñâîåãî ëåêñè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà.
Ïðèâåäåííûå âûøå ïðèìåðû äîêàçûâàþò, ÷òî ôàêòîð ïðîñòðàíñòâà
â ñîåäèíåíèè ñ ãëàãîëàìè âèäåòü / widzieæ èãðàåò âàæíóþ ðîëü ïðè
ñîçäàíèè îöåíî÷íîãî çíà÷åíèÿ.
Çàòðàãèâàÿ òåìó îöåíî÷íîñòè â êîíòåêñòå îáñóæäàåìûõ ïåðöåïòèâíûõ
ãëàãîëîâ, íåëüçÿ îñòàâèòü áåç êîììåíòàðèÿ ïîëüñêîå jak (komu) siê widzi
(kto, co). Îäíè ëåêñèêîãðàôû âûäåëÿþò äàííîå çíà÷åíèå êàê îäíî èç
çíà÷åíèé ãëàãîëà widzieæ, äðóãèå æå âûäåëÿþò êàê îòäåëüíóþ âîêàáóëó
13

Â.Ì. Ìîêèåíêî, Íîâàÿ ðóññêàÿ ôðàçåîëîãèÿ, Opole 2003, c. 14.
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ãëàãîë widzieæ siê, ñ÷èòàÿ åãî ïðîèçâîäíûì îò ãëàãîëà widzieæ. Îäíàêî
íåçàâèñèìî îò òîãî, êîòîðàÿ èç òðàêòîâîê ýòîãî âîïðîñà ïîëó÷èò áîëåå
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, ñ íàøåé ïåðñïåêòèâû íåîáõîäèìî ëèøü
ðàññìîòðåòü çíà÷åíèå äàííîé ëåêñåìû ïîä óãëîì îöåíî÷íîñòè:
jak (komu) siê widzi (kto, co)  jak siê komu podoba, czy ma jakie uwagi
odnonie do kogo, czego14;
widzieæ siê  wywieraæ na kim przyjemne, korzystne wra¿enie; wydawaæ siê
komu ³adnym, atrakcyjnym, mi³ym, sympatycznym, przyjemnym itp.15;
widzieæ siê  podobaæ siê16.
Åñëè ïðè ðåàëèçàöèè äàííîãî ãëàãîëà íå ïîÿâëÿåòñÿ îòðèöàíèå, òî
âûðàæàåòñÿ èì ïîëîæèòåëüíàÿ îöåíêà îáúåêòà, íàïð.:
Widzi mi siê ta bluzeczka, kupmy j¹ (PSWP, c. 247).
Íàëè÷èå îòðèöàíèÿ ââîäèò â ñâîþ î÷åðåäü ïðîòèâîïîëîæíóþ
îöåíî÷íîñòü:
Nie widzi mi siê to, popraw tê pracê (PSWP, c. 247).
Â ðóññêîì ÿçûêå ãëàãîë âèäåòü (èëè äàæå âèäåòüñÿ) íå óïîòðåáëÿåòñÿ
â óêàçàííîì âûøå íà ìàòåðèàëå ïîëüñêîãî ÿçûêà îöåíî÷íîì çíà÷åíèè.
Êàê áûëî âûÿñíåíî â íàñòîÿùåì êðàòêîì èçëîæåíèè, ãëàãîëû âèäåòü /
widzieæ îáëàäàþò âåñüìà çíà÷èòåëüíûì ïîòåíöèàëîì ïðè âûðàæåíèè
îöåíî÷íîñòè. Ôèçè÷åñêîå çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå, âûðàæàåìîå ãëàãîëàìè
âèäåòü / widzieæ, âûáðàííûìè íàìè äëÿ àíàëèçà ïî ïðè÷èíå îáîçíà÷àåìîãî
èìè ïðîòîòèïíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî óìåíèÿ  âðîæäåííîé ñïîñîáíîñòè
âèäåíèÿ, ìîæåò áûòü îöåíèâàåìûì, âî-ïåðâûõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ âèòàëüíûõ
öåííîñòåé, âî-âòîðûõ, â êîíòåêñòå ñâîåé çíà÷èìîñòè ÷åðåç ïðèçìó ÿçûêîâîé
êàðòèíû ìèðà. Èòàê, ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà ôèêñèðóåò ïðèîðèòåòíîñòü
âèäåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ôèçè÷åñêèì âîñïðèÿòèÿì, íàïð. ê ñëóõó.
Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ ìåæäó ïðî÷èì â óïîòðåáëåíèè ïðè àðãóìåíòàöèè
âûðàæåíèé îáðàçîâàííûõ íà áàçå ëåêñèêè, îáîçíà÷àþùåé çðèòåëüíîå
âîñïðèÿòèå. Êðîìå òîãî ãëàãîëû âèäåòü / widzieæ ìîãóò ñëóæèòü îñíîâîé
äëÿ ðå÷åâûõ îáîðîòîâ, ñîäåðæàùèõ ýìîöèîíàëüíóþ îöåíêó íåêîòîðîãî
ïîëîæåíèÿ âåùåé èëè æå, ïðè âûíåñåíèè íà ïåðâûé ïëàí ïðîñòðàíñòâåííîãî ýëåìåíòà, äëÿ ïðîíèêíóòîé àíòðîïîöåíòðèçìîì õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííîå èçëîæåíèå íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðåòåíäóåò íà
ïîëíîòó îõâàòà ïðîáëåìû àêñèîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ïî îòíîøåíèþ
14
15

P. Müldner-Nieckowski, Wielki s³ownik frazeologiczny, Warszawa 2003, c. 872.
Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny, pod red. H. Zgó³kowej, t. 45, Poznañ 2004,
c. 247, (ñîêðàùåíèå: PSWP).
16 S³ownik jêzyka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 9, Warszawa 1967, c. 1009.
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ê âûðàæåíèÿì ñ êîìïîíåíòàìè âèäåòü / widzieæ, ïîäûòîæèâàÿ, ìû õîòåëè
áû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ  ýòî ëèøü
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Streszczenie
Czynnik aksjologiczny w wyra¿eniach z komponentem âèäåòü / widzieæ
W niniejszym artykule podjêta zosta³a kwestia obecnoci pierwiastka wartociuj¹cego w realizacjach czasowników âèäåòü / widzieæ w oparciu o materia³ leksykograficzny. Analiza sygnalizuje, ¿e
oprócz wartociowania percepcji wzrokowej jako wartoci samej w sobie z punktu widzenia wa¿nych
czynnoci ¿yciowych, czasowniki âèäåòü/ widzieæ tworz¹ bazê dla wyra¿eñ wartociuj¹cych
w stosunku do innych elementów otaczaj¹cej rzeczywistoci, wyranie zaznaczaj¹c przy tym priorytet
percepcji wzrokowej w jêzykowym obrazie wiata.

Summary
The axiological factor in the expressions with the component âèäåòü/ widzieæ (to see)
The author touches on the question of presence of an evaluative element in the realizations of
verbs âèäåòü / widzieæ (to see) on the basis of lexicographical material. The analysis shows that
apart from evaluating of the visual perception as value in itself in the context of important life
functions, the verbs âèäåòü / widzieæ (to see) create a base for evaluative expressions in relation
to other elements of reality, clearly emphasizing the priority of the visual perception in the linguistic
worlds image.
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Ìîäàëüíîñòü ïðåäëîæåíèÿ  ìîäàëüíîñòü òåêñòà:
aêòóàëüíûå àñïåêòû èçó÷åíèÿ*
Ìîäàëüíîñòü, ÿâëÿÿñü îäíîé èç ñòåðæíåâûõ ñåìàíòè÷åñêèõ êàòåãîðèé,
ôîðìèðóþùèõ íåïîñðåäñòâåííóþ ñâÿçü âûñêàçûâàíèÿ ñ âíåÿçûêîâîé
äåéñòâèòåëüíîñòüþ, ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì óñòîé÷èâîãî è äëèòåëüíîãî èíòåðåñà
ó÷åíûõ, íàãëÿäíûì ñâèäåòåëüñòâîì ÷åìó ìîãóò ñëóæèòü ñîñòîÿâøèéñÿ
â Ãåðìàíèè ñèìïîçèóì Ìîäàëüíîñòü â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ. Íîâûå
ïåðñïåêòèâû (Ðåãåíñáóðã, 2004), à òàêæå ïðîâåäåííàÿ â Ðîññèè Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ Ìîäàëüíîñòü â ÿçûêå è ðå÷è: íîâûå
ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ (Êàëèíèíãðàä, 2007). Âìåñòå ñ òåì ñëîæíîñòü
è ìíîãîàñïåêòíîñòü ñîäåðæàòåëüíîé ïðèðîäû ìîäàëüíîñòè íåèçáåæíî
ïîðîæäàåò ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçëè÷íûõ åå êâàëèôèêàöèé, çà÷àñòóþ
ïðîòèâîðå÷àùèõ äðóã äðóãó. Âèäèìî, íåò äðóãîé êàòåãîðèè,  îòìå÷àåò
Âàëåíòèíà Ïîïîâà,  î ïðèðîäå è ñîñòàâå ÷àñòíûõ çíà÷åíèé êîòîðîé
âûñêàçûâàëîñü áû ñòîëüêî ïðîòèâîðå÷èâûõ ìíåíèé, êàê î êàòåãîðèè
ìîäàëüíîñòè1.
×åì æå ìîæíî îáúÿñíèòü ïîäîáíûé ôåíîìåí ìîäàëüíîñòè? Âî-ïåðâûõ,
î÷åâèäíî, òåì, ÷òî ìîäàëüíîñòü îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó ïîíÿòèéíûõ êàòåãîðèé,
èçó÷åíèå êîòîðûõ, êàê èçâåñòíî, ïðåäñòàâëÿåò îñîáóþ ñëîæíîñòü. À âîâòîðûõ, òåì, ÷òî ÿçûêîçíàíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîé ôóíêöèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòüþ, îáóñëîâèâøåé
îïðåäåëåííóþ êîððåêòèðîâêó òðàäèöèîííûõ âçãëÿäîâ íà ôóíêöèîíàëüíûé
ñòàòóñ ðàçëè÷íûõ ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé, â òîì ÷èñëå è íà ìîäàëüíîñòü.
Îáðàùåíèå ê ðàçíîóðîâíåâûì ÿçûêîâûì ôàêòàì â óñëîâèÿõ èõ êîíêðåòíîé
ðåàëèçàöèè ÿâèëîñü áàçîé äëÿ ðàçâèòèÿ öåëîãî ðÿäà íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé,
â òîì ÷èñëå ñîöèîëèíãâèñòèêè, ëèíãâèñòèêè òåêñòà, ÿçûêîâîé íîìèíàöèè,
êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, è âïîëíå çàêîíîìåðíî ïðèâåëî ê èäåå
* Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîåêòà Ðî ññèéñêîãî ôîíäà
ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ÐÔÔÈ), ïðîåêò ¹ 09-06-00172-à.
1 Â.Ï. Ïîïîâà, Ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ ìîäàëüíîãî çíà÷åíèÿ âîëåèçúÿâëåíèÿ â àíãëèéñêîì è
ðóññêîì ÿçûêàõ (ñîïîñòàâèòåëüíûé àñïåêò), Êðàñíîäàð 2000, ñ. 10.
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ïîñòðîåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêè, èñõîäíûå ïîçèöèè êîòîðîé
îðãàíè÷íî ñîãëàñóþòñÿ ñ ìûñëüþ àêàäåìèêà Ùåðáû î òîì, ÷òî âñÿ
ãðàììàòèêà â öåëîì, ôàêòè÷åñêè ñî âñåìè åå ðàçäåëàìè, ìûñëèòñÿ íå êàê
ó÷åíèå î ôîðìàõ, à êàê ñëîæíàÿ ñèñòåìà ñîîòâåòñòâèé ìåæäó ñìûñëàìè,
ñîñòàâëÿþùèìè ñîäåðæàíèå ðå÷è, è âíåøíèìè ôîðìàìè âûðàæåíèÿ ýòèõ
ñìûñëîâ, èõ ôîðìàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè2. Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà
ïîðîæäåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ ðå÷è,  îòìå÷àåò Çèíàèäà Òóðàåâà, ñâÿçàíî
ñ ìîäàëüíîñòüþ. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ âîçðîñøèé èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ
ìîäàëüíîñòè, êîòîðûé ìîæíî ñðàâíèòü ñ «áóìîì» èññëåäîâàíèé ïî
ìåòàôîðå. Â îñíîâå ýòîãî èíòåðåñà ëåæèò ðàññìîòðåíèå ÿçûêà êàê ñðåäñòâà
ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, êàê ñîöèîêóëüòóðíîãî ôåíîìåíà3.
Èìåííî ïîýòîìó âïîëíå çàêîíîìåðíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå
ñïåöèàëèñòîâ èñïîëüçîâàòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèÿ äàííîé êàòåãîðèè. Îäíèì èç òàêèõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèîíàëüíûé ïîäõîä, êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü íàèáîëåå ïîëíî âûÿâèòü
ðàçíîóðîâíåâûå ñðåäñòâà ÿçûêîâîé ïåðåäà÷è ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèõ
ñèòóàöèé, îïðåäåëèòü èõ ðîëü â âûðàæåíèè ñìûñëà âûñêàçûâàíèÿ4.
Ñòðåìÿñü ïðåäñòàâèòü íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå àñïåêòû èçó÷åíèÿ
êàòåãîðèè ìîäàëüíîñòè íà ôóíêöèîíàëüíîé îñíîâå, ñ÷èòàåì óìåñòíûì
ñäåëàòü êðàòêèé ýêñêóðñ â èñòîðèþ åå èçó÷åíèÿ â ëèíãâèñòè÷åñêîé íàóêå5.
Â ðóññêîì ÿçûêîçíàíèè êîíöåïöèÿ ìîäàëüíîñòè êàê âàæíîé ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè, ðàñêðûâàþùåé îòíîøåíèå ñîäåðæàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ
(âûñêàçûâàíèÿ) ê äåéñòâèòåëüíîñòè, áûëà âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàíà
è èçëîæåíà àêàäåìèêîì Âèíîãðàäîâûì. Èì æå áûëè ñóììàðíî î÷åð÷åíû
îñíîâíûå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ ìîäàëüíîñòè, íàìå÷åíà èõ
ôóíêöèîíàëüíàÿ èåðàðõèÿ. Â çàðóáåæíîì ÿçûêîçíàíèè íà÷àëüíûé ýòàï
â íàó÷íîì èçó÷åíèè äàííîé êàòåãîðèè ñâÿçàí ñ èìåíåì ôðàíöóçñêîãî
ëèíãâèñòà Øàðëÿ Áàëëè, ñäåëàâøåãî ïðèíöèïèàëüíî âàæíîå çàìå÷àíèå
î òîì, ÷òî [...] íåëüçÿ ïðèäàâàòü çíà÷åíèå ïðåäëîæåíèÿ âûñêàçûâàíèþ,
åñëè â íåì íå îáíàðóæåíî õîòü êàêîå-ëèáî âûðàæåíèå ìîäàëüíîñòè6. Èìåííî
Øàðëþ Áàëëè ïðèíàäëåæèò âûäåëåíèå â ñìûñëîâîé ñòðóêòóðå ïðåäëîæåíèÿ
2
3

Ë.Â. Ùåðáà, ßçûêîâàÿ ñèñòåìà è ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü, Ëåíèíãðàä 1974, ñ. 28.
Ç.ß. Òóðàåâà, Ëèíãèñòèêà òåêñòà è êàòåãîðèÿ ìîäàëüíîñòè, Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ
1994, ¹ 3, ñ. 114.
4 À.Â. Áîíäàðêî, Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàììàòèêà, Ëåíèíãðàä 1984, ñ. 89.
5 Ïîäðîáíîå îñâåùåíèå äàííîãî âîïðîñà ñîäåðæèòñÿ â ìîíîãðàôèè Ñ.Ñ. Âàóëèíîé
Ýâîëþöèÿ ñðåäñòâ âûðàæåíèÿ êàòåãîðèè ìîäàëüíîñòè â ðóññêîì ÿçûêå (ÕIÕVII ââ.),
Ëåíèíãðàä 1988.
6 Ø. Áàëëè, Îáùàÿ ëèíãâèñòèêà è âîïðîñû ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 1955, ñ. 44.
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äèêòóìà (îáúåêòèâíîé ñåìàíòè÷åñêîé êîíñòàíòû) è ìîäóñà (ñóáúåêòèâíîé
ïåðåìåííîé êîíñòàíòû), ñòàâøåå â äàëüíåéøåì îñíîâîé äëÿ îáùåïðèíÿòîãî
ðàçëè÷åíèÿ äâóõ òèïîâ ìîäàëüíîñòè  îáúåêòèâíîé è ñóáúåêòèâíîé.
Áåññïîðíàÿ çíà÷èìîñòü ðîëè êàòåãîðèè ìîäàëüíîñòè â ôîðìèðîâàíèè
âûñêàçûâàíèÿ ïîñëóæèëà òîë÷êîì äëÿ åå àêòèâíîãî èçó÷åíèÿ â ïîñëåäóþùèå
ãîäû êàê â ðóññêîé, òàê è â çàðóáåæíîé ëèíãâèñòèêå, à ñëîæíîñòü åå
ñîäåðæàòåëüíîé ñòðóêòóðû ñïîñîáñòâîâàëè ïîÿâëåíèþ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ
òî÷åê çðåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñåìàíòè÷åñêîãî îáúåìà äàííîé êàòåãîðèè. Âñå
ìíîãîîáðàçèå äàííûõ òî÷åê çðåíèÿ ìîæíî ñâåñòè ê äâóì, ðàçëè÷àþùèìñÿ
ïî ñòåïåíè øèðîòû ïîäõîäà ê òðàêòîâêå ìîäàëüíîñòè.
Ñîãëàñíî ïåðâîìó, óçêîìó ïîäõîäó, ÿçûêîâàÿ ìîäàëüíîñòü ïîíèìàåòñÿ
êàê ïðÿìàÿ àíàëîãèÿ ìîäàëüíîñòè ñóæäåíèÿ; áóäó÷è ñåìàíòè÷åñêîé
êàòåãîðèåé, îíà ðåàëèçóåòñÿ âî âñåì ñîñòàâå ïðåäëîæåíèÿ è íå íàêëàäûâàåò
êàêèõ-ëèáî îñîáûõ ïðèçíàêîâ íà ñòðóêòóðó ïðåäëîæåíèÿ. Äàííàÿ òî÷êà
çðåíèÿ íå èìååò øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, èáî îíà ñâîäèò ÿçûêîâóþ
ìîäàëüíîñòü ê ëîãè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè ñóæäåíèÿ, îãðàíè÷èâàÿ åå
âûäåëÿåìûìè â ôîðìàëüíîé ëîãèêå çíà÷åíèÿìè âîçìîæíîñòè, íåîáõîäèìîñòè
è äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ñîãëàñíî âòîðîìó, øèðîêîìó ïîäõîäó, â ñîäåðæàòåëüíûé îáúåì
ìîäàëüíîñòè âêëþ÷àþòñÿ çíà÷åíèÿ ðåàëüíîñòè/ íåðåàëüíîñòè, óòâåðæäåíèÿ/
îòðèöàíèÿ, äîñòîâåðíîñòè, âåðîÿòíîñòè, íåîáõîäèìîñòè, âîçìîæíîñòè,
æåëàòåëüíîñòè, à òàêæå çíà÷åíèÿ ïîáóæäåíèÿ, âîëåèçúÿâëåíèÿ è ýìîòèâíîñòè.
Ïîäîáíàÿ øèðîòà â ïîäõîäå ê ïîíèìàíèþ ñåìàíòè÷åñêîãî îáúåìà
ìîäàëüíîñòè çàêîíîìåðíî ïðèâåëà èññëåäîâàòåëåé ê ñòðåìëåíèþ îãðàíè÷èòü
èëè óïîðÿäî÷èòü êîìïëåêñ çíà÷åíèé, âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ, óñòàíîâèòü
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ èåðàðõèþ îòäåëüíûõ ñåìàíòè÷åñêèõ ïëàñòîâ
ìîäàëüíîñòè â ñîäåðæàòåëüíîé ñòðóêòóðå ïðåäëîæåíèÿ. Çíà÷èòåëüíûé øàã
íà ýòîì ïóòè ñäåëàëà, íà íàø âçãëÿä, Ãàëèíà Çîëîòîâà, êîòîðàÿ, îïèðàÿñü íà
êîíöåïöèþ ìîäàëüíîñòè, ïðåäëîæåííóþ àêàäåìèêîì Âèíîãðàäîâûì,
âûäåëèëà òðè àñïåêòà ìîäàëüíûõ îòíîøåíèé: 1) îòíîøåíèå ñîäåðæàíèÿ
âûñêàçûâàíèÿ ê äåéñòâèòåëüíîñòè â ïëàíå åãî ðåàëüíîñòè/ èððåàëüíîñòè
ñ òî÷êè çðåíèÿ ãîâîðÿùåãî îáúåêòèâíàÿ ìîäàëüíîñòü; 2) îòíîøåíèå
ãîâîðÿùåãî ê ñîäåðæàíèþ âûñêàçûâàíèÿ â ïëàíå åãî äîñòîâåðíîñòè /
íåäîñòîâåðíîñòè  ñóáúåêòèâíàÿ ìîäàëüíîñòü; 3) îòíîøåíèå ìåæäó
ñóáúåêòîì äåéñòâèÿ (íîñèòåëåì ïðèçíàêà) è äåéñòâèåì (ïðåäèêàòèâíûì
ïðèçíàêîì)  ïî òåðìèíîëîãèè àâòîðà, âíóòðèñèíòàêñè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü7.
7

Ã.À. Çîëîòîâà, Î÷åðê ôóíêöèîíàëüíîãî ñèíòàêñèñà ðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 1973, ñ. 141147.
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Âìåñòå ñ òåì äàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ, ïðèíèìàåìàÿ ìíîãèìè èññëåäîâàòåëÿìè ìîäàëüíîñòè, ñòðàäàåò èçëèøíåé ïðèâÿçàííîñòüþ ê ôîðìå, ò.å. íå
âïîëíå îòâå÷àåò îñíîâíîìó ïðèíöèïó ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà  îò
ñìûñëà, ôóíêöèè ê ôîðìå.
Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â äàííîé êëàññèôèêàöèè íå
ó÷èòûâàåòñÿ îäíî èç ïðèíöèïèàëüíî âàæíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíàëüíîãî
ïîäõîäà â ñèíòàêñè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ  ïîëîæåíèå î ñîäåðæàòåëüíîé
äâóàñïåêòíîñòè ïðåäëîæåíèÿ, íàøåäøåå øèðîêîå îòðàæåíèå â ñîâðåìåííîé òåîðèè íîìèíàöèè (ñì. ðàáîòû Åëåíû Êóáðÿêîâîé, Íèíû Àðóòþíîâîé,
Âëàäèìèðà Ãàêà è äð.), ñîãëàñíî êîòîðîé ÿçûêîì èìåíóþòñÿ íå òîëüêî
îòäåëüíûå ïðåäìåòû, äåéñòâèÿ, ïðîöåññû, ïðèçíàêè è ò.ï., íî è öåëîñòíûå
ñîáûòèÿ [...]8 è íàðå÷åíèå äåéñòâèòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò òàêæå â ðàìêàõ
ïðåäèêàòèâíûõ ñëîâîñî÷åòàíèé, ò. å. â ðàìêàõ ïðåäëîæåíèÿ èëè âûñêàçûâàíèÿ9.
Âûøåïðèâåäåííûå ôàêòû äåëàþò ïðàâîìåðíîé êâàëèôèêàöèþ ÿçûêîâîé
ìîäàëüíîñòè êàê ñëîæíîé ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè, ñîäåðæàòåëüíûé îáúåì
è ôóíêöèîíàëüíàÿ èåðàðõèÿ çíà÷åíèé êîòîðîé îïðåäåëÿþòñÿ ñìûñëîâîé
äâóàñïåêòíîñòüþ ïðåäëîæåíèÿ, à èìåííî åãî íîìèíàòèâíûì (ïðîïîçèöèîíàëüíûì) è êîììóíèêàòèâíûì (ïðàãìàòè÷åñêèì) àñïåêòàìè. Â ðàìêàõ
íîìèíàòèâíîãî àñïåêòà, ôèêñèðóþùåãî îïðåäåëåííûå ôàêòû, ñîáûòèÿ
âíåøíåé ÿçûêîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè è åå îñíîâíûå ñâîéñòâà, âûäåëÿåòñÿ
ïðîïîçèöèîíàëüíàÿ ìîäàëüíîñòü, â ðàìêàõ ïðàãìàòè÷åñêîãî àñïåêòà,
ïðåëîìëÿþùåãî ýòè ôàêòû â ñîçíàíèè ãîâîðÿùåãî, ðàñêðûâàþùåãî
êîììóíèêàòèâíóþ ïåðñïåêòèâó âûñêàçûâàíèÿ (åãî öåëü, ñòåïåíü äîñòîâåðíîñòè è ò.ï.) âûäåëÿåòñÿ ìîäàëüíîñòü ïðàãìàòè÷åñêàÿ.
Ñîñòàâëÿþùèìè ïðîïîçèöèîíàëüíîé ìîäàëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ îáúåêòèâíàÿ
ìîäàëüíîñòü, âêëþ÷àþùàÿ çíà÷åíèÿ ðåàëüíîñòè/ èððåàëüíîñòè (îíà îáðàçóåò
ÿäðî ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè ìîäàëüíîñòè),  è ìîäàëüíîñòü
ñèòóàòèâíàÿ (â èíîé òåðìèíîëîãèè, âíóòðèñèíòàêñè÷åñêàÿ, ïðåäìåòíàÿ),
âêëþ÷àþùàÿ çíà÷åíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, âîçìîæíîñòè, íåîáõîäèìîñòè,
æåëàòåëüíîñòè (îíà âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ìèêðîïîëåé, ôîðìèðóþùèõ
ïåðèôåðèþ ðàññìàòðèâàåìîé ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè).
Â ÷èñëå îñíîâíûõ ñîäåðæàòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ êîììóíèêàòèâíîé
(ïðàãìàòè÷åñêîé) ìîäàëüíîñòè íàõîäÿòñÿ ñóáúåêòèâíàÿ ìîäàëüíîñòü, âîïðîñ
è ïîáóæäåíèå.
8
9

Å.Ñ. Êóáðÿêîâà, Íîìèíàòèâíûé àñïåêò ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, Ìîñêâà 1986, ñ. 39.
Å.Ñ. Êóáðÿêîâà, Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ñåìàíòèêè, Ìîñêâà 1984, ñ. 124.
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Ðàçóìååòñÿ, âðÿä ëè ìîæíî ãîâîðèòü î ïîëíîé àâòîíîìíîñòè âûøåóêàçàííûõ ïëàñòîâ êàòåãîðèè ìîäàëüíîñòè. Àíàëèç ÿçûêîâûõ ôàêòîâ ïîçâîëÿåò
ó÷åíûì îáíàðóæèòü äèôôóçíîñòü, ðàçìûòîñòü è ïðîíèöàåìîñòü ãðàíèö
ìåæäó íèìè10. Òàê, ïî ìíåíèþ Íèíû Âàëãèíîé, è ñàìà îáúåêòèâíàÿ
ìîäàëüíîñòü, ïî ñóòè, îòðàæàåò, êàê ãîâîðÿùèé (àâòîð) êâàëèôèöèðóåò
äåéñòâèòåëüíîñòü  êàê ðåàëüíóþ èëè èððåàëüíóþ, âîçìîæíóþ, æåëàåìóþ
è äð.11.
Ñóùíîñòü äàííîãî ÿçûêîâîãî ôåíîìåíà áîëüøèíñòâîì ó÷åíûõ ïîíèìàåòñÿ
ïðåæäå âñåãî íà îñíîâå âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà ñ îêðóæàþùèì ìèðîì
è ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèÿ ÿçûê  ìûøëåíèå  äåéñòâèòåëüíîñòü. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ âïîëíå ëîãè÷íûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ìîäàëüíîñòè
êàê àíòðîïîöåíòðè÷åñêîé êàòåãîðèè, âûÿâëÿþùåé ïîçèöèþ àäðåñàíòà ïî
ïîâîäó îïðåäåëåííîãî ôðàãìåíòà êàðòèíû ìèðà12.
Ôóíêöèîíàëüíûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ÿçûêîâûõ ôàêòîâ, îðãàíè÷íî
ñî÷åòàþùèéñÿ ñ åãî àíòðîïîöåíòðè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòüþ, çàêîíîìåðíî
âûçâàë ó èññëåäîâàòåëåé îñîáûé èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ òåêñòà, è íå òîëüêî ïî
âðÿä ëè ïîäëåæàùåé ñîìíåíèþ ïðè÷èíå, ÷òî [...] äîñòóïíûì íàáëþäåíèþ
ÿçûê ÿâëÿåòñÿ â ôîðìå òåêñòà è åùå íèêîãäà íå âûñòóïàë íè â êàêîé äðóãîé
ôîðìå, êðîìå ýòîé13, íî ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî èìåííî òåêñò êàê
èäèîñòèëü ðåàëèçóåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, èììàíåíòíûå ÷åðòû îïðåäåëåííîé
ñèñòåìû ÿçûêà, ñ äðóãîé,  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò èíäèâèäóàëüíîãî
îòáîðà ÿçûêîâûõ ðåñóðñîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ýñòåòè÷åñêèì èëè ïðàãìàòè÷åñêèì öåëÿì åãî àâòîðà14. Êàê çàêîí÷åííîå ðå÷åâîå ïðîèçâåäåíèå, òåêñò
ïðîíèçàí ñóáúåêòèâíîñòüþ è àíòðîïîöåíòðè÷åñêèìè óñòðåìëåíèÿìè,
à àíòðîïîöåíòðè÷íîñòü âûðàæàåòñÿ â ðå÷è è êàê ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíîå
çíà÷åíèå15.
Íà òîò áåññïîðíûé ôàêò, ÷òî ìîäàëüíîñòü êàê êàòåãîðèÿ, îõâàòûâàþùàÿ
âñþ òêàíü ðå÷è16, ðåàëèçóåòñÿ íå òîëüêî íà óðîâíå ïðåäëîæåíèÿ (âûñêàçûâàíèÿ), íî è íà óðîâíå ñàìîé êðóïíîé ðå÷åâîé åäèíèöû  òåêñòà, îñîáîå
10 Ñì.,
11 Í.Ñ.
12 Ñì.,

íàïðèìåð: Ñ.Ñ. Âàóëèíà, Ýâîëþöèÿ ñðåäñòâ âûðàæåíèÿ...
Âàëãèíà, Òåîðèÿ òåêñòà, Ìîñêâà 1998.
íàïðèìåð: Ò. Â. Ðîìàíîâà, Ìîäàëüíîñòü êàê òåêñòîîáðàçóþùàÿ êàòåãîðèÿ
â ñîâðåìåííîé ìåìóàðíîé ëèòåðàòóðå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2003.
13 P. Hartmann, Texte, Klassen von Texten [â:] Strukturelle Textanalyse, New York 1972, ñ. 1.
14 Å.Í. Áàçàëèíà, Õóäîæåñòâåííûé òåêñò è ìîäàëüíîñòü, [â:] Íàó÷íàÿ ìûñëü Êàâêàçà,
Ðîñòîâ-íà/Ä. 2000, ¹ 7, ñ. 7576.
15 Ë.Ã. Áàáåíêî, È.Å. Âàñèëüåâ, Þ.Á. Êàçàðèí, Ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç õóäîæåñòâåííîãî
òåêñòà, Åêàòåðèíáóðã 2000, ñ. 194.
16 Â.Â. Âèíîãðàäîâ, Î êàòåãîðèè ìîäàëüíîñòè è ìîäàëüíûõ ñëîâàõ â ðóññêîì ÿçûêå, [â:]
Òðóäû Èíñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä 1950, ò. II, ñ. 43.
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âíèìàíèå ñïåöèàëèñòû îáðàòèëè ëèøü â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, êîãäà
â ëèíãâèñòèêå âåñüìà îò÷åòëèâî ïðîÿâèëèñü àíòðîïîöåíòðè÷åñêèå
òåíäåíöèè è ó÷åò ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà, èãðàþùåãî ðîëü ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà ÿçûêîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé, îáóñëîâèë
çàêîíîìåðíûé èíòåðåñ èññëåäîâàòåëåé ê ïðàãìàòè÷åñêîìó àñïåêòó
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÿçûêîâûõ åäèíèö è ãðàììàòè÷åñêèõ êàòåãîðèé17.
Âïåðâûå ìîäàëüíîñòü êàê òåêñòîâóþ êàòåãîðèþ îáîçíà÷èë Èëüÿ
Ãàëüïåðèí, óêàçàâøèé íà òî, ÷òî â òåêñòå îíà íîñèò íå ãðàììàòè÷åñêèé,
à ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêèé õàðàêòåð, ïðîÿâëÿÿñü â ðàçíûõ ôðàãìåíòàõ
òåêñòà è âûðàæàÿñü ÷åðåç õàðàêòåðèñòèêó ãåðîåâ, ðàñïðåäåëåíèå îòðåçêîâ
òåêñòà, ñåíòåíöèè àâòîðà, àêòóàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ÷àñòåé òåêñòà è ò.ä.18
Â ïîñëåäóþùèå ãîäû îáùèå è ÷àñòíûå âîïðîñû èçó÷åíèÿ ìîäàëüíîñòè
òåêñòà ðàññìàòðèâàëèñü â ðàáîòàõ Ãðèãîðèÿ Ñîëãàíèêà, Ìàðèè Îòêóïùèêîâîé,
Çèíàèäû Òóðàåâîé, Âèêòîðà Ìåùåðÿêîâà, Íèíû Âàëãèíîé è äðóãèõ
ó÷åíûõ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìàòåðèàëîì â òàêèõ èññëåäîâàíèÿõ
âûñòóïàåò ïðåèìóùåñòâåííî õóäîæåñòâåííûé òåêñò. Âìåñòå ñ òåì âûõîä íà
òåêñòîâûé óðîâåíü èññëåäîâàíèÿ ìîäàëüíîñòè, òðåáóþùèé âíèìàíèÿ
ê æàíðîâî-ñòèëèñòè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì òåêñòà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòåïåíè
âûÿâëåíèÿ â íåì àâòîðñêîé ìîäàëüíîñòè, ïîçâîëÿåò îòîéòè îò åå
òðàäèöèîííîãî ðàññìîòðåíèÿ ëèøü êàê êîìïîíåíòà õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà,
ïîñêîëüêó, êàê ñïðàâåäëèâî çàìå÷àåò Ìàðèÿ Ïóõîâñêàÿ, óãëóáëåííîå
èçó÷åíèå òîãî èëè èíîãî ñòèëÿ íåâîçìîæíî ïðè ðàññìîòðåíèè îáúåêòèâíûõ
ôàêòîðîâ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áåç ïîäêëþ÷åíèÿ ñóáúåêòèâíûõ
ôàêòîðîâ19.
Â ïëàíå ñêàçàííîãî çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ìîäàëüíîñòü
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî äèñêóðñà, îáëàäàþùåãî öåëåíàïðàâëåííûì ñîöèàëüíûì
äåéñòâèåì, ó÷àñòâóþùåãî âî âçàèìîäåéñòâèè ëþäåé è ìåõàíèçìîâ èõ
ñîçíàíèÿ, ò.å. â êîãíèòèâíûõ ïðîöåññàõ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðàãìàòè÷åñêèé
àñïåêò ìîäàëüíîñòè ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå î÷åâèäíûì, ïîñêîëüêó íà
ïåðåäíèé ïëàí âûäâèãàåòñÿ ñàì àêò êîììóíèêàöèè, ò. å. äëÿ ïèñüìåííîãî
òåêñòà  âçàèìîîòíîøåíèÿ àâòîðà è ÷èòàòåëÿ.

17 Ñì., íàïðèìåð: Â.Í. Ìåùåðÿêîâ, Ê âîïðîñó î ìîäàëüíîñòè òåêñòà, Ôèëîëîãè÷åñêèå
íàóêè 2001, ¹ 4, ñ. 99105.
18 Ñì., íàïðèìåð: È.Ð. Ãàëüïåðèí, Òåêñò êàê îáúåêò ëèíãâèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ,
Ìîñêâà 1981.
19 Ì.Þ. Ïóõîâñêàÿ, Ìîäàëüíûå çíà÷åíèÿ ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ â íàó÷íîé
(ìåäèöèíñêîé) ðå÷è, Òâåðü 1995, ñ. 1.

Ìîäàëüíîñòü ïðåäëîæåíèÿ  ìîäàëüíîñòü òåêñòà: aêòóàëüíûå àñïåêòû...

519

Â îòëè÷èå îò õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ãäå àâòîðñêàÿ ìîäàëüíîñòü
ðàñêðûâàåòñÿ íå òîëüêî ÷åðåç îáðàç àâòîðà, íî è ÷åðåç âñþ îáðàçíîñîäåðæàòåëüíóþ ñèñòåìó ïðîèçâåäåíèÿ, à ñàìà àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ ÷àñòî
èìååò èìïëèöèòíûé, íåÿâíûé õàðàêòåð âûðàæåíèÿ, â ïóáëèöèñòè÷åñêîì
ïðîèçâåäåíèè âûðàæåíèå àâòîðñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì äëÿ
ïèñàòåëÿ, ïîñêîëüêó åãî ãëàâíàÿ öåëü  îòêðûòî äîíåñòè äî ÷èòàòåëÿ ñâîè
ìûñëè, ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ è ñâîè îöåíêè. Ïîýòîìó ñòåïåíü àâòîðèçàöèè
çäåñü ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêà è àâòîðñêàÿ ìîäàëüíîñòü âñåãäà ýêñïëèöèðîâàíà20. Ïðè âûðàæåíèè ñîáñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ðåàëüíûì ïðîáëåìàì ðåàëüíîãî ìèðà,  îòìå÷àåò Òàòüÿíà Ðîìàíîâà,  àâòîð ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
òåêñòà íå «ïðÿ÷åòñÿ çà ñïèíó» ñîçäàííîãî èì ðàññêàç÷èêà, à ãîâîðèò ñàì21.
Ïóáëèöèñòè÷åñêèé òåêñò ñòàíîâèòñÿ êàíàëîì ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè
è îïðåäåëåííîãî âèäåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ â òåêñòå
ôèêñèðóþòñÿ ñîáûòèÿ è õàðàêòåðû, âûçûâàþùèå ó àâòîðà (=ëèöà, âåäóùåãî
ïîâåñòâîâàíèå) ðàçëè÷íûå îöåíî÷íûå ðåàêöèè.
Êàê âåðíî óêàçûâàåò Ãðèãîðèé Ñîëãàíèê, ÿ  ýòî öåíòð ñðåäîòî÷èÿ
ïîëÿ ñóáúåêòèâíîé ìîäàëüíîñòè22. Ãëàâíîå ñðåäñòâî, êîíñòèòóèðóþùåå
òåêñòîâóþ ìîäàëüíîñòü,  êàòåãîðèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ ðå÷è. Ìèð ôàêòîâ
è ñîáûòèé, èäåé è ïîíÿòèé, ñîçäàâàåìûé è/èëè îòðàæàåìûé àâòîðîì
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà, ïîä÷àñ èìååò âûðàæåííûé ñóããåñòèâíûé
õàðàêòåð: àâòîð çàñòàâëÿåò ÷èòàòåëÿ çàäóìàòüñÿ íàä ïðåäëàãàåìîé êîíöåïöèåé
ìèðà è êîñâåííî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ó àäðåñàòà òîé èëè èíîé
òî÷êè çðåíèÿ íà êàêîé-ëèáî ôàêò äåéñòâèòåëüíîñòè.
Êàê èçâåñòíî, ñî÷åòàíèå ýêñïðåññèè è ñòàíäàðòà åñòü êîíñòðóêòèâíûé
ïðèíöèï ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ23. Ðåàëèçàöèÿ ïðîèçâåäåíèÿìè ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ èíôîðìàöèîííîé è âîçäåéñòâóþùåé ôóíêöèé òàêæå
îáóñëîâëèâàåò åãî îñîáåííîñòè.
Âïðî÷åì, îòìå÷åííûå ïðèçíàêè ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè ñâîéñòâåííû òåêñòàì è äðóãèõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëåé,
íàïðèìåð, íàó÷íîìó òåêñòó, îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ êîòîðîãî òàêæå
ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ñòåïåíü àâòîðèçàöèè.
20

Ã.À.Çîëîòîâà, Í.Ê. Îíèïåíêî, Ì.Þ. Ñèäîðîâà, Êîììóíèêàòèâíàÿ ãðàììàòèêà ðóññêîãî
ÿçûêà, Ìîñêâà 2004, ñ. 389.
21 Ò.Â. Ðîìàíîâà, op. cit., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2003, ñ. 56.
22 Ã.ß. Ñîëãàíèê, Î òåêñòîâîé ìîäàëüíîñòè êàê ñåìàíòè÷åñêîé îñíîâå òåêñòà, [â:]
Ñòðóêòóðà è ñåìàíòèêà õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà: Äîêëàäû VII Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè, Ìîñêâà 1999, ñ. 364.
23 Ñì.: Â.Ã. Êîñòîìàðîâ, Ðóññêèé ÿçûê íà ãàçåòíîé ïîëîñå, Ìîñêâà 1971, ñ. 223.
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Â ëþáîì ñëó÷àå ïðè àíàëèçå ìîäàëüíîñòè òåêñòà àêòóàëèçèðóåòñÿ
ïîíèìàíèå ìîäàëüíîñòè êàê äâóàñïåêòíîé êàòåãîðèè, âûðàæàþùåé,
ñ îäíîé ñòîðîíû, îòíîøåíèå ñóáúåêòà, àâòîðà ê îáúåêòó, ïðåäìåòó ðå÷è
è åãî öåëåâóþ óñòàíîâêó (ñóáúåêòèâíàÿ è êîììóíèêàòèâíàÿ ìîäàëüíîñòè),
à äðóãîé  îòðàæàþùåé, êàê ãîâîðÿùèé (àâòîð) êâàëèôèöèðóåò äåéñòâèòåëüíîñòü: êàê ðåàëüíóþ èëè èððåàëüíóþ, âîçìîæíóþ, íåîáõîäèìóþ,
æåëàåìóþ è äð. (îáúåêòèâíàÿ è ñèòóàòèâíàÿ ìîäàëüíîñòè). Ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî èìåòü â âèäó, ÷òî êàê òîëüêî ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ
ñòàíîâèòñÿ òåêñòîâàÿ ìîäàëüíîñòü, ñòðîéíîñòü è ÷åòêîñòü äèôôåðåíöèàöèè
ìîäàëüíûõ çíà÷åíèé óòðà÷èâàåòñÿ, ðàçìûâàþòñÿ èõ ãðàíèöû, íàáëþäàåòñÿ
èõ ïåðåñåêàåìîñòü è âçàèìîäåéñòâèå24. Îñîáåííî îò÷åòëèâî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ
â çíà÷åíèÿõ ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè, êîòîðûå â ðàìêàõ òåêñòà óòðà÷èâàþò
ñâîþ íåïîñðåäñòâåííóþ íîìèíàòèâíóþ ôóíêöèþ è íà÷èíàþò âûïîëíÿòü
ìîäàëüíî-îöåíî÷íóþ ôóíêöèþ, âñòóïàÿ â òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñî
çíà÷åíèÿìè ñóáúåêòèâíîé ìîäàëüíîñòè.
Ðàñêðûòü ìåõàíèçì ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, âûÿâèòü ôóíêöèîíàëüíóþ
èåðàðõèþ ìîäàëüíûõ çíà÷åíèé â ÿçûêå è òåêñòå, îïðåäåëèòü õàðàêòåð èõ
ñîîòíåñåííîñòè ñ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûìè çíà÷åíèÿìè, óñòàíîâèòü
ñèñòåìó ñðåäñòâ èõ âûðàæåíèÿ  ýòè è äðóãèå çàäà÷è ïðåäñòàâëÿþòñÿ
âåñüìà àêòóàëüíûìè ïðè äàëüíåéøåì èçó÷åíèè ìîäàëüíîñòè êàê ÿçûêîâîé
è òåêñòîâîé êàòåãîðèè.
Streszczenie
Modalnoæ zdania  modalnoæ tekstu: aktualne aspekty badañ
W artykule na podstawie funkcjonalnego podejcia rozpatruje siê perspektywiczne kierunki
badania semantycznej kategorii modalnoci we wspó³czesnym jêzykoznawstwie; ustala siê w³aciwoci badania modalnoci jako kategorii tekstowej; opisuje siê specyfikê modalnej semantyki w tekstach
ró¿nych gatunków literackich.
Summary
Sentence modality  text modalty: topical aspects of studies
Topical aspects of the modality studies. The article deals with perspective ways of modality
studies in the modern linguistics based on a functional approach to language facts analysis; determines structural-semantic features of modality as a text category; detects the specifics of modal
semantics in the texts of different genres.
24 Ë.Ã. Áàáåíêî, Îöåíî÷íûé ôàêòîð â ôîðìèðîâàíèè ìîäàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà òåêñòà,
[â:] Îöåíêè è öåííîñòè â ñîâðåìåííîì íàó÷íîì ïîçíàíèè, Êàëèíèíãðàä 2009, ñ. 134.
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Fonosfera w rosyjsko-polskiej perspektywie przek³adowej
na uncje mierz¹c dwiêk i oddwiêk ka¿dego s³owa...
Julian Tuwim (1935)
çâóêè, êîòîðûå ñëûøàò òîëüêî ïîýò...
Ò. Ì. Íèêîëàåâà (2000)

Wyrazu fonosfera (ros. ôîíîñôåðà) nie znajdziemy w s³ownikach terminologii jêzykoznawczej i w encyklopediach lingwistycznych1, ma natomiast liczne
wiadectwa u¿ycia w Internecie, w sferze muzyki rozrywkowej, przemys³u muzycznego. Jego przejrzysta budowa s³owotwórcza, nawi¹zuj¹ca do wa¿nego terminu morfosfera2, uzasadnia wprowadzenie terminu fonosfera do przek³adoznawstwa. Przek³adoznawstwo zreszt¹ obejmuje tak wiele problemów, zagadnieñ,
tak¿e interdyscyplinarnych, ¿e mo¿na równoczenie mówiæ o translatosferze3.
Sfera foniczna, przestrzeñ dwiêkowa, ca³e uniwersum dwiêków, z którego
wyodrêbnia siê g³oski, czyli dwiêki relewantne jêzykowo, to domena twórcy,
pisarza, a zw³aszcza poety. To oni dostarczaj¹ t³umaczowi danych tekstowych i...
k³opotów przek³adowych, nierzadko powa¿nych. W poni¿szych uwagach4 pominê
aspekt przek³adu ustnego, w którym dwiêki istniej¹ fizycznie, zarówno po stronie
translandów, jak i po stronie translatów; te relacje, to królestwo fonosfery, nale¿y
rozpatrywaæ odrêbnie, wydobywaj¹c specyficzne dla niej zjawiska i regu³y5. Zajmê siê jedynie fonosfer¹ odbit¹ w materii niedwiêkowej: graficznej, grafemowej.
1 Brakuje go w: K. Polañski (red.), Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego, wyd. 2, popraw.
i uzup., Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1999; S. Urbañczyk, M. Kuca³a (red.), Encyklopedia
jêzyka polskiego, wyd. 3, popraw. i uzup., Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1999; Â. Í. ßðöåâà
(ðåä.), Ëèíãâèñòè÷åñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, 2-å èçä., äîï., Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà 2002.
2 Zob. G. Helbig, Dzieje jêzykoznawstwa nowo¿ytnego, prze³. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1982.
3 Ten w³anie derywat zaproponowa³ na konferencji w rozmowie ze mn¹ prof. Grzegorz Ojcewicz.
4 Wykorzystuj¹cych materia³ (o obj. ponad 1000 stron) z komputeropisu mojej pracy: Rosyjsko-polski s³ownik tradycji i praktyki przek³adowej, która powinna siê ukazaæ drukiem w 2010 r.
5 Np. konwencja pozatranslatologiczna zakazuje podczas t³umaczenia ustnego wypowiedzi osoby j¹kaj¹cej siê odtwarzania tych jak najbardziej fonicznych zjawisk (zjawisk fonosfery) w przek³adzie.
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Mo¿na wyodrêbniæ dwie zasadnicze grupy interesuj¹cych zjawisk, z którymi
stykaj¹ siê najczêciej t³umacze tekstów literackich.
Pierwsza obejmuje zjawiska z zakresu fonetyki segmentalnej. Spotyka siê tu
oczywicie zjawiska pograniczne, nale¿¹ce do tzw. fonetyki niekanonicznej6, kiedy zapis graficzny oddaje jedynie w przybli¿eniu formê orygina³u, sekwencjê
dwiêków, ale nie g³osek. Dla t³umacza takie typowe przecie¿ dla fonosfery obiekty stanowi¹ konkretny realny problem przek³adowy, który musi on jako  lepiej
lub gorzej  rozwi¹zaæ. Por. np.
òïððó prrrr Ñ  Òïððó! ñòîé, ìîÿ êëÿ÷à!  Prrrr! stój, moja klaczy!
{À. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ / L. FLASZEN 134/113}7
òïðó tpru {À. ÔÀÄÅÅÂ / L. LEWIN A:52/60}
òïðþñè cieli {Ë. ÒÎËÑÒÎÉ / R. £U¯NY 10:404/316}
Foniczna polonizacja takich struktur dwiêkowych nie jest ³atwa. Ich analiza
przek³adowa, kwestia t³umaczenia wyrazów dwiêkonaladowczych, wykrzykników onomatopeicznych to raczej zagadnienie badawcze na przysz³oæ; w s³ownikach rosyjsko-polskich/ polsko-rosyjskich znaleæ mo¿na niewiele.
Czêæ niezgodnoci struktury fonetycznej (fonologicznej) translandów vs.
translatów jest nie do pokonania, by tak rzec. Rosyjskiego âîäè÷êà w przek³adzie
nie da siê dwiêkowo przybli¿yæ polskiemu uchu tworem *wodziczka (wódeczka
jest zajêta). Nie ka¿dy zreszt¹ t³umacz jest do koñca wiadom zjawisk fonosfery, jej z³o¿onoci i wagi dla jakoci przek³adu. By³ wiadom Julian Tuwim, co
widaæ po tym, ¿e (niejako) skonstruowa³ wyraz odsiebiêcina, fonicznie maksymalnie wierny rosyjskiemu orygina³owi îòñåáÿòèíà8.
Wemy takie przyk³ady z praktyki tranlatorskiej (hipocoristica):
Èãíàøêà Ignaszka {Ë. ÒÎËÑÒÎÉ / K. TRUCHANOWSKI 2:236/307}
Ë¸øå÷êà Loszeczka {Ô. ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ / A. WAT 14:128/169}
Ìèøàòêà Miszatka {Ì. ØÎËÎÕÎÂ / W. ROGOWICZ A4:455/589}
ale:
Ìèøå÷êà Misza Ñ ×òî Ìèøå÷êà? Jak tam Misza? {Ë. ÒÎËÑÒÎÉ / J. POMIANOWSKI 11:321/334}
6

Zob. À. À. Ðåôîðìàòñêèé, Î÷åðêè ïî ôîíîëîãèè, ìîðôîíîëîãèè è ìîðôîëîãèè, Íàóêà,
Ìîñêâà 1979, s. 36.
7 System zapisu danych (dokumentacji przek³adowej) i rozwi¹zanie skrótów zob. w: J. Wawrzyñczyk, Teoretyczne i praktyczne aspekty przek³adu rosyjsko-polskiego, t. 12 Katedra Literatury
i Kultury Rosyjskiej U£, £ód 20002001.
8 J. Tuwim, Dzie³a, t. 5: Pisma proz¹, Czytelnik, Warszawa 1964, s. 124.
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oraz
êóëüòóðíåíüêî ðàçã.-ýêñïð. kulturalnie Ñ Îí âûïðÿìèëñÿ, êðÿêíóë, ïîäíÿë
áîëüøîé ïàëåö ðóêè è ñêàçàë:  Êóëüòóðíåíüêî!.. Nagle wyprostowa³ siê,
chrz¹kn¹³, podniós³ do góry du¿y palec i rzek³:  Kulturalnie!.. {À. ÔÀÄÅÅÂ /
L. LEWIN A:650/775}
êóðãóçåíüêèé @ w sobie kusy Ñ Äåâî÷êà ìîëîäàÿ, ëåò ñåìíàäöàòè, ìàëåíüêàÿ,
êóðãóçåíü-êàÿ, íî ëèöîì áåëàÿ è ïðèÿòíàÿ [...]. Dziewucha m³oda, lat
siedemnacie, maluka, w sobie kusa, ale na twarzy bia³a i przyjemna [...].
{À. ×ÅÕÎÂ / M. D¥BROWSKA 7:343/137}
êðàñíîçâ¸çäíûé 1. czerwonogwiezdny Ñ êðàñíîçâ¸çäíûé ãåðîé czerwonogwiezdny bohater {Â. ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ / W. WOROSZYLSKI 1:288/135}
vs. gorsze:
2. czerwonogwiadzisty {Ë. ÊÀÑÑÈËÜ è Ì. ÏÎËßÍÎÂÑÊÈÉ / Z. TERLECKA
367/179}
Osobno por.:
ýôòîò ten {Ô. ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ / J. JÊDRZEJEWICZ 8:305/407}
Wybrane pary translandowo-translatowe nale¿y oceniaæ pod wzglêdem zgodnoci liczby g³osek i/lub sylab: a) identyczna / nieidentyczna; b) w translacie
wiêksza / w translacie mniejsza ni¿ w translandzie. S¹ to cechy fonosfery istotne,
o których t³umacz powinien pamiêtaæ. Zasada przezroczystoci znaku jêzykowego
nie mo¿e mu przeszkadzaæ, musi byæ wy³¹czana  wtedy, kiedy trzeba, tak aby
nie odbi³a siê ujemnie na jakoci przek³adu.
Por. jeszcze:
íàðîäîâîëåö
1. cz³onek stowarzyszenia Narodnaja Wola {Â. ÃÐÎÑÑÌÀÍ / W. BIEÑKOWSKA
A:164/139}
i tej¿e t³umaczki
2. narodowolec {Â. ÃÐÎÑÑÌÀÍ / W. BIEÑKOWSKA A:167/141}
Wreszcie zestawienie:
òðåçâîí
1. bicie dzwonów Ñ [...] èíûå íå âûíîñÿò ïðàçäíè÷íîãî òðåçâîíà. [...] inni nie
znosz¹ wi¹tecznego bicia dzwonów. {Â. ÊÎÐÎËÅÍÊÎ / A. MI£OSZ B2:194/172}

524

Jan Wawrzyñczyk

Ñ Îí óäàðèë ñâîåþ óìåëîé ðóêîé ïî êëàâèøàì, ïîäðàæàÿ ïðàçäíè÷íîìó
êîëîêîëüíîìó òðåçâîíó. Uderzy³ wprawn¹ rêk¹ w klawisze naladuj¹c wi¹teczne bicie dzwonów cerkiewnych. {Â. ÊÎÐÎËÅÍÊÎ / A. MI£OSZ B2:193/172}
2. trzykrotne bicie we wszystkie dzwony {À. ÌÅÍÜ / Z. PODGÓRZEC 90/82}
Grupy spó³g³oskowe tak¿e stwarzaj¹ problemy. Ze wzglêdu na bliskie pokrewieñstwo rosyjskiego i polskiego, które siê przek³ada na (niekiedy znaczne) podobieñstwo brzmienia wyrazów i ich zwi¹zków, w³aciwsze jest d¹¿enie w przek³adzie do utrzymywania ich równolicznoci. Por. tu niezgodnoæ:
Ñ Ïëàòîí Ìèõàéëû÷ P³aton Micha³ycz! {À. ÃÐÈÁÎÅÄÎÂ / J. TUWIM 68/101}
Ñ Çîÿ óòêíóëàñü â òàðåëêó, ïîìîë÷àëà è âäðóã, óëûáíóâøèñü, îòâåòèëà òîæå
ïðèñëîâüåì (íåäàðîì îíà áûëà âíó÷êîé Ìàâðû Ìèõàéëîâíû!):  Êðóò
âåðåæîê, äà ðûáêà õîðîøà! Zoja wetknê³a nos w talerz, chwilê milcza³a
i odrzek³a nagle z umiechem równie¿ przys³owiem (nie na pró¿no by³a wnuczk¹ Mawry Michaj³owny!):  Brzeg jest stromy, ale rybka dobra! {Ë. ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÀß / E. S£OBODNIKOWA 101/111}
Popatrzmy jeszcze na rozmaite trudne sprawy w konkretnych przyk³adach:
ýõå ehe Ñ  Ýõå!  ñêàçàë êîìåíäàíò [...].  Ehe!  rzek³ komendant [...].
{À. ÏÓØÊÈÍ / T. STÊPNIEWSKI 6:454/183}
ý-õå-õå he-he-he {À. ÒÎËÑÒÎÉ / J. TUWIM 8:258/127}
ýõ-åõ-îõ ech-ech-ech Ñ Íåáîñü íå äàñò ïàñûíêó ïîãèáíóòü, âûïëàòèò! Ýõ-åõîõ! Nie da zgin¹æ pasierbowi, wykupi. Ech-ech-ech! {À. ×ÅÕÎÂ / A. TARN
11:61/110}
ý-õì e-hm Ñ Ý-õì? E-hm? {À. ÃÐÈÁÎÅÄÎÂ / J. TUWIM 78/115}
ýõìà + ech {È. ÊÀÒÀÅÂ / S. POLLAK 123/29}
ý-ý eee Ñ  Ý-ý, áðàò, äà òû, ÿ âèæó, ñîâñåì ñïèøü,  êàê áóäòî áû èçäàëåêà
äîíåññÿ äî ìåíÿ ãîëîñ êàïèòàíà.  Eee, bracie, przecie¿ ty pisz na siedz¹co!  dolecia³ mnie jakby z bardzo daleka g³os kapitana. {À. ÃÀÉÄÀÐ /
D. WAWI£OW 179/257-258}
ý-ý-ý... eee... Ñ Ý-ý-ý... ãðåøèòü òàê ãðåøèòü! Îäèí òîëüêî áîã áóäåò çíàòü!
Íå âïåðâîé... Êàíàëüñòâî! Eee... jak grzeszyæ, to grzeszyæ! Tylko Bóg bêdzie
wiedzia³! Nie pierwszy to raz... Do licha! {À. ×ÅÕÎÂ / A. TARN 11:110/203}
Ñ  Äóð-ð-ð-àê!  êðåïêî ïðîèçíåñ Îáëîìîâ.  Du-u-reñ!  rzek³ dobitnie
Ob³omow. {È. ÃÎÍ×ÀÐÎÂ / N. DRUCKA 180/276}

Fonosfera w rosyjsko-polskiej perspektywie przek³adowej

525

Skandowanie, rozci¹ganie artykulacji por. w:
Ñ  Íó, Øóðà, ñêàæè: ðå-øå-òî,  ïðîñèëà îíà.  Ëåøåòî,  ïîâòîðÿë Øóðà. 
Szura, powiedz kra-ta  prosi³a.  Kla-ta  powtarza³ Szura. {Ë. ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÀß / E. S£OBODNIKOWA 16/21}
Ñ Â Ì-ñêîì ïîëêó áûë ñëó÷àé. Ïîäïðàïîðùèê Êðàóçå â Áëàãîðîäíîì
ñîáðàíèè ñäåëàë ñêàíäàë. Òîãäà áóôåò÷èê ñõâàòèë åãî çà ïîãîí è ïî÷òè
îòîðâàë. Òîãäà Êðàóçå âûíóë ðåâîëüâåð ? ððàç åìó â ãîëîâó! Íà ìåñòå! Òóò
åìó åùå êàêîé-òî àäâîêàòèøêà ïîäâåðíóëñÿ, îí è åãî áàõ! W pu³ku M.
zdarzy³ siê taki wypadek. Podchor¹¿y Krause wywo³a³ w klubie szlacheckim
skandal. Bufetowy chwyci³ go za epolety i prawie mu je oderwa³. Wtedy Krause
wyj¹³ rewolwer i trach go w ³eb! Trup na miejscu! Jeszcze mu siê jaki adwokacina nawin¹³, wiêc on i w niego trach! {À. ÊÓÏÐÈÍ / H. ROGALA 4:12/14}
Ñ Ïà-à-äó-ìàåøü!..  ïðîòÿíóë Áàñêàêîâ, ñîùóðèâàÿ ãëàçà è êà÷àÿ ãîëîâîé.
 Ïà-àäóìàåøü!.. Myla³by kto!...  przeci¹gn¹³ szyderczo, mru¿¹c oczy i potrz¹saj¹c g³ow¹.  Myla³by kto! {À. ÃÀÉÄÀÐ / D. WAWI£OW 95/100}
Ñ «Ðî-îòà, ïëè!» è äåëî â øëÿïå... Kompa-ania, ognia!  i sprawa za³atwiona. {À. ÊÓÏÐÈÍ / H. ROGALA 4:12/13}
Popatrzmy, co robi t³umacz z kaleczeniem artykulacyjnym ruszczyzny przez
native-speakera:
Ñ [...] äàæå ñëîâà èíà÷å ïðîèçíîñèò è íå ãîâîðèò, íàïðèìåð: Áëàãîäàðþ,
Ïàâåë Âàñèëüè÷ , èëè: Ïîæàëóéòå ñþäà, Ìèõàéëî Èâàíû÷, à: Áîëëäàðþ,
Ïàëë Àñèëè÷, èëè: Ïà-àæàëòå ñþäà, Ìèõàë Âàíû÷. {È. Òóðãåíåâ, Äâà
ïîìåùèêà, 4: 177}
Ñ [...] nawet s³owa wymawia odmiennie i nie mówi, dajmy na to: Dziêkujê,
Pawle Wasiljiczu albo: Proszê tutaj, Michaj³o Iwanyczu, tylko: Kuje, Pale
Asiljiczu lub: Prosz tu, Michal Wanyczu. {Cz. Jastrzêbiec-Koz³owski 225}
Ten i wczeniej zilustrowane problemy, wsparte obfitszym materia³em, zas³uguj¹ na badanie. Nie s¹ marginalne.
To samo odnosi siê do suprasegmentaliów jêzyka rosyjskiego.
Oto liczba akcentów wyrazowych w porównaniu translandowo-translatowym
mo¿e byæ: a) identyczna / nieidentyczna; b) w translacie wiêksza / w translacie
mniejsza ni¿ translandzie. I ma to równie zasadnicze znaczenie dla fonosfery.
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êðàñíîîêîëûé @ o czerwonym otoku (jaki) Ñ êðàñíîîêîëûå ôóðàæêè czapki
o czerwonych otokach {Ì. ØÎËÎÕÎÂ / W. ROGOWICZ A1:221/281}
êðàñíîïóç czerwony pysk {Ì. ØÎËÎÕÎÂ / A. STAWAR 2:315/404}
íàø ñ òîáîþ (íàø) nasz Ñ [...] ýòî áûëà íàøà ñ òîáîþ ìå÷òà! [...] co by³o
naszym marzeniem! {À. ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÀß / Z. PODGÓRZEC 126/104}
Dwuteksty rosyjsko-polskie sygnalizuj¹, jak wiele zagadek przek³adowych
pozostaje do rozwi¹zania, kiedy siê zestawia struktury intonacyjne. Nie ka¿de
zdanie oznajmuj¹ce staje siê w przek³adzie zdanie oznajmuj¹cym, nie ka¿de pytaj¹ce pytaj¹cym itd. Szczególnie cenne pole obserwacji stanowi orygina³ i przek³ad
Gribojedowowskiej komedii:
Ñ Ïëàòîí Ìèõàéëû÷ P³aton Micha³ycz! {À. ÃÐÈÁÎÅÄÎÂ / J. TUWIM 68/101}
Ñ Ðàñïðîäàíû ïî îäèíî÷êå!!! Na sztuki rozprzedano. {À. ÃÐÈÁÎÅÄÎÂ /
J. TUWIM 38/60}
Tu tylko dwie pary zdañ, wystarczy, by zaintrygowaæ, by przykuæ uwagê do
tego fragmentu fonosfery w perspektywie tranlatologicznej.
Wreszcie na zakoñczenie: pe³nia fonosfery nie mo¿e nie obejmowaæ problematyki: swoje vs. obce (ñâî¸ / ÷óæîå). Oto co akcentuje celnie znana badaczka:
Ââåäåíèå â òåêñò íà äàííîì ÿçûêå äðóãîãî ÿçûêà (èíîñòðàííîãî) ñîñòàâëÿåò
îäíó èç ñóùåñòâåííûõ ïðîáëåì ñåìèîòèêè òåêñòà9 . (Warto w zwi¹zku
z powy¿szym przypomnieæ te¿ Tuwimowski przyk³ad ¿artobliwego naladowania
jêzyka obcego, japoñskiego: kokota na hamaku maca kozaka.) Z jednej strony
zdarza siê tekst obcy nienaganny wpleciony do tekstu rosyjskiego; por. ca³e strony
po francusku w prozie Lwa To³stoja, co nie stwarza problemów przek³adowych
t³umaczowi na jêzyk polski, z drugiej mamy kaleczenie rosyjskiego przez nienative-speakera, obcy akcent:
Ñ Ëåéòåíàíò óëûáàëñÿ, êèâàë ãîëîâîé, ëîìàíûì ðóññêèì ÿçûêîì ãîâîðèë: 
Òà, òà!.. Õîðîøî... Íàòî âûïèò ôàø çäîðîâ! {Ì. Øîëîõîâ, ÒÄ 4: 177}
Ñ Lejtenant umiechn¹³ siê, kiwn¹³ g³ow¹, mówi³ ³aman¹ ruszczyzn¹:  Tak,
tak!... Dopsze... czeba wypicz pana strofie! {A. Stawar 4: 226}
Ciekawe przyk³ady kaleczenia mowy rosyjskiej znaleæ mo¿na u A. Gribojedowa we wzmiankowanym utworze, w tekstach I. Turgieniewa, F. Dostojewskiego,
9 Ò. Â. Öèâüÿí, Ê ñòðóêòóðå èíîñòðàííîé ðå÷è ó Äîñòîåâñêîãî (ôðàíöóçñêèé ÿçûê
â Ïîäðîñòêå), [w:] Ò. Â. Öèâüÿí, Ñåìèîòè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ, Èçä. Èâàíà Ëèìáàõà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2001, s. 14.
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u wielu pisarzy, tak¿e wspó³czesnych. Sposoby przek³adu tych elementów tekstów, zanurzonych w fonosferze, nie s¹ przypadkowe, ich analiza (krytyczna) na
pewno umo¿liwi sformu³owanie odpowiednich regu³.
Zjawiska jêzykowe ujmowane translatorycznie, nale¿¹ce do przestrzeni, któr¹
nazwa³em fonosfer¹, s¹ ró¿norodne. Niezbêdne jest ich dalsze, pog³êbione poznawanie, ustalanie prawid³owoci, konkretnych, precyzyjnie zredagowanych regu³
przek³adowych, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce oczywiste (tak oczywiste, ¿e t³umacze
o nim zapominaj¹) metawymaganie: z dwu (czy wiêkszej liczby) wyra¿eñ kandyduj¹cych do roli translatu, maksymalnie ekwiwalentnych pod wzglêdem: a) sytuacyjnym, b) semantycznym, c) pragmatycznym, nale¿y daæ pierwszeñstwo translatowi ró¿ni¹cemu siê minimalnie od translandu w sferze fonicznej.
W nie³atwych poszukiwaniach owych translatów twórcze wykorzystywanie
tekstów przet³umaczonych na jêzyk polski przez liczne grono (wielopokoleniowe!)
t³umaczy  umownie punkty graniczne wyznaczaj¹c: od Juliana Tuwima do Jerzego Czecha  staje siê warunkiem koniecznym pracy, co stara³em siê w niniejszym
wyst¹pieniu pokazaæ.
Ðåçþìå
Ôîíîñôåðà â ðóññêî-ïîëüñêîé ïåðñïåêòèâå ïåðåâîäà
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êðóã âîïðîñîâ ðóññêî-ïîëüñêîãî ïåðåâîäà õóäîæåñòâåííûõ
òåêñòîâ, ñâÿçàííûé ñ ôîíîñôåðîé, ÿçûêîâûìè è íåÿçûêîâûìè çâóêàìè, êàê îêðóæàþøåé
ñðåäîé ïåðåâîäèìîãî òåêñòà.

Summary
Phonosphere in Russian-Polish perspective of translation
The subject of the paper is phonosphere in Russian-Polish translation of literary texts.
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Interpretacja tekstu jako sposób doskonalenia wymowy
jêzyka rosyjskiego
W trakcie æwiczeñ z fonetyki stosunkowo czêsto mamy do czynienia z twórcz¹ interpretacj¹ tekstu. Trudno wyobraziæ sobie zajêcia bez dialogów, fragmentów prozy czy te¿ wierszy. Wypowiadane przez studentów teksty przechodz¹
przez filtr ich indywidualnoci, innymi s³owy  ulegaj¹ interpretacji. W ¿yciu do
aktu interpretacji dochodzi ju¿ w momencie, kiedy siêgamy po zdanie skomponowane przez inn¹ osobê (niekoniecznie przez pisarza czy te¿ poetê). Ka¿de, nawet
najbanalniej wyrecytowane s³owa, które nie s¹ s³owami naszego autorstwa,
w wietle definicji interpretacji zalicza siê w jej poczet. Ludzie czêsto mówi¹: nie
tak interpretujesz moje s³owa czy te¿: ciekawa interpretacja. Jak widaæ, s³owo
to u¿ywane jest nader czêsto. Korzenie interpretacji siêgaj¹ dzieciñstwa. Dzieciêce
przedrzenianie, powtarzanie, w koñcu najzwyczajniejsze cytowanie cudzych
zdañ  to tak¿e w jakim stopniu interpretacja, choæ z pewnoci¹ daleka od tej
w³aciwej, nosz¹cej twórczy charakter.
wiadoma interpretacja to nic innego jak wykonanie (a nie odtworzenie)
utworu, zagranie go, czyli o¿ywienie s³ów autora, to rozszyfrowanie myli w nim
zawartej albo te¿ obudzenie emocjonalnej struktury utworu. Interpretacja jest sztuk¹!
To zdanie wykrzyknikowe niech zostanie poparte przyk³adami genialnych interpretacji utworów Fryderyka Chopina. Czy¿ muzyka wielkiego romantyka fortepianu
w wykonaniu Krystiana Zimermana, Stanis³awa Bunina czy te¿ Rafa³a Blechacza
nie jest sztuk¹?! Mamy tu do czynienia z interpretacj¹ w obrêbie muzyki. Ten sam
proces twórczy zachodzi równie¿ w balecie, kiedy to surowo skonstruowana
choreograficzna forma zostaje wskrzeszona przez takich wielkich tancerzy, jak
Wac³aw Ni¿yñski, Michai³ Barysznikow, Maja Plisiecka. Re¿yser, który wystawia
sztukê, aktor, który pos³uguje siê s³owem dramaturga, diwa operowa piewaj¹ca
ariê  wszyscy oni wykonuj¹ utwór, który zosta³ ju¿ wczeniej stworzony. Reasumuj¹c, interpretacja to inaczej o¿ywienie, wskrzeszenie, przywrócenie do ¿ycia
powsta³ego wczeniej utworu. Musi byæ ona twórcza, okraszona indywidualnoci¹
artysty, musi wnosiæ powiew wie¿oci do dzie³a ju¿ istniej¹cego. Musi mu dorównywaæ, wzbogacaæ go, modyfikowaæ, opiewaæ i wynosiæ na wy¿yny sztuki.
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W artykule zaprezentowane zostan¹ elementarne æwiczenia, których wiod¹cym celem jest kszta³towanie nawyków poprawnej wymowy jêzyka rosyjskiego.
Stanowi¹ one bazê dla póniejszej w³aciwej i przede wszystkim twórczej interpretacji tekstu. Æwiczenia wchodz¹ w sk³ad tzw. treningu dykcyjnego studentów
Wydzia³u Aktorskiego Sankt Petersburskiej Pañstwowej Akademii Sztuki Teatralnej. Ni¿ej opisane æwiczenia przeznaczone s¹ dla m³odych aktorów, ale równie
dobrze sprawdzaj¹ siê na æwiczeniach z praktycznej fonetyki jêzyka rosyjskiego,
przynosz¹c oczekiwane rezultaty. Nie ró¿ni¹ siê one niczym od tych, na których
szlifuj¹ wymowê przyszli filolodzy jêzyka rosyjskiego. Zmienia siê tylko podejcie
do tekstu æwiczenia, a mianowicie staje siê on obiektem twórczej interpretacji.
Uwaga podczas pracy nad wymow¹ zostaje skupiona w takim samym stopniu na
formie s³owa i na jego treci. J. Wasiliew  profesor Sankt Petersburskiej Pañstwowej Akademii Sztuki Teatralnej  zwraca³ uwagê, ¿e ju¿ na pierwszym etapie
pracy nad kszta³tem s³owa wa¿ne jest wprowadzanie i konkretyzowanie zadañ
aktorskich w treningu dykcyjnym: Ðàííÿÿ ïðèáëèæåííîñòü ðå÷åâîé ïðàêòèêè
ê àòìîñôåðå ñöåíè÷åñêîé (òåàòðàëüíîé) èãðû îáðàùàåò âíèìàíèå ñòóäåíòîâ
íà ñëîâî êàê ñìûñëîðàçëè÷èòåëüíóþ åäèíèöó è êàê çâóêîâîé êîìïëåêñ,
ïîä÷èíÿþùèéñÿ çàêîíîì ðå÷è. Îò ñëîâà  êîðîòêèé ïóòü ê ôðàçå, ê ôðàçîâîìó åäèíñòâó, ôðàçîâîé ñëèòíîñòè1.
Nawet najprostsze æwiczenie, w którym powtarzane s¹ konkretne grupy g³oskowe  sylaby, oparte na tzw. linijce samog³osek (ëèíåéêà ãëàñíûõ), mo¿e
w ustach studentów staæ siê rozmow¹ liryczn¹, dialogiem o pogodzie, k³ótni¹,
przedrzenianiem, pytaniem o godzinê itd. Grupy po³¹czeñ dwiêkowych, które
nie maj¹ce ¿adnej wartoci znaczeniowej, zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem. Staj¹
siê rozmow¹. Taki zabieg aktorski jest doæ czêsto stosowany w rosyjskich szko³ach aktorskich i teatrach. Re¿yser prosi aktorów o zagranie konkretnej sceny
z dramatu, ale zamiast s³ów autora proponuje u¿ycie dowolnych grup dwiêkowych, np. ta-ta-ta. Taki sposób pracy nad interpretacj¹ tekstu u¿ywany jest dla
janiejszego przekazywania podtekstów zawartych w s³owach dramaturga, pomaga równie¿ odwie¿yæ intencje aktorskie, a tak¿e wspomaga i o¿ywia dialog miêdzy postaciami. Profesorowie Sankt Petersburskiej Pañstwowej Akademii Sztuki
Teatralnej A. N. Kunicyn i J. A. Wasiliew, wspominaj¹c S. Sz. Irltacz2 we wstêpie
do jej ksi¹¿ki pt. Èíòîíàöèîííî-ìåëîäè÷åñêàÿ ïðèðîäà ñöåíè÷åñêîé ðå÷è,
przytaczaj¹ jedno z najciekawszych æwiczeñ dykcyjno-aktorskich z dorobku
1
2

Þ. À. Âàñèëüåâ, Òðåíèíã ñöåíè÷åñêîé äèêöèè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1997, s. 12.
Strongilla Irltacz, z pochodzenia Turczynka, bêd¹c studentk¹ w latach trzydziestych ubieg³ego wieku, pobiera³a lekcje z fonetyki i jêzyka rosyjskiego u akademika L. Szczerby. Za jej nienagann¹ wymowê profesor nazywa³ j¹ moskiewsk¹ Turczynk¹.
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dydaktycznym profesor Strongilli Szabietajewny Irltacz: Äëÿ ýòîãî óïðàæíåíèÿ-ýòþäà òàíöåâàëüíûå ïàðû ïðèäóìûâàëè ðÿäû ñëîãîâ, âêëþ÷àþùèå èõ
èíäèâèäóàëüíûå íåäîñòàòêè ðå÷è, ðàñïðåäåëÿëè ýòè ñëîãè ìåæäó ñîáîé,
óñòàíàâëèâàëè «ñëîâåñíûé ïîäòåêñò» äèàëîãîâ, ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà
è çàòåì, òàíöóÿ âàëüñ è ñóùåñòâóÿ â çàäàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ñòóäåíòû
â ðèòìå âàëüñà âåëè äèàëîãè íà ñëîãîñî÷åòàíèÿõ. Íàïðèìåð: â äèàëîãå
ó÷àñòâóþò Îí è Îíà.
Îí (ãîâîðèò â òåìïå âàëüñà íà ñ÷¸ò òðè). Øó øî øà (â ïîäòåêñòå: «ß ìå÷òàë î âñòðå÷å»).
Îíà (îòâå÷àÿ òàêæå â òåìïå âàëüñà). Øà øå øè (â ïîäòåêñòå:
«ß âàì íå âåðþ »).
È òàê âåñü äèàëîã: ïàðà çà ïàðîé  äèàëîã çà äèàëîãîì. Ìåíÿëñÿ ïîðîé
òàíåö  ýòî, êðîìå âàëüñà ìîãëè áûòü è ïîëüêà, è òàíãî, è ôîêñòðîò, è ïð.3
Wy¿ej zaprezentowane æwiczenie nie mo¿e byæ w pe³nym wymiarze zastosowane w pracy nad kszta³towaniem poprawnej wymowy przysz³ych filologów. Nie
ma potrzeby æwiczenia w tañcu, tak jak robi¹ to studenci szkó³ aktorskich, natomiast umiejêtnoæ przekazania konkretnej myli poprzez skomplikowane pod
wzglêdem dykcyjnym po³¹czenia dwiêkowe pozwoli zaktywizowaæ nie tyko poprawn¹ wymowê, ale i ukierunkuje aktywnoæ ucz¹cego siê na wyraziste, logiczne
i zarazem emocjonalne przekazywanie tekstu.
Oto jedna z wielu, przyk³adowa, wymylona przez studentów filologów, rozmowa miêdzy dziewczyn¹ i ch³opakiem, w której s³owa zosta³y zamienione segmentami dwiêków æwiczenia Kèòàéñêàÿ òàðåëî÷êà4:
 ëþëþëþëü (w podtekcie: Jakie gwiedziste niebo);
 ë¸ë¸ë¸ëü (w podtekcie: Piêknie widaæ Wielki Wóz);
 ëÿëÿëÿëü (w podtekcie: Widzisz spadaj¹ca gwiazdê?);
 ëåëåëåëü (w podtekcie: Tam jeszcze jedna...);
 ëèëèëèëü (w podtekcie: Cudowna noc!);
 ëûëûëûëü (w podtekcie: Przytul mnie).
Zadaniem æwiczenia jest przede wszystkim kszta³towanie poprawnego
brzmienia dwiêku [ë], ale jednoczenie mobilizuje ono tzw. âíóòðåííåå
âùäåíèÿ. W rosyjskich szko³ach teatralnych na zajêciach z mowy scenicznej, na
których wnikliwej analizie poddaje siê ka¿dy dwiêk rosyjskiego alfabetu fonetycznego, trzeba rozmawiaæ dwiêkami. Przedmiot mowa sceniczna
(ñöåíè÷åñêàÿ ðå÷ü) nale¿y do kanonu tzw. g³ównych przedmiotów zawodowych.
3 Ñ. Ø. Èðëòà÷, Èíòîíàöèîííî-ìåëîäè÷åñêàÿ ïðèðîäà ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, Ëåíèíãðàä
1990, s. 9.
4 Þ. À. Âàñèëüåâ, Ãîëîñîâîé òðåíèíã, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1996, s. 53.
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Petersburscy wyk³adowcy ju¿ dawno doszli do wniosku, ¿e ka¿de, nawet najprostsze æwiczenie emisyjno-dykcyjne, musi byæ jednoczenie zadaniem aktorskim, czyli aktorsk¹ interpretacj¹5. Profesor J. Wasiliew w taki oto sposób objania potrzebê wprowadzenia zadañ aktorskich do treningu dykcyjnego:
Àðòèêóëÿöèîííûå, ïðîèçíîñèòåëüíûå, òåìïîðèòìè÷åñêèå, ãîëîñîâûå
è äûõàòåëüíûå íàâûêè, îáðåòåííûå ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ òðåíèíãîâûõ
òåêñòîâ, ê êîòîðûì ñëåäóåò ïðè÷èñëèòü è ôîëüêëîðíûå ñ÷èòàëêè, ïîëó÷àþò
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òîëüêî ïðè óñëîâèè àêòóàëèçàöèè «âÝäåíèé
âíóòðåííåãî çðåíèÿ», «êðóãîâ âíèìàíèÿ», çàäà÷ è õîòåíèé, âåðû
â «ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà», îáùåíèÿ ñ ïàðòíåðîì (ïàðòíåðàìè),
äåéñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ6. Polscy nauczyciele dykcji tak¿e s¹ zdania, i¿ zadania
aktorskie mobilizuj¹ aparat mowy i maj¹ pozytywny wp³yw na poprawnoæ wymowy. Mieczys³awa Walczak-Dele¿yñska z PWST w Krakowie Wydzia³ Aktorski
we Wroc³awiu podkrela wp³yw interpretacji na dykcjê, proponuj¹c studentom
polskich szkó³ aktorskich, a¿eby æwiczenia dykcyjne wykonywali na wiele ró¿nych sposobów: Spróbuj równie¿ artyku³owaæ lingwo³amki szeptem, pó³g³osem,
g³ono oraz z intencj¹ znaczeniow¹ (np. ironicznie, ze zdziwieniem, w formie
pytania, rozkazu, pretensji, z³oci, zachwytu)7.
Kolejnym krokiem w procesie poznawania i przyswajania wymowy jêzyka
rosyjskiego jest praca nad sprawnoci¹ aparatu mowy i czystoci¹ wymowy. Najlepszym materia³em, który mobilizuje i automatyzuje prawid³ow¹ artykulacjê, s¹
lingwo³amki, inaczej nazywane skrêtaczami jêzyka. Nazywamy tak æwiczenia
dykcyjne o maksymalnym nasyceniu konkretnymi dwiêkami. Wed³ug profesora
J. Wasiliewa praca na materiale lingwo³amek kszta³tuje nastêpuj¹ce parametry wymowy:
 òðåíàæ ìûøå÷íîé ýëàñòè÷íîñòè äèêöèîííîãî ðóïîðà;
 òðåíàæ âèáðàöèîííûõ è ìûøå÷íûõ îùóùåíèé ðåçîíàòîðíîàðòèêóëÿòîðíîé ñèñòåìû;
 òðåíàæ åäèíîãî ñëóõîðå÷åäâèãàòåëüíîãî àíàëèçàòîðà;
 óêðåïëåíèå êîìïëåêñíîãî, ñáàëàíñèðîâàííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
äûõàòåëüíîé è ðåçîíàòîðíî-àðòèêóëÿòîðíîé ñèñòåìû;
 òðåíàæ ðå÷åâîé ðàçáîð÷èâîñòè íà îñíîâå îðôîýïè÷åñêîé è îðôîôîíè÷åñêîé íîðìèðîâàííîñòè;

5 À. Í. Êóíèöûí, Î ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, [â:] Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, Âûïóñê 2,
Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2007, s. 47.
6 Þ. À. Âàñèëüåâ, Òðåíèíã ñöåíè÷åñêîé äèêöèè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1997, s. 127.
7 M. Walczak-Dele¿yñska, Aby jêzyk giêtki..., Wroc³aw 2004, s. 218.
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 èíòîíàöèîííî-ìåëîäè÷åñêèé òðåíàæ;
 òåìïîðèòìè÷åñêèé òðåíàæ8.
Jako przyk³ad idealnej lingwo³amki, na bazie której studenci ucz¹ siê podstaw
interpretacji tekstu, niech pos³u¿y jedno z trudniejszych rosyjskich æwiczeñ dykcyjnych:
Êàðë êëàë êëàðíåò íà ëàðü,
À Êëàðà êðàëà êëàðíåò êîðîëÿ.
Êàðë ó Êëàðû óêðàë êîðàëëû,
À Êëàðà ó Êàðëà óêðàëà êëàðíåò.
Åñëè áû Êàðë ó Êëàðû íå êðàë êîðàëëû,
Òî Êëàðà ó Êàðëà íå êðàëà á êëàðíåò.

Æwiczenie owo doprowadzone do poziomu, w którym wiod¹ce dwiêki [ë]
i [ð] brzmi¹ prawid³owo, zaczyna ¿yæ w³asnym ¿yciem. Jest interpretowane przez
studentów na wiele ró¿nych sposobów. Ka¿dy wymyla sobie, kim jest i w jakim
celu mówi tekst, czyli stawia sobie cele porównywalne z zadaniami aktorskimi. Do
najciekawszych przyk³adów zaproponowanych przez studentów nale¿¹ nastêpuj¹ce:
 jestem adwokatem i w s¹dzie wyg³aszam mowê obronn¹ tekstem lingwo³amki,
 s³owami æwiczenia dykcyjnego opowiadam bajkê,
 recytujê tekst, jak plotkê,
 jestem dzieckiem skar¿¹cym siê mamie na rodzeñstwo,
 stojê nad grobem bohaterów tragedii mi³osnej (Karla i Klary), wyg³aszaj¹c
mowê po¿egnaln¹.
Wystarczy tylko poruszyæ wyobraniê studentów i sami wymylaj¹ dziesi¹tki
propozycji interpretacji. Proste, elementarne zadania aktorskie na tekcie nie sprawiaj¹ absolutnie ¿adnego problemu studentom kierunku filologia. Nios¹ natomiast
olbrzymie korzyci w kszta³towaniu poprawnej wymowy. Poprzez zabawê szlifujemy wymowê i jednoczenie bezbolenie zbli¿amy siê do niezmiernie wa¿nego
dzia³u fonetyki, jakim jest intonacja.
Profesor Strongilla Irltacz, która na swoich æwiczeniach udziela³a interpretacji
tekstu wiele uwagi, tak pisa³a o melodii mowy: ×òî æå òàêîå ì å ë î ä è ÿ
ð å ÷ è? Î÷åâèäíî, îíà ñîñòàâëÿåò íåêîòîðóþ ñòîðîíó ðå÷åâîãî çâó÷àíèÿ,
è ïîòîìó ìû äîëæíû â ñàìîì ñëîâå, â ñàìîé ðå÷è îòäåëèòü ÿâëåíèÿ,
ñîñòàâëÿþùèå ðå÷åâóþ ìåëîäèþ. Êàê äèàëåêòè÷åñêîå åäèíñòâî ôîðìû
è ñîäåðæàíèÿ ðå÷ü ïðåæäå âñåãî ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì ìûñëè, äåéñòâèÿ, è ìû
8

Þ. À. Âàñèëüåâ, Òðåíèíã..., s. 63.
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íå ìîæåì ñåáå ïðåäñòàâèòü ðå÷ü êàê ÿâëåíèå áåç ýòîé ñìûñëîâîé
è äåéñòâåííîé ñòîðîíû. Âûðàæàÿ ëîãè÷åñêîå, äåéñòâåííîå è ýìîöèîíàëüíîå ñîäåðæàíèå ñëîâà, èíòîíàöèÿ êàê ðèòìèêî-ìåëîäè÷åñêàÿ ñòîðîíà
ðå÷è ìîæåò óñèëèâàòü èëè îñëàáëÿòü åãî äåéñòâåííîñòü. Ýòî îáëàñòü
âîçäåéñòâèÿ ÷èñòî çâóêîâàÿ, ìóçûêàëüíàÿ9. Pracuj¹c z przysz³ymi filologami
nad lini¹ muzyczn¹ intonacji rosyjskiej, przede wszystkim powinnimy skupiæ siê,
jak pisze prof. S. Irltacz, nad treci¹ s³ów, a nie wy³¹cznie nad ich form¹.
Na æwiczeniach z praktycznej fonetyki studenci kierunku filologia rosyjska,
¿ongluj¹c s³owami, wydzielaj¹c poszczególne z nich swoimi konkretnym intencjami, wykonuj¹ tê sam¹ pracê, któr¹ codziennie wype³niaj¹ aktorzy, szukaj¹c
prawdy w brzmieniu s³owa. Prof. A.N. Kunicyn  wieloletni kierownik Katedry
Mowy Scenicznej Sankt Petersburskiej Pañstwowej Akademii Sztuki Teatralnej
tak prowadzi³ zajêcia z interpretacji s³owa: na pierwszych zajêciach trzeba by³o
wypowiedzieæ proste zdanie: Ìàìà ìîëîêà10. Ka¿dy student wymyla³ sytuacjê, w której mog³a zaistnieæ owa fraza. Oto kilka przyk³adów zaproponowanych
przez studentów wydzia³u aktorskiego. S³owa Ìàìà ìîëîêà studenci wypowiadali jak dziecko:
 szepc¹ce w nocy s³owa, tak a¿eby nie obudziæ pi¹cego rodzeñstwa,
 chwal¹ce siê, ¿e ju¿ wypi³o kubek mleka i chce jeszcze,
 marudz¹ce,
 wo³aj¹c mamê, która jest w piwnicy lub na strychu,
 rozkazuj¹ce mamie,
 przypominaj¹ce mamie o mleku, którego zapomnia³a przynieæ,
 p³acz¹ce,
 b³agaj¹ce,
 córka robi¹ca ciasto, której trzeba by³o dolaæ mleka do zbyt gêstej masy.
To tylko niektóre z wielu propozycji przedstawionych przez studentów, zaledwie ich garæ, ale znakomicie ilustruj¹ce, jak wiele barw proby mo¿na wydobyæ i u¿yæ dla o¿ywienia prostej frazy Ìàìà ìîëîêà.
Profesor uczy³ swoich studentów, ¿e w zale¿noci od warunków, w jakich
ma zaistnieæ s³owo, od zmiany okolicznoci za³o¿onych (ïðåäëàãàåìûå
îáñòîÿòåëüñòâà) zmienia siê odcieñ g³osu i trzeba niezwykle konkretnie i precyzyjnie zbudowaæ sytuacjê, w której ma siê urodziæ s³owo. W teatrze rosyjskim
s³ów siê nie mówi, s³owa siê rodzi, tworzy.
9 Ñ. Ø. Èðëòà÷, Èíòîíàöèîííî-ìåëîäè÷åñêàÿ ïðèðîäà ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, Ëåíèíãðàä
1990, s. 12.
10 À. Í. Êóíèöûí, op. cit., s. 13.
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Re¿yser, pedagog teatralny, wieloletni dyrektor teatru BDT w Leningradzie
G. Towstonogow mówi³ o tym, i¿ w teatrze s³owo rodzi siê ostatnie. Oznacza
to, i¿ s³owo jest puste, g³uche i fa³szywe, je¿eli nie stoi za nim prawda dowiadczeñ i dzia³añ psychofizycznych. Wed³ug niego aktor nie ma prawa otworzyæ ust,
je¿eli nie zbuduje emocjonalnego wizerunku roli. Je¿eli s³owo nie inicjuje wyrazistego obrazu, je¿eli nie jest poparte baga¿em emocjonalnym, wtedy mamy do
czynienia ze sztuczn¹, nieprawdziw¹ paplanin¹. S³owo w teatrze powinno posiadaæ g³êbiê, drugi plan, powinna staæ za nim potrzeba wypowiedzenia. Pasuje tu
niezwykle parafraza przys³owia: Mowa jest srebrem, a milczenie z³otem.
W teatrze milczenie, czyli s³uchanie partnera, jest srebrem, a s³owo z³otem. Oczywicie pod warunkiem, ¿e nie bêdzie poz³acan¹ imitacj¹, a tej  jak wiadomo 
nikt nie kupi, nikt w ni¹ nie uwierzy.
Praca nad ¿ywym s³owem, pocz¹wszy od analizy fonemów i grup dwiêkowych, dalej poprzez poszukiwanie prawdy w brzmieniu prostej, niez³o¿onej syntagmy, a skoñczywszy na graniu lingwo³amek i interpretacji tekstów klasyków
literatury i poezji rosyjskiej, przesuwa wektor pracy na æwiczeniach z fonetyki na
stronê ucz¹cego siê. Staje siê on stron¹ czynn¹ procesu twórczego. Powoduje to
realny wzrost zainteresowania eksperymentem w obrêbie s³owa.
Przyszli filolodzy jêzyka rosyjskiego, rozgrzani na æwiczeniach i wierszykach dykcyjnych, mia³o podchodz¹ do æwiczeñ intonacyjnych. Nie boj¹ siê manewrowaæ s³owem i w ka¿dej intonacyjnej konstrukcji potrafi¹ doskonale wyró¿niæ g³osem jej centrum tak, a¿eby zdanie przekazywa³o konkretn¹ treæ.
Eksperymentuj¹, ¿ongluj¹c syntagmami, szukaj¹c jak najprawdziwszego ich
brzmienia. Nie sprawia im równie¿ problemu obni¿anie, a tak¿e podwy¿szanie
tonu g³osu w granicach normy intonacyjnej.
Umiejêtnoæ pos³ugiwania siê ¿ywym s³owem rodzi zainteresowanie poezj¹.
Studenci z przyjemnoci¹ re¿yseruj¹ wiersze poetów rosyjskich. Z entuzjazmem odpowiadaj¹ na propozycjê recytacji na æwiczeniach z fonetyki utworów
wierszowanych i bior¹ udzia³ w organizacji konkursów poezji. Do pracy wybieraj¹
najdoskonalsze per³y poezji rosyjskiej. Recytuj¹ wiersze A. Puszkina, M. Lermontowa, A. Achmatowej, M. Cwietajewej i innych. mia³o interpretuj¹ i wspó³czesne utwory, stworzone w formie mowy wi¹zanej.
W XXI wieku wiele dziedzin wiedzy, takich jak pedagogika, psychologia,
psychiatria, zwraca siê ku teatrowi. Naukowo zosta³ udowodniony pozytywny
wp³yw gry aktorskiej na resocjalizacjê. Æwiczenia aktorskie (szko³y rosyjskiej,
szko³y Stanis³awskiego) s¹ czêsto wykorzystywane podczas seansów w klinikach
psychiatrycznych. Do zabiegów teatralnych czêsto odwo³uj¹ siê psychologowie
w pracy z dzieæmi z niedorozwojem umys³owym. Teatr pomaga doros³ym, którzy
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zagubili siê w ¿yciu. Zadania aktorskie  takie jak umiejêtnoæ poprawnego mówienia, organizacja gestów, tj. opanowanie i w³adanie jêzykiem cia³a, umiejêtnoæ
zachowania siê w okolicznociach publicznoci  kreuj¹ naszych polityków.
Przysz³oæ zadañ aktorskich z wykorzystaniem tekstu i ich rola w modelowaniu poprawnej wymowy jêzyka rosyjskiego badana jest przez wyk³adowców rosyjskich szkó³ teatralnych, w których naukê gry aktorskiej masowo pobieraj¹
obcokrajowcy z ca³ego wiata.
Teatr mo¿e rozmieszaæ, uczyæ i leczyæ. Ogrom mo¿liwoci, które daje twórcza czy te¿, innymi s³owy ujmuj¹c, aktorska interpretacja, z pewnoci¹ stwarza
przestrzeñ do korygowania i kszta³towania nawyków poprawnej wymowy jêzyków obcych.
Ðåçþìå
Èíòåðïðåòàöèÿ òåêñòà êàê ñïîñîá ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðóññêîãî ïðîèçíîøåíèÿ
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ òâîð÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè òåêñòà.
Aíàëèç ñëîâ ïðåäëîæåííûõ àâòîðîì, âûÿâëåíèå èõ ïîäòåêñòîâ, è â ðåçóëüòàòå òâîð÷åñêîå
îñìûñëåíèå è îæèâëåíèå ïðîèçíîñÿùèì äàííûõ ñëîâ, ñòàíîâèòñÿ ñîçèäàòåëüíûì ïðîöåññîì.
Àâòîð íàçûâàåò ïðèìåðû òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê òåêñòó, ïðåäëîæåííûå, êàê ñòóäåíòàìèàêò¸ðàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, òàê
è ñòóäåíòàìè ðóññêîé ôèëîëîãèè Âàðìèíñêî-Ìàçóðñêîãî óíèâåðñèòåòà. Âëèÿíèå àêò¸ðñêèõ
óïðàæíåíèé íà ïðîèçíîøåíèå ÿâëÿåòñÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ, îáúåêòîì èññëåäîâàíèé
ïðåïîäàâàòåëåé ñöåíè÷åñêîé ðå÷è ðîññèéñêèõ òåàòðàëüíûõ øêîë, â êîòîðûõ ìàññîâî
îáó÷àþòñÿ èíîñòðàííûå ñòóäåíòû.

Summary
Text interpretation as a means of perfecting ones Russian pronunciation
This paper focuses on the process of text interpretation. Analysing a text thoroughly and,
consequently, showing ones own ideas of its meaning becomes an artistic process. Hardly
surprisingly then, people studying at the Drama Department of Saint Petersburg State Theatre Arts
Academy are trained in interpreting texts creatively. So are, however, also the students at the
Russian Language Department of University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Text-based drama
exercises as a means to improve ones pronunciation of a foreign language is examined by Russian
drama academies as a considerable number of their students are foreigners from all over the world.
Similar text-based drama exercises, integrating role-playing with articulation practice, are used at the
Russian Language Department to train the students correct Russian pronunciation.
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