UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

Acta
Polono Ruthenica
XIX

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO
OLSZTYN 2014

Komitet Redakcyjny
Ludmi³a Babienko (Jekaterynburg), Irena Chowañska (Olsztyn, sekretarz), Jan Czykwin (Bia³ystok),
Wolfgang Gladrow (Berlin), Andrzej Ksenicz (Zielona Góra), Czes³aw Lachur (Opole),
Natalia Lichina (Kaliningrad), Joanna Mianowska (Bydgoszcz), Leontij Mironiuk (Olsztyn),
Walenty Pi³at (Olsztyn, przewodnicz¹cy), Irena Rudziewicz (Olsztyn), Tatiana Rybalczenko
(Tomsk), Micha³ Sarnowski (Wroc³aw), Andrzej Sitarski (Poznañ), Swiet³ana Waulina
(Kaliningrad), Alicja Wo³odko-Butkiewicz (Warszawa)

Recenzenci
Natalia Lichina, Leonid Malcew, Joanna Orzechowska, Elena Pociechina,
Irena Rudziewicz, Micha³ Sarnowski, Ma³gorzata Semczuk-Jurska
Redaktor tomu
Walenty Pi³at
Redaktor wydawniczy
El¿bieta Pietraszkiewicz
Projekt ok³adki
Barbara Lis-Romañczukowa

Adres redakcji
Instytut S³owiañszczyzny Wschodniej UWM
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel./fax. 89 527 58 47, e-mail: acta.pol.rut@wp.pl

ISSN 1427549X

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego  Olsztyn 2014
Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
Ark. wyd. 21; ark. druk. 18
Nak³ad: egz. 125. Druk: Zak³ad Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 441

Î íåêîòîðûõ ïàðàëëåëÿõ â ïîëüñêîé è ðóññêîé ïîýçèè ÕIÕÕÕ ââ. ...

3

Od Redaktora
Powinowactwa polsko-wschodnios³owiañskie wci¹¿ fascynuj¹ literaturoznawców, jêzykoznawców i kulturoznawców. Potwierdza to niniejszy tom Act
Polono-Ruthenica. W ca³oci jest to interesuj¹cy przegl¹d badawczy ró¿nych
aspektów wzajemnych powi¹zañ i oddzia³ywañ literatur, kultur i jêzyków
wschodnios³owiañskich. Tym razem prezentujemy prace slawistów polskich, rosyjskich, ukraiñskich i kazachskich. Okazuje siê, ¿e równie¿ w dalekim Kazachstanie ten obszar badañ nie jest obcy tamtejszym slawistom.
Jak zawsze zachêcamy do wspó³pracy z naszym periodykiem, licz¹c na
interesuj¹ce i nowatorskie prace.
Prof. zw. dr hab. Walenty Pi³at
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Î íåêîòîðûõ ïàðàëëåëÿõ â ïîëüñêîé
è ðóññêîé ïîýçèè ÕIÕÕÕ ââ.
(ïîýìà Ãóñòàâà Çåëèíñêîãî Êèðãèç è ðóññêèé ïåðåâîä
Ãåîðãèÿ Ãðåáåíùèêîâà)
Ïðåäìåòîì íàøåãî èíòåðåñà â àñïåêòå ïîëüñêî-êàçàõñòàíñêèõ
ëèòåðàòóðíûõ ñîîòâåòñòâèé âûáðàíà ïîýìà Ãóñòàâà Çåëèíñêîãî Êèðãèç è åå
ïåðåâîä ðóññêîÿçû÷íûì ïîýòîì Êàçàõñòàíà Ãåîðãèåì Ãðåáåíùèêîâûì.
Â èñòîðèè ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû Ãóñòàâ Çåëèíñêèé (18091881), çíà÷èòñÿ
â ðÿäó âòîðîñòåïåííûõ ïèñàòåëåé-ðîìàíòèêîâ ñåðåäèíû ÕIÕ âåêà1,
âìåñòå ñ òåì, èññëåäîâàòåëè åãî òâîð÷åñòâà îòìå÷àþò, ÷òî ïîýìà Êèðãèç
èìåëà ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ñîâðåìåííèêîâ è âïîñëåäñòâèè áûëà ïåðåâåäåíà
íà íåñêîëüêî åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ. Â Ïîëüøå â 1956 ã. âûøëî äâàäöàòü
âòîðîå èçäàíèå ïîýìû â îðèãèíàëå.
Ïîýòè÷åñêîå íàñëåäèå Ã. Çåëèíñêîãî íåâåëèêî: ïîýìû Êèðãèç è Ñòåïè,
Êîíü áåäóèíà, Àíòàð. Âîñòî÷íàÿ ëåãåíäà, èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà Çáèãíåâ, ðÿä
ñòèõîòâîðåíèé. Ëèòåðàòóðíûé ïóòü îãðàíè÷èâàåòñÿ ïåðèîäîì åãî ïðåáûâàíèÿ â ññûëêå. È òîëüêî áëàãîäàðÿ îäíîìó ïðîèçâåäåíèþ Çåëèíñêèé
âîøåë â ðÿä êëàññèêîâ. Ñîãëàñíî Íîâîìó ýíöèêëîïåäè÷åñêîìó ñëîâàðþ
Áðîêãàóç-Åôðîí, ïîýìà Êèðãèç äàëà Ãóñòàâó Çåëèíñêîìó ìåñòî ñðåäè
êëàññèêîâ ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû ïî íåïðåõîäÿùåé ñâåæåñòè, îðèãèíàëüíîñòè è ïîýòè÷íîñòè êàê ñîäåðæàíèÿ, òàê è ôîðìû. Àâòîð ñëîâàðíîé
ñòàòüè îòìå÷àåò: ÿðêèå è ñèëüíûå êàðòèíû ñòåïíîé ïðèðîäû ñîîòâåòñòâóþò ñòîëü æå ÿðêèì è ñèëüíûì ïñèõîëîãè÷åñêè-áûòîâûì ÷åðòàì
îáèòàòåëåé ñòåïè; ñòîëü æå ïåðâîáûòíî äèêà è ñòèõèéíà äðàìà, ðàçûãðûâàþùàÿñÿ ñðåäè íèõ2. Äîñòàòî÷íî îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðîìàíòè÷åñêîé
1 ß. Îäðîâîíæ-Ïåíåíæåê, Ïóøêèí è ïîëüñêèé ðîìàíòèê Ãóñòàâ Çåëèíñêèé, [â:] Ïóøêèí.
Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû, Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä 1958, ò. 2, ñ. 362368, [online] <http://febweb.ru/feb/pushkin/serial/is2/is2-362-.htm>.
2 Íîâûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, èçä. Áðîêãàóç-Åôðîí, ò. VIII, ñ. 417.

8

Lucija Abdullina

ñòèëèñòèêè òåêñòà ïîýìû íå ðàñêðûâàåò õóäîæåñòâåííûõ äîñòîèíñòâ ïðîèçâåäåíèÿ è ïðàêòè÷åñêè íå îáúÿñíÿåò ïðè÷èíû ïîïóëÿðíîñòè ïîýìû ñðåäè
ìíîãî÷èñëåííûõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïîýì ñ àíàëîãè÷íûì ñþæåòîì è ñèñòåìîé
ïåðñîíàæåé.
Ïîýìà Êèðãèç ïîÿâèëàñü â Âèëüíî (Ëèòâà) â 1842 ã. è, äåéñòâèòåëüíî,
ñòàëà çàìåòíûì ñîáûòèåì â ëèòåðàòóðíîé æèçíè Ïîëüøè. Íå èìåÿ äîñòóïà
ê àðõèâàì, îñòàíîâèìñÿ òîëüêî íà ãåíåàëîãèè àâòîðà: ñòàðèííûé øëÿõåòñêèé ðîä è äâîðÿíñêîå ïðîèñõîæäåíèå Çåëèíñêîãî îáúÿñíÿþò ñâîéñòâåííûé åìó áóêâàëüíî íà óðîâíå êóëüòóðíî-ãåíåòè÷åñêîãî êîäà äóõ
ïàòðèîòèçìà è íåçàâèñèìîñòè. Èçâåñòíûå, áëàãîäàðÿ èññëåäîâàíèÿì ßíóøà
Îäðîâîíæ-Ïåíåíæåêà è Ôàèíû Ñòåêëîâîé ôàêòû áèîãðàôèè (ó÷àñòèå
â âîññòàíèè ïðîòèâ öàðèçìà, ïîääåðæêà ïîâñòàíöåâ è ïîñëåäîâàâøàÿ
ññûëêà) äåìîíñòðèðóþò ñâîáîäîëþáèâóþ è ñòðàñòíóþ ëè÷íîñòü Çåëèíñêîãî. Ïðåáûâàíèå Çåëèíñêîãî â ñèáèðñêîé ññûëêå (ïîñëå àðåñòà, ëèøåíèÿ
âñåõ ïðàâ, êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà) íàïîìèíàåò èñòîðè÷åñêóþ áèîãðàôèþ
ðóññêèõ ðåâîëþöèîíåðîâ-äåêàáðèñòîâ ñ íàñûùåííîé èíòåëëåêòóàëüíîé
äåÿòåëüíîñòüþ íà ïîñåëåíèè.
Çåëèíñêèé ïî÷òè ãîä ïðîæèë â Òîáîëüñêå, çàòåì îêîëî ñåìè ëåò  â Èøèìå
(18351842). Çäåñü, íà ÷óæîé çåìëå, âäàëè îò äîìà, íà÷àëîñü è â êàêîé-òî
ñòåïåíè çàâåðøèëîñü ôîðìèðîâàíèå åãî ïîýòè÷åñêîãî äàðîâàíèÿ, î ÷åì
âïîëíå òî÷íî âûñêàçàëñÿ â íà÷àëå XX â. ëèòåðàòóðîâåä Ãåíðèõ Ãàëëå:
Æèâîé ïðîáëåñê òàëàíòà Çåëèíñêîãî ðàçãîðåëñÿ è ïîãàñ â ñòåïÿõ êèðãèçñêèõ3. ×òî æå ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé è ïîâîäîì ê âîçíèêíîâåíèþ è ðàçâèòèþ ëèòåðàòóðíîãî äàðà Çåëèíñêîãî. ßíóø Îäðîâîíæ-Ïåíåíæåê â öèòèðîâàííîé óæå íàìè ñòàòüå íàçûâàåò êðóã îáùåíèÿ ïîýòà-èçãíàííèêà:
ïîëüñêèå ññûëüíûå Àäîëüô ßíóøêåâè÷, äðóã Àäàìà Ìèöêåâè÷à, àâòîð
ïóòåâûõ çàìåòîê î Êàçàõñòàíå, ñîáèðàòåëü êàçàõñêîãî ôîëüêëîðà, è Îíóôðèé Ïåòðàøêåâè÷, îäèí èç îñíîâàòåëåé Îáùåñòâà ôèëîìàòîâ. Èññëåäîâàòåëü, àíàëèçèðóÿ êðóã ÷òåíèÿ Çåëèíñêîãî, äåëàåò çàêëþ÷åíèå î íàëè÷èè
òåñíîé ñâÿçè åãî ïîýìû Êèðãèç ñ ðóññêîé ðîìàíòè÷åñêîé ïîýçèåé (Êèðãèçñêèé
ïëåííèê. Ïîâåñòü â ñòèõàõ Í. Ìóðàâüåâà, Êàâêàçñêèé ïëåííèê À. Ïóøêèíà),
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ñõîäñòâî ñþæåòíûõ ëèíèé, ïðèíöèïû îáðèñîâêè
õàðàêòåðîâ: Êèðãèç Çåëèíñêîãî ïèòàëñÿ èäåÿìè ðóññêîé ïîýçèè, â ÷àñòíîñòè
âîñòî÷íûõ, «êàâêàçñêèõ» ïîýì Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà Ìöûðè, Èçìàèë-Áåé4.
3 Öèò. ïî êí. Ò.Ï. Ñàâ÷åíêîâà, Èøèì è ëèòåðàòóðà. Âåê XIX-é. Î÷åðêè ïî ëèòåðàòóðíîìó
êðàåâåäåíèþ è òåêñòû-ðàðèòåòû, Èçäàòåëüñòâî Èøèìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà èì.
Ï.Ï. Åðøîâà, Èøèì 2004, ñ. 253, [online] <www.ershov.ishimkultura.ru>.
4 ß. Îäðîâîíæ-Ïåíåíæåê, op. cit.
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Ìàòåðèàëû ëè÷íûõ äíåâíèêîâ Çåëèíñêîãî, êîòîðûå òùàòåëüíî èçó÷èë
Îäðîâîíæ-Ïåíåíæåê, äàþò îñíîâàíèå êðèòèêó-áèîãðàôó çàêëþ÷àòü, ÷òî
íà÷èíàþùåãî ïîýòà èíòåðåñîâàëà íå òîëüêî ýòíîãðàôè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
è óêëàä æèòåëåé ñòåïè, íî èõ ïåðåæèâàíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ. Äîñòîâåðíîñòü áûòîïèñàíèþ ïðèäàþò è èñïîëüçîâàííûå ïîýòîì îáèõîäíûå
ñëîâà òþðêñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: ÷àäðà, åðãàê, êóðäþê, êàëûì,
êóìûñ è ïð., êîòîðûå ïîÿñíÿþòñÿ â ñëîâàðå ìåñòíûõ ïîíÿòèé è òåðìèíîâ,
ñîïðîâîæäàþùåì òåêñò.
Íà òî, ÷òî ýòî áûëî íå ïðàçäíîå ëþáîïûòñòâî îáðàçîâàííîãî àðèñòîêðàòà, óêàçûâàþò ïðî÷èòàííûå Çåëèíñêèì îòðûâêè èç îáñòîÿòåëüíîãî
òðóäà Îïèñàíèå êèðãèç-êàéñàöêèõ èëè êèðãèç-êàçà÷üèõ îðä è ñòåïåé ïîä
çàãëàâèåì Ýòíîãðàôè÷åñêèå èçâåñòèÿ (1832), îïóáëèêîâàííûå â Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå, êîòîðûå Çåëèíñêèé ÷èòàåò îäíîâðåìåííî ñ èçó÷åíèåì
òðóäîâ ïî ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè. Àâòîðà, î÷åâèäíî, èíòåðåñîâàëà íå
òîëüêî ìåñòíàÿ ýêçîòèêà, íî è ñàìà ôèëîñîôèÿ ñâîáîäû.
Â çàïèñíûõ êíèæêàõ Çåëèíñêîãî ýòîãî ïåðèîäà åñòü çàìåòêè î ÷òåíèè
èì ðóññêèõ æóðíàëîâ Ñîâðåìåííèê, Æóðíàë ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ, Ìîñêâèòÿíèí. Òàêèì îáðàçîì, ëèòåðàòóðíàÿ ñðåäà, êðóã
÷òåíèÿ ôîðìèðóþò õóäîæåñòâåííûé âêóñ è òâîð÷åñêèé èíòåðåñ Ãóñòàâà
Çåëèíñêîãî ê ýòíîãðàôè÷åñêîé ýêçîòèêå, îêðóæàâøåé åãî è ïèòàþùåé
ëþáîïûòíîå âîîáðàæåíèå, ëè÷íûå íàáëþäåíèÿ íàä ðåàëèÿìè àóëüíîé
æèçíè êàçàõîâ, íàçûâàâøèõñÿ òîãäà êèðãèçàìè, â îêðåñòíîñòÿõ Èøèìà
âûâîäèëè äâîðÿíèíà-÷óæåçåìöà íà áîëåå ìàñøòàáíûå ðàçìûøëåíèÿ.
Ñäåëàâ èìåííî êàçàõà ãåðîåì ñâîåé ïîýìû, âûáðàâ äëÿ íàçâàíèÿ ñâîåãî
ïðîèçâåäåíèÿ ýòó íàðèöàòåëüíóþ íîìèíàöèþ, îáîçíà÷èâ åþ â îäíîì ëèöå
îáîáùåííî âåñü íàðîä, äóìàåòñÿ, Çåëèíñêèé íå îãðàíè÷èâàëñÿ öåëüþ
âîññîçäàòü ðîìàíòè÷åñêóþ àòðèáóòèêó. Èäåÿ âîëüíîñòè è åå ñâîáîäîëþáèâûé ïåðñîíàæ-ñèìâîë âûñòóïàþò ïðåäìåòîì ôèëîñîôñêî-ýñòåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ àâòîðà.
Íå áóäåì ïåðåñêàçûâàòü ñþæåò ïîýìû Êèðãèç  îí äîâîëüíî ñõåìàòè÷åí è óñëîâåí, â ðîìàíòè÷åñêîé ñòèëèñòèêå ðàñêðûò õàðàêòåð ãëàâíîãî
ãåðîÿ, ðåøåí êîíôëèêò ïîýìû, èñïîëüçîâàí òèïîâîé àðñåíàë
õóäîæåñòâåííûõ ñðåäñòâ îïèñàíèÿ. ×òî æå îòëè÷àåò ïîýìó Çåëèíñêîãî îò
àíàëîãè÷íûõ ðîìàíòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé è îáúÿñíÿåò ñîõðàíÿþùèéñÿ
èíòåðåñ ê íåé?
Óçíàâàåìûå ýòíîãðàôè÷åñêèå äåòàëè ñîçäàþò óñòîé÷èâóþ àòìîñôåðó
äîñòîâåðíîñòè âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà è ïåðåêëþ÷àþò âíèìàíèå ÷èòàòåëåé íåïîñðåäñòâåííî íà ïîáåã ãëàâíîãî ãåðîÿ èç ïëåíà êàê åäèíñòâåííî
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âîçìîæíûé äëÿ íåãî æèçíåííûé âûáîð. Ëèðè÷åñêàÿ èíòîíàöèÿ ïîâåñòâîâàíèÿ ïîýìû íå äàåò îïèñûâàåìûì ñîáûòèÿì, ìîíîëîãàì è äèàëîãàì
ïðåâðàòèòüñÿ â îòëèòûå ôîðìû ðîìàíòè÷åñêèõ êëèøå.
Îïèñàíèÿ áåñêðàéíèõ ñòåïíûõ ïðîñòîðîâ è áåçûìÿííûé ãåðîé ïîçâîëÿþò àâòîðó âûâåñòè áûòîâóþ ñþæåòíóþ êîëëèçèþ íà äðóãîé, ôèëîñîôñêî-ìåíòàëüíûé, óðîâåíü. Ãëàâíûé ïåðñîíàæ îáîçíà÷åí â ïîýìå òîëüêî
íàðèöàòåëüíî: êèðãèç â çàãëàâèè è Âñàäíèê â ñàìîì òåêñòå. Äàëåå,
ïîêàçûâàÿ ãåðîÿ ñðåäè ñîïëåìåííèêîâ, ðàäóøíî ïðèíèìàþùèõ ãîñòÿ, àâòîð
òàê è íå íàäåëÿåò åãî èíäèâèäóàëüíîñòüþ  èìåíåì ñîáñòâåííûì  êàêîå,
ê ïðèìåðó, åñòü ó åãî âîçëþáëåííîé  êðàñàâèöà Äåìåëÿ, äî÷ü ãëàâû ýòîãî
ïëåìåíè. Ñàì æå ãëàâà íàçâàí òîæå íàðèöàòåëüíî: ïðîñòî Áèåì, åãî ëè÷íûé
øàìàí  Ñòàðöåì.
Â ïîýìå àâòîð èñïîëüçóåò âñå òðè âðåìåííûõ ïëàíà: íàñòîÿùåå,
áóäóùåå è ïðîøëîå. Áóäóùåå âîçíèêàåò â ïðîðî÷åñêîé ïåñíå Ñòàðöàøàìàíà î ïóòåøåñòâèè (ñâîåì è Áèÿ) íà êîíå Ïåëèãâàíå â íåáåñà, ãäå
óãîòîâàíà ãèáåëü õîçÿèíó àóëà îò ìîëíèè, òî åñòü ìîëîäîãî ãîñòÿ. Ïðîøëîå
ðèñóåòñÿ â âîñïðèÿòèè Áèÿ â ñöåíàõ óáèéñòâà è ìåñòè. Âîò çäåñü-òî ãåðîé
Çåëèíñêîãî è ñîâåðøàåò ñâîé ãëàâíûé âûáîð  çíàÿ î êîâàðíîì çàìûñëå
îòöà, Âñàäíèê, èç ëþáâè ê Äåìåëå, îòêàçûâàåòñÿ îò êðîâíîé ìåñòè
è óãîâàðèâàåò äåâóøêó áåæàòü. Áèé ïóñêàåòñÿ çà íèìè â ïîãîíþ, íî, íå
ñóìåâ äîãíàòü, óñòðàèâàåò ñòåïíîé ïîæàð, â êîòîðîì âëþáëåííûå ïîãèáàþò. Âñàäíèê îñòàåòñÿ ñâîáîäíûì òîëüêî âíå âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà.
Èñòîðèåé ðóññêîãî Êèðãèçà çàíèìàëèñü óæå íàçâàííûé íàìè
ïîëüñêèé ëèòåðàòóðîâåä ßíóø Îäðîâîíæ-Ïåíåíæåê è àëìà-àòèíñêàÿ
èññëåäîâàòåëüíèöà òâîð÷åñòâà Çåëèíñêîãî Ôàèíà Èâàíîâíà Ñòåêëîâà. Èìè
óñòàíîâëåíî, ÷òî â 1843 ã. æóðíàë Äåííèöà, èçäàâàåìûé Ïåòðîì
Äóáðîâñêèì â Âàðøàâå, ïðåäñòàâèë ôðàãìåíò Êèðãèçà â ïîëüñêîì
îðèãèíàëå è â ðóññêîì ïàðàëëåëüíîì ïðîçàè÷åñêîì ïåðåâîäå. Ïîýìà âíîâü
ïðèâëåêëà ê ñåáå âíèìàíèå ðóññêèõ ïåðåâîä÷èêîâ â 1872 ã.: â æóðíàëå
Äåëî ÍÄ. [Â.È. Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî] ïîìåñòèë Îòðûâîê èç ïîýìû
Êèðãèç (Ñ ïîëüñêîãî), ñîïðîâîäèâ ïðèìå÷àíèåì ïåðåâîä÷èêà, â êîòîðîì,
ìåæäó ïðî÷èì, ãîâîðèòñÿ: Ïðåêðàñíàÿ ïîëüñêàÿ ïîýìà Êèðãèç, îêîí÷àíèå
êîòîðîé ìû ïåðåâåëè, äàâíî èçâåñòíà âñåì ëþáèòåëÿì ñëàâÿíñêîé ïîýçèè5.
Â 1910 ã. òîâàðèùåñòâî Áûòîâàÿ Ñèáèðü â Òîìñêå èçäàëî ïîëíûé
ïåðåâîä ïîýìû íà ðóññêèé ÿçûê, êîòîðûé ñîïðîâîæäàëñÿ ýòíîãðàôè÷åñêè
5 Ô.È. Ñòåêëîâà, Ãóñòàâ Çåëèíñêèé  àâòîð ïîýìû Êèðãèç, [â:] Ôèëîëîãè÷åñêèé
ñáîðíèê, Àëìà-Àòà 1963, âûï. 2, ñ. 196209.
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òî÷íûìè ðèñóíêàìè õóäîæíèêîâ Ã. Ãóðêèíà è Â. Áåëîñëþäîâà. Ïåðåâîä÷èê
 Ãåîðãèé Äìèòðèåâè÷ Ãðåáåíùèêîâ, óðîæåíåö Âîñòî÷íîãî Êàçàõñòàíà,
ïîïóëÿðíûé â 191020-õ ãã., áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïðîâåë çà ðóáåæîì,
ìíîãèå åãî ïðîèçâåäåíèÿ íà ðîäèíå íå èçäàâàëèñü.
Ãðåáåíùèêîâ â ïðåäèñëîâèè ê ñâîåìó ïåðåâîäó ïèñàë: ×óòêèé
è òàëàíòëèâûé àâòîð ïîýìû Êèðãèç  ïîëüñêèé ïîýò Ãóñòàâ Çåëèíñêèé,
áóðåþ ñîáûòèé 1831 ãîäà çàáðîøåííûé ê íàì â Ñèáèðü, à çàòåì è â Êèðãèçñêèå
Ñòåïè, îêðóæàÿ ðîìàíòè÷åñêèé ñþæåò ñâîåé ïîýìû ñòîëü ðàçíîîáðàçíîé
è óçîð÷àòî-íåæíîé ðàìêîé èç äóøèñòûõ è æèâûõ öâåòîâ ñòåïíîé æèçíè,
áóäòî çíàë, ÷òî â íàøè äíè îíà íå äàñò óæå íè òåõ ÿðêèõ îáðàçîâ, íè òåõ
çâó÷íûõ ìåëîäèé, êàêèå âäîõíîâëÿëè ïîýòà åùå òàê ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî.
Îáøèðíûé è îðèãèíàëüíûé ìèð êî÷åâíèêà êèðãèçà, åùå íåäàâíî
íàõîäèâøèéñÿ â ïîëíîì ðàñöâåòå ïîýòè÷åñêîé âîëè  áûñòðî íà íàøèõ
ãëàçàõ íà÷èíàåò áëåêíóòü [...]6.
Íåñêîëüêî ñëîâ î Ãðåáåíùèêîâå: èçó÷àòü èñòîðèþ è êóëüòóðó Ñòåïè îí
íà÷àë êàê ýòíîãðàô è ôîëüêëîðèñò, çàíèìàëñÿ ñîáèðàíèåì è ëèòåðàòóðíîé
îáðàáîòêîé ëåãåíä, ïðèò÷åé, ñêàçîê. Áèîãðàôû Ãðåáåíùèêîâà âïîëíå
îáîñíîâàííî óòâåðæäàþò, ÷òî ñ ïåðåâîäîì ïîýìû Çåëèíñêîãî Êèðãèç
ìîòèâû êàçàõñêîé ñòåïè ïðî÷íî âõîäÿò â òâîð÷åñòâî Ã.Ä. Ãðåáåíùèêîâà.
Â ïðåäèñëîâèè ê ñâîåìó ïåðåâîäó îí ÷åòêî ôîðìóëèðóåò ñâîþ àâòîðñêóþ
ïîçèöèþ: Ïðîéäåò åùå íåìíîãî ëåò è ïîëíàÿ ïîýçèè êî÷åâàÿ æèçíü
ïðåâðàòèòñÿ â ñêó÷íóþ ïðîçó áåçðîïîòíîé íîøè ìóæèöêîãî ÿðìà, ïîä
òÿæåñòüþ êîòîðîãî óæå íå âîñêðåñíóò ñìåëûå âçìàõè ìèíóâøåé óäàëè,
è óìðóò ïîñëåäíèå âîñïîìèíàíèÿ î áûëûõ êðàñîòàõ ñòåïíîãî ïðîñòîðà7.
Òàê æå, êàê è Çåëèíñêèé, Ãðåáåíùèêîâ ïèøåò ìíîãî ïóáëèöèñòè÷åñêèõ
ðàáîò è ýòíîãðàôè÷åñêèõ î÷åðêîâ, â êîòîðûõ ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ Ñòåïè.
Ñîçäàííûå èì ðåàëèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûå îáðàçû ñòåïíÿêîâ ôîðìèðóþò
èíäèâèäóàëüíóþ ñòèëèñòèêó åãî õóäîæåñòâåííîãî íàñëåäèÿ. Ëó÷øèì ïðîèçâåäåíèåì Ãðåáåíùèêîâà èç æèçíè êèðãèç ÿâëÿåòñÿ îò÷àñòè àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ ïîâåñòü Õàíñòâî Áàòûðáåêà, âïåðâûå èçäàííàÿ ïî÷òè â òî æå
âðåìÿ, ÷òî è ðàáîòà íàä ïåðåâîäîì Êèðãèçà  â 1912 ã.
Ãðåáåíùèêîâ áûë ïîòîìêîì õàíà-êî÷åâíèêà ïî èìåíè Òàðëûêàí èëè
Òàðóõàí, î ÷åì ñ íåñêðûâàåìîé ãîðäîñòüþ ïèñàë â ñâîåé áèîãðàôèè, à â ýìèãðàöèè ïîäòâåðäèë âûáîðîì äëÿ ñåáÿ èçîòåðè÷åñêîãî èìåíè Òàðóõàí.
Ëþáîâü ê êàçàõñêîé ñòåïè ñ âîëüíîé æèçíüþ åå îáèòàòåëÿ ïîäêóïàåò ñâîåé
6
7

Öèò. ïî êí. Ò.Ï. Ñàâ÷åíêîâà, Èøèì è ëèòåðàòóðà...
Ã. Çåëèíñêèé, Êèðãèç. Ïîýìà, ïåðåâîä ñ ïîëüñêîãî Ã. Ãðåáåíùèêîâà, Òîìñê 1910, ñ. 3.

Lucija Abdullina
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èñêðåííîñòüþ ÷èòàòåëÿ â ïîâåñòÿõ è ðàññêàçàõ: Áîëåêåé-óëüãåí, Õàíñòâî
Áàòûðáåêà, Íà Èðòûøå, Â òèøè ñòåïåé, Ñòåïíûå âîðîíû. Îòðàæàÿ â íèõ
ðåàëüíûå ïðîöåññû â íàöèîíàëüíûõ îêðàèíàõ öàðñêîé Ðîññèè, Ãðåáåíùèêîâ íå àêöåíòèðóåò íà ñîöèàëüíîì àñïåêòå æèçíè êàçàõîâ  îí ðåøàåò
êîíôëèêòû Ñòåïè â îáùå÷åëîâå÷åñêîì ìàñøòàáå. Âïîñëåäñòâèè îêàçàâøèñü ïîñëå ðåâîëþöèè çà ãðàíèöåé, ïèñàòåëü ïðîäîëæàåò ïèñàòü î ñóäüáå
Ñòåïè, ïûòàÿñü íàéòè ðåøåíèå åå ñëîæíûõ ïðîáëåì. Êðàéíåå âûðàæåíèå
ïðîòèâîðå÷èé Åâðàçèè  âîåííûå ñòîëêíîâåíèÿ, ðàñïðàâû  ïðåäìåò
õóäîæåñòâåííûõ èññëåäîâàíèé Ãðåáåíùèêîâà â íà÷àëå 30-õ ãã. Â 1933 ã.,
ðàáîòàÿ â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè, îí ïèøåò ñòèõîòâîðåíèå â ïðîçå
î êèðãèçñêîì íàðîäå: Î, êèðãèç, êèðãèç! Çàìêíóòîãî íåáîì ñòåïè òåáÿ íå
çíàåò ìèð. Âñàäíèê îò ðîæäåíèÿ, áîãàòûðü-ïåâåö îò êîëûáåëè, â ïîãîíÿõ
è íàáåãàõ õðàáðåö, íåïîêîðíûé ïëåííèê è ó÷òèâûé ãîñòü, ùåäðûé õîçÿèí,
ãîñòåïðèèìíûé äàæå äëÿ âðàãà, íå ïðîùàþùèé íè÷üèõ íåïðàâûõ
îñêîðáëåíèé êðîâàâûé ìñòèòåëü,  òû, êèðãèç, íå âåðîëîìåí â ðûöàðñêîé
ëþáâè. È õîòü îò âðåìåí òâîðåíèÿ æåíùèíà äëÿ òåáÿ  ðàáûíÿ  îíà æå äëÿ
òåáÿ è áîæåñòâî, ñâÿùåííàÿ ïðè÷èíà ðàäîñòè çåìíîãî áûòèÿ è ñèìâîë
äîñòèæåíèé áûòèÿ çàãðîáíîãî. Ëèøü ñâîåé âåðíîñòüþ ê âîçëþáëåííûì
êèðãèçñêèå áîãàòûðè ñòÿæàëè è íåïîáåäèìîñòü è áåññìåðòèå8. Ìû íå
ñëó÷àéíî ïðèâåëè âåñü òåêñò ñòèõîòâîðåíèÿ, ÷òîáû èëëþñòðèðîâàòü
íåñëó÷àéíîñòü ýòîé òåìû â êîíòåêñòå òâîð÷åñòâà Ã.Ãðåáåíùèêîâà, à íà÷èíàëàñü ýòà òåìà â ñâÿçè ñ ïåðåâîäîì ïîýìû Çåëèíñêîãî.
Âïîñëåäñòâèè Ãåîðãèé Ãðåáåíùèêîâ èçäàë ïîëíûé ñòèõîòâîðíûé
ïåðåâîä Êèðãèçà; â ïðåäèñëîâèè ê ñâîåìó èçäàíèþ, ãîâîðÿ î Çåëèíñêîì,
ýòîì, ïî åãî ñëîâàì, ÷óòêîì è òàëàíòëèâîì... ïîëüñêîì ïîýòå, áóðåþ
ñîáûòèé... çàáðîøåííîì ê íàì â Ñèáèðü, à çàòåì è â êèðãèçñêèå ñòåïè,
Ãðåáåíùèêîâ ïèñàë: Âïåðâûå ïðîñëóøàâ «Êèðãèçà», ÿ íåâîëüíî ïîëþáèë
åãî è èñêðåííî ïîæàëåë, ÷òî íàøà ëèòåðàòóðà íå òîëüêî íå èìååò åãî
â ïåðåâîäå, íî ïî÷òè è íå çíàåò î íåì, è òîëüêî ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà ñâîè
ñêðîìíûå ñèëû, ÿ ðèñêíóë äàòü «Êèðãèçà» â ðóññêîì ïåðåâîäå9.
Íàçûâàÿ ñâîè ñèëû ñêðîìíûìè, ïîýò ñêîðåå ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü
âûáðàííóþ èì ìàíåðó ïåðåâîäà, íå àäåêâàòíóþ îðèãèíàëó ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñòðîôèêè è ðàçìåðà. ×òî æå èìåë â âèäó Ãðåáåíùèêîâ, íàçâàâ Çåëèíñêîãî
÷óòêèì è òàëàíòëèâûì ïîëüñêèì ïîýòîì? Íà íàø âçãëÿä, ïåðåâîä
Ãðåáåíùèêîâà òî÷íî ïåðåäàåò ýòíîãðàôè÷åñêèé êîëîðèò è ðèòìèêó íå
8
9

Ã. Ãðåáåíùèêîâ, Ñòî ïëåìåí ñ åäèíûì. Churaevka, Southbury Conn. 1933.
Ã. Çåëèíñêèé, Êèðãèç. Ïîýìà...
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ïîëüñêîãî èñòî÷íèêà, íî íàïðÿìóþ ñàìîãî ïðåäìåòà âäîõíîâåíèÿ
Çåëèíñêîãî: Ñòåïü, ñòåïü, ðîäíàÿ ñòåïü.
Ïðè îïèñàíèè ïîáåãà þíîøè Ãðåáåíùèêîâ äîáàâëÿåò ê õàðàêòåðèñòèêå
Çåëèíñêîãî øòðèõè-äåòàëè, ïîíÿòíûå ïîýòó, âûðîñøåìó â ñòåïè, äëÿ
êîòîðîãî òîñêà óíûëàÿ íàõîäèòüñÿ âäàëè îò ñòåïè âîëüíîé â þðòàõ
êàìåííûõ. Ïîýò-ïåðåâîä÷èê ìûñëèò îáðàçàìè ñòåïíÿêà: ïîêàçûâàÿ, ÷òî
÷åëîâåê è êîíü, îáà áåãëåöà, âûðâàâøèñü, ì÷àòñÿ áåç äîðîã  ïî çîâó
ñåðäöà. /Íà ïðîñòîð ñòåïåé ðîäèìûõ [...] Ãëàäü ñòåïíàÿ áåçäîðîæíà
/È Äæèãèò, êàê â äåòñòâå ðàííåì, /Ïóòü èñêàë ïî çâåçäàì íåáà10.
Ïðèðîäà, êàê è ïîäîáàåò ôîëüêëîðíûì îáðàçàì è ðîìàíòè÷åñêèì
êàíîíàì, «ñî÷óâñòâóåò» ãåðîÿì: È, êà÷íóâøèñü, âñëåä êèâàþò /Èì öâåòû,
âñïëàêíóâ ðîñîþ.../È, çàãëàäèâ ñëåä ïîáåãà. /Äðåìëåò âíîâü òðàâà ñòåïíàÿ
 /È ìîë÷èò, ñêðûâàÿ òàéíó.
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ñòèëèñòèêà âî âñåì: ñòåïíûå ìîòèâû, îáðàç þíîøèêèðãèçà  âîëüíîãî ñûíà ñòåïåé, îáðàçû áåðêóòà è êîíÿ, íåèçìåííûõ
ïóòíèêîâ êàçàõà-ñòåïíÿêà.
Ïåðèîä ñîçäàíèÿ ïîýìû-ïåðåâîäà îòìå÷àåòñÿ àêòèâíûìè ïîèñêàìè
Ãðåáåíùèêîâûì æàíðîâûõ ôîðì ñàìîâûðàæåíèÿ, ïîñêîëüêó ïðîñâåòèòåëüñêàÿ è ðîìàíòè÷åñêàÿ òðàäèöèè íå îòâå÷àþò çàïðîñàì âðåìåíè
è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íå äàþò îòâåòîâ íà âîïðîñû ñàìîãî àâòîðà. Â ïóáëèöèñòèêå, ïèøåò ðÿä ýòíîãðàôè÷åñêèõ î÷åðêîâ. Âåêà è òûñÿ÷åëåòèÿ ïëåëàñü
ñòåïíàÿ ñêàçêà ìèðíûõ êî÷åâûõ àóëîâ. Òûñÿ÷åëåòèÿ îäíè è òå æå êîâûëè,
èçðåäêà ñãîðàÿ, âíîâü ñâîèìè øåïîòàìè óáàþêèâàëè òèøèíó äàâíî
óñíóâøèõ çäåñü ëåãåíä. Ïðèõîäèëè, óõîäèëè ïëåìåíà, ïðîõîäèëè ìèìî,
ïðîíîñèëèñü áóéíûì óðàãàíîì âîîðóæåííûå ïîëêè çàâîåâàòåëåé è ñíîâà
íà ñòîëåòèÿ âñå çàñûïàëè, ÷òîáû â ìèðíîé æèçíè êî÷åâûõ íàðîäîâ
ìåäëåííî ñëàãàëàñü áû è óòâåðæäàëàñü íîâàÿ ëåãåíäà11.
È ýòè íàïåâû î÷åíü áëèçêè ñàìîìó àâòîðó: Î, êèðãèçñêèå íàïåâû. /Ñåðäöó
áëèçêèå ìîòèâû!. Ñòåïíûå íàïåâû ïðîíèçàíû ëþáîâüþ ê ðîäèíå:
Ê ñòåïè ðóêè ïðîñòèðàÿ.../Æàäíî ïèë îí ñòåïè âîçäóõ. Çâó÷èò â òåêñòå
ãðåáåíùèêîâñêîãî ïåðåâîäà ñîêðîâåííàÿ ìûñëü, êîòîðóþ îí íåîäíîêðàòíî
âûñêàçûâàåò è â ñâîèõ î÷åðêàõ: êèðãèçû íå ïðèâûêëè íèêîìó ïîêîðÿòüñÿ,
è àâòîðñêàÿ òðåâîãà â ïîýìå èíòîíèðîâàíà â ïîýìå â èñòîðè÷åñêîé
ïåðñïåêòèâå:

10
11

Ò.Ï. Ñàâ÷åíêîâà, Èøèì è ëèòåðàòóðà...
Ã. Ãðåáåíùèêîâ, op. cit.
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Î, îòöû ñòåïåé ñåäûå.
Ñòàðèíû ñâÿòîé êóìèðû.
Äîëãî ëü áóäóò æèòü íàïåâû.
×òî è âàø ïîêîé ëàñêàþò?..

Î òîì íàñêîëüêî óäàëîñü Ãðåáåíùèêîâó ïåðåäàòü èñêîííûé äóõ
è ïðèðîäó ñâîáîäîëþáèâîé íàòóðû êàçàõà, óáåäèòåëüíî èëëþñòðèðóåò, íà
íàø âçãëÿä, ôàêò ïåðåâîäà â 1964 ã. À. Àõìåòîâûì ïîýìû Ã. Çåëèíñêîãî íà
êàçàõñêèé ÿçûê ñ èçäàíèÿ Ã.Ä. Ãðåáåíùèêîâà 1910 ã. Â òî ñàìîå âðåìÿ,
â ýòîì æå ãîäó, â Êàçàõñòàíå âûøëà Ñòåïü Ã. Çåëèíñêîãî, ïåðåâåäåííàÿ
Þ.È. ×åðíèöêî-Àíîâîé è Ò. Æàðîêîâûì ñ ïîëüñêîãî èçäàíèÿ 1956 ã.
Ðóññêèé ïåðåâîä, ñäåëàííûé Ã. Ãðåáåíùèêîâûì, âûçûâàåò, íà íàø
âçãëÿä, èíòåðåñ íå ñòîëüêî â ïëàíå åãî àäåêâàòíîñòè òåêñòó-èñòî÷íèêó,
ñêîëüêî íàëè÷èåì ñõîäñòâà â àâòîðñêîé ïîçèöèè äâóõ ïîýòîâ. Ïîëüñêîãî
ïîýòà ñåðåäèíû ÕIÕ âåêà Ã. Çåëèíñêîãî âäîõíîâèëà íà òâîð÷åñòâî
êîëîðèòíàÿ ôèãóðà è ëè÷íîñòü êèðãèçà â îðåîëå ðîìàíòè÷åñêîãî èíòåðåñà
ê ýêçîòèêå áûòà. Äåòàëüíî âûïèñàííûé ýòíîãðàôè÷åñêèé ïëàí ïîýìû
ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ïðåäïîëîæåíèå îá àâòîðñêîé çàäà÷å óñòàíîâèòü ïðèðîäó
öåëåóñòðåìëåííîé íàòóðå ñâîåãî ïåðñîíàæà, ìîòèâû åãî ïîñòóïêîâ,
âîïðåêè âñÿêèì çàïðåòàì. Â èçâåñòíîé ñòåïåíè ðóññîèñòñêèé äèñêóðñ
ñóäüáû þíîøè-êèðãèçà óãëóáëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïàðàëëåëè ñàìîé èäåè ñâîáîäû/
íåñâîáîäû ñ àâòîðñêîé áèîãðàôèåé. Ïîëîæåíèå ññûëüíîãî ïîýòà îáîñòðÿåò
âîñïðèÿòèå è ëè÷íóþ òðàêòîâêó ñàìîé èäåè ñâîáîäû, èìåííî ýòî ïðèäàåò
âïîëíå ðàñõîæåìó ðîìàíòè÷åñêîìó ñþæåòó ïîýìû Çåëèíñêîãî æèçíåííóþ
ñèëó è äîñòîâåðíîñòü è èìåííî ýòèì ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ïåðåâîä÷èêîâ
è èññëåäîâàòåëåé. Ýòîò æå ôàêò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, îáúÿñíÿåò è êîíåö
ëèòåðàòóðíîé áèîãðàôèè àâòîðà ïîñëå îêîí÷àíèÿ åãî ññûëêè è âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó.
Ãðåáåíùèêîâà, ïîýòà ñîâåðøåííî äðóãîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõè
è ìåíòàëüíîñòè, òàêæå ïðèâëåêàëà ëè÷íîñòü ãëàâíîãî ãåðîÿ êàê ñóáúåêòà
õóäîæåñòâåííîãî èññëåäîâàíèÿ. Âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà þíîøè-êèðãèçà,
êîòîðóþ ñóìåë ïåðåäàòü ïîëüñêèé ïîýò, íàøëà ñàìûé èñêðåííèé îòêëèê
â ïîýòè÷åñêîé äóøå Ãðåáåíùèêîâà. Âäîõíîâëåííûé òåêñòîì Çåëèíñêîãî,
ðóññêèé ïîýò ñîçäàåò ñâîé âàðèàíò ïåðåâîäà, ò.å. òàêîé, â êîòîðîì íå
ñòàâèòñÿ çàäà÷à ìàêñèìàëüíî ïåðåäàòü ñîäåðæàíèå òåêñòà-èñòî÷íèêà. Íå
ñëó÷àéíî â òîìñêîì èçäàíèè ïîýìû Çåëèíñêîãî (1910) îòìå÷àåòñÿ, ÷òî
ïåðåâîä Ãðåáåíüùèêîâà íå áëåùåò áîëüøèìè ïîýòè÷åñêèìè äîñòîèíñòâàìè. Ðåöåíçåíò óêàçàííîãî èçäàíèÿ ñðàâíèâàåò: â ïîýìå Çåëèíñêèé
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êðàñèâûì, çâó÷íûì ñòèõîì ïåðåäàåò ïðèðîäó è æèçíü ñòåïè, à ïåðåâîä,
ñäåëàííûé áåëûìè ñòèõàìè, ñòðàäàåò ìåòðè÷åñêèìè è ñòèëèñòè÷åñêèìè
ïîãðåøíîñòÿìè12.
Ãðåáåíùèêîâ, ñâîáîäíî âëàäåþùèé êàçàõñêèì ÿçûêîì è õîðîøî
çíàþùèé æèçíü è áûò ñâîèõ çåìëÿêîâ, ìîã ñîçäàòü îðèãèíàëüíîå õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, îñíîâàííîå íà ñîáñòâåííîì âèäåíèè ñèòóàöèè
áåç îïîðû íà òåêñò-ïåðâîèñòî÷íèê. Íî Ãðåáåíùèêîâó ïîíàäîáèëàñü
îòñûëêà ê ïîëüñêîìó àâòîðó áëàãîäàðÿ êàê áû óäâîåííîìó ðåçóëüòàòó
â ðåøåíèè êîíöåïòóàëüíîãî ýñòåòè÷åñêîãî âîïðîñà.
Ìû ñ÷èòàåì âïîëíå îáîñíîâàííûì ñäåëàòü ñëåäóþùèå çàìå÷àíèÿ
îòíîñèòåëüíî îáíàðóæåííûõ ïàðàëëåëåé â ïîëüñêîé è ðóññêîÿçû÷íîé
ïîýçèè Êàçàõñòàíà. Ïðåæäå âñåãî, èíòåðåñ îáîèõ ïèñàòåëåé ê áûòó è êóëüòóðå
íåðîäíîãî íàðîäà ïðîäèêòîâàí ýòíîãðàôè÷åñêîé ýêçîòèêîé, âîñõîäÿùåé
ê õàðàêòåðíîé äëÿ âðåìåíè Çåëèíñêîãî ðîìàíòè÷åñêîé òðàäèöèè. Äëÿ ïîýòàïåðåâîä÷èêà Ãðåáåíùèêîâà, ãåíåòè÷åñêèìè êîðíÿìè óõîäÿùåãî â ðîäîñëîâíóþ èñòîðèþ êàçàõñêîãî (êèðãèçñêîãî) íàðîäà, ýòîò èíòåðåñ ìíîãîêðàòíî âîçðàñòàåò. Îäíàêî è òîãî, è äðóãîãî ëèòåðàòîðà âîëíóåò îáùå÷åëîâå÷åñêèé è ôèëîñîôñêèé ñìûñë ïîñòóïêà, äåéñòâèÿ ñâîáîäíîé ëè÷íîñòè.
Â àñïåêòå àâòîðñêîé èäåíòè÷íîñòè èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà,
íàñêîëüêî îãðàíè÷èâàåò ñâîáîäó ëè÷íîñòè ëþáàÿ ôîðìà öèâèëèçàöèè, è ýòîò
âîïðîñ îáà ïîýòà ðåøàþò â ãðàíèöàõ àâòîðñêîé ýñòåòèêè.
Streszczenie
O wybranych paralelach w polskiej i rosyjskiej poezji ÕIÕÕÕ w. (poemat Gustawa Zieliñskiego
Kirgiz i rosyjskie t³umaczenie Georgija Griebienszczikowa)
W niniejszym artykule przeprowadzone zosta³y artystyczne paralele miêdzy poematem Kirgiz
autorstwa polskiego poety okresu romantyzmu G. Zieliñskiego z jego rosyjskim t³umaczeniem
przez kazachstañskiego dwudziestowiecznego poetê-etnografa G. Griebienszczikowa. Analizie
poddano tak¿e kwestiê etnograficznej fascynacji egzotyk¹ ¿ycia. Idea wolnoci, któr¹ w utworze
ucielenia m³ody Kirgiz, zainspirowa³a obu poetów. Romantyczna tradycja, liryczna swoistoæ
tekstów zyskuj¹ autentycznoæ dziêki etnograficznym realiom stepowego krajobrazu.

12

Ïðàâèòåëüñòâåííûé âåñòíèê, ¹ 11, 15 ÿíâàðÿ 1911 ã.
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Summary
Parallels in the Polish and Kazakhstan Russian-speaking poetry of the XIXXX centuries:
G. Zelinsky and G. Grebenshchikov
In this article on a material of the poem Kyrgyz of the Polish poet of the XIX century
G. Zelinsky and its Russian translation by the Kazakhstan writer-ethnographer of the XX century
G. Grebenshchikov the creative nature of the ethnographic interest is researched. The idea of
freedom embodied in the image of young Kyrgyz inspired both artists. The romantic color and
lyrical identity of the texts find realistic dimensions due to åthe ethnographic realities of a steppe
landscape.
Key words: romanticism, literary tradition, motives of a liberty, ethnographic color.
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Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich
memuarystek XIX wieku
Uwarunkowania historyczne, w jakich na przestrzeni wieków znajdowa³a
siê Polska i Rosja, sprawi³y, ¿e losy ich mieszkañców wzajemnie siê przenika³y
i krzy¿owa³y, co niejednokrotnie stawa³o siê inspiracj¹ dla twórców. W badaniach komparatystycznych problemowi literackich powi¹zañ polsko-rosyjskich
powiêcono ju¿ wiele uwagi, aczkolwiek koncentrowa³a siê ona zwykle na twórczoci pisarzy bardziej znanych. Skutkiem tego poza polem zainteresowañ badawczych pozosta³y dokonania autorów drugoplanowych, w tym kobiet-pisarek
XIX stulecia. Jak moglimy siê przekonaæ, wnios³y one wiele cennych treci
wzbogacaj¹cych nasz¹ wiedzê o dialogu kultur dwóch narodów. Niektóre aspekty tego dialogu ods³ania rosyjska memuarystyka XIX wieku1.
Badacz literackich stosunków polsko-rosyjskich, Jan Or³owski, zauwa¿a, ¿e
[...] w Cesarstwie uwidoczni³a siê wówczas [po kongresie wiedeñskim  D.A.]
swoista fascynacja kultur¹ polsk¹ (tym t³umaczy siê chocia¿by wielka popularnoæ Mickiewicza wród ówczesnych Rosjan), a jêzyk polski  jak zauwa¿y³
w swoim czasie Tomasz Koz³owski  «znów sta³ siê jednym z najpopularniejszych jêzyków obcych w Rosji»2.
1

Kwestie literackich stosunków polsko-rosyjskich podejmowali m.in.: R. £u¿ny, Pisarze krêgu Akademii Kijowsko-Mohylañskiej a literatura polska. Z dziejów zwi¹zków kulturalnych polskowschodnios³owianskich w XVIIXVIII wieku, Zeszyty Naukowe UJ. CXLII. Prace Historycznoliterackie, z. 11, Kraków 1966; B. Bia³okozowicz, Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich zwi¹zków
literackich w XIX wieku, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1971; Spotkania literackie. Z dziejów powi¹zañ polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, pod. red. B. Galstera i J. Kamionkowej przy wspó³udziale A. Piorunowej, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich  PAN, Wroc³aw
 Warszawa  Kraków  Gdañsk 1973; B. Galster, Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa, PWN, Warszawa 1987; J. Or³owski, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do 1917, WSiP, Warszawa 1992; W. Laszczak, Twórczoæ literacka kobiet
w Rosji pierwszej po³owy XIX wieku, Wyd. WSP, Opole 1993; W. Laszczak, lady polskie w rosyjskiej literaturze kobiecej XIX wieku, [w:] Polsko-wschodnios³owiañskie stosunki kulturowe.
W dziesi¹t¹ rocznicê mierci profesora Ryszarda £u¿nego, pod red. D. Piwowarskiej, E. Korpa³yKirszak, Wyd. UJ, Kraków 2010.
2 J. Or³owski, op. cit., s. 54.
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O sympatii, jak¹ polski wieszcz cieszy³ siê w krêgach rosyjskiej inteligencji,
czytamy we Wspomnieniach o Puszkinie (Âîñïîìèíàíèÿ î Ïóøêèíå, 1859)
Anny Kern (18001879), której Puszkin powiêci³ s³ynny erotyk Do*** (Ê***),
nazywaj¹c j¹ ãåíèé ÷èñòîé êðàñîòû. Autorka wspomnianych memuarów
ukazuje obraz ¿ycia utalentowanej m³odzie¿y lat 20. i 30., skupionej wokó³
osoby Aleksandra Puszkina. Wspomina lata spêdzone w Petersburgu, przyjañ
z rodzeñstwem autora Eugeniusza Oniegina oraz udzia³ w wieczorach literackich organizowanych przez Antona Delwiga. W domu tego poety dwa razy
w tygodniu odbywa³y siê spotkania, w których uczestniczyli muzycy Sergiej
Golicyn i Michai³ Glinka oraz przyjaciele gospodarza z czasów nauki w liceum
w Carskim Siole: Aleksander Puszkin, Walerian Langer, ksi¹¿ê Dmitrij Eristow,
Michai³ Jakowlew, Sergiej Komowskij, Aleksiej Iliczewskij3. W wieczorach
tych uczestniczy³ tak¿e zaprzyjaniony z Delwigiem Adam Mickiewicz, który od
roku 1827 ponownie jako zes³aniec przebywa³ w Petersburgu. Autorka dosyæ
ogólnie pisze o sympatii i szacunku, jakim Mickiewicza obdarzali zarówno
Puszkin, jak i Delwig, nie przywo³uj¹c jednak ¿adnych szczegó³ów, co wydaje
siê sugerowaæ, i¿ przekazywane informacje mog¹ byæ jedynie zas³yszane: Íå
ïîìíþ, âñòðå÷àëñÿ ëè îí ÷àñòî ñ Ïóøêèíûì, íî çíàþ, ÷òî Ïóøêèí
è Äåëüâèã åãî óâàæàëè è ëþáèëè4. Bardziej rozbudowan¹ charakterystykê
autora Pana Tadeusza prezentuje memuarystka wtedy, gdy odwo³uje siê do w³asnych spostrze¿eñ i prze¿yæ. Krel¹c portret polskiego wieszcza, Kern koncentruje siê g³ównie na ukazaniu go jako cz³owieka o wielu przymiotach. Wed³ug
niej Mickiewicz to mi³y, ¿yczliwy, czaruj¹cy i pe³en uroku osobistego uczestnik
spotkañ literackich organizowanych przez barona Delwiga. W ten sposób otrzymujemy subiektywny, ciep³y i zarazem emocjonalny obraz poety, który pokazuje, z jakim uwielbieniem ta m³oda Rosjanka patrzy³a na polskiego romantyka5.
Íà âå÷åðà ê Äåëüâèãó ÿâëÿëñÿ è Ìèöêåâè÷. Âîò êòî áûë ïîñòîÿííî ëþáåçåí
è ïðèÿòåí. Êàêîå áåñïîäîáíîå ñóùåñòâî! Íàì áûëî âñåãäà âåñåëî, êîãäà îí
ïðèåçæàë. [...] Äà ÷òî ìóäðåíîãî? Îí áûë òàê ìÿãîê, áëàãîäóøåí, òàê ëàñêîâî
ïðèíîðîâëÿëñÿ êî âñÿêîìó, ÷òî âñå áûëè îò íåãî â âîñòîðãå. ×àñòî îí
óñàæèâàëñÿ ïîäëå íàñ, ðàññêàçûâàë íàì ñêàçêè, êîòîðûå îí òóò æå ñî÷èíÿë,
è áûë çàíèìàòåëåí äëÿ âñåõ è êàæäîãî6.
3
4
5

À. Êåðí, Âîñïîìèíàíèÿ î Ïóøêèíå, Àçáóêà-êëàññèêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, s. 5657.
Ibidem, s. 58.
Podobnie jak wielu innych uczestników spotkañ u Delwiga, tak¿e i sam Adam Mickiewicz
okazywa³ szczególne zainteresowanie osobie Anny Kern  por.: Ðóññêèå ïèñàòåëè 18001917.
Áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü, ïîä. ðåä. Ï.À. Íèêîëàåâà, Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, ò. 2, Ìîñêâà
1992, s. 529.
6 À. Êåðí, op. cit., s. 5758.
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Te uczucia sympatii w stosunku do polskiego poety nie by³y odosobnione,
gdy¿  jak wiadomo  Mickiewicz zawsze budzi³ szacunek i uznanie Rosjan.
Wród elit intelektualnych niezwyk³ym zainteresowaniem i popularnoci¹ cieszy³a siê tak¿e jego twórczoæ. Kern wspomina, i¿ na jednym ze spotkañ
u Delwiga prezentowano t³umaczenie na jêzyk rosyjski poematu lirycznego polskiego wieszcza pod tytu³em Farys. Autorem przek³adu by³ Rosjanin, Litwin
z pochodzenia, dziennikarz i poeta Wasilij Szczastny (18021854)7. Prze³o¿ony
przez m³odego twórcê utwór spotka³ siê z uznaniem wszystkich obecnych wówczas na wieczorze literatów. Zyska³ on te¿ przychylnoæ samego Delwiga. Memuarystka wydarzenie to wspomina w nastêpuj¹cy sposób:
Ñðåäè òàêèõ áåñåä ìíîãèå èç òîãäàøíèõ ïèñàòåëåé ÷èòàëè ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ.
Òàê, íàïðèìåð, Ùàñòíûé ÷èòàë íàì Ôàðèñà, ïåðåâåäåííîãî èì òîãäà,
è çàñëóæèë âñåîáùåå îäîáðåíèå. Çà ýòîò ïåðåâîä Äåëüâèã î÷åíü áëàãîâîëèë
ê íåìó, õîòÿ âîîáùå Ùàñòíûé êàê ïîýò áûë ãîðàçäî íèæå äðóãèõ âòîðîñòåïåííûõ ïèñàòåëåé8.

W ocenie wysi³ku translatorskiego Szczastnego niebagateln¹ rolê odegra³
utwór wieszcza, a tak¿e sympatia, jak¹ siê wówczas cieszy³, co w po³¹czeniu
z niewielkimi umiejêtnociami i talentem poetyckim samego Szczastnego mog³o
wywo³aæ w³anie tak¹ reakcjê Delwiga.
W postêpowych krêgach rosyjskich pisarzy twórczoæ Mickiewicza wzbudza³a zainteresowanie nie tylko za ¿ycia autora Dziadów, ale tak¿e w latach
póniejszych. Przyk³adem tego jest przygotowywanie publikacji jednego z jego
utworów w czasopimie Sowriemiennik, o czym pisze Awdotia Panajewa
(18201893) we Wspomnieniach (Âîñïîìèíàíèÿ, 1889). Przywo³uje ona spotkanie z roku 1861, w którym uczestniczy³a wraz z Niko³ajem Niekrasowem
i zaproszonymi goæmi: Michai³em Michaj³owem (18291865) i Zygmuntem
Sierakowskim (18261863). Michaj³ow by³ rosyjskim pisarzem i t³umaczem,
dzia³aczem rewolucyjnym skazanym na katorgê i do¿ywotnie zes³anie na Syberiê
7 W. Szczastny t³umaczy³ tak¿e fragmenty dramatu Józefa Korzeniowskiego pod tytu³em Aniela, które drukowane by³y w roku 1830 na ³amach czasopisma Litieraturnaja Gazieta  por. Literatura rosyjska, pod red. M. Jakóbca, t. 2, PWN, Warszawa 1971, s. 132133. Ponadto dokona³
przek³adu Sonetów krymskich Mickiewicza. Oprócz dzia³alnoci poetyckiej i translatorskiej
Szczastny zajmowa³ siê tak¿e dziennikarstwem. Wspó³pracowa³ m.in. z czasopismem Siewiernyje
Cwiety, by³ sekretarzem periodyku Literaturanaja Gazieta w czasie, gdy funkcjê redaktora pe³ni³ Delwig. Szerzej À.Ì. Ãîðäèí, Ïðèìå÷àíèÿ, [w:] À. Êåðí, op. cit., s. 327.
8 À. Êåðí, op. cit., s. 58.
9 S³ownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuwa¿nego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994,
s. 252.
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za przygotowanie (wraz z Niko³ajem Sze³gunowem) i druk ulotki rewolucyjnej
Do m³odego pokolenia9. Bazyli Bia³okozowicz powiedzia³ o nim, i¿ By³ wielkim przyjacielem Polaków i rzecznikiem wspólnej walki z caratem10.
Zygmunt Sierakowski, którego Panajewa zapamiêta³a jako cz³owieka
ñ áîëüøèìè ñåðûìè ãëàçàìè, ñìîòðåâøèìè î÷åíü ñåðüåçíî11, to patriota,
wietlana i jednoczenie tragiczna postaæ w historii polskiego ruchu wolnociowego. W ci¹gu ca³ego swojego ¿ycia s³u¿y³ ojczynie i walczy³ o jej dobro,
czego dowodem by³a podwójna rola, w jakiej wystêpowa³. Z jednej strony by³
oficerem sztabowym w armii rosyjskiej, pracowa³ w ministerstwie wojny,
z drugiej prowadzi³ dzia³alnoæ konspiracyjn¹ na rzecz Polaków, aby ostatecznie
przejæ na stronê powstañców, staj¹c siê jednym z dowódców (pseudonim Do³êga) powstania styczniowego na Litwie. Za swoj¹ dzia³alnoæ zosta³ stracony
w Wilnie w czerwcu 1863 r. z rozkazu Michai³a Murawiowa Wieszatiela12.
Sierakowski, przebywaj¹c w Petersburgu, anga¿owa³ siê tak¿e w dzia³alnoæ
publicystyczn¹ i redakcyjn¹, wspó³pracowa³ z polskojêzyczn¹ gazet¹ S³owo
wydawan¹ przez Józafata Ohryzkê oraz z pismem Sowriemiennik redagowanym przez Niko³aja Czernyszewskiego, Niko³aja Niekrasowa i Niko³aja Dobrolubowa13. Podczas spotkania w redakcji Niekrasow poprosi³ Sierakowskiego
o przeczytanie przygotowanego przez niego t³umaczenia jednego z utworów
Mickiewicza oraz o przytoczenie oryginalnej wersji tego tekstu. Wówczas to na
obecnych Sierakowski zrobi³ du¿e wra¿enie, gdy¿ deklamowa³ wiersz w jêzyku
polskim z ogromnym zaanga¿owaniem, które widoczne by³o zarówno w wyrazie
twarzy, jak i w dr¿¹cym ze wzruszenia g³osie. Pe³na ekspresji recytacja i podnios³a atmosfera, któr¹ stworzy³ m³ody oficer-patriota, sprawi³y, ¿e okolicznoci
tego spotkania g³êboko zapisa³y siê w pamiêci Panajewej. Tak oto autorka wspomina tê sytuacjê:
Ñå[ðàêîâ]ñêèé ñîâåðøåííî ïðåîáðàçèëñÿ, êîãäà ñòàë ÷èòàòü ñòèõè ïî ïîëüñêè:
ãëàçà åãî ñâåðêàëè, ãîëîñ äðîæàë îò âîëíåíèÿ. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñòèõîâ îí
ñêàçàë: Ðóññêèé ÿçûê áåäåí, ÷òîáû ïåðåäàòü âñþ ìîùü ñòèõà Ìèöêåâè÷à,

10 Cyt za: S³ownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuwa¿nego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, s. 252.
11 À. Ïàíàåâà, Âîñïîìèíàíèÿ 18241870, 4 èçä., ïîä ðåä. è ñ ïðèìå÷àíèÿìè Ê. ×óêîâñêîãî, Academia, Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä 1933, s. 503.
12 Szerzej na temat historii ¿ycia i dzia³alnoci S. Sierakowskiego: A. Kijas, Polacy w Rosji
od XVII wieku do 1917 roku. S³ownik biograficzny, PAX, Warszawa  Poznañ 2000, s. 319; Polski
s³ownik biograficzny, Polska Akademia Umiejêtnoci, Warszawa  Kraków 1996, t. XXXVII, z. 2,
s. 318321.
13 Polski s³ownik biograficzny..., t. XXXVII, z. 2, s. 319.
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è äîáàâèë âûðàçèòåëüíûì òîíîì, ÷òî íàöèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò ñîçäàâàòü òàêèõ
ïîýòîâ, êàê Ìèöêåâè÷, ìîãó÷à, è íèêòî íå â ñèëàõ ïîäàâèòü åå, îíà âîñïðÿíåò
åùå ïðåêðàñíåå è ñèëüíåå, çàêàëèâøèñü â ñòðàäàíèÿõ14.

Sierakowski, odwo³uj¹c siê do s³ów wieszcza, wyra¿a wiarê w si³ê narodu
polskiego, która sprawi, ¿e nie podda siê on w walce z zaborc¹ i faktem stanie
siê odrodzenie potê¿nej, niezale¿nej ojczyzny. Tym samym autor przek³adu daje
wyraz swemu patriotyzmowi i zaanga¿owaniu, pokazuj¹c jednoczenie, ¿e poezja Mickiewicza dodawa³a odwagi i mia³a moc rozbudzania nadziei na zwyciêstwo kolejnym pokoleniom Polaków. W wypowiedzi Sierakowskiego s³ychaæ
tak¿e echa pogl¹du upowszechnianego w krêgach konspiratorów skupionych
w Kole Oficerów Polaków w Petersburgu, mówi¹cego o potrzebie prowadzenia
walki o niepodleg³oæ z wykluczeniem wspó³pracy z Rosj¹15.
Tak przychylnych opinii nie znajdziemy w wypowiedziach rosyjskich memuarystek na temat innego pisarza, zruszczonego Polaka Tadeusza Bu³haryna
(17891859), który w czasach swej wczesnej m³odoci walczy³ u boku Napoleona przeciwko Rosji, a od 1819 r. zamieszka³ na sta³e w Petersburgu i aktywnie
dzia³a³ na rzecz literatury i publicystyki rosyjskiej. Pocz¹tkowo wspó³pracowa³
z postêpowymi pisarzami i dzia³aczami, anga¿uj¹c siê w ruch dekabrystowski,
jednak po klêsce zrywu niepodleg³ociowego z roku 1825 i upadku powstania
listopadowego zrezygnowa³ z poprzednich kontaktów i opowiedzia³ siê po stronie w³adz, popieraj¹c tym samym ustrój autokratyczny16. Wybory, jakich wówczas dokonywa³ Bu³haryn, oraz prowadzona przez niego dzia³alnoæ literacka
i redaktorska wywo³ywa³y ostry sprzeciw ze strony opozycyjnych rodowisk
literackich, czemu da³a wyraz w swoich memuarach Panajewa. Przywo³uje ona
okolicznoci swego spotkania z Bu³harynem, które mia³o miejsce w latach 40.
w domu Wasilija Mierzewicza (18141849), jego przyjaciela i zwolennika, literata, redaktora pisma Âåäîìîñòè Ïåòåðáóðãñêîé ãîðîäñêîé ïîëèöèè:
ß èìåëà òàêæå ñëó÷àé âèäåòü íåêîòîðûõ ëèö, íå ïðèíàäëåæàâøèõ
ê ëèòåðàòóðíîìó êðóæêó Áåëèíñêîãî, íàïðèìåð, [Ô.Â.] Áóëãàðèíà, íà êîòîðîãî
áîëüøèíñòâî ëèòåðàòîðîâ ñìîòðåëî êàê íà ïðîêàæåííîãî, ãíóøàÿñü ñ íèì
êëàíÿòüñÿ íà óëèöå, à òåì áîëåå áûòü ñ íèì â îäíîì îáùåñòâå17.
14
15

s. 100.

À. Ïàíàåâà, op. cit., s. 503504.
Wybitni Polacy XIX wieku. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998,

16 Z. Mejszutowicz, Powieæ obyczajowa Tadeusza Bu³haryna, PAN, Wroc³aw  Warszawa 
 Kraków  Gdañsk 1978, s. 1124.
17 À. Ïàíàåâà, op. cit., s. 164.
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Zaprezentowane tu krytyczne opinie pod adresem Bu³haryna (znienawidzonego równie¿ przez Polaków za renegactwo) nie maj¹ charakteru jednostkowej
oceny, lecz s¹ g³osem ca³ego rodowiska literackiego skupionego wokó³ krytyka
i filozofa Wissariona Bieliñskiego. To nieprzychylne nastawienie do autora powieci Iwan Wy¿ygin by³o wynikiem dezaprobaty zarówno dla jego pracy wydawniczej i dziennikarskiej (ze wzglêdu na wrogoæ w stosunku do programu
szko³y naturalnej), jak i prezentowanej dwuznacznej postawy moralnej. Niewybaczalna dla tego rodowiska by³a uleg³oæ Bu³haryna wobec w³adzy i wspó³praca z III Oddzia³em tajnej policji, z której to dzia³alnoci  jak twierdzi Bohdan Galster18  czerpa³ wymierne, choæ nie finansowe, korzyci. W tym
kontekcie nie dziwi¹ negatywne zachowania i swoisty ostracyzm, z jakim siê
spotyka³, o czym pisa³a Panajewa.
Memuarystka, powo³uj¹c siê na Wasilija Mierzewicza, wydobywa tak¿e
z pamiêci zas³yszane negatywne opinie na temat jego prywatnego ¿ycia. Mówi
o problemach rodzinnych i finansowych redaktora pisma Siewiernyj Archiw,
wskazuje na atmosferê obcoci, panuj¹c¹ w jego domu i trudne relacje z ¿on¹:
Ìíå ðàññêàçûâàë Ìåæåâè÷, ÷òî Áóëãàðèí â ñâîåé ñåìåéíîé æèçíè áûë òî÷íî
÷óæîé, êàê õîçÿèí äîìà íå èìåë íèêàêîãî çíà÷åíèÿ, ñèäåë âñåãäà ó ñåáÿ
â êàáèíåòå. Åãî æåíà íåìêà è åå òåòêà ðàñïîðÿæàëèñü ïî ñâîåìó ïðîèçâîëó
äîìîì, äåòüìè, äåíüãàìè. Áóëãàðèíó äàâàëàñü íè÷òîæíàÿ ñóììà íà êàðìàííûå
ðàñõîäû, à âñå äîõîäû îò ãàçåòû îò íåãî îòáèðàëèñü. Áóëãàðèí òùàòåëüíî
ñêðûâàë îò æåíû ñâîè ìåëêèå äîõîäû, ïîëó÷àåìûå îò ôðóêòîâûõ ìàãàçèíîâ,
ëàâî÷åê è âèííûõ ïîãðåáîâ, âîñõâàëÿåìûõ èì â ñâîåé ãàçåòå19.

Wypowied ta czêciowo wyjania przyczyny szczególnej dba³oci Bu³haryna o utrzymanie za wszelk¹ cenê redagowanych przez niego czasopism i ostr¹
walkê z konkurencj¹. Mo¿na uznaæ j¹ tak¿e za chêæ zdyskredytowania tego
bardzo zaradnego i rzutkiego redaktora Syna Otieczestwa. S³aboæ charakter,
wed³ug Zofii Mejszutowicz, by³a jedn¹ z przyczyn jego oportunizmu: Bu³haryn, aczkolwiek cz³owiek przedsiêbiorczy i dynamiczny, by³ wcieleniem kompromisu, przystosowania siê do okolicznoci20.
Antypatiê Panajewej w stosunku do Bu³haryna obserwujemy tak¿e w opisie
jego wygl¹du zewnêtrznego. Znamienne jest, ¿e zarówno w powierzchownoci redaktora pisma Siewiernaja Pcze³a, jak i w barwie g³osu czy sposobie
18
19
20

B. Galster, op. cit., s. 5460.
À. Ïàíàåâà, op. cit., s. 165166.
Z. Mejszutowicz, op. cit., s. 25.
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wypowiadania siê zauwa¿a ona jedynie cechy negatywne, nieprzyjemne, a nawet
odra¿aj¹ce.
×åðòû åãî ëèöà áûëè âîîáùå íåïðèâëåêàòåëüíû, à ãíîéíûå, âîñïàëåííûå
ãëàçà, îãðîìíûé ðîò è âñÿ ôèãóðà ïðîèçâîäèëè íåïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå.
Ãîëîñ ó íåãî áûë ãðóáûé, îòðûâèñòûé; ãîâîðèë îí íåñêëàäíî, êàê áû çàèêàëñÿ
íà ñëîâàõ21.

Fakt niedostrzegania ¿adnych ujmuj¹cych cech w wygl¹dzie wpisuje siê
w ca³ociowy negatywny obraz Bu³haryna przedstawiony we Wspomnieniach
i jednoczenie jest odzwierciedleniem krytycznego stosunku ówczesnych elit
intelektualnych do tej postaci.
Wiele nieprzychylnych uwag pod adresem Polaków odnajdziemy te¿ w Zapiskach (Çàïèñêè, 18931895) Aleksandry Smirnowej z domu Rosset (18091882),
damy dworu imperatorowej Marii Fiodorowny, a od 1828 r. Aleksandry Fiodorowny, ¿ony cara Miko³aja I. Memuarystka krytycznie wypowiada siê na temat
moralnoci Polaków, wytykaj¹c im takie wady, jak: sk³onnoæ do przekupstwa
i skandali, pró¿niactwo, zami³owanie do balów i karcianego hazardu. Ponadto
w stwierdzeniach tej autorki dostrzegamy negatywny stosunek do sprawy polskiej, o czym wiadczy m.in. radoæ, jaka ogarnia j¹ pod wp³ywem wieci
o klêsce powstania listopadowego i zdobyciu przez Rosjan Warszawy. Jak widaæ, jej punkt widzenia zbie¿ny by³ z oficjalnym stosunkiem kó³ dworskich,
które przecie¿ reprezentowa³a. Wród fragmentów wspomnieñ tematycznie
zwi¹zanych z polskoci¹ odnajdujemy te¿ nieliczne przyk³ady prezentuj¹ce jej
pozytywne nastawienie do Polaków, choæ nale¿y podkreliæ, i¿  w odró¿nieniu
od poprzednio przytoczonych tu faktów odnosz¹cych siê do moralnoci lub problemów politycznych  dotycz¹ one przede wszystkim osobistych kontaktów
i przyjani Smirnowej22. W Zapiskach odnotowujemy nazwisko starego magnackiego rodu Radziwi³³ów. Z t¹ lini¹ spokrewniona by³a Stefania (18091832), córka pu³kownika Dominika Radziwi³³a (17861813), która wysz³a za m¹¿ za Ludwika Wittgensteina (w³ac. Ludwig Adolf Friedrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn,
17991866), rosyjskiego arystokratê niemieckiego pochodzenia23. By³a ona
przyjació³k¹ Aleksandry Rosset z czasów nauki w Jekateryninskim Instytucie
21
22

À. Ïàíàåâà, op. cit., s. 165.
W. Laszczak, lady polskie w rosyjskiej literaturze kobiecej XIX wieku, [w:] Polsko-wschodnios³owiañskie stosunki kulturowe. W dziesi¹t¹ rocznicê mierci profesora Ryszarda £u¿nego, pod red. D. Piwowarskiej, E. Korpa³y-Kirszak, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 87.
23 S. Cat-Mackiewicz, Dom Radziwi³³ów, Universitas, Kraków 2012, s. 412.
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w Carskim Siole. Obie panie ³¹czy³a duchowa bliskoæ, zwierzenia, wspólnie
spêdzany czas. W memuarach Smirnowej poznajemy te¿ opowieæ o innej Polce
 Tekli Walentynowicz (18011873), znanej ze swej niezwyk³ej urody i bardzo
zaradnej w sprawach matrymonialnych, nadto ciesz¹cej siê licznymi koneksjami
i wp³ywami w krêgach dworskich. Doæ powiedzieæ, ¿e wiêzy ma³¿eñskie ³¹czy³y tê szlachciankê z ostatnim faworytem Katarzyny II, P³atonem Zubowem
(17671822), a o jej wzglêdy zabiega³ sam sekretarz stanu do spraw polskich
w Warszawie Miko³aj Nowosilcow24. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e w tym przypadku wypowiadanie przez Smirnow¹ pochlebnych s¹dów na temat Polek nie
wymaga³o od niej ani trudu, ani nie nosi³o znamion niesubordynacji z tego
wzglêdu, ¿e by³y one zwi¹zane z dworem i przejawia³y lojalnoæ, a nawet s³u¿alczoæ wzglêdem cesarza Rosji.
Zdecydowanie pozytywny wizerunek Polaka przedstawia w swoich Wspomnieniach Polina Annienkowa (Paulina Geuble, 18001876; Âîñïîìèíàíèÿ,
1888), Francuzka, córka napoleoñskiego genera³a, która, kieruj¹c siê mi³oci¹,
zdecydowa³a siê na ¿ycie u boku dekabrysty Iwana Annienkowa. Dziêki jej
opowieciom poznajemy Stanis³awa Leparskiego (17541837), Polaka z pochodzenia, który losy swe zwi¹za³ z Rosj¹, s³u¿¹c w armii rosyjskiej. Od 1826 r. by³
komendantem obozu na Syberii, w którym przebywali uczestnicy powstania dekabrystów25. Memuarystka ukazuje Leparskiego jako szlachetnego cz³owieka,
wietlan¹ postaæ opromieniaj¹c¹ sw¹ dobroci¹ szare dni trudnego obozowego
¿ycia. Mimo i¿ by³ w obozie przedstawicielem w³adzy carskiej, to jednak wykazywa³ siê swoistym liberalizmem w egzekwowaniu obozowych przepisów, kieruj¹c siê przede wszystkim szacunkiem do cz³owieka i jego potrzeb. Odznacza³
siê tak¿e szczególn¹ empati¹ i ¿yczliwoci¹ zarówno w stosunku do dekabrystów, jak i przyby³ych do nich ¿on, które  zgodnie z ówczesnym prawem26
 traci³y wszystkie dotychczasowe przywileje i godnoci przynale¿ne do ich
stanu. Komendant obozu wspiera³ kobiety w ich codziennym ¿yciu, pomaga³
w urz¹dzaniu mieszkañ, by³ wyrozumia³y i prostoduszny27. Swoj¹ postaw¹ ¿y24

Szerzej na ten temat pisa³am w artykule: Polonica w Zapiskach Aleksandry Osipowny
Smirnowej, Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura  Kultura  Jêzyk, pod red. B. Kodzisa,
Opole 2000, s. 916.
25 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, Wyd. Gutenberga, t. 9, Kraków 1930, s. 49.
26 Maria Wo³koñska w swoich memuarach prezentuje treæ zobowi¹zania, które musia³a podpisaæ ka¿da kobieta pod¹¿aj¹ca w lad za mê¿em na Syberiê. W myl tego dokumentu utraci ona
swój status, bêdzie traktowana tak jak ¿ona zes³añca, musi znosiæ wszystkie zwi¹zane z t¹ sytuacj¹
trudnoci, nie mog¹c liczyæ na pomoc i ochronê ze strony w³adz  por. Ì.Í. Âîëêîíñêàÿ,
Çàïèñêè, Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ, Ìîñêâà 1977, s. 33.
27 D. Ambroziak, Losy dekabrystów w wietle Wspomnieñ Poliny Annienkowej, Studia i Szkice
Slawistyczne, t. XI: Na pograniczu nauk i kultur. Tom powiêcony Profesorowi Bronis³awowi
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ciow¹ i otwartoci¹ na drugiego cz³owieka zjednywa³ sobie ¿yczliwoæ i sympatiê wiêniów. Dziêki temu mniej wa¿na stawa³a siê pe³niona przez niego funkcja,
a podstawow¹ wartoci¹ by³o zrozumienie i wspó³czucie dla niesprawiedliwie
osadzonych na syberyjskim zes³aniu. Tym samym Annienkowa sugeruje, ¿e
mo¿na staæ na stra¿y wartoci niezale¿nie od zajmowanego stanowiska, okolicznoci ¿yciowych, miejsca, narodowoci.
W Pamiêtniku (Çàïèñêè, 1904) innej memuarystki, Marii Wo³koñskiej
(18051863), ¿ony dekabrysty ksiêcia Sergieja Wo³koñskiego, towarzysz¹cej
mê¿owi podczas pobytu na zes³aniu, tak¿e spotykamy ¿yczliwie przedstawiony
obraz Polaka. By³ nim Micha³ Rukiewicz (17961841), szlachcic, by³y ¿o³nierz
walcz¹cy w armii napoleoñskiej, Filomata, a nastêpnie cz³onek Zwi¹zku Filaretów, który za udzia³ we wspó³pracuj¹cym z dekabrystami Towarzystwie Przyjació³ Wojskowych zosta³ aresztowany i skazany na mieræ. Wyrok ten nastêpnie
zamieniono na dziesiêæ lat katorgi. Karê odbywa³ w Irkucku, a póniej w Czycie
i tu, w rodowisku wiêniów-dekabrystów, spotka³a siê z nim Wo³koñska28.
Memuarystka wspomina go jako niezbyt urodziwego mê¿czyznê, za to bardzo
sympatycznego i z du¿ym poczuciem humoru. W jej pamiêci spotkanie z polskim zes³añcem zapisa³o siê w nastêpuj¹cy sposób:
Ïðèâåçëè è äâóõ ïîëÿêîâ, èç êîòîðûõ îäèí, Ðóêåâè÷, íàñ çàáàâëÿë ñâîèìè
ñàðìàòñêèìè âûõîäêàìè. Åäâà îí óñïåë âîéòè â îñòðîã ïðîòèâ äîìà
Àëåêñàíäðèíû, êàê ñòàë ó îãðàäû è ñ ñåíòèìåíòàëüíûì âèäîì è ñèëüíûì
ïîëüñêèì àêöåíòîì çàïåë ñòàðûé ôðàíöóçñêèé ðîìàíñ: Â ñòåíàõ ìðà÷íîé
áàøíè ìëàäîé êîðîëü òîñêóåò. Îí íå áûë íè ìîëîä, íè êðàñèâ, íè
ïðèâëåêàòåëåí; ýòà ïðåòåíçèÿ íà ôðàíöóçñêèé ðîìàíñ, ïðè íåçíàíèè ÿçûêà,
íàñ î÷åíü ïîçàáàâèëà29.

Ukazany przez Wo³koñsk¹ obraz sympatycznego Polaka wiadczy, ¿e Rukiewicz postrzegany by³ tu jako swój, czyli jeden z wiêniów, z którym dekabrystom i ich rodzinom przysz³o dzieliæ trudy zes³ania. Zachowanie tego oficera
kojarzy³o siê memuarystce ze znanym stereotypem Polaka-Sarmaty. Wydaje siê
jednak, i¿ ów sarmatyzm nie by³ przez ni¹ traktowany jak przywara, lecz  poprzez skontrastowanie ciê¿kich obozowych warunków z mentalnoci¹ i manierami
szlachcica piewaj¹cego nie na polsk¹, lecz na francusk¹ nutê  w przedstawicielu
Kodzisowi, pod red. M. Giej, T. Wielga, Wyd. Uniwersyteckie, Opole 2011, s. 15. Nazwisko Leparskiego pojawia siê równie¿ w Zapiskach M. Wo³koñskiej, jednak¿e autorka nie powiêca tej postaci zbyt wiele uwagi. Por.: Ì.Í. Âîëêîíñêàÿ, op. cit., s. 49.
28 Biogram M. Rukiewicza zob. w: Polski s³ownik biograficzny..., t. XXXVII, z. 2, s. 6871.
29 Ì.Í. Âîëêîíñêàÿ, op. cit., s. 57.
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ciemiê¿onego przez rosyjskiego imperatora polskiego narodu zobaczy³a wolê
przetrwania, niepodleg³oæ ducha.
Wród przedstawionych dziewiêtnastowiecznych wspomnieñ pisanych przez
kobiety przewa¿aj¹ pozytywne opinie na temat Polaków, wiadcz¹ce o ich propolskich sympatiach. Do tego grona nale¿¹ zarówno dekabrystki: P. Annienkowa
i M. Wo³koñska, które sw¹ przychylnoæ dla Polaków budowa³y dziêki dobrym
wzajemnym kontaktom opartym na szacunku i podobieñstwie losów ludzi przeladowanych, jak te¿ A. Panajewa i A. Kern, nale¿¹ce do ówczesnych rosyjskich
elit intelektualnych, arystokratycznych. W tych rodowiskach niezmienn¹ popularnoci¹ i uznaniem cieszy³ A. Mickiewicz, podbijaj¹cy serca myl¹cej czêci
spo³eczeñstwa rosyjskiego nie tylko niekwestionowanymi walorami swojej bogatej w ró¿norakie talenty natury, ale te¿ osobowoci¹ poety-wygnañca, romantycznego tu³acza z idea³ami wolnoci w sercu. Literatura wspomnieniowa pokazuje te¿, i¿ w krêgach rosyjskich elit intelektualnych zdecydowanie nieprzychylnie
odnoszono siê do Tadeusza Bu³haryna, którego kontrowersyjna dzia³alnoæ
wzbudza³a niechêæ, a nawet wrogoæ. Negatywny stosunek do Polaków i tzw.
kwestii polskiej obserwujemy natomiast w wypowiedziach A. Smirnowej, której
opinie zgodne s¹ z oficjalnymi pogl¹dami krêgów dworskich.
Ðåçþìå
Ìèöêåâè÷ è äðóãèå ïîëÿêè â âîñïîìèíàíèÿõ ðóññêèõ ìåìóàðèñòîê XIX âåêà
Ðóññêàÿ æåíñêàÿ ìåìóàðèñòèêà XIX â. ïðèíîñèò ìíîãî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ, ñâÿçàííûõ
ñ ïîëüñêî-ðóññêèìè ëèòåðàòóðíûìè îòíîøåíèÿ. Âîñïîìèíàíèÿ À. Êåðí è À. Ïàíàåâîé
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñðåäè òîãäàøíåé ëèòåðàòóðíîé ýëèòû À. Ìèöêåâè÷ ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì
ïðèçíàíèåì, à åãî ïðîèçâåäåíèÿ ñ÷èòàëèñü ñèìâîëîì íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé
áîðüáû. Êðîìå òîãî, ðóññêèå èçäàòåëè è ðåäàêòîðû æóðíàëîâ çàíèìàëèñü ïîïóëÿðèçàöèåé
òâîð÷åñòâà ýòîãî ïîëüñêîãî ïîýòà, çàêàçûâàÿ ïåðåâîäû åãî ñòèõîòâîðåíèé (àâòîðàìè áûëè,
íàïðèìåð, Ç. Ñåðàêîâñêèé, Â. Ùàñòíûé) è ïå÷àòàÿ èõ â ëèòåðàòóðíûõ æóðíàëàõ.
Äîáðîæåëàòåëüíî î äðóãèõ ïîëÿêàõ (Ñ. Ëåïàðñêèé, Ì. Ðóêåâè÷) ïèñàëè òàêæå äåêàáðèñòêè,
Ï. Àííåíêîâà è Ì. Âîëêîíñêàÿ, êîòîðûå âìåñòå ñ íèìè ïðåáûâàëè íà ññûëêå â Ñèáèðè.
Â òåêñòàõ ìåìóàðèñòîê ïîÿâëÿþòñÿ è îòðèöàòåëüíîå ìíåíèÿ íà òåìó ïîëÿêîâ. Ýòè
âûñêàçûâàíèÿ êàñàþòñÿ, íàïðèìåð, Ô. Áóëãàðèíà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî âûçûâàëà
âðàæäåáíîñòü ñðåäè ðóññêîé ëèòåðàòóðíîé ýëèòû. Íåäîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå
ê ïîëÿêàì è ïîëüñêîé òåìå çàìå÷àåì òàêæå â âîñïîìèíàíèÿõ À. Ñìèðíîâîé, êîòîðàÿ ïî
ýòîìó âîïðîñó ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ ïðèäâîðíûõ êðóãîâ.
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Summary
Mickiewicz and other Poles through the eyes of the nineteenth century
Russian women memoirists
The nineteenth century Russian women memoirism presents a valuable source of information
concerning Polish-Russian literary relationships. A. Kern and A. Panaevas memoirs justify that
A. Mickiewicz was a well-known and appreciated poet in Russia and his works were perceived by
Russian literary elites as a symbol of struggle for national liberation. Russian publishers and
editors of literary magazines played a crucial role in the popularization of Mickiewiczs literary
output. His poems, translated into Russian by Z. Sierakowski or W. Szczastny, often appeared in
Russian literary magazines. Russian Decembrist writers (P. Annenkova and M. Volkonska) in
their memoirs written in the Siberian exile presented in the most favourable light Poles
(S. Leparski and M. Rukiewicz) who were also exiled to Siberia. But, on the other hand, in
T. Bulharins memoirs, whose controversial activity was condemned by Russian intellectual elites,
as well as in A. Smirnovas opinion, which represented the official line of the Russian aristocracy,
we find negative images of Poles and the Polish question.
Key words:

nineteenth century memoirism, Mickiewicz, Polish question, woman, literary
relationships.
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Poeci i Ró¿a: wiersze polskich poetów
w t³umaczeniu Rozy Alimpijewej jako ilustracja
koncepcji przek³adu wo/man
Pisaæ o t³umaczeniu poezji nie jest rzecz¹ ³atw¹, podobnie jak nie jest ³atwo
sam¹ poezjê t³umaczyæ. Przek³ad tak obszernego i zró¿nicowanego pod wzglêdem formy gatunku literackiego wymyka siê z wszelkich ram, jakie próbujemy
mu narzuciæ. Dlatego te¿ w niniejszej publikacji przyjmiemy jako wiod¹c¹ koncepcjê wysuniêt¹ przez przedstawicieli szko³y polisystemowego nurtu translatorycznego  Itamara Ben-Zohara i Gedeona Toury. Opowiadali siê oni za priorytetowoci¹ badañ umiejscowienia t³umaczonego tekstu w innym kontekcie
socjokulturowym, a nie jego ekwiwalencji, jak te¿ za zastosowaniem metody
opisowej, a nie oceny w analizie porównawczej orygina³u i przek³adu1.
Ka¿dy akt komunikacji pomiêdzy poet¹ a potencjalnym odbiorc¹ ma charakter indywidualny, subiektywny. Recepcja przekazu autorskiego poety odbywa
siê przez pryzmat baga¿u afektywno-kognitywnego odbiorcy, a tak¿e czynników
o charakterze niestabilnym, chwilowym, zmiennym nawet w przypadku tego
samego odbiorcy: jego aktualnego stanu psychofizycznego, nastroju, oddzia³ywania rodowiska zewnêtrznego itp. St¹d wniosek, ¿e pomiêdzy wyjciowym
zamierzonym przekazem poetyckim autora wiersza a docelowym, odebranym
przez odbiorcê, kompleksem afektywno-informacyjnym mog¹ zaistnieæ znaczne
ró¿nice. Co wiêcej, recepcja tego samego utworu przez ró¿ne osoby mo¿e znacznie ró¿niæ siê nie tylko od zamierzeñ autora, ale tak¿e pomiêdzy poszczególnymi
odbiorcami.
Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku ingerencji t³umacza. W procesie przek³adu jest on odbiorc¹ prymarnym, translatorem-filtrem,
jak te¿ nadawc¹ finalnym, wspó³pracuj¹cym bezporednio z odbiorc¹ finalnym
 w³aciwym adresatem tekstu poetyckiego. Na filtr recepcyjny odbiorcy finalnego
1

I. Even-Zohar, Polisystem Theory, Poetics Today 1979/1980, nr 1, s. 287310; G. Toury,
Descriptive Translation Studies and beyond, Amsterdam  Philadelphia 1995.
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nak³ada siê wiêc kolejny element zniekszta³caj¹cy przekaz pierwotny. Ingerencja
t³umacza poezji w tekst orygina³u jest zawsze na tyle znaczna, ¿e zasadne jest
u¿ycie w odniesieniu do niego pojêcia autor przek³adu, bardziej w³aciwego
ni¿ t³umacz  bior¹c pod uwagê rolê t³umacza w procesie przek³adu tekstów
nieliterackich, a nawet prozy o charakterze bardziej informacyjno-kognitywnym
ni¿ afektywno-emocjonalnym. Myl tê trafnie wyrazi³ Maksim Rylski, twierdz¹c, ¿e nie ma przek³adów bez ofiar2.
Przek³ad poezji na jêzyk czytelnika jest jednak najczêciej jedyn¹ mo¿liwoci¹ dla odbiorców niew³adaj¹cych jêzykiem orygina³u. T³umaczenie utworów
literackich to jeden z najwa¿niejszych elementów wzajemnego poznania kultur
i mentalnoci spo³eczeñstw ¿yj¹cych i funkcjonuj¹cych zarówno daleko od siebie, jak i po s¹siedzku. Szczególnie du¿ym zainteresowaniem odbiorców, a w konsekwencji równie¿ t³umaczy ciesz¹ siê utwory literackie pochodz¹ce z najbli¿szych
czytelnikom krajów i kultur. Dlatego te¿ polska literatura i poezja od dawna jest
znana czytelnikom rosyjskojêzycznym dziêki dzia³alnoci t³umaczy. Nale¿y do
nich Roza Alimpijewa.
Profesor Roza Alimpijewa, pracownik naukowy Ba³tyckiego Uniwersytetu
Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, jêzykoznawca, historyk
jêzyków s³owiañskich i translatolog, jest postaci¹ doskonale znan¹ w polskim
rodowisku rusycystycznym. Od lat siedemdziesi¹tych XX wieku, czyli od samego pocz¹tku, czynnie uczestniczy we wspó³pracy uniwersytetu w Kaliningradzie z Uniwersytetem Warmiñsko-Mazurskim (dawniej: Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna) w Olsztynie. Pokolenia olsztyñskich studentów-rusycystów podczas
praktyk jêzykowych w Kaliningradzie s³ucha³y wyk³adów profesor Alimpijewej
na temat jêzyka i kultury rosyjskiej. Wspominaj¹ je jako jedne z najciekawszych
zajêæ nie tylko ze wzglêdu na interesuj¹c¹ treæ wyk³adów, ale tak¿e na osobowoæ Pani Profesor, która nawet na podstawie tych kilku spotkañ zosta³a zapamiêtana jako osoba o szerokiej wiedzy i horyzontach mylowych. W bezporednich rozmowach ze studentami Roza Alimpijewa da³a siê poznaæ jako osoba
niezwykle ¿yczliwa wobec m³odych ludzi, którzy zdecydowali siê studiowaæ
jêzyk i kulturê jej ojczystego kraju.
Profesor Walenty Pi³at z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, równie¿ od
samego pocz¹tku zaanga¿owany we wspó³pracê z Uniwersytetem Kaliningradzkim, pisze o Alimpijewej: znalaz³a w naszej poezji co bliskiego swojej duszy,
dostrzeg³a w niej jakie wy¿sze jakoci uniwersalne, sta³a siê profesjonallnym
2

Ì.Ô. Ðûëüñêèé, Ïîýçèÿ À. Ìèöêåâè÷à, Àêàäåìèÿ 1956, s. 36.
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znawc¹ naszej literatury. [...] Ale wszystkiego tego by³oby za ma³o, gdyby nie
Jej entuzjazm, jaki wrêcz euforyczny stosunek do polskiej kultury3.
Zainteresowanie Alimpijewej jêzykiem i kultur¹ Polski zaowocowa³o cyklem t³umaczeñ wierszy polskich poetów na jêzyk rosyjski. S¹ wród nich twórcy znani tak¿e w Rosji: Adam Mickiewicz, Juliusz S³owacki, Adam Asnyk,
Leopold Staff, Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Czes³aw Mi³osz, Jaros³aw Iwaszkiewicz. S¹ równie¿ wiersze autorów, których Alimpijewa zna³a i zna osobicie,
których wiersze zdecydowa³a siê przet³umaczyæ nie tylko po to, aby udostêpniæ
je odbiorcy rosyjskojêzycznemu, ale tak¿e z przyczyn subiektywnych, z potrzeby serca: Walentego Pi³ata i Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego. T³umaczenia te
jawi¹ siê jako o tyle ciekawe, ¿e s¹ wzbogacone o zasób informacji nadtranslatorycznej zwi¹zanej z osobistym kontaktem t³umacza z autorem.
Przekaz poetów, których twórczoæ jest ogólnie znana, wielokrotnie by³a
i bywa przedmiotem dyskusji i interpretacji, dociera do odbiorcy w postaci
czystej, wolnej od informacji niepochodz¹cej z t³umaczonego tekstu. Wp³yw
bezporedniego kontaktu pomiêdzy autorem orygina³u a autorem przek³adu
mo¿e uzupe³niæ translat o wartoci, które t³umacz odbiera i konceptualizuje poza
procesem t³umaczenia: wra¿enia wzrokowe, s³uchowe, subiektywny odbiór i odczucia odnosz¹ce siê do samej osoby autora, a nie dzie³a. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje natomiast pytanie, czy fakt ten wzbogaca przek³ad, umo¿liwiaj¹c jego odbiorcy recepcjê translatu na poziomie zbli¿onym do poziomu t³umacza, a nie
czytelnika, czy te¿ przeciwnie  zniekszta³ca go, powoduj¹c, ¿e odbiór przek³adu w znacznym stopniu odbiega od recepcji orygina³u jako takiego. Uwa¿amy,
¿e odpowied zas³uguje na odrêbne, szersze potraktowanie, dlatego te¿ w niniejszej publikacji skoncentrujemy siê na klasycznych t³umaczeniach, gdzie autor
przek³adu ma do czynienia wy³¹cznie z tekstem orygina³u.
Roza Alimpijewa pocz¹tkowo pozna³a poezjê polsk¹ w przek³adach na jêzyk rosyjski. Aby w pe³ni odkryæ jej wartoæ, opanowa³a jêzyk polski, w dodatku na bardzo wysokim poziomie. Czy to oznacza, ¿e Alimpijewa poddaje
w w¹tpliwoæ kompetencjê translatoryczn¹ t³umacza tekstu poetyckiego? Naszym zdaniem i tak, i nie. Zdaj¹c sobie sprawê z obecnoci wp³ywu t³umacza
w translacie, decyduje siê na usuniêcie tego filtru i recepcjê poezji polskiej
z punktu widzenia odbiorcy orygina³u. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Alimpijewa
jest nie tylko odbiorc¹-czytelnikiem, ale tak¿e jêzykoznawc¹, literaturoznawc¹
i kulturologiem. Aby maksymalnie zbli¿yæ siê do pozycji odbiorcy-Polaka, stara³a
3

W. Pi³at, By kamienie mog³y zap³akaæ, [w:] A. Mickiewicz, Ñëûøó æèçíè çîâ: Ñòèõè
â ïåð. ñ ïîëü. Ð. Â. Àëèìïèåâîé, ßíòàðíûé ñêàç, Êàëèíèíãðàä 1998, s. 910.
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siê poznaæ jego mentalnoæ i rodowisko kulturowo-emocjonalne. Niezwykle
bogate oficjalne, robocze i prywatne kontakty z olsztyñskim rodowiskiem rusycystów umo¿liwi³y t³umaczce osi¹gniêcie tego poziomu recepcji. Walenty Pi³at
i W³adimir Griesznych wspominaj¹ dyskusje, prowadzone z udzia³em Alimpijewej, na temat przek³adów poezji polskiej dokonanych przez innych t³umaczy,
jak te¿ przez sam¹ Alimpijew¹. By³y to rozmowy niezwykle konstruktywne,
niemniej jednak pe³ne kontrowersji4.
Dlaczego wiêc Alimpijewa decyduje siê sama t³umaczyæ poezjê polsk¹ na
jêzyk rosyjski? Pi³at zauwa¿a, ¿e to nie negacja wobec wczeniejszych przek³adów, to przede wszystkim wiara w to, ¿e mo¿na jeszcze lepiej, to d¹¿enie do
doskona³oci i idea³u. To jednoczenie chêæ powiedzenia czego od siebie,
wreszcie, to przejaw wspomnianej ju¿ wczeniej fascynacji polsk¹ poezj¹5.
Alimpijewa wychodzi z za³o¿enia, ¿e kolejny przek³ad, kolejna interpretacja
umo¿liwia czytelnikowi bardziej obiektywny odbiór orygina³u. Paradoksalnie,
porównuj¹c kolejne przek³ady-filtry, czytelnik ma mo¿liwoæ bardziej obiektywnego wyekscerpowania z nich tego, co jest elementem autorskiego przes³ania
poety-autora orygina³u, ni¿ w przypadku lektury tylko jednego, wybranego przek³adu. Ró¿nice w przek³adzie u poszczególnych t³umaczy odbiorca ³atwo wychwytuje i eliminuje jako element obcy orygina³owi, pochodz¹cy od t³umacza.
Dlatego te¿ propozycja Alimpijewej nie jest polemik¹ z autorami ju¿ istniej¹cych,
a tak¿e przysz³ych przek³adów poezji polskiej, ale w³¹czeniem siê w jeden wspólny nurt prowadz¹cy czytelnika przek³adu do autora orygina³u i jego przes³ania.
Pi³at trafnie stwierdza, ¿e trzeba te¿ byæ w jakim sensie poet¹, by zrozumieæ do koñca zamierzenia t³umaczonego poety6. Alimpijewa jest poetk¹, wyda³a w roku 2007 zbiór w³asnych wierszy i przek³adów poezji polskiej È âñåòàêè ëþáîâü..., niezwykle wysoko oceniony przez literaturoznawcê i krytyka
literackiego W³adimira Griesznycha. Wiersze Alimpijewej powsta³y pod wp³ywem wa¿nych wydarzeñ o charakterze osobistym. Przedstawiaj¹ wiat widziany
przez pryzmat uczuæ, przy czym autorka zdaje sobie sprawê z ich zmiennoci,
przemijalnoci, nieuniknionej ci¹g³ej konfrontacji z tym, co przynosi los. Takie
podejcie do zagadnienia tworzenia i recepcji poezji ma niew¹tpliwie wp³yw na
wybór autorów, których wiersze Alimpijewa t³umaczy. Mickiewicz, S³owacki,
Asnyk, Staff, Ga³czyñski w swojej poezji prezentuj¹ wysoki poziom recepcji
4 Ibidem, s. 10; Â. Ãðåøíûõ, Ëèðè÷åñêèé ïóòè ëþáâè: òàëàíò ïîýòà è ïåðåâîä÷èêà,
[w:] Ð. Àëèìïèåâà, È âñå-òàêè ëþáîâü..., Èçäàòåëüñâî ÊÃÓ èì. È. Êàíòà, Êàëèíèíãðàä 2007,
s. 56.
5 W. Pi³at, op. cit., s. 11.
6 Ibidem.
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wiata przez pryzmat subiektywnych odczuæ, wielop³aszczyznowoæ zmys³owego i pozazmys³owego postrzegania otoczenia.
Na jeszcze jeden element, dziêki któremu t³umaczenia (i wiersze) Alimpijewej s¹ odbierane jako w pe³ni poetyckie dzie³a literackie, zwraca uwagê Griesznych we wstêpie do tomiku wierszy i t³umaczeñ jej autorstwa. Alimpijewa,
chocia¿ to stwierdzenie brzmi paradoksalnie, doskonale w³ada jêzykiem ojczystym7. Znajomoæ jêzyka ojczystego jako jednego z jêzyków funkcjonuj¹cych
w procesie przek³adu to czynnik, o którym niejednokrotnie zapominamy w rozwa¿aniach teoretycznych, jak te¿ w praktyce, dobieraj¹c t³umacza, który ma
wykonaæ w pe³ni profesjonalny przek³ad. Oba jêzyki, orygina³u i przek³adu, to
równorzêdne narzêdzia, którymi t³umacz musi pos³ugiwaæ siê w pe³ni sprawnie.
Native-speaker jêzyka nie gwarantuje prawid³owej recepcji tekstu, szczególnie
jeli jest to tekst specjalistyczny, wymagaj¹cy znajomoci okrelonego subjêzyka lub te¿ okrelonego, wysokiego i wielop³aszczyznowego poziomu percepcji,
jak to ma miejsce w przypadku poezji. Dla przeciêtnego Polaka polski subjêzyk
prawny, techniczny czy slang wiêzienny to jêzyki obce, których musz¹ siê nauczyæ, aby biegle siê nimi pos³ugiwaæ. Dla niektórych odbiorców takim obcym jêzykiem jest jêzyk tekstów poetyckich stworzonych w ich ojczystym
jêzyku. Alimpijewa, jak podkreli³ Griesznych, jêzykiem poezji w³ada na poziomie doskona³ym  zdaje sobie sprawê z kompetencji recepcyjnej odbiorców
i stara siê, aby jej teksty by³y dla nich dostêpne i zrozumia³e. Nie s¹ to t³umaczenia przearchaizowane czy te¿ przeci¹¿one zbytnim bogactwem dobranych epitetów b¹d metafor. Alimpijewa nie stawia siê jako autor na pozycji wy¿szej ni¿
czytelnik, który z za³o¿enia nie bêdzie potrafi³ w pe³ni odebraæ i zrozumieæ
przekazu artystycznego. Nie chwali siê tym, ¿e w³ada jêzykiem w stopniu
o wiele bardziej bieg³ym. Nie stara siê uczyæ odbiorcy-czytelnika obcego jêzyka poezji. Jej wiersze i t³umaczenia zwracaj¹ uwagê oszczêdnoci¹ i trafnoci¹
doboru rodków leksykalnych i stylistycznych, dziêki czemu nawet niezbyt obeznany z poezj¹ odbiorca jest w stanie je zrozumieæ i, co równie wa¿ne, nie zraziæ
siê do dalszego obcowania ze wiatem poezji.
Jako przyk³ad t³umaczenia poezji polskiej autorstwa Rozy Alimpijewej wybralimy wiersz Adama Mickiewicza Stepy Akermañskie. Wybór jest nieprzypadkowy,
poniewa¿ Mickiewicz i jego sonety s¹ od dawna obiektem zainteresowania t³umaczy,
doczeka³y siê zatem wielu przek³adów na jêzyk rosyjski. Ich autorami s¹ znani rosyjscy poeci oraz t³umacze: I. I. Koz³ow, N. W. Berg, W. G. Benediktow, G. I. Danilewskij, S. F. Durow, A. P. Ko³tonowskij, K. D. Balmont, W. J. Briusow, M. A. Zienkiewicz, S. I. Kirsanow, W. W. Lewik i inni . Poni¿ej przedstawiamy orygina³ i przek³ad.
7

Â. Ãðåøíûõ, op. cit., s. 6.
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Stepy Akermañskie

Àêêåðìàíñêèå ñòåïè

Wp³yn¹³em na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza siê w zielonoæ i jak ³ódka brodzi,
ród fali ³¹k szumi¹cych, ród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Âòîðãàþñü áóäòî áû â áåñêðàéíîñòü îêåàíà,
Ìîé âîç-ëàäüÿ êîëûøåòñÿ ìåæ òðàâ,
Òî èñ÷åçàÿ â èõ ñòåïíûõ âîëíàõ,
Òî, âñïëûâ, ìèíóåò îñòðîâà áóðüÿíà.

Ju¿ mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzê w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek
³odzi;
Tam z dala b³yszczy ob³ok  tam jutrzenka
wschodzi;
To b³yszczy Dniestr, to wesz³a lampa Akermanu.

Ìðàê... Íå âèäàòü óæ äðåâíåãî êóðãàíà.
Íî ñâåòèò ïóòåâîäíàÿ çâåçäà.

Stójmy!  jak cicho!  s³yszê ci¹gn¹ce ¿urawie,
Których by nie docig³y renice soko³a;
S³yszê, kêdy siê motyl ko³ysa na trawie,

Â òèøè ïðîòÿæíûé æóðàâëèíûé êðèê.
Ïðîíèçûâàåò òüìó îðëèíûé âçãëÿä.
Çäåñü, ðÿäîì, ìîòûëåê â òðàâå ïðèíèê,

Kêdy w¹¿ lisk¹ piersi¹ dotyka siê zio³a.
W takiej ciszy  tak ucho natê¿am ciekawie,
¯e s³ysza³bym g³os z Litwy.  Jedmy, nikt nie
wo³a.

Êîãäà, ñêîëüçÿ, ê íåé óæ ïðèëüíóòü áûë ðàä.
Ñëóõ íàïðÿæåí, ìå÷òû âî òüìå ïàðÿò...
Âåäü ýòî ãëàñ Ëèòâû? Íåò, òðàâû
ãîâîðÿò...

Íî òàì, âäàëè, íå çîðüêà ëè âçîøëà?
Íåò, ýòî áëåñê Äíåñòðà, áëåñê ëàìïû
Àêåðìàíà.

Na pocz¹tku nale¿y zaznaczyæ, ¿e w komentarzach i recenzjach t³umaczenie
Alimpijewej jest okrelane jako mo¿liwie idealne, a sama poetka doskonale
zrozumia³a sens poetyckich przes³añ Mickiewicza8. Idealny przek³ad jest jednak rozumiany nie jako przek³ad ho³duj¹cy zasadzie ekwiwalencji formalnej czy
te¿ dynamicznej, a taki, w którym t³umacz stara siê najpierw zdekodowaæ,
a nastêpnie odtworzyæ obrazy poetyckie autora wiersza z mo¿liwie jak najdok³adniejszym zachowaniem systemu wersyfikacyjnego orygina³u.
Wielop³aszczyznowoæ Mickiewiczowskiego postrzegania rzeczywistoci
jest realizowana przez obrazy  przestrzeni realnej i oceanu, który nak³ada siê na
jej obraz i powiela go, czyni¹c równoczenie nierzeczywistym i pozazmys³owym. Alimpijewa zastêpuje w przek³adzie oksymoron suchy ocean porównaniem áóäòî áû, k³ad¹c akcent na uwypuklenie samego obrazu oceanu. U Mickiewicza wóz jest porównany do ³odzi (jak ³ódka), przy czym oba te elementy
znajduj¹ siê w przestrzeni komunikacyjnej wiersza nie obok siebie, a w znacznej
odleg³oci. Alimpijewa umieszcza je w bezporednim s¹siedztwie (âîç-ëàäüÿ),
maksymalnie redukuj¹c porównanie do jednolitego obrazu pojazdu, który przemieszcza siê zarówno po realnym l¹dzie, jak i po fantastycznym oceanie.
8

W. Pi³at, op. cit., s. 11; Â. Ãðåøíûõ, op. cit., s. 6.
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W oryginale autor stosuje w opisie subiektywnych odczuæ formê pierwszej
osoby liczby pojedynczej czasowników: Wp³yn¹³em; Patrzê w niebo, gwiazd
szukam; s³yszê ci¹gn¹ce ¿urawie; S³yszê, kêdy siê motyl ko³ysa na trawie; ucho
natê¿am ciekawie; S³ysza³bym g³os z Litwy. T³umaczka tylko w jednym przypadku zachowuje formê gramatyczn¹ orygina³u (Wp³yn¹³em / Âòîðãàþñü).
Pozosta³e bezporednie wskazania na odczucia autora zastêpuje ich bezosobowym opisem: Íî ñâåòèò ïóòåâîäíàÿ çâåçäà; Â òèøè ïðîòÿæíûé
æóðàâëèíûé êðèê; ìîòûëåê â òðàâå ïðèíèê; Ñëóõ íàïðÿæåí; Âåäü ýòî ãëàñ
Ëèòâû. Nie umniejsza to, naszym zdaniem, subiektywnoci opisu, a jedynie
jest konsekwencj¹ wprowadzenia w pierwszym wersie elementu bezkresnoci.
Autor u Alimpijewej czuje siê na tyle ma³y w porównaniu z otaczaj¹c¹ go
przestrzeni¹, ¿e swoje odczucia wyra¿a poprzez obiektywny opis obserwacji
i wra¿eñ, a nie przez ich subiektywizacjê. Subiektywnoæ orygina³u zosta³a jednak zachowana w postaci nienaruszonych w przek³adzie elementów realno-fantastycznych.
Mickiewicz na pocz¹tku wiersza zaczyna podró¿, koniec utworu nie jest
natomiast jej zakoñczeniem. Stepy Akermañskie s¹ jedynie przystankiem, chwilow¹ zadum¹. Poeta zatrzymuje siê na chwilê, patrzy, s³ucha  i decyduje: Jedmy, nikt nie wo³a. W przek³adzie, naszym zdaniem, ten element przekazu zosta³
pominiêty. Mickiewicz-emigrant, który gotów by³by przerwaæ sw¹ podró¿ i wróciæ, jeli tylko us³ysza³by g³os z Litwy, u Alimpijewej nie kontynuuje podró¿y,
a dalej ws³uchuje siê w odg³osy otaczaj¹cej go przyrody: Íåò, òðàâû
ãîâîðÿò... Byæ mo¿e taki wybór jest konsekwencj¹ tego, ¿e w wiadomoci
odbiorcy polskiego jest zakodowany stereotyp Mickiewicza-Wiecznego Tu³acza,
têskni¹cego za utracon¹ ojczyzn¹ i wyra¿aj¹cego to uczucie w swoich utworach.
Alimpijewa nie uznaje za stosowne wysuwania tego aspektu na plan pierwszy
(element podró¿y zosta³, zgodnie z przes³aniem orygina³u, uwzglêdniony na pocz¹tku utworu), a skupia siê na odczuciach Mickiewicza-obserwatora i s³uchacza, Mickiewicza-romantyka w rozumieniu rosyjskim, a nie polskim (bez elementu narodowowyzwoleñczego czy te¿ emigracyjnego). Uwa¿amy, ¿e z punktu
widzenia odbiorcy rosyjskojêzycznego jest to decyzja trafna, gdy¿ zostaje on
odes³any do bliskich sobie, znanych z literatury rodzimej skojarzeñ i obrazów.
Podsumowuj¹c, Roza Alimpijewa wprowadza do wiadomoci czytelnika
rosyjskiego wersjê Stepów Akermañskich blisk¹ autorskiemu przes³aniu orygina³u,
uwzglêdniaj¹c¹ potencja³ recepcyjny odbiorcy, oparty na przynale¿noci do innego krêgu kulturowo-mentalnego. Wybór translatorski t³umaczki jest niew¹tpliwie
trafny, poniewa¿ jego celem jest doprowadzenie odbiorcy do wiata autora orygina³u, a nie ukazanie go przez pryzmat recepcji t³umacza. A je¿eli przewodnikiem
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na tej drodze jest doskona³y znawca jêzyka, poetka, osoba wra¿liwa na potrzeby
odbiorcy, to samemu odbiorcy nie pozostaje nic innego, jak tylko odkryæ realny
i fantastyczny wiat poezji Mickiewicza z jej pomoc¹.
Ðåçþìå
Ïîýòû è Ðîçà: Ñòèõè ïîëüñêèõ ïîýòîâ â ïåðåâîäå Ðîçû Àëèìïèåâîé
Ðîçà Âàñèëüåâíà Àëèìïèåâà, ïðîôåññîð Áàëòèéñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì.
È. Êàíòà â Êàëèíèíãðàäå, ÿçûêîâåä, ïîýò è ïåðåâîä÷èê, ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ïåðåâîäîâ íà
ðóññêèé ÿçûê ñòèõîòâîðåíèé ïîëüñêèõ ïîýòîâ, â òîì ÷èñäå: Àäàìà Ìèöêåâè÷à, Þëèóøà
Ñëîâàöêîãî, Àäàìà Àñíûêà, Ëåîïîëüäà Ñòàôôà, Áîëåñëàâà Ëåñüìÿíà, ßðîñëàâà
Èâàøêåâè÷à, âïëîòü äî òâîð÷åñòâà ïîýòîâ, ñ êîòîðûìè îíà ëè÷íî çíàêîìà  Âàëåíòû Ïèëàòà
è Êøèøòîôà Äàðèóøà Øàòðàâñêîãî. Àëèìïèåâà  îäíà èç íåìíîãî÷èñëåííûõ æåíùèí
ñðåäè ïåðåâîä÷èêîâ ïîëüñêîé ïîýçèè. Åå ïåðåâîäû íå òîëüêî ñïîñîáñòâóþò áîëåå
ïîäðîáíîìó îçíàêîìëåíèþ ðóññêîÿçû÷íîãî ÷èòàòåëÿ ñ ïîëüñêîé êóëüòóðîé, ìåíòàëèòåòîì,
íî òàêæå ÿâëÿþòñÿ îòëè÷íûì ïðèìåðîì ñî÷åòàíèÿ æåíñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ ñ ïîýòè÷åñêèìè
îáðàçàìè, ñîçäàííûìè àâòîðàìè ñòèõîâ-ïîäëèííèêîâ.

Summary
Poets and Rose: Polish poems translated into Russian by Rosa Alimpieva
Rosa Alimpieva, professor of Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad, is
known in Poland as a linguist, specialist in history of the Russian language and TS, but also as
a great popularize of a Polish poetry and culture in Russia, especially in Kaliningrad Oblast. She
translated into Polish from Russian selectes masterpieces of Polish poetry: poems of Adam Mickiewicz, Juliusz S³owacki, Adam Asnyk, Leopold Staff, Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Czes³aw
Mi³osz, Jaros³aw Iwaszkiewicz. She decided also to translate into Russian some poems of her
Polish friends Walenty Pi³at and Krzysztof Dariusz Szatrawski. The translation has been acknowledged by Polish writers as very accurate and , but we think that the world of Polish poets
(especially Mickiewicz) in Alimpievas translation is especially close to perception competence of
the Russian reader.
Key words: cultural and linguistic norms, literal translation, poetry, translation strategy, translation studies,
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Wschodnie kontakty Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich
(Lwów  Wilno  Bia³owie¿a)
Biografie Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich, urodzonych w ostatnim æwieræwieczu XIX wieku na Warmii w Barczewie, zwi¹zane s¹ m.in. z przedwojennym
Lwowem i Wilnem. Dzia³alnoæ braci w wymienionych orodkach trwale wpisa³a siê w historyczno-kulturowy obraz tych miast. Warto wspomnieæ tak¿e
o rekreacyjnych pobytach Feliksa w Bia³owie¿y pod koniec lat 30. XX wieku,
które sta³y siê inspiracj¹ do stworzenia kilku wa¿nych dzie³ muzycznych.
Feliks Nowowiejski (18771946)1 nale¿y do grona wybitnych polskich
kompozytorów, zw³aszcza na gruncie muzyki chóralnej i organowej. Zas³yn¹³
jako wirtuoz gry na organach, dyrygent, pedagog, animator ¿ycia muzycznego.
Przyczyni³ siê równie¿ do rozwoju amatorskiego ruchu piewaczego w ca³ym
kraju. To tak¿e dzia³acz spo³eczny i patriota, twórca s³ynnej Roty do s³ów Marii
Konopnickiej, propagator polskoci podczas akcji plebiscytowej na rzecz przy³¹czenia Warmii, Mazur i Powila do Polski w 1920 r.
Niewiele m³odszy Rudolf Nowowiejski (18791963)2, sporód licznego
rodzeñstwa najbli¿szy Feliksowi, by³ teologiem, do 1925 r. ksiêdzem katolickim,
misjonarzem, podró¿nikiem i dzia³aczem spo³eczno-narodowym, filologiem klasycznym, pedagogiem, poet¹, autorem t³umaczeñ na jêzyk niemiecki i ³aciñski
wielu wybitnych dzie³ poezji polskiej, m.in. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. S³owackiego, A. Asnyka, J. Kasprowicza. Podobnie jak Feliks by³
utalentowany i kszta³cony muzycznie, gra³ na kilku instrumentach i komponowa³
pieni.

1 Zob. J. Tatarska, Nowowiejski Feliks, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Czêæ biograficzna: NPa, pod red. E. Dziêbowskiej, Kraków 2002, s. 118122.
2 Zob. T. Oracki, Nowowiejski Rudolf, [w:] S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila
XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 233234.
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Lwów
Kontakty ze Lwowem na pocz¹tku XX wieku zainicjowa³ Rudolf. Miasto
od pierwszego rozbioru Polski pozostawa³o pod rz¹dami Austrii, a jego ówczesna nazwa administracyjna to Lemberg. Stolica Galicji by³a wówczas jednym
z wa¿niejszych orodków kultury i nauki polskiej. Funkcjonowa³y tu znakomite
uczelnie: Uniwersytet Lwowski, znany póniej jako Uniwersytet Jana Kazimierza  jedna z najstarszych szkó³ wy¿szych w Europie Wschodniej oraz Politechnika Lwowska. Istotne znaczenie dla rozwoju kultury mia³y: Teatr Wielki,
Lwowska Galeria Sztuki i Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne. Ludnoæ miasta
cechowa³a wielokulturowoæ. Poza Polakami Lwów zamieszkiwa³o wiele innych
narodowoci, m.in. ¯ydzi, Ukraiñcy, Rosjanie, Niemcy, Czesi, Ormianie.
Jednym z najwczeniejszych dokumentów, potwierdzaj¹cych zwi¹zek Rudolfa Nowowiejskiego z tym miastem, jest obrazek upamiêtniaj¹cy jego msze
prymicyjne. Pierwsza odby³a siê we Lwowie 25 lipca 1905 r., druga piêæ dni
póniej w Berlinie3. Skromna wiedza na temat ¿ycia i dzia³alnoci Rudolfa nie
pozwala ustaliæ dok³adnych okolicznoci zwi¹zanych z tym wydarzeniem. Wiadomo, ¿e by³ on cz³owiekiem wiatowym, mia³ liczne znajomoci w krêgach
artystycznych i poród duchowieñstwa, wiele podró¿owa³, studiowa³ w Antwerpii, Trewirze, Monastyrze, Rzymie, czêsto bywa³ w Berlinie, gdzie mieszka³
Feliks, ju¿ wówczas odnosz¹cy niema³e sukcesy. Przed przyjêciem wiêceñ kap³añskich by³ misjonarzem ze Zgromadzenia Ojców Bia³ych w pó³nocnej Afryce, m.in. w Kartaginie i Tunisie.
We Lwowie Rudolf Nowowiejski przebywa³ do 1912 r., pe³ni¹c funkcjê
kapelana i sekretarza arcybiskupa metropolity lwowskiego prof. Józefa Bilczewskiego, póniej tak¿e nauczyciela seminarium duchownego. By³ to czas nawi¹zywania kontaktów Feliksa Nowowiejskiego z g³ównymi polskimi orodkami
muzycznymi, tj. Lwowem, Warszaw¹ i Krakowem. Rola Rudolfa w tym wzglêdzie jest nieoceniona, gdy¿ wystêpuje on jako muzyczny mened¿er swego brata.
Dowodzi tego zachowana w zbiorach Biblioteki Jagielloñskiej korespondencja obydwu braci do Stanis³awa Bursy z Krakowa  krytyka i animatora ¿ycia muzycznego,
pedagoga, kompozytora, z którym ³¹czy³a ich szczera i d³ugoletnia przyjañ4. Treæ
3

Dokument znajduje siê w zbiorach prywatnych autorki i jest jej pami¹tk¹ rodzinn¹ po pradziadku Andrzeju Kramkowskim, który by³ kuzynem Rudolfa ze strony matki Nowowiejskiego.
4 Zob.: J. Boehm, Powi¹zanie z krajem i rozwój artystyczny Feliksa Nowowiejskiego w latach
19051909, Rocznik Olsztyñski 1970, t. 9, s. 128159; I. Dulisz, Kilka uwag o ¿yciu i twórczoci Rudolfa Nowowiejskiego, [w:] Edukacja i uczestnictwo w kulturze muzycznej, pod red.
K. D. Szatrawskiego, Barczewo 2011, s. 5565.
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listów i kartek pocztowych dotyczy przede wszystkim twórczoci kompozytorskiej i dzia³alnoci koncertowej Feliksa, a tak¿e recepcji jego muzyki.
Pierwszy koncert Nowowiejskiego we Lwowie odby³ siê 11 kwietnia 1906 r.
W pierwszej czêci wykonano II symfoniê h-moll pod batut¹ samego mistrza.
Nastêpnie mia³a miejsce wiatowa prapremiera oratorium Znalezienie w. Krzy¿a (libretto: Arno Herolaski). Dzie³o poprowadzi³ dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego Mieczys³aw So³tys  kompozytor, dyrygent, organizator
¿ycia muzycznego we Lwowie. Koncert otrzyma³ niezwykle pochlebne recenzje.
Seweryn Berson, kompozytor i krytyk muzyczny, na ³amach Gazety Lwowskiej pisa³: Pomimo tej powci¹gliwoci i przestrzegania artystycznej miary s¹
w dzie³ach tych, a zw³aszcza w oratorium piêknoci pierwszej wody, miejsca nie
potrzebuj¹ce cofaæ siê przed probierzem, jaki przyk³adaæ zwyklimy do dzie³
uznanych za mistrzowskie...5.
Odt¹d nazwisko Feliksa Nowowiejskiego wielokrotnie pojawia siê przy
okazji ró¿nych wydarzeñ muzycznych we Lwowie. W 1907 r. w konkursie kompozytorskim nagrodzono jego dzie³o ¯a³obny Pochód Kociuszki na Wawel. Ta
powsta³a rok wczeniej pieñ chóralna o charakterze narodowo-patriotycznym,
zwana tak¿e Pogrzebem Kociuszki, niezwykle ekspresyjna i patetyczna, cieszy³a siê ogromn¹ popularnoci¹ w programach koncertów chóralnych.
W 1910 r. kompozytor otrzyma³ zaszczytn¹ nagrodê w konkursie zorganizowanym we Lwowie z okazji setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina za pieñ
Zgas³y ju¿. Utwór nale¿y do najwczeniejszych liryk wokalnych Nowowiejskiego. Tekst w duchu poezji modernistycznej napisa³ Georg Busse-Palma, na jêzyk
polski przet³umaczy³ Aleksander Bandrowski  s³ynny piewak operowy. Pieñ
wyda³o osobnym drukiem w 1912 r. wydawnictwo Edward Wende i Spó³ka
w Warszawie w wersji polsko-niemieckiej z podtytu³em Scena dramatyczna na
jeden g³os z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry.
We wspomnianej korespondencji braci Nowowiejskich do Stanis³awa Bursy
najwiêcej miejsca zajmuje tematyka zwi¹zana z premierami Quo vadis. Na kartce pocztowej z 19 lutego 1908 r. Rudolf donosi³ Bursie o planowanym wykonaniu oratorium we Lwowie przez tamtejsze Towarzystwo piewackie Lutnia.
Informowa³ tak¿e o kolejnych przedsiêwziêciach zwi¹zanych z tym dzie³em:
W ka¿dym razie ju¿ teraz otrzyma³ Feliks zaproszenie do dyrygowania Quo
vadis w 9 miastach, ostatnie zaproszenie przez najwiêksze Tow. piew. rosyjskie
5 S. Berson, Koncert kompozytorski Feliksa Nowowiejskiego, Gazeta Lwowska 1906,
nr 84 z 12 kwietnia. Cyt. za: J. Boehm, Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, Olsztyn 1985,
s. 42.
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w St. Petersburgu6. Quo vadis nale¿y do najwybitniejszych utworów Feliksa
Nowowiejskiego. Wykonywane w ca³ej Europie i w obu Amerykach przynios³o
mu wiatow¹ s³awê. Wydawnictwo Alojzego Maiera w Fuldzie, które w 1909 r.
wyda³o partyturê tego dzie³a, sporz¹dzi³o wykaz miejsc, w których wystawiono
oratorium. Wymienione zosta³y tak¿e miasta wschodnie, m.in. Lwów, Czerniowce, Królewiec, Ryga, Tartu7.
Z kolei z Samborem, po³o¿onym w obwodzie lwowskim, wi¹¿e siê historia
odnalezienia rêkopisu pierwszego z trzech zachowanych oratoriów Feliksa Nowowiejskiego  Powrotu syna marnotrawnego, które kompozytor zamierza³ tam
wystawiæ. Partytura, wys³ana do Lwowa jeszcze przed wybuchem pierwszej
wojny wiatowej, zaginê³a i odnalaz³ j¹ przypadkowo wiele lat póniej Kajetan
Bojarski  prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Kó³ piewackich. Synowie kompozytora, Feliks Maria i Kazimierz, we wspomnieniach tak o tym pisz¹: Ojciec
wys³a³ jedyn¹ partyturê na krótko przed rokiem 1914 do Lwowa, gdzie mia³a
byæ rozpisana na g³osy i realizowana. Wybuch wojny przekreli³ plany. Nowowiejski traci kontakt z miastem, które przechodzi ciê¿kie chwile. Zachodzi obawa, ¿e utwór na zawsze zagin¹³. Niespodzianie kilka lat póniej, ju¿ w Poznaniu
zg³asza siê nie znany nam wówczas Kajetan Bojarski, w³anie z partytur¹ Powrotu syna marnotrawnego. Bêd¹c zaraz po wojnie w Samborze, w sklepie
spo¿ywczym spostrzeg³ jak¹ star¹ beczkê pe³n¹ ksi¹¿ek i nut (u¿ywanych m.in.
do owijania ledzi). Zami³owany muzyk amator zainteresowa³ siê kompozycjami. Miêdzy innymi wydoby³ stamt¹d rêkopis oratorium Nowowiejskiego. Ojciec
jest uszczêliwiony. Za jednym zamachem znalaz³y siê nuty i  jak siê oka¿e
 wypróbowany przyjaciel Kajcio8.
Jak wiadomo, do wykonania oratorium we Lwowie nie dosz³o, ale w roku
1946 w Filharmonii Krakowskiej zabrzmia³a obszerna uwertura tego dzie³a pod
dyrekcj¹ przebywaj¹cego przez wiele lat w Rosji Waleriana Bierdiajewa9.
Wiele utworów Feliksa Nowowiejskiego na sta³e wesz³o do repertuaru koncertowego lwowskich zespo³ów chóralnych. Jedn¹ z takich kompozycji by³a
Bitwa pod Rac³awicami na chór mêski a cappella, do s³ów J. ¯u³awskiego. Do
partytury utworu do³¹czono na osobnej karcie dedykacjê kompozytora z dat¹
1 lutego 1925 r., z³o¿on¹ Polskiemu Towarzystwu piewaczemu Echo-Ma6 Kartka pocztowa napisana przez Rudolfa Nowowiejskiego do Stanis³awa Bursy. Lwów,
19.02.1908 (zbiory BJ).
7 Osobna karta z wykazem miast, w których odby³y siê premiery Quo vadis. [b.r.] (zbiory
BN).
8 F.M. i K. Nowowiejscy, Dooko³a kompozytora, Poznañ 1968, s. 57.
9 Ibidem.
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cierz we Lwowie, które otrzyma³o prawo w³asnoci, powielania i wykonywania
utworu: Macierzy «Ech» Polskich. Towarzystwu piewackiemu «Echo» we
Lwowie powiêcam tê kompozycjê w uznaniu za wytrwa³¹ i obfit¹ w plony
pracê nad kultur¹ pieni polskiej i z podziêkowaniem za zaszczytne zaliczenie
mnie w poczet Swoich cz³onków honorowych.

F. Nowowiejski, Bitwa pod Rac³awicami op. 29 nr 8, dedykacja (zbiory BN)

Wilno
Zwi¹zki Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich z Wilnem odnosz¹ siê do okresu
miêdzywojennego. Wilno z Uniwersytetem Stefana Batorego za czasów II Rzeczypospolitej nale¿a³o do najwa¿niejszych orodków rozwoju nauki i kultury
polskiej. Na wysokim poziomie sta³o kszta³cenie muzyczne; najbardziej renomowane
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szko³y to Konserwatorium Wileñskie, Konserwatorium im. Mieczys³awa Kar³owicza oraz Zawodowa Szko³a Organistów im. Józefa Montwi³³a. Dzia³a³y tu liczne
instytucje i zespo³y muzyczne, m.in. piewny Teatr Wilna, Wileñska Orkiestra Symfoniczna, Towarzystwo Lutnia, Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej.
W okresie miêdzywojennym niezwykle prê¿nie rozwija³ siê amatorski ruch
chóralny, którego pocz¹tki na Wileñszczynie siêgaj¹ ostatniego æwieræwiecza
XIX wieku. Dzia³alnoæ wileñskich zespo³ów chóralnych szczegó³owo opisuje
M. Ankudowicz-Bieñkowska w pracy powiêconej kulturze muzycznej Wilna
w okresie II Rzeczypospolitej10.
Zas³u¿ony dla wielkopolskiego ruchu piewaczego Feliks Nowowiejski nie
by³ obcy chórom wileñskim, a jego kompozycje stale goci³y w programach
koncertowych. Oczywicie w obowi¹zkowym repertuarze ka¿dego z zespo³ów
znajdowa³a siê Rota, traktowana przez Polaków jako drugi hymn narodowy.
Melodia tej patriotycznej pieni do 1929 r. by³a hejna³em miasta, póniej zast¹pi³ j¹ hymn maryjny Witaj Panno nieustann¹ czci¹ Stanis³awa Moniuszki.
Sporód innych utworów Nowowiejskiego popularnych w rodowisku chóralnym Wilna nale¿y wymieniæ m.in. Has³o piewactwa Polskiego ze s³owami
kompozytora, Ufajcie, Zalecankê, Marsz wojenny Rzeczypospolitej, Lot Idzikowskiego oraz dwie dumki  Wis³a i Tu³acz. Repertuar obejmowa³ tak¿e opracowane przez Nowowiejskiego popularne melodie religijne i ludowe: My chcemy
Boga, Króluj nam Chryste, Górnol¹skie zaloty, Weso³a piosenka górnol¹ska.
Obok pieni a cappella prezentowane by³y równie¿ utwory z towarzyszeniem
instrumentalnym, dla zespo³ów amatorskich czêsto nie³atwe do wykonania, m.in.
Ojczyzna. Psalm 136 Jeruzalem na omiog³osowy chór mieszany i organy
b¹d orkiestrê dêt¹, Kujawiak na chór mieszany z towarzyszeniem fortepianu,
Testament Boles³awa Chrobrego na tenor solo, chór mieszany i fortepian.
Bliska znajomoæ ³¹czy³a Feliksa Nowowiejskiego z niezwykle zas³u¿onym dla
chóralistyki wileñskiej W³adys³awem Kalinowskim  dyrygentem chóru Echo,
organist¹, kompozytorem g³ównie utworów religijnych, wyk³adowc¹ kompozycji
i teorii muzyki w Konserwatorium Muzycznym im. M. Kar³owicza w Wilnie.
O wieloletniej wspó³pracy obu artystów pisze we wspomnianej monografii oraz
artykule powiêconym zachowanej korespondencji M. Ankudowicz-Bieñkowska11.
10 M. Ankudowicz-Bieñkowska, Polskie ¿ycie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej,
Olsztyn 1997, s. 4792; Twórczoæ Feliksa Nowowiejskiego w kulturze muzycznej miêdzywojennego Wilna, [w:] Kompozytorzy w kulturze XX-wiecznej Warmii, pod red. K. D. Szatrawskiego, Barczewo 2009, s. 5156.
11 M. Ankudowicz-Bieñkowska, Trzy nieznane listy Feliksa Nowowiejskiego do profesora wileñskiego konserwatorium W³adys³awa Kalinowskiego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1979,
nr 1, s. 8389.
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Wiadomo, ¿e Nowowiejski i Kalinowski spotkali siê po raz pierwszy
w Poznaniu w maju 1929 r. podczas Wszechs³owiañskiego Zjazdu piewaczego.
Goæ z Wilna przyby³ jednak bez swego chóru, prawdopodobnie z przyczyn
finansowych. Nowowiejski odwiedzi³ Wilno wiele lat póniej  19 grudnia 1937 r.
w kociele Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny z okazji powiêcenia nowych organów odby³ siê recital organowy kompozytora. Podczas koncertu poza
utworami Bacha zabrzmia³a jego I Symfonia organowa a-moll. Uroczystoæ
uwietni³ tak¿e chór Echo pod dyrekcj¹ W³adys³awa Kalinowskiego, wykonuj¹c Ojczyznê. Psalm 136 Jeruzalem.
Wilno i muzykalnoæ jego mieszkañców musia³a wywrzeæ na kompozytorze
du¿e wra¿enie. Nowowiejski, powszechnie znany z kultu do Matki Bo¿ej, odwo³a³ siê w dwóch utworach do najwa¿niejszego symbolu religijnego Wilna
 Matki Boskiej Ostrobramskiej. S¹ to Pieñ do M. B. Ostrobramskiej na chór
mieszany i organy ad libitum do tekstu Kajetana Bojarskiego oraz III Koncert
organowy12. Pieñ nale¿y do cyklu siedmiu Pieni Mariañskich na czeæ Cudownych Obrazów13 i jak one wszystkie utrzymana jest w charakterze b³agalnochwalebnym z akcentami narodowymi. Natomiast w pierwszej i trzeciej czêci
Koncertu znajdziemy odwo³ania, a nawet cytat w postaci tematu pieni Witaj
Panno nieustann¹ czci¹ Stanis³awa Moniuszki, o której by³a ju¿ mowa, tradycyjnie piewanej podczas uroczystoci os³oniêcia Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej14. Ostatnia czêæ opatrzona zosta³a programowym podtytu³em Ods³oniêcie Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie i stanowi
cykl czterech wariacji z tematem w formie uroczystego hejna³u. Partiê organow¹
wspieraj¹ ad libitum 3 tr¹bki i kot³y.
Warto te¿ wspomnieæ o wileñskich losach Rudolfa Nowowiejskiego. To
czas najmniej znany w jego biografii, poprzedzony wa¿nymi wydarzeniami
w ¿yciu prywatnym. W roku 1925 wyst¹pi³ bowiem ze stanu duchownego, o¿eni³ siê i mia³ syna. Jak podaje T. Oracki, w latach 19321941 naucza³ ³aciny
w tamtejszym gimnazjum im. J. S³owackiego, zajmowa³ siê równie¿ przek³adami literackimi na ³acinê i jêzyk niemiecki15.
12 I. Dulisz, Wileñski epizod Feliksa Nowowiejskiego, [w:] Miêdzy muzykologiczn¹ refleksj¹
a pedagogiczn¹ pasj¹, Katowice 2008, s. 279286.
13 S¹ to kompozycje oryginalne F. Nowowiejskiego do tekstów wspó³czesnych mu polskich
poetów: Pieñ do M. B. Czêstochowskiej, Pieñ do M. B. Ostrobramskiej, Pieñ do M. B. Kodeñskiej, Pieñ do M. B. Kalwaryjskiej, Pieñ do M. B. Piekarskiej, Pieñ do M. B. w Kazimierzu
Biskupim, Pieñ do M. B. w Dêbkach nad Morzem.
14 Utwór St. Moniuszki wykazuje du¿e podobieñstwo do znanej ludowej pieni kocielnej Witaj wiêta i poczêta.
15 T. Oracki, op. cit., s. 233.
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Bia³owie¿a
Feliks Nowowiejski goci³ w Bia³owie¿y dwukrotnie w latach 19371938
(mieszka³ w domu myliwskim w parku pa³acowym). Po raz pierwszy przyby³
na zaproszenie dyrektora Lasów Pañstwowych Adama Loreta w towarzystwie
Tadeusza Vetulaniego, profesora ówczesnego Uniwersytetu Poznañskiego, biologa i zootechnika. Zauroczony piêknem parku narodowego w jednym z wywiadów powiedzia³: dziêki swemu dziewiczemu charakterowi ma w sobie co
szczególnego. Przedstawi³ mi siê jako groza i dziwnie prê¿na si³a, która przekrela dzia³alnoæ ludzkiej rêki, zaciera jej lady. Majestatu niebotycznych drzew,
g¹szczu spl¹tanych krzewów oraz zwa³ów k³ód z obalonych ze staroci lub
huraganów drzew nigdy nie zapomnê16.
W archiwum rodzinnym kompozytora w Poznaniu zachowa³y siê fotografie
upamiêtniaj¹ce jego pobyt w Bia³owie¿y, m.in. zdjêcie przedstawiaj¹ce Nowowiejskiego z myliwsk¹ orkiestr¹. Sporo informacji o jego lenych wyprawach,
obserwacjach przyrody, oprowadzaj¹cych go lenikach mo¿na odnaleæ na stronach internetowych cytowanej powy¿ej Encyklopedii Puszczy Bia³owieskiej.
Z inspiracji pobytem kompozytora w Bia³owie¿y powsta³y trzy utwory: Hejna³ myliwski Prezydenta RP, III Symfonia Bia³owieska, tryptyk Teka Bia³owieska op. 56: Ry w borze (s³. J. Karpiñski), D¹b ra¿ony piorunem (s³. M. Jasnorzewska-Pawlikowska), Taniec na uroczysku (s³. K. Je¿ewska). Do najbardziej
znanych nale¿y Teka Bia³owieska na chór mieszany a cappella. Partytura utworu
doczeka³a siê nawet dwóch wydañ (PWM 1953, Fundacja Muzyka Cerkiewna
2005). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wykonanie tej kompozycji w styczniu
2006 r. w Bia³owie¿y i Kamieñcu na Bia³orusi. W ramach polsko-bia³oruskiego
projektu artystyczno-edukacyjnego £¹czy nas puszcza i pieñ w wymienionych miastach odby³y siê koncerty chóralne, podczas których poza wspomnianym utworem Feliksa Nowowiejskiego zabrzmia³y jeszcze dwie kompozycje:
Echa Bia³owie¿y Romualda Twardowskiego oraz Bie³awie¿skaja Puszcza Aleksandry Pachmutowej. Wszystkie utwory wykonane zosta³y po polsku i po bia³orusku (w t³umaczeniu bia³oruskiego poety Wiktora Szweda) przez Chór Akademii Medycznej w Bia³ymstoku prowadzony przez Bo¿ennê Sawick¹ oraz chór
Grodzieñskaja Kape³³a z Grodna pod dyrekcj¹ £arisy Ikonnikowej. Koncert
w Bia³owie¿y w kociele pw. w. Teresy uwieczniono na p³ycie CD zatytu³owanej Pieni o Puszczy.
16 Nowowiejski Feliks, [w:] Encyklopedia Puszczy Bia³owieskiej, [online] <www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/> (25.06.2013).
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Ok³adka p³yty CD Pieni o Puszczy, Fundacja Muzyka Cerkiewna 2006, [online]
<http://festiwal-hajnowka.pl/cpr/index.php?str=piesni_o_puszczy.html> (30.07.2013)

Podsumowuj¹c, obecnoæ Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich w rodowiskach twórczych Europy Wschodniej odegra³a wa¿n¹ rolê. Postaci te wpisa³y siê
w zawi³e dzieje Kresów Wschodnich, wzbogacaj¹c historiê kultury, zw³aszcza
muzycznej, w okresie II Rzeczypospolitej. Brak jednak szerszego upowszechnienia i uznania ich dzia³alnoci w tym wzglêdzie. Z dzisiejszej perspektywy aktywnoæ i dorobek artystyczny braci Nowowiejskich jest elementem ³¹cz¹cym
kultury i narody, Zachód ze Wschodem. Podobnie jak wspomniany w artykule
projekt miêdzy Polsk¹ a Bia³orusi¹, który nie tylko przypomina o muzycznych
tradycjach wielokulturowego regionu, ale równie¿ dowodzi, ¿e muzyka mo¿e
³¹czyæ, a nie dzieliæ.
Peçþìe
Âîñòî÷íûå ñâÿçè Ôåëèêñà è Ðóäîëüôà Íîâîâåéñêèõ (Ëüâîâ  Âèëüíþñ  Áåëîâåæà)
Äåÿòåëüíîñòü Ôåëèêñà è Ðóäîëüôà Íîâîâåéñêèõ âïèñûâàåòñÿ â èñòîðèêî  êóëüòóðíûé
êîíòåêñò äîâîåííîãî Ëüâîâà è Âèëüíþñà. Â 19061912 ãã. Ðóäîëüô áûë êàïåëëàíîì
è ñåêðåòàðåì Ëüâîâñêîãî àðõèåïèñêîïà-ìèòðîïîëèòà Þ. Áèëü÷åâñêîãî. Â òî âðåìÿ, Ôåëèêñ
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èìååò ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ ìóçûêàëüíîé ñðåäîé Ëüâîâà, ãäå ñîñòîÿëàñü ìèðîâàÿ
ïðåìüåðà îðàòîðèè Îáðåòåíèå ñâÿòîãî Êðåñòà. Áèîãðàôèè äâóõ áðàòüåâ ñâÿçàíû òàêæå
ñ Âèëüíþñîì. Ðóäîëüô â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïðåïîäàâàë ëàòèíñêèé ÿçûê â ãèìíàçèè èì.
Þ. Ñëîâàöêîãî. Ôåëèêñà ñ ýòèì ãîðîäîì ñâÿçûâaeò ïðåæäå âñåãî áûñòðî ðàñòóùåe òàì
ïåâ÷åñêoe äâèæåíèå. Ìåëîäèÿ Ðîòû äî 1929 ã. áûëà îôèöèàëüíûì õåéíàëîì Âèëüíþñà.
Â îðãàííîé è õîðîâîé ìóçûêå Ô. Íîâîâåéñêîãî ìîæíî íàéòè óïîìèíàíèÿ î íàèáîëåå
âàæíîì ñèìâîëå ãîðîäà  Îñòðîáðàìñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè. Â ñâîþ î÷åðåäü,
Áåëîâåæñêàÿ ïóùà ñòàëà èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ ïðè ðàáîòå íàä ïðîèçâåäåíèÿìè Õåéíàë
Ïðåçèäåíòà ÐÏ è òðèïòèõ Áåëîâåæñêèé ïîðòôåëü.

Summary
Eastern contacts of Feliks and Rudolf Nowowiejski
(Lviv  Vilnius  Bia³owie¿a)
The activity of Feliks and Rudolf Nowowiejski plays a significant part in the history and
culture of pre-war Lviv and Vilnius. In the years 19061912 Rudolf was a chaplain and a secretary
of the Metropolitan Archbishop of Lviv J. Bilczewski. At that time Feliks entered into cooperation
with music circles of Lviv where the world premiere of the oratorio Znalezienie w. Krzy¿a
[Finding of the Holy Cross] took place. Biographies of the two brothers are also associated with
Vilinius. Rudolf for many years taught Latin in the J. Slowacki Lower Secondary School. Relations of Feliks with that city are primarily associated with a rapidly growing singing movement
there. Melody of the Rota was until 1929 the official bugle call of Vilinius. In organ and choral
music of F. Nowowiejski one can find references to the most significant symbol of the city  Our
Lady of Ostra Brama painting. However, the inspirations by Bia³owie¿a wilderness produced such
works as Hejna³ Prezydenta R.P [Bugle call of the President of the Republic of Poland] and the
triptych Teka Bia³owieska.
Keywords:

Feliks Nowowiejski, Rudolf Nowowiejski, Music, Lviv, Vilnius.
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Ñîâåòñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü íà ñòðàíèöàõ âàðøàâñêîé
ãàçåòû ðîññèéñêèõ ýìèãðàíòîâ Ìå÷
Èçó÷åíèå áåëûõ ïÿòåí â èñòîðèè ëþáîãî ÿâëåíèÿ íåèçáåæíî íàêëàäûâàåò ýâðèñòè÷åñêèé îòïå÷àòîê äàæå íà ñàì õàðàêòåð èçëîæåíèÿ
ìàòåðèàëà. Ïðîáëåìà èñòîðèè ðóññêîé ýìèãðàöèè â Ïîëüøå, à òàêæå åå
îòäåëüíûå àñïåêòû íå äîæäàëèñü âñåñòîðîííåãî èçó÷åíèÿ. Ðóññêàÿ
ýìèãðàöèÿ â Ïîëüøå, ïî ñëîâàì Âîéöåõà Ñòàíèñëàâñêîãî, òåìà ïî÷òè
íåèçâåñòíàÿ ëèáî â ëó÷øåì ñëó÷àå «ýêçîòè÷åñêàÿ» â äóðíîì çíà÷åíèè ýòîãî
ñëîâà 1. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïóáëèêîâàí ðÿä ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ
îòäåëüíûì ëè÷íîñòÿì, êàê ïðàâèëî, ïèñàòåëÿì, ïîýòàì, íåêîòîðûì
ÿâëåíèÿì, íàïðèìåð, ðóññêîìó îáðàçîâàíèþ â Ïîëüøå èëè æå ñîâåòñêèì
âîåííîïëåííûì è ò.ï. Íî, ÷òî ëþáîïûòíî, ñîõðàíèâøèåñÿ ïå÷àòíûå
èçäàíèÿ, êàê, íàïðèìåð, ãàçåòû Ìîëâà, Çà ñâîáîäó!, Ìå÷ è äð., íå
íàøëè åùå ñâîåãî íàó÷íîãî îñâåùåíèÿ2.
Âîçíèêøàÿ â íà÷àëå 90-õ ãã. òåíäåíöèÿ ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàòü
ÿâëåíèÿ, èìåâøèå ìåñòî ïî òó ñòîðîíó ãðàíèöû ÑÑÑÐ  â ýìèãðàöèè,
ñåãîäíÿ òðåáóåò êàê ìèíèìóì êîððåêòèðîâêè è îñòîðîæíîñòè â îöåíêàõ.
Âëàäèìèð Õàçàí çàìå÷àåò, ÷òî ñðåäè èññëåäîâàòåëåé ïðåîáëàäàåò ñòåðåîòèï, áóäòî áû ïîýòû è ïèñàòåëè ýìèãðàíòû, â îòëè÷èå îò ñâîèõ êîëëåã
[...] â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, õîòÿ è ñòðàäàëè îò áåçäåíåæüÿ è íåïðèçíàííîñòè,
îäíàêî êîìïåíñèðîâàëè ñâîé ìàòåðèàëüíûé êðàõ íåîãðàíè÷åííîé òâîð÷åñêîé
ñâîáîäîé. Cëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íàõîæäåíèå â ýìèãðàíòñêîé ñðåäå,
è â îñîáåííîñòè, â òâîð÷åñêîé, áûëî ñâÿçàíî ñ öåëîé ñèñòåìîé çàïðåòîâ
1 Â. Ñòàíèñëàâñêèé, Æèçíü íà îáî÷èíå. Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ íà çåìëÿõ Âòîðîé Ðå÷è
Ïîñïîëèòîé, Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 78 (77), ñ. 9196, [online] <www.novpol.ru/index.php?id=670> (24.06.2013).
2 Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïðèñòóïàÿ ê èçó÷åíèþ ïðåäìåòà, ÿ ïîëó÷èëà â Íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêå â Âàðøàâå ïîäøèâêó ãàçåòû Ìå÷ çà 1934 ã., ãäå îòäåëüíûå íîìåðà áûëè
ñ íåðàçðåçàííûìè ñòðàíèöàìè. ×èñëî æå ãàçåò è æóðíàëîâ, èçäàâàåìûõ â ìåæâîåííûé
ïåðèîä â Ïîëüøå ñîñòàâëÿåò îêîëî 120 ïîçèöèé ñ ðàçíûìè ñðîêàìè ñóùåñòâîâàíèÿ, ñð. [online] <www.mochola.org/russiaabroad/ruspress.htm> (24.06.2013), ãäå À. Ìîõîëÿ êàòàëîãèçèðîâàë
ñîõðàíèâøèåñÿ ðóññêîÿçû÷íûå èçäàíèÿ ìåæâîåííîé Ïîëüøè.
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è îãðàíè÷åíèé, èäåîëîãè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé è ïàðòèéíûõ êîíâåíöèé,
ïóñòü ïðîÿâëÿþùèõ ñåáÿ íå â ñòîëü öèíè÷íîé è ãðóáîé ôîðìå, êàê
â «ìåòðîïîëüíîé» ëèòåðàòóðå, îäíàêî âïîëíå äîñòàòî÷íûõ, äàáû ïîñòàâèòü
ñåãîäíÿ âîïðîñ î íåðåàëèçîâàííûõ âîçìîæíîñòÿõ «îñòðîâíîé»3.
Ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ïîëüøå ê ñåðåäèíå 30-õ ãã. áûëà
äîñòàòî÷íî ñëîæíîé. Ñìåíà ïîëèòè÷åñêîé îïöèè, ïðîõîäèâøàÿ ïîä
ëîçóíãîì íåîáõîäèìîñòè îçäîðîâëåíèÿ ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî êëèìàòà,
ñîïðîâîæäàëàñü óñèëèâøåéñÿ áîðüáîé ïðàâèòåëüñòâà ñ îïïîçèöèåé.
Âëàñòè ïðåäïðèíèìàëè ðÿä íåäåìîêðàòè÷åñêèõ ìåð, îïàñàÿñü ñîâåòñêîãî
âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå óìîâ â Ïîëüøå, êàê ïîä÷åðêèâàåò Â. Ðîøêîâñêèé, âñå
ýòè øàãè íîñèëè ñèñòåìíûé õàðàêòåð  äàâàëè âîçìîæíîñòü ïðàâèòåëüñòâó
âìåøèâàòüñÿ â îáùåñòâåííóþ æèçíü4. Íà ýòîì ôîíå àêòèâèçèðîâàëèñü
îáùåñòâåííûå äâèæåíèÿ, èìåëè ìåñòî çàáàñòîâêè êðåñòüÿí, ãðîìêèå
óáèéñòâà5. Óñèëåíèå êðèçèñà äàëî íàäåæäó ïîëüñêèì êîììóíèñòàì (à èõ
áûëî îêîëî 10 òûñ.) íà âîçìîæíîñòü ðåâîëþöèè, â îêòÿáðå 1932 ã. â ÑÑÑÐ
ñîñòîÿëñÿ VI ñúåçä ÊÏÏ, êîòîðûé ïðåäðåêàë óñèëåíèå ðåâîëþöèîííîé
âîëíû â Ïîëüøå è ïðèçûâàë óñòàíîâèòü äèêòàòóðó ïðîëåòàðèàòà ïî
ñîâåòñêîìó îáðàçöó6, òàì æå áûëî ïðåäëîæåíî îáúåäèíèòü Çàïàäíóþ
Áåëàðóñü è Çàïàäíóþ Óêðàèíó ñ ñîâåòñêèìè ðåñïóáëèêàìè.
Â ïîëüñêî-ñîâåòñêèõ îòíîøåíèÿõ íàáëþäàëîñü ïîòåïëåíèå, ÷òî
âûðàæàëîñü, íàïð., â ñòðåìëåíèè íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè
ñîâìåñòíûõ ïîëüñêî-ñîâåòñêèõ êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíûõ è íàó÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, âîçðîñëî ÷èñëî ïîëüñêèõ òóðèñòîâ, æåëàâøèõ ñîáñòâåííûìè
ãëàçàìè óâèäåòü ïåðåìåíû ó âîñòî÷íûõ ñîñåäåé, ÷òî âûçâàëî àêòèâèçàöèþ
ðàçâåäûâàòåëüíûõ ñëóæá Ïîëüøè. Â îòíîøåíèè ïîëüñêèõ ãðàæäàí,
îòïðàâëÿâøèõñÿ â íà÷àëå 30-õ â òóðïîåçäêè ïî ÑÑÑÐ, ñëóæáû ïîëüñêîé
ðàçâåäêè âûðàæàëè íåäîâîëüñòâî îòñóòñòâèåì ñëàæåííîñòè â äåéñòâèÿõ
ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè, â ÷àñòíîñòè, íå âåëñÿ ó÷åò òóðèñòîâ,
îðãàíèçîâûâàëèñü êîëëåêòèâíûå ïîåçäêè, â êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
ïîëüñêèå ãðàæäàíå, âûåçæàâøèå áåç çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ7. Îáâèíåíèÿ
3 Â. Õàçàí, Ïðåäèñëîâèå, [â:] ×óæáèíà, ðîäèíà ìîÿ! Ýìèãðàíòñêèé ïåðèîä æèçíè
è òâîð÷åñòâà Ì.Öâåòàåâîé, XI Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-òåìàòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
(911.10.2003), Ìîñêâà 2004, ñ. 78.
4 W. Roszkowski, Historia Polski. 1914-1991, PWN, Warszawa 1991, c. 66.
5 Ibidem, ñ. 67.
6 Ibidem.
7 Â ÷àñòíîñòè, â íà÷àëå 1934 ã. ïàðîõîäñòâî Ãäûíÿ  Àìåðèêà îðãàíèçîâàëî òàêóþ
ïîåçäêó, â õîäå êîòîðîé 26 ÷åëîâåê êîììóíèñòè÷åñêèõ óáåæäåíèé îñòàëèñü â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå, 16 èç êîòîðûõ âïîñëåäñòâèè ñîâåòñêàÿ ðàçâåäêà ïåðåáðîñèëà â Ïîëüøó. Ñð.: A. Pep³oñski, Wywiad Polski na ZSRR 19211939, Bellona, Gryf, Warszawa 1996, ñ. 115.
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â ïàñïîðòíî-âèçîâûõ íàðóøåíèÿõ áûëè âûäâèíóòû ïðîòèâ òóðáþðî
Èíòóðèñò è Îðáèñ. Ñàìè òóðïîåçäêè ïðîõîäèëè ïî óñòàíîâëåííûì
ìàðøðóòàì, ÷òî âûðàáàòûâàëî ó ïîëüñêèõ òóðèñòîâ îøèáî÷íîå
ïðåäñòàâëåíèå î ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Êàê ñîîáùàëîñü â îäíîì èç
ðàïîðòîâ Ðåôåðàòà Âîñòîê, íàáëþäàëèñü ñëó÷àè âîñòîðãà ÷ðåçâû÷àéíûìè äîñòèæåíèÿìè êîììóíèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ,
à ïîëÿêè, âåðíóâøèåñÿ èç ÑÑÑÐ, áûëè îòóìàíåíû áîëüøåâèñòñêîé
ïðîïàãàíäîé8. Â ýòîé ñâÿçè çàïðåò íàêëàäûâàëñÿ íà íåêîòîðûå ïå÷àòíûå
èçäàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, îñåíüþ 1934 ã. 48 ñîâåòñêèõ êíèã áûëè çàïðåùåíû
â Ïîëüøå9. Íà âîëíå èíòåðåñà ê ÑÑÑÐ ïîëüñêèå èçäàíèÿ ïóáëèêîâàëè
âîñòîðæåííûå ìàòåðèàëû, çà ÷òî, â ÷àñòíîñòè, À. Äîìáðîâñêèé íà
ñòðàíèöàõ Ìå÷à èõ óïðåêàåò: Îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì êîððåñïîíäåíöèé ïîñëåäíåãî ñîðòà [...] ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå îòñóòñòâèå öèôð
è ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ10. Ïîëüñêàÿ ðàçâåäêà â ñâÿçè ñ âûøåñêàçàííûì
îêàçûâàëà ïîääåðæêó ïîòåíöèàëüíûì è ðåàëüíûì âðàãàì áîëüøåâèñòñêîãî
ðåæèìà è, ïðåæäå âñåãî, ïðåäñòàâèòåëÿì áåëîé ýìèãðàöèè, äëÿ ÷åãî áûëè
âûäåëåíû ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà ò. íàç. Ðåôåðàòó Âîñòîê11. Èìåííî
ýìèãðàíòû ìîãëè, ïîëüçóÿñü ñâîèì àâòîðèòåòîì î÷åâèäöà, äîñòîâåðíî
ðàññêàçàòü, êàê âûãëÿäèò ñèòóàöèÿ íà Âîñòîêå. È õîòÿ ñèòóàöèÿ
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå çà ïîñëåäíèå ïî÷òè 20 ëåò áåñïîâîðîòíî èçìåíèëàñü,
ñòàâêà äåëàëàñü èìåííî íà æèâîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå.
Â òàêîé äîñòàòî÷íî ñëîæíûé è ïðîòèâîðå÷èâûé êîíòåêñò âïèñàí
òðåòèé ìåäèàëüíûé ïðîåêò Äìèòðèÿ Ôèëîñîôîâà ïîä íàçâàíèåì Ìå÷12.
Ïðèñòóïàÿ ê èçäàíèþ Ìå÷à, Ôèëîñîôîâ èìåë íå òîëüêî ñîëèäíûé îïûò
èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è îáëàäàë ïðî÷íûìè ñâÿçÿìè ñ ïîëüñêîé
èíòåëëèãåíöèè è èìåë âëèÿòåëüíûõ ïîêðîâèòåëåé13. Îäíàêî, êàê çàìå÷àåò
8 Pismo szefa O III do szefa O II z 28.02.1932, 1. 516/III, CA MSW, Ref. W, 262/144. Öèò.
çà: A. Pep³oñski, op. cit., ñ. 115.
9 Ìå÷, ¹ 21, 7.10.1934, ñ. 8.
10 À. Äîìáðîâñêèé, Íåïîëíàÿ êàðòèíà, Ìå÷, ¹ 24, 31.10.1934, ñ. 2.
11 Ðåôåðàò Âîñòîê ÿâëÿëñÿ ñåãìåíòîì II Ðàçâåäûâàòåëüíîãî Îòäåëà Ãåíåðàëüíîãî
Øòàáà ÐÏ, â 1933 ã. åãî áþäæåò ñîñòàâëÿë 594 òûñ. Çë., â 1934  óæå 720 òûñ.  Ñð.
A. Pep³oñski, op. cit., ñ. 49.
12 Â 19201932 ãã. â Âàðøàâå îí èçäàâàë åæåäíåâíóþ ãàçåòó Ñâîáîäà,
ïåðåèìåíîâàííóþ â Çà ñâîáîäó!, ïîòîì â ãàçåòó Ìîëâà (1932-1934) è â åæåíåäåëüíûé
æóðíàë, ñòàâøèé ãàçåòîé Ìå÷ (19341939). Ñð. Äæ. Äþððàíò, Óæ òàêîâà íàøà
ñóäüáà . Íîâîå èç âàðøàâñêîãî àðõèâà Ä. Â. Ôèëîñîôîâà, Íàøå Íàñëåäèå 2002, ¹ 6364,
[online] <www.nasledie-rus.ru/podshivka/6406.php> (15.06.2013).
13 Â 1934 ã. áûâøèé ìèíèñòð ïî÷òû è òåëåãðàôà, áóäóùèé ñåíàòîð, íîìèíèðîâàííûé
Ïðåçèäåíòîì ÐÏ, ñïèêåð Ñåéìà, Á. Ìåäçèíüñêèé âîçãëàâëÿåò êîíöåðí Polska Prasa SA
(à â 19291938 ãã. îí áûë ðåäàêòîðîì Gazety Polskiej). Ôèëîñîôîâ áûë ñ íèì çíàêîì åùå
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Â. Ñòàíèñëàâñêèé, ñðåäè ýìèãðàíòîâ ïî îòíîøåíèþ ê íåìó ñîõðàíÿëàñü
ñòîéêàÿ íåïðèÿçíü, íå ïîääàþùàÿñÿ îáúÿñíåíèþ14. Åìó ïðåäúÿâëÿëèñü
îáâèíåíèÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïîëüñêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè,
ïðèíÿòèè îò ïîëÿêîâ ñðåäñòâ íà èçäàíèå «3a ñâîáîäó!», à òàêæå
â ñîòðóäíè÷åñòâå â êà÷åñòâå èíôîðìàòîðà ñïåöñëóæá15. Ñòàíèñëàâñêèé
ïîä÷åðêèâàÿ íåÿñíîñòè ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ãàçåòû Çà ñâîáîäó!, íå
ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî â 19201921 ãã. èçäàíèå ôèíàíñèðîâàë ÐÝÊ (Ðóññêèé
ýâàêóàöèîííûé êîìèòåò), îñíîâíîé áþäæåò êîòîðîãî ñîñòàâëÿëè ñðåäñòâà
ïîëüñêîãî âîåííîãî ìèíèñòåðñòâà; âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî è ïîçæå ðåäàêöèÿ
ïîëó÷àëà íåðåãóëÿðíûå äîòàöèè îò ïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâà, áîëüøàÿ ÷àñòü
ñðåäñòâ ïîñòóïàëà, òåì íå ìåíåå, îò ïðîäàæè ãàçåòû16.
Ãàçåòà Ìå÷ (ôð. Le Glaive)  ïåðâîíà÷àëüíî ðóññêîÿçû÷íûé
åæåíåäåëüíûé æóðíàë, à çàòåì ãàçåòà (ñ 21-ãî íîìåðà), èçäàâàâøàÿñÿ
â Âàðøàâå â 19341939 ãã.17 Ìå÷ äîëæåí áûë òàêæå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
ïî Ðóññêîìó ïîëèòè÷åñêîìó êîìèòåòó (ÐÏÊ), îñíîâàííîìó â 1920 ã., â êîòîðîì ñàì çàíèìàë
äîëæíîñòü âèöå-ïðåäñåäàòåëÿ (ïðåäñåäàòåëü  Á. Ñàâèíêîâ) è ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ, â òî
âðåìÿ êàê ïîëêîâíèê Ìåäçèíüñêèé, ÿâëÿÿñü îäíèì èç áëèæàéøèõ ñîòðóäíèêîâ Ïèëñóäñêîãî,
îñóùåñòâëÿë ïîëüñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ÐÏÊ, à òàêæå ÿâëÿëñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà
âîåííîãî ìèíèñòåðñòâà è íåñ îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü ðóññêèõ îðãàíèçàöèé
â Ïîëüøå. Åñòü îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ñðåäñòâà è ñîäåéñòâèå äëÿ ñâîåé èçäàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè Ôèëîñîôîâ èñêàë èìåííî ó íåãî. Ñð.: [online] <http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Miedzi%C5%84ski> (15.06.2013).
14 Ñð.: Â. Ñòàíèñëàâñêèé, Ñîãëàñèå è ðàçäîðû, Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ íà çåìëÿõ Âòîðîé
Ðå÷è Ïîñïîëèòîé. Ñòàòüÿ âòîðàÿ, Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 9 (78), ñ. 3540, [online] <http://
a-pesni.golosa.info/grvojna/bel-emigr/a-soglirazd.php> (15.06.2013). Âîçìîæíî, îáúÿñíåíèå
ñëåäóåò èñêàòü â ëè÷íîñòè Ä. Ôèëîñîôà, íàïð. Äæ. Ñ. Äþððàíò â ñâîåé ïóáëèêàöèè öèòèðóåò
ïèñüìî Ì. Àðöèáàøåâà Á. Ñàâèíêîâó îò 22 ôåâðàëÿ 1924 ã., ãäå ïðèâîäèòñÿ õàðàêòåðèñòèêà
Ôèëîñîôîâà, äàííàÿ Àðöèáàøåâûì, áëèæàéøèì åãî ñîòðóäíèêîì åäèíîìûøëåííèêîì:
Êîíå÷íî, Ä.Â., äîáûâàÿ ñðåäñòâà, îêàçûâàåò ãàçåòå îãðîìíóþ óñëóãó. Âîçìîæíî, è íàâåðíîå
äàæå, ÷òî åñëè áû åãî íå áûëî, ãàçåòà äàâíî áû ëîïíóëà. Íî âñå-òàêè ýòî íå äàåò åìó ïðàâà
ñ÷èòàòü ñåáÿ åäèíñòâåííûì. [...] À ìåæäó òåì, îí äåðæèòñÿ íå òîëüêî ïîëíîâëàñòíûì
õîçÿèíîì, íî è õîçÿèíîì ñ áîëüøîé äîçîé ïðÿìîãî ñàìîäóðñòâà. [...] Ä.Â. ÷åëîâåê
ëþáîïûòíûé, íî êàêîãî-òî áàáüåãî íðàâà. Îí è òùåñëàâåí, è áîëåçíåííî îáèä÷èâ,
è êàïðèçåí, è ìåëî÷åí, è ìñòèòåëåí, êàê èçáàëîâàííàÿ æåíùèíà. [...] Â îáùåì, îí ñîçäàåò
òÿæåëóþ àòìîñôåðó â ðåäàêöèè, è ýòî íå èñêóïàåòñÿ, èáî êàê ãàçåòíûé ðåäàêòîð îí íèêóäà íå
ãîäèòñÿ. Îí ñîâåðøåííî íå îòäàåò ñåáå îò÷åòà â äåéñòâèòåëüíûõ ïîòðåáíîñòÿõ íàøåãî
÷èòàòåëÿ è íå óìååò ðàçîáðàòüñÿ â öåííîñòè ìàòåðèàëà. Îòñþäà çàãðîìîæäåíèå ãàçåòû
«âûñîêîé ïîëèòèêîé», äî êîòîðîé íàøåìó ÷èòàòåëþ íåò ðîâíî íèêàêîãî äåëà, è íåâîçìîæíîé
ñêó÷èùåé öåðêîâíîé òðóõè. Ì. Àðöûáàøåâ, Ïèñüìà Áîðèñó Ñàâèíêîâó, ïðåäèñë., ïîäãîò.
òåêñòà è ïðèìå÷. Ä. Çóáàðåâà, De visu 1993, ¹ 4 (5), ñ. 5051. Öèò. çà: Äæ. Äþððàíò, op. cit.
15 Â. Ñòàíèñëàâñêèé, Ñîãëàñèå è ðàçäîðû.... À. Ïåïëîíüñêèé, îòìå÷àÿ òùàòåëüíîñòü
â îò÷åòíîñòè ïîëüñêèõ ñïåöñëóæá, ïðèâîäèò â êà÷åñòâå ïðèìåðà îäèí òàêîé îò÷åò ðàñõîäîâ
ïî îïåðàòèâíîé ðàáîòå Ðåôåðàòà Âîñòîê çà ôåâðàëü 1939, ãäå êðàñíîðå÷èâî çíà÷àòñÿ
ñîêðàùåíèÿ Dm. Fi³.  420,00 çë.. Ñð.: A. Pep³oñski, op. cit., ñ. 50.
16 Â. Ñòàíèñëàâñêèé, Ñîãëàñèå è ðàçäîðû....
17 Â ñèëó îãðàíè÷åííîñòè îáúåìà ñòàòüè àíàëèçîì áóäóò îõâà÷åíû ëèøü 45 íîìåðîâ
èçäàíèÿ (ïðàêòè÷åñêè ïåðâûé ãîä åãî ñóùåñòâîâàíèÿ  ñ ìàÿ 1934 ïî ìàðò 1935).
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â Ïàðèæå, à òàêæå óñòàíàâëèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðóññêèìè ýìèãðàíòàìè
â ðàçíûõ öåíòðàõ ýìèãðàöèè (íàïð., Âàðøàâà, Ïàðèæ, Ïðàãà). Ìå÷,
â îòëè÷èå îò äðóãèõ ýìèãðàíòñêèõ èçäàíèé, íå èñïîëüçîâàë ò. íàç. íîâóþ
îðôîãðàôèþ. Ïåðâûé íîìåð âûøåë 20 ìàÿ 1934 ã. Ðåäàêöèîííûé êîìèòåò
âîçãëàâèë Äìèòðèé Ôèëîñîôîâ (ãëàâíûé ðåäàêòîð â Ïàðèæå Ä. Ìåðåæêîâñêèé), â ÷èñëî ÷ëåíîâ ðåäàêöèè âîøëè Â. Áðàíä, Å. Âåáåð,
Ã. Ñîêîëîâ. Ïåðâûé ãîä èçäàíèÿ Ìå÷à ìîæíî ïîäåëèòü íà äâà ýòàïà:
â êà÷åñòâå æóðíàëà  íîìåðà 120, è ãàçåòû  íîìåðà 2145. Â êîíöåïöèè
Ìå÷à ýòîò ïåðåëîì îñòàâèë ñâîé ñëåä: åñëè â ïåðâûé ïåðèîä æóðíàë áûë
äîñòàòî÷íî ñäåðæàí, îïèñûâàÿ ñîâåòñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü (â ñðåäíåì, åé
ïîñâÿùàëèñü 12 ìàòåðèàëà íîìåðà  à â ýòîò ïåðèîä ïðåîáëàäàëè
ñäâîåííûå íîìåðà, ïðàâäà, æóðíàëüíîãî ôîðìàòà (ñîâðåìåííîãî À4),
ìàêñèìàëüíûì îáúåìîì 32 ñòðàíèöû), òî ïîñëå ïåðåëîìà ýòèõ ìàòåðèàëîâ
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå (äî 13-òè â 8-ñòðàíè÷íîì íîìåðå, ïðàâäà, áîëüøåãî
 ãàçåòíîãî ôîðìàòà). Ñ 21-ãî íîìåðà Ä. Ôèëîñîôîâ ïåðåñòàë ýêñïîíèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëÿ ðåäàêöèè, åãî ïóáëèêàöèè íå çàíèìàþò
ïåðâûõ ñòðàíèö æóðíàëà è ñòàíîâÿòñÿ ñïîðàäè÷íûìè, íà ïåðâîé ñòðàíèöå
â ñîñòàâå ðåäàêöèè îáîçíà÷åíû Â. Áðàíäò è Ã. Ñîêîëîâ 18. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ñèëó âîçðàñòà Ôèëîñîôîâà ëèáî âíóòðåííèõ ðàçíîãëàñèé, ëèáî ïî ñîîáðàæåíèÿì êîíúþíêòóðû ôîðìàò èçäàíèÿ âî âñåõ
ñìûñëàõ èçìåíÿåòñÿ. Â Ïàðèæå ê ýòîìó âðåìåíè òàêæå ðàçäàþòñÿ ãîëîñà
êðèòèêè, â ÷àñòíîñòè, Ã. Àäàìîâè÷ îïóáëèêîâàë êðèòè÷åñêèé îòçûâ
â Èëëþñòðèðîâàííîé Ðîññèè19, âðÿä ëè îí ýòî ñäåëàë áåç ñàíêöèè
Ä. Ìåðåæêîâñêîãî è Ç. Ãèïïèóñ (èõ ìàòåðèàëû òîæå ïåðåñòàþò ïîÿâëÿòüñÿ
â Ìå÷å).
18 Â.Â. Áðàíäò (óì. 1942 Âàðøàâà); êàïèòàí àðòèë. âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû,
ïîäïîëê. Äîáðîâîëü÷åñêîé Àðìèè, ïîýò, æóðíàëèñò, ó÷àñòíèê âàðøàâñêîé Òàâåðíû ïîýòîâ,
Àíòîëîãèè ðóññêîé ïîýçèè â Ïîëüøå, àëüìàíàõîâ Íîâü è Øåñòåðî, îïóáëèêîâàë ïîýòè÷åñêèé
ñáîðíèê Ñòèõè (Âàðøàâà 1932), ñîòðóäíèê æóðíàëà Ãðàíü. Ñì.: Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ
â Ïîëüøå 19191945  àëôàâèòíûé óêàçàòåëü, ñîñò. À. Ìîõîëÿ, Ï. Ëàâðèíåö, [online]
<www.mochola.org/russiaabroad/ruspldb/ruspl_b.htm> (15.06.2013).
19 Ñð.: Ìíå áû õîòåëîñü [...] äàòü õàðàêòåðèñòèêó [ ] âàðøàâñêîìó æóðíàëü÷èêó «Ìå÷»,
íî ýòî äåëî çàòðóäíèòåëüíîå: êàê õàðàêòåðèçîâàòü ïóñòîå ìåñòî. Ñëîâ ìíîãî, à ìûñëåé
íåçàìåòíî. Â ïåðâîì íîìåðå áûëè ïîìåùåíû «ëîçóíãè»  âðîäå òîãî, ÷òî ëîøàäü äîëæíà
åñòü ñåíî è îâåñ, à ýìèãðàíò äîëæåí íåíàâèäåòü áîëüøåâèêîâ. Çàòåì ïîñëåäîâàëî íåñêîëüêî
íå âïîëíå ãðàìîòíûõ ñòàòååê è ñîâñåì áåçãðàìîòíûé ðîìàí íà åâàíãåëüñêèå òåìû. Âñå ýòî
áûëî áû íè÷åãî [...], åñëè áû «Ìå÷» íå çàÿâèë âî âñåîáùåå ñâåäåíèå, ÷òî ïðèçâàí ñïàñòè
öèâèëèçàöèþ è îáíîâèòü ìèð. Ïðè òàêèõ ïðåòåíçèÿõ ñíèñõîæäåíèå íåóìåñòíî. [...] õî÷åòñÿ
òîëüêî ïîæåëàòü ñîòðóäíèêàì êóðüåçíîãî «Ìå÷à» íåìåäëåííî óñòðîèòü êðóæîê
ñàìîîáðàçîâàíèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ. Ñð.: Èëëþñòðèðîâàííàÿ Ðîññèÿ, ¹ 34, 18.08.1934. Öèò.
çà: À Áåì, Ïèñüìà î ëèòåðàòóðå: Î ëèòåðàòóðíîé ïîëåìèêå, Me÷, ¹ 21, 7.10.1934, ñ. 6.
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Ïåðâûé íîìåð  ïðîãðàììíûé ïî ñâîåé ñòðóêòóðå è ñîäåðæàíèþ
 îòêðûâàåòñÿ ñòàòüåé Ä. Ôèëîñîôîâà, â êîòîðîé òîò íå ñêðûâàë ñâîèõ
íàìåðåíèé, îòñûëàÿ ê Áèáëåéñêîìó: Íå ìèð, íî ìå÷20, ïîä÷åðêèâàåò:
íàñòóïèëî âðåìÿ, êîãäà [...] ýìèãðàöèè íàäëåæèò ïðîáóäèòüñÿ, âûéòè èç
ñîñòîÿíèÿ áëàæåííîãî óñïåíèÿ è òóïîãî ïðîçÿáàíèÿ. Èíà÷å ýìèãðàöèÿ
ïîãèáíåò, ñîéäåò íà íåò, ïîòåðÿåò ñìûñë ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ìû
ïðèçûâàåì åå ê âîçðîæäåíèþ, õîòèì ïðîáóäèòü åå ýíåðãèþ (ñ. 3). Æóðíàë
áûë çàäóìàí êàê àíòèêîììóíèñòè÷åñêèé, àíòèìàòåðèàëèñòè÷åñêèé,
àíòèìàðêñèñòñêèé, êîòîðûé äîëæåí ïðîäîëæèòü áîðüáó ñ áîëüøåâèçìîì.
Ïî ìíåíèþ Ôèëîñîôîâà, áîëüøåâèçì âîøåë â ñòàäèþ çàñòîÿ, çàêðåïîñòèâ
æèâûå ñèëû ðóññêîãî íàðîäà, ñëåäóåò ïîýòîìó âîñïîëüçîâàòüñÿ èìåþùåéñÿ
â ýìèãðàöèè ñâîáîäîé, ïîêîí÷èòü ñ óðàâíèëîâêîé èíòåðíàöèîíàëèçìà,
âûðàáîòàòü íîâóþ èåðàðõèþ öåííîñòåé, ïðèçíàòü çäîðîâûé íàöèîíàëèçì
íà÷àëîì íå çàñòîÿ, à äâèæåíèÿ (ñ. 4). Ôèëîñîôîâ ïðèçûâàë ê áîðüáå
ñ óñòàíîâèâøèìñÿ  è óæå äîñòàòî÷íî ïðî÷íî çàíÿâøèì ñâîè ïîçèöèè
ñîâåòñêèì ñòðîåì. Îáúÿâëÿÿ æóðíàë Ìå÷ ïðîåêòîì íå ïàðòèéíûì,
Ôèëîñîôîâ êðèâèë äóøîé  åãî çàäà÷à ñîñòîÿëà â âîñêðåñåíèè àêòèâèçìà21,
ò.å. âûðàæàë ïîääåðæêó ïîëèòè÷åñêîé äîêòðèíû òîé ÷àñòè ýìèãðàöèè,
êîòîðàÿ âåëà àêòèâíóþ áîðüáó ñ áîëüøåâèñòñêîé âëàñòüþ ñ öåëüþ åå
ñâåðæåíèÿ. Ôèëîñîôîâ ðàñøèðÿåò çíà÷åíèå àêòèâèçìà äî ðàçìåðà, ïî
ìåíüøåé ìåðå, ìèðîñîçåðöàíèÿ: àêòèâèçì äîëæåí áûòü òâîð÷åñêèì,
îòâåòñòâåííûì, äåéñòâåííûì, ëèøåííûì, êàê ïåññèìèçìà, òàê è îïòèìèçìà. Îí äîëæåí áûòü òðàãè÷åñêèì. Îí äîëæåí ñòàòü ìèðîñîçåðöàíèåì,
ïðîíèçûâàþùèì âñå îáëàñòè ÷åëîâå÷åñêîãî äåëàíèÿ (ñ. 4).
Íà ïåðâîì ýòàïå ñóùåñòâîâàíèÿ æóðíàëà îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ïîäâåäåíèþ èòîãîâ èçãíàííè÷åñòâà, ýêñïîíèðîâàíèþ ïðåèìóùåñòâ
ýìèãðàíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ æèòåëÿìè ìåòðîïîëèè, à òàêæå îïðåäåëåíèþ
äàëüíåéøèõ ïóòåé ðàçâèòèÿ êàê ýìèãðàöèè, òàê è ñîâåòñêîé Ðîññèè.
Àíãàæèðîâàííîñòü â ïîëèòèêó îáîèõ ëàãåðåé ïðåêðàñíî îñîçíàåòñÿ: ìû
æèâåì â òàêîå âðåìÿ,  ïèøåò Â. Çëîáèí,  êîãäà òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü
êàêóþ-ëèáî îáëàñòü ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà, ñîâåðøåííî îò ïîëèòèêè îòîðâàííóþ, îñîáåííî ñòîëü áëèçêóþ ê æèçíè, êàê ëèòåðàòóðà è ëèòåðàòóðíàÿ
êðèòèêà. [...] Äàæå ìàòåðèàë èíôîðìàöèîííûé, è òîò íåðåäêî
«îáðàáàòûâàåòñÿ»22. Íåïðåìåííûì ìîòèâîì ïðàêòè÷åñêè âñåõ ìàòåðèàëîâ
20
21

Ä. Ôèëîñîôîâ, ×åãî ìû õîòèì, Me÷, ¹ 12, 20.05.1934, ñ. 3.
Òåðìèí, øèðîêî èñïîëüçîâàâøèéñÿ, íàïð., â ðàáîòàõ Ï. Ñòðóâå â 20-õ ãã. â ñðåäå áåëîé
ýìèãðàöèè.
22 Â. Çëîáèí, Áëåäíîå ÷óäîâèùå, Me÷, ¹ 34, 27.05.1934, ñ. 9.
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(à îñíîâíàÿ ìàññà ìàòåðèàëîâ íà ýòàïå æóðíàëà Ìå÷ áûëà ïîñâÿùåíà
ýìèãðàöèè) ñòàëî ïîäâåäåíèå èòîãîâ 15-òèëåòèþ ðóññêîé ýìèãðàöèè.
Çàñëóãè ýìèãðàöèè ëèáî ïîä÷åðêèâàþòñÿ (íàïð., À. Áåì ê çàäà÷àì
ýìèãðàíòñêîé ëèòåðàòóðû îòíîñèò âûÿâëåíèå ïðàâäû ñâîåãî èçãíàííè÷åñòâà, ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ñâîåé ïðàâäû òîé ñèñòåìå ïñåâäîöåííîñòåé, íà
êîòîðîé ñòðîèòñÿ æèçíü â ñîâåòñêîé Ðîññèè23), ëèáî îòâåðãàþòñÿ: ìû
ïðåäàëè  ñàìîå äðàãîöåííîå, ñàìîå ñâÿòîå, ÷òî ó íàñ áûëî è áåç ÷åãî
æèçíü íàøà â èçãíàíèè òåðÿåò âñÿêèé ñìûñë  èäåþ ñâîáîäû ÷åëîâå÷åñêîé
ëè÷íîñòè24.
Ïðè ýòîì ñîâåòñêàÿ è íåêàÿ èäåàëüíàÿ Ðîññèÿ ðåçêî ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ, áîëüøåâèçì ïðåäñòîèò àáñîëþòíûì çëîì, à áîëüøåâèêè
 ïî ìíåíèþ Å. Âåáåðà  äåëàþò âñå [...], ÷òîáû èñêàçèòü îáëèê Ðîññèè,
÷òîáû âíåñòè â ÷óâñòâî íàøå ê íåé âåëèêîå è ãîðüêîå ñîìíåíèå. Òî, ÷òî îíè
ïèøóò î íåé, ñòðàøíî. Òî, êàê îíè î íåé ðàññêàçûâàþò, ñïîñîáíî óáèòü
âåðó â ðóññêèé íàðîä, â çäîðîâûå ñèëû Ðîññèè 25 . Ïðåäñòàâëåíèå
î ñèòóàöèè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíî óïðîùàåòñÿ, âñÿ
ñîâåòñêàÿ þìîðèñòèêà äàåò íå ëþäåé, à óðîäîâ; âñÿ ñîâåòñêàÿ ïå÷àòü
óñåðäíî ïîìîãàåò â ïîðóãàíèè, îñêâåðíåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî îáëèêà
è ïîäîáèÿ26. Âûâîä èç ýòîãî àâòîð ñâîäèò ê ìîðàëüíîé ñòîðîíå ñèòóàöèè
 íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ ñóòü íåæåëàíèå ðóññêîãî íàðîäà æèòü è ðàáîòàòü
òàê, êàê õî÷åò ýòîãî êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ27. Òîëüêî ýìèãðàíòû
 ïîñêîëüêó èìåííî îíè çíàþò ïîäëèííûé îáëèê íàðîäà  ñïîñîáíû
îòëè÷èòü ïðàâäó îò ëæè. Çàêðåïîùåííûå áîëüøåâèçìîì ñèëû ïðîðûâàþòñÿ
â âèäå ïîäâèãà ÷åëþñêèíöåâ, ñàìîîòâåðæåííîãî òðóäà ó÷åíûõ,
ãåðîè÷åñêîé âûíîñëèâîñòè ðÿäîâîãî ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Âîçíèêàåò íåêàÿ
ýòè÷åñêàÿ ïîëÿðèçàöèÿ â îöåíêàõ äåéñòâèòåëüíîñòè  ïîëîæèòåëüíûå
ñòîðîíû ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè îöåíèâàþòñÿ â êàòåãîðèÿõ ïðîðûâà
òâîð÷åñêèõ ñèë ðóññêîãî íàðîäà, âñå æå íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ ïðîèñõîäÿò
èñêëþ÷èòåëüíî ïî âèíå ãîñïîäñòâóþùåé âëàñòè.
Â òàêîì æå äóõå âåäåòñÿ êðèòèêà îòäåëüíûõ ÿâëåíèé ñîâåòñêîé æèçíè,
ïîâòîðþñü, ïðåäñòàâëåííûõ ïåðâîíà÷àëüíî äîñòàòî÷íî ñêðîìíî.
Íàïðèìåð, â ñòàòüå Â. Åâãåíüåâà ðå÷ü èäåò î ñîñòîÿíèè è ïîäãîòîâêå
ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ñîâåòñêîé Ðîññèè ïî
23
24
25
26
27

À. Áåì, Ïèñüìà î ëèòåðàòóðå. Î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì, Me÷, ¹ 12, 20.05.1934, ñ. 12.
Â. Çëîáèí, op. cit.
Å. Âåáåð, Èñêàæåííûå ÷åðòû, Me÷, ¹ 6, 10.06.1934, ñ. 34.
Ibidem, ñ. 4.
Ibidem.
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ìàòåðèàëàì Ïðàâäû28, î êðèòèêå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû è æèâîòíîâîäñòâà29, ñòàòüÿ Â. Áðàíäòà ïîñâÿùåíà ðåîðãàíèçàöèè ñîâåòñêîé øêîëû,
ïåðåìåíå êóðñà ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà  ïðîïîâåäè çàæèòî÷íîñòè,
ïðåâîçíîøåíèè ñåìüè è ìíîãîñåìåéíîñòè, îñìåÿíèè ñòàðûõ èäîëîâ, ÷òî
äîëæíî ïîäòâåðäèòü èçëþáëåííûé òåçèñ ýìèãðàíòà, ÷òî ÿêîáû ñîâåòñêîå
ïðàâèòåëüñòâî íå ìîæåò ýâîëþöèîíèðîâàòü30. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî ðàññêàç
î ÷åëþñêèíöàõ  ñ õàðàêòåðíûì íàçâàíèåì ×àøà óíèæåíèé  ñîïðîâîæäàåòñÿ ðÿäîì ïðèìåðîâ áåãñòâà ñîâåòñêèõ ãðàæäàí èç ÑÑÑÐ, â ñàìîì
ôàêòå ÷åñòâîâàíèÿ ïðîôåññîðà Îòòî Øìèäòà óñìàòðèâàåòñÿ àêò åãî
óíèæåíèÿ. Â êîíòåêñò ÷åëþñêèíöåâ ïîìåùåí òàêæå àíàëèç ïðè÷èí
âíåñåíèÿ íîâîé ïîïðàâêè â ÓÊ ÑÑÑÐ31 î íàêàçàíèè çà áåãñòâî èç ÑÑÑÐ
â ñâÿçè ñî ñïåêòàêóëÿðíûì áåãñòâîì äâóõ ïðîôåññîðîâ  Ãðèãîðèÿ Íîëüäå
è Èâàíà Áîðîíöîâà, êîòîðûå ñîîáùèëè æóðíàëèñòó Ñèòòëü Äýéëè Òàéìñ:
Ìû âñåãäà ìå÷òàëè âûðâàòüñÿ èç ñîâåòñêîãî àäà. Êðóøåíèå ñóäíà ÿâèëîñü
äëÿ íàñ èçáàâëåíèåì, è ìû íå æåëàåì âîçâðàùàòüñÿ òóäà, ãäå íèêàêàÿ
ñåðüåçíàÿ ðàáîòà íåâîçìîæíà32. Îñíîâàíèå, ïîçâîëÿþùåå àâòîðó ñâÿçàòü
ýòè äâà îáñòîÿòåëüñòâà, ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: ïîëÿðíûå ëåò÷èêè, ïðîðàáîòàâøèå çà ïîëÿðíûì êðóãîì áîëåå 3 ëåò èìåþò âîçìîæíîñòü âûåõàòü çà
ãðàíèöó íà 6 ìåñÿöåâ. Èç ñðåäû ÷åëþñêèíöåâ ýòèì ïðàâîì ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Âîò äëÿ òîãî, ÷òîáû íèêòî èç
íèõ íå ïðèëüñòèëñÿ ïðèìåðàìè Íîëüäå è Áîðîíöîâà è èçäàþòñÿ ïîäîáíûå
äåêðåòû33.
Â 21 íîìåðå  óæå  ãàçåòû (îò 7 îêòÿáðÿ 1934 ã.) èçìåíÿåòñÿ âèçóàëüíûé ôîðìàò, èñïîëüçóåòñÿ ñîâðåìåííàÿ ãðàôèêà (íî ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ
ñòàðàÿ îðôîãðàôèÿ). Èçìåíÿåòñÿ ñàìà ñòðóêòóðà ãàçåòû  îíà ñîäåðæèò
áîëüøèé ïðîöåíò èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà, ââåäåíû ïîñòîÿííûå
28

Â. Åâãåíüåâ, Ïðîäóêöèÿ ñ èçúÿíîì, Me÷, ¹ 12, 20.05.1934, ñ. 14.
Â. Åâãåíüåâ, Óçêèå ìåñòà, Me÷, ¹ 34, 3.06.1934, ñ. 12.
Â Áðàíäò, Òàêòè÷åñêèé õîä, Me÷, ¹ 8, 24.07.1934, ñ. 89.
Ñò. 58-1à. Èçìåíà ðîäèíå, ò. å. äåéñòâèÿ, ñîâåðøåííûå ãðàæäàíàìè Ñîþçà ÑÑÐ
â óùåðá âîåííîé ìîùè Ñîþçà ÑÑÐ, åãî ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè èëè
íåïðèêîñíîâåííîñòè åãî òåððèòîðèè, êàê-òî: øïèîíàæ, âûäà÷à âîåííîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé
òàéíû, ïåðåõîä íà ñòîðîíó âðàãà, áåãñòâî èëè ïåðåëåò çà ãðàíèöó êàðàþòñÿ  âûñøåé ìåðîé
óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ  ðàññòðåëîì ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èìóùåñòâà, à ïðè ñìÿã÷àþùèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ - ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äåñÿòü ëåò ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èìóùåñòâà.
20 èþëÿ 1934 ã., ÑÓ No. 30, ñò. 173. Öèò. çà: Á. ßêîâëåâ, À. Áóðöåâ, Êîíöåíòðàöèîííûå
ëàãåðè ÑÑÑÐ, [online] <http://thelib.ru/books/yakovlev_b_burcov_a/koncentracionnie_lageri_sssr_otrivki-read.html> (15.06.2013).
32 À. Äîìáðîâñêèé, ×àøà óíèæåíèé, Me÷, ¹ 910, 8.07.1934, ñ. 14.
33 Ibidem, ñ. 15.
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31
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ðóáðèêè: Ìåæäóíàðîäíîå îáîçðåíèå, Íåäåëÿ ðàäèî  î âîçìîæíîñòÿõ
íîâîãî ìåäèàëüíîãî êàíàëà, òåêóùèå ñîáûòèÿ ðîññèéñêîé ýìèãðàöèè
Ýìèãðàíòñêàÿ æèçíü, Ìåñòíàÿ æèçíü, Âåñòè èç Âàðøàâû  íîâîñòè èç
ñòîëèöû è ïðîâèíöèè: Ëîäçè, Ãðîäíî, Êîâåëÿ, Ïèíñêà, Áðåñòà-íàä-Áóãîì
è äð., è ïðåæäå âñåãî, íî ÷óòü ïîçæå  Êàê æèâóò â ÑÑÑÐ è Â ÑÑÑÐ çà
íåäåëþ, ïå÷àòàþòñÿ õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, òåìàòè÷åñêè ñâÿçàííûå
ñ ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ, â ÷àñòíîñòè Èâàí Êàëþæíûé À. Äîìáðîâñêîãî, ïîìåùåíà ðóáðèêà îáðàòíîé ñâÿçè  îòêëèêè ÷èòàòåëåé, à òàêæå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî æèâûõ äîêóìåíòîâ  ìàòåðèàëîâ, íàïèñàííûõ
î÷åâèäöàìè ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Çàíîâî ôîðìóëèðóåòñÿ ïðîãðàììà ãàçåòû, ñîäåðæàùàÿ òå æå äåêëàðàöèè, ÷òî è 20 íîìåðîâ íàçàä, êîòîðûå ìîæíî ñâåñòè ê íåîáõîäèìîñòè
ðàáîòàòü íàä ñîçíàíèåì ýìèãðàíòà, êîòîðûé â ñóåòå ïîâñåäíåâíîñòè çàáûë
î âûñîêîé ìèññèè ýìèãðàíòà (ñêàòèëñÿ äî ïîçîðíîãî ñòàòóñà áåæåíöà):
ñâîþ çàäà÷ó «Ìå÷» óñìàòðèâàåò â ñîäåéñòâèè [...], ïðîñâåòëåíèè ýìèãðàíòñêîãî ñîçíàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåàëüíîãî çíàíèÿ34,  ñîîáùàåò
ðåäàêöèîííàÿ ñòàòüÿ, ýòî áóäåò âûðàæàòüñÿ â òîì, ÷òî èñõîäÿ èç óáåæäåíèÿ, ÷òî ñâåòëîå áóäóùåå íàøåé ðîäèíû ëåæèò íà ïóòÿõ ñîçäàíèÿ
âåëèêîé èìïåðñêîé Ðîññèè, ðåäàêöèÿ «Ìå÷à» ñ îñîáûì âíèìàíèåì áóäåò
îòìå÷àòü ïðîöåññû, ñîâåðøàþùèåñÿ êàê â ÑÑÑÐ, òàê è â ýìèãðàöèè,
êîòîðûå ïðèáëèæàþò âîïëîùåíèå â æèçíü èñòîðè÷åñêè çàäàííîé èäåè35.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ âëàñòü îáúÿâëåíà îñíîâíûì çëîì, ïðåîäîëåòü êîòîðîå
ìîæíî òîëüêî ðåâîëþöèîííûì ïóòåì. Ðåäàêöèÿ îáåùàåò çàíÿòüñÿ òî÷íûì
ó÷åòîì ñîçäàâøåéñÿ ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêè, è â êà÷åñòâå
ãëàâíîé çàäà÷è îáúÿâëÿåò âîçìîæíî áîëåå ïîëíîå è ñîâåðøåííî
îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå æèçíè â ÑÑÑÐ36. È ñëîâî ñâîå ñäåðæèâàåò.
Êàæäûé ñëåäóþùèé 8-ñòðàíè÷íûé íîìåð ñîäåðæèò îò 4-õ ñíà÷àëà äî
13 îáøèðíûõ ìàòåðèàëîâ î æèçíè â ñîâåòñêîé Ðîññèè, à òàêæå ìîæåò
ñîäåðæàòü íåáîëüøèå çàìåòêè ëèáî ñîîáùåíèÿ.
Ïîçèöèÿ ãàçåòû è â òî æå âðåìÿ åå âûñîêàÿ ìèññèÿ óòî÷íÿåòñÿ â äðóãîé
ñòàòüå: Ôðîíòîâèêè è òûëîâèêè ýòîãî æå 21-ãî íîìåðà (ñ. 2), ãäå îäèí
èç ðåäàêòîðîâ ãàçåòû Â. Áðàíäò âûäâèãàåò ëîçóíãè, ïðåäïîëàãàþùèå
íåîáõîäèìîñòü âûðàáîòêè â ýìèãðàíòå âíóòðåííåé ïàðòèéíîé
äèñöèïëèíû. ×òî îñîáåííî íàñòîðàæèâàåò  àáñîëþòíàÿ òâåðäîñòü
34
35
36

[Ïðîãðàììíàÿ ñòàòüÿ], Ìå÷, ¹ 21, 7.10.1934, ñ. 1.
Ibidem.
Ibidem.
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è óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííîé ïðàâîòå: ðàáîòîñïîñîáíîñòü, òðóäîëþáèå,
äîáðîñîâåñòíîñòü è òàëàíòëèâîñòü ýìèãðàíòîâ èç Ðîññèè íè÷åãî îáùåãî
íå èìååò ñ ãëàâíîé öåëüþ ïðåáûâàíèÿ âíå Ðîññèè  ò.å. â îðãàíèçàöèè
áîðüáû çà îñâîáîæäåíèå ñòðàíû. Â ïîñëåäíåì, ïî ìíåíèþ àâòîðà,
ýìèãðàöèÿ îêàçàëàñü áåçäàðíà. ×åì äîëæåí çàíèìàòüñÿ ýìèãðàíò, ÷åìó
ïîñâåùàòü âðåìÿ  âñå óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå ýìèãðàíòîì íà âûæèâàíèå,
îñóæäàþòñÿ ðåäàêòîðîì: íåëüçÿ ñëóæèòü äâóì áîãàì  áëàãîïîëó÷èþ
è Ðîññèè. Ðàáîòà â îðãàíèçàöèè, ñàìîâîñïèòàíèå, ñàìîîáðàçîâàíèå
è ïîäãîòîâêà ñåáÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà áóäóùåé Ðîññèè  òàêîâà ïðîãðàììà,
è â íåé íåò ìåñòà ðàçâëå÷åíèÿì, îòäûõó, çàáîòàì î ëè÷íîì áëàãîïîëó÷èè.
Òàêàÿ íåïðèìèðèìàÿ ïîçèöèÿ ðåäàêöèè (Áðàíäò áûë îáîçíà÷åí íà
òèòóëüíîé ñòðàíèöå ãàçåòû ïðåäñòàâèòåëåì ðåäàêöèè), è ïîìåùåííûå íà
1-îé ñòðàíèöå çàâåðåíèÿ, ÷òî îäíîé èç ãëàâíåéøèõ çàäà÷ ðåäàêöèÿ ñ÷èòàåò
âîçìîæíî áîëåå ïîëíîå è ñîâåðøåííî îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå æèçíè
ÑÑÑÐ âûçûâàþò îïðåäåëåííóþ ðåôëåêñèþ.
Òî÷íî òàêàÿ æå òåíäåíöèîçíîñòü ñ íàëåòîì íåêîåãî çëîðàäñòâà ñêâîçèò
ïðàêòè÷åñêè èç êàæäîé ãàçåòíîé çàìåòêè, ïîñâåùåííîé ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ëèáî ñ äåòñêèìè ÿñëÿìè37, ëèáî ñ îò÷åòàìè ñúåçäà ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé. Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû òùàòåëüíî ïðîñëåæèâàþòñÿ ñîáûòèÿ,
ê êîòîðûì èìååò îòíîøåíèå Ñîâåòñêèé Ñîþç, êàê ìåæäóíàðîäíûå  íàïð.,
âñòóïëåíèå ÑÑÑÐ â Ëèãó Íàöèé ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåäàêöèîííûìè
è ÷àñòíûìè êîììåíòàðèÿìè: ïðîòèâîáîëüøåâèñòêóþ ýìèãðàöèþ
îõâàòûâàåò ÷óâñòâî ñòðàøíîãî îäèíî÷åñòâà è èçîëèðîâàííîñòè. Íåò äðóçåé,
íåò ñî÷óâñòâóþùèõ. Íåò ñîñòðàäàþùèõ 38 , èëè êðèòèêà Ñòàëèíûì
Êîìèíòåðíà, âûçâàâøàÿ ïàíèêó ñðåäè çàïàäíûõ êîììóíèñòîâ 39, òàê
è âíóòðåííèå ñîáûòèÿ  óáèéñòâî Ñ. Êèðîâà, îòðàâëåíèå Â. Êóéáûøåâà,
ðåàêöèÿ íà âûñòóïëåíèå Ñòàëèíà Îá îâëàäåíèè òåõíèêîé40, óïðàçäíåíèå
õëåáíûõ êàðòî÷åê, çíàìåíóþùåå ïåðåõîä îò ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñèñòåìû
ê ãîñóäàðñòâåííîé òîðãîâëå, ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáî÷èì
è ñëóæàùèì (1 ÿíâ. 1935 ã.)41, ïîòåðè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íà ôîíå
ìèðîâîãî ãîëîäà è ýïèäåìèè ñàìîóáèéñòâ, âûçâàííûõ ìèðîâûì
37
38
39
40

Èçî äíÿ â äåíü. Îò êîëûáåëè äî àñôàëüòîâîãî êîòëà, Ignis, ¹ 21, 07.10.1934, c. 2.
Í. Öóðèêîâ, Äóõà íå óãàøàéòå, Me÷, ¹ 22, 14.10.1934, ñ. 2.
Ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà È. Ñòàëèíà: Ïîëèòáþðî è Êîìèíòåðí, Me÷, ¹ 29, 2.12.1934, ñ. 3.
[àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè òîëüêî òðè ìåñÿöà òîìó íàçàä áåæàë èç ÑÑÑÐ], Òåõíè÷åñêàÿ
ïðîïàãàíäà, Me÷, ¹ 28, 1934, ñ. 5.
41 Óíè÷òîæåíèå õëåáíûõ êàðòî÷åê, Me÷, ¹ 29, 2.12.1934, ñ. 1; Â Åâãåíüåâ, Îòìåíà
êàðòî÷íîé ñèñòåìû, Me÷, ¹ 30, 9.12.1934, ñ. 5; Â Åâãåíüåâ, Áåç êàðòî÷åê â ãîðîäå
è äåðåâíå, Me÷, ¹ 35, 13.01.1935, ñ. 4.
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êðèçèñîì42, ïðåâðàùåíèå Ñàðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ â ñîâõîç43 è ò.ä., à òàêæå
ðàçíîãî ðîäà îòðèöàòåëüíûå, ìåíåå çíàìåíàòåëüíûå ÿâëåíèÿ è ñîáûòèÿ,
êîòîðûå òùàòåëüíî âûáèðàþòñÿ èç ìàòåðèàëîâ ñîâåòñêîé ïðåññû. Ìå÷
ðåàãèðóåò íà êðóïíûå ñîáûòèÿ âíóòðè ÑÑÑÐ îáøèðíûìè ïóáëèêàöèÿìè.
Íàïðèìåð, ïåðâîìó ñúåçäó ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé ïîñâÿùåíû äâå ñòàòüè44,
ñòàâøèå ïîâîäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñîâ â ñîâåòñêóþ ëèòåðàòóðó.
Ñ ïîçèöèè ýêñïåðòîâ ïèøóòñÿ çàìåòêè î òîì, êàê â äåéñòâèòåëüíîñòè æèâóò
â ÑÑÑÐ: Øåñòâèÿ, ðå÷è, òîðæåñòâåííûå ñúåçäû, êðèê î äîñòèæåíèÿõ,
ãàçåòíàÿ øóìèõà  âñå ýòî âíåøíÿÿ ñòîðîíà ñòîðîíà ñîâåòñêîé ìåäàëè, íå
äàþùàÿ ïîíÿòèÿ îá èñòèííîì ïîëîæåíèè â Ðîññèè, èñòèííîå
ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè ÷åðïàåòñÿ èç ñîâåòñêèõ æå ãàçåò, íàïðèìåð, èç
Âå÷åðíåé êðàñíîé ãàçåòû (20.09.1934), â êîòîðîé âåäåòñÿ êðèòèêà óæàñíûõ æèëèùíûõ óñëîâèé, èëè èç ìîñêîâñêèõ Èçâåñòèé (15.09.1934),
â êîòîðûõ ïèøóò îá óìåíüøåíèè âûïóñêà ìåäèêàìåíòîâ íà 20% â 1933 ã.
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1931 ã. Ïåðå÷èñëÿþòñÿ òàêæå òàêèå âîïèþùèå íåäîñòàòêè
ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè, çà êîòîðûå øèðîêî êðèòèêóþò ñîâåòñêèå æå
ãàçåòû, êàê îòñóòñòâèå òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, íàïð., êíîïîê,
ïîÿñîâ, ãàëîø áîëüøèõ ðàçìåðîâ, èëè î òîì, ÷òî â ÑÑÑÐ ïîâñåìåñòíî
îáâåøèâàþò, îáñ÷èòûâàþò, îáìåðèâàþò è ïðîâåðêè âûÿâèëè,
â ÷àñòíîñòè, 105 íåïðàâèëüíûõ âåñîâ è 572 ãèðè  ýòî òîëüêî â 2-õ
êâàðòàëàõ Ëåíèíãðàäà45. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, à â ÷àñòíîñòè, ñèòóàöèÿ
ñ õëåáîçàãîòîâêàìè â êîëõîçàõ àíàëèçèðóåòñÿ â ñòàòüÿõ Â. Åâãåíüåâà46.
Áîëüøóþ öåííîñòü â ñîöèîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè àíàëèçèðóåìûå
ñîáûòèÿ ïðåäñòàâëÿþò â ñòàòüÿõ-îò÷åòàõ, ãäå òùàòåëüíî ïðèâîäÿòñÿ, íàïð.,
öåíû îòäåëüíûõ áëþä â ðåñòîðàíàõ, ìåíþ, ðàçìåð ÷àåâûõ èëè õàðàêòåð
ïîñåòèòåëåé ðåñòîðàíîâ, îäåæäà äàì è ò.ï., à òàêæå íàñòðîåíèå òîé ÷àñòè
íàñåëåíèÿ, êîòîðîé òàêèå ðàçâëå÷åíèÿ íåäîñòóïíû (Ïèñüìî èç Îäåññû):
îáîçëåí, îæåñòî÷åí æèòåëü, íî ÷òî îí ìîæåò ñäåëàòü. Çàæàòûé â òåñíåéøèå òåñêè íîâîãî òåððîðà  îí áîèòñÿ îòêðûòü ðîò, øåâåëüíóòü ïàëüöåì, íå
òàê ïîñìîòðåòü: èçìåíà îò÷èçíå  âåùü ðàñòÿæèìàÿ, îáâèíèòü â íåé ìîæíî
ëåãêî è íà÷íóòñÿ ñòðàäàíèÿ äåòåé, ðîäíûõ è âñåõ, êòî èìåë íåñ÷àñòüå áûòü
ïîáëèçîñòè47 . Â ñòàòüå Êàê ïèòàþòñÿ â Ëåíèíãðàäå ïðèâåäåíû ñòîëáèêè
42
43
44

Ïëàóíîâ, Â ñîâåòñêîé Ðîññèè, Me÷ ¹ 29, 02.12.1934, ñ. 5.
Me÷, ¹ 29, 2.12.1934, ñ. 1.
Å. Âåáåð, Ñîâåòñêàÿ ëèòåðàòóðà è ñîâåòñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü, Me÷, ¹ 21, ñ. 3;
À. Ñëîíèìñêèé î ñúåçäå ïèñàòåëåé, Me÷, ¹ 23, 21.10.1934, ñ. 2.
45 Êàê æèâóò â ÑÑÑÐ, Me÷, ¹ 21, ñ. 3.
46 Íàïð.: Â. Åâãåíèåâ, Ïðèìåòû îñåíè â ÑÑÑÐ, Me÷, ¹ 23, 21.10.1934, ñ. 2.
47 Ïèñüìî èç Îäåññû, Me÷, ¹ 24, 31.10.1934, ñ. 6.
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öåí íà ïðîäóêòû, öåíû â êîììåð÷åñêèõ ðåñòîðàíàõ, ñèòóàöèÿ íà ÷àñòíîì
ðûíêå, ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ñîâåòñêîãî
íàñåëåíèÿ48.
Ìàòåðèàëû î÷åâèäöåâ ïðåäñòàâëåíû øèðîêî, íàïðèìåð, ïîäïèñàííûé
èíèöèàëàìè À.Ï. ðåïîðòàæ î þíîøå, ñûíå êóëàêà, ïðîøåäøåì çëîêëþ÷åíèÿ â ñîâåòñêèõ è íåìåöêèõ òþðüìàõ: ãèòëåðîâñêèå òþðüìû êàæóòñÿ
åìó ìåñòîì îòäûõà49, ìàòåðèàë Ä. Ãëóõîâà Êàê ÿ ïðîâåë îòïóñê â äåðåâíå
(Èç çàïèñîê êîìñîìîëüöà)50  î ñèòóàöèè â ñîâåòñêîé äåðåâíå, à òàêæå
ñòàòüè ñ õàðàêòåðíûìè çàãîëîâêàìè: Èçëå÷èâøèéñÿ êîììóíèñò51, Ðàññêàç
áåãëåöà èç Ñîâåòñêîé Ðîññèè52, Ìîëîäîé ñîâåòñêèé èíæåíåð î ñåáå53, Èç
áåñåäû ñ êðàñíûì ãåíåðàëîì ÈÂÆ (ÇÐ) 54 , Èç áåñåä ñî ñòàðûì
áîëüøåâèêîì 55 è íåêîòîðûå äðóãèå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé æèâîå
ñâèäåòåëüñòâî ëþäåé, æèâóùèõ â ñîâåòñêîé Ðîññèè ëèáî íåäàâíî åå
ïîêèíóâøèõ.
Ëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî ïðåäñòàâëåíî ñêðîìíåå, ÷åì ïðåæäå,
è, ìîæíî ñêàçàòü, öåëåíàïðàâëåííåå  ïðîäîëæàþò ïå÷àòàòüñÿ ïàôîñíûå
ïðîèçâåäåíèÿ íà ðåëèãèîçíûå òåìû, êàê, íàïðèìåð, ðîìàí Ïîñëå êðåñòà
Í. Íîâàêîâñêîé (äàíü óâàæåíèÿ Ä. Ôèëîñîôîâà), îñòàþòñÿ íîñòàëüãè÷åñêèå ñòèõè ïîýòîâ-ýìèãðàíòîâ è öèêëè÷åñêè ïå÷àòàâøàÿñÿ ïîâåñòü
À. Äîìáðîâñêîãî Èâàí Êàëþæíûé î çëîêëþ÷åíèÿõ ÷åêèñòà íà ôîíå
ñîâåòñêèõ ðåàëèé, à òàêæå Áîãîïîäîáíàÿ íåâåñòà (ýòþä ê ðîìàíó), Äîêòîð
Ïàñêàëü, Þíöû (ýòþä ê ðîìàíó) À. Àìôèòåàòðîâà, Ïèñüìà î ëèòåðàòóðå
À. Áåìà, íåêîòîðûå ëèòåðàòóðíûå òðóäû Ôèëîñîôîâà. Â öåëîì ãàçåòà
ñòàíîâèòñÿ èíôîðìàòèâíî-àíàëèòè÷åñêîé, äîñòàòî÷íî áûñòðî ðåàãèðóþùåé íà ñîáûòèÿ â ìèðå, â Ïîëüøå, ÑÑÑÐ, à òàêæå â ñðåäå ðóññêèõ ýìèãðàíòîâ.
Îáðàùàÿñü ñåãîäíÿ ê èçäàíèþ Ìå÷à, ìîæíî íå òîëüêî âîññòàíîâèòü
õðîíèêó ñîáûòèé ðóññêîé ýìèãðàöèè â Ïîëüøå, à òàêæå åå âèäåíèå ñîâåòñêîé
äåéñòâèòåëüíîñòè, íî è çàäóìàòüñÿ íàä ïðîáëåìîé ðóññêîé èäåíòè÷íîñòè,
êîòîðàÿ ïðèîáðåòàåò  êàê ýòî äëÿ íåå õàðàêòåðíî  äâóïîëÿðíîå èçìåðåíèå.
48
49
50

Þ. Ìàòâååâ, Êàê ïèòàþòñÿ â Ëåíèíãðàäå, Me÷, ¹ 32, 2325.12.1934, ñ. 4.
À.Ï., Ñ òîé ñòîðîíû, Me÷, ¹ 22, 14.10.1934, ñ. 4.
Ä. Ãëóõîâ, Êàê ÿ ïðîâåë îòêóñê â äåðåâíå (Èç çàïèñîê êîìñîìîëüöà), Me÷, ¹ 31,
16.12.1934, ñ. 67; ¹ 35, 13.01.1935, ñ. 6; ¹ 37, 27.01.1935, ñ. 4; ¹ 38, 03.02.1935, ñ. 5.
51 Èçëå÷èâøèéñÿ êîììóíèñò, Me÷, ¹ 26, 4.11.1934, ñ. 6.
52 À.Ï., Ðàññêàç áåãëåöà èç Ñîâåòñêîé Ðîññèè, Me÷, ¹ 26, 11.11.1934, ñ. 6 è ¹ 27,
ñ. 4.
53 À.Ï., Ìîëîäîé ñîâåòcêèé èíæåíåð î ñåáå, Me÷, ¹ 36, 20.01.1935, ñ. 4.
54 Èç áåñåäû ñ êðàñíûì ãåíåðàëîì ÈÂÆ (ÇÐ), Me÷, ¹ 35, 13.01.1935, ñ. 6.
55 Èç áåñåä ñî ñòàðûì áîëüøåâèêîì, Me÷, ¹ 36, 20.01.1935, ñ. 5 è ¹ 37, 27.01.1935,
ñ. 4.
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ßâëåíèå, îïèñàííîå âûøå, ïðåêðàñíî èëëþñòðèðóåò ñâîéñòâî ðóññêîé
èäåíòè÷íîñòè êàê áû ïðåäàâàòü îñíîâíóþ ñóòü èäåíòè÷íîñòè êàê
ôàêòîðà îáúåäèíÿþùåãî. Âìåñòî îáúåäèíåíèÿ îíà ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé
íåïðèìèðèìîé âðàæäû. Ðóññêèé ñòàíîâèòñÿ ñìåðòåëüíûì âðàãîì ðóññêîãî
èìåííî ïîòîìó, ÷òî îáà îíè  ðóññêèå. Òðóäíî â ðàìêàõ ýòîé ñòàòüè
ïîäðîáíî îñòàíîâèòüñÿ íà ñîäåðæàíèè ýòîãî ïðîòèâîðå÷èÿ. Âîçìîæíî, îíî
ñîñòîèò â îñòðîé íåïðèìèðèìîñòè àðõàè÷åñêèõ è áîëåå ñîâðåìåííûõ ôîðì
ñîçíàíèÿ, ñóùåñòâîâàâøèõ îäíîâðåìåííî, íå óñïåâøèõ â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè ïåðåðîäèòüñÿ îäíà â äðóãóþ â ñèëó êîíêðåòíûõ èñòîðè÷åñêèõ
ïðè÷èí, çàêîíñåðâèðîâàâøèõ àðõàè÷åñêèå ôîðìû ñîçíàíèÿ, íå
ïîçâîëèâøèõ èì òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â áîëåå ñîâðåìåííûå. Ýòî ôîðìèðóåò
äâå ñèñòåìû ìèðîâîççðåíèÿ, îáëàäàþùèå òâåðäûìè öåííîñòÿìè. Îáå ýòè
ñèñòåìû èìåþò èäåíòè÷íûé èñòîðèêî-êóëüòóðíûé àäðåñ, ïðîñòðàíñòâî
êàæäîé èç íèõ  ýòî îäíîâðåìåííî è ïðîñòðàíñòâî äðóãîé, îíè îáå ðóññêèå
 è îíè âðàæäåáíû äðóã äðóãó ïî ñâîåé ñóòè. Ýòî èìåííî òà
ìåòàôèçè÷åñêàÿ íåçáåæíîñòü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòîì íàñòîÿùåé
âåëèêîé òðàãåäèè  íåèçáåæíîñòü òðàãè÷åñêîé ðàçâÿçêè. Òàêèì îáðàçîì
ïîÿâëÿåòñÿ èçäàíèå Ìå÷, äåêëàðèðóþùåå ñàìûå âûñîêèå ìîðàëüíûå
öåííîñòè, ÷òî íå ìåøàåò åìó ñóùåñòâîâàòü íà äåíüãè âîåííîé ðàçâåäêè,
ïðèäåðæèâàòüñÿ â ñâîèõ ìàòåðèàëàõ ñàìîé î÷åâèäíîé, à èíîãäà äàæå
âïîëíå îäèîçíîé òåíäåíöèîçíîñòè, ïðèçûâàÿ, ïî ñóòè äåëà, èíîñòðàííûå
ãîñóäàðñòâà ê âîéíå ïðîòèâ ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ. È ýòî íå áîëüøåâèñòñêîå
èçäàíèå, à àíòèáîëüøåâèñòñêîå, ÷òî äàåò ïîâîä çàäóìàòüñÿ íàä óæå
óñòîÿâøèìèñÿ ñõåìàìè, âåäü çà÷àñòóþ â ñïðàâåäëèâîì âîçìóùåíèè
áîëüøåâèêàìè, ñâÿòûìè íà÷èíàþò ñ÷èòàòü âñåõ, êòî âûñòóïàë ïðîòèâ íèõ.
Íå ñëåäóåò ëè èç ýòîãî, ÷òî ïðîáëåìû, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä èññëåäîâàòåëåì èñòîðèÿ ãàçåòû Ìå÷, ïðèçûâàþò èñêàòü â èñòîðè÷åñêèõ
îöåíêàõ ôàêòîðû, áîëåå îñíîâàòåëüíûå, ÷åì ïîëèòè÷åñêàÿ îðèåíòèðîâàííîñòü èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé, ÷òî ñíèìàåò âîïðîñ èõ îöåíêè â êàòåãîðèÿõ
õîðîøèé-ïëîõîé. Ïðàâäèâîå îáúÿñíåíèå ñîáûòèé ðåäêî óêëàäûâàåòñÿ â ýòó
ñõåìó. Ñóäåéñêàÿ ìàíòèÿ è ïàðèê î÷åíü ê ëèöó ìíîãèì èññëåäîâàòåëÿì. Íî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî èñòîðèÿ èçäàíèÿ Ìå÷ ïðåäîñòåðåãàåò: ÷òîáû ñóäèòü
 íàäî î ïðåäìåòå ñóäà çíàòü âñå. À âñåãî, êîíå÷íî, ìû íå çíàåì.
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Streszczenie
Rzeczywistoæ radziecka na stronach warszawskiej gazety emigrantów rosyjskich Miecz
W niniejszym artykule analizie poddane zosta³y materia³y opublikowane na ³amach warszawskiego tygodnika emigrantów rosyjskich Miecz w ci¹gu jednego roku (pierwsze 45 numerów).
Analiza ta zosta³a wpisana w szeroki kontekst historyczno-polityczny ówczesnej Polski, a zw³aszcza jej skomplikowane relacje ze Zwi¹zkiem Radzieckim. W okresie istnienia gazety wyrany jest
podzia³ zwi¹zany z jednej strony z transformacj¹ czasopisma w tygodnik (nr 21), co doprowadzi³o
do nadania mu informacyjnego charakteru w miejsce analitycznego, a z drugiej  z oddaleniem od
paryskiego orodka. Polityczny charakter rosyjskiej emigracji warunkowa³ wydwiêk publikacji,
albowiem wszelkim informacjom powiêconym tematyce radzieckiej towarzyszy³y zjadliwe komentarze, wyrana retoryka antysowiecka. Widoczny jest równie¿ wzrost liczby artyku³ów powiêconych tematyce radzieckiej (od 13 artyku³ów po za³o¿eniu tygodnika do 1113 pod koniec
badanego okresu), ró¿norodnoæ tematyczna (przemys³, ¿ycie polityczne, represje, szkolnictwo,
oblicze cz³owieka radzieckiego itp.), jak te¿ przewaga gatunków publicystycznych z udzia³em
naocznych wiadków, wykorzystaniem dokumentów, wywiadów, powo³añ na materia³y ród³owe
z prasy radzieckiej, utworów literackich, w których akcja toczy siê w Rosji Radzieckiej. Poddany
analizie materia³ prowadzi do przemyleñ na temat to¿samoci rosyjskiej oraz przyczyn jej tragicznego w skutkach roz³amu.

Summary
Soviet realities by the Warsaw Russian emigrants weekly Mech
In this study the materials dealing with the Soviet realities published in Warsaw by the
Russian emigrants weekly Mech during a year period (the first 45 issues) are analyzed. The
analysis constitutes a segment of historical and political context prevailing at that time in Poland,
especially of its complex relations with the Soviet Union. In retrospect one can observe a distinct
turn in the weeklys activity explained partly by a change of its form  from a magazine to
newspaper (issue 21) which demanded replacement of is analytic way by more informative attitude
and partly by separation from emigrant centre in Paris. The air of publications reflected difficult
situation of the emigrants, though all information this way or another dealing with the Soviets was
filled with biting comments and sheer anti-Soviet rhetoric. Also a clear quantitative tendency is
shown in the number of the Soviets related publications, from 13 in the initial period up to 1113
by the end of the period under the study. The scope of issues was also widening embracing economy,
political life, repression, education, Soviet manhood, etc. The publication type change is also traced
evolving to a more eye-witness, document support, interview, Soviet source mentioning, citation
from contemporary Soviet literature depicting real life columnistic kind. The material analyzed gives
much food for thought about the character of the Russian identity and its tragic split.
Key words: Dmitry Filozofov, mother country, Russian emigration, polarization, newspaper
Mech, bolshevism, Soviet reality.
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Polskie badania nad krytyk¹ literack¹
Vladimira Nabokova
Oprócz dokonañ w dziedzinie artystycznej Vladimir Nabokov pozostawi³
wybitn¹ spuciznê krytycznoliterack¹, której najlepszym przyk³adem s¹ eseje
zawarte w pomiertnie wydanych tomach wyk³adów o literaturze rosyjskiej
i zachodnioeuropejskiej (Lectures on literature, 1980; Lectures on Russian literature, 1981, Lectures on Don Quixote, 1983), które pierwotnie by³y tekstami
wyk³adów autora Lolity na uniwersytetach amerykañskich1.
Dodaæ nale¿y, i¿ droga do posady wyk³adowcy literatury nie by³a prosta,
nawet dla wybitnego pisarza rosyjskiego, wtedy jeszcze niezbyt popularnego.
Nabokov, funkcjonuj¹cy na emigracji w Europie pod pseudonimem Sirin, by³
jednym z wielu wybitnych artystów, uczonych i mylicieli, którzy uciekli do
Ameryki przed Stalinem i Hitlerem  wymieniæ tu nale¿y m.in. Alberta Einsteina, Thomasa Manna, Bertolta Brechta, Igora Strawiñskiego, Marca Chagalla
i innych. W przeciwieñstwie do wymienionych Nabokov przyby³ do Stanów bez
rozg³osu. Brian Boyd zauwa¿a, ¿e w jednym z wyk³adów pisarz wyrazi³ ubolewanie, i¿ uchodcy rosyjscy, reprezentuj¹cy ogromy potencja³ myli i kultury,
nie spotkali siê z tak ciep³ym i ¿yczliwym przyjêciem, jak imigranci antyhitlerowscy2. A¿ po lata piêædziesi¹te  twierdzi Boyd  opinia amerykañska nie
interesowa³a siê niemal zupe³nie rosyjskim pisarstwem emigracyjnym3.
Wyk³ady o literaturze to owoc pracy dydaktycznej, jakiej Nabokov podj¹³
siê w latach 19411958 na dwóch amerykañskich uniwersytetach: Wellesley
i Cornella4. Wyg³osi³ tam cykl wyk³adów powiêconych najwybitniejszym powieciom literatury zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej. Analizie i interpretacji

1 Polskie wydania esejów V. Nabokova: Wyk³ady o literaturze, prze³. Z. Batko, Muza S.A.,
Warszawa 2000; Wyk³ady o literaturze rosyjskiej, prze³. Z. Batko, Muza S.A., Warszawa 2002;
Wyk³ady o Don Kichocie, prze³. J. Kozak, Muza S.A., Warszawa 2001.
2 B. Boyd, Nabokov. Dwa oblicza, Warszawa 2006, s. 210.
3 Ibidem.
4 J. Updike, Wstêp [do:] V. Nabokov, Wyk³ady o literaturze, Warszawa 2000, s. 2024.
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poddane zosta³y Anna Karenina, Pani Bovary, Mansfield Park, W stronê Swanna, Ulisses i inne wzbogacone o teksty, które mo¿na okreliæ jako okazyjne:
Dobrzy czytelnicy i dobrzy pisarze, Sztuka pisarska i zdrowy rozs¹dek, Dedykacja5. Metoda nauczania, jak¹ siê pos³ugiwa³, wyklucza³a dialog ze studentami,
narzuca³a nie zawsze oczywist¹ dla nich wizjê lektury. Tym niemniej uczestnicy
kursu poddali siê jego swoistemu terrorowi interpretacyjnemu i towarzysz¹cej
mu erudycji, z po¿ytkiem dla nich samych zreszt¹. Nabokov zara¿a³ swoim
entuzjazmem. We Wstêpie do Wyk³adów o literaturze przytoczona zosta³a taka
oto wypowied jednej ze studentek: Czu³am, ¿e potrafi mnie nauczyæ czytaæ
ksi¹¿ki. Wierzy³am, ¿e przeka¿e mi co, co pozostanie we mnie do koñca ¿ycia
 i zosta³o6.
Wyk³ady o literaturze i Wyk³ady o literaturze rosyjskiej stanowi¹ niezwykle
bogaty materia³ do refleksji nad Nabokovowskim dorobkiem krytycznoliterackim, formu³uj¹cym nowatorskie idee interpretacyjne na materiale uznanych arcydzie³ rosyjskich i obcych. Wnikliwa analiza wyk³adów autora Lolity dostarcza
tak¿e klucza do okrelenia wzajemnego zwi¹zku prozy i krytyki Nabokova. Proza krytyczna daje bowiem niepowtarzaln¹ mo¿liwoæ ogl¹du jego estetyki. Erudycja, w³asna oryginalna wizja literatury zapewniaj¹ Wyk³adom wyj¹tkowe miejsce w historii krytyki literackiej, nie tylko europejskiej.
W niniejszym artykule chcia³abym zaprezentowaæ stan badañ nad dyskursem krytycznym Vladimira Nabokova we wspó³czesnej myli literaturoznawczej
rosyjskiej i amerykañskiej, odnotowuj¹cej najwiêksze sukcesy, a na tym tle ukazaæ polskie osi¹gniêcia.
Rosyjscy i amerykañscy badacze maj¹ na swoim koncie wiele publikacji
naukowych o Nabokovie stoj¹cych na wysokim poziomie merytorycznym i metodologicznym. wiadczy o tym chocia¿by tom rozpraw Êëàññèê áåç ðåòóøè7,
w którym znalaz³y siê tak¿e teksty naukowe powiêcone Wyk³adom o literaturze
i Wyk³adom o literaturze rosyjskiej. Prace amerykañskich i rosyjskich uczonych,
zaprezentowane w jêzyku Puszkina, przedstawiaj¹ ró¿ne aspekty dyskursu krytycznego pisarza. Wiêkszoæ recenzentów i badaczy Wyk³adów uwa¿a, ¿e profesor Nabokov to jedna z masek Nabokova-pisarza, a jego teksty krytyczne stanowi¹ integraln¹ czêæ spucizny literackiej, któr¹ pozostawi³. Robert Alter
twierdzi, ¿e strategiczna Nabokovowska metoda analizy dzie³ ñîñòîèò
â äîñòàòî÷íî ïîäðîáíîì ïåðåñêàçå èõ ñþæåòà ñ ÷àñòíûì öèòèðîâàíèåì
5
6
7

F. Barson, Metoda edytorska, [w:] V. Nabokov, Wyk³ady o literaturze , s. 514.
J. Updike, Wstêp..., s. 25.
Êëàññèê áåç ðåòóøè. Ëèòåðàòóðíûé ìèð î òâîð÷åñòâå Âëàäèìèðà Íàáîêîâà:
Ðåöåíçèè, êðèòè÷åñêèå îòçûâû, ýññå, ïàðîäèè, ïîä. ðåä. Í.Ã. Ìåëüíèêîâà, Ìîñêâà 2000.
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äëèííûõ ïàññàæåé, ñîïðîâîæäàåìûõ íåñëîæíûì êîììåíòàðèåì ïî ïîâîäó
òîãî, ÷òî ïðî÷èòàííûé îòðûâîê «âîñõèòèòåëüíî èçÿùåí»8. Taka metoda,
dope³niona obecnoci¹ Nabokova i jego efektownym stylem ustnego streszczenia, wywo³a³a magnetyczny efekt.
Lina Ce³kowa jako jedna z pierwszych rozwa¿a³a zale¿noci i zwi¹zki tekstów krytycznych Nabokova z koncepcjami literaturoznawczymi XX wieku:
Èçó÷àÿ ýòè ëåêöèè ñåãîäíÿ, ìû âèäèì, ÷òî ó Íàáîêîâà íå áûëî êàêîé áû
òî íè áûëî ÷åòêîé ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîé êîíöåïöèè, ÷åòêîé ïðîãðàììû ïðè
ðàññìîòðåíèè èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Badaczka odnotowuje obecnoæ
w dyskursie Nabokova metody biograficznej, a tak¿e historyczno-kulturowej
i psychologicznej (mowa o koncepcjach Miko³aja Owsianniko-Kulikowskiego)9.
W swojej dysertacji analizuje problem tradycji Puszkina, a tak¿e prozy Gogola,
Andrieja Bie³ego i Fiodora Dostojewskiego, które wp³ynê³y znacz¹co nie tylko
na Nabokovowsk¹ twórczoæ, ale równie¿ na jego rozumienie literatury w ogóle.
Ce³kowa dokonuje próby ustalenia miejsca autora Ady w historycznej periodyzacji literatury rosyjskiej, podkrelaj¹c rozkwit nabokovistyki w ostatnich latach:
Íàñëåäèå Âëàäèìèðà Íàáîêîâà, [...] âîò óæå ìíîãî ëåò íàõîäèòñÿ â öåíòðå
èçó÷åíèÿ ìèðîâîãî ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ. È åñëè åùå â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
â îòå÷åñòâåííîé íàóêå ìîæíî áûëî íàçâàòü îäíó-äâå ìîíîãðàôèè
è íåñêîëüêî ñòàòåé î òâîð÷åñòâå Íàáîêîâà, òî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ìèðîâîå
íàáîêîâåäåíèå îáîãàòèëîñü ìíîãî÷èñëåííûìè ðàáîòàìè ðóññêèõ ó÷åíûõ, ïî
ñåðüåçíîñòè è ãëóáèíå èññëåäîâàíèé âðÿä ëè óñòóïàþùèõ çàïàäíûì10.
Wielu rosyjskich badaczy, np. A. Dolinin, porównuje Nabokova i Dostojewskiego11, S. Dawydow pisze o zwi¹zkach Nabokova z dziedzictwem literackim
Puszkina12, W. Lipieckij zestawia twórczoæ Nabokova i Gorkiego13, A. Z³oczewskaja14 i S. Za³ygin15 odnajduj¹ paralele w dzie³ach Nabokova i Gogola,
8

Ð. Îëòåð, Ðåö.: Lectures on Literatures, [w:] idem, Êëàññèê áåç ðåòóøè, Ìîñêâà 2000, s. 533.
Ë. Öåëêîâà, Ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèå êîíöåïöèè Â. Íàáîêîâà (Íà ìàòåðèàëå Ëåêöèé ïî
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, [w:] Ëèòåðàòóðîâåäåíèå íà ïîðîãå ÕÕI âåêà, ïîä. ðåä. Ï. Íèêîëàåâà,
Ìîñêâà 1998, s. 320325.
10 Ë. Öåëêîâà, Òðàäèöèè ðóññêîé ïðîçû XIX âåêà â ðîìàíàõ Âëàäèìèðà Íàáîêîâà 2030-õ
ãã. è â ðîìàíå Ëîëèòà, Ìîñêâà 2001, [online] <www.dissercat.com/content/traditsii-russkoiprozy-xix-veka-v-romanakh-vladimira-nabokova-20-30-kh-gg-i-v-romane-lolita> (20.07.2013).
11 À. Äîëèíèí, Íàáîêîâ, Äîñòîåâñêèé è äîñòîåâùèíà, Ñòàðîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå
2001, ¹ 1(277), [online] <http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/dol.html> (20.06.2013).
12 C. Äàâûäîâ, Íàáîêîâ è Ïóøêèí, Íåâñêîå âðåìÿ 1991.
13 Â. Ëèíåöêèé, Íàáîêîâ è Ãîðüêèé, Âåñòíèê íîâîé ëèòåðàòóðû, Ñàíêò Ïåòåðáóðã 1994,
¹ 7, s. 214220.
14 À. Çëî÷åâñêàÿ, Â.Â. Íàáîêîâ è Í.Â. Ãîãîëü: Íà ìàòåðèàëå ðîìàíà Çàùèòà Ëóæèíà,
Ðóññêàÿ ñëîâåñíîñòü 1997, ¹ 4, s. 2429.
15 Ñ. Çàëûãèí, Íàáîêîâ è Ãîãîëü, [w:] Ñ. Çàëûãèí, Â ïðåäåëàõèñêóññòâà, Ìoñêâà 1988, s. 304306.
9
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a w oparciu o Wyk³ady o literaturze rosyjskiej próbuj¹ odnaleæ zwi¹zki miêdzy
twórczoci¹ Nabokova-krytyka a bohaterami wyk³adów. Badacze poszukuj¹ motywów, sposobu narracji, elementów poetyki podobnych, a nawet takich samych
u Nabokova i Puszkina. W³adimir Szadurskij16 odnajduje tekstowe zwi¹zki
w twórczoci Nabokova i Czechowa. Pomimo nieskrywanej niechêci i pogardy
Nabokova wobec literackich osi¹gniêæ autora Biesów dzie³a obu pisarzy posiadaj¹ wspólny mianownik. Aleksandr Dolinin w swojej pracy konstatuje, ¿e Nabokov czerpa³ inspiracjê do napisania swoich powieci z pogardzanych przez
niego dzie³ Dostojewskiego17.
Jedn¹ z najbardziej donios³ych prac rosyjskich nabokovistów stanowi rozprawa Andrieja Paw³owa Ïðîáëåìà ÷èòàòåëÿ â ýñòåòèêå ëèòåðàòóðíîãî
ìîäåðíèçìà: Êðåàòèâíî-ðåöåïòèâíûå àñïåêòû ëåêöèîííîãî äèñêóðñà
Â. Íàáîêîâà18 z 2004 r. Badacz rozpatruje tu specyfikê dyskursu wyk³adowego
o utworze literackim, przedstawia fenomenologiê procesów twórczoci i odbioru
w estetyce literackiego modernizmu, opisuje dowiadczenie hermeneutycznej prezentacji na materiale wyk³adu o Niko³aju Gogolu. W jednym z rozdzia³ów monografii Paw³owa pojawia siê interesuj¹co ujête zagadnienie specyfiki gatunkowej
Wyk³adów  za dominantê wypowiedzi krytycznych Nabokova badacz uwa¿a
streszczenie (ïåðåñêàç). Ostatnia czêæ pracy Paw³owa traktuje o strategiach badania tekstu literackiego w Wyk³adach o literaturze rosyjskiej i kontekcie receptywno-dyskursywnym (Ñòðàòåãèè èçó÷åíèÿ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ
â ëåêöèÿõ ïî ëèòåðàòóðå è ðåöåïòèâíî-äèñêóðñèâíûé êîíòåêñò). Paw³ow
w swojej dysertacji stawia interesuj¹c¹ i wa¿n¹ hipotezê, ¿e Wyk³ady o literaturze
rosyjskiej stanowi¹ klucz do zrozumienia epoki modernizmu: Äåòàëüíûé àíàëèç
êðåàòèâíûõ è ðåöåïòèâíûõ àñïåêòîâ ëåêöèîííîé ýñòåòèêè Â. Íàáîêîâà
è ñîîòíåñåíèå ðàññìàòðèâàåìîãî äèñêóðñà ñ ýñòåòè÷åñêèìè ñî÷èíåíèÿìè
äðóãèõ õóäîæíèêîâ ñëîâà (ìíîãèå èç íèõ îöåíèâàþòñÿ â ëèòåðàòóðîâåäåíèè
êàê èñòî÷íèêè âçãëÿäîâ Â. Íàáîêîâà, íàïðèìåð, Ìàñòåðñòâî Ãîãîëÿ
À. Áåëîãî) ïîçâîëÿþò íàì âûÿâèòü çàêîíîìåðíîñòè îñìûñëåíèÿ ïðîáëåìû
÷òåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ â ýñòåòè÷åñêîé ðåôëåêñèè ëèòåðàòóðíîãî ìîäåðíèçìà
â öåëîì, à òàêæå ñâîéñòâà å¸ äèñêóðñèâíîé îðãàíèçàöèè19.
16 Â. Â. Øàäóðñêèé, Â.Â. Íàáîêîâ è À.Ï. ×åõîâ. Ê ïðîáëåìå òåêñòîâûõ ñâÿçåé,
Íàáîêîâñêèé âåñòíèê, Ñàíêò Ïåòåðóðáóðã 1998, Âûï. 1: Ïåòåðáóðãñêèå ÷òåíèÿ, s. 135141.
17 Por. Å.À. Îñîêèíà, Åùå ðàç î ëþáâè è íåëþáâè ê Äîñòîåâñêîìó: Â. Íàáîêîâ
î Äîñòîåâñêîì, [online] <http://lenazar.narod.ru/Nabok_Dost.htm> (20.06.2013).
18 À. Ïàâëîâ, Ïðîáëåìà ÷èòàòåëÿ â ýñòåòèêå ëèòåðàòóðíîãî ìîäåðíèçìà: Êðåàòèâíîðåöåïòèâíûå àñïåêòû ëåêöèîííîãî äèñêóðñà Â. Íàáîêîâà, [online] <www.dissercat.com/content/problema-chitatelya-v-estetike-literaturnogo-modernizma-kreativno-retseptivnye-aspekty-lekts>
(20.06.2013).
19 Ibidem.
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Zupe³nie inny aspekt twórczoci krytycznoliterackiej Vladimira Nabokova,
w tym wypadku na materiale eseju o Gogolu, pokazuje rosyjski badacz Wladimir Woropajew, zauwa¿aj¹c, ¿e Nabokov analizuje dzie³a Gogola z perspektywy
literaturoznawcy-ateisty, który nie rozumie religijnej g³êbi twórczoci autora
Nosa: Íè îäíîãî âîïðîñà, ñâÿçàííîãî ñ æèçíüþ è òâîð÷åñòâîì Ãîãîëÿ, îí
íå îñâåòèë â çíà÷åíèè èñòèííîì, åäèíñòâåííî ïðèåìëåìîì. Ïîýòîìó åìó
ïðèøëîñü èçìûøëÿòü è èçîáðåòàòü âñå ÷òî óãîäíî. Ïîäîáíûå èçìûøëåíèÿ
ìíîãèì êàæóòñÿ ãåíèàëüíûìè, òàê êàê îíè èñõîäÿò åäèíñòâåííî èç óìà
èññëåäîâàòåëÿ è íèêàêèìè ïîäõîäÿùèìè ê ñëó÷àþ çíàíèÿìè íå ïîäêðåïëåíû20.
W ostatnich latach pojawi³o siê wiele prac powiêconych osi¹gniêciom literackim Vladimira Nabokova. Oprócz wspomnianych tomów w Rosji w latach
1996 i 1999 ukaza³y siê dwa numery czasopisma Çâåçäà powiêcone twórczoci autora Daru. Rosyjscy nabokovici organizuj¹ równie¿ regularne konferencje, powstaj¹ rosyjskie strony internetowe, na których publikowane s¹ teksty
pisarza, a tak¿e opinie czytelników, teksty krytyków i badaczy.
Warto tutaj odnotowaæ jedn¹ z najbardziej donios³ych rozpraw, jakie pojawi³y siê w ostatnich latach, autorstwa Michaela Glynna, traktuj¹c¹ tak¿e o Wyk³adach. Jej wartoæ polega na ukazaniu zwi¹zku mylenia Nabokova z teoriami
Henriego Bergsona z jednej i formalizmu z drugiej strony. Glynn dokonuje
przegl¹du opinii literaturoznawców na temat przynale¿noci pisarza do wybranych szkó³ literackich i filozoficznych, a nastêpnie konfrontuje je ze swoimi
tezami i wnioskami. Sugeruje, ¿e Nabokov w swoich wyk³adach jest bli¿szy
koncepcjom formalistycznym ni¿ symbolistycznym, poniewa¿ jako utalentowany i samoistny nauczyciel literatury wymaga³ od swoich studentów zaanga¿owania w poszukiwaniu materialnych cech wiata przedstawionego (As a gifted
and indiosyncratic teacher of literature, Nabokov demanded from his students
close engagement with the material properties of a depicted Word). Glynn
cytuje komentarz Nabokova do jego wyk³adu o Kafce, w którym autor Lolity
mówi o znaczeniu szczegó³ów i ich wy¿szoci nad ideami  powtarza tê myl we
wszystkich swoich wyk³adach. Praca Glynna dowodzi, ¿e zarówno Wyk³ady
o literaturze, jak i Wyk³ady o literaturze rosyjskiej w istotny sposób determinuj¹
estetykê i poetykê Nabokova. rodowisko amerykañskich literaturoznawców
wydaje siê zreszt¹ najbardziej zaanga¿owane w badania, co wynika najprawdopodobniej z faktu, ¿e Nabokov wyk³ada³ na amerykañskich uniwersytetach
20 Â. Âîðîïàåâ, Ïîíèìàë ëè Ãîãîëü ñåáÿ? Íàáîêîâ î ðóññêîì ïèñàòåëå-êëàññèêå, [online]
<http://vos.1september.ru/2002/15/8.htm> (24.07.2013).
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i wielu z dzisiejszych badaczy jego twórczoci, w tym krytycznej, wywodzi siê
z grup studentów, z którymi pracowa³ jako profesor. Jest nim na przyk³ad Alfred
Appel, który sta³ siê nie tylko wielbicielem jego twórczoci, ale równie¿ wnikliwym badaczem i jednym z pierwszych amerykañskich nabokovistów21.
Pozostaje odpowiedzieæ na pytanie, jakie szanse i mo¿liwoci zaistnienia
w takim otoczeniu maj¹ polscy admiratorzy twórczoci Nabokova, wród których s¹ zarówno recenzenci, krytycy, jak i powa¿ni badacze.
Po publikacji Wyk³adów o literaturze rosyjskiej w 2002 r. pojawi³o siê wiele
pochlebnych, choæ zazwyczaj zdawkowych recenzji. Nie mo¿na tego powiedzieæ
o opinii Ryszarda Przybylskiego, który konstatuj¹c wysok¹ wartoæ wypowiedzi
krytycznych Nabokova, odnotowuje ich niepowtarzalnoæ i opozycjê wobec
ustalonych sposobów widzenia dzie³a literackiego: Cenne s¹ w tych wyk³adach
zgryliwe uwagi o dorobku badawczym uniwersyteckich historyków literatury.
Dotyczy to zw³aszcza mitów interpretacyjnych, które scjentystyczne literaturoznawstwo poda³o do wierzenia czytelniczej gawiedzi jako raz na zawsze ustalone nie tyle mo¿e prawdy, ile fakty22.
Rados³aw Romaniuk jest przekonany o geniuszu Nabokova-interpretatora,
który bywa wyrobnikiem, kiedy zamienia siê w nudnego, mêcz¹cego nawet
samego siebie szkolarza. Krytyk podkrela specyfikê Wyk³adów: Wyk³ady balansuj¹ wiêc miêdzy naukow¹ dociekliwoci¹ i pisarskim autotematyzmem, który scala z nich Nabokovowsk¹ wizjê sztuki23. Romaniuk ocenia wyk³ady wysoko, uwa¿aj¹c je za jedno z najwspanialszych dokonañ autora Ady.
Katarzyna Szumlewicz przedstawia w swojej recenzji g³ówne zagadnienia,
które zajmuj¹ Nabokova w Wyk³adach. Zauwa¿a ciekaw¹ koncepcjê czytania
wed³ug Nabokova, który instruuje czytelnika, jak nale¿y obcowaæ z literatur¹,
a tak¿e czego mo¿na, a czego nie wolno od niej oczekiwaæ. W recenzji Szumlewicz zaprezentowane s¹ literackie upodobania autora Zaproszenia na egzekucjê,
jego fascynacje, negacje, a tak¿e sympatie i antypatie wród wybitnych pisarzy
rosyjskich. Badaczka w swojej interpretacji poszukuje uzasadnienia takich, a nie
innych wyborów literackich Nabokova. Nastêpnie przedstawia Nabokovowsk¹
wizjê idealnego t³umacza, która zak³ada przede wszystkim eliminacjê najczê21

Zob. A. Appel, S. Karlinsky, The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 19221972,
New York 1977; A. Appel, Ch. Newman, Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations and
Tributes, New York 1970.
22 R. Przybylski, Wyk³ady o literaturze rosyjskiej, Nabokov, Vladimir, [online] <http://wyborcza.pl/1,75517,858653.html?as=2#ixzz2WUcNeT1p> (17.06.2013).
23 R. Romaniuk, Tamte ksi¹¿ki (rec.) V. Nabokov, Wyk³ady o literaturze rosyjskiej, Nowe
Ksi¹¿ki 2002, nr 9, s. 4547.
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ciej pope³nianych grzechów, opisanych przez autora Lolity z nieskrywan¹
przyjemnoci¹ i satysfakcj¹. Konkluduj¹c, Szumlewicz stwierdza, i¿ pomimo
kiepskich, zdaniem Nabokova, przek³adów, na których zmuszony by³ pracowaæ, uda³o mu siê sporz¹dziæ tak ciekawe wyk³ady24.
Literaturoznawstwo polskie mo¿e siê pochwaliæ tak¿e bardziej znacz¹cymi
dokonaniami. Ksi¹¿ka wiat za s³owami Vladimira Nabokova Anny Ginter zawiera liczne odwo³ania do koncepcji estetycznych Nabokova w aspekcie bogactwa jêzykowego tej twórczoci25. Autorka analizuje niepoliczalne wrêcz chwyty
jêzykowe stosowane przez Nabokova, zwracaj¹c uwagê na ich oryginalnoæ
i innowacyjnoæ, które wspó³tworz¹ niepowtarzalny sens wypowiedzi  nie tylko artystycznej: Wykorzystywa³ bowiem swoje niezwyk³e umiejêtnoci w tworzeniu multijêzykowych ³amig³ówek s³ownych. Jego teksty pe³ne s¹ kalamburów, anagramów, kontaminacji, paronomazji. Do ich rozwi¹zania potrzebna jest
nie tylko znajomoæ jêzyków obcych, ale tak¿e wiedza m.in. z zakresu botaniki,
entomologii, historii sztuki. Pisarz nak³ada³ na siebie przeró¿ne s³owa, miesza³
ich jêzykowe odpowiedniki, kreuj¹c zupe³nie nowe twory jêzykowe. I nadal,
jako autor, wprowadza w b³¹d, daj¹c fa³szywe wskazówki. Odnalezienie wiêc
ukrytego sensu dostarcza niebywa³ej satysfakcji i jest nagrod¹ za uporczywe
i nierzadko d³ugotrwa³e poszukiwania26.
Choæ dyskurs krytycznoliteracki analizowany jest przez polskich literaturoznawców w niewielkim stopniu, pojawia siê coraz wiêcej opracowañ, które
powiêcaj¹ uwagê temu zagadnieniu27. Wymieniæ tu nale¿y Monikê Grygiel,
autorkê pracy Nabokov o Gogolu  od fascynacji ku krytyce28, która skrupulatnie
i wnikliwie analizuje rozprawê krytyczn¹ Nabokova, opisuje i wymienia liczne
cechy charakterystyczne nabokovowskich rozwa¿añ, wskazuj¹c na najbardziej
24 K. Szumlewicz, Z dala od filistrów. [Wyk³ady o literaturze rosyjskiej  recenzja], Odra
2003, nr 1, s. 105107.
25 A. Ginter, wiat za s³owami Vladimira Nabokova. Zabawy s³owne i ich przek³ad, £ód
2003.
26 Ibidem, s. 151.
27 Zob.: B. Stempczyñska, M. Karwacka, Wartociowanie w Wyk³adach o literaturze rosyjskiej Vladimira Nabokova, [w:] Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania, pod red. B. Stempczyñskiej, Katowice 2011, s. 92111; M. Karwacka, Wyk³ady o literaturze rosyjskiej Vladimira
Nabokova. Próba okrelenia gatunku, [w:] ibidem, s. 7691; eadem, Ëåêöèè ïî ðóññêîé
ëèòåðàòóðå Âëàäèìèðà Íàáîêîâà â ïîëüñêîé àóäèòîðèè, [w:] Ñëîâî.ðó: Áàëòèéñêèé àêöåíò,
Êàëèíèíãðàä 2012, s. 5759; eadem, Íàáîêîâ-ïèñàòåëü èëè Íàáîêîâ-êðèòèê? Î ëåêöèÿõ ïî
ðóññêèé ëèòåðàòóðå, [w:] Ñîâðåìåííàÿ ôèëîëîãèÿ: òåîðèÿ è ïðàêòèêà, Ìîñêâà 2012, s. 5761;
eadem, Íàáîêîâñêèé àíàëèç õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà (íà ìàòåðèàëå Ëåêöèé ïî ðóññêîé
ëèòåðàòóðå), [w:] Ðóñèñòèêà è ñîâðåìåííîñòü, Rzeszów 2013, s. 1319.
28 M. Grygiel, Nabokov o Gogolu  od fascynacji ku krytyce, Roczniki Humanistyczne,
t. LVII, z. 7, Lublin 2009, s. 8595.
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istotne i interesuj¹ce fragmenty, które potwierdzaj¹ niepowtarzalnoæ idiomu
krytycznego autora Daru. Podsumowuj¹c, Grygiel podkrela wa¿ny aspekt, który wyró¿nia Nabokova-krytyka sporód innych: Nabokov wyranie rozdziela
Gogola-cz³owieka i Gogola-pisarza. Jak widaæ z nabokovowskiego wizerunku,
cz³owiek z niego godny po¿a³owania, natomiast wielki pisarz i artysta. Badaczka uwa¿a, ¿e cechy, który uwydatniaj¹ wyj¹tkowoæ Nabokova-krytyka, to
przede wszystkim jego radykalizm i kontrowersyjnoæ s¹dów, a tak¿e odkrywczoæ i oryginalnoæ. Wed³ug Grygiel bezkompromisowoæ jego percepcji i oceny literatury rosyjskiej idzie w parze ze zdecydowanym opowiedzeniem siê
przeciw literaturze zaanga¿owanej, literaturze realizmu krytycznego. Badaczka wskazuje na nierozerwalny zwi¹zek twórczoci prozatorskiej i krytycznej
Nabokova. Uwa¿a, ¿e wyra¿ona w Darze, Zaproszeniu na egzekucjê, Bladym
ogniu i Lolicie bezporednia krytyka zniewolenia cz³owieka, apoteoza geniuszu
i umi³owanie sztuki wzbudzaj¹ kontrowersje, ale potwierdzaj¹ odkrywczy
charakter literackiej metody Nabokova i kategorycznoæ jego literackiej aksjologii, doskonale t³umacz¹ tak¿e determinacjê pisarza w krytycznym ogl¹dzie Gogola29.
Monika Grygiel jest równie¿ autork¹ interesuj¹cego tekstu, w którym podkrela ogromny wk³ad Nabokova w rozwój wspó³czesnej literatury i twierdzi, ¿e
mo¿e byæ on uznawany za jej koryfeusza. Badaczka konstatuje, i¿ autor Lolity
nieprzerwanie wzbudza zainteresowanie osi¹gniêciami literackimi i krytycznoliterackimi: Zas³ugi Nabokova dla literatury wspó³czesnej s¹ bezsporne, jego
wk³ad w jej rozwój i nowy kszta³t niezaprzeczalne, a potwierdzaj¹ to nie tylko
omówione zagadnienia autotematyzmu i autobiograficznoci, lecz tak¿e metaliterackoæ, lirycznoæ, alegorycznoæ i wiele innych aspektów, które s¹ ci¹gle
przedmiotem badañ nad spucizn¹ Nabokova30.
Grygiel podsumowuje rozwój badañ nad twórczoci¹ literack¹, metaliterack¹, krytyczn¹ i metakrytyczn¹ Nabokova, konstatuj¹c zmiany zachodz¹ce w rodowisku badaczy: Jego pisarstwo okazuje siê aktualne i inspiruj¹ce, a intertekstualne dzie³a pisarza ci¹gle poddaj¹ siê nowym interpretacjom. Dzisiaj
twórczoæ Nabokova, mimo i¿ pozostaje hermetyczna, wieloznaczna i intryguj¹ca, budzi znacznie mniej emocji. Dawniej szokuj¹ce nowatorstwo dzi uznawane jest za klasykê, chocia¿ nieprzerwane wywo³uje dyskusje, prowokuje do

29
30

Ibidem, s. 94.
M. Grygiel, Nabokov  koryfeusz kultury wspó³czesnej, [w:] Epoka a literatura i jêzyk
w S³owiañszczynie Wschodniej, pod red. A. Ksenicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
2013, s. 180.
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nowych badañ31. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Nabokovowska spucizna ze wzglêdu na swoj¹ ró¿norodnoæ i bogactwo bezustannie pozostaje w krêgu badañ
licznych rodowisk naukowych, a nowe publikacje dzie³ pisarza potwierdzaj¹,
¿e jest on «wielkim pisarzem», do którego ci¹gle siê wraca i odkrywa «nowe
wiaty», czego tak bardzo sobie ¿yczy³ w eseju Dobrzy czytelnicy i dobrzy
pisarze32.
Najwybitniejszy polski badacz twórczoci Nabokova, Leszek Engelking,
oprócz licznych wstêpów do powieci pisarza, napisa³ obszern¹ monografiê
o metafizyce jako jednej z najwa¿niejszych wartoci estetyki Nabokova33, odwo³uj¹c siê przy tym do Wyk³adów o literaturze rosyjskiej jako ród³a wiedzy
i weryfikacji swoich hipotez. Engelking okrela warunek obcowania/ rozumienia
prozy Nabokova, sformu³owany w jego wypowiedziach krytycznoliterackich,
a polegaj¹cy na uwa¿nym i wielokrotnym czytaniu tekstu: Metoda hermeneutyczna, a przede wszystkim metoda close reading w odniesieniu do dzie³a Nabokova wydaje siê szczególnie w³aciwa, w gruncie rzeczy nieunikniona. Zarazem
trzeba powiedzieæ, ¿e ¿adne narzêdzia, które pomagaj¹ naprawdê wnikn¹æ
w analizowane tu dzie³o, nie powinny byæ a priori odrzucane. Interesuje nas tu
przy tym jedynie dotarcie do najg³êbszych znaczeñ analizowanych tekstów
i ca³oci twórczoci pisarza, traktowanej jako wiêksza od poszczególnych utworów struktura, a nie puste popisy interpretacyjne czy efekciarskie odwo³ania do
modnych strategii badawczych34.
Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, i¿ polskie rodowisko ogranicza siê do wybranych aspektów badañ nad krytyk¹ Nabokova. Pewn¹ nadziejê budz¹ próby
l¹skich rusycystów, korzystaj¹cych z wszechstronnego dorobku teoretycznego
polonistyki.
Wypowiedzi krytyczne o literaturze obecne s¹ w ca³ej twórczoci Nabokova, równie¿ artystycznej, gdzie bohaterowie jego powieci wyra¿aj¹ opinie na
temat literatury, propaguj¹c jak¿e czêsto jej odmianê preferowan¹ przez samego
autora. Wyk³ady s¹ syntez¹ mylenia Nabokova o literaturze. W Wyk³adach
o literaturze rosyjskiej otrzymujemy cenne kompendium wiedzy literackiej wybitnego prozaika epoki modernizmu, s³usznie uznawanego dzi za prekursora
postmodernizmu. Okolicznoci emigracyjne z ca³¹ pewnoci¹ przyczyni³y siê do
31 M. Grygiel, Vladimir Nabokov i krytycy  relacje, oceny dawne i wspó³czesne, [w:] Kultura
literacka emigracji rosyjskiej, ukraiñskiej i bia³oruskiej XX wieku. Konteksty  estetyka  recepcja, pod red. A. Woniak, Lublin 2013, s. 183.
32 Ibidem, s. 184.
33 L. Engelking, Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov  estetyka z sankcj¹ wy¿szej rzeczywistoci, £ód 2011.
34 Ibidem, s. 4.
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ostatecznej postaci Nabokovowskich dzie³ artystycznych i wypowiedzi krytycznoliterackich. Dziêki poczuciu wolnoci, jakiego dowiadczy³ i o którym mówi³,
Nabokov móg³ wyraziæ w swoich wyk³adach niczym nieskrêpowane s¹dy negatywne na temat funkcjonowania literatury i cenzury w ówczesnym Zwi¹zku
Radzieckim. Gorycz wywo³ana koniecznoci¹ opuszczenia ojczystego kraju,
utrata jêzyka ojczystego stanowi³y kluczowy motyw dzia³añ promuj¹cych utwory niedocenione lub zak³amane i zafa³szowane przez cenzurê radzieck¹.
Wyk³ady o literaturze rosyjskiej to bogaty materia³ badawczy, którego wieloaspektowoæ i ró¿norodnoæ daje niewyczerpane mo¿liwoci dzia³añ eksploracyjnych, a tak¿e stanowi niepowtarzaln¹ sposobnoæ odkrycia oryginalnych i indywidualnych przekonañ i opinii wybitnego pisarza, który promuj¹c i objaniaj¹c
dzie³a pisarzy rosyjskich, stworzy³ oryginalny przewodnik po literaturze rosyjskiej, po literaturze w ogóle, budz¹c zachwyt dla niepowtarzalnoci swojej wizji.
Ðåçþìå
Ïîëüñêèå èññëåäîâàíèÿ ëèòåðàòóðíîé êðèòèêè Âëàäèìèðà Íàáîêîâà
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Summary
Polish researches on literary criticism of Vladimir Nabokov
The paper presents development of studies on Lectures on Russian Literature by Vladimir
Nabokov in Russia, America and on this background in Poland. Works of Nabokov arouses
constant interest among researchers all over the world, however, Nabokovs literary-critical heritage
remained out of scientific focus for a long time until publishing Lectures on literature and later
Lectures on Russian literature first in the USA and then in Russia and Poland. In the paper there is
presented the attempt to determine the scale and significance of studies on literary-critical works of
Nabokov in different countries and to show similarities and discrepancies in international researches.
Key words: Nabokov, lectures, criticism, literature, Russian.
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Obraz Rosji miko³ajowskiej w Pamiêtnikach
w. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
Zygmunt Szczêsny Feliñski urodzi³ siê 1 listopada 1822 r. w maj¹tku rodzinnym w Wojutynie na Wo³yniu w rodzinie szlacheckiej, nale¿¹cej do elity
ówczesnego spo³eczeñstwa polskiego, pielêgnuj¹cej wartoci chrzecijañskie
i patriotyczne1. Ch³opiec rozpocz¹³ naukê w domu rodziców pod opiek¹ guwernerów, kontynuowa³ j¹ w szkole parafialnej w Niewiczu, nastêpnie w gimnazjach w £ucku, Klewaniu i Krzemieñcu.
Na ukszta³towanie siê osobowoci i charakteru syna bardzo du¿y wp³yw
mia³a matka, Ewa z Wendorffów, kobieta wielkiego ducha i wyj¹tkowej kultury, a tak¿e ¿ywej i g³êbokiej wiary2. Feliñska by³a jedn¹ z najbardziej szanowanych Polek swoich czasów, poczytn¹ pisark¹, której przemylenia, zw³aszcza
na temat wychowania w pe³ni doceniano. Nale¿a³a niew¹tpliwie do najwybitniejszych osobowoci kobiecych, jakie wyda³y Kresy Rzeczypospolitej w dobie
porozbiorowej3. Dla przysz³ego wiêtego sta³a siê autorytetem moralnym. Za
udzia³ w spisku Szymona Konarskiego Ewa Feliñska zes³ana zosta³a na Syberiê4.
1 O atmosferze w domu przysz³ego wiêtego i jego dzieciñstwie zob. m.in.: T.A. Fr¹cek, Zes³aniec nad brzegami Wo³gi. Miniatury z ¿ycia abp. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego 18221895,
Wroc³aw 2011, s. 2643; Z.Sz. Feliñski, Paulina, córka Ewy Feliñskiej, Szczecinek 2009, s. 1637;
Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, opracowa³, przygotowa³ do druku i opatrzy³ przedmow¹ E. Koz³owski,
Warszawa 2009, s. 7490 (w tekcie cytaty z Pamiêtników opatrzone zostan¹ skrótem P i numerem
strony); R. ¯yliñska, Ks. Zygmunt Szczêsny Feliñski Arcybiskup Metropolita Warszawski, Rzym
1965, s. 710.
2 T.A. Fr¹cek, op. cit., s. 42. Ewa Feliñska znana jest w historii literatury polskiej jako autorka powieci obyczajowych, Pamiêtników z ¿ycia Ewy Feliñskiej, Wspomnieñ z podró¿y do Syberii
i pobytu w Berezowie i Saratowie. Zob. M. Cwenk, Feliñska, Lublin 2012, s. 117186.
3 W. liwowska, Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku,
[w:] Kobieta i wiat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i pocz¹tkach XX wieku. Zbiór
studiów, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 5657. O Feliñskiej zob. równie¿:
W. liwowska, Ewy z Wendorffów Feliñskiej myli i czyny, [w:] W. liwowska, Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku, do druku przygotowa³a A. Brus, Warszawa 2012, s. 319331.
4 O spisku Konarskiego, roli w nim matki przysz³ego arcybiskupa zob. M. Cwenk, op. cit.,
s. 5984; Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 109134; W. liwowska, Ewy z Wendorffów Feliñskiej
myli i czyny, s. 321326. O aresztowaniu zob. Z. Sz. Feliñski, Paulina, córka Ewy Feliñskiej,
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Jej syn dosta³ siê pod opiekê Zenona Brzozowskiego (18061887), zamo¿nego
obywatela ziemskiego z Podola. Dziêki jego pomocy finansowej studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Moskiewskim (18401844)5.
Po studiach Feliñski odby³ praktykê rz¹dow¹ w kancelarii gubernatora
w Moskwie, w celu zdobycia tak zwanej rangi urzêdniczej (1845). Póniej
przez dwa lata pracowa³ w Soko³ówce u Zenona Brzozowskiego oraz pe³ni³
obowi¹zki sekretarza w Stowarzyszeniu Opieki nad Sybirakami (18451847).
Jesieni¹ 1847 r. opiekun wys³a³ go do Francji w celu dalszego kszta³cenia. Przez
Lwów, Kraków, Wiedeñ, Pragê, Drezno, Berlin i Brukselê m³ody cz³owiek przyby³ do Pary¿a, gdzie studiowa³ na Sorbonie i w College de France. Nad Sekwan¹
nawi¹za³ liczne stosunki z przedstawicielami emigracji polskiej6.
W styczniu 1851 r. powróci³ do kraju, a w padzierniku tego¿ roku wst¹pi³ do
Seminarium Duchownego w ¯ytomierzu. Mia³ wówczas 29 lat i bogate dowiadczenie ¿yciowe za sob¹: Pozna³ kulturê wschodniej i zachodniej Europy, kszta³ci³
siê w znamienitych uniwersytetach, zapozna³ siê z ró¿nymi pogl¹dami politycznymi, zazna³ biedy i osamotnienia, ale te¿ dowiadczy³ ¿ycia na wielkopañskim
dworze7. By³ cz³owiekiem dojrza³ym zarówno pod wzglêdem intelektualnym, jak
i emocjonalnym. Na jego decyzjê powiêcenia siê s³u¿bie Panu niew¹tpliwie
wp³yw mia³a mieræ przyjaciela, Juliusza S³owackiego, który pojednany z Bogiem,
opatrzony sakramentami, zmar³ na rêkach Feliñskiego (3 kwietnia 1849)8.
W 1852 r. kleryk wys³any zosta³ na dalsze studia do Rzymskokatolickiej
Akademii Duchownej w Petersburgu9 . W 1855 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie. Przez dwa lata pracowa³ jako wikariusz i nauczyciel w szko³ach dominikañskich w parafii w. Katarzyny w Petersburgu. Zainteresowa³ siê losem sierot
i bezdomnych starców. Z pewnoci¹ na wra¿liwoæ kap³ana wobec potrzebuj¹cych mia³y wp³yw jego dowiadczenia osobiste. Wczenie straci³ ojca, matka
s. 107109. Warto podkreliæ, ¿e Ewa Feliñska by³a jedn¹ z niewielu zes³anek politycznych na
Syberii w XIX wieku. Najczêciej kobiety udawa³y siê na zes³anie dobrowolnie, za mê¿em czy
narzeczonym (M. Cwenk, op. cit., s. 11). Matka przysz³ego wiêtego zosta³a zes³ana na wieczne
zamieszkanie do Berezowa, póniej przeniesiono j¹ do Saratowa.
5 T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 6769.
6 Ibidem, s. 113115. O spotkaniach z przedstawicielami polskiej emigracji zob. Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 241280.
7 B. Wójcik, Charyzmat i ³aska w ¿yciu, dziele i pismach b³. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, Olsztyn 2008, s. 11.
8 T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 143.
9 Rektorem Akademii Duchownej, a jednoczenie metropolit¹ mohylewskim (Petersburg nale¿a³ do archidiecezji mohylewskiej) by³ wówczas arcybiskup Ignacy Ho³owiñski (18071855),
uczony i pisarz, wyk³adowca homiletyki. Na spowiednika Z.Sz. Feliñski wybra³ ksiêdza Konstantego Ireneusza £ubieñskiego (18251869). Pamiêtniki zawieraj¹ bogate informacje na temat stanu
Kocio³a katolickiego w zaborze rosyjskim. Zob. Z. Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 383472.
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zosta³a zes³ana na Syberiê. Feliñski zorganizowa³ w 1857 r. schronisko dla ubogich rzymskokatolickiego wyznania. Jednoczenie za³o¿y³ ¿eñskie zgromadzenie
zakonne pod nazw¹ Rodzina Maryi i powierzy³ siostrom opiekê nad sierotami
i starcami w tym¿e schronisku. By³o to pierwsze i jedyne wówczas zgromadzenie zakonne w Petersburgu. Dzia³a³o w ukryciu, a na zewn¹trz wystêpowa³o jako
schronisko katolickie, którego statut uzyska³ zatwierdzenie samego monarchy
Aleksandra II10. W 1857 r. ks. Feliñski zosta³ powo³any na kapelana i ojca
duchownego alumnów petersburskiej Akademii, a dwa lata póniej obj¹³ katedrê
filozofii w tej¿e uczelni.
W dniu 6 stycznia 1862 r. papie¿ Pius IX mianowa³ duchownego arcybiskupem warszawskim. Jednak pasterzowanie Feliñskiego trwa³o zaledwie 16 miesiêcy (od 9 lutego 1862 r. do 14 czerwca 1863 r.) i przypad³o na okres najwiêkszego wrzenia w spo³eczeñstwie, manifestacji patriotycznych i wybuchu
powstania styczniowego11. Metropolita spotyka³ siê z podejrzliwoci¹ rodaków,
którzy nie ufali przyby³emu z Petersburga duchownemu. Zdawa³ on sobie sprawê z tego, ¿e w Warszawie uwa¿ano go za rz¹dow¹ kreaturê (P, 489).
W Pamiêtnikach wspomina³:
Z postawieniem nogi na ziemi warszawskiej zaczê³o siê moje trudne, po ludzku
mówi¹c, niemo¿ebne pos³annictwo. Znalaz³em siê sam jeden, bez przyjació³ osobistych, bez politycznych stronników, bez tej nawet pomocy, jak¹ daje dowiadczenie
i rutyna; maj¹c przeciw sobie z jednej strony rz¹d, co zawziêcie dot¹d przeladowa³ wszystko, co mi jest najdro¿szym; jeli za chwilowo chwyci³ siê innego systemu, to na ka¿dym kroku widocznym by³o, ¿e czyni to na przekór wewnêtrznemu
usposobieniu; z drugiej za strony stronnictwo ruchu, poczytuj¹c za zbrodniê ka¿de
antyrewolucyjne d¹¿enie i g³osz¹ce przed narodem, ¿em rz¹dowym tylko poplecznikiem, przys³anym na sparali¿owanie szlachetnych usi³owañ patriotów (P, 490).

W Królestwie Polskim Feliñskiego uwa¿ano za zdrajcê, s³ugê cara i karierowicza12. Aleksander II s¹dzi³, ¿e niezaanga¿owany w spory polityczne kap³an
10
11

Ibidem, s. 177188.
Ibidem, s. 229.
12 R. ¯yliñska, op. cit., s. 36; T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 221223. Zob. tak¿e M. Godlewski,
Tragedia arcybiskupa Feliñskiego, Poznañ 2007. Feliñski mia³ pomóc w umierzaniu zrewolucjonizowanego duchowieñstwa i przywróciæ karnoæ wród spo³eczeñstwa (F. Ramontowska, Rz¹d
carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 18601862, Wroc³aw
1971, s. 302), mówi¹c krótko w przywróceniu porz¹dku i uspokojeniu nastrojów. Widziano w nim
propagatora ugody z rz¹dem rosyjskim, dlatego przed wyjazdem do Polski zosta³ poinstruowany
jak powinien postêpowaæ (F. Ramontowska, op. cit., s. 354). Najwa¿niejszych wskazówek udzieli³ duchownemu sam Aleksander II w przeddzieñ konsekracji, w tym przekaza³ mu odpowiednie
informacje personalne, rekomenduj¹c na wy¿sze stanowiska te osoby, które da³y dowody lojalnoci
wobec w³adzy rosyjskiej (F. Ramontowska, op. cit., s. 355).
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bêdzie uleg³y wobec zaborcy. Duchowny dok³adnie zrelacjonowa³ w Pamiêtnikach swoj¹ rozmowê z cesarzem (P, 485488), która mia³a miejsce w czasie
audiencji 26 stycznia 1862 r. Jasno okreli³ wówczas swoje pogl¹dy i nie wykaza³ chêci wspó³pracy z rz¹dem carskim13. Musia³ wykonywaæ swoje pos³annictwo wród narastaj¹cych represji ze strony zaborcy, nieufnoci wobec siebie
znacznej czêci duchowieñstwa i ci¹g³ych utarczek ró¿nych polskich ugrupowañ
politycznych. Pomimo niesprzyjaj¹cych okolicznoci, podj¹³ on dzie³o odnowy
¿ycia religijnego w diecezji14.
Feliñski nie popiera³ zbrojnego zrywu, ale stara³ siê broniæ powstañców
styczniowych. Prosi³ imperatora, by zaniecha³ rozlewu krwi. Za obronê praw
Kocio³a i Ojczyzny zosta³ przez w³adze carskie skazany na wygnanie w g³¹b
Rosji. Dwadziecia lat spêdzi³ w Jaros³awiu nad Wo³g¹. Swoje osobiste losy
i przysz³oæ z³o¿y³ w rêce Ojca wiêtego, odpieraj¹c jednoczenie wszelkie
naciski rz¹dowe, by zrezygnowa³ ze stolicy arcybiskupiej. Pomimo represji, inwigilacji i ograniczeñ policyjnych prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoæ apostolsk¹
i dobroczynn¹, która obejmowa³a katolików Jaros³awia oraz polskich zes³añców.
Sam niós³ im pomoc duchow¹ i materialn¹ oraz stara³ siê o ofiary z kraju,
a nawet ze stolic europejskich, zw³aszcza z Pary¿a15.
W wyniku porozumienia Stolicy Apostolskiej z rz¹dem rosyjskim arcybiskup Feliñski zosta³ uwolniony z wygnania w 1883 r., ale do Warszawy nie móg³
wróciæ. Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w Dwiniaczce w zaborze austriackim, prowadzi³ tam dzia³alnoæ duszpastersk¹, owiatow¹, charytatywn¹ i spo³eczn¹.
Zmar³ 17 wrzenia 1895 r. w Krakowie, gdzie zosta³ pochowany, a nastêpnie
przeniesiony do Dwiniaczki. Po odzyskaniu niepodleg³oci trumnê z doczesnymi szcz¹tkami duchownego w maju 1920 r. przewieziono do Warszawy, w roku
nastêpnym za z³o¿ono j¹ w katedrze w. Jana Chrzciciela16.
Niemal natychmiast po mierci zrodzi³ siê kult Feliñskiego. Mieszkañcy
Dwiniaczki wierzyli w moc modlitwy za wstawiennictwem duchownego oraz

13 B. Wójcik, op. cit., s. 14. I rz¹d, który chcia³ u¿yæ go jako swoje narzêdzie, a który
przeladowa³ dot¹d wszystko, co arcybiskupowi by³o drogie, i panuj¹ce nad opini¹ publiczn¹ stronnictwo ruchu, które widzia³o w nim «s³ugê» carskiego przys³anego do Polski dla sparali¿owania
ruchu wolnociowego, i samo duchowieñstwo, którego ogromna wiêkszoæ by³a mu nie¿yczliwa
ju¿ to z pobudek patriotycznych, ju¿ to czuj¹c siê dotkniêta, ¿e metropolitê wybrano z zewn¹trz,
z grona kleru petersburskiego. Przyjêto go wiêc jako intruza, który swoje wyniesienie zawdziêcza³
jedynie «³asce moskiewskiej» (F. Ramontowska, op. cit., s. 358).
14 B. Wójcik, op. cit., s. 15.
15 T. A. Fr¹cek, op. cit., s. 342347.
16 T. A. Fr¹cek, w. Zygmunt Szczêsny Feliñski, Kraków 2010, s. 1213; B. Wójcik, op. cit.,
s. 22.
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w cudown¹ moc róde³ka, przy którym siê modli³17. Arcybiskup zosta³ beatyfikowany 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie przez papie¿a Jana Paw³a II, a kanonizowany przez jego nastêpcê na stolicy Piotrowej, Benedykta XVI, 11 padziernika 2009 r.18
W czasie zes³ania w Jaros³awiu wewnêtrzna potrzeba Feliñskiego, by byæ
cz³owiekiem aktywnym, przejawia³a siê w lekturze i dzia³alnoci pisarskiej.
Sprowadzenie wszak¿e pracy literackiej tylko do funkcji znalezienia zajêcia
by³oby uproszczeniem. Arcybiskup traktowa³ bowiem swoj¹ twórczoæ jako jedn¹ z form apostolstwa. Z jego bogatego dorobku zachowa³o siê: 18 pozycji
drukowanych oraz 865 listów i mniejszych pism zebranych w 12 tomach. Du¿a
czêæ spucizny pisarskiej Feliñskiego przewieziona ze Lwowa do stolicy Polski
sp³onê³a wraz z archiwum i bibliotek¹ podczas powstania warszawskiego
w 1944 r.19 W dorobku arcybiskupa znalaz³y siê zarówno prace pisane proz¹, jak
i wierszem: obszerne dzie³a o tematyce ascetycznej, filozoficznej i spo³ecznej
oraz poematy, poezje i drobne pisma okolicznociowe20.
Zrazu z wielkim zapa³em wzi¹³em siê do pióra, o¿ywiony nadziej¹, i¿ prac¹ literack¹ wynagrodzê faktyczn¹ bezczynnoæ przymusow¹. Proces pisania szed³ mi ³atwo
i zwykle w ci¹gu pracy by³em z niej zadowolony. Dopiero po odczytaniu nastêpowa³a zawsze reakcja, nieraz tak stanowcza, i¿ bra³a miê ochota wrzuciæ wszystko
do ognia. Próbowa³em wszystkich prawie rodzajów pimiennictwa i pod wzglêdem
formy nigdzie nie natrafi³am na niemo¿ebne do prze³amania trudnoci. Urz¹dzi³em
siê tak, ¿e w gabinecie przy biurku pisa³em tylko rzeczy powa¿ne religijnej lub
filozoficznej treci, przechadzki za powiêcone by³y dla rymotwórstwa. Z umys³u
nie u¿ywam s³owa poezja, gdy¿ pobudk¹ do tych prac nie by³o owo prawdziwe
wieszcze natchnienie, co potrzebuje wylaæ siê w szczytniejszej i bardziej harmonijnej formie. U mnie by³a to raczej potrzeba zajêcia dla umys³u i wyobrani, serce
za dawnymi tylko wspomnieniami przychodzi³o im w pomoc i st¹d owa cmentarna, ¿e tak rzekê, cecha tych utworów (P, 604).

Po kilku latach pracy autor podj¹³ próbê opublikowania swoich utworów,
nie znalaz³ jednak wydawcy, który chcia³by powiêciæ na ten cel swoje rodki.
Nie zaprzesta³ jednak dzia³alnoci pisarskiej, potrzebowa³ jej bowiem dla w³asnej pociechy (P, 605). Poza tym mia³ nadziejê, ¿e jego utwory wype³ni¹ kiedy
funkcjê katechetyczn¹ (P, 605).
17
18
19

A. Zelga, Arcybiskup Zygmunt Szczêsny Feliñski 18221895, Warszawa 2009, s. 8788.
T. A. Fr¹cek, w. Zygmunt Szczêsny Feliñski, s. 13.
T. A. Fr¹cek, Wprowadzenie, [w:] Z.Sz. Feliñski, Listy wiêtego do Matki Ewy z Wendorffów Feliñskiej z lat 18381860, Warszawa 2012, s. 1112.
20 T. A. Fr¹cek, Zes³aniec nad brzegami Wo³gi, s. 327.
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Sporód dzie³ powsta³ych na zes³aniu miejsce najwa¿niejsze zajmuj¹ Pamiêtniki, spisane zim¹ na prze³omie 1882 i 1883 r. W pierwszej wersji mia³y to
byæ wspomnienia z okresu s³u¿by Bo¿ej, a wiêc od roku 1851, w którym Feliñski wst¹pi³ do seminarium w ¯ytomierzu. Jednak pod koniec pobytu na zes³aniu
koncepcja uleg³a zmianie, arcybiskup rozszerzy³ swoje Pamiêtniki o lata 18221851.
Ostatecznej redakcji utworu dokona³ po powrocie z wygnania i osiedleniu siê
w Galicji21. Dzie³o to wydane zosta³o cztery razy: w Krakowie (1897), we
Lwowie (1911) oraz w Warszawie (1986 i 2009).
Stanis³aw Smolka we wstêpie do opracowanej przez siebie edycji Pamiêtników stwierdza³, ¿e ich czêæ pierwsza jest jednym z najpiêkniejszych utworów
polskiej literatury pamiêtnikarskiej, a czêæ druga ma charakter spowiedzi
z ciernistego zawodu publicznego, skrelonej z t¹ niewys³owion¹, a tak ujmuj¹c¹
prostot¹, która cechowa³a ks. Feliñskiego w ca³ym ¿yciu22.
Pamiêtniki zajmuj¹ wa¿ne miejsce w historii kultury i literatury polskiej,
odznaczaj¹ siê bowiem niebagatelnymi walorami dokumentalnymi, sumiennoci¹ podejcia autora do samej czynnoci spisywania wspomnieñ, bezwzglêdnym przestrzeganiem przez niego regu³y warsztatowej rzetelnoci23. Co jednak
niezwykle istotne, wartoæ dokumentarna Pamiêtników idzie w parze z ich
czytelnicz¹ atrakcyjnoci¹, bêd¹c¹ konsekwencj¹ wietnego stylu pamiêtnikarza,
¿ywoci narracji, uwra¿liwienia na detale wspó³tworz¹ce to, co okrela siê zwykle jako klimat opisywanych miejsc i czasu historycznego24.
Pamiêtniki by³y wykorzystywane przez historyków g³ównie do badañ nad
powstaniem styczniowym, jego genez¹ czy przebiegiem. Jako przyk³ad wskazaæ
mo¿na pracê Franciszki Ramontowskiej pt. Rz¹d carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 18601862. Sam Feliñski uwa¿a³,
¿e jego powinnoci¹ by³o przekazanie m³odemu pokoleniu tego, co sta³o siê
udzia³em Polaków w wieku XIX, by wydarzenia te pozosta³y w pamiêci narodu
i mog³y kszta³towaæ jego to¿samoæ. Warto podkreliæ, ¿e w czasie pracy nad
Pamiêtnikami opiera³ siê jedynie na swoich wspomnieniach, w Jaros³awiu nie
mia³ bowiem dostêpu do róde³ historycznych.

21

E. Koz³owski, Przedmowa, [w:] Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki, s. 78.
S. Smolka, Od wydawcy, [w:] Z.Sz. Feliñski, Pamiêtniki
arcybiskupa warszawskiego,
Lwów 1911, cz. 1, s. IXX.
23 J. £ugowska, Kilka s³ów o warsztacie pisarskim abp. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego,
[w:] A.T. Fr¹cek, Zes³aniec nad brzegami Wo³gi , s. 453.
24 Ibidem, s. 454.
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Z kart dzie³a wy³ania siê jednak równie¿ obraz Rosji. Feliñski spêdzi³ w tym
kraju ponad po³owê swego ¿ycia25. Pozna³ nie tylko obie stolice, ale dziêki
wakacjom u matki równie¿ Saratów. Czyni³ studia komparatystyczne nad charakterem polskim i rosyjskim, porównywa³ pos³annictwo obu narodów26. Za
powszechne wady Rosjan uwa¿a³ chciwoæ i pijañstwo.
Utworem Feliñskiego zainteresowa³ siê Artur Kijas, autor artyku³u pt. Rosja
i Rosjanie w Pamiêtnikach Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego (z perspektywy
historyka)27. W zakoñczeniu swojego szkicu stwierdza: Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wród polskich pamiêtników powsta³ych w XIX wieku nie ma drugiego tak
gruntownego ród³a traktuj¹cego o Rosji i Rosjanach, przynosz¹cego kapitalny
materia³ do badañ nad stereotypem Rosjanina w wiadomoci polskiej28.
Tak wyznaczone pole badawcze jest doæ rozleg³e. W niniejszym artykule
podjêta zostanie próba przedstawienia obrazu Rosji miko³ajowskiej. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e rozwa¿ania te bêdzie mo¿na wzbogaciæ wypowiedziami epistolarnymi Feliñskiego. Niestety, zapewne ze wzglêdu na cenzurê w listach pisanych z Moskwy do matki nie znajdziemy zbyt wielu informacji na temat profesorów, wyk³adów czy studentów. Trafiaj¹ siê jedynie krótkie wzmianki np.
o kolegach ze stancji. Póniejszy autor Pamiêtników przede wszystkim pisa³
o sobie, o przedmiotach, których siê uczy³, o egzaminach29. wiadectwem wiadomoci obecnoci czerwonego o³ówka by³a te¿ zapewne relacja, jak¹ Feliñski przekaza³ matce, znajduj¹cej siê na zes³aniu, po mierci Miko³aja I. Wspomina³ o powszechnej ¿a³obie w Petersburgu:
I u nas tu ¿a³oba powszechna, dot¹d nie mo¿emy och³on¹æ z g³êbokiego wra¿enia,
jakie zrobi³a na wszystkich niespodziewana mieræ Cesarza. Wskutek przeziêbienia
25 Okres ten obejmuje studia matematyczne na Uniwersytecie Moskiewskim 18401844, wakacje u matki w Saratowie w latach 1842 i 1843, pracê w kancelarii w Moskwie 18441845, pobyt
w Petersburgu 18521862 i zes³anie 18631883.
26 Te refleksje kszta³towa³y siê pod wp³ywem pogl¹dów Zygmunta Krasiñskiego. Na temat
stosunku wieszcza do Rosji zob.: A. Bezwiñski, Rosja w pismach politycznych Z. Krasiñskiego,
[w:] Wydalony z Parnasu. Ksiêga powiêcona pamiêci Z. Krasiñskiego, red. J. widziñski, Poznañ
2003, s. 181190; P. Chlebowski, Krasiñski wobec Rosji, [w:] Zygmunt Krasiñski  nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruñ 2001, s. 131144; A. Fabianowski, Myl polityczna Z. Krasiñskiego, Ciechanów 1991; J. Fieæko, Rosja Krasiñskiego. Rzecz o nieprzejednaniu,
Poznañ 1997; J. Fieæko, Co zrobiæ z Rosj¹? Mickiewicz, Krasiñski i inni, [w:] Obraz Rosji
w literaturze polskiej, red. J. Fieæko, K. Trybu, Poznañ 2012, s. 137157; R. Fieguth, Obraz Rosji
w powieci Agaj-Han Zygmunta Krasiñskiego, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, s. 181194;
W. Lednicki, Glosy Krasiñskiego do apologetyki rosyjskiej, Pary¿ 1959.
27 A. Kijas, Rosja i Rosjanie w Pamiêtnikach Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego (z perspektywy historyka), [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, s. 269280.
28 Ibidem, s. 279.
29 Por. T. A. Fr¹cek, Wprowadzenie, s. 18.
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dosta³ grypu (!), który zaniedbany rzuci³ siê na p³uca i w przeci¹gu dwóch dni do
grobu wprowadzi³. We rodê jeszcze widziany by³ na koniu, we czwartek po³o¿y³
siê do ³ó¿ka, w nocy spowiada³ siê i komunikowa³, o trzeciej wezwa³ familiê i kilku
przybocznych, robi³ dyspozycje z najwiêksz¹ przytomnoci¹, na kilka godzin jednak przed zgonem straci³ mowê, której do samej mierci nie odzyska³, która nast¹pi³a o wpó³ do pierwszej po po³udniu, w pi¹tek, 18 lutego30.

Stwierdzenie, ¿e panowa³a ¿a³oba powszechna, jak siê wydaje, nie ca³kiem precyzyjnie oddaje ówczesne nastroje. Porednim dowodem s¹ s³owa zapisane w innym miejscu: Wy¿sze warstwy spo³eczne, zw³aszcza m³odzie¿, szemra³y na miko³ajowski despotyzm (P, 169). W wietle powy¿szej konstatacji,
popartej informacjami o charakterze historycznym, ¿a³oba mog³a dotyczyæ dworu, rodziny, natomiast w ko³ach demokratycznych i liberalnych mieræ Miko³aja
I, symbolizuj¹cego ca³e z³o starego re¿imu, przyjêta zosta³a z radoci¹ i z ulg¹.
Ta ostatnia wynika³a z przekonania, ¿e gorzej ju¿ byæ nie mo¿e. Wszyscy mieli
nadziejê, ¿e nowy cesarz rozpocznie epokê g³êbokich przeobra¿eñ politycznych
i spo³ecznych. Profesor Konstanty Kawielin z Petersburga pisa³ do s³ynnego
moskiewskiego okcydentalisty Tymoteusza Granowskiego: Zdech³o to diabelskie nasienie mundurowej owiaty i najgnuniejszej strony natury rosyjskiej [...]
Gdyby teraniejszoæ nie by³a tak straszna i ponura, a przysz³oæ tak tajemnicza
i zagadkowa, mo¿na by zwariowaæ z radoci i upiæ siê ze szczêcia31.
Kim wiêc, w ocenie Feliñskiego, by³ ów w³adca, którego zgon wywo³a³
takie nastroje? Przytaczaj¹c zas³yszane w dzieciñstwie ró¿nego rodzaju anegdoty, podkrela³, ¿e Miko³aj I w przeciwieñstwie do Aleksandra I, który potrafi³
zjednaæ sobie powszechne uznanie ze wzglêdu na uprzejmoæ, szlachetnoæ
i wspania³omylnoæ, nie znosi³, by kto choæ na chwilê zapomnia³ o tym,
z kim ma do czynienia (P, 64). Pamiêtnikarz przypomina³, ¿e cesarz by³ g³êboko przekonany, i¿ jego natchnienia pochodz¹ od Boga (P, 171). Zwraca³ te¿
uwagê, ¿e Miko³aj I kocha³ siê niezmiernie w gwardii i ci¹gle siê troszczy³ o to,
by te ulubione jego pu³ki rycersko wygl¹da³y (P, 175). Tym samym potwierdza³, ¿e monarcha ceni³ armiê i dyscyplinê wojskow¹32.
Jeli chodzi o politykê wewnêtrzn¹ cara, to zwraca³ uwagê przede wszystkim na d¹¿enie do nadrobienia braków cywilizacyjnych:

30
31

Z. Sz. Feliñski, Listy wiêtego do Matki , Warszawa 2012, s. 333.
Cyt. za: M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, prze³. E. Melach, T. Kaczmarek, Warszawa 2005, s. 584.
32 W. liwowska, op. cit., s. 912. O ¿o³nierskim wychowaniu i mi³oci do wojska zob. równie¿: W. B. Lincoln, Miko³aj I, prze³. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988, s. 49, 5556.
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Nawet w pierwszej po³owie panowania Miko³aja I Rosja czu³a siê ni¿sz¹ pod
ka¿dym wzglêdem od zachodniej Europy i ca³a jej ambicja ogranicza³a siê do chêci
zrównania z dawniej ucywilizowanymi narodami. Naladownictwo i zapo¿yczanie
cywilizacyjnych ¿ywio³ów na Zachodzie by³o na porz¹dku dziennym we wszystkich ga³êziach ¿ycia publicznego, pocz¹wszy od religii a¿ do najdrobniejszych
wyrobów krajowego przemys³u. Ani rz¹d, ani duchowieñstwo nie stawiali nigdy
wiary swojej wy¿ej od katolickiej; co najwiêcej twierdzili, ¿e to wszystko jedno,
jeli za szerzyli swój prozelityzm, to jedynie ze wzglêdów politycznych, ze stanowiska za zbawienia uwa¿ali Koció³ rzymski za równie bezpieczny port wiecznoci, jak i prawos³awie, które zreszt¹ za mojej ju¿ pamiêci trzy razy oficjaln¹ nazwê
zmienia³o. W pocz¹tkach jeszcze panowania Miko³aja I religia pañstwowa zwa³a
siê oficjalnie b³ahoczestyw¹ [bogobojn¹, wi¹tobliw¹  A.K.], nastêpnie greckorosyjsk¹, a wreszcie prawos³awn¹. Duchowieñstwo prawos³awne nie gniewa³o siê
nigdy za tytu³y po¿yczone od kleru ³aciñskiego: biskup, kanonik, ksi¹dz, w³asne
za: archirej, pop, u¿yte w polskiej mowie, poczytano za lekcewa¿enie, a nawet
pogardê (P, 161).

Odnotowane wy¿ej poczucie ni¿szoci imperium wzglêdem Zachodu przejawia³o siê, zdaniem duchownego, w t³umaczeniu podrêczników i prac naukowych, obsadzaniu stanowisk przez profesorów cudzoziemców, rodowity za
Rosjanin nie móg³ zasi¹æ na uniwersyteckiej katedrze, póki nie przepêdzi³ przynajmniej dwóch lat na studiach specjalnych za granic¹ (P, 161). Dodawa³, ¿e
z powodu niechêci klientów do wyrobów krajowych rosyjscy fabrykanci fa³szowali znaki firm zagranicznych, by zapewniæ zbyt swoim towarom.
Postrzeganie roli Rosji przez Miko³aja I zmieni³o siê, zdaniem pamiêtnikarza, po st³umieniu powstania wêgierskiego: tak dalece [cesarz  A.K.] wzrós³
w zarozumia³oæ, ¿e nie tylko pod wzglêdem militarnym, ale i pod ka¿dym innym
s¹dzi³, ¿e wy¿ej stan¹³ od pañstw zachodnich, które lekcewa¿yæ sobie pocz¹³
(P, 161). Duchowny zwróci³ uwagê, ¿e za przyk³adem monarchy poszed³ ca³y
naród, a w szczególnoci s³owianofile chc¹cy zrzuciæ cudzoziemsk¹ czapkê
(P, 162). Za czo³owych przedstawicieli nurtu gloryfikuj¹cego tradycje dawnej
Rusi uzna³ Piotra Kiriejewskiego i Jerzego Samarina. Ta konstatacja wymaga
wszak¿e komentarza. Feliñski nie poda³ imienia pierwszego z nich. Wród s³owianofilów by³o dwóch braci Kiriejewskich: Iwan i Piotr. Nawi¹zanie w tekcie
pamiêtników do folkloru zdaje siê wskazywaæ, ¿e chodzi³o mu najprawdopodobniej o Piotra, który zbiera³ utwory ludowe. Trudno jednak zgodziæ siê z okreleniem go mianem koryfeusza. Do najwybitniejszych s³owianofilów zalicza siê:
Iwana Kiriejewskiego (18061856), Aleksego Chomiakowa (18041860), Konstantego Aksakowa (18171860) i Jerzego Samarina (18191876).
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W przytoczonym wy¿ej fragmencie Feliñski nawi¹za³ równie¿ do tzw. teorii
oficjalnej narodowoci Sergiusza Uwarowa, której istotê oddaje formu³a prawos³awie, samow³adztwo, narodowoæ33. Zasadnicze tezy tej teorii minister
sformu³owa³ w sprawozdaniu opublikowanym na ³amach pisma Æóðíàë
Ìèíèñòåðñòâà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ z odbytej w roku 1832 inspekcji na
Uniwersytecie Moskiewskim. Uwarow formu³owa³ dalekosiê¿ne cele pedagogiczne, a jego doktryna s³u¿yæ mia³a wychowaniu narodu w precyzyjnym duchu:
na czysto rosyjskich zasadach zachowawczych, jakimi s¹: prawos³awie, samow³adztwo, narodowoæ, one bowiem stanowi¹ ostatni¹ kotwicê, jaka mo¿e nas
ocaliæ, i najpewniejsz¹ gwarancjê si³y i wielkoci naszej ojczyzny34. Przypomnijmy, ¿e w myl tej teorii prawos³awie stanowi³o ostojê panowania carów
rosyjskich, cesarstwo rosyjskie znajdowa³o siê pod szczególn¹ Opiek¹ Opatrznoci, pod Jej protektoratem. Car by³ w³adc¹ z woli Boga. Samow³adztwo
ukszta³towa³o podstawy ¿ycia pañstwowego Rosji. W³adza absolutna carów nie
zosta³a narzucona narodowi, ale przyjêta w sposób dobrowolny. Te dwa pierwsze cz³ony teorii (prawos³awie, samow³adztwo) by³y w istocie rozwiniêciem
podstawowego punktu ustawodawstwa rosyjskiego, które g³osi³o, ¿e car jest
w³adc¹ absolutnym i w³adza jego pochodzi od Boga. Tê w³anie prawdê ilustrowaæ winna literatura i sztuka. Trzeci cz³on triady (narodowoæ) oznacza³
odrêbnoæ, w³asn¹ drogê Rosji, odmienn¹ od tej, która by³a udzia³em pañstw
europejskich.
Obserwuj¹c ¿ycie codzienne w imperium Romanowów, Feliñski zauwa¿a³
oczywicie ³apówkarstwo, z którego niezwykle rozbudowana i miernie na ni¿szych szczeblach op³acana biurokracja korzysta³a w sposób prawie legalny
i ca³kowicie akceptowany przez spo³eczeñstwo. Korupcja urzêdników by³a nieod³¹czn¹ czêci¹ systemu administracyjnego35, objawem g³êbszego schorzenia,
czyli bezprawia36.
Duchowny krytycznie ocenia³ te¿ stan owiaty w imperium miko³ajowskim.
Zdawa³ sobie wszak¿e sprawê z roli, jak¹ Uniwersytet Moskiewski  centrum
¿ycia naukowego, kulturalnego i ideowego ówczesnego kraju  odegra³ w kszta³towaniu myli spo³ecznej i politycznej w Rosji. W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku zajmowa³ czo³owe miejsce wród uczelni rosyjskich,
ukoñczy³o go przecie¿ wielu wybitnych przedstawicieli kultury rosyjskiej. Pa33 Informacje o tej teorii podajê za: W. liwowska, op. cit., s. 132138. Zob. równie¿:
W. B. Lincoln, op. cit., s. 254268.
34 Cyt. za: W. liwowska, op. cit., s. 134.
35 R. Pipes, Rosja carów, prze³. W. Je¿ewski, Warszawa 2006, s. 292.
36 Ibidem, s. 296.
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miêtnikarz podkreli³ niechêæ Miko³aja I do tej uczelni. W³adca znienawidzi³ tê
placówkê po historii z Aleksandrem Pole¿ajewem. Ten student Uniwersytetu
Moskiewskiego za poemat Saszka (Ñàøêà) zosta³ z rozkazu cara wcielony do
wojska bez prawa awansowania.
Stosunki miêdzy polskimi a rosyjskimi studentami, jak wspomina³ Feliñski,
by³y poprawne, ale ¿yli oni we w³asnych krêgach. Zauwa¿a³ te¿, ¿e m³odzie¿
studiowa³a nie po to, by zdobyæ wiedzê, ale pozycjê w wiecie, stopieñ uczony
otwiera wstêp do ka¿dej kariery (P, 144). Ta uwaga jest niezwykle trafna,
Uniwersytet mia³ bowiem kszta³ciæ urzêdników pañstwowych, urzêdników-pedagogów, urzêdników-prawników itd. Nic ponadto37. Jedynym celem studiów
winno byæ przygotowanie do jak najlepszego wykonywania swoich obowi¹zków
s³u¿bowych. Przy okazji wspomnieñ o Pary¿u duchowny porówna³ póniej metody nauczania w Rosji i we Francji:
W wyk³adach profesorów uderzony by³em nieograniczon¹ swobod¹ traktowania
swego przedmiotu wedle w³asnego uznania, tak pod tym wzglêdem wyboru tej lub
owej jego czêci, jak i pogl¹dów na jego istotê. W uniwersytetach rosyjskich ka¿dy
profesor obowi¹zany jest wy³o¿yæ ca³y powierzony mu przedmiot w oznaczonym
na to czasie, jeli za czêci jakiej nie wy³o¿y, nie ma te¿ prawa wymagaæ tego od
studentów na egzaminie. W Sorbonie za wszyscy profesorowie, jakich s³ucha³em,
trzymali siê tej metody, ¿e na kilku pierwszych odczytach dyktuj¹ ród³a naukowe
do przedmiotu, jaki maj¹ wyk³adaæ, z krytycznym pogl¹dem na ka¿de dzie³o, tak
i¿by s³uchacze wyrobili w sobie zawczasu ogólny przynajmniej s¹d o zaletach
i niedostatkach ka¿dego dzie³a. Ukoñczywszy tê przygotowawcz¹ robotê, profesor
oznajmia, jak¹ mianowicie czêæ przedmiotu na ten rok obiera, dodaj¹c, ¿e
w wyk³adzie swym uka¿e przede wszystkim metodê, jakiej w badaniach na tym
polu trzymaæ siê nale¿y, tak i¿by pracuj¹cy w tym zawodzie wiedzia³, jak siê ma
wzi¹æ do rzeczy, by trudów swoich nie zmarnowaæ (P, 238).

Oczywicie rosyjski system studiów wynika³ z koniecznoci kontroli. Status
uniwersytecki z 1835 r. po³o¿y³ kres autonomii uniwersytetów. Wprowadzono
drobiazgow¹ kontrolê programów nauczania, wyk³adów. Profesorowie byli zobowi¹zani przekazywaæ do zatwierdzenia dok³adne konspekty wyk³adów kuratorom38. Nie mieli wiêc takiej swobody, jak ich francuscy koledzy.
Z racji swego stanu Feliñski zwraca³ uwagê na uwarunkowania natury religijnej. Pisa³, ¿e unitów gwa³tem zmuszano do przyjêcia prawos³awia, dzieci
z ma³¿eñstw mieszanych musia³y wyznawaæ prawos³awie, prawos³awni za
37
38

W. liwowska, op. cit., s. 110.
Ibidem, s. 42.
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opuszczaj¹cy swe wyznanie skazani byli na utratê maj¹tku, wszelkich przywilejów
stanu i na pokutê kocieln¹ w którym z prawos³awnych monasterów (P, 175).
Dlatego ci, którzy zdecydowali siê przyj¹æ katolicyzm, nawróciæ siê w terminologii autora Pamiêtników, wyje¿d¿ali za granicê i dopiero tam szli za g³osem
sumienia (P, 175). Wymienia³ rodziny Galicynów, Szuwarowych, Mieszczerskich oraz jezuitów Iwana Gagarina i Iwana Martynowa.
Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e w³anie za panowania Miko³aja I przejcie na katolicyzm zaczê³o byæ ujmowane jako zdrada narodowa. Jeden z paragrafów Zbioru praw g³osi³: Kto z wyznania prawos³awnego przejdzie na inne,
oddany zostanie pod s¹d39. Maj¹tki odstêpców zamieszka³e przez ludnoæ prawos³awn¹ winny byæ oddane pod kuratelê, a ich w³acicieli pozbawiano prawa
do pobytu w swoich dobrach40. Represjonowano równie¿ za propagowanie katolicyzmu. Szlachcie grozi³o zes³anie na Syberiê, przedstawicielom ni¿szych warstw
kara ch³osty i wcielenie do wojska. Rosjanom za, którzy po przyjêciu katolicyzmu pozostawali za granic¹, odmawiano prawa powrotu do kraju, konfiskowano
ich maj¹tki, uznaj¹c za zdrajców ojczyzny i wiary prawos³awnej. Czêsto wiêc
zmiana konfesji utrzymywana by³a w tajemnicy41.
Jak autor Pamiêtników ocenia³ pobo¿noæ ówczesnych Rosjan? Dla osób
zamo¿nych i wykszta³conych religia by³a politycznym jedynie narzêdziem, dogodnym do wp³ywania na sfanatyzowane masy i do wci¹gania w sferê swych
interesów prawos³awnego Wschodu (P, 177). Wiara Rosjan z wy¿szych warstw,
wed³ug Feliñskiego, mia³a tylko charakter zewnêtrzny, obrzêdowy, nie wp³ywa³a
na ich codzienne zachowanie. Lud rosyjski za, zdaniem duchownego, wierzy³
w Opatrznoæ, ale jednoczenie brakowa³o mu podstawowej wiedzy religijnej42,
znajomoci Ewangelii. Ca³y stosunek ich z Bogiem zale¿y na zewnêtrznych
obrzêdach: obrazy, dzwony, piewy i pok³ony  oto g³ówna, jeli nie jedyna treæ
ich nabo¿eñstwa (P, 180). Kult ikon to, w odczuciu arcybiskupa, zabobonne
przywi¹zanie granicz¹ce z ba³wochwalstwem: W ich przekonaniu sprawc¹ ³ask,
o które siê modl¹ przed swymi ikonami, jest nie Pan Bóg, ale ta w³anie malowana ikona (P, 180). W pewien sposób mo¿e to potwierdzaæ ludowy zwyczaj
karania ikony w. Miko³aja. Gdy wiêty nie spe³ni³ zwróconej do niego proby,
ikonê bito lub odwracano j¹ wizerunkiem do ciany43.
39

Óëîæåíèå î íàêàçàíèÿõ óãîëîâíûõ è èñïðàâèòåëüíûõ, Ïåòåðáóðã 1845, s. 45, cyt. za:
W. liwowska, W krêgu poprzedników Hercena, Wroc³aw 1971, s. 32.
40 W. liwowska, W krêgu poprzedników , s. 33.
41 B. Mucha, W krêgu rosyjskich katolików i filokatolików, £ód 1995, s. 2123.
42 Jeszcze w XIX i XX wieku mo¿na by³o spotkaæ siê wród ludu rosyjskiego ze stwierdzeniem, ¿e w sk³ad Trójcy wiêtej wchodz¹: Zbawiciel, Matka Boska i w. Miko³aj (B.A. Uspieñski,
Kult w. Miko³aja na Rusi, prze³. E. Janus, M. R. Mayenowa, Z. Koz³owska, Lublin 1985, s. 20).
43 Ibidem, s. 170174.
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Duchowny by³ przekonany, ¿e cudowne ikony cieszy³y siê wiêkszym kultem
ni¿ Najwiêtszy Sakrament. Zwraca³ te¿ uwagê na niew³aciwe zachowania moralne: pijañstwo, rozpustê, brak poszanowania cudzej w³asnoci, k³amstwo. Odnosz¹c siê do sakramentu pokuty, pisa³, ¿e nie ma wynagrodzenia bliniemu
uczynionej krzywdy. Podkrela³, ¿e w testamencie wierni zapisywali ró¿ne dobra
dla Kocio³a lub ubogich, ale nie myleli o zadoæuczynieniu wzglêdem skrzywdzonego bliniego44. Jego zdaniem wynika³o to z braku wiedzy, ale i praktyki
spowiedzi:
[...] penitent nie oskar¿a siê bowiem nie oskar¿a siê u nich szczegó³owo z grzechów swoich, ale odpowiada tylko na zapytanie spowiednika jednym s³owem:
grzeszny jestem albo nie. Kap³an zapytuje z kolei o ka¿dym przykazaniu w ogólnoci: czy nie krad³e? czy nie upija³e siê. Penitent za odpowiada twierdz¹co lub
przecz¹co, nie wdaj¹c siê w ¿adne objanienia, spowiednik za daje rozgrzeszenie,
obowi¹zuj¹ce tylko do poprawy, ale nie do restytucji (P, 180).

Du¿o uwagi Feliñski powiêci³ kondycji kleru prawos³awnego. Zwraca³
uwagê na brak wykszta³cenia i poziom moralny kap³anów. Lekcewa¿ony przez
wy¿sze warstwy spo³eczeñstwa45, znienawidzony przez ch³opa za nieprawdopodobny wyzysk i chciwoæ na grosz przy okazji op³at za us³ugi kocielne, pogr¹¿ony w ciemnocie, a nawet w zabobonie, odbija³ ten kler od duchowieñstwa
katolickiego, bardziej wiat³ego, wykszta³conego i oddanego swym obowi¹zkom
duszpasterskim46.
Ten stan by³ m.in. skutkiem reform wprowadzonych przez Piotra I, np.
obowi¹zku naruszania tajemnicy spowiedzi, co prowadzi³o do nieufnoci ze
strony wiernych. Z³o wynika³o równie¿ z dziedzicznoci. Stanowisko przekazywano synowi lub ziêciowi. Praktykê tê zlikwidowano dopiero za panowania
Aleksandra II  w 1869 r.47 Wiejskie duchowieñstwo mia³o czêsto trudn¹ sytuacjê materialn¹. Feliñski przytacza³ przyk³ady ³apówkarstwa i zabójstw motywowanych wzglêdami finansowymi. Doszed³ do bardzo smutnej konstatacji: Nie
masz rzeczy w zakresie obowi¹zków pasterskich, której by za pieni¹dze otrzymaæ nie by³o mo¿na od wiejskiego parocha, byle suma by³a odpowiednia
(P, 178). Ilustracj¹ mo¿e byæ pogrzeb kota Filusia. Bogata bezdzietna wdowa
44

Teologia bizantyjska nie zna³a nauki o zadoæuczynieniu. Zob. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, prze³. J. Prokopiuk, Kraków 2007, s. 183.
45 W innym miejscu zauwa¿a³, ¿e kap³an traktowany bywa³ gorzej od lokaja (P, 178).
46 E. Koz³owski, op. cit., s. 15.
47 B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, prze³. D. i B. ¯y³kowie, Gdañsk 2002, s. 64.
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poprosi³a o pochówek ukochanego zwierzêcia, oferuj¹c 10 tysiêcy rubli48. Dodajmy, ¿e kap³ani wiejscy w XIX wieku mieli na ogó³ powierzchowne przygotowanie, czêsto oddawali siê pijañstwu. Poziom nauczania w powiatowych szko³ach duchownych i seminariach by³ niski, stosowano kary cielesne49.
Jak wynika z przedstawionego materia³u, Feliñski krytycznie ocenia³ miko³ajowsk¹ Rosjê, zauwa¿a³ jej bol¹czki, przede wszystkim ³apówkarstwo, stan
owiaty czy wiadomoæ religijn¹. Oburza³a go antypolska i antykatolicka polityka caratu. Najwiêcej negatywnych opinii wypowiada³ na temat Miko³aja I.
Odnotowa³ przeobra¿enia, jakie zachodzi³y na skutek reform Aleksandra II. Mia³
jednak wiadomoæ, ¿e nie zmieni³a siê polityka wzglêdem Polaków. Wiele uwagi powiêci³ represjom po powstaniu styczniowym. W odró¿nieniu wszak¿e od
innych pamiêtnikarzy duchowny rzadko u¿ywa³ s³owa Moskal, a jeli ju¿ siê
pojawia³o, to nie mia³o znaczenia pejoratywnego, wystêpowa³o jako synonim
s³owa Rosjanin.
Ðåçþìå
Êàðòèíà íèêîëàåâñêîé Ðîññèè â Ìåìóàðàõ ñâÿòîãî Çèãìóíòà Ùåñíîãî Ôåëèíñêîãî
Ìåìóàðû ñâÿòîãî Çèãìóíòà Ùåñíîãî Ôåëèíñêîãî ñîñòàâëÿëèñü âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
àðõèåïèñêîïà â ãîðîäå ßðîñëàâëü, êóäà åãî ñîñëàëè çà çàùèòó ïðàâ Öåðêâè è Ðîäèíû. Îíè
èñïîëíÿþò âàæíóþ ðîëü â èñòîðèè ïîëüñêîé êóëüòóðû è ëèòåðàòóðû. Â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà
ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü êàðòèíó íèêîëàåâñêîé Ðîññèè, ñ êîòîðîé áóäóùèé àðõèåïèñêîï ìîã
ïîçíàêîìèòüñÿ âî âðåìÿ ó÷åáû â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Ëîìîíîñîâà, à ïîòîì â
êàòîëè÷åñêîé Ïåòåðáóðãñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ àâòîð
êðèòè÷åñêè îöåíèâàë ðóññêóþ èìïåðèþ, çàìå÷àë åå ïîðîêè, ïðåæäå âñåãî âçÿòî÷íè÷åñòâî,
óðîâåíü ïðîñâåùåíèÿ, ðåëèãèîçíîå ñîçíàíèå, à òàêæå ïîëîæåíèå ïðàâîñëàâíîãî
äóõîâåíñòâà.

Summary
The image of Nicholas Russia in the Memoirs of saint Zygmunt Szczêsny Feliñski
The memoirs of saint Zygmunt Szczêsny Feliñski were written down during the archbishops
stay in Jaros³aw, where he was sent in punishment for his defense of the rights of the Church and
the Motherland. The works have played an important role in the history of Polish culture and
48

Motyw chrzecijañskiego pochówku zwierzêcia znany jest np. w folklorze rosyjskim.
Wród tak zwanych zakazanych bajek (çàâåòíûå ñêàçêè) Aleksandra Afanasjewa odnajdujemy
Pogrzeb psa (Ïîõîðîíû êîáåëÿ) oraz Pogrzeb koz³a (Ïîõîðîíû êîçëà).
49 L. Bazylow, Spo³eczeñstwo rosyjskie w pierwszej po³owie XIX wieku, Wroc³aw 1973, s. 277.
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literature. The article aims at depicting the Nicholas Russia, which the future archbishop had the
opportunity to become well acquainted with during his studies in Moscow at the £omonosow
University and later on at the Roman Catholic Spiritual Academy in Petersburg. In his memoirs
the author criticized the Russian Empire and noted its weak points, mainly bribery, the state of
education, religious awareness and the condition of the Orthodox clergy.
Key words: memoirs, Nicholas Russia, state of education, religious awareness, condition of the
Orthodox clergy.
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Jeruszalaim de Lite. Obraz Wilna w opowiadaniu
Grigorija Kanowicza Sen o Jeruzalem, którego ju¿ nie ma
Opowiadanie Grigorija Kanowicza Sen o Jeruzalem, którego ju¿ nie ma
(Ñîí îá èñ÷åçíóâøåì Èåðóñàëèìå) z 1994 r. otwiera zbiór 17 opowiadañ pisarza zatytu³owany Ob³ok o nazwie Litwa (Îáëàêî ïîä íàçâàíèåì Ëèòâà). Analizowane opowiadanie to jedyny utwór z tego zbioru napisany na Litwie jeszcze
przed rokiem 1993, czyli przed wyjazdem Kanowicza do Izraela. Ju¿ na wstêpie
warto zwróciæ uwagê na tytu³ zbioru. Chmura, ob³ok wed³ug S³ownika symboli oznacza przemijanie, ale tak¿e odwieczn¹, niezmienn¹ istotê prawdy najwy¿szej1. I rzeczywicie, utwory zawarte w zbiorze s¹ wspomnieniem ¿ydowskiej Litwy, miejsca wyj¹tkowego, mitycznego2. Dodajmy, i¿ niejednoznaczna
jest to¿samociowa przynale¿noæ pisarza, nie tylko jako twórcy, ale jako cz³owieka  ¯yda z pochodzenia pisz¹cego po rosyjsku, który na zawsze ukocha³
Litwê. a mieszka obecnie w Izraelu3. Tytu³ zbioru mo¿emy interpretowaæ zatem
jako wspomnienie o miejscu wiêtym, wiecznym  na ten trop naprowadza
równie¿ symbolika ob³oku.
W wypowiedzi jednego z bohaterów powieci Kanowicza Sprzedawca snów
(Ïðîäàâåö ñíîâ), napisanej ju¿ w Izraelu, zawarte jest, jak s¹dzê, credo pisarza:
Ìû æèâû äî òåõ ïîð, ïîêà âñïîìèíàåì... Âñïîìèíàåì  ñëåäîâàòåëüíî,
1

J. E. Cirlot, S³ownik symboli, Kraków 2007, s. 96. Zob. tak¿e: W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 2006, s. 3839.
2 Zob. G. Kanowicz, Park niepotrzebnych ¯ydów, prze³. B. Szwarcman-Czarnota, Sejny 2005,
s. 215216.
3 Grigorij Kanowicz urodzi³ siê w 1929 r. w miasteczku Janowa ko³o Kowna. W 1941 r. jego
rodzina, uciekaj¹c przed Niemcami, osiedli³a siê w Kazachstanie, a nastêpnie na Uralu. Lata te
wspomina pisarz jako czasy ciê¿kiej pracy w ko³chozie, g³odu i sierocej samotnoci. Po wojnie
Kanowicz wróci³ na Litwê, gdzie ukoñczy³ studia filologiczne i w 1948 r. debiutowa³ jako poeta.
Wyda³ wówczas cztery zbiory poezji  dwa w jêzyku litewskim, dwa w rosyjskim (warto jednak
dodaæ, ¿e do 12 roku ¿ycia pos³ugiwa³ siê tylko jidisz). Zob. Ã. Êàíîâè÷, Øòðèõè
ê àâòîïîðòðåòó, Èåðóñàëèìñêèé æóðíàë 2008, nr 27; Ãðèãîðèé Êàíîâè÷, [w:] Ñëîâî
ïèñàòåëÿ, Îñåíü 2002, s. 32; Ñïðàâî÷íèê Ñîþçà ðóññêîÿçû÷íûõ ïèñàòåëåé Èçðàèëÿ 1999 ãîä,
pod red. L. Finkela; W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, prze³. B. Kodzis, Wroc³aw 1996, s. 254255; Ñ. ×óïðûíèí, Ãðèãîðèé Êàíîâè÷, [w:] Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ñåãîäíÿ.
Çàðóáåæüå, Moskwà 2008, s. 251.

Agnieszka Lenart

88

ñóùåñòâóåì...4. Bez w¹tpienia nale¿y stwierdziæ, ¿e Kanowicz pozosta³ wierny
wspomnieniom, dlatego te¿ w ca³ej swojej pracy literackiej wyra¿a³ têsknotê za
litewsk¹ rzeczywistoci¹ z lat dzieciñstwa i m³odoci, za wielokulturowym ¿yciem litewskich miasteczek i gwarem ¿ydowskich sztetli. Ca³a dotychczasowa
twórczoæ Kanowicza, urodzonego w Janowie ko³o Kowna, jest g³êbok¹ i poruszaj¹c¹ refleksj¹ twórcy na temat Jeruszalaim de Lite  ¿ydowskiej Litwy.
Matwiej Gejzer w artykule zamieszczonym w czasopimie Voprosy Literatury
s³usznie zauwa¿a, i¿ Kanowicz to: ÷åëîâåê óñòîÿâøèõñÿ ïðèíöèïîâ
è óáåæäåíèé, êîòîðûì íå èçìåíÿë â òå÷åíèå âñåé æèçíè5.
Akcja opowiadania Sen o Jeruzalem, którego ju¿ nie ma toczy siê czêciowo
w przedwojennej Janowie, miasteczku, gdzie autor, ale tak¿e narrator opowiadania spêdzi³ dzieciñstwo, czêciowo natomiast w powojennym Wilnie  miejscu
pozostaj¹cym w pewnej opozycji do po³o¿onej w odleg³oci 130 kilometrów od
Wilna Janowy6.
Obraz Janowy opisanej w opowiadaniu jest niew¹tpliwie synonimem natury,
miejscem z daleka od cywilizacji, przestrzeni¹, gdzie rz¹dzi m¹droæ ludowa,
a tak¿e relacje rodzinne i s¹siedzkie7. To typowy przyk³ad ¿ydowskiego sztetla,
azylu, gdzie pielêgnowane s¹ rodzime ¿ydowskie wartoci. Wilno natomiast
w przekazie bohaterów nie jest typowym dla postmodernizmu miejscem negacji
autentycznych wartoci, ale rodkiem wiata, stolic¹ wiedzy o historii i kulturze
narodu ¿ydowskiego, skarbnic¹ m¹droci, zabytków i wspomnieñ. Wilno w wyobra¿eniach narratora  wówczas jeszcze dziecka  jawi siê jako miasto wspania³e i nieosi¹galne, miasto-mit. Porównuj¹c Wilno do wyspy wy³aniaj¹cej siê
z oceanu nienawici i obcoci, Kanowicz nawi¹zuje do wydarzeñ antysemickich
na Litwie, do ci¹g³ego przeladowania ¯ydów i sta³ego poczucia zagro¿enia:
Èç ýòèõ áàåê [...] èç ýòèõ ðàññêàçîâ ñêëàäûâàëñÿ îáðàç Ãîðîäà ãîðîäîâ,
åâðåéñêîãî îñòðîâà â áóðíîì îêåàíå íåíàâèñòè è ÷óæåñòè, îáðàç ñòîëèöû
åâðåéñêîãî áëàãî÷åñòèÿ è ïðåìóäðîñòè  czytamy w opowiadaniu. (s. 6)

Taki w³anie wyidealizowany obraz Jerozolimy Pó³nocy zbudowa³ narrator
opowiadania na podstawie opowieci cz³onków najbli¿szej rodziny:
4
5

Ã. Êàíîâè÷, Ïðîäàâåö ñíîâ, Îêòÿáðü1998, nr 1.
Zob. Ñ÷èòàþ ñåáÿ ðóññêèì ïèñàòåëåì, áåñåäó âåë Ì. Ãåéçåð, Âîïðîñû ëèòåðàòóðû
2003, nr 4.
6 Zob. Ã. Êàíîâè÷, Ñîí îá èñ÷åçíóâøåì Èåðóñàëèìå, [w:] Îáëàêî ïîä íàçâàíèåì Ëèòâà,
Èåðóñàëèì 2011, s. 7 (dalej cytaty wed³ug tego wydania  strony podajê w nawiasach).
7 Por. K. Sobolewska, Miasto i wie jako opozycja kulturowa, [w:] eadem, Miasto i wie.
S³ownictwo pism Stefana ¯eromskiego, t. 12, Kraków 2007, s. 7.
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Â ìîåì äåòñòâå, êîòîðîå, óæå ñàìî ñòàëî ñíîì, ñíîâèäåíèÿ î Íåì,
óäèâèòåëüíîì è íåäîñÿãàåìîì äëÿ ìåíÿ ãîðîäå, íàâåâàëèñü áåñêîíå÷íûìè,
òîìèòåëüíûìè ðàññêàçàìè äîìî÷àäöåâ  áàáóøêè è äåäóøêè, äÿäüåâ è òåòîê,
íèêîãäà è íèêóäà íå âûåçæàâøèõ çà ïðåäåëû íàøåãî ìåñòå÷êà, íî çíàâøèõ
îáî âñåì íà ñâåòå íå ìåíüøå, ÷åì ñàì Ãîñïîäü Áîã. (s. 5)

Kanowicz konstruuje pewn¹ czasoprzestrzeñ mityczn¹, czyni¹c przesz³oæ
wa¿nym sk³adnikiem teraniejszoci, traktuj¹c wspó³czesnoæ jako ci¹g³oæ tradycji, historii, jako czêæ dziedzictwa pozostawionego przez pokolenia. mia³o
mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ miejsca opisane przez autora opowiadania staj¹ siê,
u¿ywaj¹c s³ów El¿biety Rybickiej, refleksj¹ nad miastem, która jest w gruncie
rzeczy refleksj¹ nad kultur¹8.
Jak siê okazuje, legenda o wspania³ym Wilnie budowana by³a od pokoleñ,
a co ciekawe  wspomniani bohaterowie nigdy w tym miecie nie byli. Dla
ciotki Hawy Wilno jest spe³nieniem jej marzeñ o zam¹¿pójciu. Pojawiaj¹cy siê
w tekcie motyw z³otej obr¹czki symbolizowaæ mo¿e mi³oæ i wiernoæ Jeruszalaim de Lite  miastu, które chroni wielkie ¿ydowskie tradycje, historiê
i pamiêæ o przodkach. Kanowicz, na co zwraca uwagê Olga Kaczerewskaja,
umiejêtnie kreli sylwetki swoich bohaterów, a nastêpnie z mistrzowsk¹ starannoci¹ wpisuje stworzone postaci w szerszy litewsko-¿ydowski kontekst, gdzie
istotn¹ rolê odgrywa pamiêæ: Îäíàêî Ëèòâà â ðîìàíàõ Êàíîâè÷à íå çàìêíóòà
íà ñàìîé ñåáå, îíà âïèñàíà àâòîðîì â áîëåå øèðîêèé êîíòåêñò. [...]
îñíîâíûì ñòðóêòóðîîáðàçóþùèì ïðèíöèïîì ïîâåñòâîâàíèÿ âî âñåõ
ðîìàíàõ âûñòóïàåò ïàìÿòü. Îòäåëüíûå ôðàãìåíòû, ñëîâíî êóñî÷êè
ìîçàèêè, îáúåäèíÿÿñü ëè÷íîñòüþ âñïîìèíàþùåãî, ñîçäàþò, ñ îäíîé
ñòîðîíû, åäèíóþ, öåëüíóþ êàðòèíó áûòèÿ, à ñ äðóãîé  îáðàçû ñàìèõ ýòèõ
ïåðñîíàæåé9  pisze badaczka.
Proces samoidentyfikacji mieszkañców Janowy odbywa siê zatem w sposób
naturalny, tj. dziêki pamiêci genetycznej, poprzez etniczn¹ przynale¿noæ, któr¹
interpretowaæ nale¿y jako ci¹g³oæ ¿ycia i jednoæ pokoleñ10. Dodaæ nale¿y, i¿
8 Zob. E. Rybicka, Geopoetyka (o miecie, przestrzeni i miejscu we wspó³czesnych teoriach
i praktykach kulturowych, [w:] Kulturowa teoria literatury. G³ówne pojêcia i problemy, pod red.
M. P. Markowskiego i R. Nycza, Kraków 2006, s. 472.
9 Zob. Î. Êà÷åðåâñêàÿ, Ëèòâà â òðèëîãèè Ã. Êàíîâè÷à (Êîçë¸íîê çà äâà ãðîøà, Íå
îòâðàòè ëèöà îò ñìåðòè, Î÷àðîâàíèå ñàòàíû), Meninis tekstas 2008, nr 6 (1), s. 259.
10 Warto w tym miejscu przywo³aæ teoriê Carla Junga na temat niewiadomoci zbiorowej.
W psychoanalizie Junga istnieje podzia³ niewiadomoci na personaln¹, sprzyjaj¹c¹ przypadkowemu zapamiêtywaniu treci, oraz na kolektywn¹, obejmuj¹c¹ oprócz emocji równie¿ ukryte treci
zawieraj¹ce wzory zachowañ, dowiadczeñ ludzkoci. W³anie dziêki komponentom sk³adaj¹cym
siê na niewiadomoæ kolektywn¹, tzw. archetypom, wyra¿anym g³ównie poprzez symbole, cz³owiek dziedziczy, przechowuje utrwalone przez wieki wzorce, instynktownie reaguje na pewne sytuacje.
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¿ydowsk¹ Litwê okresu przedwojennego nale¿a³oby traktowaæ jako teren pogranicza kulturowego. Jednak fakt, i¿ tereny bliskie Kanowiczowi zasiedlali g³ównie ¯ydzi, zdecydowanie u³atwia³ egzystencjê przebywaj¹cej tam ludnoci pochodzenia ¿ydowskiego. Autor opowiadania, podobnie jak jego bohaterowie,
zosta³ wychowany na styku kultur, gdzie wiadomoæ narodowego okrelenia
jest wyostrzona, a to z kolei sprawia, i¿ raczej nie ma tutaj problemów z samoidentyfikacj¹11.
Oprócz ciotki Hawy w utworze wystêpuj¹ tak¿e inni cz³onkowie rodziny
narratora, dla których Wilno stanowi najwy¿sz¹ wartoæ. Dla wujka Lejzera na
przyk³ad najwiêkszym szczêciem by³oby, gdyby zosta³ pochowany obok rabina
Eliasza. Chodzi tutaj zapewne o Eliasza ben Salomona Zalmana  Gaona z Wilna. Nawi¹zanie w tekcie do wydarzeñ z XVIII wieku i postaci rabina Gaona
(z hebr. geniusz), uczonego, któremu przypisuje siê niema³y wk³ad w odrodzenie
siê pañstwa ¿ydowskiego, staje siê w tekcie symbolem wiernoci tradycji
i dba³oci o narodowe dziedzictwo12.
Postaci¹, dla której zarówno postaæ rabina Gaona, jak i wspomnienie Wielkiej Synagogi w Wilnie ma znaczenie wyj¹tkowe, niemal¿e wiête, jest w opowiadaniu babcia. Nie chce ona s³uchaæ opowieci kuzyna Pejsacha, który jako
jedyny z ca³ego miasteczka mia³ okazjê odwiedziæ Wilno. Relacja Cymesa,
opisuj¹cego miasto jako miejsce ca³kiem pospolite, gdzie na co dzieñ panuje
mêcz¹cy zgie³k, ha³as i brud, sprawia, ¿e kobieta zupe³nie traci zaufanie do
kuzyna. Jest zdenerwowana i oburzona, nazywa Cymesa pijakiem, który nie
widzi nic poza karczm¹, koñmi i ulicznym b³otem. Stanowczo odrzuca propozycjê zawiezienia jej do Wilna:
Ñ êåì óãîäíî ïîåäåò  òîëüêî íå ñ íèì. Íè ïîñëå Éîì-Êèïóð, íè íà Õàíóêó,
íèêîãäà. Îíà ëó÷øå ïåøêîì ïîéäåò, îäíà, áåç ïîïóò÷èêîâ, ÷åì ñÿäåò â åãî
çàäðèïàííóþ òåëåãó, âîíÿþùóþ ìî÷îé è ñûðûìè êîæàìè. Ñ êåì óãîäíî, íî íå
ñ íèì, ìóæëàíîì, îáæîðîé è âûïèâîõîé, êîòîðûé êðîìå êîð÷ìû, ëîøàäåé
è äîðîæíîé ãðÿçè íè÷åãî íå âèäèò íà ñâåòå. Íè-÷å-ãî!.. (s. 8)
Archetypy przy dialogu z ego sprzyjaj¹ uporz¹dkowaniu ¿ycia cz³owieka, oddzia³uj¹ na prze¿ycia,
odczucia, uwalniaj¹ konotacje w³aciwe dla wielu pokoleñ ludzkich. Zob. C.G. Jung, Archetypy
i symbole, Warszawa 1993, s. 120; idem, Psychologia a religia, Warszawa 1970, s. 231, a tak¿e
Þ. Êîçëîâ, Ïðîáëåìà íàöèîíàëüíîé/ýòíè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè â òâîð÷åñòâå Äèíû
Ðóáèíîé, Literatura 2004, nr 46 (2), s. 6.
11 A. K³oskowska, To¿samoæ i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, Kultura i Spo³eczeñstwo 1992, nr 1, s. 139.
12 Zob. Ã. Àãðàíîâñêèé., È. Ãóçåíáåðã, Ëèòîâñêèé Èåðóñàëèì. Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü ïî
ïàìÿòíûì ìåñòàì åâðåéñêîé èñòîðèè è êóëüòóðû â Âèëüíþñå, Wilno 1992, s. 6465. Zob.
tak¿e: Ýëåêòðîííàÿ åâðåéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, [online] <www.eleven.co.il/?mode=article&id=15060&query> (10.06.2013).
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Identyfikacja bohatera z tradycj¹ i histori¹ oraz odwo³anie siê do wspomnieñ maj¹ bardzo istotne znaczenie dla procesu formowania siê jego samowiadomoci13. Wa¿na jest zatem pamiêæ o przesz³oci i odpowiedzialnoæ za
podtrzymywanie historycznego dziedzictwa, nawi¹zywanie do tradycji oraz dba³oæ o podstawowe wartoci, gwarantuj¹ca trwa³oæ idea³ów i ocalenie czy budowanie w³asnej to¿samoci14. W twórczoci Kanowicza zauwa¿alne s¹ elementy filozofii antropologii fenomenologicznej. Autor, kreuj¹c postaæ babki
w zestawieniu z postaci¹ Cymesa, zachêca do odkrywania w cz³owieku istoty
wiadomej, posiadaj¹cej w³asne stanowisko wobec swojego istnienia. Zamiast
pró¿nego stosunku do wiata jak¿e wa¿ne wydaje siê epistemologiczne nastawienie poznawcze, pod¹¿aj¹ce w kierunku samozrozumienia, co wiêcej  zrozumienia cz³owieka i otaczaj¹cej go rzeczywistoci15. Wiara w wartoci, czego
dowodem s¹ s³owa narratora wdziêcznego za konsekwentn¹ postawê babki
wzglêdem Cymesa, dodaje si³ w najtrudniejszych momentach ¿ycia, chroni
przed z³em i rozpacz¹:
Ñïàñèáî åé çà ãíåâ è îáèäó  îíà óáåðåãëà îò ïîð÷è ìîè ñíû, íå ïîçâîëèëà
çàêîíîïàòèòü òðþìû ïëûâøåãî ïî íàøåìó òèõîìó îìóòó êîðàáëÿ ñ åãî
äðàãîöåííîñòÿìè è ñîêðîâèùàìè. Áëàãîäàðÿ åé äî ðîêîâîãî äâàäöàòü âòîðîãî
èþíÿ  ìîå äåòñòâî åùå çàëèâàëî ñâåòîì, ñòðóèâøèìñÿ èç îêîí Áîëüøîé
ñèíàãîãè,  ñâåòîì ñâÿòîñòè è âåðû; áëàãîäàðÿ åé îíî ïðîäîëæàëî ïàõíóòü, íå
èçâîç÷è÷üåé ïðàâäîé, ãðóáîé è çëîâîííîé, êàê êîíñêàÿ ìî÷à èëè ñûðûå êîæè,
à áëàãîâîíèÿìè âûìûñëà, êîòîðûé âîçâûøàë äóøó è ïåðåíîñèë åå â èíûå,
íåäîñòóïíûå è ïðåêðàñíûå ïðåäåëû: áëàãîäàðÿ åé ó ìåíÿ áûë íåîñÿçàåìûé,
âåðíûé òàëèñìàí, îõðàíÿâøèé ìåíÿ îò çëà è îò÷àÿíèÿ. (s. 8)

Analizuj¹c motyw Wilna w opowiadaniu Sen o Jeruzalem, którego ju¿ nie
ma, nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na kwestiê nazewnictwa. Narrator mówi
o Wilnie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, przy czym u¿ywa zaimków pisanych wielk¹ liter¹ (ÿ óâèäåë Åãî, Îí ïðèíÿë ìåíÿ, ñíîâèäåíèÿ î Íåì), co
uwydatnia niepospolity stosunek do tego miasta, choæ niejednoznaczny. Z jednej
13 Por. J. Nikitorowicz, To¿samoæ osobowa i kulturowa, [w:] idem, Pogranicze, to¿samoæ,
edukacja miêdzykulturowa, Bia³ystok 1995, s. 68. Zob. tak¿e E. H. Erikson, To¿samoæ a cykl
¿ycia, Poznañ 2004.
14 K. Dettlaff, A gdyby nas lepiej kuszono? O ocaleniu i zag³adzie Miasta wartoci. Raport
z oblê¿onego Miasta Zbigniewa Herberta, [w:] Literatura i/a to¿samoæ w XX wieku, pod. red.
A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2007, s. 25. Por tak¿e O. Urban, ród³a to¿samoci
jednostki ludzkiej w wietle badañ psychologicznych i socjologiczno-kulturoznawczych, [w:] Kim
jestem? Perspektywy to¿samoci. Podmiot, przedmiot, to¿samoæ, pod red. B. Andrzejewskiej,
J. Matejczuk, K. Podlasa, M. Wojnarowskiej, Poznañ 2003, s. 18.
15 Zob. I. Bittner, Wspó³czesna antropologia filozoficzna, £ód 1999, s. 25.
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strony jest to miasto unikatowe, zachwycaj¹ce, nieosi¹galne, miasto nad miastami, z drugiej  co nale¿y podkreliæ  jest to miejsce niespe³nionych marzeñ,
pe³ne przelanych ³ez i naznaczone krwawymi wojennymi wydarzeniami:
Ìíå ñíèëèñü Åãî óëèöû è ïåðåóëêè, óçåíüêèå, êàê âåðåâêè, íà êîòîðûõ âåêàìè
ñóøèëîñü åâðåéñêîå áåëüå  íåïðîñûõàþùåå îò ïðîëèòûõ ñëåç, çàñèíåííîå
ñèíüêîé íåñáûâøèõñÿ íàäåæä. (s. 5)

Narrator wymienia ró¿ne miejsca, w których mia³ okazjê przebywaæ, a wiêc
Nowy Jork, Pary¿, Toronto, Londyn, Pragê, Warszawê. Chocia¿ wszystkie te
miasta s¹ niezwyk³e, osobliwe i wielu pragnê³oby siê w nich znaleæ, to jednak
jedynie Wilno sta³o siê miastem snów narratora:
Çà ñâîþ óæå íåêîðîòêóþ æèçíü ÿ ïîáûâàë âî ìíîãèõ ãîðîäàõ  â Íüþ-Éîðêå
è Ïàðèæå, â Òîðîíòî è Æåíåâå, â Ëîíäîíå è Òóðèíå, â Ïðàãå è Âàðøàâå, íî íè
îäèí èç íèõ, âåëè÷åñòâåííûõ, íåïîâòîðèìûõ, æåëàííûõ, íå âõîäèë â ìîè ñíû.
(s. 5)

O ile wymienione przez Kanowicza nazwy wielkich stolic, którymi zachwyca siê wiat, z pewnoci¹ pos³u¿yæ mia³y ukazaniu ich ziemskiego fenomenu,
mit litewskiej Jerozolimy wskazuje na jego niebiañsk¹ moc, przestrzeñ-uniwersum. Podobne, jak s¹dzê, jest stanowisko Norberta Leniewskiego, który w jednym z artyku³ów pisa³: S¹ miasta, które przyci¹gaj¹. Miasta, które roztaczaj¹
wokó³ siebie niepowtarzalny urok, pora¿aj¹ swoj¹ wyj¹tkowoci¹ i szczególnoci¹ [...], zapieraj¹ dech w piersiach niezwyk³oci¹ historii. S¹ miasta, które
jakby z g³êbi swych dziejów dumnie do nas przemawia³y, opowiada³y o historycznych wydarzeniach, jakie mia³y miejsce, o wielkich ludziach, którzy w nich
¿yli. Si³a i niewyczerpalnoæ tradycji, która w miastach zagaja nas ka¿d¹ niemal
kamienic¹, zau³kiem [...] stanowi dla nas nieprzebrany skarbiec  powód do
dumy i poczucia pewnoci  bogate i stabilne miejsce zakotwiczenia naszej
teraniejszoci16.
Wilno u Kanowicza jest takim w³anie miastem-symbolem, ikon¹, mitem.
Jerozolima Pó³nocy przyci¹ga swoj¹ niesamowit¹ magi¹, któr¹ wspó³tworz¹ historia, pamiêæ o zamieszkuj¹cych tam ludziach, a przede wszystkim wci¹¿ ¿ywe
wspomnienia. Tylko to miasto, czego potwierdzenie znajdujemy ju¿ na pocz¹tku
16

N. Leniewski, Miasto i jego miejsca. Próba ujêcia radykalno-hermeneutycznego, [w:] Pisanie miasta, czytanie miasta, pod red. A. Zeidler-Jeniszewskiej, Poznañ 1997, s. 5051. Cyt. za:
K. Wieczorek, Miasto i cz³owiek. Miêdzy zamieszkaniem i po³kniêciem, [w:] Miasto i czas, pod
red. J. Kurka i K. Maliszewskiego, Chorzów 2008, s. 15.
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opowiadania, sta³o siê tym jedynym, bezwzglêdnie wyj¹tkowym miejscem na
wiecie: Ìíå ñíèëñÿ òîëüêî Îí, åäèíñòâåííûé ãîðîä íà ñâåòå  zapewnia
narrator opowiadania.
Stale pojawiaj¹cy siê w tekcie motyw snu jest niew¹tpliwie wyrazem ukrytych w podwiadomoci d¹¿eñ i pragnieñ, a tak¿e przejawem têsknoty za spokojem, za ¿yciem bez wojen, mierci, ³ez, strachu i obaw, za miejscem znanym ze
szczêliwego dzieciñstwa17. Na istotn¹ rolê snu i pamiêci jako kluczy interpretacyjnych do badañ nad twórczoci¹ Kanowicza zwraca uwagê Jurij Kaminskij:
Ïàìÿòü  ýòî è åñòü ñîí, êîòîðûé äëèòñÿ äîëüøå æèçíè  ñâîåîáðàçíûé
êëþ÷ ê âõîæäåíèþ âî âñå÷åëîâå÷åñêîå èñòîðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî,
â êîòîðîì è ïðîèñõîäèò äåéñòâèå ïðîçû Êàíîâè÷à18. Sen jest zatem odzwierciedleniem stanu umys³u narratora, bêd¹cego alter ego autora. Sen o Jerozolimie Pó³nocy staje siê wyrazem pamiêci Kanowicza o przesz³oci, ale tak¿e
obrazem jego dziennych trosk. Twórca poprzez swoich bohaterów próbuje ocaliæ
od zapomnienia litewsko-¿ydowskie wspomnienia, zachêca do refleksji nad histori¹, a tak¿e do zadumy nad kondycj¹ wiata19.
Kanowicz, pos³uguj¹c siê metafor¹ poci¹gu, podkrela bezlitosne wykorzenienie z rodzimego rodowiska. W oddali, za spraw¹ okrutnej wojennej rzeczywistoci znika ukochane ¿ydowskie Wilno: Ïîä ñòóê áåçæàëîñòíûõ êîëåñ,
óâîçèâøèõ íàñ â íåèçâåñòíîñòü, ÿ ïî ñëîãàì ïîâòîðÿë: Èå-ðó-øà-ëà-èì äå
Ëè-òà! Èå-ðó-øà-ëà-èì äå Ëè-òà! (s. 9). Win¹ za owe wykorzenienie obarcza
narrator dzia³ania ludzkoci  ukryte pod okreleniem rosyjska, niemiecka
i litewska zamieæ. Z ¿alem stwierdza, i¿ nawet Bóg nie móg³ powstrzymaæ tej
zamieci, a wojna, niestety, sta³a siê rzeczywistoci¹, nie oszczêdzi³a tak¿e
wiecznego miasta Wilna.
W prozie Kanowicza, o czym zapewnia sam autor, Bóg nie jest jedynie
dekoracj¹, ale wystêpuje jako pe³noprawny bohater. Pisarz sam o sobie mówi, ¿e
nie wierzy w Boga, ale siê go boi20. W analizowanym opowiadaniu Bóg, posiadaj¹cy przymioty mi³osierny, wszechmog¹cy, nieco jakby rozczarowa³ narratora. Piotr Fast w artykule £zy i modlitwy g³upców  Grigorija Kanowicza
pytanie o wartoci zwraca uwagê, i¿ bohaterowie prozy Kanowicza nierzadko
podwa¿aj¹ autorytet Boga, zarzucaj¹ mu, ¿e zapomnia³ o swoim ludzie, nie
17

Por. Â. Â. Àãåíîñîâ, Íåñêîëüêî ñëîâ î ëèòåðàòóðå ðóññêîé ýìèãðàöèè, [w:] idem,
Ëèòåðàòóðà Russkogo çàðóáåæüÿ, Ìîñêâà 1998, s. 510.
18 Þ. Êàìèíñêèé, Åâðåéñêèõ ñëåç ñâÿçóþùàÿ ñèëà, Åâðåéñêîå ñëîâî 2007, nr 26 (348).
19 Zob. W. Kopaliñski, op. cit., s. 369372.
20 Ï. Ëþêèìñîí, ß ñìîòðåë íà ñâîè çâåçäû , Ïîðòàë IzRus, 7.06.2009, [online] <http://
izrus.co.il/weekly_news /696.html> (dostêp: 11.06.2013).
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okazuje mu swojej ³aski21. W opowiadaniu Sen o Jeruzalem, którego ju¿ nie ma
jest podobnie. Wiara w wieczne miasto Wilno, ow¹ niezatapialn¹ wyspê m¹droci i pobo¿noci, podobnie zreszt¹ jak wiara w Boga-Ojca i Pana, zosta³a wystawiona na próbê. Bóg okaza³ siê zbyt s³aby:
Ñòûäíî ïðèçíàòüñÿ, íî ÿ â ñâîèõ ìûñëÿõ, â ñâîèõ ñíàõ íîðîâèë íå ñòîëüêî
áûòü ðÿäîì ñ îòöîì è ìàòåðüþ, ñêîëüêî ñ íèì, Âñåâûøíèì. ×òî ìîãëè
ðîäèòåëè? Îíè ìîãëè îäåòü è íàêîðìèòü, è òî íåäîñûòà. Îí æå ìîã ñïàñòè
ãîðîä ìîèõ ñíîâ, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñå âüþãè óòèõëè è âñå ñóãðîáû
ðàñòàÿëè!  Ãîò èç à òàòå! Áîã  íàø îòåö! (s. 9).

Narrator niegdy zaufa³ Bogu, stara³ siê w mylach i snach byæ nawet bli¿ej
Boga ni¿ matki i ojca. Wiara we Wszechmog¹cego okaza³a siê jednak z³udna.
W jego wypowiedzi brzmi wyrzut: On móg³ zbawiæ miasto moich snów, sprawiæ, ¿eby na wiecie zapanowa³ spokój.
Fast komentuje taki stosunek do Boga jako typowy dla kultury ¿ydowskiej:
Cz³owiek w wiecie ¯ydów staje siê partnerem Boga, kim takim jak on22.
Analizuj¹c stosunek cz³owieka do Boga u Kanowicza, Fast wskazuje na gloryfikowanie wartoci cz³owieka, orientacjê na cz³owieka23. Istotnie, bardzo
wa¿na, jeli nie najwa¿niejsza, w prozie Grigorija Kanowicza jest idea antropocentryczna. Podstawê wiata wartoci w ca³ej twórczoci pisarza bez w¹tpienia
stanowi cz³owiek wpisany w ko³o historii. Co wiêcej, historia dominuje tu nad
ludzkoci¹. Jest to jednak, o czym pisze Anna Woniak w monografii powiêconej sylwetce i twórczoci Abrama Terca, zjawisko typowe dla twórców wychowanych na glebie totalitaryzmu sowieckiego24.
Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt, i¿ zgodnie z eschatologicznymi przekonaniami ¯ydów, tak¿e i w opowiadaniu Kanowicza momentem zwrotnym
w historii Wilna bêdzie nadejcie Mesjasza. Historia bêdzie kiedy mia³a swój
koniec: Gdy przyjdzie Mesjasz, wiat zostanie ocalony raz na zawsze, a historia
przestanie istnieæ25. W analizowanym opowiadaniu narrator jest przekonany, i¿
kiedy Mesjasz zbawi wiat i wszyscy znowu bêd¹ mogli przybyæ do Wielkiej
21 Zob. P. Fast, £zy i modlitwy g³upców  Grigorija Kanowicza pytanie o wartoci,
[w:] Literackie portrety ¯ydów. Materia³y z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej, Lublin  Na³êczów, listopad 1993, pod red. E. £och, Lublin 1996, s. 215.
22 Ibidem, s. 118.
23 Ibidem, s. 218219.
24 Zob. A. Woniak, Historia i cz³owiek, [w:] U³uda i cud. W wiecie sztuki Andrieja Siniawskiego  Abrama Terca Lublin 2004, s. 167.
25 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, prze³. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 265.
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Synagogi w Wilnie na modlitwê: Ïðèäåò Ìåññèÿ, è ìû, ìåðòâûå, âñòàâ èç
ìîãèë, ïåðâûìè ïîñïåøèì òóäà ìîëèòüñÿ!.. (s. 7).
Filolozof ¿ydowski, Abraham Joshua Heschel, autor ksi¹¿ki Cz³owiek nie
jest sam, podejmuj¹c rozwa¿ania na temat judaizmu, podkrela, i¿ prawdziwa
wiara oparta jest nie tylko na tradycji, lecz tak¿e na zdolnoci czytania wiata
w aspekcie wiecznoci. Czasami cz³owiek otrzymuje sygna³y od Boga, które
powinien odpowiednio zinterpretowaæ: W ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ chwile,
w których nad horyzontem tego, «co znane», unosi siê zas³ona, ods³aniaj¹c
widok na «to, co wieczne»26.
Rozwa¿aniom o wiecznoci towarzyszy w utworze wspomnienie Wielkiej
Synagogi, bêd¹cej nie po raz pierwszy w twórczoci Kanowicza symbolem judaizmu, muzeum ¿ydowskiej kultury i religii, dum¹ litewskich ¯ydów, wreszcie
domem. Podobnie zreszt¹ jak dla bohaterów powieci Park niepotrzebnych ¯ydów wi¹tynia jest niemiertelnym domem, ojczyzn¹: Dom modlitwy by³ dla
ich dziadków i pradziadków, dla ojców i matek, dla nich samych  nie tratw¹,
pêdz¹c¹ przez fale po obcym, wzburzonym morzu, nie wysp¹, zagubion¹ wród
odmêtów, lecz ojczyzn¹27  czytamy w powieci. Wspomnienie wi¹tyni
w opowiadaniu Sen o Jeruzalem, którego ju¿ nie ma, staje siê, o czym wspomina
Krzysztof Maliszewski w swoich studiach o miecie i cz³owieku, pytaniem
o ród³o sensu ¿ycia28. Pisarz poprzez takie w³anie zamieszkiwanie Wilna
zwraca uwagê na istotê cz³owieczeñstwa, na przestrzeñ duchow¹ wype³nion¹
sensem29. Maliszewski w artykule Pedagogicznie mieszka cz³owiek przytacza
s³owa Hanny Buczyñskiej-Garewicz na temat wi¹tyñ i umiejêtnoci odczytywania sensów: wi¹tynie [...] mog¹ byæ dla nas darem, jeli potrafimy go z nich
odczytaæ [...]. Dar jest dla wra¿liwego, dla myl¹cego. Niektórzy rozumiej¹, inni
nie. Jednak¿e istnienie i treæ duchowa wi¹tyñ s¹ niezale¿ne wobec tych ró¿norodnych ludzkich percepcji i reakcji, s¹ niezmienne w swym bogactwie zawsze
tylko fragmentarycznie i przelotnie odczytywanym30.
Wileñska przestrzeñ, oprócz tego, i¿ jest przepe³niona wydarzeniami dnia
codziennego, jest przede wszystkim miejscem o wa¿nym, egzystencjalnym znaczeniu, gdzie budowana by³a przez wieki ¿ydowska duchowoæ. Jerozolima Pó³nocy, u¿ywaj¹c metafory Martina Heideggera, jest niew¹tpliwie poetyckim
26 Zob. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce ¿ydowskiej w literaturze polskiej,
Lublin 1996, s. 138139. Por. tak¿e: S. J. ¯urek, Miasto wiête, Kurier Lubelski z 9 maja 2007.
27 Zob. G. Kanowicz, Park niepotrzebnych ¯ydów..., s. 37.
28 K. Maliszewski, Pedagogicznie mieszka cz³owiek, [w:] Miasto i czas..., s. 28.
29 Ibidem, s. 24.
30 H. Buczyñska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni,
Kraków 2006, s. 145. Cyt. za: K. Maliszewski, Pedagogicznie mieszka cz³owiek..., s. 285.
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mieszkaniem. Kanowicz bowiem widzi szerzej i wiêcej, a tak¿e zachêca do
rozszyfrowywania znaczeñ, które s¹ g³êboko ukryte31. Twórczoæ pisarza to zamieszkiwanie, które jest zdolnoci¹ oswajania i rozumienia wielu miejsc oraz
polega na nieustannym rozszerzaniu, reinterpretowaniu i semantycznej rewitalizacji rodzinnej okolicy. Nie tylko Wielka Synagoga, ale ca³e przedwojenne ¿ydowskie Wilno w badanej prozie jest symbolem domu jako schronienia, bezpieczeñstwa, trwa³oci oraz porz¹dku. W opowiadaniu widoczna jest nie tylko
radoæ i duma z bycia cz³onkiem litewskiej spo³ecznoci ¿ydowskiej, ale tak¿e
odpowiedzialnoæ za pamiêæ o przesz³oci.
To w³anie literatura staje siê medium ocalaj¹cym przesz³oæ. Pisarstwo jest
swoistym wewnêtrznym wyzwoleniem  cytuj¹c s³owa Martina Bubera wyzwoleniem z getta chorej duszy32. Wiernoæ litewskiej Jerozolimie, bo tylko tej
chce pozostaæ wierny Kanowicz, nasuwa skojarzenia z obietnic¹ zawart¹
w Ksiêdze Psalmów:
Jeruzalem, jeli zapomnê o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Niech jêzyk mi przyschnie do podniebienia,
jeli nie bêdê pamiêta³ o tobie,
jeli nie postawiê Jeruzalem
ponad najwiêksz¹ moj¹ radoæ.
(Psalm 137, 4-6)

I rzeczywicie z korespondencji mojej z autorem wynika, i¿ dusza pisarza
jakby mniej cierpi, gdy jego twórczoæ znajduje odbiorców. Wówczas czuje siê
on szczêliwy i dumny, ¿e pielêgnuje pamiêæ o swoim miecie, o stolicy litewskich ¯ydów  Jeruszalaim de Lite.
Kanowicz, na co zwraca uwagê Arkadij Krasilszikow33, za wszelk¹ cenê
d¹¿y do ocalenia ¿ydowskiej to¿samoci i reprezentuje stanowisko przeciwne
pogl¹dom syjonistycznym. Naród bez przesz³oci, nawet jeli owa przesz³oæ
jest trudna i krwawa, co wybrzmiewa w badanej literaturze, to naród bez przysz³oci. Kanowicz, podobnie zreszt¹ jak Marc Chagall w swoich pracach, apeluje o patrzenie do przodu, nie zapominaj¹c jednak o przesz³oci, pielêgnuj¹c
31
32

Por. K. Maliszewski, Pedagogicznie mieszka cz³owiek..., s. 22.
Por. M. Antosik-Piela, Powieæ syjonistyczna w Europie. Analiza wybranych problemów,
[w:] Literatura polsko-¿ydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec i S. ¯urka, Kraków
2011, s. 71.
33 Zob. A. Êðàñèëüùèêîâ, Ãðèãîðèé Êàíîâè÷  ñâÿçü âðåìåí, 1 èþëÿ 2013 ã., [online]
<http://a.kras.cc/2013/07/ blog-post_1.html> (10.06.2013).
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budowan¹ od wieków historiê, dbaj¹c o tradycjê i pamiêæ o przodkach34. Szczêciem nazwa³ Kanowicz w jednym z listów fakt, ¿e m³odsze pokolenie czytelników w ró¿nych miejscach na wiecie zna jego ksi¹¿ki35. To dowód na to, i¿
pamiêæ o litewskiej Jerozolimie ¿yje, a literatura bêd¹ca pomnikiem dla tych,
którzy odeszli, wci¹¿ jest spoiwem, które chroni przed wydziedziczeniem z historii i kultury.
Ðåçþìå
Èåðóøàëàèì äå-Lite. Îáðàç Âèëüíþñà â ðàññêàçå Ãðèãîðèÿ Êàíîâè÷à
Ñîí îá èñ÷åçíóâøåì Èåðóñàëèìå
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îáðàç Âèëüíþñà â òâîð÷åñòâå Ãðèãîðèÿ Êàíîâè÷à, ïèñàòåëÿ,
êîòîðûé îñòàëñÿ âåðåí ñâîåé åäèíñòâåííîé òåìå  åâðåéñêîé Ëèòâå, êîòîðóþ îí ïîìíèò
ñ äåòñòâà. Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàññêàç Ñîí îá èñ÷åçíóâøåì Èåðóñàëèìå
ñ 1994 ã. Ïîñëåâîåííûé Ñåâåðíûé Èåðóñàëèì, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì åâðåéñêîãî
ýòíîñà, ýòî ìèôè÷åñêîå ìåñòî, óíèêàëüíîå è ïîòðÿñàþùåå, íî ýòî òîæå, ê ñîæàëåíèþ, ìåñòî
ðàçî÷àðîâàíèé è ðàçáèòûõ ìå÷òàíèé ãîðîä, îòìå÷åííûé ñëåçàìè è êðîâàâûìè ñîáûòèÿìè
âîéíû. Èñïîëüçîâàí àâòîðîì ìîòèâ ñíà  ýòî ñòðåìëåíèå ê ñâîáîäå, âîçâðàò ê ïðîøëîìó,
à òàêæå ñèìâîë çàáîòû è âîñïîìèíàíèå ìåñòà, êîòîðîå óæå íèêîãäà íå áóäåò ïðåæíèì.

Summary
Yerushalayim de Lite. Image of Vilnius in the story of Grigory Kanovich
Dream of Jerusalem, which no longer exists
The considerations made ??in the article concern the image of Vilnius in the prose of Grigory
Kanovich, a writer, who in all his previous works remains faithful to the Jewish Lithuania, which
he remembers from his childhood. The story of Kanovich entitled Dream of Jerusalem, which no
longer exists has been carefully analyzed. The post-war Jerusalem of North is undoubtedly the
center of the Jewish ethnos, a mythical place, unique, admirable, but also a place of disappointments, broken dreams, a city full of shed tears and marked by bloody events of the war. The theme
of dream present in the work is at the same time longing for freedom, return to the ideal past, but
also a symbol of fear and memory of the place which will never be the same again.
Key words: Grigory Kanovich, Yerushalayim de Lite, Jewish Vilnius, Jewish ethnos.
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Áàëëàäû Àäàìà Ìèöêåâè÷à â õóäîæåñòâåííîé
èíòåðïðåòàöèè Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà
Òâîð÷åñêèé äèàëîã ìåæäó Ïóøêèíûì è Ìèöêåâè÷åì  íàó÷íàÿ
ïðîáëåìà, èìåþùàÿ ìíîãî àñïåêòîâ è íàïðàâëåíèé. Ó÷¸íûå äîáðîñîâåñòíî
ïîäñ÷èòàëè, ãäå è êîãäà âñòðå÷àëèñü ïîýòû, êàê ÷àñòî óïîìèíàëè äðóã
äðóãà â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, êàêîå âëèÿíèå îêàçàëè äðóã íà äðóãà. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò ðàáîòû Ì. À. Öÿâëîâñêîãî, Ä. Ä. Áëàãîãî, Í. Â. Èçìàéëîâà,
Ä. Ï. Èâèíñêîãî è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé 1. Îäíàêî ìíîãèå âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ äèàëîãà ìåæäó ïîýòàìè, íå ïîòåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ê èõ ðåøåíèþ îáðàùàëèñü àâòîðèòåòíûå èññëåäîâàòåëè
Ðîññèè, Ïîëüøè, Óêðàèíû, Áåëîðóññèè è äðóãèõ ñòðàí. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî ïðîèçâåäåíèÿ, ñîçäàííûå ïî÷òè äâà âåêà íàçàä, íóæäàþòñÿ â íîâûõ
ïîäõîäàõ ê àíàëèçó è íîâûõ èíòåðïðåòàöèÿõ, öåëü êîòîðûõ  ïðèáëèçèòü
øåäåâðû êëàññèêè ê âîñïðèÿòèþ ñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿ.
Îáúåêòîì àíàëèçà â äàííîé ðàáîòå ÿâëÿþòñÿ ïóøêèíñêèå áàëëàäû
Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ è Âîåâîäà â èõ ñîïîñòàâëåíèè ñ áàëëàäàìè
Ìèöêåâè÷à Trzech Budrysów è Czaty, âïåðâûå îïóáëèêîâàííûìè â Ðîññèè
â 1829 ã. Îáñòîÿòåëüñòâà ñîçäàíèÿ ýòèõ ïåðåâîäîâ, êàê ñïðàâåäëèâî
óêàçûâàåò ß. Ë. Ëåâêîâè÷, õîðîøî èçó÷åíû2. Èõ ñîçäàíèþ ïðåäøåñòâîâàëè
ïîëüñêèå ñîáûòèÿ 18301831 ãã. Â 1833 ã. Ñ. À. Ñîáîëåâñêèé ïðèâ¸ç
Ïóøêèíó èç Ïàðèæà òîì ñîáðàíèé ñî÷èíåíèé Ìèöêåâè÷à, Ïóøêèí âçÿë åãî
â ïîåçäêó íà Óðàë, à íà îáðàòíîì ïóòè  â Áîëäèíå ïåðåïèñàë â ðàáî÷óþ
òåòðàäü ïîëüñêèé òåêñò ñòèõîòâîðåíèé Ðóññêèì äðóçüÿì, Îëåøêåâè÷
1

Ñì: Ì. À. Öÿâëîâñêèé, Ìèöêåâè÷ è åãî ðóññêèå äðóçüÿ, [â:] idem, Ñòàòüè î Ïóøêèíå,
Ìîñêâà 1962, ñ. 157206; Ä. Ä. Áëàãîé, Ìèöêåâè÷ è Ïóøêèí, [â:] idem, Îò Êàíòåìèðà äî
íàøèõ äíåé, Ìîñêâà 1979, ò. 1, ñ. 289318; Í. Â. Èçìàéëîâ, Ìèöêåâè÷ â ñòèõàõ Ïóøêèíà
(Ê èíòåðïðåòàöèè ñòèõîòâîðåíèÿ Â ïðîõëàäå ñëàäîñòíîé ôîíòàíîâ) [â:] idem, Î÷åðêè
òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà, Ëåíèíãðàä 1976, ñ. 125173; Ä. Ï. Èâèíñêèé, Ïóøêèí è Ìèöêåâè÷:
èñòîðèÿ ëèòåðàòóðíûõ îòíîøåíèé, Ìîñêâà 2003.
2 ß. Ë. Ëåâêîâè÷, Ïåðåâîäû Ïóøêèíà èç Ìèöêåâè÷à, [â:] Ïóøêèí. Èññëåäîâàíèÿ
è ìàòåðèàëû, ò. VII: Ïóøêèí è ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà, Ëåíèíãðàä 1974, ñ. 157.
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è òðèäöàòü îäèí ñòèõ èç Ïàìÿòíèêà Ïåòðó Âåëèêîìó. Î÷åâèäíî, ïîýò
ïåðåïèñàë èõ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåâåñòè, îäíàêî âìåñòî óêàçàííûõ òåêñòîâ
îí ïåðåâ¸ë äâå áàëëàäû Ìèöêåâè÷à  Trzech Budrysów è Czaty.
Â ñîáðàíèÿõ ñî÷èíåíèé Ìèöêåâè÷à, èçäàííûõ íà ðóññêîì ÿçûêå, ýòè
ïðîèçâåäåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïå÷àòàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ïåðåâîäàõ
Ïóøêèíà. Ñëåäóåò íàïîìíèòü, ÷òî ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ ñòèõîòâîðåíèé
Âîåâîäà è Áóäðûñ è ñûíîâüÿ â Áèáëèîòåêå äëÿ ÷òåíèÿ â 1834 ã.
ñîïðîâîæäàëàñü àâòîðñêîé ïîìåòêîé: Èç Ì-à (ò.å. èç Ìèöêåâè÷à). Ïîçæå,
â òîì ÷èñëå è â ïðèæèçíåííîì èçäàíèè Ñòèõîòâîðåíèé Ïóøêèíà (1834),
çàãëàâèÿ áàëëàä ïå÷àòàëèñü óæå áåç ýòîãî óòî÷íåíèÿ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
÷òî ïîñëå ïîëüñêîãî âîññòàíèÿ èìÿ Ìèöêåâè÷à â Ðîññèè îêàçàëîñü ïîä
çàïðåòîì, ïîñêîëüêó ìîãëî âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ñèìâîë áîðüáû çà
íåçàâèñèìîñòü Ïîëüøè. Îäíàêî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå óêàçàííûõ
ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà çíà÷èëàñü íå òîëüêî äàòà è ìåñòî ïåðåïèñêè
÷åðíîâîãî òåêñòà: 28 îêò. 1833. Áîëäèíî, íî è àâòîðñêîå ïðèìå÷àíèå
 ïîäðàæàíèå Ìèöêåâè÷ó. Ýòî ïðèìå÷àíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì,
ïîñêîëüêó ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñàì ïîýò íå âîñïðèíèìàë ñîçäàííûå
èì ïðîèçâåäåíèÿ êàê ïåðåâîäû â òî÷íîì ñìûñëå ñëîâà. Äóìàåòñÿ, ÷òî ñëîâî
ïîäðàæàíèå â ïóøêèíñêîì ïðèìå÷àíèè íå ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü
áóêâàëüíî. Ïóøêèí êàê èñòèííûé ðîìàíòèê îïèðàëñÿ íà ïîýòèêó
ëèòåðàòóðíîé èãðû è â îðèãèíàëüíîì òâîð÷åñòâå, è â òåêñòàõ, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó ïåðåâîäîâ.
Èíòåðåñ ê áàëëàäå êàê æàíðó â òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà è Ìèöêåâè÷à íå
ñëó÷àåí: îí îáúÿñíÿåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ýòîãî æàíðà â ðîìàíòè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå, â ÷àñòíîñòè èíòåðåñîì ðîìàíòèêîâ ê íàðîäíîé áàëëàäå. Îáà
ïîýòà áûëè ïðèçíàííûìè ìàñòåðàìè ýòîãî æàíðà. Äî òîãî, êàê Ïóøêèí
îáðàòèëñÿ ê áàëëàäàì Ìèöêåâè÷à, åãî ïåðó ïðèíàäëåæàëè áàëëàäû
Ñðàæåííûé ðûöàðü, ×åðíàÿ øàëü, Ïåñíü î âåùåì Îëåãå, Óòîïëåííèê,
Àí÷àð, Ãóñàð. Ðóññêîìó ÷èòàòåëþ, íà÷èíàÿ ñ 18251826 ãã., â ïåðåâîäàõ
áûëè èçâåñòíû áàëëàäû Ìèöêåâè÷à, âîøåäøèå â öèêë Áàëëàäû è ðîìàíñû.
Îáà ïîýòà ïûòàëèñü ðåøèòü ïðîáëåìó íàöèîíàëüíîãî êîëîðèòà, ïðîÿâëÿëè
èíòåðåñ ê ñáîðíèêó áàëëàä Ïðîñïåðà Ìåðèìå Ãóçëà è äîëãîå âðåìÿ íå
ïîäîçðåâàëè, ÷òî Ìåðèìå ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ìèñòèôèêàöèè, âîñïðèíèìàÿ
îïóáëèêîâàííûå èì ïðîèçâåäåíèÿ êàê èñòèííî íàðîäíûå.
Èç ìíîæåñòâà áàëëàä Ìèöêåâè÷à Ïóøêèí âûáðàë òå, êîòîðûå áûëè
áëèçêè åãî òâîð÷åñêèì óñòðåìëåíèÿì. Trzech Budrysów è Czaty îòëè÷àþòñÿ
îò äðóãèõ áàëëàä Ìèöêåâè÷à òåì, ÷òî íå èìåþò ôàíòàñòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ,
âàæíóþ ðîëü â èõ ïîñòðîåíèè èãðàþò èñòîðè÷åñêèå äåòàëè, äèíàìè÷åñêèé
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ñþæåò è íåîæèäàííàÿ ðàçâÿçêà. Ïî ñâîåé ñòðóêòóðå îíè ñîîòâåòñòâóþò
òðàäèöèîííîìó ïîñòðîåíèþ ôîëüêëîðíîé áàëëàäû. Èì ñâîéñòâåí
äðàìàòèçì ðàçâèòèÿ ñþæåòà, êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ íà êóëüìèíàöèîííûõ
ìîìåíòàõ, èñïîëüçîâàíèå ìîíîëîãîâ è äèàëîãîâ êàê ñþæåòîîáðàçóþùèõ
ôàêòîðîâ, à òàêæå íåäîñêàçàííîñòü, ïðèäàþùàÿ áàëëàäàì òàèíñòâåííîñòü.
Â îáåèõ áàëëàäàõ èçîáðàæåíû íåîáû÷íûå ñèòóàöèè èç æèçíè îáû÷íûõ
ëþäåé, à îáùåñòâåííûå è èñòîðè÷åñêèå êîëëèçèè ïðåëîìëÿþòñÿ ñêâîçü
ïðèçìó ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé è ñóäåá.
Â ñòèõîòâîðåíèè Ïóøêèíà Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ ñâÿçü ñ îðèãèíàëîì
áîëåå òåñíàÿ. Ïîýò ñîõðàíèë îñîáåííîñòè ðèòìèêè è ñòðîôèêè, ñèëüíûå
ïîçèöèè îðèãèíàëà. Èçâåñòíî, ÷òî îáå áàëëàäû Ìèöêåâè÷à íàïèñàíû
îäíîé è òîé æå ñòðîôîé, âîñõîäÿùåé ê áàëëàäå Â. À. Æóêîâñêîãî Çàìîê
Ñìàëüãîëüì, èëè Èâàíîâ âå÷åð, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü âîñïðîèçâîäèò
ñòðîôó áàëëàäû Âàëüòåðà Ñêîòòà. Ïîçæå ýòó ñòðîôó ñòàëè íàçûâàòü
ìèöêåâè÷åâîé. Ýòà ñòðîôà ñîñòîèò èç ÷åòâåðîñòèøèé, â êîòîðûõ
÷åðåäóþòñÿ 14-ñëîæíûå è 10-ñëîæíûå ñòèõè. Èññëåäîâàòåëè óñòàíîâèëè,
÷òî îáå áàëëàäû Ìèöêåâè÷à íàïèñàíû òð¸õñòîïíûì ðàçìåðîì  àíàïåñòîì,
ïðè ýòîì ïåðâûé è òðåòèé ñòèõ êàæäîãî ÷åòâåðîñòèøèÿ äåëèòñÿ íà äâà
ïîëóñòèøèÿ, ñâÿçàííûå âíóòðåííåé æåíñêîé ðèôìîé, åñòåñòâåííîé äëÿ
ïîëüñêîãî ñòèõîñëîæåíèÿ3.
Äî ïîÿâëåíèÿ ïóøêèíñêîãî ïåðåâîäà áàëëàäû Ìèöêåâè÷à Òðè Áóäðûñà
â 1829 ã. â æóðíàëå Ñûí Îòå÷åñòâà è Ñåâåðíûé àðõèâ áûë îïóáëèêîâàí
ïðîçàè÷åñêèé ïîäñòðî÷íèê äàííîãî òåêñòà, àâòîðîì êîòîðîãî ïî
ïðåäïîëîæåíèþ À. Ôåäóòû áûë Ô. Â. Áóëãàðèí, äëÿ êîòîðîãî ïîëüñêèé
ÿçûê áûë ðîäíûì4. Â ïðèìå÷àíèè ê ïîäñòðî÷íèêó ïåðåâîä÷èê çàìåòèë, ÷òî
ýòó áàëëàäó â ïîäëèííèêå äîëæíî ïî÷èòàòü îáðàçöîì ïðîñòîòû ðàññêàçà
è ëåãêîñòè. Ôîðìà ñòèõîñëîæåíèÿ ñîâåðøåííî íîâàÿ. Â ïåðâîì è òðåòüåì
ñòèõàõ îêîí÷àòåëüíîå ñëîâî íà öåçóðå ñîñòàâëÿåò ðèôìó ñ ïîñëåäíèì5.
Ïóøêèíó â åãî ïîýòè÷åñêîì ïåðåâîäå óäàëîñü ïåðåäàòü ñìûñëîâûå
àêöåíòû, ë¸ãêîñòü è ïðîñòîòó ðàññêàçà, ïðèñóùóþ ïåðâîèñòî÷íèêó, à òàêæå
îñîáåííîñòè åãî ðèòìèêè è ðèôìîâêè. Â ïåðâîì èçäàíèè (â ïóáëèêàöèè
3 Ñì.: Á. Â. Òîìàøåâñêèé, Ñòðîôèêà Ïóøêèíà, [â:] idem, Ïóøêèí. Ðàáîòû ðàçíûõ ëåò,
Ìîñêâà 1990, ñ. 354355; Æóêîâñêèé è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà êîíöà ÕVIIIÕ²Õ âåêà, Ìîñêâà
1988, ñ. 316; Â. Ý. Âàöóðî, Ìèöêåâè÷ è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ñðåäà. Ñòðîôà Âîåâîäû,
[â:] idem, Èçáðàííûå òðóäû, Ìîñêâà 2004, ñ. 693.
4 Ñì.: À. Ôåäóòà, Òðè Áóäðûñà: Àâòîðñêèé òåêñò  ïîäñòðî÷íèê  ïîýòè÷åñêèé ïåðåâîä,
[online] <filologija.vukhf.lt/.../2.5%20Feduta_RED_VM>.
5 Öèò. ïî èçä. [Ô.Â. Áóëãàðèí] Òðè Áóäðûñà. Ëèòîâñêàÿ áàëëàäà. Ñî÷. À. Ìèöêåâè÷à,
Ñûí Îòå÷åñòâà è Ñåâåðíûé Àðõèâ 1829, ò. V, ñ. 113.
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æóðíàëà Áèáëèîòåêà äëÿ ÷òåíèÿ, 1834), êàê è â ïåðâîèñòî÷íèêå, ñîõðàíÿëîñü ïðèìå÷àíèå-óòî÷íåíèå  Ëèòîâñêàÿ áàëëàäà. Îäíàêî ïîýò
èçìåíèë íàçâàíèå áàëëàäû, âûäâèíóâ íà ïåðâûé ïëàí îáðàç êðåñòüÿíèíàâîèíà Áóäðûñà, ïîä÷åðêíóâ åãî âåäóùóþ ðîëü â ïðîèçâåäåíèè: èìåííî îí
îòïðàâëÿåò ñâîèõ ñûíîâåé íà òðè ñòîðîíû ñâåòà, ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â òð¸õ ïîõîäàõ. Â ïîäñòðî÷íèêå Ô. Áóëãàðèíà ýòî çâó÷àëî òàê:
Ìíå ñêàçûâàëè â Âèëüíå, ÷òî ñêîðî âîçãëàñÿò // Òðè ïîõîäà, íà òðè
ñòîðîíû ñâåòà: // Îëüãåðä íàïàä¸ò íà ðóññêèå ñåëåíèÿ, Ñêèðêîìî íà Ëÿõîâ
ñîñåäåé, // À êíÿçü Õåéñòóä óäàðèò íà òåâòîíîâ. Âû ñèëüíû è çäîðîâû,
ñòóïàéòå ñëóæèòü îòå÷åñòâó, // Äà ïåêóòñÿ î âàñ Ëèòîâñêèå áîãè6. Èñòîðè÷åñêèì ôîíîì áàëëàäû Ìèöêåâè÷à ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ ìåæäîóñîáíûõ
âîéí, õàðàêòåðíàÿ äëÿ Õ²V âåêà.
Îäíî èç êëþ÷åâûõ ñëîâ â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à è â ïåðåâîäå Ïóøêèíà 
èñòîðèçì ëèòâèí, êîòîðûé äëÿ àäåêâàòíîãî âîñïðèÿòèÿ ñîâðåìåííîãî
÷èòàòåëÿ òðåáóåò êîììåíòàðèÿ. Ñëîâî L³twa îáîçíà÷àëî â ïåðâîé òðåòè
Õ²Õ âåêà òåððèòîðèþ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî, ñîþçíîãî Êîðîííîé
Ïîëüøå, âõîäèâøåãî âìåñòå ñ Ïîëüøåé â ñîñòàâ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé. Ñðåäè
íàïóòñòâèé, êîòîðûå äà¸ò Áóäðûñ ñûíîâüÿì, íà ïåðâîì ìåñòå  ñîâåò
ïðèâåçòè áîãàòñòâà: ñîáîëüè õâîñòû, ñåðåáðÿíûå îêëàäû è äåíüãè èç
Ðîññèè; ÿíòàðü è ñóêíà ÷¸ðíîãî áëåñêà îò êðåñòîíîñöåâ-ïðóññàêîâ.
È òîëüêî èç-çà Íåìàíà, òî åñòü èç Ïîëüøè, ãäå íåò â äîìàõ áîãàòûõ âåùåé,
îí ïðîñèò ïðèâåçòè ñàáëè è ùèòû, à òàêæå íåâåñòêó. Ïðè ýòîì ñòàðûé
Áóäðûñ êðàñî÷íî îïèñàë, êàê âûãëÿäÿò Ëÿøñêèå êðàñîòêè, êàêèå ó íèõ
ðåñíèöû è ãëàçà:
Bo nad wszystkich ziem branki milsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak m³ode koteczki...7

Ýòè è ïîäîáíûå èì äåòàëè è îïðåäåëÿþò èñõîä ñîáûòèé â áàëëàäå,
ôèíàë êîòîðîé îêðàøåí ë¸ãêèì þìîðîì: êàæäûé èç ñûíîâåé ïðèâ¸ç äîìîé
âìåñòî äåíåã è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé Ëÿøêó-íåâåñòêó.
Â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à Òðè Áóäðûñà ÿðêî âûðàæåíà òàêàÿ ÷åðòà
ôîëüêëîðíîé áàëëàäû, êàê ïðèìåíåíèå ïîâòîðîâ, óñèëèâàþùèõ äðàìàòèçì
ñèòóàöèè8. Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ ïîâòîðà ñèìâîëè÷åñêîãî ÷èñëà òðè:
6 Ibidem.
7A. Mickiewicz, Ballady i romanse,
8 Ñì.: Ïðåäèñëîâèå À.À. Ãóãíèíà

1989, ñ. 11.

Kraków 1998, ñ. 30.
ê ñáîðíèêó Ýîëîâà àðôà: Àíòîëîãèÿ áàëëàäû, Ìîñêâà
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òðè ñûíà, òðè äîðîãè, òðè íåâåñòêè è òðè ñâàäüáû. Êðîìå òîãî, òðèæäû
ïîâòîðÿåòñÿ ñòðîêà, â êîòîðîé îïèñàíî, êàê âîçâðàùàþòñÿ ñûíîâüÿ äîìîé:
äâàæäû Po nie¿ystej zamieci do wsi zbrojny m¹¿ leci... è òðåòèé ðàç  Po
nie¿ystej zamieci do wsi jedzie m¹¿ trzeci.... Äâàæäû ïîâòîðÿåòñÿ îòâåò
ïåðâûõ äâóõ ñûíîâåé íà âîïðîñ î òîì, ÷òî íàõîäèòñÿ ïîä áóðêîé: Nie, mój
ojcze, to Laszka synowa9.
Ïóøêèí â ñâî¸ì ïåðåâîäå ñîõðàíÿåò ýòè ñìûñëîâûå àêöåíòû,
íåçíà÷èòåëüíî âèäîèçìåíÿÿ èõ:
Ñíåã íà çåìëþ âàëèòñÿ, ñûí äîðîãîþ ì÷èòñÿ
È ïîä áóðêîþ íîøà áîëüøàÿ,
×åì òåáÿ íàäåëèëè? ÷òî òàì? Ãå! Íå ðóáëè ëè?
Íåò îòåö ìîé; ïîëÿ÷êà ìëàäàÿ.
Ñíåã ïóøèñòûé âàëèòñÿ; âñàäíèê ñ íîøåþ ì÷èòñÿ
×åðíîé áóðêîé åå ïîêðûâàÿ.
×òî ïîä áóðêîé òàêîå? Íå ñóêíî ëè öâåòíîå?
Íåò, îòåö ìîé; ïîëÿ÷êà ìëàäàÿ10.

Èçìåíåíèÿ, âíåñ¸ííûå Ïóøêèíûì â òåêñò áàëëàäû Trzech Budrysów,
îáúÿñíÿþòñÿ åãî ñòðåìëåíèåì ïðèáëèçèòü òåêñò ïîëüñêîãî ïîýòà
ê âîñïðèÿòèþ ðóññêîãî ÷èòàòåëÿ. Ýòè èçìåíåíèÿ îòìå÷àëèñü èññëåäîâàòåëÿìè, â ÷àñòíîñòè ß. Ë. Ëåâêîâè÷ óêàçûâàåò, ÷òî ïîýò èçìåíèë èìÿ
îäíîãî èç ëèòîâñêèõ êíÿçåé (Ïàç âìåñòî Ñêèðãàéëî), à òàêæå îïèñàíèå
ïîëåê, êîòîðûå â áóêâàëüíîì ïåðåâîäå Âåñåëåíüêèå, êàê ìàëåíüêèå êîòÿòà,
ëèöà áåëåå ìîëîêà, âåêè ñ ÷åðíûìè ðåñíèöàìè, Ãëàçà áëåñòÿò êàê äâå
çâåçäî÷êè11. Ó Ïóøêèíà ïîëüñêàÿ äåâèöà Âåñåëà  ÷òî êîò¸íîê ó ïå÷êè
 // È êàê ðîçà, ðóìÿíà, à áåëà, ÷òî ñìåòàíà; // Î÷è ñâåòÿòñÿ áóäòî äâå
ñâå÷êè! 12 . Î÷åâèäíî, ïîäîáíûå çàìåíû îáóñëîâëåíû æåëàíèåì
ïåðåâîä÷èêà óñèëèòü ôîëüêëîðíûé õàðàêòåð ïðîèçâåäåíèÿ. À ïîñêîëüêó
òàêèõ çàìåí â òåêñòå ñòèõîòâîðåíèÿ Ïóøêèíà Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ
íåìíîãî, åãî, êàê ïðàâèëî, îòíîñÿò ÷èñëó ïåðåâîäîâ, õîòÿ, íà ìîé âçãëÿä,
ýòîò òåêñò çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó ñîáñòâåííî
ïåðåâîäîì è âîëüíûì ïåðåâîäîì èëè ñâîáîäíîé õóäîæåñòâåííîé
èíòåðïðåòàöèåé ïîäëèííèêà.
9
10

A. Mickiewicz, Ballady i romanse, ñ. 3031.
A. C. Ïóøêèí, Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ, [â:] idem, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â òð¸õ òîìàõ,
ò. 1, Ìîñêâà 1985, ñ. 517.
11 Ñì.: ß. Ë. Ëåâêîâè÷, Ïåðåâîäû..., ñ. 164.
12 A. C. Ïóøêèí, Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ, ñ. 517.
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Ñîâñåì äðóãóþ êàðòèíó íàáëþäàåì â ïóøêèíñêîì ïåðåâîäå áàëëàäû
Czaty. Ïåðåäàâ ñìûñëîâûå àêöåíòû áàëëàäû Ìèöêåâè÷à, ïîýò ïðèäàë èì
äðóãóþ ôîðìó. Ðèòìèêà è ñòðîôèêà ïåðåâîäà îòëè÷àþòñÿ îò îðèãèíàëà.
Ïóøêèí çàìåíèë ðàçìåð ïîäëèííèêà (àíàïåñò) ÷åòûð¸õñòîïíûì õîðååì
ñ ïèððèõèÿìè, à òàêæå èçìåíèë õàðàêòåð ñòðîôû: âìåñòî ÷åòâåðîñòèøèé
èñïîëüçîâàë øåñòèñòèøèÿ. Â. Ý. Âàöóðî óñòàíîâèë, ÷òî ñòðîôà ïóøêèíñêîãî Âîåâîäû áëèçêà ïî ñòðóêòóðå è õàðàêòåðó ðèôìîâêè ê ñòðîôå
ñòèõîòâîðåíèÿ À. À. Äåëüâèãà Ïîëÿê (1815), ê êîòîðîé ïîýò äîáàâèë îäíó
ñòðîêó13.
Â áàëëàäå Czaty Ìèöêåâè÷ èñïîëüçóåò òàêîé ðàñïðîñòðàí¸ííûé
ìåæäóíàðîäíûé ñþæåò, êàê âîçâðàùåíèå ìóæà äîìîé, à òàêæå èçâåñòíûé
ìîòèâ íåñ÷àñòíûõ âëþáë¸ííûõ. Ñîõðàíèâ ñþæåòíóþ ñõåìó áàëëàäû
Ìèöêåâè÷à, Ïóøêèí ïî-ñâîåìó èíòåðïðåòèðóåò å¸ òåêñò, íà÷èíàÿ
ñ íàçâàíèÿ. Çàìåíèâ Czaty  äîçîð, ñëåæêà íà Âîåâîäà, îí òåì ñàìûì
ïîä÷åðêíóë âåäóùóþ ðîëü îáðàçà âîåâîäû â ïðîèçâåäåíèè. Âûíåñåííûé
â íàçâàíèå áàëëàäû èñòîðèçì âîåâîäà â êîíòåêñòå áàëëàäû âîñïðèíèìàåòñÿ
êàê ïîëîíèçì (â çíà÷åíèè ãëàâà âîåâîäñòâà). Íî äëÿ ðóññêîãî ÷èòàòåëÿ (âíå
êîíòåêñòà) ýòî ñëîâî ìîãëî èìåòü è äðóãîé ñìûñë  íà÷àëüíèê âîéñêà. Òàê,
â Òîëêîâîì ñëîâàðå æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà Â. È. Äàëÿ îäíî èç
çíà÷åíèé ñëîâà âîåâîäà  ïðåäâîäèòåëü âîéñêà, âîåíà÷àëüíèê, ñòàðøèé
â âîéñêå.
Â ïóøêèíñêîì òåêñòå èñ÷åçëè ìíîãèå óêðàèíñêèå àêöåíòû, ïðèñóùèå
ïîäëèííèêó, â ÷àñòíîñòè ïîäçàãîëîâîê  óêðàèíñêàÿ áàëëàäà, èìÿ ñëóãè
âîåâîäû  óêðàèíñêîãî êàçàêà Íàóìà è ò.ä. Ïîýò ñîêðàòèë òåêñò áàëëàäû íà
òðè ñòðîôû. Â ðåçóëüòàòå âíåñ¸ííûõ èçìåíåíèé èç óêðàèíñêîé áàëëàäû
ïîëó÷èëàñü ïîëüñêàÿ áàëëàäà. Íå ñëó÷àéíî óòî÷íåíèå ïîëüñêàÿ
áàëëàäà ôèãóðèðóåò â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå Âîåâîäû, à òàêæå â ïåðâîé
ïóáëèêàöèè ñòèõîòâîðåíèÿ, â æóðíàëüíîì âàðèàíòå.
Ïî÷åìó Ìèöêåâè÷ ñäåëàë àêöåíò íà òîì, ÷òî åãî áàëëàäà Czaty
óêðàèíñêàÿ? Êàê èçâåñòíî, ïîäçàãîëîâîê  ñèëüíàÿ ïîçèöèÿ â òåêñòå
ïðîèçâåäåíèÿ, îí èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðåàëèçàöèè àâòîðñêîãî çàìûñëà. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó îäíîãî èç áèîãðàôîâ ïîýòà, â áàëëàäå îïèñàíî ïîäëèííîå
ïðîèñøåñòâèå, èìåâøåå ìåñòî â Óêðàèíå14. Îäíàêî äåëî íå òîëüêî â ýòîì,
âåäü ñîáñòâåííî ðåàëèè óêðàèíñêîé æèçíè â ñàìîì å¸ òåêñòå îòñóòñòâóþò.
Ðîëü è ôóíêöèè ïîäçàãîëîâêà â ýòîé áàëëàäå, íà ìîé âçãëÿä, îáóñëîâëåíû
13
14

Â. Ý. Âàöóðî, op. cit., ñ. 696.
Ñì.: Ì. Æèâîâ, Àäàì Ìèöêåâè÷. Æèçíü è òâîð÷åñòâî, Ìîñêâà 1956, ñ. 322.
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òåì, ÷òî â å¸ ñòðóêòóðå âàæíû íå òîëüêî îáðàçû âîåâîäû, åãî æåíû,
âëþáë¸ííîãî â íå¸ ìóæ÷èíû, íî è îáðàç ñëóãè  äâîðîâîãî êàçàêà Íàóìà,
ïîñòóïîê êîòîðîãî ðåøàåò èñõîä ñîáûòèé è íåîæèäàííóþ ðàçâÿçêó
êîíôëèêòà. Ñëîâî kozak, êîòîðîå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê óêðàèíèçì
è èñòîðèçì, âñòðå÷àåòñÿ â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à ïÿòü ðàç. Ïóøêèí çàìåíÿåò
åãî ðàçãîâîðíûì õëîïåö è óïîòðåáëÿåò çíà÷èòåëüíî ðåæå (òðèæäû).
Èñòîðè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé è ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîäòåêñò èìåþò ãðóáûå
îáðàùåíèÿ âîåâîäû ê êàçàêó: Hej, kozaku, ty chamie..., plemiê hajducze
(íàïîìíèì, ãàéäóê  ó÷àñòíèê áîðüáû ïðîòèâ ïîëüñêîãî âëàäû÷åñòâà).
Â ïðèâåäåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ âîåâîäû îùóòèì èñòîðè÷åñêèé ïîäòåêñò.
×åðíîâûå âàðèàíòû ïåðåâîä÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè Ïóøêèíà
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîýò ñ ñàìîãî íà÷àëà çàäóìàë Âîåâîäó êàê
ïîëüñêóþ áàëëàäó. Âìåñòî êàçàêà Íàóìà è â ÷åðíîâèêàõ, è â îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå ôèãóðèðóåò ëåêñåìà õëîïåö, íå ñîäåðæàùàÿ íàì¸êîâ íà
íàöèîíàëüíóþ ïðèíàäëåæíîñòü. Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ïî÷åìó Ïóøêèí
èçìåíèë äåòàëè áàëëàäû Ìèöêåâè÷à è îòêàçàëñÿ íàçâàòü å¸ óêðàèíñêîé.
Ó ñàìîãî ïîýòà óæå áûë îïûò ñîçäàíèÿ óêðàèíñêèõ áàëëàä. Åù¸
â ëèöåéñêèå ãîäû îí íàïèñàë áàëëàäó Êàçàê (1815) ñ ïîäçàãîëîâêîì
ïîäðàæàíèå ìàëîðîññèéñêîìó, êîòîðàÿ áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ óêðàèíñêèì
ôîëüêëîðîì è óêðàèíñêîé ïåñåííîé òðàäèöèåé. Êðîìå òîãî, íåçàäîëãî äî
íà÷àëà ðàáîòû íàä ïåðåâîäàìè áàëëàä Ìèöêåâè÷à îí ñîçäàë áàëëàäó Ãóñàð,
èìåþùóþ ÿðêî âûðàæåííûé óêðàèíñêèé êîëîðèò. Äåéñòâèå ýòîé áàëëàäû
ïðîèñõîäèò â Óêðàèíå, çäåñü óïîìèíàåòñÿ Êèåâ, àâòîð èñïîëüçóåò
óêðàèíèçìû, ñþæåò áàëëàäû ñâÿçàí ñ óêðàèíñêèìè ñêàçêàìè î âåäüìàõ
è Ëûñîé ãîðå è ò.ä. Ýòó áàëëàäó Ïóøêèíà ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî áûëî áû
íàçâàòü óêðàèíñêîé. Âîçìîæíî â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à Czaty ñîçäàòåëþ
Ãóñàðà íå õâàòàëî óêðàèíñêîãî êîëîðèòà, è ïîýòîìó îí ðåøèë ïðèäàòü åé
äðóãîé íàöèîíàëüíûé êîëîðèò  ïîëüñêèé.
Â îñíîâå áàëëàäû Ìèöêåâè÷à  ÿðêî î÷åð÷åííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
è äðàìàòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ïî ñóòè, ñèòóàöèÿ ëþáîâíîãî òðåóãîëüíèêà,
êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ðàçâèòèå êîíôëèêòà. Àâòîð äåòàëüíî îïèñûâàåò
ñîñòîÿíèå âîåâîäû, êîòîðûé z ogrodowej altany áåæèò â çàìîê è íå
íàõîäèò â ëîæå ñâîåé æåíû. Îí âçâîëíîâàí è âñòðåâîæåí:
[...] wojewoda zdyszany
Bie¿y w zamek z wciek³oci¹ i trwog¹ [...]
Wzrok opuci³ ku ziemi i rêkami dr¿¹cemi
Siwe w¹sy podkrêca i duma15.
15

A. Mickiewicz, Ballady i romanse, ñ. 79.
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Ìíîãèå ïñèõîëîãè÷åñêèå äåòàëè îðèãèíàëà íå ñîõðàíèëèñü â áàëëàäå
Ïóøêèíà. Â õóäîæåñòâåííîé èíòåðïðåòàöèè ïîýòà âîåâîäà âîçâðàùàåòñÿ
Ïîçäíî íî÷üþ èç ïîõîäà. Åãî âíåçàïíîå ïîÿâëåíèå â çàìêå çàïëàíèðîâàíî, îí çíàåò îá èçìåíå âîçëþáëåííîé:
Îí ñëóãàì âåëèò ìîë÷àòü;
Â ñïàëüíþ áðîñèëñÿ ê ïîñòåëè:
Äåðíóë ïîëîã Â ñàìîì äåëå!
Íèêîãî; ïóñòà êðîâàòü.16

ß. Ë. Ëåâêîâè÷ óêàçûâàåò, ÷òî ýòî íå óáèòûé íåîæèäàííûì ãîðåì
÷åëîâåê, à áåñïîùàäíûé è íåêîëåáëþùèéñÿ ìñòèòåëü 17. Åù¸ îäíî
ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå ìåæäó ïîäëèííèêîì è ïóøêèíñêèì òåêñòîì
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â í¸ì îòñóòñòâóþò óïîìèíàíèÿ î æåíå âîåâîäû. Òà,
êîòîðîé õî÷åò îòìñòèòü âîåâîäà, ó Ïóøêèíà äâàæäû íàçâàíà «ïàííîé»,
ñëîâîì, êîòîðîå â ïîëüñêîì ÿçûêå èìååò ÷¸òêî çàêðåïë¸ííîå çíà÷åíèå
 äåâóøêà, íåçàìóæíÿÿ æåíùèíà. Â îòëè÷èå îò ïóøêèíñêîãî òåêñòà
ãåðîèíÿ áàëëàäû Ìèöêåâè÷à â ðàçíûõ å¸ ÷àñòÿõ íàçâàíà ïî-ðàçíîìó: îíà
æåíà âîåâîäû (¿ona), â ñöåíå íî÷íîãî ñâèäàíèÿ  niewiasta (Na darniowym siedzeniu co bieleje siê w cieniu: // To siedzia³a w bielinie niewiasta);
a â äèàëîãå ìåæäó êàçàêîì è âîåâîäîé â ôèíàëå ïðîèçâåäåíèÿ  dziewka18.
Â ýòèõ ñëîâîóïîòðåáëåíèÿõ íåò ïðîòèâîðå÷èé, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî niewiasta
 æåíùèíà, íåäàâíî âûøåäøàÿ çàìóæ, à dziewka  â óñòàõ óêðàèíñêîãî
êàçàêà çâó÷èò êàê ýêâèâàëåíò óêðàèíñêîìó ðàçãîâîðíîìó ñëîâó ä³âêà.
Äàæå â ñîâðåìåííûõ ðóññêî-óêðàèíñêèõ ñëîâàðÿõ «äåâóøêà» ïåðåâîäèòñÿ
êàê ä³â÷èíà ñ óêàçàíèåì íà ðàçãîâîðíûé âàðèàíò  ä³âêà. Â ðàçãîâîðå
ñ êàçàêîì âîåâîäà ïîâòîðÿåò ýòî ñëîâî. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ýòî ñëîâî
â ïîëüñêîì ÿçûêå èìååò íåãàòèâíóþ îêðàñêó, ß. Ë. Ëåâêîâè÷ ïèøåò, ÷òî
êàçàê, êàê è âîåâîäà, îñóæäàåò ïîâåäåíèå æåíùèíû, èçìåíÿþùåé ìóæó, ÷òî
åãî îòíîøåíèå ê íåé âûðàæåíî â ïðåçðèòåëüíîì äåâêà 19. Îäíàêî
ïîäîáíûå àêöåíòû ïðîòèâîðå÷àò ôèíàëó òåêñòà è ìîíîëîãó êàçàêà Íàóìà:
Panie!  kozak powiada  jaki bies miê napada,
Ja nie mogê zastrzeliæ tej dziewki;

16
17
18
19

A.
ß.
A.
ß.

C. Ïóøêèí, Âîåâîäà, [â:] idem, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé..., ò. 1, ñ. 517518.
Ë. Ëåâêîâè÷, Ïåðåâîäû..., ñ. 161.
Mickiewicz, Ballady i romanse, ñ. 7981.
Ë. Ëåâêîâè÷, Ïåðåâîäû..., ñ. 161.
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Gdym pó³kurcze odwodzi³, zimny dreszcz miê przechodzi³
I stoczy³a siê ³za do panewki20.

Îáðàç æåíû âîåâîäû ïðåäñòàâëåí â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à íå ñòîëü
äåòàëüíî, êàê ìóæñêèå ïåðñîíàæè, íî âñ¸ æå äîñòàòî÷íî ðåëüåôíî. Àâòîð
îïèñûâàåò å¸ òîëüêî â ñöåíå íî÷íîãî ñâèäàíèÿ, ñîñðåäîòà÷èâàÿ âíèìàíèå
íà å¸ ñîñòîÿíèè, äâèæåíèÿõ, ÷¸ðíûõ âîëîñàõ è áåëîì îäåÿíèè:
Jedn¹ rêk¹ swe oczy kry³a w puklach warkoczy
I pier kry³a pod r¹bek bielizny;
Drug¹ rêk¹ od ³ona odpycha³a ramiona
Klêcz¹cego u kolan mê¿czyzny21.

Â ýòîì, êàê è â äðóãèõ ïîäîáíûõ ïðèìåðàõ, Ïóøêèí ñîêðàùàåò äåòàëè:
Íà ñêàìåéêå ó ôîíòàíà â áåëîì ïëàòüå, âèäÿò, ïàííà // È ìóæ÷èíà ïåðåä
íåé22.
Ìîíîëîã ìîëîäîãî ïàíà â ïåðåâîä÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè ðóññêîãî
ïîýòà òàêæå ñîêðàù¸í. Íàïðèìåð, îäíà èç ñòðîô äàííîãî ìîíîëîãà,
ïðîíèçàííàÿ ãëóáîêèì ÷óâñòâîì è ÿðêèìè öâåòîâûìè îòòåíêàìè, íå íàøëà
îòðàæåíèÿ â ïåðåâîäå Ïóøêèíà:
Co wieczora on bêdzie, ton¹c w puchy ³abêdzie,
Stary ³eb na twym ³onie ko³ysa³,
I z twych ustek ró¿anych, i z twych liców rumianych
Mnie wzbronione s³odycze wysysa³23.

Â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à ïîñëå ïëàìåííîé ðå÷è ìîëîäîãî ïàíà æåíà
âîåâîäû ïàäàåò â åãî îáúÿòüÿ (I schyli³a siê w jego objêcia)24. Â ïóøêèíñêîì òåêñòå  Ïàííà ïëà÷åò è òîñêóåò, // Îí êîëåíè åé öåëóåò25. Íåáåçûíòåðåñíî, ÷òî ðàçíûå íàèìåíîâàíèÿ ãåðîèíè â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à  ¿ona,
niewiasta, dziewka  â ïóøêèíñêîì òåêñòå îáúåäèíåíû îäíèì ñëîâîì  ïàííà.
Â èññëåäîâàòåëüñêîé ëèòåðàòóðå âûñêàçûâàëàñü ìûñëü î òîì, ÷òî ïîäîáíàÿ
çàìåíà áûëà îøèáêîé Ïóøêèíà, âûçâàííîé ñìåùåíèåì ïîíÿòèé 26.
20
21
22
23
24
25
26

A. Mickiewicz, Ballady i romanse, ñ. 81.
Ibidem, ñ. 7980.
A. C. Ïóøêèí, Âîåâîäà, ñ. 518.
A. Mickiewicz, Ballady i romanse, ñ. 80.
Ibidem.
A. C. Ïóøêèí, Âîåâîäà, ñ. 519.
Ñì.: ß. Ë. Ëåâêîâè÷, Ïåðåâîäû..., ñ. 161.
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Îäíàêî â ÷åðíîâûõ âàðèàíòàõ ïóøêèíñêîãî òåêñòà óïîìèíàëèñü è æåíà,
è ìóæ, è ìîëîäèöà êàê ýêâèâàëåíò ñëîâó niewiasta. Íàïðèìåð, îí
áåæèò ê æåíå â ñâåòëèöó, äåðíóë ïîëîã  ìîëîäèöó, íåò æåíû  ïóñòà
êðîâàòü27. Òî åñòü âíà÷àëå ïîýò ø¸ë çà ïåðâîèñòî÷íèêîì, à â îêîí÷àòåëüíîì òåêñòå ñîçíàòåëüíî îòñòóïèë îí íåãî. Î÷åâèäíî, âñåì óêàçàííûì
íàèìåíîâàíèÿì Ïóøêèí ïðåäïî÷¸ë âàðèàíò, èìåþùèé íàöèîíàëüíóþ,
â äàííîì ñëó÷àå ïîëüñêóþ îêðàñêó.
Â õóäîæåñòâåííîé ñòðóêòóðå îðèãèíàëà âàæíóþ ðîëü èãðàþò îïïîçèöèè: áîãàòñòâî  áåäíîñòü, ñòàðûé âîåâîäà  ìîëîäîé ïàí (siwe w¹sy,
stary ³eb  pan m³ody), à òàêæå îïïîçèöèÿ c ñîöèàëüíûì ïîäòåêñòîì
 âîåâîäà  êàçàê-ñëóãà. Â ïóøêèíñêîì òåêñòå âñå îíè ñîõðàíåíû.
Ïîýò ïðèãëàøàåò ÷èòàòåëÿ ê ñîòâîð÷åñòâó, èñïîëüçóÿ (è äîâîëüíî ÷àñòî
 âîñåìü ðàç) ñòèëèñòè÷åñêóþ ôèãóðó óìîë÷àíèÿ (ñðàâíèì â òåêñòå
áàëëàäû Ìèöêåâè÷à ïîäîáíûõ óìîë÷àíèé âñåãî äâà). ßðêî âûðàæåííàÿ
ýìîöèîíàëüíîñòü ïóøêèíñêîãî òåêñòà ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå â ÷àñòîì
îáðàùåíèè ê ðèòîðè÷åñêèì âîïðîñàì è âîñêëèöàíèÿì. Íàïðèìåð,
â Âîåâîäå Ïóøêèíà òàêèõ ôèãóð ïîýòè÷åñêîãî ñèíòàêñèñà âîñåìü,
à â òåêñòå îðèãèíàëà  äâå.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ïóøêèíñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ äâóõ
ôèíàëüíûõ ñòðîê áàëëàäû Ìèöêåâè÷à: Kozak odwiód³, wyceli³, nie czekaj¹c
wystrzeli³ // I ugodzi³ w sam ³eb  wojewody28. Â òåêñòå Âîåâîäû òàêîìó
ôèíàëó ñîîòâåòñòâóåò öåëàÿ ñòðîôà:
Âûñòðåë ïî ñàäó ðàçäàëñÿ.
Õëîïåö ïàíà íå äîæäàëñÿ;
Âîåâîäà çàêðè÷àë,
Âîåâîäà ïîøàòíóëñÿ...
Õëîïåö, âèäíî, ïðîìàõíóëñÿ:
Ïðÿìî â ëîá åìó ïîïàë29.

Â õóäîæåñòâåííîé èíòåðïðåòàöèè Ïóøêèíà ïðè ïîìîùè äâóêðàòíûõ
ïîâòîðîâ õëîïåö è âîåâîäà, óñèëåíî ñîöèàëüíîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñëóãè
è åãî õîçÿèíà. Â ïîäòåêñòå îùóòèìà àâòîðñêàÿ èðîíèÿ ïî îòíîøåíèþ
ê âîåâîäå, êîòîðûé òùàòåëüíî ïîäãîòîâèëñÿ ê çàñàäå è ê ìåñòè, íî íå
27 À. Ñ. Ïóøêèí, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: Â 16 òîìàõ, ò. 3, êí. 2: Ñòèõîòâîðåíèÿ,
18261836. Ñêàçêè, Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä 1949, ñ. 905, 906.
28 A. Mickiewicz, Ballady i romanse, ñ. 81.
29 A. C. Ïóøêèí, Âîåâîäà, ñ. 519.
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ïðåäâèäåë, ÷òî îïàñíîñòü ìîæåò îæèäàòü åãî ñ íåîæèäàííîé ñòîðîíû.
Â áàëëàäå Ìèöêåâè÷à âîåâîäà, çàñòàâëÿÿ ñëóãó âûñòðåëèòü â ñâîþ æåíó, íå
îñòàâëÿåò åìó âûáîðà:
Podsyp zapa³, a ¿ywo szczyæ paznokciem krzesiwo,
Potem palnij w twój ³eb lub w tê dziewkê30.

Ñëóãà âûáðàë òðåòèé âàðèàíò.
Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàçíî÷òåíèé ìåæäó áàëëàäîé Ìèöêåâè÷à
Czaty è ïóøêèíñêèì Âîåâîäîé ïîäòâåðæäàåò ìûñëü î òîì, ÷òî ïåðåä íàìè
ñâîáîäíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ òåêñòà îðèãèíàëà, ìàñòåðñêè
âûïîëíåííûé âîëüíûé ïåðåâîä. Â ñâî¸ âðåìÿ Ì. Ô. Ðûëüñêèé ïèñàë î òîì,
÷òî ïîýòè÷åñêèé ïåðåâîä äîëæåí çâó÷àòü íå êàê ïåðåâîä, à êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ïðîèçâåäåíèå. [...] Ïåðåâîä äîëæåí áûòü ñîòâîð÷åñòâîì31.
Èìåííî òàê çâó÷èò ïóøêèíñêèé Âîåâîäà.
ßðêî âûðàæåííàÿ òâîð÷åñêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü ïîýòà ñêàçàëàñü è â âûáîðå
òåêñòîâ, è â èõ èíòåðïðåòàöèè. Ïî-ñâîåìó èíòåðïðåòèðóÿ áàëëàäû
Ìèöêåâè÷à Trzech Budrysów è Czaty, Ïóøêèí ñîçäà¸ò ïðîèçâåäåíèÿ,
îðèåíòèðîâàííûå íà ðóññêîãî ÷èòàòåëÿ, êîòîðûå îáîãàòèëè ðóññêóþ
ïîýçèþ. Â íèõ ñêàçàëèñü òàêèå õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ïóøêèíñêîãî
ñòèëÿ, êàê äèíàìèçì, ãàðìîíè÷íîñòü, ëàêîíèçì, îñîáàÿ ýíåðãåòèêà
ïóøêèíñêîãî ñòèõà.
Ïåðåä íàìè îáðàçöû òâîð÷åñêèõ ïåðåâîäîâ, êîòîðûå ñòàëè ôàêòoì ðîäíîé
ëèòåðàòóðû áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî àâòîð âí¸ñ â òåêñò ïåðåâîäèìîãî èñòî÷íèêà
ðÿä èçìåíåíèé. Ñîõðàíèâ äóõ îðèãèíàëà, îí âñòóïèë â òâîð÷åñêîå
ñîðåâíîâàíèå ñ ïîëüñêèì ïîýòîì. Òðàäèöèÿ ïóáëèêàöèè ðàññìàòðèâàåìûõ
ïóøêèíñêèõ òåêñòîâ áåç óêàçàíèÿ Èç Ìèöêåâè÷à ñîõðàíèëàñü è â äàëüíåéøèõ èçäàíèÿõ. Ñâÿçü ïóøêèíñêèõ ïðîèçâåäåíèé Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ
è Âîåâîäà ñ áàëëàäàìè Ìèöêåâè÷à îòìå÷àåòñÿ òîëüêî â êîììåíòàðèÿõ èëè
â ïðèìå÷àíèÿõ ê ìíîãîòîìíûì ñîáðàíèÿì ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, à òàêæå
â ïðèìå÷àíèÿõ ê ñîáðàíèÿì ñî÷èíåíèé Ìèöêåâè÷à.
Èçâåñòíî, ÷òî ïåðåâîä â ýïîõó ðîìàíòèçìà èìååò ñâîþ, ÿðêî
âûðàæåííóþ ñïåöèôèêó, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
â äîâîëüíî ñâîáîäíîì îáðàùåíèè ñ òåêñòîì îðèãèíàëà. Ïóøêèíñêèå
ïåðåâîäû íå ñòàëè èñêëþ÷åíèåì â äàííîì ïëàíå. Ñîïîñòàâëåíèå èõ
30
31

166.

A. Mickiewicz, Ballady i romanse, ñ. 81.
Ì. Ðûëüñêèé, Èñêóññòâî ïåðåâîäà: Ñòàòüè. Çàìåòêè. Ïèñüìà, Ìîñêâà 1986, ñ. 11,

110

Walentina Macapura

ñ îðèãèíàëîì íàòàëêèâàåò íà ìûñëü î òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ÿðêî
âûðàæåííóþ çàâèñèìîñòü îò ïåðâîèñòî÷íèêà, óêàçàííûå ïðîèçâåäåíèÿ
çàíèìàþò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó ñîáñòâåííî ïåðåâîäîì
è îðèãèíàëüíûì òâîð÷åñòâîì. Äàííîå íàáëþäåíèå êàñàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî,
ïóøêèíñêîãî Âîåâîäû.
Streszczenie
Ballady Adama Mickiewicza w artystycznej interpretacji Aleksandra Puszkina
W artykule analizie poddano ballady Adama Mickiewicza Czaty, Trzech Budrysów oraz
Aleksandra Puszkina: Wojewoda, Budrys i jego synowie. W ujêciu porównawczym jest analizowana specyfika tych utworów, rola opozycji, narodowy koloryt w strukturze artystycznej, u¿ycie
jêzyka, rytmu, pytania retoryczne i okrzyki itp.
Ustalaj¹c podobieñstwa i ró¿nice miêdzy balladami Mickiewicza i Puszkina, autorka skupia
siê na rozbie¿noci miêdzy orygina³em a t³umaczeniem. Dochodzi do wniosku, ¿e ballady Wojewoda i Budrys i jego synowie zajmuj¹ pozycjê poredni¹ miêdzy t³umaczeniem a oryginaln¹
twórczoci¹, woln¹ interpretacj¹ artystyczn¹. Szczególnie widoczne jest to w tekcie ballady Wojewoda.

Summary
Ballads by Adam Mickiewicz in Alexander Pushkins artistic interpretation
The main target of research in this article is the ballads by Mickiewicz Czaty (The watch),
Trzech Budrysów (The three brothers Budrys) in comparison with the ballads by Pushkin Âîåâîäà
(The waywode) and Áóäðûñ è åãî ñûíîâüÿ (Budrys and his sons). In particular, there have been
compared the artistic specific features of the mentioned works, the role of opposition, the role of
ethnic flavour in their structure, language features, peculiarities of rhythm system and stanzaic
prosody, functions of aposiopesis, rhetorical questions and exclamations and etc.
When finding out the common and the different between the ballads by Mickiewicz and
Pushkin, the author of the article points up the difference between the original and the translation.
The type of these differences testifies, that the ballads The waywode and Budrys and his sons
mediate between the translation and the original creative work and can be considered an independent interpretation of the ballads by Mickiewicz. It becomes apparent especially well in the text of
Pushkins ballad The waywode.
Key words: a ballad, an original, translation, artistic interpretation, artistic structure.
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Konfrontacje rosyjsko-polskie w dramatach
Gabrieli Zapolskiej
Gabriela Zapolska, znana g³ównie z takich dzie³ jak Moralnoæ pani Dulskiej, ¯abusia, Panna Maliczewska, Ich czworo czy Skiz, próbowa³a zmierzyæ
siê równie¿ z dramatem patriotycznym. Tomasz Weiss skomentowa³ ten zamiar
nastêpuj¹co: ¯¹dna s³awy, zazdrosna, ¿e zdobywaj¹ j¹ Sienkiewicz, ¯eromski
czy Wyspiañski, opracowuj¹c tematy patriotyczne i historyczne, chcia³a spróbowaæ swych si³ w tej nowej dla siebie problematyce. [...] Decyzja Zapolskiej
okaza³a siê nies³uszna. Patos jej utworów patriotycznych brzmi fa³szywie,
w dramatach widaæ niedostatki wiedzy, nieumiejêtnoæ w¿ycia siê i wczucia
w klimat dawnoci. [...] Chêæ dorównania s³awie najpopularniejszych pisarzy
zawiod³a, [...] jakkolwiek oba dramaty patriotyczne Zapolskiej odnios³y swego
czasu wcale du¿y sukces sceniczny1.
Napisa³a parê sztuk, które opar³a na konflikcie Polaków z rosyjskim zaborc¹: Tamten (1898), Sybir (1899), Car jedzie (1900). Dramat osnuty na tego typu
kolizji mia³ w literaturze polskiej swoje genialne przyk³ady w postaci dzie³
scenicznych romantyków, a w czasach Zapolskiej  w twórczoci Stanis³awa
Wyspiañskiego. Wymienione utwory dramatyczne, rzecz jasna, nie dorównywa³y artyzmowi Warszawianki czy Dziadów, choæ jeden z nich  Tamten  wiêci³
na wielu scenach triumfy nie mniejsze od tych, jakimi cieszy³y siê wystawienia
napisanego póniej Wesela. Pozosta³e niezbyt przychylnie zosta³y przyjête przez
krytykê, a publicznoæ, zachwycona Tamtym, np. Sybir odebra³a z pewnym dystansem i rozczarowaniem. Zbigniew Raszewski uwa¿a: Przeciwstawienie obu
narodowoci w warunkach tak niezwyk³ych, jak powstanie Polaków na Syberii,
mog³oby daæ wyniki niezwyk³e pod piórem wielkiego pisarza. Zapolska napisa³a
melodramat cile tromtadracki. W ten sposób cofnê³a siê poza osi¹gniêcia Tamtego, w którym zdoby³a siê b¹d co b¹d na interesuj¹c¹ konstrukcjê i kilka

1

T. Weiss, Gabriela Zapolska. ¯ycie i twórczoæ, Kraków 1968, s. 1314.
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przekonywaj¹cych postaci. Faktura Sybiru to ogromne rumowisko motywów
naznoszonych pospiesznie sk¹d siê da³o2.
Jeli szwankowa³a u Zapolskiej spójnoæ konstrukcji dramatów patriotycznych, razi³a zbytnia rozwlek³oæ Sybiru, melodramatycznoæ fina³u i egzaltacja
patriotyczna, to na pewno wielkim osi¹gniêciem pisarki by³o mistrzowskie ukazanie kontaktów miêdzyludzkich, nastrojów spo³ecznych, postaw i mentalnoci
Polaków i Rosjan. W obiektywnej ocenie Weissa Zapolska by³a obdarzona
wybitnym nerwem spo³ecznym [...], wobec tego sporód ¿ywotnych wtedy pr¹dów i konwencji literackich najbli¿sze jej okaza³y siê realizm i naturalizm.
W tych bowiem konwencjach najpe³niej móg³ siê wypowiedzieæ talent Zapolskiej  znakomitej obserwatorki ¿ycia codziennego [...]. Dowodem wyrobionego
zmys³u obserwacyjnego by³y tak¿e wietne portrety reprezentantów tak ró¿nych
rodowisk, jak dziennikarskie i literackie, rodowisko s³u¿¹cych [...] rosyjskiej
policji3. Zatem w dramatach patriotycznych skoncentrowa³a siê nie tyle na
polityce, prawdzie historycznej i klimacie dawnych czasów, ile na naturze ludzkiej, na zak³amaniu moralnym i grze pozorów.
Zapolska  powieciopisarka, dziennikarka, dramaturg i aktorka  prowadzi³a aktywne ¿ycie, grywa³a w wielu teatrach i na wielu scenach wystawia³a swoje
dramaty. Chcia³a byæ popularna, niepokoi³y j¹ nieprzychylne oceny jej utworów.
Mia³a wielkie ambicje i pragnê³a zawsze zaspokajaæ gusta publicznoci. Kiedy
przenosi³a siê do Krakowa, wiedzia³a, ¿e mieszkañcy Galicji chêtnie ogl¹daj¹
sztuki patriotyczne i ciekawi s¹, jak przeciwstawiaj¹ siê zaborcom warszawiacy.
Sztuka Tamten sta³a siê jej pierwsz¹ odpowiedzi¹ na oczekiwania krakowian.
Powsta³a nie bez inspiracji Tadeusza Pawlikowskiego, ówczesnego dyrektora
teatru krakowskiego, w którym Zapolska wystêpowa³a. Wyobra¿a³ on sobie niezwyk³¹ kolizjê, wynikaj¹c¹ z zetkniêcia rosyjskiej machiny policyjnej z polsk¹
m³odzie¿¹ z tajnych organizacji4. A tê machinê Zapolska dobrze zna³a, gdy¿
dosyæ czêsto przebywa³a w towarzystwie rosyjskich ¿andarmów, którzy chcieli
poznaæ nastroje Polaków, za autorka ¯abusi z kolei zdobywa³a wiedzê o dzia³aniach policji, przydatn¹ niekiedy do ratowania z opresji m³odych polskich dzia³aczy podziemia.

2

Z. Raszewski, Zapolska  pisarka teatralna, [w:] G. Zapolska, Dramaty, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1961, t. 2, s. XLII.
3 T. Weiss, op. cit., s. 67, 9.
4 O okolicznociach powstawania patriotycznych dramatów Zapolskiej pisze dok³adnie Z. Raszewski we wstêpie do przywo³anej wy¿ej ksi¹¿ki  jedynego kompetentnego ród³a wiedzy o dramatach pisarki.
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W dramacie Tamten w postaci pu³kownika Korni³owa odtworzy³a osobowoæ szefa ¿andarmów warszawskich Andrieja Margrafskiego. Swój prototyp
mia³ równie¿ zajad³y biurokrata genera³ Horn, porucznik Strie³kow, jak te¿ sporo
innych osób. Tkana misternie intryga ¿andarmów przeciwko Kazimierzowi, niedawnemu wiêniowi cytadeli, który da³ s³owo Korni³owowi, ¿e ju¿ nigdy nie
bêdzie dzia³a³ przeciwko w³adzy carskiej, splata siê z w¹tkiem osobistym bohatera, który nie mo¿e sobie poradziæ ze swoj¹ skomplikowan¹ sytuacj¹. Zdruzgotana jego kompromisowoci¹ narzeczona Anna w chwili aresztowania jej
w finale sztuki wyra¿a pragnienie, by Kazimierz siê zmieni³ i sta³ siê tamtym,
czyli tym sprzed cytadeli, bezkompromisowym dzia³aczem na rzecz wolnoci
Polski. Motorem napêdowym dramatu s¹ konfrontacje Polaków i Rosjan podkrelaj¹ce dramatycznoæ sztuki i utrzymuj¹ce w napiêciu widza ju¿ od samego
pocz¹tku akcji. Sama intryga bowiem dzieje siê poza scen¹. Pierwsze starcia
zachodz¹ w pocz¹tkowych scenach w restauracji niejakiej pani Mata³kowskiej.
Butnym, g³onym, wyzywaj¹cym i prowokuj¹cym zachowaniom ¿andarmów
traktuj¹cych Polaków z góry, z pozycji zaborców, wszechpotê¿nym przedstawicielom caratu przeciwstawiane s¹ przez pisarkê zdystansowane, niemal bezg³one, ostro¿ne, nieufne i dyskretne postawy m³odych Polaków, którzy w takim
miejscu s¹ szczególnie obserwowani i pods³uchiwani.
Sztuka Tamten zyska³a popularnoæ ze wzglêdu w³anie na buduj¹ce akcjê
konflikty wynikaj¹ce z przeciwstawienia bezdusznej, okrutnej i bezwzglêdnej
machiny policyjnego terroru szlachetnoci, uczciwoci, szczeroci i prostolinijnoci walcz¹cych o niezale¿noæ dzia³aczy polskiego podziemia. Zbli¿a to omawian¹ sztukê do traktuj¹cej o tych samych problemach literatury romantycznej,
która jednak nie wnika³a w niuanse zachowañ, bazuj¹c tylko na jednej motywacji  patriotycznej Polaków, a z drugiej strony  lepym pos³uszeñstwem ¿andarmów wobec zwierzchników. Zapolska wszak¿e, jako wietna znawczyni relacji
miêdzyludzkich i doskona³a obserwatorka ¿ycia i postaw, skomplikowa³a charaktery, a dzia³ania postaci o¿ywi³a nieco i urozmaici³a, wprowadzaj¹c motywacjê z pobudek osobistych i subiektywnego podejcia do sprawy.
Zapolska w osobie Korni³owa stworzy³a postaæ ¿andarma o cechach ludzkich  po raz pierwszy w dziejach literatury polskiej traktuj¹cej o rosyjskim
zaborcy. Korni³ow stara siê byæ d¿entelmenem, nie chce zwracaæ na siebie uwagi w miejscach publicznych  prosi Mata³kowsk¹, by nie tytu³owa³a go pu³kownikiem. Podczas przes³uchañ aresztowanych Polaków, choæ bardzo oficjalny,
stara siê nie przekraczaæ granic i zachowywaæ kulturalnie. Jest przekonany
o niewinnoci Kazimierza i posy³a na mieræ Strie³kowa, który knu³ intrygi,
chc¹c pogr¹¿yæ Polaka, bo uwa¿a³ go za swojego rywala w mi³oci do kelnerki.
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Korni³ow szanuje s³owo honoru dane przez Kazimierza i robi wszystko, aby
odnaleæ winnego, gdy¿ przed w³adzami zarêczy³ za lojalnoæ Polaka.
Niejednostronna jest tak¿e postawa Kazimierza, daleka od romantycznego
ujêcia idea³u powstañca. Przestrzega on obietnicy nadto dobrze, unika pytaj¹cego i pe³nego wyrzutu spojrzenia Anny, czas woli spêdzaæ z kelnerk¹ Józi¹.
Zdumionym kolegom wyjania:
[...] ja odpoczywam przy tej g³upiej, bezmylnej restauracyjnej pos³ugaczce, znu¿ony bezmiarem inteligencji mojej narzeczonej. [...] Co chcesz? jestem cz³owiekiem z krwi i koci, a Anna jest anio³em! Ona jest dla mnie za m¹dra...5

Kazimierz namawia przyjació³ do zaprzestania przeciwstawiania siê carskiej
w³adzy, powoli staje siê  jak sam mówi  filistrem, cz³owiekiem pragn¹cym
stabilizacji, spokoju. Sta³e konfrontacje z ¿andarmami os³abiaj¹ go, wskutek
czego porywy wolnociowe Anny nazywa egzaltacj¹ i egoizmem. Kiedy napiêcie miêdzy ¿andarmami a m³odzie¿¹ polsk¹ goszcz¹c¹ w restauracji Mata³kowskiej dochodzi do zenitu, radzi usilnie kolegom, ¿eby siê nie nara¿ali, bo walka
jest nierówna. Mówi jêzykiem zaborcy, Korni³owa, który te¿ chce unikn¹æ
ostrej konfrontacji i grzecznie prosi Polaków, aby opucili salê. Reszta spo³eczeñstwa polskiego prezentuje postawy raczej zachowawcze. Zwykle nikt nie
chce siê nara¿aæ, lecz postêpowaæ tak, by wilk by³ syty i owca ca³a, jak mówi
Mata³kowska, która sama przede wszystkim chce chroniæ swoje prywatne interesy, co zreszt¹ nie przeszkadza jej podsuwaæ pijanym rosyjskim gociom nadpsute potrawy. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, Zapolska zachowuje w relacjach polskorosyjskich odwieczn¹ wrogoæ. Ale jako wnikliwa obserwatorka zachowañ
ludzkich podkrela, ¿e zarówno Polacy, jak Rosjanie s¹ tylko ludmi i w swoim
¿yciu okazuj¹ s³aboci i przejawy nienawici, jak równie¿ wspó³czucie i ¿yczliwoæ, co zdarza siê najczêciej ludziom prostym. Choæby staremu ¿andarmowi
Kultiapkinowi, który troskliwie opiekuje siê dzieæmi aresztowanej w³acicielki
mieszkania, gdzie zbierali siê zawsze spiskowcy.
Jeszcze bardziej zró¿nicowane s¹ kolizje rosyjsko-polskie w sztuce Sybir,
któr¹ Zapolska osnu³a na fakcie przygotowywania przez polskich zes³añców
powstania przeciw rosyjskim ciemiê¿ycielom. Zwi¹zany z tym w¹tek przeplata
siê z intryg¹ gubernatora Aksakowa i dyrektora wiêzienia Tarasowicza, którzy
plany Polaków ju¿ dawno przejrzeli, lecz chc¹ dopuciæ do wybuchu buntu, ¿eby
z³apaæ powstañców na gor¹cym uczynku i zas³u¿yæ sobie w ten sposób na wy¿sze stanowiska. Intryga ta, zwana przez gubernatora, systemem pielêgnowania
5

G. Zapolska, Dramaty..., s. 15 (pozosta³e cytaty z tego samego wydania).
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buntu, nie podoba siê m³odemu oficerowi Aniuczkinowi, który od razu chce
unieszkodliwiæ przywódcê zamieszek, Zdanowskiego, aby móc potem zdobyæ
jego ¿onê, w której jest zakochany i nie potrafi maskowaæ swej namiêtnoci.
Wrogie relacje miêdzy polskimi zes³añcami a ich rosyjskimi przeladowcami
komplikuj¹ siê z powodu niezgodnoci interesów tak w obozie Rosjan, jak
i wród zes³añców, gdy¿ nie wszyscy Polacy zgadzaj¹ siê na udzia³ w powstaniu
ludu syberyjskiego, pragn¹cego oderwaæ swoje ziemie od imperium carskiego
i stworzyæ w³asne pañstwo. Podzia³y w spo³ecznoci polskiej nie doprowadzaj¹
jednak do eskalacji emocji i do powa¿nych antagonizmów, poniewa¿ wszystkich
³¹czy jeden cel. Mimo ró¿nic Polacy trzymaj¹ siê razem, natomiast roz³amy
wród reprezentantów w³adzy carskiej powoduj¹ wzrost wzajemnej nienawici
i niwecz¹ plany wszystkich. Rezultatem jest tragiczny fina³, w którym autorka
nie ustrzeg³a siê melodramatycznoci i przesadnej wznios³oci.
W Sybirze Zapolska konfrontacje rosyjsko-rosyjskie skomplikowa³a poprzez
kolizje na liniach: przedstawiciele w³adzy przeciwko sobie, miejscowa ludnoæ
a reprezentanci w³adzy, proci ¿o³nierze a ich prze³o¿eni. Jeli po stronie polskiej, mimo ró¿nicy zdañ, panuje jednoæ, wzajemny szacunek i wyrozumia³oæ,
to po stronie rosyjskiej ¿andarmi z jednakow¹ pogard¹, z szanta¿em i nadu¿yciem w³adzy traktuj¹ zes³añców, lud syberyjski i swoich ¿o³nierzy. Wród tych
ostatnich jest wielu uczciwych ludzi, chêtnie spe³niaj¹cych proby uwiêzionych
Polaków, jak np. unteroficer, który zwraca piêæ kopiejek dane mu za us³ugê,
gdy¿ nie uda³o mu siê jej wykonaæ. Na uwagê zas³uguje te¿ Rosjanin nazwany
przez pisarkê Brodiag¹, który ratuje niejednokrotnie zes³añców z opresji i pomaga im zorganizowaæ powstanie. Miejscowa ludnoæ równie¿ wspó³czuje Polakom i ka¿d¹ now¹ partiê wiêniów politycznych czêstuje specjalnie przygotowywanym jedzeniem i dodaje otuchy dobrym s³owem. Nawet poni¿ani proci
¿o³nierze rosyjscy chc¹ przy³¹czyæ siê do powstania, lecz w finalnej scenie,
przera¿eni krzykiem Aniuczkina, gubi¹ siê i w koñcu kieruj¹ lufy karabinów
w stronê Polaków. Zapolska, przedstawiaj¹c odwieczne antagonizmy rosyjskopolskie, koncentruje siê zatem bardziej na tzw. ¿yciowym podejciu. Konflikty
miêdzy obu narodami to nie tyle opozycja Polacy  Rosjanie, ile Polacy
a zdeprawowani w³adz¹ jej przedstawiciele, oddani carowi, lecz dzia³aj¹cy
w imiê w³asnych interesów. Aksakow i Tarasowicz chc¹ wy¿szych stanowisk,
za Aniuczkin, co jest nowoci¹ wprowadzon¹ dla zaostrzenia kolizji, kierowany
obsesyjn¹ mi³oci¹ pragnie zdobyæ pani¹ Zdanowsk¹. Gubernator stara siê wyperswadowaæ Aniuczkinowi, ¿e jego sposób polowania na przywódcê powstania
nie jest najlepszy:
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Ach, ty rebionok! [...] Z ciebie krasiwyj frontowyj oficer  no ty nie dyplomat.
U ciebie krik, strielaj  razbij! razwie na tiem stoi rz¹d? Rz¹d eto... kot... koszka.
Wyci¹gnie ³apê i czeka... Idzie mysz, koszka idiot  czeka [...] mysz gula kontenta,
myli: koszka pi [...] i wlezie prosto w rot. [...] Zdanowski naczynajet wierciæ, jak
Sybir podnieæ przeciw Rosji... nie przerywaæ... go³ubczik, niet, ¿dat... sieci zarzuciæ i lepie zamkn¹æ. (s. 225)

Gubernator podstêpem zdobywa potrzebne mu wiadomoci o dzia³aniach
zes³añców, co w finale daje górê Rosjanom. Natomiast nieprzewidywalni, ufni,
prostolinijni i dzia³aj¹cy w emocjach Polacy ponosz¹ klêskê, podobnie jak zalepiony swoimi racjami i namiêtnociami Aniuczkin, którego Tarasowicz przestrzega³:
Nu czto? czy ja winien? ¿e wy przez mi³oæ krugom durak? [...] Wy widzicie, ¿e ja
z moim umem wiêcej mogê jak wy z waszym tiempieramientem. [...] Wy przyszli
po mê¿a ¿ony, w której wy wlublon  a ja po dowódcê buntu... Tak u mnie prawo,
nie u ciebie. (s. 288, 298)

rodowisko rosyjskich decydentów jest podstêpne, fa³szywe, amoralne
i ma³ostkowe, co pisarka potrafi³a wietnie wykazaæ. Negatywne portrety ¿andarmów dope³niaj¹ wizerunki ich rodzin, chodzi tu zw³aszcza o ma³¿onkê gubernatora pa³aj¹c¹ nienawici¹ do Zofii Zdanowskiej, zatrudnionej u niej w charakterze guwernantki. Talent Zapolskiej da³ tu o sobie znaæ najbardziej. W osobie
gubernatorowej widzimy rosyjsk¹ prowincjonaln¹ Dulsk¹. Sam gubernator bynajmniej Felicjanem nie jest. Z w³aciw¹ sobie pod³oci¹ i przebieg³oci¹ wykorzystaæ chce dla swoich interesów s³aboæ ma³¿onki do Aniuczkina, o której wie
ju¿ od dawna i czeka tylko na w³aciwy moment.
Konfrontacje i pojedynki s³owne miêdzy Rosjanami, jak te¿ miêdzy Polakami i Rosjanami s¹ g³ównym wyznacznikiem dramaturgii sztuk Zapolskiej. To
krótkie dramaty w dramacie, ze swoim zawi¹zaniem, punktem kulminacyjnym
i fina³em  niekiedy zakoñczonym mierci¹ której z postaci. W zasadzie intryga
w³aciwa odbywa siê poza scen¹. Na pierwszym planie s¹ w³anie potyczki
s³owne, odkrywaj¹ce prawdê o stosunkach polsko-rosyjskich, potêguj¹ce napiêcie widza i  jak ka¿dy doskonale skonstruowany dialog  decyduj¹ce o kierunku rozwoju akcji oraz jej ostatecznym rozwi¹zaniu. Przyk³adem spektakularnym
mo¿e byæ pe³na emocji rozmowa Aksakowa ze Zdanowskim. Polak wyra¿a przekonanie o prawoci swojego dzia³ania i o s³usznoci sprawy polskiej. Na jego
s³owa o cierpieniu narodu, o tysi¹cach polskich nazwisk, które wytyczy³y trupami drogi sybirskie, o wolnych ludach nie s³u¿¹cych za ¿er dla jednego
despoty gubernator odpowiada:
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eto romantizm... i wy by, Polaki, nie mogli oddychaæ, ¿ebycie romantiku nie
podpuszczali. [...] Deklamacja... u was, w Polsce, wszyscy deklamuj¹. [...] tak
zawsze z wami, Polakami. Rezon i rezon. (s. 251, 254255)

Od s³owa do s³owa dochodzi do ostrej wymiany zdañ, kiedy to przez Aksakowa zostaje u¿yty argument najgorszy z mo¿liwych  nazwanie ¿ony Zdanowskiego kochank¹ Aniuczkina. W wyniku kulminacji k³ótni Zdanowski niechc¹cy
zabija Kasakowa, koñcz¹c w ten sposób pewien w¹tek i powoduj¹c jednoczenie
nag³y i decyduj¹cy o dalszych rozstrzygniêciach zwrot akcji. Charakterystyczny
jêzyk omawianej sztuki Raszewski okreli³ nastêpuj¹co: Nie jest to ani rosyjski, ani polski, tylko w³asny, polsko-rosyjski ¿argon autorki6. Zastosowa³a go
chyba jednak w dramacie w jakim celu. Czy przypadkiem nie chcia³a w ten
sposób zasugerowaæ, i¿ Rosjanom zale¿y na zdobyciu zaufania Polaków, choæby
tylko poprzez wprowadzanie wyrazów z jêzyka polskiego do w³asnej mowy?
Zaufanie to niekoniecznie musia³o s³u¿yæ dobrym celom, mog³o byæ raczej czêci¹ podstêpnego planu. Mieszanina jêzyków to te¿ wynik ponad stuletnich wzajemnych kontaktów pod zaborem. Zapolska nawet w tekcie odautorskim i spisie
osób pos³uguje siê elementami jêzyka rosyjskiego: mu¿yk, so³dat, turma,
domek etapnogo oficera.
Autorka Moralnoci pani Dulskiej by³a  jak siê wydaje  cich¹ zwolenniczk¹
pokojowego porozumienia obu zwanionych od wieków narodów, czemu da³a
wyraz nie tylko w rozmowach zes³añców z miejscow¹ ludnoci¹ w Sybirze, ale
i w dramacie Car jedzie, gdzie przedstawi³a zachowanie warszawiaków 31 sierpnia 1897 r., tj. w dniu rozpoczynaj¹cym wizytê Miko³aja II. Sztuka ta by³a w³asn¹
wersj¹ podejcia pisarki do tych wydarzeñ i reakcj¹ na g³on¹ w tym czasie powieæ
Wac³awa G¹siorowskiego Ugodowcy (1901). Nie pokaza³a ugodowoci Polaków
(pewnego ich od³amu, jak to uczyni³ G¹siorowski), lecz w finale ustami Dziadka,
dawnego zes³añca za uczestnictwo w powstaniu styczniowym, powiedzia³a:
Nie w mordzie, nie we krwi dzi nam majaczy wit. Serdecznej pracy znój, umys³ów wielkich trud  a zwyciê¿ymy ciemnie  i wejdzie jasny dzieñ [...]. Wród
spójni czystych serc ofiarnej têczy dusz, powoli dwigniem gmach. (s. 352)

Ale to Dziadek wraz z m³odym pokoleniem sprzeciwia³ siê najbardziej
owietleniu balkonu i wystawieniu flagi na czeæ carskiej pary. Jego rozmowy
z przedstawicielami w³adzy podsyca³y napiêcie i ujawnia³y nienawiæ wobec
zaborców. Niemniej to w ich rezultacie dochodzi wreszcie do porozumienia,
którego wynikiem s¹ powy¿sze s³owa. Poprzez zrytmizowany ton wypowiedzi
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bohaterów chcia³a Zapolska zapewne nawi¹zaæ do tonacji Wesela Wyspiañskiego, ale  jak stwierdza Raszewski  stworzy³a raczej jego mimowoln¹ karykaturê  w wierszu, w tragicznej pozie, w nastrojowoci. Przyznaje jednak dalej,
¿e temat dramatu by³ precyzyjnie osadzony w rzeczywistoci7. Weiss sprawiedliwie podkrela, ¿e wszystkie utwory patriotyczne pisarki s¹ w zasadzie nienagannie zbudowane, wiadcz¹ o jej znanym talencie dramatopisarskim8. Dodajmy, ¿e wietnie ukazywa³y one stosunki rosyjsko-polskie oraz pos³ugiwa³y siê
mistrzowsko skonstruowanymi pojedynkami s³ownymi, co w g³ównej mierze
decydowa³o o wartoci patriotycznej dramaturgii Zapolskiej  mistrzyni w szlifowaniu ca³oci konstrukcyjnej poszczególnych scen.
Ðåçþìå
Ðóññêî-ïîëüñêèå ñîïîñòàâëåíèÿ â äðàìàõ Ãàáðèåëè Çàïîëüñêîé
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ òðè äðàìû î ðóññêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèÿõ âî âðåìÿ
÷óæåçåìíîãî ãîñïîäñòâà. Çàïîëüñêà íàðóøèëà â íèõ ñòåðåîòèïíîå ïîíèìàíèå âçàèìíûõ
êîíòàêòîâ ïîëÿêîâ è ðóññêèõ. Âðàæäåáíîå îòíîøåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
ó ïðåäñòàâèòåëåé öàðñêîé âëàñòè. Ïîëÿêè îòâå÷àþò âçàèìíîñòüþ. Îäíàêî îáûêíîâåííûå
ëþäè èùóò ñîãëàñèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ñîçäàííûé ïèñàòåëüíèöåé
ïåðñîíàæ ðóññêîãî æàíäàðìà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ãóìàííûìè ÷åðòàìè, ïðèëè÷íûì
ïîâåäåíèåì ïî îòíîøåíèþ ê ïîëüñêèì ðåâîëþöèîíåðàì. Ðóññêî-ïîëüñêèå êîíôëèêòû,
îòîáðàæàåìûå â ìàñòåðñêè ñîçäàííûõ äèàëîãàõ îïðåäåëÿþò äðàìàòóðãèþ ïüåñ Çàïîëüñêîé,
âëèÿþò çíà÷èòåëüíî íà äèíàìèêó äåéñòâèÿ è ñàìè â ñåáå ñòàíîâÿòñÿ îòäåëüíûìè äðàìàìè
â áîëüøîé äðàìå âçàèìíûõ ðóññêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèé.

Summary
Russian-Polish confrontations in the dramas of Gabriela Zapolska
In the article were subjected analysis and interpretation three dramas of the writer, treating
about Russian-Polish relationships under the annexation. Zapolska broke in them stereotypes in
portraying mutual relations Poles and Russians. Hostile reposition marked mostly the representatives of the tsarist power. It was returned by Poles. However usual people looked for agreements.
The contribution of Zapolska was also creation of the Russian gendarme figure about human
features, which in the face of Poles tried not to be cruel and unfair. Russian-Polish confrontations
reflecting in dialogues of the representatives of both nations are the determinant of the dramaturgy
of Zapolska arts, steer the run of the action, proclaim in itself dramas in the drama, because the
main intrigue is holds beyond the scene.
Key words: Russian-Polish confrontations, gendarme, human features, Zapolska, mutual relations.
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Ïàýç³ÿ Íàòàëë³ Àðñåííåâàé âàåííàãà ÷àñó
Äðóãàÿ ñóñâåòíàÿ âàéíà ñòàëà äëÿ áåëàðóñêàãà íàðîäà àäíîé ç íàéâÿë³êøûõ íàöûÿíàëüíûõ òðàãåäûé: ïàä÷àñ ÿå çàã³íó¢ êîæíû ÷àöâ¸ðòû, à ¢ Â³öåáñêàé âîáëàñö³ êîæíû òðýö³ æûõàð Áåëàðóñ³. ² íåâûïàäêîâà, øòî çâûø
ïà¢ñòàãîääçÿ àäíûì ç òýìàòû÷íûõ ïðûÿðûòýòà¢ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû
áûëî àñýíñàâàííå òðàã³÷íàãà âàåííàãà ÷àñó ¢ ðîçíûõ ÿãî ïðàÿ¢ëåííÿõ.
Çðàçóìåëà, øòî òýìà âàéíû àêàçàëàñÿ ¢ öýíòðû ¢âàã³ áåëàðóñê³õ
ï³ñüìåíí³êà¢ óæî ç ïåðøûõ äç¸í âàåííàé íÿäîë³. Ñïà÷àòêó ÿíà ðýàë³çàâàëàñÿ øìàò ó ÷ûì ÿê ïðàöÿã òàê çâàíàé àáàðîííàé ë³òàðàòóðû, ïà-ñâîéìó
ïñå¢äàïàòðûÿòû÷íàé, àïòûì³ñòû÷íàé, ÿêàÿ áûëà âûí³êàì àô³öûéíàé
ïàë³òû÷íàé óñòàíî¢ê³ íà ïåðàìîãó ñóñâåòíàé ðýâàëþöû³ ³ ðýïðýñ³éíûõ
ïðàöýñà¢ ïàä÷àñ êóëüòó àñîáû Ñòàë³íà, øòî ðàñïà÷à¢ñÿ íà ìÿæû 2030-õ ãã.
Àäíàê âåëüì³ õóòêà ïàä óïëûâàì æîðñòêàé ðý÷à³ñíàñö³ àäíîñ³íû äà
âàåííûõ ïàäçåé ïàìÿíÿë³ñÿ. Íà çìåíó ÷ûñòà àðàòàðñê³ì, ïóáë³öûñòû÷íàì
âåðøàì ïðûõîäç³öü öâÿðîçàå àñýíñàâàííå òðàãåäû³, ïðàç ëîçóíãàâûÿ
³íòàíàöû³ ïðàá³âàþööà, ãó÷àöü ³íäûâ³äóàëüíûÿ ãàëàñû. Íàðàäæàþööà
ãëûáîêà ïàòðûÿòû÷íûÿ ðàäê³, ïðàñÿêíóòûÿ âÿë³êàé ëþáî¢þ äà Ðàäç³ìû,
áîëåì, òðûâîãàþ çà ÿå ë¸ñ. ßíà ìåëà ïàòðýáó ¢ àáàðîíå ³ ñàìà áûëà
æûööÿäàéíàþ êðûí³öàþ êîæíàìó, õòî äà ÿå ïðûïàäà¢. Äà òàãî æ ïà÷óöö¸
Ðàäç³ìû ïðûêìåòíà ëàêàë³çàâàëàñÿ  íå áÿñêîíöóþ «øîñòóþ ÷àñòêó» ñâåòó
ñëàâ³ë³ ïàýòû, à ÷àñöåé, íààäâàðîò, ñâîé ðîäíû êóò1,  àäçíà÷àå Ãàë³íà
Òâàðàíîâ³÷.
Òàê³ì ÷ûíàì, áåëàðóñêàå ïðûãîæàå ï³ñüìåíñòâà âàåííàãà ïåðûÿäó
íàïî¢íåíà øìàòë³ê³ì³ âîáðàçàì³ Áåëàðóñ³. Ïà ìîöû ïàòðûÿòû÷íàãà ïà÷óööÿ
ë³òàðàòóðà òàãî ÷àñó íå ìàå ñàáå ðî¢íûõ, áî í³êîë³ ðàíåé ó ïàýç³³ íå
íàãëÿäàëàñÿ ñòîëüê³ íåïàñðýäíûõ çâàðîòà¢ äà Áåëàðóñ³, ñòîëüê³ çàì³ëàâàíûõ
âîáðàçíûõ âûêàçâàííÿ¢ ïðà ðîäíû êðàé. Äàñòàòêîâà çãàäàöü, íàïðûêëàä,
òîëüê³ íàçâû òâîðà¢: Áåëàðóñ³ Ìàêñ³ìà Òàíêà, Ï³ìåíà Ïàí÷àíê³, Ïÿòðà
1 Ã. Òâàðàíîâ³÷, Áåëàðóñêàÿ ïàýç³ÿ âàåííàãà ÷àñó (19411945): íîâàå ïðà÷ûòàííå, Slavia
Îrientalis 2000, ò. XLIX, ¹ 4, ñ. 553.
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Ãëåáê³, Áåëàðóñü Ïÿòðóñÿ Áðî¢ê³, Ìàêñ³ìà Òàíêà, Êàñòóñÿ Ê³ðýåíê³, Àíàòîëÿ
Àñòðýéê³. Âåëüì³ ÷àñòà ë³òàðàòàðû çâÿðòàë³ñÿ äà íàöûÿíàëüíàé ã³ñòîðû³,
óâàñêðàøàë³ ¢ ïàìÿö³ íàðîäíûÿ ³ì¸íû áàðàöüá³òî¢ çà íåçàëåæíàñöü
³ ñâàáîäó (Ñêàðûíà, Êàë³íî¢ñê³, Âàø÷ûëà, ïåðàìîã³ íà ×óäñê³ì âîçåðû, ïàä
Ãðóíâàëüäàì ³ ã.ä.). Ïàýòû ¢ñâåäàìëÿë³, øòî ïàòðýáó ¢ àáàðîíå ìàå íå
òîëüê³ áåëàðóñêàÿ çÿìëÿ, àëå ³ áåëàðóñêàÿ ìîâà (Ì. Òàíê, Ðîäíàÿ ìîâà).
Ïàýç³ÿ âàåííàãà ÷àñó âûäàòíàé áåëàðóñêàé ýì³ãðàöûéíàé ïàýòýñû
Íàòàëë³ Àðñåííåâàé, ÿê ³ Ìàñåÿ Ñÿäí¸âà, Àëåñÿ Ñàëà¢ÿ, Ðûãîðà Ñëó÷àí³íà
³ ³íøûõ ýì³ãðàöûéíûõ áåëàðóñê³õ ïàýòà¢, òàêñàìà ¢ çíà÷íàé ñòóïåí³ ãó÷àëà
âà ¢í³ñîí ç óñ¸é òàãà÷àñíàé áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðàé, íà øòî çâåðíóòà
àñàáë³âàÿ ¢âàãà ¢ àïîøí³ÿ äçåñÿö³ãîääç³. Íàâ³äàâîêó [ó òâîð÷àñö³ ïàýòà¢ýì³ãðàíòà¢  Â. Í.-Ï.] àêòóàë³çàöûÿ êàøòî¢íàñöåé ì³íóëàãà, òâîð÷àñöü
ó ðý÷ûø÷û íàöûÿíàëüíàé òðàäûöû³, øòî ñóïàäàëà ç àãóëüíûì³ òýíäýíöûÿì³ ðàçâ³ööÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû âàåííàãà ÷àñó. Ïàäçåë ïðàõîäç³¢
õóò÷ýé ïà ë¸ñàõ, à íå ïà òâîðàõ. Ïðà¢äà, ÿê àëüòýðíàòûâà âåðøàì-êëÿòâàì
ó âåðíàñö³ ïàðòû³, ïðàâàäûðàì, óçí³êàë³ òâîðû á³áëåéíàé òýìàòûê³, çâàðîòû
äà Óñÿâûøíÿãà2.
Âàåííû ïåðûÿä æûööÿ ³ òâîð÷àñö³ Íàòàëë³ Àðñåííåâàé ë³÷ûööà
íàéìåíø äàñëåäàâàíûì ó ÿå á³ÿãðàô³³. Äðóãàÿ ñóñâåòíàÿ âàéíà çàñòàëà
áåëàðóñêóþ ïàýòýñó ¢ Ïîëüø÷û, êóäû ÿíà ïåðàåõàëà ¢ 1922 ã., âûéøà¢øû
çàìóæ çà áåëàðóñêàãà ïàòðû¸òà  êàï³òàíà ïîëüñêàãà âîéñêà Ôðàíö³øêà
Êóøàëÿ. Òóò ïàýòýñà ïðàæûëà áîëüø çà 15 ãàäî¢. Çà òîé ÷àñ ïàáà÷û¢ ñâåò
ïåðøû çáîðí³ê Àðñåííåâàé Ïàä ñ³í³ì íåáàì (1927) ³ áû¢ ïàäðûõòàâàíû äà
äðóêó íà ïðàöÿãó 19281936 ãã. äðóã³  Æî¢òàÿ âîñåíü, ÿê³ ç-çà âàéíû, íà
æàëü, íå ïàáà÷û¢ ñâåòó. ßí ×ûêâ³í àäçíà÷àå: Òâîð÷àé ïàç³öûÿé Íàòàëë³
Àðñåííåâàé òàãî ÷àñó ñòàåööà àäñòàðîíåíàå íàç³ðàííå ³ ýñòýòûçàöûÿ
æûöö¸âûõ çÿ¢ ³ ôàêòà¢. ßå ïàýç³ÿ ¢ ãýòû «ïîëüñê³» (19221939) ïåðûÿä
òýìàòû÷íà çâóæàåööà äà ñôåðû ïðûâàòíàñö³, êàìåðíàãà ë³ðû÷íàãà «ÿ», ÿêîå
àäíàê øòîðàç ýêñòðàïàë³ðàâàëà ñÿáå ¢ ïëàí ïðûðîäû äû ¢ ïåðñïåêòûâó
âå÷íàñö³. Òûì ñàìûì ïàýòýñà çíà÷íà ïàøûðûëà ³ ïàãëûá³ëà ïñ³õàëàã³÷íû
ïàðòðýò ñâà¸é ë³ðû÷íàé ãåðà³í³, ÿêàÿ íàïî¢íåíà ëþáî¢þ ³ çàõîïëåíà
äàñêàíàëàñöþ ïðûðîäû 3. Çàì³ëàâàííå Àðñåííåâàé êðàÿâ³äàì, òàêîå
â³äàâî÷íàå ¢ ãýòûõ äâóõ çáîðí³êàõ, ³ äàëî ïàäñòàâû íàçâàöü ÿå ïÿñíÿðêàé
ïðûðîäû ³ ïàýòýñàé âîñåí³. Ó ÿå âåðøàõ äàâàåííàé ïàðû âåëüì³ ÷àñòà
¢çíà¢ëÿþööà ðîäíûÿ âîñåíñê³ÿ êðàÿâ³äû. Ñêëàäàåööà ¢ðàæàííå, øòî
2
3

Ibidem, ñ. 564.
ß. ×ûêâ³í, Ì³æ Â³ëüíÿé ³ Ðî÷ýñòýðàì. Òâîð÷àñöü Íàòàëë³ Àðñåííåâàé, [ó:] idem,
Äàë¸ê³ÿ ³ áë³çê³ÿ. Áåëàðóñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³ çàìåææà, Áåëàñòîê 1997, ñ. 43.
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¢ ãýòàé ñâà¸é ìàñòàöêà-ýñòûòû÷íàé ðý÷à³ñíàñö³, í³áûòà ¢ öóäî¢íûì
ëàñêàâûì êàçà÷íûì ñâåöå, ÿíà àä÷óâàå ñÿáå ñàïðà¢äû ñïàêîéíàé
³ ø÷àñë³âàé. Áÿññïðý÷íà òàêñàìà, øòî çáîðí³ê³ âåðøà¢ Ïàä ñ³í³ì íåáàì
³ Æî¢òàÿ âîñåíü ñâåä÷àöü àá òûì, øòî ïàýç³ÿ Í. Àðñåííåâàé  ãýòà ïàýç³ÿ
äóøû, ñýðöà, ìàðà¢, ôàíòàç³³, íàñòðîþ, ëåòóöåííÿ¢, ³íòó³öû³, óÿ¢ëåííÿ,
ýìîöû³, äû óðàæàííÿ¢4. Àäíàê âàåííàÿ ïàðà ¢ëàäíà ¢íÿñå ñâàå çíà÷íûÿ
êàðýêòûâû ¢ òýìàòû÷íû äûÿïàçîí òâîð÷àñö³ ïàýòýñû.
Inter arma tacent musae  ñâåä÷ûöü àíòû÷íàÿ ãðý÷àñêàÿ ìóäðàñöü. Äû
ìóçà Àðñåííåâàé íå ìà¢÷àëà, êàë³ ãàâàðûë³ ãàðìàòû. Ñàïðà¢äû, ÷àñ âàéíû,
çäàâàëàñÿ á, íåñïðûÿëüíû äëÿ ¢çí³êíåííÿ íîâûõ òâîðà¢, à âîñü äëÿ
Í. Àðñåííåâàé âàåííàÿ ïàðà àêàçàëàñÿ ö³ íå ñàìàé áàãàòàé ó òâîð÷ûì
âûìÿðýíí³. Áî âàéíà, ÿê àäçíà÷ûëà ÿíà ñàìà, íàïî¢íåíà øìàòë³ê³ì³
ïåðàæûâàííÿì³, à Ïåðàæûâàíüí³ äëÿ ïàýòà  ãýòà òîé-æà õëåá. Ó ãàëîäíûÿ
ãàäû ¸í äàå çü ñÿáå ìåíø, ó ãàäû, áàãàòûÿ íà ¢ðàæàíüí³, ¸í òâîðûöü
áîëüø 5. Âûäàòíûì ïàöâÿðäæýííåì ãýòûõ ñëî¢ çÿ¢ëÿåööà çáîðí³ê
ë³ðû÷íûõ âåðøà¢ Í. Àðñåííåâàé Ñÿãîíüíÿ, âûäàäçåíû ¢ Ì³íñêó ¢ 1944 ã.
Ãýòàÿ ïàýòû÷íàÿ êí³ãà, ïà ñëîâàõ Ëþáû Òàðàñþê: Íàñêðîçü ïðàñÿêíóòà äðàìàòûçìàì, òðûâîãàé çà ë¸ñ ÷àëàâåêà ³ íàðîäà. ßíà íåïàçáà¢ëåíà
³ ãåðà³÷íûõ, çìàãàðíûõ ìàòûâà¢ [...], ³ ñóç³ðàííÿ íå¢ì³ðó÷àé êðàñû ïðûðîäû
[...], àëå ÷àñöåé ÿå ïà÷óöö¸âû òîí óçäûìàåööà äà âûñîêàãà òðàã³÷íàãà
çàïàëó, ñêðóøàíàé ãîðû÷û, ãîðêàãà øêàäàâàííÿ, ìàë³òâû çà ÷àëàâå÷àå6.
Ñÿðîä äçåâÿíîñòà âåðøà¢ çíàõîäç³ì ³ ñëàâóòóþ Ìàë³òâó àáî Ìàãóòíû
Áîæà  òâîð, íàï³ñàíû ¢ 1942 ã. ¢ Ì³íñêó íà çàìîâó àðõ³åï³ñêàïà
Áåëàðóñêàé à¢òàêåôàëüíàé ïðàâàñëà¢íàé öàðêâû Ô³ëàðýòà, à ïÿööþ ãàäàì³
ïàçíåé ïàêëàäçåíû Ì³êîëàì Ðàâåíñê³ì íà ìóçûêó. Ãýòà âåðø, ó ÿê³ì
àñàáë³âà âûðàçíà ïðàÿâ³ë³ñÿ ãëûáîê³ÿ õðûñö³ÿíñê³ÿ ³ ïàòðûÿòû÷íûÿ ïà÷óöö³
Àðñåííåâàé, ÿå âåðà ¢ Áîñêóþ ìàãóòíàñöü, àëå ³ àäíà÷àñîâà ñâÿäàìîñöü,
øòî áåëàðóñê³ íàðîä ³ ÿãî çÿìëÿ áåç Áîæàé äàïàìîã³ çóñ³ì áÿññ³ëüíûÿ ñàì³
ïà ñàáå, êàá ñòàöü ø÷àñë³âûì³ ³ ñâàáîäíûì³. Ñ¸ííÿ ãýòû âåðø çÿ¢ëÿåööà
ñàïðà¢äíûì íàöûÿíàëüíûì ã³ìíàì äëÿ ìíîã³õ áåëàðóñà¢, ³ ñëîâû:
Ìàãóòíû Áîæà! ¡ëàäàð ñóñâåòà¢,/ âÿë³çíûõ ñîíöà¢ ³ ñýðö ìàëûõ,/ íàä
Áåëàðóñÿé ö³õàé ³ âåòëàé/ ðàññûï ïðàìåíüíå Ñâàå õâàëû... ãó÷àöü ÿê
ó ìåòðàïîë³³, òàê ³ çà ÿå ìåæàì³.
4 Ì. Ì³êóë³÷, Ìàÿ ïåñíÿ  íàòõíåííå, æûööÿ ìàéãî ÷àð.... Ïàýç³ÿ Íàòàëë³ Àðñåííåâàé
çàõîäíåáåëàðóñêàãà ïåðûÿäó, Òýðìàï³ëû 2008, ¹ 12, ñ. 342.
5 Í. Àðñåííåâà, À¢òàá³ÿãðàô³÷íû íàðûñ, [ó:] Ë. Þðýâ³÷, Áåëàðóñêàÿ ìåìóàðûñòûêà íà
ýì³ãðàöû³, Íüþ-¨ðê 1999, ñ. 158.
6 Ë. Òàðàñþê, Ïðàç àê³ÿí çàáûööÿ. Ïàýç³ÿ Íàòàëë³ Àðñåííåâàé, [ó:] Idem, Àïàëîã³ÿ êðàñû.
Êí³ãà ïðà áåëàðóñêóþ ïàýç³þ, Ì³íñê 2003, ñ. 9.
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Àäíà÷àñîâà ç òâîð÷ûì óçäûìàì ðàçàì ç äðóãîé ñóâåòíàé âàéíîé äëÿ
Í. Àðñåííåâàé ðàñïà÷à¢ñÿ öÿæê³, íàâàò òðàã³÷íû ÷àñ, ÿê³ ïàêëà¢ êàíåö ÿå
ñïàêîéíàìó, íàâàò àäíàñòàéíàìó æûööþ7. Ìóæ ïàýòýñû ïàéøî¢ íà âàéíó,
à Àðñåííåâà ðàçàì ç ñûíàì³ ïåðàåõàëà äà áðàòà ¢ Â³ëåéêó, äçå ¢ëàäêàâàëàñÿ
íà ïðàöó ñòûë³ñòà ¢ Ñÿëÿíñêóþ ãàçåòó. Äû 13 êðàñàâ³êà 1940 ã. ïàýòýñà
ðàçàì ç ñûíàì³ áûëà àðûøòàâàíà îðãàíàì³ ÍÊÂÄ ³ áåç àô³öûéíàãà
àáâ³íàâà÷âàííÿ ñàñëàíà ¢ ñòàë³íñê³ ÃÓËÀÃ ó Êàçàõñòàíå. Íà Ðàäç³ìó ìóæà,
ó Äîðû íà Âàëîæûíø÷ûíå, ÿíà âÿðíóëàñÿ ¢ ëþòûì 1941 ã. Ç ìàÿ òàãî
æ ãîäà ïà 1944 ã. Àðñåííåâà ñÿì¸é æûëà ¢ Ì³íñêó, äçå ê³ðàâàëà àääçÿëåííåì ë³òàðàòóðû Áåëàðóñêàãà êóëüòóðíàãà çãóðòàâàííÿ. Ó 1944 ã. ÿíà
áûëà âûìóøàíà ïàê³íóöü Ì³íñê ³ ðàçàì ç ìóæàì ³ ñûíàì ïàäàööà ÿø÷ý
äàëåé, ÷ûì ó ìàëàäûÿ ãàäû, íà çàõàä, íà ãýòû ðàç ó Íÿìå÷÷ûíó  íàéïåðø
ó Áåðë³í, çàòûì ó Ôîðñò, Àìáýðã, Ðýãåíñáóðã, Ì³õýëüñäîðô.
Í³áûòà õàâàþ÷ûñÿ àä ñóðîâûõ, æîðñòê³õ ðýàë³é âàåííàãà ÷àñó,
³ìêíó÷ûñÿ õîöü íà íåéê³ÿ ³ìãíåíí³ àäãàðàäç³ööà àä íàâàêîëüíàãà êàøìàðó,
Í. Àðñåííåâà àñàëîäû æûööÿ øóêàå ¢ ìóçûöû  çàéìàåööà ïåðàñòâàðýííåì
íà ðîäíóþ ìîâó âûäàòíûõ, ãåí³ÿëüíûõ òâîðà¢. Ïåðàêëàäàå ë³áðýòà äà
îïåðû Êàðìýí Äæîðäæà Á³çý ³ ß¢ãåí³é Àíåã³í Ïÿòðà ×àéêî¢ñêàãà, ï³øà
ë³áðýòà äà íîâàé îïåðû, çà ñþæýò ÿêîé óçÿëà ñâîé âåðø Ëÿñíîå âîçåðà
ç öûêëó Çà÷àðàâàíû êóò ñà çáîðí³êà Ïàä ñ³í³ì íåáàì. Ïàñëÿ ïðýìåðû
Ëÿñíîãà âîçåðà çðàá³ëà ïåðàêëàä êàçà÷íàé äðàìû Çàòîíóòû çâîí Ãåðõàðäà
Ãà¢ïòìàíà. Ïîòûì ðàñïà÷àëà ïðàöó íàä ïåðàêëàäàì³ àïåðýòû Öûãàíñê³
áàðîí ¨ãàíà Øòðà¢ñà, ïåñû Ðàçüá³òû êóáàê Ãåíðûõà ôîí Êëÿéñòà äû îïåð
Çà÷àðàâàíàÿ æàëåéêà Âîëüôãàíãà Àìàäýÿ Ìîöàðòà ³ Âîëüíû ñòðàëåö
Êàðëà Ìàðû³ ôîí Âýáåðà. Ïà ïðîñüáå êàìïàç³òàðà Ì³êîëû Ø÷àãëîâà
ïàýòýñà íàï³ñàëà àðûþ äëÿ êí³ã³ Ïðàêñýäû äëÿ 3-à àêòà îïýðû Óñÿñëà¢
×àðàäçåé. Àäíàê, çðàçóìåëà, íåìàã÷ûìà áûëî ïàä÷àñ âàéíû çàñëàí³ööà
ìàñòàöòâàì, íàâàò ñàìûì âûñîê³ì.
Âà ¢ñå ÷àñû, àñàáë³âà ¢ öÿæê³ÿ äëÿ Ðàäç³ìû, ñàïðà¢äíûõ ìàñòàêî¢
ñëîâà õâàëÿâàë³ ìåñöà ³ ðîëÿ âåðøàâàíûõ ðàäêî¢ ó ðý÷à³ñòíàñö³. Öàëêàì
íåâûïàäêîâà, øòî íà ñàìûì ïà÷àòêó âàåííàé íÿäîë³ Í. Àðñåííåâà íàéïåðø,
ÿê í³êîë³ ðàíåé, ç òðûâîãàé óñëóõî¢âàåööà ¢ ñâà¸ ìàñòàêî¢ñêàå «ÿ»,
ñïðàáóþ÷û, íåÿê ïðûì³ðûöü, óëàãîäç³öü íåïðûì³ðûìàå: àáðàæàíàå
ãóìàí³ñòû÷íàå ïà÷óöö¸ ³ àáàâÿçàê ìàñòàêà òâàðûöü8. Ïàýòýñà çàäàåööà
7

Í. Àðñåííåâà, Ó êàçàõñòàíöêàé ññûëöû, [ó:] Ç ã³ñòîëûÿé íà âû. Àðòûêóëû.
Äàêóìåíòû. Óñïàì³íû, êí. 3, Ì³íñê 1994, [online] <http://zbsb.org/lib/index.php?option=com_alblib&view=article&id=330>.
8 Ë. Òàðàñþê, op. cit., ñ. 9.
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ïûòàííÿì³, ÿê æûöü ³ ïðà øòî ï³ñàöü ñÿðîä äç³ê³õ ïàæàðûø÷, øýðàãà äûìó
ðó³í, ãàðìàòíûõ ãðûìîòà¢, êàë³ êðî¢ ³ ñìåðöü çÿ¢ëÿþööà øòîäç¸íø÷ûíàé.
×ûì àïðà¢äâàåööà ¢ òàê³ ÷àñ ³ñíàâàííå ïàýòà ³ ÿãî âåðøà¢? Àðñåííåâà í³áû
ç íàäçåÿé, øòî àòðûìàå àäêàç íà ñâà¸ áàëþ÷àå ïûòàííå, ñïðàáóå ðàçâàæàöü
ïðà ìåñöà ìàñòàêà ³ ÿãî òâîðà¢ ó æóäàñíûÿ äëÿ ÷àëàâåöòâà ÷àñû, êàë³
êðóøàööà ¢ñå êàøòî¢íàñö³, äà¢ãàâå÷íûÿ ³äýàëû, êàë³ íàéâûøýéøàé ìýòàé,
çäàåööà, çÿ¢ëÿåööà íå ñêëàäàöü âåðøàâàíûÿ ðàäê³, à âûæûöü-ïåðàòðûâàöü:
Õòî ¸í, ïàýò?
Á³áëåéíû ìûòàð,
ïðàðîê íàòõí¸íû, ñüâåòó ëåêàð
ö³ ÷àëàâåê ç äóøîé, óñêðûòàé
ëÿçîì õ³ñòàíüíÿ¢, ñêðîçü íÿñûòû
æûöüöÿ ³ ñüìåðö³,
ñëàâû, çüäçåêó?
Ìÿ÷îì ÿãîíûì
øýïò ö³ êðûê³?
Ïðà øòî ³ ÿê ï³ñàöü ¸í ìàå?9

ßê íå ïàãàäç³ööà ç ß. ×ûêâ³íûì, øòî Íàòàëëþ Àðñåííåâó, ÿê òâîðöó,
âåëüì³ õâàëþå ïûòàííå ïðà ñâà¸ ìåñöà ¢ ñâåöå, ÿê³ «çà ãîðëà äóøûöü
âàéíà», ³ ïðà ñâàþ àäêàçíàñöü ïåðàä ãýòûì ñâåòàì  íå òîëüê³ çà ñÿáå, àëå
³ çà ¢âåñü íàðîä, íàöûþ, çà ¢ñþ Àé÷ûíó10, òàìó ³ çðàçóìåëà, øòî ÿíà
ïðàäÿ¢ëÿå ñàìûÿ âÿë³ê³ÿ ïàòðàáàâàíí³ äà ñÿáå ÿê àä ïàýòà, ÿê³ ë³÷ûööà
öýíòðàì ñóñâåòó, ÿê³ çà¢ñ¸äû ïàâ³íåí áûöü ìóæíûì ³ ìîöíûì äóõàì,
ó ïðûâàòíàñö³ ñÿãîíüíÿ, ó ÷àñ âÿë³ê³õ âûïðàáàâàííÿ¢, ó çóñ³ì íå÷àëàâå÷óþ âàåííóþ ïàðó. ¨í, ç óçíÿòàé ãàëàâîþ, ìóñ³öü ñìåëà ³ñö³ íàïåðàä,
ïåðààäîëüâàþ÷û íÿãîäû ³ íÿ¢äà÷û, à íåàäíîé÷û ³ àñàá³ñòàå ãîðà, ÿêîå
³ ìóñ³ëà ïåðàæûöü ñàìà ïàýòýñà  ñìåðöü ñòàðýéøàãà ñûíà. ² òîå æ ó ñâà³õ
ðàäêàõ, íà ïðàöÿãó ¢ñÿãî æóäàñíàãà âàåííàãà ïåðûÿäó, ðîá³öü Í. Àðñåííåâà,
áî ÿíà ðàçóìåå çìàãàðíóþ ðîëþ ïàýòà, íàâàò ó ñàìûõ öÿæê³õ ³ íåñïðûÿëüíûõ
äëÿ ï³ñàííÿ àáñòàâ³íàõ:
Òðýáà áûöü ïåñüíÿðîì ³ öÿïåð,
êàë³ äçåíü íàø 
³çü ñüìåðöÿé áðàòàíüíå,
9 Í. Àðñåííåâà, Ì³æ áåðàãàì³. Âûáàð ïàýç³³ Íàòàëë³ Àðñåííåâàé 19201970, New York
 Toronto 1979, c. 99. Äàëåé ïðû ñïàñûëöû íà ãýòà âûäàííå ñòàðîíêà ïàäàåööà ¢ äóæêàõ.
10 ß. ×ûêâ³í, op. cit., ñ. 47.
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êàë³ íî÷û, ÿê ðàíåíû çüâåð,
äçåñü ïà íîðàõ çàë³çâàþöü ðàíû (81).

Ó âûí³êó ðîçäóìà¢ Íàòàëë³ Àðñåííåâàé íàä ³ñíàâàííåì ³ ïðûçíà÷ýííåì
ïàýòà äû ïàýç³³ ¢ ñòðàøýííûõ âàåííûõ ðýàë³ÿõ ïà¢ñòà¢ âûäàòíû öûêë
âåðøà¢, ó ÿê³ ¢âàéøë³ ïàýòû÷íûÿ òâîðû Ñÿãîíüíÿ (1941), Ïÿñüíÿð (1941),
Çîðû ñ³òöà (1942), Õòî ¸í, ïàýò? (1942), Âîñü òîëüê³ âûï³øóñÿ òðîõ³
(1942), Âû õî÷àöå (1942), Ñàëà¢³ (1942), Ñëî¢ íÿ òðýáà øóêàöü (1942),
Ìóçûêà (1942-43), Õàðàñòâî (1943), Ç êàìàðûíàé ïåñüíÿé (1943), Íàøûì
ïàýòàì (1943), Óñ¸ðî¢íà (1943).
Ó âåðøàõ Í. Àðñåííåâàé âàåííàé ïàðû íå çíîéäçåø ðàíåéøàãà
àïÿâàííÿ ïðûãàæîñö³ çÿìë³, ñ³íÿãà íåáà, çîðíûõ íî÷à¢, çàëàòîé âîñåí³. Ó ÿå
òàãà÷àñíûõ òâîðàõ àäáûâàåööà ñâîåàñàáë³âàå ¢çáðîéâàííå ñóïðàöü
âàéíû11. Òàìó ³ íåâûïàäêîâà, øòî íà ÿå ïàýòû÷íàé êàðö³íå ïà¢ñòàþöü
öÿïåð íî÷, çìðîê, ÷îðíàÿ ñàæà, ãðûìîòû, êðî¢, ñìåðöü, êðûæû, æàëîáà,
ðó³íû, ðîçïà÷, ãîëàä, áîëü, êàëåöòâà... Ïàýòýñà êàðûñòàåööà òàê³ì³ ñëîâàì³âîáðàçàì³ ÿê ñìóòàê, æàõ, ãîðà, òðûâîãà, æóðáà, òóãà, àäç³íîòà, ðàçëóêà,
÷àêàííå... Íà ãýòû ÷àñ ïåðàä ÿå âà÷ûìà ³ ¢ âåðøàõ ñòâàðàåööà öàëêàì ³íøû,
÷ûì ó äàâàåííûì çáîðí³êó Ïàä ñ³í³ì íåáàì, âîáðàç  êàòàñòðàô³÷íàÿ âàéíà
³ ¢ñ¸ òîå, øòî ïðûíåñëà ÿíà ÷àëàâåöòâó:
Àæ òóò ðûíóë³ ÷îðíàþ õìàðàþ,
ðàçüë³ë³ñÿ ÷ûðâîíàþ ïëÿìàé
äí³ ³íàêøûÿ:
ç æóäçÿé, ç ïàæàðàì³,
ç ãîðêàé ìãëîþ äûìî¢ íàä ïàëÿì³...
Ñüìåðöü...
Ðó³íû...
Êðûæû ³ ïàæàðûø÷û...
Ðîñïà÷, ãîëàä,
êàëåöòâà, æàëîáû...
Àá ïðûãîæàñüö³ òóò íå ðàçìàðûøñÿ! (118)
Äûìû...
Ïàæàðû...
Ïîñüâ³ñò êóëÿ¢, 
äàé Áîã, ì³íóëàñÿ óñ¸ (18).

11

Ibidem, ñ. 48.
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Í. Àðñåííåâàé ë¸ñ äà¢ ìîæà áîëåé ÿê êàìó (Ìîé ñêàðá)  ÿíà
ïàýòýñà, ³ ¢ ñâà³õ òâîðàõ ÿíà íå òîëüê³ ìîæà àï³ñâàöü ðýàë³³ âàéíû, àëå
³ íàéïåðø ïàäòðûìë³âàöü íàäçåþ íà âûðàòàâàííå, âåðó ¢ ïåðàìîãó íàä
âîðàãàì ³ ¢ìàöî¢âàöü ó çìàãàíí³ çà ëåïøàå çà¢òðà, çà ø÷àñë³âóþ,
áåñòóðáîòíóþ ñîíå÷íóþ áóäó÷ûíþ áåëàðóñêàãà íàðîäà, äû ¢ðýøöå çà
àäðàäæýííå ðîäíàé Áåëàðóñ³:
à ¢ ñýðöàõ ñóìëåâàì³ çâîíÿöü
íàäçåÿ
³ âîñåíü  óäçüâ¸õ.
Íàäçåÿ íà çà¢òðà
áÿç ïëà÷ó,
íà õëåá çàëàòû íà ñòàëå,
íà òîå, øòî áóäóöü ³íà÷àé
âÿñ¸ëàñüöÿé ñýðöû ïûëåöü,
øòî äîëÿ ìàí³ñòû ³çü ñüìåõó
ïàðâå,
³ ïàêîö³ööà ¸í
ïà êðà³ ñàðýáðàíûì ðýõàì
ïàä ïåñüíÿ¢ äàæûíêàâûõ òîí (113).

Ïàýç³ÿ Í. Àðñåííåâàé òàãî ÷àñó ïåðàïî¢íåíà ³ øìàòë³ê³ì³, çóñ³ì
íàòóðàëüíûì³ äëÿ òàê³õ âûïðàáàâàííÿ¢, ýêç³ñòýíöûÿëüíûì³ ïûòàííÿì³.
×ûì ¸ñöü ÷àëàâåê ïåðàä íÿ¢ìîëüíàé ñ³ëàé àáñòàâ³í? Øòî àä ÿãî çàëåæûöü
ó ñ³òóàöû³, ÿêàÿ ìàöíåéøàÿ çà ÿãî ô³ç³÷íûÿ ìàã÷ûìàñö³? Ö³ ÷àëàâåê íåÿê
ñàãðàøû¢, à òàìó ³ çàñëóãî¢âàå ïàêàðàííÿ? Ðîçäóìû ïðà ñýíñ æûööÿ
¢ òâîðàõ Í. Àðñåííåâàé âûñòóïàþöü øìàòðàçîâà ¢ âåðøàõ Æûâ³ (1942),
Ïàêóëü æûööÿ (1942), À ¢ñ¸-æ áóäçåì æûöü (1942), Æûöüö¸ (1944),
Ïðîñòà ¢ âî÷û æûöüöþ (1943), Âàðòà æûöü (1943), Ïåðàæûòàå (1943).
Àëå ë³ðû÷íàÿ ãåðà³íÿ Àðñåííåâàé íå çàéìàå ïàñ³¢íàãà ñòàíîâ³ø÷à,
íààäâàðîò  àêòû¢íà çàêë³êàå äà çìàãàííÿ ç ðý÷à³ñíàñöþ, ÿêàÿ ïðûí³æàå
÷àëàâåêà, áî, ÿê äàêàçâàå ïàýòýñà, ó êîæíûì ÷àëàâåêó äðýìëå âÿë³êàÿ ñ³ëà,
øòî ìîæà äàïàìàã÷û ÿìó ç ãîíàðàì ïðàéñö³ ïðàç ³ñïûòû âàéíû, çíàéñö³
âûéñöå ç ñ³òóàöû³, ÿêàÿ çäàåööà çóñ³ì áåçíàäçåéíàé ³ áåçâûõîäíàé:
Ñÿíüíÿ ìû ñàì³ æûöüö¸ì ïàëàíååì,
ñÿíüíÿ ìû ñàì³  íàäçåÿ ³ ñ³ëà.
Ñüìåëà æ íàïåðàä,
íÿ ¢ âûðàé ïðûâîëüíû,
ÿê áû í³ âàá³¢ ¸í ì¸äàì ³ õëåáàì,
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àëå ïà íàøóþ ¢ïàðòóþ äîëþ,
ïòóøêó,
øòî ¢ñ¸ éø÷ý
ëóíàå ¢ ïàäíåá³! (150)

Ë¸ñ íå çà¢ñ¸äû ëàñêàâû, äû ³ äàðîãà æûööÿ áûâàå êðóòîþ, òàìó
÷àëàâåêó íåàäíîé÷û ïðûõîäç³ööà ïåðààäîëüâàöü ðîçíûÿ öÿæêàñö³, çì³ðàööà
ç òóðáîòàì³, íàâàò æàõàì³. Àëå, ÿê ³ êàæà Í. Àðñåííåâà ¢ àäíûì ñà ñâà³õ
âåðøà¢, íÿìà ÷àãî ïðàêë³íàöü ë¸ñó, àëå òðýáà ç ³ì ïàãàäç³ööà, à íàâàò ìîæà
³ äçÿêàâàöü çà òîå, øòî ïðûéøëîñÿ æûöü ó òàê³ÿ âàæíûÿ äëÿ ÷àëàâåöòâà
÷àñû, áî ÿêðàç òû ìîæàø çìÿí³öü ñâåò, íàíîâà ÿãî çáóäàâàöü, ç óñ³ì³ ÿãî
íîâûì³ êàøòî¢íàñöÿì³, ³äýàëàì³:
Òàê,
ø÷àñüë³âû, õòî éäçå ïðàç æûöüö¸
¢ äí³ âÿë³ê³õ, ÿê ñüâåò, ïåðàìåíà¢,
ðàñê³äàå ñòàðîå øìàöüö¸,
ðàçüá³âàå çàöåñíûÿ ñüöåíû,
íå ñõ³ëÿå í³äçå ãàëàâû,
íà ãëóõ³õ ðàçäàðîææàõ íÿ ñòûíå,
íå áà³ööà
ó ìîðà êðûâ³
ïåðàæûòûÿ ïðà¢äû óê³íóöü! (114)

Àäíàê, çðàçóìåëà, âàéíó ïàýòýñà ¢ñïðûìàëà ÿê óñ¸àãóëüíàå íÿëþäñêàå
íÿø÷àñöå, âûðàçíà ïà-æàíî÷àìó, ç óâîãóëå íåòðàäûöûéíûì äëÿ áåëàðóñêàé
ë³òàðàòóðû àðûñòàêðàòûçìàì,  çà¢âàæàå ß. ×ûêâ³í.  Ó ÿå àäíîñ³íàõ äà
ïîëÿ âàéíû, çìàãàííÿ ÷óåööà ßðàñëà¢ë³í ïà÷àòàê. ßê ³ ¢ Ñëîâå ïðà ïàõîä
²ãàðàâû, ë³ðû÷íàÿ ãåðà³íÿ Íàòàëë³ Àðñåííåâàé òàêñàìà ÷àêàå, ó ñâà¸é
êðýïàñö³, ó ñâà³ì «íå çàíÿòûì» âîðàãàì³ äîìå, êàë³ æ âåðíóööà æà¢íåðûâî³. Ñêëàäàå ïðà ³õ ïåñí³. Óçáðîéâàå ìàðøàì³. Ïëà÷à äû ìîë³ööà çà ³õíÿå
âÿðòàííå æûâûì³. I âåðûöü ó òóþ íåäàë¸êóþ ñâåòëóþ áóäó÷ûíþ12.
Ãýòàÿ æ âåðà ¢ æûöö¸, ïåðàìîãó, âÿðòàííå ëþáûõ ç âàéíû ãó÷ûöü
íàéâûðàçíåé ó ñýðöàõ ñàìûõ äàë³êàòíûõ ³ñòîò  ìàëàäûõ æàí÷ûí,
ãàëî¢íûõ ãåðà³íü âåðøà¢ Ñïàðûøû (1941) ³ Íå çàïëà÷ó áîëåé (1941). ²ì
òàêñàìà ïðûéøëîñÿ ïåðààäîëüâàöü âàåííóþ ðý÷à³ñíàñöü  æûöü ó ñàìîöå,
íÿâåäàþ÷û í³÷îãà ïðà ë¸ñ ñâàéãî ëþáàãà. Óñïàì³íû ìó÷àþöü äóøó, àëå
àäíà÷àñîâà ³ ðàòóþöü  áî ¢ ³õ ÿíû çíî¢ ðàçàì, çóñ³ì ø÷àñë³âûÿ. Àëå ¢ñ¸
12

Ibidem, ñ. 49.
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æ òàê³ òðýáà ãëÿäçåöü íà áóäó÷ûíþ, íà òóþ ïàðó, ÿêàÿ ìåëàñÿ áûöü áîëüø
ðàäàñíàé, áîëüø ÷àëàâå÷íàé, ÷ûì âàåííû ÷àñ, ³ òîå ðîá³öü ë³ðû÷íàÿ ãåðà³íÿ
Àðñåííåâàé  ìàðûöü àá êàíöû âàéíû ³ ÿå àñàá³ñòàãà íÿø÷àñöÿ, âåðûöü,
øòî ÿå êàõàíû ¢ñ¸ æ æûâû ³ íå¢çàáàâå âåðíåööà äàõàòû, äà æîíê³, äç³öÿö³:
Ýõ, Âàñ³ë¸ê,
ìîé õëàï÷ûíà,
Ç ê³ì òû íà÷óåø ³ äçå?
Ó ïûëå ñûïê³ì êàëÿ³íà¢,
¡ öâ³ëûì áàãàâ³íí³ ¢ âàäçå?
Âûï³¢ òû ¢æî
ö³ íå âûï³¢
÷àðêó äà äíà? (90)
Ïðà¢äà, öåìíàâîê³ ìîé Ãàáðóñü äàë¸êà,
[...]
àëå ïðû÷àêàþ çíî¢ õëàïöà óâåñíó,
ÿê íàëüëþööà ëîçû çàëàö³ñòûì ñîêàì,
ñýðöó ñòàíå öåñíà.
¨í óâîéäçå ¢ õàòó, âûìûòóþ áåëà
ñîíöàì ³ âÿñíîþ, ÷óáàì çàìÿöåë³öü,
êðûêíå: Ãýé, äçÿ¢÷ûíà, ãîäçå ñòûíüìà ñòûíóöü,
ãëÿíü, óæî æ áëàãîå çà âûñîê³ì òûíàì,
óæî êðî¢ íÿ ïëÿì³öü í³ äóøû, í³ öåëà,
ìîæíà àäïà÷ûíóöü! (89)

Ñÿðîä æàíî÷ûõ âîáðàçà¢ ó âåðøàõ Í. Àðñåííåâàé âûñòóïàå íå òîëüê³
æîíêà, àëå ³ ìàö³, ë¸ñ ÿêîé òàêñàìà íå áû¢ ëàñêàâûì. ßíà öåðï³öü ìîæà
³ áîëüø, ÷ûì æàí÷ûíà ¢ ðàçëóöû ñà ñâà³ì êàõàíûì, áî ÿíà ñòðàö³ëà ñâà¸
äç³ö¸, ÿêîå íàðàäç³ëà ³ âûõàâàëà ³ äëÿ ÿêîãà áà÷ûëà ³íøû ë¸ñ, ÷ûì âàåííàå
çìàãàííå çà Àé÷ûíó, ÿêîå íåàäíîé÷û ìîæà êàøòàâàöü íàâàò ñàìàãà
äàðàãîãà. ² ÿíà ïëà÷à, àëå âåäàå, øòî òðýáà æûöü íàäçåÿé. Ìàö³, óñïàì³íàþ÷û ïåðøûÿ êðîê³ ñâàéãî àäç³íàãà ñûíî÷êà, ÿê ³ òàÿ æîíêà, âåðûöü, øòî
ÿå äç³ö¸, ÿêîå çàáðàëà ¢ ÿå âàéíà, íå ïàääàñööà ¸é ³ àöàëåå, âûçâàë³ööà
³ âåðíåööà æûâûì ¢ ðîäíû ìàò÷ûí äîì:
 Ãîäçå æ ïëàêàöü, íó, äîñü  ñÿãîíüíÿ
ö³ ìî çà¢òðà, à ïðûéäçå ñûí.
¨í, íàïý¢íà, äà¢íî ¢ ïàëîíå...
Ãîäçå æ ïëàêàöü,
÷àêàé âÿñíû!
Ãýòàê êàæóöü òàáå ñóñåäç³,
ãýòàê òû çàïà¢íÿåø äí³... (91)
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Ãëûáîê³ÿ ïåðàæûâàíí³ ¢ëàñö³âû àðñåííå¢ñêàé ìàö³  óëàñö³âû ³ ñàìîé
ïàýòýñå, áî ³ ÿíà çâåäàëà ñàìàå íàéâÿë³êøàå ìàöÿðûíñêàå ãîðà  22 ÷ýðâåíÿ
1943 ã. àä ì³íû, ïðûçíà÷àíàé íåìöàì, ó Ì³íñê³ì ãàðàäñê³ì òýàòðû çàã³íó¢
ÿå ñòàðýéøû ñûí  äâàööàö³ãàäîâû ßðàñëà¢. Äçåíü, ó ÿê³ ïðûéøëîñÿ ¸é
ðàçâ³òàööà íàçà¢ñ¸äû ç ñûíàì, Àðñåííåâà ë³÷ûëà ñàìûì íàéãîðøûì
³ íàéöÿæê³ì ó ñâà³ì æûöö³.
Íàø ßðàê, ÿêîãà ÿ òàê ëþá³ëà, áû¢ ðàçàðâàíû ì³íàþ, ïàäëîæàíàþ ¢ òýàòðû.
Ðàçàì çü ³ì çàã³íóëà øìàò, øìàò ³íøûõ. Íåìàã÷ûìà áûëî, çäàåööà, ïåðàæûöü
ãýòûÿ äí³, à òðýáà áûëî. ² ÿ ñàïðà¢äû íÿ âåäàþ, êàìó ÿ ïàâ³ííà äçÿêàâàöü çà
òóþ ñ³ëó, òîé äç³¢íû ãàðò, ÿê³ äà¢ ìíå ïåðàòðûâàöü ãýòû ÷àñ ñïàêîéíà,  ë¸ñó,
Áîãó? Ïàõàâàíüíå àõâÿðà¢ áàëüøàâ³öêàãà òýðîðó áûëî ¢ðà÷ûñòàå, äû ÿ ìàëà
øòî ïàìÿòàþ. Ïàìÿòàþ òîëüê³, øòî òðóíà¢ áûëî 14. Ïàìÿòàþ, øòî ñüâÿö³ëà
ñîíöà ³ øòî ÿ ïëàêàëà ³ ïëàêàë³ ¢ñå âàêîë...13

 çàíàòàâàëà ïàçíåé ó ñâà³ì à¢òàá³ÿãðàô³÷íûì íàðûñå ïàýòýñà. Ïàãàäç³ööà
ìàö³ ñà ñìåðöþ ñûíà  íåìàã÷ûìàÿ çàäà÷à, ìîæíà àäíàê êðûõó çàëÿ÷ûöü
ðàíó ¢ ñýðöû, ñóö³øûöü óíóòðàíû ìàöÿðûíñê³ áîëü. ² äëÿ Àðñåííåâàé
òàê³ì ëåêàì, äû ñïåöûô³÷íàé ïñ³õàòýðàï³ÿé çÿ¢ëÿåööà õ³áà æ ³ âåðø
Óñïàì³íû (1943), ïðûñâå÷àíû àäûøî¢øàìó ¢ âå÷íàñöü ÿå äàðàãîìó
ßðàñëàâó:
Êàæàø,
áû¢ õëîïåö àäç³íàé óäà÷àé,
õ³áà, òâà¸é ó æûöüö³... íó é çàã³íó¢...
Äçåäêà, ïàñëóõàé 
õòî æ ñÿíüíÿ íÿ ïëà÷à
ö³ ïà áàöüêîõ, ö³ ïà ñûíå?
[...]
Äçåäêà,
òàê áóäçå øòîãîä...
I àñòûíå,
õî÷àø ö³ íå,  íàéäç³÷ýéøàÿ ðîñïà÷,
³ àäöüâ³òóöü ïàêðûñå óñïàì³íû,
ÿê ïóñòàöüâåò, íå¢ñüöÿðýæíà ³ ïðîñòà... (105)

² êàë³ ¢ñþäû öåìðà, óñþäû ïàæàðû àä áîìáà¢, ïàä íàãàì³ ÿìû, íåéêàÿ
çëàâåñíàÿ ö³øûíÿ..., Àðñåííåâà íå ïàääàåööà, áî ÿê àäçíà÷ûëà ¢ à¢òàá³ÿãðàô³÷àé íàòàòöû: òàêàÿ ¢æî ¢ ìÿíå íåéêàÿ íåäàðý÷íàÿ íàòóðà: êàë³ íÿìà
13

Í. Àðñåííåâà, À¢òàá³ÿãðàô³÷íû íàðûñ..., ñ. 175.
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÷àãî,  ÿ é áàþñÿ, ³ õ³ñòàþñÿ, ³ êàïðûæó, àëå ÿê çäàðûööà áÿäà,  óñ¸ ÿê
ðóêîé àäûìàå: ³ ñòðàõ, ³ õ³ñòàíüíå, ³ ñüë¸çû, ðàáëþñÿ àäâàæíàé ³ äóæàé14.
² ãýòà àäëþñòðî¢âàåööà ¢ ÿå ë³ðû÷íûõ ðàäêàõ. Ó àäðîçíåííå àä çíà÷íàé
÷àñòê³ ëþäçåé òàãî ÷àñó ïàýòýñà, ÿê àäçíà÷û¢ Ì³êîëà Ì³ø÷àí÷óê, íå
ìà¢÷àëà, à ñìåëà ³ ìóæíà äàïàìàãàëà ñâàéìó áåëàðóñêàìó íàðîäó  àä÷óöü
ñÿáå íàðîäàì ó òûì æà çëàâåñíûì êðûâàâûì ìåñ³âå-áîéí³, óñòàöü
ç êàëåíÿ¢, óçíÿöü ãàëàâó, ïàãëÿäçåöü íàïåðàä  ó ñâåòëóþ áóäó÷ûíþ ñâàåé
íàöû³, çàõàâàööà ³ âûñòàÿöü ó áàðàöüáå çà âûæûâàííå15. Àðñåííåâà ìàå
¢ ñÿáå àãðîìíóþ ñ³ëó æûööÿ, ÿêóþ õî÷à ïåðàäàöü ³ ñâà³ì ñóàé÷ûíí³êàì,
äûê ãîëàñíà çàêë³êàå:
À ¢ñ¸ æ áóäçåì æûöü!
I íÿ òàê, áàáû ç âîçó,
³íàêø 
êàá ó ñýðöàõ ïûëåë³ñÿ ëîçû,
³ êðî¢ áóðáàëåëà áÿðîçàâûì ñîêàì,
³ ìîæíà áûëî á ³ íà äîëþ çàöìîêàöü!
Æûöü òàê, êàá äàëîñÿ íàì âûï³öü ³ç ñìàãàé
³ ïî¢íàþ ÷àðàé æûöüö¸âóþ áðàãó,
à âûï³¢øû 
÷àðêàþ âîáçåìëþ ê³íóöü,
êàá ðýõà íà ñüâåöå çüâ³íåëà ç ãàäç³íó
íà çàéçäðàñüöü ³ çëîñüöü óñÿëÿê³ì ñóñåäçÿì,
øòî é ñÿíüíÿ éø÷ý 
íàñ òóò íÿ ¢ìåþöü óãëåäçåöü! (111)

Ãýòû çàêë³ê âûñòóïàå ¢ ìíîã³õ òàãà÷àñíûõ âåðøàõ ïàýòýñû. Õî÷àööà
òóò ïåðàë³÷ûöü, ïðûíàìñ³, íåêàëüê³: À ¢ñ¸-æ áóäçåì æûöü (1942), Æûâå
Áåëàðóñü (1942), Õàé ãðûì³öü (1942), Ó äàæûíê³ (1942). Àëå ëþáî¢ äà
Ðàäç³ìû âûÿ¢ëÿëàñÿ ¢ Í. Àðñåííåâàé íå òîëüê³ ïðàç çàêë³ê³ äà áàðàöüáû
ç âîðàãàì, àëå, òàê ÿê ³ ¢ ìíîã³õ òàãà÷àñíûõ ï³ñüìåíí³êà¢, ÿê íàïðûêëàä
Ì. Òàíêà ö³ Ï. Ïàí÷àíê³, ó íàïàì³íå, øòî ñàìûì êàøòî¢íûì
íàöûÿíàëüíûì ñêàðáàì êîæíàãà íàðîäà, áåëàðóñêàãà òàêñàìà, çÿ¢ëÿåööà
ìîâà, áî êàá íå ìîâà, äà¢íî á ìû ðàñòàÿë³, ðàñïëûë³ñÿ á ³ìãëîé ì³æ
÷óæûõ, çüáåãë³ ¢ âûðàé ãóñ³íàþ ñòàÿþ... Àëå ç ìîâàé  ³ ìû áóäçåì æûöü.
Áóäçåì æûöü!. Ìåíàâ³òà ãýòà ³ ïàäêðýñë³âàå Àðñåííåâà ¢ ñâà³õ ïàýòû÷íûõ
øýäý¢ðàõ:
14
15

Ibidem, ñ. 159.
Ì. Ì³ø÷àí÷óê, Ì³æ áåðàãàì³. Ë¸ñ ³ òâîð÷àñöü Íàòàëë³ Àðñåííåâàé, [ó:] Êóëüòóðà
³ àäóêàöûÿ áåëàðóñêàãà çàìåææà, Ì³íñê 1993, [online] <http://zbsb.org/node/7704>.
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Íàøà æ ìîâà 
öóäî¢íàÿ, ñüïå¢íàÿ,
¢ìåå ñüïåëûì êàëîñüñåì øóìåöü,
ãàëàñ³öü íàâàëüí³öàé óëå¢íàþ,
âåðàñüí¸âàþ ìåäçÿé çüâ³íåöü.
Ìîâà íàøà  âûêóòàÿ ç çîëàòà 
íå éðæàâåå,
áë³ø÷ûöü,
ç³ãàö³öü.
Ãýòà ìîâà ïàýòà¢ ³ âîëàòà¢,
ñêàðá, ÿê³ íàñ òðûìà¢ ïðû æûöüö³ (111).
Ïàïëûëî,
çàöüâ³ëî,
íàë³âàåööà,
ñüïåå
ñòîëüê³ ñëî¢ áåëàðóñê³õ 
æûâûõ êàëàñî¢!
I çü ³õ êàæíàå  íàøà,
¢ êàæíûì ãàðò ³ íàäçåÿ,
³ äðàáî÷àê äóøû  íàøà, íàøàå ¢ñ¸!
[..]
Ó ïàë¸õ, óçàðàíûõ íàðîãàì³ òàíêà¢,
áåëàðóñêàãà ñëîâà ïàäá³ðàåì æí³âî (112).

Çâàðîòû-çàêë³ê³ Í. Àðñåííåâàé äà ñóàé÷ûíí³êà¢, êàá çìàãàë³ñÿ ç âîðàãàì, âåðûë³ ¢ ïåðàìîãó, âûçâàëåííå ç íÿäîë³ äû ïîìí³ë³ àá êàøòî¢íàñö³
áåëàðóñêàé ìîâû, ðàñêðûâàþöü öàëêàì ÿå ïàòðûÿòû÷íûÿ ïà÷óöö³, ÿê³ÿ
íàéïà¢íåé õ³áà âûÿ¢ëÿþööà ¢ âåðøàõ Ïåñüíÿ Êàë³íî¢öà¢ (1941), Æûâå
Áåëàðóñü (1942), Ïðûñÿãà (1943), Êðà³íå (19411942), äû íå ñö³õàþöü
¢ ïàñëÿâàåííóþ ïàðó  ÿê ó Íÿìå÷÷ûíå, òàê ³ ¢ äàë¸êàé Àìåðûöû.
Àðñåííåâà áûëà âûìóøàíà ýì³ãðàâàöü, àëå í³êîë³ íå çàáûâàëà ñâàþ
ðîäíóþ, òàê áë³çêóþ ÿå ñýðöó Áåëàðóñü. Ó ñâà³õ âåðøàõ íåàäíîé÷û
àäãóêàëàñÿ íà ñàìûÿ âàæíûÿ äëÿ áåëàðóñêàãà íàðîäà ïàäçå³. Ñâàå òâîðû
ïðûñâÿö³ëà ì³æ ³íøûì äíþ àáâÿø÷ýííÿ íåçàëåæíàñö³ Áåëàðóñ³: 25 ñàêàâ³ê
(1950), ¨í ãðàöü íÿ ñüö³õíå (1964), äû Ñëóöêàìó çáðîéíàìó ÷ûíó: ðàçäçåë
Íà Ñëóöê³ÿ ¢ãîäê³ ç âåðøàì³ Ë³ñòàïàä (1947), Ìû éøë³ (1947), Íàä
ïà¢ñòàíöêàþ ìàã³ëàþ (1952), Âû ïàéøë³ ïàì³ðàöü (1956), Òû íå àäíà
(1960), äû Êîñû (19591960), Ñûíû ³ ìàö³ (1957).
Ñàïðà¢äû, òâîð÷àñöü Íàòàëë³ Àðñåííåâàé âàåííàãà ÷àñó çàéìàå çíà÷íàå
ìåñöà ¢ ÿå ë³òàðàòóðíàé ñïàä÷ûíå, à òàêñàìà âà ¢ñ¸é áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû.
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Streszczenie
Poezja wojennego okresu Natalii Arsienniewej
Poezja okresu wojennego bia³oruskiej emigracyjnej poetki Natalii Arsienniewej zajmuje znacz¹ce miejsce nie tylko w jej dorobku literackim, ale tak¿e w ca³ej bia³oruskiej literaturze. Poezja
ta jest jak dot¹d najmniej zbadana w twórczej biografii poetki. W okresie wojennym Natalia
Arsienniewa odchodzi od charakterystycznego dla niej poetyzowania przyrody i ca³¹ swoja uwagê
skupia na opisie otaczaj¹cych j¹ tragicznych wojennych realiów dnia codziennego. W jej wierszach tego czasu dominuj¹ tzw. wiersze-wezwania do rodaków, wiersze-apostrofy do Ojczyzny,
jak równie¿ rozmylania dotycz¹ce ludzkiej egzystencji, w tym losu poety. Swoistym poetyckim
podsumowaniem tego okresu jest zbiór wierszy Siahonnia wydany w 1944 r. w Miñsku.

Summary
The wartime poetry of Natalia Arsienniewa
The wartime poetry of Belarussian emigre poet Natalia Arsienniewa has a significant place
not only in her literaly output, but also in the whole Belarussian literature. This type of work is the
least explored in artistic biography of the poet. During the war, Natalia Arsienniewa departs from
poetising nature typical for the pre-war period. At that time she focuses all her attention on the
description of war surrounding the tragic realities of everyday life. Then in her poems dominate
so-called: poems-calls to compatriots, poems-apostrophes to Homeland, as well as reflections
about human existence, including the fate of the poet. A kind of poetic summary of this period is
a collection of poems Siahonnia, released in 1944 in Minsk.
Key words: war period art, poems-calls, poems-apostrophes, patriotism, existence, the role
of poetry.
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S³oñce w kaftanie bezpieczeñstwa,
czyli najkrótsza historia misji Chrystusa
(na przyk³adzie Na wielkiej g³êbokoci
Borysa Pop³awskiego)
Poezja surrealistyczna sama w sobie stanowi fenomen interpretacyjny, który
umo¿liwia stosowanie najprzeró¿niejszych miar analitycznych, a w konsekwencji  snucie wniosków bez tego typu skrêpowania, jakie narzucaj¹ gatunki silnie
skodyfikowane. Swoista wolnoæ interpretacyjna zobowi¹zuje chyba jednak bardziej ni¿ w przypadku tekstów, które odgórnie organizuj¹ ostateczny wymiar
interpretacyjny. Bajka, na przyk³ad, z tytu³u silnej kodyfikacji gatunkowej ju¿ na
wstêpie implikuje formalny efekt koñcowy, którym jest zazwyczaj mora³. Odbiorca bajki mo¿e siê zatem bardziej skupiæ na tym, co jest przedmiotem centralnej wypowiedzi bajkopisarza, wiedz¹c, ¿e mora³ zwieñczy narracyjne dzie³o
i ujawni stanowisko pisz¹cego wobec przedstawionej w utworze rzeczywistoci.
Nieco inaczej rzecz wygl¹da w przypadku tekstów s³abo skodyfikowanych,
do jakich na pewno wypada zaliczyæ poetyckie utwory surrealistyczne. Wyobrania surrealistyczna to przyk³ad jednej z najrzadszych typów wyobrani
poetyckiej1, w której odbiorczy standard miesza siê z absolutnym brakiem odbiorczego wzorca, przez co efekty odbiorcze i interpretacyjne nigdy nie nale¿¹
do zamkniêtych i zakoñczonych raz na zawsze, z za³o¿enia bowiem tekst surrealistyczny jest pozbawiony logicznych powi¹zañ, stanowi¹c rejestracjê skojarzeñ nawet bardzo luno ze sob¹ koresponduj¹cych2.
Pomimo wystêpowania stosunkowo kruchych wiêzi pomiêdzy elementami
surrealistycznego tekstu poetyckiego da siê jednak spojrzeæ na utwór surrealistyczny jako ca³oæ jak na wielowymiarow¹ propozycjê autorskiej wizji, bêd¹cej
zarazem lapidarnym artystycznym komentarzem w odniesieniu do rzeczywistoci
1 Wiêcej o wyobrani poetyckiej: G. Bachelard, Wyobrania poetycka. Wybór pism, wyboru dokona³ H. Chudak, prze³o¿yli H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedmowa J. B³oñski, Warszawa 1975.
2 Wiêcej o wyobrani surrealistycznej: M. Baranowska, Surrealna wyobrania i poezja, Warszawa 1984.
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pozaliterackiej. Na tym w³anie za³o¿eniu budujê swoje odczytanie wiersza Borysa Pop³awskiego (19031935) Na wielkiej g³êbokoci... jako najkrótszej historii ziemskiej misji Chrystusa.
Zdajê sobie sprawê, ¿e odleg³oci pomiêdzy komponentami poetyckiego
tekstu surrealistycznego mog¹ byæ nawet relatywnie du¿e, lecz i w tym przypadku wolno pokusiæ siê o próbê odnalezienia w analizowanym utworze elementów
w pewien sposób od siebie zale¿nych, a wiêc buduj¹cych sieæ okrelonych powi¹zañ, inicjuj¹cych i umo¿liwiaj¹cych proces konstruowania odczytania wiersza. Lektura poezji surrealistycznej chyba tylko w skrajnej postaci mo¿e byæ
odpowiednikiem zmiennoci i nieprzewidywalnoci kszta³tów oraz uk³adu barw
tak typowych dla efektów uzyskiwanych w wyniku obracania kalejdoskopem.
Nie znamy dok³adnej daty powstania wiersza oznaczonego numerem 75,
bêd¹cego jednym ze 185 utworów Pop³awskiego, w³¹czonych do jedynego tego
rodzaju tomiku poetyckiego zatytu³owanego Automatyczne wiersze. Reprezentuj¹ one jeden z piêciu zbiorków poetyckich Pop³awskiego napisanych w latach
19221935 podczas pobytu na emigracji we Francji3. Z dedykacji umieszczonej
na pocz¹tku tomiku mo¿na wnioskowaæ, ¿e ca³y zbiorek by³ ju¿ ostatecznie
zamkniêty w roku 1931.
Pobyt w Pary¿u umo¿liwi³ Pop³awskiemu poznanie samych surrealistów
oraz zapoznanie ciê z ich koncepcjami i poetyk¹, zw³aszcza ze wskazówkami
g³ównego animatora ruchu nadrealistycznego  André Bretona (18961966)4.
Surrealici czynili z cz³owieka estetyczne centrum, wiadomie eksponowali jego
egzystencjalny niepokój i przebywanie w wiecie pe³nym tajemnic, a przez to
 trudnym do ca³kowitego poznania. Cz³owiek surrealistów nie bez trudu okrela³ nie tylko granice w³asnej osobowoci, lecz tak¿e granice realnego otoczenia.
Automatyzm psychiczny, skojarzeniowoæ oraz intuicjonizm zdominowa³y logiczne porz¹dki zwi¹zane z postrzeganiem wiata. Surrealista, któremu towarzyszy³a wiadomoæ niepoznawalnoci rzeczy w sobie, kierowa³ uwagê odbiorcy
3 Autonomiczne wiersze odnaleziono w archiwum rêkopisów poety dopiero wiosn¹ 1998 r.
Wczeniej ukaza³y siê nastêpuj¹ce tomiki poetyckie Borysa Pop³awskiego: W woskowym wianku
(wiersze z lat 19221930, druk: 1938), Flagi (wiersze z lat 19231930, druk: 1931), Sterowiec
donik¹d (wiersze z lat 19241935, druk: 1965), nie¿na godzina (wiersze z lat 19311935, druk:
1936). Chronologicznie najwczeniejszymi zbiorkami wierszy 22-letniego poety by³y dwa tomiki,
tj. Sterowiec donik¹d oraz Gramofon na biegunie pó³nocnym, które z bli¿ej nieznanych powodów
nie zosta³y wydane drukiem w 1925 r. Zapewne g³ówn¹ przeszkod¹ by³ brak rodków pieniê¿nych
na finansowanie wydania.
4 Pisa³em o tym przy innej okazji. Zob. np.: G. Ojcewicz, Automatyczne wiersze Borysa
Pop³awskiego: zaklinanie mroku i wiat³a, Portret 2008, nr 2(27), s. 196203; G. Ojcewicz,
O Borysie Pop³awskim s³ów kilka, Borussia 2008, nr 4445, s. 201202.
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ku wymiarowi odmiennemu od realnoci  ku nadrealnoci: dziwacznoæ porównañ, alogizm i przypadkowoæ skojarzeñ wyznacza³y teraz odbiorczy standard.
Pop³awski, pomimo jawnego zafascynowania koncepcjami nadrealistów, nie
uleg³ im, nie podporz¹dkowa³ siê nawet urokowi André Bretona i programowo
zacieraj¹c granice pomiêdzy cz³owiekiem i wiatem, przestrzeni¹ i czasem, wartociami i uczuciami, wprowadza³ do swoich utworów lady ³adu, minimalizuj¹ce chaos wiata i chaos surrealistycznego mylenia artystycznego5. Czyni³ tak,
gdy zestawia³ na przyk³ad wiecznoæ z teraniejszoci¹, sacrum z profanum,
mitologiê z religi¹. Pop³awski, bêd¹c obdarzonym rzadk¹ umiejêtnoci¹ odbioru
i nazywania wra¿eñ sensorycznych, charakterystyczn¹ dla Iwana Bunina (18701953),
rejestrowa³ g³ównie doznania wzrokowe i s³uchowe, barwy i g³osy wpisane
w nieruchomy nierzadko lub pogr¹¿ony w wiecznym nie wiat.
Wiersz 75 Na wielkiej g³êbokoci... sk³ada siê z trzynastu wersów. Trzynacie wersów jest, byæ mo¿e, oczywistym przypadkiem, a niewykluczone, ¿e
wa¿nym mistycznym sygna³em, albowiem  jak wiadomo  w poezji nie ma
rzeczy niezaplanowanych. Trzynacie mog³oby oznaczaæ pozaharmoniczne 12,
maj¹ce w Biblii okrelone wa¿ne znaczenie zupe³noci i zorganizowania s³ug
Bo¿ych (Ap 7, 58; 12,1). Najlepszym tego przyk³adem jest uk³ad grupaprzywódca, jak w przypadku aposto³owieJezus. Oto orygina³:
Íà áîëüøîé ãëóáèíå
Ãäå-òî ãäå-òî
Â ñìèðèòåëüíîé ðóáàøêå
Âî òüìå, âî ñíå
Áåçóìíîå ñîëíöå  è êàìåíü
Íà ñîòíè âåðñò âîêðóã.
Áåçóìíî è ãëóõî îíî ãîâîðèëî âî ñíå
Çàêîâàíû àíãåëû â ÷åðíûå öåïè
Âñ¸ ñïèò  ïîìîãèòå
Íå íàäî, òàê ëó÷øå 
Ñâåòëååò óñòàëîñòü
Êàê óòðî ñêâîçü äóøè
Ðîæäàåòñÿ æàëîñòü6

5 Zdarza³o siê równie¿, ¿e Pop³awski podejmowa³ literacki dialog na odleg³oæ z twórcami
przebywaj¹cymi w rosyjskiej ojczynie. Zob. np.: G. Ojcewicz, Parodia czy kryptodialog? Na
przyk³adzie Ýòî áûëî ó ìîðÿ Igora Siewierianina i Âû ñìîòðåëè íà ìîðå  Borysa Pop³awskiego, Acta Polono-Ruthenica 2011, t. XVI, s. 137148.
6 Á. Ïîïëàâñêèé, Íà áîëüøîé ãëóáèíå..., [w:] Á. Ïîïëàâñêèé, Òîì ïåðâûé.Ñòèõîòâîðåíèÿ,
ñîñòàâëåíèå òåêñòà, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ, êîììåíòàðèè, Å. Ìåíåãàëüäî, Moskwa 2009,
s. 352.
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Z punktu widzenia zawartoci filologicznej autor mówi nam w danym utworze o tym, ¿e na wielkiej, lecz bli¿ej nieokrelonej g³êbokoci, pozbawionej
dodatkowo konkretnego odniesienia geograficznego (Gdzie tam gdzie tam),
znajduje siê w promieniu setek wiorst dooko³a w kaftanie bezpieczeñstwa szalone s³oñce, któremu towarzyszy kamieñ. S³oñce i kamieñ przebywaj¹ w okrelonym otoczeniu kolorystycznym oraz okrelonym stanie wiadomoci: jest nim,
z jednej strony, mrok, a z drugiej sen. S³oñce, które szaleñczo i g³ucho mówi³o
przez sen, zdradzi³o w ten sposób aktywnoæ nietypow¹ dla stanu jawy. Brak
znaków interpunkcyjnych w wierszu nie pozwala na jednoznaczn¹ ocenê, jak
dalej uk³ada siê potencjalny ci¹g narracyjny: czy wiadkami s³ów szalonego
s³oñca staj¹ siê zakute w czarne ³añcuchy anio³y, czy te¿ ich pojawienie siê
w wierszu inicjuje kolejny zwrot skojarzeniowy, kolejn¹ zmianê narracyjn¹, co
wynika z poetyki surrealistycznej. Stan snu musi byæ dla autora istotny, poniewa¿ powraca do niego ponownie i konstatuje, ¿e wszystko pi i ¿e nie jest to
stan po¿¹dany, skoro pojawia siê wo³anie o pomoc. Kto z zewn¹trz, a mo¿e sam
bohater liryczny ocenia, ¿e pomoc nie jest jednak potrzebna, ¿e lepiej bêdzie,
gdy ona nie nadejdzie, gdy¿ brak pomocy implikuje wyst¹pienie nowego stanu,
w którym zajanieje zmêczenie. Ponownie niewystêpowanie znaków interpunkcyjnych otwiera podwójn¹ mo¿liwoæ odczytania ostatnich trzech wersów analizowanej miniatury, nie wiemy bowiem, czy to janieje zmêczenie jak poranek
przez dusze, czy te¿ jak poranek przez dusze rodzi siê ¿a³oæ.
By powiedzieæ nam co istotnego o wiecie rejestrowanym za pomoc¹ poetyki nadrealnoci, poeta uruchomi³ najwa¿niejsze z jego punktu widzenia trzy
kana³y modalnoci: wzrokowy, s³uchowy i logiczny. Do kana³u wzrokowego
odnosz¹ siê nastêpuj¹ce konstrukcje jêzykowe: Íà áîëüøîé ãëóáèíå, Ãäå-òî
ãäå-òî, Â ñìèðèòåëüíîé ðóáàøêå, Âî òüìå, âî ñíå, Íà ñîòíè â¸ðñò âîêðóã,
Çàêîâàíû àíãåëû â ÷¸ðíûå öåïè, Âñ¸ ñïèò. Z kolei kana³ s³uchowy reprezentuj¹ takie po³¹czenia wyrazowe, jak: Áåçóìíî è ãëóõî îíî ãîâîðèëî âî ñíå, jeli
przyjmiemy, ¿e za przys³ówkiem áåçóìíî kryje siê na przyk³ad synonim g³ono,
a za przys³ówkiem ãëóõî  cicho. Z kolei kana³ logiczny opiera siê na kilku
wyra¿eniach i zwrotach: Áåçóìíîå ñîëíöå, Áåçóìíî îíî [s³oñce  G.O.]
ãîâîðèëî, ïîìîãèòå / Íå íàäî, òàê ëó÷øå, Ñâåòëååò óñòàëîñòü / Êàê óòðî
ñêâîçü äóøè / Ðîæäàåòñÿ æàëîñòü. Kana³ logiczny odwo³uje siê do operacji
mylowych i utrwalonych schematów wyra¿ania, jak pos³ugiwanie siê porównaniem i metafor¹: Êàê óòðî ñêâîçü äóøè, Ñâåòëååò óñòàëîñòü, Ðîæäàåòñÿ
æàëîñòü. Kolorystyka jako istotna cecha stylu indywidualnego ka¿dego twórcy
wystêpuje w analizowanym utworze w bardzo w¹skim zakresie, a to mo¿e oznaczaæ, ¿e to, co wystêpuje, zosta³o nacechowane szczególnym znaczeniem.
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U Pop³awskiego kolorystyka w analizowanej miniaturze surrealistycznej
jest wyra¿ona dwojako: wprost i w sposób domylny. Gdy poeta pisze o kaftanie
bezpieczeñstwa, to mo¿emy zak³adaæ, ¿e przywo³uje on barwê bia³¹, gdy¿ kaftany bezpieczeñstwa s¹ zwykle barwy bia³ej. Gdy lokuje akcjê we mroku, przybli¿a szaroci ³amane granatem a¿ do potencjalnej czerni. Gdy korzysta z narzêdzi
metaforycznych i twierdzi, ¿e zmêczenie janieje, to mo¿emy przyj¹æ, ¿e janienie wi¹¿e siê z kolorystyk¹ bieli ³aman¹ ¿ó³cieniami, z³otem i srebrem. Gdy za
stawia przed nami anio³ów zakutych w czarne ³añcuchy, to z jednej strony ponownie odwo³uje siê do barwy bia³ej, albowiem anio³y zwykle s¹ kojarzone
z tym w³anie kolorem, a z drugiej  do koloru czarnego po³¹czonego z narzêdziem przemocy, czyli ³añcuchem. Anio³y zakute w ³añcuchy to bardzo wyrana
i mocna asocjacja  potêguj¹ca s³owa poety.
Co mo¿e wynikaæ z wypowiedzi Pop³awskiego? Na pewno niejedno, jak
z ka¿dego wielowymiarowego tekstu, zw³aszcza o nacechowaniu surrealistycznym i eksponuj¹cym motyw snu. Dla mnie wiersz rosyjskiego emigranta pierwszej fali jest, jak to ju¿ zaznaczy³em, najkrótsz¹ histori¹ ziemskiej misji Chrystusa. Stosuj¹c podstawianie, czyli zastêpowanie elementów orygina³u substytutami
konstrukcyjnymi, uzyskujê doæ wiarygodne, jak mniemam, uzasadnienie w³asnej interpretacji. Czytam i rozumiem utwór Pop³awskiego wedle nastêpuj¹cego
kodu: Na wielkiej g³êbokoci / Gdzie tam gdzie tam jest dla mnie zamiennikiem dalekiej przesz³oci, sygnowanej znaczn¹ odleg³oci¹ w czasie bez bli¿szego sprecyzowania miejsca w przestrzeni; w wymiarze tekstowym mo¿e to byæ na
przyk³ad Stary Testament, który utrwala i komentuje najdawniejsze dzieje ludzkoci i jej dramatyczny dialog z Jahwe. Kaftan bezpieczeñstwa, mrok i sen
symbolizuj¹ tutaj, byæ mo¿e, inercyjne, zdezaktualizowane, a wiêc i krêpuj¹ce
cz³owieka dzia³anie prawa Moj¿eszowego  dobrego i zrozumia³ego dla ¯ydów
w momencie zawierania przymierza ze Stwórc¹, lecz zbyt ju¿ s³abego, a miejscami nawet nieludzkiego w czasach narodzin Jezusa. Jezus zosta³ tutaj uto¿samiony z szalonym S³oñcem, które bêdzie musia³o paæ na kamienie rozrzucone
na setki wiorst dooko³a, czyli na ¯ydów nieprzygotowanych mentalnie na nadejcie Mesjasza. Nawet dla aposto³ów mowa ich Nauczyciela by³a przecie¿ zbyt
trudna, wiêc dla pozosta³ych s³uchaczy Jego nauk  tym bardziej.
To szaleñcze S³oñce, czyli Zbawiciel, równie szaleñczo i g³ucho mówi³o
przez sen, a wiêc usi³owa³o dotrzeæ do wiadomoci wspó³czesnych Jezusowi
¯ydów z now¹ nauk¹, z nowym rozumieniem roli cz³owieka we wszechwiecie
i jego bardziej dojrza³ego stosunku do Boga. Zaprawdê, tylko szaleniec, za
jakiego uwa¿ano za ¿ycia Chrystusa, móg³ siê porwaæ na tak wielkie dzie³o
przebudowy mentalnoci ¯ydów i ich skamienia³ych serc. Symbolicznie zadanie
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to wyrazi³o siê w zamiarze Chrystusa zburzenia Jerozolimy i jej odbudowy
w ci¹gu trzech dni. Jezus przyszed³ na wiat, aby zaszczepiæ ludziom nowe przykazanie  przykazanie mi³oci bliniego, które mia³o zast¹piæ przykazania starotestamentowe. Jezus przyszed³ tak¿e z misj¹ pokonania mierci. Zwyciêstwo nad ni¹
dokona³o siê zgodnie z symboliczn¹ zapowiedzi¹ dok³adnie po trzech dniach i nosi
miano zmartwychwstania, ale wtedy tej Boskiej kosmicznej zale¿noci nie byli
w stanie poj¹æ nawet uczniowie Chrystusa, proci przecie¿ rybacy. Z jakim wiêc
oporem s³owa Zbawiciela musia³y trafiaæ na kamienie rozsiane dooko³a na setki
wiorst, czyli na naród ¿ydowski. Miara odleg³oci, jak¹ jest wiorsta, symbolizuje
tutaj zapewne przestrzeñ geograficzn¹ zajmowan¹ przez Izraelitów.
Czy anio³ami zakutymi w czarne ³añcuchy nie s¹ aposto³owie Jezusa? Czy
ich bezsilnoci, trwaj¹cej a¿ do momentu zmartwychwstania Chrystusa, nie symbolizuje atrybut fizycznej niewoli  ³añcuchy? Mentalnie spali zarówno aposto³owie, jak i ci, do których kierowa³ swe s³owa Mesjasz. Wyj¹tkowymi postaciami z najbli¿szego krêgu Chrystusa by³a na pewno Matka Bo¿a oraz Maria
Magdalena: one wiedzia³y i pojmowa³y znacznie wiêcej ni¿ uczniowie Zbawiciela. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nale¿a³oby sen, w którym by³ pogr¹¿ony naród
¿ydowski, jak najspieszniej przerwaæ, st¹d konstatacja Wszystko pi i wo³anie:
pomó¿cie. Mesjasz chcia³ jednak inaczej. To, byæ mo¿e, Jego s³owa powtarza
Pop³awski: Nie trzeba, tak lepiej  co znaczy, ¿e trzeba zaczekaæ na ukrzy¿owanie i zmartwychwstanie, by w umys³ach narodu ¿ydowskiego dojrza³a nowa
wiadomoæ religijna. Czas jednak negatywnie zweryfikuje nadzieje Mesjasza:
up³yw nawet dwóch tysi¹cleci dowodzi, ¿e przykazanie mi³oci nie jest powszechnie realizowane. Z tego byæ mo¿e powodu Pop³awski pisze, ¿e janieje
zmêczenie  synonim trudu misji Chrystusa, która nie posz³a jednak ca³kowicie
w zapomnienie, skoro od rezurekcji jest zdolna do wysy³ania promieni przechodz¹cych przez dusze jak poranek. Poeta koñczy wiersz smutn¹ konstatacj¹: rodzi
siê ¿a³oæ. Jeli mia³ on na myli czas, który cz³owieczeñstwo zmarnowa³o
w drodze ku wiecznoci, to rzeczywicie fakt ten mo¿e rodziæ ¿a³oæ.
Taka jest przyk³adowa, eksperymentalna interpretacja surrealistycznej miniatury Borysa Pop³awskiego Na wielkiej g³êbokoci... Zawiera ona trzy najwa¿niejsze elementy religijnych dziejów wiata: obecnoæ Jahwe we Wszechwiecie
i w wiadomoci ¯ydów, zapowied nadejcia Mesjasza i Jego Zmartwychwstanie, ocenê misji Chrystusa. Elementy te tworz¹ kosmiczny cykl, na który sk³adaj¹ siê adwent i narodziny, ¿ycie i dzia³alnoæ nauczycielska, mieræ i odejciewniebowst¹pienie. W tym sensie mamy w analizowanym utworze do czynienia
z najkrótsz¹ histori¹ ziemskiej misji Jezusa  twórcy Nowego Testamentu
 z histori¹ wci¹¿ pisan¹ po swojemu przez nowe pokolenia.
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Jak wiadomo, tekst przet³umaczony daje nowe ¿ycie orygina³owi. Czasami
jest to ¿ycie nadmiernie odmienione, gdzie trudno o rozpoznanie pierwowzoru.
Przypadki te s¹, na szczêcie, w sztuce przek³adu artystycznego doæ rzadkie,
niemniej interesuj¹ce z punktu widzenia rozwi¹zañ translatorskich, które potwierdzaj¹ najczêciej dwie opcje: albo brak dostatecznych kompetencji po stronie przek³adowcy, albo fakt wystêpowania eksperymentu, na który przyzwala na
przyk³ad postmodernizm.
Do chwili obecnej na jêzyk polski przet³umaczono wiersz Borysa Pop³awskiego Na wielkiej g³êbokoci tylko raz, a zatem t³umaczenie to otwiera seriê
translatorsk¹7. Warto, jak s¹dzê, przyjrzeæ siê pracy t³umacza, by przeledziæ nie
tyle jego warsztat, ile element strategii, wyra¿aj¹cy siê w zachowaniu paralelizmu dwóch wyobrani poetyckich  szczególnego nadawcy tekstu, czyli autora,
i szczególnego odbiorcy, czyli przek³adowcy. Wa¿ne jest tutaj tak¿e sprawdzenie, czy tekst docelowy nie burzy zaproponowanej powy¿ej interpretacji przez
zaoferowanie jednostek nadto odbiegaj¹cych od tekstu wyjciowego. Oto przek³ad jako wynik wiadomych operacji jêzykowych i podjêtych przez t³umacza
decyzji:
Na wielkiej g³êbokoci
Gdzie tam gdzie tam
W kaftanie bezpieczeñstwa
W mroku, we nie
Szalone s³oñce  i kamieñ
Na setki wiorst dooko³a.
Szaleñczo i g³ucho mówi³o ono przez sen
Zakute anio³y w czarne ³añcuchy
Wszystko pi  pomó¿cie
Nie trzeba, tak lepiej 
Janieje zmêczenie
Jak poranek przez dusze
Rodzi siê ¿a³oæ8

Jak widaæ, t³umacz nie zburzy³ zamiaru autora: uwzglêdni³ jego semantykê,
styl i interpunkcjê. Stworzy³ iluzjê równoleg³oci wiatów zapisanych w oryginale i przek³adzie. Wszystkie istotne elementy wiersza Pop³awskiego zosta³y
zachowane, w tym atrybuty skrêpowania jednostki  kaftan bezpieczeñstwa oraz
7 B. Pop³awski, Hà áîëüøîé ãëóáèíå / Na wielkiej g³êbokoci , [w:] idem, Automatyczne
wiersze, Luminarze Rosyjskiej Emigracji, t. I, t³um. G. Ojcewicz, Olsztyn 2009, s. 177.
8 Ibidem, s. 177.
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zniewolenia grupy  czarne ³añcuchy. Pozostawiono apelatywnoæ: Wszystko pi
 pomó¿cie, jak te¿ reakcjê na nawo³ywanie do dzia³ania: Nie trzeba, tak lepiej.
Ta sama jest w obydwu tekstach przyroda, jej barwy i stany. Ta sama poetyka
przekazu kana³ów modalnych  sensorycznych i mentalnych. Mo¿na na tej podstawie wnioskowaæ, ¿e otrzymalimy za spraw¹ polskiego przek³adu drug¹
wersjê najkrótszej historii ziemskiej misji Chrystusa. Teraz wiersz Pop³awskiego
ma co najmniej dwie mo¿liwoci wype³niania przestrzeni i donoszenia surrealistycznego przekazu do niekoniecznie surrealistycznego odbiorcy. Biblia, jak
wiadomo, nale¿y do tekstów kodowanych i z t¹ tez¹ godz¹ siê nawet ortodoksyjni biblici. Utwór Pop³awskiego stanowi zaledwie drobinkê py³u, jaki osiad³
na kulturze Zachodu, lecz mo¿e siê ona okazaæ t¹ kropl¹, która skutecznie naruszy ska³ê zastyg³ych wyobra¿eñ o wa¿nych dla ludzkoci sprawach natury religijnej.
Spójrzmy jeszcze na utwór Pop³awskiego od strony statystycznej, odszukuj¹c w nim istotne semantycznie komponenty, reprezentowane przez takie czêci
mowy, jak rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przys³ówki i zaimki. Dokonywane wczeniej przeze mnie tego typu próby statystyczne w odniesieniu do
twórczoci Sergiusza Jesienina i Borysa Pop³awskiego owocowa³y ca³kiem ciekawymi spostrze¿eniami, a obrana metoda sprawdza³a siê bez zarzutu9. Poszczególne czêci mowy zbiera tabela 1, rejestruj¹ca formy gramatyczne wystêpuj¹ce
w oryginale i t³umaczeniu.
Jak widaæ, wiat Pop³awskiego jest zrównowa¿ony, o czym wiadczy ta
sama liczba rzeczowników konkretnych (a) i abstrakcyjnych (b)  w ka¿dej
grupie po siedem, a wiêc ponownie reprezentowanych przez magiczn¹ liczbê:
a) kaftan, s³oñce, kamieñ, setka, wiorsta, anio³, ³añcuch; b) g³êbokoæ, mrok, sen
(2), zmêczenie, poranek, dusza, ¿a³oæ.
Przymiotniki wystêpuj¹ w oryginale czterokrotnie i za ka¿dym razem jest to
inna jednostka. Podczas przek³adu wyra¿enia ñìèðèòåëüíàÿ ðóáàøêà,
ze wzglêdu na odmiennoæ systemow¹ jêzyka polskiego i rosyjskiego, t³umacz
musia³ siê pos³u¿yæ form¹ dope³niacza liczby pojedynczej rzeczownika bezpieczeñstwo.
9 Zob.: G. Ojcewicz, Czarny cz³owiek Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze
z³em. Geneza. Losy. Interpretacja, Acta Neophilologica 2010, nr XII, s. 115143; G. Ojcewicz,
Czarny cz³owiek Sergiusza Jesienina w przek³adzie W³adys³awa Broniewskiego, Acta PolonoRuthenica 2009, t. XIV, s. 167188; G. Ojcewicz, Czarny cz³owiek Sergiusza Jesienina w t³umaczeniu Adama Pomorskiego jako drugi element polskiej serii przek³adowej, Acta Neophilologica 2012, nr XIV (1), s. 165183; G. Ojcewicz, W woskowym wianku Borysa Pop³awskiego.
Analiza statystyczna i interpretacja, Acta Neophilologica 2009, nr 11, s. 6794.
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Tabela 1. Wybrane czêci mowy w wierszu Borysa Pop³awskiego Na wielkiej g³êbokoci
z uwzglêdnieniem ich form gramatycznych wystêpuj¹cych w oryginale i przek³adzie
wraz z zaznaczeniem frekwencji ponad 1
Rzeczowniki

Przymiotniki

Czasowniki

Przys³ówki

Zaimki

ãëóáèíå / g³êbokoci

áîëüøîé / wielkiej

ãîâîðèëî / mówi³o

ãäå-òî (2)/gdzie
tam (2)

îíî / ono

ðóáàøêå / kaftanie

ñìèðèòåëüíîé /
bezpieczeñstwa

ñïèò / pi

âîêðóã / dooko³a

âñ¸ / wszystko

òüìå / mroku

áåçóìíîå / szalone

ïîìîãèòå / pomó¿cie áåçóìíî /szaleñczo

÷åðíûå / czarne

câåòëååò / janieje

cíå / nie

ãëóõî / g³ucho

pîæäàåòñÿ / rodzi siê ëó÷øå / lepiej

cîí / sen
ñîëíöå / s³oñce
êàìåíü / kamieñ
ñîòíè / setki
âåðñò / wiorst
àíãåëû / anio³y
öåïè / ³añcuchy
óñòàëîñòü / zmêczenie
óòðî / poranek
äóøè / dusze
æàëîñòü / ¿a³oæ
14 jednostek
15 u¿yæ (sen  2)

3 jednostki zachowuj¹
tê sam¹ kategoriê
przymiotnikow¹
1 jednostka zmienia
w t³umaczeniu
kategoriê przymiotnikow¹ na rzeczownikow¹ (ñìèðèòåëüíîé
/ bezpieczeñstwa)
4 u¿ycia

5 jednostek

5 jednostek

2 jednostki

5 u¿yæ

6 u¿yæ (ãäå-òî  2)

2 u¿ycia

Z kolei czasowniki pojawi³y siê w utworze Pop³awskiego piêciokrotnie,
a autor preferowa³ czas teraniejszy, utrwalony w takich formach, jak pi, janieje, rodzi siê. Czas przesz³y reprezentuje forma mówi³o, a tryb rozkazuj¹cy
pomó¿cie. Przys³ówki ujawniaj¹ swoje znaczenia w po³¹czeniu z czasownikami.
Jest ich w analizowanym wierszu piêæ: gdzie, dooko³a, szaleñczo, g³ucho,
lepiej. Szczególn¹ rolê przypisa³ autor przys³ówkowi gdzie, który ma frekwencjê 2 i zosta³ wzmocniony przez t³umacza przys³ówkiem tam. Zaimki s¹
tutaj tylko dwa: ono i wszystko, co z jednej strony wskazuje na sk³onnoæ
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Pop³awskiego do konkretyzacji i nazywania rzeczy po imieniu, a z drugiej  do
generalizowania pewnych obserwacji, jak tutaj  wszystko pi10.
Czy dokonany rozbiór miniatury surrealistycznej Na wielkiej g³êbokoci
na czêci mowy koresponduje z g³ówn¹ tez¹ artyku³u, zgodnie z któr¹ utwór
Pop³awskiego jest najkrótsz¹ histori¹ ziemskiej misji Chrystusa? W mojej ocenie  tak, a potwierdzenia nale¿y poszukaæ na poziomie wy¿szym ni¿ kategorie
gramatyczne, które stanowi³y punkt wyjcia do okrelonych obserwacji. Zaznaczy³em ju¿, ¿e wiat Borysa Pop³awskiego, nie tylko zreszt¹ reprezentowany
niniejszym wierszem, jest wiatem konkretnym  do takiego w³anie konkretnego wiata przyszed³ Mesjasz, by na wielkiej przestrzeni dokonaæ zmian w pojmowaniu istoty Boga przez ¯ydów. Chrystus jania³ jak s³oñce w utworze Pop³awskiego, bo by³ najwiêkszym ze znanych ludzkoci S³oñc, a jego pobyt na
ziemi wi¹za³ siê z narodzinami nowej jakoci mentalnej w wiadomoci religijnej i spo³ecznej narodu ¿ydowskiego, osadzonej na wprowadzeniu przykazania
mi³oci bliniego. Przys³ówki wykorzystane przez poetê (szaleñczo, g³ucho, dooko³a, gdzie) mog¹ podkrelaæ intensywnoæ zdarzeñ w Jerozolimie i w innych
miastach, w których naucza³ Jezus. To przecie¿ Jezus-S³oñce mówi³ i nawo³ywa³
do nawrócenia, lecz Izraelici wci¹¿ spali; ten apel sprzed tysi¹cleci rozbrzmiewa
wed³ug mnie do dzisiaj.
Nie twierdzê, ¿e przedstawiona tutaj interpretacja wiersza Borysa Pop³awskiego jest wyczerpuj¹ca i jedyna z mo¿liwych. Traktujê j¹ jako propozycjê
w ramach eksperymentu filologicznego. A eksperymenty, jak wiadomo, rz¹dz¹
siê swoimi prawami. By je sformu³owaæ, trzeba eksperymentowaæ.
Ðåçþìå
Ñîëíöå â ñìèðèòåëüíîé ðóáàøêå èëè Êðàò÷àéøàÿ èñòîðèÿ ìèññèè Õðèñòà
(íà ïðèìåðå Íà áîëüøîé ãëóáèíå... Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî)
Àâòîð àíàëèçèðóåò ñþððåàëèñòè÷åñêóþ ìèíèàòþðó Áîðèñà Ïîïëàâñêîãî Íà áîëüøîé
ãëóáèíå Ïî àâòîðó, ýòî ñòèõîòâîðåíèå ìîæíî ïðî÷èòàòü êàê ñàìóþ êîðîòêóþ èñòîðèþ
ìèññèè Õðèñòà. Òàêóþ ãèïîòåçó ïîääåðæèâàåò ôîðìàëüíàÿ ñòîðîíà ïðîèçâåäåíèÿ è åãî
ñîäåðæàíèå. Ïîòåíöèàëüíî ðåëèãèîçíîå ñîäåðæàíèå ñêðûâàåòñÿ çà ñèìâîëè÷åñêèìè
ïðåäìåòàìè è äåéñòâèÿìè. Ñîí, íàïðèìåð, çàìåíÿåò âðåìÿ àäâåíòà è óêàçûâàåò íà
ìåíòàëüíîå óñûïëåíèå åâðååâ, íå ïîäãîòîâëåííûõ ê ïðîïîâåäÿì Èèñóñà. Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî
10 O epitetach przymiotnikowych na tle idiolektu pisarza zob. np.: G. Ojcewicz, W woskowym wianku Borysa Pop³awskiego. Epitetyka przymiotnikowa na tle idiolektu poetyckiego twórcy, [w:] Ñó÷àñíè ïðîáëåìè åïiòåòîëîãiï. Çáèðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. Âûïóñê 1, ÊàìÿíåöüÏîäîëüñêèé 2011, s. 5460.
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òåêñò Ïîïëàâñêåãî ïîçâîëÿåò êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íè èçðàèëüòÿíå òîãäà, íè õðèñòèàíå
ñåãîäíÿ íå âîñïîëüçîâàëèñü óíèêàëüíûì øàíñîì, ïîëó÷åííûì ÷åëîâå÷åñòâîì áëàãîäàðÿ
íîâîé çàïîâåäè Õðèñòà, çàïîâåäè ëþáâè áëèæíåãî. Ýòîò ôàêò âûçûâàåò ó Ïîïëàâñêîãî
æàëîñòü. Äàííîå ñîñòîÿíèå çàêàí÷èâàåò àíàëèçèðîâàííóþ ìèíèàòþðó è îöåíèâàåò çåìíóþ
ìèññèþ Õðèñòà.

Summary
The sun in a strait jacket or the shortest history of Christs mission
(by the example of At Great Depth  by Boris Poplavsky)
The author analyzes the surrealistic miniature At great depth... by Boris Poplavsky and
believes that the poem may be understood as the shortest history of Christs mission. This hypothesis is supported both by the form and the content of the work. Potentially religious meanings
are hidden behind symbolic objects and actions. Sleep, for instance, takes the place of Advent, on
the one hand, and, on the other, symbolizes mental doze of the Jews who were completely
unprepared for the lessons Jesus taught. The author believes that Poplavskys text allows to state
that neither the Israelites then nor the Christians now use the unique chance given to the humanity
by the new commandment of Christ, the commandment to love ones neighbor. That fact arouses
poets pity. That state crowns the analyzed miniature and implies the evaluation of Jesus earthly
mission.
Key words: Boris Poplavsky, Christs mission, surrealistic miniature.
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Ïîëüøà â æèçíè è òâîð÷åñòâå
Íàòàëèè Ãîðáàíåâñêîé
Â òâîð÷åñòâå ðóññêîé ñîâðåìåííîé ïîýòåññû Íàòàëèè Ãîðáàíåâñêîé
(ã. ð. 1936) ÿðêî îùóùàåòñÿ ñáëèæåíèå ëèòåðàòóðû îòå÷åñòâåííîé è ýìèãðàöèîííîé, ÷óâñòâóåòñÿ âëèÿíèå ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû è êóëüòóðû, ÷òî
ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ îáùååâðîïåéñêèõ àñïåêòîâ è ýëåìåíòîâ. Â ñòèõîòâîðíîì òâîð÷åñòâå Ãîðáàíåâñêîé ïðåîáëàäàåò òåìàòèêà ãðàæäàíñòâåííàÿ
è îáùå÷åëîâå÷åñêàÿ, îáðàùåíèÿ ê âå÷íûì, ìó÷èòåëüíûì, òðóäíûì
è òðåâîæíûì âîïðîñàì, ñòîÿùèì ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì, ñ öåëüþ
îñìûñëåíèÿ âðåìåíè è ñóäüáû êàê ëè÷íîñòè, òàê è îáùåñòâà, ïîïûòêà
ðàçðåøåíèÿ ôèëîñîôñêèõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïîèñêàìè äóõîâíîñòè,
ñìûñëà áûòèÿ, íðàâñòâåííîñòè è îòâåòñòâåííîñòè â ñîâðåìåííîì ìèðå.
Íàòàëèÿ Ãîðáàíåâñêàÿ, îáùåñòâåííàÿ àêòèâèñòêà ñ 1967 ã., îñòàâèëà
ñòðàíó, âûåõàëà â ýìèãðàöèþ ñ ñûíîâüÿìè 17 äåêàáðÿ 1974 ã. Ñ 1956 ã.
ïîýòåññà ñèëüíî ñâÿçàíà ñ Ïîëüøåé, ïðåêðàñíî çíàåò ïîëüñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó, êóëüòóðó è ñëîæíûå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå
ïðîáëåìû. Ïî åå ñëîâàì, ïîëüñêóþ ïðåññó íà÷àëà ÷èòàòü â 1956 ã., æåëàÿ
ïîçíàòü ÿçûê è óçíàâàòü âñå íîâîñòè î ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèÿõ. ×àùå âñåãî
÷èòàëà Ïøåêðóé, ãäå ñòàòüè áûëè íàïèñàíû ïðîñòûì è æèâûì ÿçûêîì
è èõ áûëî ëåãêî ÷èòàòü, à êîãäà óæå íàó÷èëàñü ÷èòàòü ïðîñòûå òåêñòû,
âçÿëà ó÷åáíèê è ïðîøòóäèðîâàëà åãî â òå÷åíèå ìåñÿöà1, ÷òîáû ñïîêîéíî
ïîçíàâàòü áîëåå ñåðüåçíûå êíèãè, õóäîæåñòâåííóþ, íàó÷íóþ è äîêóìåíòàëüíóþ ëèòåðàòóðó, à òàêæå ÷èòàòü â ïåðåâîäå íà ïîëüñêèé ÿçûê
çàïàäíûå òåêñòû.
Ãîðáàíåâñêàÿ íàõîäèëàñü ñðåäè äðóãèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé  øåñòèäåñÿòíèêîâ, êîòîðûå áûëè óâëå÷åíû ëè÷íîñòüþ Àíäæåÿ Äðàâè÷à, áûëè
z nim na ty, m.in. Wasilij Aksionow, W³adimir Wojnowicz, Georgij W³adimow,
1 ß î÷åíü íå ëþáëþ îá ýòîì ãîâîðèòü
Áåñåäà Ãæåãîæà Ïøåáèíäû (ïîä ïñåâäîíèìîì
Ãåíðèõ Öèâèíñêèé) ñ Íàòàëüåé Ãîðáàíåâñêîé, Íîâàÿ Ïîëüøà 2009, ¹ 12, ñ. 81.
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Anatolij G³adilin, W³adimir Bukowski, Natalia Gorbaniewska2, êîòîðàÿ
ìíîãîêðàòíî âûñêàçûâàëàñü î ïîëüñêîì èññëåäîâàòåëå ðóññêîé ëèòåðàòóðû,
îáðàùàÿ âíèìàíèå íà åãî ðàçëè÷íûå êíèãè. Â ýìèãðàöèîííîì æóðíàëå
Êîíòèíåíò (1982, ¹ 32) íàïå÷àòàëà ðåöåíçèþ íà êíèãó Äðàâè÷à Pytanie
o Rosjê (1981), êîòîðàÿ, ñ÷èòàåò ïîýòåññà, íå ìîíîãðàôè÷åñêèé êóðñ ïî
ñîâðåìåííîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå, à ñáîðíèê ñòàòåé, íàïèñàííûõ â ðàçíîå
âðåìÿ, òåì íå ìåíåå çäåñü îõâà÷åíû ìíîãèå âàæíåéøèå àñïåêòû åå
íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ. Îñîáåííî âàæíî, ïîä÷åðêèâàåò Ãîðáàíåâñêàÿ, ÷òî
àâòîð â ñâîèõ ñòàòüÿõ äàåò ìàëîèçâåñòíûé ïîëüñêîìó ÷èòàòåëþ îáðàç ðóññêîé ëèòåðàòóðû è æóðíàëèñòèêè çà ïðåäåëàìè ÑÑÑÐ3.
Ïîçíàêîìèëàñü áóäóùàÿ ïîýòåññà ñ ïîëüñêèì ðóñèñòîì â 1963 ã. â Ëåíèíãðàäå è äàëà åìó çàïðåùåííîå â òî âðåìÿ Ðåêâèåì Àííû Àõìàòîâîé,
ðàñïðîñòðàíåíèåì êîòîðîãî, êàê âñïîìèíàåò, ÿ òîãäà ðüÿíî çàíèìàëàñü4.
Ãîðáàíåâñêàÿ ïîñòîÿííî ïîä÷åðêèâàåò çíà÷åíèå Äðàâè÷à äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû â Ïîëüøå, íî êàê ëèòåðàòóðîâåä îí áûë,
ñ÷èòàåò, âñå-òàêè íå áîëüøå ÷åì ïîïóëÿðèçàòîð. Êàêèõ-òî ãëóáîêèõ íîâûõ
èäåé ó íåãî íåò5.
Ïîýòåññà 1 ôåâðàëÿ 1986 ã. ïîñåëèëàñü â Ïàðèæå, ãäå ñòàëà àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àòü ñ æóðíàëîì Êîíòèíåíò è ãàçåòîé Ðóññêàÿ ìûñëü, ïå÷àòàÿ
òàì ñâîè ñòèõè, ïîëèòè÷åñêèå îáçîðû, ñòàòüè, ðåöåíçèè, ïîëåìèêó,
ïåðåâîäû, ÷àñòî ïðåäñòàâëÿÿ ïðîèñõîäÿùèå â Ïîëüøå ñîáûòèÿ è ôàêòû,
àêòóàëüíûå ïðîáëåìû, ðàçíîîáðàçíûå ïåðåìåíû è ñóùåñòâåííûå äëÿ
ñòðàíû âîïðîñû. Ãîðáàíåâñêàÿ çíàåò, ÷òî Ãåäðîéö, ×àïñêèé è ÃåðëèíãÃðóäçèíñêèé âõîäÿò â ðåäêîëëåãèþ, ÷òî òàì ìíîãî ïîëüñêèõ ìàòåðèàëîâ,
÷òî «Êîíòèíåíò» óæå ñîòðóäíè÷àåò ñ «Êóëüòóðîé»6 è ìå÷òàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Ãåäðîéöåì. Ïå÷àòàåò î÷åíü ìíîãî ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ
î Ïîëüøå è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ, ïîëîæåíèè ðàáî÷èõ
è ðàçíûõ ãîäîâùèíàõ, ïåðåâîäû êíèã, ñòèõîòâîðåíèé, ñòàòåé è ðàáîò
ïîëüñêèõ àâòîðîâ (íàïðèìåð, ñòàòüè ßíà Íîâàêà-Åçåðàíñêîãî). Íà îñíîâå
íåêîòîðûõ ìàòåðèàëîâ ñîçäàåò ñåðèþ ðàäèîïåðåäà÷ íà ðàäèî Ñâîáîäà
(íàïðèìåð, î ñîðîêàëåòèè Êàòûíè â 1980 ã.)7.
2

A. Wo³odko-Butkiewicz, Literatura rosyjska w wiadectwach polskich krytyków literackich,
[w:] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej, pod red. B. Stempczyñskiej i P. Fasta, Katowice 2000, ñ. 250251.
3 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Îòâåòû íà âîïðîñû î Ðîññèè, Íîâàÿ Ïîëüøà 2011, ¹ 3, ñ. 83.
4 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Êòî ñ êåì äðóæèò, Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 4, ñ. 14.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ñì. îá ýòîì: Íîâàÿ Ïîëüøà 2005, ¹ 3, ¹ 4; 2006, ¹ 4.
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Ãîðáàíåâñêàÿ âûñîêî öåíèò è ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì ãîâîðèò è ïèøåò
î æèçíè, âûñêàçûâàíèÿõ, ñóæäåíèÿõ è äåÿòåëüíîñòè Åæè Ãåäðîéöà,
ñ êîòîðûì ìíîãèå ãîäû ñîòðóäíè÷àëà è äðóæèëà. Ïîýòåññà î÷åíü âûñîêî
îöåíèâàåò ðîëü è çíà÷åíèå æóðíàëà Êóëüòóðà, ðåäàêòîðîì êîòîðîãî áûë
Ãåäðîéö, ìíîãîå äåëàÿ äëÿ ñáëèæåíèÿ íàöèé, îñîáåííî ðóññêèõ è ïîëÿêîâ,
à òàêæå åãî ñîòðóäíè÷åñòâî è ó÷àñòèå â ðåäêîëëåãèè ðóññêîãî ýìèãðàöèîííîãî æóðíàëà Êîíòèíåíò, â êîòîðîì îñîáåííî âûñîêî öåíèë
âîñòî÷íî-åâðîïåéñêèé ðàçäåë8. Áëàãîäàðÿ ýòîé ëè÷íîñòè pojawi³o siê coraz wiêcej ludzi  zarówno Polaków, jak i Rosjan  którzy siê przyjanili, widzieli w sobie nie tylko «innego», ale przede wszystkim bliniego. To siê dzia³o
i dzieje nadal w³anie dziêki Giedroyciowi i «Kulturze». A od pewnego czasu
tak¿e dziêki miesiêcznikowi «Íîâàÿ Ïîëüøà», pismu redagowanemu przez Jerzego Pomianowskiego, choæ jego pomys³odawc¹ by³ Giedroyæ9.
Íà ñìåðòü ïîëüñêîãî ýìèãðàíòà Ãîðáàíåâñêàÿ îòêëèêíóëàñü ñòèõîòâîðåíèÿìè, â êîòîðûõ âûðàæàåò ñâîþ áîëü, ñêîðáü, ñîæàëåíèå, íî
è íåîáõîäèìîñòü ïðîäîëæàòü è ââîäèòü â æèçíü åãî èäåè, ïîìûñëû, ìûñëè
î ñáëèæåíèè âñåõ íàðîäîâ, îñîáåííî ñîñåäåé.
Kto ¿yw, m³odzi, starcy
piesz¹, co si³ starczy,
by nie do¿yæ do koñca stulecia.
Ju¿ dosyæ, ju¿ pora,
ju¿ przykrzy siê poraæ
z ciemnociami, jak samotna wieca10.

Â Ïàðèæå Ãîðáàíåâñêàÿ ïîçíàêîìèëàñü òîæå ñ Âèêòîðîì Âîðîøèëüñêèì11, ñ êîòîðûì ñîòðóäíè÷àëà è äðóæèëà ìíîãèå ãîäû. Âñòðå÷àëàñü
òàì òàêæå ñ ×åñëàâîì Ìèëîøåì, êîòîðûé âñåãäà, çàâèäåâ ìåíÿ åùå
èçäàëåêà, çàãîâàðèâàë ñî ìíîé ïî-ðóññêè, õîòÿ ÿ èçî âñåõ ñèë ñòàðàëàñü
ãîâîðèòü ñ íèì ïî-ïîëüñêè12. Ìíîãèå ãîäû áûëà ñâÿçàíà ñ îïïîçèöèîííûìè ïîëüñêèìè êðóãàìè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ïðîäîëæàþùàÿñÿ
ïî ñåé äåíü äðóæáà ñî ìíîãèìè ïîëÿêàìè è äâà ñáîðíèêà ñòèõîâ,
âûïóùåííûõ â 1986 ã. ïàðèæñêèì èçäàòåëüñòâîì «Êîíòàêò», Ïåðåìåííàÿ
8 Ò. Ìàêñèìîâà, Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Êóëüòóðà  Êîíòèíåíò, Åæè Ãåäðîéö 
Âëàäèìèð Ìàêñèìîâ, Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 12, ñ. 82.
9 N. Gorbaniewska, Cz³owiek stulecia, Tygodnik Powszechny 2000, ¹ 39, ñ. 13.
10 N. Gorbaniewska, Dwa wiersze na mieræ Jerzego Giedroycia, Kultura (paryska) 2000,
¹ 10, ñ. 9.
11 Ñì. îá ýòîì: Íîâàÿ Ïîëüøà 2000, ¹ 9.
12 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Êòî ñ êåì , ñ. 16.
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îáëà÷íîñòü è Ãäå è êîãäà13; åå ìíîãîêðàòíûå ïîñåùåíèÿ íàøåé ñòðàíû
(âïåðâûå ïðèåõàëà â 1988 ã. íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Êðàêîâå) è ïîñòîÿííàÿ áåñêîìïðîìèññíàÿ áîðüáà çà ïðàâà
÷åëîâåêà, åñëè îíè ãäå-íèáóäü íàðóøàþòñÿ. Ãîðáàíåâñêàÿ õîðîøî çíàåò
ìíîãèõ ïîëüñêèõ äåÿòåëåé ïîëèòèêè è êóëüòóðû, èçâåñòíûõ ïîýòîâ
è ïðîçàèêîâ, ïåðåâîäèò èõ ïðîèçâåäåíèÿ. Íåêîòîðûì ïîñâÿùàåò ñâîè
ñòèõè. Ñðåäè íèõ íàõîäèòñÿ Àäàì Ìèõíèê, êîòîðîãî õîðîøî çíàåò è î÷åíü
óâàæàåò.
Ñëóøàé  è óñëûøèøü.
À ïîêà äî ñâèäàíüÿ, äî çàâòðà,
äî ïîðû æåëòåþùèõ ëèñòüåâ,
óâÿäàþùåãî àçàðòà14.

Ïîýòåññà ÷àñòî áûâàåò â Ïîëüøå, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî ìíîãèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïå÷àòàåò ñòèõè è ðàçëè÷íûå ïåðåâîäû, íàõîäèòñÿ ñðåäè
ðåäàêòîðîâ æóðíàëà Íîâàÿ Ïîëüøà, ãäå ïîìåùàåò ìíîãèå ñòàòüè,
ðåöåíçèè, çàìåòêè è âîñïîìèíàíèÿ. Â 1997 ã. ïðèñóòñòâîâàëà íà âñòðå÷å
ïîýòîâ Âîñòîêà è Çàïàäà. Przyby³a te¿ Natalia Gorbaniewska, îòìå÷àåò
ïîëüñêèé æóðíàëèñò, mieszkaj¹ca obecnie w Pary¿u rosyjska t³umaczka (prze³o¿y³a na rosyjski m.in. Traktat poetycki Mi³osza oraz Inny wiat HerlingaGrudziñskiego) w Polsce znana bardziej ze swej politycznej odwagi i dzia³alnoci na rzecz praw cz³owieka15.
Ïîëüøà äëÿ Ãîðáàíåâñêîé  ýòî kraj, którego kultura przyci¹ga³a ca³e
pokolenia mieszkañców ZSRR, dorastaj¹cych w latach 19501980 XX wieku16.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íàøà ñòðàíà ïîñòîÿííî ïîÿâëÿåòñÿ â ñòàòüÿõ,
âîñïîìèíàíèÿõ, ðàññêàçàõ î ðàçëè÷íûõ ïîëüñêèõ ïîýòàõ, ïðîçàèêàõ,
äåÿòåëÿõ êóëüòóðû, ïîëèòèêè, îáùåñòâåííîé æèçíè. Î÷åíü òåïëî ïèøåò
î Ãóñòàâå Ãåðëèíã-Ãðóäçèíñêîì, êîòîðûé äëÿ mnie, czytelnika i t³umacza,
a tak¿e dla nas Rosjan  pozostanie przede wszystkim autorem Innego wiata,
a tak ceniony przeze mnie Dziennik pisany noc¹ umieciæ musimy na drugim
planie. Inny wiat jest bowiem «martwym domem» totalitarnego XX wieku, jest
wiatem ujrzanym oczyma zeka [...]. Taki wiat ujrza³ zek  a zarazem pisarz [...].
13

Ï. Ìèíöåâ, Áëàãîäàðíîñòü. Ê 70-ëåòèþ Íàòàëüè Ãîðáàíåâñêîé, Íîâàÿ Ïîëüøà
2006, ¹ 5, ñ. 3.
14 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Ïåðåëåòàÿ ñíåæíóþ ãðàíèöó. Ñòèõè 19741978, Paris 1979, ñ. 76.
15 [tw], Spotkanie poetów Wschodu i Zachodu, Dekada Literacka 1997, ¹ 10/11, ñ. 5.
16 Czy stosunki polsko-rosyjskie mog¹ byæ dobre? (ankieta), Arcana 2005, ¹ 6465,
ñ. 71.
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Pisarz, przyjaciel, zek  tym wszystkim by³ jeden cz³owiek,  ïîä÷åðêèâàåò
â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ Ãîðáàíåâñêàÿ. Cz³owiek, którego g³os s³yszê i w tej
chwili, którego mimikê nadal widzê17.
Ìíîãèì ïîëÿêàì ïîñâÿùàåò ðóññêàÿ ïîýòåññà ñòèõè, â êîòîðûõ âûðàæàåò ñâîþ ïðèâÿçàííîñòü ê ïîëüñêîé ïîýçèè, ëèòåðàòóðå, ÿçûêó è êóëüòóðå,
ïðèçíàíèå è óâàæåíèå. Ñðåäè ðàçëè÷íûõ ïðîèçâåäåíèé íàõîäÿòñÿ ïîñâÿùåíèÿ ×åñëàâó Ìèëîøó (I wtedy pokocha³am te wiersze obce ) è Àíäæåþ
Âàéäå ïîñëå ïðîñìîòðà â Âàðøàâå åãî íîâåéøåãî ôèëüìà Êàòûíü,
ðåöåíçèþ êîòîðîãî ïîýòåññà ïîìåùàåò íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà Íîâàÿ
Ïîëüøà, ñ÷èòàÿ ÷òî film ten jest przede wszystkim o k³amstwie. Lecz tak¿e
o pamiêci!18. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Ïàðèæ Ãîðáàíåâñêàÿ ïèøåò î ôèëüìå
ñòèõîòâîðåíèå, êîòîðîå â ïåðåâîäå íà ïîëüñêèé ÿçûê ïîÿâëÿåòñÿ òîæå íà
ñòðàíèöàõ ýòîãî æóðíàëà.
Andrzejowi Wajdzie
M³yny Bo¿e miel¹ powoli,
lecz, Bogu dziêki,
zmiel¹ to wszystko. I los pozwoli
ze zmielonej mêki
zaczyniæ, ugnieæ nam ciasto pamiêci,
by wzesz³a dawno
nad widnokrêgiem, spod ziemi, pomiêdzy
¿ywymi  prawda19
(t³. Adam Pomorski)

Ãîðáàíåâñêàÿ ÷àñòî ïèøåò è ïîìåùàåò â êíèãàõ è æóðíàëàõ ðåöåíçèè
íà êíèãè ðàçíûõ ïîëüñêèõ èëè èíîñòðàííûõ àâòîðîâ, ïîñâÿùåííûõ
ïîëüñêîé ëèòåðàòóðå, êóëüòóðå, ïîëèòèêå èëè îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
à òàêæå ñâîè íàáëþäåíèÿ, âûñêàçûâàíèÿ è ñóæäåíèÿ î ðàçëè÷íûõ
ñîáûòèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ñîâðåìåííîé ïîëüñêîé êóëüòóðîé20. Ñðåäè íèõ
íàõîäÿòñÿ îòêëèêè íà êíèãè Ìèëîøà21; èíôîðìàöèè î íåèçâåñòíûõ òåêñòàõ
17

J. Jarzêbski, Ca³oæ i sens. Po mierci Gustawa Herlinga-Grudziñskiego, Tygodnik Powszechny 2000, ¹ 29, ñ. 79.
18 Zobaczone, przeczytane, Zeszyty Literackie 2007, ¹ 4, ñ. 173.
19 Ibidem, ñ. 175.
20 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Ïîëÿêè â Ïåòåðáóðãå èëè freefeduta, Íîâàÿ Ïîëüøà 2011, ¹ 4,
ñ. 6263; 2008, ¹ 2, ñ. 3133.
21 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Ëèòâà è Âèëüíþñ. Ìèëîø è Âåíöëîâà: Ïîëèëîã, Íîâàÿ Ïîëüøà
2012, ¹ 9, ñ. 3639.
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Ãåäðîéöà22; ñîîáùåíèÿ îá îòêðûòèè òåàòðàëüíîé ñòóäèè ïðè Èíñòèòóòå
èìåíè Åæè Ãðîòîâñêîãî âî Âðîöëàâå, êîòîðàÿ ñî âðåìåíåì ñòàíåò ìåñòîì
ìíîãèõ òåàòðàëüíûõ ñîáûòèé, íå ñâÿçàííûõ ñ åå äåÿòåëüíîñòüþ âïðÿìóþ:
òåàòðàëüíûõ ôåñòèâàëåé, ïîëüñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, ïðàêòè÷åñêèõ ñåìèíàðîâ, âûñòàâîê, ãàñòðîëüíûõ ñïåêòàêëåé
è êîíöåðòîâ23; çàìåòêè î ñìîëåíñêîé êàòàñòðîôå ñ ïîäáîðêîé ñòèõîâ,
íàïèñàííûõ ïîñëå ýòîé òðàãåäèè24.
Ïîýòåññà ìíîãîêðàòíî ïåðåâîäèò ôðàãìåíòû êíèã èçâåñòíûõ ïîëüñêèõ
ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ, ïèøåò âñòóïëåíèÿ è ïîÿñíåíèÿ, ñëîâà îò ïåðåâîä÷èêà, ââîäÿ ðóññêîãî ÷èòàòåëÿ â àòìîñôåðó ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîëüñêèõ
ñîáûòèé. Ïåðåâîäèò ôðàãìåíòû êíèã è ñòèõîòâîðåíèÿ Ìèëîøà25; Þçåôà
×àïñêîãî26 è ßíà Òâàðäîâñêîãî, ñîãëàøàÿñü ñ ìûñëüþ ïîëüñêîãî ïîýòà, ÷òî
íàñòîÿùàÿ òåðïèìîñòü òðåáóåò îò ÷åëîâåêà áëàãîðîäñòâà, îòâåòñòâåííîñòè, ÷åñòíîñòè, ïðàâäû27, êîòîðûõ òàê íå õâàòàåò â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ìíîãîêðàòíî îáðàùàëàñü ê òâîð÷åñòâó Ìèëîøà, ïåðåâîäÿ
è êîììåíòèðóÿ åãî ïðîèçâåäåíèÿ, ïîä÷åðêèâàÿ óâëå÷åíèå ïîëüñêîãî ïîýòà
ðóññêîé ïîýçèåé, êîòîðàÿ î÷åíü ñèëüíî âëèÿëà íà íåãî ñâîåé ìåëîäè÷íîñòüþ è ýìîöèîíàëüíîñòüþ. Mi³osz powtarza³, âñïîìèíàåò
Ãîðáàíåâñêàÿ, ¿e zawsze stara siê uwolniæ od wp³ywu poezji rosyjskiej, bo
strasznie wci¹ga melodi¹28.
Óâëåêøèñü ïîëüñêîé ëèòåðàòóðîé, â îñîáåííîñòè ïîýçèåé, Ãîðáàíåâñêàÿ ñòàëà åå ïåðåâîäèòü íà ðóññêèé ÿçûê, íà÷èíàÿ ñ èçâåñòíîãî
ñòèõîòâîðåíèÿ Êøèøòîôà Êàìèëÿ Áà÷èíñêîãî Äîæäè, êîòîðîå
â âåëèêîëåïíîì èñïîëíåíèè Ýâû Äåìàð÷èê äàâíî ñòàëî â Ïîëüøå
ïîïóëÿðíîé ïåñíåé. Ïåðåâîä÷èöà ñêðóïóëåçíî ñîõðàíÿåò ìåòð
è èíòîíàöèþ îðèãèíàëà, íî êàê áóäòî ïîïóòíî ïåðåíîñèò åãî â èíîå
èçìåðåíèå, ïðèäàâàÿ þíîøåñêèì íàèâíîñòÿì ïîýòè÷åñêîå âåëè÷èå29.

22 Íåèçâåñòíûé òåêñò Åæè Ãåäðîéöà? Ïóáëèêàöèÿ Í. Ãîðáàíåâñêîé, Íîâàÿ Ïîëüøà
2010, ¹ 3, ñ. 5759.
23 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Ñòóäèÿ Íà Ãðîáëå, Íîâàÿ Ïîëüøà 2010, ¹ 11, ñ. 61.
24 Íîâàÿ Ïîëüøà 2010, ¹ 4, ñ. 3742.
25 ×. Ìèëîø, Îïûò âîéíû. Ïåð. Í. Ãîðáàíåâñêîé, Íîâàÿ Ïîëüøà 2010, ¹ 1, ñ. 37;
Òîò æå. Ñòèõîòâîðåíèÿ. Ïåð. Í. Ãîðáàíåâñêîé, Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 4, ñ. 1618.
26 Þ. ×àïñêèé, Âûðâàííûå ñòðàíèöû. Ïåð. Í. Ãîðáàíåâñêîé, Íîâàÿ Ïîëüøà 2010, ¹ 9,
ñ. 6268.
27 ß. Òâàðäîâñêèé, Òåðïèìîñòü. Ïåð. Í. Ãîðáàíåâñêîé, Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 2,
ñ. 28.
28 Dusza przet³umaczona?, Wiê 2006, ¹ 11, ñ. 41.
29 À. Ïîìîðñêèé, Êàê ñëåäóåò äàòü âåùè  ñëîâî!, Íîâàÿ Ïîëüøà 2007, ¹ 6, ñ. 62.
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È äîæäü êîñîþ ïîëîñîþ,
êàê îñòðîé ïî ñåðäöó êîñîþ,
è òåíüþ ñêðûòû, òåíüþ ñìûòû...
À ÿ ñ ìîëüáîé, ñ ëþáîâüþ, ñ áîåì
âûéäó ê áåçäîííîìó èñòîêó,
ðóêè âîçäåâ ïî íåáî áîåí:
Êàê ïåñ ïîä õëûñò ïóñòûõ ïîáîåâ.
Íå óáèåííûé, íå ëþáèìûé,
íåñîâåðøåííûé, íåñåðüåçíûé...30

Ñ òåõ ïîð Ãîðáàíåâñêàÿ ïîñòîÿííî ïåðåâîäèò ïîëüñêèõ ïîýòîâ ðàçíûõ
ïîêîëåíèé è øêîë, ñîõðàíÿÿ âåðíîñòü ïîëüñêîé ëèòåðàòóðå è êóëüòóðå.
Ïîýòåññà ïðèáëèçèëà ðóññêîìó ÷èòàòåëþ ðàçëè÷íûå ïðèìåðû ïîëüñêîé
ëèðèêè, îò Íîðâèäà äî ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ, â òîì ÷èñëå Ìèëîøà
(â ïåðâóþ î÷åðåäü Ïîýòè÷åñêèé òðàêòàò), Ìàðèþ Ïàâëèêîâñêóþßñíîæåâñêóþ, Êøèøòîôà Êàìèëÿ Áà÷èíñêîãî, Àííó Êàìåíñêóþ, Çáèãíåâà
Õåðáåðòà, Âèêòîðà Âîðîøèëüñêîãî, Âèñëàâó Øèìáîðñêóþ, ßðîñëàâà
Ìàðåêà Ðûìêåâè÷à, Còàíèñëàâà Áàðàí÷àêà, Ðûøàðäà Êðûíèöêîãî, Òîìàøà
ßñòðóíà. Îíà ñóìåëà âëîæèòü â ýòè ïåðåâîäû ñîáñòâåííûé ëè÷íûé
è ïîýòè÷åñêèé îïûò, ïðåîáðàæàÿ ïîëüñêèå ïðîèçâåäåíèÿ â íåïîâòîðèìûå,
çà÷àñòóþ ìðà÷íûå è ñóðîâûå, íî âñåãäà âåëèêîëåïíûå ðóññêèå ñòèõè31.
Ñðåäè ìíîãèõ ïðîèçâåäåíèé Ìèëîøà Ãîðáàíåâñêàÿ ïåðåâåëà Áàëëàäó,
ïîñâÿùåííóþ Òàäåóøó Ãàéöû, ïîýòó-ðîâåñíèêó Áà÷èíñêîãî, êîòîðûé òîæå
ïîãèá â âàðøàâñêîì âîññòàíèè.
Ïîä çåìëåþ Ãàéöû, ïîä çåìëåþ,
Óæ íàâåêè äâàäöàòèäâóõëåòíèé.
È áåç ãëàç îí, è áåç ðóê, áåç ñåðäöà,
Íè çèìû íå çíàåò è íè ëåòà.
[...]
Ïîä çåìëåþ Ãàéöû  íå óçíàåò,
×òî Âàðøàâà áèòâó ïðîèãðàëà32.

Ïîýòåññà ìíîãîêðàòíî ïîä÷åðêèâàëà ñâîé ïîñòîÿííûé èíòåðåñ
ê ïîëüñêîé èñòîðèè, ê ïðîèñõîäÿùèì â íàøåé ñòðàíå ñîáûòèÿì, ÷èòàÿ âñå
î âîéíå è îêêóïàöèè â Ïîëüøå, ÷òî òîëüêî ïîïàäàëîñü ìíå â ðóêè. ×èòàëà
30
31
32

Ibidem, ñ. 63.
Ò. Âåíöëîâà, Èçáèðàòåëüíîå ñðåäñòâî, Íîâàÿ Ïîëüøà 2008, ¹ 11, ñ. 71.
À. Ïîìîðñêèé, op. cit., ñ. 63.
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Áîðîâñêîãî. Ìåíÿ î÷åíü èíòåðåñîâàë ýòîò ïåðèîä. ×èòàëà, êîíå÷íî,
ïîëüñêèå èçäàíèÿ... 33. Èçó÷àëà äîñòóïíûå êíèãè, äîêóìåíòàëüíûå
ñâèäåòåëüñòâà, î÷åðêè è ðàññêàçû îá îêêóïàöèè. È ñàìà îá ýòèõ âîåííûõ
ñîáûòèÿõ ïèñàëà34.
Ñðåäè ïîëüñêèõ ïîýòîâ, êîòîðûõ ïåðåâîäèëà è î êîòîðûõ ìíîãîêðàòíî
ïèñàëà è âûñêàçûâàëàñü, Ãîðáàíåâñêàÿ î÷åíü âûñîêî öåíèò ïîýòè÷åñêîå
òâîð÷åñòâî Íîðâèäà, êîòîðûì óâëåêàåòñÿ ìíîãèå óæå ãîäû, ñ÷èòàÿ, ÷òî
z ca³ej poezji polskiej XIX wieku najbli¿szy jest mi w³anie Norwid, mylê, ¿e
nie bêd¹c urodzona w ¿ywiole jêzyka polskiego, pewnych rzeczy nigdy nie bêdê
w stanie w jego twórczoci zrozumieæ. Nie bêdê w stanie, chocia¿ go czujê
i s³yszê35.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïîëó÷èâ ìíîãèå ïîëüñêèå íàãðàäû (íàïðèìåð,
ïðåìèþ èì. Åæè Ãåäðîéöà), çâàíèå honoris causa Ëþáëèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà â 2008 ã., ïîëüñêîå ãðàæäàíñòâî â 2005 ã., Ãîðáàíåâñêàÿ î÷åíü
àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ æóðíàëîì Íîâàÿ Ïîëüøà, ãäå â ëèöå Åæè
Ïîìÿíîâñêîãî ÿ íàøëà ïðîäîëæàòåëÿ òîé æå ñëàâíîé òðàäèöèè 36
Êóëüòóðû, Êîíòèíåíòà è Ðóññêîé ìûñëè è èõ èçâåñòíûõ ðåäàêòîðîâ
(Åæè Ãåäðîéö è Âëàäèìèð Ìàêñèìîâ). Ãîðáàíåâñêàÿ  ÷ëåí ðåäàêöèè
æóðíàëà, à åå çàìå÷àíèÿ, åå ñïîñîáû ïðîâåðêè äàò, èìåí, öèòàò  îáðàçåö
ñòàðàòåëüíîñòè è äîêàçàòåëüñòâî ãëóáîêèõ çíàíèé  ôèëîëîãè÷åñêèõ,
áèáëèîãðàôè÷åñêèõ, èñòîðè÷åñêèõ37. Æóðíàë èçäàåòñÿ ïðåæäå âñåãî äëÿ
ðóññêèõ ÷èòàòåëåé è ïîýòîìó Ãîðáàíåâñêàÿ î÷åíü ÷àñòî íà åãî ñòðàíèöàõ
ïîìåùàåò ïåðåâîäû ñòèõîòâîðåíèé ïîëüñêèõ àâòîðîâ, íà÷èíàÿ ñ Íîðâèäà,
ïîýòîâ âîåííûõ ëåò, ïîëüñêîé äåìîêðàòè÷åñêîé îïïîçèöèè âðåìåí ÏÍÐ,
Íîáåëåâñêèõ ëàóðåàòîâ äî ïðåäñòàâèòåëåé íîâåéøåé ïîýçèè38.
Òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ðóññêîé ïîýòåññîé, ÷òî æóðíàë «Íîâàÿ Ïîëüøà»
ñâîèìè ñåðüåçíûìè ìàòåðèàëàìè (ïîä÷àñ ñïîðíûìè) ðàñøèðÿåò íàøå
ïðåäñòàâëåíèå î ïîëüñêîé êóëüòóðå, îá èñòîðè÷åñêèõ ñëîæíûõ ðóññêîïîëüñêèõ îòíîøåíèÿõ, îñâîáîæäàÿ ýòè îòíîøåíèÿ îò òåíäåíöèîçíîñòè
âçàèìíûõ îáâèíåíèé39.
33
34

ß î÷åíü íå ëþáëþ , ñ. 81.
È. Ãîðáàíåâñêàÿ, Âåíîê ïîëåãøèì. Î äâàäöàòèëåòíèõ âàðøàâñêèõ ïîýòàõ, Íîâàÿ
Ïîëüøà 2005, ¹ 11.
35 Dusza..., ñ. 46.
36 Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Êòî ñ êåì , ñ. 16.
37 Å. Ïîìÿíîâñêèé, Ïîýòåññà Ãîðáàíåâñêàÿ çàñëóæèâàåò ó÷åíîãî çâàíèÿ, Íîâàÿ
Ïîëüøà 2008, ¹ 11, ñ. 65.
38 Ñì. ì. äð.: Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 2, ¹ 3, ¹ 4, ¹ 9; 2007, ¹ 2, ¹ 5, ¹ 6, ¹ 11;
2008, ¹ 4, ¹ 9; 2009, ¹ 2, ¹ 4; 2010, ¹ 1, ¹ 4.
39 Íîâàÿ Ïîëüøà 2008, ¹ 10, ñ. 84.
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Î ãëóáîêèõ ñâÿçÿõ ñ ïîëüñêîé êóëüòóðîé è ëèòåðàòóðîé ñâèäåòåëüñòâóeò è îðèãèíàëüíàÿ ïîýçèÿ Ãîðáàíåâñêîé, êîòîðàÿ áëèçêà è ðîäñòâåííà
ïðîèçâåäåíèÿì ïîëüñêîãî ïîñëåâîåííîãî ïîêîëåíèÿ. Â íåé ìîæíî
ðàñïîçíàòü ïîëüñêóþ ðûöàðñêóþ ýòèêó...40. Îíà âñþ æèçíü ñîõðàíÿëà
âåðíîñòü ïîëüñêîé ëèòåðàòóðå. Â ýòîì îíà ïîõîæà íà ìíîãèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ñâîåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå ó÷èëîñü ó ïîëÿêîâ, êàê
ñðàæàòüñÿ «çà âàøó è íàøó ñâîáîäó»41.
Â îæèäàíèè êîíöà
íå òîëïèòåñü íà ïîðîãå.
Âñåì äîñòàíóòñÿ ÷åðòîãè
â äîìå íàøåãî Îòöà.
Íå äûøè â ÷óæîå òåìÿ
ñâåæåé ñòðóæêîé è ñìîëîé.
Çà íàäûøàííîþ ìãëîé
åñòü è ìåñòî, åñòü è âðåìÿ.
[...]
Íå òîëïèòåñü çà ÷åðòîþ,
íå òîìèòåñü íåìîòîþ,
â äîìå íàøåãî Îòöà
ïåñíè íå êîí÷àþòñÿ42.
Streszczenie
Polska w ¿yciu i twórczoci Natalii Gorbaniewskiej
W tekcie przedstawione zosta³y ró¿norodne formy powi¹zañ rosyjskiej poetki Natalii Gorbaniewskiej z polsk¹ kultur¹ i literatur¹, dzia³aczami politycznymi i spo³ecznymi, redakcjami czasopism na emigracji i w Polsce. Zwrócono równie¿ uwagê na t³umaczenia Gorbaniewskiej polskich
poetów ró¿nych pokoleñ na jêzyk rosyjski.
S³owa kluczowe: rosyjska poetka, powi¹zania z polsk¹ kultur¹ i literatur¹, t³umaczenia polskich
poetów, praca w redakcjach czasopism.

40
41
42

Ò. Âåíöëîâà, op. cit., ñ. 70.
Ibidem.
Í. Ãîðáàíåâñêàÿ, Ñòèõîòâîðåíèÿ, Íîâàÿ Ïîëüøà 2006, ¹ 4, ñ. 7.
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Summary
Poland in Natalya Gorbanevskayas life and literary output
In the text presented were various forms of the Russian poetess Natalya Gorbanevskayas
connections with Polish culture and literature, political and civil right activists, editorial boards
of magazines in emigration and in Poland. Attention was also paid to Gorbanevskayas translations
of Polish poets representing various age groups into the Russian language.
Key words: Russian poetess, connections with Polish culture and literature, translations of Polish
poets output, work in editorial boards of magazines.
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Obraz emigracji rosyjskiej
w twórczoci W³adimira Maksimowa
W³adimir Maksimow  wybitny dysydent z pokolenia szestidiesiatników,
autor g³onej w swoim czasie powieci Siedem dni tworzenia, za³o¿yciel i redaktor emigracyjnego pisma Kontynent  w swojej prozie, publicystyce, dramaturgii niema³o miejsca powiêci³ nie³atwej egzystencji rosyjskich emigrantów na
obczynie. Pisarza interesowa³a emigracja jako zjawisko; w swojej twórczoci,
a tak¿e w licznych wywiadach z charakterystyczn¹ dla siebie otwartoci¹ i bezkompromisowoci¹ ukaza³ wewnêtrzne problemy rodowiska rosyjskich emigrantów, zastanawia³ siê nad postaw¹ i pos³annictwem rosyjskiego dysydenta
oraz nad tym, jak jest on postrzegany na Zachodzie. Niniejszy artyku³ stanowi
próbê prezentacji obrazu emigracji rosyjskiej widzianej przez pryzmat osobistych dowiadczeñ, obserwacji i przemyleñ W³adimira Maksimowa.
Problemy Maksimowa z w³adz¹ sowieck¹ rozpoczê³y siê w 1964 r., kiedy to
próbowa³ wydaæ trzeci¹ czêæ Siedmiu dni tworzenia pod tytu³em Dziedziniec
porodku nieba. Decyduj¹cy zwrot w karierze literackiej póniejszego dysydenta
mia³ miejsce we wrzeniu 1973 r.  wykluczono go wówczas ze Zwi¹zku Pisarzy
Sowieckich za opublikowanie w drugim obiegu powieci Siedem dni tworzenia.
Za ród³o ataku nale¿y uznaæ tematykê utworu, czyli ostr¹ krytykê sowieckiej
rzeczywistoci, a tak¿e jego chrzecijañsk¹ wymowê. Powieæ ta najpierw ukaza³a siê w samizdacie, potem zosta³a wydana na Zachodzie i przet³umaczona na
wiele jêzyków. W 1974 r. w³adze sowieckie podjê³y decyzjê o przymusowym
wydaleniu jej autora poza granice ZSRR. Trzeba podkreliæ, ¿e emigracja zosta³a Maksimowowi narzucona, wyjazd z ojczyzny by³ dla niego przymusow¹
ucieczk¹ przed represjami i domem wariatów. Kolejny etap swojego ¿ycia jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli trzeciej fali emigracji rozpocz¹³ w lutym
1974 r. w Pary¿u.
Na obczynie W³adimir Maksimow czu³ siê wyalienowany. Czêsto mówi³
o trudach emigracji, podkrela³ wewnêtrzne sk³ócenie oraz atmosferê zawici
i wzajemnych niechêci, jaka panowa³a w rodowisku:
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Ýìèãðàöèÿ  îõ, êàêîé êëóáîê. Ïðåòåíçèé, àìáèöèé, îáèä, ñ÷åòîâ âñåõ êî
âñåì, êàæäîãî ê êàæäîìó. Ìàëî, ÷òî ëè òàêîãî: ñâîáîäà  ýòî, êîãäà ìåíÿ
ïå÷àòàþò, ýòî êîãäà ìåíÿ ïîíèìàþò, ìåíÿ çàìå÷àþò, ìåíÿ ñëóøàþò, ìåíÿ,
ìåíÿ, ìåíÿ...1

B³êdem by³oby jednak s¹dziæ, ¿e W³adimir Maksimow szczególnie niekorzystnie ocenia³ rosyjskie rodowisko emigracyjne. W jednym z wywiadów, którego udzieli³, stara³ siê wyjaniæ przyczyny specyficznej atmosfery, jaka panuje
w spo³ecznociach emigracyjnych:
Ðåäàêòèðóÿ Êîíòèíåíò, ãäå ïå÷àòàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ýìèãðàöèé è íå
òîëüêî ýìèãðàöèé, íî è îïïîçèöèé èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû, è òåïåðü ñîçäàâ
Èíòåðíàöèîíàë Ñîïðîòèâëåíèÿ, êóäà âõîäèò âñÿ ðàñöâåòêà ïîëèòè÷åñêîé
ýìèãðàöèè (íå òîëüêî Âîñòî÷íîé Åâðîïû, à è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Àôðèêè),
 òàê âîò, ïîñëå âñåãî ýòîãî ÿ âàì äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî ïîëîæåíèå â ðóññêîé
ýìèãðàöèè íàìíîãî ëó÷øå. Ðóññêàÿ ýìèãðàöèÿ  íà âèäó, çà íåé âñå ñëåäÿò...
Îíà êàê áû ïîä êîëïàêîì, îíà íàèáîëåå ÿðêàÿ è ïîòîì ïðåäñòàâëÿåò òàêóþ
ñòðàíó, îò êîòîðîé ñåé÷àñ, ìîæåò áûòü, çàâèñÿò ñóäüáû áóäóùåãî,
öèâèëèçàöèè. À â îáùåì, âåçäå îäíî è òî æå. Âèäèìî, ýìèãðàöèÿ  ýòî òàêîå
ýêñòðåìàëüíîå ñîñòîÿíèå, êîãäà ÷åëîâåê òåðÿåò êîíòðîëü íàä ñîáîé. Âî-ïåðâûõ, ñîöèàëüíî ýòî î÷åíü òÿæåëàÿ àäàïòàöèÿ. Âèäèòå, äâà-òðè ÷åëîâåêà
ìîãóò åùå áîëåå èëè ìåíåå æèòü ëèòåðàòóðîé, îñòàëüíûå âûíóæäåíû
ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ, èñêàòü ãäå-òî êóñîê õëåáà. Ýòî âûçûâàåò òåìíûå
èíñòèíêòû â ÷åëîâåêå, ñîçäàåòñÿ êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ, íî îíà åùå è î÷åíü
óìåëî ïîäîãðåâàåòñÿ2.

Pomimo wieloletniego pobytu we Francji, W³adimir Maksimow nigdy
w pe³ni nie odnalaz³ siê w nowych warunkach. Bardzo têskni³ za krajem, ¿ywo
interesowa³ siê jego losem, problemami. Dowodem jest nastêpuj¹ca wypowied:
È ÿ âåñü òàì... Ìîæåò, ýòî ïëîõî, íî ÿ âåñü òàì [...] È âñå ïîìíþ, âñåõ
ïîìíþ...3. W utworze publicystycznym Saga o sadze, bêd¹cym komentarzem
do g³onej i kontrowersyjnej Sagi o nosoro¿cach napisa³:
Ìû íå â èçãíàíèè,  ñêàçàëà áîëüøàÿ ðóññêàÿ ïîýòåññà,  ìû â ïîñëàíèè.
Îò òîãî, êàê ïîíèìàåò êàæäûé èç íàñ ýòî ñàìîå ïîñëàíèå, è âûÿâëÿþòñÿ
ïîçèöèè ñòîðîí4 .

1
2
3
4

Â.
Ä.
Â.
Â.

Èâåðíè, Òðåâîãà, Êîíòèíåíò 1980, nr 25, s. 392.
Ãëýä, Áåñåäû â èçãíàíèè, Ìîñêâà 1991, s. 258.
Èâåðíè, op. cit., s. 403.
Ìàêñèìîâ, Ñàãà î ñàãå, [w:] Ïóáëèöèñòèêà, Ìîñêâà 1993, s. 37.

Obraz emigracji rosyjskiej w twórczoci W³adimira Maksimowa

157

Pisarz pobyt na emigracji traktowa³ jako misjê, ca³e swoje ¿ycie podporz¹dkowa³ sprawom ojczynianym. Czêsto wyobra¿a³ sobie powrót do kraju:
Áåç êîíöà ïðåäñòàâëÿþ ñåáå âîçâðàùåíèå. Â äåòàëÿõ, â ïîäðîáíîñòÿõ. Ýòî
ñòàëî íåêèì ñàìîåäèíñòâîì5.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e tylko zewnêtrznie pozostawa³ na obczynie, albowiem niemal wszystkie jego myli i dzia³ania podporz¹dkowane by³y ojczynie.
W wywiadzie opublikowanym w Kontynencie w 1980 r. powiedzia³:
[...] ýìèãðàíòîì ÿ ñåáÿ íèêàê íå ÷óâñòâóþ. Êî ìíå ÷àñòî ïðèõîäÿò ëþäè,
ïðèåõàâøèå èç Ìîñêâû â òóðèñòè÷åñêóþ ïîåçäêó èëè â êîìàíäèðîâêó,
ðàçãîâàðèâàåì ìû, áûâàåò, íî÷è íàïðîëåò, è ðàçãîâîðû âñå òå æå, ÷òî áûëè
â Ìîñêâå, è ÿ íèêàêîé ðàçíèöû ìåæäó ñîáîé è èìè íå ÷óâñòâóþ. Ïðîñòî
æèâåì â ðàçíûõ ãîðîäàõ, ïî ðàçíûì àäðåñàì6.

Obraca³ siê g³ównie wród rodaków, a jedynym jêzykiem, za pomoc¹ którego wyra¿a³ myli, pozosta³ jêzyk rosyjski. Podczas kilkunastoletniego pobytu we
Francji nie nauczy³ siê jêzyka francuskiego, bo jak twierdzi³: Íàäîáíîñòè íå
áûëî. Â îñíîâíîì ÿ îáùàëñÿ òîëüêî ñ ðóññêèìè7.
Wyrazem szczególnego rozumienia przez W³adimira Maksimowa pos³annictwa rosyjskiego emigranta by³o powstanie nowego emigracyjnego pisma  kwartalnika Kontynent. Od pierwszych chwil pobytu na emigracji pisarz stara³ siê
zrealizowaæ swój g³ówny cel  za³o¿yæ czasopismo, które odró¿nia³oby siê od
innych tym, ¿e skupia³oby wokó³ siebie przedstawicieli wszystkich krajów dotkniêtych totalitaryzmem. Determinacja oraz charakterystyczna dlañ niezale¿noæ i indywidualizm s¹dów pomog³y mu w zaistnieniu najukochañszego dziecka  kwartalnika Kontynent, redagowanego przez pisarza w latach 19741992.
Sponsorem kwartalnika zosta³ Axel Springer, niemiecki potentat prasowy. Zobowi¹za³ siê on do utrzymywania pisma do koñca swojego ¿ycia. Zadecydowa³
o tym przypadek. Pewnego razu Maksimow pozwoli³ sobie na ostr¹ krytykê
i podwa¿anie programu polityki wschodniej niemieckiego kanclerza Willego
Brandta, co bardzo przypad³o do gustu Springerowi. Tak wiêc sympatia potentata prasowego prze³o¿y³a siê na realn¹. Lucjan Suchanek zauwa¿y³, ¿e pojawienie
siê Kontynentu by³o: Niezwyk³ej wagi wydarzeniem w ¿yciu trzeciej fali
5
6
7

Â. Èâåðíè, op. cit., s. 415416.
Ibidem, s. 416.
Ï. Àëåøêèí, Êàêèì ÿ åãî çíàë, Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ 1996, nr 13, s. 7.
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emigracji8 . Jak napisa³ Andrzej Drawicz: W numerze pierwszym program
pisma sformu³owano w czterech punktach: idealizm religijny, antytotalitaryzm,
demokratyzm, bezpartyjnoæ. Z biegiem czasu nacisk k³adziony na punkt pierwszy jakby os³ab³ i pismo dba o zachowanie mo¿liwie szerokiej formu³y. Cechuje
je równie¿ konsekwentny i dobrze wyargumentowany antykomunizm i zdecydowana niechêæ do marksofilskich flirtów i umizgów, modnych przez pewien czas
wród zachodniej inteligencji9. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nonkonformista Maksimow publikowa³ na ³amach pisma swych oponentów, a nawet wrogów, pod
warunkiem jednak, ¿e prezentowane przez nich pogl¹dy dalekie by³y od nacjonalizmu, szowinizmu, nie godzi³y w Rosjê i naród rosyjski.
Kiedy po mierci sponsora Axela Springera pismo przesta³o istnieæ, redaktor postanowi³ przekazaæ tytu³ kwartalnika przyjacio³om w Moskwie. Tak oto
ocenia³ i podsumowywa³ pozycjê, rolê, jak¹ odegra³ Kontynent oraz postrzega³ jego przysz³oæ W³adimir Maksimow:
Êîíòèíåíò ïîëó÷èë âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü. Ýòî åäèíñòâåííîå
ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèå òðåòüåé âîëíû ýìèãðàöèè, êîòîðîå âõîäèò âî âñå
óíèâåðñàëüíûå ýíöèêëîïåäèè ìèðà. Íå ëèòåðàòóðíûå, çàìåòüòå, à èìåííî
óíèâåðñàëüíûå. Äóìàþ, ÷òî Êîíòèíåíò â Ðîññèè åùå íàéäåò ñåáÿ10.

Nowa wersja czasopisma okaza³a siê kontynuacj¹ za³o¿eñ programowych
okrelonych przez Maksimowa, którego nastêpc¹ zosta³ Igor Winogradow.
W³adimir Maksimow, podobnie jak Aleksander So³¿enicyn, nie wierzy³
w socjalizm z ludzk¹ twarz¹, przeciwstawia³ siê absurdom systemu totalitarnego. Wed³ug niego komunizm oznacza³ negacjê wiata uniwersalnych, chrzecijañskich wartoci, w którym powinien zamykaæ siê sens ¿ycia jednostek, spo³eczeñstw, cywilizacji. Co interesuj¹ce, dla obu rosyjskich dysydentów z³em by³a
nie tylko fa³szywa radziecka utopia, ale równie¿ konsumpcyjny, zamkniêty na
drugiego cz³owieka i system wy¿szych wartoci kapitalizm. Maksimow po kilkunastu latach przebywania na Zachodzie udzieli³ w Polsce wywiadu, którego
sens zosta³ ujêty przez Jadwigê Szymak-Rejferow¹ nastêpuj¹co: spo³eczeñstwo
tamtejsze cechuje coraz wiêksza obojêtnoæ, mylowy bezw³ad, utrata zainteresowania wysok¹ kultur¹. W demokratycznym spo³eczeñstwie cz³owieka mo¿na
zniszczyæ równie¿ przy pomocy demokracji. W³aciwie zachodni¹ demokracjê
8 L. Suchanek, Literatura jest tam, gdzie znajduj¹ siê pisarze rosyjscy, [w:] Emigracja
i samizdat. Szkic o wspó³czesnej prozie rosyjskiej, Kraków 1993, s. 18.
9 A. Drawicz, Spór o Rosjê, Warszawa 1992, s. 82.
10 Þ. Ðÿáèíèí, Ëèòåðàòóðà, òàì, ãäå åñòü áîëü, Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà 1994, nr 10,
s. 16.
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Maksimow identyfikuje z socjalistycznym modelem, zgubnym dla osobowoci
ludzkiej, powiada te¿, ¿e Szwecja przera¿a go tak samo jak by³y ZSRR, ¿e
cz³owieka mo¿na zniszczyæ zarówno w gu³agu, jak i w supermarkecie. Przypominaj¹c ludow¹ maksymê «Nie bój siê gor¹cego, nie bój siê zimnego, bój siê
ciep³ego», pisarz twierdzi, ¿e socjalistyczny model opiekuñczy to w³anie owo
zgubne ciep³o. Podobnie jak w wielu dotychczasowych wypowiedziach, Maksimow powtarza, ¿e jego antykomunizm ma religijny, a nie polityczny charakter11.
Rozczarowanie zachodnim rajem, a tak¿e cienie emigracyjnej rzeczywistoci sk³oni³y W³adimira Maksimowa do napisania s³ynnej, bo wywo³uj¹cej
liczne kontrowersje Sagi o nosoro¿cach. Za inspiracjê do napisania tego publicystycznego pamfletu pos³u¿y³a pisarzowi sztuka Nosoro¿ec autorstwa Eugenea
Ionesco. Bohaterowie  nosoro¿ce z Maksimowowskiej sagi  to rosyjscy
i zachodni intelektualici, artyci, pisarze o lewicowych sympatiach. Jak zauwa¿y³a Katarzyna Duda: Gruboskórne nosoro¿ce to alegoria hermetycznie zamkniêtych w swych ciasnych horyzontach mylowych ludzi, niewykazuj¹cych
woli otwarcia siê na Prawdê, niepotrafi¹cych wyci¹gn¹æ wniosków z dowiadczenia narodów, które stara³y siê wcielaæ w ¿ycie komunizm12. W³aciwie
przez ca³y czas swojego pobytu na emigracji Maksimow walczy³ z powszechnymi na Zachodzie mitami o utopii socjalistycznego raju i szczêliwoci jego
mieszkañców. W Sadze o nosoro¿cach ostrze satyry dotknê³o nie tylko naiwnych, niedowiadczonych przez realia komunizmu zachodnich intelektualistów,
lecz tak¿e przedstawicieli emigracji rosyjskiej. Jednym z nich jest by³y bia³y
genera³, który:
[...] ïîä ñòàðîñòü â ýìèãðàíòñêîì ïðîçÿáàíèè ñòàë èñòåêàòü îõðàíèòåëüíûì
ïàòðèîòèçìîì. Ñ àòòàøå èç ñîâåòñêîãî ïîñîëüñòâà âîäîé íå ðàçîëüåøü, òàê
ñêàçàòü, äâà ñòîëïà âåëèêîé äåðæàâû, íå ìûòüåì òàê êàòàíüåì, ñáûëàñü
ãîëóáàÿ ìå÷òà: ïîë-Åâðîïû ïîä ñàïîãîì ó Ðîññèè, çíàé íàøèõ!13

Inny emigrant rosyjski ukazany w krzywym zwierciadle przez redaktora
Kontynentu to:

11

s. 17.

12
13

J. Szymak-Rejferowa, Spotkanie z W³adimirem Maksimowem, Literatura 1993, nr 4(10),
K. Duda, Wiara i naród. Twórczoæ W³adimira Maksimowa, Kraków 2001, s. 200.
Â. Ìàêñèìîâ, Ñàãà î ñàãå..., s. 22.
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Òðèáóí. Ãîðëàí. Ãëàâàðü. ×òî õîòèòå. Ñòèõàìè áóêâàëüíî èñïðàæíÿåòñÿ.
Êèïèò áëàãîðîäíûì âîçìóùåíèåì. Ðàçîáëà÷àåò. Êëåéìèò. Êîãî? Êîãî óãîäíî,
êðîìå ñîáñòâåííûõ íîñîðîãîâ â øòàòñêîì. ×òî? ×òî óãîäíî, êðîìå
ëþäîåäñòâà â ñîáñòâåííîé ñòðàíå [...]  Ïðîõîäèò ìîÿ ñëàâà, êàê âîäà ñêâîçü
ïàëüöû,  æàëóåòñÿ, áîëåçíûé, ïðèÿòåëþ, ïðîïèâàÿ â ëîíäîíñêîì êàáàêå
ãîíîðàð çà íåäàâíåå èçîáëè÷åíèå ÿçâ êàïèòàëèçìà [...]14.

Wymienieni rosyjscy emigranci z Maksimowowskiej Sagi symbolizuj¹ postawy konformistyczne, cechuje ich brak ideowoci i krêgos³upa moralnego. Nie
maj¹ poczucia misji, nie walcz¹ o Prawdê i Sprawiedliwoæ, nie dezawuuj¹
mitów komunizmu. Przeciwnie, fakt, ¿e s¹ rosyjskimi emigrantami, traktuj¹ jako
atut do jak najwygodniejszego urz¹dzenia siê na Zachodzie:
Òåïåðü íå ðåäêîñòü, êîãäà î÷åðåäíîé ýìèãðàíòñêèé âîÿæåð ïîñëåäíåãî
ïðèçûâà ïðåæäå, ÷åì äàòü êîìó-ëèáî èíòåðâüþ î ïîëèòçàêëþ÷åííûõ èëè
ïðàâàõ ÷åëîâåêà, çàëîæèâ íîæêó íà íîæêó, äåëîâèòî çàÿâëÿåò: Äåíüãè íà
áî÷êó!. È ñòûäíî, è ãîðüêî è ïàêîñòíî îò âñåãî ýòîãî íà äóøå äî
íåâîçìîæíîñòè15.

Nie mo¿e zatem dziwiæ niesmak i oburzenie, jakie u tego cz³owieka zasad,
który ca³e swoje emigracyjne ¿ycie powiêci³ obronie takich wartoci, jak:
Prawda, Wolnoæ, Sprawiedliwoæ, Wiara, Ojczyzna, wywo³ywa³y podobne postawy. Jak trafnie zauwa¿y³a Katarzyna Duda: Saga o nosoro¿cach mog³aby
zabrzmieæ jako dramat samotnoci, gdyby nie stoj¹cy obok autora na owej zaludnionej pustyni «Josif Brodski, Wo³odia Bukowski, Natasza Gorbaniewska,
Emma Kor¿awin, Erik Nieizwiestny, Wika Niekrasow» (Saga o nosoro¿cach,
s. 26)16. Po opublikowaniu Sagi zarzucano redaktorowi Kontynentu chamstwo, rusofobiê, brak tolerancji. Niewielu odczyta³o w³aciwy przekaz tego pamfletu i stara³o siê zrozumieæ intencje autora.
W artykule Î äèññèäåíòñòâå âîîáùå W³adimir Maksimow wyrazi³ myl,
¿e idee rosyjskiego ruchu dysydenckiego wpisuj¹ siê w wielowiekowe tradycje
rosyjskiej inteligencji, której duchowy fundament stanowi³a wiara i uniwersalne
wartoci. Reakcj¹ na naruszenie tych¿e wartoci by³ zawsze sprzeciw rosyjskiej
inteligencji. Autor Sagi o nosoro¿cach napisa³:

14
15
16

Ibidem, s. 2223.
Ibidem, s. 26.
K. Duda, op. cit., s. 206.
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Ýòîò ôóíäàìåíòàëüíûé ñèìâîë âåðû çàëîæåí â îñíîâå ëó÷øåé ðóññêîé
ëèòåðàòóðû è îáùåñòâåííîé ìûñëè îò Ïóøêèíà, Ãîãîëÿ, Òîëñòîãî,
Äîñòîåâñêîãî äî Ñîëîâüåâà, îòöà Ñåðãåÿ Áóëãàêîâà, Ëîññêîãî è Áàõòèíà17.

Odejcie od tradycyjnych wartoci, zdaniem pisarza, spowodowa³o moralny
upadek. Nastêpstwem tego okaza³ siê system totalitarny i jego zgubne skutki
(autor wymienia gu³ag, miliony ofiar, duchowe i materialne zubo¿enie spo³eczeñstwa)18. St¹d, jak dalej zauwa¿y³ rosyjski dysydent:
Öåëü íàøåãî äèññèäåíñòâà íå â çàâîåâàíèè ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè,
à â èçìåíåíèè íðàâñòâåííîé àòìîñôåðû âíóðòðè îáùåñòâà, êîòîðîå,
ðàçóìååòñÿ, â ñëó÷àå óñïåõà, ñìîæåò ñàìî ïî ñåáå ïðèâåñòè ê èçìåíåíèþ åãî
ïîëèòè÷åñêîé ñòðóêòóðû. È â ýòîì, íà ìîé âçãëÿä, êîðåííîå îòëè÷èå íàøåãî
Ñîïðîòèâëåíèÿ îò ëåâîé è ïðàâîé îïïîçèöèè íà Çàïàäå. Íåäàðîì Âëàäèìèð
Áóêîâñêèé èñ÷åðïûâàþùå îïðåäåëèë êðåäî ðóññêîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî
äâèæåíèÿ: Ìû íå èç ëåâîãî, ìû íå èç ïðàâîãî ëàãåðÿ, ìû  èç êîíöëàãåðÿ19.

W przytoczonym fragmencie W³adimir Maksimow wyranie okrela, na
czym powinna polegaæ misja rosyjskiego dysydenta-emigranta (jak wiadomo,
wiêkszoæ dysydentów zosta³o zmuszonych do emigracji). Uwa¿a, ¿e prawdziwe
(nie zmierzaj¹ce wy³¹cznie do orwellowskiej zamiany miejsc) rewolucje dokonuj¹ siê w ludzkim wnêtrzu, a zatem najwa¿niejszym zadaniem jest uwiadomienie
rosyjskiemu spo³eczeñstwu jego opartej na wierze prawos³awnej tradycji, obudzenie
w pojedynczych ludziach pragnienia powrotu do sprawdzonych, uniwersalnych wartoci. Maksimow w dysydentach-emigrantach widzia³ spadkobierców duchowego
dziedzictwa rosyjskiej inteligencji, a zarazem swoich nastêpców  wyra¿aj¹cych
sprzeciw wobec zniewolenia, przemocy, niesprawiedliwoci itp.
W Öåíå íàøåãî èçãíàíèÿ Maksimow wyjani³, ¿e emigracji rosyjskiej nie
da siê porównaæ z ¿adn¹ inn¹. Na pytanie dziennikarza o to, czym ró¿ni siê
emigracja amerykañskich pisarzy lat 20. w Pary¿u od trzeciej fali rosyjskiej
emigracji, odpowiedzia³: [...] òåì æå, ÷åì ïóòåøåñòâèå îòëè÷àåòñÿ îò
áåãñòâà20. Wed³ug autora Sagi o nosoro¿cach, nie mo¿na porównywaæ przedstawicieli emigracji zachodnich z emigrantami rosyjskimi, poniewa¿ nie zostali
oni, tak jak emigranci rosyjscy, wyrwani z korzeniami ze swojej wielowiekowej
cywilizacji, kultury. Ta specyficzna sytuacja rosyjskich emigrantów t³umaczy
ich problemy z adaptacj¹, nostalgiê i nieustanne zwracanie siê ku przesz³oci:
17
18
19
20

Â. Ìàêñèìîâ, Î äèññèäåíòñòâå âîîáùå, [w:] Ïóáëèöèñòèêà..., s. 113.
Ibidem.
Ibidem, s. 113114.
Â. Ìàêñèìîâ, Öåíà íàøåãî èçãíàíèÿ, [w:] Ïóáëèöèñòèêà..., s. 148.
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Ìû æå  äåòè Ðîññèè, ñëåïåííûå èç âîñòî÷íîãî òåñòà, ëèøü âçîøåäøåãî íà
çàïàäíûõ äðîææàõ, çà÷àñòóþ ñàìè òîãî íå ñîçíàâàÿ, âûâîçèì îòòóäà, âìåñòå
ñ ñàìèìè ñîáîþ, ñâîè èíäèâèäóàëüíûå îñòðîâà ñîáñòâåííîé ðîäèíû
è ïðîäîëæàåì çäåñü æèòü íà ýòèõ îñòðîâàõ, íå ñëèâàÿñü ñ îêðóæàþùèì íàñ
ìèðîì. Ìû æèâåì ïàìÿòüþ, à ïàìÿòüþ íåëüçÿ æèòü äî áåñêîíå÷íîñòè21.

W wietle powy¿szego emigranci rosyjscy nie asymiluj¹ siê do nowych
warunków na obczynie, lecz niejako przenosz¹ swoj¹ ojczyznê na obcy
grunt, wspó³tworz¹c swoisty rosyjski archipelag.
W artykule Öåía íàøåãî èçãíàíèÿ W³adimir Maksimow wyrazi³ pogl¹d, ¿e
pobyt na emigracji, specyficzna sytuacja, w jakiej dysydenci rosyjscy znaleli
siê nie z w³asnej woli, jest dla nich pewnego rodzaju testem postaw i wyborów
¿yciowych. Wielu sporód tych, którzy w ojczynie zawodowo zajmowali siê
literatur¹, na emigracji porzuci³o twórczoæ na rzecz innych, czêsto bardziej
dochodowych zajêæ:
Ñëåäîâàòåëüíî, ëèòåðàòóðà äëÿ íèõ áûëà íå ïðèçâàíèåì, à ëèøü íàèáîëåå
äîñòóïíîé èì ôîðìîé ñîöèàëüíîãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ â óñëîâèÿõ
òîòàëèòàðíîãî îáùåñòâà22

 skonstatowa³ Maksimow. Pisarz zwróci³ te¿ uwagê na fakt, ¿e niektórzy rodacy-emigranci na obczynie ³ami¹ elementarne zasady ludzkiej przyzwoitoci tylko po to, by utrzymaæ siê na fali i przetrwaæ. Redaktor Kontynentu mia³ tu na
myli nieczyst¹, bo opart¹ na insynuacjach i intrygach konkurencjê pomiêdzy
wydawnictwami emigracyjnych czasopism rosyjskich. W podsumowaniu Öåíû
íàøåãî èçãíàíèÿ publicysta napisa³:
Ê ñîæàëåíèþ, ýìèãðàöèÿ  ïîíÿòèå íå ñòîëüêî ñîöèàëüíîå èëè ïîëèòè÷åñêîå,
ñêîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêîå. Ýòî ïðåæäå âñåãî  ïñèõîëîãèÿ ïîáåæäåííûõ,
êîòîðàÿ æèâåò æàæäîé îòìùåíèÿ23.

Podkreli³, ¿e z pospolitego pragnienia zemsty nie narodz¹ siê wielkie dzie³a
literatury rosyjskiej. Wypowied tê mo¿na zinterpretowaæ jako apel do emigrantów o to, by nie zwracali siê wci¹¿ ku przesz³oci, lecz zaczêli budowaæ now¹
rzeczywistoæ w oparciu o chrzecijañskie wartoci mi³osierdzia i przebaczenia.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e niekiedy ostry ton publicystycznych wypowiedzi W³adimira Maksimowa na temat emigracji i braci emigrantów nie wynika ze zgorzknienia czy te¿ zwyk³ej z³oliwoci ich autora. Jak ju¿ podkrelano, ¿ycie Maksi21
22
23
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mowa na emigracji wype³nia³a g³êboka troska o losy ojczyzny. Krytyczne,
szczere do bólu wypowiedzi nale¿y uznaæ za przejaw tej troski. Pomimo pewnych uwag o negatywnym wydwiêku, pisarz docenia³ znaczenie i osi¹gniêcia
rosyjskich emigrantów. Sprzeciwia³ siê bezpardonowej, bezpodstawnej krytyce
wybitnych przedstawicieli rosyjskiej emigracji, nie rozumia³ niczym nieusprawiedliwionych aktów samobiczowania rosyjskich intelektualistów, niepotrzebnie uderzaj¹cych w rosyjski naród i jego kulturê. W artykule Â äûìó
îòå÷åñòâà autor postawi³ pytanie retoryczne:
Îòêóäà â íàñ ýòîò êîìïëåêñ íåïîëíîöåííîñòè? Âåäü ìû íå îêàçàëèñü (çà
ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì) ïîáåæäåííûìè æèçíüþ è îáñòîÿòåëüñòâàìè. Ñðåäè íàñ
äâà íîáåëåâñêèõ ëàóðåàòà ïî ëèòåðàòóðå, àðòèñòû è õóäîæíèêè ñ ìèðîâûìè
èìåíàìè, ó÷åíûå, èíæåíåðû è æóðíàëèñòû, óòâåðäèâøèå ñåáÿ íà Çàïàäå íà
ñàìîì âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå. Äàæå ñâîè ìèëëèîíåðû åñòü.
È íåìàëî24.

Przytoczony fragment oddaje obraz rosyjskiej emigracji widzianej przez
jednego z jej najbardziej zas³u¿onych przedstawicieli  W³adimira Maksimowa.
O wiele bardziej pesymistyczny wizerunek rosyjskiej emigracji naszkicowa³
pisarz w swoim prozatorskim utworze Wêdrowanie ku mierci (Êî÷åâàíèå äî
ñìåðòè). Dominuje tam poczucie beznadziei i bezsensu, które zaw³adnê³y Maksimowem w ostatnich latach ¿ycia. Egzystencja g³ównego bohatera, Michai³a
Mamina, to pe³ne rozczarowañ i goryczy koczowanie ku mierci. ród³em
rozczarowañ jest najczêciej drugi cz³owiek. Na kartach katastroficznego utworu
Maksimowa mo¿na znaleæ wiele negatywnych konstatacji na temat ludzkoci.
Oto przyk³ad jednej z nich:
Mam za sob¹ zbyt du¿o dowiadczeñ, by wci¹¿ jeszcze myliæ siê w ocenie homo
sapiens. ¯yj¹c na ziemi, ta istota z biegiem czasu ulega³a coraz wiêkszemu zepsuciu i zdziczeniu. Moim zdaniem ¿adna religia ani kultura nie jest w stanie naprawiæ
tej upad³ej natury, tym bardziej w³adza, choæby nawet by³a anielska25.

Jak widaæ, jedn¹ z przyczyn krytycznego obrazu rosyjskiej emigracji
w Wêdrowaniu ku mierci jest utrata przez pisarza wiary w cz³owieka w ogóle,
w mo¿liwoæ jego duchowej przemiany.

24
25
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Powieæ Wêdrowanie ku mierci, podobnie jak napisana du¿o wczeniej
Saga o nosoro¿cach, wywo³a³a falê emocji w rodowisku emigranckim. Jak
zauwa¿y³a Alicja Wo³odko-Butkiewicz: Maksimow nieznacznie tylko zmieni³
nazwiska portretowanych postaci  ³atwo mo¿na siê domyliæ, z kim przestaje
Mamin. Oto np. emigrant zwany Wadimem, pisz¹cy szczere, lecz naiwne wiersze: apogeum jego biografii stanowi³y «trzy minuty na placu Czerwonym, za co
wpakowali go do ³agru» (s. 32), o których opowiada³ potem bez koñca  to bez
w¹tpienia Wadim Delone (s. 29), Sasza Gorelin, moskiewski bard, równie s³awny jak George Brassens lub Jacques Brel we Francji, to oczywicie Aleksander
Galicz, Lowa Samsonow to Maksimow, Lew Tregubow, kuzyn Mamina z Moskwy, grubas w okularach, który udzieli³ mu pomocy po powrocie z ³agru  Jurij
Trifonow. Leciwa arystokratka, któr¹ Mamin odwiedza raz na miesi¹c, autorka
17 wydanych ksi¹¿ek «stara eurazjatka» lubi¹ca opowiadaæ o swojej znajomoci
z Nabokovem i o pretensjach do So³¿enicyna to Zinaida Szachowska, intrygant
i donosiciel Kuczkin  G³adilin (s. 298  g³os Kuczkina: «Priwiet, starik! Ty
znajesz, skotina D¿on ubi³ mienia!», G³adilin jest autorem powieci Mienia ubi³
skotina Pie³³!; rozszyfrowywuj¹ tê postaæ równie¿ informacje o jej ¿yciu rodzinnym), skandalista i cynik Ananasow to naturalnie Eduard Limonow26.
Dotkniêty krytyk¹ emigracyjny wiatek nie zauwa¿y³, ¿e W³adimir Maksimow w Wêdrowaniu do mierci nie pomin¹³ tak¿e w³asnej skromnej osoby.
Jednego z bohaterów obdarzy³ swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem
 Lew Samsonow. Nie sposób nie doceniæ z³oliwej autoironii Maksimowa
i dystansu do siebie jako pisarza w nastêpuj¹cym fragmencie:
Zapamiêta³em go jako sarkastycznego pijaczka, który przy biesiadnym stole popisywa³ siê zawsze tym samym powiedzonkiem: Na tym wiecie wszystko oprócz
moczu to gówno, ale specjalna analiza widmowa wykaza³a, ¿e mocz to tak¿e gówno. Nic nie zapowiada³o jego przysz³ej metamorfozy. Publikowa³ co z rzadka
nawet z pewnym sukcesem, co tam wystawia³ w teatrze, wspó³pracowa³ z filmem,
dla chleba t³umaczy³ z rybek, ale znany by³ g³ównie z pijackich ekscesów
i publicznych wybryków. Wszystko wskazywa³o raczej na to, ¿e czeka go los wielu
literackich wietlików, gasn¹cych bez ladu w krzykliwym t³oku targowiska pró¿noci27.

rodowisko emigracji z Wêdrowania do mierci to grupa ludzi wzajemnie
ze sob¹ sk³óconych, przepe³nionych pretensjami do innych i ca³ego wiata, s¹
wród nich zakompleksieni nadwra¿liwcy z niespe³nionymi aspiracjami, zwykli
26
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konformici, szpiedzy, na³ogowi alkoholicy. Treæ ich ¿ycia to samotne koczowanie ku mierci. Pary¿ nie sta³ siê dla nich drugim domem. Wszak wed³ug
Maksimowa:
Emigracja  to getto dla przegranych, przytu³ek dla uciekinierów, enklawa bankrutów. Tu, jak na wojnie lub w obozie, wy³azi z cz³owieka zwierzê, którego ca³e
jestestwo skupia siê na jedynym celu  prze¿yæ. St¹d chorobliwe roszczenia, by
uchodziæ za co lepszego ni¿ siê jest w istocie, maniakalna nieomal podejrzliwoæ28.

W emigracyjnej rzeczywistoci, wed³ug powy¿szego, królowa³o prawo d¿ungli, a emigranci-dysydenci to mieszana grupa drapie¿ników: lwy i mendy29.
Jak s³usznie zauwa¿y³a Katarzyna Duda: Maksimow dzieli emigrantów na
kilka kategorii. Wyró¿nia emigrantów histerycznych, ale pisz¹cych horrory, emigrantów z przerostem ambicji, uwa¿aj¹cych, i¿ na ich twórczoci koñczy siê
historia literatury wiatowej. Wród uchodców s¹ równie¿ i tacy, u których
nast¹pi³a atrofia twórcza: nic poza Rosj¹ nie mo¿e byæ dla nich ród³em inspiracji i natchnienia. S¹ tu i marionetkowi dysydenci-cierpiêtnicy, zarabiaj¹cy du¿e
pieni¹dze, wyg³aszaj¹cy w studiach telewizyjnych i radiowych tyrady o ciosach
zadawanych im przez komunizm, co nie przeszkadza wype³niaæ im innej, równie
dobrze p³atnej funkcji: donosiæ na swych wspó³braci. Znaleli siê na Zachodzie
i ró¿nego kalibru agenci, zwi¹zani z organami radzieckimi i obcym wywiadem.
[...] Obok donosicieli i agentów na wygnaniu znalaz³o siê mnóstwo proroków,
wieszcz¹cych rych³y upadek totalitaryzmu i powrót caratu (na tronie widzieliby
najchêtniej siebie) i kasandrycznych mêdrców, rozprawiaj¹cych o maj¹cym
nadejæ koñcu wiata30. Spoiwem ³¹cz¹cym tê zró¿nicowan¹ grupê jest  pomimo pozornych nawet sukcesów  frustracja, nostalgia, poczucie niespe³nienia
i, ostatecznie, miejsce spinaj¹ce niczym klamr¹ ich poszarpane losy  podparyski cmentarz.
W Wêdrowaniu ku mierci wy³ania siê obraz emigracji rosyjskiej nie jako
Rosji w miniaturze, autor skoncentrowa³ siê bowiem na najciemniejszych
stronach braci-emigrantów. Choæ z pewnoci¹ w skrajnie krytycznej ocenie
Maksimowa mo¿na by doszukaæ siê du¿o prawdy, to jednak portret emigracji
rosyjskiej naszkicowany przez pisarza w Wêdrowaniu ku mierci nie jest ca³ociowy. Zabrak³o w nim w³aciwych proporcji pomiêdzy blaskami i cieniami
28
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w ocenie emigrantów i emigracyjnej rzeczywistoci. Ukazanie przez pisarza
rosyjskiej emigracji w krzywym zwierciadle by³o zabiegiem zamierzonym. Alicja Wo³odko-Butkiewicz o Wêdrowaniu ku mierci napisa³a: Jest to wspó³czesna powieæ z kluczem, rodzaj drapie¿nego pamfletu31.
Temat emigracji i emigrantów znalaz³ swoj¹ kontynuacjê w dramaturgii
W³adimira Maksimowa. Jak napisa³ w swojej ksi¹¿ce powiêconej wspó³czesnej
dramaturgii rosyjskiej Walenty Pi³at: W sztuce Berlin u schy³ku nocy Maksimow zda siê rozbijaæ ukszta³towane wczeniej mity i stereotypy, a zw³aszcza te,
które lansowa³y opiniê, ¿e emigrant to mêczennik o niczym innym nie myl¹cy,
jak tylko o bia³ych brzozach i bezkresnych przestrzeniach, ogarniêty mi³oci¹ do
matki-Rosji. To sentymentalno-romantyczne widzenie obrazu emigranta szczególnie irytuje autora Siedmiu dni tworzenia32. Podobne zdanie prezentuje Katarzyna Duda, która zauwa¿y³a, ¿e: Uwaga Maksimowa dramaturga koncentruje
siê, odmiennie ni¿ w prozie i publicystyce, na przedstawicielach tzw. emigracji
ekonomicznej: ludziach pod¹¿aj¹cych za ³atwym zarobkiem, korzyci¹ materialn¹, zyskiem, gotowych za judaszowe srebrniki zdradziæ swoj¹ ojczyznê (Fiedia
i Wasia z dramatu Berlin o wschodzie s³oñca). Dokonuje siê wiêc w tych utworach zburzenie pewnych mitów, wedle których do wyjazdu na Zachód zmuszani
byli sami «mêczennicy» i nieprawomylni systemu33.
Nawi¹zuj¹c do powy¿szego, Maksimow w swojej dramaturgii uszczegó³owi³ naszkicowany w publicystyce i prozie obraz emigracji rosyjskiej. W dramatach: Berlin u schy³ku nocy i Kto siê boi Raya Bradburyego pisarz zwróci³
uwagê tak¿e na te cechy rosyjskiej emigracji, które poddawa³ krytyce w publicystyce i prozie, jak chocia¿by nieumiejêtnoæ oderwania siê od przesz³oci i odnalezienia prawdziwego szczêcia poza ojczyzn¹, naiwna wiara, ¿e Zachód to Ziemia Obiecana, prawdziwa enklawa wolnoci, demokracji, dobrobytu. Wed³ug
pisarza emigranci na obczynie traktowani s¹ jako przedstawiciele nieznanej
cywilizacji, która rz¹dzi siê niezrozumia³ymi prawami (badacze zauwa¿aj¹ nawi¹zania do Kronik marsjañskich autorstwa Raya Bradburyego). Za konkluzjê
rozwa¿añ powiêconych obrazowi emigracji rosyjskiej w dramatach W³adimira
Maksimowa najlepiej pos³u¿¹ s³owa Walentego Pi³ata: Trzeba generalnie
stwierdziæ, ¿e Maksimow, mimo emigracyjnego sta¿u, ma jednoczenie doæ
jednoznaczne i chyba negatywne zdanie o rosyjskiej emigracji, zw³aszcza tej
najnowszej34.
31
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Z ca³ej twórczoci W³adimira Maksimowa: publicystyki, prozy, dramatu,
a tak¿e z licznych udzielonych przez pisarza wywiadów wy³ania siê wielowarstwowy obraz emigracji rosyjskiej. Nie mo¿e on byæ do koñca jednoznacznie
pozytywny czy jednoznacznie negatywny. Jak wiadomo, emigracja jest zjawiskiem niejednorodnym, emigranci to przecie¿ ró¿ni ludzie, reprezentuj¹cy niekiedy bardzo odmienne od siebie postawy. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e W³adimir Maksimow by³ tak¿e czêci¹ rodowiska emigracyjnego i obok innych
wybitnych emigrantów (m.in. Aleksandra So³¿enicyna, Andrieja Sacharowa)
swoj¹ literack¹, redakcyjn¹ dzia³alnoci¹, ¿yciowymi wyborami, których podstawê stanowi³o motto: æèòü íå ïî ëæè, znacz¹co wp³yn¹³ na ostateczny obraz
fenomenu, za jaki niew¹tpliwie nale¿y uznaæ trzeci¹ falê rosyjskiej emigracji.
Ðåçþìå
Îáðàç ðóññêîé ýìèãðàöèè â òâîð÷åñòâå Âëàäèìèðà Ìàêñèìîâà
Âëàäèìèð Ìàêñèìîâ â ñâîåé ïóáëèöèñòèêå, ïðîçå è äðàìàòóðãèè ïîñâÿòèë íåìàëî
ìåñòà ðóññêîé ýìèãðàöèè. Ïèñàòåëÿ èíòåðåñîâàëà ýìèãðàöèÿ êàê ÿâëåíèå, â ñâîåì
òâîð÷åñòâå ñîçäàë îáðàç ðóññêîé ýìèãðàöèè, êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü íåîäíîçíà÷íûì.
Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ïðåäñòàâëåíèÿ îáðàçà ðóññêîé ýìèãðàöèè âèäåâøåé
Âëàäèìèðîì Ìàêñèìîâûì ñêâîçü ïðèçìó ëè÷íîãî îïûòà, ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèé
è ðàçìûøëåíèé.

Summary
The picture of Russian emigration in Vladimir Maximovs literary output
Vladimir Maximov in his journalistic writing, prose and dramaturgy has devoted considerable attention to the Russian emigration. The writer was interested in emigration as a phenomenon,
In his literary output he outlined a picture of an emigration environment which can be referred to
as ambiguous. The present article is an attempt at presenting a picture of the Russian emigration
seen from the angle of Vladimir Maximov personal experiences, observations and considerations.
Key words: Vladimir Maximov, Russian emigration, the third wave of the Russian emigration,
emigration journal Kontinent, journalistic writing, prose, Vladimir Maximovs drama.
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Àêñèîëîãè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü àâòîðñêîé
ìîäàëüíîñòè â ïîýòè÷åñêèõ òåêñòàõ Ñåðãåÿ Åñåíèíà
Êàê èçâåñòíî, êàæäàÿ íàöèîíàëüíàÿ êàðòèíà ìèðà âêëþ÷àåò â ñâîþ
ñòðóêòóðó îïðåäåëåííóþ øêàëó öåííîñòåé, ñîñòàâíûìè êîìïîíåíòàìè
êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå, ÷àñòíûå êàðòèíû ìèðà, ñîîòíåñåííûå
ñ òîé èëè èíîé òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòüþ. È ÷åì çíà÷èòåëüíåå ýòà òâîð÷åñêàÿ
ëè÷íîñòü, òåì áîëåå áëèçêî îíà ñîîòíîñèòñÿ ñ êàðòèíîé ìèðà ñîîòâåòñòâóþùåãî íàðîäà. Ê ÷èñëó òàêèõ ëè÷íîñòåé îòíîñèòñÿ Ñåðãåé Åñåíèí, ïî
ïðàâó ñ÷èòàþùèéñÿ íàöèîíàëüíûì ðóññêèì ïîýòîì. Èìåííî ïîýòîìó
êàðòèíà ìèðà, îòðàæåííàÿ â åãî òâîð÷åñòâå, ñâîèìè èñòîêàìè óõîäèò
â íàöèîíàëüíóþ êàðòèíó ìèðà è ñèñòåìà öåííîñòåé, õàðàêòåðèçóþùàÿ
òâîð÷åñòâî ïîýòà, ñâîèìè ñóùíîñòíûìè êàòåãîðèÿìè ñâÿçàíà ñ íàöèîíàëüíûìè äóõîâíûìè öåííîñòÿìè.
Â ïëàíå âûøåñêàçàííîãî âïîëíå çàêîíîìåðíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ
îáðàùåíèå ê àâòîðñêîé ìîäàëüíîñòè, ðåàëèçóþùåéñÿ â ïîýòè÷åñêèõ
òåêñòàõ Ñ. Åñåíèíà, ïîñêîëüêó èìåííî äàííàÿ êàòåãîðèÿ êàê ñïîñîá
ïðåëîìëåíèÿ àâòîðñêîãî âîñïðèÿòèÿ æèçíè â õóäîæåñòâåííîé ôîðìå1
ïîçâîëÿåò â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûòü ïëàí ñîäåðæàíèÿ è ïëàí âûðàæåíèÿ
àêñèîëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìû â ïðîèçâåäåíèÿõ ïîýòà.
Âàæíåéøèì êîìïîíåíòîì äàííîé ïàðàäèãìû, åå òåêñòîîáðàçóþùèì
ñòåðæíåì ÿâëÿåòñÿ ëþáîâü ê ðîäèíå, î ÷åì íåïîñðåäñòâåííî ñâèäåòåëüñòâóþò êàê øèðîêî èçâåñòíîå ïðèçíàíèå ñàìîãî Ñ. Åñåíèíà: Ìîÿ ëèðèêà
æèâà îäíîé áîëüøîé ëþáîâüþ, ëþáîâüþ ê ðîäèíå. ×óâñòâî ðîäèíû
 îñíîâíîå â ìîåì òâîð÷åñòâå2,  òàê è âûñêàçûâàíèÿ êðóïíåéøèõ
èññëåäîâàòåëåé òâîð÷åñòâà ïîýòà. Òàê, íàïðèìåð, Þ. Ïðîêóøåâ îòìå÷àåò:
1 Î.Å. Âèõðÿí, ßçûêîâûå ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ àâòîðñêîé ìîäàëüíîñòè â ðîìàíå È.À. Áóíèíà
Æèçíü Àðñåíüåâà. Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè, ïðåäñòàâëåííîé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè
êàíäèäàòà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, Ìîñêâà 1990, ñ. 6.
2 Öèò. ïî: Å. Íàóìîâ, Ñåðãåé Åñåíèí. Ëè÷íîñòü. Òâîð÷åñòâî. Ýïîõà, Ëåíèíãðàä 1973,
ñ. 339.
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Î ÷åì áû íè ðàññêàçûâàë ïîýò, äàæå â ñàìûå òðàãè÷åñêèå äíè ñâîåé
æèçíè, ñâåòëûé îáðàç ðîäèíû âñåãäà åìó áûë äîðîã è áëèçîê3.
Ñâîå îòíîøåíèå ê ðîäèíå ïîýò âåñüìà ÷àñòî âûðàæàåò ïðÿìûìè
óòâåðæäåíèÿìè, âêëþ÷àþùèìè ãëàãîë ëþáèòü è åãî ëåêñèêî-ìîðôîëîãè÷åñêèå äåðèâàòû. Ñð.: ß ëþáëþ ðîäèíó. ß î÷åíü ëþáëþ ðîäèíó!
(Èñïîâåäü õóëèãàíà)4, Î Ðóñü
Ëþáëþ äî ðàäîñòè è áîëè... (Çàïåëè
òåñàíûå äðîãè...); ß òîëüêî òîò ëþáëþ öâåòîê, Êîòîðûé âðîñ êîðíÿìè
â çåìëþ, Åãî ëþáëþ ÿ è ïðèåìëþ, Êàê ñåâåðíûé íàø âàñèëåê (Öâåòû);
Êðàé ëþáèìûé! Ñåðäöó ñíÿòñÿ Ñêèðäû ñîëíöà â âîäàõ ëîííûõ (Êðàé
ëþáèìûé! Ñåðäöó ñíÿòñÿ...).
Ðåàëèçàöèÿ ÷óâñòâà ëþáâè ê ðîäèíå îñóùåñòâëÿåòñÿ â òåêñòàõ ëèðè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé Ñ. Åñåíèíà è ïîñðåäñòâîì ñëîâîñî÷åòàíèé âûñîêîé
ýìîöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè: ðîäèìûé äîì (ß ïîêèíóë
ðîäèìûé äîì, Ãîëóáóþ îñòàâèë Ðóñü); ðîäíûå ïîëÿ (Äà! Òåïåðü ðåøåíî.
Áåç âîçâðàòà ß ïîêèíóë ðîäíûå ïîëÿ. Óæ íå áóäóò ëèñòâîþ êðûëàòîé Íàäî
ìíîþ çâåíåòü òîïîëÿ); ìèëûå áåðåçîâûå ÷àùè (Ìèëûå áåðåçîâûå ÷àùè!
Òû, çåìëÿ! È âû, ðàâíèí ïåñêè!...) è ò.ï. Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïëèêàòîðîâ àâòîðñêîé ìîäàëüíîñòè
â ïîýòè÷åñêèõ òåêñòàõ Ñ. Åñåíèíà ñîñòàâëÿþò öâåòîîáîçíà÷åíèÿ, ðàñêðûâàþùèå çåìíîé ìíîãîöâåòíûé ìèð5: Î Ðóñü  ìàëèíîâîå ïîëå È ñèíü,
óïàâøàÿ â ðåêó,  Ëþáëþ äî ðàäîñòè è áîëè Òâîþ îçåðíóþ òîñêó (Çàïåëè
òåñàíûå äðîãè...); Ñòåðåæåò ãîëóáóþ Ðóñü Ñòàðûé êëåí íà îäíîé íîãå
(ß ïîêèíóë ðîäèìûé äîì...); Òû ëè Ðóñü, òðîïîé-äîðîãîé Ðàçìåòàëà àë
íàðÿä? (Íà ïëåòíÿõ âèñÿò áàðàíêè...); Ãîé òû, Ðóñü, ìîÿ ðîäíàÿ... Íå
âèäàòü êîíöà è êðàÿ  Òîëüêî ñèíü ñîñåò ãëàçà (Ãîé òû, Ðóñü, ìîÿ
ðîäíàÿ...); Çâåíè, çâåíè, çëàòàÿ Ðóñü, Âîëíóéñÿ, íåóåìíûé âåòåð! Áëàæåí,
êòî ðàäîñòüþ îòìåòèë Òâîþ ïàñòóøåñêóþ ãðóñòü (Î âåðþ, âåðþ, ñ÷àñòüå
åñòü!).
×åðåç öâåòîâûå ïðèëàãàòåëüíûå ðàñêðûâàþòñÿ è ôðàãìåíòû
ïåéçàæíûõ îáðàçîâ, ñîñòàâëÿþùèå â ñîâîêóïíîñòè åñåíèíñêîå
ïðåäñòàâëåíèå î ðîäèíå: Âèæó ñàä â ãîëóáûõ íàêðàïàõ, Òèõî àâãóñò
3

Þ. Ïðîêóøåâ, Ðîäèíà è ðåâîëþöèÿ â òâîð÷åñòâå Åñåíèíà, Ëèòåðàòóðíàÿ Ðÿçàíü 1957,
êí. 2, ñ. 257.
4 Çäåñü è äàëåå öèò. ïî: Ñ. Åñåíèí. Ñîáð. ñî÷. Â 5 ò., Ìîñêâà 19611962. Â êðóãëûõ
ñêîáêàõ óêàçûâàåòñÿ íàçâàíèå ñòèõîòâîðåíèÿ, èç êîòîðîãî âçÿòà öèòàòà.
5 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ñ.Í. Áàáóëåâè÷, Öâåòîîáîçíà÷åíèÿ êàê ñðåäñòâî ðåàëèçàöèè
êîíöåïòà Ðîäèíà â õóäîæåñòâåííîé êàðòèíå ìèðà Ñ. Åñåíèíà, Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè,
ïðåäñòàâëåííîé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, Êàëèíèíãðàä
2004.
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ïðèëåã êî ïëåòíþ... (Ýòà óëèöà ìíå çíàêîìà...); Âîò îíî, ãëóïîå ñ÷àñòüå
Ñ áåëûìè îêíàìè â ñàä! Ïî ïðóäó ëåáåäåì êðàñíûì Ïëàâàåò òèõèé çàêàò
(Âîò îíî, ãëóïîå ñ÷àñòüå...); Äàëåêî ñèÿþò ðîçîâûå ñòåïè, Øèðîêî ñèíååò
òèõàÿ ðåêà (ß èäó äîëèíîé. Íà çàòûëêå êåïè...); Íèçêèé äîì ñ ãîëóáûìè
ñòàâíÿìè, Íå çàáûòü ìíå òåáÿ íèêîãäà... (Íèçêèé äîì ñ ãîëóáûìè
ñòàâíÿìè...); Ñèíèé ìàé. Çàðåâàÿ òåïëûíü. Íå ïðîçâÿêíåò êîëüöî ó êàëèòêè...
(Ñèíèé ìàé. Çàðåâàÿ òåïëûíü...); Óëûáíóëèñü ñîííûå áåðåçêè... Øåëåñòÿò
çåëåíûå ñåðåæêè, È ãîðÿò ñåðåáðÿíûå ðîñû (Ñ äîáðûì óòðîì!).
Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íå âñåãäà ïåéçàæè ðîäèíû,
çàïå÷àòëåííûå â ïîýòè÷åñêèõ òåêñòàõ Ñ. Åñåíèíà, âûðàæàþò îïòèìèñòè÷åñêîå íàñòðîåíèå ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ, ñðåäè íèõ ìíîãî òàêèõ, êîòîðûå
âûçûâàþò áîëü è ñîñòðàäàíèå. Îäíàêî ðåïðåçåíòàöèÿ îòðèöàòåëüíûõ
ïåéçàæåé ðîäèíû îòíþäü íå óìàëÿåò ëþáâè ïîýòà ê íåé, ÷òî
ïîä÷åðêèâàåòñÿ ïàðàëëåëüíûì óïîòðåáëåíèåì â ðàìêàõ îäíîãî êîíòåêñòà
îöåíî÷íûõ è öâåòîâûõ ñëîâ íå òîëüêî ñ îòðèöàòåëüíîé, íî è ïîëîæèòåëüíîé ýìîöèîíàëüíî-ýêñïðåññèâíîé íàïðàâëåííîñòüþ, íàïðèìåð,
ãëàãîëà ëþáèòü, åãî ïðåôèêñàëüíûõ è ëåêñèêî-ìîðôîëîãè÷åñêèõ
ïðîèçâîäíûõ, à òàêæå ïðèòÿæàòåëüíîãî ìåñòîèìåíèÿ ìîé. Ñð.: Ïîëþáèë
ÿ ñåäûõ æóðàâëåé Ñ èõ êóðëûêàíüåì â òîùèå äàëè... (Íèçêèé äîì
ñ ãîëóáûìè ñòàâíÿìè); Àõ, ïîëÿ ìîè, áîðîçäû ìèëûå, Õîðîøè âû
â ïå÷àëè ñâîåé! ß ëþáëþ ýòè õèæèíû õèëûå Ñ ïîäæèäàíüåì ñåäûõ
ìàòåðåé (Ðóñü); Óæ âå÷åð. Æèäêîé ïîçîëîòîé Çàêàò îáðûçãàë ñåðûå ïîëÿ
(Ðóñü ñîâåòñêàÿ); Åù¸ íå âûñîõ äîæäü â÷åðàøíèé  Â òðàâå çåë¸íàÿ âîäà!
Òîñêóþò áðîøåííûå ïàøíè, È âÿíåò, âÿíåò ëåáåäà... (Åù¸ íå âûñîõ äîæäü
â÷åðàøíèé...); Î Ðóñü!... ëþáëþ äî ðàäîñòè è áîëè Òâîþ îçåðíóþ òîñêó
(Çàïåëè òåñàíûå äðîãè...); ×åðíàÿ, ïîòîì ïðîïàõøàÿ âûòü! Êàê ìíå òåáÿ íå
ëàñêàòü, íå ëþáèòü? (×åðíàÿ, ïîòîì ïðîïàõøàÿ âûòü...); Íåïðèãëÿäíàÿ
äîðîãà, Äà ëþáèìàÿ íàâåê, Ïî êîòîðîé åçäèë ìíîãî Âñÿêèé ðóññêèé
÷åëîâåê (Ìåëêîëåñüå. Ñòåïü è äàëè...); Êðàé òû ìîé çàáðîøåííûé, Êðàé
òû ìîé, ïóñòûðü, Ñåíîêîñ íåêîøåíûé, Ëåñ äà ìîíàñòûðü (Êðàé òû ìîé
çàáðîøåííûé...).
Íåîòúåìëåìûì ñòðóêòóðíî-ñîäåðæàòåëüíûì ýëåìåíòîì àêñèîëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìû Ñ. Åñåíèíà ÿâëÿåòñÿ åãî ëþáîâü ê æèâîòíûì, î ÷åì
ãîâîðèò îí ñàì ÿçûêîì ïîýçèè: ß î÷åíü ëþáëþ ðîäèíó! Õîòü åñòü â íåé
ãðóñòè èâîâàÿ ðæàâü. Ïðèÿòíû ìíå ñâèíåé èñïà÷êàííûå ìîðäû È â òèøèíå
íî÷íîé çâåíÿùèé ãîëîñ æàá (Èñïîâåäü õóëèãàíà). È ýòî òðåïåòíîå ÷óâñòâî
ê áðàòüÿì íàøèì ìåíüøèì ïîëó÷àåò ÿðêóþ îòðàæåííîñòü âî ìíîãèõ
ñòèõîòâîðåíèÿõ Åñåíèíà. Ñð.: ß õîæó â öèëèíäðå íå äëÿ æåíùèí  Â ãëóïîé
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ñòðàñòè ñåðäöå æèòü íå â ñèëå,  Â íåì óäîáíåé, ãðóñòü ñâîþ óìåíüøèâ,
Çîëîòî îâñà äàâàòü êîáûëå... (ß îáìàíûâàòü ñåáÿ íå ñòàíó...); Êàæäîìó
çäåñü êîáåëþ íà øåþ ß ãîòîâ îòäàòü ìîé ëó÷øèé ãàëñòóê (òàì æå);
Âñïîìèíàÿ çàïàõ íàâîçà ñ ðîäíûõ ïîëåé, îí [ïîýò, ëèðè÷åñêèé ãåðîé
 Ð.À., Ñ.Á.] ãîòîâ íåñòè õâîñò êàæäîé ëîøàäè, Êàê âåí÷àëüíîãî ïëàòüÿ
øëåéô (Èñïîâåäü õóëèãàíà). Îòìåòèì, ÷òî â äâóõ ïîñëåäíèõ èç âûøåïðèâåäåííûõ ïðèìåðîâ ýìîöèîíàëüíàÿ âûðàçèòåëüíîñòü òåêñòà çíà÷èòåëüíî
óñèëèâàåòñÿ çà ñ÷åò óïîòðåáëåíèÿ ýêñïëèêàòîðà ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè
 êðàòêîãî ïðåäèêàòèâíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî ãîòîâ, âûñòóïàþùåãî
â ñî÷åòàíèè ñ çàâèñèìûì ñóáúåêòíûì èíôèíèòèâîì è âûðàæàþùåãî
ñîâìåùåííîå çíà÷åíèå âîçìîæíîñòè /æåëàòåëüíîñòè6 . Ïîýòîìó âïîëíå
åñòåñòâåííî, ÷òî Ñ. Åñåíèí èñïûòûâàåò îãðîìíóþ ðàäîñòü ïî ïîâîäó òîãî,
÷òî êàæäûé ñòèõ åãî äóøó çâåðÿ ëå÷èò (ß îáìàíûâàòü ñåáÿ íå ñòàíó...).
Âïîëíå åñòåñòâåííî è òî, ÷òî ñâîþ ëþáîâü ê ìèðó æèâîòíûõ, ñâîþ
ñïîñîáíîñòü ëþáèòü ýòîò ìèð îí îöåíèâàåò êàê îäíó èç ãëàâíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ ïîíÿòèÿ ñ÷àñòüÿ: Ñ÷àñòëèâ òåì, ÷òî öåëîâàë ÿ æåíùèí,
Ìÿë öâåòû, âàëÿëñÿ íà òðàâå È çâåðüå, êàê áðàòüåâ íàøèõ ìåíüøèõ,
Íèêîãäà íå áèë ïî ãîëîâå (Ìû òåïåðü óõîäèì ïîíåìíîãó...); Õîðîøî
êîñîþ â óòðåííèé òóìàí Âûâîäèòü ïî äîëàì òðàâÿíûå ñòðî÷êè, ×òîáû èõ
÷èòàëè ëîøàäü è áàðàí (ß èäó äîëèíîé. Íà çàòûëêå êåïè...).
Îäíàêî íàèáîëåå çíà÷èìîé ñîñòàâëÿþùåé àêñèîëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìû
â ïðîèçâåäåíèÿõ Ñ. Åñåíèíà ÿâëÿþòñÿ ëþäè, òðåïåòíàÿ ëþáîâü ê êîòîðûì
ïðîõîäèò ÿðêîé ëèíèåé ÷åðåç âñå åãî òâîð÷åñòâî. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
âåñüìà ïîêàçàòåëüíî, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê îñîçíàåòñÿ ïîýòîì êàê ïðåêðàñíûé íåïîâòîðèìûé öâåòîê, ÷òî îñîáåííî ÿðêî ïîêàçàíî â ñòèõîòâîðåíèè
Öâåòû, ãäå ìû íàõîäèì ìíîæåñòâî òåêñòîâûõ ðåïðåçåíòàöèé, â êîòîðûõ
ïðèðîäà è ÷åëîâåê ñëèâàþòñÿ âîåäèíî. Òàê, íàïðèìåð, ãîëîâà ÷åëîâåêà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîýòó â îáðàçå çîëîòîé ðîçû: À ëþäè ðàçâå íå öâåòû?
Î ìèëàÿ, ïî÷óâñòâóé òû, Çäåñü íå ïóñòûííûå ñëîâà. Êàê ñòåáåëü òóëîâî
êà÷àÿ, À ýòà ðàçâå ãîëîâà Òåáå íå ðîçà çîëîòàÿ?... È ïîòîìó, ÷òî ÿ ïîþ, Ïîþ
è âîâñå íå âïóñòóþ, ß ìèëîé ãîëîâó ìîþ Îòäàì, êàê ðîçó çîëîòóþ
(Öâåòû). Ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùåå ñëèÿíèå íàñòîëüêî àêòèâíî è çíà÷èìî,
÷òî óæå ñàìè öâåòû, àññîöèèðóÿñü ñ ÷åëîâåêîì, âîñïðèíèìàþòñÿ ïîýòîì
êàê ÷òî-òî ðîäíîå, áëèçêîå, ñïîñîáíîå çàùèòèòü îò íåâçãîä îêðóæàþùåãî
6 Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå: Ð.Â.Àëèìïèåâà, Ðîëü ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè â ðåàëèçàöèè
àêñèîëîãè÷åñêîé áèíàðíîé ìîäåëè ïîýò  ðîäèíà â ëèðèêå Ñ. Åñåíèíà, [â:] Ìîäåëè
â ñîâðåìåííîé íàóêå: åäèíñòâî è ìíîãîîáðàçèå, Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ, Êàëèíèíãðàä 2010,
ñ. 207208.
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ìèðà: Öâåòû ìîè! íå âñÿêèé ìîã Óçíàòü, ÷òî ñåðäöåì ÿ ïðîäðîã, Íå
âñÿêèé ýòîò õîëîä â íåì Ìîã ðàñòîïèòü ñâîèì îãíåì (Òàì æå).
Äåéñòâèòåëüíî, â ñîäåðæàòåëüíîé ñòðóêòóðå äàííîãî òåêñòîâîãî îòðûâêà
èìåííî öâåòû âûñòóïàþò êàê ñèìâîë, ïîìîãàþùèé ñîõðàíèòü â ëèðè÷åñêîì ãåðîå Ñ. Åñåíèíà âåðó â äîáðî è ñïðàâåäëèâîñòü, ñïîñîáñòâóþò
îñîçíàíèþ èñòèíû ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ êàê åäèíîé öåëîñòíîé
ìîäåëè: Âîò òàê æå îòöâåòåì è ìû È îòøóìèì, êàê ãîñòè ñàäà... Êîëü íåò
öâåòîâ ñðåäè çèìû, Òàê è ãðóñòèòü î íèõ íå íàäî (Ìíå ãðóñòíî íà òåáÿ
ñìîòðåòü...). Â ïðèâåäåííûõ âûøå êîíòåêñòàõ, êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ,
îñîáóþ ýìîöèîíàëüíóþ çàäàííîñòü îáåñïå÷èâàþò ýêñïëèêàòîðû ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè, íàïðèìåð: ãëàãîë ìî÷ü, ïðåäèêàòèâ íàäî, ïðåäëîæíîèìåííîå ñî÷åòàíèå íå â ñèëàõ, ñïîñîáñòâóþùèå âûðàæåíèþ îñíîâíûõ
ìîðàëüíûõ óñòàíîâîê ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ (õî÷ó  ìîãó  äîëæåí)7.
Îäíàêî èìåííî ñîîòâåòñòâóþùèå ãëóáèííûå ðàçìûøëåíèÿ ïðèâîäÿò
ïîýòà ê îñîçíàíèþ íåäîëãîâå÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, è â ýòîì
ñîäåðæèòñÿ îäíî èç ïðîòèâîðå÷èé âîñïðèÿòèÿ Åñåíèíûì îêðóæàþùåãî
ìèðà: ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîýò ñòðåìèòñÿ ê ìèðîâîé ãàðìîíèè: Æèòü íóæíî
ëåã÷å, æèòü íóæíî ïðîùå. Âñå ïðèíèìàÿ, ÷òî åñòü íà ñâåòå... (Ñâèùåò
âåòåð, ñåðåáðÿíûé âåòåð...),  íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàê ñìåðòíûé ÷åëîâåê
çåìíîãî ìèðà îí íå ìîæåò, íå íàõîäèò â ñåáå ñèëû ñîãëàñèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäîïðåäåëåíèåì. Òàêàÿ ôèëîñîôñêàÿ ðàçäâîåííîñòü âûçûâàåò
èñêðåííèå îòêðîâåíèÿ ïîýòà, ïî ñóòè, ïåðåðàñòàþùèå â äóõîâíûé ïðîòåñò:
Ìèëûå áåðåçîâûå ÷àùè! Òû, çåìëÿ! È âû, ðàâíèí ïåñêè! Ïåðåä ýòèì
ñîíìîì óõîäÿùèõ ß íå â ñèëàõ ñêðûòü ìîåé òîñêè, Çíàþ ÿ, ÷òî íå öâåòóò
òàì ÷àùè, Íå çâåíèò ëåáÿæüåé øååé ðîæü. Îòòîãî ïðåä ñîíìîì óõîäÿùèõ
ß âñåãäà èñïûòûâàþ äðîæü (Ìû òåïåðü óõîäèì ïîíåìíîãó...). Ýòà
êðàòêîñðî÷íîñòü, ïî ñóòè, ìãíîâåííîñòü, ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, âûçûâàåò
ó Ñ. Åñåíèíà ïðîíèçàííîå áîëüþ ÷óâñòâî áåçãðàíè÷íîé ëþáâè ê ëþäÿì.
Ñð.: Âñå óñïîêîèëèñü, âñå òàì áóäåì, Êàê â ýòîé æèçíè ðàäåé íå ðàäåé, 
Âîò ïî÷åìó òàê òÿíóñü ÿ ê ëþäÿì, Âîò ïî÷åìó òàê ëþáëþ ëþäåé (Ñèíèé
òóìàí. Ñíåãîâîå ðàçäîëüå...); Çíàþ ÿ, ÷òî â òîé ñòðàíå íå áóäåò Ýòèõ íèâ,
çëàòÿùèõñÿ âî ìãëå. Îòòîãî è äîðîãè ìíå ëþäè, ×òî æèâóò ñî ìíîþ íà
çåìëå (Ìû òåïåðü óõîäèì ïîíåìíîãó...). È èìåííî ýòî âñåîáúåìëþùåå
7 Îá àêñèîëîãè÷åñêîì ïîòåíöèàëå ýêñïëèêàòîðîâ ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè êàê ñðåäñòâà
âûðàæåíèÿ àâòîðñêîé ìîäàëüíîñòè ñì. ïîäðîáíåå: Ñ.Ñ. Âàóëèíà, Î.Â. Äåâèíà, Àâòîðñêàÿ
ìîäàëüíîñòü êàê òåêñòîîáðàçóþùàÿ êàòåãîðèÿ (ê ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû), Âåñòíèê
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. È. Êàíòà, Âûï. 8: Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè,
Êàëèíèíãðàä 2010, ñ. 811.

176

Roza Alimpijewa, Swietlana Babulewicz

÷óâñòâî ëþáâè ðîæäàåò â äóøå åñåíèíñêîãî ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ ñòðàñòíîå
æåëàíèå ïîëíîãî ñëèÿíèÿ ñ ïðèðîäîé: Êðàé ëþáèìûé! Ñåðäöó ñíÿòñÿ
Ñêèðäû ñîëíöà â âîäàõ ëîííûõ ß õîòåë áû çàòåðÿòüñÿ Â çåëåíÿõ òâîèõ
ñòîçâîííûõ (Êðàé ëþáèìûé! Ñåðäöó ñíÿòñÿ...); ß õîòåë áû îïÿòü â òó
ìåñòíîñòü, ×òîá ïîä øóì ìîëîäîé ëåáåäû Óòîíóòü íàâñåãäà â íåèçâåñòíîñòü È ìå÷òàòü ïî-ìàëü÷èøåñêè  â äûì (Òû ïðîõëàäîé ìåíÿ íå
ìó÷àé...); Âåòðû, âåòðû, î ñíåæíûå âåòðû, Çàìåòèòå ìîþ ïðîøëóþ æèçíü.
ß õî÷ó áûòü îòðîêîì ñâåòëûì Èëü öâåòêîì ñ ëóãîâîé ìåæè (Âåòðû,
âåòðû, î ñíåæíûå âåòðû...); Ïîìèðèëñÿ ÿ ñ ìûñëÿìè ñëàáûìè, Õîòü áû
ñòàòü ìíå êóñòîì ó âîäû... (Ðóñü).
Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ýòî ñëèÿíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ è â äðóãîì íàïðàâëåíèè, êîãäà ÿâëåíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà óïîäîáëÿþòñÿ ìèðó ÷åëîâåêà:
Ñòåðåæåò ãîëóáóþ Ðóñü Ñòàðûé êëåí íà îäíîé íîãå (ß ïîêèíóë ðîäèìûé
äîì...), Çåëåíîêîñàÿ, Â þá÷îíêå áåëîé Ñòîèò áåðåçà íàä ïðóäîì... (Ìîé
ïóòü), Çåëåíàÿ ïðè÷åñêà, Äåâè÷åñêàÿ ãðóäü, Î òîíêàÿ áåðåçêà, ×òî
çàãëÿäåëàñü â ïðóä? (Çåëåíàÿ ïðè÷åñêà...); ß íàâåê çà òóìàíû è ðîñû
Ïîëþáèë ó áåðåçêè ñòàí, È åå çîëîòèñòûå êîñû, È õîëùîâûé åå ñàðàôàí
(Òû çàïîé ìíå òó ïåñíþ, ÷òî ïðåæäå...), Óëûáíóëèñü ñîííûå áåðåçêè,
Ðàñòðåïàëè øåëêîâûå êîñû... (Ñ äîáðûì óòðîì!). Ïîýòîìó íå ñëó÷àéíî,
÷òî èìåííî áåðåçû îïëàêèâàþò ïðåäïîëàãàåìóþ ñìåðòü åñåíèíñêîãî
ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ, à çíà÷èò, ñàìîãî ïîýòà: Ñíåæíàÿ ðàâíèíà, áåëàÿ ëóíà,
Ñàâàíîì ïîêðûòà íàøà ñòîðîíà. È áåðåçû â áåëîì ïëà÷óò ïî ëåñàì. Êòî
ïîãèá çäåñü? Óìåð? Óæ íå ÿ ëè ñàì? (Ñíåæíàÿ ðàâíèíà, áåëàÿ ëóíà...).
Âñå âûøåñêàçàííîå îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîâü ïîýòà ê ðîäèíå êàê îñíîâíàÿ
àêñèîëîãè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ àâòîðñêîé êàðòèíû ìèðà, ïî ñóòè, ïðèîáðåòàåò
â åãî òâîð÷åñòâå îíòîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð, òî åñòü îïðåäåëåííóþ çàäàííîñòü ñâûøå. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîýò íå ìîæåò íå ëþáèòü ñâîþ ðîäèíó, äàæå
åñëè áû îí ñòðàñòíî çàõîòåë èñïûòàòü ñîîòâåòñòâóþùåå ñîñòîÿíèå.
Äåéñòâèòåëüíî, ëþáîâü ê Ðîäèíå îïðåäåëÿåò ñóùíîñòü ñàìîãî ïîýòà: íå
áóäåò ýòîãî ÷óâñòâà, íå áóäåò è ïîýòà Ñåðãåÿ Åñåíèíà. Ïðè÷åì, îñìûñëèâàÿ
åãî, ïîýò îñîçíàåò åãî êàê ÷óâñòâî íå èíäèâèäóàëüíîå, à êîëëåêòèâíîå, ÷òî
íàõîäèò âîïëîùåíèå â îäíîì èç ñòèõîòâîðíûõ ïîñâÿùåíèé ëþáèìîé
ñåñòðå Øóðå (Â ýòîì ìèðå ÿ òîëüêî ïðîõîæèé...): Ïîòîìó è íàâåêè íå
ñêðîþ, ×òî ëþáèòü íå îòäåëüíî, íå âðîçü  Íàì îäíîþ ëþáîâüþ ñ òîáîþ
Ýòó ðîäèíó ïðèâåëîñü [ïðåäíàçíà÷åíî ñâûøå, ñóäüáîé  Ð.À., Ñ.Á.]; Ñð.
òàêæå ñëåäóþùåå åñåíèíñêîå îòêðîâåíèå: Êàê áû ÿ è õîòåë íå ëþáèòü,
Âñå ðàâíî íå ìîãó íàó÷èòüñÿ, È ïîä ýòèì äåøåâåíüêèì ñèòöåì Òû ìèëà
ìíå, ðîäèìàÿ âûòü (Íèçêèé äîì ñ ãîëóáûìè ñòàâíÿìè).
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Â êîíòåêñòå âûøåïðèâåäåííûõ ðàññóæäåíèé èçëèøíèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ
è âîïðîñ-ðàçäóìüå ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ: Íî ëþáëþ òåáÿ Ðîäèíà êðîòêàÿ, à çà
÷òî  ðàçãàäàòü íå ìîãó... (Ðóñü). Äåéñòâèòåëüíî, ëèðè÷åñêèé ãåðîé
Åñåíèíà, ÿâëÿÿñü ñûíîì ñâîåé Ðîäèíû, ëþáèò åå íå çà ÷òî-òî, à çà òî, ÷òî
îíà (Ðîäèíà) åñòü, ÷òî îíà ïðåäîïðåäåëåíà åìó ñâûøå (êàê, íàïðèìåð, áûëî
ïðåäîïðåäåëåíî ñâûøå ÷óâñòâî Òàòüÿíû Ëàðèíîé ê Åâãåíèþ Îíåãèíó: Òî
â âûñøåì ñóæäåíî ñîâåòå, Òî âîëÿ íåáà...). Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü
è ñëåäóþùåå: ïîýò íèêîãäà íå ñîãëàñèòñÿ, ïîêà æèâ, ëèøèòüñÿ ëþáâè
ê ñâîåé ðîäèíå, êàê áû òðóäíà è òÿæåëà îíà íè áûëà: È íå îòäàì ÿ ýòè
öåïè, È íå ðàññòàíóñü ñ äîëãèì ñíîì, Êîãäà çâåíÿò ðîäíûå ñòåïè
Ìîëèòâîñëîâíûì êîâûëåì (Çàïåëè òåñàíûå äðîãè...). Ïðè ýòîì âàæíî
îòìåòèòü, ÷òî ýòà ëþáîâü-ïðåäîïðåäåëåíèå íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ âåðîé
ïîýòà â ñâîþ ðîäèíó, â åå áóäóùåå: Õîëîäíîé ñêîðáè íå èçìåðèòü, Òû íà
òóìàííîì áåðåãó. Íî íå ëþáèòü òåáÿ, íå âåðèòü  ß íàó÷èòüñÿ íå ìîãó, ò.å.
ëþáèòü ðîäèíó  çíà÷èò, âåðèòü â íåå, âåðèòü â åå áóäóùåå. Ïîýòîìó
â ñàìûå ñòðàøíûå ìîìåíòû ðóññêîé èñòîðèè, êîãäà, ïî óáåæäåíèþ ïîýòà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ æåñòîêàÿ ñõâàòêà ñ äüÿâîëüñêîé ñèëîé, íàñòóïàþùåé íà
Ðóñü, îí âñå-òàêè, çíàÿ ïðîøëîå ðîäèíû, ïðîäîëæàåò âåðèòü â åå
íåìèíóåìóþ ïîáåäó íàä çëîì: Æèëèñò ìóñêóë ó äüÿâîëüñêîé âûè, È ëåãêà
åé ÷óãóííàÿ ãàòü. Íó, äà ÷òî æå? Âåäü íàì íå âïåðâûå È ðàñøàòûâàòüñÿ
è ïðîïàäàòü (Ìèð òàèíñòâåííûé, ìèð ìîé äðåâíèé...). À ýòî çíà÷èò, ÷òî
â äàííîì êîíòåêñòå ðåàëèçóåòñÿ óáåæäåíèå ïîýòà â òîì, ÷òî è íà ýòîò ðàç
Ðîññèÿ äîëæíà âûñòîÿòü. Äàííàÿ ïîçèöèÿ çíà÷èòåëüíî óñèëèâàåòñÿ
îòíîøåíèåì Ñ. Åñåíèíà ê ëþäÿì, æèâóùèì ñ íèì ðÿäîì â îäíîé ñòðàíå,
êîòîðûå ãíóòñÿ, íî íå ñãèáàþòñÿ, êîòîðûõ íå ïîäìÿòü, íå ðàññåÿòü (êàê
îòìå÷àåò ïîýò â îäíîì èç ñòèõîòâîðåíèé öèêëà Ìîñêâà êàáàöêàÿ) è êîòîðûå
â òðóäíûå ìèíóòû æèçíè âíîâü ïîëó÷àþò ñèëû (áóäòî áû ñâûøå) äëÿ
áîðüáû çà áóäóùåå ñâîåé ðîäèíû.
Òàêèì îáðàçîì, â ýòîì ïðîðî÷åñêîì îïðåäåëåíèè ñóäüáû áåñêîíå÷íî
ëþáèìîé Ðîäèíû çàêëþ÷àåòñÿ ñóòü àêñèîëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû
Ñ. Åñåíèíà, ïåðåäàþùåéñÿ âñåì ñòðîåì åãî ïîýòè÷åñêîé ñèñòåìû, ñðåäè
ñòðóêòóðíî-ñîäåðæàòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ êîòîðîé êëþ÷åâîå ìåñòî
çàíèìàåò àâòîðñêàÿ ìîäàëüíîñòü.
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Streszczenie
Aksjologiczne znaczenie modalnoci autorskiej
w tekstach poetyckich Sergiusza Jesienina
W artykule ustala siê znaczenie tekstowe modalnoci autorskiej w utworach poetyckich Sergiusza Jesienina jako sposób wyra¿ania paradygmatu aksjologicznego poety, którego najwa¿niejszym sk³adnikiem tekstotwórczym jest mi³oæ do ojczyzny; okrela siê p³aszczyznê wyra¿enia
i p³aszczyznê treci danej kategorii aksjologicznej; rozwa¿a siê specyfikê rozumienia ojczyzny
i analizuje siê jej najbardziej czêstotliwe wyk³adniki w tekstach lirycznych poety, wród których
wystêpuj¹ oznaczenia kolorów i eksplikatory modalnoci sytuacyjnej.

Summary
Axiological value of the author modality in S. Esenins poetic texts
The article states the text value of the author modality in S. Esenins poetic texts as a means
of expression of S. Esenins axiological paradigm, the most important text-forming component of
which is love to motherland; determines the plane of content and the plane of expression of the
given axiological category; reveals the specifics of Esenins awareness of the motherland and
analyzes the most frequent means of its realization in the poets lyric texts, including colournominators and explicators of situational modality.
Key words: author modality, text-forming function, axiological categories, artistic picture of the
world, colour-nominators, explicators of situational modality.
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Zmiany warsztatu glottodydaktycznego
na zajêciach z praktycznej nauki jêzyka rosyjskiego
na studiach filologicznych pierwszego stopnia
1. Czynniki warunkuj¹ce zmiany warsztatu glottodydaktycznego
Wspó³czesna edukacja wygl¹da inaczej ni¿ ta, któr¹ pamiêtamy z w³asnych
szkolnych dowiadczeñ. Na jej zmianê wp³ynê³y nie tylko nowe odkrycia
w zakresie mechanizmów decyduj¹cych o tym, jak cz³owiek siê uczy, ale równie¿ rozwój technologii informacyjnej, który zdecydowanie zmieni³ sposób
funkcjonowania i komunikowania siê ludzi. Ró¿norodnoæ zachodz¹cych przemian w dobie cywilizacji medialnej opartej na spo³eczeñstwie informacyjnym
i wszechobecnoci rodków masowego przekazu stawiaj¹ przed wspó³czesnym
nauczycielem jêzyka obcego nowe wymagania. Wymuszaj¹ bowiem koniecznoæ modyfikowania warsztatu glottodydaktycznego, którego zasadnicz¹ cech¹
dzisiaj musi byæ ci¹g³e dostosowywanie siê do nowych warunków nauczania
oraz do mo¿liwoci i potrzeb osób ucz¹cych siê.
Dzisiejsi studenci ró¿ni¹ siê od swoich rówieników sprzed 1015 lat, ale
nie s¹ to ró¿nice, które w naturalny sposób wystêpuj¹ miêdzy pokoleniami.
Generacja, która wyros³a z komputerami, Internetem, telefonami komórkowymi,
urz¹dzeniami cyfrowymi, to inni ludzie. Marc Prensky w artykule Digital Natives, Digital Immigrants okrela ich jako pokolenie rdzennie digitalne w odró¿nieniu od starszych pokoleñ, które wprawdzie oswajaj¹ nowe technologie, ale
pozostaj¹ jedynie digitalnymi adeptami. Przedstawiciele pokolenia digitalnego
inaczej ni¿ ich poprzednicy odbieraj¹ i przetwarzaj¹ informacje. Ró¿nice te
wynikaj¹ z odmiennie ukszta³towanych mózgów, których struktura powsta³a pod
wp³ywem nowych sposobów socjalizacji i nowych sposobów poznania wiata.
Chodzi oczywicie o poznanie za pomoc¹ nowych technologii, które wykszta³ci³y plastycznoæ mózgu, ale zredukowa³y czas powiêcany na kontakty z ludmi1.
Digitalni z ³atwoci¹ potrafi¹ robiæ kilka rzeczy naraz, przyswoili sobie bowiem
1

Zob. [online] <www.marcprensky.com/writing/prensky>.
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cechê systemu operacyjnego umo¿liwiaj¹c¹ równoczesne wykonywanie wiêcej
ni¿ jednego procesu, dlatego okrela siê ich jako wielozadaniowców. D³u¿sze
skupienie siê na jednym zadaniu wymagaj¹cym linearnego przetwarzania jest za
to dla nich du¿ym wyzwaniem sprawiaj¹cym sporo trudnoci. Wniosek st¹d
oczywisty  w sali zajêciowej spotykaj¹ siê ju¿ nie tylko przedstawiciele ró¿nych pokoleñ, ale osobnicy o odmiennie ustrukturyzowanych mózgach, inaczej
postrzegaj¹cy wiat i inaczej przetwarzaj¹cy informacje. To, co dla nauczaj¹cych jest oczywiste, dla nauczanych jest czym nieprzydatnym, anachronicznym
i mêcz¹cym.
Charakteryzuj¹c sylwetki dzisiejszych studentów, trzeba te¿ uwzglêdniæ
efekty nauczania na ni¿szych poziomach edukacyjnych, z jakimi absolwenci
szkó³ ponadgimnazjalnych trafiaj¹ na uczelnie. Na skutek zmian w programach
i systemach szkolnych w placówkach owiatowych przeznacza siê coraz mniej
czasu na dzia³ania twórcze po to, by przygotowaæ uczniów do zdawania ustandaryzowanych testów. W rezultacie m³odzi ludzie staj¹ siê odtwórcami wiedzy,
a ich zadaniem jest trzymanie siê schematów i udzielanie najbardziej typowych
odpowiedzi. Ogranicza to realizacjê najwa¿niejszych celów formu³owanych dzi
w dydaktyce jêzyków obcych, jakimi s¹ rozwijanie samodzielnoci, twórczej
postawy wobec rzeczywistoci, planowania i organizowania w³asnej nauki, skutecznego porozumiewanie siê, tolerancji wobec stanowiska innych, wspó³pracy
w grupie, korzystania z ró¿nych róde³ i metod zdobywania wiedzy, praktycznego stosowania zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci. Pewien automatyzm dzia³añ, nabyty na ni¿szych poziomach edukacyjnych, nie sprzyja kreatywnoci
w uczeniu siê jêzyka.
Przed nauczycielem jêzyka obcego piêtrz¹ siê zatem wyzwania, które zmuszaj¹ go do modyfikacji warsztatu glottodydaktycznego. Maj¹ na to równie¿
wp³yw szeroko omawiane obecnie kwestie jakoci kszta³cenia i wykorzystania
najskuteczniejszych technik kszta³cenia skorelowanych z osi¹gniêciami nowych
technologii.
Od 1 padziernika 2012 r. w ka¿dej szkole wy¿szej w Polsce realizowane s¹
nowe programy kszta³cenia, w których ramowe treci zast¹piono opisem weryfikowanych efektów. Zgodnie z za³o¿eniami projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wy¿szym maj¹
staæ siê narzêdziem poprawy jakoci kszta³cenia, a oczekiwanymi skutkami ich
wprowadzenia ma byæ miêdzynarodowa transparentnoæ i porównywalnoæ systemów szkolnictwa wy¿szego oraz uzyskiwanych w tych systemach kwalifikacji. Na
studiach filologicznych pierwszego stopnia w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego okrelono m.in. nastêpuj¹ce kierunkowe efekty kszta³cenia:
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1) w zakresie wiedzy student:
 ma uporz¹dkowan¹ wiedzê na temat kierunków wspó³czesnego rozwoju
jêzyka rosyjskiego;
 ma usystematyzowan¹ wiedzê o wspó³czesnych realiach kulturowych,
spo³ecznych, politycznych, narodowociowych i gospodarczych Rosji;
 posiada ogóln¹ wiedzê o rosyjskich tradycjach i zwyczajach, w tym o tradycji prawos³awnej;
 zna i rozumie specyfikê folkloru rosyjskiego oraz charakter jego powi¹zañ z literatur¹ i jêzykiem;
 zna i rozumie zwi¹zek miêdzy rosyjsk¹ form¹ wewnêtrzn¹ s³owa a rosyjsk¹ kultur¹ i mentalnoci¹;
2) w zakresie umiejêtnoci student:
 ma umiejêtnoci jêzykowe w zakresie jêzyka rosyjskiego w mowie i w pimie
zgodne z wymaganiami okrelonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowego;
 umie wyjaniæ i porównaæ fakty i zjawiska literackie, kulturowe i realioznawcze obszaru Rosji i Polski;
 potrafi powi¹zaæ przemiany w rosyjskiej kulturze, literaturze oraz w jêzyku rosyjskim z za³o¿eniami wiatopogl¹dowymi oraz uwarunkowaniami
w ¿yciu spo³eczno-politycznym epoki;
 umie wyjaniæ i wykazaæ zwi¹zek pomiêdzy form¹ wewnêtrzn¹ s³owa
a rosyjsk¹ kultur¹ i mentalnoci¹;
 potrafi porozumiewaæ siê z wykorzystaniem ró¿nych kana³ów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii rosyjskiej w jêzyku rosyjskim i polskim.
Przy tak okrelonych efektach nauczania jêzyka rosyjskiego na studiach
filologicznych I stopnia zasadniczego znaczenia w procesie dydaktycznym nabiera aspekt kulturologiczny nauczanego jêzyka. Gwarantuje on bowiem gruntowne opanowanie jêzyka rosyjskiego poprzez poznanie wiatopogl¹du rodzimych jego u¿ytkowników. Przekazywanie informacji kulturowych i treci
pozajêzykowych w nauczaniu jêzyka rosyjskiego pozwala wyposa¿yæ ucz¹cych
siê w kompetencjê kulturologiczn¹ bêd¹c¹ komponentem kompetencji komunikacyjnej. W nauczaniu jêzyka rosyjskiego z perspektywy kulturologicznej zwraca siê szczególn¹ uwagê na praktyczne aspekty integracji i akulturacji polskich
studentów.
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2.Akademicki nauczyciel jêzyka rosyjskiego i jego warsztat pracy
Wspó³czesny akademicki nauczyciel jêzyka rosyjskiego, podobnie zreszt¹
jak ka¿dy inny nauczyciel, który chce sprostaæ wymaganiom czasu, musi umieæ
wywi¹zaæ siê z wielu zadañ, jakie stawia przed nim proces dydaktyczny. Powinien zatem byæ ekspertem w swojej dziedzinie, tzn. posiadaæ dobre przygotowanie merytoryczne, znaæ wymagania programowe i ³¹czyæ je z potrzebami studentów, co znaczy, ¿e nale¿y dostosowywaæ materia³y dydaktyczne (teksty, æwiczenia)
i techniki pracy z nimi do aktualnych potrzeb osób ucz¹cych siê. Nauczyciel
powinien byæ decydentem, tj. podejmowaæ decyzje odnonie proponowanych
treci, zadañ, korekty b³êdów, wyboru metod sprzyjaj¹cych autonomii, czyli
koordynowaæ wszelkie dzia³ania podejmowane w trakcie trwania procesu dydaktycznego w sali zajêciowej i poza ni¹. Nauczyciel powinien byæ jednoczenie
motywatorem i mediatorem w procesie dydaktycznym, tzn. musi szukaæ sposobów motywowania do nauki oraz poredniczyæ w pokonywaniu wszelkich trudnoci (jêzykowych, kulturowych), aby pomóc ucz¹cym siê w osi¹ganiu wysokich kompetencji jêzykowych. Inspiruj¹ca rola nauczyciela akademickiego
w procesie dydaktycznym sprowadza siê do rozbudzenia ciekawoci studentów,
rozwijania ich samodzielnoci oraz tworzenia warunków do edukacji formalnej
i kszta³towania potrzeby uczenia siê przez ca³e ¿ycie.
Zgodnie z najnowszymi koncepcjami w glottodydaktyce, w repertuarze
dzia³añ nauczycieli akademickich powinny siê znaleæ role charakterystyczne
dla tutora, coacha i mentora.
Istot¹ tutoringu jest prowadzenie edukacji zindywidualizowanej, polegaj¹cej
na bezporednim spotkaniu ze studentem. Tutor wspiera podopiecznego w wybranym obszarze wiedzy, pomaga rozwijaæ umiejêtnoæ samodzielnego jej zdobywania, wskazuje mo¿liwoci pog³êbiania i wykorzystywania w³asnych zdolnoci i talentów. Wspó³praca w ramach tutoringu zak³ada kilka koniecznych
dzia³añ. Przede wszystkim jest to poznanie mocnych i s³abych stron studenta,
jego stylów poznawczych i celów ¿yciowych. Nastêpnym krokiem powinno staæ
siê wyznaczenie wspólnych celów edukacyjnych oraz zaplanowanie ci¹gu dzia³añ, które doprowadz¹ do ich realizacji. Wa¿nym elementem wspólnej pracy jest
podsumowanie osi¹gniêtych efektów. Tutoring sprzyja samodzielnoci, samoorganizacji pracy studenta, daje mo¿liwoæ konsultowania wyników pracy, uczy
efektywnego korzystania z w³asnej wiedzy.
Coaching to pojêcie, które ze sportu przeniknê³o do wielu dziedzin ¿ycia,
w tym do edukacji. Istnieje wiele rodzajów coachingu (np. mened¿erski, biznesowy, organizacyjny, strategiczny itd.), a co za tym idzie  wiele definicji tego
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zjawiska. £¹czy je niew¹tpliwie forma swoistego dialogu, maj¹cego na celu
pomóc osobie ucz¹cej siê, by sta³a siê efektywniejsza w dzia³aniu i wykorzystywa³a ca³y swój potencja³. Ten dialog (wspó³dzia³anie) powinien odbywaæ siê
w atmosferze wzajemnego szacunku, empatii i zaufania oraz pe³nego zaanga¿owania obu stron. Wystêpuj¹c w roli coacha, nauczyciel akademicki wspiera studenta w procesie planowania, wykorzystywania w³asnych dowiadczeñ, wzmacniania motywacji, doskonalenia nabytych umiejêtnoci. Zastosowanie coachingu
w edukacji wymaga od wyk³adowcy zmiany podejcia do studenta. Karolina
Doro¿a³a w publikacji Coaching w edukacji wy¿szej  przyk³ady programów
polskich i zagranicznych obrazuje tê zmianê jako przejcie od postawy chcê Ci
pokazaæ, jaki jestem m¹dry do postawy chcê Ci pokazaæ, jaki jeste m¹dry.
Autorka za podstawê udanego coachingu uznaje rozmowê rozwojow¹ ze studentem, która powinna mieæ charakter cile ustrukturalizowany i sk³adaæ siê
z nastêpuj¹cych elementów: przegl¹du dowiadczeñ, wychwycenia znaczenia,
zaplanowania kolejnych kroków i zaanga¿owania siê w póniejsze dzia³ania.
Nauczyciel akademicki, który chce wykorzystywaæ w nauczaniu proces coachingowy, powinien opanowaæ sztukê aktywnego s³uchania, nie baæ siê intuicyjnych
dzia³añ, musi umieæ udzielaæ konstruktywnych informacji zwrotnych, a tak¿e
byæ cz³owiekiem asertywnym2.
Oprócz roli tutora i coacha, nauczyciel coraz czêciej pe³ni te¿ rolê mentora,
zw³aszcza w sytuacjach zaanga¿owania studenta wykraczaj¹cego poza schemat
zwyk³ych zajêæ. Nauczyciel wprowadza go wówczas w obszar do tej pory mu
nieznany i dzieli siê sw¹ wiedz¹ i dowiadczeniem. Jerzy Semków zauwa¿a, ¿e:
w procesie edukacyjnym, którego fina³em ma byæ «cz³owiek kulturalny» istotna rola musi przypaæ nauczycielowi-mentorowi. Nauczyciel-mentor  to nowa
postaæ edukatora, to jest osoby, która rezygnuje z roli jedynego nosiciela prawdy
i skarbnicy wiedzy, wcielaj¹c siê w postaæ powiernika i doradcy ucznia. Od jego
nie tylko wiedzy o wiecie, ale spokoju i pe³nej gotowoci do rozmowy
z uczniem zale¿y powodzenie dyskursu edukacyjnego, którego interakcyjny charakter jest swoistym gwarantem pomylnoci. Rola ta nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na gwa³towny rozwój elektronicznych rodków przekazu, które
umo¿liwiaj¹ uczenie na odleg³oæ. Nauczyciel-mentor ma bowiem do dyspozycji
nie tylko mo¿liwoæ bezporedniego kontaktu z uczniem (face to face), lecz
równie¿ mo¿e ten kontakt utrzymywaæ drog¹ elektroniczn¹ przez Internet3.
2 Zob. [online] <http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/wno3x1tnli5gbfq6frg8fsza7xh23z.pdf>
(dostêp: 11.07.2013).
3 Zob. J. Semków, Szanse aktywnoci edukacyjnej w kszta³towaniu cz³owieka kulturalnego; Znaczenie nauczyciela-mentora w dyskursie interakcyjnym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy.
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Przedstawione wy¿ej role edukatorów bêdzie móg³ zrealizowaæ nauczyciel,
który oprócz odpowiednich kwalifikacji zwi¹zanych z wiedz¹ i fachowoci¹,
posiada predyspozycje do pracy z m³odzie¿¹, cechuje siê kreatywnoci¹, otwartoci¹, taktem pedagogicznym i umiejêtnociami interpersonalnymi.
Dynamiczny postêp w nauce i technice niejako skazuje wspó³czesnego nauczyciela na ustawiczne doskonalenie siê, dlatego te¿ powinien on do³¹czyæ do
swojego spisu zadañ role ewaluatora i innowatora. Coraz czêciej zwraca siê
uwagê na fakt, ¿e akademicki nauczyciel-dydaktyk powinien jeszcze posiadaæ
umiejêtnoæ prowadzenia badañ w dzia³aniu, czyli trafnie i w miarê szybko
umieæ rozpoznawaæ sytuacje w grupie zajêciowej  zak³ócenia procesu dydaktycznego i sytuacje sprzyjaj¹ce rozwojowi umiejêtnoci  aby wybraæ i zastosowaæ odpowiednie rodki zaradcze lub w³¹czyæ do procesu dydaktycznego nowy
usprawniaj¹cy pracê element4. Tak liczne wyzwania stoj¹ce dzi przed nauczycielem oraz ró¿norodnoæ ról, które ma on do odegrania w procesie dydaktycznym, przybli¿aj¹ z³o¿onoæ nauczania, trud bycia nauczycielem oraz odpowiedzialnoæ i wyj¹tkowoæ tego zawodu.
Istnieje wiele charakterystyk sylwetek nauczycieli. Ka¿da z nich przedstawia wykaz dominuj¹cych i niezbêdnych cech, które mo¿na by³oby okreliæ krótko: wysokie kompetencje. Stanis³aw Dylak ujmuje kompetencjê jako wielce
z³o¿on¹ dyspozycjê stanowi¹c¹ wypadkow¹ wiedzy, umiejêtnoci, postaw, motywacji, emocji i wartociowania. Zbigniew Kwieciñski zwraca uwagê, ¿e we
wspó³czesnym wiecie istnieje koniecznoæ wykszta³cenia i doskonalenia nauczycieli o nowych, innych ni¿ dotychczas kompetencjach. W sensie treci:
bardziej ³¹cznych ni¿ wysoko specjalistycznych, bardziej otwartych ni¿ zamkniêtych, bardziej twórczych ni¿ odtwórczych, a w sensie charakteru roli zawodowej  odchodz¹cych od funkcji przekaziciela i egzekutora do roli przewodnika i t³umacza5.
Wspó³czesny nauczyciel jêzyka rosyjskiego mo¿e stosowaæ ró¿ne metody
i rozmaite formy organizacyjne procesu dydaktycznego, ka¿dorazowo dobieraæ
je odpowiednio do celów i zadañ, jakie za ich pomoc¹ maj¹ byæ realizowane.
Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarz¹dzanie wiedz¹ w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, pod red. T. Go³êbiowskiego, M. D¹browskiego, B. Mierzejewskiej, Akademia Ekonomiczna,
Wroc³aw 2005, s. 39.
4 Por. W. A. Piegzik, Nauczyciel  badaczem. Przyk³ad wykorzystania metodologii badania
w dzia³aniu w pracy projektowej ucz¹cych siê jêzyka francuskiego, [w:] Nauczyciel jêzyków obcych dzi i jutro, pod red. M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej, Poznañ 
Kalisz 2009, s. 518525.
5 Zob. Z. Kwieciñski, Tropy, lady, próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznañ 
Olsztyn 2000, s. 17.
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W dobie digitalizacji i multimedializacji szczególnego znaczenia nabieraj¹ metody pracy z wykorzystaniem technik komputerowych. Ich zastosowanie stwarza
w grupie zajêciowej oczekiwan¹ atmosferê odprê¿enia, wychodzi naprzeciw ulubionym formom pracy na wielu p³aszczyznach jednoczenie. Nie do przecenienia s¹ ró¿norodne mo¿liwoci dydaktyczne z zastosowaniem technik komputerowych, przede wszystkim dziêki temu, i¿ za ich porednictwem mo¿na stworzyæ
osobie ucz¹cej siê autentyczne sytuacje komunikacyjne oraz wizualnie wspieraæ
proces nauczania jêzyka. Wymogiem czasu staje siê kolejne zadanie dla nauczyciela (nie tylko jêzyka obcego)  powinien on byæ moderatorem procesu dydaktycznego wspieranego komputerowo.
Jak z tym wszystkim ma poradziæ sobie akademicki nauczyciel-dydaktyk?
We wspó³czesnej dydaktyce nie ma prostych i jednoznacznych recept. Dla
ka¿dej sytuacji dydaktycznej optymalne bêdzie inne rozwi¹zanie. Kompetentny
nauczyciel zaplanuje czynnoci studenta i swoje systemowo, uwzglêdniaj¹c
wszystkie zale¿noci pomiêdzy procesem nauczania i uczenia siê. Nie istniej¹
rozwi¹zania doskona³e, które przynios³yby wy³¹cznie korzyci. Ka¿de rozwi¹zanie dydaktyczne wywo³uje, oprócz skutków zamierzonych i oczekiwanych, niemo¿liwe do unikniêcie skutki niezamierzone, sprzeczne ze stawianymi celami
lub w najlepszym razie wobec nich neutralne6. Dlatego szczegó³owe opisy procesu dydaktycznego, powstaj¹ce w ramach dyskutowanych obecnie kwestii zapewnienia jakoci kszta³cenia, nie prowadz¹ do jego ulepszenia, poch³aniaj¹
natomiast czas, który nauczyciel móg³by spo¿ytkowaæ na analizê sytuacji, dobór
i opracowanie odpowiednich materia³ów dydaktycznych. Kluczowym za³o¿eniem w procesie kszta³cenia powinno staæ siê podmiotowe i osobowe traktowanie cz³owieka (tak studenta, jak nauczyciela). Jest to idea edukacji humanistycznej, która zak³ada wspieranie ucz¹cego siê w procesie poznawania i pog³êbiania
rozumienia mechanizmów w³asnego dzia³ania, umo¿liwianie mu nabywania
umiejêtnoci niezbêdnych do ¿ycia w spo³eczeñstwie wielokulturowym i w d¹¿eniu do samodzielnoci i samorealizacji, akceptowanie indywidualnych potrzeb
i celów ucz¹cego siê, uwzglêdnianie ich podczas konstruowania programów
edukacyjnych. Poszanowanie wolnoci, mo¿liwoæ wyboru i przekraczania ograniczeñ  to podstawowe wartoci nowoczesnej edukacji. Niestety gin¹ one
w g¹szczu przepisów, regulaminów i sztywnych ram, w które próbuje siê wt³oczyæ proces nauczania akademickiego.

6 Zob. E. Widota, Przebieg i organizacja procesu kszta³cenia, [w:] A. Siemak-Tylikowska,
E. Dêbska, E. Widota, K. Piercieniak, Dydaktyka szko³y wy¿szej, Warszawa 2011, s. 5665.
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Wydaje siê, ¿e w edukacji na poziomie szko³y wy¿szej najw³aciwsze jest
wykorzystanie elastycznych metod kszta³cenia i zindywidualizowanych form
pracy. W przypadku nauczania jêzyków obcych realizacjê wymienionych za³o¿eñ zapewnia zastosowanie w procesie kszta³cenia eklektycznego podejcia komunikacyjnego. £¹czy ono w sobie elementy zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, niekonwencjonalnych metod nauczania. Nauczyciel akademicki
powinien wykorzystywaæ elementy metody bezporedniej, która koncentruje siê
na nauczaniu komunikacji i wypracowywaniu zdolnoci mylenia w jêzyku obcym. Pomocne bêdzie tu zastosowanie nagrañ, podcastów, programów telewizyjnych i radiowych oraz filmów i audycji z Internetu. Metoda audiolingwalna,
gramatyczno-t³umaczeniowa czy jej nowsza odmiana  metoda kognitywna te¿
powinny znaleæ zastosowanie w podejciu eklektycznym. Wynika to z koniecznoci indywidualizacji nauczania, tj. uwzglêdniania w procesie glottodydaktycznym indywidualnych mo¿liwoci, umiejêtnoci, stylów poznawczych i potrzeb
studentów. Takie podejcie wspiera teoria inteligencji wielorakich Howarda
Gardnera, zgodnie z któr¹ przyjmuje siê, ¿e wszystkie typy inteligencji (jêzykow¹, matematyczno-logiczn¹, muzyczn¹, przestrzenn¹, ruchow¹, interpersonaln¹
i przyrodnicz¹) mo¿na rozwijaæ, a rozwój ten jest mo¿liwy pod wp³ywem interakcji z otoczeniem. Wynika z tego jasno, ¿e kreatywny nauczyciel akademicki
musi korzystaæ tak¿e z innych, nawet niekonwencjonalnych metod nauczania jêzyka, wybieraj¹c z nich te elementy, które zapewni¹ najbardziej optymalny przebieg
procesu nauczania i bêd¹ sprzyja³y jego uatrakcyjnieniu i urozmaiceniu.
We wspó³czesnej praktyce dydaktycznej znajduj¹ zastosowanie liczne niekonwencjonalne metody, do których nale¿¹ m.in. metoda naturalna, total physical response, the silent way, community language learning, metoda elicytacji,
metoda holistyczna, sugestopedia i inne.
Metoda naturalna, której autorami s¹ Tracy Terrell i Steven Krashen, znana jest równie¿ jako the natural approach. Kluczem w tej metodzie jest s³uchanie wypowiedzi obcojêzycznych i rozumienie ich ogólnego sensu dziêki temu,
¿e dotycz¹ znanej ucz¹cemu siê sytuacji, a tak¿e dziêki stosowaniu mimiki,
gestów, powtarzaniu wypowiedzi w ró¿nych wariantach. Najwa¿niejszym celem
jest osi¹gniêcie umiejêtnoci porozumiewania siê. Zak³ada siê, ¿e mo¿e to nast¹piæ tylko wówczas, gdy ca³kowicie wyeliminowany zostanie stres, a ekspozycji
na jêzyk towarzyszyæ bêd¹ pozytywne emocje. W metodzie tej wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce etapy pracy: wys³uchiwanie wypowiedzi, reagowanie cia³em na polecenia, odpowiadanie na proste pytania, stosowanie uproszczonych wyra¿eñ,
udzia³ w symulacjach i grach jêzykowych, rozwi¹zywanie problemów. Nauczyciel
stosuj¹cy tê metodê lub jej elementy powinien zwracaæ uwagê na stosowanie
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maksymalnie du¿ej liczby naturalnych, prostych i sensownych wypowiedzi oraz
dzia³anie w atmosferze spokoju, bezpieczeñstwa i pe³nej aprobaty.
Total physical response (TPR), czyli metodê reagowania ca³ym cia³em,
opracowa³ James Asher. Zak³ada ona, ¿e uczymy siê i zapamiêtujemy poprzez
dwa rodzaje zachowañ: przys³uchiwanie siê i ruch fizyczny adekwatny do przekazywanych treci. Nauczyciel wydaje proste polecenia w jêzyku obcym i demonstruje ich wykonanie. Metoda aktywizuje obie pó³kule mózgowe, dziêki
czemu nauka przebiega szybciej, a materia³ jest lepiej zapamiêtywany. Oczywicie metoda jest odpowiednia dla pocz¹tkowych etapów nauczania.
Metoda cichej drogi (the silent way) zosta³a stworzona przez Caleba Gattegno i zak³ada, ¿e nauka jest efektywna i zoptymalizowana, jeli ucz¹cy siê sam
odkrywa i tworzy. Metoda ta stawia zatem na samodzielnoæ i odpowiedzialnoæ
studenta. Kluczem do autonomii i samodzielnoci jest cisza jako narzêdzie.
Nowy materia³ nauczyciel demonstruje zazwyczaj tylko raz, wykorzystuj¹c przy
tym gesty, mimikê, mowê cia³a, wykresy, diagramy, patyczki Cuisenairea. Potem stopniowo staje siê postaci¹ drugoplanow¹. Student, odkrywaj¹c mo¿liwoci drzemi¹ce w jêzyku, uczy siê wykorzystywania go w ró¿nych sytuacjach.
Nauczyciel za koncentruje siê g³ównie na postêpach ka¿dego studenta, a nie na
perfekcji w wykonywaniu æwiczeñ czy poleceñ.
Community language learning (CLL) to metoda nauczania jêzyków stworzona przez Charlesa Currana, nazywana tak¿e nauczaniem doradczym. Wed³ug za³o¿eñ tego modelu edukacyjnego nauka odbywa siê w oparciu o techniki
terapeutyczne. Wiod¹ce znaczenie ma czynnik emocjonalny. Jêzyk ma s³u¿yæ
komunikowaniu siê w rzeczywistych sytuacjach interesuj¹cych studenta.
W zwi¹zku z tym zajêcia powinny odbywaæ siê w niewielkich grupach, których
cz³onkowie wchodz¹ w interakcje jêzykowe i to tylko wtedy, gdy rzeczywicie
odczuwaj¹ tak¹ potrzebê. Nauczyciel jest w tym modelu doradc¹, przyjacielem
i obserwatorem.
Metoda elicytacji opiera siê na za³o¿eniu, ¿e student sam dojdzie do w³aciwych wniosków, analizuj¹c odpowiednio dobrane przyk³ady, pos³uguj¹c siê
kontekstem itp. Nauczyciel nie podaje wiêc gotowych odpowiedzi, konkretnych
regu³ i zasad, jednoznacznych norm i prostych wzorów. Metoda ta kszta³ci samodzielnoæ mylenia i dzia³ania, mo¿e mieæ silne oddzia³ywanie motywacyjne.
Polecana jest przede wszystkim na wy¿szych poziomach zaawansowania.
Metoda holistyczna zak³ada, ¿e proces uczenia siê odbywa siê nie tylko na
poziomie intelektualnym, ale równie¿ emocjonalnym i fizycznym. Cz³owiek
traktowany jest jako integralna ca³oæ z³o¿ona z rozumu, uczuæ i cia³a. Je¿eli
pobudzimy uczucia i wyobraniê ucz¹cego siê, to wówczas w³¹czy on mylenie,
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a to z kolei doprowadzi do spontanicznych dzia³añ. Metoda ta uwzglêdnia coraz
wiêksze znaczenie wiedzy miêdzykulturowej i miêdzyprzedmiotowej. Ka¿de zajêcia powinny zawieraæ w sobie obowi¹zkowy element jakiej zagadki lub intrygi  element organizuj¹cy zajêcia, bêd¹cy punktem wyjcia do dalszych dzia³añ.
Niew¹tpliwie metoda ta sprzyja kszta³towaniu szerokich horyzontów mylowych, rozwija twórcze mylenie i osobowoæ studenta.
Sugestopedia stworzona zosta³a przez Georgi Lozanowa. £¹czy nauczanie
jêzyka z technikami relaksacyjnymi, które maj¹ u³atwiæ zapamiêtywanie materia³u. Zgodnie z za³o¿eniami, sztuki piêkne s¹ bardzo pomocne w nauce dziêki integracji sztuki i psychiki. Metoda ta umo¿liwia opanowanie s³ownictwa i æwiczy
komunikacjê, natomiast gramatyka pojawia siê tylko w minimalnym zakresie, niejako przy okazji. W metodzie tej zak³ada siê doæ du¿¹ tolerancjê dla b³êdów,
a ma³o uwagi powiêca siê formie  ca³a uwaga skupiona jest na komunikacji.
Wspó³czesny nauczyciel akademicki jako dobry pedagog, obserwator i badacz powinien szybko zorientowaæ siê w predyspozycjach studentów i stworzyæ
im warunki do samorealizacji i osi¹gania sukcesów. Nie ma on prawa bagatelizowaæ faktu, ¿e obecna m³odzie¿ nale¿y do zmedializowanej (wygenerowanej
przez media) kultury. M³odzie¿ na co dzieñ korzysta z telefonów komórkowych,
komputerów, iPodów, odtwarzaczy mp3 i DVD. J. Morbitzer w referacie Medialnoæ a sprawnoæ edukacyjna ucznia zauwa¿a, ¿e dzisiejsze m³ode pokolenie jest pierwszym pokoleniem homo mediens. Funkcjonuj¹ i inne okrelenia
odzwierciedlaj¹ce silne zanurzenie m³odych w wiecie mediów, a zw³aszcza
w Internecie: dzieci sieci, pokolenie kopiuj-wklej, pokolenie kciuka, urodzeni z myszk¹ w rêku. Marc Prensky, amerykañski badacz mediów, wprowadzi³ pojêcie cyfrowi tubylcy (digital natives) na oznaczenie ludzi, którzy funkcjonuj¹ w opozycji do cyfrowych imigrantów (digital immigrants). Morbitzer
zwraca uwagê na szczególn¹ podgrupê cyfrowych tubylców, tzw. pokolenie C
(computerized, connected, always clicking). S¹ to osoby, dla których Internet,
sieæ, portale spo³ecznociowe s¹ naturalnym rodowiskiem funkcjonowania. Bez
niego nie wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia. Badacze zauwa¿aj¹, ¿e taki styl ¿ycia powoduje zmiany w neuronalnej budowie mózgu, co poci¹ga za sob¹ zmiany w sposobie mylenia i przetwarzania informacji. Musi to rodziæ powa¿ne konsekwencje edukacyjne. Nauczyciel akademicki jest zatem zobligowany do zastosowania
w ramach swojego warsztatu nauczania multimedialnego, do wykorzystania
w nauczaniu za³o¿enia, ¿e cz³owiek uczy siê, robi¹c cokolwiek, w ka¿dej chwili
i gdziekolwiek siê znajduje. To tzw. teoria 3W (whatever+whenever+wherever).
St¹d ju¿ tylko krok do idei LLL (long-life-learning), czyli idei permanentnej
edukacji.
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Ðåçþìå
Íîâàöèè â ïðåïîäàâàíèè ðóññêîãî ÿçûêà íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ
äëÿ ñòóäåíòîâ-ôèëîëîãîâ óðîâíÿ áàêàëàâðèàòà
Â ïðåäëîæåííîé ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ðîëü îòêðûòèé â îáëàñòè ìåõàíèçìîâ,
îòâå÷àþùèõ çà ïðîöåññ óñâîåíèÿ ÿçûêà, à òàêæå âëèÿíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé íà
îðãàíèçàöèþ äèäàêòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Îñîáîå âíèìàíèå îáðàùàåòñÿ íà çàäà÷è, ñòîÿùèå
ïåðåä ñîâðåìåííûì ïðåïîäàâàòåëåì èíîñòðàííîãî ÿçûêà, âûíóæäåííûì ìîäèôèöèðîâàòü
äèäàêòè÷åñêèé ïðîöåññ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèé äëÿ ñòèìóëèðîâíèÿ
ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ, èõ àêòèâíîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ èõ
ïîòðåáíîñòè ïîñòîÿííîãî îáîãàùåíèÿ çíàíèé.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷åíèå âåäóùèõ â ñîâðåìåííîé ãëîòòîäèäàêòèêå ïðèíöèïîâ:
ôîðìèðîâàíèÿ ìåæêóëüòóðíîé êîìïåòåíöèè ó÷àùèõñÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
äèàëîãà êóëüòóð è åäèíñòâà îáó÷åíèÿ ÿçûêó è êóëüòóðå, ÷òî âûðàæàåòñÿ â ôîðìóëå
êóëüòóðà ÷åðåç ÿçûê, ÿçûê ÷åðåç êóëüòóðó.

Summary
The changes in glottodidactics workshops in the process of teaching Russian
as a foreign language at bachelors degree in Russian philology
The purpose of this paper is to discuss the role of new findings on the mechanisms of
learning and the development of information technology. The authors draw attention to the role of
the teachers who feel inspired by the work and who want to modify the glottodidactics workshop,
to stimulate curiosity of students, to develop their independence and create conditions for the
development of formal education and the need for long-life-learning.
Two concepts take on a fundamental importance: the dialogue of cultures and strong links
between language and culture, expressed in principle  language through culture, culture through
language.
Key words: teaching Russian as a foreign language, role of the teachers, glottodidactics workshops, stimulate curiosity, dialogue of cultures.
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Samuel Bogumi³ Linde a kultura i nauka rosyjska
(na materiale czasopism pocz¹tku XIX wieku)
Uwagi wstêpne
G³ównym dzie³em Samuela Bogumi³a Lindego (17711847) sta³ siê S³ownik
jêzyka polskiego, zawieraj¹cy  jak napisa³ we wstêpie do jego drugiego wydania August Bielowski  obraz jêzyka naszego w rozmiarach tak wielkich, jakich
wtedy nie tylko u nas, ale i indziej nie by³o1. To w³anie s³ownikowi zawdziêcza on miêdzynarodow¹ s³awê, obejmuj¹c¹ równie¿ Rosjê2. W kontekcie rosyjskim mo¿na rozpatrywaæ jednak nie tylko S³ownik jêzyka polskiego, ale tak¿e
znaczn¹ czêæ pozosta³ych prac Lindego z zakresu jêzykoznawstwa, historii literatury czy edytorstwa3. W obrêbie jêzykoznawstwa zajmowa³y Lindego g³ównie
studia leksykograficzne, dzieje literatury i edytorstwa traktowa³ on za ³¹cznie,
na co wskazuj¹ nastêpuj¹ce s³owa z zamieszczonej przez niego w Pamiêtniku
Warszawskim recenzji Rysu bibliografii rosyjskiej Wasilija Sopikowa4: od wynalezienia druku historia drukarñ cile jest zwi¹zana z histori¹ pocz¹tkowej
literatury ka¿dego cywilizuj¹cego siê narodu5. Problem Samuel Bogumi³ Linde a kultura i nauka rosyjska, rozpatrywany w niniejszym artykule w oparciu
o zawartoæ czasopism pocz¹tku XIX wieku, obejmuje wiêc kwestie recepcji
jego dzie³ w Rosji oraz sposobu postrzegania przez niego osi¹gniêæ rosyjskiej
kultury i nauki.
1 A. Bielowski, Przedmowa, [w:] S.B. Linde, S³ownik jêzyka polskiego, wyd. 2, t. 1, Lwów
1854, s. 2.
2 Por. m.in.: ß.Ë. Ëåâêîâè÷, Ïåðåâîäû Ïóøêèíà èç Ìèöêåâè÷à, [â:] Ïóøêèí. Èññëåäîâàíèÿ
è ìàòåðèàëû, ò. 7: Ïóøêèí è ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà, ðåä. Ì.Ï. Àëåêñååâ, Ëåíèíãðàä 1974,
s. 161.
3 Zob.: M. Ptaszyk, Bibliografia prac Samuela Bogumi³a Lindego, Toruñ 1990.
4 Zob.: Â. Ñîïèêîâ, Îïûò ðîññèéñêîé áèáëèîãðàôèè, èëè Ïîëíûé ñëîâàðü ñî÷èíåíèé
è ïåðåâîäîâ, íàïå÷àòàííûõ íà Ñëàâåíñêîì è Ðîññèéñêîì ÿçûêàõ îò íà÷àëà çàâåäåíèÿ
òèïîãðàôèé äî 1813 ãîäà..., cz 1, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1813.
5 O literaturze s³owiañsko-rosyjskiej przez S.B. Lindego. (Dokoñczenie), Pamiêtnik Literacki 1816, t. 5, czerwiec, s. 130.
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Co wiêcej, prace Lindego stanowi³y nieraz dla uczonych rosyjskich bodziec
do podjêcia w³asnych studiów. Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ Aleksander Wostokow,
wnikliwy czytelnik S³ownika jêzyka polskiego, wykorzystuj¹cy go w swojej pracy nad s³ownikiem etymologicznym6. Jak pisze Tadeusz Lewaszkiewicz, Linde
by³ wówczas dla Wostokowa, przygotowuj¹cego w czasie ukazywania siê S³ownika jêzyka polskiego swoje Ýòèìîëîãè÷åñêîå ñëîâîpîñïèñàíèå, wielkim autorytetem nie tylko jako leksykograf s³owiañski, ale tak¿e jako etymolog. Znaczenie s³ownika Lindego jako ród³a inspiracji dla Wostokowa najlepiej obrazuje,
zdaniem badacza, artyku³ has³owy obejmuj¹cy odpowiedniki s³owiañskie i indoeuropejskie cerkiewnos³owiañskich wyrazów broditi, brodú i ich derywatów,
choæ mo¿na przypuszczaæ, ¿e równie¿ inne artyku³y has³owe s³ownika etymologicznego Wostokowa wykazuj¹ podobny stopieñ zale¿noci od Lindego w zakresie zachodnio- i po³udniowos³owiañskich materia³ów leksykalnych, a czêciowo
zapewne i w zakresie porównañ s³owiañsko-indoeuropejskich7. Szybko jednak
relacja miêdzy nimi zmieni³a siê: w ci¹gu drugiego dziesiêciolecia XIX wieku
Wostokow [...] wyrasta³ na jêzykoznawcê nowego typu, gdy Linde, starszy od
niego tylko o 10 lat, nie umia³ siê ju¿ przestawiæ na nowy sposób mylenia
jêzykoznawczego8. Czo³owym dzie³em Wostokowa sta³o siê Rozwa¿anie o jêzyku s³owiañskim (Ðàññóæäåíèå î ñëàâÿíñêîì ÿçûêå, 1820); wa¿n¹ rolê
w rozwoju slawistyki odegra³ tak¿e Opis ruskich i s³owiañskich rêkopisów Muzeum Rumiancewa (Îïèñàíèå ðóññêèõ è ñëàâÿíñêèõ ðóêîïèñåé Ðóìÿíöåâñêîãî
ìóçåóìà, 1842).

6 W nastêpuj¹cy sposób pisa³ o tym I. Sriezniewski, powo³uj¹c siê na dwie wypowiedzi samego Wostokowa: Âîñòîêîâó õîòåëîñü èìåòü ïîä ðóêîþ Àäåëóíãîâ Mithridates [...] è Ëèíäå
S³ownik Jêzyka Polskiego, òîãäà èçäàâàâøèéñÿ. Îáðàùàÿñü ê Îëåíèíó ïî ïîâîäó ñâîèõ
çàíÿòèé ñëîâàðåì, îí íàïèñàë â ïîäàííîé çàïèñêå: «Åäèíñòâåííàÿ ïðîñüáà, êàêîþ òåïåðü
óòðóæäàòü îñìåëèâàþñü Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî, ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ìíå ïîçâîëåíî áûëî
ïîëüçîâàòüñÿ íóæíûìè ìíå ïî ñåìó äåëó èç Âàøåé, ëèáî èç Èìïåðàòîðñêîé áèáëèîòåêè,
êíèãàìè, à îñîáëèâî Ëèíäååâûì ñëîâàðåì. Ñ ïîìîùèþ ñåãî ïîñëåäíåãî, êîòîðîãî êîíå÷íî
òîëüêî åùå ïîëîâèíà âûøëà, â ñîñòîÿíèè áû ÿ áûë ÷ðåç ìåñÿö èëè ÷ðåç äâà ïðåäñòàâèòü Âàì
õîòü äâå èëè òðè áóêâû ìîåãî ñðàâíèòåëüíîãî êîðíåóêàçàòåëÿ». Çàïèñêà Âîñòîêîâà ïðèíÿòà
áûëà Îëåíèíûì áëàãîñêëîííî; íî èç ýòîãî, ïî êðàéíåé ìåðå íà òî âðåìÿ, íè÷åãî íå âûøëî.
[...] Äàæå Ñëîâàðü Ëèíäå îí äîáûë ñåáå íå îò Îëåíèíà, à îò Ä.È. ßçûêîâà. Ïîä 14-ì ìàÿ
1810 ãîäà â Ëåòîïèñè åãî çàïèñàíî: «Â ñóááîòó áûëî ñîáðàíèå Îáùåñòâà [ëþáèòåëåé
ñëîâåñíîñòè, íàóê è õóäîæåñòâ] ó Äì. Èâ. ßçûêîâà. ß âûïðîñèë ó íåãî Ëèíäååâ ñëîâàðü íà
ïîäåðæàíèå» (Îáîçðåíèå íàó÷íûõ òðóäîâ À.Õ. Âîòîêîâà, ìåæäó ïðî÷èì è íåèçäàííûõ.
È. Ñðåçíåâñêîãî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1865, s. 6).
7 T. Lewaszkiewicz, Wostokow a Linde, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Slawistyka 1989, nr 6, s. 188, 189. Por.: H. Milejkowska, Materia³y rosyjskie w s³owniku Lindego, Poradnik Jêzykowy 1974, nr 5, s. 236246.
8 T. Lewaszkiewicz, op. cit., s. 189.
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Na lata dzia³alnoci Samuela Bogumi³a Lindego przypad³, jak pisze Ryszard
W. Wo³oszyñski, pierwszy w dziejach narodów polskiego i rosyjskiego moment
daleko posuniêtego zbli¿enia i szczególnego o¿ywienia obopólnych powi¹zañ naukowych, kulturalnych i literackich9. Jednoczenie nast¹pi³ wtedy rozwój wydawnictw periodycznych, w wiêkszoci programowo zorientowanych na
relacjonowanie ostatnich wydarzeñ polityki miêdzynarodowej oraz owietlanie
osi¹gniêæ nauki i kultury krajów obcych. W wielu czasopismach czêsto zreszt¹
tematyka naukowa i kulturalna bra³a górê nad polityczn¹, czego wiadectwo
stanowi Dziennik Wileñski (18051806) Stanis³awa Jundzi³³a, Jêdrzeja niadeckiego i Józefa Kossakowskiego, który nie tylko stroni³ od kwestii politycznych, ale zdaniem Jana Kucharzewskiego nawet otwarcie [...] g³osi³ has³o odwrócenia siê od polityki i radzi³ wy³¹cznie zajmowaæ siê prac¹ kulturaln¹
i naukow¹10. Takie czasopisma jak Dziennik Wileñski czy za³o¿ony przez
Feliksa Bentkowskiego Pamiêtnik Warszawski (18151823) wyros³y szybko
na jedno z g³ównych róde³ wiedzy czytelników polskich o Rosji. W propagowaniu osi¹gniêæ polskiej nauki i kultury wród Rosjan kluczow¹ rolê odegra³o
natomiast pismo Wasilija Anastasiewicza Óëåé (18111812), jego wydanie
Andrzej Dworski uzna³ za swoist¹ kulminacjê rosyjsko-polskiego zbli¿enia
kulturalnego pocz¹tku XIX stulecia11. W materia³y polskie obfitowa³o
równie¿ za³o¿one przez Niko³aja Karamzina czasopismo Âåñòíèê Åâðîïû
(18021830), na którego przyk³adzie szczególnie wyrazicie widaæ, ¿e  jak
zauwa¿y³ Tomasz Koz³owski  zawsze w lad za rozwojem ¿ycia umys³owego
nastêpuje rozwój czasopimiennictwa, a do tego jeszcze w tej dziedzinie Polskê i Rosjê objê³y analogiczne procesy, gdy¿ i tu, i tam dzia³a³y analogiczne
przyczyny12.
Czasopisma pozostaj¹ wci¹¿ niewyzyskanym ród³em wiadomoci o powi¹zaniach Lindego z nauk¹ i kultur¹ rosyjsk¹. Nieczêsto  znacznie rzadziej ni¿,
dla przyk³adu, o skróconej wersji niemieckiego prospektu S³ownika jêzyka polskiego, opublikowanej w przek³adzie rosyjskim w petersburskim miesiêczniku
9 R.W. Wo³oszyñski, Polsko-rosyjskie zwi¹zki w naukach spo³ecznych 18011830, Warszawa
1974, s. 7, 8.
10 J. Kucharzewski, Czasopimiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi
oraz na emigracji. (Zarys bibliograficzno-historyczny), Warszawa 1911, s. 12.
11 Zob.: A. Dworski, Z dziejów zbli¿enia kulturalnego rosyjsko-polskiego na pocz¹tku
XIX wieku  polonica w czasopimie Óëåé, [w:] Spotkania literackie. Z dziejów powi¹zañ polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, red. B. Galster i J. Kamionkowa, Wroc³aw
1973, s. 151183.
12 T. Koz³owski, Polonica w czasopimie rosyjskim Wiestnik Jewropy w latach 18151822,
Prace Polonistyczne 1967, seria XXIII, s. 116.
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Iwana Martynowa Ñåâåðíûé âåñòíèê w 1804 r.13  wspomina siê chocia¿by
o nastêpuj¹cej wzmiance o Lindem (w kontekcie Józefa Ossoliñskiego oraz
Adama Czartoryskiego), zamieszczonej w pimie Jakowa Galinkowskiego
Êîðèôåé, èëè Êëþ÷ ëèòåðàòóðû w 1802 r.14:
Ãëàâíàÿ ñêëàäêà ñîêðîâèù ëèòåðàòóðû ïîëüñêîé ïåðåíåñåíà â Âåíó
è íàõîäèòñÿ â áèáëèîòåêå Ãð. Þçåôà Òåíûø-Îññîëèíñêîãî. Ñåé âåëüìîæà
è åãî Áèáëèîòåêàðü Ëèíäå, êðîìå òîãî âñÿêîé ãîä ïóòåøåñòâóÿ ïî Ãàëèöèè,
ñîáèðàþò ïàìÿòíèêè ñëîâåñíîñòè. Ãðàô Îññîëèíñêèé [...] åñòü èçäàòåëü
ðàññóæäåíèÿ Ñåíåêè de Consolatione [...]; çàíèìàåòñÿ òåïåðü ñî÷èíåíèåì
èñòîðèè î äðåâíåé Ñàðìàòèè è åÿ íàðîäàõ è ïèøåò èñòîðèþ Çèãìóíòà
I. Ñåêðåòàðü åãî Ëèíäå òðóäèòñÿ íàä ñî÷èíåíèåì ýòèìîëîãè÷åñêîãî Ïîëüñêîãî
Ñëîâàðÿ, êîòîðîé áóäåò ïåðåñìîòðåí Îññîëèíñêèì. Êíÿçü Àäàì ×àðòîðûñêèé,
èçâåñòíûé ïîêðîâèòåëü íàóê è õóäîæåñòâ, âåñüìà èñêðåííî ñîó÷àñòâóåò â ñåì
ïðåäïðèÿòèè è ïðèñûëàåò åìó äåíåæíûå ïîñîáèÿ.15

Wzmianka ta znajduje siê w pierwszej czêci artyku³u O stanie literatury
polskiej, stanowi¹cej skrócony przek³ad artyku³u zamieszczonego w 1801 r.
w jenajskim czasopimie Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung16.
Mamy do czynienia tu zatem z przyk³adem przedostawania siê do Rosji wiadomoci o Lindem z gruntu niemieckiego. Artyku³ O stanie literatury polskiej
zosta³ zrecenzowany przez Wasilija Anastasiewicza w czasopimie Ñåâåðíûé
âåñòíèê w 1804 r.17 Wartych szerszego rozpatrzenia pozycji obrazuj¹cych
zwi¹zki Lindego z Rosj¹ jest w czasopismach oczywicie wiêcej. Na plan pierwszy wysuwaj¹ siê pod tym wzglêdem z jednej strony Óëåé, a z drugiej
 Pamiêtnik Warszawski. W Pamiêtniku Warszawskim tematykê rosyjsk¹
reprezentuje równie¿ Obraz systematyczny literatury w Rosji w przeci¹gu lat 5
13 [Á.ï.], S³ownik jêzyka polskiego
przez Samuela Bogumi³a Linde , Ñåâåðíûé âåñòíèê
1804, cz. 4, nr 12, s. 260271.
14 Zob.: Þ.Ì. Ëîòìàí, Ïèñàòåëü, êðèòèê è ïåðåâîä÷èê ß.À. Ãàëèíêîâñêèé, XVIII âåê
1959, z. 4, s. 230256.
15 Á.ï., Î ñîñòîÿíèè ëèòåðàòóðû ïîëüñêîé, Êîðèôåé, èëè Êëþ÷ ëèòåðàòóðû 1802,
cz. Terpsychora, s. 105106.
16 Zob.: M. Ptaszyk, S³ownik jêzyka polskiego Samuela Bogumi³a Lindego. Szkice bibliologiczne, Toruñ 2007, s. 233.
17 Á.ï. [Â.Ã. Àíàñòàñåâè÷], Ìèëîñòèâûå Ãîñóäàðè!..., Ñåâåðíûé âåñòíèê 1804, cz. 2,
nr 5, s. 163178. Recenzja, utrzymana w formie listu do redakcji, ma wydwiêk negatywny,
a przedmiotem krytyki staje siê g³ównie nieprzestrzeganie porz¹dku chronologicznego przy odtwarzaniu dziejów literatury polskiej. W artykule O stanie literatury polskiej mowa jest o Janie Kochanowskim, Wincentym Kad³ubku, Piotrze Skardze, Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, Stanis³awie Staszicu, Ignacym Krasickim, Franciszku Zab³ockim, Julianie Ursynie Niemcewiczu,
Franciszku Karpiñskim, Adamie Naruszewiczu i in.
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od 1801 do 1805 roku, z do³¹czeniem uwag nad Bibliografi¹ Polsk¹18, przybli¿aj¹cy czytelnikom pierwsz¹ czêæ dzie³a Fiodora Adelunga (w³ac. Friedrich
von Adelung) i Andrieja Sztorcha (w³ac. Heinrich Friedrich von Storch) pod
takim tytu³em (Ñèñòåìàòè÷åñêîå îáîçðåíèå ëèòåðàòóðû â Ðîññèè
â òå÷åíèå ïÿòèëåòèÿ ñ 1801 ïî 1806 ã.), powsta³ego z myl¹ o czasopimie
Russland unter Alexander dem Ersten, natomiast w latach 18101811 wydanego jako osobna ksi¹¿ka19.

Linde i Wasilij Anastasiewicz
(w krêgu poloniców w czasopimie Óëåé)
W Spisie róde³ historii literatury rosyjskiej Piotra Köppena, stanowi¹cym
jeden z dodatków do wydanego przez Lindego w 1823 r. Rysu historycznego
literatury rosyjskiej Niko³aja Griecza, czytamy, ¿e podstawowym zamierzeniem
Anastasiewicza jako wydawcy czasopisma Óëåé by³o zaznajomiæ wspó³ziomków swoich z literatur¹ polsk¹ i przez to umocniæ przyrodzony zwi¹zek
miêdzy uczonymi dwóch jednoplemiennych narodów20. Wyci¹gi z Lindego,
Naruszewicza i Czackiego zostaj¹ zaprezentowane tutaj jako najciekawsze
artyku³y o polskiej literaturze zamieszczone w pimie Anastasiewicza, sam za
Anastasiewicz przedstawiony jest jako nie tylko wydawca, ale tak¿e bibliograf, który najpierwszy napisa³ w rosyjskim jêzyku artyku³ o «Bibliografii»
w w³aciwym znaczeniu, które teraz niektórzy literaci bezzasadnie rozci¹gaj¹
i na same zdania o ksi¹¿kach21. Jako bibliograf Anastasiewicz traktowany jest
jako kontynuator Wasilija Sopikowa22, a wspomnian¹ przez Köppena pracê
stanowi opublikowany w czasopimie Óëåé artyku³ O bibliografii23. Drogi

18 [B.p.], Obraz systematyczny literatury w Rosji w przeci¹gu lat 5 od 1801 do 1805 roku,
z do³¹czeniem uwag nad Bibliografi¹ Polsk¹, Pamiêtnik Warszawski 1816, t. 6, wrzesieñ,
s. 5364. Artyku³ opiera siê w du¿ym stopniu na danych statystycznych  por.: w przeci¹gu wspomnianych piêciu lat wysz³o z druku 1304 pism; miêdzy tymi jest 756 dzie³ oryginalnych, a 548
t³umaczonych; owe 1304 pism sk³adaj¹ 2175 tomów i pismek ulotnych, na rok wiêc rycza³tem
drukowano 435 ksi¹g (ibidem, s. 54).
19 Í. Çäîáíîâ, Èñòîðèÿ ðóññêîé áèáëèîãðàôèè äî íà÷àëà XX âåêà, Ìîñêâà 1955, s. 144147.
20 Köppena spis róde³ Historii Literatury Rosyjskiej, [w:] Dodatki do Miko³aja Grecza rysu
Historii Literatury Rosyjskiej przez Samuela Bogumi³a Lindego..., Warszawa 1823, s. 558. Por.:
Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè ïðîñâåùåíèÿ â Ðîññèè, ñîáèðàåìûå Ïåòðîì Êåïïåíîì, ÷ëåíîì
ðàçíûõ ó÷åíûõ îáùåñòâ, cz. 1: Îáîçðåíèå èñòî÷íèêîâ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ Èñòîðèè Ðîññèéñêîé
ñëîâåñíîñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1819.
21 Ibidem.
22 Í. Çäîáíîâ, op. cit., s. 184.
23 Á.ï. [Â.Ã. Àíàñòàñåâè÷], Î áèáëèîãðàôèè, Óëåé 1811, cz. 1, nr 1, s. 1428.
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Sopikowa i Anastasiewicza (a tak¿e Lindego) krzy¿owa³y siê wiele razy i na
ró¿ne sposoby24.
Nazwiska Adama Naruszewicza, Tadeusza Czackiego i w³anie Samuela
Bogumi³a Lindego nale¿¹ do najczêciej pojawiaj¹cych siê w czasopimie
Óëåé. O dwóch pierwszych mowa jest ju¿ w przedmowie do pisma, zapowiadaj¹cej jego programowe zorientowanie na tematykê polsk¹25. Po pierwsze wiêc
znajdujemy w nim rozwa¿ania Lindego o etymologii26, rozpoczynaj¹ce siê
 podobnie jak w Prawid³ach etymologii przystosowanych do jêzyka polskiego,
zamieszczonych w czêci wstêpnej pierwszego tomu S³ownika jêzyka polskiego27  od ustaleñ ogólnych, zawieraj¹cych wyjanienie samego s³owa etymologia. Jeli Linde pisze o zasadach etymologii przystosowanych do jêzyka polskiego, to wydawca czasopisma Óëåé zapowiada w podtytule zamiar
odniesienia  w przypisach  jêzyka polskiego do [...] rosyjskiego28. W³asnymi komentarzami opatruje on równie¿ artyku³ o dialektach i jêzykach przywo³anych w s³owniku P. Lindego ze wskazaniem wykorzystanych przez niego
prac29. Jak czytamy w pierwszym z nich, artyku³ ten w wiêkszym stopniu ni¿
uwagi o etymologii odnosi siê do samego S³ownika jêzyka polskiego, w zwi¹zku
z czym skierowany jest raczej do czytelników maj¹cych go w swojej bibliotece.
Oto za przyk³ad jednego z nastêpnych komentarzy, do³¹czony do wykazu rosyjskich róde³ wykorzystywanych przez Lindego oraz dotycz¹cy najnowszych inicjatyw wydawniczych Cesarskiej Akademii Nauk:
Èçâåñòíî, ÷òî È. Ðîñ. Àêàäåìèÿ òðóäèòñÿ íàä èçäàíèåì íîâîãî
ñâîåãî ñëîâàðÿ. Ïîñëåäîâàíèå Ã. Ëèíäå ïðåæíåìó åÿ èçäàíèþ âåñüìà
îùóòèòåëüíî!30

I jeszcze jedna pozycja, która ma swoje ród³o w omawianych partiach
wstêpnych pierwszego tomu S³ownika jêzyka polskiego. Jest ni¹ mianowicie
24

Zob. m.in.: Ì.Í. Êîíîâàëîâà, Çàïèñêè Â.Ñ. Ñîïèêîâà è Â.Ã. Àíàñòàñåâè÷à
î ñîñòàâëåíèè êàòàëîãîâ ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè. (Èç íåîïóáëèêîâàííîãî íàñëåäèÿ),
Òðóäû Ãîñóäàðñòâåííîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè èì. Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà 1957, t. 3,
s. 241257.
25 Zob.: Â. Àíàñòàñåâè÷, Ament meminisse periti, Óëåé 1811, cz. 1, nr 1, s. 45.
26 Î ýòèìîëîãèè, èëè ñëîâîïðîèçâåäåíèè, èçâëå÷åíèå: èç ñòàòüè ïîìåùåííîé â Ïîëüñêîì
ñëîâàðå Ã. Ëèíäå, Óëåé 1812, cz. 3, nr 16, s. 337363; nr 17, s. 419445.
27 Zob.: S³ownik jêzyka polskiego przez Samuela Bogumi³a Linde, wyd. 2, t. 1, Lwów 1854,
s. XXILXI (Prawid³a etymologii przystosowane do jêzyka polskiego).
28 Î ýòèìîëîãèè, èëè ñëîâîïðîèçâåäåíèè , nr 16, s. 337.
29 Èçúÿñíåíèå äèàëåêòîâ è ÿçûêîâ, ïðèâåäåííûõ â ñëîâàðå Ã. Ëèíäå, ñ ïîêàçàíèåì åãî
ê òîìó ïîñîáèé, Óëåé 1812, cz. 4, nr 21, s. 39. Por.: S³ownik jêzyka polskiego..., t. 1,
s. LXIILXIV (Objanienie przywiedzionych dialektów i jêzyków).
30 Èçúÿñíåíèå äèàëåêòîâ..., s. 7.
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zamieszczony w dziale Uwagi bio- i bibliograficzne przegl¹d pisarzy polskich
i ich utworów31, w S³owniku jêzyka polskiego wystêpuj¹cy pod tytu³em Poczet
pism polskich, w S³owniku przytaczanych32. Anastasiewicz zachowuje uk³ad
przyjêty przez Lindego: rozpoczyna zatem przegl¹d pisarzy polskich od Andrzeja (Jêdrzeja) Kochanowskiego, t³umacza Eneidy Wergiliusza, by ju¿ w tej pierwszej notce wprowadziæ informacjê od siebie, któr¹ stanowi odsy³acz do jednego
z odcinków przegl¹dowego artyku³u o literaturze polskiej opublikowanego
w pierwszej czêci swojego czasopisma33. Tym ostatnim artyku³em by³a natomiast polska czêæ rozprawy Ignacego Krasickiego O rymotwórstwie i rymotwórcach, rzucaj¹ca wiat³o na pimiennictwo polskie od czasów Bogurodzicy
przez poezjê Jana Kochanowskiego do drugiej po³owy XVIII wieku34.

Linde i Wasilij Sopikow
(o literaturze rosyjskiej w Pamiêtniku Warszawskim)
O zamieszczeniu w Pamiêtniku Warszawskim w latach 18151816 recenzji Rysu rosyjskiej bibliografii (Îïûò ðîññèéñêîé áèáëèîãðàôèè) Wasilija Sopikowa napisanej przez Lindego35 czytelnicy rosyjscy dowiedzieli siê z jej omówienia opublikowanego w 1816 r. w czasopimie Âåñòíèê Åâðîïû36,
rozpoczynaj¹cego siê od przedmowy:
Ïîä ñèì çàãëàâèåì â ïðîøëîì ãîäó íàïå÷àòàíà áûëà â Ïîëüñêîì æóðíàëå,
íàçûâàåìîì Pamiêtnik Warszawski, âåñüìà ëþáîïûòíàÿ ñòàòüÿ, êîòîðóþ
ìîæíî íàçâàòü êðèòè÷åñêèì ðàçáîðîì èçâåñòíîãî Îïûòà Ðîññèéñêîé
Áèáëèîãðàôèè, ñîñòàâëåííîãî ã-ì Ñîïèêîâûì, è êîòîðóþ çíàìåíèòûé Ëèíäå
õîòåë ïîçíàêîìèòü ïîëÿêîâ ñ íàøåþ ëèòåðàòóðîé. Íèêòî êîíå÷íî íå èìåë
31 Î Ïîëüñêèõ ïèñàòåëÿõ è ñî÷èíåíèÿõ. (Èç Ñëîâàðÿ Ã. Ëèíäå ñ îáúÿñíåíèÿìè), Óëåé
1812, cz. 3, nr 16, s. 280290; nr 17, s. 365384, 446466.
32 S³ownik jêzyka polskiego..., t. 1, s. LXVLXXIII (Poczet pism polskich, w S³owniku przytaczanych).
33 Î Ïîëüñêèõ ïèñàòåëÿõ..., s. 280281. Por.: Î Ïîëüñêèõ Ñòèõîòâîðöàõ. (Ñîêðàùåííîå
èçâåñòèå èç Êðàñèöêîãî), Óëåé 1812, cz. 1, nr 3, s. 178191.
34 Zob.: M. D¹browska, Czasopisma jako ród³o do dziejów polsko-rosyjskich zwi¹zków literackich i kulturowych (wybrane przyk³ady z pocz¹tku XIX wieku), Acta Polono-Ruthenica 2011,
t. XVI, s. 4143.
35 O literaturze rosyjskiej przez Samuela Bogumi³a Lindego, Prez. Tow. El., Rekt. Lic. Warsz.,
Pamiêtnik Warszawski 1815, t. 2, sierpieñ, s. 411428, t. 3, wrzesieñ, s. 1434, t. 3, padziernik,
s. 133150, t. 3, listopad, s. 277298, 1816, t. 4, styczeñ, s. 321, t. 4, marzec, s. 285296, t. 5,
maj, s. 321, t. 5, czerwiec, s. 125144. Zob.: Â.À. Ôðàíöåâ, Ïîëüñêîå ñëàâÿíîâåäåíèå êîíöà
XVIII è ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX ñò., Ïðàãà ×åøñêàÿ 1906, s. 101137, 377386.
36 Î Ðîññèéñêîé ëèòåðàòóðå, ñòàòüÿ Ñàìóèëà Áîãóìèëà Ëèíäå, Ðåêòîðà Âàðøàâñêîãî
Ëèöåÿ, Âåñòíèê Åâðîïû 1816, cz. 90, s. 110136, 230244.
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áîëüøåãî ïðàâà ðàññóæäàòü î òðóäå ã-íà Ñîïèêîâà. [...] Çäåñü ìóæ, âñåìó
ó÷åíîìó ñâåòó èçâåñòíûé îáøèðíûìè ïîçíàíèÿìè ïî ÷àñòè ëèòåðàòóðû
ñëàâÿíñêèõ íàðå÷èé, ïðåäëàãàåò çðåëûå çàìå÷àíèÿ ñâîè íà ïîëåçíóþ êíèãó,
èñïðàâëÿåò â íåé ñóùåñòâåííûå ïîãðåøíîñòè, äîïîëíÿåò íåäîñòàòêè è îòäàåò
äîëæíóþ ñïðàâåäëèâîñòü òðóäîëþáèâîìó åÿ àâòîðó...37

rodkowa czêæ przedmowy zawiera zapowied zamieszczenia w pimie
swego rodzaju wyci¹gu ze S³ownika jêzyka polskiego, ca³oæ zamyka natomiast wskazanie na odbiorców rozwa¿añ o recenzji Lindego, którymi mia³y byæ
osoby zapoznane z prac¹ Sopikowa. Warto dodaæ, ¿e w 1813 r. na tych samych
³amach ukaza³a siê wzmianka o samym Rysie rosyjskiej bibliografii, nazwanym
tutaj now¹ po¿yteczn¹ ksi¹¿k¹38.
Przek³ad i omówienie recenzji Lindego wysz³y spod pióra ówczesnego wydawcy czasopisma Âåñòíèê Åâðîïû, Michai³a Kaczenowskiego, czego wiadomoæ (mimo braku podpisu) mieli zarówno przedstawiciele tamtej epoki39, jak
i póniejsi badacze40.
Szkic Lindego O literaturze rosyjskiej  podzielony w Pamiêtniku Warszawskim na osiem czêci i od pi¹tej z nich nosz¹cy tytu³ O literaturze s³owiañsko-rosyjskiej  wymieniany jest przewa¿nie obok jego rozprawy O statucie
litewskim ruskim jêzykiem i drukiem wydanym wiadomoæ. Obydwie prace maj¹
bowiem charakter bibliograficzny, druga (pierwotnie tak¿e planowana na ³amy
Pamiêtnika Warszawskiego) zapisa³a siê, jak zauwa¿a Olena B³a¿ejewicz,
jako pierwsza w Polsce monografia bibliograficzna oparta na metodzie jêzykowej i typograficznej oraz stanowi przyk³ad harmonijnego zespolenia wiedzy
jêzykoznawcy i bibliografa41. Rys rosyjskiej bibliografii Sopikowa, którego
rozpatrzenie stanowi artyku³ O literaturze rosyjskiej i o którym wzmianka rozpoczyna Przedmowê polskiego wydawcy do wydanego przez Lindego Rysu historycznego literatury rosyjskiej Niko³aja Griecza42, stanowi pierwsz¹ na gruncie
37
38
39

Î Ðîññèéñêîé ëèòåðàòóðå..., s. 110111.
[Á.ï.], Î Ðîññèéñêîé áèáëèîãðàôèè, Âåñòíèê Åâðîïû 1813, cz. 72, s. 91100.
Miko³aja Grecza Rys historyczny literatury rosyjskiej przez Samuela Bogumi³a Lindego
z dodatkami, t. 1, Warszawa 1823, s. I (Przedmowa polskiego wydawcy).
40 Zob.: Ñâîäíûé êàòàëîã ñåðèàëüíûõ èçäàíèé Ðîññèè (18011825), ò. 1: Æóðíàëû. ÀÂ,
ðåä. Å.Ê. Ñîêîëèíñêèé, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1997, s. 355, 356.
41 O. B³a¿ejewicz, Samuel Bogumi³ Linde. Bibliotekarz i bibliograf, Wroc³aw 1975, s. 211, 212.
42 Miko³aja Grecza Rys historyczny literatury rosyjskiej..., t. 1, s. III (Przedmowa polskiego
wydawcy). Mo¿na dodaæ, ¿e przedmowa staje siê tak¿e miejscem, w którym Linde wskazuje na
potrzebê opracowania s³ownika porównawczego: schodzi nam na nale¿ytym s³owniku rosyjskopolskim, polsko-rosyjskim; lecz nie dosyæ; trzeba by dzie³a wytykaj¹cego we wszystkich szczegó³ach nie tylko gramatycznych, lecz osobliwie te¿ leksykograficznych, porównawczym sposobem,
ró¿nicê miêdzy rosyjskim a polskim jêzykiem zachodz¹ce, i te wyjaniaj¹cego i zbli¿aj¹cego za
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rosyjskim próbê realizacji pomys³u stworzenia, wed³ug okrelenia Niko³aja
Zdobnowa, repertuaru ksi¹¿ek rosyjskich, opisania ich de visu, na który
z³o¿y³o siê ³¹cznie 13 249 pozycji wydanych od czasu wprowadzenia druku do
1813 r. i czêciowo w latach 1813181843. Podkrelaj¹c znaczenie dzie³a Sopikowa, Zdobnow jednoczenie zaznacza, ¿e prace nad jego poprawieniem i dope³nieniem trwa³y jeszcze 90 lat z udzia³em W.I. Santowa czy W.N. Rogo¿yna44,
ale nale¿a³oby dodaæ, ¿e tak¿e Lindego.
Linde stawia sobie za cel sporz¹dzenie nie tyle recenzji, ile opisu dzie³a
Sopikowa nastawionego na wydobycie rzeczy, które Polaka najwiêcej obchodziæ mog¹ i tym sposobem podaæ ziomkom [...] najpotrzebniejsze [...] wiadomoci o literaturze tego s³awnego i potê¿nego narodu, z którym nas [tj. Polaków
 M.D.] dawne pobratymstwo, a dzi polityczny wypadek losu [...] tak cile
wi¹¿e, a tak¿e w przypisach [...] k³aæ uwagi nad stosunkami naszego
[tj. polskiego  M.D.] jêzyka do rosyjskiego45. Od podkrelenia pobratymstwa Polaków i Rosjan Linde rozpoczyna zreszt¹ swój artyku³:
Jak jêzyki pobratymców naszych nie mog¹ byæ dla nas obojêtnymi, ale te¿ tych¿e
literatura, dla wzajemnej z nasz¹ stycznoci, dla wzajemnego wyjaniania, dla wspólnego zbogacania, wreszcie dla zabopólnego dobijania siê o pierwszeñstwo. [...] Odebrawszy w tych dniach z Petersburga dzie³o, wystawuj¹ce w kilku tomach rys literatury rosyjskiej, przy pierwszym szybkim przebieganiu spostrzeg³em, ¿e zawiera wiele
rzeczy dla nas nawet co do naszej w³asnej literatury ciekawych; ¿e umieszczona
w nim historia drukarñ w cis³ym zwi¹zku zostaje z nasz¹, [...] ¿e zbli¿enie siê
umys³owe S³owian do siebie przypieszyæ mo¿e ten tak po¿¹dany postêp. 46

S³owem-kluczem staje siê wiêc dla Lindego nowoæ, przy czym odnosi siê
ono nie tylko do samego Rysu rosyjskiej bibliografii, ale tak¿e do sytuacji politycznej, w której znaleli siê Polacy, zwi¹zanej z utrat¹ suwerennoci pañstwowej.
pomoc¹ innych pobratymczych mów i ogólnej gramatyki i leksykografii (ibidem, s. XXVI
XXVII). Zob.: B. Matuszczyk, S³ownik jêzyka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006, s. 4042; por. J. Michalski, Niezrealizowane plany naukowe Lindego, Pamiêtnik Literacki 1959, z. 34, s. 349377; J.W. Opatrny, Rosyjsko-polski s³ownik porównawczy S.B.
Lindego, Rozprawy Komisji Jêzykowej Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego 1963, t. 4,
s. 283293.
43 Í. Çäîáíîâ, op. cit., s. 176.
44 Ibidem, s. 177.
45 [S. B. Linde], O literaturze rosyjskiej..., 1815, t. 2, sierpieñ, s. 412413.
46 Ibidem, s. 411412. Podobn¹ myl wyrazi³ Linde w stanowi¹cym rozwiniêcie dedykacji
(skierowanej do Janie Wielmo¿nego Moci Dobrodzieja Niko³aja Nowosilcowa) wstêpie do
Rysu historycznego literatury rosyjskiej... Griecza: wzajemne poznanie zalet umys³owych zbli¿a
narody do wzajemnego szacunku i w skutku tego jednoczy je wêz³em braterskiej mi³oci (Miko³aja Grecza Rys historyczny literatury rosyjskiej..., t. 1, Warszawa 1823, s. nlb).
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Uk³ad treci w artykule Lindego odpowiada uk³adowi treci w dziele Sopikowa. Ca³oæ otwieraj¹ rozwa¿ania o obecnym w jego tytule s³owie îïûò,
zdaniem Lindego trudnym do przet³umaczenia na jêzyk polski, oraz o przedmowie, w której Sopikow widzia³ potrzebê najprzód objaniæ, co siê rozumieæ ma
przez bibliografa, bibliofila, [...], bibliomana i bibliotekarza47. Ju¿ te wstêpne
fragmenty pokazuj¹, ¿e Linde spogl¹da na Rys rosyjskiej bibliografii oczami
znawcy kultury polskiej, skrupulatnie wynotowuj¹cego wszelkie przejawy pomijania osi¹gniêæ polskich drukarzy, historyków czy pisarzy: nie poprzestaje wiêc
na stwierdzeniu, ¿e Sopikow wylicza najs³awniejsze w tej mierze [tj. bibliografii  M.D.] imiona mê¿ów, dodaj¹c, ¿e Polaka ¿adnego nie mieci, chocia¿
móg³ wiedzieæ o Za³uskim, Braunie, Jab³onowskim...; Bentkowskiego naszego
nie móg³ jeszcze znaæ48. W tym duchu utrzymany jest ca³y artyku³, a nazwiska
Za³uskich, Feliksa Bentkowskiego czy Jerzego Samuela Bandkiego nale¿¹ do
najczêciej przywo³ywanych. Rozwa¿ania nad Rysem rosyjskiej bibliografii
przywiod³y Lindego przede wszystkim do nastêpuj¹cego wniosku, tak oto sformu³owanego przez Olenê B³a¿ejewicz: kultura polska promieniowa³a w kierunku wschodnim, poniewa¿ pierwsze drukarnie cerkiewnos³owiañskie dzia³a³y
w Krakowie i w zachodnioruskich czêciach Polski (Kijów, Poczajów, Niewie¿,
Lwów, Wilno)49. Podobnie wypowiada siê na ten temat Samuel Fiszman: uwagi uzupe³niaj¹ce s³u¿¹ w³anie Lindemu do podkrelenia wniosku wynikaj¹cego
z bibliograficznego zestawienia Sopikowa, i¿ w krajach s³owiañskich kierunek
rozwoju owiecenia szed³ z po³udniowego zachodu do pó³nocnego wschodu, i¿
udzia³ polski w tym rozwoju by³ bardzo donios³y50.
W kontekcie badañ nad czasopimiennictwem warto wspomnieæ równie¿
o koñcowych partiach artyku³u Lindego, które wype³nia obszerny przypis autora
zawieraj¹cy przegl¹d rosyjskich wydawnictw periodycznych, mnogich i wa¿nych, których liczbê Sopikow szacuje na blisko sto piêædziesi¹t. Wród wymienionych pism znajduj¹ siê Ïðèÿòíîå è ïîëåçíîå ïðåïðîâîæäåíèå âðåìåíè,
Âåñòíèê Åâðîïû, Äðóã ïðîñâåùåíèÿ, Ñåâåðíûé âåñòíèê, ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèé æóðíàë, Öâåòíèê, Ñûí Îòå÷åñòâà czy nawet wydawany
w Tobolsku Èðòûø, ïðåâðàùàþùèéñÿ â Èïîêðåíó. Tu równie¿ daje o sobie
znaæ wspomniany rys postawy autora  Ïðèÿòíîå è ïîëåçíîå ïðåïðîâîæäåíèå âðåìåíè zestawia on z Zabawami Przyjemnymi i Po¿ytecznymi,
47
48
49
50

[S. B. Linde], O literaturze rosyjskiej..., 1815, t. 2, sierpieñ, s. 414.
Ibidem.
O. B³a¿ejewicz, op. cit., s. 217218.
S. Fiszman, Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800-1830. (Recepcja literatury rosyjskiej w Polsce), [w:] O wzajemnych powi¹zaniach literackich polsko-rosyjskich, red.
S. Fiszman i K. Sierocka, Wroc³aw 1969, s. 68.
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ponadto wspomina o pojawianiu siê w periodykach rosyjskich autentycznych
pism do historii dyplomacji pañstw rosyjskich nale¿¹cych, [...] miêdzy którymi
wiele do historii polskiej bardzo wa¿nych51. Pretekstem do zarysowania wspó³czesnej produkcji czasopimienniczej w Rosji sta³y siê przywo³ane s³owa Sopikowa, wskazuj¹cego jako jedno ze róde³ swojej inspiracji pracê Biskupa Wo³ogodzkiego Eugeniusza [tj. Jewfimija Bo³chowitinowa  M.D.] pod tytu³em:
nowa próba s³ownika rosyjskich pisarzów, w Pos³añcu Europejskim [tj. pimie
Âåñòíèê Åâðîïû  M.D.] r. 1813 umieszczon¹52. Mo¿na dodaæ, ¿e czasopimiennictwo rosyjskie pocz¹tku XIX wieku sta³o siê przedmiotem rozpatrzenia
we wspomnianym Obrazie systematycznym literatury w Rosji w przeci¹gu lat 5
od 1801 do 1805 roku..., w którym mowa jest o pismach Êîðèôåé, èëè Êëþ÷
ëèòåðàòóðû, Ïàòðèîò, Äðóã ïðîñâåùåíèÿ, Ñåâåðíûé âåñòíèê czy
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé æóðíàë, ale tak¿e  w przypisie  o Dzienniku Wileñskim jako miejscu zamieszczenia artyku³u Tadeusza Czackiego O postêpie
edukacji w prowincjach niegdy polskich, a teraz wcielonych do Rosji53.
Przyjêcie uk³adu treci Rysu rosyjskiej bibliografii za podstawê uk³adu jej
omówienia nie przeszkadza Lindemu odnieæ siê do niego krytycznie. Za wielk¹ niedogodnoæ uznaje wyodrêbnienie przez Sopikowa dwóch czêci pracy,
sporód których pierwsza zawiera ksi¹¿ki drukowane cerkiewnymi g³oskami,
a druga wieckimi [tj. gra¿dank¹  M.D.], w rezultacie czêsto ci¹g dalszych
dzie³ lub wydañ jednego pisarza, przerywa siê dla tej przypadkowej przyczyny,
i¿ jedne cerkiewnym, drugie wieckim pismem by³y drukowane...54. W zakoñczeniu artyku³u Linde radzi równie¿ Sopikowowi opatrzenie Rysu rosyjskiej bibliografii, zgodnie zreszt¹ z jego pierwotnym zamierzeniem, indeksami alfabetycznym i systematycznym.
Sprostowania i uzupe³nienia, przez Olenê B³a¿ejewicz okrelane jako literacko-bibliograficzne, stanowi¹ najwiêksz¹ wartoæ szkicu Lindego55. Oto jeden z urywków o takim charakterze, dotycz¹cy kszta³tu edytorskiego ksi¹¿ek
sprzed XVIXVIII wieku:
51
52
53

O literaturze s³owiañsko-rosyjskiej..., 1816, t. 5, czerwiec, s. 142.
Ibidem, s. 144.
T. Czacki, O postêpie w edukacji w prowincjach niegdy polskich, a teraz wcielonych do
Rosji, Dziennik Wileñski 1805, t. 1, nr 1 (kwiecieñ), s. 615. Zob. o nim w kontekcie pisma
Ñåâåðíûé âåñòíèê: M. D¹browska, Polscy poeci doby Owiecenia w czasopismach rosyjskich
pierwszego piêtnastolecia XIX wieku (Ñåâåðíûé âåñòíèê  Óëåé  Âåñòíèê Åâðîïû),
[w:] Polska  Rosja: dialog kultur (Studia Rossica XXII), red. A. Wo³odko-Butkiewicz
i L. £ucewicz, Warszawa 2012, s. 99101.
54 O literaturze rosyjskiej..., 1815, t. 3, wrzesieñ, s. 23.
55 O. B³a¿ejewicz, op. cit., s. 216.
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[...] w dawnych ruskich ksiêgach, wydanych w Moskwie, do po³owy 17 wieku
przeds³owie, po naszemu przedmowa, k³ad³a siê nie na pocz¹tku, lecz na koñcu.
[...] Gdy on [tj. Sopikow  M.D.] za dodaje, ¿e w Wileñskich, Lwowskich, Czerniechowskich, Kijowskich i Ostrogskich wydaniach, ma³¹ liczbê wyj¹wszy, takowe
dopisy na przodzie siê znajduj¹, przeczyæ temu musimy, gdy¿ tak¿e prawie wszêdzie przynajmniej na polskich naszych dawnych drukach, daty i okolicznoci wydania na koñcu ksi¹g bywa³y k³adzione, tak np. na biblii Radziwi³³owskiej, Leopolity
[ ] itd., a dopiero w 16 wieku zwyczaj ten siê odmieni³*.
* Obacz Bandkie hist. druk. krak. na karcie 11 w nocie.56

Jak widaæ, Linde nie poprzestaje na skomentowaniu danego ustêpu Rysu
rosyjskiej bibliografii, opatruj¹c swój komentarz odsy³aczem do literatury przedmiotu. W tym przypadku chodzi o wydan¹ w 1815 r. Historyjê drukarñ krakowskich... Jerzego Samuela Bandkiego, w której  w przypisie czytamy:
Jan Gutenberg na ¿adnej nie podpisa³ siê ksiêdze, któr¹ wyda³. Jan Fust wniós³ ten
zwyczaj potrzebny, który w XV wieku na pocz¹tku drukarni w tym siê ró¿ni³ od
nieco póniejszych czasów, ¿e daty wydania na koñcu bywa³y po³o¿one, a ten
zwyczaj dopiero w XVI wieku usta³.57

Czêsto te¿ Linde po prostu oddaje g³os Bandkiemu, przywo³uj¹c jego
s³owa:
Do tego do³¹czyæ potrzeba, co szanowny mój przyjaciel J.S. Bandkie* w historii
drukarñ krakowskich, na karcie 19 itd. wyra¿a: Kilkadziesi¹t ksi¹¿ek ju¿ by³o
bibliotek¹ .
* Historia drukarñ Krakowskich, od zaprowadzenia druków itd. w Krakowie
r. 1815.58

W drukarstwie XVXVI stulecia Linde by³ najlepiej zorientowany. Jak zauwa¿a jednak Olena B³a¿ejewicz, pomin¹³ on natomiast ca³kowicie produkcjê
wydawnicz¹ XVIII wieku, mimo ¿e istnia³a drukarnia bazylianów w Supralu,
wprawdzie wielce zas³u¿ona dla kultury polskiej, ale przecie¿ wydaj¹ca druki
nie tylko w tym jêzyku59.
56
57

O literaturze rosyjskiej..., 1815, t. 3, padziernik, s. 134.
Historya drukarñ krakowskich, od zaprowadzenia druków do tego Miasta a¿ do czasów
naszych, Wiadomoci¹ o wynalezieniu sztuki drukarskiej poprzedzona. Przez Jerzego Samuela
Bandkiego, Kraków 1815, s. 1011.
58 O literaturze rosyjskiej..., 1815, t. 3, wrzesieñ, s. 15.
59 O. B³a¿ejewicz, op. cit., s. 218. Por. m.in.: J. Getka, Polskojêzyczne druki bazyliañskie
(XVIII wiek), Warszawa 2013, s. 10, 1921, 3845 i in.
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Wracaj¹c do omówienia recenzji Lindego z czasopisma Âåñòíèê
Åâðîïû, warto podkreliæ, ¿e sk³ada siê ono  podobnie jak sama recenzja
Lindego  z komentarzy do rozpatrywanej pozycji. W wiêkszoci odnosz¹ siê
one do problemów jêzykoznawczych:
[...] ïðîèçîøëî îò îäíîãî êîðíÿ ñ ïîëüñêîãî chêdogi...*
*È ó íàñ â öåðêîâíûõ êíèãàõ åñòü õóäîã.60

ale zdarza siê równie¿, ¿e do samego Sopikowa, g³ównie faktów z jego
biografii:
Ïîåëèêó Ã. Ñîïèêîâ, ãîâîðèò Ëèíäå, êîòîðûé íå åñòü ó÷åíûé, à òîëüêî
êíèãîïðîäàâåö...*
* Àâòîðó íåèçâåñòíî, ÷òî ïî÷òåííûé Â.Ñ. Ñîïèêîâ íûíå ñëóæèò
â Èìïåðàòîðñêîé Áèáëèîòåêå.61

O Lindem w czasopimie Ìîñêâèòÿíèí (zamiast zakoñczenia)
Czasopismo Ìîñêâèòÿíèí, wydawane przez Michai³a Pogodina w Moskwie w latach 18411856, sta³o siê miejscem zamieszczenia szkicu biograficznego Samuel Bogumi³ Linde napisanego przez Jana (Iwana) Pap³oñskiego62, zaprezentowanego przez redaktorów pisma jako wychowanek Uniwersytetu
Moskiewskiego, a obecny uczeñ Patriarchy filologii s³owiañskiej63. To ostatnie
okrelenie odnosi siê, rzecz oczywista, do samego Lindego, którego ¿yciorys
zostaje zarysowany, jak zaznacza sam autor, w oparciu o biografiê przygotowan¹
przez Piotra Köppena, przedmowy do S³ownika jêzyka polskiego oraz przekazy
ustne64. Szkic ma charakter okolicznociowy, gdy¿ ³¹czy siê z piêædziesiêcioleciem dzia³alnoci naukowej Lindego. Pap³oñski, przestrzegaj¹c porz¹dku chronologicznego, przedstawia lata nauki i pocz¹tki kariery naukowej Lindego, znajomoæ z wybitnymi przedstawicielami ¿ycia kulturalnego, w tym z Julianem
Ursynem Niemcewiczem, pobyt w Wiedniu oraz kontakty z Józefem Maksymilianem
Ossoliñskim, przyjazd do Warszawy, przebieg prac nad S³ownikiem jêzyka polskiego,
wybór na cz³onka krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, zwi¹zki
z Liceum Warszawskim, dzia³alnoæ w charakterze bibliotekarza itp. Mowa jest
w artykule o szerokiej obecnoci prac Lindego w czasopismach, a jako przyk³ad
60 Î Ðîññèéñêîé ëèòåðàòóðå..., s. 115. Por.: chêdogi  porz¹dny, schludny, czysty (S³ownik jêzyka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1988, s. 256).
61 Ibidem, s. 131.
62 È. Ïàïëîíñêèé, Ñàìóèë Áîãóìèë Ëèíäå, Ìîñêâèòÿíèí 1842, ks. 11, s. 97115.
63 Ibidem, s. 97 (przypis).
64 Ibidem (przypis).
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zostaje podana recenzja Rysu rosyjskiej bibliografii, napisana ze znawstwem
rzeczy i pe³nym szacunkiem dla autora, odnotowuj¹ca zarówno zalety, jak
i niedoci¹gniêcia jego dzie³a oraz trafnie prostuj¹ca obecne w nim b³êdy. Praca
utrzymana jest w tonie pochwalnym, warstwê faktograficzn¹ dope³niaj¹ rozwa¿ania o cechach osobowociowych Lindego.
Artyku³ów okolicznociowych o Lindem mo¿na znaleæ w czasopismach
rosyjskich pocz¹tku XIX stulecia wiêcej. Jednym z nich jest opublikowana
w dziale Ró¿noci czasopisma Ñûí Îòå÷åñòâà relacja z uroczystoci wrêczenia twórcy S³ownika jêzyka polskiego medalu w Warszawie 20 wrzenia 1816 r.65
Na osobne odnotowanie zas³uguj¹ wzmianki o Lindem i jego s³owniku wplecione w rozwa¿ania o innych przedstawicielach nauki europejskiej i ich dzie³ach,
wprowadzane czêsto po to, aby b¹d potwierdziæ s³usznoæ g³oszonych przez
nich s¹dów, b¹d je podwa¿yæ66.
Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e wa¿nym ród³em wiedzy o zwi¹zkach Lindego z rosyjsk¹ nauk¹ i kultur¹ s¹ rozliczne osobiste dokumenty epoki, g³ównie listy, czêsto tak¿e publikowane na ³amach czasopism. We wzmianki o Lindem jako twórcy zarówno S³ownika jêzyka polskiego, jak i recenzji Rysu
rosyjskiej bibliografii Sopikowa obfituj¹ zw³aszcza listy Jewfimija Bo³chowitinowa do Wasilija Anastasiewicza, ³¹cz¹ce s³owa podziwu dla trudu polskiego
uczonego ze skargami na wygórowane ceny jego dzie³:
Ëèíäîâ Ñëîâàðü, õîòÿ ÿ åãî è íå âèäàë, íî, ñóäÿ ïî âàøèì âûïèñêàì, ïî÷èòàþ
ÿ ñîêðîâèùåì äëÿ âñåõ Ñëàâåíñêèõ íàðîäîâ. Åùå â Ñåâåðíîì Âåñòíèêå
óâèäåâ îáúÿâëåíèå î íåì, ÿ äóìàë áûëî êóïèòü îíûé è ïèñàë â Âèëüíó, íî
ñ ìåíÿ ïîòðåáîâàëè 25 ÷åðâîííûõ, è òàêàÿ öåíà óñòðàøèëà ìåíÿ67.
×èòàëè ëè âû â ïîñëåäíèõ ïðîøëîãîäíèõ íîìåðàõ Âåñòíèêà Åâðîïû Ëèíäîâû
ðåöåíçèè íà Ñîïèêîâà áèáëèîãðàôèþ? Åñòü ìíîãî õîðîøåãî; íî
ó Êà÷åíîâñêîãî ñîêðàùåíî. Ñîïèêîâó íå ñòûäíî áû âñþ ñèþ óìíóþ ðåöåíçèþ
ïðèïå÷àòàòü ïðè ñâîåé êíèãå. Ýòî õîðîøåå äîïîëíåíèå ê íåé68.

Przytoczony fragment drugiego z listów koñczy stwierdzenie, ¿e skoro Linde dobrze opanowa³ jêzyk rosyjski, to dlaczego Rosjanie nie maj¹ uczyæ siê
polskiego, a tak¿e apel o podjêcie wspó³pracy miêdzy polskimi i rosyjskimi
badaczami literatury.
65
66

[Á.ï.], [Â Ñåíòÿáðå ìåñÿöå ñåãî ãîäà...], Ñûí Îòå÷åñòâà 1816, nr 51, s. 241242.
Np.: [Á.ï.], Èçâåñòèå î Ñëîâàðå íåìåöêî-ñåðáñêîì, Âåñòíèê Åâðîïû 1817, cz. 96,
nr 21, s. 4249.
67 Ïèñüìà Ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî Åâãåíèÿ Áîëõîâèòèíîâà ê Â.Ã. Àíàñòàñåâè÷ó, Ðóññêèé àðõèâ 1889, ks. 2, nr 5, s. 25.
68 Ïèñüìà ìèòðîïîëèòà Åâãåíèÿ ê Â.Ã. Àíàñòàñåâè÷ó èç Êàëóãè è Ïñêîâà (18131818),
Äðåâíÿÿ è íîâàÿ Ðîññèÿ 1880, t. 18, nr 12, s. 616.
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Zwi¹zki Lindego z kultur¹ i nauk¹ rosyjsk¹ uwidaczniaj¹ siê na wielu p³aszczyznach, co obrazuj¹ najpe³niej czasopisma pocz¹tku XIX wieku. Linde  kojarzony zwykle wy³¹cznie z badaniami jêzykoznawczymi  zapisa³ siê w dziejach
polsko-rosyjskich zwi¹zków literackich, kulturowych i naukowych jako wnikliwy i kompetentny komentator dziejów literatury rosyjskiej, w szczególnoci
metod bibliograficznego utrwalania jej osi¹gniêæ.
Ðåçþìå
Ñàìóèë Áîãóìèë Ëèíäå è ðóññêàÿ êóëüòóðà è íàóêà
(íà îñíîâå æóðíàëîâ íà÷àëà XIX âåêà)
Íà÷àëî XIX âåêà  ïåðèîä ñòðåìèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ïîëüñêî-ðóññêèõ êóëüòóðíûõ
è íàó÷íûõ ñâÿçåé â æóðíàëèñòèêå. Ê ãëàâíûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëüñêîé íàóêè íà÷àëà XIX
âåêà ïðèíàäëåæèò Ñàìóèë Áîãóìèë Ëèíäå (17711847)  ÿçûêîâåä, àâòîð Ñëîâàðÿ ïîëüñêîãî
ÿçûêà, ïåðåâîä÷èê, áèáëèîãðàô, áèáëèîòåêàðü.
Ñòàòüÿ ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ÷àñòåé: 1. Âñòóïëåíèå (Ëèíäå è Àëåíñàíäð Âîñòîêîâ, Ëèíäå
è ßêîâü Ãàëèíêîâñêèé; èçáðàííûå ïîëüñêèå è ðóññêèå æóðíàëû íà÷àëà XIX âåêà); 2. Ëèíäå
è Âàñèëèé Àíàñòàñåâè÷ (ìàòåðèàëû î ïîëüñêîé êóëüòóðå â æóðíàëå Óëåé); 3. Ëèíäå
è Âàñèëèé Ñîïèêîâ (î ðóññêîé ëèòåðàòóðå â æóðíàëå Pamiêtnik Warszawski); 4. Î Ëèíäå
â æóðíàëå Ìîñêâèòÿíèí (âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ) (áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê î Ëèíäå Èâàíà
Ïàïëîíñêîãî, âîêðóã ïåðåïèñêè Åâôèìèÿ Áîëõîâèòèíîâà è Âàñèëèÿ Àíàñòàñåâè÷à). Âàñèëèé
Àíàñòàñåâè÷ (17751845)  ïåðåâîä÷èê, áèáëèîãðàô, èçäàòåëü æóðíàëà Óëåé. Âàñèëèé
Ñîïèêîâ (17651818)  áèáëèîãðàô è áèáëèîòåêàðü.

Summary
Samuel Bogumi³ Linde and the Russian culture and science
(on the basis of the periodicals in the early 19th century)
The beginning of the 19th century is the period of a gradual development of the PolishRussian cultural and scientific relations in the area of the periodical press. Samuel Bogumi³ Linde
(17711847), a linguist, author of the Dictionary of the Polish Language, translator, bibliographer
and librarian, was one of the main representatives of the Polish science at that time.
The article consists of four parts: 1. Opening remarks (Linde and Alexander Vostokov, Linde
and Jakov Galinkovsky; review of the Polish and Russian periodicals in the early 19th century);
2. Linde and Vasily Anastasyevich (materials on the Polish culture in the periodical Uley); 3.
Linde and Vasily Sopikov (about the Russian literature in the periodical Pamiêtnik Warszawski); 4. About Linde in the periodical Moskwitianin (instead of conclusion) (the article about
Linde by Jan Pap³oñski, around the correspondence of Evfimy Bolkhovitinov and Vasily Anastasyevich). Vasily Anastasyevich (17751845) was a translator, bibliographer, publisher of the
periodical Uley. Vasily Sopikov (17651818) was a bibliographer and librarian.
Key words: Samuel Bogumi³ Linde, Vasily Anastasyevich, Vasily Sopikov, Uley, Pamiêtnik
Warszawski, bibliography, Russian literature, Polish literature.
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Zjawisko wêdrówki neologizmów miêdzy tekstami
z krêgu literatury fantasy jako wyzwanie dla t³umacza
(na materiale przek³adów utworów J.R.R. Tolkiena
i A. Sapkowskiego na jêzyki polski i rosyjski)
U¿yte w tytule niniejszego artyku³u sformu³owanie wêdrówka neologizmów rozumieæ bêdziemy jako swego rodzaju zapo¿yczanie przez pisarzy tego
typu leksyki z tekstów istniej¹cych ju¿ przek³adów i wykorzystywanie jej
w utworach, gdzie nale¿y j¹ ju¿ postrzegaæ nie jako ekwiwalent, ale jako integraln¹ czêæ powstaj¹cego w danym jêzyku tekstu oryginalnego.
Widoczny w ostatnich dziesiêcioleciach burzliwy rozwój fantasy obliguje
badaczy przek³adu do g³êbszej analizy zjawisk jêzykowych zachodz¹cych w tym
gatunku literackim. Obiektem ich zainteresowania coraz czêciej staj¹ siê mechanizmy jêzykowej kreacji wiata przedstawionego. Jedn¹ z najistotniejszych
kwestii s¹ indywidualne, autorskie sposoby tworzenia jêzykowego obrazu rzeczywistoci fantastycznej, co jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia
tekstu pierwotnego, jak i wtórnego1.
Jednym z najczêciej stosowanych zabiegów jêzykowych jest wprowadzanie do tekstu nowotworów leksykalnych. Autorskie neologizmy, bo o nich
mowa, stanowi¹ integraln¹ czêæ literatury fantasy, gdy¿ to g³ównie za ich pomoc¹ konstruowana jest fantastyczna rzeczywistoæ. Nazywaj¹ one bowiem poszczególne jej elementy, stanowi¹c jednoczenie integraln¹ czêæ idiolektu danego autora. Pojêcie idiolektu stanowi tu kwestiê doæ istotn¹, gdy¿ wi¹¿e siê
z mo¿liwoci¹ kreacji nieograniczonej iloci fantastycznych wiatów, które
twórcy mog¹ nasycaæ realiami charakterystycznymi wy³¹cznie dla ich. Przek³ad
takich neologizmów stanowi dla t³umacza doæ du¿e wyzwanie, gdy¿ musi on
w swoich dzia³aniach uwzglêdniæ strukturê danego leksemu, kontekst, w jakim
1 Por. M. Chomik, Neofrazeologizmy, a odmiennoæ wiata przedstawionego w twórczoci braci Strugackich, [w:] A. Pstyga (red.), S³owo z perspektywy jêzykoznawcy i t³umacza, Gdañsk 2005;
M. Krajewska, wiat kosmicznej przyrody Stanis³awa Lema w przek³adach na jêzyk rosyjski,
[w:] ibidem; Ì.Â. Áåðåæíà, Ïåðåêëàä çîîí³ì³â ó äèòÿ÷³é ë³òåðàòóð³ æàíðó ôåíòåç³,
[w:] Â³ñíèê Êè¿âñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ë³íãâ³ñòè÷íîãî óí³âåðñ³òåòó, Êè¿â 2012.
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wystêpuje, a przede wszystkim w jak najpe³niejszym stopniu przekazaæ jego
znaczenie.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ autorzy tekstów z krêgu literatury fantasy tworz¹ nowe
wyrazy, wykorzystuj¹c narzêdzia s³owotwórcze oferowane przez dany jêzyk. Jak
zauwa¿a À. Fiodorow, ÷åëîâåê, âûðàæàþùèé ñâîþ ìûñëü ñðåäñòâàìè
ÿçûêà, íå ñîçäàåò, çà âåñüìà ðåäêèìè èñêëþ÷åíèÿìè, ñâîèõ íîâûõ ñëîâ,
à ïîëüçóåòñÿ ñëîâàìè, óæå ñóùåñòâóþùèìè â ÿçûêå, ïðèíàäëåæàùèìè
ê åãî ñëîâàðíîìó ñîñòàâó. Åñëè æå ãîâîðÿùèé èëè ïèøóùèé è ñîçäàåò
îòäåëüíîå íîâîå ñëîâî, òî îí äåëàåò ýòî, êàê ïðàâèëî, èëè íà îñíîâå
ýëåìåíòîâ ñóùåñòâóþùèõ ñëîâ, èëè ïî àíàëîãèè ñ ñóùåñòâóþùèìè
ñëîâàìè. Òàê æå ïîñòóïàåò è ïåðåâîä÷èê, âûáèðàÿ èç ñëîâàðíîãî ñîñòàâà
ÿçûêà, íà êîòîðûé îí ïåðåâîäèò, ñëîâà, íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèå ñëîâàì
ïîäëèííèêà â èõ âçàèìîñâÿçè, â èõ ñîîòâåòñòâèè ñìûñëó öåëîãî ïðåäëîæåíèÿ è áîëåå øèðîêîãî êîíòåêñòà. Â òåõ ðåäêèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îí,
íàïðèìåð, äëÿ ïåðåäà÷è òåðìèíà èëè àâòîðñêîãî íåîëîãèçìà ïðèáåãàåò
ê ñîçäàíèþ íîâîãî ñëîâà, îí äåëàåò ýòî ïðè ïîìîùè óæå èìåþùèõñÿ
ëåêñè÷åñêèõ è ìîðôîëîãè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ2.
Wprowadzanie w tekcie przek³adu dwóch ró¿nych ekwiwalentów danego
terminu mo¿e byæ fatalne w skutkach, gdy¿ pojawia siê wtedy niebezpieczeñstwo niezrozumienia jego fragmentu lub nawet ca³oci. Sytuacja komplikuje siê
znacznie bardziej, gdy w literaturze pojawiaj¹ siê ekwiwalenty bêd¹ce stworzonymi przez autora przek³adu neologizmami, które nastêpnie staj¹ siê na tyle
popularne, i¿ zaczynaj¹ funkcjonowaæ w danym jêzyku jako integralna czêæ
jego zasobu leksykalnego (nie zawsze skodyfikowana przez s³owniki). Takie
leksemy zostaj¹ nastêpnie wykorzystane przez innych autorów tego gatunku
literackiego tworz¹cych w jêzyku, na który oryginalne s³owa zosta³y wczeniej
przet³umaczone. Zaczynaj¹ wiêc one funkcjonowaæ jako elementy tekstu oryginalnego, które z kolei podlegaj¹ ró¿nym operacjom na nim prowadzonym,
w tym tak¿e przek³adowi.
W niniejszym artykule postaramy siê opisaæ istotê tego zjawiska na przyk³adzie tekstów oryginalnych oraz ich przek³adów dokonywanych miêdzy jêzykami: angielskim, polskim i rosyjskim. Naszym celem bêdzie uchwycenie relacji
pomiêdzy leksemami bêd¹cymi pocz¹tkowo elementami tekstu orygina³u a ich
ekwiwalentami, które to nastêpnie same sta³y siê czêci¹ tekstu oryginalnego,
aby po raz kolejny mog³y zostaæ poddane procesowi przek³adu. Materia³em, na
którym bêd¹ prowadzone nasze obserwacje, bêd¹ teksty nastêpuj¹cych utworów:
2

À.Â. Ôåäîðîâ, Îñíîâû îáùåé òåîðèè ïåðåâîäà, Ìîñêâà 1968, s. 181.

Zjawisko wêdrówki neologizmów miêdzy tekstami z krêgu literatury fantasy...

209

Lord of the Rings Johna Tolkiena oraz teksty jego przek³adów na polski i rosyjski3, jak równie¿ zbiory opowiadañ Andrzeja Sapkowskiego Ostatnie ¿yczenie
(Warszawa 1993) i Miecz Przeznaczenia (Warszawa 1992) oraz ich t³umaczenie
na rosyjski4.
Autorzy tekstów z krêgu literatury fantasy pos³uguj¹ siê neologizmami
w celu wykreowania obrazu fantastycznego wiata, który ca³kowicie lub
w znacznym stopniu ró¿ni siê od rzeczywistoci, do której przywykli odbiorcy
tego typu utworów. Jest to spowodowane tym, ¿e akcja oraz wiat przedstawiony
w tego typu utworach przenosi czytelnika poza znane mu miejsca i obszary.
Jedn¹ z charakterystycznych cech leksyki u¿ywanej przez pisarzy-fantastów jest
jej bezekwiwalentnoæ. Nazwy wykreowanych elementów fantastycznej rzeczywistoci nie posiadaj¹ odpowiedników w jêzyku docelowym, a co za tym idzie 
nie istniej¹ w wiadomoci odbiorców przek³adu. Jak zaznacza N. Stafiejewa:
áåçåêâ³âàëåíòíà ëåêñèêà, ÿê íåâ³äºìíèé åëåìåíò òåêñòó ó æàíð³ ôåíòåç³,
â³äîáðàæàº íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíó ñâîºð³äí³ñòü ìîâè íà ëåêñè÷íîìó ð³âí³,
íàçèâàº òàê³ ïîíÿòòÿ òà ÿâèùà ó ñôåð³ ïåâíî¿ êóëüòóðè, ÿê³ íå âëàñòèâ³
³íøèì. Áåçåêâ³âàëåíòíà ëåêñèêà, ÿê ñêëàäîâà îáðàçíîñò³ òåêñòó ñòâîðþº
åìîö³éíî-åêñïðåñèâíèé ï³äòåêñò, ïîâÿçàíèé ç ³äåîåòí³÷íèì êîìïîíåíòîì
çíà÷åííÿ, âèñóâàºòüñÿ ó ñìèñëîâ³é ³ºðàðõ³¿ òâîðó, âèñòóïàº ñâîºð³äíîþ
ôóíêö³îíàëüíî-ñìèñëîâîþ äîì³íàíòîþ òåêñòó5.
To w³anie g³ównie za pomoc¹ autorskich neologizmów pisarze nasycaj¹
stwarzane przez siebie irrealne wiaty charakterystycznymi wy³¹cznie dla nich
realiami, które bêdziemy nazywaæ subiektami fantastycznej rzeczywistoci.
W tej funkcji mog¹ wystêpowaæ, np. nazwy w³asne, nazwy fantastycznych istot,
nazwy magicznych przedmiotów czy te¿ obecne w tekcie formu³y zaklêæ.
W celu lepszego nawietlenia opisywanego przez nas problemu zanalizujemy wybrane nazwy fantastycznych istot w powieci Tolkiena oraz ich przek³ady
na polski oraz rosyjski. Nastêpnie odniesiemy siê do orygina³u i przek³adu utworów Andrzeja Sapkowskiego na jêzyk rosyjski, by ukazaæ zaistnia³e zale¿noci
terminologiczne.
3 J. R. R. Tolkien, W³adca Piercieni: Bractwo Piercienia, t³um. J. £oziñski, Poznañ 1996;
idem, W³adca Piercieni: Dru¿yna Piercienia, t³um. M. Skibniewska, Warszawa 2008; idem,
W³adca Piercieni, t³um. M. Skibniewska, Warszawa 2012; Äæ. Ð. Ð. Òîëêèí, Âëàñòåëòí Êîëåö,
ïåð. Â. Ìóðàâüåâ, À. Êèñòÿêîâñêèé, Ìîñêâà 2008.
4 A. Ñàïêîâñêèé, Ìå÷ Ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïåð. E. Âàéñáðîò, Ìîñêâà 2005; idem, Ïîñëåäíåå
æåëàíèå, ïåð. E. Âàéñáðîò, Ìîñêâà 2005.
5 Í.Þ. Ñòàôººâà, Îñîáëèâîñò³ ïåðåêëàäó áåçåêâ³âàëåíòíî¿ àâòîðñüêî¿ ëåêñèêè â æàíð³
ôåíòåç³ íà ìàòåð³àë³ Âîëîäàð Ïåðñí³â Äæ. Ð. Ð. Òîëê³ºíà, Â³ñíèê ËÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà nr 14 (201), cz. ²², Ëóãàíñüê 2010, s. 25.
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W jêzyku polskim ukaza³y siê trzy ró¿ne przek³ady powieci Tolkiena. Nasza analiza dotyczyæ bêdzie jedynie dwóch z nich, a mianowicie t³umaczeñ
Marii Skibniewskiej oraz Jerzego £oziñskiego.
Pierwszym neologizmem, jaki poddany zostanie przez nas analizie, jest nazwa hobbit, która okrela jedn¹ z ras istot zamieszkuj¹cych wykreowan¹ przez
autora krainê  ródziemie (ang. Middle-earth). Tolkien tak oto charakteryzuje
owe stworzenia: Hobbici to naród skromny, lecz bardzo staro¿ytny, o wiele
liczniejszy ongi ni¿ dzi [...]. Hobbici s¹ mali, mniejsi ni¿ krasnoludy. Wzrost
hobbitów bywa ró¿ny, waha siê od dwóch do czterech stóp naszej miary6. Jak
mo¿na wywnioskowaæ z przytoczonego fragmentu, jedn¹ z charakterystycznych
cech tej rasy jest niewielki wzrost. Oprócz samego teksu powieci pewne informacje o hobbitach zawiera ich nazwa. W jêzyku staroangielskim s³owo hob
oznacza³o ma³ego, swawolnego elfa7. Tak wiêc widzimy, i¿ kolejny raz podkrelony zosta³ tu wzrost jako cecha charakterystyczna.
Nazwa hobbit zosta³a przeniesiona na grunt jêzyka polskiego przez Skibniewsk¹ w formie niezmienionej. Podobnie rzecz siê ma w jêzyku rosyjskim,
gdzie angielski orygina³ zosta³ przekazany za pomoc¹ transliteracji i przyj¹³
postaæ õîááèò8. Natomiast w przek³adzie £oziñskiego oprócz ekwiwalentu hobbit spotykamy interesuj¹cy nas neologizm nizio³ek, który zosta³ utworzony od
przymiotnika niski za pomoc¹ formantu -o³ek. Jak mo¿na zauwa¿yæ, autor przek³adu zawar³ w tej nazwie zarówno charakterystykê tej rasy ukazan¹
w tekcie oryginalnym, jak i  przynajmniej czêciowo  przekaza³ znaczenie
angielskiego s³owa hob.
Warto zauwa¿yæ, i¿ ekwiwalent hobbit na sta³e zagoci³ w wiadomoci
czytelników i jest kojarzony wy³¹cznie z utworami Tolkiena, natomiast neologizm nizio³ek nie jest a¿ w takim stopniu zwi¹zany tylko z jednym utworem, co
pozwala mu doskonale wpisywaæ siê w jêzykowy obraz fantastycznej rzeczywistoci równie¿ innych utworów z krêgu fantasy. W tej czêci artyku³u przeledzilimy dwie drogi angielskiego hobbita na grunt jêzyka polskiego oraz jedn¹ na
grunt rosyjski.
Obydwa opisane przez nas ekwiwalenty aktywizuj¹ w tekcie przek³adu
kategoriê obcoci9, jednak¿e nie s¹ postrzegane przez odbiorcê przek³adu
w jednakowy sposób. Zdecydowanie bli¿szy jêzykowi polskiemu wydaje siê
ekwiwalent nizio³ek. Polski odbiorca bez trudu odnajdzie w jego strukturze
6
7
8
9

J. R. R. Tolkien, W³adca Piercieni, t³um. M. Skibniewska, Warszawa 2012, s. 17.
Websters Third New International Dictionary, Springfield 1981, s. 1075.
Äæ. Ð. Ð. Òîëêèí, Âëàñòåëòí Êîëåö, ïåð. Â. Ìóðàâüåâ, À. Êèñòÿêîâñêèé, Ìîñêâà 2008.
Zob. R. Lewicki, Obcoæ w odbiorze przek³adu, Lublin 2000.
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motywacjê s³owotwórcz¹. Mo¿e on tak¿e oprzeæ siê na swoich wczeniejszych
dowiadczeniach  wiedzy uprzedniej, kontaktach z innymi tekstami, kojarz¹c
ten neologizm z Dusio³kiem z jednego z wierszy Boles³awa Lemiana.
Neologizm hobbit niesie ze sob¹ znacznie wiêkszy ³adunek obcoci, czego
skutkiem jest swego rodzaju trwa³e przyporz¹dkowanie go do okrelonego tekstu oraz znaczne ograniczenie jego miêdzytekstowej mobilnoci. U¿ycie s³owa
nizio³ek poza tekstem W³adcy Piercieni b¹d jego przek³adami jest równie¿
uwarunkowane tym, i¿ s³owo hobbit zosta³o zastrze¿one przez potomków Tolkiena10.
Kolejnym interesuj¹cym nas s³owem, niebêd¹cym ju¿ jednak neologizmem,
lecz maj¹cym swoje ród³o w germañskiej mitologii i folklorze, jest u¿yte przez
Tolkiena s³owo dwarf na okrelenie jednej z ras zamieszkuj¹cych stworzony
przez niego wiat. W oksfordzkim s³owniku jêzyka angielskiego mo¿na odnaleæ nastêpuj¹c¹ definicjê tej nazwy: an abnormally undersized person. Any of
mythical race of diminutive begins, typically skilled in mining and metalworking
and often possessing magical powers, figuring in Scandinavian folklore11.
Na grunt jêzyka rosyjskiego s³owo dwarf przeniesione zosta³o za pomoc¹
ekwiwalentu ãíîì, który równie¿ zosta³ zaczerpniêty z folkloru i oznacza
ìàëåíüêèå àíòðîïîìîðôíûå ñóùåñòâà, îáèòàþùèå ïîä çåìëåé, â ãîðàõ
èëè â ëåñó. Ðîñòîì îíè ñ ðåáåíêà, íî íàäåëåíû ñâåðõúåñòåñòâåííîé ñèëîé;
íîñÿò äëèííûå áîðîäû. Æèâóò ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ëþäè. Â íåäðàõ çåìëè
õðàíÿò ñîêðîâèùà12.
Podobnie rzecz siê ma z przek³adem polskim, jednak¿e w tym przypadku
t³umacze dokonuj¹ pewnych modyfikacji leksemów zaczerpniêtych ze sfery
folkloru. Jerzy £oziñski t³umaczy angielskie s³owo dwarf jako krzat. £atwo
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ stworzony przez niego ekwiwalent odsy³a czytelnika do
sfery mitologicznej, do s³owa skrzat. Podobnie postêpuje Maria Skibniewska,
tworz¹c odpowiednik krasnolud, od razu kojarzony ze s³owem krasnoludek.
Zarówno ekwiwalent krzat, jak i krasnolud wywodz¹ siê od s³ów bêd¹cych
czêci¹ wiedzy uprzedniej odbiorcy przek³adu, ale t³umacze zaingerowali w ich
strukturê i dopiero po tej formalnej modyfikacji zdecydowali siê na zastosowanie ich w tekstach swoich przek³adów. Dokonana modyfikacja nazw skrzat oraz
krasnoludek sk³ania nas do uznania nowo powsta³ych leksemów stworzonych
przez autorów przek³adów za neologizmy.
10
11
12

Informacja za: <http://info.wiadomosci.gazeta.pl/>.
L. Brown (red.), The New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford 1993, s. 769.
Ñ.À. Òîêàðåâ (ðåä.), Ìèôû íàðîäîâ ìèðà, Ìîñêâà 1992, s. 307.
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Przyczyn modyfikacji powszechnie znanych nazw mo¿na upatrywaæ w tym,
i¿ charakterystyka wystêpuj¹cych w powieci Tolkiena ras fantastycznych istot
jest zupe³nie inna. Przyk³adem mog¹ byæ krasnoludy, które na kartach utworu
angielskiego pisarza stworzy³y w³asny jêzyk, w³asn¹ kulturê, a tak¿e jedno
z najpotê¿niejszych imperiów w dziejach ródziemia. Jak widaæ, taki obraz
zupe³nie nie przystaje do wizerunku krasnoludków ze znanych powszechnie
utworów, takich jak O krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej czy
Królewna nie¿ka braci Grimm. Zatem wprowadzenie neologizmów mo¿na
uznaæ za zabieg s³uszny, gdy¿ istniej¹ce ju¿ w jêzyku polskim leksemy skrzat
i krasnoludek nie oddaj¹ znaczenia angielskich orygina³ów, a poza tym s¹ obci¹¿one dosyæ du¿ym ³adunkiem konotacyjnym, odsy³aj¹cym odbiorców do sfery
mitologii i folkloru.
Teraz poka¿emy, jak dwa wystêpuj¹ce w przek³adach powieci Tolkiena
ekwiwalenty, a mianowicie krasnolud i nizio³ek, zadomowi³y siê w polskiej
literaturze fantasy oraz jakie s¹ tego konsekwencje.
Dla zobrazowania wspomnianego zjawiska, tak jak sygnalizowalimy we
wstêpie, wykorzystamy utwory jednego z czo³owych polskich przedstawicieli
literatury fantasy, tj. Andrzeja Sapkowskiego. Na kartach opowiadañ o przygodach wiedmina Geralta z Rivii mo¿emy spotkaæ takie rasy fantastycznych stworzeñ jak nizio³ki oraz krasnoludy, o których by³a mowa wy¿ej. Jak mo¿na zauwa¿yæ, obydwa te leksemy wystêpuj¹ tu ju¿ jako czêæ nowego tekstu oryginalnego.
Sapkowski zapo¿yczy³ wiêc obydwa neologizmy z wczeniejszych przek³adów
prozy Tolkiena. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ ³adunek obcoci, jaki nios³y ze
sob¹ te dwa ekwiwalenty, zosta³ znacznie zmniejszony, aczkolwiek nie zredukowany ca³kowicie.
W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski autorstwa Jewgienija Wajsbrota znajdujemy dla oryginalnych leksemów nizio³ek oraz krasnolud ekwiwalenty íèçóøåê
oraz êðàñíîëþä. Pierwszy z nich zosta³ zbudowany analogicznie do polskiego
orygina³u, natomiast drugi przeniesiono na grunt jêzyka rosyjskiego za pomoc¹
transkrypcji. W obydwu przypadkach ponownie zostaje uaktywniona kategoria
obcoci, gdy¿ dla odbiorcy rosyjskiego obydwa te ekwiwalenty s¹ jedynie stworzonymi przez autora przek³adu neologizmami. Nie wywo³uj¹ one asocjacji odsy³aj¹cych do sfery folkloru.
Ciekawa zatem wydaje siê relacja pomiêdzy badanymi leksemami. Oryginalne angielskie s³owo dwarf zosta³o przet³umaczone na jêzyk rosyjski za pomoc¹ ekwiwalentu ãíîì, na jêzyk polski jako krasnolud. Z kolei polski orygina³
krasnolud, sam bêd¹cy wczeniej jedynie ekwiwalentem, zosta³ oddany w rosyjskim przek³adzie Sagi o Wiedminie jako êðàñíîëþä. Zatem bezporedni zwi¹zek
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pomiêdzy leksemami dwarf a êðàñíîëþä zostaje dla rosyjskiego odbiorcy zatarty
i stworzony przez Mariê Skibniewsk¹ ekwiwalent zaczyna w jego wiadomoci
funkcjonowaæ jako orygina³. Podobnie rzecz siê ma ze s³owem hobbit, które po
rosyjsku zosta³o oddane jako õîááèò, a polsku jako hobbit b¹d nizio³ek, a temu
ostatniemu w przek³adzie opowiadañ Sapkowskiego odpowiada s³owo íèçóøåê.
Analizuj¹c obydwie sytuacje, mo¿na zaobserwowaæ jeszcze jedno ciekawe
zjawisko, a mianowicie  niektóre ekwiwalenty s¹ chêtniej przyjmowane przez
odbiorców ni¿ inne.
Interesuj¹ce wydaje siê te¿ zjawisko, jakie mo¿na zaobserwowaæ w przypadku przekazu wystêpuj¹cego w utworach Sapkowskiego s³owa gnom. W rosyjskim przek³adzie Wiedmina zosta³o ono oddane za pomoc¹ ekwiwalentu
ãíîì, który z kolei w przek³adzie W³adcy Piercieni jest odpowiednikiem angielskiego leksemu dwarf.
Oprócz ekwiwalentów zastosowanych w przek³adach utworów Sapkowskiego, opisywana przez nas leksyka trafia na grunt jêzyka rosyjskiego poprzez
t³umaczenia W³adcy Piercieni. Jak mo¿na zauwa¿yæ, powoduje to pewne niecis³oci terminologiczne. Ca³kowitemu zatarciu ulega ród³o, z jakiego wywodz¹ siê ekwiwalenty stosowane przez t³umacza opowiadañ Sapkowskiego. Odbiorca rosyjski ma zatem do czynienia z pewnego rodzaju dublowaniem, gdy¿
u¿yte w t³umaczeniu powieci Tolkiena ekwiwalenty funkcjonuj¹ ju¿ na gruncie
jêzyka rosyjskiego, a co za tym idzie  równie¿ w wiadomoci jego u¿ytkowników. Niemo¿liwym natomiast jest, aby znaj¹c obydwa opisywane przez nas
teksty, dostrzeg³ on zale¿noæ pomiêdzy s³owami dwarf i êðàñíîëþä, a tak¿e
hobbit i íèçóøåê, gdy¿ ekwiwalenty angielskich orygina³ów docieraj¹ do niego
jako ekwiwalenty orygina³ów polskich, u¿ytych przez Sapkowskiego, a nastêpnie przekazanych na grunt jêzyka rosyjskiego.
Schemat wykorzystania poszczególnych ekwiwalentów oraz ich wzajemne
relacje przedstawia tabela, w której zestawione zosta³y analizowane przez nas
leksemy.
Orygina³
angielski
(Tolkien)

Przek³ad polski
(Skibniewska,
£oziñski)

hobbit

hobbit
nizio³ek

dwarf

krasnolud
krzat

Przek³ad
rosyjski
(Murawiow,
Kistiakowskij)
õî ááè ò
õîááèò

Orygina³ polski
(Sapkowski)

Przek³ad
rosyjski
(Wajsbrot)

nizio³ek

íèçó øåê
íèçóøåê

ãíî ì
ãíîì

krasnolud

êðàñíîë þä
êðàñíîëþä

gnom

ãíî
ì
ãíîì
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Wyranie widaæ, i¿ opisywane przez nas leksemy wêdruj¹ poprzez ró¿ne
teksty, za ka¿dym razem realizuj¹c inn¹ funkcjê. Raz s¹ czêci¹ tekstu oryginalnego i podlegaj¹ prawom nim rz¹dz¹cym, aby nastêpnie staæ siê czêci¹ tekstu
przek³adu i w ten sposób dostaæ siê na grunt jêzyka docelowego. Ponadto powy¿sza tabela pokazuje, i¿ Sapkowski czerpie inspiracje z dwóch przek³adów
W³adcy Piercieni, wykorzystuj¹c w swoich utworach ekwiwalenty zastosowane
przez Skibniewsk¹ i £oziñskiego. U¿ycie przez niego tych leksemów wiadczy
o stopniu, w jakim wesz³y one do jêzyka oraz o ich rozpowszechnieniu w rodowisku nie tylko literatury fantasy, ale tak¿e wród t³umaczy zajmuj¹cych siê
przek³adem popularnych obecnie gier komputerowych. Zanotowalimy u¿ycie
przez nich zarówno ekwiwalentu nizio³ek, jak i krasnolud. Oprócz tego ciekawe
wydaje siê zjawisko redukcji oraz aktywizacji kategorii obcoci w zale¿noci od
tego, w jakim tekcie (oryginalnym lub przek³adzie) zostan¹ u¿yte badane przez
nas leksemy.
Opisywane przez nas zjawisko wêdrówki autorskich neologizmów jest
dosyæ rzadkie, jednak¿e bardzo ciekawe. Do tej pory zosta³o ono przez nas
zaobserwowane jedynie w odniesieniu do utworów z krêgu literatury fantasy.
Dalsze badania pozwol¹ stwierdziæ, czy jest to zjawisko szersze. Jeli czêstotliwoæ jego wystêpowania wzronie, bêdzie to sygna³, i¿ popularnoæ nie tylko
tekstów oryginalnych, ale i przek³adów tekstów tego gatunku staje siê coraz
wiêksza. Jednoczenie bêdzie to wyrany sygna³ dla t³umaczy, wiadcz¹cy
o stopniu, w jakim dany przek³ad jest w stanie zakorzeniæ siê na gruncie danej
kultury. Doæ istotny wydaje siê fakt, i¿ kolejn¹ konsekwencj¹ zwi¹zan¹ z wystêpowaniem tego rodzaju zjawiska jest pojawienie siê na gruncie danego jêzyka
wyra¿eñ pe³ni¹cych w pewien sposób podwójn¹ funkcjê, a mianowicie bêd¹cych zarówno stworzonym przez t³umacza ekwiwalentem, jak i s³owem oryginalnym, które zaczê³o funkcjonowaæ w literaturze rodzimej.
Ponadto ciekawe jest, ¿e opisywany w niniejszym artykule proces wêdrówki autorskich neologizmów wydaje siê mieæ doæ dynamiczny charakter. Wydaje siê, i¿ mo¿e on trwaæ nieskoñczenie, gdy¿ tworzone przez t³umaczy ekwiwalenty mog¹ byæ wykorzystywane przez innych autorów, a nastêpnie przekazywane
na grunt danego jêzyka za pomoc¹ tekstu przek³adu. Ich rozprzestrzenianiu
sprzyja tak¿e szybki rozwój gatunku fantasy oraz przenikanie jego elementów do
kultury masowej, g³ównie za porednictwem ekranizacji badanych przez nas
utworów, choæ tak¿e poprzez wykorzystywanie istniej¹cych ju¿ przek³adów
przez innych t³umaczy, w tym tak¿e tych zajmuj¹cych siê przek³adem tak bardzo
popularnych obecnie gier komputerowych.
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Ðåçþìå
Phenomenon of neologisms hike among texts of fantasy literature as a challenge
for translator (based on the material of translated poems of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski
into Polish and Russian)
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ïðîáëåìà ïåðåõîäà àâòîðñêèõ íåîëîãèçìîâ ìåæäó
òåêñòàìè èç æàíðà ëèòåðàòóðû ôýíòåçè. Îñíîâîé íàøèõ èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ òåêñòû Äæ.
Ð.Ð. Òîëêèíà è Àíäæåÿ Ñàïêîâñêîãî.
Ïåðåõîä àâòîðñêèõ íåîëîãèçìîâ áóäåì ïîíèìàòü êàê ñâîåãî ðîäà çàèìñòâîâàíèå
ïèñàòåëÿìè òàêîãî òèïà ëåêñèêè èç ñóùåñòâóþùèõ óæå ïåðåâîäîâ è èñïîëüçîâàíèå
åå â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, â êîòîðûõ îíà íà÷èíàåò ôóíêöèîíèðîâàòü óæå íå êàê ýêâèâàëåíò,
íî êàê ÷àñòü íîâîãî, ñîçäàííîãî íà äàííîì ÿçûêå îðèãèíàëüíîãî òåêñòà.
Êðîìå òîãî, èíòåðåñío, ÷òî ïðîöåññ ïåðåõîäà àâòîðñêèõ íåîëîãèçìîâ ìåæäó ðàçíûìè
òåêñòàìè èìååò âåñüìà äèíàìè÷åñêèé õàðàêòåð. Ýòî âûòåêàåò èç òîãî, ÷òî îí ìîæåò áûòü
áåñêîíå÷íûì. Ñîçäàííûå ïåðåâîä÷èêàìè ýêâèâàëåíòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äðóãèìè
àâòîðàìè, óïîòðåáëÿÿñü êàê ÷àñòü ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà ÿçûêà, íà êîòîðûé îíè ðàíüøå
ïåðåäàâàëèñü è, ÷òî çà ýòèì ñëåäóåò, ìîãóò îïÿòü ïîäâåðãàòüñÿ ïðîöåññó ïåðåâîäà.

Summary
Phenomenon of neologisms hike among texts of fantasy literature as a challenge
for translator (based on the material of translated poems of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski
into Polish and Russian)
This paper analyses the problem of transition of neologisms created by the author among
texts of fantasy literature. Our research is based on the texts of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski
Transition of neologisms created by the author will be considered as a sort of borrowing of this
kind of lexicon from already existing translations and using it in their works, where it starts to
function not as equivalent, but as a part of new, created in a given language original text.
It is also worth mentioning, that process of transition of neologisms created by the author,
between different texts has quite dynamic nature. That is because it might be infinite. Equivalents
created by a translator may be used by different authors, as a part of lexicon of the language, to
which those were previously translated, therefore, might still be translated.
Key words: neologism, fantasy literature, equivalent, transition of neologisms, text.
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Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapo¿yczeñ
w jêzyku polskim i rosyjskim: paralele i ró¿nice
Kategoria rodzaju jest zagadnieniem jêzykoznawczym ciekawym i szeroko
dyskutowanym. Wród jêzykoznawców mo¿na wyodrêbniæ kilka charakterystycznych stanowisk i sposobów interpretowania kategorii rodzaju. Rodzaj jest
kategori¹ semantyczn¹. Za Alin¹ Kêpiñsk¹ przyjmujemy, i¿ kategoria ta obejmuje wszystkie nazwy, a wiêc takie, które odnosz¹ siê do desygnatów zró¿nicowanych p³ciowo (rodzaj naturalny), jak te¿ do wszystkich pozosta³ych. Wtórnie
rodzaj przys³uguje nazwom jako jednostkom leksykalnym i je klasyfikuje. Poza
tym w jêzykach fleksyjnych, a takimi s¹ jêzyk polski i rosyjski, rodzaj jest
kategori¹ morfologiczn¹ i sk³adniow¹1, co wi¹¿e siê z jego zdolnoci¹ bycia
okrelanym przez odpowiednie formy innych czêci mowy oraz wstêpowania
w relacje z czêciami zdania. Kryteria morfologiczne, semantyczne oraz sk³adniowe maj¹ swoje uzasadnienie i s¹ podnoszone jako podstawowe przez ró¿nych badaczy. Pytanie o to, czy kategoriê rodzaju nale¿y wi¹zaæ z wyk³adnikami
formalnymi czêci mowy, czy z rzeczywistoci¹ pozajêzykow¹ (np. p³ci¹), znajduj¹ swoje miejsce i próby odpowiedzi w dyskusjach i teoriach2. Dla potrzeb
naszego opracowania przyjmujemy za A³³¹ Krawczuk, ¿e dla rzeczownika rodzaj jest kategori¹ klasyfikuj¹c¹ z punktu widzenia morfologii oraz syntaktycznie niezale¿n¹ i determinuj¹c¹ z punktu widzenia sk³adni3, st¹d te¿ przyjmujemy
klasyfikacje morfologiczne, które odwo³uj¹ siê do mianownika liczby pojedynczej rzeczownika, gdy¿ porównywanie kategorii rodzaju w naszej pracy dotyczy
s³ownikowych form rzeczownika. A. Krawczuk nazywa je klasyfikacjami morfologiczno-fonologicznymi4.
1 A. Kêpiñska, Wyrównania miêdzydeklinacyjne oraz negacja a problem genezy rodzaju mêsko- i niemêskoosobowego, Prace Filologiczne 1997, nr XLII, s. 91.
2 Por. prace np. Wies³awa Stefañczyka, Zygmunta Saloniego, Zofii Zaron.
3 A. Krawczuk, Gramatyczna kategoria rodzaju w jêzyku polskim i ukraiñskim: paralele
i kontrasty a glottodydaktyka, Rozprawy Komisji Jêzykowej £ódzkiego Towarzystwa Naukowego 2012, t. LVIII, s. 156.
4 Ibidem, s. 158.
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W jêzyku polskim i rosyjskim tradycyjnie uwa¿a siê, ¿e w liczbie pojedynczej wystêpuj¹ trzy rodzaje: mêski, ¿eñski i nijaki. W jêzyku polskim dodatkowo wystêpuje dla rodzaju mêskiego opozycja  mêsko¿ywotny i mêskonie¿ywotny, a w liczbie mnogiej  mêskoosobowy i niemêskoosobowy5. W jêzyku
rosyjskim dla liczby mnogiej formy rodzajowe siê neutralizuj¹, istnieje podzia³
na rzeczowniki ¿ywotne i nie¿ywotne, który znajduje swe odbicie we fleksji
rzeczowników. Oprócz tego w jêzyku rosyjskim wystêpuje bardzo liczna grupa
rzeczowników tzw. rodzaju wspólnego (îáùèé ðîä).
Porównywanie kategorii rodzaju dla jêzyków tak pokrewnych i podobnych,
jak jêzyk polski i rosyjski, minimalizuje rozbie¿noci w samym znaczeniu kategorii rodzaju, nie mówi¹c o ró¿nicach s³owotwórczych, fleksyjnych czy syntaktycznych6, które wystêpuj¹ w przypadku porównywania ich w jêzykach niespokrewnionych.
Adaptacja zapo¿yczenia zwi¹zana z okreleniem dla niego kategorii rodzaju
w jêzyku zapo¿yczaj¹cym jest zjawiskiem regularnym zarówno dla jêzyka polskiego, jak i rosyjskiego. Wyraz zapo¿yczany nie mo¿e istnieæ w systemie poza
kategori¹ rodzaju. Mo¿e nie posiadaæ sygna³ów i wyznaczników tej kategorii
(koñcówek przypadka, fleksji, sufiksów), opozycji liczby pojedynczej i mnogiej,
ale nie mo¿e byæ u¿ywany w jêzyku, w mowie bez wskazania na rodzaj.
W toku prowadzonych badañ zaobserwowano powtarzaj¹ce siê modele
okrelania czy te¿ nadawania kategorii rodzaju dla zapo¿yczeñ z jêzyków
europejskich. Wiêkszoæ z nich jest regularna i przede wszystkim dotyczy kryterium semantycznego (rodzaj zgodny z p³ci¹ nazywanego obiektu) oraz kryterium
formalnego, czyli koñcówki s³owa. Na jego podstawie w obu jêzykach nowe
s³owa w³¹czane s¹ do systemów. Prócz tego adaptacja s³ów zapo¿yczonych odbywa siê wed³ug przyjêtych w danym jêzyków mechanizmów. Wed³ug Swiet³any Worobjowej s¹ to: odwo³anie do istniej¹cych w danym jêzyku-biorcy typów
odmiany, leksykalizacja oraz dodanie elementów s³owotwórczych charakterystycznych dla danego rodzaju7. Jeli w danym s³owie zapo¿yczanym obecne s¹
elementy s³owotwórcze, rozpowszechnione ju¿ wraz z wczeniejszymi zapo¿yczeniami, to sprzyjaj¹ one nadaniu tego samego rodzaju nowemu zapo¿yczeniu.
5 Zob. [online] <www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=73>.
6 O tych rozbie¿nociach pisze np. W. Mañczak, Ile rodzajów jest w polskim?, Jêzyk Polski
1956, nr 2, s. 117.
7 Ñ.Â. Âîðîáüåâà, Ãðàììàòè÷åñêàÿ àññèìèëÿöèÿ íîâåéøèõ àíãëèöèçìîâ â ðóññêîì ÿçûêå,
Âåñòíèê Ìèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåð. 1: Ôèëîëîãèÿ
2009, ¹ 5 (42), s. 179.
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Ekwiwalencja rodzajowa  modele
Rodzaj ¿eñski (j. ros.)  rodzaj ¿eñski (j. pol.)

Zapo¿yczenia, którym nadawany jest w jêzyku polskim i rosyjskim rodzaj
¿eñski, to s³owa zwi¹zane z p³ci¹ (rodzajem naturalnym) oraz zakoñczone na -a
i -e. Tak jest z rzeczownikami zapo¿yczonymi z jêzyka angielskiego (zakoñczone na -a lub -e) czy w³oskiego (zakoñczone na -a  wiêksz¹ ekwiwalencjê dla
jêzyka w³oskiego w tej grupie obserwujemy w jêzyku polskim), por.: ãàëåðåÿ8
[èò. galleria]  galeria [w³. galleria], ýñòàôåòà [ôð. estatette < èò. staffetta]
 sztafeta [w³. staffetta], ïèööà [èò. pizza]  pizza [w³. pizza], ãîíäîëà [èò.
gondolle]  gondola [w³. gondolle], êàíòàòà [èò. cantata]  kantata [w³. cantata], ãâàðäèÿ [èò. guardia]  gwardia [w³. guardia], êîêà-êîëà [àíãë. coca-cola]
 coca-cola [ang. coca-cola], ïèàíîëà [àíãë. pianola]  pianola [ang. pianola],
ñòþàðäåññà [àíãë. stewardess]  stewardessa [ang. stewardess]. Rodzaju ¿eñskiego s¹ równie¿ terminy zapo¿yczone z jêzyka greckiego, ekwiwalentne dla
obu badanych jêzyków, typu: matematyka  ìàòåìàòèêà, muzyka  ìóçûêà,
fizyka  ôèçèêà, historia  èñòîðèÿ, geometria  ãåîìåòðèÿ itp., odmieniaj¹ce
siê regularnie wed³ug odmiany ¿eñskiej na -a.
To¿sama jest dla obu jêzyków grupa rodzaju ¿eñskiego z koñcówk¹ -a
i sufiksem -cj-/-òèj-, -öèj-, -i/-èj-. Wzorce te upowszechni³y siê tak¿e dla zapo¿yczeñ z innych jêzyków (np. fr. armia), np.: äåìîêðàòèÿ [ãð. demos + kratos]
 demokracja [gr. demokratia], äåêëàðàöèÿ [ëàò. declaratio]  deklaracja [³ac.
declaratio], ýâîëþöèÿ [ëàò. evolutio]  ewolucja [³ac. evolutio], ýêîíîìèÿ [ãð.
oikonomia]  ekonomia [rdw.³ac. oeconomia], ôóíêöèÿ [ëàò. functio]  funkcja
[³ac. functio], àäìèíèñòðàöèÿ [ëàò. administratio]  administracja [³ac. administratio], ðåëèãèÿ [ëàò. religio]  religia [³ac. religio]. Jak pisze Moszyñska, formacje na -ia zapo¿yczone z jêzyka ³aciñskiego (wród nich kontynuuj¹ce ³aciñskie formacje na -tia, -sia, -antia, -entia) s¹ wród rzeczowników rodzaju
¿eñskiego najliczniejsze, tworz¹ podobnie jak w jêzyku ³aciñskim abstrakta
i czêsto wystêpuj¹ jako leksyka terminologiczna9. Potwierdzaj¹ to równie¿ przytoczo8

Materia³ zosta³ wyodrêbniony w oparciu o nastêpuj¹ce ród³a: Íîâåéøèé ñëîâàðü
èíîñòðàííûõ ñëîâ è âûðàæåíèé, Ìèíñê 2005; Áîëüøîé ñëîâàðü èíîñòðàííûõ ñëîâ â ðóññêîì
ÿçûêå, Ìîñêâà 1998; S³ownik jêzyka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1994; Wielki
s³ownik wyrazów obcych PWN, pod red. M. Bañki, Warszawa 2003; F. Apanowicz, B. Nesterowicz, Polsko-rosyjski s³ownik wyrazów obcych, Gdañsk 2005; B. Nesterowicz, E. Skupiñska-Dybek, Rosyjsko-polski s³ownik wyrazów obcych, Gdañsk 2002; Áîëüøîé ñëîâàðü èíîñòðàííûõ
ñëîâ â ðóññêîì ÿçûêå, Ìîñêâà 1998; Íîâåéøèé ñëîâàðü èíîñòðàííûõ ñëîâ è âûðàæåíèé,
Ìèíñê 2005; À. Ìèðîâè÷, È. Äóëåâè÷, È. Ãðåê-Ïàáèñ, È. Ìàðûíÿê, Áîëüøîé ðóññêî-ïîëüñêèé
è ïîëüñêî-ðóññêèé ñëîâàðü, Ìîñêâà  Âàðøàâà 1993.
9 D. Moszyñska, Morfologia zapo¿yczeñ ³aciñskich i greckich w staropolszczynie, Prace
Jêzykoznawcze 1975, nr 75, s. 31.
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ne przyk³ady. Inaczej, ale w obu jêzykach paralelnie, odbywa siê zapo¿yczanie
z francuskiego oraz niemieckiego. W jêzyku francuskim wyk³adnikiem kategorii
rodzaju s¹ rodzajniki, rzeczowniki nie maj¹ koñcówki fleksyjnej -a, dlatego
rzeczowniki rodzaju ¿eñskiego zapo¿yczane z tego jêzyka trac¹ wyg³osowe
e (które nie jest czytane), a otrzymuj¹ w obu jêzykach koñcówkê ¿eñsk¹ -a
i odmieniaj¹ siê regularnie jak rzeczowniki rodzaju ¿eñskiego zakoñczone na -a,
np.: ïðåìüåð-à [ôð. premiere]  premier-a [fr. première], ãðàâþð-à [ôð. gravure]  grawiur-a [fr. graveur i gravure], êàðüåð-à [ôð. carriere]  karier-a [fr.
carríère], ãèëüîòèí-à [ôð. guillotine]  gilotyn-a [fr. guillotine]. Czêæ tych
ró¿nic wynika ze sposobu zapo¿yczenia (ustne lub graficzne), na co wskazuj¹
równie¿ kolejne przyk³ady: ýìàëü [ôð. email]  emalia [niem. emaille, z fr.
email], âàíèëü [ôð. vanille]  wanilia [fr. vanille], ìèãðåíü [ôð. migraine]
 migrena [fr. migraine]. Ekwiwalencja ta nie jest ekwiwalencj¹ formaln¹
(w jêzyku rosyjskim koñcówka na spó³g³oskê miêkk¹, a w jêzyku polskim
 regularna koñcówka rodzaju ¿eñskiego -a).

Rodzaj mêski (j. ros.)  rodzaj mêski (j. pol.)

Kategoria rodzaju mêskiego jest najbardziej produktywna dla zapo¿yczeñ
w jêzyku polskim i rosyjskim. Jest to zwi¹zane ze znaczeniem oraz struktur¹
zapo¿yczanych s³ów, z których olbrzymia wiêkszoæ zakoñczona jest na spó³g³oskê tward¹ (w zapo¿yczeniach graficznych lub fonetycznych). W przypadku
jêzyków, które nie maj¹ kategorii rodzaju wyra¿onej w formantach fleksyjnych
(np. francuski i angielski, gdzie wyk³adnikiem kategorii rodzaju jest rodzajnik,
który nie przechodzi wraz z rzeczownikiem zapo¿yczanym), mechanizm zapo¿yczania jest dwojaki. Rzeczowniki ¿ywotne przechodz¹ do danego rodzaju
w zale¿noci od rodzaju naturalnego, bez wzglêdu na wyk³adniki formalne, np.:
àêâàíàâò [ëàò. aqua + ãð. nauta]  akwanauta [³ac. aqua + nauta], àêðîáàò [ãð.
akrobates]  akrobata [gr. akrobátçs], èíòåëëåêòóàë [ëàò. intellectualis]  intelektualista [³ac. intellectualis], ïðîäþñåð/ïðîäóöåíò [ëàò. producens (producentis)]  producent [³ac. producens], äèðèæ¸ð [ôð. diriger]  dyrygent [³ac.
dirigens dpn. dirigentis], íîòàðèóñ [ëàò. notarius]  notariusz [³ac. notarius],
äåìîêðàò [ôð. democrate]  demokrata [gr. dçmokratía], äåñïîò [ãð. despotes]
 despota [gr. despótçs], äåçåðòèð [ôð. deserteur]  dezerter [fr. déserteur],
natomiast rzeczowniki nie¿ywotne staj¹ siê najczêciej rzeczownikami rodzaju mêskiego dziêki takim formalnym cechom, jak formant zerowy (równie¿ nieme samog³oski w wyg³osie, np. angielskie e) i podstawa s³owotwórcza zakoñczona na spó³g³oskê. Wród rzeczowników rodzaju mêskiego du¿¹ grupê stanowi¹ rzeczowniki

Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapo¿yczeñ w jêzyku polskim i rosyjskim...

221

abstrakcyjne z formantem -izm, zapo¿yczone najczêciej z jêzyka francuskiego
bez niemego e w wyg³osie, np.: ýãîèçì [ôð. egoisme]  egoizm [ôð. egoisme],
èìïðåññèîíèçì [ôð. impressionnisme]  impresjonizm [fr. impressionisme],
ôàíàòèçì [ôð. fanatisme]  fanatyzm [ôð. fanatisme].
Nie jest to jedyna grupa rzeczowników rodzaju mêskiego. Mechanizmy zapo¿yczania mo¿emy uj¹æ w nastêpuj¹ce grupy:
1. Utrata wyg³osowego niemego e (jêzyk angielski i francuski) lub koñcówki -o, -e (jêzyk w³oski), np.: ang. folklore, ang. cottage, fr. remonte, fr. creme,
w³. tenore, w³. fresco.
2. Zapo¿yczenie bez zmiany formalnej i rodzajowej (jêzyk angielski i niemiecki), np.: niem. Wechsel, ang. sejf, ang. motel.
3. Zapo¿yczenie ze zmian¹ formaln¹, utrat¹ charakterystycznych sufiksów
typu: -us, -er, -os (jêzyk ³aciñski i grecki), np.: pedagog [gr. paidagôgós], ³ac.
numer [³ac. numerus].

Rodzaj nijaki (j. ros.)  rodzaj nijaki (j. pol.)

Cech¹ charakterystyczn¹ rzeczowników, które przesz³y po zapo¿yczeniu do
rodzaju nijakiego, jest ich niewielki (najmniejszy sporód wszystkich trzech
rodzajów) stopieñ asymilacji. Zapo¿yczenia rodzaju nijakiego w jêzyku rosyjskim s¹ nieodmienne, w jêzyku polskim wystêpuje tendencja do odmiany wed³ug wzorców deklinacyjnych dla rodzaju nijakiego. Do rodzaju nijakiego trafiaj¹ wszystkie te rzeczowniki, które nie mieszcz¹ siê w omawianych wczeniej
grupach, nie posiadaj¹ wyk³adników formalnych pozwalaj¹cych na to oraz nale¿¹ do rzeczowników nie¿ywotnych.
Badania kategorii rodzaju przeprowadzone przez Wies³awa Stefañczyka potwierdzaj¹ dla jêzyka polskiego tendencjê przynale¿noci wyrazów nieodmiennych do rodzaju nijakiego. Podaje on, ¿e na 480 zbadanych przez niego leksemów nieodmiennych 400 nale¿y do rodzaju nijakiego10. Podstawow¹ przeszkod¹
w asymilacji nierodzimych s³ów jest ich budowa  podstawa s³owotwórcza zakoñczona na samog³oskê (w przypadku rodzimych s³ów rodzaju nijakiego podstawa s³owotwórcza zakoñczona jest na tward¹ lub miêkk¹ spó³g³oskê z fleksj¹
-o, -e lub -a). W zwi¹zku z tym wydaj¹ siê one najbardziej obce systemom
gramatycznym jêzyka polskiego i rosyjskiego. Niezale¿nie jednak od tego, zosta³y one do tych systemów w³¹czone, posiadaj¹ kategoriê rodzaju, a w jêzyku
polskim wiêksza czêæ z nich równie¿ siê odmienia, w zwi¹zku z tym mo¿emy

10

W. Stefañczyk, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika, Kraków 2007, s. 4445.

222

Tatiana Kwiatkowska

w zebranym materiale wyró¿niæ dwa modele: rodzaj nijaki (j. ros. ndm)  rodzaj
nijaki (j. pol. odm) oraz rodzaj nijaki (j. ros. ndm)  rodzaj nijaki (j. pol. ndm).

Rodzaj nijaki (j. ros. ndm)  rodzaj nijaki (j. pol. odm)

Do tej grupy nale¿¹ przede wszystkim rzeczowniki o podstawie zakoñczonej
na -o, w jêzyku polskim wiêkszoæ z nich jest odmienna, w zwi¹zku z czym -o
staje siê koñcówk¹ fleksyjn¹ charakterystyczn¹ dla rodzaju nijakiego: ïèàíèíî
[èò. pianino]  pianino [w³. pianino], ëàíäî [ñîá. (ôð.) landeau]  lando [fr.
landau], áîëåðî [èñï. bolero]  bolero [hiszp. bolero], áþðî [ôð. bureau]
 biuro [fr. bureau], êàçèíî [ôð. < èò. casino]  kasyno [w³. casino], ìîòòî [èò.
motto]  motto [w³. motto], ãåòòî [èò. ghetto]  getto [w³. ghetto], ðèçîòòî
[èò. risotto]  risotto [w³. risotto] i inne.

Rodzaj nijaki (j. ros. ndm)  rodzaj nijaki (j. pol. ndm)

Nieodmiennymi zapo¿yczonymi s¹ w jêzyku polskim rzeczowniki zakoñczone na samog³oski -i, -oa, -u, -ao oraz sylabê akcentowan¹. Dla tego modelu
mo¿na przytoczyæ nastêpuj¹ce przyk³ady np.: ñàëÿìè [èò. salame]  salami [w³.
l. mn. od salame], àëèáè [ëàò. alibi]  alibi [³ac. alibi], ìåíþ [ôð. menu]  menu
[fr. menu], òàáó [ïîëèíåç. tabu]  tabu [polinez. tabu], áîà [ëàò. boa]  boa
[³ac. boa], kakao [ìåêñ. cacao]  êàêàî [hiszp. cacao], àòåëüå [ôð. atelier]
 atelier [fr. atelier], æþðè [ôð. < àíãë. jury]  jury [fr. jury], àòàøå [ôð.
attaché]  attache [fr. attaché]. Podobnie równie¿: graffiti  ãðàôôèòè, bikini 
áèêèíè, kakadu  êàêàäó i inne.

Brak ekwiwalencji rodzajowej  modele
Rodzaj ¿eñski (j. ros.)  rodzaj mêski (j. pol.)

Pierwsz¹ grup¹ kontrastywn¹ jest model, w którym rzeczowniki zapo¿yczone
w jêzyku rosyjskiego nabywaj¹ rodzaj ¿eñski, natomiast w polskim rodzaj mêski11. Ró¿nice w kategorii rodzaju mo¿emy uporz¹dkowaæ wed³ug dwóch kryteriów: pierwsze to ró¿nica formalna wynikaj¹ca ze sposobu zapo¿yczenia lub te¿
przypadku, w jakim dany rzeczownik zosta³ zapo¿yczony z jêzyka-biorcy, drugie
kryterium wynika z drogi zapo¿yczenia za porednictwem innych jêzyków.

11 Pisze o tym równie¿ Marian Jurkowski w opracowaniu dotycz¹cym kategorii rodzaju dla
rzeczowników obcego pochodzenia w jêzyku polskim i rosyjskim: M. Jurkowski, Rodzaj gramatyczny rzeczowników obcego pochodzenia w jêzyku polskim i ukraiñskim, Prace Filologiczne
1997, t. XLII, s. 84.
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Pierwszy typ posiada cechê formaln¹, jak¹ jest wyg³osowe -t w jêzyku
polskim (charakterystyczne dla rodzaju mêskiego) oraz jego brak i koñcówka
¿eñska -a w jêzyku rosyjskim typu: ýìáëåìà [ëàò. emblema < ãð.]  emblemat
[gr. émblçma], äèëåììà [ãð. di+lemma]  dylemat [gr. dilçmma], àêñèîìà [ãð.
aksíôma]  aksjomat [gr. aksíôma], àìàëüãàìà [àð. < ãð. malagma]  amalgamat [rdw.³ac. amalgama], ñõåìà [ãð. schema]  schemat [gr. schçma], ïàðàäèãìà
[ãð. paradeigma]  paradygmat [pón. ³ac. paradigma], ïîýìà [ãð. poiema]
 poemat [poíçma], ïðèçìà [ãð. prisma]  pryzmat [gr. prisma], òåìà [ãð.
thema]  temat [gr. thçma], äðàììà [ãð. dráma]  dramat [gr. dráma]. Mo¿e to
byæ równie¿ zapo¿yczenie z jêzyka francuskiego z niemym -e (jako podtyp):
ëåêñåìà [ãð. lexis]  leksem [ang. lexeme, fr. lexeme], ñèñòåìà [ãð. systema]
 system [fr. systeme], ìîðôåìà [ãð. morphema]  morfem [fr. morpheme],
ôîíåìà [ãð. phonema]  fonem [fr. phoneme], ïðîáëåìà [ãð. problema]  problem [fr. probleme], äèàäåìà [ãð. diadema]  diadem [fr. diademe].
Ten sam model reprezentuje równie¿ kolejna charakterystyczna i regularnie
wystêpuj¹ca dla obu jêzyków zapo¿yczaj¹cych grupa z elementem greckim
-gramma, w której ró¿nica rodzajowa wynika ze ród³a zapo¿yczenia. W jêzyku
polskim jêzykiem-porednikiem jest jêzyk francuski, dlatego element grecki
-gramma zapo¿yczony jest jako zmodyfikowany jêzykiem porednicz¹cym,
w zwi¹zku z czym nastêpuje zmiana rodzaju na mêski: äèàãðàììà [ãð. diugramma]  diagram [fr. diagramme], ïðîãðàììà [ãð. prógramma]  program
[fr. programme], òåëåãðàììà [ãð. tele+gramma]  telegram [fr. telegramme],
êàðäèîãðàììà [ãð. < kardia+gramma]  kardiogram [fr. cardiogramme],
àíàãðàììà [ãð. ana+gramma]  anagram [fr. anagramme].
Inny model reprezentuj¹ s³owa zapo¿yczone z tego samego jêzyka, ale
w ró¿ny sposób: dla jêzyka rosyjskiego rodzaj pozostaje ten sam co w ródle,
dla jêzyka polskiego ze wzglêdu na formê i specyfikê systemu zapo¿yczenia
zmieniaj¹ rodzaj na mêski (specyfika s³owotwórczo-fleksyjna), np.: äåòàëü [ôð.
detail]  detal [fr. detail], ìåäàëü [ôð. medaille]  medal [fr. medaille], ðåòóøü
[ôð. retouche]  retusz [fr. retouche], ìîäåëü [ôð. modele]  model [fr. modele],
ôàëüøü [íåì. falsch]  fa³sz [niem. falsch]. Najwiêcej zapo¿yczeñ w tej grupie
stanowi¹ zapo¿yczenia z jêzyka francuskiego.
Rodzaj mêski (j. ros.)  rodzaj ¿eñski (j. pol.)
Jest to najliczniejsza podgrupa wród grup nieekwiwalentnych. Odnajdujemy tu ró¿nice zwi¹zane ze sposobem zapo¿yczania (graficzne lub fonetyczne,
zapo¿yczenie formy lub rodzaju), jêzyka bêd¹cego ród³em oraz jêzyków-poredników. Wyk³adnikiem formalnym, jedynym dla jêzyka polskiego, we
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wszystkich przyk³adach jest fleksja ¿eñska -a. Dla jêzyka rosyjskiego s¹ to zakoñczenia na spó³g³oskê miêkk¹ lub tward¹, co jest równoznaczne z klasyfikacj¹
do rodzaju mêskiego.
Grupy przez nas wyodrêbnione wskazuj¹ na charakterystyczne tendencje.
Pierwsz¹ z nich jest zapo¿yczenie drog¹ ustn¹ dla jêzyka rosyjskiego, co zwi¹zane jest z utrat¹ niemego -e w przypadku jêzyka francuskiego (najliczniej reprezentowane zapo¿yczenia) oraz zapo¿yczenie zwi¹zane z rodzajem w jêzyku polskim, np. äåâèç [ôð. devise]  dewiza [fr. devise], âîêàëèç [ôð. vocalise]
 wokaliza [fr. vocalise], ñêëåðîç [ôð. sclerose]  skleroza [fr. sclerose], ãèïíîç
[ôð. hypnose]  hipnoza [fr. hypnose], ãèïîñòàç [ôð. hypostase]  hipostaza
[fr. hypostase], ïðîòåç [ôð. prothese]  proteza [fr. prothese] i inne.
Jak udowadnia Marian Jurkowski, jêzyk polski przej¹³ te wyrazy z jêzyka
francuskiego drog¹ semantyczn¹, zachowuj¹c wp³yw ³aciñskich form rodzaju
¿eñskiego12. W jêzyku francuskim oraz niemieckim nazwy te, oznaczaj¹ce terminy z dziedziny medycyny, farmacji lub innych nauk, s¹ rodzaju ¿eñskiego
i taki rodzaj pozostaje w jêzyku polskim13.
Ten sam sposób zapo¿yczenia, a wiêc ten sam model prezentuje szereg
innych zapo¿yczeñ. Grupujemy je oddzielnie ze wzglêdu na brak najliczniejszych charakterystycznych sufiksów, które wyst¹pi³y we wczeniej omówionych
grupach. S¹ to zapo¿yczenia z ró¿nych jêzyków zachodnioeuropejskich:
àêêðåäèòèâ [íåì. akkreditiv]  akredytywa [fr. accréditif], àíêëàâ [ôð. enclave]  enklawa [fr. enclave], âèçèò [ôð. visite]  wizyta [fr. visite], ìàðìåëàä
[ôð. marmelade]  marmolada [fr. marmalade], ìàñêàðàä [ôð. mascarade]
 maskarada [fr. mascarade], ôàñàä [ôð. facade]  fasada [fr. façade], ïàëèñàä
[ôð. palissade]  palisada [fr. palissade], ëþíåò [ôð. lunette]  luneta [fr.
lunette], ëîêîìîòèâ [ôð. locomotive]  lokomotywa [fr. locomotive], àâàíãàðä
[ôð. avant-garde]  awangarda [fr. avant-garde], êàñêàä [ôð. cascade]  kaskada [fr. cascade].

Rodzaj ¿eñski (j. ros.)  rodzaj nijaki (j. pol.)

Dwa kolejne modele posiadaj¹ tê sam¹ cechê wspóln¹  to rzeczowniki
zapo¿yczone z jêzyka ³aciñskiego posiadaj¹ce cz³on -um. Do jêzyka rosyjskiego
wesz³y one odpowiednio do rodzaju ¿eñskiego (w tym modelu) lub mêskiego

12
13

Ibidem, s. 86.
Ibidem, s. 87.
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(model kolejny)14. Nowsze zapo¿yczenia na -um w jêzyku polskim wesz³y do
rodzaju mêskiego i maj¹ regularn¹ odmianê (np. t³um, album), wiêkszoæ jednak
pozosta³a nieodmienna w liczbie pojedynczej i przesz³a do rodzaju nijakiego.
W liczbie mnogiej rzeczowniki te zyska³y koñcówkê -a (muzea, seminaria, imperia) i odmieniaj¹ siê regularnie. Nie zmieni³y one rodzaju, pozostaj¹c w jêzyku polskim rzeczownikami rodzaju nijakiego, zmieni³ siê natomiast status cz³onu -um, gdy¿ wszed³ on do podstawy s³owotwórczej wyrazów w jêzyku polskim.
Odpowiednikiem dla nich w tym modelu jest dla jêzyka rosyjskiego rzeczownik
rodzaju ¿eñskiego z koñcówk¹ ¿eñsk¹ -èÿ, np.: ãèìíàçèÿ [ãð. gymnasion]
 gimnazjum [³ac. gymnasium], ýïèòàôèÿ [ãð. epitaphion]  epitafium
[³ac. epitaphium], òåððèòîðèÿ [ëàò. territorium]  terytorium [³ac. territorium],
àìáóëà- òîðèÿ [ëàò. ambulatorius]  ambulatorium [³ac. ambulatorius],
ñòèïåíäèÿ [ëàò. stipendium]  stypendium [³ac. stipendium], èìïåðèÿ [ëàò.
imperium]  imperium [³ac. imperium]. Jest to liczna grupa, znalaz³y siê tutaj
równie¿: subsydium  ñóáñèäèÿ, kolegium  êîëëåãèÿ, intermedium  èíòåðìåäèÿ, misterium  ìèñòåðèÿ, panaceum  ïàíàöåÿ, preludium  ïðåëþäèÿ,
obserwatorium  îáñåðâàòîðèÿ, oratorium  îðàòîðèÿ, laboratorium
 ëàáîðàòîðèÿ, latyfundium  ëàòèôóíäèÿ i inne.

Rodzaj mêski (j. ros.)  rodzaj nijaki (j. pol.)

Druga grupa, w której zachowany jest dla jêzyka polskiego rodzaj nijaki
i jego ³aciñski wyk³adnik -um, jest równie¿ grup¹ regularn¹. To model posiadaj¹cy w zasadzie trzy mo¿liwe warianty zwi¹zane z wyk³adnikami formalnymi
w jêzyku rosyjskim. Pierwszy z nich wygl¹da nastêpuj¹co: äåëèðèé [ëàò. delirium]  delirium [³ac. delirium], äåëüôèíàðèé [ëàò. delfin+arium]  delfinarium
[³ac. delfin+arium], ãåðáàðèé [ñð.-ëàò. herbarius]  herbarium [pón.³ac. herbarium], âèâàðèé [ëàò. vivarium]  wiwarium [³ac. vivarium], áåíåôèöèé [ëàò.
beneficium]  beneficjum [rdw.³ac. beneficium], êðèòåðèé [ãð. kriterion]
 kryterium [pón.³ac. criterium] lub ze zmian¹ w jêzyku rosyjskim: ìàâçîëåé
[ëàò. mausoleum]  mauzoleum [³ac. mausoleum], ìóçåé [ëàò. musaeum]  muzeum [ùac. musçum], ëèöåé [ëàò. lycçum]  liceum [ùac. lycçum]. Drugim wariantem w tym modelu jest koñcówka zerowa dla rodzaju mêskiego zapo¿yczeñ
³aciñskich na -um  to najmniej liczna grupa wród badanych rzeczowników:
ãîíîðàð [ëàò. < honorarius]  honorarium [³ac. honorarium], öåíòð [íåì. < ëàò.
14 Jan Safarewicz w jêzyku polskim grupuje je jako nowe zapo¿yczenia, bo stare, przesz³y do
grupy wyrazów na -o (np. wino). Zob. J. Safarewicz, Wp³yw ³aciñski na system gramatyczny polszczyzny, [w:] Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jod³owski, Wroc³aw 1972, s. 145150.
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centrum]  centrum [³ac. centrum], ñïåêòð [ëàò. spectrum]  spektrum [³ac.
spectrum], àêñåññóàð [fr. accesoire]  akcesorium [niem. akzessorium], ñåìèíàð
[ëàò. seminarium]  seminarium [³ac. seminarium]. Jako trzeci i najbardziej
oczywisty mo¿emy wskazaæ wariant, w którym jednostki pod wzglêdem formalnym s¹ to¿same (ten sam cz³on -um), ró¿ni je tylko rodzaj oraz odmiana regularna w jêzyku rosyjskim i jej brak w jêzyku polskim, np. êîëëîêâèóì [ëàò. colloquium]  kolokwium [³ac. colloquium], ôîðóì [ëàò. forum]  forum [³ac. forum],
òåõíèêóì [ëàò. technicum]  technikum [³ac. technicum], óëüòèìàòóì [ëàò.
ultimatum]  ultimatum [rdw.³ac. ultimatum], ðåôåðåíäóì [ëàò. referendum]
 referendum [³ac. referendum], ìèíèìóì [ëàò. minimum]  minimum [³ac. minimum], ïðåçèäèóì [ëàò. praesidium]  prezydium [³ac. praesidium].
Podsumowuj¹c oba modele zwi¹zane wspólnym wyk³adnikiem formalnym
jêzyka ród³owego um, jeszcze raz powtórzmy, ¿e w jêzyku polskim zapo¿yczenia te przesz³y w niezmienionej formie (równie¿ bez zmiany rodzajowej) do rodzaju nijakiego jako rzeczowniki nieodmienne w liczbie pojedynczej. W jêzyku
rosyjskim zapo¿yczenia te przesz³y do rodzaju mêskiego lub ¿eñskiego, czyli zawsze
ze zmian¹ rodzajow¹, jak te¿ w wiêkszoci przypadków ze zmian¹ formaln¹ koñcówki fleksyjnej na ¿eñsk¹ -èÿ lub mêsk¹ z mo¿liwymi wariantami: -èé, -åé, Ø.

Rodzaj nijaki (j. ros.)  rodzaj mêski (j. pol.)

Ostatnie dwa modele prezentuj¹ce brak ekwiwalencji rodzajowej mo¿emy
badaæ wspólnie, gdy¿ w obu wystêpuje dla jêzyka rosyjskiego rodzaj nijaki i s¹
to rzeczowniki nieodmienne.
Zapo¿yczenia nieekwiwalentne rodzajowo z jêzyka francuskiego wynikaj¹
ze sposobu zapo¿yczenia. W jêzyku polskim zwi¹zane jest to z zakoñczeniem na
spó³g³oskê, co powoduje automatyczne przyporz¹dkowanie do rodzaju mêskiego, a w rosyjskim na akcentowan¹ samog³oskê (-o, -e, -u), typu: áèäå [ôð. bidet]
 bidet [fr. bidet], êàáàðå [ôð. cabaret]  kabaret [fr. cabaret], áèëüáîêå [ôð.
bilboquet]  bilbokiet [fr. bilboquet], ôèëå [ôð. filet]  filet [fr. filet], ìàðàáó
[ôð. marabout]  marabut [fr. marabout]. Ró¿nica wynika ze sposobu zapo¿yczenia: w jêzyku rosyjskim s¹ to zapo¿yczenia ustne, a w polskim graficzne. Do
jêzyka rosyjskiego przesz³y w ten sposób tak¿e: æàáî, ïîðòìîíå, ôîéå i inne,
zmieniaj¹c rodzaj na nijaki (w jêzyku polskim rodzaj zosta³ równie¿ zapo¿yczony). Zapo¿yczenia kategorii rodzaju mêskiego z jêzyka francuskiego powoduj¹
równie¿ wyrównywanie podstaw s³owotwórczych w sytuacji, gdy rzeczownik
zapo¿yczany jest droga ustn¹ poprzez dodanie elementu charakterystycznego
dla rodzaju mêskiego w jêzyku polskim: äåçàáèëüå [ôð. deshabille]  dezabil
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[fr. déshabillé], äåêîëüòå [ôð. decollete]  dekolt [fr. decollete], ñóôëå [ôð. souffle]  suflet [fr. soufflé], íåãëèæå [ôð. neglige]  negli¿ [fr. négligé]. Wspomniane zasady i sposoby zapo¿yczania dotycz¹ równie¿ innych jêzyków, choæ
jest ich znacznie mniej, np.: ýññå [ôð. essai]  esej [ang. essay, z fr. essai],
ïðîìèëëå [ëàò. pro mille]  promil [³ac. pro mille], áàðîêêî [èò. barocco]
 barok [w³. barocco], ìîðàëèòå [ôð. moralite]  moralitet [niem. moralität, za
fr. moralité], àëîý [ëàò. aloe]  aloes [fr. aloes], êåíãóðó [àíãë. kangaroo]
 kangur [ang. kangaroo].

Rodzaj nijaki (j. ros.)  rodzaj ¿eñski (j. pol.)

Zapo¿yczanie z w³¹czeniem do rodzaju ¿eñskiego ³¹czy siê w jêzyku polskim z dodaniem charakterystycznej fleksji rodzaju ¿eñskiego, w niektórych
przypadkach równie¿ sufiksu, co powoduje w du¿ym stopniu zanik obcoci tych
leksemów. Wiêkszoæ zapo¿yczeñ dla tej grupy pochodzi z jêzyka francuskiego.
Dla jêzyka rosyjskiego s¹ to rzeczowniki zakoñczone na akcentowane samog³oski -e, -u, -y, np. äðàæå [ôð. dragee]  dra¿a, dra¿etka [fr. dragee], ìóëèíå [ôð.
moulinet]  mulina [fr. mouline], ïàïåòðè [ôð. papeterie]  papeteria [fr. papeterie], äðàïðè [ôð. draperie]  draperia [fr. draperie], êîëüå [ôð. collier]  kolia
[fr. collier], ðåâþ [ôð. revue]  rewia [fr. revue], áåçå [ôð. baiser]  beza [fr.
beiser], ñàøå [ôð. sachet]  saszetka [fr. sachet], ðåíîìå [ôð. renommee]
 renoma [fr. renomme].
***
Badanie ekwiwalencji oraz jej braku w ramach kategorii rodzaju rzeczownika jest procesem wymagaj¹cym uwzglêdniania szeregu czynników jêzyka-biorcy, jak równie¿ ród³a zapo¿yczenia i ewentualnych poredników na drodze
zapo¿yczania. Poniewa¿ zarówno jêzyk polski, jak i rosyjski nale¿¹ do jêzyków
fleksyjnych, posiadaj¹cych w liczbie pojedynczej trzy rodzaje: mêski, ¿eñski
i nijaki, badanie ekwiwalencji wykaza³o wszystkie mo¿liwe kombinacje odpowiednioci rodzajowej. Nie wszystkie grupy s¹ tak samo liczne. Wród najwiêkszych znalaz³ siê model rodzaj mêski (j. ros.)  rodzaj mêski (j. pol.) oraz rodzaj
mêski (j. ros.)  rodzaj ¿eñski (j. pol.). Potwierdza to tezê, i¿ rodzaj mêski jest
najczêstszym rodzajem, do którego zapo¿yczane s¹ wyrazy z innych jêzyków.
Du¿¹ grupê stanowi¹ zapo¿yczenia do rodzaju nijakiego w jêzyku rosyjskim,
które w jêzyku polskim nie tworz¹ jednolitej odpowiadaj¹cej grupy. Odnajdujemy je i w rodzaju nijakim, i ¿eñskim i mêskim.
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Osobnym, wa¿kim, lecz niepodejmowanym tutaj przez nas szczegó³owo jest
problem dubletów oraz wahañ w ustaleniu rodzaju dla niektórych rzeczowników. Dotyczy to w du¿ym stopniu zapo¿yczeñ z jêzyka angielskiego15. Interesuj¹ce w tym aspekcie s¹ badania przeprowadzone przez Elenê Marinow¹ na materiale jêzyka internetu i prasy. Wahania w kategorii rodzaju wed³ug niej
spowodowane s¹ dwoma czynnikami: formaln¹ analogi¹ (nowe s³owo wchodzi
do danego rodzaju ze wzglêdu na podobieñstwo formalne do starszych zapo¿yczeñ, np. øîó) oraz analogi¹ znaczeniow¹ (nowe s³owo otrzymuje rodzaj ze
wzglêdu na semantyczn¹ zbie¿noæ ze s³owami rodzimymi tej samej kategorii
np. áèåííàëå r.¿.  âûñòàâêà r.¿.). Marinowa umieszcza w swoich rozwa¿aniach równie¿ ciekaw¹ i perspektywiczn¹ myl, ¿e pozycja rodzaju nijakiego
jako podstawowego dla zapo¿yczeñ w ostatnich latach uleg³a w jêzyku rosyjskim znacznemu os³abieniu. O ile dla rzeczowników zapo¿yczonych z wyg³osowym -o jest ona jeszcze mocna, o tyle zapo¿yczone rzeczowniki nie¿ywotne
zakoñczone na inne samog³oski czêsto zasilaj¹ równie¿ rodzaj mêski i ¿eñski,
np. ôýíòåçè (r.¿.), ñïà (r.m.), ãðàí-ïðè (r.m.)16. Stefañczyk, omawiaj¹c na
gruncie jêzyka polskiego wyrazy nieodmienne, tak¿e podkrela, ¿e rzeczowniki
nieodmienne posiadaj¹ rodzaj ¿eñski lub mêski w przypadku zdeterminowania
przez semantykê17.
Wród najczêstszych przyczyn kontrastów rodzajowych mo¿na wskazaæ
z pewnoci¹ produktywnoæ danego rodzaju w badanym jêzyku, ród³o zapo¿yczenia i sposób oraz semantyka wyrazów.
Ðåçþìå
Ãðàììàòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ ðîäà çàèìñòâîâàíèé â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ
 ïàðàëëåëè è îòëè÷èÿ
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà êàòåãîðèè ðîäà äëÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ
çàèìñòâîâàííûõ ðóññêèì è ïîëüñêèì ÿçûêàìè. Ìàòåðèàë âçÿòûé äëÿ àíàëèçà ýòî, ãëàâíûì
îáðàçîì, ëåêñåìû èç ëàòèíñêîãî è ãðå÷åñêîãî ÿçûêîâ, çàèìñòâîâàííûå ïîñðåäñòâîì
çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ. Åäèíèöû ñãðóïïèðîâàíû ïî ïðèíöèïó ñõîäñòâ è îòëè÷èé
â ðàìêàõ äàííîé êàòåãîðèè. Èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè âûäåëèòü õàðàêòåðíûå ìîäåëè
è ñïîñîáû àäàïòàöèè çàèìñòâîâàíèé, ññûëàÿñü íà ïðèíöèïû è ìåõàíèçìû õàðàêòåðíûå äëÿ
ýòèõ ÿçûêîâûõ ñèñòåì. Ìàòåðèàë ïîêàçàë è ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðîäîâîé
ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ íîâåéøèõ çàèìñòâîâàíèé.
15
16

Por. np. K. Luciñski, Anglicyzmy w jêzyku polskim i rosyjskim, Kielce 2000, s. 68.
Å.Â. Ìàðèíîâà, Âàðüèðîâàíèå èíîÿçû÷íûõ ñëîâ ïî ðîäó â ñîâðåìåííîé ðóññêîé ðå÷è,
Lingua Mobilis 2010, nr 7 (26), s. 2930.
17 W. Stefañczyk, op. cit., s. 46.
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Summary
Grammatical category of gender for borrowings in Polish and Russian:
parallels and differences
This paper analyses the category of gender for nouns borrowed into Polish and Russian
languages. Empirical base for the research are lexemes borrowed from Greek and Latin languages
with or without intermediary function of the Western European languages. The units are divided
according to symmetry and asymmetry occurring within this category. The research has identified
the most characteristic manners and models in which borrowings have adapted in other languages
as well as some mechanisms of gender classification with reference to trends and principles found
in both systems. It also indicates some trends in gender classification for the most recently adapted
borrowings.
Key words: borrowing, gender, grammar category.
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Zmiany w obrêbie leksyki spo³eczno-politycznej
wspó³czesnego jêzyka rosyjskiego  zjawisko dearchaizacji
Lata 90. XX i pocz¹tek XXI wieku charakteryzowa³y siê burzliwymi procesami socjalno-politycznymi, które wywar³y silny wp³yw na ró¿ne sfery wspó³czesnego jêzyka rosyjskiego. Bez zbytniej przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e jêzyk
prze¿ywa³ wówczas zmiany o charakterze rewolucyjnym. W najwiêkszym stopniu dotyczy³y one leksyki. Nowe formy stosunków spo³ecznych znalaz³y odzwierciedlenie w neologizmach s³owotwórczych, w ogromnej iloci zapo¿yczeñ,
w procesach dearchaizacji oraz ró¿norodnych zmianach semantycznych. Wymienione zjawiska naj³atwiej zaobserwowaæ na przyk³adzie jêzyka publicystyki
i polityki, poniewa¿ w tych w³anie sferach najwyraniej przejawiaj¹ siê procesy
semantyczne i leksykalne uwarunkowane zmianami spo³eczno-politycznymi.
Wspó³czesny jêzyk rosyjski poszerza³ zasoby s³ownictwa nie tylko dziêki
zapo¿yczeniom zewnêtrznym (czyli pochodz¹cym z innych jêzyków), ale tak¿e
wewnêtrznym. W niniejszym artykule na przyk³adzie rosyjskiej leksyki spo³eczno-politycznej zaprezentowano zjawisko przejcia leksemów z pasywnego do
aktywnego zasobu jêzykowego, tj. podjêto problem zapo¿yczeñ wewnêtrznych.
Materia³ badawczy wyekscerpowano z kilku s³owników wydanych w latach
19382012, co pozwoli³o na przeledzenie zmiany znaczenia lub zniesienia kwalifikatorów wskazuj¹cych na nacechowanie ideologiczne.
Wzbogacenie zasobu leksykalnego wspó³czesnego jêzyka rosyjskiego,
w tym leksyki spo³eczno-politycznej, jest rezultatem okrelonych procesów semantycznych. N. S. Valgina1 wyodrêbnia trzy podstawowe typy takich procesów2:
1. Rozszerzenie znaczenia  zjawisko to dotyczy znaczeñ wielu dawno
znanych s³ów, w których zasz³y wyrane zmiany. Swoiste rozszerzenie znaczenia
mo¿na zauwa¿yæ w leksemach oznaczaj¹cych pojêcia prawne, moralne i spo³eczno-polityczne. S³owa typu ïðàâîñóäèå, ñïðàâåäëèâîñòü, ãóìàííîñòü,
1 Zapis nazwisk rosyjskich zgodny jest z PN-ISO 9 2000: Transliteracja znaków cyrylickich
na znaki ³aciñskie. Jêzyki s³owiañskie i nies³owiañskie.
2 Í.Ñ. Âàëãèíà, Àêòèâíûå ïðîöåññû â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå, Èçä. Ëîãîñ, Ìîñêâà
2003, s. 8387.
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äåìîêðàòèÿ, ïàðòèÿ, ðåàëèçì w czasach sowieckich mia³y doæ w¹skie znaczenie, uwarunkowane jednoznacznym kontekstem (ñîâåòñêîå ïðàâî,
ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ãóìàííîñòü, ñîöèàëèñòè÷åñêèé ðåàëèçì), a dzi zakres
ich zastosowania znacznie siê poszerzy³  dany leksem czêsto obrós³ ca³¹ grup¹
nowych znaczeñ. Jako przyk³ad mo¿na podaæ s³owo äèàëîã, które wesz³o do
jêzyka polityki i jêzyka biznesu dziêki nabyciu nowych znaczeñ (np. äèàëîã
ñ îïïîçèöèåé, äèàëîã ñ ôèðìîé íå ïîëó÷èëñÿ). Rozszerzeniu znaczenia czêsto
towarzyszy³o zjawisko polityzacji. Dotyczy³o ono s³ów neutralnych (np.
ïåðåñòðîéêà, ïðîðûâ, ïîäâèæêà, çàñòîé), które w nowych kontekstach nabra³y nowych znaczeñ spo³eczno-politycznych. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
leksem ïîäâèæêà. Do okresu przemian lat 90. XX wieku mia³ on w¹skie
i specjalistyczne znaczenie (ïîäâèæêà ìîðñêîãî äíà, ïîäâèæêà ëüäà), a zosta³o ono rozszerzone dziêki kontekstom spo³eczno-politycznych (np. ïîäâèæêà
â îáëàñòè ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé, ïîäâèæêà â ñîþçíûõ
ñòðóêòóðàõ).
2. Zawê¿enie znaczenia polega na utracie czêci znaczenia, jednego ze
znaczeñ b¹d konotacji znaczeniowej. N.S. Valgina zwróci³a uwagê na procesy
depolityzacji i deideologizacji3. Polegaj¹ one na uwolnieniu znaczenia s³ów
od politycznej i ideologicznej nadbudowy. Na przyk³ad leksem äèññèäåíò zosta³ pozbawiony negatywnego zabarwienia, leksemy áèçíåñ, êîììåðñàíò,
ìèëëèîíåð, ïðåäïðèíèìàòåëü, ÷àñòíèê tak¿e utraci³y negatywne nacechowanie ideologiczne, pozbawiono je komentarza, wskazuj¹cego na odniesienie do
ustroju kapitalistycznego czy spo³eczeñstwa bur¿uazyjnego.
3. Zmiana znaczenia w niektórych przypadkach nastêpuje razem z procesami rozszerzenia lub zawê¿enia znaczenia. Poprzez metaforyzacjê lub analogiê pojawiaj¹ siê bowiem nowe s³owa-homonimy. Zmiana znaczenia mo¿e byæ
spowodowana nie tylko wewnêtrznymi potrzebami jêzyka, ale równie¿ d¹¿eniem
(np. dziennikarzy) do stworzenia modnego s³owa mo¿liwego do zastosowania
w dowolnej sytuacji. Zwraca na to uwagê Han-Pira4, pisz¹c o nowych zastosowaniach przymiotników çíàêîâûé i êóëüòîâûé, które we wspó³czesnej prasie
zupe³nie utraci³y swoje pierwotne znaczenia.
Zmiany jêzykowe, wywo³ane przez ró¿norakie wstrz¹sy i przemiany
spo³eczno-polityczne, doprowadzi³y do pojawienia siê zupe³nie nowych s³ów.
Sta³y siê te¿ ród³em nowych zastosowañ s³ów ju¿ istniej¹cych w systemie
3
4

Ibidem.
Ýð. Õàí-Ïèðà, Ãîñóäàðñòâåííûé ÷èíîâíèê è ïèñüìåííîå äåëîïðîèçâîäñòâî, Ðóññêàÿ
ðå÷ü 1998, nr 2, s. 50.
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leksykalnym i posiadaj¹cych okrelone znaczenia. Mówi¹c o powrocie starych
s³ów i wyra¿eñ, mamy na myli te elementy jêzykowe, których kiedy zaprzestano u¿ywaæ, w zwi¹zku z czym trafi³y do pasywnego zasobu jêzykowego.
Potrzeba siêgniêcia do starych zasobów jêzykowych zosta³a wywo³ana
koniecznoci¹ zape³nienia ðåôåðåíöèàëüíûõ ëàêóí5, powsta³ych w rezultacie przebudowy systemu spo³eczno-politycznego w Rosji6. Chêæ odciêcia siê od
struktur komunistycznych i sentyment do tradycji, czyli Rosji sprzed roku 1917,
przywróci³ do ¿ycia takie leksemy, jak ÷èíîâíèê, ãóáåðíàòîð, Äóìà. W epoce
radzieckiej wymienione leksemy by³y opatrzone w s³ownikach komentarzem
typu â öàðñêîé Ðîññèè, â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè, â ñòàðîé Ðîññèè
lub â Ðîññèè äî 1917 ãîäà, np.: äóìà  íàçâàíèå íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (â ñòàðîé Ðîññèè). Ãîñóäàðñòâåííàÿ ä. (âûáîðíûé
îðãàí ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ â öàðñêîé Ðîññèè) [Îæ 1973, 167]; ÷èíîâíèê
 â áóðæóàçíûõ ñòðàíàõ è â Ðîññèè äî ðåâîëþöèè: ãîñóäàðñòâåííûé
ñëóæàùèé, èìåþùèé ÷èí, ñëóæåáíîå çâàíèå [Îæ 1973, 812].
Jak zauwa¿y³ Han-Pira, leksem ÷èíîâíèê uzyska³ nowe znaczenie, tj.:
÷åëîâåê, çàíèìàþùèé íåâûáîðíûé àäìèíèñòðàòèâíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
ïîñò, czyli ïðîèçîøëî ðàñøèðåíèå çíà÷åíèÿ: èñ÷åçëà ñåìà «ãîñóäàðñòàåííàÿ ñëóæáà», à ñåìó «÷èí» çàìåíèëà ñåìà «äîëæíîñòíîå ëèöî»7.
Nowe znaczenie s³owa ÷èíîâíèê mo¿na zaprezentowaæ w nastêpuj¹cym kontekcie: Ìîæåò ëè ãîñóäàðñòâåííûé ÷èíîâíèê èëè âûáîðíîå ëèöî åõàòü ïî
ïðèãëàøåíèþ â Íèööó?8. Wspomniany leksem oznacza tu urzêdnika pañstwowego mianowanego na okrelone stanowisko, ale nie w efekcie z wyborów.
I rzeczywicie: wspó³czesne s³owniki objaniaj¹ce jêzyka rosyjskiego prezentuj¹
dwa znaczenia s³owa ÷èíîâíèê: 1. Ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé; 2. Äîëæíîñòíîå ëèöî, âûïîëíÿþùåå ñâîþ ðàáîòó ôîðìàëüíî, ñëåäóÿ ïðåäïèñàíèÿì, áåç æèâîãî ó÷àñòèÿ â äåëå; ôîðìàëèñò, áþðîêðàò [ÁÒÑ, 1480].
Pierwsze znaczenie danego leksemu wyranie wskazuje na jego przynale¿noæ
do leksyki politycznej, natomiast w drugim przypadku na zwi¹zek z polityk¹
wskazuje kontekst.

5 Ðåôåðåíöèàëüíûå ëàêóíû  umowne okrelenie luk w leksyce, rozumianych jako brak
wyrazów zdolnych do wskazywania i nazywania przedmiotów (zjawisk) otaczaj¹cej rzeczywistoci
(wyjanienie autorki artyku³u).
6 Å.Â. Êàêîðèíà, Òðàíñôîðìàöèÿ ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêè è ñî÷åòàåìîñòè (íà ìàòåðèàëå
ÿçûêà ãàçåò), [w:] Ðóññêèé ÿçûê êîíöà XX ñòîëåòèÿ (19851995), îòâ. ðåä. Å.À. Çåìñêàÿ, Èçä.
ßçûêè ðóññêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 2000, s. 68.
7 Ýð. Õàí-Ïèðà, op. cit., s. 50.
8 Ìîñêîâñêèå íîâîñòè 1995, nr 22.
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Pierwotne znaczenia s³ów, które powróci³y z obrze¿y jêzyka, nie by³y
przejmowane automatycznie, lecz z uwzglêdnieniem przeorientowania na wspó³czesne realia, czyli stare znaczenie zupe³nie nie zniknê³o, zosta³o jedynie
przystosowane do aktualnych warunków. Mówi o tym M.V. Ilin: Õðîíîïîëèòè÷åñêèé àíàëèç ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü, ÷òî íà äåëå íè îäíà ýïîõà íå
îòáðàñûâàåò ïðåäûäóùåé, íî íàõîäèò ñïîñîáû óñâîèòü òî, ÷òî áûëî
ñîçäàíî ðàíåå è íàðàñòèòü ñâîé óðîâåíü ñëîæíîñòè9.
Analizuj¹c zmiany i procesy leksykalne koñca XX wieku zwi¹zane z wykorzystaniem pasywnych zasobów jêzykowych, E.V. Kakorina zwróci³a szczególn¹
uwagê na wykorzystanie historyzmów i archaizmów, a ponadto na zastosowanie
leksyki konfesyjnej10. Autorka wskaza³a na sprzyjaj¹ce warunki spo³eczno-kulturowe, tj. zmianê realiów spo³ecznych, odradzanie siê tradycji i wartoci duchowych oraz kulturowych, budowanie nowego systemu wartoci na ugruntowanych zasadach moralnych utraconych w toku wydarzeñ historycznych. Historyzmy leksykalne, np. äóìà, ãóáåðíàòîð, ãèìíàçèÿ, ëèöåé itp., w wiêkszoci
przypadków s¹ wykorzystywane w celu wype³nienia luk nominacyjnych zwi¹zanych z nowymi realiami ¿ycia.
U¿ycie przestarza³ej leksyki w badanym okresie ³¹czy w sobie dwa ró¿ne
procesy:
 aktywizacjê jej u¿ycia (archaizm wystêpuje jako rodek stylistyczny);
 aktualizacjê znaczenia s³owa (historyzm stosuje siê do neutralnej nominacji).
Powsta³e po okresie pierestrojki warunki spo³eczne i nowe warunki funkcjonowania historyzmów sprawi³y, ¿e obowi¹zuj¹ca w jêzyku rosyjskim klasyfikacja leksyki pasywnego zasobu jêzykowego, wprowadzona przez M.V. Panova11,
w pewnym zakresie przesta³a byæ aktualna. Klasyfikacja ta powsta³a w okresie
radzieckim i grupowa³a leksykê z ówczesnej perspektywy, traktuj¹c jako punkt
odniesienia realia radzieckie, o czym wiadczy podzia³ na nastêpuj¹ce grupy:
1) historyzmy  nazwy specyficznych zjawisk w dorewolucyjnej Rosji (np.
þíêåð, ãðàäîíà÷àëíèê, àíàðõèçì, çàïàäíèê, îïïîçèöèÿ, äåïàðòàìåíò,
âåëèêîðîññû);

9 Ì.Â. Èëüèí, Ñëîâà è ñìûñëû. Îïûò îïèñàíèÿ êëþ÷åâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, Èçä.
ÐÎÑÑÏÝÍ, Ìîñêâà 1997, s. 398.
10 Å.Â. Êàêîðèíà, Òðàíñôîðìàöèÿ ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêè è ñî÷åòàåìîñòè (íà
ìàòåðèàëå ÿçûêà ãàçåò), [w:] Ðóññêèé ÿçûê êîíöà ñòîëåòèÿ (19851995), ïîä ðåä.
Å.À. Çåìñêîé, Èçä. ßçûêè ðóññêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 1996, s. 6789.
11 Ì.Â. Ïàíîâà, Ðóññêèé ÿçûê è ñîâåòñêîå îáùåñòâî: Ñîöèîëîãî-ëèíãâèñòè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå. Ëåêñèêà ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, Èçä. Íàóêà, Ìîñêâà
1968, s. 100102.
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2) egzotyzmy12, czyli leksyka stosowana w celu nazwania odpowiednich
zjawisk ¿ycia za granic¹ (np. ïîìåùèê, ðåíòà, ñïèêåð, ìýð, áèçíåñìåí,
ïðåçèäåíò);
3) leksemy, w których nast¹pi³a zmiana znaczenia w celu dostosowania do
realiów sowieckiej rzeczywistoci (np. çíàòíûé, äèíàñòèÿ, ìåùàíñòâî).
Po przemianach lat 90. XX wieku i po pierestrojce przytoczona wy¿ej klasyfikacja tylko czêciowo znajduje zastosowanie, gdy¿ w systemie leksykalnym
i semantycznym zasz³y istotne zmiany. Do pierwszej grupy historyzmów, oprócz
dorewolucyjnych, nale¿y tak¿e odnieæ nazwy specyficznych zjawisk ¿ycia spo³ecznego porewolucyjnej Rosji, np. íýïìàí, ëèøåíåö13. Ponadto ukszta³towa³a
siê grupa potencjalnych historyzmów, oznaczaj¹cych zjawiska sowieckiej przesz³oci, np. ïîëèòáþðî, ñîöèàëèñòè÷åñêèé ëàãåðü, ñòðîéîòðÿä. Natomiast
niektóre leksemy z grupy egzotyzmów przesz³y do aktywnego zasobu jêzykowego, czêsto jako synonimy rosyjskich ekwiwalentów.
W czasach wspó³czesnych do najbardziej aktywnych mo¿na zaliczyæ przywo³ywane ju¿ historyzmy dorewolucyjne. Ten stan rzeczy potwierdzaj¹ przyk³ady
nowych znaczeñ, które zosta³y zaczerpniête z pasywnych zasobów jêzykowych
i utraci³y kwalifikator znaczeniowy dorewolucyjny (äîðåâîëþöèîííûé).
W obrêbie leksyki spo³eczno-politycznej mo¿na wyodrêbniæ ró¿ne grupy
leksykalne, w których znajduj¹ siê historyzmy dorewolucyjne. Mog¹ siê one
skupiaæ wokó³ nastêpuj¹cych zagadnieñ:
 w³adza i jej struktury w okresie dorewolucyjnym (np. ãóáåðíàòîð, äóìà,
äåïàðòàìåíò, ãðàäîíà÷àëüíèê, ÷èíîâíèê);
 ruchy, idee i kierunki polityczne, charakterystyczne dla okresu dorewolucyjnego (np. àíàðõèçì);
 zwolennicy okrelonych idei i kierunków politycznych (np. çàïàäíèê,
îïïîçèöèÿ, ãîñóäàðñòâåííèê, êîíñòèòóöèîííûå äåìîêðàòû);
 wyra¿enie stosunku do w³adzy (np. îïïîçèöèÿ).
Poni¿ej zostanie zaprezentowany powrót do aktywnego u¿ycia wybranych
leksemów oraz pokazane przyk³ady nowych znaczeñ jednostek leksykalnych,
które zaczerpniête zosta³y z pasywnego zasobu jêzykowego i pozbawione dorewolucyjnego komponentu znaczeniowego.
Przyk³adami leksemów, reprezentuj¹cych pierwsz¹ grupê, s¹ leksemy
ãóáåðíàòîð (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà Ðîññèè, ÿâëÿþùåãîñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíûì ñóáúåêòîì Ôåäåðàöèè [ÒÑÐß XXI, 269]) oraz Äóìà
12
13

Â.È. Êîäóõîâ, Ââåäåíèå â ÿçûêîçíàíèå, Èçä. Ïðîñâåùåíèå, Ìîñêâà 1979, s. 213.
Ä.Í. Øìåëåâ, Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê. Ëåêñèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ
ïåä. èí-òîâ, Èçä. Ïðîñâåùåíèå, Ìîñêâà 1977, s. 159.
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(ïðåäñòàâèòåëüíîå âûáîðíîå ó÷ðåæäåíèå ñ çàêîíîäàòåëüíûìè,
ñîâåùàòåëüíûìè è àäìèíèñòðàòèâíûìè ôóíêöèÿìè; çäàíèå òàêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ä.  â Ðîññèè: âûñøåå ãîñóäàðñòâåííîå
ïðåäñòàâèòåëüíîå ñîáðàíèå, ïîñòðîåííîå íà âûáîðíûõ íà÷àëàõ; Ãîðîäñêàÿ
ä.  âûáîðíûé îðãàí ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ [ÁÒÑ, 287]). W obu wymienionych przyk³adach istota znaczenia zosta³a zachowana, utracony za kwalifikator dorewolucyjny.
Kolejnym przyk³adem mo¿e byæ leksem äåïàðòàìåíò (â öàðñêîé Ðîññèè
è íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàíàõ îòäåë ìèíèñòåðñòâà, âûñøåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ [Îæ 1973, 147]; â Ðîññèè è íåêîòîðûõ äðóãèõ
ñòðàíàõ îòäåë ìèíèñòåðñòâà, âûñøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ [Îæ
2012, 140]). Druga z przytoczonych definicji nie posiada kwalifikatora
â öàðñêîé.
Leksem àíàðõèçì (âðàæäåáíîå ìàðêñèçìó ìåëêîáóðæóàçíîå òå÷åíèå,
ïðîïîâåäóþùåå àíàðõèþ, îòðèöàþùåå âñÿêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü
(â òîì ÷èñëå äèêòàòóðó ïðîëåòàðèÿòà), îðãàíèçîâàííóþ ïîëèòè÷åñêóþ
áîðüáó è ðóêîâîäÿùóþ ðîëü ïðîëåòàðñêîé ïàðòèè [Îæ 1973, 26]) nale¿y do
grupy Ruchy, idee i kierunki polityczne, charakterystyczne dla okresu dorewolucyjnego. W jego wspó³czesnych definicjach s³ownikowych obci¹¿enie ideologiczne zosta³o zniesione, np.: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå òå÷åíèå,
ïðîïîâåäóþùååàíàðõèþ, îòðèöàþùåå âñÿêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü,
îðãàíèçîâàííóþ ïîëèòè÷åñêóþ áîðüáó [Îæ 2012, 32], îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêîå òå÷åíèå, îòðèöàþùåå ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü, ïðîïîâåäóþùåå íåîãðàíè÷åííóþ ñâîáîäó ëè÷íîñòè [ÒÑÐß XX 1998, 49].
Leksemy çàïàäíèê14 i îïïîçèöèÿ15 okrelaj¹ zwolenników okrelonych
idei, a jednoczenie tak¿e stosunek do w³adzy (îïïîçèöèÿ). W definicji s³owa
14 çàïàäíèê  ñòîðîííèê çàïàäíè÷åñòâà, ò. å. îáùåñòâåííîãî òå÷åíèÿ â Ðîññèè â 30-õ50-õ
ãîäàõ XIX âåêà, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî, ïðèíàäëåæà ê ðàçíûì ïîëèòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì,
ïðèçíàâàëè, â îòëè÷èå îò ñëàâÿíîôèëîâ, çàïàäíîåâðîïåéñêèé êàïèòàëèñòè÷åñêèé ïóòü
ðàçâèòèÿ ïðèåìëåìûì äëÿ Ðîññèè [Îæ 1973, 198; 2012, 183]; ïóáë. Ïîëèòèê-ðåôîðìàòîð,
âûñòóïàþùèé çà ñáëèæåíèå Ðîññèè ñ Çàïàäîì è ïåðåñòðîéêó ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ïî
çàïàäíîìó îáðàçöó [ÒÑÐß XX 1998, 243].
15 îïïîçèöèÿ  1) â áóðæóàçíîì îáùåñòâå  äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ äàííîãî
ïðàâèòåëüñòâà è åãî ïîëèòèêè (ïîëèò.); 2) äåÿòåëüíîñòü îïïîðòóíèñòè÷åñêèõ àíòèëåíèíèñêèõ
ãðóïïèðîâîê, áîðîâøèõñÿ ïðîòèâ ðóêîâîäñòâà è âîññòàíîâëåíèÿ êàïèòàëèçìà
è ïðåâðàòèâøèõñÿ â áåñïðèíöèïíóþ áàíäó âðåäèòåëåé, äèâåðñàíòîâ, øïèîíîâ è óáèéö,
äåéñòâóþùèõ ïî çàäàíèÿì ðóêîâîäèòåëüíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ [ÒÑÓ 1938,
t. 3, 827]. W innych s³ownikach: 1) ïðîòèâîäåéñòâèå, ñîïðîòèâëåíèå (êíèæí.); 2) ãðóïïà ëèö
âíóòðè êàêîãî-í. îáùåñòâà, îðãàíèçàöèè, ïàðòèè, âåäóùàÿ ïîëèòèêó ïðîòèâîäåéñòâèÿ,
ñîïðîòèâëåíèÿ áîëüøèíñòâó [Îæ 2012, 374], 1) ïîëèòèêà, îñíîâàííàÿ íà ïðîòèâîäåéñòâèè,
ïðîòèâîñòîÿíèè êàêèõ-ë. ïàðòèé, äâèæåíèé, ôðàêöèé îôèöèàëüíîìó êóðñó ïðàâèòåëüñòâà;
2) ãðóïïà ëèö, ïðîâîäÿùèõ òàêóþ ïîëèòèêó [ÒÑÐß XX 1998, 438].
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îïïîçèöèÿ, przytoczonej za s³ownikiem pod red. D.N. Uakova, wyranie zaakcentowane jest odniesienie do realiów przedrewolucyjnych (spo³eczeñstwo bur¿uazyjne, antyleninowskie ugrupowania, w³adza partii itp.). Takich odniesieñ nie
znajdziemy ju¿ w definicjach wspó³czesnych  maj¹ one neutralny charakter.
Wielokierunkowoæ procesów nominacji (tj. zapo¿yczenia z pasywnego zasobu jêzyka i nowe zapo¿yczenia obce) doprowadzi³a do pojawienia siê konkuruj¹cych ze sob¹ nazw synonimicznych, np.: ñïîíñîð, ìåöåíàò, òîëñòîñóï czy
grupa ìýð, ãðàäîíà÷àëüíèê, ãîðîäíè÷èé, ãîðîäñêîé ãîëîâà. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e zapo¿yczenia obce adaptuj¹ siê w jêzyku znacznie szybciej, tworz¹c grupê
nazw neutralnych, pozbawionych wartociuj¹cego nacechowania. Jako przyk³ad
mo¿na przytoczyæ znaczenia leksemów tworz¹cych szereg synonimiczny: ìýð,
ãðàäîíà÷àëüíèê, ãîðîäíè÷èé, ãîðîäñêîé ãîëîâà.
Zapo¿yczone s³owo ìýð w pe³ni mo¿e zast¹piæ leksemy, które istnia³y ju¿
wczeniej w jêzyku rosyjskim: ãðàäîíà÷àëüíèê, ãîðîäíè÷èé czy ãîðîäñêîé
ãîëîâà (znaczenie objaniono w przypisie)16. Pomimo to jêzyk rosyjski przyj¹³
s³owo ìýð. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w wiadomoci Rosjan leksemy ãðàäîíà÷àëüíèê, ãîðîäíè÷èé, ãîðîäñêîé ãîëîâà funkcjonowa³y bardziej jako historyzmy i st¹d powsta³¹ lukê nominacyjn¹ (odczucie braku odpowiedniego okrelenia dla osoby kieruj¹cej miejsk¹ administracj¹) zape³ni³a inna jednostka jêzykowa, bardziej funkcjonalna i ekonomiczna. Niemniej jednak wszystkie tworz¹ce
omawiany szereg synonimiczny leksemy nadal aktywnie funkcjonuj¹ we wspó³czesnym jêzyku rosyjskim (np. ìîñêîâñêèé ãðàäîíà÷àëüíèê Ñ. Ñîáÿíèí,
îäåññêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà, ãðàäîíà÷àëüíèê Ìîñêâû).
Po przemianach spo³eczno-politycznych lat 90. XX wieku istotn¹ rolê
w spo³eczeñstwie rosyjskim zaczê³a odgrywaæ religia. Religijnoæ bowiem zaczê³a siê odradzaæ, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w s³ownictwie. Warto
zatem zwróciæ uwagê na powrót do aktywnego u¿ycia leksyki konfesyjnej, bêd¹cej wczeniej tematem tabu.
Funkcjonowanie leksyki konfesyjnej w jêzyku rosyjskim okresu radzieckiego szczegó³owo omawia K. Rutkowski17. W swojej pracy zaprezentowa³ kierun16 ìýð  ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà, ãîðîäñêîãî ïðàâëåíèÿ [Îæ 1973, 337]; ãëàâà
ìóíèöèïàëèòåòà; ãðàäîíà÷àëüíèê, ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè [Îæ 2012, 307]; ãëàâà
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ãëàâà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ãîðîäàõ [ÒÑÐß XX 1998, 405];
[ôð. aire, àíã. mayor < ëàò. major áîëüøîé, ñòàðøûé] ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà [ÑÈÑ 2003,
439]; ãðàäîíà÷àëüíèê  â Ðîññèè XIX â.: íà÷àëüíèê ñ ïðàâàìè ãóáåðíàòîðà, óïðàâëÿþùèé
ãðàäîíà÷àëüñòâîì [Îæ 2012, 127], [ÁÒÑ 1998, 224]; ãîðîäíè÷èé  íà÷àëüíèê óåçäíîãî
ãîðîäà (â Ðîññèè äî ñåðåäèíû XIX â.) [Îæ 2012, 125], [ÁÒÑ 1998, 221]; ãîðîäñêîé ãîëîâà 
ðóêîâîäèòåëü íà÷àëüíèê [Îæ 2012, 122].
17 K. Rutkowski, Leksyka konfesyjna w jêzyku rosyjskim okresu radzieckiego, Wyd. UwB,
Bia³ystok 2007, s. 83.
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ki przenikania i zmiany w obrêbie owej leksyki, przy czym zauwa¿y³, ¿e najistotniejsze by³y zmiany jakociowe. Wród nich wyró¿ni³ on pejoratywizacjê
znaczenia konfesyjnego, dezaktualizacjê s³ownictwa konfesyjnego (zwi¹zan¹
z ograniczeniem zakresu wystêpowania desygnatu nazwy) oraz przesuniêcie semantyczne. Jako ilustracja przesuniêcia semantycznego mo¿e pos³u¿yæ leksem
ìèëîñåðäèå. Mamy tu do czynienia ze zmian¹ pierwotnego znaczenia i usuniêciem elementu sacrum. W okresie sowieckim podjêto próbê usuniêcia i wymazania tego s³owa, bowiem wówczas potêpiane by³y same przejawy i odruchy
mi³osierdzia. Dzi w definicji s³ownikowej czytamy: ñîñòðàäàòåëüíàÿ
ïîìîùü áëèæíåìó êàê õðèñòèàíñêàÿ äîáðîäåòåëü; âîîáùå áåñêîðûñòíàÿ
ïîìîùü, ñîñòðàäàíèå ê ëþäÿì [ÒÑÐß XXI, 592]. Jest w niej zawarte nawi¹zanie do chrzecijañstwa, pomocy bliniemu, a wiêc wyrany zwi¹zek z religi¹.
Mo¿na zauwa¿yæ pewne cechy szczególne zastosowania leksyki konfesyjnej
pod koniec XX wieku, gdy wzrasta³a rola Cerkwi prawos³awnej jako instytucji
spo³ecznej w ¿yciu narodu, a jednoczenie pojawi³a siê swoista moda na wierzenia religijne, co poci¹gnê³o za sob¹ aktywizacjê pasywnego zasobu leksyki konfesyjnej. Wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce tendencje:
 aktualizacja znaczenia pierwotnego;
 aktualizacja znaczenia przenonego;
 o¿ywienie zatartych modeli metaforycznych;
 tworzenie nowych obrazów metaforycznych.
Jako przyk³ad mo¿na podaæ leksem áëàãîñëîâåíèå w bezporednim i przenonym kontekcie: Ðóññêèé Íàöèîíàëüíûé Ñîáîð ïðîñèò áëàãîñëîâåíèÿ
ó Âëàäûêè Èîàííà18 i Ïðåçèäåíò ïðîñèë ïàðëàìåíò áëàãîñëîâåíèÿ íà
ìîðàòîðèé, ò.å. dîëåâûì ïîðÿäêîì çàïðåòèòü âñå ìèòèíãè è çàáàñòîâêè19.
W pierwszym przypadku Sobór prosi o b³ogos³awieñstwo (kontekst religijny),
w drugim wystêpuje w znaczeniu przenonym  prezydent prosi o b³ogos³awieñstwo rozumiane jako akceptacja dzia³añ.
Przyk³adem powrotu do znaczenia pierwotnego i jego aktualizacji mo¿e byæ
tak¿e àíãåë-õðàíèòåëü. Komponent sacrum wyeksponowany by³ w s³owniku V.
Dala (ñóùåñòâî äóõîâíîå, ñïàñèòåëü [Äàëü 1978, t. 1, 16]), w okresie radzieckim wyszed³ z u¿ycia, o czym wiadczy definicja w s³owniku D.N. Uakova (â ðåëèãèîçíîé ìèôîëîãèè  áåñïëîòíîå ñóùåñòâî, èñïîëíÿþùåå
ïðèêàçàíèÿ áîãà [ÒÑÓ 1938, t. 1, 14]). W drugiej z przytoczonych definicji
nie ma komponentu sacrum i stwierdzenia, ¿e anio³ jest istot¹ duchow¹, zbawi18
19

Ðóññêèé Ñîáîð 1993, nr 6, s. 1.
Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà z 17 kwietnia 1991.
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cielem. Ponadto s³owo Bóg zapisane zosta³o ma³¹ liter¹, aby podkreliæ i pokazaæ brak zwi¹zku z religi¹. Element sacrum zawiera definicja tego leksemu
w s³owniku Oegova: â ðåëèãèè: ñëóæèòåëü Áîãà, èñïîëíèòåëü åãî âîëè
è åãî ïîñëàíåö ê ëþäÿì [Îæ 2012, 32]. lub Ðåë. Àíãåë, äàííûé Áîëîì
êàæäîìó ÷åëîâåêó ïðè êðåùåíèè, ñîïðîâîæäàþùèé åãî âñþ æèçíü
è îáåðåãàþùèé îò çëà, ãðåõîâ è íåñ÷àñòèé [ÒÑÐß XXI, 63].
Inn¹ kwesti¹ jest zjawisko pejoratywizacji znaczenia konfesyjnego w okresie radzieckim. Osi¹gane by³o poprzez wykorzystanie w definicjach elementów
negatywnie wartociuj¹cych oraz osadzenie w okrelonych kontekstach. Na
przyk³ad leksem êðåñò definiowany by³ jako przedmiot kultu bez jednoznacznego odniesienia do kultu religijnego (ïðåäìåò õðèñòèàíñêîãî êóëüòà, ïðåäñòàâëÿþùèé
ñîáîé äëèííûé âåðòèêàëüíûé ñòåðæåíü, ïåðåñå÷åííûé ó âåðõíåãî êîíöà
ïåðåêëàäèíîé [ÒÑÓ 1938, t. 3, 124]). Wspó³czenie definicja danego leksemu
brzmi nastêpuj¹co: êðåñò ðåë. Ïðåäìåò êóëüòà â õðèñòèàíñòâå, ñèìâîë
õðèñòèàíñòâà; ñèìâîë ñïàñåíèÿ è èñêóïëåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà [ÒÑÐß XXI,
514]; 1. Ïðåäìåò â âèäå ñòåðæíÿ ñ ïåðåêëàäèíîé ïîä ïðÿìûì óãëîì êàê
ñèìâîë õðèñòèàíñêîãî êóëüòà. 2. Ó õðèñòèàí: ìîëèòâåííûé æåñò ðóêîé îòî
ëáà ê ãðóäè, ïðàâîìó è ëåâîìó ïëå÷ó, èçîáðàæàþùèé òàêóþ ôèãóðó [Îæ
2012, 255]. W drugiej z przytoczonych definicji s¹ uwzglêdnione dwa znaczenia. Pierwsze z nich wyranie odnosi siê do sfery religii, opisuj¹c krzy¿ jako
symbol i przedmiot kultu chrzecijañstwa oraz zbawienia.
Przytoczone przyk³ady potwierdzaj¹ zjawisko przechodzenia leksemów z
pasywnego do aktywnego zasobu jêzykowego. Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem
G. Pospelovej, ¿e to idee âîçðîæäåíèÿ âåëèêîé Ðîññèè, òîñêà ïî äàâíî
óøåäøåé ìîíàðõè÷åñêîé ýïîõå by³y powodem powrotu rodków leksykalnych z obszarów peryferyjnych jêzyka20. Czynnikiem sprzyjaj¹cym temu procesowi jest tak¿e poszukiwanie nowych dróg rozwoju Rosji, co wi¹¿e siê z powrotem do przesz³oci w celu wyci¹gniêcia wniosków i przeanalizowania b³êdów
oraz wyodrêbnienia osi¹gniêæ minionych lat.
Przemiany spo³eczno-polityczne lat 90. XX wieku zamknê³y epokê sowieck¹. Zmiany zasz³y we wszystkich dziedzinach ¿ycia i kultury (tak¿e w jêzyku).
W systemie leksykalnym pojawi³y siê luki nominacyjne, zwi¹zane z tym, ¿e
wiele z tego, co by³o zakazane w ZSRR, odrodzi³o siê i potrzebowa³o nazwy
(w obszarze polityki m.in. nazwy urzêdów, stanowisk, funkcji spo³eczno-politycznych, ruchów spo³ecznych). Jednym ze róde³ nowych nominacji sta³y siê
20 Ã. Ïîñïåëîâà, Ëåêñèêîí íîâîé âëàñòè, [w:] Ðóññêàÿ êóëüòóðà âíå ãðàíèö.
Èíôîðìàöèîííûé ñáîðíèê, Âûï. 2, Ìîñêâà 1999, s. 62.
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zapo¿yczenia wewnêtrzne. Nosiciele jêzyka siêgnêli do historii, przywo³ali
funkcjonuj¹ce dawniej leksemy, gdy¿ s³owa te by³y bli¿sze kulturze, mentalnoci czy rosyjskiej duszy. Ponadto by³y ³atwiejsze w percepcji, ³atwiej siê adaptowa³y i przyjmowa³y w jêzyku, by³y bardziej zrozumia³e ni¿ zapo¿yczenia
obce.
Czynniki spo³eczno-polityczne oraz procesy wewn¹trzjêzykowe, w tym zasada ekonomii jêzykowej, by³y motorem napêdowym zjawiska dearchaizacji.
Okaza³o siê, ¿e w³asny jêzyk jest na tyle bogaty, i¿ adaptacja obcych leksemów
jest zabiegiem, z którego mo¿na korzystaæ tylko w sytuacji koniecznej.
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Ðåçþìå
Èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëåêñèêå ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà
 ÿâëåíèå äåàðõàèçàöèè
Ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ïîêàçàòü ÿâëåíèå äåàðõàèçàöèè íà ïðèìåðå èçìåíåíèé
â îáëàñòè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëåêñèêè. Âî ââåäåíèè óêàçàíû îñíîâíûå
ñåìàíòè÷åñêèå ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå, à òàêæå îáúÿñíåíû
ïðè÷èíû èñïîëüçîâàíèÿ ñòàðûõ ÿçûêîâûõ ðåñóðñîâ  ïîòðåáíîñòü â íîìèíàöèè ïðåäìåòîâ è
ÿâëåíèé èçìåíÿþùåéñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå
ëåêñèêè ïàññèâíîãî çàïàñà óêàçàíî íà ïðèìåðå âîçâðàùåíèÿ â àêòèâíîå ïðèìåíåíèå
àðõàèçìîâ è èñòîðèçìîâ êîãäà-òî îáîçíà÷åííûõ â ñëîâàðÿõ ïîìåòîé äîðåâîëþöèîííûé.
Îòäåëüíûé ôðàãìåíò ñòàòüè ïîñâÿùåí ðåëèãèîçíîé ëåêñèêå, â îáëîñòè êîòîðîé çàìå÷àåòñÿ
òàêæå âîçâðàò ê ïåðâîíà÷àëüíûì çíà÷åíèÿì, àêòóàëèçàöèþ è èçìåíåíèÿ â ñëîâàðíûõ
ñòàòüÿõ.
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Summary
Changes within socio-political lexis of the modern Russian language:
The phenomenon of dearchaization
The article is an attempt at presenting the phenomenon of dearchaization based on examples
in socio-political lexis. First, the paper presents basic semantic processes occurring in the modern
Russian language and explains the reasons for reaching old vocabulary: the need for the nomination of objects and phenomena of the changing socio-political reality. The use of the lexis of
passive vocabulary is demonstrated with an example of return to the active use of archaisms once
labeled in Russian dictionaries with the qualifier pre-revolutionary. A separate part is dedicated
to confessional lexis, within which a return to original meanings, updating and changes in dictionary definitions can be observed.
Key words: linguistics, the Russian language, political lexis, dearchaization.
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Kompetencja frazeologiczna i jej wp³yw
na kszta³towanie kompetencji interkulturowej
w nauczaniu jêzyka rosyjskiego jako obcego
W ostatnich latach w nauczaniu jêzyków obcych dostrzega siê wyrany
zwrot w kierunku nauczania frazeologii. Od uczniów wymaga siê, by ich jêzyk
by³ poprawny gramatycznie oraz bogaty idiomatycznie, by odzwierciedla³ jêzyk,
którym pos³uguj¹ siê jego nosiciele.
Trudno jest mówiæ o znajomoci jêzyka obcego bez znajomoci jego frazeologii. Poprzez frazeologizm rozumie siê najczêciej utrwalone w danym jêzyku po³¹czenie wyrazów (co najmniej dwóch) o charakterze reproduktywnym.
Frazeologizmy s¹ charakterystyczne dla obszaru kulturowego, który siê danym
jêzykiem pos³uguje. Utrwalaj¹ one wiedzê o wiecie, s¹ narzêdziem s³u¿¹cym do interpretowania danej rzeczywistoci, promuj¹ wartoci danej spo³ecznoci, s¹ wiêc nonikiem wiedzy o niej samej, o jej kulturze. Frazeologizmy
odzwierciedlaj¹ odrêbnoæ kulturow¹ oraz samowiadomoæ narodu  u¿ytkownika jêzyka1.
Podejmuj¹c problematykê wp³ywu znajomoci frazeologizmów na wiedzê
o kulturze kraju docelowego, nale¿y przyjrzeæ siê takim terminom jak: kompetencja, kultura oraz interkulturowoæ.
S³ownik wyrazów obcych podaje, ¿e kompetencja to: zakres czyjej wiedzy,
umiejêtnoci i odpowiedzialnoci2. El¿bieta Zawadzka definiuje pojêcie kompetencji jako umiejêtnoæ efektywnego wykorzystywania wiedzy, uwzglêdniaj¹ca krytyczn¹ jej interpretacjê i uzasadnienie wyboru3, dlatego wiedzê i umiejêtnoci dotycz¹ce znajomoci i prawid³owego u¿ycia zwi¹zków frazeologicznych
mo¿na nazwaæ kompetencj¹ frazeologiczn¹.
1

W.N. Telija, Frazeologizmy-idiomy jako stereotyp kultury, t³. D. Misi¹g, [online] <www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-12/JK12-telija.pdf>.
2 W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s. 269.
3 E. Zawadzka, Nauczyciele jêzyków obcych w dobie przemian, Kraków 2004, s. 110.
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W praktyce kompetencja frazeologiczna okazuje siê jedn¹ z trudniejszych
do opanowania, a jednoczenie jedn¹ z najwa¿niejszych, gdy¿ zapewnia prawid³ow¹ komunikacjê miêdzy obcokrajowcem a rodzimym u¿ytkownikiem jêzyka.
Nieznajomoæ frazeologizmów mo¿e wyranie zak³óciæ komunikacjê. Podrêczniki do jêzyków obcych w dalszym ci¹gu skupiaj¹ siê na nauce poprawnoci
gramatycznej. Rezultatem tego jest du¿a rozbie¿noæ miêdzy teoretyczn¹ a praktyczn¹ znajomoci¹ jêzyka. Zwi¹zki frazeologiczne nadaj¹ jêzykowi naturalnoci, emocjonalnoci i wyrazistoci. Ich znajomoæ jest niezbêdna do zrozumienia
dzie³ literackich, informacji w rodkach masowego przekazu, a tak¿e wypowiedzi rodzimego u¿ytkownika jêzyka w swobodnej dyskusji.
Badanie utrwalonych w jêzyku zwi¹zków wyrazowych ma doæ d³ug¹
i bogat¹ historiê. Jednak stosunkowo niedawno na gruncie badañ frazeologicznych pojawi³o siê pojêcie frazeodydaktyki, czyli dydaktyki frazeologii. W Polsce zagadnieniem tym szeroko zajmuje siê doktor Monika Su³kowska4 (Uniwersytet l¹ski, Instytut Jêzyków Romañskich i Translatoryki). Frazeodydaktyka
bada procesy zwi¹zane z naturalnym przyswajaniem zwi¹zków frazeologicznych, idiomów, przys³ów oraz innych odtwarzalnych form wyrazowych w jêzyku ojczystym, a tak¿e procesy zwi¹zane z nauczaniem i uczeniem siê tych struktur w jêzyku drugim i kolejnym5.
G³ównym celem procesu nauczania jêzyków obcych jest kszta³cenie umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym w sytuacjach komunikacyjnych.
Ucz¹cy siê musi opanowaæ struktury leksykalno-gramatyczne jêzyka docelowego, zdobyæ wiedzê i zrozumieæ kulturê kraju, by odnaleæ siê w jej realiach.
Wysoki stopieñ kompetencji jêzykowej niekoniecznie oznacza wysoki stopieñ
kompetencji kulturowych. Niewiedza lub nieznajomoæ pewnych obyczajów czy
zachowañ mo¿e prowadziæ do zak³ócenia komunikacji jêzykowej.
Henri Boyer (za Su³kowsk¹6) zwraca uwagê na to, ¿e kompetencja komunikacyjna obejmuje piêæ mikrokompetencji. S¹ to:
1. Mikrokompetencja semiotyczna, która odnosi siê do systemu znaków,
podstawowych dwiêków danego jêzyka oraz jego aspektów morfosk³adniowych.

4 Zob. m.in.: M. Su³kowska, Od frazeologii do frazeodydaktyki. Studia teoretyczne i praktyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach 2013, nr 3015, s. 319.
5 M. Su³kowska, Z zagadnieñ frazeodydaktyki, czyli o kszta³ceniu przysz³ych nauczycieli jêzyków obcych w zakresie zwi¹zków frazeologicznych, [w:] Nauczyciele jêzyków obcych dzi i jutro,
pod red. M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej, Poznañ  Kalisz 2009, s. 234.
6 Ibidem, s. 236.
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2. Mikrokompetencja referencyjna, obejmuj¹ca konieczn¹ wiedzê z rzeczywistoci pozajêzykowej.
3. Mikrokompetencja dyskursywna i tekstowa, czyli umiejêtnoæ argumentowania, opisywania itp.
4. Mikrokompetencja socjopragmatyczna, na któr¹ sk³ada siê wiedza i umiejêtnoci komunikacji w ró¿nych sytuacjach (np. powitanie, rozmowa przez telefon itp.).
5. Mikrokompetencja etnosocjokulturalna, czyli wiedza i umiejêtnoci komunikowania siê w okrelonej rzeczywistoci kulturowej7.
W literaturze przedmiotu wymieniana jest równie¿ kompetencja interkulturowa. Kazimiera Myczko pod tym pojêciem rozumie rozwijanie kompleksowej
umiejêtnoci radzenia sobie w skomplikowanej rzeczywistoci wspó³czesnego
wiata oraz umiejêtnoæ porozumiewania siê w obrêbie ró¿nych kultur, a tak¿e
nawi¹zywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur.
W koñcu podkrela te¿, ¿e kompetencja interkulturowa niezbêdna jest do niezak³óconego przebiegu komunikacji, w tym równie¿ do prawid³owej interpretacji
odebranej informacji8.
Jak z tego wynika, interkulturowoæ to zrozumienie i tolerancja obcej kultury oraz wzajemna wymiana kulturowa. Rozwijanie kompetencji interkulturowej
nastêpuje w toku edukacji w rodzinie, rodowisku, a tak¿e poprzez system szkolny. Szczególn¹ rolê w przygotowaniu ucznia lub studenta do funkcjonowania
w wielokulturowej rzeczywistoci odgrywa dydaktyka jêzyków obcych. Nauczanie i uczenie siê jêzyka obcego nastawione jest na kontakty z innymi kulturami,
s³u¿y przystosowaniu studenta do funkcjonowania w kontaktach interkulturowych na co dzieñ.
Weronika Wilczyñska wyró¿nia dwa rodzaje kompetencji: kulturow¹  doskona³a znajomoæ jêzyka obcego i danej kultury oraz interkulturow¹  doskona³a znajomoæ dwóch kultur, umo¿liwiaj¹ca ponadto ich porównanie, wy³onienie
kontrastów i ró¿nic. W swoim artykule Czego potrzeba do udanej komunikacji
interkulturowej przekonuje, ¿e dla potrzeb dydaktyki jêzyka obcego nale¿a³oby
postulowaæ rozwijanie kompetencji interkulturowej, na któr¹ sk³ada³aby siê:
 specyficzna wiadomoæ metakulturowa,
 wra¿liwoæ interkulturowa,
7
8

M. Su³kowska, Z zagadnieñ frazeodydaktyki..., s. 236.
K. Myczko, Kompetencja interkulturowa jako cel kszta³cenia jêzykowego, [w:] Dydaktyka
jêzyków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, pod red. M. Mackiewicza,
Poznañ 2005, s. 30.
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 umiejêtnoæ mediacji interkulturowej (umo¿liwiaj¹ca zrównowa¿on¹ interakcjê, nastawion¹ na usuwanie barier komunikacyjnych i wzajemne wzbogacanie siê)9.
Interkulturowoæ w nauczaniu jêzyków obcych to jeden z zasadniczych kierunków dzia³ania Rady Europy. W Europejskim Systemie Opisu Kszta³cenia Jêzykowego: uczenie siê, nauczanie i ocenianie uwagê zwracaj¹ takie terminy, jak
wra¿liwoæ interkulturowa oraz umiejêtnoci interkulturowe. Wra¿liwoæ interkulturow¹ tworz¹ wiedza, wiadomoæ i rozumienie relacji miêdzy wiatem
spo³ecznoci pochodzenia a wiatem spo³ecznoci jêzyka docelowego. Umiejêtnoæ interkulturowa to:
 umiejêtnoæ dostrzegania zwi¹zku miêdzy kultur¹ w³asn¹ a obc¹,
 wra¿liwoæ kulturowa oraz umiejêtnoæ dokonywania w³aciwych wyborów
strategii i ich odpowiedniego u¿ycia w kontakcie z osobami z innych kultur,
 umiejêtnoæ poredniczenia miêdzy kultur¹ w³asn¹ a kultur¹ obc¹ oraz radzenia sobie z interkulturowymi nieporozumieniami wynikaj¹cymi st¹d sytuacjami konfliktowymi,
 umiejêtnoæ przezwyciê¿ania stereotypów10.
Informacje realio- i kulturoznawcze sta³y siê elementem kszta³tuj¹cym postawy i wartoci ucz¹cych siê. Podstawowym zadaniem przekazywania tych informacji w trakcie nauki jêzyka obcego jest wyrabianie wra¿liwoci na inn¹
kulturê, na wartociowanie i porównywanie, na zrozumienie poszczególnych
aspektów kultury. Pojêcie kultury w dydaktyce obejmuje szerokie spektrum  od
nauki o sposobie zachowania i ¿ycia cz³onków poszczególnych narodów, przyswajanie ich systemu wartoci i zwyczajów, poprzez nabywanie zachowania
jêzykowego czy tzw. aktów jêzykowych, a¿ do zdolnoci obserwacji stereotypów11. Badacze zajmuj¹cy siê procesem kszta³cenia i wychowania podkrelaj¹
ogromn¹ rolê nauczania jêzyków obcych w kszta³towaniu postaw i wiatopogl¹dów, gdy¿ umo¿liwia ono komunikacjê pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych
kultur, zdobywanie wiedzy o kraju jêzyka docelowego oraz poznanie jego kultury, rozumianej jako ca³okszta³t wytworów cz³owieka w sferze materialnej,

9 W. Wilczyñska, Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej, [w:] Dydaktyka
jêzyków obcych a kompetencja kulturowa..., s. 22.
10 Europejski System Opisu Kszta³cenia Jêzykowego: uczenie siê, nauczanie i ocenianie, pod
red. H. Bawej-Krajewskiej, G. Czetwertyñskiej, Warszawa 2001, s. 96.
11 D. Pasini, A. Æavar, Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu jêzyka chorwackiego jako obcego, [w:] wiat ukryty w s³owach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym
i etymologicznym, pod red. I. Generowicz, E. Kaczmarskiej, I. M. Doliñskiego, Warszawa 2009,
s. 311326.
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duchowej i symbolicznej12. Wed³ug Wilczyñskiej kultura symboliczna jest
uznawana za to, co organizuje nasz¹ percepcjê wiata, nasz¹ w nim egzystencjê,
a tak¿e reguluje nasze kontakty z innymi, umo¿liwiaj¹c tworzenie wiêzi spo³ecznej13.
Socjolingwici i antropolodzy kulturowi badaj¹ pos³ugiwanie siê jêzykiem
obcym w ró¿nych kontekstach spo³eczno-kulturowych. Pojêcie bieg³oci jêzykowej zastêpuj¹ terminami: skutecznoæ komunikacyjna i u¿ycie w³aciwe
w danym kontekcie spo³ecznym. W podejciu spo³eczno-kulturowym nie podkrela siê znaczenia poprawnoci gramatycznej czy fonologicznej, k³adzie siê
natomiast nacisk na uczenie siê regu³ skutecznego komunikowania siê i spo³ecznej poprawnoci. S¹ to z³o¿one systemy regu³ charakterystyczne dla danego
jêzyka. Systemy kulturowe ró¿ni¹ siê na tyle, ¿e trudno bezporednio przet³umaczyæ akty mowy bez zak³ócenia procesu komunikacji. Podejcie spo³ecznokulturowe podkrela wrêcz, ¿e uczenie siê jêzyka obcego to w pewnym sensie
w³¹czanie siê w jego kulturê14.
Wagê kompetencji interkulturowej podkrelaj¹ równie¿ Krajowe Ramy
Kwalifikacji dla szkolnictwa wy¿szego, zgodnie z którymi sformu³owane zosta³y efekty kszta³cenia studentów (tab. 1).
Umiejêtnoæ pos³ugiwania siê jêzykiem obcym pozwala zdobywaæ wiedzê
o realiach ¿ycia w kraju jêzyka docelowego, wiatopogl¹dach i mentalnoci
przedstawicieli jego spo³eczeñstwa. W zwi¹zku z tym kompetencjê interkulturow¹ nale¿y rozumieæ jako umiejêtnoæ porozumiewania siê w jêzyku obcym,
znajomoæ dwóch kultur  w³asnej i kraju jêzyka docelowego, a tak¿e zdolnoæ
ich porównywania i znalezienia pomiêdzy nimi podobieñstw i ró¿nic w celu
unikniêcia konfliktów.
Mówi¹c o kompetencji interkulturowej w nauczaniu jêzyka obcego, nale¿y
mieæ na uwadze kszta³cenie umiejêtnoci nawi¹zywania kontaktów z przedstawicielami ró¿nych kultur i porozumiewania siê z nimi. Przy czym, jak podkrela
literatura przedmiotu, pojêcie porozumiewanie siê nie oznacza jedynie wysy³ania i odbierania komunikatów jêzykowych, ale obejmuje prowadzenie rozmowy ze zrozumieniem wszystkich aspektów przekazywanych informacji  do

12 W. Wilczyñska, Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej, [w:] Dydaktyka
jêzyków obcych a kompetencja kulturowa..., s. 16.
13 Ibidem, s. 17.
14 C.E. Snow, Dwujêzycznoæ i przyswajanie drugiego jêzyka, [w:] Psycholingwistyka, pod
red. J.B. Gleason, N.B. Ratner Gdañsk 2005, s. 495, 497.

248

Joanna Olechno-Wasiluk
Tabela 1. Efekty kszta³cenia absolwentów filologii rosyjskiej

Po ukoñczeniu studiów pierwszego stopnia:

Po ukoñczeniu studiów drugiego stopnia:

Absolwent ma wiadomoæ ró¿norodnoci
kulturowej, odpowiedzialnoci za zachowanie dziedzictwa kulturowo-jêzykowego, wspierania komunikacji interkulturowej i porozumienia polsko-rosyjskiego; konfrontuj¹c siê
z zagadnieniem to¿samoci kulturowej wystêpuj¹cej w tekstach literackich, umacnia
w sobie poczucie odpowiedzialnoci za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego15.

Absolwent akceptuje przejawy wielokulturowoci oraz globalizacji w wiecie wspó³czesnym, docenia i akceptuje ich pozytywny
wp³yw na jêzyk oraz kulturê spo³eczeñstwa,
zachowuje krytycyzm wobec ich negatywnych
przejawów16
16
.

5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie za³¹czników 31, 32 do uchwa³y nr 916 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie okrelenia efektów kszta³cenia dla poziomów i profili kszta³cenia na
kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie.

w³aciwej interpretacji us³yszanego komunikatu17. Odbiorca nie zrozumie i nie
zinterpretuje odpowiednio komunikatu, jeli nie bêdzie mia³ wiedzy na temat
kultury kraju docelowego. Brak p³ynnoci komunikacji spowodowany jest czêsto tym, ¿e osoba ucz¹ca siê jêzyka nie zna konwencji kulturowej kraju jêzyka
docelowego. Oczywicie o powodzeniu komunikacji decyduje równie¿ s³ownictwo. Hanna Komorowska s³usznie zauwa¿a, ¿e Blokada komunikacji to [...]
skutek nieznajomoci potrzebnego s³ownictwa18. Jakiego s³ownictwa oraz jakich metod nale¿y u¿ywaæ, by student zdawa³ sobie sprawê z kulturowo uwarunkowanych konotacji poszczególnych leksemów oraz umia³ operowaæ posiadanym zasobem s³ownictwa adekwatnie do zwyczajów i konwencji panuj¹cych
w kraju jêzyka docelowego? Ucz¹cych siê warto zatem zapoznaæ z przys³owiami
i idiomami.
Zwi¹zki frazeologiczne nawi¹zuj¹ do kultury, obyczajowoci dawnej
i wspó³czesnej, pochodz¹ z dzie³ literackich, religijnych, s¹ nonikiem wiedzy
o danym kraju i jego spo³ecznoci, a zatem idealnym materia³em do wykorzystania w kszta³towaniu kompetencji interkulturowej.
15 Za³¹cznik 31 do uchwa³y nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012
w sprawie okrelenia efektów kszta³cenia dla poziomów i profili kszta³cenia na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie.
16 Za³¹cznik 32 do ww. uchwa³y.
17 S. Rapacka, Kszta³cenie kompetencji interkulturowych uczestników procesu dydaktycznego
poprzez rozwój komunikacji jêzykowej, [online] <www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rapacka.pdf> (2.02.2013).
18 H. Komorowska, Metodyka nauczania jêzyków obcych, Warszawa 1999, s. 105.
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Ze zwi¹zkami frazeologicznymi uczeñ spotyka siê ju¿ na jednych z pierwszych zajêæ: Ñêîëüêî ëåò, ñêîëüêî çèì; êàêèìè ñóäüáàìè; ë¸ãîê íà ïîìèíå;
äîáðî ïîæàëîâàòü  to tylko niektóre z nich. Ucz¹cy siê zna znaczenie wszystkich s³ów, ale zrozumienie zdania w ca³oci i prawid³owe jego u¿ycie mo¿e
okazaæ siê k³opotliwe bez znajomoci etykiety jêzykowej. W ka¿dym jêzyku
i w ka¿dej kulturze wystêpuj¹ inne normy grzecznociowe, a poznanie ich stanowi wa¿ny element nauki jêzyka obcego. S¹ bowiem frazeologizmy, których mo¿emy u¿yæ zarówno w oficjalnej, jak i w nieoficjalnej rozmowie, np. â äâóõ
øàãàõ (îò ÷åãî), çà òðèäåâÿòü çåìåëü, ðóêîé ïîäàòü (îò ÷åãî). Natomiast
frazeologizmami: ïîä ñàìûì íîñîì, ó ÷¸ðòà íà êóëè÷êàõ mo¿emy pos³ugiwaæ
siê jedynie w nieoficjalnej wymianie zdañ. Wprowadzaj¹c frazeologizmy oznaczaj¹ce miejsce i odleg³oæ, nale¿y zasygnalizowaæ studentowi, ¿e Rosjanin u¿yje ich, poniewa¿ s¹ one bardziej sugestywne: Êóäà Ìàêàð òåëÿò íå ãîíÿë; íà
êðàþ ñâåòà itp. Trudno za zrozumieæ i prawid³owo zastosowaæ frazeologizm
ñ ë¸ãêèì ïàðîì, nie maj¹c wiedzy na temat znaczenia ³ani w tradycji rosyjskiej. Â Òóëó ñî ñâîèì ñàìîâàðîì íå åçäÿò to kolejny frazeologizm, który
prawid³owo zinterpretujemy jedynie wtedy, gdy posiadamy wiedzê na temat
kultury rosyjskiej. Âîò òåáå, áàáóøêà, è Þðüåâ äåíü; íà àâîñü  to przyk³ady
na to, ¿e frazeologizmy maj¹ bogat¹ historiê i tylko wiedza na temat wspó³czesnej i dawnej Rosji pomo¿e nam poznaæ ich etymologiê19.
Jêzyk rosyjski jest bogaty we frazeologizmy okrelaj¹ce charakter cz³owieka: äóøà íàðàñïàøêó, íå ðîáêîãî äåñÿòêà, ñåìè ïÿäåé âî ëáó, óìà ïàëàòà
itd. Po ich analizie studenci mog¹ przygotowaæ charakterystykê Rosjanina
i Rosjanki, zwróciæ uwagê na narodowe cechy i przy okazji obaliæ niektóre
stereotypy, które s¹ g³êboko zakorzenione w naszej wiadomoci. Umiejêtnoæ
przezwyciê¿ania stereotypów to umiejêtnoæ interkulturowa. Przytoczone wy¿ej
przyk³ady s¹ wiêc dowodem na to, ¿e kompetencja frazeologiczna rozwija kompetencjê interkulturow¹ studenta.
W procesie uczenia siê jêzyka obcego student powinien poznawaæ wyznaczniki relacji spo³ecznych panuj¹ce w danym kraju oraz przyjête w spo³eczeñstwie
jêzyka docelowego konwencje grzecznociowe i noniki m¹droci ludowej.
Bez w¹tpienia s¹ nimi frazeologizmy, które wyra¿aj¹ i utrwalaj¹ pogl¹dy. Na
zajêciach z jêzyka obcego student powinien zdobywaæ wiedzê, jak¹ wykorzysta
w sytuacjach kontaktu z danym jêzykiem. Dopiero wtedy osi¹ga on odpowiedni¹
kompetencjê w danym jêzyku.

19

Í.Â. Áàñêî, Ðóññêèå ôðàçåîëîãèçìû â ñèòóàöèÿõ, Ìîñêâà 2011.
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Kompetencja interkulturowa jest istotnym uzupe³nieniem celów kszta³cenia
jêzykowego. Jej rozwijanie sprzyja pe³niejszej realizacji nadrzêdnego celu
kszta³cenia jêzykowego, jakim jest kompetencja komunikacyjna20.
Wiedza o kraju jêzyka docelowego od zawsze stanowi³a element kszta³cenia
jêzykowego, lecz czêsto traktowano j¹ jako dodatkow¹ umiejêtnoæ osoby ucz¹cej siê. Wspó³czesna metodyka jêzyków obcych pokazuje, ¿e nauka jêzyka oznacza jednoczenie przyswajanie kultury danego kraju i wzorców kulturowych.
Ðåçþìå
Ôðàçåîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíöèÿ è å¸ âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ìåæêóëüòóðíîé
êîìïåòåíöèè â îáó÷åíèè ðóññêîìó êàê èíîñòðàííîìó
Â äàííîé ñòàòüå àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, êàê ôðàçåîëîãè÷åñêàÿ êîìïåòåíöèÿ
âëèÿåò íà ôîðìèðîâàíèå ìåæêóëüòóðíîé êîìïåòåíöèè ó ñòóäåíòîâ ðóñèñòèêè.
Èññëåäîâàíèå óñòîé÷èâûõ ñëîâîñî÷åòàíèé èìååò äîëãóþ è áîãàòóþ òðàäèöèþ. Îäíàêî,
äîâîëüíî íåäàâíî ïîÿâèëñÿ òåðìèí  ôðàçåîäèäàêòèêà, îáó÷åíèå ôðàçåîëîãèè. Ôðàçåîëîãèçìû
îòðàæàþò èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå ýòíîñà, ÷òî ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü âûõîä ê ìåíòàëüíîñòè
íîñèòåëåé èçó÷àåìîãî ÿçûêà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñðåäè ìíîæåñòâà âûäåëÿåìûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé, íåîáõîäèìûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ôðàçåîëîãè÷åñêîé
êîìïåòåíöèè. Ôðàçåîëîãèçìû ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì ìàòåðèàëîì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ äðóãîé
êîìïåòåíöèè  ìåæêóëüòóðíîé.
Îáùåíèå ñ äðóãèìè ÿçûêàìè è ñ äðóãîé êóëüòóðîé âëèÿåò íà ðàçâèòèå ìåæêóëüòóðíîé
êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè.

Summary
Phraseological competence and its impact on the intercultural competence
in students of Russian studies
In this article the author draws attention to how phraseological competence affects the development of intercultural competence.
The study and description of fixed word combinations is quite long and has rich history.
However, more recently, in grounds of phraseological studies, a concept of didactics of phraseology appeared. Collocations refer to culture ancient and modern customs, they derive from literature
and religion, they also carry the information about the country and its communities, which makes
them an ideal material for use in the development of intercultural competence in students of
philology. Generally speaking, interculturalism is the understanding and tolerance of a foreign
culture and a cross-cultural exchange.
Contact with other languages and cultures enables the development of intercultural communicative competences.
Key words: didactics of foreign languages, phraseology, phraseological competence, interculturalism, intercultural competence.
20 K. Myczko, Kompetencja interkulturowa jako cel kszta³cenia jêzykowego, [w:] Dydaktyka
jêzyków obcych a kompetencja kulturowa..., s. 34.
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Ëîãàýä àäîíèé: ñëàâÿíñêèé
ðèòìèêî-ñèíòàêñè÷åñêèé èíâàðèàíò
Ïðåäìåò íàñòîÿùåé ñòàòüè  ðèòìè÷åñêàÿ ôîðìóëà, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ îá îáùíîñòè ïðîñòðàíñòâà ñëàâÿíñêîãî ñòèõà è ñëàâÿíñêîé
ïîýçèè âíå òðàäèöèîííîé ëèíãâèñòè÷åñêîé (çàïàäíîé/âîñòî÷íîé) è ðàâíî
òðàäèöèîííîé ñòèõîâåä÷åñêîé (ñèëëàáèêà/ñèëëàáî-òîíèêà) äèñòèíêöèé.
Õàðàêòåðèçóÿ èñïîëüçóåìûé íèæå ìåòîä àíàëèçà, Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ ïîä÷åðêèâàë: ïðèìåíèòåëüíî ê ïîýòè÷åñêèì ðàçìåðàì àíàëîãè÷íûå
[ñðàâíèòåëüíî èñòîðè÷åñêèì ÿçûêîâåä÷åñêèì ðåêîíñòðóêöèÿì  Ñ.Ï.]
ðåçóëüòàòû ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè îäíîâðåìåííî îáíàðóæèâàþòñÿ çàêîíîìåðíîñòè ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ôîðìàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè è ôóíêöèåé ýòèõ ðàçìåðîâ â ðàçëè÷íûõ ëèòåðàòóðàõ,
ïîëüçóþùèõñÿ â êà÷åñòâå ñâîåãî ñðåäñòâà ðàçíûìè ðîäñòâåííûìè
ÿçûêàìè1. Èòàê, ðå÷ü ïîéäåò î ðèòìèêî-ñèíòàêñè÷åñêîé ôîðìóëå, äëÿ ðóññêîé ñèëëàáî-òîíèêè ÿâíî ìàðãèíàëüíîé íàñòîëüêî, ÷òî ó íåå íåò îáùåïðèíÿòîé ñòèõîâåä÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè (à ñëåäîâàòåëüíî, è íàçâàíèÿ).
Ïðåäìåòîì ïîëåìèêè îíà ñòàëà â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñâÿçè ñ ïðåöåäåíòàìè
àíàëèçà òåïåðü óæå õðåñòîìàòèéíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ È. Áðîäñêîãî Íà
ñìåðòü Æóêîâà è åãî íàèáîëåå î÷åâèäíîãî ïðîòîòåêñòà  Ñíèãèðÿ
Ã. Äåðæàâèíà.
Ì.Þ. Ëîòìàí îõàðàêòåðèçîâàë ðàçìåð ñòèõîòâîðåíèÿ Äåðæàâèíà (è Áðîäñêîãî) êàê öåçóðîâàííûé 4-ñòîïíûé äàêòèëü ñ óñå÷åíèåì ïðåäöåçóðíîãî
ñëîãà2, à â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ óñìàòðèâàë ìîäèôèêàöèþ  ñìåùåíèå
öåçóðû. Âîò ôðàãìåíò åãî ðèòìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè Ñíèãèðÿ: Íåò
òåïåðü ìóæà â ñâåòå ñòîëü ñëàâíà: (_UU/_U/_U/U_)// Ïîëíî ïåòü ïåñíþ
âîåííó, ñíèãèðü! (_U/U_U/U_U/U_). Ïîïóòíî çàìåòèì, ÷òî íà ñõåìå
1 Â.Â. Èâàíîâ, Ïðîèñõîæäåíèå äðåâíåãðå÷åñêèõ ýïè÷åñêèõ ôîðìóë è ìåòðè÷åñêèõ ñõåì
òåêñòîâ, [â:] Ñòðóêòóðà òåêñòà, Íàóêà, Ìîñêâà 1980, ñ. 62.
2 Ì. Ëîòìàí, Íà ñìåðòü Æóêîâà, [â:] Êàê ðàáîòàåò ñòèõîòâîðåíèå Áðîäñêîãî, ÍËÎ,
Ìîñêâà 2002, ñ. 68.
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öåçóðà íå îáîçíà÷åíà, à ñëîâîðàçäåëû ñîîòâåòñòâóþò ãèïîòåòè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè ôîíåòè÷åñêîãî ñëîâà. Â ñâîå âðåìÿ àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè
â ñîàâòîðñòâå ñ Î.ß. Áàðàø ïðåäëàãàë èíóþ ðèòìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ
äëÿ äâóõ óêàçàííûõ ñòèõîòâîðåíèé, îñíîâàííóþ íà òîì, ÷òî èñõîäíîé
ðèòìè÷åñêîé åäèíèöåé â íèõ ÿâëÿåòñÿ ëîãàýä-ïÿòèñëîæíèê (àäîíèé)
 _UU_U3. Ñóùåñòâåííûì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàòóñà è èìåíè îïèñûâàåìîãî
ôåíîìåíà ÿâëÿåòñÿ è òî, èçâîä ëè ýòî ïðèâû÷íîãî ðóññêîãî òðåõñëîæíèêà
èëè íåêàÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðèòìè÷åñêàÿ äàííîñòü, è òî, íà îòðåçêå êàêîãî
ìèíèìàëüíîãî ÷èñëà ñëîãîâ ôåíîìåí ñåáÿ ðåàëèçóåò. Íàïð., ïðèñòóïàÿ
ê èçëîæåíèþ èñòîðèè áûòîâàíèÿ óêàçàííîãî óñå÷åííîãî äàêòèëÿ (îí æå
ëîãàýä), Ì.Â. Àêèìîâà îïðåäåëÿåò îáúåêò òàêèì îáðàçîì: íà îñíîâå
_UU_UU_UU_UU (ïðàâèëüíûé ÷åòûðåõñòîïíûé äàêòèëü) âîçíèêàþò äâà
âàðèàíòà ñ êîëåáàíèåì âòîðîãî ìåæèêòîâîãî èíòåðâàëà, à èìåííî:
a) 0: _UU_ _UU_UU; b) 1: _UU_U_UU_UU4.
Òðàêòóþùèé ëîãàýäû êàê ðåçóëüòàò àíòèíîìè÷åñêîãî (äëÿ ðóññêîãî
ñòèõà) ïðîòèâîïîëîæåíèÿ ñèëëàáî-òîíè÷åñêîãî è ÷èñòî òîíè÷åñêîãî
(àêöåíòíîãî) íà÷àë Ì.Â. Ïàíîâ îïðåäåëÿë ëîãàýäè÷åñêèå ñòèõè, êàê òàêèå,
â êîòîðûõ óäàðåíèÿ ïàäàþò â êàæäîé ñòðî÷êå íà îäíè è òå æå ìåñòà, íî
ñòðîêè íå äåëÿòñÿ íà îäèíàêîâûå ñòîïû 5. Â òàêîì ñëó÷àå ëîãàýä
êîððåëèðóåò ñ îòäåëüíûì ñòèõîì, îäíàêî åãî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ â ïîëèìåòðè÷åñêîì êîíòåêñòå îêàçûâàåòñÿ ïîä âîïðîñîì, íåÿñíî
èç ïðèâîäèìîé ïîñëå äåôèíèöèè ñõåìû, êàêóþ äëèíó äëÿ ðóññêîãî ëîãàýäà
Ì.Â. Ïàíîâ ñ÷èòàåò íåîáõîäèìîé è äîñòàòî÷íîé, ïîñêîëüêó â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ïðèâîäÿòñÿ êàòðåíû ñ óêîðî÷åííîé ÷åòâåðòîé ñòðîêîé: Âçîðîì
ëîâÿùèé/ ñòðàñòè óëûáêè!// Âèäåëà ýòî  îöåïåíåëà,// Ñæàëîñÿ ñåðäöå;/
â óñòàõ íå(ïî)äâèæíûõ// Ãîëîñ ïðåðâàëñÿ (Àëåêñåé Ìåðçëÿêîâ,
Ê ñ÷àñòëèâîé ëþáîâíèöå èç Ñàôî); çäåñü, êñòàòè, íàðóøåíèå ðàçìåðà Ì.Â.
Ïàíîâ òðàêòóåò êàê ëèøíèé ñëîã ïîñëå öåçóðû6, çàñòàâëÿÿ ïðåäïîëîæèòü
íåêèé ëîãàýäè÷åñêèé äîëüíèê, íî îïðåäåëÿþùèéñÿ íå ëèøíèì ñëîãîì,
à ïîêàçàííîé ñêîáêàìè ñèíîíèìè÷åñêîé çàìåíîé. Òåì íå ìåíåå ýòà
3 Ñ. Ïðåîáðàæåíñêèé, Î. Áàðàø, Ôîíåòè÷åñêàÿ òåîðèÿ Ïîòåáíè è íîâûå ïîäõîäû ê ðóññêîìó ñòèõó, Âiñíèê Õàðêiâñüêîãî íàöiîíàëüíîãî óíiâåðñiòåòó iì. Â.Í. Êàðàçiíà. Ñåðiÿ:
Ôiëîëîãiÿ, ¹ 632, Õàðêiâ 2004, ñ. 164167.
4 Ì.Â. Àêèìîâà, Ñåìàíòèêà 4-ñòîïíîãî äàêòèëÿ ñ îäíîñëîæíûì öåçóðíûì óñå÷åíèåì
ðóññêîé ïîýçèè 18  íà÷. 19 âåêà, [â:] Ñëàâÿíñêèé ñòèõ 7: Ëèíãâèñòèêà è ñòðóêòóðà ñòèõà,
ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 2004, ñ. 308.
5 Ì.Â. Ïàíîâ, Ðàññêàçû î ðóññêîì ñòèõå. Ëîãàýäè÷åñêèé ñòèõ, [â:] idem, Òðóäû ïî
îáùåìó ÿçûêîçíàíèþ è ðóññêîìó ÿçûêó, ò. 2, ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 2007,
ñ. 485.
6 Ibidem.
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è ïîäîáíûå îãîâîðêè ðàáîòàþò íà ïðèçíàíèå òîãî, ÷òî ëîãàýä-ñòèõåìà,
âîïðåêè ïðèâîäèìîé ñõåìå, ïðåäñòàâëÿþùåé ïîñëåäíþþ ñòðî÷êó êàê
ïîëîâèíêó ìåòðà (_UU_U/_UU_U//_UU_U), ÿâëÿåò ñîáîé ïÿòèñëîæíûé
îòðåçîê, íå ñîäåðæàùèé âíóòðè ñåáÿ ïðèçíàêîâ ðåãóëÿðíîñòè ÷åðåäîâàíèÿ
óäàðíûõ è áåçóäàðíûõ (ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Ì.Â. Ïàíîâà), íî
ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì ñîõðàíÿþùèé óñòîé÷èâîñòü è äàæå íåèçìåííóþ
ïðîñîäèþ  êîìïåíñàòîðíóþ äîëãîòó íà âîêàëàõ. Ñòðàííîñòü èñòîðèè
âîçíèêíîâåíèÿ è áûòîâàíèÿ â ðóññêîì êîíòåêñòå ñòèõåìû, êîòîðóþ áóäåì
èìåíîâàòü àäîíèåì (_UU_U), îòìå÷àåòñÿ ìíîãèìè ñòèõîâåäàìè,
è, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, èìåþòñÿ äâå âåðñèè: à) ïîäðàæàíèå àíòè÷íîìó
(ãðå÷åñêîìó) ðàçìåðó; á) çàèìñòâîâàíèå èç íåîïðåäåëåííîãî èñòî÷íèêà.
Íàïðèìåð, Ì.Ë. Ãàñïàðîâ îòäàë äîëæíîå îáåèì âåðñèÿì: â 1974 ã. îí
íàçûâàë ïåðâîíà÷àëüíûå ëîãàýäû èìèòàöèÿìè àíòè÷íûõ ëèðè÷åñêèõ
ñòðîô, îòìå÷àë, ÷òî ê êîíöó XIX â. ëîãàýäû äîëæíû èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ
êàê ïîäñòóï ê äîëüíèêó, à â ñîâåòñêîå âðåìÿ ïðîäîëæàþò ñóùåñòâîâàòü
ãëàâíûì îáðàçîì êàê ïåñåííûå ðàçìåðû7.
Ì.Ë. Ãàñïàðîâ ïåðèîäà çðåëîñòè, åñòåñòâåííî, ñ÷èòàë âîçìîæíûì
àòðèáóòèðîâàòü ëîãàýä òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîãî ïîâòîðåíèÿ
â ñòèõîòâîðåíèè: ðàçìåðû, â êîòîðûõ ñëîãîâîé îáúåì ñëàáûõ èíòåðâàëîâ
ìåæäó ñèëüíûìè ìåñòàìè âíóòðè ñòðîêè íåîäèíàêîâ, íî èç ñòðîêè
â ñòðîêó ïîâòîðÿåòñÿ [...] îáû÷íî ýòî áûâàåò òîãäà, êîãäà ñòèõè ñî÷èíÿþòñÿ
íà çàäàííûé îáðàçåö, ïîäñêàçûâàåìûé ìåëîäèåé èëè èíîÿçû÷íûì
òåêñòîì8, òåì ñàìûì ñòèõîâåä ïîä÷åðêèâàåò ñóãóáóþ ÷óæåðîäíîñòü
ëîãàýäîâ â ðóññêîì ãîâîðíîì ñòèõå. Ðàññêàçûâàÿ î òîì, êàê Ñóìàðîêîâ,
Åëàãèí, Áåêåòîâ ñî÷èíÿëè ïåñíè íà ìåëîäèè íåâûÿñíåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, Ì.Ë. Ãàñïàðîâ íàïîìèíàåò, ÷òî ýòè òåêñòû ðàññ÷èòàíû
òîëüêî íà ïåíèå9  çàÿâëåíèå áîëåå ÷åì àïðèîðíîå, îñîáåííî ñ ó÷åòîì
ïðèçíàíèÿ î íåâåäîìûõ èñòî÷íèêàõ ìåëîäèé è óñëîâèÿõ áûòîâàíèÿ
ïåñåííûõ ëîãàýäîâ. Âåñü ôåéåðâåðê ëîãàýäè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ îñòàëñÿ
â èñòîðèè ðóññêîãî ñòèõà áåç ïîñëåäñòâèé 10  àïîôåîç òîðæåñòâà
ñòèõîâåäåíèÿ áîëüøèõ ÷èñåë.
Â óïîìÿíóòîé ðàáîòå Ì.Â. Ïàíîâ ñîëèäàðèçèðóåòñÿ ñ àíòè÷íîé
ãèïîòåçîé, ïîëàãàÿ, ÷òî ëîãàýä îáÿçàí ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì: ðóññêèì

7
8
9
10

Ì.Ë. Ãàñïàðîâ, Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ñòèõ, Íàóêà, Ìîñêâà 1974, ñ. 70.
Ì.Ë. Ãàñïàðîâ, Î÷åðê èñòîðèè ðóññêîãî ñòèõà, Íàóêà, Ìîñêâà 1984, ñ. 67.
Ibidem, c. 68.
Ibidem.
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ïðåîáðàçîâàíèåì àíòè÷íîé òðàäèöèè, ïåðåâîäàìè11. Íå ðàçäåëÿÿ â öåëîì
èñêëþ÷èòåëüíî àíòè÷íóþ âåðñèþ, Ì.Â. Àêèìîâà óêàçûâàåò íà õðîíîëîãè÷åñêè ïåðâûå ñëó÷àè ïðèìåíåíèÿ, êàê îíà åãî èìåíóåò, ìåòðà
4-ñòîïíîãî äàêòèëÿ ñ öåçóðíûì óñå÷åíèåì: Èñòîðèÿ ìåòðà íà÷àëàñü â 1788 ã.,
ñ ïîñëàíèÿ Êàðàìçèíà ê Ä(ìèòðèåâó) è ñ Îäû Ðîññèéñêèì ñîëäàòàì íà
âçÿòèå êðåïîñòè Î÷àêîâ ñåãî 1788 ãîäà äåêàáðÿ 6 äíÿ, ñî÷èíåííàÿ îò ëèöà
íåêîåãî äðåâíåãî ðîññèéñêîãî Ïèèòû Íèêîëàåâà 12 . Óæå ïîñëàíèå
Í. Êàðàìçèíà çàäàëî, ïî óòâåðæäåíèþ Ì.Â. Àêèìîâîé, äâà îñíîâíûõ
èäåîëîãè÷åñêèõ âåêòîðà â ðàçðàáîòêå ìåòðà  ýòî âîåííàÿ òåìàòèêà
è âûñîêèå æàíðû à ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëþáîâíàÿ è äåðåâåíñêàÿ òåìàòèêà
è ñðåäíèå æàíðû13. Â æàíðå ýëåãè÷åñêîì ìåòð èñïîëüçîâàë Í. Êàðàìçèí,
À. Áåíèòöêèé, Ï. Êàòåíèí è äð. Â æàíðå Ñíèãèðÿ è â åãî ìåòðå (â òîì
÷èñëå â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè ðàçìåðàìè) âûñòóïèëè Ï. Ïîëèòêîâñêèé,
Øèðèíñêèé-Øèõìàòîâ, Ïîáåäèí, Ñ.À. Òó÷êîâ [...]14, íàçûâàþòñÿ åùå
À. Áåñòóæåâ è Ô.Ì. Ðûíäîâñêèé. Â ýòîì ñïèñêå ãåðîè÷åñêèõ àâòîðîâ
îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî íåêîòîðûå èç íèõ (Ïîëèòêîâñêèé
è Ðûíäîâñêèé) îáëàäàþò íåêèì ñõîäñòâîì áèîãðàôèé  îáó÷åíèå
â ×åðíèãîâñêîé ñåìèíàðèè. Äëÿ ñëàâÿíñêîé âåðñèè ëîãàýäà ýòî ôàêò
çíà÷èìûé, ðàâíî êàê è âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ 4-ñòîïíîãî äàêòèëÿ ñ öåçóðíûì
óñå÷åíèåì â âûñîêîé ðóññêîé ïîýçèè. Ðàññìàòðèâàÿ âîçìîæíûå
ïðîòîòåêñòû îäû È. Áðîäñêîãî Íà ñìåðòü Æóêîâà, Î.ß. Áàðàø íàðÿäó
ñ îáùåïðèçíàííîé ïàðàëëåëüþ  Ñíèãèðü Ã. Äåðæàâèíà  îòìå÷àåò è íå
çàìå÷åííûå äðóãèìè èíòåðïðåòàòîðàìè î÷åâèäíûå ïîëüñêèå ïàðàëëåëè èç
Ö. Íîðâèäà: Bema pamiêci rapsod ¿a³obny, ñàìî çàãëàâèå êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ëîãàýäîì, à ïðåæäå âñåãî Pieñ Tyrteja (Ïåñíü Òèðòåÿ), â êîòîðîé
èñïîëüçîâàí ëîãàýä  â ïåðâîì (ïðåäöåçóðíîì) ïîëóñòèøèè íåêîòîðûõ
ñòèõîâ ïîëüñêîãî 11-ñëîæíèêà (Czemu¿... ich pieni/ ju¿ tak ma³o pewna//
Treæ  i ska¿onej ca³oci?// Lutnie ich czemu.../ z ³omliwego drewna,// A nie
ze s³oniowej koci?)15. Ïîíÿòíî, ÷òî ñòèõîòâîðåíèå Ö. Íîðâèäà íå áûëî äëÿ
È. Áðîäñêîãî ðèòìè÷åñêèì ïåðâîîáðàçöîì, íî, âîçìîæíî, íîáåëèàò ïåðâûé,
êòî ÿâíî óãàäàë ïîëüñêèé ñëåä ãåðîè÷åñêîãî àäîíèÿ. Êàê ðàç ïåðåä òåì,
êàê íà ðóáåæå XVIIIXIX ââ. â ðóññêîé ïîýçèè çàçâó÷àë àäîíèé, â ïîëüñêîé
11
12
13
14
15

Ì.Â. Ïàíîâ, op. cit., ñ. 486.
Ì.Â. Àêèìîâà, op. cit., ñ. 308.
Ibidem, c. 308309.
Ibidem, c. 311.
Î.ß. Áàðàø, Ñìûñëîîáðàçóþù àÿ ôóíêöèÿ ÷óæîãî ñëîâà â ñòèõîòâîðåíèè
È. Áðîäñêîãî Íà ñìåðòü Æóêîâà, [â:] Ñòðàòåãèÿ èññëåäîâàíèÿ ÿçûêîâûõ åäèíèö, Èçä-âî
ÒâÃÓ, Òâåðü 2012, ñ. 25-29.
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ïîëó÷èëà ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå òàê íàçûâàåìàÿ ñòàíèñëàâîâà
ñòðîôà (ïî èìåíè ïîñëåäíåãî ïîëüñêîãî êîðîëÿ Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà
Ïîíÿòîâñêîãî, îòöà ïîëüñêîãî ïðîñâåùåíèÿ). Óêàçàííàÿ ñòðîôà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷åòâåðîñòèøèå ñ ïåðåêðåñòíîé ðèôìîé. 1-ÿ è 3-ÿ
ñòðîêè  10-ñëîæíûå ñ öåçóðîé ïîñëå 5-ãî ñëîãà; 2-ÿ è 4-ÿ  âîñüìèñëîæíûå áåç öåçóðû. 10-ñëîæíûå ñòðîêè ÷åòûðåõ-, à 8-ñëîæíûå  òðåõóäàðíûå. Òèïè÷íûå ïðèìåðû ñòàíèñëàâîâîé ñòðîôû: Wszystko zwyciê¿ysz,/
³ódko szlachetna,// Na ciosy przeciwne twarda;// Statek twój s³awa/ uwieczni
wietna// Chlubniej ni¿ podró¿ Blancharda (Adam Naruszewicz, Balon);
Niech bêdzie tobie/ dzi powiêcona// Nowego poety wena// Czcigodna paro,/
dzisiaj sprzê¿ona// Pod mi³e jarzmo Hymena (Stanis³aw Trembecki, Epitalamion Hipolitowi i Belinie).
Ëåãêî çàìåòèòü, ÷òî 10-ñëîæíûå ñòèõè êîìáèíèðóþòñÿ îáû÷íî èç äâóõ
5-ñëîæíûõ àäîíèåâ. Ïðè ýòîì âàæíî îòìåòèòü, ÷òî èíèöèàëüíîå
ñëîâîñî÷åòàíèå ñ àäîíèåì äëÿ ïîëüñêîãî ÿçûêà  îäíà èç íàèáîëåå
åñòåñòâåííûõ ïÿòèñëîæíûõ ñèíòàãì èç äâóõ ôîíåòè÷åñêèõ ñëîâ, ÷àñòîòíàÿ
íà ôîíå îãðàíè÷åíèÿ íà àêöåíòóàöèþ ïîñëåäíåãî ñëîãà. Âåðîÿòíîñòíîå
ðàñïðåäåëåíèå âåñüìà îãðàíè÷åíî: Xx xXx; xXx Xx. Òî åñòü èëè àäîíèé,
èëè ïîëüñêèé ÿìá, èñêëþ÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè óïîòðåáëåíèÿ
ïðîêëèòèêîâ è ýíêëèòèêîâ, ðåäêè è îáû÷íî çàäàþòñÿ òðåìÿ
çíàìåíàòåëüíûìè ñëîâàìè, ñì. íèæå Dr¿ê ca³y, kiedy/ baj¹ o tym starce.
Â äåñÿòèñëîæíûõ ñòèõàõ ìû èìååì ñäâîåííûé àäîíèé: _UU_U/_UU_U
(â ïîëüñêîé íîòàöèè XxxXx/XxxXx), òî åñòü âûñêàçûâàíèå, âêëþ÷àþùåå
äâà ñëîâîñî÷åòàíèÿ, èç êîòîðûõ îäíî ýêâèâàëåíò òåìû, à äðóãîå  ðåìû
(ñ ñèíòàêñè÷åñêîé òåìîé è ðåìîé îíè íå âïîëíå ñîâïàäàþò: Wszystkie
wyprawi³/ myli do góry:// Tam dowcipnego cel smaku:// Dziwisz siê cudom/
obcej natury,// A swojej nie znasz, prostaku (Adam Naruszewicz, Astronom).
Â ïîëüñêèõ ïîýòè÷åñêèõ òåêñòàõ î÷åâèäíà ôóíêöèîíàëüíàÿ çíà÷èìîñòü
ñòèõåìû âèäà XxxXx (_UU_U), ïîñêîëüêó îíà ôèêñèðóåò ðèòì
åñòåñòâåííîãî ñòðîÿ ðå÷è è îáåñïå÷èâàåò, ïîâòîðÿÿñü, ðåêóððåíöèþ ðèòìà,
ïî ñóùåñòâó, ïðåâðàùàÿ ñèëëàáèêó â ñèëëàáî-òîíèêó ñîáñòâåííîãî
ïîëüñêîãî èçâîäà. Îäíàêî äóáëèðîâàíèå àäîíèÿ ïîñëå öåçóðû ïåðåñòàëî
áûòü îáÿçàòåëüíûì ê XIX â. È ëîãàýäè÷åñêèé ïÿòèñëîæíèê ïðîÿâèë
ñåáÿ êàê ñàìîäîñòàòî÷íàÿ è íåçàâèñèìàÿ ñòèõåìà, íà÷àâ êîìáèíèðîâàòüñÿ
â 11-ñëîæíûõ ñòðîêàõ äî èëè ïîñëå (ïåðâîå ÷àùå) öåçóðû, ïðè÷åì ó ïîýòîâ,
êàê áóäòî áû ýêñïåðèìåíòèðóþùèõ â îáëàñòè ñèëëàáî-òîíèêè: Tak w noc,
pogodna/ jeli s³u¿y pora,// Wzrok siê przyjemnie u³udzi;// Lecz ¿eby w nocy/
jechaæ do jeziora,// Trzeba byæ najmielszym z ludzi.// Bo jakie szatan /wyprawia
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tam harce!// Jakie siê larwy szamoc¹!// Dr¿ê ca³y, kiedy/ baj¹ o tym starce,//
I strach wspominaæ przed noc¹ (Adam Mickiewicz, wite). Âîçìîæíî,
èìåííî ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì îáúÿñíÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî îäèí èç âèäíåéøèõ ïîëüñêèõ ñòèõîâåäîâ Ë. Ïùîëîâñêàÿ íå óñìàòðèâàåò â àäîíèè
íàöèîíàëüíûõ âåðñèôèêàöèîííûõ êîðíåé: it is as though the symmetric
reproduction in each of the half-lines of the accentual imitation of the Latin
adonic verse (or the last segment of the hexameter): Xxx Xx16.
Åñòü äîïîëíèòåëüíûå àðãóìåíòû â ïîëüçó òîãî, ÷òî èìåííî ñ ïîëüñêèì
êîíòåêñòîì ñòàíèñëàâîâîé ñòðîôû ñâÿçàí ãåðîè÷åñêèé ñåìàíòè÷åñêèé
îðåîë àäîíèÿ ó âîñòî÷íûõ ñîñåäåé. Óêðàèíñêîãî ïîýòà Åâãåíà Ìàëàíþêà
íåëåãêî çàïîäîçðèòü â ñîçíàòåëüíîì âîñêðåøåíèè ðóññêîé ãåðîè÷åñêîé
òðàäèöèè, èìåÿ â âèäó ðàäèêàëüíûå âçãëÿäû ýòîãî ïîýòà è ýññåèñòà íà
âçàèìîîòíîøåíèå ðóññêîé è óêðàèíñêîé êóëüòóð. Òåì íå ìåíåå àâòîð
êîíöåïöèè ìàçåïèàíñòâà, íàøåäøåé îòðàæåíèå â òðóäå ²ëþñòð³ñ³ìóñ
Äîì³íóñ Ìàçåïà  òëî ³ ïîñòàòü, íàïèñàíîì â 1960 ã., â 1932 ñîçäàë ñâîå
çíàìåíèòîå ñòèõîòâîðåíèå Äî ïîðòðåòà Ìàçåïè, ãäå ïàðàëëåëü ñ òåêñòàìè
ãåðîè÷åñêîãî àäîíèÿ î÷åâèäíà. Âîïðîñ òîëüêî â òîì, êàêèå òåêñòû äëÿ
Å. Ìàëàíþêà ïåðâè÷íû è íåóæåëè ýòî ðóññêèå îáðàçöû: Áåì áëèæå áîðöó
çà ñâîáîäó Óêðàèíû èëè Ñíèãèðü Ñóâîðîâ. Àäîíè÷åñêèå îòðåçêè â ïåðâûõ
÷åòûðåõ ñòðîôàõ òåêñòà âûäåëåíû: Ñå âiä÷óòè, â÷èòàòèñü â ñå òðåáà,//
Ðîç÷èíèòèñü ºñòâîì â ñiì ñåíñi:// Illustrissimus Dominus Mazepa// Dux Cohortis Zaporojiensis./// Ñðiáíà ÷óïðèíà,/ ÷îëî ïðîðî÷å,// Íi, íå ïîðîæíié
çið Íiîáè // Çèìíi òåëåñêîïi÷íi î÷i// Áà÷àòü ìàéáóòíüîãî áóðÿíi äîáè.///
Â ïàíöið çàêóòî/ ãðóäè i ïëå÷i,// Òiííþ çà íèìè / ñïàëåíi êðèëà.//
Ñåðöå þíå i òiëî ñòàðå÷å/ Ïóðïóð è áðîíçà îêðèëè./// Ðèìó êîçàöüêîãî
ñèâèé Ìàðñå!// ×óëè ñòîëiòòÿìè, âiùèé ãåòüìàíå,// Ãóë ïîãðåáîâèé
ïîëòàâñüêîãî ìàðøó// Êðiçü Ïåòåðáóðãó çàòðóòi òóìàíè  (ªâãåí
Ìàëàíþê, Äî ïîðòðåòà Ìàçåïè). Ñîáñòâåííî, äëÿ óêðàèíñêîé òðàäèöèè
(ôîëüêëîðíîé è ïåñåííîé) àäîíèé íå ÷óæîé, à ñàìûé ÷òî íè åñòü ðîäíîé,
îí  ðèòìè÷åñêàÿ îñíîâà ÷óòü ëè íå ñàìîé ëþáèìîé óêðàèíöàìè ïåñíè:
Ì³ñÿöü íà íåá³,/ ç³ðîíüêè ñÿþòü.// Òèõî ïî ìîðþ /÷îâåí ïëèâå.// Â ÷îâí³
ä³â÷èíà/ ï³ñíþ ñï³âàº,// À êîçàê ÷óº /ñåðäåíüêî ìðå. Âïðî÷åì,
äåéñòâèòåëüíî, ïåñíè íå òî, ÷òî àâòîðñêèå òåêñòû, è ìîæíî òîëüêî
îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî â âîêàëüíûõ òåêñòàõ àäîíèé óêîðåíåí
ïðî÷íåå, âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî â ðÿäå ÿçûêîâ (â ïîëüñêîì, ðóññêîì
16 L. Pszczo³owska, On the Ukrainian translation of Mickiewiczs drama Dziady,
[â:] Ñëàâÿíñêèé ñòèõ, Ðóêîïèñíûå ïàìÿòíèêè Äðåâíåé Ðóñè, Ìîñêâà 2012, ñ. 331.
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è óêðàèíñêîì ñîâåðøåííî òî÷íî) ýòà ñòèõåìà ïîäðàçóìåâàåò êîìïåíñàòîðíóþ äîëãîòó íà ãëàñíûõ èêòîâ.
Ðàñïåâ ìíîãîëåòèÿ (Ìíîãàÿ/ìíîãèÿ ëåòà...)  àäîíèé, Áîæå, öàðÿ
õðàíè (êîëëåêòèâíîå ñî÷èíåíèå)  àäîíèé. Âîçìîæíî, ÷òî ïåñåííûé
ôîëüêëîð ñëàâÿí  îáùèé èñòî÷íèê àíòè÷íîãî àäîíèÿ. Ïðàâäà, â êà÷åñòâå
ïåñåííîãî ðàçìåðà àäîíèé áûñòðî ñáðàñûâàåò è ïðèîáðåòàåò îðåîëû,
èíîãäà ïîäñêàçûâàÿ ïðè ýòîì ïî÷òè íåîáúÿñíèìóþ èíòåðòåêñòóàëüíóþ
ñâÿçü. Ïîýò, èäóùèé ñëåäîì çà âåëèêèìè ïîëüñêèìè ðîìàíòèêàìè,
ïðåäñòàâèòåëü øêîëû Âàðøàâñêîé áîãåìû (öûãàíåðèè), âåðîÿòíî,
ðàñöåíèâàë áàëëàäíûé 11-ñëîæíèê ñ âêëþ÷åíèåì ïðåäöåçóðíîãî
ëîãàýäè÷åñêîãî ïÿòèñëîæíèêà êàê òèïè÷íûé ðàçìåð íàðîäíîé ïåñíè.
Ñèâåðèí Ãæåãîæ Ôèëåáîðí, ïðèáåãàÿ ê ìîäíîìó ðîìàíòè÷åñêîìó ïðèåìó
ëèòåðàòóðíîé ìèñòèôèêàöèè, ïóáëèêóåò â 1841 ã. ñîáñòâåííîå ñòèõîòâîðåíèå
Âîëîñòíàÿ ïåñíü (Pieñ gminna), ñíàáäèâ åãî êîììåíòàðèåì, ïîäïèñàííûì
èíèöèàëàìè F.S. Â êîììåíòàðèè ñî÷èíèòåëü ñîîáùàåò, ÷òî pieñ o tragicznej mi³oci dwojga kochanków znana jest wród ludu polskiego w rozmaitych
wersjach. O. Kolberg zapisa³ ich kilkanacie z ró¿nych stron Polski... z wyj¹tkiem tej, któr¹ podaj Filleborn17. Äàëåå êîììåíòàðèé ïîâåñòâóåò î òûñÿ÷àõ
âàðèàíòîâ èçëîæåííîé â ïåñíå èñòîðèè, ñ ðàçíûìè èìåíàìè ëþáîâíèêîâ,
ìåñòàìè äåéñòâèÿ (â òîì ÷èñëå Âàðøàâà), îòíîøåíèåì ðîäíè ê óáèéñòâó
äåâóøêè, ñïîñîáàìè êàçíè óáèéöû, êàêîâûå (âàðèàíòû) áûëè îáíàðóæåíû
íåóòîìèìûì Îñêàðîì Êîëüáåðãîì, êîðî÷å ãîâîðÿ, ïåðåä ÷èòàòåëåì
íàñòîÿùèé ïàðîäèéíûé ãåëåðòåðñêèé òåêñò. È òåì íå ìåíåå ìàññîâîå
ñîçíàíèå, ïîõîæå, íå ïðèíÿëî èðîíè÷åñêèõ îáåðòîíîâ è â åãî êîëëåêòèâíûõ
ãëóáèíàõ òåêñò çàêðåïèëñÿ êàê îáðàç÷èê ïîäëèííîé òðàãåäèè. Ñð.: À jednej wiosce /có¿ to siê sta³o?// Dwoje siê ludzi/ w sobie pokocha³o.// Przyszed³
on do niej o ósmej godzinie:// «Wstañ, Magdaleno, wyprowadzisz ty mnie!» //
I ona wsta³a,/ I zap³aka³a,// Wziê³a chusteczki, oczki obciera³a (Seweryn Filleborn, Pieñ gminna, ïåðâàÿ ñòðîôà); Ïðèøåë ìîé ìèëûé/ èç ãîðîäà
ïüÿíûé// Òóê-òóê â îêîøêî:/ «ß òâîé êîõàíûé!»// Ñ ïîñòåëè âñòàëà,/
äâåðü îòâîðèëà,// Ïîöåëîâàëà, ñïàòü óëîæèëà èëè: Èäåò ìîé ìèëûé,
ñ óòðà-òî ïüÿíûé:// «Îòêðîé ìíå äâåðè, ìîÿ êîõàíà!// Îòêðîé ìíå äâåðè
èëè îêîíöå,// Ëþáëþ òåáÿ ÿ, ìîå òû ñîëíöå» (òðåòüÿ ñòðîôà èëè ïðèïåâ
â äâóõ îôèöèàëüíî íå ïðèçíàâàåìûõ âàðèàíòàõ íàðîäíîé ïåñíè
Ïîçàðàñòàëè ñòåæêè-äîðîæêè, çàôèêñèðîâàííûõ, âïðî÷åì, íå òîëüêî
â Ðóíåòå, íî è â ðÿäå õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ, íàïð. Ã. Áåëûõ è Ë. Ïàíòåëååâà,
17

Cyganeria Warszawska, Ossolineum  DeAgostini, Wroc³aw 2004, ñ. 78.
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à òàêæå Â. Ñîëîóõèíà, â ýòèõ âàðèàíòàõ îò îôèöèàëüíîãî íàðîäíîãî
òåêñòà ñîõðàíèëèñü òîëüêî ïåðâûå ñòðîêè).
Îò ïîëüñêîé öûãàíåðñêîé ñòèëèçàöèè ñåðåäèíû ïîçàïðîøëîãî âåêà
äî ðóññêîãî ãîðîäñêîãî ðîìàíñà ðóáåæà ïîçàïðîøëîãî è ïðîøëîãî âåêîâ,
êàçàëîñü áû, ñîëèäíàÿ äèñòàíöèÿ, õðîíîëîãè÷åñêàÿ è ãåîãðàôè÷åñêàÿ. Òåì
íå ìåíåå ïîðàæàåò íå ñòîëüêî äàæå ìîòèâíîå ñõîäñòâî, ñêîëüêî
ëåêñè÷åñêèå è àêöåíòíûå ïîëîíèçìû è áóêâàëüíûå ñîâïàäåíèÿ ñ òåêñòîì
Ôèëåáîðíà â ðóññêîì àíàëîãå. Ïðàâîòà óïîìÿíóòûõ ñóæäåíèé Ì.Ë. Ãàñïàðîâà,
êàê êàæåòñÿ, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîñòðàíñòâî ïåñåííûõ òåêñòîâ, îïèðàþùèõñÿ íà ìåëîäèè è ñ÷åò ïî ìóçûêàëüíûì ÷åòâåðòÿì ãîðàçäî ìåíüøå
çàâèñèò îò ñïåöèôèêè ÿçûêà âåðñèôèêàöèè, íåæåëè ïðåñëîâóòîå ãîâîðíîå. È â íåì âîçíèêíîâåíèå íå ñâÿçàííûõ íàïðÿìóþ ñî ñïåöèôèêîé
ÿçûêà ôîðìóë ãîðàçäî áîëåå âåðîÿòíî. Î âîçâðàùåíèè àäîíèþ  â èñõîäíîì íåìåöêîì òåêñòå çàâåäîìî èíòåðíàöèîíàëüíîìó, âîçìîæíî è èìèòèðóþùåìó ïîäëèííûé àíòè÷íûé àäîíèé  ñòàòóñà ñëàâÿíñêîé ðèòìèêîñèíòàêñè÷åñêîé ôîðìóëû ïîñðåäñòâîì ïóòåøåñòâèÿ ïî ñëîæíûì ìàðøðóòàì
èíòåðòåêñòóàëüíûõ îòíîøåíèé ïîâåñòâóåò ïî÷òè àíåêäîòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
ïèîíåðñêîãî ãèìíà Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è!, ñî÷èíåííîãî
À. Æàðîâûì ïîä âïå÷àòëåíèåì óñëûøàííîãî Ìàðøà ñîëäàò èç îïåðû
Ø.Ãóíî Ôàóñò. Â ñîâåòñêîì òåàòðå îïåðû ïåëèñü òîëüêî â ïåðåâîäå.
Â Ôàóñòå äëÿ áîëüøèíñòâà íîìåðîâ èñïîëüçîâàëèñü íå ïåðåâîäû èç
ôðàíöóçñêîãî ëèáðåòòî Æ. Áàðáüå è Ø. Êàððå, à íåïîñðåäñòâåííî
ëèòåðàòóðíûé ïåðåâîä Ôàóñòà È.Â. Ãåòå, ñäåëàííûé Í. Õîëîäêîâñêèì.
Îòëè÷èÿ îò ôðàíöóçñêîé âåðñèè ðèòìè÷åñêè äîâîëüíî ñóùåñòâåííû,
ïîñêîëüêó îíà äàëåêà îò íåìåöêîãî îðèãèíàëà, à ðóññêèé ïåðåâîä,
íàïðîòèâ, ê îðèãèíàëó áëèçîê, ñð.: 1) íåìåöêèé îðèãèíàë: Burgen mit hohen/ Mauern und Zinnen// Mädchen mit stolzen/ höhnenden Sinnen// möcht ich
gewinnen!/// Kühn ist das Mühen,/ herrlich der Lohn! [íåðèôìóåìûé ñòèõ,
ïîâòîðÿþùèéñÿ äàëåå ðåôðåíîì] Und die Trompete/ lassen wir werben// wie
zu der Freude,/ so zum Verderben...; 2) ôðàíöóçñêèé âàðèàíò: Gloire immortelle// De nos aïeux,// Sois-nous fidèle,// Mourons comme eux!// Et sous ton
aile,// Soldats vainqueurs,// Dirige nos pas, enflamme nos coeurs! 3) ðóññêèé
ïåðåâîä: Áàøíè ñ çóáöàìè,// Íàì ïîêîðèòåñü!// Ãîðäûå äåâû,// Íàì
óëûáíèòåñü!// Âñå âû ñäàäèòåñü!// Ñëàâíàÿ ïëàòà// Ñìåëûì òðóäàì!//
Ïîäâèã ñîëäàòà// Ñëàäîñòåí íàì. Âîçìîæíî, íåïîëíîå ñîâïàäåíèå
ñ ôðàíöóçñêîé âåðñèåé ñîçäàåò äëÿ ðóññêèõ èñïîëíèòåëåé íåêîòîðûå
íåóäîáñòâà, íî çàòî èç òðåõ ïðèâåäåííûõ âàðèàíòîâ ýòîò íàèáîëåå
ðåãóëÿðíî ÷åðåäóåò ñîáñòâåííî àäîíèé è äâóñòîïíûé óñå÷åííûé äàêòèëü
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(Ñìåëûì òðóäàì... Ñëàäîñòåí íàì). Èìåííî òàêàÿ ðèòìè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ,
ïðè÷åì ñî ñòðîãèì ÷åðåäîâàíèåì àäîíèÿ è äàêòèëÿ è áûëà çàèìñòâîâàíà
À. Æàðîâûì (î ÿìáîâèäíûõ ñòðî÷êàõ ôðàíöóçñêîãî ëèáðåòòî  Dirige nos
pas, enflamme nos coeurs!  îí íè÷åãî íå çíàë, à òî, âîçìîæíî, ïèîíåðñêèé
ãèìí âûãëÿäåë áû èíà÷å). Òåì íå ìåíåå, êàê íè îòíîñèñü ê ìåòîäó ñî÷èíåíèÿ ïèîíåðñêîé ïåñíè, ýòîò òåêñò âåðíóëñÿ â êîíòåêñò ìíîãî÷èñëåííûõ
ïåñåííûõ ñëàâÿíñêèõ àäîíèåâ ñ õàðàêòåðíûì óñèëåíèåì äîëãîòíîñòè
âîêàëîâ íà èêòàõ, ïåðåäàþùèéñÿ, ìåæäó ïðî÷èì, è ñòðî÷êàì óñå÷åííîãî
äâóñòîïíîãî äàêòèëÿ ñ ìóæñêîé ðèôìîé. Òàê ÷òî ôàêò èíòåðíàöèîíàëèçàöèè, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îòíþäü íå îòìåíÿåò ñêàçàííîãî
î åñòåñòâåííîì ãåíåðèðîâàíèè àäîíèÿ â àêöåíòíîé ìîäåëè ïîëüñêîãî
ïÿòèñëîæíîãî ñëîâîñî÷åòàíèÿ è ïåðåíîñå åãî, óæå êàê ìàðêèðîâàííîãî
è êîííîòèðîâàííîãî, íà ðóññêóþ è óêðàèíñêóþ âûñîêîïîýòè÷åñêèå ïî÷âû:
Sam jeden tylko  i ten sam zawsze! (W³odzimierz Wolski, Geniusz).
Streszczenie
Logaed adonik: slowiañski rytmiczno-sk³adniowy inwariant
W artykule analizuje siê znane (G. Dzier¿awin  J. Brodski) i mniej znane (G. Dzier¿awin?
C.K. Norwid? A. Mickiewicz?  J. Malanjuk) przyk³ady ustalenia heroicznego oreolu logaedu
(wersu adonicznego). Jest mo¿liwe polskie pochodzenie tego oreolu oraz jego wczesna polska
deheroizacja, która ujawni³a jego pocz¹tkowe konotacje i ogólnos³owiañskie ród³o obcego
wersemu (logaed, skrócony daktyl).

Summary
Logoaedic adonic verse: the Slavonic rhythmical and syntactic invariant
The article examines well-known (G. Derzhavin  J. Brodsky) and less known (G. Derzhavin? C.K. Norwid? A. Mickiewicz?  J. Malaniuk) samples of the establishment of heroic
aureole of logaoedic (adonic) verse, the possible Polish source of this aureole, and its early Polish
de-heroization which has revealed the initial connotations and the general Slavonic source of the
alien verseme (logaoed, truncated dactyl).
Key words: Slavonic verse, adonic verse, five-syllable, verseme, Polish origin.
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Terminologia prawos³awna w rosyjsko-polskich
s³ownikach ogólnych
Duchowoæ religijna to obszar, który prawie przez ca³y XX wiek by³
w krajach Europy rodkowo-Wschodniej deprecjonowany i marginalizowany.
Szczególne represje dotknê³y narody by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Dopiero po
zmianach spo³eczno-politycznych religia wysz³a z podziemia i zaczê³a siê intensywnie odradzaæ. Dzi nie sposób mówiæ o ¿yciu politycznym, spo³ecznym
czy kulturalnym Rosjan bez odniesienia do wiary i duchowoci  zw³aszcza
duchowoci prawos³awia, bêd¹cej skarbnic¹ ich kulturowo-narodowych i historycznych tradycji.
W Polsce, choæ Koció³ nie by³ represjonowany w takim stopniu, jak
u naszych wschodnich s¹siadów, równie¿ mo¿na zaobserwowaæ wzrost zainteresowania obszarem sacrum. Dotyczy to nie tylko Kocio³a rzymskokatolickiego
 dominuj¹cego w Polsce, ale te¿ bratniego Kocio³a prawos³awnego. Powstaj¹
nowe wi¹tynie, wspólnoty zakonne, rozwija siê szkolnictwo i nauki teologiczne, powstaje wiele publikacji o charakterze popularnonaukowym, jak i cile
teologicznym. W przypadku prawos³awia s¹ to najczêciej prace przek³adowe,
t³umaczone z jêzyków zachodnich (angielski, francuski), choæ najwiêksza baza
tekstów o duchowoci prawos³awia powstaje na gruncie rosyjskim.
Zainteresowanie tym obszarem pod k¹tem dwujêzycznych opracowañ leksykograficznych jest wiêc zasadne z paru powodów. Pierwszy z nich to ten, i¿
przez wiele lat w s³ownikach dany obszar by³ poddawany cenzurze i ideologicznej indoktrynacji, ska¿any i deprecjonowany1, w zwi¹zku z czym trudno by³o na
leksykê religijn¹ spojrzeæ w sposób obiektywny i bezstronny. Dzi zarówno
Polska, jak i Rosja postrzegane s¹ jako pañstwa wysoce religijne, które mo¿na
porównaæ, u¿ywaj¹c s³ów papie¿a Jana Paw³a II, do dwóch p³uc chrzecijañstwa
 zachodniego i wschodniego. Ostatnie lata znamionuje te¿ znaczne o¿ywienie
1 Zob. na ten temat np.: Í.À. Êóïèíà, Òîòàëèòàðíûé ÿçûê. Ñëîâàðü è ðå÷åâûå ðåàêöèè,
Åêàòåðèíáóðã 1995; K. Rutkowski, Leksyka konfesyjna w jêzyku rosyjskim okresu radzieckiego,
Bia³ystok 2007.
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dyskusji o wymiarze kulturowym i religijnym, rozwija siê  choæ powoli
i z pewnymi oporami  polsko-rosyjski dialog ekumeniczny. Znajomoæ realiów
religijnych, zarówno rodzimych, jak i narodu s¹siedniego, jest dla tych kontaktów niezwykle wa¿ka. Czy wspó³czesne ród³a leksykograficzne wychodz¹ naprzeciw nowym zjawiskom, czy te¿ pozostaj¹ wobec nich obojêtne? Wspomagaj¹ je, a mo¿e hamuj¹? W jakim zakresie s³ownictwo religijne jest odzwierciedlone w s³ownikach, w jaki sposób s¹ opisane i zestawione jednostki jêzyka
rosyjskiego i polskiego, w których duchowoæ sakralna siê zawiera?
W niniejszej pracy zostanie poruszone zagadnienie zakresu i sposobu fiksacji terminologii religijnej w s³ownikach rosyjsko-polskich, w zwi¹zku z czym
lewa strona s³ownika bêdzie reprezentowaæ g³ównie obszar chrzecijañstwa
wschodniego. Jakie ekwiwalentne jednostki jêzyka polskiego odnajdziemy po
stronie prawej? Czy bêd¹ one odwo³ywaæ siê do kultury prawos³awia, czy te¿
wskazywaæ na podobne zjawiska i pojêcia funkcjonuj¹ce w Kociele rzymskokatolickim? Koció³ prawos³awny w Polsce i jego terminologia stanowi¹ przecie¿ swoist¹ kulturow¹ i jêzykow¹ niszê. Tym bardziej znacz¹ce staj¹ siê rezultaty pracy autorów s³owników rosyjsko-polskich, którzy w pewien sposób
porednicz¹ w miêdzykulturowych (miêdzywyznaniowych) kontaktach i wp³ywaj¹ na ich jakoæ.
Rozpatruj¹c s³ownictwo religijne (tu: prawos³awia), trzeba pamiêtaæ, i¿ jest
to obszar w³¹czany do leksyki specjalnej, o charakterze terminologicznym, czêsto pozostaj¹cej poza granicami s³ownictwa ogólnego. Dlatego fiksacjê mo¿e
odnaleæ tylko w najobszerniejszych s³ownikach ogólnych. Do takich nale¿¹
dwa ród³a leksykograficzne, podobne objêtociowo (ok. 70 tys. hase³), ale ró¿ni¹ce siê sposobem opracowania. Pierwsze z nich zaliczane jest do opracowañ
tradycyjnych, powielaj¹cych koncepcje teoretyczne i strukturalne s³ownikarstwa
XIX wieku2. To Wielki s³ownik rosyjsko-polski autorstwa A. Mirowicza, I. Dulewiczowej, I. Grek-Pabisowej i I. Martyniakowej (dalej: WSRP), który po raz
pierwszy ukaza³ siê w 1970 r. S³ownik ten doczeka³ siê ju¿ siedmiu wznowieñ
(wydanie 8 opublikowano w 2004 r.). Jego trzecie wydanie (z lat 19861987)
zosta³o poprawione i uzupe³nione, kolejne wysz³y ju¿ bez ¿adnych zmian. Zatem
s³ownik by³ aktualizowany po raz ostatni ponad æwieræ wieku temu, w okresie
doæ specyficznym zarówno dla Rosjan, jak i Polaków, tj. na progu burzliwych
przemian politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych. Mimo to wci¹¿ ma niema³y wp³yw na poziom znajomoci jêzyka rosyjskiego w Polsce, jest te¿ wyko2

Zob. J. Wawrzyñczyk, Rosyjsko-polskie relacje przek³adowe w praktyce leksykograficznej,
Warszawa 1997, s. 89.
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rzystywany przez jêzykoznawców i t³umaczy. Ju¿ wstêpna analiza pozwala przypuszczaæ, i¿ leksyka religijna zajmuje w nim doæ wyrane miejsce. Terminologia prawos³awna wyró¿niona jest tu najczêciej za pomoc¹ kwalifikatora cerk.
(cerkiewny) b¹d rel. (religia).
Drugi, nowatorski i opracowany od podstaw Wielki s³ownik rosyjsko-polski
z kluczem polsko-rosyjskim pod redakcj¹ J. Wawrzyñczyka (dalej SWaw.), ukaza³ siê na polskim rynku wydawniczym po raz pierwszy w 2004 r. Jest to najbardziej aktualny wspó³czesny dwujêzyczny s³ownik o przeznaczeniu ogólnym,
który jak twierdz¹ jego autorzy: zaspokaja potrzeby jêzykowe kulturalnego
Europejczyka  wykszta³conego Rosjanina i Polaka, otwartego na ca³y wspó³czesny wiat, pozytywnie odnosz¹cego siê do rzeczywistoci, aktywnego uczestnika dialogu kultur, dobrze znaj¹cego w³asny kraj, jego tradycje XX  pocz¹tku
XXI w., pragn¹cego poruszaæ siê swobodnie w najró¿niejszych sytuacjach ¿yciowych, osobistych i spo³ecznych, jakie dzi stwarza europejska integracja,
procesy globalizacji, wolny rynek (SWaw., s. 7). Powy¿sza rekomendacja
wskazuje, i¿ w s³owniku fiksacjê powinny znaleæ m.in. jednostki leksykalne
zwi¹zane z rosyjsk¹ kultur¹ i tradycj¹, której nieod³¹cznym elementem jest duchowoæ prawos³awia.
Rzeczywicie, w ródle tym zanotowano ponad 300 hase³ odnosz¹cych siê
do obrzêdowoci i kultury tego wyznania. Z leksyki ogólnej mo¿na je wyodrêbniæ czêciowo dziêki informacji dodatkowej typu â ïðàâîñëàâíîé öåðêâè,
ó ïðàâîñëàâíûõ, â öåðêâè umieszczanej w nawiasie po hale s³ownikowym.
Dla niektórych jednostek has³owych taki komentarz (z okreleniami prawos³awny, cerkiewny, cerkiew) pojawia siê po odpowiedniku przek³adowym.
Gros leksemów dotycz¹cych duchowoci religijnej nie zosta³o jednak opatrzonych ¿adnym kwalifikatorem czy objanieniem (zob. np. has³a: àêàôèñò,
àðõèìàíäðèò, ìèòðà, îòïåâàíèå, ôåëîíü i in.), co w niektórych przypadkach
mo¿e utrudniaæ prawid³owe u¿ycie terminu.
W obu s³ownikach fiksacjê znalaz³a (oczywicie wybiórczo ze wzglêdu na
ich objêtoæ oraz rodzaj) zarówno leksyka konkretna, obrazuj¹ca materialn¹ rzeczywistoæ prawos³awia, tj. nazwy budynków cerkiewnych i ich czêci (zob. np.
has³a: êåëüÿ, ïîäâîðüå, ðèçíèöà, ëàâðà, ìîíàñòûðü, öåðêîâü, ñêèò, ñîáîð,
ñîëåÿ, òðàïåçíàÿ i in.), okrelenia przedmiotów, naczyñ i szat liturgicznych
(zob. np. has³a: àíàëîé, äàðîõðàíèòåëüíèöà, åïèòðàõèòü, æåðòâåííèê,
êóïåëü, ïëàùàíèöà, ïðîñôîðà, ñêóôüÿ, ñëóæåáíèê, ðÿñà i inne), okrelenia
osób duchownych i laikatu (zob. has³a: àðõèìàíäðèò, âëàäûêà, äüÿêîíèöà,
èñïîâåäíèê, ìèòðîïîëèò, ñõèìíèê, ïðåîñâÿùåíñòâî, ïðè÷àñòíèöà,
ðàññòðèãà, òðàïåçíèê i in.) itp., jak i leksyka wskazuj¹ca na pojêcia wiary
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i terminy teologii (zob. np. has³a: áîãîñëîâèå, àíàôåìà, åäèíîñóùíûé,
èïîñòàñü, äóøà, ïîêàÿíèå, òðèåäèíñòâî i in.), sakramenty (zob. np. has³a:
èñïîâåäü, áðàê, êðåùåíèå, ìèðîïîìàçàíèå, ñâÿùåíñòâî i in.), nabo¿eñstwa
i ich czêci (zob. has³a: ëèòóðãèÿ, åêòåíüÿ, ìîëåáåí, ïàíèõèäà, ïåñíîïåíèå,
ñîðîêîóñò, óòðåíÿ i in.) oraz cykl wi¹teczny (zob. has³a: óñïåíñêèé ïîñò,
ñâÿòêè, Áîãîÿâëåíèå, Ïîêðîâ Áîãîðîäèöû, Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå,
ñûðíàÿ íåäåëÿ i in.). Takich jednostek oba s³owniki rejestruj¹ podobn¹ liczbê
(ponad 300). Has³a w wiêkszoci przypadków powtarzaj¹ siê, ró¿nice w rejestracji b¹d jej braku s¹ nieznaczne i nie wp³ywaj¹ na ca³ociowy obraz danej
leksyki. SWaw. nie notuje np. zafiksowanych w WSRP hase³: äàðîíîñèöà
(WSRP, I 242), èåðîäüÿêîí (WSRP, I 406), ïîìèíàëüíèê (WSRP, II 150),
ñâÿòèòåëü (WSRP, II 426), ñòðàñòîòåðïåö (WSRP, II 543), òðîåïåðñòèå
(WSRP, II 605), öåðêîâíîñòü (WSRP, II 720), z kolei w WSRP brak m.in.
wielu nazw w³asnych powiadczonych w SWaw., takich jak: Áîãîÿâëåíèå
(SWaw., 63), Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû (SWaw., 81),
Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (SWaw., 101), Ìèíåè ×åòüè (SWaw., 381)
i in. Tak wiêc zarówno w SWaw., jak i WSRP u¿ytkownicy znajd¹ podstawow¹
leksykê dotycz¹c¹ obrzêdowoci prawos³awia, wa¿niejsze pojêcia wiary i terminy cerkiewne, a tak¿e czêæ konfesyjnych nazw w³asnych.
Przed przyst¹pieniem do analizy artyku³ów s³ownikowych nale¿y podkreliæ, i¿ przek³ad na jêzyk polski tak specyficznej grupy leksykalnej, jak¹ jest
leksyka religijna (tu konkretniej: prawos³awna) jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Mimo i¿ obszar zawê¿a siê do chrzecijañstwa i nie dotyczy kultur
i tradycji znacz¹co odleg³ych, nale¿y wzi¹æ pod uwagê wiele czynników, jak
obcoæ pewnych realiów i pojêæ prawos³awia w kulturze polskiej, ró¿nice
w realiach na pozór zbie¿nych w chrzecijañstwie Wschodu i Zachodu, mo¿liwe
konotacje itp. S³ownictwo tego obszaru wymaga wiêc niezwyk³ej skrupulatnoci, kulturowego wyczucia, jêzykowej intuicji i pewnego zasobu wiedzy podczas
opracowania leksykograficznego. Autorzy s³owników radzili sobie z tymi problemami w ró¿ny sposób.
Zarówno WSRP, jak i SWaw. dla interesuj¹cych nas hase³ rosyjskich podaje
najczêciej jeden odpowiednik w jêzyku polskim, por. np.: äüÿêîí diakon
(SWaw., 192), åëåîñâÿùåíèå sakrament chorych (SWaw., 197), êóïåëü cerk.
chrzcielnica (WSRP, I 524), Ïàñõà Wielkanoc (SWaw., 516), ïëàùàíèöà ca³un (SWaw., 549), ïðåîñâÿùåííûé cerk. przewielebny (WSRP, II 200) itp.,
a w przypadku wieloznacznoci has³a translaty wyodrêbnione s¹ za pomoc¹
numeracji, od odpowiednika ze znaczeniem ogólnym do bardziej specjalistycznych, por. np.: ñîáîð 1. sobór, 2. (ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé äóõîâåíñòâà)
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sobór (SWaw., 752), ñïàñ3 rel. 1. Zbawiciel; 2. cerkiew Zbawiciela; 3. spas
(nazwa wiêta Zbawiciela w koñcu lata) (WSRP, II 511) i in. Rozwi¹zanie takie
wydaje siê najkorzystniejsze dla u¿ytkowników s³ownika, którzy otrzymuj¹ jeden konkretny odpowiednik przek³adowy, nadaj¹cy siê do bezporedniego podstawienia w t³umaczonym tekcie. W roli ekwiwalentów wystêpuj¹ tu leksemy
o ró¿nym ród³os³owie.
Koció³ prawos³awny pos³uguje siê czêciowo terminologi¹ ogólnochrzecijañsk¹, wspóln¹ dla Kocio³a zachodniego i wschodniego. St¹d wród translatów
pojawiaj¹ siê leksemy typu arcybiskup, mêczennik, nabo¿eñstwo, pielgrzym i in.
W zwi¹zku z tym, i¿ jêzykiem liturgicznym zarówno Cerkwi rosyjskiej, jak
i polskiej jest jêzyk staro-cerkiewno-s³owiañski, gros terminów prawos³awnych
zosta³o zapo¿yczonych w³anie z tego jêzyka, zob. np.: akafist, archijerej, darochranitielnica, kliros, w³adyka, trebnik i in. Czêæ hase³ t³umaczona jest poprzez
termin grecki, bez porednictwa cerkiewnos³owiañskiego, zob. np.:
åïèòðàõèëü epitrachelion (SWaw., 197), Òðèîäü Triodion (SWaw., 810),
ôåëîíü felonion (SWaw., 848) i in. Sporadycznie, zw³aszcza w WSRP, translaty
przybieraj¹ te¿ postaæ terminów ³aciñskich, np.: cyborium, dalmatyka, monstrancja. Ekwiwalenty tego typu nie s¹ jednak okreleniami typowymi dla prawos³awia i nale¿y je traktowaæ przede wszystkim jako odpowiedniki funkcjonalne, nazywaj¹ce zjawiska czy pojêcia semantycznie zbie¿ne, funkcjonuj¹ce
w Kociele katolickim. W niektórych przypadkach, g³ównie dla zapo¿yczeñ cerkiewnos³owiañskich, odpowiednik przek³adowy uzupe³niony jest umieszczan¹
w nawiasie informacj¹ dodatkow¹, u³atwiaj¹c¹ jego zrozumienie i maj¹c¹ wspomóc prawid³owe u¿ycie, zob. np.: àðõèåðåé archijerej (biskup wszelkich szczebli w cerkwi prawos³awnej) (WSRP, I 41), âåíåö 2 zn. cerk. wieniec (w cerkwi
prawos³awnej  korona trzymana nad g³owami nowo¿eñców podczas obrzêdu
lubnego) (WSRP, II 105), êàìèëàâêà kami³awka (nakrycie g³owy duchownego prawos³awnego otrzymywane za specjalne zas³ugi) (SWaw., 297), òðåáíèê
trebnik (prawos³awna ksiêga do nabo¿eñstw wotywnych) (SWaw., 807),
Ðàäîíèöà Radonica (powielkanocne modlitwy nad grobami) (SWaw., 659) i in.
Taka konkretyzuj¹ca informacja okazuje siê niezbêdna zw³aszcza w sytuacjach,
gdy transland jest zastêpowany odpowiednikiem zgeneralizowanym, o szerszym
zakresie znaczeniowym, por. np.: áëàãîâåñò dzwon (na nabo¿eñstwo) (SWaw.,
60), âåëèêîìó÷åíèê mêczennik (za wiarê), (SWaw., 84), êëèðîñ cerk. 1 zn.
(ìåñòî) chór (miejsce w prezbiterium cerkwi na podwy¿szeniu) (WSRP, I 474),
ñõèìíèê mnich (przestrzegaj¹cy cis³ej ascezy) (SWaw., 786) itp.
3
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W SWaw. transland otrzymuje czêsto dwa b¹d trzy polskie ekwiwalenty.
Podobne przypadki autorzy s³ownika objaniaj¹ nastêpuj¹co: Niekiedy trudno
jest ustaliæ kryteria i warunki u¿ycia poszczególnych odpowiedników oraz sformu³owaæ adekwatn¹, wyrazist¹ zasadê ich wyboru  przy za³o¿eniu, ¿e w jêzykach nie ma synonimii zupe³nej; wówczas jedynie wyliczamy bezkomentarzowo
same te odpowiedniki, stosuj¹c specjalny symbol, ukonik (który równie¿ jednak hierarchizuje odpowiedniki, poniewa¿ nastêpuj¹ one w kolejnoci od adekwatniejszego, w naszym odczuciu, do mniej adekwatnego, a tak¿e od czêstszego do rzadszego) (SWaw., 13). Przytoczmy parê takich przyk³adów: àêàôèñò
akatyst / akafist (SWaw., 25), àíàëîé pulpit (cerkiewny) / ana³oj / analogion
(SWaw., 30), àðõèåðåé archijerej / biskup (SWaw., 38), áàòþøêà 2. zn.
(ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê) batiuszka / ksi¹dz prawos³awny (SWaw., 48),
âå÷åðíÿ (ó ïðàâîñëàâíûõ) wieczernia / nabo¿eñstwo wieczorne (SWaw., 88),
èãóìåí igumen / ihumen / przeor (SWaw., 265), êëèðîñ kliros / chór (miejsce)
(SWaw., 310), Ïîêðîâ Pokrow / Pokrowa (SWaw., 574), ñêóôüÿ skufia / skufija (SWaw., 741) i in. Powy¿sze translaty nie wymagaj¹ komentarza, gdy¿ okazuj¹ siê najczêciej synonimami dok³adnymi o ró¿nym rodowodzie. Czêæ z nich
to polskie warianty fonetyczne tego samego terminu zapo¿yczonego bezporednio z jêzyka greckiego b¹d cerkiewnos³owiañskiego, por. np.: akatyst (gr.) /
akafist (cs.), ana³oj (cs.) / analogion (gr.) i in. Pojawiaj¹ siê te¿ ró¿ne warianty
(fonetyczne, graficzne, gramatyczne) spolszczeñ cerkiewnos³owianizmów, np.:
igumen / ihumen, skufia / skufija, Pokrow / Pokrowa itp.
Obok cerkiewnos³owiañskich i greckich zapo¿yczeñ wskazuj¹cych wyranie
na kulturê prawos³awia, w roli odpowiedników przek³adowych notowane s¹ jednostki funkcjonuj¹ce w jêzyku polskim g³ównie w powi¹zaniu z nomenklatur¹
Kocio³a katolickiego, zob. np.: îáåäíÿ msza / nabo¿eñstwo (poranne, przedpo³udniowe) (SWaw., 446), ñëóæåáíèê s³u¿ebnik / msza³ (SWaw., 745), èãóìåí
(íàñòîÿòåëü ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòûðÿ) igumen / ihumen / przeor (SWaw.,
265), Ðîæäåñòâî Áîãîðîäèöû Narodzenie Bogarodzicy / Narodzenie Najwiêtszej Maryi Panny (SWaw., 700), Êðåùåíèå Chrzest Pañski / Trzech Króli
(SWaw., 333) itp. Jednostki typu msza, msza³, przeor, Trzech Króli to analogi
funkcjonalne (dok³adniej: katolickie), oznaczaj¹ce analogiczne funkcjonalnie
zjawiska odnosz¹ce siê do wyznania najbardziej w Polsce rozpowszechnionego.
Ich obecnoæ w roli s³ownikowych odpowiedników przek³adowych jest zatem
jak najbardziej zasadna, choæ niezbêdny wydaje siê w takich przypadkach dodatkowy komentarz, wskazuj¹cy na kulturowy (wyznaniowy) obszar u¿ycia.
W WSRP takie artyku³y has³owe s¹ jeszcze bardziej wyrane, gdy¿ terminologia
prawos³awna otrzymuje ³aciñskie odpowiedniki, opatrzone dodatkowo kwalifi-
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katorem cerk. (!), zob. np: äàðîíîñèöà cerk. monstrancja (WSRP, I 242),
äàðîõðàíèòåëüíèöà cerk. cyborium (WSRP, I 242), åïèòðàõèëü cerk. stu³a
(WSRP, I 301), ñâÿòöû cerk. rubrycela (WSRP, II 426), ñòèõàðü cerk. dalmatyka (WSRP, II 537) i in.
Jeszcze jeden sposób przek³adu zastosowany w analizowanych s³ownikach
(czêciej w WSRP) to metoda opisowa, zob. np. artyku³y has³owe: ãîâåòü rel.
przygotowywaæ siê do spowiedzi i komunii; odbywaæ rekolekcje (WSRP, I 217),
ïàíèêàäèëî (â öåðêâè) wielki ¿yrandol / wielki wiecznik (SWaw., 512),
ïðè÷ò cerk. duchowieñstwo i s³u¿ba kocielna parafii (WSRP, II 240),
ðàññòðèãà cerk. kap³an pozbawiony godnoci kap³añskiej; mnich pozbawiony
habitu (WSRP, II 359), ñõèìà regu³a zakonna (surowa) (SWaw., 786),
ñîðîêîóñò cerk. modlitwy na czterdziestodniowy okres po mierci (WSRP, II
503) i in. Rolê translatów pe³ni¹ tu w rzeczywistoci krótkie definicje wyrazów
has³owych, co nie jest rozwi¹zaniem satysfakcjonuj¹cym w s³owniku dwujêzycznym. Taki opisowy ekwiwalent pozwala na zrozumienie znaczenia leksemu
wyjciowego, ale nie mo¿e byæ jego równowa¿nym odpowiednikiem przek³adowym.
T³umaczenie leksyki realio- i kulturoznawczej, do jakiej terminologia prawos³awna siê zalicza, jest jednak niezwykle trudne i problematyczne. W wielu
przypadkach nie³atwo skorygowaæ zastosowane rozwi¹zanie translatorskie, wiedz¹c, ¿e ka¿de inne bêdzie równie, a mo¿e i bardziej niedoskona³e. Autorzy
s³owników, maj¹c wiadomoæ i¿ pe³na adekwatnoæ translandu i translatu jest
czêsto niemo¿liwa, skazani s¹ b¹d na powielanie t³umaczeñ stosowanych w
innych ród³ach, b¹d poszukiwania autorskie, indywidualne. Dlatego w ró¿nych s³ownikach dwujêzycznych ten sam transland mo¿e otrzymaæ ró¿ne odpowiedniki przek³adowe. Takich przyk³adów nie brak w analizowanych s³ownikach rosyjsko-polskich, zob. np.:
ñõèìíèê cerk. pokutnik bo¿y (WSRP, II 560); mnich (przestrzegaj¹cy cis³ej ascezy) (SWaw., 786);
ìíîãîëåòèå 2 zn. cerk. (÷àñòü áîãîñëóæåíèÿ) mnoga leta (¿yczenia
d³ugiego ¿ycia i pomylnoci) (WSRP, I 597); (÷àñòü áîãîñëóæåíèÿ) wielolecie
/ D³ugich lat... (¿yczenia d³ugiego ¿ycia i pomylnoci stanowi¹ce czêæ nabo¿eñstwa prawos³awnego) (SWaw., 383);
õðèñòîñîâàíèå (trzykrotny) poca³unek wielkanocny (WSRP, II 712); pozdrowienie wielkanocne (prawos³awne, ze s³owami Õðèñòîñ âîñêðåñå!
 Âîèñòèíó âîñêðåñå! i trzykrotnym poca³unkiem) (SWaw., 870).
Jak widaæ, ekwiwalenty zastosowane w WSRP i SWaw. ró¿ni¹ siê. Nie
sposób tu jednak dowodziæ, które rozwi¹zanie translatorskie jest w³aciwsze,
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gdy¿ ka¿de ma swoje zalety i wady. Wa¿ne jest, ¿e leksykografowie podejmuj¹
próby, stosuj¹ nowe rozwi¹zania, staraj¹ siê doskonaliæ swój warsztat i ulepszaæ
s³owniki4.
Na podstawie powy¿szej analizy mo¿na pokusiæ siê o okrelenie pewnych
tendencji dotycz¹cych przek³adu i zarazem funkcjonowania terminologii prawos³awia w jêzyku polskim. Jak ju¿ wspomniano, czêæ terminologii prawos³awnej
jest wspólna z polsk¹ leksyk¹ ogólnochrzecijañsk¹. Obok niej translaty oddawane s¹ poprzez transkrypcjê terminów cerkiewnos³owiañskich. W SWaw. widoczny jest ju¿ podzia³ na funkcjonuj¹ce równolegle bezporednie greckie
i cerkiewnos³owiañskie zapo¿yczenia, które w s³owniku otrzymuj¹ ten sam status, zob. np.: ana³oj / analogion (SWaw., 30), akatyst / akafist (SWaw., 25) itp.
Co ciekawe, dla niektórych translandów podawany jest tylko odpowiednik pochodzenia greckiego (przy funkcjonuj¹cych obu), zob. np.: felonion (SWaw.,
848), epitrachelion (SWaw., 197), prokimenon (SWaw., 635) i in. Stosowanie
greckich odpowiedników bez porednictwa cerkiewnos³owiañskiego jest tendencj¹ dosyæ now¹, daj¹c¹ siê zauwa¿yæ od lat 90. XX wieku. Dlatego te¿ w WSRP
takie przypadki s¹ jeszcze rzadkoci¹5.
Mówi¹c o potrzebie ulepszania s³owników, nale¿y zwróciæ uwagê na poddany tu analizie WSRP, który ukaza³ siê w 2004 r., lecz wci¹¿ jest to, niestety,
przedruk wydania sprzed okresu zmian politycznych. W zwi¹zku z tym zauwa¿alna jest w nim pewna deprecjacja s³ownictwa religijnego. Najwyraniej jest to
widoczne w zastosowaniu ma³ej litery w has³ach i podhas³ach bêd¹cych nazwami w³asnymi, zob. np.: áîãîðîäèöà (WSRP, I 77), âåðáíîå âîñêðåñåíèå
(WSRP, I 106), ðàäóíèöà (WSRP, II 308), ñïàñ (WSRP, II 511), ñâÿòîé äóõ
(WSRP, I 295), òðîéöà (WSRP, II 606) itp. Co ciekawe, zabieg ten dotyczy
tylko nazw w jêzyku rosyjskim, polskie ekwiwalenty otrzymuj¹ pisowniê z wielkiej litery, zob. np.: áîãîðîäèöà Matka Boska, Bogarodzica, Bogurodzica
(WSRP, I 77), ïîêðîâ cerk. wiêto Pokrowu (opieki Matki Boskiej) (WSRP,
II 133) i in. W przypadku nazw wi¹t uwagê zwraca te¿ niedopracowanie artyku³ów has³owych i brak (zapewne celowy) ich pe³nych nazw jako po³¹czeñ sta³ych. Dla has³a ïðåîáðàæåíèå brak na przyk³ad wyra¿enia Ïðåîáðàæåíèå
Ãîñïîäíå, dla ðîæäåñòâî brak po³¹czenia Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî itp., zob.
np.: ðîæäåñòâî rel. Bo¿e Narodzenie (WSRP, II 387) i in.

4 Zob. np.: Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przek³adowych, pod red.
W. Chlebdy, Opole 2011.
5 Zob. np.: ïëàùàíèöà  cerk. epitafion, p³ótno grobowe, ca³un (WSRP, II 70).
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W nowatorskim SWaw. równie¿ nie unikniêto niedoskona³oci. Mimo i¿
autorzy s³ownika d¹¿¹ do maksymalnej prostoty opracowania hase³ i eliminacji
informacji nieprzek³adowej, zauwa¿alna jest niekonsekwencja w stosowaniu objanieñ dodatkowych. W wielu przypadkach opisy te wydaj¹ siê zbêdne, zob.
np.: êàìèëàâêà kami³awka (nakrycie g³owy duchownego prawos³awnego
otrzymywane za specjalne zas³ugi) (SWaw., 297), êëîáóê k³obuk (wysokie nakrycie g³owy, z welonem, noszone przez duchownych6 ) (SWaw., 310) i in.
Poza tym w s³owniku tym odnajdujemy jednostki przek³adowe, które niestety prowadz¹ do dezinformacji czytelnika. Tak jest m.in. w przypadku nazwy
jednego z dwunastu g³ównych wi¹t prawos³awnych. Zgodnie z SWaw.
Ñðåòåíèå / Ñðåòåíüå to Oczyszczenie Maryi Panny z dodatkow¹ informacj¹
w nawiasie wiêto prawos³awne obchodzone 2(15) lutego (SWaw., 769). Po
pierwsze, pe³na nazwa wiêta to Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå i takie has³o powinno
znaleæ siê w s³owniku. Po drugie, nazwie tej w jêzyku polskim odpowiada
Spotkanie Pañskie. Przek³ad rosyjskiej nazwy nie powinien sprawiaæ trudnoci,
wyraz ñðåòåíèå, choæ pochodzenia staro-cerkiewno-s³owiañskiego, znajduje
fiksacjê w s³ownikach jêzyka rosyjskiego7 w g³ównym znaczeniu âñòðå÷à
(czyli spotkanie). Podanie innego polskiego odpowiednika budzi wiêc zdziwienie, tym bardziej i¿ nazwa Oczyszczenie Maryi Panny nie jest u¿ywana
(i zrozumia³a) ani w rodowiskach prawos³awnych, ani w literaturze dotycz¹cej
prawos³awia. Jak siê okazuje, ten odpowiednik trafi³ do s³ownika najprawdopodobniej z t³umaczenia tekstu literackiego8. Podstaw¹ do umieszczenia w s³owniku dwujêzycznym ekwiwalentów pochodz¹cych z t³umaczeñ rosyjskich tekstów literackich i naukowych by³a zapewne koncepcja J. Wawrzyñczyka, który
dowodzi³, i¿ s³ownik przek³adowy powinien byæ oparty na przek³adach dzie³
literatury rosyjskiej. [...] Z tekstów literackich mo¿na wydobyæ odpowiedniki
zw³aszcza takich na ogó³ trudnych do prze³o¿enia jednostek, jak nazwy realiów
kultury materialnej i duchowej Rosjan9. Rzeczywicie, tzw. dwuteksty, czyli
oryginalne teksty literackie i ich opublikowane przek³ady, stanowi¹ ogromn¹
bazê dla t³umaczy i mog¹ byæ wykorzystywane w dwujêzycznych ród³ach leksykograficznych, jednak¿e po uprzednim szczegó³owym opracowaniu, weryfikacji u¿yæ w mo¿liwie du¿ej liczbie tekstów oraz eliminacji u¿yæ jednostkowych.
6 W objanieniu has³a wyst¹pi³ b³¹d. K³obuk jest noszony tylko przez osoby stanu zakonnego,
nie jest to nakrycie g³owy wszystkich duchownych, co sugeruje podana w nawiasie informacja.
7 Zob. np.: Áîëüøîé òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, ãëàâí. ðåä. Ñ. À. Êóçíåöîâ, ÑàíêòÏåòåðáóðã 1998.
8 Ñðåòåíèå @ Oczyszczenie Marii Panny (Ëèõà÷åâà, P. Lewin 11/18) za: J. Wawrzyñczyk,
Teoretyczne i praktyczne aspekty przek³adu rosyjsko-polskiego, t. II, £ód 2001, s. 342.
9 Ibidem, t. I, s. 56.
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Automatyczne przenoszenie ekwiwalentu tekstowego zastosowanego przez jednego t³umacza jako wzorca s³ownikowego jest rozwi¹zaniem b³êdnym i niew³aciwym.
Jeszcze jeden przyk³ad z SWaw. to fiksacja nieznanego dla prawos³awia
i tradycji rosyjskiej po³¹czenia ðîäèòåëüñêàÿ íåäåëÿ z niezrozumia³ym dla czytelnika t³umaczeniem Tydzieñ Zmar³ych (w prawos³awnym kociele) (SWaw.,
700). Dane wyra¿enie zanotowane jest w s³owniku obok poprawnego, funkcjonuj¹cego w terminologii prawos³awnej po³¹czenia ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà, u¿ywanego na okrelenie niektórych sobót powiêconych modlitwom za zmar³ych.
Wyra¿enie ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà odnaleæ mo¿na zarówno w s³ownikach jêzyka rosyjskiego, jak i rosyjskich leksykonach powiêconych prawos³awiu, nie
notuj¹ one jednak wyra¿enia ðîäèòåëüñêàÿ íåäåëÿ. Sk¹d taki b³¹d? Byæ mo¿e
to wynik zwyk³ego niedopatrzenia b¹d nieprawid³owego skojarzenia dwóch
ró¿nych nominacji i pojêæ (mam tu na uwadze nazwy niedziel w kalendarzu
liturgicznym: íåäåëÿ îòöåâ i íåäåëÿ ïðàîòöåâ). Twórcy s³ownika ogólnego nie
mog¹ byæ przecie¿ specjalistami w ka¿dej dziedzinie. Nie oznacza to jednak, i¿
takich b³êdów nie nale¿y wskazywaæ.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, i¿ rosyjsko-polskie
s³owniki ogólne prezentuj¹ i opisuj¹ sferê prawos³awia w zakresie wystarczaj¹cym do podstawowej komunikacji miêdzykulturowej. Nie zaspokajaj¹ jednak
potrzeb bardziej wymagaj¹cego u¿ytkownika, np. t³umacza, który w s³owniku
dwujêzycznym poszukuje nie tyle relacji miêdzy jednostkami leksykalnymi, ile
praktycznych rozwi¹zañ i informacji pozwalaj¹cej na prawid³owy wybór translatu w zale¿noci od sytuacji komunikacyjnej. Analizowane s³owniki rejestruj¹
leksykê prawos³awn¹ w sposób wybiórczy i nie w³¹czaj¹ wszystkich wa¿nych
terminów, po³¹czeñ sta³ych czy nazw w³asnych. W artyku³ach has³owych zdarzaj¹ siê te¿ b³êdy natury merytorycznej, niecis³oci lub informacje sprzeczne.
Problemy i pomy³ki tego rodzaju, które maj¹ prawo znaleæ siê w s³owniku
ogólnym, mo¿na jednak czêciowo przezwyciê¿yæ, poprawiaj¹c i udoskonalaj¹c
kolejne wydania s³owników, a tak¿e siêgaj¹c do nowatorskich specjalistycznych
róde³ przek³adowych10.

10 Takim ród³em jest niew¹tpliwie praca R. Lewickiego zatytu³owana Chrzecijañstwo. S³ownik rosyjsko-polski, Warszawa 2002.

Terminologia prawos³awna w rosyjsko-polskich s³ownikach ogólnych

271

Ðåçþìå
Ïðàâîñëàâíàÿ òåðìèíîëîãèÿ â ðóññêî-ïîëüñêèõ îáùèõ ñëîâàðÿõ
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðàâîñëàâíàÿ òåðìèíîëîãèÿ, çàôèêñèðîâàííàÿ
â ñîâðåìåííûõ îáùèõ ðóññêî-ïîëüñêèõ ñëîâàðÿõ: Áîëüøîì ðóññêî-ïîëüñêîì ñëîâàðå
À. Ìèðîâè÷à, È. Äóëåâè÷îâîé, È. Ãðåê-Ïàáèñîâîé, È. Ìàðûíÿêîâîé è Áîëüøîì ðóññêîïîëüñêîì ñëîâàðå, ïîä ðåä. ß. Âàâæèí÷èêà.
Ïðîñëåæèâàåòñÿ ñëîâàðíûé îáú¸ì äàííîé ëåêñèêè, àíàëèçèðóþòñÿ ñïîñîáû å¸
ïåðåâîäà íà ïîëüñêèé ÿçûê, óêàçûâàþòñÿ ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû
ðàçðàáîòêè ñëîâàðíûõ ñòàòåé. Àíàëèç ïåðåâîä÷åñêèõ ýêâèâàëåíòîâ ïîçâîëÿåò òàêæå âûÿâèòü
ãëàâíûå òåíäåíöèè, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì ïðàâîñëàâíîé òåðìèíîëîãèè íà ïîëüñêîì
ÿçûêå.

Summary
Orthodox terminology in the Russian-Polish general dictionaries
This article focuses on Orthodox terminology found in modern Russian-Polish general dictionaries: Wielki s³ownik rosyjsko-polski by A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa,
I. Martyniakowa and Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim edited by J. Wawrzyñczyk.
The author shows the extent given lexicon is reflected in dictionaries, explores the ways of its
translation and presents strengths and weaknesses of elaboration of entry articles. The analysis of
translated equivalents also permits the identification of the main tendencies in Orthodox terminology in the Polish language.
Key words: Orthodox terminology, bilingual dictionaries, translation, Polish language, Russian
language.
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Òåêñòîâàÿ ôóíêöèÿ ýêñïëèêàòîðîâ ñèòóàòèâíîé
ìîäàëüíîñòè â ðóññêîì
è ëèòîâñêîì ïîëèòè÷åñêîì äèñêóðñå
Ó÷åò â ñîâðåìåííûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ÷åëîâå÷åñêîãî
ôàêòîðà, èãðàþùåãî âàæíóþ ðîëü ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà
ÿçûêîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé, âûçûâàåò çàêîíîìåðíûé èíòåðåñ ñïåöèàëèñòîâ
ê ìîäàëüíîñòè êàê àíòðîïîöåíòðè÷åñêîé êàòåãîðèè, âûÿâëÿþùåé ïîçèöèþ àäðåñàíòà ïî ïîâîäó îïðåäåëåííîãî ôðàãìåíòà êàðòèíû ìèðà1
è îòðàæàþùåé íàöèîíàëüíóþ ìåíòàëüíîñòü. Ïðè ýòîì çàìåòíûé ïîâîðîò
ê èíòåíñèâíîìó èçó÷åíèþ ñîäåðæàòåëüíîé ñòðóêòóðû ÿçûêà äîïîëíÿåò
òðàäèöèîííîå ïîíèìàíèå ìîäàëüíîñòè åå òåêñòîâûìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
ïîñêîëüêó êàòåãîðèÿ ìîäàëüíîñòè ìîæåò áûòü âûíåñåíà çà ïðåäåëû
ïðåäëîæåíèÿ-âûñêàçûâàíèÿ  â òåêñò è ðå÷åâóþ ñèòóàöèþ2. Â ýòîì ñëó÷àå
ñòàíîâèòñÿ îò÷åòëèâûì ïðàãìàòè÷åñêèé àñïåêò äàííîé êàòåãîðèè, èáî íà
ïåðåäíèé ïëàí âûäâèãàåòñÿ ñàì àêò êîììóíèêàöèè, ò.å. äëÿ ïèñüìåííîãî
òåêñòà  âçàèìîîòíîøåíèÿ àâòîðà è ÷èòàòåëÿ3. Òåêñò,  îòìå÷àåò Ìèõàèë
Äûìàðñêèé,  ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü êàðòèíó ìèðà â âèäå ðàçâåðíóòîé
ñèñòåìû ïðåäñòàâëåíèé, ñóæäåíèé, èäåé  òî åñòü êîíöåïöèè,  â îòëè÷èå
îò íåðàçâåðíóòûõ ôîðì. Îïðåäåëåííàÿ êîíöåïöèÿ ìèðà ìîæåò ñêðûâàòüñÿ,
óãàäûâàòüñÿ è çà àôîðèçìîì, íî îíà íå ÿâëåíà, íå âûðàæåíà: äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðåäñòàâèòü ýòó êîíöåïöèþ â ÿâíîé ôîðìå, íåîáõîäèì òåêñò4.
Â ñâÿçè ñ ýòèì èññëåäîâàòåëè åäèíû â òîì, ÷òî òîëüêî ïðè ó÷åòå
1

È.Þ. Êóêñà, Äèàõðîíè÷åñêèé àñïåêò èçó÷åíèÿ ìîäàëüíîñòè ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
òåêñòà, [â:] Ìîäàëüíîñòü â ÿçûêå è ðå÷è: íîâûå ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ, Êàëèíèíãðàä 2008,
ñ. 171.
2 Â.Í. Ìåùåðÿêîâ, Ê âîïðîñó î ìîäàëüíîñòè òåêñòà, Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè 2001,
¹ 4, ñ. 22.
3 È.Þ. Êóêñà, op. cit., ñ. 171.
4 Ì.ß. Äûìàðñêèé, Ïðîáëåìû òåêñòîîáðàçîâàíèÿ è õóäîæåñòâåííûé òåêñò (íà
ìàòåðèàëå ðóññêîé ïðîçû XIX  ÕX âåêîâ), Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1999, ñ. 74.
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ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîäàëüíîñòè â òåêñòå êàê ïðîäóêòå àêòèâíîé ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà âîçìîæåí åå àäåêâàòíûé ñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç5.
Âïåðâûå ìîäàëüíîñòü êàê òåêñòîâóþ êàòåãîðèþ, ôîðìèðóþùóþñÿ ïîä
âîçäåéñòâèåì ðÿäà ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ (îáúåêò èçîáðàæåíèÿ,
ëè÷íîñòü àâòîðà, îñîáåííîñòè åãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ è äð.), îáîçíà÷èë, êàê
èçâåñòíî, Èëüÿ Ãàëüïåðèí, ïðåäñòàâèâøèé ñóùíîñòü êàòåãîðèè ìîäàëüíîñòè òåêñòà ÷åðåç ðÿä ïðèçíàêîâ: ñóáúåêòèâíàÿ ïî ïðèðîäå, â òåêñòå îíà
íîñèò íå ãðàììàòè÷åñêèé, à ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêèé õàðàêòåð,
ïðîÿâëÿÿñü íåðàâíîìåðíî â ðàçíûõ ôðàãìåíòàõ òåêñòà è âûðàæàÿñü ÷åðåç
õàðàêòåðèñòèêó ãåðîåâ, ðàñïðåäåëåíèå îòðåçêîâ òåêñòà, ñåíòåíöèè àâòîðà,
àêòóàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ÷àñòåé òåêñòà è ò.ä.6. Ïðè ýòîì êàê òîëüêî
ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ ñòàíîâèòñÿ òåêñòîâàÿ ìîäàëüíîñòü,  îòìå÷àåò
Ëþäìèëà Áàáåíêî,  ñòðîéíîñòü è ÷åòêîñòü äèôôåðåíöèàöèè ìîäàëüíûõ
çíà÷åíèé óòðà÷èâàåòñÿ, ðàçìûâàþòñÿ èõ ãðàíèöû, íàáëþäàåòñÿ èõ ïåðåñåêàåìîñòü è âçàèìîäåéñòâèå7. Òàêèå ñëó÷àè ñåìàíòè÷åñêîãî âàðüèðîâàíèÿ, ìîäàëüíîãî ñèíêðåòèçìà, ÿâëÿþùèåñÿ ðåçóëüòàòîì âçàèìîäåéñòâèÿ
ìîäàëüíûõ ïëàñòîâ è çíà÷åíèé è ñïîñîáîì îòðàæåíèÿ ðåàëèçîâàííîé
êîììóíèêàöèè, ïîçâîëÿþò òðàêòîâàòü ìîäàëüíîñòü êàê îäíó èç òåêñòîîáðàçóþùèõ êàòåãîðèé, êàê ñèëó, ñòðóêòóðèðóþùóþ, ðàçâèâàþùóþ,
ôîðìèðóþùóþ êîíöåïòóàëüíîå ñîäåðæàíèå òåêñòà8.
Â àñïåêòå âûøåñêàçàííîãî âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî èçó÷åíèå ìîäàëüíîñòè
òåêñòà íå ìîæåò áûòü ïîëíîöåííûì áåç ðàññìîòðåíèÿ àâòîðñêîé
ìîäàëüíîñòè, ñêðåïëÿþùåé âñå åäèíèöû òåêñòà â åäèíîå ñìûñëîâîå
è ñòðóêòóðíîå öåëîå9 è ôîðìèðóþùåéñÿ øèðîêîé ñèñòåìîé ìîäàëüíîîöåíî÷íûõ çíà÷åíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóðíî-ñìûñëîâûõ
ýëåìåíòàõ òåêñòîâîãî ïðîñòðàíñòâà10. Ðàññìàòðèâàÿ ìîäàëüíîñòü òåêñòà
5 Ñì., íàïðèìåð: Â.Í. Ìåùåðÿêîâ, op. cit., ñ. 99105; Ò.Â. Ðîìàíîâà, Êàòåãîðèÿ
òåêñòîâîé ìîäàëüíîñòè â ôóíêöèîíàëüíîì àñïåêòå, [â:] Ðóññêàÿ ñëîâåñíîñòü êàê îñíîâà
âîçðîæäåíèÿ ðóññêîé øêîëû, ò. 2, Ëèïåöê 2012, ñ. 163169; À.È. Òêà÷åíêî,
Òåêñòîîáðàçóþùàÿ ðîëü ìîäàëüíîñòè â ãàçåòíî-ïóáëèöèñòè÷åñêîì äèñêóðñå (íà ìàòåðèàëå
íîâîñòíûõ çàìåòîê è àíàëèòè÷åñêèõ ñòàòåé), àâòîðåô. äèñ. êàíä. ôèëîë. íàóê, Êàëèíèíãðàä
2011.
6 È.Ð. Ãàëüïåðèí, Òåêñò êàê îáúåêò ëèíãâèñòè÷åñêîãî àíàëèçà, Ìîñêâà 1981, ñ. 115.
7 Ë.Ã. Áàáåíêî, Îöåíî÷íûé ôàêòîð â ôîðìèðîâàíèè ìîäàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà òåêñòà,
[â:] Îöåíêè è öåííîñòè â ñîâðåìåííîì íàó÷íîì ïîçíàíèè, Êàëèíèíãðàä 2009, ñ. 134.
8 È.Þ. Êóêñà, op. cit., ñ. 172.
9 Ñ.Ñ. Âàëãèíà, Òåîðèÿ òåêñòà, Ìîñêâà 1998, ñ. 96.
10 Î.Â. Äåâèíà, Ñåìàíòè÷åñêàÿ äîìèíàíòà êàê ñòðóêòóðîîáðàçóþùèé êîìïîíåíò
àâòîðñêîé ìîäàëüíîñòè (íà ìàòåðèàëå ïîýìû À.Ò. Òâàðäîâñêîãî Çà äàëüþ  äàëü),
Âåñòíèê Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 2011, ¹ 1(13), ñ. 28.
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êàê ÿçûêîâîå è ðå÷åâîå âîïëîùåíèå îáðàçà àâòîðà 11 , ìû íå
ðàçãðàíè÷èâàåì òåðìèíû àâòîðñêàÿ ìîäàëüíîñòü è òåêñòîâàÿ
ìîäàëüíîñòü è èñïîëüçóåì èõ â ñâîåé ñòàòüå êàê ñèíîíèìû.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ âûðàæåíèÿ «àâòîðñòâà» èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò
òåêñòîâûå èñòî÷íèêè ïîëèòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, ãäå ëè÷íîñòíûå
õàðàêòåðèñòèêè è ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå àâòîðà (ïðåèìóùåñòâåííî
 ïîëèòèêà) çíà÷èòåëüíî âëèÿþò íà ïðîöåññ óáåæäåíèÿ àäðåñàòà
è ïîáóæäåíèÿ åãî ê ïîëèòè÷åñêèì äåéñòâèÿì. Â ïðîöåññå ïîëèòè÷åñêîé
äèñêóññèè, â ïðîöåññå îáìåíà èíôîðìàöèåé î ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ
è ðåøåíèÿõ,  ïèøåò Îëüãà Ýïøòåéí,  àäðåñàíòû èñïîëüçóþò ñâîé
ëè÷íûé ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, ïðîÿâëÿþò àâòîðñêóþ èíäèâèäóàëüíîñòü
êàê â îòáîðå ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, òàê è ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ åãî
îðãàíèçàöèè12, ñðåäè êîòîðûõ îñîáûé íàó÷íûé èíòåðåñ, íà íàø âçãëÿä,
ïðåäñòàâëÿþò ëåêñè÷åñêèå ìîäèôèêàòîðû çíà÷åíèé ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè (âîçìîæíîñòü, íåîáõîäèìîñòü, æåëàòåëüíîñòü), âûðàæàþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå àêñèîëîãè÷åñêèå êàòåãîðèè è âûïîëíÿþùèõ ïîýòîìó
âàæíóþ îöåíî÷íóþ ôóíêöèþ. Îáðàùåíèå æå ê ñîïîñòàâèòåëüíîìó àíàëèçó
íà ìàòåðèàëå ïðîäóêòîâ ïîëèòè÷åñêîé êîììóíèêàöèè äâóõ ñòðàí
ïîçâîëÿåò îò÷åòëèâåå äèôôåðåíöèðîâàòü «ñâîå» è «÷óæîå», ñëó÷àéíîå
è çàêîíîìåðíîå, «îáùå÷åëîâå÷åñêîå» è ñâîéñòâåííîå òîëüêî òîìó èëè
äðóãîìó íàöèîíàëüíîìó äèñêóðñó13, ÷òî áëàãîïðèÿòñòâóåò ëó÷øåìó
âçàèìîïîíèìàíèþ ìåæäó íàðîäàìè è ìåæêóëüòóðíîé òîëåðàíòíîñòè14.
Êàê ïîêàçàë êîíòåêñòóàëüíûé àíàëèç ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, íàèáîëüøåé ÷àñòîòíîñòüþ õàðàêòåðèçóþòñÿ ýêñïëèêàòîðû ìîäàëüíîãî çíà÷åíèÿ íåîáõîäèìîñòè (â ðóññêèõ òåêñòàõ  65% îò îáùåãî ÷èñëà
ýêñïëèêàòîðîâ ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè, â ëèòîâñêèõ  55%), ñðåäè
êîòîðûõ âåäóùåå ìåñòî çàíèìàþò ðóññêèé ïðåäèêàòèâ äîëæåí îáÿçàí;
âûíóæäåí, ïðèíóæäåí 15 è ýêâèâàëåíòíûé åìó â ñâîåì ìîäàëüíîì
çíà÷åíèè ëèòîâñêèé ãëàãîë turëti èìåòü; áûòü äîëæíûì (îáÿçàííûì);
äîëæåíñòâîâàòü16. Ñð.: Â êîíå÷íîì ñ÷åòå çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîëæíà
11
12

Ò.Â. Ðîìàíîâà, op. cit., ñ. 164.
Î.Â. Ýïøòåéí, Ñåìàíòèêî-ïðàãìàòè÷åñêèå è êîììóíèêàòèâíî-ôóíêöèîíàëüíûå
êàòåãîðèè ïîëèòè÷åñêîãî äèñêóðñà, Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè. Âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè,
Òàìáîâ 2008, ¹ 2(2), ñ. 152.
13 Ý.Â. Áóäàåâ, À.Ï. ×óäèíîâ, Ñîâðåìåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ëèíãâèñòèêà, Åêàòåðèíáóðã
2006, ñ. 27.
14 Ibidem.
15 Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà: Â 4 ò., Ìîñêâà 19811984, ò. 1, ñ. 423.
16 A. Lyberis, Lietuviø  rusø kalbø þodynas, Vilnius 2008, ñ. 868.
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ïëàòèòüñÿ íå çà ôàêò ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîìó ó÷ðåæäåíèþ, à çà
ðåàëüíûé âêëàä â íàóêó, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, êóëüòóðó,
â îêàçàíèå îáùåñòâó è ãðàæäàíàì êîíêðåòíûõ óñëóã (Âëàäèìèð Ïóòèí
2012); Stabilizavê valstybës finansus, turime sutarti dël ekonomikos variklio
 verslo skatinimo (Dalia Grybauskaitë 2012). Ìåíüøèì ÷èñëîì ðåàëèçàöèé
õàðàêòåðèçóþòñÿ ìîäèôèêàòîðû ìîäàëüíîãî çíà÷åíèÿ âîçìîæíîñòè (â ðóññêèõ òåêñòàõ  30%, â ëèòîâñêèõ  25%), ãäå äîìèíàíòîé âûñòóïàþò
ãëàãîëû ìî÷ü: áûòü â ñîñòîÿíèè, â ñèëàõ ÷òî-ë. äåëàòü, èìåòü âîçìîæíîñòü ÷òî-ë. äåëàòü; áûòü ñïîñîáíûì, óìåòü ÷òî-ë. äåëàòü17 è galëti
ìî÷ü, áûòü â ñîñòîÿíèè; èìåòü âîçìîæíîñòü 18 . Ñð.: Â óñëîâèÿõ
âíåøíåïîëèòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ïîëíóþ è áåçóñëîâíóþ ãàðàíòèþ
áåçîïàñíîñòè íàøåé ñòðàíû ìîæåò äàòü òîëüêî íàëè÷èå âûñîêîýôôåêòèâíûõ Âîîðóæåííûõ ñèë, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì XXI âåêà
è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòóñó âåëèêîé äåðæàâû (Ñåðãåé Ìèðîíîâ 2012);
Reikalausiu, kad antras Ignalinos atominës elektrinës blokas nebûtø udaromas
iki to laiko, kol gali saugiai dirbti (Valentinas Mazuronis 2009).
Ïåðèôåðèéíîå ïîëîæåíèå â ïîëèòè÷åñêîì òåêñòå çàíèìàþò ýêñïëèêàòîðû
ìîäàëüíîãî çíà÷åíèÿ æåëàòåëüíîñòè (â ðóññêèõ òåêñòàõ  5 %, â ëèòîâñêèõ
 20%), ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îñîáåííîñòüþ ìîäàëüíîé ñåìàíòèêè æåëàòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ñóãóáî ëè÷íîé, âíóòðåííåé ïðèðîäîé ôàêòîðîâ,
äåòåðìèíèðóþùèõ âîçíèêíîâåíèå ñèòóàöèè æåëàòåëüíîñòè 19. Öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ìèêðîïîëÿ æåëàòåëüíîñòè çàíèìàþò ñîáñòâåííî ìîäàëüíûå
ãëàãîëû, â êà÷åñòâå äîìèíàíòû ñðåäè êîòîðûõ âûñòóïàþò ðóññêèé ãëàãîë
õîòåòü èñïûòûâàòü æåëàíèå, îõîòó ê ÷åìó-ë., è ñòðåìèòüñÿ ê îñóùåñòâëåíèþ ÷åãî-ë., èìåòü íàìåðåíèå (äåëàòü ÷òî-ë.)20 è ëèòîâñêèé  norëti
æåëàòü, õîòåòü21. Ñð.: ß õî÷ó ïîñòðîèòü íàñòîÿùåå áóäóùåå Ðîññèè
âìåñòå ñ âàìè (Ìèõàèë Ïðîõîðîâ 2012); Pirmiausia noriu padëkoti visiems
kas padëjo savo paraus ir draugikai prisidëjo prie organizacinio darbo, kad
iandien galëèiau dalyvauti rinkimuose ir siekti Lietuvos Respublikos Prezidento
posto (Valdemar Tomaevski 2009).
Ïðèìåíèòåëüíî ê ïîëèòè÷åñêîìó òåêñòó ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî
èñïîëüçóåìûå àâòîðàìè ýêñïëèêàòîðû ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè,
àêòóàëèçèðóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé îá
17
18
19
20
21

Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà..., ò. 2, ñ. 305.
A. Lyberis, op. cit., ñ. 185.
À.È. Òêà÷åíêî, op. cit., ñ. 14.
Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà..., ò. 4, ñ. 622.
A. Lyberis, op. cit., ñ. 447.
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èäåàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì óñòðîéñòâå è ðàñêðûâàþùèå âèäåíèå ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà, ÿâëÿþòñÿ âåäóùèì ñðåäñòâîì
ðåàëèçàöèè àâòîðñêèõ êîììóíèêàòèâíûõ ñòðàòåãèé, ñðåäè êîòîðûõ ðåëåâàíòíûìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ âûäåëÿåìûå àìåðèêàíñêèìè èññëåäîâàòåëÿìè22
ñòðàòåãèè àòàêè, çàùèòû, ïðîäàæè, èãíîðèðîâàíèÿ, ïåðåõâàòà èíèöèàòèâû,
ñîçäàíèÿ ïñåâäîñîáûòèé, ïîçèöèè íàä ñõâàòêîé, êðèòèêè äåÿòåëüíîñòè
îïïîíåíòîâ, ïðèçûâà ê ïåðåìåíàì, ïîä÷åðêíóòîãî îïòèìèçìà, âûñòóïëåíèÿ
â çàùèòó òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé è äð.
Ðàññìîòðèì ïðèìåðû ôóíêöèîíàëüíîé ðåàëèçàöèè ÿäåðíûìè
ýêñïëèêàòîðàìè ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè êîììóíèêàòèâíûõ ñòðàòåãèé
ó÷àñòíèêîâ ïîëèòè÷åñêèõ êàìïàíèé.
Êàê óêàçûâàëîñü íàìè âûøå, öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå ñðåäè ýêñïëèêàòîðîâ ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè â ðóññêèõ è ëèòîâñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ
òåêñòàõ çàíèìàþò ìîäàëüíûå ìîäèôèêàòîðû íåîáõîäèìîñòè, â ÷àñòíîñòè,
ïðåäèêàòèâ äîëæåí è ãëàãîë turëti. Ïðè ýòîì ñòîèò îòìåòèòü îñîáåííîñòü
óïîòðåáëåíèÿ turëti: øèðîêî ôóíêöèîíèðóÿ â ëèòîâñêîì ÿçûêå êàê
ëåêñè÷åñêè ïîëíîçíà÷íûé ãëàãîë ñî çíà÷åíèåì èìåòü, â ñî÷åòàíèè
ñ çàâèñèìûì èíôèíèòèâîì îí ñïîñîáåí âûïîëíÿòü òàêæå ôóíêöèþ
ìîäàëüíîãî ýêñïëèêàòîðà çíà÷åíèÿ äîëæåíñòâîâàíèÿ. Òàêîå ïðèñóòñòâèå
äàííîãî çíà÷åíèÿ â ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ãëàãîëà ñ îáùèì çíà÷åíèåì
èìåòü, ïî íàáëþäåíèÿì Ëþáîâè Äðîíîâîé, ÿâëåíèå, èñòîðè÷åñêè
îïðàâäàííîå, îòðàæàþùåå, âåðîÿòíî, ýòàï ðàçâèòèÿ ýòíîñà, ñâÿçàííûé
ñ ïðîöåññîì èìóùåñòâåííîãî ðàññëîåíèÿ îáùåñòâà, ôîðìèðîâàíèåì
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè [...] êîãäà îáÿçàòåëüñòâà, äîëã âîçíèêàëè êàê
ñëåäñòâèå ïðîñòóïêà, ïðè÷èíåíèÿ ñåðüåçíîãî óùåðáà, êàê îáîðîòíàÿ
ñòîðîíà âëàäåíèÿ / îáëàäàíèÿ23. Â õîäå àíàëèçà íàìè áûëî óñòàíîâëåíî,
÷òî ìîäàëüíûå ýêñïëèêàòîðû äîëæåí è turëti â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
çàôèêñèðîâàíû ïðè ðåàëèçàöèè êîììóíèêàòèâíîé ñòðàòåãèè ïðèçûâà
ê ïåðåìåíàì, òåìàòè÷åñêîé äîìèíàíòîé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèå
ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà èëè ìåòîäîâ ðåøåíèÿ íàçðåâøèõ ïðîáëåì. Ñð.: Ìû äîëæíû èçìåíèòü ñàìî ãîñóäàðñòâî,
èñïîëíèòåëüíóþ è ñóäåáíóþ âëàñòü (Âëàäèìèð Ïóòèí 2012); Ðîññèÿ
äîëæíà ïåðåñòàòü áûòü àóòñàéäåðîì ìèðîâîãî ïðîöåññà, à íàïðîòèâ,
22 Ì. Martel Political campaign debates: images, strategies, and tactics, New York 1983,
ñ. 6263; J. S. Trent, R.V. Friedenberg, Political campaign communication: Principles and practices, New York 1983, ñ. 89121.
23 Ë.Ï. Äðîíîâà, Êîãíèòèâíûé àñïåêò èñòîðèè ìîäàëüíîñòè íåîáõîäèìîñòè,
[â:] Ìîäàëüíîñòü â ÿçûêå è ðå÷è..., ñ. 272.
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ñòàòü îáðàçöîì, «õýäëàéíåðîì» öèâèëèçîâàííîãî ìèðà (Ìèõàèë Ïðîõîðîâ
2012); iandien, kalbëdami apie saugø gyvenim¹, turime galvoti ne tik apie
kariná, bet ir apie energetiná, ekonominá, informaciná, socialiná, finansiná ir ypaè
apie kibernetiná saugumá (Dalia Grybauskaitë).
Îñîáàÿ ìàíèïóëÿòèâíîñòü ìîäàëüíîãî ìîäèôèêàòîðà äîëæåí24 îïðåäåëÿåò åãî ôóíêöèîíèðîâàíèå òàêæå â êà÷åñòâå àêòóàëèçàòîðà âåäóùåé
ñòðàòåãèè ðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé êîììóíèêàöèè, îïèñûâàþùåé ðå÷åâûå
äåéñòâèÿ êîììóíèêàíòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ îòíîøåíèÿ ê ïðåäûäóùèì /
ñëåäóþùèì ðå÷åâûì äåéñòâèÿì ïîëèòè÷åñêîãî ñîïåðíèêà  ñòðàòåãèè
àòàêè, ÷òî óñèëèâàåò àãðåññèâíóþ íàïðàâëåííîñòü àðãóìåíòîâ êîììóíèêàíòà ïðîòèâ ïîçèöèé ëè÷íîñòè èëè êàìïàíèè åãî îïïîíåíòà. Ñð.:
Ðîññèÿ äîëæíà îñòàâàòüñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì ãëîáàëüíîé áîðüáû
ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì. ß óáåæäåí â íåîáõîäèìîñòè ïåðåíîñà
àêöåíòà ñ ïðåèìóùåñòâåííî âîåííûõ ìåð íà îðãàíèçàöèîííî-ïîëèòè÷åñêèå
ìåðû. Îíè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà óñòðàíåíèå ïèòàòåëüíîé ñðåäû
òåððîðèçìà (Ñåðãåé Ìèðîíîâ 2012); ËÄÏÐ óìåíüøèò êîëè÷åñòâî
ìèëëèàðäåðîâ è ìóëüòèìèëëèîíåðîâ â 20 ðàç. Äîõîäû ãîñóäàðñòâà äîëæíû
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòüñÿ ìåæäó åãî ãðàæäàíàìè. Õî÷åøü èìåòü ìíîãî
äåíåã? Ðàáîòàé, à íå âîðóé èç áþäæåòà ñòðàíû (Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé
2012); Íèêàêèõ äàðìîåäîâ Ðîññèÿ áîëüøå êîðìèòü íå äîëæíà
(Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé 2012). Ëèòîâñêèå æå ïîëèòè÷åñêèå ëèäåðû ïî
áîëüøåé ÷àñòè èñêëþ÷àþò èç àðñåíàëà ñðåäñòâ áîðüáû çà âëàñòü
àãðåññèâíûé ïðèåì àòàêè. Ñòðåìÿñü èçáåæàòü êîíôëèêòû â ïîëèêóëüòóðíîì îáùåñòâå, îíè èñïîëüçóþò íå íàöåëåííóþ ïðîòèâ ðå÷åâûõ
äåéñòâèé ïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâíèêà êîììóíèêàòèâíóþ ñòðàòåãèþ
ïðîäàæè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ
ìîäàëüíîãî îïåðàòîðà galëti, ýêñïëèöèðóþùåãî â èññëåäóåìîì íàìè
òåêñòîâîì ìàòåðèàëå ÷àñòíîå çíà÷åíèå îáúåêòèâíîé âîçìîæíîñòè èìåòü
âîçìîæíîñòü âûïîëíèòü äåéñòâèå, ñâÿçàííîå ñ âíåøíèìè ïî îòíîøåíèþ
ê ñóáúåêòó óñëîâèÿìè è îáúåêòèâíûìè ïðè÷èíàìè, áëàãîäàðÿ ÷åìó
24 Ýòîò ôàêò, ïî-âèäèìîìó, îáóñëîâëåí òåì, ÷òî ñðåäè êîìïîíåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ
ìîäàëüíóþ ñåìàíòèêó äàííîãî ïðåäèêàòèâà, îò÷åòëèâî âûäåëÿåòñÿ ñåìà äîëã: ñîãëàñíî
ýòèìîëîãè÷åñêèì äàííûì äîëæåí âîñõîäèò ê ñëàâ. *dúlgú, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ
èñõîäíîé òåðìèíîëîãè÷íîñòüþ, èçîëèðîâàííîñòüþ, ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêèìè
îñîáåííîñòÿìè. Â òåêñòàõ XIIXIII ââ. äð.-ðóñ. äúlgú, äîëãú èìååò çíà÷åíèÿ âçÿòîå èëè
äàííîå âçàéìû, çàäîëæåííîñòü, äàíü, ïîçäíåå, â òåêñòàõ XVXVI ââ., óïîòðåáëÿåòñÿ
è â çíà÷åíèè îáÿçàííîñòü. Ïðîèçâîäíîå äúëæüíú ïðîäîëæàåò è ðàçâèâàåò îáà ýòè çíà÷åíèÿ
 äúëæüíú êàê èìåþùèé äîëãè, ïëàòÿùèé ïîäàòü è îáÿçàííûé (÷òî-ë. äåëàòü), ñ XIII â.
 ãðåøíûé, ïîäîáàþùèé, íàäëåæàùèé, ñ XV â.  îáÿçàòåëüíûé, íåèçáåæíûé (Ñëîâàðü
ðóññêîãî ÿçûêà XIXVII ââ., Âûï. 4, Ìîñêâà 1977, ñ. 301304).
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àðãóìåíòû âûãëÿäÿò â ôîðìàëüíî-ñìûñëîâîì ïëàíå íåéòðàëüíî. Ñð.:
Udelsus ir laiku nepriëmus bûtinø sprendimø, pasekmes gali pajusti [= èìåþò
âîçìîæíîñòü îùóòèòü  Ñ.Â., È.Ë.] visos Europos S¹jungos alys, tai yra 500
milijonø Europos pilieèiø (Dalia Grybauskaitë 2013); Prezidentas gali átakoti
[= èìååò âîçìîæíîñòü âëèÿòü  Ñ.Â., È.Ë.] vieojo gyvenimo standartus, taip
pat atitinkam¹ kadrø politik¹ (Valdemar Tomaevski 2009).
Âàæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â õîäå àíàëèçà íàìè áûëî óñòàíîâëåíî
âåñüìà ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå ïðåôèêñàëüíîãî äåðèâàòà ìîäàëüíîãî
ãëàãîëà ìî÷ü  ìîäèôèêàòîðà ñìî÷ü îêàçàòüñÿ â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ÷òî-ë.;
ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ÷òî-ë. 25, îñíîâíûìè ýêâèâàëåíòàìè
êîòîðîãî â ëèòîâñêîì ÿçûêå âûñòóïàþò ãëàãîëû pajëgti áûòü â ñèëàõ,
â ñîñòîÿíèè; ñìî÷ü/ìî÷ü 26, ástengti ñìî÷ü/ìî÷ü; áûòü â ñîñòîÿíèè,
â ñèëàõ27, igalëti áûòü â ñèëàõ, â ñîñòîÿíèè; ñìî÷ü/ìî÷ü28. Îäíàêî
â èññëåäóåìûõ ëèòîâñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ òåêñòàõ óêàçàíèÿ íà íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåçèäåíòó (èëè êàíäèäàòó â ïðåçèäåíòû) ïðèäåòñÿ
ïðåîäîëåâàòü, ñîâåðøàÿ îïðåäåëåííîå ïîëèòè÷åñêîå äåéñòâèå, ýêñïëèöèðóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ãëàãîëîì sugebëti ñóìåòü / óìåòü; áûòü
ñïîñîáíûì29. Íàëè÷èå â êîìïîíåíòíîé ñòðóêòóðå óêàçàííûõ ìîäàëüíûõ
îïåðàòîðîâ ñåìû ñâåðõíîðìàòèâíîãî ïðèëîæåíèÿ óñèëèé îïðåäåëÿåò èõ
ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðè ðåàëèçàöèè êîììóíèêàòèâíîé ñòðàòåãèè
ïîä÷åðêíóòîãî îïòèìèçìà: ïîëèòèê íå ìîæåò íå îáåùàòü, ÷òî îí ñóìååò
îáåñïå÷èòü ëþäÿì ëó÷øåå áóäóùåå. Ñð.: Êàæäûé èç âàñ áóäåò îáåñïå÷åí
äîñòîéíûì æèëüåì. Ñåìüè ñ íèçêèìè äîõîäàìè ïîëó÷àò åãî áåñïëàòíî.
Îñòàëüíûå ñìîãóò ïðèîáðåòàòü æèëüå â êðåäèò ïî ñòàâêå íå áîëåå 5%
ãîäîâûõ (Ãåííàäèé Çþãàíîâ); Vyriausybë i esmës apsisprendë dël viso paketo svarbiø energetikos projektø. Taèiau u alies energetinê ateitá, atominës
energetikos plëtr¹ atsakingos visos politinës jëgos. Todël bûtinas galutinis apsisprendimas ir platus politinis sutarimas, nes ðiuos projektus ágyvendinti reikës
kelioms politinëms kadencijoms. Reali politinë ir ekonominë nepriklausomybë
ámanoma, tik jeigu pradëtus darbus sugebësime uþbaigti naudingai Lietuvai
(Dalia Grybauskaitë 2012).
×òî æå êàñàåòñÿ ýêñïëèêàòîðîâ æåëàòåëüíîñòè õîòåòü è norëti,
îáëàäàþùèõ îáîáùåííîñòüþ ìîäàëüíîãî çíà÷åíèÿ è äîñòàòî÷íîé
25
26
27
28
29

Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà..., ò. 4, ñ. 159.
A. Lyberis, op. cit., ñ. 502.
Ibidem, ñ. 252.
Ibidem, ñ. 263.
Ibidem, ñ. 756.

280

Swietlana Waulina, Inga Lashkova

ïðîçðà÷íîñòüþ âíóòðåííåé ôîðìû, òî îíè çàôèêñèðîâàíû ïðåèìóùåñòâåííî ïðè àêòóàëèçàöèè êîììóíèêàòèâíîé ñòðàòåãèè âûñòóïëåíèÿ
â çàùèòó òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé. Õàðàêòåðíàÿ ïñèõîëîãè÷íîñòü
óêàçàííûõ ìîäàëüíûõ îïåðàòîðîâ â ïðîöåññå ïðîâîçãëàøåíèÿ ïîëèòèêîì
íðàâñòâåííûõ óñòîåâ îáùåñòâà è ñåìüè îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæêó øèðîêîãî
êðóãà èçáèðàòåëåé, îáåñïîêîåííûõ ðîñòîì ïðåñòóïíîñòè â ðàçëè÷íûõ
ñëîÿõ îáùåñòâà è ñòðóêòóðàõ âëàñòè. Ñð.: Ìû âûáèðàåì íàñòîÿùåå
áóäóùåå, òàê êàê õîòèì æèòü è áûòü ñ÷àñòëèâûìè â ñâîåé ñòðàíå, õîòèì
ðàáîòàòü, ñòðîèòü, ñîâåðøàòü îòêðûòèÿ è ïðîðûâû â íàóêå è èñêóññòâå
äëÿ åå áëàãà (Ìèõàèë Ïðîõîðîâ); Susitvarkyti reikalus be kyio bus ámanoma, tik jeigu patys norësime veikti s¹iningai. Lietuvos daugum¹ sudaro s¹iningi ir kantriai dirbantys monës (Dalia Grybauskaitë 2012).
Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëèë, êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
âûÿâèòü âàæíóþ ðîëü ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè â ïîñòðîåíèè âàæíåéøèõ
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ðóññêîãî è ëèòîâñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî òåêñòà
ñ åãî ñòèëèñòè÷åñêîé íåîäíîðîäíîñòüþ è ñâîåîáðàçèåì àâòîðñêèõ
èíòåíöèé. Êðîìå òîãî, ïðîâåäåííûé ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ïîçâîëÿåò
óñòàíîâèòü îáùèå òèïîëîãè÷åñêèå ÷åðòû è ñïåöèôè÷åñêèå âíóòðèÿçûêîâûå îñîáåííîñòè â õàðàêòåðå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÿäåðíûõ ìîäàëüíûõ
ìîäèôèêàòîðîâ, ïðèîáðåòàþùèõ â ðàìêàõ ïîëèòè÷åñêîãî òåêñòà
îò÷åòëèâûé ñóáúåêòèâíî-îöåíî÷íûé õàðàêòåð. Òàê, öåíòð ìèêðîïîëåé
ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè îáðàçóþò ìîäàëüíûå îïåðàòîðû, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ åìêîñòüþ ìîäàëüíîé ñåìàíòèêè è âûñîêîé ÷àñòîòíîñòüþ. Â ðóññêîì ÿçûêå ýòî ïðåäèêàòèâ äîëæåí, ãëàãîëû ìî÷ü è õîòåòü, â ëèòîâñêîì
ÿçûêå  ãëàãîëû turëti, galëti, norëti. Èäåîýòíè÷åñêèå æå îñîáåííîñòè
â ôóíêöèîíèðîâàíèè ìîäàëüíûõ ýêñïëèêàòîðîâ ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè
ñâÿçàíû ñ íàëè÷èåì çíà÷èòåëüíî áîëüøåãî ÷èñëà ðåàëèçàöèé â ëèòîâñêèõ
òåêñòàõ ìîäàëüíîãî çíà÷åíèÿ æåëàòåëüíîñòè, âûðàæàþùåãî âíóòðåííåå
ñîñòîÿíèå, ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ àâòîðà-ïîëèòèêà, ÷òî îïðåäåëÿåò îáùåå
ïîâûøåíèå ñóáúåêòèâíî-ìîäàëüíîé òîíàëüíîñòè è ñíèæåíèå ìàíèïóëÿòèâíîãî ôîíà ëèòîâñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî òåêñòà. Äàííûé ôàêò, ïî âñåé
âèäèìîñòè, ìîæíî îáúÿñíèòü ýòíîêóëüòóðíîé òðàäèöèåé, îñíîâàííîé íà
ïðèíöèïàõ ïîëèòè÷åñêîé êîððåêòíîñòè è òîëåðàíòíîñòè.

Òåêñòîâàÿ ôóíêöèÿ ýêñïëèêàòîðîâ ñèòóàòèâíîé ìîäàëüíîñòè â ðóññêîì...
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Streszczenie
Tekstotwórcza rola wyk³adników modalnoci
w rosyjskim i litewskim dyskursie politycznym
Na podstawie rosyjskich i litewskich prezydenckich programów, artyku³ów, przemówieñ
przedwyborczych autorki wyró¿niaj¹ centralne wyk³adniki modalnoci, potwierdzaj¹ce ich rolê
jako kluczowych komponentów tekstotwórczych w tekstach politycznych.

Summary
Text function of explicators of situational modality in the Russian
and Lithuanian political discourse
The central explicators of situational modality are revealed on the basis of the Russian and
Lithuanian presidential election programs, articles and references. The analysis proves the role of
situational modality as a key component of text generation in political texts.
Key words: modality, situational modality, explicators of situational modality, the Russian
language, the Lithuanian language, political discourse.
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