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Aigul Bahanova, Lyudmila Kilevaya
Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogicznyim. Abaja w A³macie
(Kazachstan)

Âåðáàëèçàöèÿ êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè
â ðóññêîì è ïîëüñêîì ýêîíîìè÷åñêîì äèñêóðñå
Àíòðîïîöåíòðè÷åñêîå íàïðàâëåíèå â ëèíãâèñòèêå ïðåäîïðåäåëÿåò
èññëåäîâàíèå ÿçûêà â íåðàçðûâíîé ñâÿçè ñ åãî íîñèòåëåì. Ýòî îáóñëîâëèâàåò âîçðîñøèé â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ èíòåðåñ ê ôóíêöèîíàëüíîé
ñòîðîíå ÿçûêà, ñëåäîâàòåëüíî ê ñåìàíòèêå ÿçûêîâûõ åäèíèö è ïîëåâûì
êîíñòðóêòàì, ñòðóêòóðèðóþùèì äàííóþ ñåìàíòèêó. Â ëèíãâèñòè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé äàæå â ñâÿçè ñî âñïëåñêîì èññëåäîâàíèé ïî ôóíêöèîíàëüíîé ëèíãâèñòèêå ïðàêòè÷åñêè íå çàòðàãèâàëñÿ
âîïðîñ îðãàíèçàöèè ÿçûêîâûõ ýëåìåíòîâ ñî çíà÷åíèåì ÷àñòíîãî îòðèöàíèÿ
è ëèøåíèÿ. Â îòëè÷èå îò ëèøèòåëüíîé ñåìàíòèêè, ïîäðîáíîå îïèñàíèå
â íàó÷íîé è ó÷åáíîé ëèíãâèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå íàõîäèò ïîñåññèâíàÿ
ñåìàíòèêà. Âûäåëÿåòñÿ äàæå îòäåëüíàÿ êàòåãîðèÿ ïîñåññèâíîñòè, ïîäðîáíî
àíàëèçèðóåìàÿ â ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêå. Îïïîçèöèîííóþ æå äàííîé
êàòåãîðèè ñ îáùåé ñåìàíòèêîé îòñóòñòâèå ïðèíàäëåæíîñòè, íåîáëàäàíèå
âïåðâûå â ëèíãâèñòèêå îòíîñèòåëüíî íåäàâíî îáîçíà÷àåò Â.Â. Èâàíîâ. Ïðè
ýòîì, àíàëèçèðóÿ ôîðìû âûðàæåíèÿ îáîçíà÷åííîé ñåìàíòèêè, ó÷åíûé
ïîä÷åðêèâàåò ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå ÿçûêîâîãî îòðèöàíèÿ, îòíîñÿùåãîñÿ
òîëüêî ê ÷àñòè ïðåäëîæåíèÿ, îò ëîãè÷åñêîãî îòðèöàíèÿ, ïåðåäàâàåìîãî
ïîñðåäñòâîì îòðèöàòåëüíîé ÷àñòèöû íå è îòíîñÿùåãîñÿ êî âñåìó ïðåäëîæåíèþ â öåëîì: Ñ îáùåëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ èíòåðåñ ýòèõ
ôîðì ïðåæäå âñåãî ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè ìîãóò âûðàæàòü íå ãëîáàëüíîå
îòðèöàíèå, êàñàþùååñÿ âñåãî âûñêàçûâàíèÿ, à òîëüêî îòðèöàíèå îáëàäàíèÿ
ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäìåòàì, îáîçíà÷àåìûì îòäåëüíûìè ëîêàëüíûìè
÷àñòÿìè âûñêàçûâàíèÿ, íå âëèÿþùèìè íåïîñðåäñòâåííî íà èñòèííîñòü èëè
ëîæíîñòü âñåãî óòâåðæäåíèÿ â öåëîì1. Èíûìè ñëîâàìè, ñïåöèôèêà ôîðì
1 Â.Â. Èâàíîâ, Òèïîëîãèÿ ëèøèòåëüíîñòè (êàðèòèâíîñòè), [â:] Â.Â. Èâàíîâ, Ò.Í. Ìàëîøíàÿ, À.Â. Ãîëîâà÷åâà, Ò.Í. Ñâåøíèêîâà, Ýòþäû ïî òèïîëîãèè ãðàììàòè÷åñêèõ êàòåãîðèé
â ñëàâÿíñêèõ è áàëêàíñêèõ ÿçûêàõ, Èíäðèê, Ìîñêâà 1995, ñ. 5.
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ñî çíà÷åíèåì íåîáëàäàíèÿ, èëè, ñîãëàñíî óñòîÿâøåìóñÿ â ëèíãâèñòè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå òåðìèíó, êàðèòèâíûõ ôîðì, ñîñòîèò â òîì, ÷òî îòðèöàíèå â âûñêàçûâàíèè ÿâëÿåòñÿ íå ïðåäèêàòèâíûì, à ëîêàëüíûì.
Êàê èçâåñòíî, ïðåäèêàòèâíîå îòðèöàíèå èìååò ìåñòî â ñîáñòâåííî
îòðèöàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèÿõ. Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâàíèé, ïðåäèêàòèâíîå îòðèöàíèå ïåðåäàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ÷àñòèöû íå ïðè ãëàãîëå-ñêàçóåìîì (òðóäíîñòåé íå âñòðå÷àåòñÿ), ñëîâà íåò (íåò âðåìåíè); ñëîâ
êàòåãîðèè ñîñòîÿíèÿ íåëüçÿ, íåâîçìîæíî, íåìûñëèìî (Íåëüçÿ ïðîéòè;
Íåìûñëèìî çàáûòü; Íåâîçìîæíî ðàçãîâàðèâàòü); ÷àñòèöû íè (Íè äóøè);
îòðèöàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé íèêòî, íè÷òî; ìåñòîèìåíèÿ-ïðèëàãàòåëüíîãî
íèêàêîé (Íè÷åãî íîâîãî; Íèêàêèõ ïðîáëåì)2. Â ïðåäñòàâëåííûõ ñëó÷àÿõ ïîëíîñòüþ îòðèöàåòñÿ ïðåäèêàòèâíûé ïðèçíàê, ÷òî ïðèäàåò îòðèöàòåëüíîå
çíà÷åíèå âñåìó ïðåäëîæåíèþ. Êàðèòèâíîå æå çíà÷åíèå ñâÿçàíî ñ ÷àñòíûì
îòðèöàíèåì, ïðè êîòîðîì îòðèöàåòñÿ íå ñàìîå äåéñòâèå, íå âñÿ ñèòóàöèÿ
â öåëîì, à ëèøü êàêàÿ-òî åå ÷àñòü, íà îñíîâàíèè ÷åãî îòðèöàíèå ïðèîáðåòàåò ÷àñòíûé õàðàêòåð, íàïðèìåð: Íå áðàò õîäèë â áèáëèîòåêó; Áðàò
õîäèë â÷åðà íå â áèáëèîòåêó3.
Êàðèòèâíàÿ ñåìàíòèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âàæíûé ïðèçíàê êàòåãîðèè
ëèøèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ â èññëåäîâàíèÿõ ó÷åíûõ èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê
îïïîçèöèîííûé êîððåëÿò êàòåãîðèè ïîñåññèâíîñòè (ïðèòÿæàòåëüíîñòè)4,
÷òî, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ, îäíàêî, íå áåññïîðíûì. Âåäü ê òàêîé èíòåðïðåòàöèè ïðèâîäèò îòîæäåñòâëåíèå êàòåãîðèé êàðèòèâíîñòè è ëèøèòåëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ äàííûå êàòåãîðèè îòëè÷àþòñÿ ñâîèì äîìèíèðóþùèì
êàòåãîðèàëüíûì ïðèçíàêîì. Äëÿ êàòåãîðèè ëèøèòåëüíîñòè òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ
êàóçàòèâíûé ïîêàçàòåëü ðåàëèçàöèè äåéñòâèÿ, äëÿ êàòåãîðèè êàðèòèâíîñòè
 çíà÷åíèå ÷àñòíîãî îòðèöàíèÿ, íåîáëàäàíèÿ.
Îïðåäåëåíèå êàòåãîðèè ëèøèòåëüíîñòè êàê ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè
îáóñëîâëèâàåòñÿ òåì, ÷òî îíà âêëþ÷åíà â ñèñòåìó ïîíÿòèéíûõ êàòåãîðèé
íîñèòåëåé ôëåêòèâíîãî è àããëþòèíàòèâíîãî òèïîâ ÿçûêîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòèçàöèè âåðáàëüíûõ
ñðåäñòâ âîïëîùåíèÿ êàòåãîðèè ëèøèòåëüíîñòè â âèäå ôóíêöèîíàëüíîñåìàíòè÷åñêîãî ïîëÿ â êîíêðåòíîì ÿçûêå. Èíûìè ñëîâàìè, àêòóàëüíûì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå ôîðìàëüíûõ ñðåäñòâ âîïëîùåíèÿ äàííîé
êàòåãîðèè, ñëåäîâàòåëüíî, ãðàíèö ôóíêöèîíèðîâàíèÿ åå âåðáàëüíûõ
2
3
4

Ðóññêàÿ ãðàììàòèêà, ò. 2: Ñèíòàêñèñ, Íàóêà, Ìîñêâà 1982, ñ. 402405.
Ibidem, ñ. 408.
Â.Â. Èâàíîâ, op. cit., ñ. 5.
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ïîêàçàòåëåé. Îïðåäåëåííûå óñèëèÿ èññëåäîâàòåëåé â äàííîì íàïðàâëåíèè
èìåþò ìåñòî ïðèìåíèòåëüíî ê êàðèòèâíîé ñåìàíòèêå íà ìàòåðèàëå ðóññêîãî ÿçûêà, ÷òî ïîçâîëÿåò â äàëüíåéøåì ïðîèçâåñòè òàêîãî ðîäà èññëåäîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî ñåìàíòèêè ëèøèòåëüíîé ñ öåëüþ èõ ðàçãðàíè÷åíèÿ.
Ïîäðîáíûé àíàëèç â ñîïîñòàâèòåëüíîì àñïåêòå äàåò âîçìîæíîñòü âûÿâèòü
òèïè÷íûå ÿçûêîâûå åäèíèöû, èñïîëüçóåìûå äëÿ âåðáàëèçàöèè ðàññìàòðèâàåìûõ êàòåãîðèé.
Â ïðåäñòàâëåííîé ñòàòüå ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà îáîçíà÷åíèÿ âåðáàëüíûõ êîìïîíåíòîâ êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè íà ìàòåðèàëå ðóññêîãî
è ïîëüñêîãî ÿçûêîâ, ïîñêîëüêó êîðïóñ ÿçûêîâûõ åäèíèö ñî çíà÷åíèåì
êàðèòèâíîñòè â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå
ïîëó÷èë ñâîåãî îáîçíà÷åíèÿ íè ñ òî÷êè çðåíèÿ íàïîëíÿåìîñòè, íè ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñòàòóñà.
Ïîñêîëüêó â ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè îòðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, íåîáõîäèìûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå
è àíàëèç ÿçûêîâûõ ôàêòîâ â ýêîíîìè÷åñêîì äèñêóðñå. Äàííûé äèñêóðñ
îòðàæàåò ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå äåë â ýêîíîìèêå, îò êîòîðîãî ñîñòîèò
áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàåò êîìïëåêñ ÿçûêîâûõ åäèíèö ñ êàðèòèâíîé ñåìàíòèêîé
â àñïåêòå èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîì äèñêóðñå. Ïîä äèñêóðñîì
ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåêñòîâ, îòðàæàþùèõ ñîöèàëüíûå, êóëüòóðíûå
è ãëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ â ìèðå è ñïîñîáíûõ óïðàâëÿòü ñîöèàëüíûìè
ïîñëåäñòâèÿìè. Ýêîíîìè÷åñêèé äèñêóðñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôðàãìåíò
îáùåãî äèñêóðñà.
Ôàêòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì èññëåäîâàíèÿ ñëóæàò ÿçûêîâûå åäèíèöû
ñ êàðèòèâíîé ñåìàíòèêîé è òåêñòû ýêîíîìè÷åñêèõ ãàçåò, â êîòîðûõ îòðàæåíî ÷àñòíîå îòðèöàíèå â ðàçíûõ åãî âàðèàíòàõ. Áûëî ïðîàíàëèçèðîâàíî
220 ÿçûêîâûõ åäèíèö, èçâëå÷åííûõ èç 42 òåêñòîâ êàçàõñòàíñêèõ ðóññêîÿçû÷íûõ ãàçåò è ïîëüñêèõ ãàçåò. Îòáîð ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà
ïðîèçâîäèëñÿ êàê ìåòîäîì ñïëîøíîé âûáîðêè, òàê è èçáèðàòåëüíûì
ìåòîäîì. Èñòî÷íèêàìè ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïîñëóæèëè ìàòåðèàëû
êàçàõñòàíñêèõ ãàçåò ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè: ß ïîêóïàòåëü è ñîáñòâåííèê, Äåëîâîé Êàçàõñòàí, Ýêîíîìèêà. Äàííûå ãàçåòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èíòåðåñû êàê ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, â ÷àñòíîñòè Äåëîâîé
Êàçàõñòàí, òàê è îïïîçèöèîíåðîâ ÐÊ (ß ïîêóïàòåëü è ñîáñòâåííèê).
Îòáîð ñòàòåé â ãàçåòàõ ðàçíîíàïðàâëåííîé îðèåíòàöèè ïîçâîëÿåò
ñîïîñòàâèòü ñòåïåíü ôóíêöèîíàëüíîé çíà÷èìîñòè ÿçûêîâûõ åäèíèö
ñ êàðèòèâíîé ñåìàíòèêîé â ýêîíîìè÷åñêîì äèñêóðñå âíóòðè ðàçíûõ
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èäåîëîãèé. Ôðàãìåíòû ïîëüñêèõ òåêñòîâ èçâëåêàëèñü ãëàâíûì îáðàçîì èç
ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà ãàçåòû Rzeczpospolita.
Ïðîàíàëèçèðîâàííûé ìàòåðèàë ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðàñëàâÿíñêèé ÿçûê, êàê îáùèé èñòî÷íèê ðóññêîé è ïîëüñêîé ÿçûêîâûõ ñèñòåì,
îáåñïå÷èâàåò èäåíòè÷íîñòü ñåìàíòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà â îáëàñòè
îòðèöàíèÿ îáëàäàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäìåòàì èëè ÿâëåíèÿì,
îáîçíà÷àåìûì îòäåëüíûìè ÷àñòÿìè âûñêàçûâàíèÿ. Àíàëèç êàðèòèâíîé
ñåìàíòèêè äàííûõ ÿçûêîâ è âåðáàëüíûõ ñðåäñòâ åå âûðàæåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îíà ïåðåäàåòñÿ äâóìÿ òèïàìè îòðèöàíèÿ: àôôèêñàëüíûì è ñëîâåñíûì. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ïðèñòàâêè, ëåêñè÷åñêèå åäèíèöû
ñî çíà÷åíèåì íåîáëàäàíèÿ, ãëàãîëû ïåðôîðìàòèâíîé ñåìàíòèêè, ïðåäëîãè
òèïà bez/áåç, îáîñîáëåííûå äîïîëíåíèÿ è äðóãèå êîìïîíåíòû. Øèðîêèì
ñïåêòðîì ñîþçîâ â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ ïðåäñòàâëåíû ïðèäàòî÷íûå
÷àñòè ñî çíà÷åíèåì óñòóïèòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèå â ôîðìèðîâàíèè
êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè. Ýòî ïðåæäå âñåãî ïîëüñêèé ñîþç mimo ¿e, òîæäåñòâåííûé ðóññêîìó ñîþçó íåñìîòðÿ íà òî ÷òî.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ðóññêîé ÿçûêîâîé ñèñòåìå ê àôôèêñàëüíîìó îòðèöàíèþ, ñ îïîðîé íà èññëåäîâàíèÿ À.È. Ìåëü÷óêà, Þ.Ä. Àïðåñÿíà, Â.Â. Èâàíîâ
îòíîñèò ïðèëàãàòåëüíûå ñ ïðèñòàâêîé íå- òèïà íåäîáðûé, íåáîëüøîé,
íåìàëûé è ïîä; ñóùåñòâèòåëüíûå ñ ýòîé æå ïðèñòàâêîé òèïà íåâîëÿ,
íåâåðèå, íåäóã, íåìîùü, íåïðàâäà, íåïðèÿçíü, íå÷èñòü, à òàêæå ñóùåñòâèòåëüíûå è ïðèëàãàòåëüíûå ñ ïðèñòàâêîé áåñ-: áåññëàâèå, áåññìåðòíûé,
áåçðóêèé, áåçíîãèé5. Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, çíà÷èìà òàêæå â âîïëîùåíèè
êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè ðîëü ïðåôèêñà ó-: óáîãèé, óäóøüå. Äàííûå
ïðèñòàâêè ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü â êà÷åñòâå ôîðìàëüíûõ êðèòåðèåâ,
ïîçâîëÿþùèõ âûÿâëÿòü êàðèòèâíóþ ñåìàíòèêó.
Ñîãëàñíî íàøèì íàáëþäåíèÿì, â ðàâíîé ñòåïåíè ðåãóëÿðíîñòüþ â ðóññêîì ÿçûêå îòëè÷àåòñÿ ïðèñòàâêà âû-, óïîòðåáëÿåìàÿ â ñîñòàâå ãëàãîëîâ,
íàïðèìåð: âûìåñòè ñòîëîâóþ  ëèøèòü ñòîëîâóþ ñîðà; âûáèòü ïûëü èç
ïîêðûâàëà  ëèøèòü ïîêðûâàëî ïûëè; âûñêðåñòè îñòàòêè ïèùè èç
ñêîâîðîäû  ëèøèòü ñêîâîðîäó îñòàòêîâ ïèùè.
Ïî ðàñïîëàãàåìûì äàííûì, â àôôèêñàëüíîì òèïå ÷àñòíîãî îòðèöàíèÿ
â ðóññêîì è ïîëüñêîì ýêîíîìè÷åñêîì äèñêóðñå ïðåâàëèðóþò ëåêñåìû
ñ ïðèñòàâêîé bez/áåç è ïðåäëîæíî-ïàäåæíûå ñî÷åòàíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðåäëîãàìè, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, îáóñëîâëèâàåòñÿ îáùåêðèçèñíîé
ñèòóàöèåé ñòðàí ìèðà è åå ïîñëåäñòâèÿìè, îäíèì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
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áåçðàáîòèöà. Çíàìåíàòåëüíà â ýòîì ïëàíå ïîëüñêàÿ ñòàòüÿ Dwa miliony bezrobotnych, â êîòîðîé ìû ïðîèçâåëè âûáîðêó è äàëüíåéøèé êîëè÷åñòâåííûé
àíàëèç. Îêàçàëîñü, ÷òî íà 58 çíàìåíàòåëüíûõ ñëîâ îäíîãî àáçàöà â íåé
ïðèõîäèòñÿ îêîëî 5 ñëîâ êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñàìà ëåêñåìà bezrobocie. Âîò òîëüêî
íåêîòîðûå èç ïðèìåðîâ: Wniosek o uwolnienie rodków na aktywn¹ walkê
z bezrobociem ju¿ w przysz³ym tygodniu ma trafiæ na biurko Jacka Rostowskiego; Dla tego trzeba zrobiæ wszystko, aby pomóc ludziom bez pracy; W ustawie
zapisano te¿ konkretne mo¿liwoci pomocy dla osób d³ugotrwa³e bezpracownych [Rzeczpospolita, 9.07.2013, ¹ 158, ñ. A7].
Ê ñëîâåñíîìó òèïó ÷àñòíîãî îòðèöàíèÿ, íåîáëàäàíèÿ Â. Â. Èâàíîâ
îòíîñèò ñëîâà òèïà õîëîñòîé, óíèâåðñàëüíîå îòðèöàòåëüíîå ñëîâî íåò6.
Ñþäà æå, íà íàø âçãëÿä, ñëåäóåò îòíåñòè ïðèëàãàòåëüíîå íèùèé è ñîäåðæàùèå ïåðôîðìàòèâíóþ ñåìàíòèêó ãëàãîëû ðóññêîãî ÿçûêà ëèøèòü,
îòñóòñòâîâàòü, òåðÿòü, óòðàòèòü; ãëàãîëû ïîëüñêîãî ÿçûêà brakowaæ,
oszczêdzaæ, pozbawiaæ, gubiæ, spadaæ, zwolniæ, koñczyæ, zmniejszyæ è ñîîòâåòñòâóþùèå îòãëàãîëüíûå îáðàçîâàíèÿ. Ñîãëàñíî èññëåäîâàííîìó
ìàòåðèàëó, ê ñëîâåñíîìó òèïó êàðèòèâíûõ ôîðì îòíîñÿòñÿ òàêæå ëåêñåìû
óáèâàòü, èñ÷åçàòü, âûáðîñèòü. Ïðèâåäåì ñëåäóþùèé èëëþñòðàòèâíûé
ìàòåðèàë: (îá îòäûõå íà Àëàêîëå) Íî ïðèëàãàåìûé ê ýòîìó âåëèêîëåïèþ
ïðÿìî-òàêè ïåùåðíûé ñåðâèñ æåëàíèå ïîâòîðèòü ýòîò îòäûõ óáèâàåò
íàïðî÷ü [ß ïîêóïàòåëü-ñîáñòâåííèê, 27.04.2012, ¹ 17, ñ. 1]; Âìåøàòåëüñòâî ÷åëîâåêà â ñëîæíóþ ýêîñèñòåìó ïðèðîäíîãî ïàðêà, ãäå îáèòàþò
ìíîãèå âèäû èñ÷åçàþùèõ è ðåäêèõ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, â ëþáîì ñëó÷àå
ïðèâåäåò ê íåîáðàòèìûì ïîñëåäñòâèÿì [ß ïîêóïàòåëü-ñîáñòâåííèê,
27.04.2012, ¹ 17, ñ. 1]; âåëèê ðèñê âûáðîñèòü îãðîìíûå ñóììû ïðîñòî íà
âåòåð [ß ïîêóïàòåëü-ñîáñòâåííèê, 27.04.2012, ¹ 17, ñ. 1]. Ïðîìåæóòî÷íóþ ïîçèöèþ çàíèìàþò ãëàãîëüíûå ëåêñåìû òèïà ñîêðàòèòü
è îòãëàãîëüíûå ñóùåñòâèòåëüíûå, â ÷àñòíîñòè çàòðàòà, îãðàíè÷åíèå,
ñðûâ, èçíîñ, îòïóñê. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ýêîíîìè÷åñêîì äèñêóðñå
êàçàõñòàíñêèõ ðóññêîÿçû÷íûõ ãàçåò äàííûå ëåêñåìû âûäåëåíû â ïðåäåëàõ
îäíîé ñòàòüè. Ñëîâåñíûé òèï îòðèöàíèÿ íàáëþäàåòñÿ òàêæå â ïîëüñêîì
ýêîíîìè÷åñêîì äèñêóðñå: W bud¿ecie wojewódzwa brakuje dzi ponad 300
mln z³. [Rzeczpospolita, 9.07.2013, ¹ 158, ñ. A3]; Oszczêdnoci w OFE znacznie czêciej jako w³asne traktuj¹ zarówno przedsiêbiorcy, pracownicy umys³owi... [Rzeczpospolita, 9.07.2013, ¹ 158, ñ. A3]; Moim zdaniem to skutek tego,
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¿e koñcz¹ siê ju¿ pieni¹dze na aktywizajê zawodow¹, a gospodarka bardzo silnie
zwolni³a. [Rzeczpospolita, 9.07.2013, ¹ 158, ñ. A7]; Niemiecki eksport do
pañstw strefy euro zmniejszy³ siê w maju o 9,6 proc. [Rzeczpospolita,
9.07.2013, ¹ 158, ñ. A7].
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðåäà÷è êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè ñëîâåñíîãî òèïà
òðåáóþò èíòåðïðåòàöèè ïðèëàãàòåëüíûå òèïà ñëåïîé, ãëóõîé è èõ ïîëüñêèå
ñîîòâåòñòâèÿ g³uchy, lepy â èõ ïðÿìîì çíà÷åíèè, òî åñòü â âèäå
îïðåäåëåíèÿ, ïðèìåíÿåìîãî ê ÷åëîâåêó. Âñòàåò âîïðîñ: íàñêîëüêî
àáñîëþòíûì ÿâëÿåòñÿ êàðèòèâíîå çíà÷åíèå â äàííûõ ïðèëàãàòåëüíûõ
ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé ìåòîäîëîãèè? Ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêèé ïîäõîä
íå ïîçâîëÿåò ïîëîæèòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ. Ïîäòâåðæäåíèåì ñëóæàò êîíñòðóêöèè, ïðèâîäèìûå Þ.Ä. Àïðåñÿíîì ïðè àíàëèçå
ñèíîíèìè÷åñêîé ñåìàíòèêè òèïà Îíà ïðèòâîðÿëàñü ãëóõîé; Îíà
ñèìóëèðîâàëà ïîëíóþ ïîòåðþ ñëóõà; Îíà äåëàëà âèä, ÷òî ãëóõà; Åå
ãëóõîòà áûëà ïðèòâîðíîé7. Â ïðèâåäåííûõ êîíñòðóêöèÿõ ïðèëàãàòåëüíîå
ãëóõîé, íå óòðà÷èâàÿ ñâîåãî ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ, îáîçíà÷àåò ïðèçíàê, íå
ïðèñóùèé äàííîìó ñóáúåêòó, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè â íåì
êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè â ðàññìàòðèâàåìîì êîíòåêñòå. Ýòî îáóñëîâëèâàåò òî
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âûÿâëÿòü êàðèòèâíóþ ñåìàíòèêó â ñëîâåñíîì òèïå
ÿçûêîâûõ åäèíèö öåëåñîîáðàçíåå â êîíòåêñòíûõ èëè êîíñèòóàòèâíûõ
óñëîâèÿõ.
Ïðèâåäåííîå óòâåðæäåíèå â ðàâíîé ìåðå îòíîñèòñÿ ê ëåêñåìàì
ñ ñåìàíòè÷åñêèì êðèòåðèåì îòíÿòèå ÷åãî-ëèáî, ïåðåäàâàåìûì ãëàãîëàìè
âîðîâàòü, ãðàáèòü â ðóññêîì ÿçûêå è ãëàãîëàìè kraæ, grabiæ â ïîëüñêîì
ÿçûêå. Â äàííûõ ãëàãîëàõ çàëîæåíà âàëåíòíîñòü ïåðåõîäà äåéñòâèÿ íà
íåêîòîðûé îòáèðàåìûé îáúåêò. Îäíàêî ðåàëüíîñòü äåéñòâèÿ, ñâÿçàííîãî
ñ íàñèëüñòâåííûì ëèøåíèåì ñóáúåêòà ÷åãî-ëèáî, çàâèñèò îò èñòèííîñòè
èëè ëîæíîñòè âûñêàçûâàíèÿ. Â ðàâíîé ìåðå îáîçíà÷åííûå ôàêòîðû âëèÿþò
íà ñîõðàíåíèå êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè â ðóññêèõ ãëàãîëàõ òèïà ïðîäàòü,
èñòðàòèòü äåíüãè è ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëüñêèõ ãëàãîëîâ sprzedaæ, wydaæ
pieni¹dze.
Îñîáî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â îïïîçèöèè ëèøåíèå-ïðèîáðåòåíèå
ïåðâûé êîìïîíåíò, íåñìîòðÿ íà ñåìàíòèêó êàðèòèâíîñòè, â ýêîíîìè÷åñêîì
äèñêóðñå ñïîñîáåí ïåðåäàâàòü ïîëîæèòåëüíûå ïðîöåññû èëè ÿâëåíèÿ. Ýòî
êàñàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, âûñêàçûâàíèé ñ ãëàãîëîì óñòðàíèòü è åãî
îáðàçîâàíèÿìè, êîòîðûé â ñâîåé ñåìàíòèêå ñîäåðæèò ñåìó èçúÿòèå
7 Þ.Ä. Àïðåñÿí, Èçáðàííûå òðóäû, I: Ëåêñè÷åñêàÿ ñåìàíòèêà, Øêîëà ßçûêè ðóññêîé
êóëüòóðû, Èçäàòåëüñêàÿ ôèðìà Âîñòî÷íàÿ ëèòåðàòóðà ÐÀÍ, Ìîñêâà 1995, 472ñ.
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îïðåäåëåííûõ íåïîëàäîê. Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î òàê íàçûâàåìîì
äâîéíîì îòðèöàíèè, ÿâëÿþùåìñÿ ñïåöèôè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòüþ
ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Â îòëè÷èå îò ïðåäñòàâëåííûõ âûøå ÿçûêîâûõ åäèíèö ñî çíà÷åíèåì ëèøèòåëüíîñòè, èìåþùèõ íåãàòèâíóþ êîííîòàöèþ, ãëàãîë óñòðàíèòü íàäåëåí ïîëîæèòåëüíîé êîííîòàöèåé. Ïðè ýòîì
êàòåãîðèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé îí ôóíêöèîíèðóåò, îãðàíè÷åíà åãî
ñåìàíòèêî-ñèíòàêñè÷åñêîé ñâÿçüþ ñî ñëîâîì êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè, ÷àùå
âñåãî ñóùåñòâèòåëüíûì ñ ïðèñòàâêîé íå-, íàïðèìåð: âñå îïëîøíîñòè
è íåäîäåëêè ñòðîèòåëåé, êîòîðûå äîïóñòèëè ïðè ðåìîíòå äîìîâ
â ïðîøëîì ãîäó, áóäóò óñòðàíåíû â ýòîì ãîäó çà ñ÷åò ïîäðÿä÷èêîâ;
Äîïîëíèòåëüíûõ äåíåã çà óñòðàíåíèå íåäîðàáîòîê ñòðîèòåëåé
ñ æèëüöîâ äîìîâ âçèìàòüñÿ íå áóäåò [ß ïîêóïàòåëü-ñîáñòâåííèê,
27.04.2012, ¹ 17, ñ. 3]. Èç ïðèâåä¸ííûõ ïðèìåðîâ âûòåêàåò, ÷òî â ïðåäåëàõ
êàòåãîðèè ëèøèòåëüíîñòè ãëàãîëû âçèìàòü, âçèìàòüñÿ è èõ ñèíîíèìû
âçÿòü, áðàòü, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå îòãëàãîëüíûå îáðàçîâàíèÿ çàñëóæèâàþò îñîáîãî ðàññìîòðåíèÿ. Ïðèâåäåì ïîäîáíûé ïðèìåð: È òîëüêî
ïîñëå ýòîãî íà÷íåì çàíèìàòüñÿ âîçâðàòîì âçÿòûõ íàñåëåíèåì â êðåäèò
äåíåã [ß ïîêóïàòåëü-ñîáñòâåííèê, 27.04.2012, ¹ 17, ñ. 3].
Äàæå ñàìûé îáùèé îáçîð ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, âîïëîùàþùèõ
êàðèòèâíóþ ñåìàíòèêó, ñâèäåòåëüñòâóåò î äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ðàçìûòîñòè
åå âåðáàëèçàöèè, íå ïîçâîëÿþùåé îáîçíà÷èòü îïðåäåëåííóþ ñèñòåìíîñòü
â êðóãó âûÿâëåííûõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ. Âî ìíîãîì ýòî îáóñëîâëèâàåòñÿ
ðàçìûòîñòüþ îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà êàðèòèâíîñòü â ëèíãâèñòè÷åñêèõ
èñòî÷íèêàõ, íåêîòîðîé ôðàãìåíòàðíîñòüþ ôàêòîâ î ñìåæíîé ñ íåé êàòåãîðèåé ëèøèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå àêòóàëèçèðóåòñÿ
â íèõ, à çàòðàãèâàåòñÿ ëèøü ïîïóòíî, íàðÿäó ñ îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ïî
ñåìàíòèêå. Òàê, âàæíûì àñïåêòîì ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î ñòàòóñå
êàòåãîðèè ëèøèòåëüíîñòè.
Ïîä÷åðêíåì, ÷òî àâòîð èäåè êàòåãîðèè ëèøèòåëüíîñòè Â.Â. Èâàíîâ
îïðåäåëÿåò åå òî êàê ãðàììàòè÷åñêóþ êàòåãîðèþ, òî âîâñå èãíîðèðóåò ýòîò
âîïðîñ8. Ìû èíòåðïðåòèðóåì äàííóþ êàòåãîðèþ, íàðÿäó ñ êàòåãîðèåé
êàðèòèâíîñòè, êàê ñåìàíòè÷åñêóþ êàòåãîðèþ â ñèëó òîãî, ÷òî âûøåóêàçàííûå âàðèàíòíûå ÿçûêîâûå çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò îáùåìó èíâàðèàíòíîìó çíà÷åíèþ, ÷òî óêëàäûâàåòñÿ â ïîíÿòèå ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè,
îáîçíà÷åííîé â òðóäàõ À.Â. Áîíäàðêî 9 . Áàçèðóþùèåñÿ íà äàííîé
8
9

Â.Â. Èâàíîâ, op. cit., ñ. 64.
À.Â. Áîíäàðêî, Òåîðèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêè: Ââåäåíèå, àñïåêòóàëüíîñòü,
âðåìåííàÿ ëîêàëèçîâàííîñòü, ÓÐÑÑ, Ìîñêâà 2003, ñ. 12.
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ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè ÿçûêîâûå åäèíèöû îòíîñÿòñÿ êàê ê ãðàììàòèêå,
òàê è ê ëåêñèêå. Îíè âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé íà îñíîâå îáùíîñòè
ñåìàíòè÷åñêîé ôóíêöèè, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ â ëèíãâèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
êàê ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå10.
Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ñêàçàííîìó òðóäíî óëîæèòü áèëàòåðàëüíûé
êîìïëåêñ ïëàíà ñîäåðæàíèÿ è ïëàíà âûðàæåíèÿ êàòåãîðèè ëèøèòåëüíîñòè
â ïîíÿòèå ãðàììàòè÷åñêîé êàòåãîðèè. Ãðàììàòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ ïðåäïîëàãàåò îáúåäèí¸ííûé íà îñíîâå îáùåé ñåìàíòèêè êîìïëåêñ îïïîçèöèé,
ïðîÿâëÿåìûõ â ïðîòèâîïîñòàâëåííûõ äðóã äðóãó ãðàììàòè÷åñêèõ çíà÷åíèÿõ. Â òî æå âðåìÿ îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàþòñÿ ÷åðòû, ñâîéñòâåííûå
ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè: ïîíÿòèéíîñòü, ôîêóñèðóþùàÿ íà ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå. Íå ñëó÷àéíî êàòåãîðèþ ëèøèòåëüíîñòè ìîæíî
èíòåðïðåòèðîâàòü â àñïåêòå îïïîçèöèè êàòåãîðèè ïîñåññèâíîñòè
(ïðèíàäëåæíîñòè), îïðåäåëÿåìîé â ëèíãâèñòè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ êàê
ñåìàíòè÷åñêàÿ.
Ïðîèçâåäåííîå îïèñàíèå êîìïëåêñà âåðáàëüíîãî âîïëîùåíèÿ êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè â ðóññêîé è ïîëüñêîé ÿçûêîâûõ ñèñòåìàõ â ñâåòå
òåîðåòè÷åñêèõ âûêëàäîê ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî, ñîñòàâëÿÿ ÿäåðíóþ
÷àñòü ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè êàðèòèâíîñòè, îíà ïåðåäàåòñÿ öåëûì
êîìïëåêñîì ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå îðãàíèçóþò ñîîòâåòñòâóþùåå
ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ. Ïðè
âñåé íåðåøåííîñòè ïðîáëåìû ÿäåðíîãî è ïåðèôåðèéíûõ êîìïîíåíòîâ ïîëÿ
ïðåäñòàâëåííûé àíàëèç ýôôåêòèâåí â òîì ñìûñëå, ÷òî îí âûÿâëÿåò
äîñòàòî÷íóþ òîæäåñòâåííîñòü âåðáàëèçàöèè êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè
â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçíûå ÿçûêîâûå ãðóïïû âíóòðè
ñëàâÿíñêîé âåòâè. Ýòî, áåçóñëîâíî, ñìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøèì
ïîèñêàì â ñòðóêòóðèðîâàíèè ïîëÿ êàðèòèâíîñòè. Âìåñòå ñ òåì ïðèâåäåííûå âåðáàëüíûå ñðåäñòâà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëèøü ÷àñòü òîãî
àðñåíàëà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó äîñòèãàåòñÿ ïåðåäà÷à êàðèòèâíîé ñåìàíòèêè
â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåîáõîäèìîñòè
äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé â ýòîì íàïðàâëåíèè.
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Ibidem, ñ. 11.
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Streszczenie
Werbalizacja semantyki karytywnej w rosyjskim i polskim dyskursach ekonomicznych
Celem artyku³u jest analiza rodków jêzykowych stosowanych w rosyjskim i polskim dyskursie ekonomicznym na podstawie artyku³ów publikowanych w rosyjskojêzycznych gazetach Kazachstanu oraz w gazetach polskich. Punktem centralnym rozwa¿añ jest semantyka karytywna,
interpretowana jako g³ówna czêæ kategorii pozbawienia. Stwierdzono, i¿ w rosyjskim i polskim
dyskursach ekonomicznych wykorzystuje siê identyczne rodki jêzykowe, co jest efektem wspólnego pochodzenia wybranych systemów jêzykowych z jêzyka pras³owiañskiego oraz zbli¿onej
interpretacji stanu ekonomicznego w Kazachstanie i Polsce.

Summary
The verbalization of karitive semantic in Russian and English economic discurse
The paper analyzes the linguistic means incarnation karitive semantics in Russian and Polish
economic discourse. The material of the study uses data Kazakh Russian-language newspapers and
Polish newspapers. Karitive semantics interpreted as the nuclear part of the category of lackness.
In Russian and Polish speech activity on economics, used identical language units. This is due to
a common origin of language systems, dating back to the pre-Slavic language, and with respect to
the interpretation of the general problems of the economy in Kazakhstan and Poland.
Key words: Karitive semantics, lackness, discourse, semantic category, the possessive.
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Stanowisko ks. Josyfa £ewyækiego (18011860)
w sporze o alfabet jêzyka ruskiego (ukraiñskiego) w Galicji
w latach 30. i 40. XIX wieku*
Wprowadzenie
Ruch narodowy Rusinów galicyjskich, jak w wiêkszoci przypadków
w XIX wieku w Europie rodkowo-Wschodniej, w swojej pierwszej fazie koncentrowa³ siê bardzo silnie na kodyfikacji jêzyka. Kwestia ta by³a dosyæ skomplikowana, poniewa¿ dzia³acze narodowi musieli wybraæ, co ma stanowiæ podstawê ustandaryzowanego jêzyka: teksty literackie czy tzw. ¿ywa mowa ludu.
Dyskusja nad tym dylematem zesz³a nieco na drugi plan po opublikowaniu
w 1834 r. przez greckokatolickiego duchownego Josyfa £ozynkiego (18071889)
artyku³u O wprowadzeniu abecad³a polskiego do pismiennictwa ruskiego1. Ukaza³ siê on we lwowskich Rozmaitociach, które wczeniej publikowa³y ju¿
teksty ruskojêzyczne alfabetem ³aciñskim, tak aby by³y one zrozumia³e dla polskiego czytelnika. Na ³amach gazety ukaza³y siê na przyk³ad pieni Tomasza
Padury (18011871)2. Czasopismo pozytywnie odnios³o siê tak¿e do zbiorku
Pieni polskie i ruskie ludu galicyjskiego Wac³awa Zaleskiego (17991849),
który równie¿ u¿y³ ³acinki do zapisu pieni ruskich3. O ile próby Polaków drukowania polskim abecad³em jêzyka ruskiego dla polskich czytelników nie budzi³y
zastrze¿eñ, o tyle powa¿na propozycja rezygnacji z cyrylicy ze strony Rusina
sprowokowa³a burzliw¹ dyskusjê okrelan¹ póniej jako àçáó÷íà â³éíà (wojna
* Praca naukowa finansowana ze rodków bud¿etowych Rzeczypospolitej Polskiej na naukê
w latach 20122015 jako projekt badawczy nr DI2011 006541 w ramach programu dla m³odych
naukowców pod nazw¹ Diamentowy Grant.
1 J. £oziñski, O wprowadzeniu abecad³a polskiego do pismiennictwa ruskiego, Rozmaitoci
pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834, nr 29, s. 228230.
2 Pieni Józefa [sic!] Padurry w dyjalekcie ma³o-ruskim, Rozmaitoci pismo dodatkowe do
Gazety Lwowskiej 1832, nr 48, s. 394393; Jeszcze jedna pieñ Padurry, Rozmaitoci pismo
dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1833, nr 13, s. 112113.
3 W. Zaleski, Pieni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Lwów 1833.

Kamil Dwornik

18

abecad³owa). Oprócz wspomnianego Josyfa £ozynkiego wziêli w niej udzia³
Rusini: Denys Zubryækyj (17771862), Josyf £ewyækyj i Markijan Szaszkewycz
(18111843), a tak¿e literaci z polskiej grupy Ziewonia  August Bielowski
(18061876) i Lucjan Siemieñski (18071877). W niniejszym artykule szerzej
przedstawiono postaæ i argumenty Josyfa £ewyækiego.
Ksi¹dz Josyf £ewyækyj urodzi³ siê w 1801 r. w Baranczyczach, a zmar³
w 1860 w Nahujewyczach. W wieku 24 lat ukoñczy³ greckokatolickie seminarium duchowne w Wiedniu (Barbareum) i zosta³ kapelanem biskupa przemyskiego Iwana Snihurkiego (17841847), z polecenia którego utworzy³ chór cerkiewny4. Od 1 wrzenia 1832 r. do 17 marca 1834 r. kierowa³ drukarni¹ w³adyki
w Przemylu5. Nastêpnie pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ we wsi Szk³o. W 1834 r.
wyda³ swoj¹ pierwsz¹ gramatykê: Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache oraz wyst¹pi³ przeciwko próbie latynizacji pisma jêzyka ruskiego
w krótkim dziele Odpowied na zdanie o zaprowadzenia abecad³a polskiego do
pimiennictwa ruskiego6. Zosta³o ono wydrukowane w typografii przemyskiej
i kolportowane jako dodatek do 52 numeru Rozmaitoci na rok 1834.
Trudno ustaliæ, dlaczego Josyfowi £ewyækiemu nie umo¿liwiono opublikowania artyku³u na takich samych prawach, jak pó³ roku wczeniej inicjatorowi
latynizacji, Josyfowi £ozynkiemu. Zdaniem Wasyla Szczurata (18711948) pomys³ wprowadzenia ³acinki by³ bardzo ¿ywo popierany w redakcji Rozmaitoci, a dystrybucja polemiki razem z czasopismem mog³a byæ powodem odejcia
redaktora Myko³y Mycha³ewycza (17921846). Nastêpny numer (1 na rok 1835)
by³ ju¿ redagowany przez konserwatywnego Polaka Jana Nepomucena Kamiñskiego (17771855)7.
Spora czêæ argumentów w Odpowiedzi Josyfa £ewyækiego by³a powtórzeniem Apologii Cyryliki czyli Azbuki Ruskiej autorstwa historyka Denysa Zubryækiego, która kr¹¿y³a wród Rusinów w anonimowych odpisach. Nie mo¿na
tutaj jednak mówiæ o plagiacie. Josyf £ewyækyj zapewne chcia³ zebraæ wszystkie
argumenty w mocnej polemice, która ostudzi³aby zapa³ zwolenników abecad³owej
4

Â. Ïèëèïîâè÷, ªïèñêîï ²âàí Ñí³ãóðñüêèé â ë³òåðàòóð³ ïåðåìèñüêîãî á³äåðìàºðó,
Ïåðåìèñüêèé â³ää³ë ÎÓÏ, Ïåðåìèøëü 2009, s. 131.
5 Archiwum Pañstwowe w Przemylu (APP), nr zespo³u 143 Kapitu³a Greckokatolicka
w Przemylu, sygn. 165: Inwentarz narzêdzi, pism i innych sprzêtów drukarni biskupiej przemyskiej przynale¿nych z koñcem roku 1840, s. 1.
6 J. Lewicki, Odpowied na zdanie o zaprowadzenie abecad³a polskiego polskiego do pimiennictwa ruskiego, Rozmaitoci pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej, 1834, nr 52,
wk³adka s. 14.
7 Ì. Âîçíÿê, Àâòîðñòâî àçáó÷íî¿ ñòàòò³ ç 1834 ð., Çàïèñêè Íàóêîâî Òîâàðèñòâà ³ìåí³
Ò. Øåâ÷åíêà, 1925, t. 136137, s. 109.
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reformy. Za porednictwem Rozmaitoci dotar³aby równie¿ ona do zainteresowanych t¹ kwesti¹ Polaków. Tezy £ewyækiego, które wysz³y w niewielkiej broszurce, mo¿na podzieliæ na historyczno-kulturowe i przede wszystkim jêzykowe.

Argumenty historyczno-kulturowe
Duchowny zwróci³ uwagê na bardzo d³ug¹ tradycjê historyczn¹ cyrylicy,
która zosta³a przecie¿ stworzona specjalnie dla S³owian. Zdaniem £ewyækiego
opracowa³ j¹ jeden z braci so³uñskich w. Cyryl (Konstanty Filozof). W tym
czasie by³o to powszechne przekonanie nie tylko wrod gminu i duchownych,
ale równie¿ uczonych slawistów. Tymczasem Polacy, zdaniem £ewyækiego,
po¿yczyli swój ³aciñski alfabet i musieli go dostosowaæ przez do³¹czenie znaków diakrytycznych, przez co dla parocha ze Szk³a nie u¿ywali ju¿ prawdziwego pisma Rzymian. Co wiêcej, pocz¹tkowo pisali i drukowali swoje ksi¹¿ki
nieczytelnymi czcionkami gotyckimi.
Jak podkreli³ £ewyækyj w swojej polemice, pismo cyrylickie by³o u¿ywane
na ziemiach ruskich od IX wieku a¿ to czasów obecnych. Przetrwa³o ono pomimo wprowadzenia w 1697 r. w Wielkim Ksiêstwie Litewskim jêzyka polskiego
jako urzêdowego. Cyrylicy u¿ywano w kancelarii ksi¹¿êcej, w korespondencji
szlachty i magnatów. Natomiast pierwsza ksi¹¿ka zosta³a wydrukowana cyrylic¹
w roku 1491 przez Szwajpolta Fiola (?1525/6) w Krakowie.
Duchowny ze Szk³a powo³uje siê równie¿ na powszechnie znane autorytety
zagranicznych slawistów, m.in. Czecha Josefa Dobrovskiego (17531829), który
mia³ stwierdziæ, ¿e litery cyrylickie najlepiej oddaj¹ dwiêki s³owiañskie. Co
wiêcej, w swoich pracach wybitny slawista wykorzystywa³ mieszany alfabet.
G³oski, które nie mo¿na by³o zapisaæ za pomoc¹ alfabetu ³aciñskiego, zapisywa³
cyrylic¹.
Dla £ewyækiego jako duchownego nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e to
cyrylic¹ zapisywano ksiêgi liturgiczne. By³ to wiêc jeden z elementów obrz¹dku
greckokatolickiego  czynnika, który wyznacza³ ówczenie identyfikacjê narodow¹.
Polemista powtarza argument Denysa Zubryækiego, ¿e ksi¹¿ki drukowane
alfabetem ³aciñskim pojawia³y siê ju¿ wczeniej w wyniku polonizacyjnych zapêdów w³adzy po przyjêciu unii brzeskiej oraz z powodu braku funduszy na
zakup bardzo drogich czcionek przez drukarnie:
Typografije nie posiadaj¹c drogich druków ruskich, a chc¹c zaopatrzyæ w towar
wa³êsaj¹cych siê po odpustach kramarzy, robi³y takowe nak³ady, towar pop³aca³,
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gawied pobona lecz ruskiego pimiennictwa niewiadoma skwapliwie kupowa³a
nabo¿ne pieni i modlitwy ruskie.8

Nale¿y podkreliæ, ¿e dla niepotrafi¹cej czytaæ, g³êboko wierz¹cej ludnoci
wiejskiej samo posiadanie ksi¹¿ki ze wiêtym obrazkiem mia³o wielkie znaczenie. Z inwentarza drukarni biskupa greckokatolickiego w Przemylu wynika, ¿e
dysponowa³a ona czcionkami cyrylickimi ju¿ w grudniu 1832 r.9 Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e mog³a t³oczyæ ksi¹¿ki cyrylic¹ nawet rok wczeniej10. Ksi¹dz
£ewyækyj zadaje w swojej polemice pytanie, kto sfinansuje przedruk wszystkich
ruskich ksi¹¿ek na ³acinkê. Jeli ich siê nie przedrukuje, to wraz z zanikaniem
umiejêtnoci czytania cyrylicy Rusini bêd¹ traciæ kontakt ze swoj¹ przesz³oci¹.
Duchowny ze Szk³a chwali intencje pomys³odawcy latynizacji, ks. Josyfa
£ozynkiego, zwi¹zane z chêci¹ rozs³awienia dzie³ ruskojêzycznych w Europie.
Niemniej jednak projekt zwiêkszenia dostêpnoci literatury przez przyswojenie
cudzego alfabetu ocenia jako utopijny. Jak zauwa¿a, w Europie istniej¹ ró¿ne
jêzyki i ka¿dy ma swoj¹ ortografiê. Na przyk³ad Niemcy czytaj¹ z jak [c]. Nawet
S³owianie Zachodni, tj. Czesi i Polacy, nie maj¹ takich samych liter na te same
dwiêku, jak na przyk³ad [¿].
[Czy¿] Niemcy przez u¿ywanie druku szwabachskiego i przez swój ró¿ny od ³aciñskiego [sic!] skoropis [...] zamknêli siê w skorupie? I przeciwnie, czyli¿ wiêcej
czytaj¹ dzie³a wêgierskie, czeskie, polskie, illiryjskie, s³oweñskie, [c]horwackie,
dla tego, ¿e narody te pisz¹ ³aciñskiemi g³oskami? I czy¿ Serbowie bêd¹c podzieleni na ró¿ne partie [...] mog¹ mieæ nadziejê na posiadanie literatury? Podobnie¿,
czyli iêzyk Wo³ochów [tj. Rumunów] sta³ siê ju¿ literackim z powodu, ¿e od
nieiakiego czasu, zamiast cyryliki zaczêli u¿ywaæ ³aciñskich druków?11

W wymienionym wy¿ej spisie warto zwróciæ uwagê, na Rumunów. Duchowni greckokatoliccy z tzw. Szko³y Siedmiogrodzkiej (rum. ªcoala Ardeleanã), uznaj¹c, ¿e jêzyk rumuñski jest jednym ze spadkobierców ³aciny, zdecydowali siê zmieniæ alfabet cyrylicki na zmodyfikowan¹ ³acinkê.
Jak uwa¿a £ewyækyj, to nie zmiana alfabetu, ale wybitne dzie³a i ich dobre
przek³ady na inne jêzyki rozs³awi¹ Rusinów w Europie. Istotne jest, ¿e duchowny
8
9

J. Lewicki, Odpowied na zdanie..., s. 1.
APP, nr zespo³u 143 Kapitu³a Greckokatolicka w Przemylu, sygn. 382: Drukarnia biskupa: spis rzeczy drukarni inwentarza 18301856, s. 6.
10 A. Siciak, Druki przemyskie 17541939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, wêgierskich, francuskich oraz ¿ydowskich i ukraiñskich wydanych alfabetem ³aciñskim, Po³udniowoWschodni Instytut Naukowy, Przemyl 2002, s. 25.
11 J. Lewicki, Odpowied na zdanie..., s. 1.
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dostrzeg³, i¿ nowy alfabet mo¿e doprowadziæ do roz³amów w spo³ecznoci Rusinów galicyjskich, co uniemo¿liwi³oby przeciwstawienie siê dominuj¹cej pozycji
Polaków.

Argumenty jêzykowe
Najwiêcej uwagi ksi¹dz £ewyækyj powiêci³ krytyce zastosowanych uproszczeñ w ortografii, zw³aszcza ¿e uwa¿a³, i¿ jêzyk ksi¹g cerkiewnych to prawdziwy jêzyk ruski sprzed wieków. W takim duchu by³a równie¿ napisana jego
gramatyka. Rozbie¿noci miêdzy ¿yw¹ mow¹ ludu a jêzykiem tekstów wyjania³
nastêpuj¹co:
[...] lecz ci Grammatycy, postawiwszy prawid³o [...] za nadto surowo trzymali siê
onego¿, lud za pospolity nieznaj¹cy pisma, niezwa¿a³ na to, tylko mówi³ wed³ug
zwyczajnéj jednéj formy i tych przypadkach, do czego przyczyni³y siê niektóre
zestarza³e formy przy s³owie (verbum) i z t¹d teraz wydaj¹ siê te Grammatyki
staroruskie, nie ruskiemi.12

Najwiêksz¹ zalet¹ cyrylicy, zdaniem parocha ze Szk³a, by³a mo¿liwoæ oddania za jej pomoc¹ wszystkich g³osek jêzyka ruskiego. Na zarzuty podniesione
przez £ozynkiego, ¿e niektóre dwiêki, jak na przyk³ad [z] s¹ przedstawiane za
pomoc¹ wiêcej ni¿ jednej litery, £ewyækyj odpowiada³, ¿e nale¿y je w takim
razie wymawiaæ ró¿nie.
Przeciwnik polskiego abecad³a podkreli³ równie¿, ¿e adoptowanie ³acinki
i wprowadzenie zasady jeden dwiêk  jedna litera wywo³a eksplozjê homonimów (çàáèëà [zaby³a]  zabi³a, çàáûëà [zaby³a]  zapomnia³a), której przy
dotychczasowym alfabecie mo¿na unikn¹æ. Nie przekonuje £ewyækiego czêciowe panaceum na tê przypad³oæ abecad³a w postaci oznaczania akcentów poziom¹ kresk¹ (tzw. makronem). Jego zdaniem dodatkowo to skomplikuje ortografiê.
£ewyækyj zgadza³ siê z £ozynkim, ¿e przedstawienie sylaby [jo] na pimie
jest problematyczne. Proponowa³ po¿yczyæ z jêzyka rosyjskiego literê ¸ dla oznaczenia tej sylaby w jêzyku Rusinów, a nawet nie wyklucza³ zastosowania metody
Vuka Karadicia przez wprowadzenie ³aciñskiej litery j i pisanie jej przed o.
Podobny problem dotyczy³ sposobu zapisywania sylaby [je] na pocz¹tku wyrazów.
Rozwi¹zanie proponowane przez Serba, czyli je pojawi³o siê w tytule panegirycznego utworu £ewyækiego Ñòèõ âî ÷åñòü Jåãî Ïðåîñâÿùåíñòâó Êèð Éîàíó
12

Ibidem.
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Ñí³ãóðñêîìó z 1837 r.13 Prawdopodobnie £ewyækyj porzuci³ ostatecznie serbsk¹
innowacjê, poniewa¿ w wydanych w Przemylu przek³adach utworów Friedricha
Schillera (17591805) Áîðüáà ñî ñìîêîì ³ Ïîðóêà (1842), Íóðîê àáî âîäîëaç
(1844) oraz swojej Àçáóö³ äëÿ íàéìåíøèõ ä³òåé (1843) u¿ywa³ ju¿ tylko ¸.

Stosunek do gra¿danki i kodyfikacji fonetycznej

)

Swój pogl¹d na reformê jêzyka ruskiego, zgodnie z zasad¹ Karadicia pii
kao to govori, a èitaj kao to je napisano (pisz tak, jak mówisz, czytaj tak, jak
jest napisane), Josyf £ewyækyj sformu³owa³ w broszurce Listy tycz¹ce siê pismiennictwa ruskjego w Galicji, wydanej w 1843 r. w Przemylu nak³adem
drukarni biskupiej. Praca ta stanowi bardzo krytyczn¹ recenzjê zbiorku Rusa³ka
Dniestrowa autorstwa grupy literackiej Ruska Trójca.
Gra¿dankê, czyli wprowadzone w Rosji przez Piotra I wieckie pismo obywatelskie, £ewyækyj nazywa w dwóch miejscach czcionk¹ nowego r¿niêcia
(tj. kroju)14. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e okrela gra¿dankê w³anie jako now¹
czcionkê, a nie oddzielny rodzaj pisma. Jeszcze parê lat wczeniej pisa³ przecie¿, ¿e Niemcy, którzy u¿ywaj¹ szwabachy, a nie antykwy, nie pisz¹ alfabetem
³aciñskim. Co prawda, gdy twierdzi³, i¿ najpierwsze co wpada i razi oko ruskie
sw¹ dzikoci¹, jest pisownia15, mia³ raczej na myli now¹ ortografiê, która
posz³a w kierunku kodyfikacji fonetycznej opartej na ¿ywym jêzyku ludu. Jak
ju¿ wspomniano, £ewyækyj by³ zwolennikiem kodyfikacji etymologicznej.
Duchowny ze Szk³a wyst¹pi³ równie¿ przeciwko zastosowanej w Rusa³ce
Dniestrowej literze ¢. By³a ona ju¿ wykorzystywana wczeniej przez Francyska
Skarynê (1486?1540?) w 1518 r., ale dla £ewyækiego ponowne jej wprowadzenie by³o pomys³em chybionym. Jego zdaniem powinna to byæ litera ë. Uzasadnia³ to tym, ¿e chocia¿ Rusini wymawiaj¹ [u] niezg³oskotwórcze na koñcu sylaby, np. w czasie przesz³ym w rodzaju mêskim, to w odmianie czêciej pojawia
siê ë. Ponadto sugerowa³, ¿eby przyjrzeæ siê Polakom, którzy dla Mazurów (tj.
rzymskokatolickich ch³opów w Galicji), nieumiej¹cych poprawnie wymówiæ
polskiego [³], nie zmienili specjalnie swojej ortografii.
Wykrelenie z ruskiej azbuki û na oznaczenie dwiêku [y] zgodnie z propozycjami Vuka Karadicia (17871864) jest dla £ewyækiego skandalem. Krytykuje on autorów Rusa³ki Dniestrowej za importowanie cudzoziemczyzny z jêzyka,
13
14
15

Zob. Â. Ïèëèïîâè÷, op. cit., s. 50.
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którego, jak widaæ, dobrze nie znaj¹. Dla samog³oski [i] w sylabach zamkniêtych
zamiast ¿ lepiej, zdaniem £ewyækiego, wrowadziæ ö, poniewa¿ w³anie o pojawia siê po otwarciu sylaby. Tutaj ponownie wspiera siê autorytetem zagranicznym, tym razem Mychaj³a Maksymowycza (18041873), który sam stosowa³
takie oznaczenia. Jak twierdzi³ £ewyækyj, by³ on w posiadaniu rêkopisu napisanego w Supralu w XV lub XVI wieku, w którym równie¿ tak oznaczano [i]
w zamkniêtych sylabach. £ewyækyj zastosowa³ je w swoim pierwszym przek³adzie Åðëüêºí¿´ú-Áîãèíÿ (1838) Johanna W. Goethego (17491832) oraz Çâöíú
(1839) Schillera, które wydrukowano w typografii w³adyczej w Przemylu.
Nie do przyjêcia dla autora Listów by³a równie¿ propozycja, aby miêkkie
spó³g³oski oznaczaæ znakiem miêkkim, a twarde pozostawiaæ bez dodatkowych
oznaczeñ  innymi s³owy usun¹æ twardy znak, tak jak uczyni³ to Vuk Karad¿iæ:
[Autorzy Rusa³ki...] opuszczaj¹c wszêdzie na koñcu literê ú [jer twardy], do któréj
oko ruskie od wieków nawyk³o, a to dla oszczêdzenia papieru wed³ug zasady
J. Dobrowskiego lecz druk Rusa³ki nie bardzo zbijany, wiersze wiele zostawiaj¹
miejsca, a strofy szeroko porosk³adane.16

Zdaniem £ewyækiego litera ze znakiem miêkkim, ze znakiem twardym i bez
¿adnego z nich powinna byæ odczytywana na trzy ró¿ne sposoby. Z krytyk¹
spotka³a siê po¿yczona z jêzyka serbskiego litery u,::
Wprowadzaj¹ literê now¹ u,: (d¿e), bo alfabet ruski bardzo krótki, któr¹ to ze serbskiego wywodz¹ jêzyka, a któréj alfabet ruski nie potrzebowa³ i nie potrzebuje [...]
któ¿ j¹ z Rusinów ucz¹c siê ze zwyczajnego Bukwara zna? [...] nie pomna¿aæ liter
bez potrzeby, a to tylko dla s³awy Wukowej.17

Sam £ewyækyj by³ zdania, ¿e zarówno w jêzyku polskim jak i ruskim
dwiêk äæ powinien byæ wymawiana oddzielnie. St¹d dwie litery d i ¿ s¹ jak
najbardziej na miejscu. Niemniej jednak zaproponowa³ jako wariant symbol
z miniaturowej litery ä, pod któr¹ stawia³ literê æ. Pojawi³a siê ona miêdzy
innymi w przek³adzie Schillera Áîðüáà ñî ñìîêîì ³ Ïîðóêà. Na stronie 10
w s³owie âèäæó, jednak ju¿ na stronie 9 to samo s³owo by³o zapisane przez dwie
litery stoj¹ce obok siebie: âèäæó18. Ciekawe, ¿e litery tej w ogóle nie by³o
w wydanym rok póniej elementarzu Àçáóêà ðóñêàÿ äëÿ íàéìåíøèõ ä³òåé
ïî÷èíàþùèõ õîäèòè äî øêîëè.
16
17
18

Ibidem, s. 13.
Ibidem.
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Zaskakuje, ¿e pomimo generalnej krytyki za³o¿eñ reformy ortograficznej
jêzyka serbskiego, £ewyækyj oczekiwa³, ¿e Ruska Trójca wprowadzi litery 
i  na wzór serbski:
Dodaæ nale¿y, dlaczego Autorowie Rusa³ki przyj¹wszy tyle niedorzecznoci z jêzyka serbskiego, nie przyjêli form liter ëü, íü na sposób serbskiego ,  co w³anie
by³o do rzeczy, bo sk³ad ten nie jest przeciwny duchowi ruskiemu.19

Istotnym argumentem, podniesionym na korzyæ kodyfikacji etymologicznej
i konserwatywnego trzymania siê jêzyka cerkiewnego, by³o twierdzenie, ¿e jest
on jednak wspólny dla wszystkich greckokatolickich Rusinów i przez to niweluje ró¿nice miêdzy dialektami.
£ewyækyj wspomina tylko jednym zdaniem, ¿e Rusa³ka Dniestrowa zawiera
recenzjê Ruskiego Wesila wydanego po rusku ³acink¹ przez jego oponenta Josyfa £ozynkiego i ¿e autorzy Rusa³ki Dniestrowej równie¿ krytykuj¹ zastosowanie ³acinki.
Na koñcu Listów tycz¹cych siê pimiennictwa Ruskiego w Galicji Josyf
£ewyækyj daje popis swojej lojalnoci dla cenzury, która wstrzyma³a dystrybucjê dzie³a Ruskiej Trójcy:
Dziêki wiêc niech bêd¹ Rz¹dowi, który nie tylko stosunki poletyczne [sic!], lecz
i na niepotrzebne nowoci baczne ma oko, i Rusa³ce Dniestrowej rozszerzéæ siê
w téj formie, w jakiéj z r¹k triumviratu wysz³a, nie pozwoli³.20

Zakoñczenie
W wojnie abecad³owej w Galicji Josyf £ewyækyj sta³ na konserwatywnym stanowisku zachowania cyrylicy za wszelk¹ cenê. Jego zdaniem lepiej,
¿eby literatura ruskojêzyczna nie by³a drukowana w ogóle, ni¿ jeli mia³aby
wychodziæ czcionk¹ ³aciñsk¹. Na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ, ¿e jego
sceptycyzm wyrz¹dza³ ruskiemu ruchowi narodowemu w Galicji wiêcej szkody
ni¿ po¿ytku. Czcionki cyrylickie by³y rzeczywicie bardzo drogie, co ogranicza³o mo¿liwoci i tak nielicznych drukarni. Kodyfikacja etymologiczna forsowana
przez £ewyækiego sprawia³a, ¿e jêzyk ruski by³ o wiele trudniejszy do nauki
czytania i pisania, co hamowa³o zwalczanie analfabetyzmu na wsi. Cyrylica
19
20
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spowolnia³a rozwój jêzyka, poniewa¿ literaci nieustannie stawali przed dylematem, czy zapisaæ rodzime s³owo w zniekszta³conej postaci, wykorzystuj¹c ortografiê jêzyka cerkiewnos³owiañskiego, czy te¿ bezporednio stosowaæ zapo¿yczenia z tego jêzyka.
Z drugiej strony £ewyækyj s³usznie zauwa¿y³, ¿e przyjêcie polskiego abecad³a nie rozpowszechni literatury ruskiej w Europie. Co wiêcej, zastosowanie
polskiego abecad³a ukaza³oby, jak bardzo oba jêzyki w Galicji s¹ do siebie
podobne. Da³oby to konserwatywnym Polakom dodatkowych argumentów do
twierdzenia, ¿e jêzyk ruski to tylko jedna z gwar jêzyka polskiego. W tej sytuacji utrzymanie cyrylicy  symbolu takiego samego jak trójramienne krzy¿e,
wieñcz¹ce wie¿e cerkwi, czy juliañski kalendarz liturgiczny  by³o wyrazem
ostentacyjnego zamanifestowania odrêbnoci kulturowej etnosu zagro¿onego
kulturow¹ i jêzykow¹ asymilacj¹.
Ðåçþìå
Ïîçèöèÿ îòöà Èîñèôà Ëåâèöêîãî (18011860) â àçáó÷íîé âîéíå ðóñêîãî (óêðàèíñêîãî)
ÿçûêà â Ãàëèöèè â 3040-õ ãîäû Õ²Õ âåêà
Â 30-å ãîäû 19-ãî âåêà ðóñêîå (óêðàèíñêîå) íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå â ãàáñáóðñêîé
Ãàëèöèè âîëíîâàëà äèëåììà òàê íàçûâàåìîé àçáó÷íîé âîéíó. Ñïîð ìåæäó íàöèîíàëüíûìè
äåÿòåëÿìè áûë ïîðîæä¸í ïðåäëîæåíèåì çàìåíèòü êèðèëëèöó íà ëàòèíñêèé àëôàâèò
çàèìñòâîâàííûé èç ïîëüñêîãî ÿçûêà. Â äàííîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû àðãóìåíòû
ãðåêîêàòîëè÷åñêîãî ñâÿùåííèêà Éîñèôà Ëåâèöêîãî, êîòîðûé áûë ñàìûì âëèÿòåëüíûì
êðèòèêîì èäåè ëàòèíèçàöèè. Îí îïóáëèêîâàë ñâîè èäåè â íåáîëüøîé áðîøþðå, êîòîðaÿ
áûëa ðàñïðîñòðàíåía âìåñòå ñ ïîëüñêèì åæåíåäåëüíèêîì Rozmaitoci. Ëåâèöêèé îáðàòèë
âíèìàíèå íà èñòîðèþ êèðèëëèöû è å¸ óíèêàëüíîñòü. Áîëåå òîãî, îí óòâåðæäàë, ÷òî íîâûé
àëôàâèò íå ñäåëàåò ðóñêóþ (óêðàèíñêóþ) ëèòåðàòóðó áîëåå åâðîïåéñêîé è òîëüêî äàñò
ïîëÿêàì åù¸ îäèí ïîâîä ñ÷èòàòü ðóñêèé (óêðàèíñêèé) ÿçûê ãîâîðîì ïîëüñêîãî ÿçûêà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ëåâèöêèé íå ïðèçíàâàë èñïîëüçîâàíèå ãðàæäàíêè Ðóññêîé Òðîèöåé
è êðèòèêîâàë íîâóþ îðôîãðàôèþ, êîòîðàÿ áûëà îñíîâàíà íà ôîíåòè÷åñêèì ïðèíöèïå
êîäèôèêàöèè.

Summary
Position of father Josyf Levytskyi (18071860) in the alphabet war of Ruthenian (Ukrainian)
language in Austrian Galicia in 30s and 40s of 19th century
In the 30s of 19th century the Ruthenian (Ukrainian) national movement in the Austrian
Galicia was dominated by the dilemma of so called azbuchna vijna (Ukrainian alphabet war).
The dispute among the national activists was about the change the Cyrillic script to the Latin
alphabet adopted from Polish language. This paper presents the arguments of Greek-Catholic
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father Josyph Levytskyi, who was the most influential critic of the idea of latinization. He published his ideas in a small booklet that was distributed together with the Polish weekly Rozmaitoci. Levytskyi stressed on long history of the Cyrillic alphabet and its uniqueness. Moreover, he
claimed that new alphabet will not make Ruthenian literature more European and will only give
the Poles another reason to call Ruthenian language a variety of Polish. On the other hand,
Levytskyi did not appraised very much the usage of grazhdanka by the Rus Trinity and criticised the new orthography, which was based on phonetic principle.
Key words: Latin, Cyrillic, Ukrainian, alphabet war, Levytskyi.
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Ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì
â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ
Ôðàçåîëîã³ÿ  öå ïîð³âíÿíî ìîëîäà ë³íãâ³ñòè÷íà äèñöèïë³íà, ùî
âèíèêëà ò³ëüêè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ íàëåæèòü äî òèõ ãàëóçåé ñó÷àñíî¿
ë³íãâ³ñòèêè, ùî ïðèâåðòàþòü óâàãó øèðîêèõ ê³ë äîñë³äíèê³â: íå ò³ëüêè
ìîâîçíàâö³â, àëå òàêîæ ³ñòîðèê³â, åòíîãðàô³â òà ô³ëîñîô³â. ²äåþ ïðî
íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñàìîñò³éíî¿ ãàëóç³ ìîâîçíàâñòâà  ôðàçåîëîã³¿  îáãðóíòóâàâ â÷åíèé ªâãåí³é Ïîë³âàíîâ. Â³í ââàæàâ, ùî öåé
ðîçä³ë çàéìàòèìå ó ìàéáóòíüîìó äóæå âàæëèâó ïîçèö³þ ó ë³íãâ³ñòèö³1.
Õî÷à çà ÷àñ ÕÕ ñòîë³òòÿ íàïèñàíî ÷èìàëî íàóêîâèõ ïðàöü, ùî ïðèñâÿ÷åí³
ì³æ ³íøèì äîñë³äæåííþ ïîõîäæåííÿ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü, âèâ÷åííþ
¿õ êëàñèô³êàö³¿, ïèòàííþ ñåìàíòèêè êîìïîíåíò³â ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü,
åêâ³âàëåíòíîñò³, ïðîáëåì³ ñèñòåìíèõ â³äíîøåíü ó ôðàçåîëîã³¿, çîêðåìà,
âàð³àíòíîñò³ òà ñèíîí³ì³¿, çäàºòüñÿ, ùî îñíîâí³ ïîíÿòòÿ, îáñÿã ïðîáëåìàòèêè òà îáºêò âèâ÷åííÿ ôðàçåîëîã³¿ ùå îñòàòî÷íî íå âèçíà÷åí³.
Ö³ííèé âíåñîê ó ë³íãâ³ñòèêó çðîáèëè ÿê äîñë³äíèêè ïîëüñüêî¿, òàê
³ óêðà¿íñüêî¿ ôðàçåîëîã³÷íî¿ íàóêè, ì³æ ³íøèì ïîëüñüê³ ìîâîçíàâö³:
Ñòàí³ñëàâ Ñêîðóïêà, Àííà Ïàéäç³íñüêà, Àíäæåé Ëåâèöüêèé, Ãàë³íà Êóðêîâñüêà, Ñòàí³ñëàâ Áîìáà; òà óêðà¿íñüê³ ìîâîçíàâö³: Â³êòîð Âèíîãðàäîâ, Ôåä³ð
Ìåäâåäºâ, Âàëåð³é Ìîê³ºíêî, Ëàðèñà Ñêðèïíèê, Â³êòîð Óæ÷åíêî, Îëåêñàíäð Þð÷åíêî, Ëåîí³ä Áóëàõîâñüêèé. Âñ³ âîíè ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ çâåðòàëèñÿ äî îñíîâíèõ ïèòàíü ö³º¿ ãàëóç³ ìîâîçíàâñòâà. ¯õí³ òåîðåòè÷í³ òà
ïðàêòè÷í³ ðîçðîáêè ìàëè âåëèêèé âïëèâ íà ðîçâèòîê íå ëèøå ïîëüñüêî¿ òà
óêðà¿íñüêî¿, à é ñëîâÿíñüêî¿ ôðàçåîëîã³÷íî¿ íàóêè2.
Îáºêòîì äîñë³äæåííÿ ó ïðîïîíîâàí³é ñòàòò³ ñòàëè ñåìàíòè÷í³ îñîáëèâîñò³ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà
ïîëüñüê³é ìîâàõ. Ìàòåð³àëîì äîñë³äæåííÿ ïîñëóæèëè áàçîâ³ ôðàçåîëî1
2

Ë. Ã. Ñêðèïíèê, Ôðàçåîëîã³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, Êè¿â 1973, ñ. 6.
Ã. Êðàé÷èíñüêà, Ðîçâèòîê ôðàçåîëîã³÷íî¿ íàóêè ó Ïîëüù³, Ïðîáëåìè ñëîâÿíîçíàâñòâà 2005, Âèï. 55, c. 164180.
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ã³çìè, çàô³êñîâàí³ ó Ôðàçåîëîã³÷íîìó ñëîâíèêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè3 òà ó ôðàçåîëîã³÷íèõ ñëîâíèêàõ ïîëüñüêî¿ ìîâè4, ÿê³ ó ñâîºìó ëåêñè÷íîìó ñêëàä³ ìàþòü
÷èñë³âíèê ïåðøîãî äåñÿòêà, òîáòî: óêð. îäèí, äâà, òðè, ÷îòèðè, ïÿòü,
ø³ñòü, ñ³ì, â³ñ³ì, äåâÿòü, äåñÿòü // ïîëü. jeden, dwa, trzy, cztery, piêæ, szeæ,
siedem, osiem, dziewiêæ, dziesiêæ.
Ìåòîþ êîíòðàñòèâíîãî àíàë³çó ñåìàíòèêè öüîãî ôðàçåîëîã³÷íîãî
ìàòåð³àëó º: 1) âèçíà÷èòè ñåìàíòè÷í³ îñîáëèâîñò³ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü
ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ;
2) âèä³ëèòè åêâ³âàëåíòè ïîëüñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ ôðàçåîëîã³çì³â
ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì; 3) ïðîàíàë³çóâàòè îñíîâí³ ñèñòåìí³ â³äíîøåííÿ
ì³æ ôðàçåîëîã³÷íèìè îäèíèöÿìè; 4) âèÿâèòè â³äì³íí³ òà ñï³ëüí³ ðèñè, ùî
âèñâ³òëþþòüñÿ ó ÷èñë³âíèêîâ³é ôðàçåîëîã³¿ îáîõ àíàë³çîâàíèõ ìîâ.

Ñåìàíòèêà ôðàçåîëîã³çì³â ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì
Ïðîáëåìà ôðàçåîëîã³÷íî¿ ñåìàíòèêè âèíèêëà ðàçîì ç³ ñòàíîâëåííÿì
íàóêè ïðî ôðàçåîëîã³þ. Âèçíà÷åííÿ ñåìàíòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü áóäü-ÿêèõ ìîâ, íàâ³òü äóæå áëèçüêèõ çà ïîõîäæåííÿì,
äàº ï³äñòàâè ñòâåðäèòè, ùî êîìïîíåíòíèé ñêëàä ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü
ó öèõ àíàë³çîâàíèõ ìîâàõ ÷àñòî ìàº çíà÷í³ â³äì³ííîñò³. Îñê³ëüêè
ôðàçåîëîã³ÿ â³äîáðàæàº íàö³îíàëüíó ñïåöèô³êó, ñïîñ³á æèòòÿ, õàðàêòåð
íàðîäó, éîãî ³ñòîð³þ, òðàäèö³¿ òà çâè÷à¿, ùî çàô³êñîâàí³ âëàñíå ó ëåêñè÷íîìó êîìïîíåíò³ ôðàçåîëîã³çì³â, îñò³ëüêè äëÿ îäí³º¿ ìîâè õàðàêòåðèíà
âèñîêà ôðàçåîëîã³÷íà àêòèâí³ñòü ïåâíîãî êîìïîíåíòà, íàòîì³ñòü â ³íø³é
ìîâ³ ôðàçåîëîã³çì³â ç öèì êîìïîíåíòîì ìîæå áóòè äóæå ìàëî.
Íàøå äîñë³äæåííÿ ïðèñâÿ÷åíå óêðà¿íñüêèì òà ïîëüñüêèì ôðàçåîëîã³çìàì ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì, ÿêèé ÿâëÿºòüñÿ îäíèì
³ç íàéïîøèðåí³øèõ â îáîõ àíàë³çîâàíèõ ìîâàõ (íàì âäàëîñÿ âèä³ëèòè
148 ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ òà 97 ó ïîëüñüê³é ìîâ³).
×èñë³âíèêè ãðàþòü äóæå âàæëèâó ðîëü ó ôðàçåîëîã³¿ óêðà¿íñüêî¿ òà
ïîëüñüêî¿ ìîâ. ¯õ çàñòîñóâàííÿ ó öèõ çâîðîòàõ âåëèêîþ ì³ðîþ ïîâÿçàíå
ç ÷èñëîâîþ ñèìâîë³êîþ ³ ìàã³ºþ, ÿêó ñëîâÿíè ïðèä³ëÿëè ÷èñëàì. Îòæå,
÷èñëî ó ôðàçåîëîã³çìàõ ÿâëÿºòüñÿ ñèìâîëîì. ×èñëîâà ñèìâîë³êà, ïîâÿçàíà
3
4

Â. Ì. Á³ëîíîæåíêî (ðåä.), Ôðàçåîëîã³÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ó 2 êí., Êè¿â 1999.
S. Skorupka (red.), S³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego, Warszawa 1987; S. B¹ba,
J. Liberek, S³ownik frazeologiczny wspó³czesnej polszczyzny, Warszawa 2001; A. K³osiñska,
E. Sobol, A. Stankiewicz, Wielki s³ownik frazeologiczny PWN z przys³owiami, Warszawa 2005.
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³ç ñòàðîäàâí³ìè â³ðóâàííÿìè â ìàã³÷íó ïðèðîäó ÷èñëà. Ïðàêòè÷íî ó âñ³õ
êóëüòóðàõ ³ ðåë³ã³ÿõ ñâ³òó ÷èñëà ìàëè ñàêðàëüíå çíà÷åííÿ, âèðàæàëè íå
ëèøå ê³ëüê³ñòü, à é ð³çí³ ³äå¿  ñèëè5. Öüîìó ñïðèÿëî ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêå â÷åííÿ ï³ôàãîð³éö³â. ¯õí³ì ãîëîâíèì ïîñòóëàòîì áóëà òåîð³ÿ ÷èñëà,
ÿê îñíîâíîãî ïðèíöèïó âñüîãî ³ñíóþ÷îãî. Âîíè òàêîæ ðîçãëÿäàëè ÷èñëà ÿê
ñèìâîë, ùî âèðàæàº ïåâí³ ³äå¿ é åòàïè ñòàíîâëåííÿ Âñåñâ³òó6.
Ïðîàíàë³çóéìî äåòàëüí³øå, ÿêå çíà÷åííÿ ìàº ÷èñëîâèé êîìïîíåíò
ó ñêëàä³ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿ ìîâ.
Ïðîïîíóºìî òàêó ñèñòåìó êëàñèô³êàö³¿.
Ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñë³âíèêîì îäèí // jeden, ïîçíà÷àþòü: ëþäåé áåç
áàòüê³â, áåçð³äíèõ, ÿê³ æèâóòü îäèíàêîì, áåç í³êîãî, ñàìîòîþ: îäèí ÿê
ïàëåöü // sam jak palec; îäíàêîâèõ ëþäåé, ñõîæèõ ì³æ ñîáîþ õàðàêòåðîì,
ïîãëÿäîì, ïîâåä³íêîþ, ñïîñîáîì æèòòÿ: ç îäíîãî ò³ñòà // z jednej gliny
ulepieni; îäèí îäíîãî âàðòèé // jeden drugiego wart, â îäèí ãîëîñ // mówiæ
jednym g³osem; ñï³ëüí³ ñïðàâè òà äîñâ³ä: íå îäèí ïóä ñ³ë³ ç¿ñòè // zjeæ
razem nie jedn¹ beczkê soli, â îäí³é êîìàíä³ ãðàòè // graæ do jednej bramki.
²íø³ âèñòóïàþòü ó çíà÷åíí³: ìèòòþ, ïðîòÿãîì äóæå êîðîòêîãî ÷àñó,
ìîìåíòàëüíî: â îäèí ìèã îêà // w mgnieniu oka; îäíàêîâî, ïîä³áíèì ÷èíîì:
ì³ðÿòè îäí³ºþ ì³ðêîþ // mierzyæ jedn¹ miark¹, íà îäèí êîïèë // na jedno
kopyto; ðîáèòè ùîñü øâèäêî, áåçïåðåðâíî, â³äðàçó: çà îäíèì çàõîäîì // za
jednym zachodem; â îäíó ìèòü // w jednej chwili.
Ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñë³âíèêîì äâà // dwa, â îñíîâíîìó, âèñòóïàþòü
ó çíà÷åíí³: ñëóæèòè îäíî÷àñíî äâîì ïðîòèëåæíèì ñòðîíàì, ï³äòðèìóâàòè
ïðîòèëåæí³ ïîãëÿäè, ðîáèòè ùîñü ó äâîõ íàïðÿìêàõ îäíî÷àñíî òà
íàìàãàòèñÿ çäîáóòè óñï³õ ó äâîõ ð³çíèõ ñïðàâàõ: íà äâà ôðîíòè // dzia³aæ na
dwa fronty, ñèä³òè íà äâîõ ñò³ëüöÿõ // siedzieæ na dwóch sto³kach, ãàíÿòè çà
äâîìà çàéöÿìè // trzymaæ dwie sroki za ogon.
Êð³ì òîãî, ç-ïîì³æ ãîëîâíèõ çíà÷åíü ÷èñë³âíèê³â ó ñêëàä³ ôðàçåîëîã³çì³â ñë³ä âèä³ëèòè âèïàäêè, êîëè ÷èñëî ïîçíà÷àº:
1) ñóìó âñ³õ ÷àñòèí, ÿê³ ñêëàäàþòü ö³ë³ñí³ñòü: â ÷îòèðüîõ ñò³íàõ //
w czterech cianach, ÿê äâ³÷³ ïî äâà // jak dwa razy dwa cztery; â ÷îòèðè îêà //
w cztery oczy; íà âñ³ ÷îòèðè ñòîðîíè // na wszystkie cztery strony;
2) ïðîöåñ ïîâòîðþâàííÿ ä³¿: ïÿòü ðàç³â ïîâòîðþâàòè // powtarzaæ dziesiêæ razy;
5 Î. ². Ïîòàïåíêî, Ì. Ê. Äìèòðåíêî, Ã. ². Ïîòàïåíêî, Ñëîâíèê ñèìâîë³â, Êè¿â 1997, ãàñëî
÷èñëîâà ñèìâîë³êà, ñ. 576.
6 Ò. Á. Ëóê³íîâà, Êàòåãîð³ÿ ê³ëüêîñò³ ÿê åëåìåíò äóõîâíî¿ êóëüòóðè äàâí³õ ñëîâÿí,
[â:] Ñëîâÿíñüêå ìîâîçíàâñòâî, Êè¿â 1993, ñ. 2324; äèâ. òàêîæ: Ò. Á. Ëóê³íîâà, ×èñë³âíèêè
â ñëîâÿíñüêèõ ìîâàõ, Êè¿â 2000.
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3) óìîâíó ìàëó âàðò³ñòü: ó äâîõ ñëîâàõ // w dwóch s³owach (ñêàçàòè äóæå
êîðîòêî); òðè ÷èñíèö³ äî ñìåðò³ // trzy æwierci do mierci (äóæå ìàëî ÷àñó);
õî÷ ïî òðè çà öèáóëþ // nie wart trzech groszy (äóæå äåøåâèé);
4) óìîâíó âåëèêó âàðò³ñòü: çà ñ³ì çåìåëü // za siedmioma rzekami (äóæå
äàëåêî); äåñÿòà âîäà ïî êèñåë³ // dziesi¹ta woda po kisielu (äàëåêà ðîäèíà).

Åêâ³âàëåíòè ôðàçåîëîã³çì³â ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì
Ïðè äîñë³äæåíí³ ïîëüñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ôðàçåîëîã³¿ ç ÷èñë³âíèêàìè
íàì íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà ïèòàííÿ ôðàçåîëîã³÷íî¿ åêâ³âàëåíòíîñò³.
Çàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ó ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöÿõ ïðåäñòàâëåíà
íàö³îíàëüíà ñïåöèô³êà òà êîëîðèò, âîíè ìîæóòü ìàòè íàö³îíàëüíèé àáî
³íòåðíàö³îíàëüíèé õàðàêòåð. Îòæå, âñ³ ôðàçåîëîã³çìè ìîæíà ïîä³ëèòè íà
òàê³, ùî ìàþòü ñâî¿ åêâ³âàëåíòè â ³íøèõ ìîâàõ òà áåçåêâ³âàëåíòí³, çì³ñò
ÿêèõ íå ç³ñòàâëÿºòüñÿ ç áóäü-ÿêîþ ³íøîìîâíîþ ôðàçåîëîã³÷íîþ îäèíèöåþ.
Âñ³ ôðàçåîëîã³÷í³ åêâ³âàëåíòè, ÿê ïðàâèëî, ïîä³ëÿºìî íà ïîâí³ òà
íåïîâí³. Ïîâí³ åêâ³âàëåíòè ñï³âïàäàþòü çà ëåêñè÷íèì ñêëàäîì,
ãðàìàòè÷íîþ ñòðóêòóðîþ, çà çíà÷åííÿì, à òàêîæ çà îáðàçí³ñòþ òà ñòèë³ñòèêîþ7. Òàêèõ ôðàçåîëîã³÷íèõ â³äïîâ³äíèê³â íåáàãàòî. Âîíè ³íòåðíàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó. Â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ ïîâíèìè ôðàçåîëîã³÷íèìè åêâ³âàëåíòàìè ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì ìîæíà íàçâàòè ì³æ
³íøèì îäèíèö³: îäèí ÷îðò // jeden diabe³, îäèí á³ê ìåäàë³ // jedna strona
medalu, íà îäèí êîïèë // na jedno kopyto, ÿê äâ³ êðàïë³ âîäè // jak dwie krople
wody, ïÿòå ÷åðåç äåñÿòå // pi¹te przez dziesi¹te. Ïðè ç³ñòàâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿
òà ïîëüñüêî¿ ôðàçåîëîã³¿ âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ÷àñòèíà ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü
çáëèæàºòüñÿ àáî íàâ³òü íàêëàäàºòüñÿ îäíà íà îäíó âíàñë³äîê ñï³ëüíîãî
ïîõîäæåííÿ ³ áëèçüêî¿ ìîâíî¿ êàðòèíè ñâ³òó8. Äåÿê³ óêðà¿íñüê³ òà ïîëüñüê³
ôðàçåîëîã³çìè íàòîì³ñòü ïîâí³ñòþ ðîçõîäÿòüñÿ çà ñâîºþ ìîòèâàö³ºþ ³ íå
ìàþòü ñâî¿õ ³íøîìîâíèõ åêâ³âàëåíò³â: óêð. â³ä ãîðøêà òðè âåðøêà, ñ³ì
ì³øê³â ãðå÷àíî¿ âîâíè; pol. mieæ co w jednym palcu, stawiaæ wszystko na
jedn¹ kartê.

7 Ñ. Âèííè÷åíêî, Êîíîòàö³ÿ ÿê êîìïîíåíò çíà÷åííÿ: íà ìàòåð³àë³ óêðà¿íñüêèõ,
ïîëüñüêèõ òà àíãë³éñüêèõ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü ç êîìïîíåíòîì âîäà, Ïðîáëåìè
ñëîâÿíîçíàâñòâà 2005, Âèï. 55, ñ. 202.
8 Â. ². Êîíîíåíêî, ². Â. Êîíîíåíêî, Êîíòðàñòèâíà ãðàìàòèêà óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿
ìîâ, Êè¿â 2006, ñ. 138.
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Ôðàçåëîãî³çìè ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ, áåðó÷è äî óâàãè ïîíÿòòÿ, ÿê³ âîíè âèðàæàþòü, ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ïÿòü ãðóï:
Ó ïåðø³é ãðóï³ ïîíÿòòÿ, âèðàæåí³ ôðàçåîëîã³çìàìè, ñï³âïàäàþòü ïîâí³ñòþ â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ. Ïîâí³ñòþ ñï³âïàäàþòü òàêîæ ñëîâà
äëÿ âèðàæåííÿ äàíèõ ïîíÿòü (âêëþ÷àþ÷è ÷èñë³âíèêîâèé êîìïîíåíò): îäíà
ñòîðîíà ìåäàë³ // jedna strona medalu, îäèí Áîã çíàº // Bóg jeden wie, ÿê äâ³
êðàïë³ âîäè // jak dwie krople wody, íà ÷îòèðè â³òðè // na cztery wiatry, â òðè
ãîðëà // na trzy g³osy, ÿê ñâî¿ ïÿòü ïàëüö³â // jak swoje piêæ palców.
Ó äðóã³é ãðóï³ ôðàçåîëîã³çì³â âèðàæåí³ íèìè ïîíÿòòÿ ñï³âïàäàþòü ïîâí³ñòþ â îáîõ àíàë³çîâàíèõ ìîâàõ. Ñëîâà äëÿ âèðàæåííÿ öèõ ïîíÿòü
ñï³âïàäàþòü ò³ëüêè ÷àñòêîâî, àëå çáåð³ãàºòüñÿ ÷èñë³âíèêîâèé êîìïîíåíò,
ÿêèé â îáîõ ìîâàõ º îäíàêîâèì, õî÷à ìàº ð³çí³ ãðàìàòè÷í³ ôîðìè: ïàëèöÿ
ç äâîìà ê³íöÿìè // kij ma dwa koñce, ç îäíîãî ò³ñòà // z jednej gliny ulepieni,
ì³ðÿòè íà îäèí àðøèí // mierzyæ jedn¹ miark¹, ï³ä òðüîìà çàìêàìè // na trzy
spusty.
Òðåòÿ ãðóïà  öå ôðàçåîëîã³çìè, ùî âèðàæàþòü ïîíÿòòÿ, ÿê³ ñï³âïàäàþòü ïîâí³ñòþ â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ, õî÷à ÷èñë³âíèêîâèé
êîìïîíåíò çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè â óêðà¿íñüê³é ìîâ³  ó ïîëüñüê³é çÿâëÿºòüñÿ
³íøå ñëîâî: îäèí ÿê ïàëåöü // sam jak palec, çäèðàòè äåñÿòó øêóðó // zedrzeæ
z kogo skórê, æèòè íå õë³áîì îäíèì // nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
â îäèí ìèã îêà // w mgnieniu oka, îäí³ ê³ñòêè òà øê³ðà // same koci i skóra,
ñ³ì ôóò³â ï³ä ê³ëåì // stopy wody pod kilem.
×åòâåðòà ãðóïà  öå ôðàçåîëîã³çìè, ùî âèðàæàþòü ïîíÿòòÿ, ÿê³
ñï³âïàäàþòü ïîâí³ñòþ â îáîõ ìîâàõ, õî÷à ÷èñë³âíèêîâ³ êîìïîíåíòè
çàëèøàþòüñÿ  âîíè º ð³çíèìè: íåìà äåñÿòî¿ êëåïêè // brakuje pi¹tej klepki,
äî äåñÿòîãî ïîòó // do siódmych potów, äåñÿòà âîäà ïî êèñåë³ // siódma
woda po kisielu, í³ â äâ³ í³ â òðè // ni w piêæ ni w dziesiêæ, ïÿòü ðàç³â
ïîâòîðþâàòè // powtarzaæ dziesiêæ razy.
Ïÿòà ãðóïà  öå áåçåêâ³âàëåíòí³ ôðàçåîëîã³÷í³ îäèíèö³ ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ. Âîíè íàéá³ëüøîþ
ì³ðîþ ïåðåäàþòü íàö³îíàëüíèé õàðàêòåð òà ââàæàþòüñÿ ôðàçåîëîã³çìàìè
ëîêàëüíîãî ïîõîäæåííÿ òà ïîøèðåííÿ. Óêðà¿íñüê³ ôðàçåîëîã³÷í³ îäèíèö³
ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì, ùî íå ìàþòü ñâî¿õ ïîëüñüêèõ
ôðàçåîëîã³÷íèõ åêâ³âàëåíòí³â ç òàêèì æ êîìïîíåíòîì  öå ôðàçåîëîã³çìè:
ïòèöÿ îäíîãî ïîëüîòó, îäèí ÿê ì³ñÿöü ó íåá³, â³ä ãîðøêà äâà âåðøêà, àëþð
òðè õðåñòè, ìàòè ñ³ì ïÿòíèöü íà òèæäåíü, õàé éîìó ñ³ì ÷îðò³â, ìîâ ñ³ì
áàá ïîøåïòàëî òîùî. Íàòîì³ñòü ïîëüñüê³ ôðàçåîëîã³çìè: wsypaæ do jednego
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worka, mieæ dwie lewe rêce, do trzech razy sztuka, trzy mile za piec, mieæ swoje
piêæ minut, aktor za piêæ groszy íå ìàþòü ñâî¿õ óêðà¿íñüêèõ â³äïîâ³äíèê³â.

Ñèñòåìí³ â³äíîøåííÿ ôðàçåîëîã³çì³â ç ÷èñë³âíèêîâèì
êîìïîíåíòîì
Îäíèì ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü ôðàçåîëîã³¿ ÿê íàóêè º âèÿâëåííÿ ð³çíèõ
ôîðì ñèñòåìíî¿ îðãàí³çàö³¿ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü, îñê³ëüêè âîíè íå
ôóíêö³îíóþòü ³çîëüîâàíî ó ìîâ³, à âïèñóþòüñÿ â ìîâíó ñèñòåìó. Ó ôðàçåîëîã³÷íîìó ñêëàä³ êîæíî¿ ìîâè ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ ñèñòåìí³ çâÿçêè ÿê:
ïîë³ñåì³ÿ, ñèíîí³ì³ÿ, âàð³àíòí³ñòü, àíòîí³ì³ÿ òà îìîí³ì³ÿ. Ïðåäìåòîì
íàøîãî äîñë³äæåííÿ ñòàëè ñèíîí³ìè òà âàð³àíòè ôðàçåîëîã³çì³â ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ.
Ñèíîí³ì³÷íèìè ââàæàþòüñÿ ôðàçåîëîã³÷í³ îäèíèö³ ç ð³çíîþ âíóòð³øíüîþ ôîðìîþ ³ ëåêñè÷íèì ñêëàäîì, âæèâàí³ íà ïîçíà÷åííÿ îäíîãî
³ òîãî ñàìîãî ïîíÿòòÿ, ùî â³äò³íÿþòü ð³çí³ éîãî ñòîðîíè ³ ìàþòü îäíàêîâó
ñåìàíòè÷íó ñïîëó÷óâàí³ñòü ç³ ñëîâàìè îòî÷åííÿ9. Ñèíîí³ì³÷í³ ôðàçåîëîã³÷í³ îäèíèö³ áëèçüê³ çà çíà÷åííÿì. Â ¿õ îñíîâ³ ëåæàòü ð³çí³ îáðàçè ³ âîíè
íå äîïóñêàþòü çì³íè êîìïîíåíò³â10.
Ôðàçåîëîã³÷íà ñèíîí³ì³ÿ õàðàêòåðíà ïåðåäóñ³ì äëÿ ôðàçåîëîã³÷íèõ
îäèíèöü ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì îäèí // jeden òà äâà // dwa.
Íàéá³ëüøå ïðèêëàä³â ç ÷èñë³âíèêîì îäèí. Âèñòóïàþòü ÷èñëåíí³ ñèíîí³ìè
ôðàçåîëîã³çì³â, ÿê³ ïîçíà÷àþòü ëþäåé áåç áàòüê³â, áåçð³äíèõ, ÿê³ æèâóòü
îäèíàêîì, áåç í³êîãî, ñàìîòîþ: îäèí ÿê ïàëåöü // sam jak palec; ÿê áèëèíà
â ïîë³, ÿê ãîðîõ ïðè äîðîç³, îäíèì îäèí, îäèí ÿê ì³ñÿöü ó íåá³. ²íø³
âèñòóïàþòü ó çíà÷åíí³  ìèòòþ, ïðîòÿãîì äóæå êîðîòêîãî ÷àñó, ìîìåíòàëüíî: â îäíó ìèòü, â îäíó õâèëèíó, â îäèí ìèã îêà // w mgnieniu oka, îäíèì
äóõîì, îäíèì (ºäèíèì) ìàõîì, â îäèí ìîìåíò. Ó çíà÷åíí³  îäíàêîâî, òàê
ñàìî, ïîä³áíèì ÷èíîì ìàºìî òàê³ ñèíîí³ìè: íà îäèí àðøèí, ì³ðÿòè îäí³ºþ
ì³ðêîþ // mierzyæ jedn¹ miark¹, ñòðèãòè ï³ä îäíó ãðåá³íêó, íà îäèí êîïèë
(ëàä), íà îäèí ìàí³ð (êøòàëò), íàòîì³ñòü ó çíà÷åíí³  áóòè çàîäíî: â îäíó
äóäêó ãðàòè, â îäèí ãóæ òÿãòè, â îäí³é êîìàíä³ ãðàòè. Íàéá³ëüøå
ñèíîí³ì³â ìàþòü ôðàçåîëîã³çìè, ÿê³ ïîçíà÷àþòü îäíàêîâèõ ëþäåé, ñõîæèõ
ì³æ ñîáîþ õàðàêòåðîì, ïîãëÿäîì, ïîâåä³íêîþ, ñïîñîáîì æèòòÿ: ç îäíîãî
9
10

Ë. Ã. Ñêðèïíèê, op. cit., ñ. 212.
Â. Ä. Óæ÷åíêî, Ä. Â. Óæ÷åíêî, op. cit., ñ. 95.
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ò³ñòà, ïòèöÿ îäíîãî ïîëüîòó, îäíîãî ãí³çäå÷êà ïòèö³, îäíîãî ðîäó, îäíîãî
ïëîäó, îäíîãî ïîëÿ ÿãîäà, îäíî¿ ã³ëë³ ÿãîäè, îäíèì ìèðîì ìàçàí³, îäí³º¿
ìàñò³, îäíèì ëèêîì øèò³, íà îäèí êîïèë, îäíèì äóõîì äèøóòü, îáîº ðÿáîº,
ïàðà ÷îá³ò íà îäíó íîãó, îäèí â³ä îäíîãî íåäàëåêî â³äá³ã, îäèí îäíîãî
âàðòèé. Â ïîëüñüê³é ìîâ³ ôðàçåîëîã³÷í³ ñèíîí³ìè ç ÷èñë³âíèêîì îäèí //
jeden âèñòóïàþòü ìåíøîþ ì³ðîþ, àëå âîíè òàêîæ º: jednym ci¹giem, jednym
tchem, jednym zamachem, od jednego zamachu, za jednym zamachem, na jednej
nodze (òîáòî ðîáèòè ùîñü øâèäêî, áåçïåðåðâíî, â³äðàçó); jak jeden cz³owiek,
jak jeden m¹¿, jak jeden (ó çíà÷åíí³: âñ³ ðàçîì, çã³äíî, îäíàêîâî ùîñü
ðîáèòè); z jednej gliny ulepieni, jeden drugiego wart (äëÿ ïîçíà÷åííÿ ëþäåé,
ÿê³ ìàþòü ïîä³áíèé õàðàêòåð, ïîâåä³íêó).
Ç ÷èñë³âíèêîì äâà // dwa âèñòóïàþòü ñèíîì³ìè: ëèçàòè äâà áîêè, íà
äâà ôðîíòè, ñèä³òè íà äâîõ ñò³ëüöÿõ, ñòàâàòè íà äâîõ ëàïêàõ, òîáòî
ñëóæèòè îäíî÷àñíî äâîì ïðîòèëåæíèì ñòðîíàì, ï³äòðèìóâàòè ïðîòèëåæí³
ïîãëÿäè, ðîáèòè ùîñü ó äâîõ íàïðÿìêàõ îäíî÷àñíî òà íàìàãàòèñÿ çäîáóòè
óñï³õ ó äâîõ ð³çíèõ ñïðàâàõ: ãàíÿòè çà äâîìà çàéöÿìè, óáèâàòè äâîõ çàéö³â.
Ïîä³áí³ ôðàçåîëîã³çìè º òàêîæ ó ïîëüñüê³é ìîâ³: na dwa fronty, siedzieæ na
dwóch sto³kach, dwom bogom s³u¿yæ, s³u¿yæ na dwóch ³apkach, òà ³íø³, ÿêèõ
íåìàº â óêðà¿íñüê³é ìîâ³: upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ³apaæ dwie
sroki za jeden ogon, na dwóch ramionach p³aszcz nosiæ.
Íàòîì³ñòü ôðàçåîëîã³÷í³ âàð³àíòè óòâîðþþòüñÿ âíàñë³äîê âçàºìîä³¿
äâîõ ïðîòèëåæíèõ òåíäåíö³é ó ñêëàä³ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü. Ï³ä
âàð³àíòîì ðîçóì³þòüñÿ ëåêñèêî-ãðàìàòè÷í³ ð³çíîâèäè ôðàçåîëîã³÷íî¿
îäèíèö³, ùî äëÿ òîòîæíîñò³ çàãàëüíîãî çíà÷åííÿ òà çáåðåæåííÿ îáðàçíî¿
îñíîâè äîïóñêàþòü ñèíîí³ì³÷íó çì³íó êîìïîíåíò³â àáî âèäîçì³íó ¿õ
ïîðÿäêîâîãî ðîçòàøóâàííÿ òà ãðàìàòè÷íèõ ôîðì 11 . Ôðàçåîëîã³÷í³
âàð³àíòè  öå óòâåðäæåí³ òðàäèö³ºþ ð³çíîâèäè ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü,
ùî ñï³â³ñíóþòü ó ìîâí³é ñèñòåì³ é ìàþòü òå ñàìå çíà÷åííÿ, àëå ð³çíÿòüñÿ
ì³æ ñîáîþ êîìïîíåíòàìè ëåêñè÷íîãî ñêëàäó àáî åëåìåíòàìè ãðàìàòè÷íî¿
ñòðóêòóðè12.
Ëåêñè÷íå âàð³þâàííÿ, ÿêå ïîëÿãàº ó çì³í³ îäíîãî êîìïîíåíòà ³íøèì,
â ìåæàõ ëåêñåì îäíîãî ñèíîí³ì³÷íîãî ðÿäó, ùî íå çì³íþº çíà÷åííÿ, âèñòóïàº
òàêîæ ó ôðàçåîëîã³çìàõ ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì. Öå íå äóæå ÷àñòå
ÿâèùå, îñê³ëüêè çì³í³ íàé÷àñò³øå ï³äëÿãàº ÷èñë³âíèê, à â³í ìàº êîíêðåòíå
çíà÷åííÿ, ÷àñòî òàêîæ ìàã³÷íå, ùî ïîÿñíþº éîãî çàñòîñóâàííÿ â äàí³é
11
12

Â. Ä. Óæ÷åíêî, Ä. Â. Óæ÷åíêî, op. cit., ñ. 106.
Ë. Ã. Ñêðèïíèê, op. cit., ñ. 212.
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ôðàçåîëîã³÷í³é îäèíèö³. Îäíàê âàð³àíòè òðàïëÿþòüñÿ ÿê â óêðà¿íñüê³é, òàê
³ â ïîëüñüê³é ìîâàõ: â³ä ãîðøêà äâà (òðè) âåðøêà, í³ â ïÿòü í³ â äåâÿòü
(äåñÿòü) // ni w piêæ ni w dziewiêæ (dziesiêæ), í³ â äâ³ í³ â òðè (ïÿòü),
ç ïÿòèõ (äåñÿòèõ) ðóê // z drugiej (trzeciej) rêki, õî÷ ïî òðè (ñ³ì) çà öèáóëþ,
ÿê äâ³ (òðè) êðàïë³ âîäè // jak dwie krople wody, òðè (ñ³ì) ì³øêè ãðå÷àíî¿
âîâíè, çäåðòè äâ³ øêóðè (òðè, ñ³ì, äåñÿòó øêóðó), äåðòè ïî òðè øêóðè (ñ³ì
øêóð), ñïóñòèòè òðè øêóðè (ñ³ì øêóð), çà òðüîìà (ñ³ìîìà) çàìêàìè // na
trzy spusty (cztery, siedem), nie umieæ zliczyæ do dwóch (trzech), ñ³ì ïîò³â
âèéäå, ó òðè ïîòè, äî äåñÿòîãî ïîòó // wyciskaæ siódme (dziesi¹te) poty, çà
òðèäåâÿòü (ñ³ì, òðèäåñÿòü) çåìåëü // za siedmioma górami (rzekami), jak
swoje piêæ (dziesiêæ) palców, siódma (dziesi¹ta) woda po kisielu, äâà áîêè
(ñòîðîíè) îäí³º¿ ìåäàë³, íà ÷îòèðè áîêè (â³òðè, ñòîðîíè) // przepêdziæ na
cztery wiatry (strony wiata), wtr¹caæ swoje dwa (trzy, piêæ, dziesiêæ) groszy,
wygl¹daæ jak siedem nieszczêæ (pó³tora nieszczêcia), robiæ za dwóch (dziesiêciu). Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âàð³àíò³â çîâñ³ì íå ìàþòü ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñë³âíèêîì îäèí // jeden.
Ï³ñëÿ êîíòðàñòèâíîãî àíàë³çó ñåìàíòèêè ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü
ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ óâàãà
çâåðòàºòüñÿ íà òå, ùî çíà÷åííÿ öèõ ôðàçåîëîã³çì³â ïðàâäîïîä³áíî âèíèêëè
ÿê ðåçóëüòàò òîãî, ùî ñëîâÿíè, â ÿçè÷íèöüê³, à ïîò³ì òàêîæ ó õðèñòèÿíñüê³
÷àñè, ïðèä³ëÿëè âåëèêó óâàãó äî ñèìâîë³â ³ ìàã³¿ ÷èñåë. ßê ïðàâèëî, ìàã³ÿ
³ çíà÷åííÿ ÷èñëà áóëè îäíàêîâ³ äëÿ âñ³õ ñëîâÿíñüêèõ íàðîä³â, îäíàê
ôðàçåîëîã³÷í³ îäèíèö³ ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì â á³ëüøîñò³ ïîâí³ñòþ,
àáî ÷àñòêîâî ðîçõîäÿòüñÿ çà çíà÷åííÿì.
Íà ï³äñòàâ³ íàøîãî àíàë³çó ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, çã³äíî ç ÿêèì
÷èñë³âíèêè ó ñêëàä³ ôðàçåîëîã³çì³â ìàþòü ïîäâ³éíå çíà÷åííÿ: ó ïåðâèíí³é
ôóíêö³¿ ê³ëüê³ñí³ ñëîâà ìàþòü àáî ðåàëüíå, àáî óìîâíå, ñèìâîë³÷íå
çíà÷åííÿ. Íàì âäàäîñÿ âèçíà÷èòè îñíîâí³ ñåìàíòè÷í³ îñîáëèâîñò³
ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà
ïîëüñüê³é ìîâàõ; âèä³ëèòè ïÿòü ãðóï åêâ³âàëåíò³â ïîëüñüêèõ òà
óêðà¿íñüêèõ ôðàçåîëîã³çì³â ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì; ïðîàíàë³çóâàòè
ÿâèùå ñèíîí³ì³¿ òà âàð³àíòíîñò³ ó ôðàçåîëîã³¿ òà âèÿâèòè â³äì³íí³ é ñï³ëüí³
ðèñè, ùî âèñâ³òëþþòüñÿ ó ÷èñë³âíèêîâ³é ôðàçåîëîã³¿ îáîõ àíàë³çîâàíèõ
ìîâ.
Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ º ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì îäèí // jeden òà äâà // dwa. Âîíè
çäåá³ëüøîãî ñõîäÿòüñÿ â îáîõ ìîâàõ çà çíà÷åííÿì. Ðîçá³æíîñò³ âèñòóïàþòü
ìåíøîþ ì³ðîþ.

Ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ

35

Äóæå äèâóº ôàêò, ùî á³ëüø³ñòü ôðàçåîëîã³çì³â ç ÷èñë³âíèêîì òðè // trzy
íå ñõîäÿòüñÿ çà çíà÷åííÿì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ. ×èñëåíí³
ðîçá³æíîñò³ äèâóþòü òèì á³ëüøå, ùî ñèìâîë³êà òð³éêè ìàéæå îäíàêîâà
³ äóæå âàæëèâà äëÿ íàðîä³â âñ³õ êóëüòóð òà ðåë³ã³é.
Íàòîì³ñòü ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñë³âíèêîì ÷îòèðè // cztery çäåá³ëüøîãî
ñõîäÿòüñÿ. Çá³æíîñò³ ó çíà÷åíí³ ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü ç öèì êîìïîíåíòîì â îáîõ ïîð³âíþâàíèõ ìîâàõ ïîÿñíþþòüñÿ òèì, ùî öåé ÷èñë³âíèê
âèñòóïàº â äóæå êîíêðåòíîìó ñèìâîë³÷íîìó çíà÷åíí³, ÿêå â³äîáðàæàº
ö³ë³ñí³ñòü òà ì³öí³ñòü ñâ³òó, àäæå º ÷îòèðè ñòîðîíè ñâ³òó, ÷îòèðè ñò³íè ìàº
áóäèíîê, äâàäöÿòü ÷îòèðè ãîäèíè ìàº äîáà.
Íåçâàæàþ÷è íà ñèìâîë³÷íå ³ ìàã³÷íå çíà÷åííÿ ÷èñë³âíèê³â ïÿòü //
piêæ, äåâÿòü // dziewiêæ òà äåñÿòü // dziesiêæ, âîíè íå ìàþòü øèðîêîãî
çàñòîñóâàííÿ ó ôðàçåîëîã³¿. Âæèâàþòüñÿ ó ñêëàä³ ëèøå ê³ëüêîõ îäèíèöü
³ çäåá³ëüøîãî ñõîäÿòüñÿ çà çíà÷åííÿì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ. Âñ³
ðîçá³æíîñò³, âëàñòèâî, ïîëÿãàþòü â òîìó, ùî â îäèíèöÿõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
³íøèé ÷èñë³âíèê, òîáòî ð³çí³ ôðàçåîëîã³÷í³ âàð³àíòè. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ÿê
â óêðà¿íñüê³é, òàê â ïîëüñüê³é ìîâàõ çîâñ³ì íåìàº ôðàçåîëîã³çì³â
ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì ø³ñòü òà â³ñ³ì.
Ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñë³âíèêîì ñ³ì // siedem â á³ëüøîñò³ ðîçá³ãàþòüñÿ çà
çíà÷åííÿì. Öå ìîæå äèâóâàòè, òîìó ùî ÷èñëî ñ³ì ââàæàºòüñÿ ì³ñòè÷íèì,
ÿêå ìàº ìàã³÷íó ôóíêö³þ, ºäèíó äëÿ âñ³õ ñëîâÿí. Âîíî ç äàâí³õ äàâåí
º ñâÿòèì ÷èñëîì äëÿ âñ³õ ðåë³ã³é òà êóëüòóð. Îäíàê, öå ïåðåäóñ³ì ÷èñëî
ôîëüêëîðíå, çâ³äêè áåðå ïî÷àòîê òàêîæ á³ëüø³ñòü ôðàçåîëîã³çì³â. Îòæå,
âñÿê³ â³äì³ííîñò³ ïîÿñíþþòüñÿ òèì, ùî ö³ ôðàçåîëîã³çìè º ïèòîìî
íàö³îíàëüíèìè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íàðîäí³ ðåàë³¿ òà çâè÷à¿.
Äîñë³äæóþ÷è óêðà¿íñüêó òà ïîëüñüêó ôðàçåîëîã³¿, ìè çâåðíóëè òàêîæ
óâàãó íà ñèñòåìí³ çâÿçêè ì³æ îäèíèöÿìè. Âèÿâèëîñÿ, ùî ôðàçåîëîã³çìàì
ç êîìïîíåíòîì îäèí // jeden âëàñòèâà áàãàòà ñèíîí³ì³ÿ, ÿêà á³ëüø ïîøèðåíà
â óêðà¿íñüê³é ìîâ³. Äëÿ ôðàçåîëîã³çì³â ç êîìïîíåíòîì îäèí // jeden çîâñ³ì
íå õàðàêòåðíà âàð³àíòí³ñòü, õî÷à ëåêñè÷í³ âàð³àíòè, ÿê ïðàâèëî, ó ôðàçåîëîã³çìàõ ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì  öå íå äóæå ÷àñòå ÿâèùå. Çì³í³
íàé÷àñò³øå ï³äëÿãàº ÷èñë³âíèê.
Êîíòðàñòèâíèé àíàë³ç ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü ç ÷èñë³âíèêîâèì
êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ âèÿâëÿº áàãàòî ñï³ëüíèõ òà
â³äì³ííèõ ñåìàíòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé. ×àñòèíà ôðàçåîëîã³÷íèõ îäèíèöü
âíàñë³äîê ñï³ëüíîãî ïîõîäæåííÿ òà ïîä³áíî¿ ìîâíî¿ êàðòèíè ñâ³òó
ñõîäÿòüñÿ çà ñåìàíòèêîþ. Îäíàê á³ëüø³ñòü ðîçõîäÿòüñÿ çà ñâîºþ âíóòð³øíüîþ ôîðìîþ òà çíà÷åííÿì. Ïðè ç³ñòàâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿
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ôðàçåîëîã³¿ ç ÷èñë³âíèêîâèìè êîìïîíåíòàìè âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â íèõ ÿñêðàâî
â³äáèâàºòüñÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíà ñïåöèô³êà êîæíî¿ ç ìîâ, à ôðàçåîëîã³÷í³ çâîðîòè çäåá³ëüøîãî ïîâÿçàí³ ç³ ñâ³òîì íàðîäíèõ îáðàç³â, ñèìâîë³â
òà çâè÷à¿â. Îñê³ëüêè â äàâí³ ÷àñè ñèìâîë³êà òà ìàã³ÿ ÷èñëà áóëà ºäèíà äëÿ
âñ³õ ñëîâÿí, îñò³ëüêè ôðàçåîëîã³ÿ ç ÷èñë³âíèêîâèì êîìïîíåíòîì êîæíî¿
ç ìîâ âíàñë³äîê íàðîäíèõ âïëèâ³â ðîçõîäèòüñÿ.
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Streszczenie
W³aciwoci semantyczne frazeologizmów z komponentem liczebnikowym
w jêzyku ukraiñskim i polskim
W artykule podjêto kwestiê polskiej i ukraiñskiej frazeologii z komponentem liczebnikowym.
G³ówn¹ intencj¹ artyku³u by³a analiza porównawcza w³aciwoci semantycznych frazeologicznych
jednostek w obu jêzykach s³owiañskich. Zwrócono uwagê na zjawisko ekwiwalencji leksykalnej
polskich i ukraiñskich frazeologizmów z komponentem liczebnikowym oraz omówiono zjawisko
synonimii i wariantywnoci analizowanych frazeologizmów.

Ôðàçåîëîã³çìè ç ÷èñëîâèì êîìïîíåíòîì â óêðà¿íñüê³é òà ïîëüñüê³é ìîâàõ

37

Summary
Semantic peculiarities of phraseological units with the numeral component
in Ukrainian and Polish languages
The article deals with the problem of Ukrainian and Polish phraseology with the numeral
component. The main intention of this article is to analyze semantic peculiarities of phraseological
units with this component in both Slavic languages. The groups of lexical equivalency of Polish
and Ukrainian phraseological units with numeral component are fixed. The phraseological variants
and synonymy are explored.
Key words: phraseology, phraseological unit, numeral component, the phraseological variants
and synonymy, lexical equivalency.
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Definicja kognitywna jako narzêdzie opisu
emocji negatywnych w jêzykach rosyjskim i ukraiñskim
(na przyk³adzie emocji strachu)
Wspó³czesny okres polifonii nauk humanistycznych, wp³ywaj¹cy i warunkuj¹cy dalsze kierunki oraz tendencje ich rozwoju, jest nastêpstwem oraz odzwierciedleniem nowego, dominuj¹cego w badaniach podejcia  idei antropocentryzmu. Dynamiczne przemiany, maj¹ce swój pocz¹tek w latach 70. XX wieku,
do których przylgnê³o miano rewolucji kognitywnej, w znacznym stopniu wywar³y wp³yw na kszta³t i przeobra¿enia dokonuj¹ce siê w nurcie wspó³czesnego
jêzykoznawstwa. Jako jeden z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê nurtów nale¿y
uznaæ niew¹tpliwie jêzykoznawstwo kognitywne, zgodnie z za³o¿eniami którego
jednostki jêzyka rozpatrywane s¹ jako swoisty klucz do przeledzenia i zbadania
procesów mentalnych zachodz¹cych w ludzkiej wiadomoci. To z kolei stanowi
punkt wyjcia do analizy podobieñstw i ró¿nic w postrzeganiu rzeczywistoci
(lub jedynie pewnego jej fragmentu) przez cz³onków poszczególnych wspólnot
jêzykowych.
Powi¹zanie jêzyka z ludzkimi procesami poznawczymi doprowadzi³o do
zniesienia granicy miêdzy wiedz¹ jêzykow¹ a pozajêzykow¹ i tym samym wp³ynê³o bezporednio na sposób rozumienia znaczenia s³owa. Szczególnie istotny
jest tutaj stosunek kognitywistów do tradycyjnej semantyki okrelanej jako referencjalna, a wiêc do pogl¹du g³osz¹cego, i¿ znak odsy³a do rzeczywistoci.
Innymi s³owy  relacja semantyczna wi¹¿e znak ze zjawiskami obiektywnie
istniej¹cymi. Tymczasem w wietle kognitywnego nurtu jêzykoznawstwa tym,
do czego odsy³a znak jêzykowy, nie s¹ zjawiska wiata, ale dowiadczenie ludzi
mówi¹cych w danym jêzyku.
Przewartociowanie i zanegowanie dotychczasowych ustaleñ jest zauwa¿alne równie¿ w odniesieniu do sposobu definiowania.
W naukach humanistycznych definicja jest terminem obejmuj¹cym swym
zakresem wyra¿enia o bardzo ró¿norodnej postaci. St¹d te¿ granica oddzielaj¹ca
definicje od innych zwrotów jêzykowych niebêd¹cych definicjami nie jest doæ
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wyrazista. W Ma³ej encyklopedii logiki definicja jest rozpatrywana jako termin
odnosz¹cy siê do bardzo szerokiego zakresu wyra¿eñ jêzykowych, których jedyn¹ cech¹ wspóln¹ jest to, i¿ przyczyniaj¹ siê one w pewien sposób do wyjanienia sensu okrelonego wyra¿enia1. Z kolei w Powszechnej encyklopedii filozofii
definicja to okrelenie krótkie, lecz pe³ne, zmierzaj¹ce do jednoznacznej charakterystyki jakiego przedmiotu lub zakomunikowania o semantycznych funkcjach
wyra¿enia poprzez wskazanie sposobu jego przek³adalnoci na inne wyra¿enie2.
Wspó³czesna metodologia nauk wyró¿nia wiele rodzajów definicji. Ich iloæ
i ró¿norodnoæ  jak zauwa¿a Piotr Krzy¿anowski  wynika z ró¿nych celów
przywiecaj¹cych poszczególnym typom definicji i metodom ich realizacji3.
Jedno z podstawowych pytañ, z jakimi zmaga siê wspó³czesna semantyka
lingwistyczna, dotyczy g³êbokoci czy te¿ stopnia uszczegó³owienia znaczeniowego opisu wyra¿eñ jêzykowych. Renata Grzegorczykowa formu³uje je nastêpuj¹co: czy definicja znaczeniowa s³owa powinna zamykaæ siê w mo¿liwie niewielkim, s³u¿¹cym celom identyfikacyjnym zestawie cech znaczeniowych uznawanych za relewantne, czy te¿ wrêcz przeciwnie  powinna obejmowaæ ca³e
spektrum, bogactwo, ró¿norodnoæ i wieloaspektowoæ ludzkich dowiadczeñ
kulturowych ujawniaj¹cych siê z jêzyku?4. Przyjêcie drugiej z ww. opcji odsy³a
wprost do tzw. semantyki kognitywnej oraz zawieraj¹cych siê w niej sposobów
definiowania.
W ramach kognitywnego nurtu jêzykoznawstwa pierwotnej, nieco ograniczonej tzw. klasycznej definicji, na któr¹ sk³adaj¹ siê tylko niezbêdne genus proximum i differentia specifica, przeciwstawiona zosta³a tzw. definicja kognitywna
wykluczaj¹ca jak¹kolwiek selekcjê cech definicyjnych. Odejcie od zasad klasycznego definiowania Jerzy Bartmiñski uzasadnia ró¿nic¹ celów, jakim s³u¿¹ definicje taksonomiczne (porz¹dkowanie wiedzy o rzeczywistoci wed³ug okrelonych
regu³) i proponowane przez niego  kognitywne (zdanie sobie sprawy z utrwalonej
w jêzyku wiedzy o wiecie, kategoryzacji zjawisk i ich wartociowania)5.
Nowe tendencje lingwistyczne aktywizowa³y oraz po³o¿y³y nacisk na poszukiwanie nowych zagadnieñ badawczych, mo¿liwych do zanalizowania dziêki
zastosowaniu nowych metod. Jednym z nich jest niew¹tpliwie problematyka
1
2

Ma³a encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wroc³aw 1988, Ossolineum, s. 36.
Powszechna encyklopedia filozofii, [online] <www.ptta.pl/pef/pdf/d/definicja.pdf> (dostêp:
15.06.2015).
3 P. Krzy¿anowski, O rodzajach definicji i definiowaniu w lingwistyce, [w:] O definicjach
i definiowaniu, red. J. Bartmiñski, R. Tokarski, Wyd. UMCS, Lublin 1993, s. 390.
4 R. Grzegorczykowa, Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki w perspektywie tzw.
kognitywnej teorii jêzyka, [w:] Studia semantyczne, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Wyd. UW,
Warszawa 1993, s. 9.
5 J. Bartmiñski, Konotacja, Wyd. UMCS, Lublin 1988, s. 22.
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korelacji i wspó³zale¿noci jêzyka i sfery emocji jako jednej z form poznawczej
dzia³alnoci jednostki.
Abstrahuj¹c od obszernej literatury naukowej podejmuj¹cej rolê i znaczenie
stanów emocjonalnych mo¿na w ogólnym zarysie stwierdziæ, i¿ emocje rozpatrywane s¹ najczêciej jako automatyczne, doæ krótkie i z³o¿one reakcje organizmu nadaj¹ce wra¿eniom subiektywne wartoci i jakoci. Emocje to jednak nie
tylko wskaniki ró¿norodnych stanów psychicznych, wiadcz¹cych o stosunku
cz³owieka do otaczaj¹cego go wiata, innych ludzi, zró¿nicowanych procesów
i jego dzia³alnoci. W poznawczej dzia³alnoci cz³owieka emocje same staj¹ siê
obiektem odzwierciedlenia, przyjmuj¹c formê z³o¿onych mentalnych struktur
 konceptów, które czêciowo utrwalane i wyra¿ane s¹ za pomoc¹ jêzyka.
Uogólniaj¹c poszczególne stanowiska dotycz¹ce konceptu mo¿na uznaæ, i¿
jest to jednostka mentalna o okrelonej specyficznej strukturze, forma reprezentacji pewnego obszaru wiedzy, uwarunkowana etnicznie i kulturowo oraz maj¹ca
swoje odzwierciedlenie w ró¿norodnych rodkach jêzykowej realizacji. Szczególnym jego rodzajem jest koncept emocjonalny. Oprócz cech uniwersalnych
posiada równie¿ elementy naznaczone piêtnem etniczno-kulturowym ze wzglêdu
na fakt, i¿ ka¿dy jêzyk w sobie tylko we w³aciwy sposób dokonuje interpretacji
i konceptualizacji wiata. Innymi s³owy, ka¿dy jêzyk dokonuje w³asnej i tylko
jemu w³aciwej kategoryzacji rzeczywistoci, co ma swoje odzwierciedlenie
m.in. w sposobach i formach jêzykowej egzemplifikacji stanów emocjonalnych.
W niniejszym artykule podjêta zosta³a próba analizy jedynie niewielkiego
fragmentu z³o¿onej i ró¿norodnej przestrzeni emocji  emocji strachu z uwzglêdnieniem za³o¿eñ lingwistyki kognitywnej. Dlaczego strach? Odpowied nasuwa
siê automatycznie  strach niczym cieñ nieustannie pod¹¿a za nami, wp³ywa
i oddzia³uje na sposób naszego postrzegania, czyli kognitywnego poznania wiata, istniej¹cych w nim przedmiotów i ludzi, zachodz¹cych zmian i procesów.
Oprócz cech uniwersalnoci, emocja strachu jako czêæ okrelonej kultury cechuje siê pewnym stopniem odmiennoci, w zale¿noci od czynników spo³ecznych i uwarunkowañ kulturowych w danym spo³eczeñstwie.
Kategoryzacja potoczna i naukowa nie wyczerpuj¹ wszystkich form porz¹dkowania, które s¹ istotne z punktu widzenia jêzykowego obrazu wiata. Jako
alternatywa mo¿e pos³u¿yæ model pojêciowy ilustruj¹cy wielostronny opis znaczenia s³owa. Mo¿liwoæ maksymalnie pe³nego opisu znaczenia (w naszym
przypadku emocji strachu) daje wybór formu³y definicji kognitywnej (zwanej
równie¿ definicj¹ otwart¹), istot¹ której jest rozpatrywanie znaczenia w kategoriach interpretacji. Skoro znaczenie s³owa jest swoist¹ interpretacj¹ desygnatu,
interpretacj¹, która ze swej istoty jest subiektywna, to mo¿liwe s¹ ró¿ne spojrzenia
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na ten sam wycinek rzeczywistoci pozajêzykowej. Szczególny wp³yw na kszta³t
definicji semantycznej ma w³anie cz³owiek jako podmiot wspomnianej wy¿ej
interpretacji.
Wybór definicji kognitywnej w niniejszym artykule umo¿liwia ukazanie
sposobu, w jaki zbudowana jest struktura znaczeniowa s³owa: centrum znaczenia stanowi stabilny rdzeñ pojêciowy (odpowiadaj¹cy najczêciej znaczeniu leksykalnemu i prototypowi), a od niego wychodz¹ cie¿ki konotacyjne tworzone
przez wzajemnie motywuj¹ce siê konotacje.
Punkt wyjcia do w³aciwego opracowania i zanalizowania materia³u faktograficznego mo¿e stanowiæ próba okrelenia miejsca konceptu strach w odniesieniu do jêzykowego i konceptualnego obrazów wiata w jêzykach rosyjskim
i ukraiñskim.

Rys. 1. Miejsce konceptu strach w rosyjskim i ukraiñskim jêzykowym obrazie wiata

Bior¹c pod uwagê uniwersalnoæ samej emocji strachu le¿¹cej u podstaw
danej struktury mentalnej, emocjonalny koncept strach zajmuje to¿same miejsce zarówno w rosyjskim, jak i ukraiñskim jêzykowym i konceptualnym obrazie
wiata. Za elementy odró¿niaj¹ce poszczególne systemy wiedzy nale¿y uznaæ
ich zakres objêtociowy, sposoby ich jêzykowej kreacji.
Jêzykowy obraz wiata (JOS) nale¿y rozumieæ jako strukturê pojêciow¹
zakodowan¹ w okrelonym systemie jêzykowym. Struktura ta jest pochodn¹
sposobu konceptualizacji wiata obowi¹zuj¹cego w danej kulturze. Na równi
z JOS mo¿na wnioskowaæ o istnieniu konceptualnego obrazu wiata, wyró¿niaj¹cego siê znacznie wiêkszym spektrum objêtociowym, ze wzglêdu na fakt, i¿
w jego kszta³towaniu bior¹ udzia³ ró¿ne typy procesów kognitywnych, w tym
równie¿ te, które nie posiadaj¹ reprezentacji w systemie jêzykowym. Struktura
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konceptualna  jak zauwa¿a Anna Wierzbicka  podlega nieustannym wp³ywom
procesów poznawczych. Podmiotem procesu modelowania danej struktury jest
cz³owiek. Percepcja, opracowanie i przyswojenie jakiejkolwiek nowej informacji odbywa siê w oparciu o t¹, któr¹ dana jednostka ju¿ dysponuje. Kszta³tuj¹cy
siê w ten sposób system wiedzy o wiecie, tzn. konceptualny obraz wiata, nie
jest obleczony w system znaków, sk³ada siê natomiast z ró¿norodnych zbiorów,
grup konceptów  tzw. konceptosfer, które wspólnie stanowi¹ sieæ konceptualn¹
niewyobra¿alnej wielkoci, bêd¹c¹ reprezentacj¹ wiata zewnêtrznego.
Bior¹c pod uwagê obiekt analizy niniejszej pracy  emocjonalny koncept
strach  sporód licznych zbiorów informacji, formuj¹cych wspólnie konceptualny obraz wiata wydzielona zosta³a tylko jedna grupa konceptów  konceptosfera emocji, przynale¿¹ca zarówno do konceptualnego obrazu wiata, jak
i jêzykowego (ze wzglêdu na czêciow¹ reprezentacjê emocji w systemie jêzyka). Ten uporz¹dkowany, lecz nieustannie modyfikowany system wiedzy umownie sk³ada siê z dwóch antynomicznych grup  konceptosfery emocji pozytywnych i konceptosfery emocji negatywnych. Strach ze wzglêdu na dwubiegunow¹
naturê przynale¿y do obydwu konceptosfer.
Do rekonstrukcji jêzykowego obrazu wiata (w naszym przypadku jego
fragmentu  konceptu strach) prowadzi analiza s³ownictwa danego systemu
jêzykowego, czyli  powo³uj¹c siê na s³owa Danuty Kêpy-Figury  opisu kategorii pojêciowych wyra¿onych s³owotwórczo6. Znacz¹cy jest sam fakt nominacji  wyodrêbnienie sk³adnika wiata przez nazwanie go wiadczy o jego roli
i znaczeniu w danej kulturze.
W poznawczej strukturze konceptu wyró¿niany jest szereg charakterystycznych w³aciwoci. Centrum stanowi prototyp danej kategorii, a w bliskim i coraz
dalszym otoczeniu wzorca pojawiaj¹ siê coraz mniej reprezentatywne egzemplarze. Prototyp jest zatem najbardziej reprezentatywnym egzemplarzem w zbiorze
elementów tworz¹cych dany koncept. W odniesieniu do konceptu strach mo¿na wyró¿niæ j¹dro stanowi¹ce zal¹¿ek-prototyp danej struktury oraz poszczególne warstwy peryferii (bli¿sza, dalsza, marginalna). Znaczenia peryferyjne semantycznie rozszerzaj¹ i uszczegó³owiaj¹ strukturê konceptu.
Kognitywna analiza rodków jêzykowej egzemplifikacji wybranego konceptu wymusza w pierwszej kolejnoci przeledzenie struktury semantycznej jednostki lub jednostek leksykalnych rozpatrywanych jako nadrzêdne  prototypowe. Centraln¹ czêæ  j¹dro konceptu  najpe³niej odzwierciedla semantyka
g³ównego leksemu, bêd¹cego jednoczenie nazw¹ samego konceptu, bowiem
6 D. Kêpa-Figura, Kategoryzacja w komunikacji jêzykowej na przyk³adzie leksemu ptak,
Lublin 2007, s. 35.
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 jak stwierdza Wasilij Szachowskij  werbalizowana emocja stanowi imiê konceptu emocji ze wzglêdu na fakt, i¿ znak jêzykowy istnieje, funkcjonuje i odzwierciedla dowiadczenie tego lub innego u¿ytkownika jêzyka, wartociuje,
kategoryzuje otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ7. Leksem stanowi zatem najwa¿niejszy
rodek werbalnej egzemplifikacji konceptu.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziæ, i¿ g³ównym leksemem reprezentuj¹cym koncept strach zarówno w jêzyku rosyjskim, jak i ukraiñskim jest
rzeczownik ñòðàõ. Kwestia semantyki ww. leksemu jest doæ problematyczna
ze wzglêdu na abstrakcyjnoæ samego denotatu.
Analiza zebranego materia³u leksykograficznego8 pozwala stwierdziæ, i¿
w przestrzeni semantycznej ww. leksemu obecna jest ogólna cecha semantyczna
emocja oraz stan emocjonalny (ros. ýìîöèÿ, ñîñòîÿíèå; ukr. åìîö³ÿ,
åìîö³éíèé ñòàí). Strach jako stan jest dodatkowo konkretyzowany poprzez
liczne okrelenia (ros. ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, äëèòåëüíîå ñîñòîÿíèå,
òðåâîæíîå ñîñòîÿíèå, ñîñòîÿíèå áåñïîêîéñòâà, ñîñòîÿíèå äóøåâíîãî
âîëíåíèÿ; ukr. ñòàí õâèëþâàííÿ, ñòàí òðèâîãè, ñòàí íåñïîêîþ). Pozosta³e
w³aciwoci (ros. îòðèöàòåëüíûé, íåãàòèâíûé, íåïðèÿòíûé; ukr. íåïðèºìíèé, íåãàòèâíèé, íåáåçïåêà, çàãðîçà, çàãðîçëèâèé, íåñïîê³é), maj¹ wyranie
wartociuj¹cy charakter i podkrelaj¹ ogólny negatywny aspekt danej emocji.
Zarówno w jêzyku rosyjskim, jak i ukraiñskim ñòðàõ okrelany jest równie¿ poprzez inne stany emocjonalne  swoiste odmiany lub odcienie gradacyjne
strachu, rozró¿niane w zale¿noci od stopnia intensywnoci i d³ugoci trwania
(ros. òðåâîãà, áåñïîêîéñòâî, èñïóã, áîÿçíü; ukr. òðèâîãà, íåñïîê³é, õâèëþâàííÿ).
Oprócz wy¿ej wymienionych istotne znaczenie maj¹ równie¿ takie cechy
semantyczne, jak zagro¿enie, niebezpieczeñstwo (ros. óãðîçà, îïàñíîñòü;
ukr. çàãðîçà, íåáåçïåêà) konkretyzowane poprzez liczne okrelenia (ros. ðåàëüíûé, âîîáðàæàåìûé, îæèäàåìûé, ãðîçÿùèé; ukr. ðåàëüíèé, óÿâíèé,
î÷³êóâàíèé) wskazuj¹ce na ró¿norodnoæ czynników sprawczych emocji.
Leksem ñòðàõ, bêd¹cy jednoczenie nazw¹ konceptu, stanowi element prototypowy, wokó³ którego koncentruj¹ siê pozosta³e jednostki reprezentuj¹ce
i utrwalaj¹ce koncept strach w obu badanych jêzykach.
Oprócz g³ównego rodka jêzykowej realizacji konceptu  leksemu strach
 zarówno w leksykografii rosyjskiej, jak i ukraiñskiej nale¿y odnotowaæ szereg
innych jednostek obrazuj¹cych koncept. Nale¿¹ do nich:
7 Â.È. Øàõîâñêèé, Êàòåãîðèçàöèÿ ýìîöèé â ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèé ñèñòåìå ÿçûêà,
Ìîñêâà 2009, s. 57.
8 Szczegó³owy wykaz pozycji leksykograficznych stanowi¹cych ród³o materia³u badawczego
zamieszczono w czêci koñcowej niniejszego artyku³u.
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 w jêzyku rosyjskim:
áåñïîêîéñòâî, áîÿçíü, âîëíåíèå, äðîæü, æóòü, èñïóã, èñòåðèÿ, êîøìàð,
ëèõîðàäêà, îïàñåíèå, ïàíèêà, ïåðåæèâàíèå, ïîòðÿñåíèå, ïñèõîç,
ñìÿòåíèå, ñîäðîãàíèå (ñîäðîãàíüå), òðåâîãà, òðåïåò, óæàñ.
 w jêzyku ukraiñskim:
áîÿçê³ñòü, áîÿçíü (ïîáîþâàííÿ), æàõ, æàõ³òòÿ, çáåíòåæåííÿ,
çàíåïîêîºííÿ, ³ñòåð³ÿ, êîøìàð, ëÿê (ïåðåëÿê), ìîòîðîøí³ñòü, íåïîê³é,
íåñïîê³é, îáàâà, îñòðàõ (ïîñòðàõ, íàñòðàøêà, îñòðàøêà), ïàí³êà, ïîëîõ
(ïåðåïîëîõ, ñïîëîõ), ïîïëîõ, ïåðåæèâàííÿ, òðèâîãà, õâèëþâàííÿ.
W celu pe³niejszego zobrazowania wymienionej grupy semantycznej przeprowadzona zosta³a ich szczegó³owa charakterystyka, pozwalaj¹ca wyci¹gn¹æ
nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wspóln¹ cech¹ semantyczn¹ dla wyszczególnionych jednostek jest îïàñíîñòü/íåáåçïåêà.
2. W semantyce leksemów áîÿçíü, òðóñîñòü oraz áîÿçê³ñòü, áîÿçíü,
ïîñòðàõ, îñòðàõ, îñòðàøêà, íàñòðàøêà dominuje sem ÷óâñòâî ñòðàõà/
ïî÷óòòÿ ñòðàõó.
3. óæàñ, ïñèõîç, êîøìàð, ïàíèêà, èñòåðèÿ, ñìÿòåíèå oraz æàõ,
ìîòîðîøí³ñòü, ïàí³êà, ñïîëîõ, ñóìÿòòÿ odznaczaj¹ siê wysokim stopniem
intensywnoci.
4. W semantyce leksemów áåñïîêîéñòâî, îáåñïîêîåííîñòü, âîëíåíèå,
âçâîëíîâàííîñòü, oraz íåñïîê³é (íåïîê³é), õâèëþâàííÿ, òðèâîãà, ïåðåæèâàííÿ szczególnie wyró¿niaj¹cym siê nale¿y uznaæ sem îòñóòñòâèå ïîêîÿ/
â³äñóòí³ñòü ñïîêîþ.
5. W leksemach îáàâà, îñòðàõ oraz îïàñåíèå, îïàñêà, ïàíèêà dominuj¹cym cech¹ semantyczn¹ jest îæèäàíèå îïàñíîñòè/ î÷³êóâàííÿ íåáåçïåêè
(çàãðîçè).
6. Niespodziewany i nag³y charakter jest w³aciwy leksemom âñòðÿñêà,
æóòü, èñïóã oraz ëÿê (ïåðåëÿê).
7. W przypadku leksemów ïàí³êà/ïàíèêà wyranie zauwa¿alny jest nag³y
niekontrolowany i niespodziewany sposób powstania danego zjawiska.
8. W semantyce leksemów çáåíòåæåííÿ, ïåðåæèâàííÿ oraz ïåðåæèâàíèå, òðóñîñòü odczucie zagro¿enia, niebezpieczeñstwa nie odgrywa
pierwszoplanowej roli.
9. Doæ specyficzna jest semantyka leksemów æóòü oraz æàõ³òòÿ. Wskazuj¹ one na przedmioty, które ze wzglêdu na w³aciwoci i rozmiary fizyczne
potencjalnie zagra¿aj¹ cz³owiekowi. Innymi s³owy, niebezpieczeñstwo nie jest
wyra¿one explicite i nie zawsze ma racjonalny uzasadniony charakter.
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Na podstawie analizy przywo³anych jednostek leksykalnych  swoistych
synonimów leksemu ñòðàõ  mo¿na wydzieliæ ogólne cechy semantyczne, takie
jak: intensywnoæ, nag³y charakter, brak spokoju, trwa³oæ w czasie, oczekiwanie, stan, niebezpieczeñstwo, zagro¿enie.
W zwi¹zku z tym, i¿ poszczególne leksemy koncentruj¹ siê wokó³ g³ównej,
nadrzêdnej jednostki, stanowi¹ one bli¿sz¹ warstwê peryferii w strukturze emocjonalnego konceptu strach.
Na znaczenie  jak dowodzi Ryszard Tokarski  sk³adaj¹ siê zarówno komponenty stabilne, jak te¿ fakultatywne i realizowane kontekstowo konotacje semantyczne, obejmuj¹ce doæ wyraziste, skonwencjonalizowane konotacje jêzyka
ogólnego oraz konotacje s³abe, pojawiaj¹ce siê najczêciej w niestandardowych
u¿yciach s³owa9. Jak ju¿ stwierdzilimy powy¿ej, wybór definicji kognitywnej
w niniejszej pracy umo¿liwia ukazanie sposobu, w jaki zbudowana jest struktura
znaczeniowa s³owa: centrum znaczenia stanowi stabilny rdzeñ pojêciowy, a od
niego wychodz¹ cie¿ki konotacyjne. W konsekwencji jêzykowy obraz konceptu
strach wch³ania cechy semantyczne z ró¿nych poziomów jego werbalizacji, co
z kolei wp³ywa na z³o¿onoæ ca³ej struktury kognitywnej.
Kolejny element z³o¿onej struktury konceptu strach stanowi dalsza warstwa jego peryferii, obejmuj¹ca jednostki, w semantyce których dominuj¹ mniej
prototypowe semy w stosunku do jednostki nadrzêdnej konceptu.
Na podstawie przeanalizowanego materia³u jêzykowego dalsza czêci peryferii obejmuje znacz¹c¹ iloæ jednostek jêzykowych, wród których mo¿na wymieniæ:
 leksemy wskazuj¹ce na obiekty lub zjawiska, bêd¹ce ród³em powstania emocji strachu: ros. ñòðàøîê, ñòðàøèëà, ñòðàøèëèùå; ukr. ñòðàõ³òòÿ,
ñòðàõîâèääÿ, ñòðàõîâèäëî, ñòðàøèäëî, ñòðàõîâèñüêî;
 leksemy wskazuj¹ce na powstanie lub zamiar wywo³ania okrelonego stanu
emocjonalnego: ros. ïóãàíèå, çàïóãèâàíèå; ukr. ëÿêàííÿ;
 leksemy wskazuj¹ce na stan emocjonalny: ros. âçîëíîâàííîñòü,
âîçáóæäåíèå, òðåâîæíîñòü, òðåâîëíåíèå, èñòåðèêà, èñïóãàííîñòü,
íàïðÿæåííîñòü; ukr. çáåíòåæåí³ñòü, ñòóðáîâàí³ñòü, ìîòîðîøí³ñòü;
 leksemy wskazuj¹ce na rysy charakteru jednostki: ros. òðóñîñòü, áîÿçëèâîñòü, áîÿçíåííîñòü, ðîáêîñòü, èñòåðè÷íîñòü, ïóãëèâîñòü,
ïàíèêåðñòâî; ukr. áîãîá³éí³ñòü, áîÿãóçëèâ³ñòü, áîÿçëèâ³ñòü, áîÿçê³ñòü,
ëÿêëèâ³ñòü, ñòðàõ³òëèâ³ñòü, ñòðàõ³òí³ñòü;
9 R. Tokarski, Poziomy konotacji semantycznej, [online] <www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK02/JK2-tokarski.pdf>.
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 leksemy nazywaj¹ce ludzi bêd¹cych pod wp³ywem danej emocji: ros. èñòåðèê,
èñòåðè÷êà, ïàíèêåð, ïàíèêåðøà, ïóãàëî; ukr. áîÿãóç, áîÿãóçêà, áîÿçëèâåöü,
ïàí³êåð, ïàí³êåðêà.
Przywo³ane przyk³ady, pochodz¹ce z dalszego krêgu peryferii, nie wyczerpuj¹ jego treci. Znaczna czêæ nale¿y do marginalnej warstwy peryferii. Ze
wzglêdu na powi¹zanie konceptu strach z innymi strukturami mentalnymi niniejsza czêæ jego struktury obejmuje zró¿nicowane pod wzglêdem semantycznym jednostki, np.:
 leksemy wskazuj¹ce na naruszenie równowagi psychicznej jednostki: ros.
ñòðàäàíèå, ñóìàòîõà, áåñïîðÿäîê, íåïðèÿòíîñòü, íàïðÿæåíèå, ìó÷åíèå,
íåëîâêîñòü, ðàññòðîéñòâî, òîøíîòà, äèñêîìôîðò; ukr. áåçëàääÿ,
íåïðèºìí³ñòü, íàïðóãà, ìóêà, íåçðó÷í³ñòü, äèñêîìôîðò, ñòðàæäàííÿ,
ìåòóøíÿ, ñóìÿòòÿ, íàïðóæåííÿ;
 leksemy wskazuj¹ce na zmiany w fizjonomii, zachowaniu cz³owieka:
ros. êîëåáàíèå, ðàñòåðÿííîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, äðîæàíèå,
íåðâîçíîñòü, ñîòðÿñåíèå, ïóëüñàöèÿ; ukr. êîëèâàííÿ, íåñòàë³ñòü,
ïëóòàíèíà, äðàò³âëèâ³ñòü, íåðâîçí³ñòü, ñòðóñ, çâîðóøåííÿ;
 leksemy nazywaj¹ce ludzi, dzia³alnoæ których rozpatrywana jest jako czynnik
zagro¿enia i niebezpieczeñstwa: ros. óáèéöà, òåððîðèñò, ýêñòðåìèñò,
çàõâàò÷èê, êðèìèíàëèñò, ïðåñòóïíèê, âðàã, äåìîí, çâåðü, ìîíñòð,
ôðàíêåíøòåéí, çîìáè; ukr. áàíäþãa, âîðîã, çàãàðáíèê, çëî÷èíåöü,
êðèâäíèê, ëîáóðÿê, íàïàñíèê, ñóïðîòèâíèê, òåðîðèñò;
 leksemy wskazuj¹ce na ród³o  czynnik sprawczy emocji strachu, naruszaj¹ce fizyczn¹, psychiczn¹, materialn¹ równowagê. Niniejsza grupa s³ów obejmuje jednostki, charakteryzuj¹ce siê abstrakcyjnoci¹ znaczenia, np. ros.
òåððîð, ïîìåõà, ïðåñëåäîâàíèå, êðèçèñ, êàòàñòðîôà, áîëåçíü, âìåøàòåëüñòâî, íàñèëèå, àãðåññèÿ, ñìåðòü, âîéíà, òåìíîòà, êðèìèíàëèçàöèÿ, äåãðàäàöèÿ, óíè÷òîæåíèå, ðàçðóøåíèå, ýïèäåìèÿ, êîíôëèêò,
ãèáåëü, íåñòàáèëüíîñòü, äåñòàáèëèçàöèÿ, íåïðèÿòíîñòü, àâòîðèòàðèçì, ïðåñòóïíîñòü, áåçðàáîòèöà, ñòðàäàíèå, áîëü, õîëîä, ñòðåññ; ukr.
äåãðàäàö³ÿ, êðèçà, òóðáîòè, êàòàñòðîôà, õâîðîáà, âòðó÷àííÿ,
íàñèëüñòâî, àãðåñ³ÿ, àãðåñèâí³ñòü, ñìåðòü, â³éíà, çíèùåííÿ, åïiäåì³ÿ,
êîíôë³êò, çàãèáåëü, íåñò³éê³ñòü, íåñòàá³ëüí³ñòü, äåñòàáiëiçàö³ÿ,
íåïðèºìí³ñòü, çëî÷èíí³ñòü, áåçðîá³òòÿ, á³ëü, ñòðåñ, íàïðóæåí³ñòü,
á³äí³ñòü, óáîçòâî.
W strukturze marginalnej warstwy peryferii zauwa¿alne s¹ liczne jednostki
jêzykowe nale¿¹ce do struktury innych konceptów, co potwierdza fakt o powi¹zaniu konceptu strach z innymi strukturami mentalnymi. Przeanalizowany
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materia³ jêzykowy daje podstawy do stwierdzenia, i¿ wybrany fragment jêzykowego obrazu wiata znajduje siê w cis³ej korelacji z takimi konceptami, jak:
koncept ból, koncept choroba, koncept terroryzm, koncept przemoc,
koncept agresja, koncept mieræ, koncept wojna itd.
Przeprowadzona analiza nie tylko obrazuje sposoby konceptualizacji danego
wycinka rzeczywistoci, ale jednoczenie wiadczy o znacz¹cej wartoci emocjonalnego konceptu strach w rosyjskim i ukraiñskim jêzykowych obrazach
wiata, co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w bogatym zasobie rodków
leksykalnych s³u¿¹cych do nominacji i opisania danej struktury kognitywnej.
Niniejsza problematyka mo¿e stanowiæ punkt wyjcia do przeledzenia
kszta³towania siê konceptu strach w tekstach kreatywnych, np. we wspó³czesnej prasie rosyjskiej i ukraiñskiej.
Wykorzystane ród³a leksykograficzne w jêzyku rosyjskim:
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Ðåçþìå
Êîãíèòèâíàÿ äåôèíèöèÿ êàê ïðè¸ì îïèñàíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ýìîöèé â ðóññêîì
è ïîëüñêîì ÿçûêàõ (íà ïðèìåðå ýìîöèè ñòðàõà)
Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ïîïûòêó àíàëèçà è ñèñòåìíîãî êîãíèòèâíî-ñåìàíòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ åäèíèö íîìèíàòèâíîãî ïðîñòðàíñòâà ýìîöèîíàëüíîãî êîíöåïòà ñòðàõ,
õðàíÿùèõñÿ â ñîçíàíèè ðóññêî- è óêðàèíñêîÿçû÷íîãî ñîöèóìà, îñíîâàííóþ íà ïðèíöèïàõ
òàê íàç. êîãíèòèâíîé äåôèíèöèè.

Summary
The cognitive definition as a tool for describing negative emotions in the Russian
and Ukrainian languages (on the example of fear)
Emotions in human consciousness take form of emotional concepts, described by means of
such features as traditions, customs, special stereotypes of thinking, behavior models, etc. The
present article attempts to analyse the linguistic realization of the concept of fear in Russian and
Ukrainian languages. The language analyze is based on the purposes of the cognitive definition.
Key words: cognitive definition, negative emotions, fear, Russian language, Ukrainian language.
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Czy nadawane wspó³czenie stare imiona prawos³awne
zawsze s¹ zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?
Ksiêgi parafialne stanowi¹ jedno z podstawowych róde³ w badaniach nad
historyczn¹ i wspó³czesn¹ antroponimi¹. Interpretacja zapisów metrykalnych
z poszczególnych miejscowoci i regionów pozwala na sformu³owanie szeregu
konkluzji zwi¹zanych z nazewnictwem osobowym. Istotnym wnioskiem wynikaj¹cym z analizy imion chrzestnych winno byæ przedstawienie ich frekwencji
i dynamiki w badanym przedziale czasowym. Na tej podstawie mo¿liwe jest
ustalenie okrelonej mody imienniczej danego terenu.
Wspó³czesna rzeczywistoæ cechuje siê obecnoci¹ takich zjawisk, jak nasilenie tendencji globalizacyjnych, wzajemne przenikanie ró¿nych tradycji i obyczajów, ekspansja modelu kultury zachodniej. Dynamicznym procesem w przestrzeni spo³ecznej staje siê laicyzacja. Odczuwalny jest wp³yw rodków masowego przekazu. Najnowsze imiennictwo osobowe nie pozostaje obojêtne wobec
powy¿szych faktów.
Fascynacja obcymi wzorcami kulturowymi wywo³a³a fluktuacjê w tradycyjnym dla interesuj¹cego nas obszaru (zob. ni¿ej) systemie nazewniczym. Jest ona
zwi¹zana z pojawieniem siê nowych, czasami nietypowych dla danej kultury
nazewniczej imion. Z drugiej strony utrzymuje siê przywi¹zanie do tradycji oraz
szacunek wobec wartoci religijnych. Korelacja obu tych sfer doprowadzi³a do
wyst¹pienia sytuacji, w których jednej osobie nadawane s¹ dwa oddzielne imiona: jedno  do pos³ugiwania siê w rodowisku kocielnym, drugie  do u¿ywania
w przestrzeni wieckiej.
W niniejszym artykule zwrócê uwagê na prawos³awne imiona chrzestne,
ró¿ni¹ce siê od imion nadanych tym samym dzieciom w Urzêdzie Stanu Cywilnego (USC). Materia³ ród³owy zosta³ zaczerpniêty z zapisów metrykalnych
trzech parafii prawos³awnych znajduj¹cych siê na terenie miasta Bielsk Podlaski. W³anie w tych parafiach, oprócz danych niezbêdnych dla celów kocielnych, znajduje siê adnotacja o imieniu dziecka, jakie zosta³o zapisane w USC.
Omawiana kwestia stanowi swego rodzaju novum w prawos³awnym imiennictwie osobowym. Do po³owy ubieg³ego stulecia metryki parafialne w zasadzie
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nie powiadcza³y u¿ycia wiêcej ni¿ jednego imienia. W latach 60.90. XX wieku wypadki zastosowania na chrzcie i w USC oddzielnych imion zdarza³y siê
sporadycznie. Dopiero od lat 90., wskutek ekspansji szeroko rozumianych czynników kulturowych, dwuimiennoæ1 wród nowo narodzonych dzieci przesta³a
byæ rzecz¹ osobliw¹. Podobne sytuacje i w porównywalnej skali mia³y miejsce
tak¿e w pierwszej dekadzie XXI wieku. Nadawanie ró¿nych imion sta³o siê
zatem doæ czêstym zabiegiem. Wprawdzie praktyka dwuimiennoci nie dorównuje tradycyjnym (jednoimiennym) modelom nazewniczym, ale stanowi
znacz¹cy odsetek wszystkich aktów nominacyjnych, co powiadczaj¹ dane statystyczne.
W badanym okresie (lata 20012010) w trzech bielskich parafiach prawos³awnych ochrzczono ³¹cznie 577 osób. Podczas chrztu 152 dzieci otrzyma³o
inne imiê ni¿ w USC. Analizowane przypadki stanowi¹ a¿ 26,3% wszystkich
zapisów metrykalnych, co wiadczy o bardzo du¿ej skali omawianego zjawiska.
W latach 20012010 ochrzczono 260 ch³opców, w tym 43 otrzyma³o podwójne imiê (tabela 1).
Tabela 1
Imiona mêskie
Rok
2001

Imiê chrzestne2
Êàñòîð/Kastor

Rados³aw

Êîíäðàò/Kondrat

Konrad3

Êðèñêåíò/Krescent, Krescens

Krystian

Àíäðåé/Andrzej

1

Imiê w USC

Kamil

W niniejszej pracy u¿ywam pojêæ dwuimiennoæ, podwójne imiê umownie, maj¹c wiadomoæ ich wieloznacznego charakteru. W kontekcie omawianego problemu rzecz dotyczy sytuacji, w których jedno imiê jest nadawane na chrzcie, a inne w Urzêdzie Stanu Cywilnego (USC).
Cytowanych przyk³adów nie nale¿y uto¿samiaæ z nominacj¹ wieloimienn¹ w³aciw¹ tradycji ³aciñsko-polskiej, np. Krzysztof Kamil Baczyñski, Jan Andrzej Morsztyn itd.
2 Dla u³atwienia porównañ z zapisami w USC imiona chrzestne podajê równie¿ w brzmieniu
polskim (zob. Spis imion prawos³awnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-s³owiañskim,
Warszawa 2011; Kalendarz prawos³awny 2007, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawos³awnej).
3 Niektóre pary (np. ze wzglêdu na podobieñstwo brzmienia i struktury s³owotwórczej) pozornie mog¹ sugerowaæ, ¿e s¹ wariantami jednego imienia. Niemniej s¹ to zupe³nie ró¿ne antroponimy
odznaczaj¹ce siê odmienn¹ etymologi¹, np. Konrad < stwniem. Conrad, Cuonrad, Cunrad (stwniem. kuoni odwa¿ny, mia³y, dzielny + rât rada); Kondrat < cognomen Quadratus (³ac. quadratus kwadratowy, czworok¹tny). O pochodzeniu imion zob. m.in. M. Malec, Imiona chrzecijañskie w redniowiecznej Polsce, Kraków 1994; H. Fros, S. Sowa, Ksiêga imion i wiêtych,
t. 16, Kraków 1997-2007 oraz pozosta³e ród³a cytowane w niniejszym opracowaniu.
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2002

Êîíäðàò/Kondrat

Kacper

2003

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Îëèìï/Olimp

Oliwier

Êàññèàí/Kasjan

Kacper

Íèêèòà/Nikita

Norbert

Äîðîôåé/Doroteusz

Dariusz

Õðèñòîôîð/Krzysztof

Kamil

Èîàíí/Jan

Janusz

2004

2005

Ðîäèîí/Rodion
2006

2007

2008

2009

Eryk

Îðåñò/Orest

Olaf

Ãîðäèàí/Gordian

Hubert

Êàñòîðèé/Kastoriusz

Kacper

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Ìàðêåëëèí/Marcelin

Marcel

Êàñòîð/Kastor

Kacper

Èëèÿ/Eliasz

Oliwier

Ëóêà/£ukasz

Fabian

Ìàêñèì/Maksym

Krystian
Maksymilian

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Îðåñò/Orest

Olivier

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Ìèõàèë/Micha³

Mi³osz

Îëåã/Oleg
4

Rados³aw

ßðîñëàâ/Jaros³aw

Õðèñòîôîð/Krzysztof

O formach derywowanych zob. ni¿ej.

4

Olaf
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2010

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Êàññèàí/Kasjan

Alan

Ñèìåîí/Symeon

Szymon

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Kamil

Êàññèàí/Kasjan

Kacper

Ìàòôåé/Mateusz

Maciej

Ñëàâîìèð/S³awomir

Wojciech

Ïàòðèêèé/Patryk,Patrycjusz
Âàðôîëîìåé/Bart³omiej
Àëèì/Alim

Przemys³aw
Bartosz
Alan

Ìèõàèë/Micha³

Mi³osz

W tym samym okresie ochrzczono 317 dziewczynek, z czego inne imiê ni¿
w USC nadano 109 (tabela 2).
Tabela 2
Imiona ¿eñskie
Rok
2001

Imiê chrzestne
Ïàðàñêåâà/Paraskiewa
Àíèñèÿ/Anisja
Àëåêñàíäðà/Aleksandra
Ìàðèÿ/Maria

2002

Imiê w USC
Patrycja
Inesa
Sandra
Magdalena

Èóëèàíèÿ/Julianna, Juliania

Urszula

Êëàâäèÿ/Klaudia

Kamila

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Õðèñòèíà/Krystyna

Karolina

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Karolina

Ëàðèñà/Larysa

Laura

Èóëèÿ/Julia

Urszula

Íàòàëèÿ/Natalia

Sylwia
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2003

Ìàðôà/Marta

Sandra

Åâäîêèÿ/Eudokia

Edyta

Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà/Maria Magdalena

Marlena

Îëüãà/Olga

Wioleta

Âàðâàðà/Barbara

Wiktoria

Ìîèêî/Moiko

Monika

Àííà/Anna

Hanna

Ìàðèÿ/Maria

Patrycja

Âåðà/W(i)era

Wiktoria

Ãàëèíà/Halina

Gabriela

Èîàííà/Joanna

Kinga

Õðèñòèíà/Krystyna

Karolina

Ìàðèÿ/Maria

Patrycja

Àðèàäíà/Ariadna

Aurelia

Ìàðãàðèòà/Ma³gorzata

Marlena

Ìàðôà/Marta

Martyna

Êèðèåíà/Kiriena, Cyriena
Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ãëàôèðà/Glafira

Gabriela

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Karina

Àíèñèÿ/Anisja

Aniela

Ìàðôà/Marta

Martyna

Îëüãà/Olga
2004

Karina

Oliwia

Åâà/Ewa

Gabriela

Íèêà/Nika

Wiktoria

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Âàññà/Wassa

Wanessa

Äîìíèêà/Dom(i)nika

Diana
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2005

2006

2007

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Ìîèêî/Moiko

Monika

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Åëåíà/Helena

Lena

Êñåíèÿ/Ksenia

Oksana

Èëàðèÿ/Hilaria

Laura

Åìèëèÿ/Emilia

Estera

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Oliwia

Õðèñòèíà/Krystyna

Kamila

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìàðôà/Marta

Martyna

Åëåíà/Helena

Kamila

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Àííà/Anna

Hanna

Åñèÿ/Jesija (?)

Jessica

Ãëèêåðèÿ/Glik(i)eria

Gabriela

Îëüãà/Olga

Oliwia

Åëåíà/Helena

Lena

Ãëèêåðèÿ/Glik(i)eria

Gabriela

Ïàâëà/Paw³a, Paula, Paulina

Gabriela

Åìèëèÿ/Emilia

Amelia

Êëàâäèÿ/Klaudia

Kamila

Ñàððà/Sara

Sandra

Àëåêñàíäðà/Aleksandra

Oliwia

Ìîèêî/Moiko

Maja

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Íèêà/Nika
Âåðîíèêà/Weronika

Nikola
Wiktoria
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2008

Àííà/Anna

Aneta

Ñàððà/Sara

Wiktoria

Èóëèòòà/Julita

Urszula

Àííà/Anna

Hanna

Îëüãà/Olga

Olivia

Àííà/Anna

Hanna

Àííà/Anna

Amelia

Âåðîíèêà/Weronika
Åëåíà/Helena

Lena

Àííà/Anna

Oliwia

Ìàðèÿ/Maria

Maja

Âåðîíèêà/Weronika
Ìàðèÿ/Maria

2009

Wiktoria
Maja

Êñåíèÿ/Ksenia

Roksana

Äàðèÿ/Daria

Patrycja

Àííà/Anna

Karolina

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Îëüãà/Olga

Oliwia

Àííà/Anna

Hanna

Ìàðèíà/Maryna

Martyna

Ìàðèíà/Maryna

Maja

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Kornelia

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Âàññà/Wassa

Wanessa

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìåëàíèÿ/Melania
2010

Wiktoria

Milena

Åëåíà/Helena

Lena

Ìàðôà/Marta

Martyna

Ìåëàíèÿ/Melania

Milena
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Íèêà/Nika
Ìàðèÿ/Maria
Îëüãà/Olga
Ìàðèíà/Maryna

Wiktoria
Magdalena
Ola
Martyna

Ìàðôà/Marta

Maja

Êñåíèÿ/Ksenia

Oksana

Àííà/Anna

Rozalia

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìàðèÿ/Maria

Laura

Jak wskazuj¹ powy¿sze zestawienia, w latach 20012005 podwójne imiê
otrzyma³o 25,3% ochrzczonych dzieci, w kolejnym piêcioleciu 27,1%. Mo¿na
zatem mówiæ o utrzymaniu siê przedstawionej tendencji imienniczej w ci¹gu
ca³ego dziesiêciolecia.
Zaprezentowany materia³, jak mo¿na przypuszczaæ, jest przyk³adem wzglêdnego kompromisu zawartego miêdzy rodzicami chc¹cymi nazwaæ dziecko wed³ug w³asnych upodobañ, a stron¹ kocieln¹, d¹¿¹c¹ do zachowania zwyczaju
nadawania kanonicznych imion, figuruj¹cych w kalendarzu liturgicznym obrz¹dku wschodniego.
wiadomoæ niekanonicznego charakteru niektórych imion zapisywanych
w USC nie jest rzecz¹ powszechn¹5. Problem jest niebagatelny, dotyczy bowiem
kilku grup tej kategorii antroponimów, które nale¿y wy³¹czyæ ze spisu imion
chrzestnych Kocio³a prawos³awnego. Nale¿¹ do nich:
 imiona zwi¹zane z motywacj¹ wieck¹ (Aneta, Roksana);
 imiona chrzecijañskie zwi¹zane wy³¹cznie z obrz¹dkiem ³aciñskim,
w tym niektóre imiona nadawane pod wp³ywem obcych wzorców nazewniczych,
w³¹czone do spisu imion Kocio³a rzymskokatolickiego (Kamil, Wojciech, Urszula);
 derywaty, które w imiennictwie wieckim funkcjonuj¹ obecnie jako formy
oficjalne (Bartosz, Hanna, Lena);
 imiona ¿eñskie utworzone od kanonicznych imion mêskich, ale nieposiadaj¹ce swoich wiêtych (Gabriela, Kornelia, Patrycja).
Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy o koniecznoci nadania na chrzcie
innego imienia ni¿ w USC rodzice (chrzestni) dowiaduj¹ siê bezporednio przed
5

Co podkrelaj¹ duchowni parafii, z których zaczerpniêto materia³ ród³owy.
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udzieleniem sakramentu i sporz¹dzeniem metryki. Wobec ich czêstego niezorientowania lub nawet obojêtnoci, wyboru imienia chrzestnego dokonuje,
w porozumieniu z rodzin¹, kap³an. Zwykle w takich przypadkach duchowni
kieruj¹ siê nieformalnym zwyczajem, nadaj¹c na chrzcie imiona, których
brzmienie (niekiedy równie¿ zapis) jest maksymalnie zbli¿one do formy imienia
zapisanego w USC. Takich sytuacji jest zdecydowanie najwiêcej, co ilustruje
cytowany materia³ ród³owy (Àëèì/Alim  Alan, Êàñòîð/Kastor  Kacper,
Êîíäðàò/Kondrat  Konrad, Îëèìï/Olimp  Oliwier; Àíèñèÿ/Anisja  Inesa,
Âàññà/Wassa  Wanessa, Åìèëèÿ/Emilia  Amelia, Èëàðèÿ/Hilaria  Laura,
Ìîèêî/Moiko  Monika itd.). W przypadku braku zbli¿onych brzmieniowo par
imion wybierane s¹ antroponimy rozpoczynaj¹ce siê t¹ sam¹ liter¹ (Íèêèòà/
Nikita  Norbert, Îðåñò/Orest  Olaf; Åâäîêèÿ/Eudokia  Edyta, Êëàâäèÿ/
Klaudia  Kamila i in.). Jak mo¿na zauwa¿yæ, u¿ycie w USC imion nowych
staje siê bodcem do nadania w Cerkwi imion starych, typowo prawos³awnych
i rzadko spotykanych, czêsto zapomnianych od kilku pokoleñ (Êàñòîð/Kastor,
Îëèìï/Olimp, Èëèÿ/Eliasz; Ïàðàñêåâà/Paraskiewa, Âåðà/W(i)era, Ìåëàíèÿ/
Melania itd.). Zdecydowanie rzadziej duchowni sugeruj¹ rodzicom nadanie
imienia wiêtego, którego pamiêæ Koció³ wschodni czci w dniu narodzin lub
chrztu dziecka (np. Kamil, ur. 15 grudnia 2001 r., otrzyma³ na chrzcie imiê
Àíäðåé/Andrzej, zapewne na czeæ w. Andrzeja Egipskiego, którego pamiêæ
jest obchodzona w tym dniu).
Imiona chrzestne dzieci, których rodzice s¹ wiadomi braku danego imienia
z USC w kalendarzu liturgicznym Cerkwi prawos³awnej, najczêciej s¹ nadawane wed³ug jednej ze zwyczajowych zasad:
1) podobieñstwo brzmienia;
2) wystêpowanie imienia w rodzinie (najczêciej dziadkowie, rodzice biologiczni, rodzice chrzestni);
3) indywidualne upodobania rodziców, zwi¹zane m.in. z wartoci¹ eufoniczn¹ imienia (tu mamy do czynienia z tak¹ sam¹ motywacj¹, jak w wypadku
wyboru imienia wieckiego, jednak z zastrze¿eniem, ¿e bêdzie to imiê kanoniczne, dopuszczalne podczas chrztu w Kociele wschodnim).
Jak stwierdzono wy¿ej, najwiêksz¹ grupê wród podwójnych imion stanowi¹ antroponimy o zbli¿onym brzmieniu. Trudno jednoznacznie okreliæ ich
odsetek, poniewa¿ stopieñ podobieñstwa/ rozbie¿noci pomiêdzy dan¹ par¹
imion jest spraw¹ umown¹. Percepcja poszczególnych elementów dwiêkowych
jêzyka jest procesem zindywidualizowanym. Zatem, jednemu odbiorcy zestawienia Àíèñèÿ/Anisja  Inesa, Êèðèåíà/Kiriena  Karina, Ìåëàíèÿ/Melania  Milena itd. mog¹ wydawaæ siê podobne w brzmieniu, podczas gdy inna osoba
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okreli je jako zdecydowanie zró¿nicowane. Równie wysokim poziomem konwergencji fonetycznej odznaczaj¹ siê pary imion: Êîíäðàò/Kondrat  Konrad,
Êðèñêåíò/Krescent  Krystian, Îëèìï/Olimp  Oliwier, Ìàðêåëëèí/Marcelin
 Marcel, Õðèñòîôîð/Krzysztof  Krystian, Ìàêñèì/Maksym  Maksymilian,
Ñèìåîí/Symeon  Szymon, Ìàòôåé/Mateusz  Maciej, Àëèì/Alim  Alan,
Ëàðèñà/Larysa  Laura, Ìîèêî/Moiko  Monika, Àííà/Anna  Hanna, Ìàðôà/
/Marta  Martyna, Åêàòåðèíà/Katarzyna  Karina, Âàññà/Wassa  Wanessa,
Åëåíà/Helena  Lena, Èëàðèÿ/Hilaria  Laura, Åìèëèÿ/Emilia  Amelia, Íèêà/
/Nika  Nikola, Àííà/Anna  Aneta, Ìàðèÿ/Maria  Maja, Ìàðèíà/Maryna
 Martyna, Îëüãà/Olga  Ola itd. Warto zwróciæ uwagê, i¿ niektóre imiona
tworz¹ce pary ³¹czy wspólna etymologia, np. Ñèìåîí/Symeon  Szymon,
Ìàòôåé/Mateusz  Maciej6.
Na podstawie materia³u ród³owego mo¿na skonstatowaæ, ¿e nie ma jednego, okrelonego (czy te¿ odgórnie ustalonego) modelu dopasowania konkretnych
imion chrzestnych do imion u¿ywanych w sytuacjach wieckich. Tak np. ch³opców, którym w USC nadano imiê Rados³aw, ochrzczono ró¿nymi imionami
 Êàñòîð/Kastor i Ðîäèîí/Rodion. Podobnie Krystian  Êðèñêåíò/Krescent,
Õðèñòîôîð/Krzysztof; Kamil  Àíäðåé/Andrzej, Õðèñòîôîð/Krzysztof,
Âàðôîëîìåé/Bart³omiej; Kacper  Êàññèàí/Kasjan (dwukrotnie), Êîíäðàò/
Kondrat, Êàñòîð/Kastor, Êàñòîðèé/Kastoriusz; Oliwier/Olivier  Îëèìï/
/Olimp, Èëèÿ/Eliasz, Îðåñò/Orest; Olaf  Îðåñò/Orest, Îëåã/Oleg oraz Alan
 Àëèì/Alim, Êàññèàí/Kasjan. Podobn¹ tendencjê mo¿na stwierdziæ w imiennictwie ¿eñskim, por.: Patrycja  Ìàðèÿ/Maria (dwukrotnie), Ïàðàñêåâà/Paraskiewa, Äàðèÿ/Daria; Sandra  Àëåêñàíäðà/Aleksandra, Ìàðôà/Marta, Ñàððà/
/Sara; Urszula  Èóëèàíèÿ/Julianna, Èóëèÿ/Julia, Èóëèòòà/Julita; Kamila
 Êëàâäèÿ/Klaudia (dwukrotnie), Õðèñòèíà/Krystyna, Åëåíà/Helena; Karolina
 Õðèñòèíà/Krystyna (dwukrotnie), Åêàòåðèíà/Katarzyna, Àííà/Anna; Laura
 Ëàðèñà/Larysa, Èëàðèÿ/Hilaria, Ìàðèÿ/Maria; Marlena  Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà/Maria Magdalena, Ìàðãàðèòà/Ma³gorzata; Wiktoria  Âåðîíèêà/Weronika (jedenastokrotnie), Íèêà/Nika (dwukrotnie), Âàðâàðà/Barbara, Âåðà/
/W(i)era, Ñàððà/Sara; Gabriela  Ãëèêåðèÿ/Glik(i)eria (dwukrotnie), Ãàëèíà/
/Halina, Ãëàôèðà/Glafira, Åâà/Ewa, Ïàâëà/Paw³a; Martyna  Ìàðôà/Marta
(czterokrotnie), Ìàðèíà/Maryna (dwukrotnie); Karina  Êèðèåíà/Kiriena,
Åêàòåðèíà/Katarzyna; Oliwia/Olivia  Îëüãà/Olga (czterokrotnie), Åêàòåðèíà/Katarzyna, Àëåêñàíäðà/Aleksandra, Àííà/Anna; Amelia  Åìèëèÿ/Emilia,
Àííà/Anna; Maja  Ìàðèÿ/Maria (dwukrotnie), Ìîèêî/Moiko, Ìàðèíà/Maryna, Ìàðôà/Marta.
6

Por. M. Malec, op. cit., s. 274, 326.
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Odwracaj¹c niejako sytuacjê, okazuje siê, ¿e dane imiê z kalendarza
wschodniego pos³u¿y³o do nominacji osób o ró¿nych imionach nadanych
w USC, por.: Êîíäðàò/Kondrat  Konrad, Kacper; Âàðôîëîìåé/Bart³omiej
 Bartosz (dziewiêciokrotnie), Kamil; Êàññèàí/Kasjan  Kacper (dwukrotnie),
Alan; Õðèñòîôîð/Krzysztof  Kamil, Krystian; Îðåñò/Orest  Olaf, Olivier;
Êàñòîð/Kastor  Rados³aw, Kacper; Àíèñèÿ/Anisja  Inesa, Aniela;
Àëåêñàíäðà/Aleksandra  Sandra, Oliwia; Ìàðèÿ/Maria  Magdalena (omiokrotnie), Maja (dwukrotnie), Patrycja (dwukrotnie), Laura; Õðèñòèíà/Krystyna
 Karolina (dwukrotnie), Kamila; Åêàòåðèíà/Katarzyna  Karolina, Karina,
Kornelia, Oliwia; Ìàðôà/Marta  Martyna (czterokrotnie), Maja, Sandra;
Îëüãà/Olga  Oliwia/Olivia (czterokrotnie), Ola, Wioleta; Ìîèêî/Moiko  Monika (dwukrotnie), Maja; Àííà/Anna  Hanna (piêciokrotnie), Amelia, Aneta,
Karolina, Oliwia, Rozalia; Íèêà/Nika  Wiktoria (dwukrotnie), Nikola; Åëåíà/
/Helena  Lena (czterokrotnie), Kamila; Êñåíèÿ/Ksenia  Oksana (dwukrotnie),
Roksana; Åìèëèÿ/Emilia  Amelia, Estera; Ñàððà/Sara  Sandra, Wiktoria;
Ìàðèíà/Maryna  Martyna (dwukrotnie), Maja.
W analizowanym materiale mo¿na te¿ odnaleæ regularne pary antroponimów, mimo ¿e wyst¹pi³y w analizowanym okresie kilkakrotnie, np. Ìèõàèë/
Micha³  Mi³osz, Âàññà/Wassa  Wanessa, Ìåëàíèÿ/Melania  Milena itd.
Szeroki wachlarz kombinacji zale¿y nie tylko od modeli przyjêtych (zwyczajowo) w konkretnych parafiach czy przez poszczególnych duchownych
udzielaj¹cych sakramentu. Jest on tak¿e wynikiem indywidualnego aktu nominacyjnego, zwi¹zanego najczêciej z osobistym ¿yczeniem rodziców lub z chêci¹
zastosowania przez ksiê¿y ró¿norodnoci w zakresie u¿ycia imion.
Jak dowodzi cytowany materia³, niektóre pary imion zestawione s¹ z antroponimów etymologicznie to¿samych, ale odznaczaj¹cych siê dyferencjacj¹
w zakresie s³owotwórstwa, por. Âàðôîëîìåé/Bart³omiej  Bartosz (dziewiêciokrotnie), Èîàíí/Jan  Janusz, Àëåêñàíäðà/Aleksandra  Sandra, Àííà/Anna
 Hanna (piêciokrotnie), Åëåíà/Helena  Lena (czterokrotnie), Êñåíèÿ/Ksenia
 Oksana (dwukrotnie), Ìàðèÿ/Maria  Maja (dwukrotnie), Îëüãà/Olga  Ola7.
Formy zapisywane w USC, formalnie derywaty, we wspó³czesnym imiennictwie
stanowi¹ odrêbne jednostki nazewnicze. Nierzadko sami u¿ytkownicy tego typu
imion nie s¹ wiadomi ich sekundarnego charakteru. Sprzyja temu uznanie postaci derywowanych za oficjalne (podstawowe) formy przez wieckie urzêdy8.
7 Por. m.in. M. Malec, op. cit.; H. Fros, S. Sowa, op. cit.; À.Í. Òèõîíîâ, Ë.Ç. Áîÿðèíîâà,
À.Ã. Ðûæêîâà, Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èìåí, Ìîñêâà 1995.
8 Por. Cz. Kosyl, Nadawanie imion w Polsce w wietle przepisów administracyjnych,
[w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i spo³ecznej, red. E. Homa, Szczecin 1988, s. 175.
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W analizowanym materiale mo¿na te¿ wyodrêbniæ niewielk¹ grupê podwójnych imion, które zosta³y zestawione na zasadzie wspólnych lub zbli¿onych form hipokorystyczno-deminutywnych, np. Äîðîôåé/Doroteusz > Darek
< Dariusz, Ìàêñèì/Maksym > Maks < Maksymilian, Îëüãà/Olga > Ola < Oliwia,
Àëåêñàíäðà/Aleksandra > Ola < Oliwia, Èóëèÿ/Julia > Jula i Ula < Urszula.
Dziewczynki, którym w USC nadano imiê Magdalena, na chrzcie otrzyma³y
imiê Maria (9 przyk³adów). Wzorzec ten, jeden z najbardziej tradycyjnych
schematów nazewniczych, zwi¹zany jest z postaci¹ w. Marii Magdaleny. Forma Magdalena to w rzeczywistoci przydomek odmiejscowy, który z czasem
zaczêto traktowaæ jako oddzielne imiê w³asne9, które nie figuruje w spisie kanonicznych imion Cerkwi prawos³awnej.
Ciekawym i  jak siê wydaje  najbardziej w³aciwym rozwi¹zaniem pos³u¿ono siê w jednej z bielskich parafii, gdzie dwie dziewczynki o imieniu Wiktoria
(USC) ochrzczono, stosuj¹c semantyczny odpowiednik w postaci imienia Íèêà/
/Nika (z gr. zwyciêstwo).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w kilku przypadkach na chrzcie nadano inne imiona
ni¿ w USC (zazwyczaj o podobnej fonetyce), pomimo istnienia w kalendarzu
wschodnim dok³adnych odpowiedników, por.: Estera (cerk. Estera/Åñôèðü)
 Åìèëèÿ/Emilia, Maciej (cerk. Maciej/Ìàòôèé)  Ìàòôåé/Mateusz, Maksymilian (cerk. Maksymilian/Ìàêñèìèëèàí)  Ìàêñèì/Maksym, Szymon (cerk.
Szymon/Ñèìîí)  Ñèìåîí/Symeon. Jak wynika z powy¿szych przyk³adów, u¿ycie w charakterze imion chrzestnych innych antroponimów nie by³o podyktowane koniecznoci¹. Trudno zatem jednoznacznie przes¹dzaæ o motywacjach, którymi kierowano siê podczas ich doboru.
Godnym odnotowania faktem zwi¹zanym z problematyk¹ dwuimiennoci
jest doæ znacz¹ca dysproporcja miêdzy mêskim i ¿eñskim zestawem omawianych antroponimów. W latach 20012010 podwójne imiê otrzyma³o 16,5%
ochrzczonych ch³opców. W nominacji ¿eñskiej odsetek ten jest ponaddwukrotnie wy¿szy i wynosi 34,4%. Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e zainteresowanie
rodziców imionami zwi¹zanymi z motywacj¹ wieck¹ i wp³ywem obcych wzorców nazewniczych by³o czêstsze w przypadku narodzin córki ni¿ syna. Mo¿liwe,
¿e wspó³czesne potencjalne ród³a nazewnicze (literatura, prasa, film, Internet
etc.) dostarcza³y wiêcej przyk³adów ¿eñskich imion tego typu. Mo¿na te¿ pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ gdzie
indziej. Repertuar kanonicznych imion ¿eñskich w stosunku do liczby imion
mêskich jest znacznie ubo¿szy. W kalendarzu wydanym przez Warszawsk¹
9

Zob. np. À.Í. Òèõîíîâ, Ë.Ç. Áîÿðèíîâà, À.Ã. Ðûæêîâà, op. cit., s. 549.
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Metropoliê Prawos³awn¹ zamieszczono 917 imion mêskich i tylko 246 ¿eñskich.
Identyczn¹ liczbê imion zawiera kalendarz wydany przez Patriarchat Moskiewski.
Spis imion prawos³awnych obejmuje 979 imion mêskich i 261 imion ¿eñskich.
W Trebniku10 przewidziano odpowiednio 844 i 191 imion11. Przedstawione dane
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e imiona ¿eñskie stanowi¹ zaledwie 25,7% zestawu
imion mêskich12. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y wnioskowaæ, ¿e wród imion
mêskich istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo w zakresie zbie¿noci upodobañ
imienniczych rodziców z wystêpowaniem danego imienia w spisie prawos³awnych imion chrzestnych. Nie ma zatem czêstej potrzeby wprowadzania dwuimiennoci, czego nie mo¿na stwierdziæ w odniesieniu do imion ¿eñskich.
W celu kompleksowego zobrazowania omawianego zagadnienia zosta³y
uwzglêdnione równie¿ inne zapisy metrykalne, w których stwierdzono pewn¹
nieadekwatnoæ w relacji Cerkiew  USC. Jest ona zwi¹zana z u¿yciem w sferze
pozakocielnej podwójnych, w powszechnym rozumieniu tego s³owa13, imion.
W latach 20012010 stwierdzono osiem takich sytuacji:
Tabela 3
Imiona podwójne w USC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rok
2004
2004
2008
2001
2003
2005
2006
2006

Imiê chrzestne
Íèêîëàé/Miko³aj
Àëåêñàíäð/Aleksander
Ôîìà/Tomasz
Ìàðèÿ/Maria
Èóëèÿ/Julia
Åêàòåðèíà/Katarzyna
Àëåêñàíäðà/Aleksandra
Îëüãà/Olga

Imiê w USC
Miko³aj Bogdan
Aleksander Bart³omiej
Jaros³aw Tomasz
Milena Maria
Marcelina Julia
Maja Katarzyna
Aleksandra Hanna
Olga Maria

Zwróæmy uwagê, ¿e w czterech przyk³adach (nr 1, 2, 3 i 8) oba imiona
wieckie mog³y byæ wykorzystane podczas chrztu. Zatem nadanie w USC podwójnego imienia by³o raczej podyktowane osobistym ¿yczeniem rodziców ni¿
uwzglêdnieniem czynników religijnych. Jak mo¿na przypuszczaæ, w podobny
sposób kierowano siê w przypadku dziewczynki, której nadano imiona Aleksandra
10 Trebnik  scs. treba pos³uga religijna  ksiêga liturgiczna w Kociele prawos³awnym zawieraj¹ca porz¹dek (ryt) udzielania sakramentów, sakramentaliów, b³ogos³awieñstw oraz teksty stosownych dla nich modlitw (zob. A. Znosko, Ma³y s³ownik wyrazów starocerkiewnos³owiañskich
i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983, s. 321).
11 Por. Kalendarz prawos³awny 2007, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawos³awnej;
Ïðàâîñëàâíûé öåðêîâíûé êàëåíäàðü 1998, Èçäàòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè; Spis imion
prawos³awnych ; Òðåáíèêú, Âàðøàâà 1925.
12 W zale¿noci od ród³a liczba ta waha siê miêdzy 22,6% a 26,8%.
13 Por. przypis nr 1.
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Hanna (przyk³ad nr 7). Pierwsze imiê posiada w Kociele prawos³awnym charakter kanoniczny, nie by³o wiêc potrzeby dodawania drugiego imienia
z przyczyn wyznaniowych. Jedynie w trzech sytuacjach (nr 4, 5 i 6) pierwsze
imiona nie wystêpuj¹ w kalendarzu obrz¹dku bizantyjskiego. W tych przypadkach dwuimiennoæ okaza³a siê skutkiem, a byæ mo¿e równie¿ wol¹ rodziców
umieszczenia imienia chrzestnego (jako drugiego) w dokumentach urzêdowych.
Przy za³o¿eniu, ¿e w codziennych relacjach u¿ytkownicy pos³uguj¹ siê pierwszym sporód dwu imion, tylko trzy zapisy metrykalne (nr 4, 5 i 6) mo¿na
rozpatrywaæ w kontekcie podwójnych imion14.
Analiza powy¿szego materia³u ród³owego pokazuje, ¿e liczba imion
chrzestnych, które nie s¹ to¿same z imionami zapisanymi w USC, stanowi we
wspó³czesnym imiennictwie prawos³awnym znaczny odsetek wszystkich badanych antroponimów. Omówiona sytuacja w znacznie wiêkszym stopniu dotyczy
nominacji ¿eñskiej. Wybieraj¹c imiona chrzestne, kierowano siê ró¿nymi motywacjami, przy czym najczêciej zastosowano takie, które by³y fonetycznie zbli¿one do imion u¿ywanych w sferze pozakocielnej.
Przedstawione zagadnienie rodzi pewn¹ kwestiê natury metodologicznej:
czy przy analizie wspó³czesnego imiennictwa mieszkañców danego obszaru wystarczy bazowaæ tylko na imionach chrzestnych, skoro w wielu przypadkach ich
u¿ytkownicy de facto pos³uguj¹ siê innymi imionami? Decyduj¹c siê na chrzest
dziecka, rodzice deklaruj¹ swoje przywi¹zanie do wartoci religijnych. Wydaje siê
zatem, ¿e osoby wierz¹ce powinny traktowaæ priorytetowo imiona chrzestne.
Z drugiej strony imiona nadane na chrzcie, jeli s¹ inne ni¿ w USC, s¹ u¿ywane
tylko w sferze religijnej. Dlatego te¿ w celu kompleksowego ukazania systemu
imienniczego danej miejscowoci czy regionu warto w wypadku wyst¹pienia omawianej sytuacji odwo³aæ siê nie tylko do imion chrzestnych, ale równie¿ do imion
wieckich zapisanych w USC. Nawietlony problem powinien byæ uwzglêdniany
zw³aszcza przy badaniu wspó³czesnego imiennictwa tych obszarów, gdzie prawos³awni mieszkañcy stanowi¹ znacz¹cy procent ogó³u ludnoci danego terenu.
Na zakoñczenie nale¿y udzieliæ odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule
artyku³u. Jedn¹ z najnowszych, modnych ostatnio tendencji nazewniczych jest
nadawanie dzieciom imion starodawnych, niespotykanych od kilkudziesiêciu
lub kilkuset lat. Cytowany materia³ dowodzi, ¿e obecnoæ w metrykach parafialnych tego typu imion niekoniecznie jest konsekwencj¹ zamierzonego powrotu
do zapomnianych tradycji imienniczych. Stanowi raczej próbê synchronizacji
kanonów religijnych ze wspó³czesnymi trendami w zakresie doboru imion.
14
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Ðåçþìå
Âñåãäà ëè óïîòðåáëåíèå ñòàðèííûõ ïðàâîñëàâíûõ èìåí â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ
íàìåðåííûì âîçâðàùåíèåì ê òðàäèöèè?
Ñòàòüÿ ïîñâÿùàåòñÿ ïðàâîñëàâíûì èìåíàì, äàííûì ïðè êðåùåíèè, îòëè÷àþùèìñÿ îò
èìåí, äàííûõ òåì æå äåòÿì â ÇÀÃÑå. Àíàëèç ìàòåðèàëà ïîêàçûâàåò, ÷òî ÷èñëî öåðêîâíûõ
è ñâåòñêèõ èìåí, ìåæäó êîòîðûìè íåò ïðÿìîãî ñîîòâåòñòâèÿ, ñîñòàâëÿåò â ñîâðåìåííîì
ïðàâîñëàâíîì èìåíîâàíèè çíà÷èòåëüíûé ïðîöåíò âñåõ èññëåäóåìûõ àíòðîïîíèìîâ (26,3%).
Âûáèðàÿ èìåíà, äàííûå ïðè êðåùåíèè, ðîäèòåëè ðóêîâîäñòâîâàëèñü ðàçíûìè
ìîòèâèðîâêàìè, ïðè÷åì ÷àùå âñåãî êðåñòèëè èìåíàìè, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûìè
ê ñâåòñêèì èìåíàì, ò.å. îïèðàÿñü íà ñõîäñòâî çâó÷àíèÿ (íàïð. Àëèì  Alan, Àíèñèÿ  Inesa,
Èëàðèÿ  Laura, Êèðèåíà  Karina, Ìåëàíèÿ  Milena, Õðèñòîôîð  Krystian è äð.).
Öèòèðóåìûé ìàòåðèàë äîêàçûâàåò, ÷òî íàëè÷èå â ìåòðè÷åñêèõ çàïèñÿõ ñòàðèííûõ
ïðàâîñëàâíûõ èìåí íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ íàìåðåííûì âîçâðàùåíèåì ê òðàäèöèè. Ñêîðåå
âñåãî, ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ñèíõðîíèçàöèè ñîâðåìåííûõ íàïðàâëåíèé â îáëàñòè èìåíîâàíèÿ
äåòåé ñ öåðêîâíûìè çàêîíàìè.

Summary
Old-style Orthodox first names given in modern times  do they always reflect an intentional
return to tradition?
This paper deals with Orthodox baptismal names different from the first names given to the
child at the Registry Office. Analysis of source material demonstrated that the number of baptismal
names different from those given at the Registry Office constitutes a significant percentage
(26.3%) of anthroponyms in the contemporary Orthodox name-giving trend. The choice of baptismal names was motivated by various reasons, but the most popular were names phonetically
similar to the names used in the secular world (e.g. Àëèì  Alan, Àíèñèÿ  Inesa, Èëàðèÿ
 Laura, Êèðèåíà  Karina, Ìåëàíèÿ  Milena, Õðèñòîôîð  Krystian, etc.).
The quoted material shows that the presence of old-style Orthodox names in parish birth
records is not necessarily the consequence of an intended return to a forgotten name-giving
tradition. It is instead an attempt to combine religious tradition with modern trends in namegiving.
Key words: linguistic, onomastics, first names, baptismal names, modern trends in name-giving.
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Nazwy zawodów oraz stanowisk wieckich i kocielnych
w toponimach dzier¿awczych na dawnych Kresach
po³udniowo-wschodnich w wiekach XVIXIX
Toponimia XVI wieku zachowuje wiele starych form jêzykowych, a nazewnictwo miejscowe na pograniczach jêzykowych  ze wzglêdu na bilingwizm
 odzwierciedla ró¿ne warianty jêzykowe nazw oraz hybrydy. Na dawnych Kresach po³udniowo-wschodnich na ró¿norodnoæ form wp³ywaj¹ ponadto zmiany
przynale¿noci pañstwowej oraz struktur Kocio³a katolickiego i Cerkwi prawos³awnej1. Nazewnictwo miejscowe na tym obszarze potwierdza te¿ wzrastaj¹ce
stopniowo wp³ywy polskie po przy³¹czeniu wiêkszoci ziem ukraiñskich do Korony i funkcjonowanie ich w granicach Rzeczypospolitej. Wp³ywy polskie silniejsze s¹  co zrozumia³e  na zachodzie obszaru, przy³¹czonego do Polski ju¿
w XIV wieku2 i s³absze na wschodzie, w³¹czonym do Korony w wyniku unii
lubelskiej. W po³owie XVII wieku prawobrze¿na Ukraina przechodzi pod
wp³yw Moskwy, co os³abia wp³ywy polskie na tym terenie (na innych obszarach
Ukrainy panowanie Rzeczypospolitej trwa do rozbiorów3). Jeszcze mniejszy
wp³yw polski zauwa¿amy na Czernihowszczynie z krótkim okresem panowania
Rzeczypospolitej w XVII wieku. Przytaczam przyk³ady z tego województwa,
poniewa¿ s¹ one niekiedy uzupe³nieniem cech toponimii woj. kijowskiego, innym razem wskazuj¹ na ró¿nice miêdzy nazewnictwem Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny. Wybra³am okres po XVI wieku, poniewa¿ jest on szczególnie
interesuj¹cy ze wzglêdu na wspomnian¹ ju¿ nasilaj¹c¹ siê polonizacjê, koñczê
analizê na XIX wieku, aby pokazaæ zmiany w toponimii dotycz¹cej niewielkiego
1 Analiza struktur i jej zmiany s¹ omawiane w wielu opracowaniach, por. np. L. Bieñkowski,
Organizacja Kocio³a Wschodniego w Polsce, [w:] Koció³ w Polsce, t. 2, Kraków 1970,
s. 7811049; S. Litak, Struktura terytorialna Kocio³a ³aciñskiego w Polsce w 1772 roku, t. 4,
Lublin 1980.
2 W³. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich, Wroc³aw 1979,
s. 5354.
3 Ibidem, s. 141 i 202.
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zakresu tematycznego: nazw miejscowych utworzonych od nazw zawodów. Dla
celów porównawczych u¿ywam terminów dawnych podzia³ów administracyjnych z XVI i XVII wieku (województwa i powiaty). Ze wzglêdu na ograniczony
charakter wyst¹pienia wybra³am do analizy nazwy dzier¿awcze z suf. -ov, -in,
a zw³aszcza z suf.(-ov)ka4, które tworz¹ znacz¹ce grupy toponimów. Powstawa³y
one na przestrzeni stuleci, odzwierciedlaj¹ wiêc ró¿ne poziomy nazewnictwa.
Formant -ovka by³ szczególnie produktywny w XVII i XVIII wieku, tworzy³
wiele nazw miejscowych, pojawi³y siê wówczas nowe warianty jêzykowe zawodów. Wród badanych toponimów, odnotowanych ni¿ej, wystêpuj¹ liczne nazwy
miejscowe, w których w miarê jednoznacznie mo¿na okreliæ ukraiñskie i polskie rdzenie, por. Popowka, Xiêdzówka, oraz takie, w których rozró¿nienie nie
jest tak wyraziste, np. Kowalowka. Jako pierwsze analizujê stanowiska cerkiewne i kocielne, nastêpnie zawody i stanowiska wieckie, wydzielaj¹c ukraiñskie
i polskie nazwy. Podajê polskie i ukraiñskie okrelenia zawodu, jeli toponimia
nie podpowiada konkretnego rozwi¹zania.
Materia³ od XVI do XVIII wieku, który pochodzi z ró¿nych róde³: ukraiñskich i polskich, publikowanych i niepublikowanych5, uzupe³niony zosta³ o materia³ z XIX wieku z map Atlasu historycznego ziem ruskich Rzeczypospolitej
Aleksandra Jab³onowskiego [Jab³].
Wy³¹czy³am dawne nazwy s³u¿ebne, poniewa¿ powiêci³am im i nazwom
etnicznym odrêbny artyku³6. Odnoszê siê do nich w ka¿dym z przytaczanych
zawodów, odnotowuj¹c, czy nazwa zawodu wystêpuje w toponimach odrodowych i odpatronimicznych. Ponadto nazwy s³u¿ebne wskazuj¹ na starsz¹ warstwê toponimiczn¹, a nazwy odzawodowe (zw³aszcza te z produktywnym
w XVII i XVIII wieku sufiksem -ovka) na nowsz¹ warstwê. Interesuj¹ mnie
jêzykowe warianty nazw zawodu, czêstotliwoæ wystêpowania form, ³¹czliwoæ
formantów, geograficzne zró¿nicowanie.
Analizê materia³u rozpoczynam od nazw stanowisk i pozycji w hierarchii
cerkiewnej. Strus. ïîïú (ukr. ïiï, ïîïà) wystêpuje w ró¿nych strukturach morfologicznych z suf. -ov-, -ovka w XVII i XVIII wieku: Popow7, Popowa8, Popowo
4 W takiej formie sufiks jest notowany najczêciej w toponimii, niekiedy równie¿ w ród³ach
ukraiñskich.
5 Spis najwa¿niejszych róde³ wykorzystanych w pracy umieszczono na koñcu artyku³u.
6 T. Pluskota, Nazwy etniczne i nazwy s³u¿ebne w nazwach miejscowych Ukrainy i pogranicza
polsko- ukraiñskiego od XVI do XVIII wieku, Acta Polono-Ruthenica 2007, t. XII, s. 199209.
7 Toponimy mog¹ byæ odnazwiskowe, wspomina³am o grupie nazw z rdzeniem pop i biskup
w artykule: Leksyka religijna w nazewnictwie miejscowym województwa kijowskiego i czernihowskiego w XVII i XVIII wieku Acta Polono-Ruthenica 2008, t. XIII, s. 457-468.
8 Jeli toponim wystêpuje w wielu ród³ach i potwierdzany jest licznymi ilustracjami, nie podajê skrótów róde³.
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na Podolu, Brac³awszczynie, Kijowszynie i Czernihowszczynie, Popowiczew9 tylko w dawnym woj. czernihowskim, Popowka notowana jest na Wo³yniu
(krzem.), woj. czernihowskim i kijowskim; leksem pop wystêpuje w XVIII wieku w zestawieniach: Kij: Popow-Róg 1789 [Ist], Cz: Popowa S³oboda [Pert] i in.
Pop znany jest w toponimii ju¿ od XVI wieku w nazwach patronimicznych
w Kijowszczy¿nie i Czernihowszczynie, na Wo³yniu i Podolu, woj. ruskim:
Popowice, Popowicze, Popowce. Te modele s³owotwórcze i toponim Popowiczew sugeruj¹ odnazwiskowe pochodzenie nazwy miejscowej.
Na cerkiewn¹ lub wieck¹ pozycjê wskazuje ukr. äÿê, äÿ÷îê [Hrin] kleryk
w kociele wschodnim, diak, psalmista w cerkwi; osoba urzêdowa. Wystêpuje
on z suf. -ov w XVI wieku na Podolu i na Wo³yniu w pow. krzemienieckim, por.:
Dyjakow 1583 [19], Dijakow 1577 [Sang]; znany te¿ jest w toponimach z suf.
-ce: Diakowcze w XVI wieku na Podolu, a w kolejnych wiekach na Kijowszczynie.
Ukr. ÷åðíåöü zakonnik w kociele wschodnim i og. mnich [SW] pojawia
siê w zrostach i z³o¿eniach: Czerncze horodok, Czerncz-horodek i notowany jest
na Wo³yniu w XVI w., z suf. -ina w XVIII wieku w Czernihowszczynie, por.
×åðíå÷èíà (tu mo¿e byæ przeniesienie ukr. apelatywu ÷åðíåùèíà); przymiotnik
utworzony od czerniec mamy w pojedynczych przyk³adach zestawieñ w XVIII wieku: Czerneczia S³oboda w woj. czernihowskim [Pert]. Szerzej ÷åðíåöü znany
jest w nazwach odrodowych lub ods³u¿ebnych (Czerncze i in.) w XVI i XVII wieku,
g³ównie w ziemi halickiej, na Podolu i Wo³yniu.
Okrelenia stanowisk w hierarchii Kocio³a katolickiego, zachowane
w toponimach, pochodz¹ z Wo³ynia. Maj¹ one, co oczywiste, polskie rdzenie,
wystêpuj¹c w nazwie dzier¿awczej, np. pol. biskup w toponimie Biskupie
w XVII wieku, jak te¿ w nazwach miejscowych Biskupice i Biskupicze Ma³e na
Wo³yniu, które mog¹ pochodziæ od nazwiska lub wskazywaæ na ludzi nale¿¹cych do biskupa.
Jako kolejne okrelenie stanowiska kocielnego omówiê pol. pleban proboszcz wiejski [SW], notowany te¿ w wariancie kleban [SW]: Plebanowka
i Klebanowka na Wo³yniu w XVI wieku, Plebanowka w ziemi halickiej od XVII
do XIX wieku. Ksi¹dz notowany jest od XIX wieku: Xiêdzówka [Jab³] w ziemi
halickiej i Ksiê¿ówka (mo¿e pochodziæ te¿ od ksiêcia) na Podolu; wczeniej,
w XVIII wieku, równie¿ na Podolu pojedynczo zanotowano Ksiê¿yk10. Ju¿
w XVI wieku w kilku toponimach wystêpuje przymiotnik utworzony od rzeczownika pleban, por. Machnow Plebani 1531 [18] w woj. be³skim, w nastêp9
10

Ze wzglêdu na liczne warianty nazw zachowujê ród³owy zapis toponimu.
Nazwa mo¿e mieæ odniesienie do leksemu ksi¹¿ê.
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nym wieku przymiotnik ksiê¿y na tym samym obszarze wystêpuje w zestawieniach: Kustoszyn Xiezy, Lieski Xiêze 1673 [ASKI], Machnow Xiezy 1673, Machnuwek Xiêzy 1751 [Czop]. O tym, ¿e przymiotnik zosta³ utworzony zapewne od
ksiêdza, wiadczy zastêpowanie nim przymiotnika utworzonego od plebana, por.
wy¿ej Machnow Plebani i Machnow Ksiê¿y.
Kolejnym stanowiskiem kocielnym w toponimii badanego obszaru jest
sporadycznie notowany pol. diakon maj¹cy drugie, a w kociele wschodnim
pierwsze wiêcenie, o jeden stopieñ ni¿sze od kap³ana [SW]. Leksem diakon
u¿ywany jest w toponimii ziemi be³skiej, che³mskiej i lwowskiej w formie Diakonow od XVI wieku: Dyaconow 1531 [18], grab, Diakonow 1564 [Lw], Diakonów/Dyakonuw 1662 [ASKI], Diakonowo 1765 [Ist]. W pojedynczej nazwie
w ziemi be³skiej jest te¿ polski dziekan proboszcz maj¹cy w³adzê nad kilkoma
parafiami [SW]: Dziekanow 1770 [Pert]. W nielicznych nazwach wystêpuje
stpol. mnich zakonnik, duchowny ¿yj¹cy pod regu³¹ [SW], zapisany w ziemi
halickiej i na Podolu w toponimach z suf. -ovka: Mnichowka 1660, Mnichowka
1616 [Bucz] oraz z suf. -in- na Wo³yniu: Mniszyn(o) 1577 [19]. W nazwach
rodowych Mnichy notowane s¹ w Brac³awszczynie.
W pojedynczej nazwie mamy pol. pustelnik (toponim Pustelnik odnotowany
zosta³ w ziemi be³skiej w XVII wieku) oraz rabin nauczyciel ¿ydowski [SW],
zapisany w XIX wieku na Wo³yniu w: Rabijówka i Rabijowska [Jab³].
Jeli analizowaæ stanowiska wieckie i pozycje w spo³eczeñstwie, to ukraiñskie lub staroruskie rdzenie ilustrowane s¹ kilkoma okreleniami. Jednym
z nich jest strus. õîëîï ch³op, s³uga, niewolnik, przywi¹zany do ziemi [Srezn],
por. Cho³opecka 1671 [Sz] na Wo³yniu w XVII wieku. Nazwa utworzona zosta³a
zapewne od pobliskiej nazwy miejscowej Cho³opicze. Wczeniej, od XVI wieku, õîëîï notowany jest na ca³ym obszarze w nazwach rodowych i patronimicznych na Wo³yniu: Cho³opy, Cho³opicze, niekiedy obok ukr. i pol. ch³op wieniak, rolnik, poddany [SW, Hrin], por. w ziemi lwowskiej: Chlopy 1515 [18],
Cho³opy 1663 [ASKI].
W nazewnictwie odzwierciedlony jest ukr. i strus. öàðü monarcha rosyjski;
chan panuj¹cy u tatarów, su³tan turecki [Hrin]: Öàðåâî 1552 [Arch7] w Kijowszczynie, a w XVII wieku w Czernihowszczynie liczniej notowany jest
w zrostach i z³o¿eniach z elementem -grad: Öàðèãðàäà Öàðèãîðîä, Öàðãðàäà;
w XVIII wieku  tak¿e caryca ¿ona cara, ¿eñska forma od car [SW]: Caryca
1658, 1621 [Sig], cz, Öàðèöèíú 1716 [OpisMa³, 303]. W pojedynczych toponimach odnotowano ponadto ukr. õàí [Hrin.] na Brac³awszczynie  Õàíîâú 1552
[Arch7] oraz ÷àáàðü w Czabarówka [Jab³] na Podolu w XIX wieku, por. ukr.
÷àáàðíÿ owczarnia, zagrody i chlewy dla owiec i miejsce dla pastuchów [Hrin].
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Ukr. êíÿçü lub pol. knia ksi¹¿ê, szczególnie ruski albo litewski, ale te¿
szlachcic, wojak maj¹cy swojego konia, urzêdnik s¹du wiejskiego, so³tys wsi
na prawie wo³oskim [S³stp, SW] notowany jest na Wo³yniu, Podolu, ziemi
halickiej, w woj. be³skim od XVI wieku, w wiêkszoci w formie przymiotnika.
Polsk¹ formê knia¿y kniaziowski lub ukr. êíÿæà m³ody ksi¹¿ê [Hrin] mamy
w toponimach: Kniazie B³s, Knia¿e, Kniaze Hal, Kniaze Lw, Kniazie/Kniaz Wo³,
Knia¿e Ch, a w zrocie ju¿ od XVI stulecia przez ca³y badany okres, por. Kniaziostani 1554 [Czop] zastêpowane w XVII przez Xiezostany 1625 [Czop]. Podobnym przyk³adem funkcjonowania obocznych form jest w XVIII wieku Ksiê¿nina/ Kniahynina w woj. be³skim oraz Ksi¹¿ seu Kniazie w ziemi che³mskiej.
W innych zestawieniach lub zrostach przymiotnik knia¿y wystêpuje g³ównie
w woj. ruskim i be³skim od XVI wieku: Lw: Knezaluca i Kniezeszyolo 1515
[18], B³s: Kniaze Lubyckie, Lubycza-Kniazia/ Kniaze Lubyckie 1788; Hal:
Knezdwor 1515 [18], Kniazdwor 1696 i Kniazdworka, Kniazdwor 1707 [Bucz]
oraz Knia¿dwór [Jab³] w XIX stuleciu. W pojedynczych nazwach przymiotnik
ten notowany jest te¿ w Brac³awszczynie w XVII i XVIII w., por. Knia¿a
Krynica 1629 [20]. W nazwach miejscowych z danym okreleniem zauwa¿yæ
mo¿na nie tylko proces polonizacji zapisów przez pojawianie siê nazw wyrazicie polskich, ale te¿ inne procesy charakterystyczne dla toponimii, np. maskulinizacjê form, por. Knia¿e w XVI i XVII oraz Knia¿ w XVIII i XIX wieku, oraz
Cnyehynino 1509 [Bucz], Kniehynin 1670 i 1735 [Bucz].
Ukraiñska êíÿãèíÿ ksiê¿na, ¿ona ksiêcia[Hrin], pol. kniahini, kniehynia
[SW] wystêpuje na Podolu, Wo³yniu, ziemi lwowskiej i halickiej od XVI wieku.
S¹ to przede wszystkim toponimy z suf. -in lub rzadziej -ina, -ino: Cnyehynino/
Knehinin, Kniehinin Pod, pojedynczo obok kniahyni wystêpuje ksiê¿na: Kniehynina i Ksiê¿nina na Podolu w XVII wieku, Kniahynin i Knehynin na Wo³yniu
[Pert], Kniehynin Lw, Kniehinino Cz. Knia i kniahini notowane s¹ na ca³ym
obszarze w XVI i XVII wieku w toponimach odpatronimicznych, por. Kniehynicze, Knia¿ycze Kij.
Nazwy zawodów w polskiej wersji jêzykowej reprezentowane s¹ w toponimii kilkoma przyk³adami. Czêsty w nazwach dzier¿awczych jest bednarz. Notowany jest w toponimach z suf. -ov- i -ovka w ziemi halickiej i w woj. brac³awskim (Bednarowka) w XVII i XVIII wieku: Bednarow 1661 [ASKI]; Bednarowka 1770 [Pert], Bednarzow w XVIII wieku. W wersji polskiej (bednarz) lub
ukraiñskiej (bondar, bodnar) wystêpowa³ ten zawód w toponimach s³u¿ebnych
od XVI wieku w woj. kijowskim: Bednarze, Bondary. W pojedynczych nazwach
notowane s¹ w XVI i XVII wieku polskie okrelenia zawodu: leniczy i rycerz
¿o³nierz konny stanu szlacheckiego w dawnej Polsce [SW] w woj. ruskim:
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Lesniczy [ASKI], Rycerzów regalium albo Skni³ów. Pozosta³e polskie okrelenia
zawodu zapisane zosta³y w nielicznych nazwach miejscowych. Od XVIII wieku
w pojedynczych nazwach notowany jest pol. furman wonica, stangret [SW]:
Furmanowka na Podolu 1789 [Ist], od XVI wieku na tym obszarze furman jest
widoczny w toponimach z suf. -ce: Furmanowce, Furmanowce alias Okuniów.
W XIX wieku mamy kolejne zawody i stanowiska: dragon kawalerzysta, pe³ni¹cy s³u¿bê pieszo i konno [SW], stró¿, pu³kownik (pó³kownik, przym. pó³kowniczy SW): Draganówka i Stró¿ówka na Podolu [Jab³], Pó³kownicza [Jab³]
w Brac³awszczynie.
W niektórych toponimach w jednym ródle lub wieku wystêpuje polskie,
w innym ukraiñskie okrelenie zawodu, ze wzglêdu na niejednoznaczn¹ pisowniê w XVI i XVII wieku jêzykowy wariant jest niekiedy trudny do okrelenia.
Ukr. ïèñàðü [Hrin], pol. pisarz, pisary pimienny urzêdnik, przepisywacz, kopista [SW] odzwierciedlony jest od XVI wieku tylko na Wo³yniu: Pisarze(o)wka,
Ïèñàðåâêà, w XIX notowana jest tam Pisarzówka (2 wsie), w Brac³awszynie
w XVII i XVIII wieku mamy Pisarzewka 1647 [Arch7], Pisarowka 1770 [Pert],
Pisarzowka 1765 [Ist]; bezporednio utworzony od nazwiska jest zapewne Pisarewiczew [Pert], notowany w XVIII wieku w Czernihowszczynie. Ukr. ãàí÷àðü
ten, co wyrabia i sprzedaje garnki, garncarz [Hrin.], pol. garncarz, gancarz,
garcarz [SW] pojawia siê w toponimach dzier¿awczych od XVII wieku w ziemi
halickiej: Hanczarow 1660 [Bucz], Ganczarow w XVIII wieku [Bucz], w tym
samym wieku w ziemi kijowskiej mamy Hanczarycha od ãàí÷àðèõà ¿ona garncarza [Hrin] i Ganczarowszczina [Pert] w woj. czernihowskim. Ukr. ïåêàðü
[Hrin] i pol. piekarz mamy w toponimach: Piekarow 1641 [Sig] i Piekarz 1770
[Pert] w Kijowszczynie. Ukr. êîëîäié, pol. ko³odziej wyrabiaj¹cy ko³a do
wozu, kolenik [SW] odzwierciedlony jest w toponimii od XVII do XIX wieku:
Ko³odziejowka/ Ko³odyjowka na Podolu i w ziemi halickiej, w XVIII i XIX wieku
w. Ko³odziejówka z polskim -ówka, tu te¿ oboczna nazwa Ko³odziejow w XVIII wieku.
Ukr. kosar, pol. kosarz, kosiarz [SPXVI] wystêpuje w nazwach miejscowych na
Wo³yniu od XVI wieku: Kosiarzew(o) 1570 [19], Kosarzow 1673 [ASKI],
Êîñàðîâú 1648-1658 oraz Kosar [Pert], Kosar [SG] w XVIII i XIX wieku. Ukr.
êîçàðü pastuch kóz [Hrin], pol. koziarz, kozarz [S³XVIw.] pokazuj¹ toponimy:
Kozar w Czernihowszczynie w XVII wieku, Kozarowka [Pert] na Podolu i woj.
kijowskim w XVIII wieku, Êîçàðêãðîä [Arch3/1] w XVII wieku w Kijowszczynie. Wymienione zawody odnotowano w ods³u¿ebnych lub odpatronimicznych nazwach na Podolu, Wo³yniu, Kijowszczynie: Koziarowce, Kozary, Kozarowicze/ Koziarowice, Kozarcze ju¿ od XVI i XVII wieku. Kolejne zawody
odzwierciedlone zosta³y w nielicznych nazwach miejscowych równie¿ w polskim
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i ukraiñskim wariancie. W toponimach XVII i XVIII wieku w Kijowszczynie
i Czernihowszczynie wystêpuje äåãòÿðü dziegciarz, zajmuj¹cy siê wyrabianiem i sprzedawaniem dziegciu [Hrin]: Äåãòÿðîâêà Cz, por. te¿. Dohtiary 1663
[Sig7 (25v)], w XIX wieku do³¹cza polski odpowiednik zawodu  dziegciarz,
por. Dziegciarnia [Jab³] na Wo³yniu. W XVIII wieku w toponimach na Wo³yniu
i Podolu pojawia siê ukr. òîêàðü tokarz, pol. tokarz [SW]: Tokarow Wo³,
Tokarowka Pod. Ukr. ãóñàð husarz, pol. husarz m.in. ciê¿ki jedziec polski
[SW] w XVII wieku w: Huszarowka Hal, Huszaryn Pod. Trudno okreliæ te¿
jednoznacznie jêzykowy wariant rdzenia w toponimach z pol. kowal, ukr.
êîâàëü: Kowalin w XVI i XVII wieku, Kowalo(e)wka na Podolu i Kijowszczynie w XVIII wieku, Kowalowszczyzna albo Kowaliñska w XVII oraz Kowalewo
w XVIII wieku w Czernihowszczynie; kowal notowany jest te¿ w nazwach
ods³u¿ebnych czy odrodowych na Wo³yniu, Kijowszczy¿nie i Czernihowszczynie: Kowale Wo³, Kij, Kowalki Kij.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e nazwy zawodów potwierdzaj¹, i¿ toponimia na Kresach po³udniowo-wschodnich odzwierciedla ich wielokulturowoæ i czêsto jest zró¿nicowana geograficznie. Ukraiñskie, niekiedy staroruskie
rdzenie, czêciej dotycz¹ wschodnich i centralnych obszarów Ukrainy. S¹ to
zwykle leksemy szeroko znane na tym obszarze, np. knia. W kolejnych wiekach
niejednokrotnie pojawiaj¹ siê obok nich polskie warianty zawodu. Wchodz¹ one
do toponimii wraz z rozszerzaniem siê wp³ywów polskich na wschód i postêpuj¹c¹ polonizacj¹ zapisów nazw w XVII i kolejnych wiekach. Polskie rdzenie
dotycz¹ pojedynczych stanowisk w hierarchii Kocio³a katolickiego zachowanych w toponimii na zachodnich obszarach oraz zawodów bednarz, furman,
stró¿, pu³kownik. Ale wiele z zawodów wystêpuje w obu wariantach jêzykowych
w toponimii w zasadzie od XVII wieku.
Stosowane skróty
a) cytowanych róde³ (kursyw¹ s¹ zapisywane tytu³y róde³ publikowanych)

[18]
[19]
[20]

 ród³a dziejowe, t. XVIII, Ziemie ruskie. Ru Czerwona, cz. I, Warszawa 1902.
 ród³a dziejowe, t. XIX, Ziemie ruskie. Wo³yñ i Podole, Warszawa 1889.
 ród³a dziejowe, t. XX, Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów-Brac³aw), Warszawa 1894.
(cyfry w nawiasie wskazuj¹ na rok przeprowadzonej lustracji czy rejestru podatkowego)
[Arch3], [Arch4], [Arch5], [Arch6]  Àðõèâ Þãî-çàïàäíîé Ðîññèè èçäàâàåìûé Âðåìåííóþ
Êîììèññèåþ äëÿ ðàçáîð äðåâíèõ àêòîâ, ÷. 18, Êèåâ 18591935. (cyfry w nawiasie
wskazuj¹ na nr tomu, przed nawiasem notowany jest rok, w którym forma zosta³a
zapisana)
[OpisMa³]  Ñïèñîê íàÿâíèõ ó Ìaëîðîñiéñüêié ãóáåðíi¿ ñåëèù 17991801 ðîêiâ [â êí.:],
Îïèñè Ëiâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè êiíöÿ XVIII i ïî÷àòêó XIX ñò., Êè¿â 1997.

74

Teresa Pluskota

[Pert]
[Sig]

 mapa Polonia 1770 K. de Perthéesa, Warszawa 1987.
 Sigillata Metryki Koronnej  mikrofilmy, Archiwum Skarbu Koronnego, w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie (wypisy z ksi¹g 1569-1673), dz. 56,
k5-k182v.
[Sang]
 Archiwum XX. Sanguszków w S³awucie. Dyplomataryusz Ga³êzi Niesuchojeskiej,
t. VI, 1549-1577, we Lwowie 1910.
1564-1565 [Lw]  Lustracja województw ruskiego, podolskiego i be³skiego 15641565, cz. I,
£ód 1992.
1662 [ASKI], 1673 [ASKI]  Podymne, pog³ówne, kwarciane ziemi che³mskiej, halickiej, ¿ydaczowskiej, woj. podolskiego, woj. wo³yñskiego, 16611674: Archiwum G³ówne
Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. I.
1671 [Sz]  Szel¹zne woj. wo³yñskiego 16611674: Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. I, mikrofilmy 65, 69.
1765 [Ist], 1789 [Ldk], 1789 [Ist]  Lustracje starostw, dzier¿aw, dóbr królewskich, inwentarze
wsi i starostw: Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. 46.

b) s³owników:
Hrin.

 Á. Ãðií÷åíêî, Ñëîâàðü óêðàiíñüêîi ìîâè, ò. 14, (ðåïðèíòíîå èçäàíèå), Ëåêñèêîí,
Êèiâ 1996.
SG
 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. IXV, nak³.
F. Sulimierskiego i W³. Walewskiego, Warszawa 18801902.
S³stp  S. Urbañczyk (red.), S³ownik staropolski, t. I-, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, od
10. tomu Instytut Jêzyka Polskiego PAN, Kraków 19532002.
Srezn.  È. È. Ñðåçíåâñêèé, Ñëîâàðü äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà (ðåïðèíòíîå èçäàíèå), ò. 13,
Êíèãà, Ìîñêâà 1989.
SPXVI  M. R. Mayenowa (red.), S³ownik polszczyzny XVI wieku, t. I, Instytut Badañ Literackich PAN, Wroc³aw 1966.
SW
 J. Kar³owicz, A. Kryñski, W³. Niedwiecki (red.), S³ownik jêzyka polskiego, t. IVIII,
Warszawa 19001927.
c) jednostek administracyjnych:
B³s  województwo be³skie
Ch  ziemia che³mska
Cz  województwo czernihowskie
cz  powiat czernihowski
grab  powiat grabowiecki
Hal  ziemia halicka
Kij  województwo kijowskie
krz  powiat krzemieniecki
Lw  ziemia lwowska
Pod  województwo podolskie
Wo³  województwo wo³yñskie

d) innych skrótów:
cerk.  cerkiewny
og.  ogólny
pol.  polski
stp.  staropolski
pow.  powiat
strus.  staroruski
ukr.  ukraiñski
woj.  województwo
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Ðåçþìå
Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé è ñâåòñêèõ è öåðêîâíûõ ôóíêöèé â ïîñåññèâàõ íà
þãî-âîñòî÷íûõ îêðàèíàõ Ðå÷èïîñïîëèòîé â XVIXIX ââ.
Ìíîãîêóëüòóðíîñòü äðåâíèõ Êðåñîâ íàøëà îòðàæåíèå òàêæå â òîïîíèìèè, ÷àñòî
äèôôåðåíöèðîâàííîé íà äàííîé òåððèòîðèè ãåîãðàôè÷åñêè. Ïîñåññèâû ñ ñóôô. -îâ-, -èí è
-îâêà îáðàçóþò çíà÷èòåëüíûå ãðóïïû òîïîíèìîâ, êîòîðûå âîçíèêàëè íà ïðîòÿæåíèè
ñòîëåòèé. Cóôôèêñ -îâêà, íàïðèìåð, áûë ïðîäóêòèâíûì ôîðìàíòîì â XVII è XVIII ñò.
è îáðàçîâàë ìíîãèå íàçâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ïîÿâèëèñü òîãäà íîâûå íàçâàíèÿ
ïðîôåññèé, íàïð., ïîëüñêèå bednarz, tokarz. Ñðåäè èññëåäîâàííûõ òîïîíèìîâ âûñòóïàþò
ìíîãî÷èñëåííûå íàèìåíîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíòîâ, â êîòîðûõ ìîæíî äîñòàòî÷íî ÷åòêî
îïðåäåëèòü óêðàèíñêèå è ïîëüñêèå êîðíè, íàïð., Ïîïîâêà, Ksiêdzówka, è òàêèå, â êîòîðûõ
òðóäíî ïðîâåñòè òàêóþ äèôôåðåíöèàöèþ, íàïð., Êîâàëåâêà. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû îáå
ãðóïïû íàçâàíèé. Ïðèíÿòûé äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïåðèîä (XVIXIX ââ.) ïîçâîëÿåò, êðîìå òîãî,
ïîêàçàòü íåêîòîðûå ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â äàííîé ãðóïïå òîïîíèìîâ, íàïð., âõîæäåíèå
â òîïîíèìèþ ïîëüñêèõ âàðèàíòíûõ íàçâàíèé, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ âìåñòå ñ óñèëåíèåì
è ðàñøèðåíèåì íà âîñòîê ïîëüñêèõ âëèÿíèé â XVII è XVIII âåêàõ.

Summary
Names of professions and positions of secular and ecclesiastical possessive toponyms in the
former south-eastern borderlands in the 16th19th century
Multiculturalism of the former south-east borderlands is also reflected the local nomenclature
which is often geographically diverse. Possessive names with suffixes -ov, -in, especially with
-(ov)ka form a significant group of toponyms which have emerged over the centuries. -ovka affix
was productive in the seventeenth and eighteenth century. It created a lot of new names of places,
still new language versions of professions emerged, such as Polish bednarz, tokarz et al. Among
profession-derived toponyms there are many place names in which we can just clearly determine
Ukrainian and Polish stems, conf. Popowka, Xiêdzówka, and those in which such differentiation is
not so clear, e.g. Kowalowka. The paper shows both the groups. The assumed research period
(16th19th c.) allows in turn to show some changes in a given group of toponyms such as the
emergence of variants of Polish names which fall within the toponymy as the Polish influences
were broadening eastwards and polonisation was progressing in the 17th and 18th century.
Key words: Place names, Borderlands south-east, 16th19th century, names of professions.
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Rosyjskie odpowiedniki przek³adowe
polskiego predykatywu trzeba
Problem klasyfikacji s³ownictwa na czêci mowy nie jest kwesti¹ oczywist¹
i przysparza lingwistom wielu trudnoci. Obok jednostek reprezentatywnych istniej¹ bowiem leksemy nietypowe, których status gramatyczny jest dyskusyjny.
Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji wyrazów na czêci mowy jest
kryterium sk³adniowe. Aby oceniæ charakter gramatyczny wyrazu, uwzglêdnia
siê jego stronê znaczeniow¹, kategoriê semantyczn¹, ale równie¿ przydatnoæ
sk³adniow¹1.
W sk³ad funkcjonalnej klasy predykatywów wchodz¹ wyrazy odnosz¹ce siê
do ró¿nych czêci mowy, np.: trzeba, mo¿na, íàäî, ìîæíî (okrelane równie¿
jako czasowniki niew³aciwe), ¿al, pora, æàëü, ïîðà (wystêpuj¹ce prymarnie
jako rzeczowniki), cicho, weso³o, òèõî, âåñåëî (homonimiczne przys³ówkom).
W literaturze przedmiotu spotykane s¹ te¿ terminy: kategoria stanu, przys³ówki predykatywne, áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûå ñëîâà2, gdy¿ omawian¹
grupê leksemów cechuje niejednolitoæ i lingwici nie s¹ do koñca zgodni co do
jednoznacznej interpretacji i zawartoci pojêcia. Wyodrêbnienie predykatywów
w samodzieln¹ kategoriê leksykaln¹ sta³o siê mo¿liwe dziêki odsuniêciu na plan
dalszy ich cech morfologicznych, a wyeksponowaniu kryterium semantycznego.
Predykatywy modalne ³¹cz¹ w sobie dwie istotne dla ich opisu kategorie
gramatyczne: tworz¹ j¹dro predykatywne w konstrukcjach bezosobowych i jednoczenie pe³ni¹ funkcjê leksykalnych rodków wyra¿enia kategorii modalnoci3.
1
2

S. Jod³owski, Studia nad czêciami mowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1971, s. 83.
Ïðåäèêàòèâû, êàòåãîðèÿ ñîñòîÿíèÿ, áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûå ñëîâà, ïðåäèêàòèâíûå
íàðå÷èÿ ? ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå íåäèíàìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è âûñòóïàþùèå â ôóíêöèè
ãëàâíîãî ÷ëåíà (ñêàçóåìîãî, ïðåäèêàòà) îäíîêîìïîíåíòíîãî (îäíîñîñòàâíîãî, áåçëè÷íîãî)
ïðåäëîæåíèÿ. Por.: Ðóññêèé ÿçûê. Ýíöèêëîïåäèÿ, ðåä. Ô.Ï. Ôèëèí, Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà 1979, s. 226. Zob. te¿: S. Jod³owski, op. cit., s. 86; Ðóññêèé ÿçûê.
Ýíöèêëîïåäèÿ, ðåä. Þ.Í. Êàðàóëîâ, Äðîôà, Ìîñêâà 2003, s. 368.
3 M. Mocarz, Predykatywy modalne w konfrontacji przek³adowej, [w:] Wyraz i zdanie w jêzykach s³owiañskich. Opis, konfrontacja, przek³ad, red. L. Pisarek, J. Soko³owski, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2000, s. 255.

78

Anna Rudyk

Modalnoæ w tego typu strukturach zwi¹zana jest z wewn¹trzzdaniowymi zale¿nociami miêdzy czynnoci¹ a jej subiektem. Ýòè ìîäàëüíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ñóáúåêòîì è äåéñòâèåì  ìîæíî íàçâàòü âíóòðèñèíòàêñè÷åñêèìè
ìîäàëüíûìè îòíîøåíèÿìè, â îòëè÷èå îò âíåøíåñèíòàêñè÷åñêèõ ìîäàëüíûõ îòíîøåíèé (îòíîøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ âûñêàçûâàíèÿ ê äåéñòâèòåëüíîñòè è îòíîøåíèÿ ãîâîðÿùåãî ê ñîäåðæàíèþ âûñêàçûâàíèÿ)4.
Ñelem niniejszego artyku³u jest wyodrêbnienie ekwiwalentów polskiego
predykatywu trzeba wystêpuj¹cych w tekcie przek³adu na jêzyk rosyjski oraz
ich analiza w konkretnych sytuacjach u¿ycia. Jako ród³o materia³u faktograficznego pos³u¿y³y teksty wspó³czesnej prozy polskiej oraz ich rosyjskie przek³ady5.
£¹cznie odnotowano 249 u¿yæ leksemu trzeba.
S³ownik polsko-rosyjski podaje nastêpuj¹ce ekwiwalenty leksemu trzeba:
â çíà÷. ñêàç. íàäî, íóæíî, íåîáõîäèìî; ñëåäóåò6. Wachlarz znaczeñ, jakie
mo¿e wyra¿aæ predykatyw trzeba, prezentuje Inny s³ownik jêzyka polskiego7:
1. Jeli trzeba co zrobiæ lub trzeba, aby powsta³a jaka sytuacja, to zrobienie tego lub powstanie tej sytuacji jest podyktowane jak¹ potrzeb¹ lub koniecznoci¹. Por.:
Geodeta mo¿e szybciutko zrobiæ mapkê, ale jutro wyje¿d¿a na urlop, wiêc
mapkê trzeba dzisiaj odebraæ.
Îí ãîòîâ áûë ñðî÷íî ïîäãîòîâèòü ïëàí, íî çàâòðà ñîáðàëñÿ â îòïóñê,
à ïîòîìó ÷åðòåæ íàäî çàáðàòü ñåãîäíÿ. (SnT)
¯eby prze¿yæ, trzeba przynajmniej mieæ co jeæ.
[...] ÷òîáû âûæèòü, íóæíî õîòü ÷åì-íèáóäü ïèòàòüñÿ. (UdS)
Muszê wszystko przygotowaæ, trzeba przesun¹æ stó³ i znaleæ nowe miejsce
dla ksi¹¿ek, przenieæ do ma³ego pokoju ³ó¿ko
ß äîëæíà âñå ïðèãîòîâèòü, íóæíî ïåðåíåñòè ñòîë è íàéòè íîâîå ìåñòî
äëÿ êíèæíûõ ïîëîê, à êðîâàòü ïåðåñòàâèòü â ìàëåíüêóþ êîìíàòó (UdS)
W przytoczonych przyk³adach wystêpuj¹ odpowiedniki s³ownikowe predykatywu trzeba: íàäî i íóæíî.
4 Ã.À. Çîëîòîâà, Î÷åðê ôóíêöèîíàëüíîãî ñèíòàêñèñà ðóññêîãî ÿçûêà, URSS, Ìîñêâà 2005,
ñ. 151-152.
5 Polskie teksty i ich t³umaczenia na jêzyk rosyjski w wersji elektronicznej: M. Gretkowska,
Kobieta i mê¿czyni (KiM) / Ì. Ãðåòêîâñêàÿ, Æåíùèíà è ìóæ÷èíû; K. Grochola, Nigdy w ¿yciu
(Nw¯) / Íèêîãäà â æèçíè; eadem, Podanie o mi³oæ (PoM) / Çàÿâëåíèå o ëþáâè; eadem, Serce
na temblaku (SnT) / Ñåðäöå â ãèïñå; eadem, Upowa¿nienie do szczêcia (UdS) / Ãàðàíòèÿ íà
ñ÷àñòüå; J.L. Winiewski, Los powtórzony (LP) / ß. Âèøíåâñêèé, Ïîâòîðåíèå ñóäüáû; tego¿:
S@motnoæ w sieci (SwS) / Îäèíî÷åñòâî â ñåòè.
6 D. Hessen, R. Stypu³a, Wielki s³ownik polsko-rosyjski. P-¯, Wiedza Powszechna, Warszawa
1979.
7 Inny s³ownik jêzyka polskiego, red. M. Bañko, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 (dalej: ISJP).
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2. Jeli trzeba nam kogo lub czego, to potrzebujemy tej osoby lub rzeczy. Por.:
Ile¿ trzeba odwagi i mêstwa, ¿eby podj¹æ tak¹ decyzjê.
Ñêîëüêî íóæíî îòâàãè è ìóæåñòâà, ÷òîáû ðåøèòüñÿ íà òàêîé
ïîñòóïîê! (PoM)
Kolejny raz mamy do czynienia z odpowiednikiem s³ownikowym, który
jako predykatyw tworzy analogiczn¹ konstrukcjê w jêzyku rosyjskim. Argument
przedmiotowy zosta³ w obydwu jêzykach wyra¿ony dope³niaczem (odwagi
i mêstwa / îòâàãè è ìóæåñòâà), jednak predykatyw íóæíî mo¿e siê ³¹czyæ
tak¿e z biernikiem. Por.:
Gospodyni ci trzeba.
Õîçÿéêó òåáå íóæíî. (LP)
Po polsku mówimy, ¿e trzeba nam kogo/ czego; rosyjski predykatyw w tym
znaczeniu mo¿e przy³¹czyæ formê imienn¹ w dope³niaczu lub bierniku8. Porównajmy kolejny przyk³ad:
[...] magnetofon wyrykiwa³ w noc pogodn¹, ¿e do tanga trzeba dwojga [...].
[...] ìàãíèòîôîí õðèïåë ñðåäè íî÷íîé òèøèíû, ÷òî äëÿ òàíãî íóæíû
äâîå [...]. (Nw¯)
Tym razem w przek³adzie w funkcji predykatywnej wystêpuje krótka forma
przymiotnika (pozbawiona znaczenia modalnego), która otwiera pozycjê dla
pierwszego argumentu  tu dla liczebnika zbiorowego.
3. Mówimy, ¿e trzeba spe³niæ jakie warunki, aby co zaistnia³o, jeli
zaistnienie tego jest uzale¿nione od spe³nienia tych warunków. Por.:
Aby przetworzyæ tyle danych, trzeba mieæ du¿o komputerów i dobre programy.
×òîáû ïåðåðàáîòàòü ñòîëüêî äàííûõ, íóæíî èìåòü ìíîãî
êîìïüþòåðîâ è õîðîøèå ïðîãðàììû. (SwS)
Bo¿e, przecie¿ trzeba wprowadziæ kod, ¿eby otworzyæ te drzwi [...].
Áîæå, íàäî æå íàáðàòü êîä, ÷òîáû îòêðûòü äâåðè [...]. (SwS)
Trzeba byæ angielskim naukowcem, ¿eby to stwierdziæ?
Íåóæåëè íàäî áûòü àíãëèéñêèì ó÷åíûì, ÷òîáû ýòî îáíàðóæèòü?
(KiM)
Powy¿sze przyk³ady bazuj¹ na odpowiednikach s³ownikowych. Przytoczone polskie zdania stanowi¹ realizacje sugerowanego przez s³ownik schematu
PREDYKATYW [BEZOKOLICZNIK + ABY], a zatem mo¿na je okreliæ jako
8 ÍÓÆÍÎ. [...] 2. êîãî-÷òî èëè ÷åãî. Òðåáóåòñÿ, ñëåäóåò èìåòü. Na podstawie: Áîëüøîé
òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, ðåä. Ñ.À. Êóçíåöîâ, [online] <www.gramota.ru> (wydanie
pierwsze: Íîðèíò,Càíêò-Ïåòåðáóðã 1998; wersja elektroniczna w redakcji z 2009 r.).
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zdania z³o¿one podrzêdnie z podrzêdnym celu. Jednak realizacja przedstawionego znaczenia dokonuje siê równie¿ w zdaniach z podrzêdnym warunkowym.
Por.:
Jeli siê chce ocaliæ swój dom, trzeba go chroniæ i pilnowaæ przed wiatem.
Åñëè õî÷åøü ñîõðàíèòü ñâîé äîì, íóæíî îãðàäèòü åãî îò âíåøíåãî
ìèðà. (PoM)
4. S³owa trzeba u¿ywamy z czasownikami wyra¿aj¹cymi opiniê, jeli uwa¿amy, ¿e jej wyra¿enie jest konieczne w danym miejscu i czasie. Por.:
Jakub w tym wszystkim, co pisa³ do niej lub robi³ dla niej, choæ potrafi³
bardzo czêsto przekraczaæ  trzeba przyznaæ, ¿e z niespotykan¹ gracj¹  granice
intymnoci, zawsze udowadnia³, czasami nawet z przesad¹, jak bardzo j¹ szanuje.
Âî âñåì, ÷òî ßêóá ïèñàë åé èëè äåëàë äëÿ íåå, íåâçèðàÿ íà òî, ÷òî
î÷åíü ÷àñòî ïåðåõîäèë  íàäî ïðèçíàòü, ñ èñêëþ÷èòåëüíûì èçÿùåñòâîì
 äîïóñòèìûå ãðàíèöû èíòèìíîñòè, îí âñåãäà äîêàçûâàë, èíîé ðàç äàæå
ñ íåêîòîðîé ÷ðåçìåðíîñòüþ, êàê ãëóáîêî åå óâàæàåò. (SwS)
W zebranym materiale odnotowano zaledwie jeden przyk³ad u¿ycia leksemu
trzeba we wspomnianym znaczeniu. Daje to podstawy, by stwierdziæ, ¿e czêciej
wystêpuje on w g³ównej linii wypowiedzenia, ni¿ w konstrukcjach wtr¹conych.
5. Mówimy, ¿e trzeba szczêcia, trafu, nieszczêcia itp., ¿eby co siê zdarzy³o, jeli naszym zdaniem zdarzy³o siê to dziêki nim lub z ich powodu.
W zebranym materiale nie odnotowano adekwatnych przyk³adów.
6. Wyra¿enia trzeba ci, wam itp. wiedzieæ u¿ywamy, aby powiadomiæ
kogo o czym, co naszym zdaniem powinien on wiedzieæ. Wyra¿enie ksi¹¿kowe. Materia³ ród³owy nie pozwala na pe³n¹ egzemplifikacjê. Odnotowano co
prawda zdania, których cz³on predykatywny tworzony jest przez po³¹czenie predykatywu z bezokolicznikiem wiedzieæ, jednak s¹ to konstrukcje pozbawione
subiektu celownikowego, który zdaje siê byæ kluczowym dla oddania ksi¹¿kowego charakteru wskazanego w s³owniku znaczenia. Por.:
Trzeba wiedzieæ, gdzie przebiega ta granica [...].
Íàäî çíàòü, ãäå ïðîõîäèò ãðàíèöà [...]. (PoM)
Trzeba tylko wiedzieæ, jak tê rêkê wyci¹gn¹æ.
Íàäî òîëüêî çíàòü, êàê âûòÿíóòü ðóêó. (SwS)
W zadymionych pokojach akademików lub w studenckich klubach, udowadniaj¹c wszystkim swoj¹ wra¿liwoæ, analizowa³o siê obrazy, wiersze, ksi¹¿ki, koncerty tonem geniuszy, którzy po prostu wiedz¹ wszystko, co trzeba wiedzieæ, w odró¿nieniu od niedouczonych ignorantów.
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Â ïðîêóðåííûõ êîìíàòàõ îáùåæèòèé èëè â ñòóäåí÷åñêèõ êëóáàõ,
äîêàçûâàÿ âñåì ñâîé òîíêèé âêóñ, àíàëèçèðîâàëè êàðòèíû, ñòèõè, ïðîçó,
ìóçûêó òîíîì ãåíèåâ, êîòîðûå â îòëè÷èå îò íåäîó÷èâøèõñÿ íåâåæä
çíàþò âñå, ÷òî ñëåäóåò çíàòü. (LP)
Przytoczone zdania mo¿na zaliczyæ do tzw. generycznego rejestru mowy9,
brak im bowiem eksplicytnie wyra¿onego lub jasno okrelonego przez kontekst
subiektu  ich treæ mo¿na uznaæ za ogóln¹ i odnieæ do dowolnej osoby.
7. Odpowiadamy nie trzeba, odmawiaj¹c przyjêcia oferowanej nam pomocy. Por.:
 Nie trzeba, pani Siekierkowa  powiedzia³ [...].
 Íå íàäî, ïàíè Ñåêåðêîâà,  îòâåòèë îí åé. (LP)
 Nie trzeba, m³ody cz³owieku. Dowód rzeczowy jest ju¿ u mnie.
 Íåò íåîáõîäèìîñòè, ìîëîäîé ÷åëîâåê. Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî óæå ó ìåíÿ. (PoM)
 Dziêkujê, pani Wando. Nie trzeba. Odbiorê tutaj.
 Ñïàñèáî, ïàíè Âàíäà. Íå ñòîèò. ß ïîãîâîðþ ñ âàøåãî òåëåôîíà.
(LP)
Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹ ró¿norodne sposoby wyra¿enia odmowy
w jêzyku rosyjskim: íå íàäî, íåò íåîáõîäèìîñòè, íå ñòîèò. Reaktywny akt
odmowy bywa zazwyczaj postrzegany jako niegrzeczny, jednak obecne w ka¿dym z przyk³adów formy adresatywne, pe³ni¹c funkcjê fatyczn¹, nadaj¹ wypowiedzi ¿yczliwy charakter (w ostatnim zdaniu wzmocniony dodatkowo przez
Dziêkujê/ Ñïàñèáî). Jak pisze Alicja Ga³czyñska, Grzeczne akty odmowy kierowane s¹ do osób, które s¹ dla nadawcy wa¿ne, które szanuje i z którymi chce
utrzymywaæ dalsze kontakty10. Jednak we wspomnianym znaczeniu leksem
trzeba to nie predykatyw, w po³¹czeniu z przeczeniem wystêpuje tu w roli wykrzyknika. Przytoczone wy¿ej u¿ycia zostan¹ wiêc pominiête, gdy¿ przedmiotem
artyku³u jest wyodrêbnienie ekwiwalentów predykatywu.
Zakoñczywszy przegl¹d znaczeñ, jakie wyra¿a predykatyw trzeba, przyjrzyjmy siê rodkom ich przekazu w jêzyku rosyjskim, wród których odnotowano:
 modalny predykatyw íóæíî. Por.:
Trzeba siê przyzwyczaiæ do samotnych powrotów do domu.
Íóæíî ïðèâûêíóòü ê îäèíîêèì âîçâðàùåíèÿì äîìîé. (PoM)
9 Ã.À. Çîëîòîâà, Í.Ê. Îíèïåíêî, Ì.Þ. Ñèäîðîâà, Êîììóíèêàòèâíàÿ ãðàììàòèêà ðóññêîãî
ÿçûêà, Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà ÐÀÍ, Ìîñêâà 2004, s. 30.
10 A. Ga³czyñska, Grzeczne i niegrzeczne akty odmowy w jêzyku polskim, [w:] Jêzyk a kultura. Tom 17. ¯yczliwoæ i agresja w jêzyku i kulturze, red. A. D¹browska, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2005, s. 114.
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Za spokój duszy trzeba p³aciæ.
Çà ñïîêîéñòâèå äóøè íóæíî ïëàòèòü. (SwS)
Trzeba szybko znaleæ jaki pó³rodek.
Íóæíî áûñòðî íàéòè çîëîòóþ ñåðåäèíó. (UdS)
Struktura zdania docelowego nie ulega wiêkszym zmianom w stosunku do tekstu orygina³u. Uwagê zwraca natomiast pewna nieadekwatnoæ w przek³adzie ostatniego zdania. Mówi¹c o pó³rodku, mamy na myli rozwi¹zanie tymczasowe, natomiast çîëîòàÿ ñåðåäèíà  z³oty rodek  to rozwi¹zanie najlepsze z mo¿liwych11.
 modalny predykatyw íàäî. Por.:
Trzeba kupiæ proszek do prania [...].
Íàäî êóïèòü ñòèðàëüíûé ïîðîøîê [...]. (SnT)
I nie trzeba p³akaæ.
È íå íàäî ïëàêàòü. (SwS)
To trzeba jako delikatnie Hance wyt³umaczyæ.
Ýòî íàäî êàê-íèáóäü äåëèêàòíî Õàííå îáúÿñíèòü. (UdS)
Zdania obydwu jêzyków maj¹ analogiczn¹ konstrukcjê. Odnotowano ciekawy przyk³ad, w których mimo obecnoci s³ownikowego ekwiwalentu predykatywu trzeba, sk³ad leksykalny zdania ulega zmianie. Por.:
 Trzeba to uczciæ.
 Çà ýòî íàäî âûïèòü. (Nw¯)
Dobór innych rodków leksykalnych zwi¹zany jest z okolicznoci¹ wznoszenia toastu, dos³owne t³umaczenie okaza³oby siê sztuczne, pozbawione naturalnoci w danej sytuacji.
 czasownik ïðèõîäèòüñÿ / ïðèéòèñü w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej. Por.:
[...] rano piwo trzeba piæ po kryjomu, bo do op³atka ci¹gle post.
[...] óòðîì ïèâî ïðèõîäèòñÿ ïèòü òàéêîì, ïîòîìó êàê äî îáëàòêè
äëèòñÿ ïîñò. (LP)
Czasem trzeba by³o czekaæ na jej powrót nawet pó³ godziny.
Èíîãäà åå âîçâðàùåíèÿ ïðèõîäèëîñü æäàòü è ïî ïîë÷àñà. (SwS)
Coraz bardziej zbli¿amy siê do tego dnia, w którym trzeba bêdzie wsi¹æ
w samolot.
Âñå áëèæå äåíü, êîãäà íàì ïðèäåòñÿ ñåñòü â ñàìîëåò. (Nw¯)
11 Por.: pó³rodek ì. ïîëóìåðà æ; stosowaæ pó³rodki ïðèìåíÿòü ïîëóìåðû; z³oty rodek çîëîòàÿ ñåðåäèíà. D. Hessen, R. Stypu³a, op. cit., s. 149, 702; Pó³rodek to decyzja lub
dzia³anie, które nie rozwi¹zuj¹ problemu ca³kowicie, lecz tylko tymczasowo ³agodz¹ jego skutki
(ISJP); Jeli szukamy z³otego rodka, to staramy siê zaj¹æ stanowisko umiarkowane, dalekie od
krañcowoci (ISJP).
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Wród znaczeñ czasownika ïðèõîäèòüñÿ s³ownik przek³adowy podaje
m.in.: 4. êîìó i bdop. nieos. wypadaæ komu; êîìó-ë. ïðèõîäèòñÿ kto musi;
ïðèõîäèòñÿ åõàòü trzeba jechaæ12. Przytoczone formy trzeciej osoby odnosz¹ce siê do zdarzeñ teraniejszych, przesz³ych i przysz³ych wyra¿aj¹, zgodnie
z polskim predykatywem, znaczenie koniecznoci. Ostatnie z rosyjskich zdañ
stanowi przyk³ad przywo³anego w eksplikacji s³ownikowej schematu z subiektem celownikowym (íàì), którego wyznacznikiem w tekcie orygina³u jest osobowa koñcówka czasownika (zbli¿amy siê) w zdaniu poprzedzaj¹cym konstrukcjê z predykatywem.
 u¿yty bezosobowo czasownik ñëåäîâàòü. Por.:
Opryskiwaæ trzeba tylko miejsca wystêpowania rybików [...].
Îáðàáàòûâàòü ñëåäóåò òîëüêî ìåñòà îáèòàíèÿ ÷åøóéíèö [...]. (Nw¯)
Weterynarz orzek³, ¿e potrzebna jest transfuzja krwi dla jednego rannego, a
drugiego trzeba odes³aæ do Myszkowa.
Âåòåðèíàð ñêàçàë, ÷òî îäíîìó ðàíåíîìó íàäî ñäåëàòü ïåðåëèâàíèå
êðîâè,à âòîðîãî ñëåäóåò îòâåçòè â Ìûøêîâ. (SwS)
Rejestruj¹c siê do ICQ, trzeba by³o podaæ kilka danych.
Ðåãèñòðèðóÿñü â ICQ, ñëåäîâàëî ñîîáùèòü î ñåáå êîå-êàêèå äàííûå. (SwS)
 forma ñòîèò / ñòîèëî. Por.:
Trzeba tylko przebiec przez ulicê [...].
Ñòîèò òîëüêî ïåðåñå÷ü óëèöó [...]. (PoM)
I nie trzeba by³o go czytaæ.
Íå ñòîèëî èõ ÷èòàòü. (PoM)
 modalny predykatyw íåîáõîäèìî. Por.:
Trzeba ponosiæ konsekwencje w³asnej indolencji i niedbalstwa.
Íåîáõîäèìî óìåòü îòâå÷àòü çà ïîñëåäñòâèÿ ñîáñòâåííîé íåáðåæíîñòè è áåñïå÷íîñòè. (Nw¯)
Przy zmowie trzeba chocia¿ raz porozmawiaæ.
Ïðè ñãîâîðå íåîáõîäèìî õîòÿ áû ðàç ïîáåñåäîâàòü. (SwS)
Obecnie jestemy na etapie szukania innych ekspertów, którzy zauwa¿¹, ¿e
tych nut jest dok³adnie tyle, ile trzeba.
Ñåé÷àñ ó íàñ ýòàï ïîèñêà äðóãèõ ýêñïåðòîâ, êîòîðûå çàìåòÿò, ÷òî íîò
ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî íåîáõîäèìî. (LP)
Jak wykaza³y nasze wczeniejsze badania, predykatyw íåîáõîäèìî wyra¿a
bardziej kategoryczne znaczenie koniecznoci ni¿ íàäî, ño wywnioskowano na
12 A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik rosyjsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 993.
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podstawie analizy jego ekwiwalentów przek³adowych, wród których dominuj¹
predykatywy trzeba i nale¿y oraz osobowe formy czasownika musieæ, wzmocnione przez przys³ówki koniecznie, bezwzglêdnie13.
W zebranym materiale odnotowano równie¿ zdania, w których znaczenie
koniecznoci wyra¿aj¹ wspólnordzenne leksemy íåîáõîäèìûé, íåîáõîäèìîñòü14. Por.:
[...] No có¿, bêdziemy musieli j¹ zwolniæ. Przygotuj co trzeba
[...] ×òî æ, ìû âûíóæäåíû áóäåì åå óâîëèòü. Ïîäãîòîâü
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû (UdS)
 Nie trzeba, m³ody cz³owieku.
 Íåò íåîáõîäèìîñòè, ìîëîäîé ÷åëîâåê. (PoM)
Takiego kabla jednak nie trzeba by³o nawet ci¹gn¹æ.
Îäíàêî òÿíóòü òàêîé êàáåëü íå áûëî íåîáõîäèìîñòè. (SwS)
Nie utrzymywa³y wiêc sadomasochistycznych zwi¹zków rodzinnych; maso,
bo nie sposób zerwaæ wiêzów krwi, sado, bo trzeba je podtrzymywaæ wspólnymi wiêtami, ustalaj¹c hierarchiê krzywd.
Ýòè ñâÿçè, òàê èëè èíà÷å, ïîëíû ñàäîìàçîõèçìà: ìàçîõèçì çàêëþ÷àåòñÿ â íåâîçìîæíîñòè ðàçîðâàòü êðîâíûå óçû, à ñàäèçì  â íåîáõîäèìîñòè èõ ïîääåðæèâàòü õîòÿ áû â ïðàçäíèêè, ïîäâåðãàÿ ðåâèçèè ñïèñîê
âçàèìíûõ îáèä. (KiM)
Odpowiednikami tekstowymi okaza³y siê równie¿ predykatywy niewymienione w s³owniku przek³adowym:
 modalne, por.:
Ju¿ nie trzeba udawaæ.
Ìîæíî áîëüøå íå ïðèòâîðÿòüñÿ. (PoM)
Nie wiem, co to mi³oæ, mo¿e mi³oæ jest jednoosobowa i nie trzeba siê ni¹
dzieliæ?
ß íå çíàþ, ÷òî òàêîå ëþáîâü. Áûòü ìîæåò, ëþáîâü ðàññ÷èòàíà
òîëüêî íà îäíîãî ëþáèìîãî? Áûòü ìîæåò, åå íåëüçÿ äåëèòü ìåæäó
äâóìÿ? (KiM)
W pierwszym z przytoczonych przyk³adów w zdaniu polskim przeczenie
dotyczy predykatywu, natomiast w rosyjskim zaprzeczony zosta³ argument zdarzeniowy. Zabarwienie drugiego ze zdañ rosyjskich zosta³o nieco zmienione
13 A. Rudyk, O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu Ìíå íåîáõîäèìî òåáÿ
âèäåòü ñðî÷íî i w ich polskich odpowiednikach, [w:] Jêzyk, kultura i wiat rolin. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesor Halinie Chodurskiej, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, Volumina, Szczecin 2010, s. 233241.
14 W tabeli podsumowuj¹cej konstrukcje te zosta³y zaliczone do grupy Inne.
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przez zastosowanie predykatywu íåëüçÿ, bêd¹cego nie tyle nonikiem w³aciwego dla trzeba znaczenia koniecznoci, powinnoci, ale raczej braku mo¿liwoci
czy przyzwolenia.
 wartociuj¹ce, por.:
Oni chyba tam na Bia³orusi ci¹gle nie zauwa¿yli, ¿e trzeba by zmieniæ swój
papier firmowy [...].
Äî íèõ òàì, â Áåëîðóññèè, ïîõîæå, íå äîøëî, ÷òî èì ïîðà ñìåíèòü
ñâîé ôèðìåííûé áëàíê [...]. (LP)
Wcale nie trzeba byæ anorektyczn¹ Jol¹, ¿eby zwracaæ uwagê mê¿czyzn.
Ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî áûòü èñòîùåííîé Éîëåé, ÷òîáû íà òåáÿ
îáðàùàëè âíèìàíèå ìóæ÷èíû. (Nw¯)
Predykatywy ïîðà i îáÿçàòåëüíî wyra¿aj¹ wartociowanie pod wzglêdem
racjonalnym, a wiêc bêd¹ce wynikiem logicznego rozumowania na podstawie
realnych przes³anek.
W roli ekwiwalentów predykatywu trzeba powtórzy³y siê kilkakrotnie krótkie formy przymiotników:
 íóæåí, np.:
Powiedzia³, ¿e kostnica przy szpitalu jest ju¿ zamkniêta, a na odwiedziny
u siostry trzeba mieæ specjaln¹ przepustkê..
Îí ñêàçàë, ÷òî ìîðã ïðè ãîñïèòàëå óæå çàêðûò, à äëÿ ñâèäàíèÿ ñ ñåñòðîé
íóæåí ñïåöèàëüíûé ïðîïóñê. (LP)
Jestem prawdopodobnie na wiecie dlatego, ¿e trzeba mieæ dziedziczkê.
ß ïîÿâèëàñü íà ñâåò, î÷åâèäíî, òîëüêî ïîòîìó, ÷òî íóæíà áûëà
íàñëåäíèöà. (SwS)
Nale¿y, oczywicie, odró¿niaæ przyjmuj¹c¹ koñcówki rodzajowe krótk¹ formê przymiotnika od nieotwieraj¹cego pozycji dla pierwszego argumentu predykatywu íóæíî, który zosta³ ju¿ wymieniony wczeniej jako najczêstszy ekwiwalent.
 äîëæåí, np.:
Ale trzeba go sobie samemu zadaæ.
Íî åå òû äîëæåí ñàì ïðè÷èíèòü ñåáå. (SwS)
[...] to równanie nie ma absolutnie ¿adnych rozwi¹zañ i trzeba je zignorowaæ jako nieistotne [...].
[...] ýòî óðàâíåíèå íåðàçðåøèìî è äîëæíî áûòü ïðîñòî-íàïðîñòî
ïðîèãíîðèðîâàíî êàê íåñóùåñòâåííîå [...]. (SwS)
W przeciwieñstwie do zdañ z predykatywem konstrukcje z krótk¹ form¹
przymiotnika ³¹cz¹ siê z form¹ imienn¹ w mianowniku.
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Zale¿noci liczbowe miêdzy poszczególnymi odpowiednikami przek³adowymi predykatywu trzeba, jakie wyst¹pi³y w analizowanym materiale, porz¹dkuje poni¿sza tabela.
Tabela 1
Rosyjskie odpowiedniki przek³adowe predykatywu trzeba
Rosyjski odpowiednik przek³adowy polskiego
predykatywu trzeba

modalne
Predykatywy

wartociuj¹ce

U¿yte w znaczeniu bezosobowym formy
3. osoby czasowników

Krótkie formy przymiotników
(zró¿nicowane pod wzglêdem rodzaju i liczby)

Liczba przyk³adów w zebranym
materiale

%

íóæíî

101

40,6

íàäî

80

32,1

íåîáõîäèìî

4

1,6

ìîæíî

2

0,8

ïîðà

1

0,4

îáÿçàòåëüíî

1

0,4

ïðèõîäèòñÿ

14

5,6

ñëåäóåò

10

4

ñòîèò

2

0,8

äîëæåí

4

1,6

íóæåí

3

1,2

27

10,9

249

100

Inne
Razem

Wród odpowiedników okrelonych w tabeli jako Inne odnotowano m. in.:
 zdania z osobow¹ form¹ czasownika modalnego, np.: [...] to trzeba opublikowaæ [...] ® [...] õî÷ó ýòî îïóáëèêîâàòü [...] (UdS);
 konstrukcje pozbawione elementu modalnego, np.: I trzeba by³o goniæ Witka
i prosiæ go [...] ® Îí ãíàëñÿ çà Âèòåêîì è ïðîñèë [...] (PoM); Trzeba wtedy
wzywaæ konsultanta [...] ® È òîãäà ïðèãëàøàþò êîíñóëüòàíòà (KiM);
 konstrukcje z odwróceniem ról aktantów, np.: [...] trzeba by³o natychmiast
pod³¹czyæ kroplówkê [...]. ® Åìó ñðî÷íî òðåáîâàëàñü êàïåëüíèöà [...].
(KiM); [...] trzeba bêdzie pomyleæ [...] ® [...] íåëèøíèì áóäåò ïîäóìàòü
[...] (UdS); [...] trzeba by przeganiaæ [...] ® [...] çàñëóæèëè èçãíàíèÿ [...] (SwS);
 zdania z wyrazami íåîáõîäèìûé, íåîáõîäèìîñòü, np.: Przygotuj co trzeba
® Ïîäãîòîâü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû (UdS); [...] trzeba je podtrzymywaæ [...] ® [...] â íåîáõîäèìîñòè èõ ïîääåðæèâàòü [...] (KiM).
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Ka¿dy z przyk³adów mo¿na by dok³adnie omówiæ, szukaj¹c uzasadnienia
zastosowania odpowiednika innego ni¿ s³ownikowy, jednak nie pozwalaj¹ na to
ograniczenia wydawnicze. Ponadto wybór rodków przekazu znaczenia staje siê
mo¿liwy dziêki istniej¹cemu praktycznie w ka¿dym jêzyku naturalnym zjawisku
polimorfii, którego istota polega na dysponowaniu wieloma formami w s³u¿bie
jednej funkcji15. Mo¿na przy tym za³o¿yæ, ¿e wybór jednego z kilku wariantów
nie musi byæ podyktowany wymogami normatywnymi jêzyka docelowego czy
te¿ kontekstem, lecz mo¿e byæ zale¿ny od w³asnych preferencji stylistycznych
t³umacza.
Jak widaæ, ró¿ne warianty znaczenia koniecznoci, jakie niesie predykatyw
trzeba, znajduj¹ równie¿ w jêzyku rosyjskim ró¿norodne formy realizacji. Obok
s³ownikowych ekwiwalentów íóæíî i íàäî, które ³¹cznie wyst¹pi³y w ponad
70% przyk³adów, za regularne mo¿na te¿ uznaæ formy ïðèõîäèòñÿ i ñëåäóåò.
Obecnoæ licznych odpowiedników kontekstowych wiadczy o polisemii modalnego predykatywu trzeba.
Ðåçþìå
Ðóññêèå ïåðåâîäíûå ýêâèâàëåíòû ïîëüñêîãî ïðåäèêàòèâà trzeba
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðóññêèå ñîîòâåòñòâèÿ ïîëüñêîé ëåêñåìû trzeba, îòîáðàííûå èç
òåêñòîâ ñîâðåìåííîé ïîëüñêîé ïðîçû è åe ïåðåâîäîâ íà ðóññêèé ÿçûê. ×àñòåéøèìè
ýêâèâàëåíòàìè îêàçûâàþòñÿ ìîäàëüíûå ïðåäèêàòèâû íóæíî è íàäî, à òàêæå ôîðìû
ïðèõîäèòñÿ è ñëåäóåò. Íàëè÷èå êîíòåêñòóàëüíî îáóñëîâëåííûõ ñîîòâåòñòâèé ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîäèñåìèè ïîëüñêîãî ïðåäèêàòèâà trzeba.

Summary
The Russian textual equivalents of the Polish modal predicative trzeba
The article shows the Russian equivalents of the lexeme trzeba extracted from the contemporary Polish prose and its translation into Russian. The modal predicatives íóæíî and íàäî and the
forms ïðèõîäèòñÿ and ñëåäóåò are the most frequent equivalents.
Key words: modal predicatives, textual equivalents, meaning of necessity, translation, Russian-Polish comparative linguistics.

15 M. Wandruszka, O lingwistyce przek³adu, Pamiêtnik Literacki 1981, nr 1, cyt. za:
M. Mocarz, op. cit., s. 257.
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Àòðèáóòèâíûå êîëëîêàöèè, êàê èñòî÷íèê ÿçûêîâîé
ýêñïëèêàöèè êîíöåïòà ëþáîâü â ðóññêîì
ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå
Áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñëîâî ëþáîâü â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ íîìèíàöèåé â íàèáîëüøåé ñòåïåíè íàãðóæåííîé
àíòðîïîöåíòðè÷íîñòüþ è öåííîñòüþ. Ëþáîâü ñ äåíîòàòèâíîé òî÷êè çðåíèÿ
õàðàêòåðèçóåòñÿ îòâëå÷åííûì ñîäåðæàíèåì, èçâëå÷åííûì èç êîíêòðåòíûõ
êîíòåêñòîâ åå ðåàëèçàöèè. Â ñâîþ î÷åðåäü êîííîòàöèÿ ïîíÿòèÿ ëþáîâü
 ýòî î÷åíü ñëîæíûé íàáîð àññîöèàöèé, ïðåäñòâàëåíèé, ýìîöèîíàëüíûõ
ñîäåðæàíèé è íàêîíåö àêñèîëîãèçàöèè, êîòîðûå òåñíî ñâÿçàíû ñ ýòèì
ñëîâîì. Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì î òîì, ÷òî çíà÷åíèå ñëîâà ëþáîâü
çàâèñèò îò òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâåêà íà ìèð, îò ñóáúåêòà è îáúåêòà ëþáâè,
èäåîëîãèè, òî åñòü îò ìíîãèõ äðóãèõ öåííîñòåé, îïðåäåëÿþùèõ ôóíäàìåíòû ñîöèóìîâ.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ìû ñîñðåäîòî÷èì íàøå âíèìàíèå íà ðóññêîé
ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè â êà÷åñòâå ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ
êîíöåïòà ëþáîâü. Â îñíîâå èññëåäîâàíèÿ ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè ïðåäëàãàåì,
âñëåä çà Þ.Í. Êàðàóëîâûì, ïîëîæèòü ãèïîòåçó î ñóùåñòâîâàíèè òàê
íàçûâàåìîé ïñèõîãëîññû, ïîä êîòîðîé áóäåì ïîíèìàòü åäèíèöó ÿçûêîâîãî
ñîçíàíèÿ, îòðàæàþùóþ îïðåäåëåííóþ õàðàêòåðíóþ ÷åðòó ÿçûêîâîãî
ñòðîÿ ñèñòåìû ÿçûêà, êîòîðàÿ îáëàäàåò âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ
è ïðîäóêòèâíîñòüþ ê âàðèàöèÿì è ñòàáèëüíîñòüþ âî âðåìåíè1. Òàêîé
ïîäõîä, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïîçâîëÿåò âîññîçäàòü íåêîòîðûå ÷åðòû
1 Þ.Í. Êàðàóëîâ, Ïðåäèñëîâèå. Ðóññêàÿ ÿçûêîâàÿ ëè÷íîñòü è çàäà÷è åå èçó÷åíèÿ,
[â:] Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêè, Ìîñêâà 2013, ñ. 213.
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íàöèîíàëüíîãî ÿçûêîâîãî òèïà â ñôåðå àíàëèçà ïðåäëàãàåìîãî íàìè
ôàêòîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
Ëþáîâü, ÿâëÿÿñü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êóëüòóðû ÷åëîâåêà, èìååò
îïðåäåëåííóþ ñïåöèôèêó, çàïå÷àòëåííûõ â ÿçûêîâûõ ñòðóêòóðàõ àññîöèàöèé, ñâÿçàííûõ ñ íåé, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ åå ëèíãâèñòè÷åñêîãî
àíàëèçà. Â ñîâðåìåíîì ÿçûêîçíàíèè, êàê ñïðàâåäëèâî çàìå÷àåò Þ.Í. Êàðàóëîâ,
èäåò ïîñòîÿííîå ðàñøèðåíèå ñåìàíòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé àíàëèçà êàê
îòäåëüíûõ ÿçûêîâûõ åäèíèö, òàê è èõ ñîåäèíåíèé ðàçíîãî îáúåìà: îò
èçó÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé  äî èññëåäîâàíèÿ çíà÷åíèÿ
ïðåäëîæåíèé, ñåìàíòè÷åñêèõ ïîëåé è òåêñòîâ2. Òàêîå ðàñøèðåíèå îò
çíà÷åíèÿ ê çíàíèþ, ïîçâîëÿþùåå ðàñøèðèòü ïîçíàíèå äåéñòâèòåëüíîñòè
â îïðåäåëåííîì åå àñïåêòå, ìîæíî îïðåäåëèòü êàê êîãíèòèâíîå, òàê êàê
èññëåäóåìûå ÷åëîâåêîì çíà÷åíèÿ ÿçûêîâûõ åäèíèö ñîçäàþò âîçìîæíîñòü
ïðèîáðåñòè èì íîâûå çíàíèÿ î ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ îêðóæàþùåãî åãî ìèðà.
Ëåêñè÷åñêîå íàïîëíåíèå êîíöåïòà ëþáîâü êàòåãîðèçóåòñÿ ðàçëè÷íûìè ïî ôîðìå ÿçûêîâûìè åäèíèöèìè: ôðàçåîëîãèçìàìè, ïîñëîâèöàìè,
à òàêæå êîëëîêàöèÿìè, ñðåäè ñòðóêòóðíûõ ìîäåëåé êîòîðûõ îáðàùàþò
âíèìàíèå àòðèáóòèâíûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, îáðàçîâàííûå ïî ìîäåëè:
ïîä÷èíåííîå èìÿ ïðèëàãàòåëüíîå + ñèíòàêñè÷åñêè ãëàâíîå ñëîâî  èìÿ
ñóùåñòâèòåëüíîå (ëþáîâü), íàïð. áåçîãëÿäíàÿ ëþáîâü, âåðíàÿ ëþáîâü,
âñåâëàñòíàÿ ëþáîâü. Â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè îêàçàëîñü 130 ïðèìåðîâ
óêàçàííûõ ñòðóêòóð, ïî÷åðïíóòûõ èç Ôðàçåîëîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî
ÿçûêà À.Í. Áóëûêî, Ñëîâàðÿ ýïèòåòîâ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà Ê.Ñ. Ãîðáà÷åâè÷à è Å.Ï. Õàáëî, Ôðàçåîëîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà ñîñò.
À.Í. Òèõîíîâ, À.Ã. Ëîìîâ, Ë.À. Ëîìîâà è Ôðàçåîëîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà Þ.À. Ëàðèîíîâîé. Âûÿâëåííûå êîëëîêàöèè
ÿâëÿþòñÿ ïðåçåíòàöèåé êîíöåïòà ëþáîâü â ðóññêîì ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå. Îíè ñâÿçàíû ñ ÿçûêîâîé îáúåêòèâàöèåé
îïðåäåëåííûõ ïðèçíàêîâ êîíöåïòà ëþáîâü. Èçáðàííûé ïîäõîä
ê êëàññèôèêàöèè ñîñòàââëÿþùèõ ñîâîêóïíîå ïîëå êîëëîêàöèé ïîçâîëèò
íàì îïèñàòü ÷àñòü êîíöåïòà ëþáîâü êàê ôðàãìåíòà íàèâíîé êàðòèíûé
ìèðà íîñèòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà.
Òåðìèí êîëëîêàöèÿ çàíèìàåò îäíî èç êëþ÷åâûõ ìåñò â ñîâðåìåííîì
ÿçûêîçíàíèè. Ïî ìíåíèþ Ë.Í. Èîðäàíñêîé è È.À. Ìåëü÷óêà, ýòî
êîìáèíàöèÿ äâóõ èëè áîëåå ñëîâ, èìåþùèõ òåíäåíöèþ ê ñîâìåñòíîé
âñòðå÷àåìîñòè. Â îñíîâå áîëüøèíñòâà îïðåäåëåíèé êîëëîêàöèè ëåæèò
2

Ibidem, c. 208.
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ÿâëåíèå ñåìàíòèêî-ãðàììàòè÷åñêîé âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè ýëåìåíòîâ
ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ÷òî îáóñëîâëèâàåò îïðåäåëåíèå êîëëîêàöèè, êàê ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ñîñòîÿùåãî èç öåëîñòíîé åäèíèöû, â êîòîðîì âûáîð îäíîãî èç
êîìïîíåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñìûñëó, à âûáîð âòîðîãî çàâèñèò îò
âûáîðà ïåðâîãî3. Àðûøåâà À.Þ. è Êàòûøåâ Ï.À. îáðàùàþò âíèìàíèå íà
ôàêò, ÷òî, õîòÿ êîëëîêàöèè  ýòî åäèíèöû, èìåþùèå íåìàëî îáùåãî
ñ ôðàçåîëîãèçìàìè, òî îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì êîëëîêàöèé îò èäèîì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî êîìïîíåíòû ñëîâîñî÷åòàíèÿ (õîòÿ áû îäíî èç íèõ)
ñîõðàíÿþò ñâîè ëåêñè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ïðè óñòîé÷èâîñòè çíà÷åíèÿ âñåé
åäèíèöû4.
Ëþáîâü êàê ýëåìåíò íàöèîíàëüíîé êîíöåïòîñôåðû íåñåò ôóíêöèþ
êîëëåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ. Îáðàçîâàííûå ñîçíàòåëüíî ñåìàíòè÷åñêèå ïðèçíàêè êîíöåïòà ëþáâè, ïðåäñòàâëåííûå â ñîáðàííûõ íàìè êîëëëîêàöèÿõ
ñëóæàò îïðåäåëåííîé öåëè  ïðåäñòàâèòü îòíîøåíèå ñîöèóìà, êàê ìîæíî
ïîëíåå, ê êîíöåïòó ëþáâè, â îæèäàíèè, ÷òî àäðåñàò ðàçäåëèò ïðåäëàãàåìóþ
òî÷êó çðåíèÿ.
Îñîáåííîñòü ìûøëåíèÿ ðóññêîãî ýòíîñà î ëþáâè ñâÿçûâàåòñÿ ñ êîíöåïòàìè ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè. Òåìà ïðîñòðàíñâåííîé áåñïðåäåëüíîñòè
 ýòî îäèí èç ñòðóêòóðîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ ðóññêîé êóëüòóðû. Îíà íå
òîëüêî ÷àñòî âîçíèêàåò â ðóññêèõ õóäîæåñòâåííûõ è ôèëîñîôñêèõ òåêñòàõ,
íî è ÿâëÿåòñÿ áîëüøèì ìåñòîì âñåõ ðàñõîæèõ ïðåäñòaâëåíèé î Ðoññèè
è ðóññêîì íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå. ßçûêîâûå èçìåðåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ íîìèíàöèé ïðîÿâëÿþòñÿ â òàêèõ êîëëîêàöèÿõ, êàê: áåçáðåæíàÿ
ëþáîâü áåñêðàÿíÿÿ ëþáîâü, ÷óâñòâî íå èìåþùåå âèäèìûõ ïðåäåëîâ,
ãðàíèö, íå èìåþùåå êðàÿ, áåñêîíå÷íàÿ ëþáîâü î÷åíü ñèëüíîå ÷óâñòâî,
ëþáîâü íå èìåþùàÿ íà÷àëà è êîíöà ãðàíèö, áåçìåðíàÿ ëþáîâü
áåçãðàíè÷íàÿ, áåñêðàéíÿÿ ëþáîâü, ïðîñòèðàþùàÿñÿ íà íåîáîçðèìîå
ïðîñòàðàíñòâî, áåñïðåäåëüíàÿ ëþáîâü áåçãðàíè÷íàÿ áåçìåðíàÿ ëþáîâü,
÷óâñòâî íå èìåþùåå êîíöà, âèäèìûõ ãðàíèö, âñåîáíèìàþùàÿ ëþáîâü
ëþáîâü ïîëíîñòüþ, öåëèêîì îõâàòûâàþùàÿ êîãî-ëèáî èëè ÷òî-ëèáî,
ìàëåíüêàÿ ëþáîâü ëþáîâü íåáîëüøàÿ ïî ñâîèì ðàçìåðàì, íåçíà÷èòåëüíàÿ
ïî ñâåîé âåëè÷èíå, áåñêîíå÷íàÿ ëþáîâü ëþáîâü íå èìåþùàÿ íà÷àëà
è êîíöà ãðàíèö. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïðèâåäåííûõ ïðèìåðàõ êîëëîêàöèé
îïðåäåëåíèÿ ê ñëîâó ëþáîâü äàþò íå òîëüêî ïðîñòàíñòâåííóþ, íî òàêæå
3
4

Ë.Í. Èîðäàíñêàÿ, È.À. Ìåëü÷óê, Ñìûñë è ñî÷åòàåìîñòü â ñëîâàðå, Ìîñêâà 2007, c. 672.
À.Þ. Àðûøåâà, Ï.Ô. Êàòûøåâ, Êîëëîêàöèè èñòöà è îòâå÷èêà â òåêñòàõ ñóäåáíûõ
ðåøåíèé, [â:] Êîãíèòèâíûå ôàêòîðû âçàèìîäåéñòâèÿ ôðàçåîëîãèè ñî ñìåæíûñìè
äèñöèïëèíàìè, Áåëãîðîä 2013, c. 36.
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ýìîöèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ ÷óâñòâà ëþáâè. Ñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç
óêàçàííûõ êîëëîêàöèé ïîçâîëÿåò çàìåòèòü îïðåëåëåííûé âûõîä èç èäåè
ïðîñòðàíñòâà ðàññìàòðèâàåìûõ ñëîâîñî÷åòíèé, òàê êàê óïîòðåáëåííûå â èõ
ñòðóêòóðå èìåíà ïðèëàãàòåëüíûå, îòíîñÿùèåñÿ ê ñåìàíòè÷åñêîìó ïîëþ
ïðîñòàíñòâî ÿâëÿþòñÿ òàêæå â óêàçàííûõ êîëëîêàöèÿõ îáúåêòîì ïåðåíîñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íîìèíàöèé, íàïðèìåð ìàëåíüêàÿ ëþáîâü ìîæåò
ðàññìàòðèâàåòüñÿ òàêæå âî âðåìåííîì êîíòåêñòå (ìàëåíüêàÿ ëþáîâü =
êðàòêîâðåìåííàÿ èëè íåçíà÷èòåëüíàÿ ëþáîâü).
Ìíîãîîáðàçíûå ñåìàíòè÷åñêèå ñâÿçè ñ êîíöåïòîì ëþáâè èìååò òàêæå
êîíöåïò âðåìåíè,÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü óíèâåðñàëüíîñòüþ è âàæíîñòüþ
ïîíÿòèÿ âðåìåíè äëÿ ÷åëîâåêà. Â ðàññìàòðèâàåìûõ íàìè àòðèáóòèâíûõ
êîëëîêàöèÿõ êîíöåïò âðåìÿ îòðàæàåòñÿ â òåìïîðàëüíîé ñåìàíòèêå
ñî÷åòàþùèõñÿ ñî ñëîâîì ëþáîâü àäúåêòèâàõ. Í.Ä. Àðóòþíîâà îáðàùàåò
âíèìàíèå íà ôàêò, ÷òî ôàêòîð âðåìåíè èìååò êàðäèíàëüíîå çíà÷åíèå êàê
äëÿ ñòðóêòóðû ÿçûêà, òàê è äëÿ ïðàãìàòèêè ðå÷è. Âðåìÿ âîçäåéñòâóåò íà
ÿçûê èçâíå è èçíóòðè. Âðåìÿ ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå ÿçûêà è âìåñòå ñ òåì
íàëàãàåò íà íåãî îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå ÿçûê âûíóæäåí ïðåîäîëåâàòü5.
Âåðáàëüíîå îñîçíàíèå âðåìåíè, ðåàëèçóåìîå â àíàëèçèðóåìûõ àòèðèáóòèâíûõ êîëëîêàöèÿõ, ïîçâîëÿåò îòìåòèòü, ÷òî ðóññêèå ê âðåìåííîìó
àñïåêòó îöåíêè ïîíÿòèÿ ëþáâè îòíîñÿòñÿ ïðåæäå âñåãî ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî
ñîçåðöàíèÿ, ëè÷íîñòè, âðåìåíè êàê äóõîâíîé êàòåãîðèè. Ìîäåëü âðåìåíèè,
êîòîðûé ñîäåðæèòñÿ â àíàëèçèðóåìûõ êîëëîêàöèÿõ èìååò ôèçè÷åñêèé,
ôèëîñîôñêèé, áûòîâîé è ñàêðàëüíûé õàðàêòåð. Ïðèâåäåì ïðèìåðû:
áåññìåðòíàÿ ëþáîâü ÷óâñòâî íå ïîäâåðãàþùååñÿ ñìåðòè, æèâóùåå âå÷íî,
áåñêîíå÷íàÿ ëþáîâü î÷åíü ñèëüíîå ÷óâñòâî, ëþáîâü íå èìåþùàÿ íà÷àëà
è êîíöà (â ïðèâåäåííîé êîëëîêàöèè ñìûñë âðåìåíè ñî÷åòàåòñÿ
ñ ïðîñòðàíñòâåííîé êàòåãîðèåé), âå÷íàÿ ëþáîâü ëþáîâü íå ïåðåñòàþùàÿ
ñóùåñòâîâàòü, ñîõðàíÿþùàÿñÿ íà ìíîãèå âåêà, äàâíÿÿ ëþáîâü áûâøàÿ
ëþáîâü, ïðîèñøåäøàÿ çàäîëãî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè, ñóùåñòâóþùàÿ
èçäàâíà, äîëãàÿ ëþáîâü áîëüøàÿ ëþáîâü, äëèííàÿ ëþáîâü, ëþáîâü
äëÿùàÿñÿ íà ïðîòÿæåíèè êàêîãî-òî âðåìåíè, äîëãîâðåìåííàÿ ëþáîâü
ïðîäîëæàþùàÿñÿ ëþáîâü, ëþáîâü äåéñòâóþùàÿ äîëãîå âðåìÿ,
äëèòåëüíàÿ, äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü äîëãî è ñ íåòåðïåíèåì îæèäàåìàÿ
ëþáîâü, çàïîçäàëàÿ ëþáîâü çàäåðæàâøàÿñÿ ëþáîâü, ÷óâñòâî ÿâèâøååñÿ
íåñêîëüêî ïîçæå, ÷åì íàäî èëè æåëàòåëüíî, êðàòêîâðåìåííàÿ ëþáîâü
÷óâñòâî äëÿùååñÿ êîðîòêîå âðåìÿ, íåïðîäîëæèòåëüíîå, êðaòêàÿ ëþáîâü
5

Í.Ä. Àðóòþíîâà, Ëîãè÷åñêèé àíàëèç ÿçûêà. ßçûê è âðåìÿ, Ìîñêâà 1997, c. 56.
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íåïðîäîëæèòåëüíà ëþáîâü íåáîëüøàÿ ïî âðåìåíè, ëþáîâü äëÿùàÿñÿ
íåäîëãîå âðåìÿ, ìèìîëåòíàÿ ëþáîâü áûñòðî èñ÷åçàþùàÿ ëþáîâü, áûñòðî
ïðîõîäÿùàÿ ëþáîâü, íå äëèòåëüíàÿ ëþáîâü, íåïðî÷íàÿ ëþáîâü,
êðàòêîâðåìåííàÿ ëþáîâü, ìãíîâåííàÿ ëþáîâü, ìèíóòíàÿ ëþáîâü
êðàòêîâðåìåííàÿ ëþáîâü, ìãíîâåííàÿ ëþáîâü, áûñòðîïðîõîäÿùàÿ ëþáîâü,
ìèìîëåòíàÿ ëþáîâü, ìîëîäàÿ ëþáîâü íåäàâíî âîçíèêøåå ÷óâñòâî,
ëþáîâü, êîòîðàÿ òîëüêî ÷òî ïîÿâèëàñü, ëþáîâü ëèøü íà÷èíàþùàÿ ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå, íåãàñèìàÿ ëþáîâü ëþáîâü, ãîðÿùàÿ ïîñòîÿííî, ÷óâñòâî íå
îñëàáåâàþùååñÿ â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè, íåãàñíóùàÿ ëþáîâü íåóãàñàþùàÿ ëþáîâü, íåãàñèìàÿ, íåçàòóõàþùàÿ ëþáîâü, ÷óâñòâî íå íåîñëàáåâàþùååñÿ â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè, íåäîëãàÿ ëþáîâü ÷óâñòâî
êðàòêîå ïî âðåìåíè, íåïðîäîëæèòåëüíîå, íîâàÿ ëþáîâü ÷óâñòâî
ïîÿâèâøååñÿ èëè âîçíèêøåå íåäàâíî, ëþáîâü îòíîñÿùàÿñÿ ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè, ïîçäíÿÿ ëþáîâü ëþáîâü íàñòóïèâøàÿ â ïîçäíåå âðåìÿ,
ïðèøåäøàÿ ê ÷åëîâåêó ïîñëå îáû÷íîãî èëè íóæíîãî âðåìåíè, çàïîçäàëàÿ
ëþáîâü ëþáîâü, èìåþùàÿ ìåñòî ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ïîñëå ÷åãî-ëèáî,
ïðîäîëæèòåëüíàÿ ëþáîâü äîëãî ïðîäîëæàþùååñÿ, äëèòåëüíîå, äîëãîñðî÷íîå ÷óâñòâî, ëþáîâü çàòÿíóâøàÿñÿ íà äîëãîå âðåìÿ, ðàííÿÿ ëþáîâü
÷óâñòâî íàñòóïàþùåå ðàíî, â ñàìîì íà÷àëå òîãî ïåðèîäà âðåìåíè,
â êîòîðîì îíî äîëæíî ïîÿâèòüñÿ, ëþáîâü, ÷óâñòî, íàõîäÿùååñÿ íà ïåðâûõ
ýòàïàõ, ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ, ýïèçîäè÷åñêàÿ ëþáîâü íåðåãóëÿðíàÿ, ðåäêàÿ,
ñïîðàäè÷íàÿ, ñëó÷àéíàÿ ëþáîâü, þíîøåñêàÿ ëþáîâü ëþáîâü ìîëîäåæíîãî
âîçðàñòà, ÷óâñòâî ïðîõîõîäÿùåå â ïåðèîä ìåæäó ïîäðîñòêîâûì âîçðàñòîì
è âçðîñëîñòüþ.
Â ïîíÿòèè âðåìåíè, çàêëþ÷åííîì â ñåìàíòèêå óêàçàííûõ ïðèìåðîâ
àòðóáèòèâíûõ êîëëîêàöèé, êàòåãîðèçóþùèõ êîíöåïò ëþáîâü, ñîäåðæàòñÿ
ðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ ÷åëîâåêà î âðåìåíè ëþáâè, âûäåëÿåòñÿ, íàïðèìåð,
âîçðàñòíàÿ øêàëà âðåìåíè ëþáâè, à òàêæå øêàëà âðåìåííîãî ïðîñòðàíñòâà,
â êîòîðîì ÷åëîâåê ïî-ðàçíîìó îùóùàåò ñèëó ëþáâè. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî
â òåìïîðàëüíîé ëåêñèêå, êàê ñòðóêòóðíîìó êîìïîíåíòó êîëëîêàöèé,
ñîõðàíÿåòñÿ òàêæå àêñèîëîãè÷åñêèé ñìûñë àíàëèçèðóåìûõ ñòðóêòóð.
Ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà, åãî èíòåíöèè, æåëàíèÿ, ýìîöèè ïðåäîïðåäåëèëè íàëè÷èå â åãî ÿçûêå, êàòåãîðèçóþùåì êîíöåïò ëþáâè,
àòðèáóòèâíûõ êîëëîêàöèé, â êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ òàêæå åãî öåííîñòíîå
îòíøåíèå ê ÷óâñòâó ëþáâè. Îöåíèâàåìîå ÷åëîâåêîì ÷óâñòâî ëþáâè
äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâî ñâÿçûâàåòñÿ ñ èäååé íàðóøåíèÿ îáùåïðèíÿòîé
äàííûì ñîîáùåñòâîì íîðìû, ïðåäïèñûâàþùåé èëè çàïðåùÿþùåé
÷åëîâåêó îïðåäåëåííûå ïîâåäåíèÿ èëè äåéñòâèÿ ïî äàííîìó îáúåêòó. Ïî
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îòíîøåíèþ ê àíàëèçèðóåìöó íàìè êîíöåïòó ëþáîâü îíè ñâîäÿòñÿ
ïðåæäå âñåãî ê íîðìàì ýòè÷åñêèì è ìîðàëüíûì è âûòåêàþùèì èç íèõ
ÿçûêîâûì ðåàëèçàöèÿì, ñòðîÿùèì îïïîçèöèþ äîáðà è çëà. Ñëåäóåò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ôàêò, ÷òî ñîãëàñíî ìíåíèþ Í.Ä. Àðóòþíîâîé,
îöåíî÷íûå çíà÷åíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïî îíîøåíèþ ê íîðìå, íî êðîìå òîãî
èäåíòèôèêàöèÿ õîðîøåãî ñ íîðìîé ïðîèçâîäèòñÿ îòíîñèòåëüíî íå
äåéñòâèòåëüíîãî, à èäåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìèðà, ïîýòîìó ñîîòâåòñòâèå
àêñèëîãè÷åñêîé íîðìå ñêîðåå âñåãî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîëæíîå, ÷åì
äåéñòâèòåëüíîå. Âñëåäñòâèå ýòîãî õîðîøåå õîòÿ è ïðèíèìàåòñÿ çà íîðìàòèâ
âåäåò ñåáÿ ïî çàêîíàì îòêëîíåíèÿ îò íîðìû6. Â ðåçóëüòàòå âûøåñêàçàííîãî
ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî îòêëîíåíèå îò íîðìû êàê â ñòîðîíó çëà, òàê
è äîáðà áóäåò ðåàëèçîâàòüñÿ â ÿçûêå îáðàçîâàíèåì îïðåäåëåííûõ ñòðóêòóð
ñ îòðèöàòåëüíîé èëè ïîëîæèòåëüíîé îöåíî÷íîé êîííîòàöèåé. Ðàñïîëàãàåìûé íàìè ìàòåðèàë ïîçâîëÿòåò ñêàçàòü, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêîâîì ïðîñòðàíñòâå íàáëþäàåì àìáèâàëåíòíóþ îöåíêó ðåàëèçàöèè ÷óâñòâà ëþáâè.
Ïî ñòîðîíå àòðèáóòèâíûõ êîëëîêàöèé ñ ïîëîæèòåëüíîé îöåíêîé ìû
îòìåòèëè 25 ïðèìåðîâ, è ñîîòâåòñòâåííî, ïî ñòîðîíå ñ îòðèöàòåëüíîé
îöåíêîé  29. Ê ïåðâîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå êîëëîêàöè: áåçãðåøíàÿ
ëþáîâü ëþáîâü íàïðàâëåíà íà äðóãîãî ÷åëîâåêà âíå ãðåõà, áåççàâåòíàÿ
ëþáîâü ñàìîîòâåðæåííàÿ ëþáîâü, ÷óâñòâî ðàäè êîòîðîãî êòî-ëèáî
ñïîñîáåí ñîâåðøàòü ãåðîè÷åñêèå ïîñòóïêè, ïðåäàííîñòü êîìó-íèáóäü,
ïîëíîå äîâåðèå, áåñêîðûñòíàÿ ëþáîâü ëþáîâü íå ñòðåìÿùàÿñÿ ê ëè÷íîé
âûãîäå êîãî-íèáóäü, ÷óâñòâî íå îñíîâàííîå íà êîðûñòè, âçàèìíàÿ ëþáîâü
ëþáîâü îáùàÿ äëÿ îáåèõ ñòîðîí, ÷óâñòâî, ñâÿçûâàþùåå êîãî-ëèáî ñ êåìëèáî, ëþáîâü ïðîÿâëÿþùàÿñÿ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó, âçàèìíîå
äîâåðèå, âîçâûøåííàÿ ëþáîâü âûñîêîå ÷óâñòâî, áëàãîðîäíàÿ ëþáîâü,
ëþáîâü îòëè÷àþùàÿñÿ âûñîêèìè íðàâñòâííûìè êà÷åñòâàìè, ÷èñòîòîé
÷óâñòâà, ïðèïîäíÿòîå, òîðæåñòâåííîå ÷óâñòâî, çàáîòëèâàÿ ëþáîâü ëþáîâü
âûðàæàþùàÿ çàáîòó, èíòåðåñ, âíèìàíèå ê êîìó-ëèáî, óñåðäíàÿ ëþáîâü,
çàìå÷àòåëüíàÿ ëþáîâü ëþáîâü èñêëþ÷èòåëüíàÿ ïî ñâîèì äîñòîèíñòâàì,
âûäàþùàÿñÿ ëþáîâü, ÷óñòâî íåîáûêíîâåííîå ïî ñâîèì êà÷åñòâàì,
èñêðåííÿÿ ëþáîâü ïðàâäèâàÿ, îòêðîâåííàÿ, ÷èñòîñåðäå÷íàÿ ëþáîâü,
ïîäëèííàÿ ëþáîâü, èñòèííàÿ ëþáîâü íàñòîÿùàÿ, ïðàâäèâàÿ, âåðíàÿ
ëþáîâü, êðàñèâàÿ ëþáîâü ëþáîâü, îòëè÷àþùàÿñÿ îò äðóãèõ ÷óâñòâ,
ïðèâëåêàòåëüíîå ÷óâñòâî, ãàðìîíè÷íàÿ ëþáîâü, íàñòîÿùàÿ ëþáîâü
ïðàâäèàÿ, äåéñòâèòåëüíàÿ ëþáîâü, íåæíàÿ ëþáîâü òîíêàÿ, äåëèêàòíàÿ,
6

Í.Ä. Àðóòþíîâà, Òèïû ÿçûêîâûõ çíà÷åíèé: Îöåíêà, Ñîáûòèå, Ôàêò, Ìîñêâà 1988, c. 235.
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òðîãàòåëüíàÿ, ìÿãêàÿ ëþáîâü, íåçåìíàÿ ëþáîâü ÷ðåçâû÷àéíàÿ,
èñêëþ÷èòåëüíàÿ, ñâåðõúåñòåñòâåííàÿ ëþáîâü, ëþáîâü âíå çåìëè, ñëàäêàÿ
ëþáîâü ÷óâñòâî ïðåèñïîëíåííîå ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ïðèÿòíàÿ, õîðîøàÿ
ëþáîâü.
Âòîðóþ ãðóïïó îáðàçóþò êîëëîêàöèè, íàäåëåííûå íåãàòèâíîé îöåíî÷íîé êîííîòèöèåé: áåçíàäåæíàÿ ëþáîâü ÷óâñòâî, êîòoðîå íå äàåò
íèêàêèõ íàäåæä íà óëó÷øåíèå ëþáîâíûõ îòíîøåíèé, ëþáîâü âûðàæàþùàÿ
îòñóòñòâèå íàäåæäû íà áëàãîïîëó÷íûé èñõîä, íà óëó÷øåíèå, áåçîòâåòíàÿ
ëþáîâü ëþáîâü íå ïîëó÷àþùàÿ îòâåòà, íåðàçäåëèìàÿ ëþáîâü, áåçîòðàäíàÿ ëþáîâü ÷óâñòâî íå ñîäåðæàùåå ðàäîñòè, ëþáîâü ëèøåííàÿ
îòðàäû, óòåøåíèÿ, ìðà÷íîå, óíûëîå ÷óâñòâî, áåçðàññóäíàÿ ëþáîâü
íåáëàãîðàçóìíàÿ ëþáîâü, ëþáîâü íå ñäåðæèâàåìàÿ äîâîäàìè ðàññóäêà,
çäðàâîãî ñìûñëà, áåñïîêîéíàÿ ëþáîâü ëþáîâü ëèøåííàÿ ñïîêîéñòâèÿ,
÷óâñòâî îòëè÷àþùååñÿ íåñïîêîéíûì õàðàêòåðîì, ëþáîâü ïîëíàÿ âoëíåíèé,
çàáîò, áîëåçíåííàÿ ëþáîâü ëþáîâü âîçíàêèþùàÿ âïîñëåäñòâèå êàêèõ-ëèáî
äåéñòâèé, íåíîðìàëüíàÿ ëþáîâü, ÷ðåçìåðíàÿ ëþáîâü, íååñòåñòâåííàÿ
ëþáîâü, ãîðüêàÿ ëþáîâü ëþáîâü ïîëíàÿ ðàçî÷àðîâàíèÿ, îáèä, ãîðÿ,
÷óâñòâî âûðàæàþùåå ñèëüíîå îãîð÷åíèå, ãðîçíàÿ ëþáîâü ëþáîâü
âíóøàþùàÿ ñòðàõ, íàâîäÿùàÿ óæàñ, ÷óâñòâî ãðîçÿùåå áåäîé, ñóðîâàÿ,
ñòðîãàÿ ëþáîâü, ãðóáàÿ ëþáîâü íåäåëèêàòíàÿ, íåêóëüòóðíàÿ, íåâåæëèâàÿ
ëþáîâü, äîêó÷ëèâàÿ ëþáîâü íàâÿç÷èâàÿ, íàäîåäëèâàÿ ëþáîâü, ëþáîâü
ïðîòèâ âîëè êîãî-íèáóäü, ÷óâñòâî íàâîäÿùåå ñêóêó ñâîåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ, çëàÿ ëþáîâü ëþáîâü ïðåèñïîëíåííàÿ ÷óâñòâà âðàæäû,
íåäîáðîæåëàòåëüíîñòè, ñåðäèòàÿ, ðàçäðàæåííàÿ ëþáîâü, ëæèâàÿ ëþáîâü
îáìàí÷èâàÿ ëþáîâü, ëèöåìåðíîå, íåèñêðåííåå ÷óâñòâî, ìÿòåæíàÿ
ëþáîâü íåïîêîðíàÿ, íåïîñëóøíàÿ ëþáîâü, ÷óâñòâî ñêëîííîå ê ìÿòåæó,
ëþáîâü âîçáóæäàþùàÿ òðåâîãó, âîëíåíèå, íåëåïàÿ ëþáîâü íåðàçóìíàÿ,
áåññìûñëåííàÿ ëþáîâü, ÷óâñòâî ëèøåííîå çäðàâîãî ñìûñëà, îòâåðãíóòàÿ
ëþáîâü îòáðîøåííîå, îòâåðæåííîå ÷óâñòâî, ïðèòâîðíàÿ ëþáîâü
íåíàñòîÿùàÿ, íåèñêðåííÿÿ ëþáîâü, ðåâíèâàÿ ëþáîâü çàâèñòíàÿ,
íàñòîðîæåííàÿ ëþáîâü, ðîáêàÿ ëþáîâü áîÿçëèâàÿ, ìàëîäóøíàÿ, òðóñëèâàÿ
ëþáîâü, ñìåðòåëüíàÿ ëþáîâü ëþáîâü, êîòîðàÿ óìèðàåò, òðàãè÷åñêàÿ
ëþáîâü ëþáîâü ïîëíàÿ òðàãèçìà, óæàñíàÿ, ïîòðÿñàþùàÿ, êàòàñòðîôè÷åñêàÿ ëþáîâü, ÷åëîâå÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîëíîå ñòðàäàíèé è ãëóáîêèõ
ïåðåæèâàíèé, ýãîèñòè÷åñêàÿ ëþáîâü ñàìîëþáàÿ ëþáîâü, ÷óâñòâî ïî
ïðè÷èíå êîòîðîãî ÷åëîâåê çàáîòèòñÿ ëèøü î ñâîèõ èíòåðåñàõ.
Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû àòðèáóòèâíûõ êîëëîêàöèé, ñîäåðæàùèõ â ñâîèõ
ñìûñëàõ àêñèîëîãè÷åñêèé àñïåêò êîíöåïòà «ëþáâè», îïðåäåëÿþò
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ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê óêàçàííîìó ÷óâñòâó, êîòîðîå ñîïðîâîæäàåò åãî æèçíü. Â íèõ îòìå÷åíî òî, ÷òî äëÿ íåãî âàæíî, òî êàê îí
ñòðóêòóðèðóåò ÷óâñòâî ëþáâè, òî, ÷òî îòíîñèòñÿ ê èäåàëèçèðîâàííîé
ìîäåëè êîíöåïòà ëþáîâü. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îòìå÷åííàÿ íàìè
àêñèîëîãè÷åñêàÿ àìáèâàëåòíîñòü è ìíîãîãðàííîñòü ÷óâñòâà ëþáâè íå
ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòüþ èñêëþ÷èòåëüíî ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî
ñîçíàíèÿ. Îíà èìååò ãëóáîêèå îáùå÷åëîâå÷åñêèå êîðíè.
Ïðåääîæåííûé àíàëèç àòðèáóòèâíûõ êîëëîêîöèé, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêîì ÿçûêîâîé êàòåãîðèçàöèè êîíöåïòà ëþáîâü â ðóññêîì ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ïîêàçàë, ÷òî ÿçûêîâàÿ ðåàëèçàöèÿ
óêàçàííîãî êîíöåïòà âûêðèñòàëëèçèðîâàëàñü â ðåçóëüòàòå âçàèìíîãî
ïåðåñå÷åíèÿ êîíöåïòà ëþáîâü ñ äðóãèìè êîíöåïòàìè: ïðîñòðàíñòâà,
âðåìåíè è öåííîñòè (îöåíêè), êîòîðûå íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â ñåìàíòèêå
ïðîàíàëèçèðîâàííûõ íàìè êîëëîêàöèé. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî èçó÷åíèå
ñåìàíòèêè óêàçàííûõ ÿçûêîâûõ åäèíèö áûëî áû íåâîçìîæíûì áåç îáðàùåíèÿ
ê ÷åëîâåêó  åãî ýìîöèîíàëüíîé è äóõîâíîé ñôåðàì, ñèñòåìàì öåííîñòåé, åãî
âîñïðèÿòèÿ è ïîçàíèÿ ÷óâñòâà ëþáâè. Ïîýòîìó â íàcòîÿùåé ñòàòüå áûëà
ó÷òåíà àíòðîïîöåíòðè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà îïèñàíèÿ êîíöåïòà ëþáîâü.
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Streszczenie
Kolokacje atrybutywne jako ród³o jêzykowej eksplikacji konceptu mi³oæ
w rosyjskiej przestrzeni lingwo-kulturologicznej
Celem artyku³u jest omówienie atrybutywnych kolokacji przymiotnikowych kategoryzuj¹cych koncept mi³oæ we wspó³czesnej rosyjskiej przestrzeni lingwo-kulturowej. Na podstawie
analizy semantycznej 130 przyk³adów wyodrêbnionych kolokacji nale¿y stwierdziæ, i¿ realizacja
jêzykowa omawianego konceptu w obszarze badanych jednostek jêzykowych skrystalizowa³a siê
w rezultacie przeciêcia siê konceptu mi³oæ z konceptami przestrzeñ, czas oraz wartoæ,
które znalaz³y swoj¹ realizacjê semantyczn¹ w omawianych kolokacjach. Nale¿y podkreliæ, ¿e
zbadanie semantyki wyszczególnionych kolokacji by³oby niemo¿liwe bez zwrócenia uwagi na
sferê emocjonaln¹ i duchow¹ cz³owieka, jego system norm i wartoci, a tak¿e uczucie mi³oci,
dlatego te¿ w opisie wyekscerpowanego materia³u jêzykowego zosta³ uwzglêdniony paradygmat
antropocentryczny.

Summary
Attributive collocations as a source of linguistic explication of the concept love in Russian
linguistic and cultural space
The aim of the study is to present attributive adjectival collocations, categorizing the concept
love in contemporary Russian linguistic and cultural space. On the basis of semantic analysis of
130 excerpted exemplary collocations it must be stated that the realization of the concept under
discussion within the analyzed language units is the result of crossing of the concept love with
the concepts space, time and values, which have their semantic realization in the collocations under study. It should be emphasized that the analysis of semantics of specified collocations
would not be possible without paying attention to a human being  his emotional and spiritual
world, system of standards and values, as well as the feeling of love. That is why an anthropocentric paradigm has been taken into consideration in the description of the excerpted linguistic
material.
Key words: collocation, concept, linguistic and cultural space, linguistic consciousness, axiology, sphere of concepts.
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Metafora w nazewnictwie rolinnym: polskie i rosyjskie
nazwy rolin leczniczych
motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t
W nominacji rolinnej czêsto wykorzystywane s¹ metafory jêzykowe. Jak
pisze Teresa Dobrzyñska, termin ów (gr. ìåôáöïñÜ) zosta³ utworzony od greckiego czasownika metafçrô przenosiæ, przemieszczaæ i nale¿y on do najstarszych kategorii stylistycznych1. Metafora mo¿e byæ, jej zdaniem, rozumiana
w sposób wê¿szy  jako jeden z tropów, umotywowany wy³¹cznie podobieñstwem lub analogi¹ lub szerszy  jako synonim tropu, a wiêc niekodowanego
u¿ycia jêzyka, daj¹cego siê sensownie zinterpretowaæ przy uwzglêdnieniu
wszelkiego rodzaju zwi¹zków motywuj¹cych u¿ycie okrelonego wyra¿enia
w okrelonej sytuacji2. W niniejszym artykule metafory w nazewnictwie rolinnym s¹ interpretowane jako podobieñstwo rolin (lub ich czêci) do innych
desygnatów (lub ich czêci) danych nazw w u¿yciu podstawowym. Proces metaforyzacji w nominacji jêzykowej rolin zostanie zobrazowany na przyk³adzie
nazw funkcjonalnej grupy rolin leczniczych3 motywowanych nazwami pochodz¹cymi ze wiata zwierz¹t. Desygnatem w u¿yciu podstawowym s¹ zatem
zwierzêta  ich cechy morfologiczne (cechy budowy zewnêtrznej), a tak¿e inne
atrybuty i zwi¹zane z nimi asocjacje. Tego typu miana rolinne s¹ wtórne, gdy¿
do ich utworzenia wykorzystane zosta³y okrelenia ju¿ istniej¹ce w jêzyku4.
Na tworzenie i odbiór metaforycznych nazw maj¹ wp³yw czynniki kulturowe oraz powstaj¹ce w ludzkim umyle skojarzenia oparte na ró¿nych aspektach
kategorii poznania. Zdaniem Jurija Apresjana, skojarzenia semantyczne (konotacje) stanowi¹ specyficzny element pragmatyki, natomiast cechy asocjacyjne,
1
2
3

T. Dobrzyñska, S³owo wstêpne do: Metafora, PAN, Wroc³aw 1984, s. 5.
Ibidem.
W zwi¹zku z tym w niniejszym artykule rozpatrywane bêd¹ wy³¹cznie nazwy rolin maj¹cych zastosowanie w medycynie (oficjalnej i ludowej) oraz weterynarii do leczenia i profilaktyki
chorób.
4 Wyj¹tkowo trafnie wtórny charakter metaforycznych nazw rolin wyjania w swojej ksi¹¿ce
Jadwiga Waniakowa: zob. J. Waniakowa, Polskie gwarowe nazwy dziko rosn¹cych rolin zielnych
na tle s³owiañskim, Wyd. UJ, Kraków 2012, s. 71, 72 i 190.
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choæ nie wchodz¹ bezporednio do semantyki wyrazu, s¹ dla niego bardzo istotne, poniewa¿ w wielu wypadkach w³anie na nich siê opieraj¹ regularna metaforyzacja wyrazu, porównania, s³owotwórstwo i inne procesy jêzykowe. W rezultacie cecha, która jest asocjacyjna i pragmatyczna dla jednego znaczenia
leksykalnego, okazuje siê cech¹ istotn¹ i semantyczn¹ drugiego znaczenia5.
Agnieszka Bêdkowska-Kopczyk, odnosz¹c swoje obserwacje do wiata rolinnego, pisze: cz³owiek, kszta³tuj¹c swój aparat poznawczy (ucz¹c siê wiata), obserwuje i bada w sposób sensoryczny jego elementy  dokonuje miêdzy nimi
porównañ, kategoryzuje je; wreszcie, na podstawie zdobytych dowiadczeñ, nadaje im znaczenia6. Te znaczenia s¹ zawarte w nazwach, w ich formie wewnêtrznej. Tak¿e W³odzimierz Wysoczañski, przedstawiaj¹c wyk³adniê porównania, odnotowuje, ¿e stanowi ono podstawê, a zarazem rodek poznania
rzeczywistoci wiata realnego i wyobra¿alnego dziêki ustaleniu podobieñstw
i ró¿nic miêdzy sk³adnikami tej rzeczywistoci7, trzon porównania za stanowi¹ nazwy cech, które s¹ przypisywane obu zestawianym cz³onom8. Co wspólnego ma natomiast metafora z porównaniem? Teresa Dobrzyñska, powo³uj¹c siê
na za³o¿enie Dorothy Mack9, twierdzi, i¿ zarówno metafora [...], jak i eksplicytne porównanie oparte s¹ na takiej samej strukturze g³êbokiej, której istotnym
komponentem jest relacja podobieñstwa zachodz¹ca pomiêdzy dwoma s¹dami,
[przy czym] w metaforze pominiêty jest zawsze wyk³adnik porównawczy10.
Ludzie, poznaj¹c nowe roliny, porównuj¹ je (najczêciej ich cechy zewnêtrzne,
które s¹ najbardziej dostrzegalne) z tym, co jest im ju¿ znane. Bazuj¹c na obserwacjach wiata zwierz¹t, tworz¹ dla rolin nazwy, bêd¹ce w swojej strukturze
metaforami.
Metafora od dawna jest przedmiotem badañ lingwistycznych. Analizuje siê
m.in. jej zastosowanie w charakterze rodka jêzykowego wykorzystywanego
w procesie rolinnej nominacji jêzykowej. Jednak¿e do rzadkoci nale¿¹ polsko-rosyjskie badania kontrastywne nazewnictwa funkcjonalnej grupy rolin leczniczych
5 Ju.D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne rodki jêzyka, ZNiO, Wroc³aw 1980,
s. 9495.
6 A. Bêdkowska-Kopczyk, Metaforyka rolinna w jêzyku s³oweñskim i jej podstawy konceptualne (na tle metaforyki polskiej), [w:] wiat rolin w jêzyku i kulturze, red. A. D¹browska,
I. Kamiñska-Szmaj, Jêzyk a Kultura 2001, nr 16, s. 151.
7 W. Wysoczañski, Jêzykowy obraz wiata w porównaniach zleksykalizowanych: na materiale wybranych jêzyków, Acta Universitatis Wratislaviensis 2006, z. 2888, s. 21.
8 Ibidem, s. 23.
9 D. Mack, Metaphoring as Speech Act: Some Happiness Condition for Implicit Similes and
Simple Metaphors, Poetics 1975, t. 4, nr 2/3, s. 221256.
10 T. Dobrzyñska, op. cit., s. 73; zob. tak¿e podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy tymi konstrukcjami jêzykowymi: rozdz. 1.1.6: Porównanie a metafora, [w:] W. Wysoczañski, op. cit., s. 27.
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w ujêciu ca³ociowym, tj. z wykorzystaniem ró¿nego typu nazw, a w szczególnoci badania powiêcone nazwom metaforycznym motywowanym okreleniami
animalistycznymi11.
Nazewnictwo rolin stosowanych w celach leczniczych jest niezwykle bogate. W jego sk³ad wchodz¹ ³aciñskie nazwy naukowe rolin (nomenklatura botaniczna), ich odpowiedniki botaniczne w jêzykach narodowych (nazwy zwyczajowe) oraz obszerna grupa mian ludowych (regionalnych, gwarowych) w jêzykach narodowych12. W codziennym u¿yciu s¹ tak¿e ró¿nego typu okrelenia
potoczne czy te¿ funkcjonuj¹ce w literaturze piêknej. Warto podkreliæ, ¿e problematyka nominacji jêzykowej rolin stanowi dla jêzykoznawców niezwykle
interesuj¹cy i wa¿ny obiekt badañ. S¹ one prowadzone pod ró¿nym k¹tem, przy
czym analizuje siê nazwy zarówno w jednym jêzyku, jak i w ujêciu porównawczym (polsko-rosyjskim czy szerzej  na tle s³owiañskim). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e najczêciej badane jest nazewnictwo ludowe, m.in. w aspekcie etnolingwistycznym, temporalnym, geograficznym, etymologicznym oraz jêzykowo-kulturowym13.
11 Badaniom metafory jako zjawiska jêzykowego powiêcone s¹ m.in. nastêpuj¹ce prace:
R. Tokarski, Metafora i kategoryzacja w tekcie, [w:] Z zagadnieñ leksykalno-semantycznych, red.
B. Milewska, S. Rzedzicka, Gdañsk 2009; Òåîðèÿ ìåòàôîðû: Ñáîðíèê, ðåä. Í. Ä. Àðóòþíîâà,
Ì.À. Æóðèíñêàÿ, Ìîñêâà 1990; Í.Ä. Àðóòþíîâà, ßçûê è ìèð ÷åëîâåêà, Ìîñêâà 1999, s. 346399;
Ã. Í. Ñêëÿðåâñêàÿ, Ìåòàôîðà â ñèñòåìå ÿçûêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1993. Problematykê metaforycznego nazewnictwa rolinnego przedstawiaj¹ w swoich pracach m.in.: M. Borejszo, O zestawieniach metaforycznych w potocznym nazewnictwie rolin pokojowych, Jêzyk Polski 2000, z. 5,
s. 334340; Î. Â. Ñàõàðîâà, Íåïðÿìîé ñïîñîá íîìèíàöèè ðàñòåíèé êàê îòðàæåíèå
ìèðîâîñïðèÿòèÿ ñåëüêóïñêîãî ýòíîñà, Âåñòíèê ÒÃÏÓ 2012, nr 10 (125), s. 9497. Metaforyczne nazwy rolin motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t analizuj¹ w swoich artyku³ach:
ß. Æóé, Ôèòîíèìû ñ ìåòàôîðè÷åñêîé ìîòèâèðîâàííîñòüþ â ðóññêîì è êèòàéñêîì ÿçûêàõ,
Âåñí³ê ÁÄÓ 2008, ser. 4, nr 1, s. 4649; Í.È. Ïàíàñåíêî, Êîíòðàñòèâíûé àíàëèç ìåòàôîðû
â ôèòîíèìè÷åñêîé ëåêñèêå, Íîâà ô³ëîëîã³ÿ 2009, âûï. 36, s. 129136; Â.Á. Êîëîñîâà,
Ìåäâåæüè ðàñòåíèÿ â ðóññêèõ ãîâîðàõ, Ðóññêàÿ ðå÷ü 2012, nr 5, s. 9497; Â. Á. Êîëîñîâà,
Ìîòèâàöèè ñëàâÿíñêèõ íàçâàíèé ðàñòåíèé, îáðàçîâàííûõ îò çîîíèìîâ, Òðàäèöèîííàÿ
êóëüòóðà 2014, nr 3, s. 7784; Ñ.Þ. Äóáðîâèíà, Çîîíèìíûå íàçâàíèÿ ðàñòåíèé. Âîëîâèêè
è âîëîâüè òðàâû, [w:] Ýòíîáîòàíèêà: ðàñòåíèÿ â ÿçûêå è êóëüòóðå, ðåä. Â.Á. Êîëîñîâà,
À.Á. Èïïîëèòîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, Acta Linguistica Petropolitana, ðåä. Í.Í. Êàçàíñêèé,
t. VI, cz. 1, s. 6269.
12 Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jedna rolina (gatunek) mo¿e mieæ od jednego do (nawet)
kilkunastu mian ludowych, a jedn¹ nazw¹ ludow¹ mo¿e byæ nazywane wiele ró¿nych rolin (gatunków). Tego typu synonimia nie jest akceptowalna w oficjalnej nomenklaturze botanicznej, poniewa¿ nie sprzyja precyzji terminologicznej, a w wypadku rolin stosowanych w celach leczniczych
mo¿e mieæ grone skutki.
13 W zwi¹zku z tym literatura z zakresu badañ nominacji rolinnej jest bardzo bogata. Poza
pozycjami ujêtymi w tekcie niniejszego artyku³u badaniom nazewnictwa rolinnego w jêzyku rosyjskim powiêcone s¹ m.in. nastêpuj¹ce prace: Í.È. Àííåíêîâ, Áîòàíè÷åñêèé ñëîâàðü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1878; Â.À. Ìåðêóëîâà, Î÷åðêè ïî ðóññêîé íàðîäíîé íîìåíêëàòóðå ðàñòåíèé, Ìîñêâà
1967; A. Gajdamowicz-Mazurek, Nazwy rolin w jêzyku rosyjskim: Zarys s³owotwórczo-semantyczny,
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Przenonia obecna jest we wszystkich wymienionych wy¿ej typach nazw,
jednak¿e  jak siê wydaje  najczêciej w mianownictwie ludowym. Charakter
metaforyczny mog¹ mieæ polskie i rosyjskie nazwy botaniczne zió³, bêd¹ce zarówno wyrazami rodzimymi, jak i zapo¿yczeniami strukturalnymi (kalkami s³owotwórczymi) zaczerpniêtymi z ³aciñskich nazw naukowych, które tak¿e s¹ metaforami. Nazwy botaniczne w jêzykach narodowych, bêd¹ce zapo¿yczeniami
wyrazowymi z ³aciny, nie maj¹ czytelnej motywacji semantycznej, wiêc w tym
wypadku o metaforze mo¿na mówiæ jedynie w odniesieniu do ich pierwowzoru
w nomenklaturze naukowej14. Dla w³aciwej identyfikacji rolin przy rozpatrywaniu ró¿nego typu metafor powsta³ych na zasadzie podobieñstwa animalistycznego bêd¹ podawane wszystkie oficjalne nazwy danej roliny15 (³aciñska nazwa
naukowa oraz nazwy zwyczajowe w jêzyku polskim i rosyjskim), przy czym
bêd¹ce przedmiotem analizy miana metaforyczne zostan¹ wyró¿nione poprzez
pogrubienie16. Ze wzglêdu na bogactwo i wielorakoæ motywacji semantycznej
nazewnictwa wystêpuj¹cego w funkcjonalnej grupie rolin leczniczych zostan¹
Opole 1985; Á.Í. Ãîëîâêèí: Î ÷åì ãîâîðÿò íàçâàíèÿ ðàñòåíèé, Ìîñêâà 1986; a tak¿e prace
autorów: Â.Á. Êîëîñîâà, Ñ.Þ. Äóáðîâèíà, Í.Ä. Ãîëåâ, Í.È. Êîíîâàëîâà, À.Ñ. Ñàâåíêî,
Å. Ïóõëÿêîâà, M. Ma³ocha, W. Stec i in. Badaniom polskich (i szerzej  s³owiañskich) nazw
rolin zosta³y powiêcone m.in. prace: W. Budziszewskiej, S³owiañskie s³ownictwo dotycz¹ce przyrody ¿ywej, Wroc³aw 1965; L. Wajdy-Adamczykowej, Polskie nazwy drzew, Wroc³aw 1989;
A. Spólnik, Nazwy polskich rolin do XVIII wieku, Wroc³aw 1990; E. Rogowskiej, Kaszubskie
nazwy rolin uprawnych, Gdañsk 1998; H. Chodurskiej, Ze studiów nad fitonimami rêkopimiennych zielników wschodnios³owiañskich XVIIXVIII wieku, Kraków 2003; K. Pastusiak, Pogranicze
polsko-bia³orusko-ukraiñskie w wietle danych jêzykowych i etnograficznych na podstawie nazw
rolin, Warszawa 2007; K. Szczeniak, wiat rolin wiatem ludzi na pograniczu wschodniej
i zachodniej S³owiañszczyzny, Gdañsk 2008. Tematykê tê poruszaj¹ równie¿ autorzy artyku³ów
opublikowanych w tomach z serii Historia leków naturalnych, red. B. Kunicka, t. 2: Natura
i kultura  wspó³zale¿noci w dziejach lekoznawstwa, Warszawa 1989; t. 5: Materia pharmaceutica, Warszawa 1999 oraz artyku³ów w tomie wiat rolin w jêzyku i kulturze, red. A. D¹browska,
I. Kamiñska-Szmaj, z cyklu Jêzyk a Kultura, t. 16, Wroc³aw 2001; a tak¿e w swoich pracach
badawczych E. Paw³owski, H. Pelcowa, S. Niebrzegowska-Bartmiñska, J. Waniakowa, T. Skubalanka, K. Handke, J. Biniewicz, W. Stec i in.
14 B¹d te¿ w jêzyku, w którym powsta³y, zanim zosta³y zlatynizowane i sta³y siê oficjalnymi
nazwami naukowymi.
15 £aciñskie nazwy naukowe rolin leczniczych oraz ich polskie i rosyjskie odpowiedniki podano m.in. na podstawie: Z. Mirek i in., Vascular Plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista
rolin naczyniowych Polski, Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków 1995; S³ownik rolin
zielnych: ³aciñsko-polski, Officina Botanica, Kraków 2008; À.Þ. Áîëîòèíà, Ñëîâàðü ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé (ëàòèíñêèé, àíãëèéñêèé, íåìåöêèé, ðóññêèé), Èçä-âî Ðóññî, Ìîñêâà 2007.
Jako materia³ ród³owy przywo³anego w artykule nazewnictwa ludowego pos³u¿y³y pozycje jêzykoznawcze oraz pozycje specjalistyczne z zakresu botaniki, zielarstwa i zio³olecznictwa i in. (wymienione w przypisach).
16 W nazewnictwie rolinnym nagminne jest zjawisko ró¿norodnej motywacji semantycznej
nazw odnosz¹cych siê do jednego desygnatu, przy czym odnosi siê to nie tylko do nazw w ró¿nych
jêzykach, ale tak¿e np. do nazw gwarowych wystêpuj¹cych w jednym jêzyku.
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przedstawione jedynie wybrane typy nominacji opartej na zjawisku metafory,
jakiej podstaw¹ s¹ cechy zwierz¹t. W celu zobrazowania pewnych prawid³owoci, poparte bêd¹ odpowiednimi przyk³adami nazw rolin.
1. Nazwy metaforyczne rolin leczniczych oparte na podobieñstwie organów roliny do narz¹dów (czêci cia³a) zwierzêcia (lub do ca³ego zwierzêcia), czyli maj¹ce postaæ metafor somatycznych, s¹ bodaj¿e najczêciej spotykanym typem nazw. Wi¹¿e siê to zapewne z tym, ¿e w procesie percepcji wiata
rolinnego odbiór wzrokowy jest dominuj¹cy. W tej grupie nominacji mo¿na
wyró¿niæ nazwy zbudowane na nastêpuj¹cych rodzajach podobieñstwa:
1.1. Podobieñstwo lici roliny do czêci cia³a zwierzêcia
Do koñczyn zwierzêcia lub ich czêci nawi¹zuj¹ metaforyczne nazwy ludowe podbia³u pospolitego (ìàòü-è-ìà÷åõà îáûêíîâåííàÿ, Tussilago farfara L.):
ola stopa, koñskie kopyto, kopytnik. Podstaw¹ przeniesienia jest kszta³t
i rozmiar lici tej roliny17. Tak¿e kopytnik pospolity, ros. êîïûòåíü
åâðîïåéñêèé (Asarum europaeum L.) swoj¹ nazwê rodzajow¹ zawdziêcza
charakterystycznemu kszta³towi lici przypominaj¹cych kopyta. Natomiast jego
nazwa ³aciñska Asarum kojarzona jest z dywanem, poniewa¿ rolina rozrasta siê
szeroko, tworz¹c gêsty, ciemnozielony kobierzec18. Podstaw¹ metafory w ludowych nazwach barszczu zwyczajnego19 (áîðùåâèê îáûêíîâåííûé, Heracleum
sphondylium L.) typu niedwiedzia ³apa (stopa), ìåäâåæüÿ ëàïà (ñòîïà) jest
zapewne kszta³t i rozmiar lici roliny, a tak¿e wysokoæ samej roliny (od 50 do
120 cm), masywny kszta³t ³odygi i jej rozga³êzieñ. Nazwa piêciornik kurze ziele
(Potentilla erecta (L.) Hampe), pol. n. lud.: kurzylad, kurze ziele  zwi¹zana
jest z wygl¹dem lici, które przypominaj¹ kszta³tem kurz¹ ³apkê20, podobnie jak
rosyjska nazwa zwyczajowa tej roliny ëàï÷àòêà ïðÿìîñòîÿ÷àÿ21.
Podobieñstwo lici roliny do jêzyka zwierzêcia pos³u¿y³o do utworzenia
metaforycznych nazw rolin leczniczych, których licie maj¹ charakterystyczny
kszta³t, a ich blaszka liciowa  szorstk¹, chropowat¹ powierzchniê. Przyk³adowe
17 Zob. A.A. Cavelius, B. Frohn, Zio³a w medycynie naturalnej, Oficyna MAK sp. z o.o.,
Bremen 2005, s. 296.
18 J.A. Koz³owski i in., Zio³a z apteki natury, Publicat SA, Poznañ 2007, s. 86.
19 Rolina jadalna, z której lici zbieranych w maju robiono w Polsce do XVII w. kwan¹
polewkê zwan¹ te¿ barszczem  zob. W. Kopaliñski, S³ownik mitów i tradycji kultury, PIW
 Drukarnia Naukowo-Techniczna, Warszawa 1985, s. 79.
20 J.A. Koz³owski i in., op. cit., s. 133; por.: K. Bonenberg, Roliny u¿yteczne cz³owiekowi, Instytut Wydawniczy Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 121; E. Kuniewski,
J. Augustyn-Puziewicz, Przewodnik zio³olecznictwa ludowego, PWN, Warszawa  Wroc³aw 1984,
s. 6667.
21 Zob. Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, â 4-õ òò., À.Ï. Åâãåíüåâà, Ðóññêèé ÿçûê, Ìîñêâà 1983,
t. II, s. 164.

104

Wanda Stec

nazwy tego typu to polskie ludowe miana babki lancetowatej (ïîäîðîæíèê
ëàíöåòîëèñòíûé, Plantago lanceolata L.)  jêzyczki, jêzyczki polne, jêzyczki
psie, baranie jêzyki22. Innym przyk³adem s¹ ludowe polskie i rosyjskie nazwy
farbownika lekarskiego (Anchusa officinalis L.)  jêzyk wo³owy, wo³owe ziele,
âîëîâèé ÿçûê, a tak¿e rosyjska nazwa zwyczajowa tej roliny  âîëîâèê
ëåêàðñòâåííûé. Z opisu botanicznego wynika, ¿e rolina owa ma licie szeroko lancetowate, szorstko ow³osione23. Kolejny przyk³ad tego typu metafory
prezentuj¹ nazwy ludowe ostrzenia pospolitego (÷åðíîêîðåíü ëåêàðñòâåííûé):
psi jêzyk, ï¸ñèé ÿçûê, którego licie s¹ lancetowate, szaro ow³osione, zwê¿one w d³ugi ogonek24. Brudnoczerwona korona okwiatu w otoczeniu ow³osionych listków równie¿ przypomina wysuniêty jêzyk psa. Tak¿e cz³on rodzajowy
nazwy ³aciñskiej tej roliny Cynoglossum officinale L. mo¿na wyjaniæ w analogiczny sposób, powsta³ on bowiem w wyniku z³¹czenia w jedn¹ ca³oæ dwóch
greckich wyrazów kyon  pies i glossa  jêzyk. Ju¿ Pliniusz Starszy roliny tego
rodzaju okrela³ mianem cynoglossos lub lingua canina25.
Nazwy ludowe serdecznika pospolitego (ïóñòûðíèê ñåðäå÷íûé, Leonurus
cardiaca L.) przywodz¹ na myl zwierzêce ogony: lwi ogon to miano analogiczne do pochodz¹cej z greki ³aciñskiej nazwy rodzajowej Leonurus, która znaczy
lwi ogon i wi¹¿e siê z kszta³tem lici26, nazwa lisi ogon wskazuje na zewnêtrzne podobieñstwo lici serdecznika do ogona innego zwierzêcia27. Istnieje wiêcej
metaforycznych nazw ludowych tej roliny, które jednak¿e oparte s¹ na podobieñstwie innego typu: gêsia stopa, wilcza stopa  motywowane wygl¹dem lici
i ich podobieñstwem do stóp zwierz¹t; lwie serce  w tym wypadku motywacja
zwi¹zana jest z zastosowaniem tej cennej z medycznego punktu widzenia roliny.
1.2. Podobieñstwo kwiatu lub kwiatostanu roliny do czêci cia³a zwierzêcia
Ludowe miana lnicy pospolitej (ëüíÿíêà îáûêíîâåííàÿ, Linaria vulgaris L.)
typu lwia paszcza28, dzikie lwie paszcze zosta³y nadane rolinie ze wzglêdu na
specyficzny kszta³t ¿ó³to zabarwionych kwiatów, przypominaj¹cych otwart¹
22 H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), Encyklopedia zielarstwa i zio³olecznictwa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 208.
23 J. Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania krajowych rolin zielarskich, PWRiL, Warszawa 1983, s. 327.
24 Ibidem, s. 324325.
25 M. Rejewski, Pochodzenie ³aciñskich nazw rolin polskich. Przewodnik botaniczny, KiW,
Warszawa 1996, s.59.
26 Zob. J.A. Koz³owski i in., op. cit., s. 158.
27 Zob. J. Mowszowicz, op. cit., s. 364365.
28 I. Siedlecka, 500 zagadek botanicznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 248.
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paszczê drapie¿nika. Nazwy ludowe kocanek piaskowych (ros. áåññìåðòíèê
ïåñ÷àíûé, Helichrysum arenarium (L.) Moench)  kocie³apki, êîøà÷üè
ëàïêè  s¹ motywowane specyficznym wygl¹dem kwiatostanów, jakimi s¹ kuliste koszyczki zebrane w gêst¹, szczytow¹, baldachokszta³tn¹ wiechê29. Poziewnik szorstki, n. lud. kocipysk (ïèêóëüíèê îáûêíîâåííûé, Galeopsis tetrahit L.)  to rolina lecznicza o ga³êzistej, pokrytej ostrymi, szydlastymi
z¹bkami ³odydze30, odznaczaj¹c¹ siê charakterystycznymi kwiatami, których
opis pozwolê sobie zacytowaæ: kielich kwiatu ma na nerwach szczecinki, jego
z¹bki i przysadki s¹ k³uj¹ce [...] korona jest grzbiecista, dwuwargowa, czerwona
lub purpurowa [...]. rodkowa klapa dolnej wargi ma w nasadzie dwa uwypuklenia, w gardzieli za ¿ó³t¹ plamê. Górna warga jest jajowata i he³miasta31. Przytoczony szczegó³owy opis wygl¹du kwiatów pozwala wysnuæ przypuszczenie,
¿e rolina zosta³a tak nazwana (poziewnik, kocipysk) ze wzglêdu na uderzaj¹ce
podobieñstwo jej kwiatów do pyszczka ziewaj¹cego zwierzêcia (kota). Ludowe
polskie miano wi¹zówki b³otnej (òàâîëãà âÿçîëèñòíàÿ, Filipendula ulmaria (L.)
Maxim)  kozia broda, które zdaniem Anny Spólnik jest kalk¹ ³aciñskiej nazwy
barba capri powszechnej w XV w.32, powsta³o prawdopodobnie w oparciu
o podobieñstwo okaza³ego kwiatostanu roliny33 do brody zwierzêcia (kozy).
W kwiatostanach mo¿na doszukiwaæ siê podobieñstwa nie tylko do czêci cia³a,
ale równie¿ do wygl¹du zewnêtrznego ca³ego zwierzêcia (pokroju), co pokazuj¹
nazwy ludowe koniczyny polnej (êëåâåð ïàøåííûé, Trifolium arvense L.)
 kotki, kozie ogony34, ros. êîòèêè  utworzone zapewne ze wzglêdu na
miêkkie, ow³osione g³ówki kwiatostanowe35.
29

Zob. opis roliny w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 228229. J. Waniakowa
podaje, ¿e nazwa kocanki jest zbudowana na morfemie leksykalnym kot- (J. Waniakowa, op. cit.,
s. 147), powo³uj¹c siê przy tym na F. S³awskiego, który pochodzenie nazwy roliny kocanka (kocanki) interpretuje, wyjaniaj¹c, ¿e podstaw¹ tego wyrazu (i innych mu podobnych) jest pieszczotliwa nazwa kota, za roliny nazywa siê tak od kosmatoci, ow³osienia ³odyg, lici  zob. S³awski
F., S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, t. II, Towarzystwo Mi³oników Jêzyka Polskiego, Kraków 19581965, s. 310311.
30 A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), Leksykon rolin leczniczych, PWRiL, Warszawa 1990,
s. 397.
31 Zob. Polski Serwis Naukowy, [online], <http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Poziewnik_szorstki> (dostêp: 5.12.2014).
32 A. Spólnik, Nazwy polskich rolin do XVIII wieku, ZNiO, Wroc³aw 1990, s. 107.
33 Jest nim rozga³êziony podbaldach zawieraj¹cy kremowe kwiaty z licznymi prêcikami, o wiele
d³u¿szymi ni¿ p³atki, zob. A. Pachlowska i in., Wi¹zówka b³otna, Panacea 2012, nr 4 (41), s. 26.
34 A. Paluch, Zerwij ziele z dziewiêciu miedz
Zio³olecznictwo ludowe w Polsce w XIX i na
pocz¹tku XX wieku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroc³aw 1989, s. 82.
35 J. Koz³owski i in., Roliny i surowce lecznicze. Podstawowe wiadomoci z zakresu zielarstwa, Instytut W³ókien Naturalnych i Rolin Zielarskich, Poznañ 2009, s. 45; por. tak¿e pochodzenie nazwy kocanki w przypisie nr 27.
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Niekiedy podstaw¹ metafory w nazwie roliny jest podobieñstwo do zwierzêcia mitycznego. Rosyjska nazwa zwyczajowa niezwykle aromatycznego pszczelnika mo³dawskiego  çìååãîëîâíèê ìîëäàâñêèé, podobnie jak jedno
z ludowych okreleñ äðàêîíîãîëîâíèê oraz ³aciñska nazwa naukowa Dracocephalum moldavica L. jest motywowana form¹ kwiatów w kwiatostanach
 pojedyncze kwiaty barwy b³êkitnej, fioletowej lub bia³ej przypominaj¹ g³owê
wê¿a lub smoka.
1.3. Podobieñstwo innych organów roliny do czêci cia³a zwierzêcia
Podobieñstwo pêdu roliny do ogona zwierzêcia leg³o u podstaw metaforycznych nazw skrzypu polnego, który ma pêdy p³onne pojedynczo okó³kowo-rozga³êzione36. St¹d te¿ polskie ludowe okrelenie koñski ogon, a tak¿e rosyjska nazwa botaniczna õâîù ïîëåâîé37. £aciñska nazwa rodzajowa Equisetum
arvense L. tak¿e oddaje niespotykany wygl¹d roliny, powsta³a bowiem jako
z³o¿enie ³aciñskich wyrazów equus  koñ i seta, saeta  szczecina, sieræ, w³osie, co w przenoni oznacza: koñska grzywa, koñski ogon38. £aciñska nazwa
jest z kolei, jak wyjania Marian Rejewski: kalk¹ (replik¹) greckiej nazwy
hippuris (Demokryt)  koñski ogon, z gr. hippos  koñ i gr. ura  ogon39. Warto
nadmieniæ, ¿e ogon konia jeszcze bardziej przypomina pêd innego gatunku z rodzaju skrzyp  skrzypu lenego, ros. õâîù ëåñíîé (Equisetum sylvaticum L.).
O podobieñstwie kolców na ³odydze roliny do zwierzêcych pazurów mo¿na
wnioskowaæ z popularnych nazw czepoty puszystej40 (óíêàðèÿ îïóø¸ííàÿ, Uncaria tomentosa (Willd.) DC.): koci pazur, êîøà÷èé êîãîòü. Odnosz¹ siê one
do cierni tego pn¹cza przypominaj¹cych swoim wygl¹dem kocie pazury41. Podobieñstwem kolców znajduj¹cych siê na ³odydze roliny do kolców na grzbiecie
je¿a motywowane s¹ metaforyczne nazwy botaniczne ró¿nych gatunków je¿yny
w jêzyku rosyjskim i polskim: åæåâèêà ñèçàÿ, je¿yna popielica (Rubus caesius
L.). Cech¹ charakterystyczn¹ je¿yny s¹ ïðÿìûå òîíêèå øèïû íà ïîáåãàõ42,
dlatego te¿ s³owo åæåâèêà îáðàçîâàíî îò ¸æ (îò îñíîâû åæåâ-,
36
37

Zob. E. Kuniewski, J. Augustyn-Puziewicz, op. cit., s. 101.
Zob. wyjanienie znaczenia i pochodzenia rosyjskiej nazwy rodzajowej oraz nazw ludowych
skrzypu zbie¿nych z punktu widzenia motywacji semantycznej, w: B.A. Ìåðêóëîâà, Î÷åðêè ïî
ðóññêîé íàðîäíîé íîìåíêëàòóðå ðàñòåíèé, Íàóêà, Ìîñêâà 1967, s. 117.
38 Zob. M. Rejewski, op. cit., s. 59; tak¿e: J. Linford, Zio³a. Kieszonkowy przewodnik, Parragon, Bath UK 2009, s. 102.
39 M. Rejewski, op. cit., s. 68.
40 Znana te¿ w obiegu handlowym pod nazw¹ vilcacora.
41 Zob. B.E. Wyk, M. Wink, Roliny lecznicze wiata, MedPharm Polska, Wroc³aw 2008,
s. 330.
42 C. Ìàöþöêèé, Òóðèñòó î ðàñòåíèÿõ, Ïðîôèçäàò, Ìîñêâà 1988, s. 104.
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ñð. åæîâûé) ïî êîëþ÷åñòè ñòåáëÿ43. Inny gatunek  je¿yna fa³dowana,
åæåâèêà ñêëàä÷àòàÿ (Rubus plicatus W. et N.)  ma pêdy kanciaste, pokryte
kolcami rednio du¿ymi, zaostrzonymi, nieco zakrzywionymi44. Polska nazwa
botaniczna je¿ówki purpurowej oraz jej ³aciñski pierwowzór Echinacea purpurea (L.) Moench (ros. ýõèíàöåÿ ïóðïóðíàÿ45) równie¿ budzi pewne skojarzenia z je¿em  byæ mo¿e z powodu uderzaj¹cego podobieñstwa wewnêtrznych
kwiatów rurkowych do kolców je¿a, szczególnie u przekwitaj¹cych rolin46.
Nazwa zwyczajowa rdest wê¿ownik, ros. ãîðåö çìåèíûé, a tak¿e nazwy
ludowe gadzi korzeñ, ðàêîâûå øåéêè, çìååâèê pochodz¹ od powyginanych
wê¿owatych korzeni47 tej roliny, która ma k³¹cze grube, zdrewnia³e, wygiête48.
£aciñska nazwa naukowa Polygonum bistorta L. równie¿ odnosi siê do wê¿owo
pogiêtych k³¹czy, jako ¿e bistortus  podwójnie skrêcony; z³o¿enie ³ac. bis  dwakroæ, podwójnie, i ³ac. tortus  krêty, skrêcony49. W tym wypadku metafora oparta
jest na podobieñstwie k³¹cza roliny (przekszta³cenia pêdu) do cia³a zwierzêcia.
Tak¿e nasiona rolin leczniczych mog¹ przypominaæ nam zwierzêta (owady), co zosta³o u¿yte w nominacji opartej na metaforze. Przyk³adem takiej metaforycznej nazwy mo¿e byæ ïîäîðîæíèê áëîøíûé, czyli babka p³esznik, której ludowe polskie miano brzmi pchlica, okrelenia rosyjskie za, to m.in.:
áëîøíèê, áëîøíèöà, áëîøíîå ñåìÿ, áëîøíàÿ òðàâà50. Analogiczn¹ motywacjê ma ³aciñska nazwa naukowa Plantago psyllium L., w której epitet gatunkowy psyllium pochodzi od greckiego s³owa psylla  pch³a, gdy¿ nasiona tego
gatunku babki s¹ ³udz¹co podobne do pche³, zarówno pod wzglêdem wielkoci
jak i kszta³tu51. £aciñska nazwa r¹cznika pospolitego Ricinus communis L.
pochodzi od ³aciñskiego s³owa ricinus  kleszcz, gdy¿ nasiona przypominaj¹
nassane kleszcze Ixodes ricinus52. Takie samo wyjanienie mo¿na by³oby daæ
nazwie rosyjskiej zwyczajowej êëåùåâèíà îáûêíîâåííàÿ oraz ludowej nazwie polskiej kleszczowina.
43 Ï.ß. ×åðíûõ, Èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, Ðóññêèé ÿçûê, Ìîñêâà 1994, t. I, s. 282.
44 H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 208.
45 Rosyjska nazwa zwyczajowa to zaadaptowane fonetycznie i graficznie zapo¿yczenie w³aciwe z ³aciny, nie posiada ona zatem czytelnej wewnêtrznej formy.
46 Zob. szczegó³owy opis kwiatów je¿ówki w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit.,
s. 207.
47 Cytujê za: E.M. Dreyer, Zio³a oraz ich truj¹ce sobowtóry. Poradnik dla zbieraczy, BauerWeltbild Media (KDC), Warszawa 2008, s. 51. Jak przypuszczam, autorce zapewne chodzi³o
o wykorzystywane w zielarstwie k³¹cza, a nie korzenie.
48 J. Mowszowicz, op. cit., s. 293.
49 M. Rejewski, op. cit., s. 37.
50 Nazwy pochodz¹ od rzeczownika áëîõà  pch³a.
51 A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 43.
52 Ibidem, s. 415.
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2. Nazwy metaforyczne oparte na podobieñstwie zapachu wydzielanego
przez roliny do zapachu wydzielanego przez zwierzêta
Kozim zapachem, na co wskazuje nazwa, wyró¿nia siê kozieradka pospolita (ïàæèòíèê ñåííîé, Trigonella foenum-graecum L.), która ma nasiona
o charakterystycznym, silnym zapachu po roztarciu53, a jak podaje Henryk
Ró¿añski, u niektórych osób pod wp³ywem przetworów z kozieradki pot i ³ój
przybiera kozi zapach54. Stanowi¹ce wyj¹tkowo cenny surowiec leczniczy k³¹cze koz³ka lekarskiego (âàëåðèàíà ëåêàðñòâåííàÿ, Valeriana officinalis L.)
zawiera olejek eteryczny o niemi³ym, md³ym zapachu, okrelanym jako
kozi55. Metaforyczny charakter maj¹ tak¿e polskie nazwy ludowe kolendry
siewnej  pluskiewnik, koper pluskwiany, motywowane nieprzyjemnym zapachem wie¿ej roliny, przypominaj¹cym zapach pluskiew (zapach pluskwiaków
spowodowany jest obecnoci¹ trans-tridecenu i aldehydu kuminowego w niedojrza³ych owocach). Podobnie mo¿na by³oby objaniæ ³aciñsk¹ nazwê naukow¹
kolendry Coriandrum sativum L., której czêæ rodzajowa Coriandrum pochodzi
od greckiego wyrazu koris  pluskwa56. Na tej podstawie mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e metaforyczne nazwy ludowe utworzone zapewne na podstawie odbieranych wra¿eñ wêchowych powsta³y na zasadzie kalki ³aciñskiej nazwy rodzaju57.
Marian Janusz Kawa³ko nadmienia, ¿e ju¿ greccy pisarze staro¿ytni (Arystofanes, Teofrast, Hipokrates, Dioskorides i in.) wymieniali j¹ pod nazw¹ koriannon
lub korion, interpretowan¹ jako derywat wspomnianego wy¿ej wyrazu koris
(pluskwa)58. Rosyjska nazwa zwyczajowa kolendry to êîðèàíäð59 ïîñåâíîé,
syn. êèøíåö. W republikach zakaukaskich jest powszechnie uprawiana jako
rolina warzywna pod nazw¹ êèíçà (êèíäçà)60. Do mian zbudowanych na podstawie podobieñstwa zapachu roliny do zapachu zwierzêcia nale¿¹ równie¿
53

J. Mowszowicz, op. cit., s. 139.
H. Ró¿añski, Kozieradka pospolita i kozieradka b³êkitna w fitoterapii cz³owieka i zwierz¹t,
[online] <http://luskiewnik.strefa.pl/farmakologia/trigonella.htm> (dostêp: 5.12.2014).
55 Zob. I. Siedlecka, op. cit., s. 113; M. Polakowska, Lene roliny zielarskie, PWRiL, Warszawa 1987, s. 111.
56 Jak podaje M. Rejewski, zapewne z³o¿enie gr. koris = pluskwa i annesion = any¿; ze
wzglêdu na charakterystyczny pluskwiany zapach wie¿ych owocków kolendry, zmieniaj¹cy siê
z czasem w przyjemny, korzenny aromat, w: M. Rejewski, op. cit., s. 55; por. tak¿e opis roliny
w: K. G³owniak, J. Widelski, Kolendra  przyprawa i lek, Panacea 2013, nr 1 (42), s. 1617.
57 Co ciekawe, kolendra jest jedn¹ z najwczeniej uprawianych rolin  ju¿ ok. 1000 lat p.n.e.,
a jej owoce znaleziono w staroegipskich grobach z okresu V dynastii: zob. A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 221.
58 Zob. M. J. Kawa³ko, Historie zio³owe, KAW, Lublin 1986, s. 292.
59 Zapo¿yczenie wyrazowe z ³aciny, podobnie jak polska nazwa kolendra.
60 Zob. Þ.È. Ìóõàíîâà, Å.Ì. Õîìÿêîâà, Ïðÿíàÿ çåëåíü íà ãðÿäêàõ, Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé,
Ìîñêâà 1991, s. 15.
54
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nazwy botaniczne pluskwica groniasta, êëîïîãîí âîíþ÷èé (Cimicifuga racemosa Nutt.). Zarówno nazwa rodzajowa polska, jak i rosyjska (w drugim przypadku tak¿e cz³on gatunkowy  âîíþ÷èé) wskazuj¹ na nieprzyjemny zapach
wydzielany przez rolinê, przypominaj¹cy zapach pluskiew.
3. Metaforyczne nazwy rolin motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t,
cechuj¹ce siê negatywnym wartociowaniem
W nazwach maj¹cych charakter metaforyczny musi byæ uwzglêdniony czynnik kognitywno-kulturowy realizacji wyra¿enia metaforycznego, bez którego
niemo¿liwy by³by jego prawid³owy odbiór i zrozumienie61. Jak wyjania Aleksander Kiklewicz, polega on na wspólnej dla partnerów komunikacji wiedzy
o wiecie, znajduj¹cej swój wyraz w tym, ¿e w obrêbie wspólnoty jêzykowej
i kulturowej okrelonym konceptom (kategoriom pojêciowym) przyporz¹dkowuje siê wyznaczone prototypy  ekstensjonalne (tzn. konkretne referenty) lub
intensjonalne (tzn. cechy lub zespo³y cech)62. W wypadku nazewnictwa rolin
leczniczych stwierdzenie powy¿sze mo¿na by³oby odnieæ do metaforycznych
nazw zawieraj¹cych komponenty wartociuj¹ce ujemnie  przymiotniki typu
wilczy/âîë÷èé (tak¿e: psi/ñîáà÷èé, wiñski/ñâèíîé, wroni/âîðîíîé). S¹ to kategorie pojêciowe (koncepty) zwi¹zane z potencjalnym niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym cz³owiekowi ze strony zwierz¹t (lub z negatywnymi konotacjami
z nimi zwi¹zanymi), co znajduje swoje odbicie zarówno w kulturze, jak i w pozosta³ej sferze rzeczywistoci pozajêzykowej. Cech¹ stanowi¹c¹ bazê dla metafory
s¹ w tym wypadku truj¹ce (a wiêc niebezpieczne, stwarzaj¹ce zagro¿enie utraty
zdrowia lub nawet ¿ycia) w³aciwoci tych rolin. W metaforycznych nazwach
tego typu niekiedy s¹ wrêcz wskazywane najbardziej truj¹ce czêci roliny, poprzez obdarzenie ich epitetem odzwierzêcym. W takich mianach brakuje zewnêtrznego widocznego podobieñstwa miêdzy rolin¹ a zwierzêciem. Podstaw¹
metafory jest skojarzenie rolin leczniczych i truj¹cych zarazem ze zwierzêtami
drapie¿nymi, które stanowi¹ dla cz³owieka potencjalne niebezpieczeñstwo, zatem podobieñstwo wynika z analogii do poczucia zagro¿enia. Tego typu nazwy
metaforyczne s¹ wysoce ekspresywne, zawieraj¹ sugestie i przestrogê, ostrzegaj¹c przed spo¿yciem rolin63.
61
62
63

Zob. A. Kiklewicz, Jêzyk, komunikacja, wiedza, Prawo i Ekonomika, Miñsk 2006, s. 239.
Ibidem, s. 239.
Zob. artyku³ Â. Ñòåö, Îñîáåííîñòè íîìèíàöèè ÿäîâèòûõ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé
â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ, [w:] Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà: Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ
è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå è âóçå, ðåä. Ë.À. Êóäðÿâöåâà, Êèåâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò
èì. Ò. Øåâ÷åíêî, Êèåâ 2011, s. 163167.
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Wilcze elementy wartociuj¹ce zawieraj¹ zarówno nazwy botaniczne
(polska i rosyjska), jak i liczne ludowe miana wawrzynka wilczego ³yka, ros.
âîë÷åÿãîäíèê îáûêíîâåííûé (Daphne mezereum L.): âîë÷üå ëûêî,
âîë÷íèê, âîë÷åÿãîäíèê ñìåðòeëüíûé, âoë÷üè ÿãîäû. Jak podano w opisie roliny, â êîðå ñîäåðæàòñÿ ãëèêîçèä äàôíèí è æåëòîâàòàÿ ñìîëà
ìåçåðèí, ýòà ñìîëà îáíàðóæèâàåòñÿ âî âñåì ðàñòåíèè è îáúÿñíÿåò åãî
ÿäîâèòîñòü64. Metaforyczne i oceniaj¹ce jest tak¿e ludowe rosyjskie okrelenie
psianki s³odkogórz (ïàñëåí ñëàäêî-ãîðüêèé, Solanum dulcamara L.)
 âîë÷üÿ ÿãîäà, której jagody s¹ ÿðêî-êðàñíûå, ñî÷íûå [...]. Â íàðîäå èõ
íàçûâàþò âîë÷üÿ ÿãîäà65. Pokrzyk wilcza jagoda (êðàñaâêà áåëëàäoííà,
Atropa belladonna L.) tak¿e ma nazwy ludowe, które niejako deprecjonuj¹ tê
rolinê: psia winia, wilcza winia, wilczojagoda66. Inne miana ludowe polskie
i rosyjskie s¹ nie mniej ekspresywne: krzykawiec, wisielec; ñoííàÿ oäóðü,
áeøåíàÿ ÿãîäà, âèøíÿ áåøåíàÿ. Polska nazwa botaniczna tej roliny nawi¹zuje do legendy mandragory, której korzeñ o kszta³cie przypominaj¹cym postaæ
ludzk¹ wydawa³ krzyk podczas wyrywania. [...] Druga czêæ nazwy  wilcza
jagoda zwi¹zana jest z wykorzystywaniem tej roliny jako trucizny na wilki. Do
do³ów-pu³apek podrzucano miêso zatrute sokiem z owoców pokrzyku67.
Wszystkie powy¿sze okrelenia cechuj¹ siê negatywnym wartociowaniem, jednoznacznie wskazuj¹c na zagro¿enie. Inne przyk³ady rosyjskich metaforycznych
nazw rolin motywowanych nazwami ze wiata zwierz¹t i nios¹cych przekaz
wartociuj¹cy ujemnie to: âîðîíèé ãëàç ÷åòûðåõëèñòíûé (czworolist pospolity, Paris quadrifolia L.)68 oraz silnie truj¹cy âîðîíåö êîëîñîâèäíûé (czerniec gronkowy, Actaea spicata L.), którego owocami s¹ ïðîäîëãîâàòûå ÿãîäû,
÷åðíûå èëè êðàñíûå69 . W obydwu nazwach podstaw¹ metafory sta³o siê podobieñstwo barwy owoców do ubarwienia ptaka.
Oprócz wymienionych powy¿ej metaforycznych modeli mian rolin leczniczych, motywowanych nazwami animalistycznymi, w procesie nominacji
jêzykowej spotyka siê równie¿ metafory zbudowane na zasadzie: siedlisko
64 Ã.Â. Êðóãëÿêîâà, Çàãîòîâêà, õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà äèêîðàñòóùèõ ÿãîä è ãðèáîâ,
Ýêîíîìèêà, Ìîñêâà 1990, s. 33.
65 Ibidem, s. 34.
66 J.A. Koz³owski i in., Zio³a z apteki natury, Publicat SA, Poznañ 2007, s. 137.
67 Zob. A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 385; W. Kopaliñski, op. cit., s. 646647
oraz s. 899.
68 Èç öåíòðà ìóòîâêè âûõîäèò äëèííàÿ öâåòîíîæêà ñ îäíèì öâåòêîì. [...] Ïëîä  îäíà
ÿãîäà, ïðàâèëüíîé øàðîâèäíîé ôîðìû; öâåò  ÷åðíûé ñ ñèíåâàòûì îòëèâîì; î÷åíü ÿäîâèòàÿ
 zob.: Ã.Â. Êðóãëÿêîâà, op. cit., s. 3334.
69 Ibidem, s. 34.
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roliny70 = siedlisko zwierzêcia. W tym wypadku brak jest zewnêtrznego podobieñstwa, analogia dotyczy za miejsca wystêpowania w przyrodzie  wspólnego dla nazywanej roliny i zwierzêcia bêd¹cego podstaw¹ przeniesienia znaczenia. Przyk³adem takiej metafory mog¹ byæ ludowe okrelenia rdestu
ostrogorzkiego (ãîðåö ïåðå÷íûé, Polygonum hydropiper L.), motywowane siedliskiem roliny, bêd¹cym typowym miejscem wystêpowania ¿ab: polska  ¿abieniec  obecnoæ roliny zwi¹zana jest z pod³o¿em mokrym71, a tak¿e rosyjska ëÿãóøå÷íèê  ðàñòåíèå ïðîèçðàñòàåò áëèç âîäû72. Ale poniewa¿
nazewnictwu ludowemu nieobca jest synonimia, ¿abieñcem nazywany jest równie¿ inny gatunek roliny  knieæ b³otna (êàëóæíèöà áîëîòíàÿ, Caltha palustris L.),
która, podobnie jak ww. rdest ostrogorzki, na co dzieñ s¹siaduje ze zwierzêtami  ¿abami oraz innymi p³azami73. Na zasadzie metafory opartej na podobieñstwie warunków zwi¹zanych z miejscem wystêpowania roliny i zwierzêcia zbudowany jest cz³on rodzajowy polskiej nazwy botanicznej cenionej roliny
leczniczej, jak¹ jest bobrek trójlistkowy (âàõòà òðåõëèñòíàÿ, Menyanthes trifoliata L.) oraz jedno z jej ludowych mian  bobrowniczek. Gatunek ten
w stanie dzikim spotykany jest w miejscach wystêpowania bobrów  porasta
obrze¿a torfowisk, bagna i brzegi ró¿nego typu zbiorników wodnych, wystêpuj¹c tak¿e na podmok³ych ³¹kach i moczarach74. Równie¿ nazwa zwyczajowa
¿urawina b³otna (êëþêâà áîëîòíàÿ, Oxycoccus palustris Pers.) oraz analogicznie brzmi¹ce rosyjskie ludowe okrelenie tej roliny  æóðàâèíà, mog¹ byæ
interpretowane jako przenonie powsta³e na zasadzie podobieñstwa siedliska
roliny i siedliska zwierzêcia. Tak wyjania to Irena Siedlecka, która pisze, ¿e
¿urawina ronie wród mchów na torfowiskach. Podobne rodowisko upodoba³
sobie ¿uraw, który jest mieszkañcem okolic bagnistych75. Ale nazwa tej roliny
70 Siedliska rolinne jako motyw nazwotwórczy w nominacji jêzykowej rolin leczniczych zosta³y szczegó³owo przedstawione w artykule: W. Stec, Z zagadnieñ motywacji nazw rolin leczniczych w jêzyku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami rodowiskowymi rolin, Studia Wschodnios³owiañskie 2013, t. 13, s. 127142.
71 Cz. Tr¹ba, K. Rogut, P. Wolañski, Roliny dziko wystêpuj¹ce i ich zastosowanie: przewodnik po wybranych gatunkach : materia³y dydaktyczne, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, Rzeszów 2012, s. 134.
72 Ê.Ô. Áëèíîâa, Ã.Ï. ßêîâëåâà (ðåä.), Áîòàíèêî-ôàðìàêîãíîñòè÷åñêèé ñëîâàðü:
ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå, Âûñøàÿ øêîëà, Ìîñêâà 1990, s. 180.
73 Zob. opis siedliska roliny w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 227.
74 Zob.: J. Koz³owski i in., Roliny i surowce lecznicze. Podstawowe wiadomoci z zakresu
zielarstwa, IWNiRZ, Poznañ 2009, s. 68; I. Siedlecka, op. cit., s. 113; B. Bacler-¯bikowska, Zasoby gatunkowe cennych rolin leczniczych powiatu w³oszczowskiego. Czêæ 3  bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliata L., Annales Academiae Medicae Silesiensis 2012, t. 66, nr 6, s. 7.
75 I. Siedlecka, op. cit., s. 115.
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mo¿e byæ te¿ motywowana pewnym podobieñstwem ³odyg kwiatowych i kwiatów ¿urawiny b³otnej do szyi i g³owy ¿urawia zwyczajnego.
Nazwy metaforyczne rolin leczniczych utworzone od nazw pochodz¹cych
ze wiata zwierz¹t mog¹ wynikaæ ze skojarzeñ zwi¹zanych z wygl¹dem
i rozmiarem roliny lub z jej praktycznym wykorzystaniem przez zwierzêta.
W nazwach tego typu aktywnie s¹ wykorzystywane przymiotniki utworzone od
nazw zwierz¹t: zajêczy/çàÿ÷èé, niedwiedzi/ìåäâåæèé, lwi/ëüâèíûé, ptasi/
/ïòè÷èé, kuku³czy/êóêóøêèí, wroni/âîðîíîé, psi/ñîáà÷èé, wiñski/ñâèíîé,
¿abi/ëÿãóøà÷èé i in. Przymiotniki owe moga wskazywaæ na mniejsz¹ wartoæ
u¿ytkow¹ rolin b¹d ich niejadalnoæ, deprecjonuj¹c je w ten sposób.
Metaforyczny charakter oparty na zauwa¿alnym podobieñstwie organów roliny do narz¹dów zwierzêcia mog¹ mieæ ³aciñskie nazwy rolin leczniczych,
których odpowiedniki w jêzykach narodowych cechuj¹ siê inn¹ motywacj¹.
Przyk³adem takiej metafory jest nazwa rodzajowa komosy pi¿mowej (ìàðü
àìáðîçèåâèäíàÿ)  Chenopodium ambrosioides Cr., która wywodzi siê od
dwóch s³ów greckich chen  gê i podos  stopa i nawi¹zuje do kszta³tu lici tej
roliny, a nazwa gatunkowa wskazuje na ich silny aromat76. Korzeñ bylicy
estragonu (ïîëûíü ýñòðàãîííàÿ, posp.: ýñòðàãîí, òàðõóí) jest powyginany,
przez co kszta³tem przypomina smoka lub wê¿a, st¹d zapewne wziê³a siê jej
³aciñska nazwa (draco  w¹¿)77  Artemisia dracunculus L. Metaforyczny
charakter zwi¹zany ze zwierzêciem, ale powsta³y nie w oparciu o podobieñstwo
cech zewnêtrznych, lecz o pewn¹ analogiê w rozwoju roliny i zachowaniu siê
zwierzêcia ma ³aciñska nazwa chmielu zwyczajnego (õìåëü îáûêíîâåííûé)
 Humulus lupulus L. Nazwa gatunkowa lupulus  wilk t³umaczy siê tym, ¿e
chmiel oplata inne roliny, a to mo¿e prowadziæ do ich mierci78, co ma swoje
uzasadnienie w rozwoju biologicznym tej roliny  chmiel zwyczajny jest bujnym, silnie rosn¹cym pn¹czem wytwarzaj¹cym pêdy czepne.
Jednak¿e, jak wykaza³o powy¿sze badanie, prawdziw¹ skarbnic¹ metafor
utworzonych od nazw ze wiata zwierz¹t (choæ nie tylko) s¹ liczne nazwy ludowe (gwarowe, regionalne) rolin leczniczych. ród³a jêzykowe oraz z zakresu
zielarstwa i zio³olecznictwa pozwalaj¹ domniemywaæ, ¿e im szersze by³o zastosowanie medyczne b¹d magiczne konkretnych rolin, tym wiêkszy i bogatszy
pod wzglêdem motywacyjnym by³ arsena³ ich ludowych mian.
Sposób tworzenia nazw rolin leczniczych z u¿yciem metafory, w której
punktem odniesienia s¹ zwierzêta  ich charakterystyczne cechy somatyczne,
76
77
78

A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 225.
J.A. Koz³owski i in., op. cit., s. 45.
A. Rumiñska, A. O¿arowski (red.), op. cit., s. 105.
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a tak¿e zwi¹zane z nimi konotacje  jest doæ rozpowszechniony w nominacji
rolinnej. Metafora w nazewnictwie to wynik percepcji i kojarzenia przez cz³owieka w³aciwoci flory i fauny w ich wzajemnych zale¿nociach i uwarunkowaniach. Powstaje w drodze porównywania, poszukiwania cech wspólnych,
a w rezultacie uwiadamiania sobie ró¿nego rodzaju podobieñstw, które znajduj¹
swoje odbicie w nominacji jêzykowej.
Metaforyczne miana rolinne motywowane nazwami pochodz¹cymi ze
wiata zwierz¹t mog¹ byæ w pewnych sytuacjach uniwersalne (kalki jêzykowe,
równoleg³a nominacja w ró¿nych jêzykach na zasadzie asocjacji79). Tym samym
stanowi¹ niejako potwierdzenie tezy o wystêpuj¹cym u wszystkich ludzi podobieñstwie procesów mylowych i sposobów ich odwzorowywania w jêzyku80.
W takiej sytuacji nazwy cechuj¹ siê analogiczn¹ motywacj¹ semantyczn¹, co
przek³ada siê na ich zbie¿noæ formaln¹ (morfologiczn¹ i s³owotwórcz¹).
U róde³ tego podobieñstwa le¿y zbie¿noæ kulturowo-jêzykowa narodów s³owiañskich, obejmuj¹ca równie¿ zbli¿one zastosowanie rolin w stanowi¹cym
podstawê medycyny ludowej zio³olecznictwie, bêd¹cym nieod³¹cznym sk³adnikiem tradycji kulturowej ka¿dej spo³ecznoci. Zdaniem Aleksandry Niewiary
nie do pominiêcia jest za³o¿enie, i¿ jêzyki w obrêbie jednej grupy jêzykowej
 maj¹ce podobn¹ strukturê  podobnie interpretuj¹ wiat, buduj¹ podobne obrazy wiata81.
Ale jak wykaza³a analiza, metaforyczne nazwy rolin leczniczych mog¹ byæ
tak¿e przejawem odrêbnoci kulturowej, przek³adaj¹cej siê na ró¿nice jêzykowe
(nomenklatoryczne). Wówczas ró¿ne miana nadawane tym samym gatunkom
rolin leczniczych przez u¿ytkowników jêzyka polskiego i u¿ytkowników jêzyka
rosyjskiego powstaj¹ w nastêpstwie niejednolitego postrzegania denotatów oraz
wynikaj¹ z odrêbnych konotacji z nimi zwi¹zanych. U¿ytkownicy tych dwóch
jêzyków s³owiañskich, pomimo wielu wspólnych cech kulturowych, mog¹ mieæ
odmienny obraz nazywanych rolin, które niekoniecznie kojarz¹ im siê ze zwierzêtami, b¹d inne skojarzenia s¹ silniejsze i staj¹ siê decyduj¹ce w procesie
nadawania nazw. A jak wyjania Norbert Morciniec: Tylko to znajduje odzwierciedlenie w jêzyku, co dla danej wspólnoty jêzykowej jest w jaki sposób
79 Jak wyjania J. Waniakowa, op. cit., s. 117: Ze zjawiskiem paralelnego rozwoju znaczenia
w ró¿nych jêzykach mamy do czynienia wówczas, gdy cecha roliny, która sta³a siê podstaw¹
motywacyjn¹ nazwy, jest oczywista, sama siê narzuca i stanowi pierwsze skojarzenie przy nazwach
metaforycznych.
80 Zob. M. Timoszuk, Jêzyk a teoria lingwistyczna, KJS UW, Warszawa 2005, s. 27.
81 A. Niewiara, Badania etymologii a odtwarzanie jêzykowego obrazu wiata, Jêzykowy obraz wiata i kultura, red. A. D¹browska, J. Anusiewicz, t. 13: Jêzyk a Kultura, Wroc³aw 2000,
s. 97.
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wa¿ne. Rzeczywistoæ jêzykowa wyra¿aj¹ca siê w s³ownictwie i gramatyce [...]
jest wiêc swoist¹ interpretacj¹ zjawisk wiata obiektywnego przez dan¹ wspólnotê i stanowi odzwierciedlenie tylko tej czêci zjawisk wiata, która jest dla tej
wspólnoty w pewien sposób wa¿na. Na tê interpretacjê i klasyfikacje pracowa³y
setki pokoleñ, pozostawiaj¹c w jêzyku przekazywanym z pokolenia na pokolenie
lady swojego obrazu wiata, swoich wartoci, swojej wiedzy, wiary i przes¹dów82.
Bêd¹ce nazwami wtórnymi metaforyczne miana rolin leczniczych, motywowane nazwami ze wiata zwierz¹t, odzwierciedlaj¹ fundamentaln¹ w³aciwoæ ludzkiego mylenia, jak¹ jest umiejêtnoæ analizowania rzeczywistoci pozajêzykowej, kategoryzacji i porównywania ró¿nych jej zjawisk i cech. Jak
stwierdza Alicja Nagórko, struktury nazewnicze oparte na metaforze i porównaniu maj¹ charakter uniwersalny, wystêpuj¹c w wielu jêzykach, s¹ upowszechniane drog¹ kontaktów miêdzyjêzykowych albo powstaj¹ niezale¿nie od siebie
na mocy w³aciwych cz³owiekowi mechanizmów postrzegania i kojarzenia
cech83. U¿ycie metafory w procesie nadawania nazw umo¿liwia postrzeganie
nieznanych dot¹d rolin leczniczych przez pryzmat posiadanej wiedzy i dowiadczenia w odniesieniu do ju¿ znanych cz³owiekowi zwierz¹t. Dziêki temu
powstaj¹ce metaforyczne miana s¹ niezwykle obrazowe i ³atwe do zapamiêtania.
Pe³ni¹ nie tylko funkcjê nominatywn¹, u³atwiaj¹c poznanie, ale mog¹ równie¿
zawieraæ elementy wartociuj¹ce nazywane roliny. Byæ mo¿e dlatego tego typu
mechanizm nazwotwórczy jest jednym z najpopularniejszych sposobów tworzenia nazw rolin w ludowej, potocznej nominacji, czêsto bardziej wyrazistej semantycznie ni¿ nominacja naukowa.
Ðåçþìå
Ìåòàôîðà â íîìèíàöèè ðàñòåíèé: ïîëüñêèå è ðóññêèå ìåòàôîðè÷åñêèå íàçâàíèÿ
ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé, ìîòèâèðîâàííûå íàçâàíèÿìè èç æèâîòíîãî ìèðà
Âîïðîñ èñïîëüçîâàíèÿ ìåòàôîðû â íîìèíàöèè ðàñòåíèé ïðåäñòàâëåí íà ïðèìåðå
èçáðàííûõ ìåòàôîðè÷åñêèõ íàçâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé ìîòèâèðîâàííûõ íàçâàíèÿìè
èç æèâîòíîãî ìèðà  â ïîëüñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ, íà ôîíå ëàòèíñêîé íàó÷íîé íîìåíêëàòóðû. Ñïîñîá îáðàçîâàíèÿ íàçâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé ïóòåì ìåòàôîðè÷åñêîãî
ïåðåíîñà ïî ñõîäñòâó ñ æèâîòíûìè (â îñíîâó ïîëîæåíû îñîáåííîñòè èõ âíåøíåãî ñòðîåíèÿ,
82 N. Morciniec, O jêzykowym obrazie wiata, czyli czym ró¿ni¹ siê jêzyki, [w:] For the Love
of the Embedded Word  in Society, Culture and Educaton, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Wroc³aw 2007, s. 2122.
83 Zob. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 188.
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ñâÿçàííûå ñ íèìè êîííîòàöèè), ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì
â ðàñòèòåëüíîé íîìèíàöèè è âñòðå÷àåòñÿ â íàèìåíîâàíèÿõ ðàçíîãî òèïà. Ìåòàôîðà
âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå âîñïðèÿòèÿ è àññîöèàöèè ÷åëîâåêîì ñâîéñòâ ïðèðîäíîãî ìèðà
 ôëîðû è ôàóíû, â èõ âçàèìíîé îáóñëîâëåííîñòè è çàâèñèìîñòè. Ìåòàôîðè÷åñêèå
íàçâàíèÿ ðàñòåíèé îáðàçíû è ëåãêî çàïîìèíàþòñÿ, âûïîëíÿþò íîìèíàòèâíóþ
è êîãíèòèâíóþ ôóíêöèè, íî ìîãóò òàêæå çàêëþ÷àòü îöåíî÷íûå êîìïîíåíòû.

Summary
Metaphor in the linguistic nomination of plants: Polish and Russian names of medicinal plants
conveying animal-related metaphor
The paper refers to the use of animal-related metaphor in the linguistic nomination of plants.
This phenomenon is illustrated through numerous examples of medicinal plants names in Polish
and Russian languages, as well as in Latin binomial nomenclature. In the process of plants
linguistic nomination, it is fairly common to use zoological metaphor (metaphor involving
animals body parts or the connotations associated with the animal given), reflecting the human
perception of the world of nature as well as of the interdependence between flora and fauna.
Metaphorical names are illustrative and easy to remember. Not only is metaphor a part of plants
name-formation process, but it may also indicate how the plant is perceived in a society.
Key words: linguistic nomination, animal-related metaphor, medicinal plants names, Polish
and Russian languages, Latin binomial nomenclature.
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Äîñë³äæåííÿ òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè â Ïîëüù³:
âèáðàí³ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿
(Ç íàãîäè 100-î¿ ð³÷íèö³ ñìåðò³ ïèñüìåííèö³)
1 ñåðïíÿ 2013 ð. ìèíóëà ñîòà ð³÷íèöÿ ñìåðò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè (Ëàðèñè
Ïåòð³âíè Êîñà÷-Êâ³òêè, 18711913), êîòðà äî íàøèõ äí³â, ïîðÿä ç Òàðàñîì
Øåâ÷åíêîì òà ²âàíîì Ôðàíêîì, ëèøàºòüñÿ îäíîþ ç íàéá³ëüø ðîçï³çíàâàëüíèõ ïîñòàòåé â³ò÷èçíÿíî¿ ë³òåðàòóðè ³ êóëüòóðè. Òâîð÷³ñòü ö³º¿
âèäàòíî¿ ïîåòåñè, ïèñüìåííèö³, à ïåðåäóñ³ì àâòîðêè íåïåðåñ³÷íî¿
ìîäåðí³ñòñüêî¿ äðàìàòóðã³¿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèð³÷ ñóìë³ííî
âèâ÷àºòüñÿ íå ëèøå â óêðà¿íñüêîìó, àëå é ñâ³òîâîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³.
Âèõ³äíèìè ïóíêòàìè ó õîä³ àíàë³çó ôàêò³â ç ïîëüñüêîãî çàãàëüíîêóëüòóðíîãî îáøàðó ñëóæàòü îãëÿäîâ³ ñòàòò³ äâîõ óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ
(çðåøòîþ, äîñèòü ñòèñëî ïîâÿçàíèõ ç ïîëüñüêîþ ñëàâ³ñòèêîþ)  Ðîñòèñëàâà Ðàäèøåâñüêîãî Òâîð÷³ñòü Ëåñ³ Óêðà¿íêè â Ïîëüù³1 òà Âàëåíòèíè
Ñîáîëü Recepcja twórczoci £esi Ukrainki w Polsce2. Êîæíó ç öèõ ïðàöü
äåòåðì³íóþòü ñâî¿ îñ³áí³, ³ òî äîâîë³ ñïåöèô³÷í³ çàâäàííÿ (çîêðåìà, ïðîô.
Ñîáîëü îñíîâíèé àêöåíò êëàäå íà îáãîâîðåííÿ âèáðàíèõ ïîëüñüêîìîâíèõ
òëóìà÷åíü ðàíí³õ ë³ðè÷íèõ òâîð³â ïèñüìåííèö³).
Òèì ÷àñîì ó ìåæàõ ïîðóøåíî¿ íàìè òåìè îñîáëèâî¿ âàðòîñò³ íàáóâàþòü
âëàñíå ïðåäñòàâëåí³ ó äàíèõ ñòàòòÿõ á³áë³îãðàô³÷í³ âêàç³âêè ùîäî íàóêîâîïîïóëÿðíèõ òà ñòèñëî íàóêîâèõ ëåñåçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü, íàïèñàíèõ
ïåðåäóñ³ì ïîëüñüêîþ, à òàêîæ óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè é îïóáë³êîâàíèõ
ó Ïîëüù³ ïðîòÿãîì ïîíàä 120-òè ðð. (18872011). Äæåðåëà ó ñòàòò³ ïðîô.
Ðàäèøåâñüêîãî äàòóþòüñÿ 18871983 ðð., íàòîì³ñòü ïðîô. Ñîáîëü êîíòåêñò
ñâîãî äîñë³äæåííÿ çáàãà÷óº ùå ê³ëüêîìà âèäàííÿìè ÿê ³ç çàçíà÷åíîãî, òàê
³ ç íàñòóïíîãî ïåð³îäó (äî 2011 ð. âêëþ÷íî).
1

Äèâ.: Ð. Ðàäèøåâñüêèé, Òâîð÷³ñòü Ëåñ³ Óêðà¿íêè â Ïîëüù³, [â:] Ëåñÿ Óêðà¿íêà.
Ïóáë³êàö³¿, ñòàòò³, äîñë³äæåííÿ, Êè¿â 1983, ñ. 183213.
2 Äèâ.: W. Sobol, Recepcja twórczoci £esi Ukrainki w Polsce, t³um. M. Zambrzycka, Przegl¹d Humanistyczny 2011, ¹ 4, c. 7792.
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Àëå íàâ³òü òàêà ñîë³äíà äæåðåëüíà îñíîâà, îêðåñëåíà çóñèëëÿìè îáîõ
ó÷åíèõ, òèì íå ìåíøå, ïîòðåáóº ïåâíîãî äîïîâíåííÿ, ÿêå, çîêðåìà, óÿâíþº
ïðèñóòí³ñòü Ëåñ³ Óêðà¿íêè íà ñòîð³íêàõ ïîëüñüêîìîâíèõ ²ñòîð³é óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ïàëüìó ïåðøîñò³ ó äàí³é ñïðàâ³, äóìàºòüñÿ, íàëåæèòü
â³ääàòè Áîãäàíîâ³ Ëåïêîìó (18721941), îäíîìó ç íàéö³êàâ³øèõ ïðåäñòàâíèê³â óãðóïóâàííÿ Ìîëîäà Ìóçà, ñåíàòîðîâ³ Ñåíàòó Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿
V êàäåíö³¿, à òàêîæ âèêëàäà÷åâ³-óêðà¿í³ñòó é, íàðåøò³, íàäçâè÷àéíîìó
ïðîôåñîðó ß´åëëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó â Êðàêîâ³. Íà ñòîð³íêàõ éîãî êíèãè
Zarys literatury ukraiñskiej (Âàðøàâà  Êðàê³â 1930) ê³ëüêà ñòîð³íîê ñïåö³àëüíî ïðèñâÿ÷åíî çàãàëüíîìó îãëÿäó æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.
Ïðîô. Ëåïêèé ïåðåäóñ³ì äàº íàäçâè÷àéíî âèñîêó îö³íêó ë³òåðàòóðíî¿
ñïàäùèíè ïèñüìåííèö³, ï³äêðåñëþº ¿¿ îñîáèñòèé ïàðò³îòèçì, âèñîê³
ìîðàëüí³ ÿêîñò³, äóõîâíèé ñòî¿öèçì ó áîðîòüá³ ç³ ñìåðòåëüíîþ õâîðîáîþ,
ïåðåë³÷óº îñíîâí³ ïîåòè÷í³ òà äðàìàòè÷í³ òâîðè òîùî3.
Íà çàê³í÷åííÿ ðîçãëÿäóâàíîãî ëåñåçíàâ÷îãî ôðà´ìåíòà íàâîäèòüñÿ
ö³êàâà âåðñ³ÿ ë³ðî-äðàìàòè÷íî¿ ì³ðêîïîåìè Ñàóë (Ìîíîëîã) â ³ñòîòíî
ñêîðî÷åíîìó ïîëüñüêîìó ïåðåêëàä³ (Mój grajku ukochany!)4 . Îñê³ëüêè
àâòîðà öüîãî ïåðåêëàäó íå íàçâàíî, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî, ³ìîâ³ðíî, íèì
º ñàì ïðîô. Ëåïêèé. Ïîëüñüêèé íîâîòâ³ð ïîäàºòüñÿ áåç òèòóëó é íàë³÷óº
34 ïîåòè÷íèõ ðÿäêè, òîä³ ÿê â óêðà¿íñüêîìó îðè´³íàë³ ¿õ 116,  òîáòî,
ïðèáëèçíî â ÷îòèðè ðàçè á³ëüøå5. Íå âèêëþ÷åíî, ùî òàêà ³ñòîòíà ðåäóêö³ÿ
âèõ³äíîãî òåêñòó áóëà ïðîäèêòîâàíà ñóòî äèäàêòè÷íèìè ïîòðåáàìè òà
ì³ðêóâàííÿìè.
Ùå îäèí âàð³àíò ñòèñëî¿, àëå âåëüìè âëó÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè òâîð÷îñò³
ïèñüìåííèö³ ì³ñòèòüñÿ â íàñòóïí³é ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðí³é ïðàö³ ïðîô.
Ëåïêîãî  åñå¿ Literatura ukraiñska: £esia Ukrainka (Larisa Kosaczówna:
18711913)  autorka liryk, poematów i dramatów. Bardzo wykszta³cona, subtelna, obdarzona szerok¹ skal¹ uczucia, wysokim polotem fantazji, darem psychologicznej analizy i filozoficznego mylenia, jest najpiêkniejszym i najpe³niejszym wyrazem ukraiñskiego intelektu na prze³omie XIX i XX stulecia6. Öÿ
3

Äèâ.: B. £epki, Zarys literatury ukraiñskiej: Podrêcznik informacyjny, Warszawa  Kraków
1930, c. 261262.
4 Ibidem, c. 162163. Â îñíîâó ì³êðîïîåìè Ëåñ³ Óêðà¿íêè Ñàóë (Ìîíîëîã), ùî äàòóºòüñÿ
18 Õ² 1900 ð., ïîëîæåíî ñòàðîçàâ³òí³ ìîòèâè (1 Ñàì. 16: 1415; 18: 67, 911).
5 Ïîð.: Ëåñÿ Óêðà¿íêà, Ñàóë (Ìîíîëîã), [â:] eadem, Òâîðè â äâîõ òîìàõ, ï³äãîòóâàâ òåêñòè
òà ñêëàâ ïðèì³òêè Ã. Àâðàõîâ, âñòóïíå ñëîâî Â. Êîðîòè÷, ò. 1: Ïîåç³¿, Êè¿â 1970, ñ. 188191.
6 B. £epkyj, Literatura ukraiñska, [w:] A. Brukner, Literatura rosyjska, J. Go³¹bek, Literatura bia³oruska, B. £epkyj, Literatura ukraiñska, Warszawa [b.r.w.], c. 532. Íà íàñòóïí³é, 533-é
ñòîð³íö³ çàçíà÷åíîãî âèäàííÿ âì³ùåíî øèðîêîâ³äîìó þíàöüêó ôîòîãðàô³þ Ëåñ³ Óêðà¿íêè
â íàö³îíàëüíîìó êîñòþì³.
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ïðîíèêëèâà îö³íêà Ëåñèíîãî ãåí³ÿ ç ïåðñïåêòèâè ÕÕ² ñò. ñïðèéìàºòüñÿ ÿê
îäèí ³ç äîì³íóþ÷èõ êîíöåïò³â óñ³º¿ ïîäàëüøî¿ òðàäèö³¿ ïîëüñüêî¿ íàóêîâî¿
ðåöåïö³¿ òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèö³. Àäæå àíàë³òè÷í³ àêöåíòè, òàê áåçïîìèëêîâî ðîçñòàâëåí³ Ëåïêèì, çãîäîì çâó÷àòèìóòü ïðàêòè÷íî â óñ³õ ëåñåçíàâ÷èõ
ïðàöÿõ ïîëüñüêèõ äîñë³äíèê³â.
ßê ñïðàâåäëèâî ï³äêðåñëþº Îëüãà Öàðèê, Ëåïêîãî íåäàðåìíî íàçèâàëè «àìáàñàäîðîì» óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â Ïîëüù³, îñê³ëüêè ñàìå â³í
áóâ ïåðøèì ³ äîâãèé ÷àñ ºäèíèì àâòîðîì ïîëüñüêîãî íàðèñó ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè 7. Äîï³ðó ïðîòÿãîì 19702000 ðð. ó Ïîëüù³
çÿâèëèñÿ òðè íàñòóïí³ ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðí³ îãëÿäè óêðà¿íñüêîãî êðàñíîãî
ïèñüìåíñòâà, íàïèñàí³ ³íøèìè àâòîðàìè  â³äïîâ³äíî Ðèøàðäîì Ëóæíèì
(19271998), Ìàðÿíîì ßêóáöåì (19101998) ³ Áî´óñëàâîì Ìóõîþ (1945 ð.í.).
Ó êîæíîìó ç íèõ º ñïåö³àëüíèé ôðà´ìåíò, ùî â ³íòå´ðàëüíèé ñïîñ³á
ïðåäñòàâëÿº íàéâàæëèâ³ø³ ôàêòè á³îãðàô³¿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà çàãàëüíó
õàðàêòåðèñòèêó ¿¿ îñíîâíèõ ïîåòè÷íèõ ³ äðàìàòè÷íèõ òâîð³â8.
Ïîâíîòà ³ ãëèáèíà íàóêîâèõ ïðàöü, íàïèñàíèõ ó æàíð³ ³ñòîð³¿
ë³òåðàòóðè ò³º¿ àáî ³íøî¿ íàö³¿, áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä ïðîô³ëÿ,
ïîâíîòè é çàãàëüíîãî îáñÿãó ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ó ¿¿ öàðèí³.
Ó öüîìó ïëàí³ âèçíà÷íîþ ïîä³ºþ â ñîòó ð³÷íèöþ íàðîäèí ïèñüìåííèö³
(1971 ð.) ñòàëà ïóáë³êàö³ÿ ¹ 4 àâòîðèòåòíîãî ÷àñîïèñó Slavia Orientalis,
íà ñòîð³íêàõ ÿêîãî áóëî âì³ùåíî øåðåã îðè´³íàëüíèõ ëåñåçíàâ÷èõ ïðàöü
â³äîìèõ ïîëüñüêèõ óêðà¿í³ñò³â,  ó ò.÷.: £esia Ukrainka na tle epoki Ñòåôàíà
Êîçàêà (1937 ð.í.), £esia Ukrainka i polska literatura romantyczna ïðîô.
ßêóáöa, Prometeizm £esi Ukrainki Ôëüîð³àíà Íºóâàæíîãî (19292009), Z obserwacji nad poetyk¹ £esi Ukrainki Çá³´íºâà Áàðàíüñêîãî (19252009), Uwagi
o jêzyku £esi Ukrainki Ìàðÿíà Þðêîâñêîãî (19292005). ßê ³íôîðìóº ïðîô.
Ñîáîëü, óñ³ çàçíà÷åí³ ïðàö³ ñïî÷àòêó áóëè âèãîëîøåí³ ó ôîðì³ äîïîâ³äåé íà
7 Î. Öàðèê, Áîãäàí Ëåïêèé ó ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîìó ñåðåäîâèù³ Êðàêîâà,
[â:] Òâîð÷³ñòü Áîãäàíà Ëåïêîãî â êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè ÕÕ ñòîë³òòÿ: Ìàòåð³àëè
Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ 125-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
ïèñüìåííèêà, çà ðåä. Ì.Ï. Òêà÷óêà, Òåðíîï³ëü 1998, ñ. 126.
8 Äèâ.: R. £u¿ny, Zarys dziejów literatury ukraiñskiej, Uniwersytet Jagielloñski CCXLVII
 Prace Historyczne z. 32: Ukraina. Teraniejszoæ i przesz³oæ, red. M. Kara, A. Podraza, Kraków 1970, c. 395; M. Jakóbiec, Literatura ukraiñska, w: Dzieje literatur europejskich 3, cz. 1,
red. W³. Floryan, Warszawa 1989, c. 538546 (öåé ôðà´ìåíò íàéá³ëüøèé çà îáñÿãîì
ó ïîð³âíÿíí³ ç äâîìà ³íøèìè, à òàêîæ ùåäðî îçäîáëåíèé ³êîíîãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè,
 ó ò.÷. ñâ³òëèíîþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà ôîòîêîï³ÿìè ¿¿ ðóêîïèñ³â, òèòóëüíî¿ ñòîð³íêè çá³ðêè Íà
êðèëàõ ï³ñåíü, ³ëþñòðàö³é òâîð³â ïèñüìåííèö³); B. Mucha, Literatura ukraiñska, [â:] idem, Zarys literatury ukraiñskiej i bia³oruskiej, Piotrków Trybunalski 2000, c. 121125.
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çàñ³äàíí³ Êîì³òåòó Ñëîâÿíîçíàâñòâà ÏÀÍ (Ïîëüñüêî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê),
ïðèñâÿ÷åíîìó þâ³ëåþ ïèñüìåííèö³9.
Ïîä³áíî ÿê ðåøòà ³íøèõ, ´ðóíòîâíà ðîçâ³äêà ïðîô. Êîçàêà â³äçíà÷àºòüñÿ êîíöåïòóàëüíèì ï³äõîäîì äî ïîðóøåíî¿ â í³é íàóêîâî¿ ïðîáëåìè.
Çãîäîì âîíà óâ³éøëà äî îêðåìîãî êíèæêîâîãî âèäàííÿ ïðàöü öüîãî
â³äîìîãî ó÷åíîãî10. Äàíå äîñë³äæåííÿ â îðãàí³÷íèé ñïîñ³á ïîºäíóº îçíàêè
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîãî îãëÿäó ïåâíî¿ åïîõè é ë³òåðàòóðíîãî ïîðòðåòó. Â÷åíèé ïåðåäóñ³ì õàðàêòåðèçóº íàéâàæëèâ³ø³ ðèñè ò³º¿ ÿñêðàâî¿,
àëå é ñêëàäíî¿ òà ñóïåðå÷ëèâî¿ äîáè ïîðóá³ææÿ Õ²ÕÕÕ ñò., ùî
íåðîçä³ëüíî ïîâÿçàíà ç æèòòÿì ³ òâîð÷³ñòþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè: w tysi¹cletnim
³añcuchu pimiennictwa ukraiñskiego ten okres by³ ogniwem najwa¿niejszym,
najbardziej intelektuaknie wa¿kim i twórczo prê¿nym, zdecydowanie nowatorskim i mia³o nawi¹zuj¹cym do nowych europejskich tradycji literackich i filozoficznych11.
Ë³òåðàòóðíî-õóäîæíº áàãàòñòâî åïîõè, à âîäíî÷àñ ³ ïîðîäæåí³ íåþ
ïðîòèð³÷÷ÿ âåëèêîþ ì³ðîþ çóìîâëþâàëèñÿ ðÿäîì ïðèíöèïîâèõ
ñâ³òîãëÿäíî-ìèñòåöüêèõ â³äì³ííîñòåé ó ïîãëÿäàõ ñòàðøîãî é ìîëîäøîãî
ïîêîë³ííÿ. Ïåðåäóñ³ì ó ðîçãëÿäóâàíèé ïåð³îä ïðîäîâæóþòü òâîðèòè òàê³
ìàéñòðè, ÿê Ïàíòåëåéìîí Êóë³ø, Ïàíàñ Ìèðíèé, ²âàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé,
Ôðàíêî òà ³í., êîòð³ ´åíåðàëüíî ñòâåðäæóâàëè òðàäèö³éí³ íàðîäíèöüê³
ö³ííîñò³. Ïàðàëåëüíî íà ë³òåðàòóðíó àðåíó ðàçîì ç Ëåñåþ Óêðà¿íêîþ
âèõîäèòü ïëåÿäà ìîëîäèõ ïèñüìåííèê³â  ó ò.÷. Âàñèëü Ñòåôàíèê,
Àãàòàíãåë Êðèìñüêèé, Ìèêîëà Âîðîíèé, Âàñèëü Ùóðàò, Ëåñü Ìàðòîâè÷
(ñèìâîë³÷íî, ùî âñ³ øåñòåðî  1871 ð.í.), à òàêîæ Ìèêîëà Êîöþáèíñüêèé,
Îëüãà Êîáèëÿíñüêà, ïîåòè Ìîëîäî¿ Ìóçè òà ³í., ÷èÿ òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü
ïîâÿçóâàëàñÿ ç øèðîêî ïîòðàêòîâàíèìè ìîäåðí³ñòè÷íèìè íàïðÿìàìè
ìèñòåöòâà  â³ä ñèìâîë³çìó òà íåîðîìàíòèçìó äî äåêàäàíñó.
Ðîçãëÿäàþ÷è òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèö³ ó ôåíîìåíîëîã³÷íîìó êîíòåêñò³
õóäîæí³õ ÿâèù ïîðóá³ææÿ Õ²ÕÕÕ ñò., ïðîô. Êîçàê ðîçâèâàº ³äå¿ ñâîãî
áåçïîñåðåäíüîãî ïîïåðåäíèêà ïðîô. Ëóæíîãî. Îñòàíí³é, çîêðåìà, ñëóøíî
íàãîëîøóâàâ, ùî â öþ äîáó ðåíåñàíñó ïîåç³¿, êîòðà ðîçâèâàëàñü òîä³ ï³ä
ãàñëàìè ìîäåðí³ñòè÷íîãî áóíòó [...], òâîð÷î¿ ñâîáîäè òà åêñïåðèìåíòàòîðñòâà, íàé³ñòîòí³øó ðîëü â³ä³ãðàëà ñàìå ë³òåðàòóðíà ñïàäùèíà Ëåñ³
9
10

Äèâ.: W. Sobol, op. cit., c. 81.
Äèâ.: S. Kozak, £esia Ukrainka na tle epoki, [â:] idem, Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myl spo³eczna: Studia i szkice, Warszawa 2006, c. 243267. Äàë³ ðîçâ³äêà öèòóºòüñÿ çà öèì
âèäàííÿì.
11 Ibidem, c. 246.
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Óêðà¿íêè, çàâäÿêè ÿê³é óêðà¿íñüêà ïîåç³ÿ âèéøëà ïîçà âóçüê³ íàö³îíàëüí³
ðàìêè é îñÿãíóëà çàãàëüíîºâðîïåéñüêèé âèì³ð12.
Ó ñâîþ ÷åðãó ïðîô. Êîçàê ï³äêðåñëþº, ùî Ëåñÿ Óêðà¿íêà íà òë³ ñó÷àñíî¿ ¿é åïîõè âèìàëüîâóºòüñÿ ÿê ïîñòàòü ñïðàâä³ ³íòå´ðàëüíà, êîòðà
â ³äåàëüíèõ åñòåòèêî-ô³ëîñîôñüêèõ ïðîïîðö³ÿõ çð³âíîâàæóº âñå òå íàéö³íí³øå, ùî âèð³çíÿëî òâîð÷³ñòü ÿê ïèñüìåííèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, òàê
³ ¿¿ ðîâåñíèê³â. Ïðè öüîìó, êëàñèô³êóþ÷è ïðèíàëåæí³ñòü ïîåòêè äî îäíîãî
ç íàéö³êàâ³øèõ ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ íàïðÿì³â äîáè, â÷åíèé àäåêâàòíî
îêðåñëþº éîãî ÿê íîâîðîìàíòè÷íèé, ïîñëóãîâóþ÷èñü òèì ì³ñòêèì ïîíÿòòÿì,
ùî ñâîãî ÷àñó âîíà ñàìà é çàïðîïîíóâàëà13. Àäæå ÿê àâòîðêà âèíÿòêîâî
êóëüòóðíà òà åðóäîâàíà (â³äãîì³í õàðàêòåðèñòèêè ïðîô. Ëåïêîãî), ïðî
ë³òåðàòóðó âèñëîâëþâàëàñü ãëèáîêî é ñóãîëîñíî ç äóõîì ñâîº¿ ñó÷àñíîñò³:
áóäó÷è ïðîòèâíèöåþ ïîñòàâè åñòåòè÷íîãî ãåðìåòèçìó, óñâ³äîìëþâàëà
âèñîêó ðîëü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü êðàñíîãî ïèñüìåíñòâà ùîäî ñóñï³ëüñòâà òà
³ñòîð³¿. À ðàçîì ç òèì íå ìàëà ñóìí³â³â, ùî â àêòóàëüí³é êóëüòóðíîïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿ ïåðìàíåíòíî é áåç ïî÷óòòÿ ì³ðè íàâÿçóâàíà
óêðà¿íñüêîþ òðàäèö³ºþ ìîäåëü ìó÷åíèöüêîãî ïàòð³îòèçìó âèðîäèëàñü
ó çðó÷íå âèïðàâäàííÿ í³ê÷åìíî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ áåçä³ÿëüíîñò³14.
Ó õîä³ îãëÿäó íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè
äîñë³äíèê íàãîëîøóº íà ïîòðåá³ ¿¿ ð³çíîàñïåêòíîãî êîìïëåêñíîãî âèâ÷åííÿ
 ÿê ôåíîìåíó ñâîãî ÷àñó, äåòåðì³íîâàíîãî ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèìè
÷èííèêàìè, à òàêîæ ÿê âåðøèííîãî ïðîÿâó íåïîâòîðíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà
îñîáèñòî¿ äîë³ ìàéñòðèí³ õóäîæíüîãî ñëîâà, äëÿ ÿêî¿ ïîåç³ÿ ñòàëà ôîðìîþ
³ñíóâàííÿ  òîãî ãëèáøîãî, äóõîâíîãî. Îäíàê â îñîáëèâèé ñïîñ³á â³í îáñòîþº
ïîòðåáó âðàõóâàííÿ åêçèñòåíö³éíîãî ÷èííèêà â êîíòåêñò³ âíóòð³øíüî¿
äðàìè ìèòöÿ ïîíåâîëåíîãî íàðîäó: tylko wtedy mo¿na w pe³ni zrozumieæ
twórczoæ £esi Ukrainki, kiedy zrozumie siê jej dramat egzystencjalny, dramat
artysty zmagaj¹cego siê z samym sob¹  z jednej strony, z drugiej za  dramat
zaanga¿owanego twórcy, dwigaj¹cego na swych barkach wielowiekowe brzemiê niewoli oraz szukaj¹cego dróg  i to jest bardzo znamienne  psychicznej
i politycznej rekonstrukcji narodu z jego urazów i z determinant dziejowych15.
12 Äèâ.: R. £u¿ny, Zarys dziejów literatury ukraiñskiej..., ñ. 395. Òóò ³ äàë³ ïåðåêëàä
³ ïåðåêàç ç ïîëüñüêî¿ ì³é  ². Á.
13 Çãîäîì äåÿê³ ìîäåðí³ñòè÷í³ àñïåêòè òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè íàãîëîñèëà À´íºøêà
Êîðí³ºíêî ïðè îêàç³¿ îáãîâîðåííÿ øèðøîãî êîëà ñïåö³àëüíèõ ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèõ ïðîáëåì,
 äèâ.: A. Kornijenko, Ukraiñski modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego,
Kraków 1998, c. 43, 44, 46, 70, 71, 103, 104.
14 Äèâ.: S. Kozak, £esia Ukrainka na tle epoki..., c. 251, 256.
15 Ibidem, c. 254255.
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Àâòîð ðîçâ³äêè âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿº ïðîáëåì³ òèïîëîã³¿ ìîäåðí³ñòñüêîãî ì³ôîëîã³çìó ÿê îäí³é ³ç êëþ÷îâèõ ó êîíòåêñò³ íîâî÷àñíî¿ òà
ñó÷àñíî¿ òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, îð³ºíòîâàíî¿ íà ³äåàëè ñåðåäçåìíîìîðñüêî¿ ãàðìîí³¿ òà êëàñè÷íî¿ êðàñè, êîòðà  ç îãëÿäó íà âèñîêó íàñè÷åí³ñòü á³áë³éíî-õðèñòèÿíñüêèìè é àíòè÷íî-ñòàðîæèòí³ìè ñþæåòàìè
³ ìîòèâàìè  ðåïðåçåíòóº â öüîìó ïëàí³ íàäçâè÷àéíî âäÿ÷íèé õóäîæí³é
ìàòåð³àë (íàïð., çíàìåíèòèé ïðîìåòå¿çì ³ áàãàòî ³í.). Ñâ³é àíàë³ç â³í áàçóº
íà àêòóàëüíèõ ó 70-ò³ ðð. ÕÕ ñò. ó ïîëüñüê³é ãóìàí³ñòèö³ òåîðåòè÷íèõ
äîñë³äæåííÿõ ó öàðèí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³ôó ³ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè,
çîêðåìà, â êîíòåêñò³ ïîëüñüêîãî ìîäåðí³çìó (ïðàö³ Þë³àíà Êðæèæàíîâñêîãî, Ñàìóåëÿ Ñàíäëºðà, Àíäðæåÿ Ìàêîâºöêîãî, Çè´ìóíòà Ëåìï³öêîãî,
Ìàð³¿ Ïîäðàçè-Êâÿòêîâñêî¿, Êàç³ìºðæà Âèêè òà ³í.). Ðîçâèâàº òàêîæ îäíó ³ç
çàñàäíè÷èõ òåç àêàä. Îëåêñàíäðà Á³ëåöüêîãî ùîäî îñîáëèâîãî ñòîñóíêó
Ëåñ³ Óêðà¿íêè äî ì³ôó, çàö³êàâëåííÿ ÿêèì ó íå¿ íå îáìåæóâàëîñÿ ñóòî
ìèñòåöüêîþ ñôåðîþ, àëå ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á â³äáèâàëî íåïîâòîðí³ñòü
¿¿ âëàñíîãî äóõîâíîãî äîñâ³äó.
Íà äóìêó ïðîô. Êîçàêà, ñïåöèô³êó òâîð÷î¿ óÿâè ïèñüìåííèö³ â ðÿä³
àñïåêò³â äåòåðì³íóþòü ðåë³êòè ìàã³÷íîãî (ì³ôîëîã³÷íîãî) ìèñëåííÿ, ùî
óìîæëèâëþº ¿é âçàºìíå ïîâÿçóâàííÿ â³ääàëåíèõ ó ÷àñ³ é ïðîñòîð³ òà
ðîçð³çíåíèõ ôàêò³â ³ ÿâèù íà çàñàä³ ìåòîí³ì³÷íî¿ ïîä³áíîñò³. Ñàìå öå
ó ñâîþ ÷åðãó çóìîâëþº ôåíîìåíîëîã³þ ìèñòåöüêîãî â³ääçåðêàëåííÿ
é ïîäàëüøîãî ³ñòîð³îñîôñüêîãî óçàãàëüíåííÿ ìèíóëèõ ³ ñó÷àñíèõ ïîä³é
óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî áóòòÿ çà ïîñåðåäíèöòâîì àâòîðèòåòíèõ
êóëüòóðíî-ì³ôîëîã³÷íèõ ïàðàäè´ì, ï³äíåñåííÿ ¿õ ëîêàëüíîãî çíà÷åííÿ äî
çàãàëüíîñâ³òîâîãî ìàñøòàáó òîùî.
Ç á³ãîì ÷àñó ëåñåçíàâ÷à ðîçâ³äêà ïðîô. Êîçàêà, áàãàòà çà çì³ñòîì
³ ïåðåêîíëèâà ùîäî íàóêîâî¿ àð´óìåíòàö³¿, íå âòðàòèëà ñâîº¿ àíàë³òè÷íîï³çíàâàëüíî¿ âàðòîñò³. ² íàâ³òü á³ëüøå  áóäó÷è êîíòåêñòóàë³çîâàíà ÿê XIV
ãëàâà êíèãè Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myl spo³eczna: Studia i szkice (Âàðøàâà 2006), êîòðà ÿâëÿº ñîáîþ ðîçáóäîâàíó àíàë³òè÷íó ïðàöþ
ç ïîãðàíè÷÷ÿ ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè ÿê òàêî¿ é øèðîêî ïîòðàêòîâàíî¿ êóëüòóðè,
ùî îõîïëþº øåðåã ïðîìîâèñòèõ âèáðàíèõ ôàêò³â â³ä ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
äî ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., âîíà, áåçïåðå÷íî, ³ñòîòíî óâèðàçíèëà ñâî¿ ïðîáëåìíîçì³ñòîâ³ ïàðàìåòðè.
Àíàëîã³÷íî ñêëàëàñÿ òàêîæ íàóêîâî-âèäàâíè÷à äîëÿ ëåñåçíàâ÷îãî
ðåôåðàòó ïðîô. Íºóâàæíîãî, ÿêèé ç ÷àñîì, ó ôîðì³ îêðåìîãî ´ðóíòîâíîãî
ðîçä³ëó, óâ³éøîâ äî â³äîìîãî ìîíîãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðî-

Äîñë³äæåííÿ òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè â Ïîëüù³: âèáðàí³ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿...

125

çíàâöÿ O poezji ukraiñskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko
(Áÿëèñòîê 1993). Ïîä³áíî ÿê ó êíèç³ Êîçàêà, ðîçä³ë, ïðèñâÿ÷åíèé á³ëüø
äåòàëüíîìó âèâ÷åííþ ðÿäó âåëüìè ³ñòîòíèõ àñïåêò³â òâîð÷îñò³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè, òóò òåæ ñòàíîâèòü íåâ³äºìíó ³íòå´ðàëüíó ÷àñòèíó çíà÷íîãî çà
îáñÿãîì ö³ë³ñíîãî íàóêîâîãî òåêñòó, êîòðèé ó äàíîìó ðàç³ ðåïðåçåíòóº
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíå äîñë³äæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïîåç³¿ íà ïðîòÿç³ ìàéæå
äâîõ ñòîë³òü ¿¿ ïîñòóïîâîãî ðîçâèòêó. Çàãàëîì âèäàííÿ òàêîãî òèïó, ÿê
êíèãè Êîçàêà é Íºóâàæíîãî, ç îãëÿäó íà ñâ³é àíàë³òè÷íî-ïîøóêîâèé
õàðàêòåð, â îðãàí³÷íèé ñïîñ³á äîïîâíþþòü, êîíêðåòèçóþòü òà çáàãà÷óþòü ò³
óñòàëåí³ çàãàëüíîâ³äîì³ ôàêòè é òî÷êè çîðó, ùî, ÿê ïðàâèëî, âèçíà÷àþòü
æàíðîâèé çì³ñò ò.çâ. ïîðòðåòíèõ íàðèñ³â, ÿê³ òðàäèö³éíî ì³ñòÿòüñÿ íà
ñòîð³íêàõ ³ñòîð³é ë³òåðàòóðè.
Íàóêîâà êîíöåïö³ÿ ðîçãëÿäóâàíîãî ðîçä³ëó êíèãè ïðîô. Íºóâàæíîãî
çàäåêëàðîâàíà â ñàìîìó éîãî òèòóë³, íàëåæíîþ ì³ðîþ óòî÷íåíîìó
ó ïîð³âíÿíí³ ç âåðñ³ºþ ðåôåðàòó: Od rodzimych róde³ ku europejskim. Prometeizm £esi Ukrainki16. Öåé òèòóëüíèé ïðîìåòå¿çì, íàðÿäó ç ïåðâíÿìè
ãåðî¿çìó é òðàã³çìó, ó ïðèíöèï³ îêðåñëþº îäèí ³ç íàéá³ëüø ðîçï³çíàâàëüíèõ êîíöåïò³â òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèö³ 17. Â³äòàê ïî÷àòêîâî ìîæå
ñêëàñòèñÿ àáñîëþòíî ïîìèëêîâå âðàæåííÿ, ùî ðåôëåêñ³¿ ïîëüñüêîãî
äîñë³äíèêà áóäå âèòðèìàíî â ð³÷èù³ îô³ö³éíî¿ ñîöðåàë³ñòè÷íî¿ ³äåîëîãåìè
ï³çíüîðàäÿíñüêî¿ äîáè, çã³äíî ÿê³é Ëåñþ Óêðà¿íêó áóëî êàíîí³çîâàíî
âëàñíå ÿê äî÷êó Ïðîìåòåÿ, à òàêîæ ñï³âà÷êó äîñâ³òí³õ âîãí³â òîùî,
 ïèñüìåííèöþ-ðåâîëþö³îíåðêó, ùî íà Îë³ìï³ óêðà¿íñüêî¿ ëåòåðàòóðíî¿
êëàñèêè çàéìàº ïî÷åñíå òðåòº ì³ñöå îäðàçó ï³ñëÿ Øåâ÷åíêà ³ Ôðàíêà.
Òèì ÷àñîì â³ðîã³äíå ìåòîäîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ äîñë³äæåííÿ ïðîô.
Íºóâàæíîãî ñòàíîâèòü òåçà Òîìàñà Êðàéëàéëà ùîäî ñàêðàëüíî-ì³ôîëîã÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ ïîåòà ÿê ïðîðîêà ñâîãî íàðîäó. Íà ñïðàâåäëèâó äóìêó
â÷åíîãî, ñàìå öÿ òåçà íàäçâè÷àéíî ñï³âçâó÷íà ïîãëÿäàì Ëåñ³ Óêðà¿íêè, òîä³
ÿê õóäîæíüî-ñâ³òîãëÿäí³ âèòîêè ¿¿ ïðîìåòå¿çìó â³í øóêàº â òèïîëîã³÷íî,
òåìàòè÷íî òà ïðîáëåìíî ñïîð³äíåíèõ òâîðàõ Åñõ³ëà (òðàãåä³ÿ Ïðîìåòåé
çàêóòèé, 444443 ðð. äî Ð.Õ.), Äæîíà Ì³ëüòîíà (åï³÷íà ïîåìà ó á³ëèõ
â³ðøàõ Âòðà÷åíèé ðàé, 1667, â ÿê³é íà ïèñüìåííèöþ âåëèêèé âïëèâ
ñïðàâèëà òèïîëîã³÷íî ïîä³áíà äî Ïðîìåòåÿ ïîñòàòü Ñàòàíè), Äæîðäæà
¥îðäîíà Áàéðîíà (â³ðø Ïðîìåòåé, 1816), Ïåðñ³ Á³ø³ Øåëë³ (ë³ðè÷íà äðàìà
16

F. Nieuwa¿ny, Od rodzimych róde³ ku europejskim. Prometeizm £esi Ukrainki, [â:] idem,
O poezji ukraiñskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko, Bia³ystok 1993, c. 4863.
17 Íà öå, ñåðåä ³í., âêàçóº Âëîäç³ìºðæ Â³ëü÷èíüñê³,  äèâ.: W. Wilczynski, Ukrainka £esia,
[â:] idem, Leksykon kultury ukraiñskiej, Kraków 2004, c. 238.
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Ïðîìåòåé çâ³ëüíåíèé, 1820), à òàêîæ ó ïîåì³ Øåâ÷åíêà Êàâêàç (1845)
é îïîâ³äàíí³ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà Ïðî çàçäð³ñíèõ áîã³â (1894)18.
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ïîåòè÷íèõ ³ äðàìàòè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêî¿
ïèñüìåííèö³ ïîëüñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü âèçíà÷àº ñïåöèô³êó ¿¿ ïðîìåòå¿çìó, ÿêèé ìàº ñïðàâä³ ïàðàäîêñàëüíèé õàðàêòåð. Àäæå íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî ñèìâîë³÷íî áàãàòîïëàíîâîìó îáðàçó ãðåöüêîãî òèòàíà âîíà áåçïîñåðåäíüî íå ïðèñâÿòèëà æîäíîãî á³ëüøîãî òâîðó, éîãî áóíò³âíè÷èìè
ðèñàìè é òèðàíîáîð÷èì äóõîì íàä³ëåíî áàãàòî ÿñêðàâèõ Ëåñèíèõ ãåðî¿â
³ ãåðî¿íü  îòèõ ñïðàâæí³õ íàùàäê³â Ïðîìåòåÿ. Äîñë³äíèê ï³äñóìîâóº:
Bohaterowie £esi Ukrainki s¹ jakby sum¹ postaw postaci antycznych, których
prototypem jest Prometeusz Ajschylosa, romantycznego rozumienia bohaterstwa
³¹cz¹cego vates [ïîåòà ïðîðîêà  I. Á.] Carlylea z lucyferyzmem Miltona
i Byrona oraz rewolucyjnej interpretacji postawy bojowników o prawa ludu [...]
W tych ludziach tli³ siê, przysypany popio³em niewoli narodowej i spo³ecznej, ogieñ Prometeusza. W imiê tych ludzi £esa Ukrainka [...] obala³a jedno
po drugim stare bo¿yszcza i apelowa³a, «by budowaæ now¹ wi¹tyniê». Powiêcaj¹c swoje ¿ycie i twórczoæ walce z «chaosem» ograniczonoci, codziennoci, konformizmu ¿yciowego, lêkliwoci swoich rodaków, £esa Ukrainka
ani na chwile nie traci³a wiary w «piêkno zmagania, chocia¿ bez nadziei»,
wiary w swoje prometejskie pos³annictwo i w drzemi¹c¹ moc swojego narodu19.
Äàëüøîãî îðè´³íàëüíîãî ðîçâèòêó ëåñåçíàâ÷³ ðîçâàæàííÿ ïðîô.
Íºóâàæíîãî çíàéøëè â ñòàòò³ Contra spem spero. Liryka intymna £esi
Ukrainki àâòîðñòâà â³äîìî¿ îëüøòèíñüêî¿ äîñë³äíèö³ ñõ³äíîñëîâÿíñüêî¿
ïîåç³¿ Åâè Í³êàäåì-Ìàë³íîâñêî¿ (19562012). Îáðàíèé ó÷åíîþ ï³äõ³ä,
ñêåðîâàíèé íà àíàë³ç ì³ôî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïîäðîáèöü, äîçâîëèâ ¿é, ì.³í.,
çàóâàæèòè íîâ³ àñïåêòè ïðîìåòå¿çìó ïèñüìåííèö³, ùî ñàìå ó ïñèõîá³îãðàô³÷íîìó êîíòåêñò³ óÿâíþþòü éîãî ôåíîìåíîëîã³þ â ïëàí³ íåðîçðèâíîãî
îðãàí³÷íîãî çâÿçêó ñóñï³ëüíîãî òà ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíîãî ÷èííèê³â:
Lesa Ukrainka  Prometeusz ukraiñskiego narodu  powtarza jakby jego los,
ale jest w swej walce i cierpieniu samotna. Mi³oæ do narodu, z którego siê
wywodzi³a po³¹czy³a siê w jej utworach z bardzo osobistym stosunkiem do
niego, a ból wywo³any jego niewol¹ zrówna³ siê i po³¹czy³ z bólem autorki, jaki
sprawi³ jej los, odbieraj¹c zdrowie i normalne ¿ycie. To prawdopodobnie zawa¿y³o na ostatecznym kszta³cie mitu w jej interpretacji. Prometeusz £esi Ukrainki
18
19

Äèâ.: F. Nieuwa¿ny, Od rodzimych róde³ ku europejskim..., ñ. 48, 5556.
Ibidem, c. 63.
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nie jest Tytanem, tylko cz³owiekiem, a jego ludzka s³aboæ przeradza siê w si³ê,
jak cierpienie w nadziejê20.
Òîé íåáàíàëüíèé àíàë³ç ïñèõî-ñèìâîë³÷íîãî ï³ä´ðóíòÿ Ëåñèíîãî
ïðîìåòå¿çìó, ùî éîãî äîêîíóº äîñë³äíèöÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ñòàº ï³äñòàâîþ
ðÿäó óçàãàëüíåíü ñâ³òîãëÿäíî-ô³ëîñîôñüêîãî õàðàêòåðó. Â³äòàê prometeizm, bêd¹cy zarówno przejawem buntu przeciw wy¿szym potêgom i normom
krêpuj¹cym wolnoæ, jak i powiêcenia siê dla idei, jest u £esi Ukrainki
w równej mierze filozofi¹ nadziei. Jest to niew¹tpliwie jej w³asne, podyktowane
przez w³asny los spojrzenie na to stanowisko etyczne. Mamy tu do czynienia nie
tyle z interpretacj¹ mitu, co z jego wzbogaceniem o ¿ywe ludzkie uczucia, gdy¿
Prometeusz £esi Ukrainki ma nie tylko krwawi¹c¹ w¹trobê, ale i serce21.
Îáºêòîì ñïåö³àëüíî¿ óâàãè ó ðîçâ³äö³ ïðîô. Í³êàäåì-Ìàë³íîâñêî¿, ÿê
âèïëèâàº ç ¿¿ òèòóëó, º ³íòèìíà ë³ðèêà ïîåòêè. Äîñë³äíèöÿ ïåðåäóñ³ì
çàóâàæóº ¿¿ õóäîæíþ åâîëþö³þ, ùî ïðîëÿãëà â³ä äåùî àáñòðàêòíèõ â³ðø³â
ðàííüîãî ïåð³îäó  äî âåðøèííèõ, ñïðàâä³ îðè´³íàëüíèõ ë³ðè÷íèõ ïîåç³é
÷àñ³â òâîð÷î¿ çð³ëîñò³. Íàñòóïíèì âåëüìè ³ñòîòíèì äîñë³äíèöüêèì ìîòèâîì
ñòàëà âäàëà ñïðîáà îêðåñëåííÿ ñï³ëüíîãî òèïîëîã³÷íîãî ïðîñòîðó ³íòèìíî¿
ë³ðèêè Ëåñ³ Óêðà¿íêè, çà ïðîìîâèñò³ êîîðäèíàòè ÿêîãî â êîíòåêñò³
ºâðîïåéñüêî¿ òðàäèö³¿ àâòîðêà ñòàòò³ îáðàëà äâ³ ³íø³ æèòòºòâîð÷îñò³
 âèðàçíî â³ääàëåíî¿ â ³ñòîðè÷íîìó ÷àñ³ íàï³âëå´åíäàðíî¿ Ñàôî (ðóá³æ
VIIVI ñò. äî Ð.Õ.), à òàêîæ ìîëîäøî¿ Ëåñèíî¿ ñó÷àñíèö³, âèäàòíî¿
ïîëüñüêî¿ ïîåòêè Ìàð³¿ Ïàâë³êîâñêî¿-ßñíîæåâñêî¿ (18911945).
Êîíöåïòóàëüíà â³ç³ÿ ïðîô. Í³êàäåì-Ìàë³íîâñêî¿ ´ðóíòóºòüñÿ íà
ïñèõîä³àëåêòèö³ íàä³¿-â-áåçíàä³¿, ùî âèñòóïàº ñâîºð³äíèì ñï³ëüíèì
çíàìåííèêîì ñèìâîë³êî-åêçèñòåíö³éíîãî êðåäî òðüîõ íåñàìîâèòèõ æ³íîêìèòö³â: Pegaz w sposób przedziwny po³¹czy³ losy tych trzech kobiet, chocia¿
ka¿da z nich w inny sposób upija³a siê wod¹ z Hippokrene. W ¿yciu ka¿dej
z nich los niedope³niony i przedwczesna mieræ ³¹cz¹ siê w motyw «nadziei
i rozpaczy». W poezji ka¿dej z nich czystoæ uczuæ, szczeroæ wypowiedzi
i bezpretensjonalnoæ stylu niezale¿nie od wybranej tematyki (Safo  mi³oæ,
£esia Ukrainka  polityka i mi³oæ, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska  mi³oæ
i polityka), daj¹ w efekcie nie zwyk³e utwory poetyckie, lecz okruchy dusz
poetek, przedstawicielek trzech ró¿nych wiatów22.

20 E. Nikadem-Malinowska, Contra spem spero. Liryka intymna £esi Ukrainki, [â:] W krêgu kultury ukraiñskiej, red. W. Pi³at, Olsztyn 1995, c. 92.
21 Ibidem.
22 Ibidem, c. 9394.

128

Irena Betko

Âåëüìè ö³ííèì íàäáàííÿì ïîëüñüêîãî ëåñåçíàâñòâà ñòàëà íà ïî÷àòêó
90-õ ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ñòàòòÿ ïðîô. Ëóæíîãî wiat sacrum chrzecijañskiego na drodze twórczej £esi Ukrainki23. ¯¿ áóëî íàïèñàíî â çàãàëüíîìó
ïðîáëåìíî-ìåòîäîëîã³÷íîìó ð³÷èù³ ãóìàí³òàðíèõ äîñë³äæåíü Êàòîëèöüêîãî óí³â³íñèòåòó â Ëþáë³í³, ÿê³ ³íòåíñèâíî ïðîâàäèëèñü òàì ç ê³íöÿ 70-õ
ðð. äî ê³íöÿ ÕÕ ñò., îõîïëþþ÷è âèâ÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîÿâ³â ñàêðàëüíîðåë³ã³éíî¿ ôåíîìåíîëîã³¿ ñïî÷àòêó íà ïîëüñüêîìó, à çãîäîì òàêîæ
³ ñõ³äíîñëîâÿíñüêîìó ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüîìó ´ðóíò³.
Ñâîº äîñë³äæåííÿ ïðîô. Ëóæíè áóäóº íà íàóêîâî â³ðîã³äí³é òåç³, ùî
õî÷à Ëåñþ Óêðà¿íêó é íå ìîæíà íàçâàòè ðåë³ã³éíîþ ïèñüìåííèöåþ
â ïîâíîìó ³ äîñë³âíîìó çíà÷åíí³ öüîãî ïîíÿòòÿ, îäíàê ñôåðà õðèñòèÿíñüêîãî sacrum ó ¿¿ òâîð÷îñò³ çàéìàº âàæëèâå ì³ñöå, ³íîä³ îñîáëèâî
³ñòîòíå, à íàâ³òü äîì³íóþ÷å24. Ç öèõ ïîçèö³é ó÷åíèé ðîçãëÿäàº ïðàêòè÷íî
ö³ëèé êîðïóñ Ëåñèíèõ òâîð³â ñàêðàëüíî-õðèñòèÿíñüêî¿ òà á³áë³éíî¿
òåìàòèêè, ó ò.÷.: äâà ðàíí³õ îïîâ³äàííÿ, íàïèñàíèõ ç ïîçèö³é êðèòè÷íîãî
ðåàë³çìó (Câÿòèé âå÷³ð, Ìîìåíò); ë³ðè÷í³ é ë³ðî-åï³÷í³ ïîåç³¿ òà
äðàìàòè÷í³ ïîåìè, â ÿêèõ îñìèñëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî ñòàðî- é íîâîçàâ³òí³
ñþæåòè ³ ìîòèâè (ªâðåéñüê³ ìåëîä³¿, Ñàóë (Ìîíîëîã), Äî÷êà ²ºôàÿ,
Âàâ³ëîíñüêèé ïîëîí, Íà ðó¿íàõ, Æåðòâà, Çàâæäè òåðíîâèé â³íåöü...,
Îäåðæèìà, Íà ïîë³ êðîâ³, Éîãàííà æ³íêà Õóñîâà òà ³í.); íàðåøò³,
äðàìàòè÷í³ òâîðè, ùî àïåëþþòü äî ³ñòîðè÷íî¿ äîáè ðàííüîãî õðèñòèÿíñòâà
(Â êàòàêîìáàõ, Ðóô³í ³ Ïð³ñö³ëëà, Àäâîêàò Ìàðò³àí).
Ïîä³áíà ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íà êëàñèô³êàö³ÿ âèäàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî
ïðîäóìàíîþ òà àð´óìåíòîâàíîþ. Ïðè îêàç³¿ äîñë³äíèê òàêîæ ïóíêòèðíî
îêðåñëþº ïîëüñüêèé òèïîëîã³÷íèé êîíòåêñò äðàìàòè÷íèõ òâîð³â Ëåñ³
Óêðà¿íêè íà ºâàíãåëüñüê³ é ðàííüîõðèñòèÿíñüê³ ìîòèâè, äî ÿêîãî çàëó÷àº
äðàìó Êàðîëÿ Ãóáåðòà Ðîñòâîðîâñêîãî Judasz z Kariothu òà ³ñòîðè÷íèé
ðîìàí Ãåíðèêà Ñºíêºâ³÷à Quo vadis?
Ó âèñíîâêàõ ïðîô. Ëóæíè ï³äêðåñëþº, ùî çàö³êàâëåííÿ ïèñüìåííèö³
á³áë³éíî-ðåë³ã³éíîþ ïðîáëåìàòèêîþ òà ñèìâîë³êîþ í³ÿê íå îáìåæóºòüñÿ
ñóòî êîíñï³ðàö³éíèìè, ÷è òî ïàê ïîë³òè÷íèìè ïîòðåáàìè ñÿãàííÿ ïî çàñîáè
åçîï³âñüêî¿ ìîâè, àëå ïåðåäáà÷àº ãëèáîêå õóäîæíº îñìèñëåííÿ ð³çíîìàí³òíî¿ ñâ³òîãëÿäíî¿ òåìàòèêè. ²íòåëåêòóàëüíî, òâîð÷î òà åìîö³éíî Ëåñÿ
Óêðà¿íêà áóëà â³äêðèòà ïðàêòè÷íî íà âåñü ÷àñî-ïðîñòîðîâèé îáøàð ñâ³òîâî¿
êóëüòóðè (ñòàðîäàâí³é ªãèïåò ³ Áëèçüêèé Ñõ³ä, àíòè÷í³ Ãðåö³ÿ ³ Ðèì,
23 Äèâ.: R. £u¿ny, wiat sacrum chrzecijañskiego na drodze twórczej £esi Ukrainki, Zeszyty Naukowe KUL, R. 34, Lublin 1991 (1994), ¹ 12, ñ. 89106.
24 Ibidem, c. 92.
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ºâðîïåéñüêà ³ñòîð³ÿ íîâèõ ³ íîâ³òí³õ ÷àñ³â òîùî). Àëå najczêciej i w sposób najbardziej dla w³asnego warsztatu poetycko-dramatopisarskiego korzystny,
artystycznie p³odny [...] interesowa³a siê «histori¹ wiêt¹» ludzkoci, utrwalon¹
na kartach «ksiêgi ksi¹g», w jej obu czêciach, staro- i nowotestamentowej,
a tak¿e w jej swoistym przed³u¿eniu pisanym przez pierwsze wieki ery chrzecijañskiej; [...] biblijne sacrum oraz religijny chrzecijañski ethos mia³y w niej
swoj¹ wiern¹, wnikliw¹, a przy tym równoczenie dociekliw¹ i krytyczn¹ wielce
czytelniczkê-komentatorkê. [...] by³a to  podobnie jak dwaj inni wielcy z najwiêkszych ukraiñscy pisarze, Szewczenko i Franko  poetka w sprawy wiary,
religii, chrzecijañskiej kultury szczególnie zaanga¿owana25.
Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðîê³â (20062011) ïîëüñüêå ëåñåçíàâñòâî
çáàãàòèëîñÿ, ñåðåä ³í., öèêëîì ñòàòåé ä-ð ªóëÿë³¿ Ïàïë³, ïðèñâÿ÷åíèõ
âèâ÷åííþ ïðîáëåìàòèêè, ïîåòèêè ³ ðèòìîìåëîäèêè ðÿäó âèáðàíèõ òâîð³â
ïèñüìåííèö³26, à òàêîæ ðîáîòàìè ìîëîäèõ äîñë³äíèöü ä-ð Ìàðòè Ðåäè27
é ì´ð. À´àòè Êîðèöüêî¿28 (Ðîøêºâ³÷). Íàðåøò³, çÿâèëîñÿ ñîë³äíå ìîíîãðàô³÷íå
äîñë³äæåííÿ ä-ð Ñèëüâ³¿ Âóéòîâ³÷ Dramatopisarstwo £esi Ukrainki. Horyzont
aksjologiczny refleksji kulturowych (Âðîöëàâ 2008), â îñíîâó ÿêîãî ëÿãëà
äîêòîðñüêà äèñåðòàö³ÿ ö³º¿ àâòîðêè29. Íà ï³äñòàâ³ ðåòåëüíîãî àíàë³çó
ñïðàâä³ íåâè÷åðïíîãî áóòòºâîãî çì³ñòó ³ äîñêîíàëî¿ ïîåòè÷íî¿ ôîðìè
Ëåñèíèõ äðàìàòè÷íèõ òâîð³â äîñë³äíèöÿ ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü, ùî
åñòåòèêî-ô³ëîñîôñüêèìè äîì³íàíòàìè õóäîæíüîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ
ïèñüìåííèö³ âèñòóïàþòü òàê³ íåìèíóù³ âàðòîñò³ ºâðîïåéñüêî¿ ãóìàí³ñòè25
26

Ibidem, c. 104, 105.
Äèâ.: E. Papla, Samotnoæ indywidualistki. £esi Ukrainki dramat pasyjny Opêtana,
Musica Antiqua Europae Orientalis XIV, vol. 2: Acta Slavica, Bydgoszcz 2006, c. 209218;
eadem, Poetka i pieñ. Muzyka w ¿yciu i twórczoci £esi Ukrainki, [â:] eadem, Poeci wobec muzyki. Fiodor Tiutczew  £esia Ukrainka  Anna Achmatowa  Marina Cwietajewa  Bohdan Ihor
Antonycz, Kraków 2014, c. 6596 (äèâ. òàêîæ ïåðøó ïóáë³êàö³þ öüîãî äîñë³äæåííÿ â: wiat³o
w dolinie. Prace ofiarowane prof. Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. £awski, D. Zawadzka, Bia³ystok 2007, c. 407418); eadem, Antybizantynizm poezji £esi Ukrainki, [â:] Atheny.
Rzym. Bizancjum. Mity ródziemnomorza w kulturze XIX i XX w., red. J. £awski i K. Korotkich,
Bia³ystok 2008, c. 585599; eadem, Z obserwacji nad muzycznoci¹ liryki £esi Ukrainki,
[â:] Dialog sztuk w kulturze S³owian Wschodnich, t. 2, red. J. Kapucik, Kraków 2008, c. 240245.
27 Äèâ.: M. Reda, Kamienny gospodarz £esi Ukrainki w kontekcie don¿uanerii europejskiej, [â:] Wielkie tematy kultury w literaturach s³owiañskich 7, cz. 2, red. M. Bukwa³t, T. Klimowicz, M. Macio³ek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, Wroc³aw 2007, c. 267274.
28 Äèâ.: A. Korycka, Fakty i mity w ¿yciu i twórczoci dramatopisarki doby modernizmu £esi
Ukrainki, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 21: Kobiety w literaturze S³owian Wschodnich, red. H. Mazurek i B. Pawletko, Katowice 2011, c. 4552.
29 Äèâ.: S. Wójtowicz, Dramatopisarstwo £esi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych, Wroc³aw 2008, ññ. 208. Âèñîêó îö³íêó äàí³é ìîíîãðàô³¿, ñåðåä ³í., äàº ïðîô.
Ñîáîëü, íàãîëîøóþ÷è, ùî öå niezwykle wartociowa praca, powiêcona jednemu z najtrudniejszych aspektów twórczoci £esi Ukrainki, czyli jej dramaturgii,  äèâ.: W. Sobol, op. cit., ñ. 91.
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÷íî¿ êóëüòóðè, ÿê äîáðî, ïðàâäà ³ êðàñà, êîæí³é ç ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíî îñ³áíèé
ðîçáóäîâàíèé ðîçä³ë ìîíîãðàô³¿. Óñ³ çãàäàí³ ïðàö³ äåìîíñòðóþòü ´ðóíòîâíó
îá³çíàí³ñòü àâòîðîê ó ìàòåð³àë³ òà îáºêòèâí³ñòü ¿õ íàóêîâî¿ ìåòîäîëîã³¿,
àëå â äàíîìó ðàç³ íåìà, íà æàëü, ìîæëèâîñò³ íàëåæíîãî ïîâíîìàñøòàáíîãî
ðîçãëÿäó öèõ íàéàêòóàëüí³øèõ ëåñåçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü.
Ç ïåðñïåêòèâè äðóãîãî äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ² ñò. ö³ëêîì î÷åâèäíèì âèäàºòüñÿ
òå, ùî åï³ñòåìîëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³ äîñë³äæåííÿ ïîëüñüêèìè óêðà¿í³ñòàìè òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ÿê îäíî¿ ç ÷îëîâèõ ïîñòàòåé íàö³îíàëüíî¿
ë³òåðàòóðè ³ êóëüòóðè çóìîâëåí³ ðÿäîì îáºêòèâíèõ ôàêòîð³â: ïîçèòèâíèìè
àñïåêòàìè äîáðîñóñ³äñüêèõ âçàºìèí äâîõ ñëîâÿíñüêèõ íàðîä³â, ïåâíîþ
ïîä³áí³ñòþ ¿õ ³ñòîð³¿, ìåíòàë³òåòó, ìîâè òà êóëüòóðè. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî
ë³ðè÷íà ³ äðàìàòè÷íà ïîåç³ÿ ïèñüìåííèö³, ãëèáîêà çà çì³ñòîì ³ âèøóêàíà çà
ôîðìîþ, ïðèíöèïîâî îð³ºíòîâàíà íà çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³, íå ïðîñòî
ñëóæèòü áàãàòèì ³ âäÿ÷íèì ìàòåð³àëîì äëÿ íàóêîâèõ ïîøóê³â, àíàë³òè÷íèõ
ðåôëåêñ³é ÷è ñèíòåçóþ÷èõ óçàãàëüíåíü òîùî. Íà ï³äñòàâ³ ðîçãëÿíóòèõ
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ïðàöü ìîæíà áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ñòâåðäèòè, ùî äëÿ
ïîëüñüêî¿ ãóìàí³òàðíî¿ åë³òè íàøèõ ÷àñ³â Ëåñÿ Óêðà¿íêà º âî³ñòèíó ñâîºþ
àâòîðêîþ  åìîö³éíî ³íñï³ðóþ÷îþ, ³íòåëåêòóàëüíî ³íòðè´óþ÷îþ, òâîð÷î
ïðîâîêóþ÷îþ äî â³äêðèòòÿ íåñàìîâèòèõ òàºìíèöü õóäîæíüîãî ñëîâà.
Â³äòàê âèñîêî îäóõîâëåíà îñîáèñò³ñòü ö³º¿ ºäèíî¿ ó ñâîºìó ðîä³ óêðà¿íñüêî¿
ïèñüìåííèö³, à ïåðåäóñ³ì ¿¿ ãëèáîêî ñó´åñòèâíà ìèñòåöüêà òâîð÷³ñòü, ùî
ðîçêðèâàº ñïðàâä³ íåâè÷åðïí³ ìîæëèâîñò³ íàóêîâèõ ³íòåðïðåòàö³é, ³ùå íå
ðàç ñòàíå ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíèõ ëåñåçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü  ³ â Ïîëüù³,
é ó ñåáå íà áàòüê³âùèí³, àëå òàêîæ ³ íà ö³ëîìó ñâ³ò³.
Streszczenie
Badania nad twórczoci¹ £esi Ukrainki w Polsce: wybrane zagadnienia
(W 100. rocznicê mierci pisarki)
1 sierpnia 2013 r. mija setna rocznica mierci £esi Ukrainki (18711913), wybitnej ukraiñskiej poetki i dramatopisarki, której twórczoæ od ponad 120 lat jest wnikliwie badana w Polsce.
Fragmenty przedstawiaj¹ce sylwetkê pisarki w sposób integralny znajduj¹ siê we wszystkich polskojêzycznych Historiach literatury ukraiñskiej, które powsta³y w okresie od lat 30. XX i do
pocz¹tku XXI wieku (np. autorstwa Bohdana £epkiego, Ryszarda £u¿nego, Mariana Jakóbca,
Bogus³awa Muchy). W drugiej po³owie XX i na pocz¹tku XXI wieku analizy poszczególnych
aspektów spucizny literackiej £esi Ukrainki dokonali Florian Nieuwa¿ny, Stefan Kozak, Ewa
Nikadem-Malinowska, Eulalia Papla, Sylwia Wójtowicz, Marta Reda, Agata Korycka i in.
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Summary
Researches of Lesia Ukrainkas literary works in Polish: chosen problems
(In 100-th anniversary of writers death)
100-th anniversary of Lesia Ukrainkas death (18711913), which is the great Ukrainian
poet, writer and author of poetical drams, was celebrated on 1 August 2013. Her literary works are
the objects of research in Polish during more than 120 years. Lesia Ukrainka is reprezented in
polish histories of Ukrainian literature, which were written by Bohdan £epki, Ryszard £u¿ny,
Marian Jakóbiec, Bogus³aw Mucha, from 1930 to 2000. Florian Nieuwa¿ny, Stefan Kozak, Ewa
Nikadem-Malinowska, Eulalia Papla, Sylwia Wójtowicz, Marta Reda, Agata Korycka and other
had analyzed the chosen aspects of Lesia Ukrainkas literary works on the second half of XX and
on the beginning of XXI century.
Key words: anniversary of Lesia Ukrainkas death, research of Lesia Ukrainkas literary works
in Polish.
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Królewska duma z wielkiej niepomylnoci1.
Dowiadczenie emigracji w poetyckiej perspektywie
Lwa Gomolickiego
Rosyjskojêzyczna twórczoæ poetycka Lwa Gomolickiego (19031988) zamyka siê w latach 19181938. Z³o¿y³o siê na ni¹ przede wszystkim dziewiêæ
niewielkich pod wzglêdem objêtoci tomików, parê cykli i kilkanacie refleksyjnych poemacików, jak nazbyt chyba samokrytycznie pisa³ po latach sam
poeta2. Dorobek ten nie cieszy siê wiêkszym zainteresowaniem polskich i rosyjskich badaczy, zw³aszcza jeli porównaæ kilka zaledwie artyku³ów3 na ten temat
ze znacznie d³u¿sz¹ list¹ opracowañ krytycznych oraz naukowych dotycz¹cych
jego powojennej i pisanej w jêzyku polskim prozy4. Abstrahuj¹c od przyczyn tej
1 Ë. Ãîìîëèöêèé, Ýìèãðàíòñêàÿ ïîýìà, [online] <www.mochola.org/rossica/gomolicki/emigrant.html> (dostêp: 22.01.2013), t³um. cytatu  J.B.
2 L. Gomolicki, Horoskop, PIW Warszawa 1981, s. 77. Cytaty z tego wydania oznaczam
w tekcie liter¹ H i numerem odpowiedniej strony.
3 O poezji Gomolickiego w Polsce pisa³ przede wszystkim Wiktor Skrunda: Rosyjski uchodca
na polskim bruku. O poemacie Lwa Gomolickiego Warszawa (1934), Studia Rossica X, Warszawa 2000, s. 89125; idem, Echa gniewnych jambów w poemacie Lwa Gomolickiego Warszawa (1934), Studia Rossica XI, Warszawa 2000, s. 187197; idem, Zamys³ poematu Lwa
Gomolickiego Warszawa w wietle inwektyw Karola Radka i nauk mnicha Ewagriusza, Studia
Rossica XII, Warszawa 2001, s. 215228. Zob. tak¿e bardziej ogólny artyku³ Janiny KulczyckiejSaloni, Przedwojenne i powojenne pisarstwo Leona Gomolickiego, Przegl¹d Humanistyczny
1995, nr 4, s. 4757. W ostatnim czasie ukaza³y siê tak¿e artyku³y: J. Brzykcy, Lew Gomolicki:
twórca pogranicza, „Slavia Orientalis” 2014, nr 3, s. 367–379; eadem, „Bóg by³ moj¹ pierwsz¹
mi³oci¹ . Sacrum w poezji Lwa Gomolickiego (tom Oddech,1932), Musica Antiqua Europae
Orientalis. Acta Slavica XVII: Sacrum wiata wschodniego i zachodniego w kulturze S³owiañszczyzny, pod red. C. Nelkowskiego, Bydgoszcz 2014, s. 413–430. W Rosji o Gomolickim pisa³y:
Ò. Ï. Àãàïêèíà, Î. Â. Öûáåíêî, Ìàòåðèàëû ê áèîãðàôèè Ëåîíà (Ëüâà) Ãîìîëèöêîãî, [w:]
Studia Polonorossica: Ê 80-ëåòèþ Åëåíû Çàõàðîâíû Öûáåíêî. Ñáîðíèê ñòàòåé, îòâ. ðåä.
Â. À. Õîðåâ, Èçä-âî ÌÃÓ Ìîñêâà 2003, s. 468479.
4 Zob. bibliografiê podmiotowo-przedmiotow¹ powiêcon¹ Gomolickiemu w: J. Rzymowski,
Erynie historii i cz³owieka. O pisarstwie Leona Gomolickiego, Wyd. £ódzkie, £ód 1973, s. 242252.
Nie objê³a ona piêtnastu ostatnich lat twórczoci pisarza. Zob. tak¿e: Leon Gomolicki (19031988).
Zestaw bibliograficzny, oprac. B. Krakowiak, Pracownia Reprograficzna WiMBP im. J. Pi³sudskiego,
£ód 1993; S³ownik wspó³czesnych pisarzy polskich, t. I: A-I, PWN, Warszawa 1963, s. 576578.
Por.: J. Rzymowski, Leon Gomolicki  sylwetka prozaika, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego 1972, z. 90.
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dysproporcji, warto podkreliæ, ¿e poezja Gomolickiego, usuniêta w cieñ przez
póniejsze powieci pisarza5 i dzi w Polsce nieco zapomniana, za w Rosji do
niedawna prawie w ogóle nieznana6, zas³uguje na wnikliw¹ i rzeteln¹ analizê.
Powodów jest kilka: z perspektywy rosyjskiej jest to bezsprzeczna wartoæ wierszy Gomolickiego dla wci¹¿ jeszcze odkrywanej literatury emigracyjnej7, z perspektywy polskiej za jest to ich znaczenie dla jego prozy. To w³anie w poetyckich strofach z lat trzydziestych znajduje siê ród³o wizji, które patronuj¹
jego niespokojnym, powieciowym wiatom, powo³anym do ¿ycia po dowiadczeniach wojny8. Sam poeta we w³asnej twórczoci poetyckiej widzia³  znów
nazbyt surowo j¹ oceniaj¹c  zapowied [...] powo³ania ¿yciowego, [...] szkic
tego, czym wreszcie mog³em przemówiæ do ludzi (H 70).
Jednym z wa¿niejszych tematów, jakie Gomolicki podejmowa³ w swoich
wierszach, by³a emigracja i determinowane przez ni¹ postawy ¿yciowe. Temat
ten wyrasta³, jak wiadomo, z osobistych dowiadczeñ poety, który  jak miliony
jego rodaków  po przewrocie bolszewickim w 1920 r. znalaz³ siê poza granicami Rosji, na pocz¹tku lat trzydziestych minionego stulecia przeniós³ siê do Warszawy i w szybkim czasie zosta³, za spraw¹ kolejnych zbiorów poezji i dzia³alnoci krytycznoliterackiej, uznany za jednego z g³ównych przedstawicieli
rosyjskiej diaspory w Polsce9.
5 Jeszcze na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych XX wieku R. Matuszewski pisa³: poetyckie próby [...]
Leona Gomolickiego pozostan¹ z pewnoci¹ intymnym marginesem dzia³alnoci znanego rusycysty
(Rocznik Literacki 1957, Warszawa 1962, s. 48, cyt. za: J. Rzymowski, Erynie historii, s. 161).
6 W 2011 roku wydano w Rosji trzytomow¹ edycjê obejmuj¹c¹ rosyjski okres twórczoci Gomolickiego i uzupe³nion¹ o obszern¹ monografiê: Ë. Áåëîøåâñêàÿ, Ï. Ìèöíåð, Ë. Ôëåéøìàí, Ëåâ Ãîìîëèöêèé è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ æèçíü â ìåæâîåííîé Ïîëüøå (Lew Gomolicki
i rosyjskie ¿ycie literackie w miêdzywojennej Polsce). Zob.: Ë. Í. Ãîìîëèöêèé, Ñî÷èíåíèÿ ðóññêîãî ïåðèîäà, t. IIII, Âîäîëåé Ìîñêâà 2011. Zob. polsk¹ wersjê tej¿e monografii: P. Mitzner,
L. Fleishman, Metamorfozy Lwa (Leona) Gomolickiego, t³um. R. Szczêsny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 2015.
7 W 1964 roku badacz rosyjski konstatowa³: Jego wiersze i poematy zajmuj¹ widoczne miejsce
w rosyjskiej poezji lat dwudziestych-trzydziestych naszego stulecia (Â. Ýïøòåéí, Ïðîçà Ëåîíà
Ãîìîëèöêîãî, Ðóññêèé ãîëîñ 1964, nr 56, s. 5, cyt. za: J. Rzymowski, Erynie historii, s. 47).
8 J. Rzymowski, Erynie historii, s. 4748. Por.: Îñíîâíûå ìîòèâû ïîëüñêîãî ðîìàííîãî
òâîð÷åñòâà Ãîìîëèöêîãî  ìîòèâû áåãñòâà, ïîòîïà, êàòàñòðîôèçìà, âèíû çà òî, ÷òî âûæèë,
êîãäà ìèëëèîíû ïîãèáëè, ïðèçûâû ê ïðèìèðåíèþ, ê ñîõðàíåíèþ òîíêîãî ñëîÿ êóëüòóðû,
êîòîðûé òàê ëåãêî ðàçðóøèòü, óòâåðæäåíèå íåïîâòîðèìîñòè ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè,  âñå ýòè
ìîòèâû èìåþò ñâîèì èñòîêîì ðóññêîå ïîýòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî Ëüâà Íèêîëàåâè÷à
Ãîìîëèöêîãî (Ò. Ï. Àãàïêèíà, Î. Â. Öûáåíêî, Ìàòåðèàëû ê áèîãðàôèè , s. 472473).
9 Wed³ug Sergiusza Ku³akowskiego, autora przedwojennej monografii powiêconej literaturze
rosyjskiej lat 18841934, Gomolicki zajmowa³ wybitne miejsce w skromnym ruchu literackim
wród emigracji rosyjskiej w Polsce (S. Ku³akowski, Piêædziesi¹t lat literatury rosyjskiej. 18841934,
Ksiêgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1939, s. 360). Józef Czechowicz zalicza³ poetê do grona
gwiazd pierwszej wielkoci, obok Dowida Knuta i W³adimira Lawiñskiego (J. Czechowicz,
Muza wygnañców, Pion 1939, nr 3).
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Losy Gomolickiego po 1920 r. odbiegaj¹ jednak od typowej wygnañczej
biografii, z takimi jej niejako obowi¹zkowymi elementami, jak ucieczka czy
wygnanie z ojczyzny, obcoæ jêzykowa i kulturowa, izolacja od rodzimego rodowiska. Ju¿ okolicznoci, w jakich poeta znalaz³ siê na obczynie oraz niewielki wp³yw tego faktu na jego codzienne ¿ycie, nie przystaj¹ do rozpowszechnionego pojmowania emigracji jako katastrofy, która wywo³uje wstrz¹s w uk³adzie
ról ¿yciowych. Gomolicki, mieszkaj¹cy wówczas na Wo³yniu, zosta³ emigrantem w wyniku wytyczenia granicy pañstwowej miêdzy Rosj¹ i Polsk¹, przy
czym wydarzenie to nie naruszy³o dotychczasowego trybu jego ¿ycia, nie zmusi³o do przerwania nauki w gimnazjum w Ostrogu czy do przeprowadzki. Znacznie wiêksz¹ rangê mia³ wyjazd do Warszawy w 1931 r., aczkolwiek on równie¿
nie by³ spowodowany wzglêdami politycznymi, lecz ekonomicznymi (poszukiwaniem pracy), po czêci wynika³ tak¿e z aspiracji kulturalnych pocz¹tkuj¹cego
poety, potrzeby wyrwania siê z dalekiej prowincji, która nie sprzyja³a rozwojowi
twórczemu.
W Warszawie Gomolicki boryka³ siê, co prawda, z takimi trudnociami, jak
brak pieniêdzy i sta³ego miejsca zamieszkania, koniecznoæ ³¹czenia pasji literackich i graficznych z zarabianiem na utrzymanie, roz³¹ka z rodzicami, nie
bêdzie jednak przesad¹ stwierdzenie, ¿e jego pobyt w stolicy Polski przebiega³
daleko mniej dramatycznie, ni¿ to mia³o miejsce w przypadku wielu innych
przedstawicieli pierwszej fali rosyjskiej emigracji. Trudy wygnania ³agodzi³a
wyniesiona z domu oraz z gimnazjum znajomoæ jêzyka i kultury polskiej. Stosunkowo ³agodn¹ formê przybiera³a tak¿e zwi¹zana z emigracj¹ eksterytorialnoæ, rozumiana jako pozostawanie poza rodzim¹ sfer¹ i kultur¹10. W przypadku
Gomolickiego mia³a ona charakter wzglêdny, poniewa¿ polska kultura by³a
przez poetê odbierana jako inna, ale nie obca. Gomolicki unikn¹³ zawiadczanego przez wielu innych rosyjskich emigrantów pierwszej fali syndromu szklanej szyby11, niewidzialnej, ale szczelnej granicy oddzielaj¹cej uchodców od
10 I. A. Ndiaye, Hipertrofia têsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich
pierwszej fali, Wyd. UWM, Olsztyn 2008, s. 113118.
11 Por.: Ogl¹daj¹c siê na tamte lata swobodnego ¿ycia za granic¹, widzê siebie i tysi¹ce
innych Rosjan prowadz¹cych trochê dziwne, ale i nie pozbawione uroków ¿ycie w materialnej
nêdzy i psychicznym b³ogostanie poród pozbawionych wszelkiego znaczenia, zaledwie zwiduj¹cych siê nam, wygnañcom, obcokrajowców, w których miastach egzystowalimy fizycznie. Tubylcy
owi byli niczym przejrzyste, p³askie postaci z celofanu i choæ korzystalimy z ich budynków, wynalazków, ogrodów, winnic i rozrywek itd., miêdzy nimi a nami nie istnia³ nawet lad owych ludzkich stosunków, jakie ³¹czy³y ze sob¹ wiêkszoæ emigrantów. Niestety jednak fantomy narodów,
wród których my i rosyjskie muzy przelizgiwalimy siê beztrosko, zaczyna³y nagle ohydnie
otrz¹saæ siê i twardnieæ; galareta przeistacza³a siê w beton i wyranie wskazywa³a nam, kto tu
w³aciwie jest jeñcem, a kto t³ustym chamem (V. Nabokov, Tamte brzegi, t³um. E. Siemaszkiewicz,
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rodzimych mieszkañców europejskich miast, w których znaleli schronienie.
Przeciwnie  poeta by³ traktowany jako pe³noprawny cz³onek warszawskiego
rodowiska literackiego. T³umaczono jego wiersze na jêzyk polski, publikowano
w polskiej prasie jego artyku³y, czynnie uczestniczy³ w ¿yciu artystycznym
przedwojennej stolicy Polski, ³¹czy³a go przyjañ miêdzy innymi z Józefem
Czechowiczem.
Aklimatyzacjê w Warszawie niew¹tpliwie u³atwi³o Gomolickiemu pochodzenie, przede wszystkim za dorastanie na Wo³yniu, gdzie przenika³y siê rozmaite konteksty kulturowo-cywilizacyjne, miesza³y ró¿ne narodowoci, jêzyki,
religie, a zró¿nicowanie tamtejszej ludnoci potêgowa³y jeszcze podzia³y spo³eczne i maj¹tkowe. M³odoæ spêdzona na kulturowym pograniczu, na terenie
ró¿nych rzeczywistoci mylowych12, kszta³towa³a jego to¿samoæ kulturow¹,
wyrobi³a w nim umiejêtnoæ swobodnego poruszania siê w obszarze dwóch
kultur: polskiej i rosyjskiej.
Przedstawione powy¿ej zagadnienia zdeterminowa³y emigranck¹ postawê
Gomolickiego, zawa¿y³y na jego myleniu o emigracji jako takiej, znalaz³y tak¿e
odzwierciedlenie w twórczoci poetyckiej. Temat emigracji pojawia³ siê w niej
w cis³ym powi¹zaniu z refleksjami o dwoistej naturze cz³owieka, z rozwa¿aniami o antynomii pierwiastków materialnych i duchowych, o niemo¿noci dokonania miêdzy nimi wyboru i jednoczesnych wysi³kach zmierzaj¹cych do ich stopienia w harmonijn¹ jednoæ13. Badacze s¹ zgodni, ¿e poezja Gomolickiego jest
silnie nasycona pierwiastkiem filozoficznym14. Poeta podejmowa³ problemy ludzkiej egzystencji: dobra i z³a, ¿ycia i mierci, k³amstwa i prawdy, sensu
(raczej braku sensu) ¿ycia, przemijania czasu, osamotnienia cz³owieka,
jego wyobcowania. Refleksje te wynika³y nieraz z rozmylañ nad losem tu³aczym15.
A. Ko³yszko, [b.m.w.] 1986, s. 197198). O szybie jako metaforze bariery komunikacyjnej w kontekcie filozofii dialogu zob. A. Krupska-Perek, Ludzie za szyb¹, czyli o barierach w interpersonalnej przestrzeni komunikacyjnej, [w:] Pogranicza. Materia³y z konferencji 810 maja 2006 r.,
pod red. D. Kowalskiej, Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie, £ód 2007, s. 313325.
12 H. Mamzer, To¿samoæ w podró¿y. Wielokulturowoæ a kszta³towanie to¿samoci jednostki,
Wyd. Naukowe UAM, Poznañ 2003, s. 107112.
13 Por.: À. Ë. Áåì, Âñêèïåâøàÿ æèçíü ýìèãðàíòà. O ñòèõàõ Ëüâà Ãîìîëèöêîãî, Ìå÷
1938, nr 23, 12 èþíÿ, [online] <www.russianrecources.lt/archive/Gomol/Gomol_18.html> (dostêp:
22.01.2013).
14 Por. idem, Ñâÿùåííàÿ ëèðà, Ìå÷, 1938, nr 23, 12 èþíÿ, [online] <www.russianrecources.lt/archive/Gomol/Gomol_18.html> (dostêp: 22.01.2013); Ñ. Áàðò, Ïðèÿòèå ìèðà, Ìîëâà
1932, nr 137, 18 ñåíòÿáðÿ, [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/Gomol_21.html>
(dostêp: 7.02.2013).
15 T. Zienkiewicz, I nas izgnannikow w molitwach pomiani  (O poezji emigracji rosyjskiej
w Polsce miêdzywojennej), Studia Rossica X, s. 79.
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Badacze wskazuj¹, ¿e poezja Gomolickiego przesycona jest typowym dla
poetów-emigrantów pesymizmem16, w jego strofach odkrywaj¹ g³êbiny posêpnych nastrojów17, widz¹ w nich zapis wielkiej katastrofy dziejowej  upadku
imperium rosyjskiego [...] i jego konsekwencji w dziedzinie wiatopogl¹du, systemu wartoci, kultury18. G³ównym motywem poezji Gomolickiego jest los
Rosji i trudne po³o¿enie poety, wyrzuconego przez los poza granice swojego
kraju19.
Do emigracyjnych prze¿yæ autora nawi¹zuje miêdzy innymi z³o¿ony z piêciu wierszy cykl Dom (Äîì, 1933). Analizuj¹c go, trzeba przypomnieæ pewn¹
oczywistoæ: pojêcie domu jest jednym z fundamentalnych w s³owniku emigranta, odnosi siê bowiem do tych wartoci (duchowych i materialnych), które stanowi¹ podstawê ludzkiej egzystencji, a zarazem s¹ unicestwiane przez wygnanie.
Dom uosabia prawdê, zgodnie z któr¹ O ile nasze ¿ycie jest w³óczêg¹, pamiêæ
jest domatorem i choæbymy siê wyrywali bez ustanku, nasze wspomnienia
przykute do miejsc, sk¹d odchodzimy, nadal kojarz¹ miêdzy sob¹ swoje zasiedzia³e ¿ywoty20. Obraz domu, uczestnicz¹cego w procesie samoidentyfikacji
cz³owieka, konstruuj¹cego to¿samoæ jednostki, w literaturze emigracyjnej sta³
siê szczególnie nony znaczeniowo. W twórczoci przedstawicieli pierwszej
fali emigracji rosyjskiej motyw domu funkcjonowa³ jako fenomen wiadomoci, okrelony paradygmat, z którym poeci emigracyjni identyfikowali siê w ró¿nym stopniu i czynili zeñ sk³adnik biografii emigracyjnej twórcy oraz bohatera
epoki porewolucyjnej21.
Tak¹ rolê pe³ni motyw domu tak¿e we wspomnianym cyklu Gomolickiego.
Jak pisa³ autor, cykl ten wyrós³ ze zmêczenia problemem wielkich analogii,
by³ ucieczk¹ od filozofuj¹cych konstrukcji do tego, co banalnie ludzkie
(H 68). Tê potrzebê zwyczajnoci, przyziemnoci wyra¿aj¹ intymne sceny czu³ej
rozmowy bohaterów lirycznych przed zaniêciem, wspólnego zapadania w sen
oraz poranka przy fili¿ance herbaty. Pragnienie odpoczynku od zgie³ku wiata
jest tym wiêksze, ¿e towarzyszy mu wiadomoæ kruchoci takiej egzystencji.
Z obrazami nietrwa³ego, jakby wykradanego losowi szczêcia kontrastuj¹ autobiograficzne epizody z pierwszych lat pobytu Gomolickiego w Warszawie. By³
16
17
18
19

S. Ku³akowski, Piêædziesi¹t lat , s. 360.
Ibidem, s. 361.
J. Kulczycka-Saloni, Przedwojenne , s. 50.
Î. Â. Ðîçèíñêàÿ, Ñâÿçè ðóññêîé ýìèãðàöèè ñ òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèåé Ïîëüøè
(19201930-å ãã.), [w:] Studia Polonorossica , s. 290, t³um. cytatu  J.B.
20 M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t³um P. Hertz, t. 7, PIW Warszawa 1969,
s. 380.
21 I. A. Ndiaye, Hipertrofia têsknoty , s. 16.
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to czas naznaczony g³odem i ciê¿k¹ prac¹ robotnika budowlanego. Podmiot
liryczny cyklu przywo³uje obrazy obcej ziemi, pustki wygnania, tu³aczego
i anonimowego ¿ycia, pierwszego wymuszonego kroku ucieczki na nios¹cy
zbawienie pok³ad obcego statku (÷óæàÿ çåìëÿ, ïóñòîòà èçãíàíüÿ, ñêèòàëü÷åñêàÿ è áåçûìÿííàÿ æèçíü, áåãñòâà ïåðâûé âûíóæäåííûé øàã íà áîðò
ñïàñèòåëüíûé ÷óæîãî êîðàáëÿ). Fina³ cyklu transponuje problematykê emigracyjnej bezdomnoci i potrzeby zadomowienia z p³aszczyzny autobiograficznych odwo³añ i jednostkowych prze¿yæ na p³aszczyznê rozwa¿añ ponadindywidualnych. Wydaje siê, ¿e tak w³anie nale¿y odczytaæ koñcowe wersy cyklu,
w których pojawia siê postaæ Adama, pierwszego cz³owieka na ziemi, têskni¹cego
za przytulnoci¹ domu. Pojêcie to pisane jest w wierszu zarówno z ma³ej litery
 oznacza wówczas schronienie strudzonych tu³aczy, jak i z wielkiej  staj¹c siê
znakiem historycznej, ogólnoludzkiej wymowy rosyjskiego uchodstwa22.
Ze wzglêdu na sposób, w jaki podmiot liryczny wierszy z cyklu Dom przedstawia swoje prze¿ycia, nale¿y je zaliczyæ do liryki bezporedniej o cechach
wyznania i silnie emocjonalnym charakterze. Taki model prze¿ywania by³, wed³ug ustaleñ polskiego badacza, najbardziej reprezentatywny dla poezji rosyjskiej emigracji pierwszej fali, jako taki sta³ siê reperkusj¹ unikalnej w dziejach kultury rosyjskiej, nigdy wczeniej nieznanej sytuacji pozostawania na
obczynie wielomilionowej rzeszy Rosjan, wród których znaleli siê uczeni,
artyci, czo³owi twórcy, badacze i krytycy literatury rosyjskiej23.
Echa emigracji pobrzmiewaj¹ równie¿ w kilku wczeniejszych wierszach
Gomolickiego, zatytu³owanych Bóg (Áîã, 1930) Mi³oæ, (Ëþáîâü, 1930) i Golem (Ãîëåì, 1930). Pierwszy z nich jest poetyckim wyznaniem wiary  podmiot
liryczny deklaruje w nim bowiem ufnoæ w sens i zasadnoæ wyroków Stwórcy,
czêsto trudnych do przyjêcia i wymykaj¹cych siê ludzkiemu os¹dowi. Drugi
z wymienionych utworów, Mi³oæ, mo¿na natomiast nazwaæ osobistym dekalogiem czy te¿ testamentem poety. Sk³adaj¹ siê nañ, co zapowiada ju¿ tytu³ wiersza, nakazy mi³oci bliniego, poszanowania ¿ycia w ka¿dej jego postaci, zarówno piêknej, jak i ¿a³osnej, dobrej i z³ej, oraz przekonanie o jednoci duchowych
i materialnych pierwiastków ¿ycia. W Golemie natomiast poeta sparafrazowa³
zaczerpniêty z tradycji ¿ydowskiej mit o ulepieniu z gliny niemej i bezmylnej
istoty24. W wierszu poety Golem, stworzony z gniewu i przeznaczony do zemsty,
ostatecznie zostaje zwyciê¿ony przez mi³oæ Ewy  córki swego stwórcy. Nie
22
23
24

W. Skrunda, Rosyjski uchodca , s. 97.
T. Zienkiewicz, I nas izgnannikow , s. 7879.
G. Scholem, Wyobra¿enie Golema w kontekcie tellurycznym i magicznym, [w:] idem, Kaba³a i jej symbolika, t³um. R. Wojnowski, Wyd. Znak Kraków 1996, s. 173218.

Królewska duma z wielkiej niepomylnoci. Dowiadczenie emigracji...

139

mog¹c przeciwstawiæ siê tej mi³oci, z powrotem zamienia siê w bezkszta³tn¹
masê. W ten sposób poeta wyrazi³ przekonanie o zwyciêstwie dobra nad z³em.
Zamykaj¹ce wiersz pytanie retoryczne kryje w sobie wskazówkê dotycz¹c¹ moralnego kodeksu cz³owieka. Kodeks ów winien siê, zdaniem Gomolickiego,
opieraæ na wyrzeczeniu siê gniewu i nienawici na rzecz przebaczenia i umi³owania ¿ycia.
Powy¿sze wiersze jedynie pozornie nie s¹ zwi¹zane z motywem emigracji.
Gomolicki g³osi w nich postawê pokory wobec Boga i Jego przykazania mi³oci,
w której mieci siê tak¿e przekonanie o koniecznoci zaakceptowania bolesnej
przesz³oci, pogodzenia siê z doznanymi krzywdami i otwarcia na przysz³oæ.
Pojednanie z rzeczywistoci¹ oznacza tak¿e akceptacjê w³asnego stanu uchodstwa. Ponadto poeta zwraca siê ku fundamentom ludzkiego istnienia, wyznacza
jego prawdy podstawowe, ustala wartoci nadrzêdne. Innymi s³owy  tworzy na
nowo zrêby wiata, który uleg³ rozpadowi w wyniku dziejowej zawieruchy, postuluj¹c zarazem odrodzenie do nowego, doskonalszego ¿ycia.
Istotnym uzupe³nieniem przedstawionych wierszy by³a zamieszczona wraz
z nimi krótka, kilkuzdaniowa, wypowied poety, w której ujmowa³ rewolucjê
1917 r. nie w kategoriach utraty statusu materialnego i wi¹¿¹cych siê z nim
przywilejów spo³ecznych, lecz w kategoriach wyswobodzenia siê z matni socjalnych antagonizmów Rosji pocz¹tku XX wieku. Pierwsza wojna wiatowa, przewrót bolszewicki, a nastêpnie wojna domowa nie tylko zahartowa³y Gomolickiego, wyrabiaj¹c w nim ¿yciow¹ zaradnoæ, odpornoæ na ubóstwo i poni¿enie,
zdolnoæ do ciê¿kiej pracy fizycznej. Wzbudzi³y w nim równie¿ potê¿ne
i wstrz¹saj¹ce umi³owanie Boga, uodporni³y na z³¹ wolê innych, da³y poczucie ca³kowitego panowania nad w³asnym losem i wytyczy³y na sta³e kierunek
jego duchowej ewolucji. W rezultacie zapocz¹tkowa³y one prawdziw¹, gdy¿
wiadom¹ egzystencjê poety, ufundowan¹ na przewiadczeniu, ¿e istnieje
prawdziwe, rozumne i wieczne ¿ycie, które nie mieci siê w ramach mojego
istnienia25.
Wymienione wiersze antycypowa³y treci wyra¿one w pochodz¹cym z 1934 r.
poemacie Warszawa (Âàðøàâà). W przedwojennej poezji Gomolickiego poemat
ten zaj¹³ miejsce szczególne, zosta³ odebrany jako utwór znamionuj¹cy artystê
dojrza³ego, otwieraj¹cy nowy etap w jego twórczej biografii, wa¿ki dla ca³ej
rosyjskiej poezji emigracyjnej26. W sk³ad utworu wesz³y przeredagowane strofy
Mi³oci. Wiersz ten zawiera³ ju¿  w zarysie  filozoficzne kredo poety, wten25 Ë. Ãîìîëèöêèé, Êðàòêàÿ áèîãðàôèÿ, [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/
Gomol_03.html#2>, t³um. cytatu  J.B. (dostêp: 22.01.2013).
26 Por.: À. Ë. Áåì, Âñêèïåâøàÿ æèçíü...
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czas sformu³owane abstrakcyjnie, w rozwa¿aniach o ludzkiej naturze, a nastêpnie, w poemacie Warszawa, odniesione do tematu emigracji, prze³o¿one na jêzyk
wniosków dotycz¹cych przysz³oci uchodców, w obliczu nabrzmiewaj¹cego
kryzysu emigranckiej wiadomoci. [...] Podobnie motyw boskiego tchnienia, Bo¿ej obecnoci w cz³owieku (w wierszu [...] Bóg) by³ zal¹¿kiem motywu
przenikaj¹cej cz³owieka przedwiecznej m¹droci niebios, odniesionego
w Warszawie do losów emigracji27. Ponadto bohater poematu przechodzi duchow¹ przemianê, w odró¿nieniu od Golema z przedstawionego ju¿ wiersza
zostaje obdarzony Bo¿ym tchnieniem i odwraca siê od gniewu ku mi³oci, wstêpuje na drogê wybaczenia doznanych krzywd. Rozwiniêcie znalaz³o w Warszawie tak¿e, charakterystyczne dla omówionej autobiograficznej wypowiedzi Gomolickiego, spojrzenie na w³asn¹ emigracjê poprzez pryzmat zwi¹zanych z ni¹
zysków duchowych.
Poemat by³ zatem zwieñczeniem wczeniejszych przemyleñ poety na temat
emigracji, konsolidowa³ w sobie treci rozproszone po ró¿nych tekstach lirycznych. Utwór Gomolickiego odczytaæ mo¿na w kilku p³aszczyznach, miêdzy innymi jako poetyck¹ autobiografiê oraz jako dyskurs o postawach emigranckich.
Obie te perspektywy przenikaj¹ siê i uzupe³niaj¹ wzajemnie. Autobiograficznoæ
Warszawy przejawia siê w wiernym odtworzeniu rzeczywistoci pozaliterackiej,
w przywo³aniu realnych szczegó³ów warszawskiego pejza¿u oraz w kreacji bohatera, stanowi¹cego alter ego poety. Gomolicki obdarzy³ go nie tylko w³asn¹
biografi¹ materialn¹, ale tak¿e duchow¹. Sceny ciê¿kiej pracy fizycznej i nocnych wêdrówek po miecie, drobne epizody z ¿ycia bohatera, jak na przyk³ad
noc spêdzona na dworcu czy odpoczynek w parku miejskim, przeplataj¹ siê
z opisami jego prze¿yæ duchowych. Te uk³adaj¹ siê w okrelonym porz¹dku,
prowadz¹c od pocz¹tkowego niepokoju, rozdarcia, negacji wrogiego wiata, poprzez aktywne poszukiwanie wewnêtrznej równowagi a¿ do osi¹gniêcia po¿¹danego stanu mistycznego pojednania ze wiatem i samym sob¹. W koñcowych
partiach poematu bohater, wczeniej wiod¹cy bezdomne i ja³owe ¿ycie emigranta28, odzyskuje spokój, odnajduje utracony w dziejowej zawierusze stan b³ogiej
harmonii. Warunkiem duchowego odrodzenia bohatera jest wszak¿e wyzbycie
siê przezeñ gniewu, przebaczenie, otwarcie na zbawcz¹ dzia³alnoæ Boga
(przedwieczn¹ m¹droæ niebios). Bohater poematu jest realizacj¹ pozytywnego wzoru umys³u uzdrowionego, kieruj¹cego siê w ¿yciu nakazem mi³oci
bliniego, umi³owania wiata w jego wznios³oci i trywialnoci, s³u¿enia ludziom. Wzorowi temu, odsy³aj¹cemu do tradycji patrystycznej (nauki mnicha
27
28
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Ewagriusza o grzechu), poeta przeciwstawi³ postawê aktywnego nieprzejednania. Jej uosobieniem jest wizja uchodcy  mciciela wraz z odsy³aj¹cymi do
niego tematami gniewu, nienawici, zemsty, niewiedzy i szaleñstwa29.
W poemacie Gomolicki wyra¿a³ nadziejê na przezwyciê¿enie tragicznych
nastêpstw rewolucyjnej katastrofy, na prze³amanie parali¿uj¹cej frustracji, na
u³o¿enie normalnego ¿ycia uchodców30. Zapewne z tego wzglêdu krytyk rosyjski doceni³ odwagê autora, który zdoby³ siê na to, by otwarcie poruszyæ temat
przez rodowisko literackie rosyjskiej diaspory kwitowany milczeniem31. Przes³anie poematu, zawarte w losach bohatera, dotyczy³o pogodzenia z rzeczywistoci¹ wspó³czesnego wiata, umiejêtnoci ¿ycia w nowych warunkach, z zachowaniem to¿samoci narodowej. W ten sposób autor przeciwstawia³ siê powszechnemu wród rosyjskich uchodców pesymizmowi, poczuciu zagubienia,
niewiary w mo¿liwoæ zachowania rosyjskoci na obcej ziemi.
Wyra¿one w Warszawie postrzeganie rosyjskiej emigracji popadziernikowej w kategoriach duchowej odnowy, bazuj¹cej na tradycji kulturalnej narodu
rosyjskiego i wartociach chrzecijañskich, okreli³o równie¿ nastêpne utwory Gomolickiego. Do jednego ze swych póniejszych poematów (Ñîòîì âå÷íîñòè,
1937) poeta wprowadzi³ mityczn¹ postaæ Deukaliona, który uratowa³ siê z potopu,
otrzymawszy od bogów pozwolenie schronienia siê na Parnasie. W optyce rosyjskiego poety losy Deukaliona s¹ swoist¹ parabol¹ wygnañczej biografii, maj¹
dzia³anie terapeutyczne. Wyra¿ona w staro¿ytnym micie mo¿liwoæ przetrwania
kataklizmu jest recept¹ na bol¹czki dwudziestowiecznego wygnañca.
Rozwiniêciem i pog³êbieniem przemyleñ Gomolickiego na temat emigracji
sta³ siê utwór pod tytu³em Poemat emigracyjny (Ýìèãðàíòñêàÿ ïîýìà, 1936).
Sytuuj¹c siê wród pozosta³ych tekstów Gomolickiego poruszaj¹cych problem
wygnania, zarazem cechowa³ siê innym jego ujêciem. Poeta zrezygnowa³ w nim
z autobiograficznego podtekstu, porzuci³ autoanalizê na rzecz charakterystyki
innych przedstawicieli rosyjskiej diaspory, d¹¿enie do zbudowania z w³asnych
losów paradygmatu emigranckiej postawy zast¹pi³ prób¹ zdiagnozowania cudzych zachowañ ewokowanych przez przebywanie na obczynie.
Na przedstawiony w poemacie portret bezimiennego emigranta sk³ada siê
kilka dope³niaj¹cych siê wzajemnie szkiców. Ka¿dy z nich ukazuje inny profil
osobowoci bohatera lirycznego, ods³ania inny aspekt jego relacji ze wiatem
zewnêtrznym. Sygnalizuj¹ to u¿ywane w stosunku do bohatera antonomastyczne
29
30
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i peryfrastyczne okrelenia, które wspólnie tworz¹ dossier rosyjskiego wygnañca. Jest on nazwany kolejno nowym Odyseuszem, wiadkiem okrutnych dni,
mimowolnym hulak¹ i graczem, uciekinierem, cz³owiekiem oraz pustelnikiem (íîâûé îäèññåé, ñàìîâèäåö äíåé æåñòîêèõ, íåâîëüíûé
áðàæíèê è èãðîê, áåãëåö, ÷åëîâåê, ïóñòûííîæèòåëü). Ka¿da z wymienionych figur stylistycznych niesie w sobie okrelony ³adunek semantyczny
i emocjonalny.
Nowy Odyseusz odwo³uje siê do europejskiej tradycji kulturowej, uaktywnia zakodowane w greckim micie pojêcia wêdrówki, wieloletniego pozostawania z dala od gniazda rodzinnego, daremnego poszukiwania porzuconego niegdy domu, niemo¿noci powrotu do przesz³oci, odnalezienia bliskich itp.
wiadek okrutnych dni oraz wygnaniec rzucaj¹ wiat³o na przesz³oæ bohatera, pozwalaj¹ doszukiwaæ siê przyczyn przymusowej odysei w niedawnych
wydarzeniach historycznych, nienazwanych wprost, ale czytelnych, narzucaj¹cych siê w sposób oczywisty. W okreleniach tych pobrzmiewa echo tematu
kluczowego dla Warszawy: dramatycznego konfliktu racji jednostki i racji historycznych, tragizmu cz³owieka wci¹gniêtego w wir wydarzeñ dziejowych. Nazywaj¹c bohatera lirycznego mimowolnym hulak¹ i graczem oraz pustelnikiem, Gomolicki ods³ania jeszcze inne, równie bolesne aspekty jego wygnañczej codziennoci, naznaczonej samotnoci¹ i hazardem. Wreszcie okrelenie
bohatera mianem cz³owieka z jednej strony zaskakuje swoj¹ oczywistoci¹
i uderzaj¹c¹ prostot¹, z drugiej  w zestawieniu z pozosta³ymi figurami nabiera
swoistej g³êbi i wieloznacznoci. Jest upomnieniem siê o ludzk¹ godnoæ bohatera, zredukowan¹ na obczynie do poziomu szulera, tu³acza, samotnika. Jest
humanitarnym aktem przywrócenia mu pe³nego wymiaru osobowociowego,
przykrojonego na wygnaniu do kilku negatywnych i stereotypowych ról. Nazwanie bohatera cz³owiekiem wraz ze sceneri¹ ca³ej ods³ony nawi¹zuje ponadto,
jak mo¿na przypuszczaæ, do znanego wiersza Fiodora Tiutczewa Noc wiêta
w d³onie wiat ujê³a... (Ñâÿòàÿ íî÷ü íà íåáîñêëîí âçîøëà..., 18481850),
w finale którego cz³owiek staje w obliczu pe³nej tajemnic przyrody. Emigrant
Gomolickiego, który po polach nocnych b³¹ka siê sam, w zamyleniu (è ïî
ïîëÿì íî÷íûì áëóæäàåò îäèí, â ðàçäóìüè, ÷åëîâåê32), jest duchowym spadkobierc¹ Tiutczewowskiego bezdomnego sieroty. Obraz ten wzbogaca zatem rozwa¿ania Gomolickiego o p³aszczyznê filozoficzn¹, wnosi do nich poza
nawi¹zaniami kulturowymi i aktualnymi odniesieniami historycznymi tak¿e zagadnienia relacji cz³owieka jako takiego z przyrod¹. To w niej miêdzy innymi
32 Ë. Ãîìîëèöêèé, Ýìèãðàíòñêàÿ ïîýìà, [online] <www.mochola.org/rossica/gomolicki/emigrant.html> (dostêp: 22.01.2013).
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poeta upatruje remedium na chorobê emigracji (por. pejza¿ w pierwszej czêci
poematu).
Egzystencja bohatera poematu zosta³a ukazana jako tu³actwo i naznaczona tymczasowoci¹. Rodzi ona poczucie nieustannego zagro¿enia, prowadzi do
duchowego zagubienia, ³¹czy siê z samotnoci¹, jest ja³owa i mia³ka. Gomolicki
jednak nie identyfikuje siê z ni¹, co wiêcej, w sposób wyrany dystansuje siê od
opisanych zachowañ. Wyran¹ przes³ankê dla takiego wniosku odnaleæ mo¿na
w koñcowej partii poematu, w której podmiot liryczny zaznacz¹ swoj¹ odrêbnoæ od bêd¹cego przedmiotem jego uwag bohatera. Okrelaj¹c go mianem tych
ma³ych, podmiot ucisza spekulacje co do swojego z nim pokrewieñstwa duchowego, analogii postaw ¿yciowych. Tym, co ³¹czy ja liryczne z bohaterem, jest
jedynie wspólnota dowiadczeñ, podobieñstwo biografii rozumianej jako sekwencja wydarzeñ. Zarazem umieszczenie bohatera w kategorii pluralia tantum czyni
zeñ przedstawiciela wiêkszej zbiorowoci. W ten sposób Gomolicki podnosi prze¿ycia jednostki do rangi zjawiska ponadindywidualnego, z konkretnego przypadku
buduje swoisty antywzór emigranckiej postawy. W rezultacie poemat jest, jak
pisze polski badacz, owiany tragizmem bezruchu i beznadziejnoci33.
Zamykaj¹cy ca³oæ obraz nasion dmuchawca, unoszonych przez wiatr nad
pustyni¹ wêdrówki i gniewu (ïóñòûíÿ ñòðàíñòâèÿ è ãíåâà), nawi¹zuje do
otwieraj¹cych utwór strof o wêdrownych ptakach, które zmierzaj¹ do europejskich portów i stolic. W strofach tych ujawnia siê ambiwalencja emigracji,
³¹cz¹cej w sobie brak domu, trudy ¿ycia na obcej ziemi, ale tak¿e wolnoæ
i duchowy wzrost, którego rêkojmi¹ jest bogactwo dowiadczeñ wyniesionych
z przesz³oci. Motyw uskrzydlenia, gotowoci do swobodnego lotu, wewnêtrznej
lekkoci, odsy³a do poematu Warszawa, w którym pojawia siê obraz raju obiecanego skrzydlatej ojczyzny34  Rosji szybuj¹cej wysoko ponad doczesnoci¹
ziemskich trosk, prawdziwie wolnej35.
W ostatnich utworach poetyckich Gomolickiego powsta³ych przed wybuchem II wojny wiatowej (cykl Przypowieci, Ïðèò÷è, 1938) temat emigracji
ust¹pi³ miejsca przeczuciom nadci¹gaj¹cego kataklizmu. Po roku 1945, w nowej
rzeczywistoci historycznej, poeta nie powróci³ do wczeniejszych zagadnieñ.
Jego twórczoæ zdominowa³ temat okupacji i Holocaustu. Dalekie echa emigracji zdaj¹ siê jednak pobrzmiewaæ w jego refleksjach pochodz¹cych z ostatnich
lat ¿ycia. Gomolicki pisa³ wówczas:
33
34
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[...] ¿ycie jest szeregiem katastrof. Wliczam w to katastrofy ma³e, prywatne i wielkie kataklizmy, których by³em wiadkiem, no i te  b³¹dzenia twórcze. [...] Ale
dobrze wiedzieæ  a wiedzê daj¹ zmiany  ¿e ka¿de niepowodzenie w ostatecznym
rachunku obraca siê na nasz¹ korzyæ.36
[...] cz³owiek powinien byæ przygotowany na to, aby ponieæ treæ swego ¿ycia
z godnoci¹ i z po¿ytkiem dla innych ludzi. (H 78)

Emigracja mia³a swój udzia³ w formowaniu siê takiej postawy Gomolickiego, sta³a siê jedn¹ z pierwszych katastrof i jedn¹ z pierwszych ¿yciowych lekcji
do odrobienia. W swej przedwojennej poezji poeta stara³ siê przekazaæ tê wiedzê innym.
Ðåçþìå
Öàðñòâåííàÿ ãîðäîñòü âåëèêèì íåáëàãîïîëó÷èåì.
Ýìèðãàöèÿ â ïîýòè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå Ëüâà Ãîìîëèöêîãî
Ïðîáëåìà, íàçâàííàÿ â çàãëàâèè ñòàòüè, ðàññìàòðèâàåòñÿ â êîíòåêñòå ïîíÿòèé
ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè, äâóêóëüòóðíîñòè è äâóÿçû÷íîñòè, êîòîðûå ñóùåñòâåííûì îáðàçîì
ïîâëèÿëè íà áèîãðàôèþ Ëüâà Ãîìîëèöêîãî (19031988) è åãî ïîýçèþ äîâîåííîãî ïåðèîäà.
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ñòèõîòâîðåíèÿ ïîýòà, â êîòîðûõ òåìà ýìèãðàöèè áûëà
ïîä÷èíåíà ïåðâîñòåïåííûì ýêçèñòåíöèàëüíûì âîïðîñàì, à òàêæå äâå ïîýìû òðèäöàòûõ
ãîäîâ ÕÕ âåêà (Âàðøàâà, Ýìèãðàíòñêàÿ ïîýìà), â êîòîðûõ ïðîáëåìà èçãíàíèÿ è æèçíè íà
÷óæáèíå çàíÿëà ãëàâíîå ìåñòî. Àâòîð óêàçàë â íèõ êàê ñîáñòâåííóþ áåæåíñêóþ æèçíü, òàê
è ñóäüáó äðóãèõ ýìèãðàíòîâ; àâòîàíàëèç ñîåäèíÿë ñ îöåíêîé îòíîøåíèé ñâîèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ê èçãíàíèþ. Íå ñîìíåâàÿñü â òîì, ÷òî æèçíü âíå ðîäèíû ÿâëÿåòñÿ
êàòàñòðîôîé, îí âñå òàêè ñòðåìèëñÿ òîëêîâàòü åå â êàòåãîðèÿõ äóõîâíîãî îáíîâëåíèÿ.

Summary
The royal pride in great distress.
The experience of emigration in Leo Gomolitzkys poetic perspective
The paper discusses the functioning of emigration theme in the poetry of Leo Gomolitzky
(19031988)  one of the greatest representative of Russian diaspora in Poland before World War
II. Some poetical texts and two poems (Warsaw, The emigre poem) has been analized in it, in the
context of bilingualism, exterritoriality and biculturalism  categories, that had a strong influence
on Gomolitzkys life and works.
In the analized texts Gomolitzky shows his own experiences and thoughts caused by the
emigration, he also diagnoses peoples attitudes toward exile. From the viewpoint of the poet the
emigration is, undoubtedly, the catastrophe, but at the same time Gomolitzky interpretates it as a chance
of the moral renewal, spiritual rebirth.
Key words: Leo Gomolitzky, poetry, emigration, home, rebirth.
36 L. Gomolicki, [wypowied w ankiecie Pisarz, ¿ycie, dzie³o], Tygodnik Kulturalny 1971,
nr 18, cyt. za: J. Rzymowski, Erynie historii , s. 168.
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Polscy ksiê¿a zes³añcy postyczniowi o Rosji
Wród rzeszy polskich uczestników powstania styczniowego, którzy po
roku 1863 znaleli siê na zes³aniu, znajdowa³a siê pewna liczba osób duchownych. Jako element wybitnie nieprawomylny, kler katolicki by³ wyj¹tkowo
represyjnie traktowany przez carski aparat w³adzy1. Przyczyn¹ zsy³ania ksiê¿y
w g³¹b Rosji czêsto by³o nie tyle nawet fizyczne uczestnictwo w zrywie niepodleg³ociowym, co przewinienia takiej rangi, jak oddawanie ostatniej pos³ugi
poleg³ym powstañcom, wiêcenie orê¿a czy zwyk³a niechêæ do wspó³pracy
z w³adz¹ na polu donosów i kolaboracji2. Jak siê ocenia, mniej lub bardziej
aktywnie z powstañcami wspó³pracowa³o co najmniej kilkuset duchownych,
choæ liczba ta mog³a byæ nawet kilkakrotnie wy¿sza3. Jak podaje wiêkszoæ
róde³, po upadku powstania na zes³anie trafi³o oko³o 600 ksiê¿y4. Wiêkszoæ
z nich wywieziono do odleg³ych guberni Rosji Europejskiej, a tak¿e na Syberiê
Wschodni¹. O sytuacji tych duchownych pisali m.in. Józef Stanis³aw Pietrzak
i Eugeniusz Niebelski5.
Fala zes³añ, jaka nast¹pi³a po upadku powstania styczniowego, z czasem
zaowocowa³a wieloma publikacjami o charakterze wspomnieniowo-pamiêtnikarskim6 . Na tle tej pokanej spucizny literackiej twórczoæ ksiê¿y, choæ objêtociowo stosunkowo skromna, zajmuje poczesne miejsce7 . Do najistotniejszych
1 Zob. J. Zió³ek, Ksiê¿a zes³ani na Syberiê po powstaniu styczniowym, [w:] A. Kuczyñski
(red.), Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wroc³aw 1998, s. 126127, 131.
2 M. Cybulski, Rosja we wspomnieniach ksiêdza Stanis³awa Matrasia, Slavia Orientalis
2010, nr 1, s. 35.
3 Por. A. Wroñski, Duchowieñstwo i Koció³ katolicki w Królestwie Polskim wobec sprawy
narodowej w latach 18321860, Warszawa 1994, s. 115116.
4 Por. E. Niebielski, Tunka. Duchowni na zes³aniu syberyjskim po powstaniu 1863 r., Przegl¹d Powszechny 2004, nr 1, s. 5051; tak¿e: S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa
1983, s. 737738 oraz: J. Zió³ek, op. cit., s. 127129.
5 J. S. Pietrzak, Ksiê¿a powstañcy 1863, Kraków 1916; E. Niebelski, Duchowieñstwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zes³aniu w Rosji, Lublin 2002.
6 Szerzej: M. Cybulski, Rosja i Rosjanie w pamiêtnikach Polaków (18631918), Warszawa
2009, s. 112213.
7 Por. M. Cybulski, Rosja we wspomnieniach..., s. 35.
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nale¿y zaliczyæ prace Miko³aja Kulaszyñskiego8, Stanis³awa Matrasia9, Edwarda
Nowakowskiego10, a po czêci tak¿e Juliana Kêdrzyckiego11 i Józefa Dawidowicza12. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, którego sytuacja by³a co prawda nieco inna, ale za to spêdzi³ on na wygnaniu wyj¹tkowo
d³ugi czas, a poza tym by³ autorem jednego z wa¿niejszych dzie³ wspomnieniowych polskiego kleru drugiej po³owy XIX wieku13.
Ze wspomnieñ tych, ró¿norodnych przecie¿ zarówno formalnie, jak i treciowo, w sposób konsekwentny wy³ania siê obraz Rosji i Rosjan takich, jakimi
widzieli ich skazani duchowni. W niniejszym artykule podjêta zostanie próba
rekonstrukcji takiego wizerunku na podstawie wspomnieñ przede wszystkim
czterech autorów: Miko³aja Kulaszyñskiego, Stanis³awa Matrasia, Edwarda Nowakowskiego oraz Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego. Zanim jednak bêdzie
mo¿na przejæ do analizy treci ich prac, nale¿a³oby w najwiêkszym skrócie
przytoczyæ podstawowe dane biograficzne autorów.
Miko³aj Kulaszyñski (18281901) trafi³ na Syberiê za udzielanie pomocy
materialnej i duszpasterskiej powstañcom. Po pó³torarocznym pobycie w wiêzieniu w Zamociu zes³ano go do Kraju Krasnojarskiego, gdzie przebywa³ do roku
1866, a nastêpnie zosta³ przeniesiony do wsi Tunka nad Bajka³em. Dopiero
w roku 1882 pozwolono mu powróciæ do europejskiej czêci Rosji, a w 1889
 do Galicji14.
Stanis³aw Matra (18361917) ukoñczy³ seminarium w Lublinie, a od roku
1861 aktywnie uczestniczy³ w ruchu patriotycznym. Prawdopodobnie kolportowa³ podziemne publikacje, odbiera³ przysiêgê wiernoci od ¿o³nierzy, mia³ te¿
wiêciæ broñ, choæ sam osobicie w szeregi powstañców nigdy nie wst¹pi³15. Po
ob³awie wokó³ Krzeszowa, gdzie by³ wikarym, uda³o mu siê wymkn¹æ pogoni
i usi³owa³ przedostaæ siê do Galicji, jednak zosta³ rozpoznany przez prawos³awnych Rusinów i wydany w rêce w³adz. S¹d polowo-wojenny skaza³ ksiêdza
8

1887.

9
10

M. Kulaszyñski, Trzy pisma z wygnania, Lwów 1892; idem, Tunka i jej okolice, Poznañ

S. Matra, Podró¿ do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku, Lublin 2007.
E. Nowakowski, Wspomnienie o duchowieñstwie polskim znajduj¹cym siê na wygnaniu
w Syberii, w Tunce, Poznañ 1875.
11 Zob. M. Janik, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928, s. 339.
12 Fragmenty listów J. Dawidowicza, [w:] A. Brus, E. Kaczyñska, W. liwowska (red.), Zes³anie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 18151914, Warszawa 1992, s. 272276.
13 Z. Feliñski, Pamiêtniki ks. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, arcybiskupa warszawskiego,
cz. 1: 18221851, cz. 2: 18511883, Kraków 1897.
14 Por. M. Cybulski, Obrazy Rosji i Rosjan w dzie³ach Miko³aja Kulaszyñskiego, Slavia
Orientalis 2013, nr 2, s. 169.
15 Zob. E. Niebelski, Ks. Stanis³aw Matra i jego pamiêtniki, [w:] S. Matra, op. cit.,
s. 1314, 16.
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Matrasia na pozbawienie maj¹tku i osiedlenie w odleg³ych rejonach Syberii16.
Wyjazd nast¹pi³ w kwietniu 1863 r., a odbywa³ siê tzw. etapami. Po 14 miesi¹cach wycieñczaj¹cej podró¿y znalaz³ siê on ostatecznie we wsi Iczory nad rzek¹
Len¹17.
Edward Nowakowski (18291903) pochodzi³ z rodziny o g³êbokich tradycjach narodowych, patriotycznych i katolickich. Ukoñczy³ gimnazjum w Czernihowie, a nastêpnie studiowa³ na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu
Kijowskiego. W roku 1860 wst¹pi³ w szeregi braci mniejszych kapucynów jako
brat Wac³aw. W momencie wybuchu powstania styczniowego znajdowa³ siê
w oddziale Mariana Langiewicza, za po jego upadku za posiadanie dokumentów wiadcz¹cych o zwi¹zkach z ruchem wyzwoleñczym skazany zosta³ na zes³anie do Irkucka. Ostatecznie jednak trafi³ do Usola, sk¹d kilka lat póniej
przeniesiono go do Tunki. Do Galicji powróci³ dopiero w 1877 r.18
Najbardziej znan¹ postaci¹ sporód autorów, których prace omawia niniejszy artyku³, jest niew¹tpliwie Zygmunt Szczêsny Feliñski (18221895), arcybiskup warszawski, obecnie wiêty katolicki. Jego dorobek literacki jest bardzo
obszerny i choæ Pamiêtniki to jego najbardziej znane dzie³o, to ani gatunkowo,
ani treciowo nie zamykaj¹ one obszarów literackich poszukiwañ Feliñskiego19.
Niniejszy artyku³ oparty zosta³ na modelu rekonstrukcji stereotypu i wizerunku narodowego, zaproponowanym przez Aleksandrê Niewiarê, a poszerzonym przez pisz¹cego te s³owa. Obejmuje on nastêpuj¹ce aspekty: nomenklaturê
narodow¹, cechy psychiczne i charakterologiczne, cechy fizyczne Rosjan oraz
ogólny obraz Rosji jako pañstwa i kraju20.
Miko³aj Kulaszyñski zamiennie u¿ywa neutralnego okrelenia rosyjski
i nacechowanego bardziej pejoratywnie moskiewski oraz analogicznie Rosjanin i Moskal21. Z regu³y te nacechowane negatywnie okrelenia u¿ywane s¹
w kontekstach bardziej emocjonalnych, dotycz¹cych kwestii politycznych
i wiatopogl¹dowych  np. wtedy, gdy autor pisze o absolutyzmie moskiewskim lub grobie zmoskalenia22. W omawianym okresie u¿ywanie pojêæ
Moskal i moskiewski zasadniczo prawie zawsze mia³o wymiar pejoratywny,
16
17
18

Ibidem, s. 1921.
Por. S. Matra, op. cit., s. 58.
Zob. £. Grzegorczyk, Ojciec Wac³aw z Sulgustowa  bibliotekarz u widziñskiego, [online]
<www.klwow.pl/asp/pliki/aktualnosci/l3.pdf>.
19 Monografia na ten temat: M. Cybulski, Zygmunt Szczêsny Feliñski  pisarz i cz³owiek,
Warszawa 2015.
20 Por. A. Niewiara, Wyobra¿enia o narodach w pamiêtnikach i dziennikach z XVIXIX wieku,
Katowice 2000, s. 130147.
21 Por. M. Kulaszyñski, Tunka..., s. 48.
22 Ibidem.
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bowiem Moskwa nie by³a ju¿ wówczas od kilkudziesiêciu lat stolic¹ carskiego
imperium, wiêc kontekst pragmatyczny straci³ swoje uzasadnienie. Niekiedy jednak Kulaszyñski stosuje tê nazwê tak¿e w kontekcie neutralnym, np. pisz¹c
o chrzcie udzielanym Buriatom w jêzyku moskiewskim przez prawos³awnych
misjonarzy23. Tak¿e Stanis³aw Matra pisze o moskiewskim pañstwie, które
pragnie wymazaæ z mapy i wcieliæ w swój obszar Polskê i inne kraje24. Okrelenia moskiewski autor ten u¿ywa tak¿e w konotacjach z takimi wyrazami, jak:
prawo, urzêdnicy czy obóz25. S¹ to wiêc wyranie konteksty zwi¹zane ze
sfer¹ znaczeniow¹ zaborów, okupacji, wojny, zes³ania itd. Z drugiej strony
u Matrasia wystêpuj¹ te¿ takie zwi¹zki, jak np.: gubernialne rosyjskie miasta,
rosyjski aresztant, eksoficer rosyjski26. Nie widaæ zatem ¿adnej zasady
 choæ okrelenia pejoratywne pojawiaj¹ siê czêciej w kontekstach zwi¹zanych
z polityk¹ zaborców, to zasadniczo obie formy mo¿na uznaæ za stosowane wymiennie. Co prawda, w stosunku do osób Matra u¿ywa zwykle okrelenia Moskal, rzadziej Rosjanin, co mog³oby sugerowaæ negatywny stereotyp przedstawicieli tego narodu, który  jak to zostanie wykazane dalej  akurat
w przypadku tego autora nie do koñca siê potwierdza. Jak zwraca uwagê Andrzej Kêpiñski, etnonim Moskal ma charakter stanowczo deprecjonuj¹cy,
a przy tym jest zasadniczo nieprzet³umaczalny, zawiera bowiem konotacje w³aciwe tylko narodowi, który go stworzy³27. Zupe³nie wyj¹tkowo Matra u¿ywa
pogardliwego okrelenia kacapy  niemal zawsze w odniesieniu do agresywnych i prymitywnych funkcjonariuszy carskiej w³adzy lub te¿ prostackiej ludnoci atakuj¹cej aresztantów28.
Podobna zasada organizuje wystêpowanie etnonimu Moskal b¹d te¿ bardziej neutralnego Rosjanin i rosyjski u Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego.
Forma pejoratywna w Pamiêtnikach pojawia siê najczêciej przy cytowaniu ró¿nego rodzaju anegdot, których Rosjanie s¹ g³ównymi i negatywnymi bohaterami29. Z regu³y jednak arcybiskup czêciej i chêtniej u¿ywa form neutralnych:
Rosjanin i rosyjski. Mo¿na to t³umaczyæ dwojako  po pierwsze utwór
powstawa³ pod koniec stulecia, gdy formy te przewa¿a³y ju¿ nad etnonimem
Moskal i przymiotnikiem moskiewski, a po drugie pewn¹ rolê odgrywa³ tu
23
24
25
26
27

Ibidem, s. 49.
Por. S. Matra, op. cit., s. 53.
Ibidem, s. 54, 5859 i n.
Ibidem, s. 58, 59, 157.
A. Kêpiñski, Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina, [w:] T. Walas
(red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995, s. 157.
28 Por. S. Matra, op. cit., s. 100.
29 Np. Z. Feliñski, Pamiêtniki..., cz. 1, s. 21.
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zapewne doæ wywa¿ony ideologicznie wiatopogl¹d autora i przypuszczalna
niechêæ do epatowania nacechowanymi bezwzglêdnie negatywnie okreleniami
(pomijaj¹c ju¿ potencjalne problemy, jakie mog³oby to sprawiæ w przypadku
publikacji)30.
Wszyscy omawiani tu autorzy stosunkowo niewiele miejsca powiêcaj¹ fizycznemu wizerunkowi Rosjan. Nieco wiêcej danych na ten temat mo¿na znaleæ w obu dzie³ach Kulaszyñskiego, ale i tu nie jest ich za wiele. Autor ten
szerzej opisuje przede wszystkim ludnoæ autochtoniczn¹, natomiast o syberyjskich Rosjanach pisze tylko jako o przewa¿nie pochodzenia moskiewskiego,
z ma³¹ przymieszk¹ krwi buriackiej czy mongolskiej31. Stwierdzenie to powtórzone zostaje w Trzech pismach32. Ta oszczêdnoæ w opisywaniu mieszkañców
Rosji jest doæ specyficzna dla ca³oci pamiêtnikarstwa postyczniowego i wynikaæ mo¿e z przyczyny doæ naturalnej  Rosjanie byli nacj¹ doskonale znan¹
zarówno autorom, jak i czytelnikom, tote¿ byæ mo¿e kwestie te, jako oczywiste,
po prostu pomijano33. Stanis³aw Matra nie zajmuje siê specjalnie tym zagadnieniem, ale jego wspomnienia przynosz¹ jeden szczegó³owy i doæ odpychaj¹cy
w istocie opis ludnoci zamieszkuj¹cej Iczorê, miejsce zes³ania:
Lud mieszkaj¹cy nad brzegami rzeki Leny ma mi³¹ i przyjemn¹ fizjonomiê, ale
szpec¹ go bardzo zoby, to jest wielkie narole, czyli guzy, które s¹ takiej objêtoci, jak nadêty bydlêcy pêcherz i otaczaj¹ ca³¹ szyjê. Ka¿dy doros³y cz³owiek,
a czasem i ma³e dzieci dostaj¹ takiego obrzêknienia, które na pierwszy widok
wzbudzaj¹ obrzydzenie.34

Opuchlizna mieszkañców wsi spowodowana by³a prawdopodobnie powiêkszeniem gruczo³u tarczycy w wyniku niedoboru jodu35. Bez wzglêdu na przyczynê, opis ten wpisuje siê w negatywny, azjatycki, dziki wizerunek mieszkañców
Wschodu, niemniej jednak nie jest on w utworze dominuj¹cy. Podobnie jak
pozostali autorzy, tak i Matra na ogó³ nie charakteryzuje wygl¹du fizycznego
mieszkañców Rosji. Jeszcze dalej idzie Feliñski, który kwestii tej nie powiêca
praktycznie uwagi w ca³ych, bardzo przecie¿ obszernych, Pamiêtnikach. Zasadniczo na podstawie szcz¹tkowych informacji, dotycz¹cych wizerunku fizycznego Rosjan w dzie³ach analizowanych autorów, trudno by³oby wysnuæ jakie
30 Por. M. Cybulski, Rosja i Rosjanie w Pamiêtnikach Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
 próba rekonstrukcji stereotypu narodowego, Acta Polono-Ruthenica 2013, nr XVIII, s. 23.
31 Por. M. Kulaszyñski, Tunka..., s. 51.
32 M. Kulaszyñski, Trzy pisma..., s. 69.
33 Por. M. Cybulski, Rosja i Rosjanie w pamiêtnikach Polaków..., s. 126130.
34 S. Matra, op. cit., s. 167.
35 Zob. przypis nr 5, [w:] ibidem.
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wnioski natury ogólniejszej, aczkolwiek nawet w tak szczup³ym materiale zaznacza siê pewna, ugruntowana zreszt¹ od stuleci, sk³onnoæ do wi¹zania fizycznoci Rosjan z pierwiastkiem azjatyckim, nieeuropejskim, w jaki sposób dzikim czy barbarzyñskim36.
Wszyscy autorzy-zes³añcy postyczniowi, a wiêc tak¿e ksiê¿a, zdecydowanie
chêtniej opisuj¹ cechy psychiczne i charakterologiczne Rosjan, snuj¹c na ich
podstawie pewien zarys przypisywanego tej nacji charakteru. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e ju¿ w okresie przed zaborami, od wieku XVII, utrwala³a siê tradycja,
która kaza³a przypisywaæ Rosjanom cechy tradycyjnie negatywne: barbarzyñstwo, prymitywizm, sk³onnoæ do okrucieñstwa, nieuczciwoæ i z³odziejstwo,
rozwi¹z³oæ i pijañstwo37. Obrazy te powracaj¹ we wspomnieniach postyczniowych, jednak w przypadku autorów duchownych wydaj¹ siê nacechowane
w sposób raczej umiarkowany. I tak na przyk³ad Kulaszyñski w swoim naukowym ogl¹dzie w du¿ej mierze ignoruje Rosjan, koncentruj¹c siê na fascynuj¹cych go kulturach autochtonicznych38. Wiele miejsca powiêca tak¿e ¿yciu polskiej diaspory, natomiast Rosjanie s¹ tam tylko doæ dalekim t³em. Wynika to
zapewne z obopólnej niechêci  wiadomo, ¿e do koñca funkcjonowania polskiej
enklawy w Tunce znaczna czêæ mieszkañców oraz urzêdników odnosi³a siê do
Polaków wrogo39. Ksiê¿a jednak czêsto pracowali u miejscowych rybaków
i handlarzy, nie by³o wiêc mowy o braku kontaktów40  to, ¿e Kulaszyñski ich
nie opisuje, wiadczy raczej o tym, ¿e kontakty takie traktowano jako z³o konieczne, stosunków z Rosjanami nie zacieniano, a oni sami nie byli traktowani
jako podmiot etnograficznego czy te¿ zwyczajnie ludzkiego zainteresowania.
Kulaszyñski w nielicznych wzmiankach przedstawia mieszkañców Syberii raczej neutralnie  jako ludzi prostych czy nawet prymitywnych, ale nie tyle na
podstawie cech charakteru, co raczej za spraw¹ warunków, w których przysz³o
im ¿yæ41. Ta ocena zaostrza siê diametralnie tylko raz, gdy relacjonuje morderstwo, jakiego nieznani sprawcy dopucili siê na jednym z ksiê¿y42. Jednak wydarzenie to, podobnie jak i inne sporadyczne napady rabunkowe, do których
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Szerzej: A. Niewiara, op. cit., s. 133134.
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M. Kulaszyñski, Tunka..., s. 16, 1819 i n.
Por. E. Niebielski, Tunka. Duchowni na zes³aniu..., s. 5253.
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E. Niebelski, Losy duchownych zes³anych do syberyjskiej Tunki w okolicach Bajka³u (18661901),
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41 M. Kulaszyñski, Trzy pisma..., s. 69.
42 M. Kulaszyñski, Tunka..., s. 51.
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wówczas dochodzi³o, wydaj¹ siê nie wp³ywaæ w jaki zasadniczy sposób na
ca³ociow¹ ocenê mieszkañców dalekiej Rosji.
Edward Nowakowski z jednej strony wystawia niezwykle surow¹ ocenê
Sybirakom, którzy ubolewali nad faktem, i¿ w³adze nie pozwalaj¹ im na przeprowadzanie swoistego rodzaju eutanazji wobec ludzi starych i zniedo³ê¿nia³ych, rzekomo bêd¹cych powa¿nym obci¹¿eniem dla spo³ecznoci43, podkrela
bestialskie wrêcz okrucieñstwo Buriatów44, z drugiej jednak strony sprawiedliwie charakteryzuje przedstawicieli w³adzy w Tunce jako ludzi uprzejmych i kulturalnych45.
Z kolei Stanis³aw Matra opisuje Sybiraków jako mi³osiernych, litociwych i wyrozumia³ych na niedolê skazañców i wspieraj¹cych ich w potrzebie46. Równoczenie jednak mieszkañców S³awianoserbska przedstawia jako
z³orzecz¹cych Polakom, opluwaj¹cych ich na ka¿dym kroku i przewa¿nie wrogich47. Ocena Matrasia jest bardzo wywa¿ona  pisze on, ¿e podczas podró¿y na
Wschód polscy zes³añcy spotykali bardzo ró¿nych ludzi  od jednych otrzymywali ¿yczliw¹ pomoc, od innych wrogoæ i nienawiæ. Czêsto jednak podkrela
obojêtnoæ i bezdusznoæ carskich ¿o³nierzy, a nierzadko bezinteresown¹ z³oliwoæ, gdy np. ³¹czyli w jedn¹ grupê skazanych Polaków i zbrodniarzy. Rosyjscy
wiêniowie, stale dybi¹cy na ¿ycie i skromny maj¹tek polskich zes³añców, najbardziej odpowiadaj¹ w opisie autora Podró¿y do Syberii stereotypowi Rosjanina prymitywnego, zepsutego, okrutnego i pozbawionego zasad moralnych48.
Niejednoznaczny jest stosunek Matrasia do napotykanych po drodze brodiagów,
skazañców uciekaj¹cych z rosyjskich wiêzieñ i zmierzaj¹cych ku europejskiej
czêci kraju. Pewna wspólnota losu sprawia, ¿e autor ów odczuwa do nich niæ
sympatii, z drugiej jednak strony nie ma wiêkszych z³udzeñ co do tego, ¿e s¹ to
z regu³y groni rabusie i mordercy49. Ludzie ci nie wylewaj¹ te¿ za ko³nierz,
podobnie zreszt¹ jak inni przedstawiciele rosyjskiej nacji  w oczach wszystkich
omawianych autorów stereotyp pijañstwa, jako cechy narodowej Rosjan, znajduje jak najbardziej swoje uzasadnienie. Matra wzmiankuje o pijañstwie wród
przestêpców oraz ¿o³nierzy, ale najbardziej bulwersuje go nadmierna sk³onnoæ
do wódki prawos³awnych duchownych. Kwestia ta pojawia siê w jego wspomnieniach wielokrotnie, za autor szczegó³owo relacjonuje tragikomiczne incydenty
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E. Nowakowski, op. cit., s. 2021.
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z udzia³em pijanych popów i diakonów50. O tym samym wspomina zreszt¹ Feliñski51. Matra zauwa¿a, ¿e prawos³awny kler dotknê³a nie tylko plaga pijañstwa, ale tak¿e cechuje go nieuczciwoæ, sk³onnoæ do przyw³aszczania sobie
cudzej w³asnoci oraz zwyk³a pazernoæ i chciwoæ52. Daje tu o sobie znaæ
z jednej strony utrwalony wizerunek Rosjanina jako pijaka, oszusta i z³odzieja,
a z drugiej  naturalny zapewne (w szczególnoci u ksiêdza katolickiego) niechêtny stosunek do obrz¹dku wschodniego. Matra daje wyraz tej nieufnoci,
eksponuj¹c grzeszne zachowania popów i podkrelaj¹c na po³y pogañsk¹ obyczajowoæ prawos³awnej ludnoci53.
Edward Nowakowski oraz Miko³aj Kulaszyñski tak¿e wyranie nie uchronili siê przed typowym dla ówczesnych zes³añców, a w szczególnoci ksiê¿y,
postrzeganiem prawos³awia jako religii gorszej, niedoskona³ej, fa³szywej i schizmatycznej w stosunku do katolicyzmu54. I tak na przyk³ad dzia³alnoæ misjonarsk¹ prowadzon¹ przez prawos³awnych ksiê¿y wród syberyjskich autochtonów ten drugi autor interpretuje po pierwsze jako przejaw moskiewskiego
absolutyzmu, a po drugie jako zajêcie intratne dla samych duchownych (uposa¿enie uzale¿nione by³o od liczby ochrzczonych), odmawiaj¹c tym dzia³aniom
g³êbszej podbudowy duchowej. Kulaszyñski szczegó³owo rozwodzi siê nad powierzchown¹ spektakularnoci¹ obrz¹dku wschodniego, która jakoby przyci¹ga
tubylców jedynie swoim kolorytem, piêtnuje tak¿e rozdawanie prezentów neofitom55. Nie zastanawiaj¹c siê nad tym, ¿e w tym samym czasie sposób prowadzenia misji rzymskokatolickich w ró¿nych zak¹tkach wiata wygl¹da³ z grubsza
tak samo, autor ów ulega ³atwemu i utrwalonemu stereotypowi o sztucznoci,
nadmiernej formalnoci i powierzchownoci prawos³awia (w porównaniu, rzecz
jasna, do Kocio³a zachodniego). Sam pop przedstawiany jest jako cynik, oportunista, materialista, do tego na ogó³ alkoholik lub przynajmniej cz³owiek regularnie zagl¹daj¹cy do kieliszka, co zreszt¹ jest obrazem doæ powszechnym
w XIX-wiecznej literaturze zes³añczej56.
Sk³onnoæ do pijañstwa, jako zasadnicza cecha przypisywana Rosjanom,
³¹czy³a siê z regu³y z ogólnym prymitywizmem, ociê¿a³oci¹ umys³ow¹, brakiem inteligencji, a w skrajnych obrazach  wrêcz zezwierzêceniem. Zygmunt
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Ibidem, s. 198.
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Feliñski dobitnie akcentuje ten wzorzec w swoich Pamiêtnikach, a niektóre
z anegdot o g³upocie Rosjan, jakie przytacza, w zasadzie nie spe³niaj¹ nawet
minimalnych kryteriów prawdopodobieñstwa, bêd¹c raczej elementem polskiej
kultury popularnej czasów zaborów ni¿ odzwierciedleniem faktycznych postaw
i sytuacji ¿yciowych57.
Z prymitywizmem i g³upot¹ stereotypowych Rosjan ³¹czy siê ich sk³onnoæ
do z³odziejstwa i powszechna nieuczciwoæ. Stanis³aw Matra znów koncentruje
siê tu przede wszystkim na prawos³awnych duchownych, przytaczaj¹c relacje
o popach kradn¹cych srebrne monety, jak równie¿ opisywane w gazetach przypadki morderstw dokonywanych przez diakonów w celach rabunkowych58.
O podobnych wydarzeniach donosi Miko³aj Kulaszyñski59. Autor ten ho³duje
obrazowi Rosjanina nieuczciwego i sk³onnego do oszustw tak¿e w Powieci
Mikiszki, gdzie wykreowany przezeñ bohater reprezentuje nastêpuj¹cy pogl¹d na
w³asnoæ prywatn¹ (w tym przypadku myliwskie wnyki):
kiedy sam zwiedza³ cudze sid³a, uczuwa³ przestrach, aby nie byæ pochwyconym,
kiedy za inni chodzili do jego, uczuwa³ wielkie oburzenie i ¿¹dzê nieprzezwyciê¿on¹, aby pochwyciæ i obiæ gwa³ciciela cudzych praw.60

Ta szczególna moralnoæ Kalego, reprezentowana przez Mikiszkê, wpisuje siê ponownie w zestaw tradycyjnych cech przypisywanych Rosjanom, na
które sk³ada³y siê: sk³onnoæ do zdrady i oszustwa, nieuczciwoæ, z³odziejstwo,
brak krêgos³upa moralnego61. Mieszkañcy Tunki w ogóle przedstawieni s¹ jako
wyj¹tkowo ska¿eni moralnie, czego dowodzi scena symbolicznego S¹du Ostatecznego, na który trafia wspomniany bohater:
U wszystkich innych ludzi dobro i z³o mniej wiêcej siê równowa¿y, u jednych
mieszkañców Tunki tak wiele bywa grzechów, ¿e Bohdyhan kaza³ zrobiæ oddzielne
wagi z ogromnymi talerzykami.62

Oczywicie nie mo¿na zapominaæ, ¿e ta czêæ Trzech pism ma charakter
zdecydowanie beletrystyczny, sk³aniaj¹cy do przesadnej ekspresji i literackiego
uwypuklania niektórych w¹tków, trudno jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e pod
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pozorem na pó³¿artobliwej przypowieci Kulaszyñski przedstawi³ doæ przygnêbiaj¹cy obraz syberyjskiego spo³eczeñstwa, sk³adaj¹cego siê w du¿ej mierze ze
z³odziei, pijaków, oszustów, a nawet zbrodniarzy.
Do stereotypu chytroci, nieuczciwoci i zupe³nie niepowstrzymanego zezwierzêcenia w rabowaniu i niszczeniu odwo³uje siê tak¿e w Pamiêtnikach Zygmunt Feliñski, choæ znów s¹ to zas³yszane przezeñ opowieci z czasów powstania listopadowego, a nie z okresu w³asnego wygnania63. Jednak w innym miejscu
arcybiskup wyranie sugeruje, ¿e Rosjanie posiadaj¹ pewne wrodzone cechy,
które decyduj¹ o ich ni¿szym umiejscowieniu w hierarchii cywilizacyjnej:
Chciwoæ i pijañstwo stanowi³y tak powszechn¹ narodow¹ wadê, ¿e nie tajono siê
nawet z tymi sk³onnociami, posuwaj¹c rodki nabycia do takiej bezczelnoci,
o jakiej cywilizowane spo³eczeñstwa pojêcia nawet nie maj¹.64

Feliñski pisze, ¿e nie sposób rozwik³aæ sumienie ówczesnego Moskala65,
przedstawiaj¹c psychiczny portret Rosjanina jako obszar dziwny, niezrozumia³y,
dziki i budz¹cy obawê  tym samym odwo³uje siê wyranie do zadawnionego
mitu Azjaty, przedstawiciela obcej, egzotycznej i niezrozumia³ej kultury, która
wytworzy³a umys³owoæ niepojêt¹ dla Polaka i Europejczyka66. O zasadniczej
niechêci Feliñskiego do Rosjan najlepiej wiadczy fakt, ¿e wkrótce po przybyciu
na miejsce zes³ania dobrowolnie i intencjonalnie zrezygnowa³ on z nawi¹zywania jakichkolwiek kontaktów towarzyskich, skazuj¹c siê zreszt¹ tym samym na
d³ugie lata spêdzone w samotnoci, jeli nie liczyæ relacji ze szczup³ym gronem
przebywaj¹cych w Jaros³awiu (miejscu zes³ania Feliñskiego) Polaków67.
Nie oznacza to, ¿e wizerunek Rosjan w omawianej twórczoci jest jednoznacznie negatywny  wspomniano zreszt¹ wczeniej, ¿e szczególnie Stanis³aw
Matra reprezentowa³ w tym wzglêdzie pogl¹d mocno wywa¿ony. I tak, doæ
pozytywnie opisuje on gubernatora wschodniej Syberii, genera³a Micha³a Korsakowa, który umo¿liwi³ polskim zes³añcom spotkanie z ksiêdzem katolickim
w okresie wielkanocnym, a tak¿e pozwoli³ na uczestnictwo we mszy wiêtej
i spowiedzi. Inn¹ pozytywn¹ postaci¹ jest rosyjski ¿andarm, pu³kownik Duwing,
który stara³ siê w miarê mo¿liwoci u³atwiæ zes³añcom niedogodnoci zwi¹zane
z podró¿¹ etapami. Wreszcie Matra z sentymentem wspomina gubernatora
63
64
65
66

Por. Z. Feliñski, Pamiêtniki..., cz. 1, s. 73.
Ibidem, s. 160.
Ibidem, s. 162.
Feliñski usi³uje zreszt¹ ow¹ ni¿szoæ cywilizacyjn¹ Rosjan wykazaæ na gruncie historiozoficznym  ibidem, s. 209218.
67 Z. Feliñski, Pamiêtniki..., cz. 2, s. 287.

Polscy ksiê¿a zes³añcy postyczniowi o Rosji

155

tobolskiego, Aleksandra Despot-Zenowicza, jako urzêdnika, który zwalcza³ nieprawid³owoci wród stra¿ników i stara³ siê o poprawê traktowania polskich
zes³añców68. Ten zasymilowany Polak pozytywnie zapisa³ siê zreszt¹ we wspomnieniach wiêkszoci zes³añców postyczniowych69. Wreszcie nawet zasadniczo
negatywnie nastawiony do Rosjan Feliñski nie kryje szacunku i podziwu dla
m¹droci, rozs¹dku i kultury osobistej Aleksandra II70. Jednak to w³anie
w przypadku ksiêdza Matrasia mamy do czynienia z najbardziej zró¿nicowanym
obrazem Rosjan i w zasadzie tylko w jego przypadku mo¿na mówiæ o pewnej
próbie prze³amania negatywnego stereotypu. Autor ten wyranie unika ocen
jednoznacznych, fanatycznych czy krzywdz¹cych, ale z drugiej strony nie stara
siê usprawiedliwiaæ bezzasadnego okrucieñstwa i nieuczciwoci wielu Rosjan,
których napotka³. Jednoczenie dostrzega jednak pracowitoæ, gocinnoæ i przychylnoæ wielu osób  zarówno zwyk³ych mieszkañców wsi, jak i przedstawicieli w³adzy. Matra cechuje siê szerokim spojrzeniem na problem  mimo niezaprzeczalnego dramatu, jakim by³o zes³anie, nie traci ciekawoci wiata,
umiejêtnoci dostrzegania pozytywnych cech odmiennej kultury czy wreszcie
najzwyklejszych przejawów cz³owieczeñstwa. Tak¿e doæ nieliczne opinie Miko³aja Kulaszyñskiego na temat Rosjan nie s¹ dyktowane zapalczyw¹ niechêci¹ czy
nienawici¹, choæ wyrany cieñ na ten wzglêdnie wywa¿ony obraz rzuca silna
negacja prawos³awia i sk³onnoæ do szczególnego eksponowania niskiego poziomu moralnego, nieuczciwoci i pijañstwa wród duchownych. Równie¿ wspomniany obraz syberyjskiej ludnoci, jaki wykreowany zosta³ w beletrystycznej czêci
Trzech pism z wygnania, jednoznacznie nawi¹zuje do utrwalonego, dawnego stereotypu Rosjanina jako cz³owieka prymitywnego, nieuczciwego, niemoralnego.
Wspomnienia ksiê¿y zes³anych na wschód Rosji po powstaniu styczniowym
przynosz¹ tak¿e obrazy Rosji jako pañstwa i kraju. Stosunkowo najmniej danych
na ten temat daj¹ Pamiêtniki Feliñskiego. Mimo ¿e arcybiskup spêdzi³ w Rosji
dziesi¹tki lat (nie tylko na zes³aniu, ale tak¿e w czasie studiów i pracy kap³añskiej w Moskwie i Petersburgu), to praktycznie nie opisuje on rosyjskich krajobrazów, kultury, obyczajów, ograniczaj¹c siê do lakonicznych stwierdzeñ, jak to,
¿e okolice Jaros³awia by³y malownicze71. Rozwa¿ania Feliñskiego na temat
Rosji odnosz¹ siê raczej do jej pañstwowoci i kwestii politycznych, omijaj¹c
w zasadzie sferê geograficzn¹, przyrodnicz¹ czy kulturow¹. Nieco miejsca autor
68
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powiêca tak¿e zagadnieniom ekonomicznym, opisuj¹c np. skomplikowany system monetarny Rosji lat 30. czy te¿ analizuj¹c zacofany  jego zdaniem  przemys³ rosyjski72. Z kolei reprezentacje Rosji jako tworu politycznego sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do podkrelania absolutystycznego i imperialnego
charakteru pañstwa carskiego, którego celem jest podporz¹dkowanie sobie jak
najwiêkszych obszarów geograficznych i wch³oniêcie wszelkich autonomicznych ¿ywio³ów narodowych73. Za immanentn¹ cechê pañstwa rosyjskiego uwa¿a
Feliñski antypolskoæ, któr¹ w szerokim zakresie uto¿samia z antykatolickoci¹.
W po³¹czeniu z niechêci¹ do prawos³awia tworzy siê tu znany od stuleci stereotyp wschodniego imperium jako kraju azjatyckiego, zacofanego cywilizacyjnie,
barbarzyñskiego, ale niezmiennie gronego74.
Na przeciwnym biegunie plasuje siê twórczoæ Miko³aja Kulaszyñskiego,
który z reporta¿ow¹ dok³adnoci¹ opisuje okolice Tunki oraz pogranicza rosyjsko-mongolskiego, wyra¿aj¹c fascynacjê piêknym i surowym krajobrazem, pe³nym stepów, lasów i wielkich rzek75. Autor ów opisuje wioski i sposób ¿ycia
mieszkañców tych krain, ubogie domki, uprawy, pe³n¹ trudów (ale i technologicznego zacofania) codzienn¹ egzystencjê. Jego relacja ma spor¹ wartoæ etnograficzn¹ i cechuje siê du¿ym obiektywizmem76. Niewiele natomiast pisze Kulaszyñski o rosyjskim systemie pañstwowym, ograniczaj¹c siê do doæ standardowych wzmianek o surowoci w³adz, absolutyzmie caratu czy wyrachowanej polityce gromadzenia duchownych w Tunce w celu odizolowania ich od innych
Polaków77. W podobnym duchu pisze Matra:
Rz¹d rosyjski, pragn¹c zupe³nie wykreliæ z karty geograficznej nazwê Polski,
Litwy, ¯mudzi, Wo³ynia, Podola i Ukrainy i wcieliæ na zawsze wspomniane wy¿ej
kraje do swego moskiewskiego pañstwa, postanowi³ zniszczyæ materialnie i moralnie ca³y kraj polski [...].78

Jednak wszêdzie tam, gdzie autor ten opisuje zwyk³ych ludzi i ich kulturê,
unika tego rodzaju nacechowania emocjonalnego. Tak¿e Edward Nowakowski
nie opar³ siê piêknu malowniczych pejza¿y rosyjskich, przez które przeziera³o
wszak zawsze ponure widmo szpetnych osad syberyjskich:
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Stamt¹d rzeczywicie widok wspania³y, choæ zaprawdê dziki i przykry; dziki, gdy
siê patrzy na same lasy i b³yszcz¹ce jezior i rzek wody, przykry  gdy siê spojrzy
na wie. [...] Bolesny zaprawdê widok!79

Obraz Rosjan i Rosji wy³aniaj¹cy siê ze wspomnieñ omówionych tu autorów nie jest jednoznaczny, aczkolwiek ogólnie nale¿a³oby go nazwaæ wzglêdnie
neutralnym ze sk³onnociami do negatywnego stereotypizowania lub te¿ wartociuj¹cym w sposób pejoratywny. Je¿eli chodzi o Feliñskiego, to trzeba zaznaczyæ, ¿e w wizerunki Rosjan i Rosji obfituje przede wszystkim pierwsza czêæ
jego Pamiêtników, a wiêc napisana co prawda na obczynie, ale odnosz¹ca siê
do wydarzeñ sprzed powstania styczniowego i zes³ania. Feliñski na ogó³ powiela
tu stereotypy ugruntowane w polskiej wiadomoci zbiorowej jeszcze przed zaborami, a w ich czasie wzmocnione i utrwalone. Zgodnie z tym wizerunkiem,
Rosjanie cechuj¹ siê chciwoci¹, nieuczciwoci¹, okrucieñstwem, sk³onnoci¹
do pijañstwa, przekupnoci¹, s¹ niemoralni, prymitywni, zacofani, a ich duchowoæ jest powierzchowna i w gruncie rzeczy na po³y pogañska. Okazjonalne
pozytywne opinie nie wp³ywaj¹ na ten zasadniczy obraz, jaki wy³ania siê z pracy
Feliñskiego. Ogólny stereotyp jest tu negatywny i mo¿na go wpisaæ w romantyczny etos uto¿samiaj¹cy w du¿ej mierze postawê antyrosyjsk¹ z polskim patriotyzmem. Arcybiskup zdaje siê tak¿e ignorowaæ rosyjsk¹ kulturê, obyczaje,
geografiê, mimo ¿e w kraju tym spêdzi³ znaczn¹ czêæ swojego ¿ycia. Chêtniej
pisze o zagadnieniach ekonomicznych i gospodarczych, ale z regu³y wyranie
postrzega Rosjê przede wszystkim jako ¿ywio³ polityczny  zaborczy, nieprzejednany, autokratyczny  i na tym aspekcie w portretowaniu pañstwa siê koncentruje. Ró¿ni to dzie³o Feliñskiego od innych autorów zes³añców, tak¿e duchownych, którzy czêsto z etnograficzn¹ ciekawoci¹ starali siê portretowaæ kraj,
w którym przysz³o im wbrew ich woli ¿yæ.
Znacznie mniej jednoznaczny obraz Rosjan i Rosji wy³ania siê z prac Miko³aja Kulaszyñskiego. Co prawda i on odwo³uje siê do utrwalonego stereotypu
Rosjanina  pijaka, z³odzieja, oszusta (w szczególnoci piêtnuj¹c upadek moralny ksiê¿y prawos³awnych), jednak tematyka ta ma w jego utworach znaczenie
marginalne, tote¿ nie odbiera siê s¹dów autora jako apriorycznie antyrosyjskich.
Kulaszyñski zachwyca siê natomiast piêknym i dzikim krajobrazem Rosji, choæ
budzi on w nim poczucie przyt³oczenia i melancholii. S¹ to reprezentacje obecne
tak¿e w innych utworach zes³añców postyczniowych, jak i w ogóle w wiêkszoci
pamiêtników polskich drugiej po³owy XIX wieku80. Jednak prace Kulaszyñskiego
79
80

E. Nowakowski, op. cit., s. 34.
Zob. M. Cybulski, Rosja i Rosjanie w pamiêtnikach Polaków..., s. 112213.
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odró¿niaj¹ siê tu stosunkowo du¿ym wywa¿eniem emocjonalnym. Tym samym
obraz Rosji i Rosjan, jaki wy³ania siê z lektury Tunki i jej okolic oraz Trzech
pism z wygnania, nie prze³amuje co prawda negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina ujmowanego z perspektywy zes³añczej, ale w wyrany sposób os³abia
go, przenosz¹c g³ówny akcent zainteresowania na wymiar reporta¿owy i etnograficzny.
Najbli¿szy prze³amania negatywnego stereotypu wydaje siê Stanis³aw Matra. Jego wizerunek Rosji i Rosjan jest stosunkowo obiektywny, przynajmniej
na tyle, na ile pozwala³a na to sytuacja wiênia i zes³añca. Autor ów dostrzega
wiele negatywnych cech w spo³eczeñstwie rosyjskim, ale nie pomija tak¿e tych
pozytywnych. Daleki jest od jednoznacznego potêpiania ca³ego rosyjskiego spo³eczeñstwa, choæ oczywicie dostrzega niesprawiedliwoæ poczynañ carskiej
w³adzy. Obraz rosyjskiego narodu jest w jego twórczoci ambiwalentny, nie
ci¹¿¹ nad nim jednoznaczne uprzedzenia, przez co mo¿na przypuszczaæ, ¿e jest
on po prostu najbli¿szy prawdzie.
Ðåçþìå
Ïîëüñêèå ñâÿùåííèêè-ññûëüíûå î Ðîññèè (ïîñëå ßíâàðñêîãî âîññòàíèÿ)
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå âîñïðèÿòèÿ Ðîññèè è ðîññèÿí â ëèòåðàòóðíîì òâîð÷åñòâå
ïîëüñêèõ êàòîëè÷åñêèõ ñâÿùåííèêîâ, ñîñëàííûõ ïîñëå ßíâàðñêîãî âîññòàíèÿ â Ðîññèéñêóþ
èìïåðèþ. Ñîãëàñíî îáùèì îöåíêàì, â Ðîññèþ áûëî ñîñëàíî îêîëî øåñòèñîò ïîëüñêèõ
ñâÿùåííèêîâ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ âîññòàíèåì 1863 ãîäà. Íàèáîëåå èçâåñòíûìè
ñâÿùåííèêàìè-ññûëüíûìè, ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå êîòîðûõ äîøëî äî íàøèõ äíåé,
ÿâëÿþòñÿ: Íèêîëàé Êóëÿøèíñêèé, Ñòàíèñëàâ Ìàòðàñü, Ýäâàðä Íîâàêîâñêèé è Çèãìóíò
Ùåíñíûé Ôåëèíñêèé. Èìåííî ýòèì ëèòåðàòîðàì ïîñâÿùåíà äàííàÿ ñòàòüÿ, êîíöåíòðèðóþùàÿ âíèìàíèå íà ñòåðåîòèïå ðîññèÿíèíà è Ðîññèè. Àâòîð ñòàòüè àíàëèçèðóåò
ñëåäóþùèå ñîñòàâëÿþùèå ñòåðåîòèïà: íàöèîíàëüíàÿ íîìåíêëàòóðà, ïñèõîëîãè÷åñêèå
è õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå ÷åðòû, ôèçè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðîññèÿí è îáùèé îáðàç Ðîññèè
êàê ãîñóäàðñòâà è ñòðàíû.

Summary
Polish priests-exiles about Russia (after the January Uprising)
The given article is devoted to the problem of the perception of Russia and the Russians in
Polish Catholic priests literary work, exiled after the January Uprising to the Russian Empire. As
commonly assessed, exile to Russia affected about six hundred Polish clergymen, in one way or
another connected to the insurrectionary move of 1863. The most famous priest-exiles, whose
literary legacy has survived to this day, are: Miko³aj Kulaszyñski, Stanis³aw Matra, Edward
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Nowakowski and Zygmunt Szczêsny Feliñski. A present article was devoted to it is for these
writers, and is concentrating on the stereotype of the Russians and Russia. The text includes the
following aspects one by one: national nomenclature, psychological and characterological features,
physical properties of the Russians and the general image of Russia as the state and the country.
Key words: Polish priests, exile, Siberia, memoires, stereotype of Russia and the Russians.
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Myl narodnicka a polski ruch niepodleg³ociowy.
Powstanie styczniowe w prozie
Niko³aja N. Z³atowratskiego
Czego szukamy? Czego chcemy?

Tego samego, czego chc¹ i szukaj¹

wszyscy ludzie w ka¿dej epoce i kraju:
Prawdy, Sprawiedliwoci i Wolnoci
M. Bakunin1
Narodnictwo by³o w latach 70. XIX wieku dominuj¹cym nurtem rosyjskiej
myli spo³ecznej. Pozostawi³o trwa³e lady w filozofii, socjologii, historii i literaturze. Ideologia ta formowa³a siê wokó³ d¹¿eñ do stworzenia sprawiedliwego
systemu spo³ecznego, opartego na równoci i niezale¿noci, który zapewniæ mia³a tradycyjna forma kooperacji, jak¹ wyznacza³a patriarchalna wspólnota gminna. Rozwój ludzkoci to chronologiczna niesprawiedliwoæ, ci bowiem, którzy
przychodz¹ póniej, mog¹ korzystaæ z pracy poprzedników, nie p³ac¹c tej samej
co oni ceny [...]. Lud rosyjski wszystko przecierpia³, lecz zachowa³ gminê, gmina ocali lud rosyjski2  pisa³ ju¿ w latach 50. Aleksander Hercen, uwa¿any za
protoplastê narodnictwa3, a jego myl szerzy³a siê i utrwala³a w teoriach w³aciwych ideologów ruchu: Michai³a Bakunina, Piotra Tkaczowa i Piotra £awrowa.
Rosja, ich zdaniem, poprzez zachowanie naturalnych struktur gminnych by³a
szczególnie predestynowana do wcielenia w czyn sprawiedliwego ustroju z pominiêciem typowej dla Zachodu kapitalistycznej drogi rozwoju.
Andrzej Walicki, uwa¿any przez wiêkszoæ badaczy za autora prac powiêconych analizie doktryny narodnickiej bêd¹cych najpe³niejszym ujêciem rosyjskiej myli spo³ecznej, definiuje j¹ jako: ideologiê, któr¹ charakteryzowa³o
1
2

Ì. Áàêóíèí, Ôèëîñîôèÿ. Ñîöèîëîãèÿ. Ïîëèòèêà, Ìîñêâà 1989, ñ. 125, t³um. w³asne.
A. Hercen, Pisma filozoficzne. Eseje filozoficzne. Rosja i stary wiat, red. A. Walicki, t³um.
W. Bieñkowska, Warszawa 1966, t. 2, s. 225.
3 Zob. np.: J. Plechanow, Wybór pism filozoficznych, t³um. I. Oliwa, Warszawa 1951, s. 316.
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szczególne po³¹czenie bur¿uazyjnego demokratyzmu z tendencj¹ antykapitalistyczn¹, wystêpuj¹c¹ w postaci tak czy inaczej rozumianego socjalizmu, ale
sprzê¿on¹ w istocie z tzw. ekonomicznym romantyzmem, tj. z retrospektywn¹
utopi¹ idealizuj¹c¹ gospodarkê przedkapitalistyczn¹ i przedkapitalistyczny typ
wiêzi spo³ecznej4. Wskazuje on przy tym na fakt, ¿e narodnictwo prezentowa³o
sob¹ dynamiczn¹ strukturê ideologiczn¹, wystêpuj¹c¹ w ró¿nych wariantach
i daj¹c¹ siê pogodziæ z ró¿nymi stanowiskami politycznymi5. W imiê przysz³ej
szczêliwoci opowiadano siê za stopniow¹ przemian¹ lub za konspiracj¹, edukacj¹ i propagand¹ lub za terroryzmem i rych³ym przygotowywaniem rewolucji
ludowej, niemniej, jak dodaje Isaiah Berlin: kamieniem wêgielnym narodnickiego humanizmu by³a wiara w ludzk¹ wolnoæ6. Rol¹ Rosji, w przekonaniu
narodników, by³o zatem zapocz¹tkowanie na wiecie spo³ecznych przemian
gwarantuj¹cych sprawiedliwoæ, równoæ, braterstwo i ludzk¹ godnoæ. Tymczasem ta sama Rosja niewoli³a naród polski i skutecznie t³umi³a wszelkie d¹¿enia
Polaków do odzyskania niepodleg³oci.
Przywódcy i teoretycy narodnictwa nie mogli zatem przejæ obojêtnie wobec ostatniego zrywu narodowowyzwoleñczego Polaków, jakim by³o powstanie
styczniowe 1863 r., które prze¿yli w m³odoci, tym bardziej ¿e owo wydarzenie
by³o wielkim wstrz¹sem dla zaborcy i pozostawi³o trwa³y lad w ¿yciu wewnêtrznym Rosji. Z polskimi powstañcami dzia³acze narodniccy spotykali siê
ponadto w wiêzieniach, na katordze, na dalekiej Syberii. Kontakty te wci¹¿
sk³ania³y do rozmylañ nad tragedi¹ zniewolonego narodu. Pisarz i publicysta
narodnicki Wasilij Berwi-Flerowski w pamiêtnikach z lat zes³ania pisa³: Wy
omielilicie siê marzyæ, ¿e znów wywalczycie sobie woln¹ ojczyznê, ¿e ta
ojczyzna znów zab³ynie jasn¹ gwiazd¹ miêdzy wielkimi narodami  a oto czego
doczekalicie. Szczêliwi ci sporód was, którzy padli na polu walki, oni znaleli
wieczny pokój wród nadziei i entuzjazmu, a wy? [...] Wy d³ugo bylicie wielkimi pochodniami w historii narodów, pochodniami wolnoci i owiaty i to
wszystko stracilicie z woli losu7. Powstanie postrzega³ Flerowski jako bezporedni¹ przyczynê agonii polskiej narodowoci zdeptanej przez despotyczn¹
w³adzê carsk¹ i jej wykonawców w postaci os³awionego ciemiê¿yciela Polski
Michai³a Murawiowa, lecz Rosjanom za wzór stawia³ godnoæ, z jak¹ przez
d³ugie lata umierali Polacy pod jarzmem zaborcy8.
4

A. Walicki, Rosyjska filozofia i myl spo³eczna. Od owiecenia do marksizmu, Warszawa
1972, s. 329.
5 Ibidem, s. 329.
6 I. Berlin, Rosyjscy myliciele, t³um. S. Kowalski, Warszawa 2003, s. 231.
7 Â.Â. Áåðâè (Í. Ôëåðîâñêèé), Âîñïîìèíàíèÿ, Ãîëîñ ìèíóâøåãî 1915, nr 78, s. 112.
8 Ibidem, s. 123.
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Inny dzia³acz narodnicki, pisarz i publicysta Iwan Bie³okonski, w swoich
wspomnieniach z zes³ania na Syberiê podkreli³ pomoc, jak¹ niejednokrotnie
s³u¿yli polscy zes³añcy nowym towarzyszom niedoli: ze wszystkimi polskimi
zes³añcami politycznymi z 1863 roku bylimy w najlepszych stosunkach [...].
(Polacy) odró¿niali rz¹d rosyjski od narodu rosyjskiego, a zw³aszcza inteligencji
i [...] zawsze po przyjacielsku odnosili siê do nas. [...] Wszelkie trudnoci ¿yciowe i d³ugie lata zes³ania nie zabi³y ich ideowoci i polscy przestêpcy polityczni
przyjêli nas, rosyjskich przestêpców politycznych, jak bliskich swoich towarzyszy i okazywali nam nieocenione przys³ugi9.
Postawa Polaków w walce o niepodleg³oæ budzi³a wród narodników szacunek. Wielu dzia³aczy, jak Berwi-Flerowski czy poetka Wiera Figner, przyznawa³o wrêcz, ¿e kontakty z Polakami zawa¿y³y na kszta³towaniu ich wiadomoci
spo³ecznej10, jednak teoretycy i ideolodzy ruchu nie mieli jasno sprecyzowanych
pogl¹dów na rok 1863. Rozwijaj¹c wielk¹ ideê rewolucji spo³ecznej, zmierzali
do tego, by po³¹czyæ wszystkie si³y uciskanych przez carat ludów (w tym Polaków) w walce przeciwko samow³adztwu, lecz nie potrafili rozwi¹zaæ problemu
ruchów narodowych.
Gor¹cym zwolennikiem rosyjsko-polskiego sojuszu rewolucyjnego by³ ju¿
Aleksander Hercen, uwa¿any za najwiêkszego rzecznika sprawy polskiej. Wielokrotnie powtarza³ on, ¿e niepodleg³oæ Polski jest koniecznym warunkiem wyzwolenia Rosji i zwyciêstwa rosyjskiego socjalizmu. W ulotce Polacy przebaczaj¹ nam!, napisanej na pocz¹tku wojny krymskiej i rozpowszechnianej
w rosyjskim wojsku, wskazywa³ na moraln¹ wielkoæ sprawy polskiej, przypomina³ entuzjazm, z jakim narody Europy wita³y pokonanych uczestników powstania listopadowego, apelowa³ do braterstwa ogólnos³owiañskiego i wzywa³
¿o³nierzy rosyjskich do dalszej wspólnej z Polakami walki pod has³em za wasz¹ wolnoæ i nasz¹. Dalej jednak wywody Hercena przypomina³y ju¿ bardziej
konwencjonalne opinie rosyjskie. Jego zdaniem, utrata przez Polskê pañstwowoci by³a kar¹ za wyobcowanie ze wiata s³owiañskiego, spowodowane jej za9 È.Ï. Áåëîêîíñêèé, Äåíü âðåìåíè  Âîñïîìèíàíèÿ, Ìîñêâà 1928, s. 311312. Z kolei
w memuarystyce polskiej istnieje wiele wiadectw przychylnego stosunku Rosjan do zes³anych
uczestników powstania styczniowego. Jeden z nich pisa³: Zawsze, w ka¿dym razie i wszêdzie
Polak zes³aniec by³ wielce powa¿any [...], w ka¿dym domu gocinnie i z pewnym szacunkiem
przyjmowany (S. Pó³kozic-Plichta, Pamiêtniki z czasów 18631873, Warszawa  Kraków 1911,
s. 138). Zob. o tym m.in.: T. Ksi¹¿ek, Demokraci rosyjscy wobec powstania styczniowego, ¯ycie
i Myl 1962, nr 11/12, s. 175184.
10 Zob. o tym: Z. Barañski, Powstanie styczniowe w literaturze rosyjskiej, [w:] Dziedzictwo
literackie powstania styczniowego, red. J. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1964,
s. 539541. Zob. te¿: A.Ô. Ñìèðíîâ, Ðåâîëþöèîííûå ñâÿçè íàðîäîâ Ðîññèè è Ïîëüøè  3060 ãîäû
XIX âåêà, Ìîñêâà 1962, s. 347.
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chodnim arystokratyzmem i oddaniem papie¿owi11. Sk³adaj¹c ho³d Polsce,
podkrela³ jednoczenie, ¿e istotne znaczenie dla przysz³oci wiata ma jedynie
kwestia rosyjska. Na jego ambiwalentny stosunek wobec walki narodowowyzwoleñczej w Polsce mia³o wp³yw przekonanie, i¿ polski ruch niepodleg³ociowy by³ ruchem stricte politycznym, podczas gdy w Rosji koncentrowa³ siê on
wokó³ spraw spo³ecznych. W artykule pisanym dla organu Demokratycznego
Towarzystwa Polskiego (i opublikowanym po raz pierwszy w jêzyku polskim)
Hercen pisa³: Myl rewolucyjna obecna  to Socjalizm. Bez socjalizmu, nie ma
rewolucji. Bez niego jest tylko Reakcja  czy to monarchistyczna lub demagogiczna, zachowawcza, katolicka czy republikañska. St¹d socjalizm ma dla nas
daleko wiêcej poci¹gu nad te wszystkie piêkne teorie równouprawnienia w³adz
i równowagi rz¹dów. [...] Socjalizm odprowadza nas do naszej zagrody wiejskiej12; jest wizj¹ nowego wiata. Polska za, zdaniem Hercena, by³a jedynym krajem s³owiañskim posiadaj¹cym wielk¹ przesz³oæ i z tego powodu zainteresowanym w zachowaniu starego wiata. W obszernej polemice z Przegl¹dem Rzeczy Polskich, zatytu³owanej Rosja i Polska (18591860), filozof ten
odrzuca³ postulat wycofania siê Rosji z jej bezprawnie zagarniêtych posiad³oci,
argumentuj¹c: Wszystkie pañstwa na wiecie powsta³y w sposób nader bezprawny i dziêki przemocy [...]. Jeli bêdziemy rozcz³onkowywaæ pañstwa na podstawie
ich bezprawnego wzrostu, jedno tylko pozostanie w swoich granicach niczym
Kuma Bezinteresowny, który nic nie zdobywa³  republika San Marino13.
Gdy we wrzeniu 1862 r. przedstawiciele Polskiego Komitetu Narodowego
przygotowuj¹cego powstanie (Agaton Giller, Zygmunt Padlewski i W³odzimierz
Mi³owicz) przybyli do Londynu, aby zawrzeæ umowê z redakcj¹ Ko³oko³u,
spraw¹ sporn¹ wbrew obawom Hercena nie okaza³a siê kwestia ch³opska, gdy¿
Polacy obiecali przyznanie prawa w³ocianom do uprawianej przez nich ziemi,
lecz polityczna i narodowa. Strona polska domaga³a siê przywrócenia dawnej
Rzeczpospolitej (uznania granic z 1772 r.), uwa¿aj¹c wszelkie inne rozwi¹zania
za usankcjonowanie rozbiorów. Ostatecznie delegaci zaakceptowali zasadê samookrelenia narodów, takich jak Litwa, Ukraina, Bia³oru, do prowincji i porozumienie zosta³o zawarte, jednak wzajemna narodowa nieufnoæ pozosta³a.
Hercen popar³ powstanie styczniowe ze wzglêdów moralnych: Wobec
strza³ów do ksiê¿y i dzieci, do krucyfiksów i kobiet, wobec strza³ów do hymnów
i modlitw, zatar³y siê wszelkie ró¿nice...  pisa³. Jednak do koñca nie wierzy³
ani w sukces powstania polskiego, ani w to, ¿e rewolucjonici obu krajów mog¹
11
12
13

Zob. À. Ãåðöåí, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, Ìîñêâà 19541966, t. 7, s. 8990.
Ibidem, s. 60 (Do Redakcji Demokraty Polskiego).
A. Hercen, Pisma filozoficzne..., s. 359.
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zjednoczyæ siê w walce o prawdziwie wspólne cele. W myl porozumienia ze
stron¹ polsk¹ postanowi³ doradzaæ oficerom rosyjskim, aby pomagali Polakom
bez ³¹czenia siê z nimi, zachowuj¹c odrêbn¹, rosyjsk¹ to¿samoæ14. W pamiêtnikach pisanych pod koniec ¿ycia przedstawi³ ca³¹ historiê rewolucyjnego sojuszu
rosyjsko-polskiego jako seriê niepowodzeñ i rozczarowañ wynikaj¹c¹ z g³êbokich i w istocie nieprzezwyciê¿alnych ró¿nic miêdzy oboma narodami: Prywatnie, osobicie moglimy lubiæ tego czy innego Polaka i zbli¿aæ siê do nich,
ogólnie jednak bior¹c, niewiele by³o miêdzy nami jednomylnoci w ujmowaniu
rzeczy; tote¿ stosunki nasze by³y naprê¿one, rzetelnie nieszczere: robilimy sobie nawzajem ustêpstwa, innymi s³owy  os³abialimy siebie, uszczuplaj¹c siê
wzajemnie w swych najlepszych bodaj si³ach. Dogadaæ siê do jednakowego
rozumienia rzeczy by³o niepodobieñstwem. Wychodzilimy z ró¿nych stanowisk
 i drogi nasze przecina³y siê tylko w punkcie wspólnej nienawici do samow³adztwa petersburskiego. Idea³ Polaków by³ poza nimi: szli ku swej przesz³oci, przemoc¹ uciêtej, i tylko stamt¹d mogli odbywaæ dalej sw¹ drogê. Oni mieli
mnóstwo relikwii, my  puste kolebki. We wszystkich ich dzia³aniach i w ca³ej
ich poezji jest tyle¿ rozpaczy, co wiary gor¹cej. Oni d¹¿¹ do wskrzeszenia zmar³ych, my chcemy jak najprêdzej pogrzebaæ swoich. Formy naszego mylenia
i nadzieje nasze s¹ inne; nasz duch narodowy, ca³y sk³ad naszej umys³owoci nie
wykazuje ¿adnych podobieñstw z nimi. Nasz zwi¹zek z nimi wydawa³ siê im ni
to mezaliansem, ni to ma³¿eñstwem z rozs¹dku. Z naszej strony by³o wiêcej
szczeroci, ale nie wiêcej g³êbi; zdawalimy sobie sprawê ze swej winy poredniej, kochalimy ich odwagê i szanowali ich nieugiêty protest. Có¿ oni mogli
w nas kochaæ? Co szanowaæ? Prze³amywali siebie, zbli¿aj¹c siê do nas; dla kilku
Rosjan robili zaszczytny wyj¹tek15.
Nigdy nie ¿ywi³ z³udzeñ co do uczuæ, jakimi Polacy obdarzali Rosjan, równie¿ Michai³ Bakunin. Nie ma na wiecie nic bardziej naturalnego, i mo¿na
powiedzieæ, bardziej uprawnionego, jak nienawiæ Polaków do Rosjan  pisa³
w jednej ze swych broszur i zaraz dodawa³: Za tê nienawiæ i brak zaufania do
nas nie mamy najmniejszego prawa gniewaæ siê na nich. Od koñca XVIII w.
Rosjanie rêkami carskiego Imperium pe³ni¹ funkcjê knuta, umierzaj¹cego niepodleg³ociowe d¹¿enia polskiego narodu16. Za zbrodnicz¹ politykê caratu wo14 Zob.: A. Hercen, Do oficerów rosyjskich w Polsce, [w:] Aleksander Hercen o powstaniu
styczniowym, red. L. Bazylow, M. Wierzchowski, Warszawa 1962, s. 130136.
15 A. Hercen, Rzeczy minione i rozmylania, t³um. E. S³obodnikowa, Warszawa 1952, t. V,
s. 180181.
16 Archives Bakounine, t. IV: Michel Bakounine et ses relations avec Sergej Neèaev. 18701872.
Écrits et matèriaux, Introduction et annotations de Arthur Lehning, Leiden 1971, s. 13. Cyt za:
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bec Polski Bakunin poczuwa³ siê do osobistej odpowiedzialnoci, co potwierdzi³
w przemowie, jak¹ wyg³osi³ w 1847 r. w Pary¿u na polskiej uroczystoci powiêconej siedemnastej rocznicy powstania listopadowego. Przyszed³em tu
 owiadczy³  pe³en g³êbokiego poczucia odpowiedzialnoci, jaka ci¹¿y na
mnie, podobnie jak na wszystkich moich rodakach, poniewa¿ honor jednostek
jest cile zwi¹zany z honorem narodu17. Potwierdzi³ dalej wszystkie opinie
o Rosji jako kraju, w którym panuje nieokie³znany, niczym nieograniczony,
ohydny despotyzm18. Walkê Polaków nazwa³ wiêt¹ i bohatersk¹, po czym
wezwa³ ich do przymierza z Rosj¹, przekonuj¹c o koniecznoci zawi¹zania polsko-rosyjskiego rewolucyjnego sojuszu skierowanego przeciwko wspólnemu
wrogowi: Dzieci jednego szczepu, nasze losy s¹ nieroz³¹czne i nasza sprawa
powinna byæ wspólna19. Przemówienie zakoñczy³ s³owami hymnu Jeszcze
Polska nie zginê³a20 wypowiedzianymi po polsku21.
Bakunin  pisze Antoni Kamiñski  nie obra¿a³ siê, gdy Polacy kwestionowali szczeroæ jego intencji i z pogard¹ okrelali Moskowit¹. Bez zniecierpliwienia przyjmowa³ nieufnoæ i dyplomatyczn¹ uprzejmoæ, jak¹ go niekiedy
zbywano22. O¿eni³ siê z Polk¹, Antonin¹ Kwiatkowsk¹, któr¹ pozna³ w Irkucku
i zawsze z pasj¹ oskar¿a³ re¿im carski za rozbiory oraz politykê rusyfikacyjn¹.
Pod adresem Murawiowa, swojego dalekiego krewnego, s³a³ najciê¿sze obelgi
i pisa³: To my jestemy winni  i jeszcze jak winni! Powinnimy wszystko
znieæ i czynem dowieæ, ¿e mamy prawo do braterstwa z nimi23. Mimo
wszystko dla wielu Polaków stanowisko Bakunina nie by³o doæ jednoznaczne.
A. Kamiñski, Nieodwzajemnione uczucie. Z dziejów recepcji myli Michai³a Bakunina w Polsce,
[w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Czêæ pierwsza, red. L. Kiejzik, J. Uglik, Warszawa 2009, s. 85.
17 M. Bakunin, Pisma wybrane, t³um. B. Wcieklica, Z. Krzy¿anowska, Warszawa 1965, t. I,
s. 159.
18 Ibidem, s. 158.
19 Ibidem, s. 159.
20 Ibidem, s. 160.
21 Dziwna mowa  pisa³ w licie do Delfiny Potockiej Zygmunt Krasiñski z charakterystyczn¹ dla Polaków nieufnoci¹  ponur¹ tchnie energi¹. Wzywa Polskê i Rosjê do kojarzenia siê, ale
choæ tego nie wypowiada, czuæ, czuæ, ¿e miejsce, ¿e pole zjednoczenia tych obu d¹¿eñ sprzecznych
u niego, to wspólna rze szlachty przez ludy oba  czuæ to. W moskiewskim duchu zawsze co
potwornie albo pod³ego, albo okrutnego. U nich dobroæ wnet pod³oci¹, odwaga i si³a wnet okrucieñstwem, miary nigdy. Rytm barbarzyñcom niedostêpn¹ piêknoci¹, ale wielka jest oryginalnoæ
w tej ca³ej mowie. Co arcymia³ego, nowego, nie masz frazesów, tylko pêd ci¹g³y mocy pewnej,
jakby nowo narodzonej, a przy tym wady wszystkich nowo narodzonych maj¹cej, to jest lepy
instynkt gnaj¹cy naprzód, poza wszystkie granice i ka¿¹cy roæ, roæ, choæby kosztem najwiêtszych praw ducha. Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, red. Z. Sudolskie, Warszawa 1975,
t. III, s. 501502.
22 Zob. A. Kamiñski, op. cit., s. 86.
23 M. Bakunin, Pisma wybrane..., s. 193.
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I tym razem w wizji wielkiej Federacji S³owiañskiej koci¹ niezgody pozostawa³a kwestia statusu Litwy, Ukrainy i Bia³orusi. Redaktora Przegl¹du Rzeczy
Polskich razi³o na przyk³ad przekonanie Bakunina o nierozdzielnoci losów
Polski i Rosji, a wizja Federacji S³owiañskiej  pisa³: ca³kowicie odbiega od tej
jak¹ my pojmujemy, za jak¹ walczylimy, za jak¹ cierpimy, umieramy i umieraæ
pragniemy24.
Po porozumieniu Komitetu Narodowego z redakcj¹ Ko³oko³a Bakunin
osobicie zaanga¿owa³ siê w przygotowywanie powstania styczniowego. Spotyka³ siê m.in. z Józefem Wysockim, Janem Amborskim, Zygmuntem Padlewskim25. Uwa¿a³ te¿ za swój honorowy obowi¹zek wzi¹æ udzia³ w powstaniu
i chocia¿ Polacy nie chcieli przyj¹æ go w swe zbrojne szeregi, z nara¿eniem
¿ycia uczestniczy³ w organizowaniu tzw. wyprawy £apiñskiego (nieudanego
przedsiêwziêcia desantowego, maj¹cego wspomóc powstañców). Po upadku powstania Bakunin zwi¹za³ swe nadzieje z W³ochami, a jego pogl¹dy uleg³y daleko id¹cej radykalizacji. Sprawa uciemiê¿onych narodów i wolnoci politycznej
zesz³a w jego wiatopogl¹dzie na dalszy plan, podporz¹dkowana zosta³a bez
reszty rewolucji ch³opskiej w Rosji.
Piotr £awrow by³ przede wszystkim mylicielem-teoretykiem, ale i on w swoich Listach historycznych (18681869), nazywanych ewangeli¹ narodników26,
choæ podziela³ ogólne przekonanie o bezwzglêdnym prymacie celów socjalnych przed politycznymi, wypowiedzia³ siê tak¿e z sprawach narodowociowych. Listy pisa³ na zes³aniu w guberni wo³ogodzkiej, pos¹dzony o kontakty ze
rodowiskiem dzia³aczy rewolucyjnych z krêgu pierwszej Ziemli i Woli. To tam
zetkn¹³ siê z zes³anymi za udzia³ w powstaniu styczniowym Polakami, tam te¿
pozna³ swoj¹ drug¹ ¿onê  Polkê, Annê Czaplick¹.
Narodowoæ, zdaniem £awrowa, jest naturalnym produktem historii i posiada swe uzasadnione prawa, a pielêgnowanie narodowoci jako samodzielnej
i odrêbnej ca³oci jest zupe³nie naturalne i s³uszne. Wyrzec siê jej ma prawo
tylko ten, kto doszed³ do wniosku, ¿e narodowoæ, do której nale¿y, zwi¹zana
24 Odezwa Micha³a Bakunina, Przegl¹d Rzeczy Polskich 1862, nr 24 (III), s. 1819. Inna
wp³ywowa dama  Dionizja Poniatowska pisa³a do Bohdana i Józefa Zaleskich: jeli nas kochaj¹
tylko jako przysz³ych federalistów swoich, inaczej mówi¹c, jako prowincjê nie ju¿ z musu, lecz
dobrowolnie przy³¹czon¹ do ich pañstwa, w którego ogromie oczywicie zatonêlibymy, lub jeli
nas kochaj¹ jako dziedziców jakiego kêsa ziemi na ³asce ich potêgi zostaj¹cego zawsze, to niech¿e to Polacy wiedz¹ i jak g³upi zwodziæ siê nie daj¹. Moskwa straszna nie jako wróg, ale jako
przyjaciel. Listy Dyonizyi Poniatowskiej do Bohdana i Józefa Zaleskich, Kraków 1900, t. II,
s. 91.
25 Zob. o tym: A. Kamiñski, op. cit., s. 114.
26 Zob. Î. Àïòåêìàí, Èç èñòîðèè ðåâîëþöèîííîãî íàðîäíè÷åñòâà Çåìëÿ è Âîëÿ 70-õ
ãîäîâ, Ïåòðîãðàä 1924, s. 40.
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jest z czynnikami zastoju i reakcji. Ka¿da narodowoæ  jak twierdzi³  w okrelonych warunkach swej historii ma prawo do sympatii mylicieli i ludzi krytycznie
patrz¹cych na wiat, o ile urzeczywistnia w formach cywilizacji d¹¿enie do
prawdy i sprawiedliwoci. Czêsto jaki naród nie mo¿e rozwin¹æ postêpowych
pierwiastków w swej cywilizacji wskutek ucisku wywieranego nañ przez inny,
walka z którym poch³ania wszystkie jego si³y. Okazanie pomocy takiemu narodowi, zdaniem £awrowa, le¿y wiêc w interesie postêpu, a d¹¿noci zaborcze
i szowinistyczne s¹ apostêpowe i nale¿y je z ca³¹ si³¹ potêpiæ. Godny podtrzymania jest natomiast prawdziwy patriotyzm, który pragnie uczyniæ swój naród
nosicielem kultury, przesi¹kniêtej idea³ami prawdy i sprawiedliwoci27.
Wobec walki narodowowyzwoleñczej Polaków nie pozosta³ obojêtny równie¿ Piotr Tkaczow. Jako teoretyk spiskowego (inaczej jakobiñskiego czy
blankistowskiego) nurtu wewn¹trz narodnictwa, bardzo sobie ceni³ umiejêtnoci konspiracyjne Polaków rozwiniête w okresie powstania styczniowego.
O zainteresowaniu Tkaczowa histori¹ polskiego ruchu rewolucyjnego wymownie wiadczy jego artyku³ Narodowe towarzystwo patriotyczne w Polsce28. Montuj¹c na emigracji wspólny front rosyjsko-polski do walki przeciwko caratowi,
cile wspó³dzia³a³ z blankistowsk¹ grup¹ Cercle Slave, na czele której stali
Polacy: Kacper Turski i Karol Janicki. Razem z nimi rozpocz¹³ wydawanie
w Genewie czasopisma Nabat, g³osz¹c w nim koniecznoæ centralistycznej
organizacji si³ rewolucyjnych potrzebnej w dzia³alnoci spiskowej. Do wspó³pracy z redakcj¹ zaprosi³ Tkaczow m.in. swojego przyjaciela polskiego dzia³acza niepodleg³ociowego, zas³u¿onego uczestnika powstania styczniowego Walerego Wróblewskiego.
Tak odwa¿ne dzia³ania i opinie w sprawie polskich ruchów niepodleg³ociowych mog³y zrodziæ siê jedynie z dala od Rosji29, w której po st³umieniu powstania na zawsze znikn¹æ mia³y lady autonomii Królestwa i nawet nazwy
u¿ywano coraz rzadziej, stosuj¹c zamiast niej okrelenie Kraj Nadwilañski.
Zaostrzone represje, aresztowania, zes³ania i konfiskaty maj¹tków, rusyfikowanie administracji, s¹downictwa i szkolnictwa odbiera³y Polsce resztki pañstwowoci i spycha³y na margines zainteresowania w ogólnej kwestii spo³ecznej.
27

Zob. M. Wawrykowa, Rewolucyjne narodnictwo w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku,
Warszawa 1963, s. 190. Zob. te¿: L. Kulczycki, Od wêdrówki w lud do upadku Narodnoj Woli
18701886, [w:] idem, Rewolucja rosyjska, Lwów 1911, t. II, s. 83.
28 Zob. o tym: A. Walicki, op. cit., s. 339.
29 Po opublikowaniu Listów historycznych P. £awrowa w legalnym czasopimie Niediela
redakcja otrzyma³a od w³adz carskich pierwsze ostrze¿enie. Kiedy wysz³y w formie ksi¹¿kowej,
mo¿na by³o je wycofaæ jedynie na drodze s¹dowej, a tego w³adze nie chcia³y uczyniæ, by nie nadaæ
im jeszcze wiêkszego rozg³osu.
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Powstanie styczniowe zapocz¹tkowa³o d³ugi okres reakcji politycznej w Rosji.
Cenzura d³awi³a ka¿de s³owo wspó³czucia lub sympatii pod adresem Polski,
ka¿de wyst¹pienie, które podwa¿a³oby w jakimkolwiek stopniu oficjalne pogl¹dy na walkê narodowowyzwoleñcz¹30. Aleksander Pypin zauwa¿y³, ¿e powstanie styczniowe mog³o byæ przedmiotem dyskusji, ale tylko w oficjalnym
tonie zdecydowanego potêpienia. W atmosferze reakcji ju¿ sam epitet polski
by³ ciê¿kim obwinieniem31.
W Rosji rozpêtano polako¿ercz¹ kampaniê, której trybun¹ sta³o siê czasopismo Russkij wiestnik redagowane przez Michai³a Katkowa. Jeszcze w latach
50. nie szczêdzi³ on deklaracji przychylnych Polsce i przyznawa³ jej prawo do
swobód politycznych i narodowych, lecz po upadku powstania przeszed³ do
obozu skrajnej reakcji. Zacz¹³ domagaæ siê bezwzglêdnej rusyfikacji mniejszoci narodowych i s³awiæ politykê Murawiowa, nazywaj¹c go mê¿em opatrznociowym ca³ej Rosji32. Katkow stale ostrzega³ przed knowaniami Polaków
i zaleca³ czujnoæ wobec intrygi polskiej: Polska intryga  dowodzi³  nie
zamar³a po roku 1863. Ona tylko przyczai³a siê. Nie wystêpuj¹c osobicie na
scenê, kontynuuje swoj¹ dzia³alnoæ porednio przez rewolucjonistów rosyjskich. Jej rêka widoczna jest w studenckich zamieszkach; ona zaopatruje
w pieni¹dze naszych nihilistów; ona wnosi sta³y ferment niezadowolenia33.
Z pouczeñ Katkowa czerpali natchnienie autorzy tzw. powieci antynihilistycznych (Wiktor Klusznikow, Wsiewo³od Kriestowski), bêd¹cych charakterystycznym przejawem antypolskiego nastawienia w obozie konserwatywnej literatury
rosyjskiej. Postêpowe czasopisma legalne b¹d milcza³y, b¹d ucieka³y siê do
jêzyka Ezopa, omawiaj¹c wypadki w Polsce. Sympatie propolskie s³ab³y. Czasy
po powstaniu stanowi³y trudn¹ próbê dla rosyjskich demokratów i libera³ów.
Wobec ambiwalentnego stosunku ideologii narodnickiej do walki narodowowyzwoleñczej Polaków liberalna literatura narodnicka, poch³oniêta problemem stosunków spo³ecznych w pouw³aszczeniowej wsi rosyjskiej, w atmosferze
antypolskiej kampanii rzadko podejmowa³a tematykê polsk¹. Krytyk i redaktor
czasopisma Mir bo¿yj Angie³ Bogdanowicz, zwi¹zany z Polsk¹ pochodzeniem,
30
31

s. 704.

Zob. Z. Barañski, op. cit., s. 530.
Zob. À. Ïûïèí, Ïîëüñêèé âîïðîñ â ðóññêîé ëèòåðàòóðå, Âåñòíèê Åâðîïû 1880, nr 2,

32 Podobne zdanie wypowiada³ m.in. Leon Tichomirow  pocz¹tkowo rewolucjonista-narodnik, cz³onek kó³ka Czajkowów, Ziemli i Woli, Woli Narodu, emigrant; póniej zagorza³y
monarcha (wróci³ do Rosji w 1889 r.). Zob. idem, Warszawa i Wilno w 1863 roku, [w:] Dusza
polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czes³awa Mi³osza i Aleksandra So³¿enicyna), red. A. de Lazari, Warszawa 2004, s. 8691.
33 Cyt. za: Å. Ñîëîâüåâ-Àíäðååâè÷, Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû XIX âåêà,
Ìîñêâà 1923, s. 539540.
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¿ali³ siê w licie do pisarza narodnika Gleba Uspienskiego: Nas, Polaków, boli
fakt, ¿e Rosjanie, ¿e nawet Gleb Iwanowicz, ignoruje tragediê 63 roku. Jelibycie, panowie, pamiêtali o tym, ¿e szlachta rosyjska wyzyskuje ch³opa rosyjskiego nie gorzej od Polaków, jelibycie nie zapomnieli, ¿e straty polskie z roku
63 wynosz¹ oko³o 130 tysiêcy zabitych, zaginionych bez wieci i zes³anych,
jelibycie nie zapomnieli, ¿e do tej pory Apuchtinowie i Hurkowie34 zadaj¹
nam cios za ciosem [...] wówczas ¿adne powody [...] nie mog³yby zmusiæ was do
podtrzymywania w spo³eczeñstwie rozpowszechnianych przez rz¹d fa³szywych
opinii o Polakach35.
Do tematu powstania styczniowego nawi¹za³ w swojej twórczoci inny pisarz narodnik  Niko³aj Z³atowratski. Dorasta³ on w niewielkim powiatowym
miecie W³odzimierzu, gdzie ¿yw¹ pozostawa³a lokalna legenda o Hercenie,
który przebywaj¹c tam na zes³aniu w latach 18381840, propagowa³ w miejskiej
gazecie Gubiernskije wiedomosti bogate zbiory tamtejszej biblioteki publicznej uchodz¹cej za centrum demokratycznej literatury i publicystyki36. wiat³¹
tradycjê biblioteki we W³odzimierzu po prawie dwudziestu latach próbowali
kontynuowaæ ojciec Niko³aja Z³atowratskiego z bratem Aleksandrem37, a szesnastoletni wówczas gimnazjalista  przysz³y pisarz  pomaga³ im w pracy
i ch³on¹³ atmosferê spo³ecznego zaanga¿owania. To wtedy, jak pisa³ póniej
w swoich wspomnieniach, zetkn¹³ siê po raz pierwszy z literatur¹ demokratyczn¹ oraz Ko³oko³em Hercena38, podejmuj¹cym równie¿ kwestiê polskiej walki
narodowowyzwoleñczej. Wielokrotnie potem na ³amach prasy podkrela³ Z³atowratski demokratyczny rodowód swojej dojrza³ej wiadomoci narodnika39.
Niestety, podobnie jak Hercen, nie potrafi³ on wyrwaæ siê ze stereotypów myle34 Josif Hurko  genera³-gubernator Królestwa Polskiego w latach 18831894. Wykorzysta³
sw¹ nieograniczon¹ w³adzê do zwalczania wszelkich objawów ruchu niepodleg³ociowego i niezale¿nej myli politycznej, wprowadzi³ najostrzejsze posuniêcia rusyfikacyjne, m.in. jêzyk rosyjski
do s¹dów, urzêdów i szkó³, a tak¿e do przedsiêbiorstw prywatnych; Aleksander Apuchtin  twórca
zrusyfikowanego systemu szkolnictwa w Królestwie Polskim.
35 ×. Âåòðèíñêèé, Ãëåá Óñïåíñêèé â åãî ïåðåïèñêå, Ãîëîñ ìèíóâøåãî 1915, nr 78, s. 210.
36 Swojemu pobytowi we W³odzimierzu powiêci³ Hercen trzeci¹ czeæ dzie³a Rzeczy minione
i rozmylania (Áûëîå è äóìû) zatytu³owan¹ W³odzimierz nad Klam¹ (Âëàäèìèð-íà-Êëÿçüìå).
37 Ow¹ tradycjê podkrela³ artyku³ w miejscowej gazecie, w którym w zwi¹zku z planowanym
przez ojca Niko³aja Z³atowratskiego otwarciem biblioteki publicznej we W³odzimierzu przypomniano historiê jej poprzedniczki i sugerowano, i¿: rok 1839 zamyka dzieje biblioteki publicznej
we W³odzimierzu, za 1859 rok bêdzie rokiem jej odrodzenia. Âëàäèìèðñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè, 6 èþíÿ 1859 ã., t³um. w³asne.
38 Zob. Í.Í. Çëàòîâðàòñêèé, Âîñïîìèíàíèÿ, Ìîñêâà 1956, s. 83.
39 Zob. Í. Îðàíñêèé (Í.Í. Çëàòîâðàòñêèé), Íàðîäíûé âîïðîñ â íàøåì îáùåñòâå
è ëèòåðàòóðå, Ðóññêîå áîãàòñòâî 1880, nr 3, s. 29. Zob. te¿: Póññêèé êóðüåð 1883, nr 170.
Zob. te¿ o tym: M. Kuplowski, Ideologia narodnicka a literatura rosyjska w latach 18701890,
Kraków 1986, s. 3637.
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nia o Polakach i o powstaniu styczniowym jako o próbie wskrzeszenia umar³ych
cieni przesz³oci, wskrzeszenia starej Polski z jej szlacheckimi przywilejami.
Przy czym na gruncie literatury oficjalnej lat 70. podobne s¹dy, mimo ¿e inne
by³y ich przes³anki, w zasadzie nie ró¿ni³y siê od rz¹dowej propagandy g³osz¹cej, ¿e walka Polaków o wolnoæ by³a tylko szlacheckim buntem nieczu³ym na
los ch³opa, a to jemu przede wszystkim oddany by³ pisarz narodnik.
W powieci Fundamenty (Óñòîè, 18781883)  jednej z czo³owych pozycji
literatury narodnickiej, kszta³tuj¹cej umys³y ówczesnej m³odzie¿y  Z³atowratski kreli postaæ starego ¿o³nierza rosyjskiego, który wspomina swój udzia³
w d³awieniu powstania styczniowego. Razem z innymi przesiedleñcami jedzie
on w poszukiwaniu lepszego miejsca do ¿ycia. Podczas postojów na nocleg
w ró¿nych miejscowociach opowiada swoj¹ historiê tym, którzy z ciekawoci¹
podchodz¹ do przejezdnych: Widaæ, ¿e dla towarzyszy podró¿y by³ on nie ma³¹
uciech¹ podczas d³ugiej drogi, gdy¿ dot¹d jeszcze nie skar¿yli siê, ¿e mo¿e ju¿
setny raz s³uchaj¹ jego opowieci40  pisze Z³atowratski. I tym razem zebranych wokó³ siebie ludzi weteran przekonuje, ¿e interwencja rosyjska w Polsce
by³a tylko form¹ pomocy wyzwolonych ch³opów rosyjskich dla ch³opów polskich, wci¹¿ pozostaj¹cych pod jarzmem pañszczyzny: W Polsce wojowalimy
[...]  mówi bohater. Ciê¿ko ¿y³o siê tam ch³opom. My bylimy ju¿ ludmi
wolnymi, a oni wci¹¿ ¿yli przy panach... A panowie u nich nie tacy jak nasi [...].
Pan u nich by³ janie wielmo¿ny [...] Ch³opi nie mieli nawet podchodziæ do
pañskich dworów [...]. Niewolnikiem by³ ch³op, byd³em go zwali [...]. Jad³ i pi³
jak byd³o... Nie widzia³ ni chaty swojej, ni ziemi. Od witu do nocy szlachcic
goni³ go do pracy na pañskim. A panowie  ci i rozmawiaæ z ch³opami brzydzili
siê. Byd³o jeno... Ale ch³opa Bóg nie zostawi. Zas³yszeli ch³opy, ¿e car darowa³
nam wolnoæ. O¿ywili siê, wybrali przedstawicieli i wys³ali do samego monarchy. «Czego¿ wam trzeba, bracia?»  mówi car.  «Otó¿  mówi¹  buntowaæ siê
chcemy, ciê¿ko nam ¿yæ przy panach, ciê¿ko bez prawdy i woli ¿yæ. Prosimy ciê
mi³ociwy, oka¿ nam ³askê: daj nam naszego króla, ¿eby nas broni³ od szlachty
i panów. Nie mamy króla, który sta³ by po naszej stronie, który da³ by nam
chleb, byd³o, chaty!...»  «Dobrze  rzek³ car rosyjski  s³usznie mówicie i wam
pomogê. Tylko nie dam wam waszego króla, lecz mnie siê poddacie. Zgoda?»
 «Jak¿e mamy siê nie zgodziæ!  krzycz¹  tak my z ca³ej duszy siê zgadzamy,
tylko obroñ nas przed panami!»  «No, dobrze  rzek³ car, skoro tak, idcie
z Bogiem, a ja przylê do was moje mê¿ne wojsko». I tak nas pos³ali41
40

Í.Í. Çëàòîâðàòñêèé, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 8 òîìàõ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 19111913, t. 4,
s. 289, tu i dalej t³um. w³asne.
41 Ibidem, s. 289290.
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 konkluduje stary ¿o³nierz. Opowieæ ¿o³nierza zakoñczy autor mora³em g³osz¹cym solidarnoæ wszystkich ch³opów bez wzglêdu na narodowoæ: Poszlimy wojowaæ z panami, myl¹c: nas samych Bóg obdarowa³ wolnoci¹, trzeba
i dla innych tê wolnoæ wywalczyæ. Wszyscy my ch³opi, musimy wzajemnie
sobie pomagaæ42. Zaznaczy te¿ Z³atowratski odmiennoæ walki, jak¹ przysz³o
stoczyæ wojskom rosyjskim z powstañcami: Dziwna to by³a wojna: ¿o³nierz
walczy³ z panami [...] sami m³odzi, gonimy jeñców pod konwojem, id¹ dziarsko,
pieni piewaj¹ w swoim jêzyku; Warszawê gonimy  panie z okien machaj¹ im
chustkami, rzucaj¹ kwiaty, inne  matki, mo¿e siostry  p³acz¹. ¯al. Wszyscy
m³odzi, uczeni... Có¿... Car ch³opom obietnicê da³43.
Pod koniec ¿ycia jeszcze raz wróci³ Z³atowratski do tematu powstania styczniowego w swoich wspomnieniach Lata dzieciêce i m³odzieñcze. Wspomnienia
lat 18451864 (Äåòñêèå è þíûå ãîäû. Âîñïîìèíàíèÿ 18451864 ãã., 19081910)
pisanych ju¿ po rewolucji 1905 r., kiedy to w innym kontekcie od¿y³ problem
wspólnej walki z samodzier¿awiem. W nowych programach politycznych prze³omu XIX i XX wieku wiele uwagi ponownie powiêca³o siê kwestii polskiej,
a w rozwa¿aniach tych stale powracano do wypadków powstania styczniowego.
Korzystaj¹c ze z³agodzenia cenzury, bolesn¹ prawdê o powstaniu z wiêksz¹
moc¹ ujawnia³a ponadto literatura polska (Eliza Orzeszkowa, Stefan ¯eromski),
z któr¹ zetkn¹³ siê Z³atowratski, pracuj¹c w charakterze recenzenta dzia³u krytyki w czasopimie Wiestnik wospitanija w latach 1897190944. Faktem jest, ¿e
u kresu drogi twórczej pisarz narodnik inaczej ju¿ postrzega³ polski zryw narodowowyzwoleñczy. To, co tak dziwi³o starego ¿o³nierza z powieci Fundamenty,
teraz w oczach m³odego Koli, bohatera wspomnieñ pisarza, budzi podziw. By³a
wczesna wiosna  wspomina Z³atowratski  kiedy w naszym miecie rozesz³a
siê wieæ o gnanej z dworca do naszej roty aresztanckiej partii zes³anych na
Syberiê Polaków. By³y wiêta i nasza konspiracyjna paczka zdecydowa³a za
wszelk¹ cenê, nie bacz¹c na rozporz¹dzenia w³adz, popatrzeæ na jeñców. By³o to
dla nas nowe i interesuj¹ce wydarzenie. Ukrywaj¹c siê za p³otami domów, moglimy obserwowaæ, jak po g³ównej ulicy W³odzimierza ca³a partia, oko³o trzydziestu m³odych ludzi, prawie tak m³odych jak my, w asycie uzbrojonych ¿o³nierzy dziarskim krokiem w zuchowato nadzianych na g³owach konfederatkach
maszerowa³a z m³odzieñcz¹ rzekoci¹ i wyzywaj¹c¹ wrêcz mia³oci¹!45.
42
43
44

Ibidem, s. 290.
Ibidem, s. 290291.
Zob. o tym: Å. Øïàêîâñêàÿ, Í.Í. Çëàòîâðàòñêèé â 90-900-å ãîäû, [â:] Ðóññêàÿ
ëèòåðàòóðà 1870-1890 ãîäîâ, Ñâåðäëîâñê 1982, ñá. 15, s. 118.
45 Í.Í. Çëàòîâðàòñêèé, Äåòñêèå è þíûå ãîäû. Âîñïîìèíàíèÿ 18451864 ãã., t³um. w³asne.
[online] <http://az.lib.ru/z/zlatowratskij_n_n/text_0120.shtml> (dostêp: 20.06.2013).
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Powstañców umieszczono w obozie przejciowym pod miastem, w którym oczekiwaæ mieli na kolejne transporty wiêniów, by wspólnie wyruszyæ na Syberiê.
Od tej pory  pisze Z³atowratski  roty aresztanckie zaw³adnê³y naszymi umys³ami46. Prawie ka¿dego wieczoru m³odzie¿ rosyjska, wyprowadzaj¹c wczeniej w pole wszystkich donosicieli i szpiegów47, przychodzi³a pod obóz jeniecki i chowaj¹c siê w okolicznych zarolach ca³ymi godzinami z zapartym tchem
przys³uchiwa³a siê rozlegaj¹cym siê zza krat polskim pieniom patriotycznym.
Mimo woli z mylami o nich  wyznaje Z³atowratski  w nasze dusze wlewa³a
siê podwiadomie jaka bli¿ej nieokrelona rzekoæ [...], która nawo³ywa³a do
bohaterskich czynów48. Szacunek i podziw wzbudza³a te¿ wród ch³opców
m³oda Polka  córka ogólnie powa¿anego lekarza w miecie, która regularnie
odwiedza³a zes³añców ubrana na znak solidarnoci i protestu w czarny ¿a³obny
strój, czym do granic sierdzi³a ¿andarmów. Na jej widok wiêniowie dumnie
piewali polski hymn narodowy. Dopiero zapowied gubernatora, i¿ podczas kolejnej demonstracji strój zostanie zdarty z niej na ulicy, m³oda kobieta zaniecha³a
prowokacji pod obozem, ale dalej z dum¹ nosi³a go po ulicach W³odzimierza.
Tych kilka tygodni  podsumuje Z³atowratski  podczas których razem z przyjació³mi odwiedza³ on obóz polskich zes³añców w du¿ej mierze wp³ynê³o na
wzrost jego wiadomoci narodowej, nauczy³o szacunku do Polaków walcz¹cych
o wolnoæ, ale wyraz temu pisarz narodnik da³ w swojej twórczoci bardzo póno.
Ðåçþìå
Íàðîäíè÷åñêèé îáùåñòâåííûé èäåàë â êîíôðîíòàöèè ñ ïîëüñêîé áîðüáîé çà íàöèîíàëüíîå
îñâîáîæäåíèå. Òâîð÷åñòâî Íèêîëàÿ Í. Çëàòîâðàòñêîãî
Â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ XIX âåêà íàðîäíè÷åñòâî áûëî ãîñïîäñòâóþùèì òå÷åíèåì â ðóññêîé îáùåñòâåííîé ìûñëè. Îíî îñòàâèëî ïðî÷íûå ñëåäû â ôèëîñîôèè, ñîöèîëîãèè,
èñòîðèè è ëèòåðàòóðå. Íàðîäíè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ ôîðìèðîâàëàñü âîêðóã ñòðåìëåíèé ñîçäàòü
ñïðàâåäëèâóþ îáùåñòâåííóþ ñèñòåìó, îñíîâàííóþ íà ðàâåíñòâå è íåçàâèñèìîñòè. Ðîëü
Ðîññèè, â íàðîäíè÷åñêîì ïîíèìàíèè, ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû íà÷àòü â ìèðå îáùåñòâåííûå
ïåðåìåíû ãàðàíòèðóþùèå ñïðàâåäëèâîñòü, áðàòñòâî è ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî. Òåì
âðåìåíåì òà æå Ðîññèÿ óãíåòàëà ïîëüñêèé íàðîä è ýôôåêòèâíî ïîäàâëÿëà âñå ñòðåìëåíèÿ
ïîëÿêîâ ê íåçàâèñèìîñòè.
Ïðåäìåòîì ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîäõîäà íàðîäíè÷åñêèõ òåîðåòèêîâ
ê ïîëüñêîìó âîññòàíèþ 1863 ã., à òàêæå àíàëèç èçáðàííûõ ïðîèçâåäåíèé Íèêîëàÿ Í.
Çëàòîâðàòñêîãî  âèäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ òå÷åíèÿ ðóññêîé íàðîäíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
 ñ öåëüþ ïðåäñòàâèòü àâòîðñêèé ïîäõîä ê ïîëüñêîé áîðüáå çà íàöèîíàëüíîå îñâîáîæäåíèå.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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Summary
The Narodnik Social Ideal in Comparison with the Polish Struggle for the National Liberation.
Nikolaj N. Z³atovratskijs Fiction
The Narodnik current was in the 1870s the main trend of the Russian social thought. It has
left long-lasting tracks in the philosophy, sociology, history and literature.
The Narodnik ideology was being formed around the aspirations to create the just social
system based on the equality and independency. The role of Russia, in the Narodniks conviction,
was to begin the social changes guaranteeing justice, brotherhood and human dignity in the world.
In the same time the Russia itself subjugated the Polish nation and suppressed effectively all
Polish aspirations to regain independency.
Thus the subject of the article is the characteristics of the Narodnik theoreticians stands on
the January Uprising of the 1863 and also the analysis of the Nikolaj N. Zlatovratskijs  the
leading representant of the Narodnik current in Russian literature  chosen works to present the
writers attitude to the Polish struggle for the national liberation.
Key words: the January Uprising, the Narodnik current, Nikolaj Zlatovratski.
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Wschodnia wiadomoæ z³a wed³ug Mi³osza
Mówi¹c o wiadomoci z³a w twórczoci Mi³osza, moglibymy siê odwo³aæ
do rozró¿nienia S¸rena Kierkegaarda, który stwierdzi³, ¿e Wielki podzia³ miêdzy ludmi nie rozci¹ga siê miêdzy tymi, którzy czyni¹ z³o, a tymi, którzy czyni¹
dobro (wszyscy, niestety, czyni¹ i jedno, i drugie), lecz miêdzy tymi, którzy
akceptuj¹ ró¿nice miêdzy z³em a dobrem, a tymi, którzy jej nie uznaj¹ lub j¹
zniekszta³caj¹1. ledzenie twórczoci Mi³osza pozwala zaliczyæ go do autorów,
którzy z³a nie relatywizuj¹, dla których fundamentaln¹ kwesti¹ jest odpowied
na pytanie, co jest z³em, a co jest dobrem. W Widzeniach nad Zatok¹ San
Francisco zauwa¿y³ on, ¿e wspó³czenie stawianie wyranych granic etycznych
nara¿a na etykietê (przyprawienie gêby) reakcjonisty, lecz przyzna³, ¿e mimo tej
niedogodnoci uznaje wartoæ mitów o walce dobra ze z³em, owiadczy³ nawet:
Stare irañskie mity o walce Ciemnoci ze wiat³em, Arymana z Ormuzdem
najzupe³niej mi odpowiadaj¹2. Ten typ wiadomoci z³a poeta nazwa³ w Rodzinnej Europie wschodni¹ cz¹stk¹3. Uzna³ j¹ za czynnik strukturalny mentalnoci rosyjskiej. Przypisa³ sobie jej dziedziczenie4. W wietle Ziemi Ulro reakcjonizm Mi³osza daje siê ³atwo poj¹æ. Widzimy bowiem, ¿e binaryzm
aksjologiczny jest w jego twórczoci wstêpem do wielkiego zagadnienia unde
malum?, sk¹d z³o? Mi³osz bowiem rozró¿nia dobro i z³o, aby wyjaniaæ pocho1
2

Cyt. za: M. Janion, Wobec z³a, Verba, Chotomów 1989, s. 171.
Cz. Mi³osz, Widzenia nad Zatok¹ San Francisco, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989,
s. 161.
3 Cz. Mi³osz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 149.
4 Temat mentalnego pokrewieñstwa poety z rosyjsk¹ wiadomoci¹ z³a dot¹d nie znalaz³ rozwiniêcia. Nie znaczy to, ¿e o zainteresowaniach poety rosyjsk¹ myl¹ religijn¹ nie pisano. Monika
Wójciak na przyk³ad w interesuj¹cym szkicu przedstawi³a tê myl jako zewnêtrzny kr¹g jego inspiracji: Dlaczego u rosyjskich mylicieli Mi³osz szuka inspiracji? Poniewa¿ nikt w sposób bardziej
fascynuj¹cy i jednoczenie przera¿aj¹cy nie podj¹³ opisu z³a. Kwestia ta, odwiecznie wpisana
w kr¹g zainteresowañ artystów, porusza te¿ i polskiego poetê. Unde malum?  pyta w wierszach
i esejach. M. Wójciak, W poszukiwaniu korzeni z³a. Czes³aw Mi³osz i rosyjscy myliciele religijni, Zeszyty Literackie 2006, nr 2, s. 96. Na temat mentalnego (a wiêc wewnêtrznego) pokrewieñstwa Mi³osza z rosyjskim poczuciem z³a pisa³em w artykule Rosja mentalna Mi³osza, Teksty
Drugie 2010, nr 5, s. 237246.
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dzenie z³a. Rozró¿nienie jest w jego twórczoci poetyckiej i prozatorskiej warunkiem rozwijania etiologii dobra i z³a.
Skoro wiemy, ¿e Mi³osz wyranie odró¿nia z³o od dobra i szuka przyczyn,
spróbujmy odpowiedzieæ na pytanie, czym jest i sk¹d siê bierze z³o wed³ug poety.
Najbardziej oczywistym z³em w przestrzeni miêdzyludzkiej jest wed³ug Mi³osza wola dominacji jednostek i grup ludzkich nad innymi jednostkami i grupami. Pamiêæ wojen (pamiêtanie wojny jako pierwszego obrazu wiata) czyni
¿agarystê namiêtnym przeciwnikiem wszelkiej nierównoci. Nierównoæ ta jawi
mu siê w Wilnie przede wszystkim jako dominacja kapita³u nad wiatem pracy.
Ekonomiczny wymiar ¿ycia traktuje on wtedy jako zamiennik zmagañ wojennych. W kilku marksistowskich mowach wierszem (Na czeæ pieni¹dza, Przeciwko nim5) przedstawia wymiar sprawiedliwoci oraz zak³ady w³ókiennicze
w ¯yrardowie jako przestrzeñ nierównoci i miertelnego wycieñczania robotników. Kapitalizm jawi siê w tych wierszach jako ustrój klasowy poddany dyktatowi pieni¹dza, konserwuj¹cy na wsi relikty feudalizmu. Korespondencja Mi³osza z Jaros³awem Iwaszkiewiczem wiadczy o nienawici ¿agarystów do dyktatu
pieni¹dza, o dojrzewaniu w ich rodowisku opcji komunistycznej, o gotowoci
do przyjêcia bolszewizmu, byle nie trwa³ kapitalizm pañskiej Polski.
Przera¿enie Mi³osza wywo³ane rozmaitymi formami gwa³tu wojennego
uczyni³o go tak¿e nieprzejednanym przeciwnikiem polonocentryzmu. W eseju
Sens regionalizmu6 zarzuca on kulturze polskiej ekspansjonizm wobec kultur
ludowych. W wierszu Opowieæ ubolewa nad ¿yciem
Porodku zmilitaryzowanego kraju, w miecie, którego ulicami
przeci¹ga³y krzyki nacjonalistycznych pochodów7

ledzenie lektur m³odego Mi³osza pozwala stwierdziæ, ¿e pod wp³ywem
J¹dra ciemnoci czytanego równolegle z G³osami wród nocy Brzozowskiego
zobaczy³ on kolonializm jako emanacjê kapitalistycznej dominacji Europy nad
krajami podbijanymi. Przybycie na wystawê kolonialn¹ do Pary¿a na pocz¹tku
lat trzydziestych unaoczni³o ¿agarycie potêgê ideologii kolonialnej jako fa³szywego prometeizmu, poniewa¿ przewagê cywilizacyjn¹ ujrza³ on jako pretekst do
drena¿u podbijanych przez Europê krajów. J¹dro ciemnoci wywar³o na nim
wielkie wra¿enie, gdy¿ uto¿samia³ on ducha dominacji dziejowej z duchem zie5
6

Cz. Mi³osz, Wiersze, t. 1, Znak, Kraków 2001, s. 11 i 14.
Cz. Mi³osz, Przygody m³odego umys³u. Publicystyka i proza 19311939, zebra³a i opracowa³a A. Stawiarska, Znak, Kraków 2003, s. 4246.
7 Cz. Mi³osz, Opowieæ, [w:] idem, Wiersze, t. 1, s. 9.
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mi. Conrad pokaza³ ¿agarycie w d¿ungli afrykañskiej prawa d¿ungli kapitalizmu  jako ustroju opartego na kulcie pieni¹dza. Rodzinna Europa wyjania, ¿e
darwinizm ju¿ w latach gimnazjalnych sta³ siê wiatopogl¹dowym fundamentem
Mi³osza. Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie sk¹d z³o, znalaz³ j¹ w zwi¹zku
cz³owieka i jego dziejów z darwinowsk¹ natur¹. Twierdzenie ewolucjonizmu, ¿e
cz³owieka nie dzieli od natury principium individuationis, wyjani³o m³odemu
Mi³oszowi z³o indywidualne i dziejowe jako dzia³anie w wiecie ludzkim wilczych praw i na trwa³e ukierunkowa³o jego mylenie o naturze cz³owieka
w stronê pojêcia grzechu pierworodnego (st¹d bliscy mu jansenici i Pascal)
oraz filozofii Schopenhauera, stanowi¹cej pomost do antropologii manichejskiej
w Wyznaniach w. Augustyna. Dzie³o biskupa katolickiego jest zapisem przezwyciê¿enia manichejskich pokus, ale wychodzi od ich konstatacji, to znaczy od
przes³anek nauki o z³u natury ludzkiej nie do pokonania bez poddania woli
cz³owieka woli Bo¿ej.
W wyniku po³¹czenia darwinizmu i manicheizmu w poezji i prozie Mi³osza
ujawnia siê wschodnia wiadomoæ z³a. Pocz¹tkowo w Trzech zimach wy³ania
siê ta wiadomoæ w mowie ¿ywio³ów ognia, ziemi, wody, powietrza i dymu
 z g³êbi pok³adów archeologii duchowej ¿agarysty, by po latach ustaliæ siê
w polu wiadomoci eseistycznej. Niema³y w tym udzia³ wyk³adów i pism Mariana Zdziechowskiego, któremu uczeñ powiêci³ wojenny esej Religijnoæ
Zdziechowskiego8. Tym, co ³¹czy ucznia z nauczycielem, okazuje siê w latach
czterdziestych pesymizm i to pesymizm wielowymiarowy. Mo¿na powiedzieæ,
¿e jest to pesymizm integralny. Zdziechowski bowiem w sposób charakterystyczny dla wschodniego rozmachu uznaje pod wp³ywem Schopenhauera lep¹
wolê za wolê lepej dominacji istnienia nad istnieniem. lepy pêd wszelkiego
¿ycia, aby po¿eraæ (dominacja jest form¹ tego po¿erania) inne ¿ycie, jest
u Zdziechowskiego odpowiednikiem si³y demiurgicznej, umiejscowionym w ciele wraz z jego popêdami. Nosicielem demiurgicznej woli jest zatem ka¿dy cz³owiek. Pryncypium stworzenia okazuje siê prawo uobecnione w naturze po¿eraj¹cej i naturze po¿eranej. Cz³owiek przez fakt cielesnoci sam dla siebie stanowi
matniê potrzeb pierwotnych. Jako taki jest somatykiem. Je¿eli rozwin¹³ potrzeby
wtórne wobec potrzeb cia³a, lecz przez cia³o zdeterminowane  jak potrzeba
spo³ecznej rangi (i rewiru)  jest zaledwie psychikiem. Tak czy owak pozostaje
we w³adzy lepej woli dominowania, podbijania, ekspansji, potêgowania w³asnego bytu kosztem pomniejszania, deprecjonowania bytu innego cz³owieka.
8

Cz. Mi³osz, Religijnoæ Zdziechowskiego, [w:] idem, Legendy nowoczesnoci, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1996, s. 95117.
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Wschodnia wiadomoæ z³a wed³ug Mi³osza wywodzi siê z elementarnych
przes³anek: z³a cia³a i materii. Wynika wiêc z typowo wschodniego absolutyzmu
etycznego: z radykalnego domagania siê uobecniania wymiaru duchowego i nastania porz¹dku idealnego. Radykalizm ten rodzi dowiadczany przez Mi³osza
i opisany w Rodzinnej Europie dualizm ducha i cia³a. Wschodni charakter tego
dualizmu polega na przeciêciu zwi¹zku miêdzy tym, co duchowe, a tym, co
cielesne. Porz¹dek materii i cia³a jest porz¹dkiem Z³ego. Jest zarazem rewirem
koniecznoci. Duchowy cz³owiek uwiêziony jest w kieracie materii. Ten kierat
to prawa natury s³u¿¹ce demiurgowi do panowania w stworzonym wiecie.
Pneumatyk mo¿e ten porz¹dek kontestowaæ, ale przecie¿ nie uchyli praw fizjologii. Niektórych potrzeb mo¿e nie zaspokajaæ (asceta) albo zaspokajaæ pogardliwie (libertyn), ale dzia³ania praw koniecznoci uchyliæ nie zdo³a.
Mi³osz, dowiadczaj¹c wschodniego poczucia z³a, podkrela w nim element
fatalizmu. Pokazuje, ¿e pragnienie niebotycznego dobra powoduje roz³¹czenie
sfery dobrych intencji i uczynków, które skazane s¹ z za³o¿enia na skalanie
w wymiarze materialnym i cielesnym. Podkrelaj¹c manichejski wymiar katolicyzmu ksiêdza Chomskiego, poeta ubolewa, ¿e przez brak nauki o £asce, katecheta
nie rozwin¹³ w nim pojêcia dobrych uczynków jako jêzyka rozmowy z Bogiem.
Ubolewa, ¿e etyczny fatalizm wydr¹¿y³ jego religijnoæ ze skrupu³ów (religio
znaczy skrupu³) i przeniós³ w dziedzinê wiedzy (gnosis). W³aciwie wiêc ubolewa
Mi³osz nad utrat¹ zdolnoci do etyki wiary (pistis), widzi konsekwencje zast¹pienia jej mistyk¹ rozumu (ratio). Krótko mówi¹c, w Rodzinnej Europie przedstawia
sekciarski wymiar swej religijnoci. Nigdy z niego nie zrezygnuje. Dlaczego?
Poniewa¿ zdaniem Mi³osza darwinizm wyra¿ony filozoficznie w prawie natury
po¿eranej i po¿eraj¹cej wyjania najpe³niej, sk¹d bierze siê z³o.
Sekciarski wymiar chrzecijañstwa nie mo¿e byæ pominiêty, kiedy mówimy
o Rosji Mi³osza. Bogumi³ Jasinowski w pracy Wschodnie chrzecijañstwo
a Rosja9 pisze o tym, do jakiego stopnia sekciarstwo wschodnie przeniknê³o
prawos³awie. Wskazuje na obecn¹ w nim tradycjê staro¿ytnego gnostycyzmu
i obecnoæ wp³ywów redniowiecznego manicheizmu. Mi³osz zarówno gnostycyzm, jak i bogomilizm uzna³ za klucz do dzie³ Dostojewskiego. W pisarzu tym
ujrza³ herezjarchê i od strony gnostycko-manichejskiej herezji zinterpretowa³
jego dzia³a podczas zajêæ na Wydziale Slawistycznym w Berkeley. Przy czym
traktowa³ Dostojewskiego jako najwnikliwszego znawcê rosyjskiej mentalnoci.
Jego nauka o Dostojewskim ma aspekt tak pozytywny, jak negatywny i okrela
stosunek do katolicyzmu i kultury polskiej.
9 B. Jasinowski, Wschodnie chrzecijañstwo a Rosja. Na tle pierwiastków cywilizacyjnych
Wschodu i Zachodu, Towarzystwo Wydawnicze Pogoñ, Wilno 1933.
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Gnostycki aspekt prawos³awia jest bez w¹tpienia Mi³oszowi bliski. Podkrela on prawos³awne poczucie demonizmu ziemskiego istnienia i w nim widzi
wy¿szoæ literatury rosyjskiej nad polsk¹. Ma na uwadze demonizm immanentny
 tkwi¹cy w samej materii, nieod³¹czny od cielesnoci. Z tego punktu widzenia
atakuje kulturê polsk¹ za bukoliczne pojmowanie natury i dziejów jako rewiru
Opatrznoci. Ma mniemanie o polskim poczuciu dobra wiata i natury ludzkiej
za niedopuszczaln¹ naiwnoæ. Nie mo¿e nie przyznawaæ racji Dostojewskiemu
w ocenie Polaków. Ich defektem jest niezdolnoæ do manichejskiego ogl¹du
rzeczy. Z tej pozycji Mi³osz przeprowadza mia¿d¿¹c¹ krytykê romantycznego
prowidencjalizmu i idealistycznych mniemañ na temat natury ludzkiej. Twierdzi,
¿e romantyzm polski zamkniêty w wymiarze historycznym nie mia³ pojêcia o z³u
pozahistorycznym. Opatrznociowa wizja dziejów przynios³a hekatombê powstania warszawskiego.
Jednoczenie, w zgodzie z Dostojewskim, Mi³osz widzi tak¿e u siebie defekty temperamentu manichejskiego. G³ównym za mankamentem wiadomoci
manichejskiej jest jej antywiatowoæ. Z jednej strony pesymizm poznawczy
rozwiniêty wzglêdem natury (i natury cz³owieka jako jej czêci) chroni przed
utopiami, z drugiej za strony chrzecijañstwo podszyte sekciarstwem sprzyja
fatalizmowi  z³u rzekomo koniecznemu. W wyniku sekularyzacji chrzecijañstwa wiatu zagra¿a bowiem utopia socjalistyczna (progresywna), a w wyniku
uznania wiata za domenê Z³a, które trzeba pokornie przyjmowaæ, grozi wiatu
utopia konserwatywna (regresywna).
Mi³osz podziela przenikliwoæ Dostojewskiego, który wyjani³ zanik zachodniej wyobrani religijnej jako zanik poczucia z³a (odrzucenie nauki o grzechu pierworodnym, postawienie na miejsce Boga-cz³owieka, cz³owieka-Boga,
zamianê Raju na raj ziemski). Autor Ziemi Ulro dostrzega w pisarzu rosyjskim
sojusznika w zmaganiu z owieceniowym dogmatem dobra praw natury (z doktryn¹ cz³owieka dobrego z natury Jana Jakuba Rousseau). Pesymizm antropologiczny Dostojewskiego jest wed³ug Mi³osza egid¹ ocalenia przed utopiami komunizmu, poniewa¿ wiadomoæ z³a natury ludzkiej chroni jednostkê przed
w³adz¹ z³otoustych demagogów pos³uguj¹cych siê instrumentalnie prometejsk¹
ideologi¹. Wybawia od w³adzy Wielkich Inkwizytorów. Z tego punktu widzenia
Mi³osz przyznaje wschodniej wiadomoci z³a wy¿szoæ nad zdrowomylnoci¹ katolicyzmu i wywodz¹cej siê zeñ nowej wiary socjalizmu.
W mniemaniu o wy¿szoci cz³owieka, który wie, ¿e jest z³y, nad cz³owiekiem, który myli, ¿e jest dobry, widzimy wschodni¹ cz¹stkê Mi³osza. Jest to
wêze³ gordyjski jego skomplikowanych relacji z polskoci¹. W licie do Kota
Jeleñskiego czytamy: Pamiêtam z dziecinnych lat rycinê Grottgera, na której
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kator¿nicy rosyjscy ¿r¹ i pij¹ jak winie, r¿n¹ w koci i karty, a w k¹cie stoi
(w g³êbi, na prawo) chudy, smutny, w¹sisty szlachetny Polak, bodaj w kontuszu
(skromnym, ale schludnym) i pogardza. Ju¿ wtedy mia³em nieodpart¹ sympatiê
do ¿ywotnoci tych niby «ohydnych» gêb, a siln¹ antypatiê do tego szlachetnego
purytanina10. Alain Besançoin zauwa¿y³ w prawos³awiu dualizm cz³owiekaanio³a w cerkwi i cz³owieka w ¿yciu, opozycjê Prawdy i istiny  prawdy dostêpnej w ¿yciu, lecz tak lichej, ¿e nie lepszej od k³amstwa (Istina jest czym mniej
dostojnym ni¿ prawda11). Ten rosjoznawca zwróci³ uwagê na antywiatowy
charakter tego dualizmu. W jego ramach rzecz¹ wa¿niejsz¹ od moralnej pracy
cz³owieka nad sob¹ jest zachowanie wiadomoci w³asnej grzesznoci, nawet
je¿eli wiadomoæ ta wymaga dalszego grzeszenia, aby lepiej sobie grzesznoæ
uzmys³awiaæ. W sympatii Mi³osza dla ¿r¹cych i r¿n¹cych kator¿ników i w antypatii wobec szlachcica wschodnia cz¹stka jego mentalnoci ujawnia siê w pe³ni.
Upadli s¹ mu bli¿si od dusz anielskich, od kwiatów, które nie chc¹ znaæ swych
korzeni. Z tego punktu widzenia wyznawane przez Mi³osza poczucie osobistego
z³a, nieusuwalnej pychy, przemo¿noci natury po¿eraj¹cej, skazy mi³oci w³asnej, silnego naznaczenia grzechem samolubnoci itd., wcale nie musi oznaczaæ
poczucia ni¿szoci, lecz przeciwnie: poczucie wy¿szoci cz³owieka religijnego,
typu mistycznego nad bukolicznym typem mazowieckim. Tu spotkanie z Dostojewskim jest pe³ne.
Na katordze w Omsku rozegra³a siê scena jak na obrazie Grottgera. W stronê ¿r¹cych i r¿n¹cych morderców, niewypieraj¹cych siê nêdzy swej grzesznej
kondycji, pewien Polak (Aleksander Mirecki) powiedzia³: Nie cierpiê tych ³otrów12. Z Dziennika pisarza dowiadujemy siê, ¿e s³owa te odmieni³y Dostojewskiego  umar³ socjalista, narodzi³ siê religijny tradycjonalista. Uzna³  pisze
Besançon  ¿e stoi po stronie ³otrów, gdy¿ jest Rosjaninem. Jest w ich obozie
przeciwko wyobra¿onemu obozowi Polaka, który by³ jego przyjacielem, a którego teraz nienawidzi, gdy¿ jest Polakiem, katolikiem, Europejczykiem i mówi
po francusku13. W lutym 1876 r. Dostojewski ujrza³ w gnostyckim komponencie prawos³awia wy¿szoæ religijn¹ Rosjan: Powtarzam: s¹dcie lud rosyjski
nie na podstawie tych okropnoci, które tak czêsto pope³nia, lecz na podstawie tych wielkich i wznios³ych rzeczy, do których z g³êbi swego upadku stale
10 Zob. Cz. Mi³osz, K. A. Jeleñski, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2011.
11 A. Besançon, wiêta Ru, t³um £. Malanka, Fundacja wiêtego Miko³aja, Warszawa 2012,
s. 36.
12 F. Dostojewski, Dziennik pisarza 1876, t. II, prze³. M. Leniewska, PIW, Warszawa 1982,
s. 49.
13 Ibidem, s. 60.
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wzdycha14. W przeciwieñstwie do Polaka Rosjanin  zauwa¿a Besançon
 jakkolwiek by³by nêdzny i zbrodniczy, uznaje w przeciwieñstwie do innych
swoj¹ nêdzê i zbrodniczoæ15. Ju¿ ten fakt wiadczy o jakiej mistycznej (wa¿niejszej ni¿ etyczna) wy¿szoci, gdy¿ Rosjanin nie przetwarza swej grzesznoci
w poczucie bycia dobrym z natury, nie stawia wiêc na miejscu Boga-cz³owieka,
cz³owieka-Boga, nie przerabia eschatologii w eschatologiê wieck¹ (raju na ziemi), no chyba ¿e jest pod wp³ywem zgubnych idei Zachodu jak Czernyszewski.
£¹cz¹c siê z Dostojewskim w sekciarskim spojrzeniu na naturê (i naturê
cz³owieka jako jej czêæ), Mi³osz dostrzeg³ zarazem w poczuciu pierworodnego
z³a, w rezygnacji z atrybutów boskoci (z antropoteizmu), w krytyce budowy
raju na ziemi przejaw manichejskiej antywiatowoci pisarza rosyjskiego. Na
tym przyk³adzie dostrzeg³ religijne przes³anki zwalniania siê Rosjan z biblijnego
nakazu czynienia sobie ziemi poddan¹. Uchwyci³ rosyjski fatalizm  g³êbokie
przewiadczenie, ¿e wiat w z³ym le¿y. Stwierdzi³, ¿e Dostojewski ten fatalizm
przerobi³ na mesjanizm. wiadomoæ osobistego z³a i z³a wiata wywy¿szy³
ponad czynienie w tym¿e wiecie dobra. Zachodnia strona wiadomoci z³a
Mi³osza ujawni³a siê w krytyce wschodniej antywiatowoci Dostojewskiego.
Autor Ziemi Ulro dostrzeg³ w sekularyzacji prawos³awia narodziny komunizmu,
a w komunizmie (jak Jasinowski i Zdziechowski) wy³adowanie sekciarskiej antywiatowoci. Zobaczy³ komunizm jako maskê Prometeusza, jako sposobnoæ
zdetonowania gnostyckiej i manichejskiej nienawici do wiata jako dzie³a z³ego
demiurga.
Dlatego Mi³osz, widz¹c sekciarski wymiar prawos³awia Dostojewskiego,
czyta jego dzie³a z pe³nym zrozumieniem grozy rozk³adu rosyjskiej wyobrani
religijnej pod wp³ywem wiatopogl¹du naukowego. Jednak demaskuj¹c antywiatowoæ ukryt¹ w mesjanizmie Dostojewskiego, buduje te¿ pomost pomiêdzy
wschodnim spirytualizmem a zachodnim materializmem  posuniêtym a¿ do
panteizmu lub monizmu naturalistycznego. Afirmuj¹c wschodni¹ wiadomoæ
z³a zwrócon¹ przeciw kulturze polskiej, zdobywa siê na krytykê Dostojewskiego
z pozycji kultury afirmacji cia³a i materii. Czy¿ obie skrajnoci (rosyjskie poczucie demonizmu materialnego Stworzenia i polska bukolicznoæ) nie s¹ dalej
pokusami umys³u europejskiego?

14 Cyt. za: A. Besançon,
15 Ibidem, s. 61.

op. cit., s. 6061.
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Ðåçþìå
Âîñòî÷íîå ñîçí¹íèå çëà ïî ìíåíèþ Ìèëîøà
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò òåìó âîñòî÷íîãî ñîçíàíèÿ çëà Ìèëîøà. Åãî ñóùíîñòü ñîñòîèò
â ñïîñîáíîñòè ðàçëè÷åíèÿ äîáðà è çëà, à òàêæå â îäíîâðåìåííîì ôàòàëèñòè÷åñêîì
óáåæäåíèè â íåîáõîäèìîñòè çëà. Ýòî óáåæäåíèå îñíîâàíî íà îòâðàùåíèè ê èíñòèíêòèâíûì,
òåëåñíûì ñèëàì è ñèëàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñàìîé ìàòåðèè, à òàêæå íà ôàòàëèñòè÷åñêîì
óáåæäåíèè â íåîáõîäèìîñòè ïîä÷èíåíèÿ èì. Ýòî îäíîâðåìåííî ñèëû, îñíîâûâàþùèå
ñëåïóþ âîëþ äîìèíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà íàä ÷åëîâåêîì â ðàçíûõ ñôåðàõ. Ñòàòüÿ îáúÿñíÿåò,
÷òî â ñèñòåìå âîñòî÷íîãî ñîçíàíèÿ çëà çíàíèå î ãðåõîâíîñòè ÷åëîâåêà èìååò ðåëèãèîçíûé
õàðàêòåð. ×åëîâåê, ñîâåðøàþùèé çëî è èìåþùèé áîëåçíåííîå ñîçíàíèå ýòîãî, óæå
âñëåäñòâèå ñàìîãî ôàêòà ýòîãî ñîçíàíèÿ ïðåâîñõîäèò (ïî ìíåíèþ Äîñòîåâñêîãî è Ìèëîøà)
ïðåêðàñíîäóøíîãî èäåàëèñòà, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî ïî ïðèðîäå îí äîáðûé. Îí ïðåâîñõîäèò, ïîòîìó ÷òî íå îòâåðãàåò ïîíÿòèå ïåðâîðîäíîãî ãðåõà, íå ñòàâèò âìåñòî Áîãà÷åëîâåêà ÷åëîâåêà-Áîãà, à òàêæå íå ñáëèæàåò çåìëþ ñ íåáîì (íå çàìåíÿåò õðèñòèàíñêîé
ýñõàòîëîãèè ñâåòñêîé ýñõàòîëîãèåé). Â ñòàòüå ïîêàçàíî, ÷òî Ìèëîø, òàê êàê è Äîñòîåâñêèé,
êðèòèêóåò ïîëüñêóþ êóëüòóðó çà ìíèìîå íåçíàíèå çëà. Îí äàåò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî
ìàíèõåéñêîå ñîçíàíèå çëà èìååò ñëàáóþ ñòîðîíó: îòâðàùàåò ÷åëîâåêà îò ìèðà ìàòåðèè,
ïðèðîäû, ìèêðî- è ìàêðîêîñìîñà. Ïîýòîìó ó ñëàâÿí òàê ìàëî ïðàêòè÷åñêèõ äîñòèæåíèé
â îáëàäàíèè çåìëåé è ïîä÷èíåíèè åå ñåáå ïî îòíîøåíèþ ê äîñòèæåíèÿì ÷åëîâåêà Çàïàäà.
Êðîìå òîãî, âîñòî÷íîå ñîçíàíèå çëà, ïîíèìàåìîå êàê ñîçíàíèå ïðåâîñõîäñòâà íàä ýòè÷åñêîé
áóäíè÷íîé êàíèòåëüþ, èìååò â ãëàçàõ Ìèëîøà ñêëîííîñòü ê òîìó, ÷òîáû ïðèäàòü
ñòðàäàíèþ ìåññèàíñêèå ÷åðòû  õðèñòèàíèçèðîâàíèå ïàññèâíî òåðïèìîãî çëà. Ýòî îøèáêà
Äîñòîåâñêîãî. Â ñòàòüå ïîêàçàíî, ÷òî ïîíÿòèå âîñòî÷íîãî ñîçíàíèÿ çëà Ìèëîø îáîãàùàåò
êîìïîíåíòîì çàïàäíîãî îäîáðåíèÿ òîãî, ÷òî òåëåñíîå è ìàòåðèàëüíîå.

Summary
The eastern awareness of evil according to Mi³osz
The article shows the Eastern awareness of evil from the perspective of Mi³osz. Its essence is
the ability to differentiate the good from the evil when there is an inevitable conviction that evil is
necessary. The ground for this conviction is laid in an aversion to the impulsive forces of a body
and the inherent powers of matter, as well as in the inevitability of yielding to them. These are the
forces and powers which constitute the blind will of domination of one over another in different
dimensions. The article explains that in the Eastern awareness of evil the knowledge of human
sinfulness is of religious nature. The one who does a wrong thing and is painfully aware of this
fact, due to this awareness, prevails (according to Dostojewski and Mi³osz) over a pretentious
aesthete who thinks he or she is good by nature. The aware sinner prevails because he or she does
not turn down the original sin, does not place the God-Human in the position of Human-God, and
does not give the world to the land (does not exchange the Christian eschatology for the secular
eschatology).
The article demonstrates that Mi³osz, in alliance with Dostojewski, attacks Polish culture for
the alleged unawareness of evil; he realizes that the Manichean awareness of evil has a weak point:
it turns a man away from the world of matter, nature, micro- and macrocosm. Hence, the Slavic
people have so few practical achievements in making the land their subject in comparison to the
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accomplishments of the Western men. Moreover, the Eastern awareness of evil, as the awareness
of superiority over the ethical waste of effort of an ordinary day, shows, according to Mi³osz, an
inclination for a messianic bearing of suffering  passively enduring the suffering like a Christian.
That is the mistake made by Dostojewski. The article indicates that Mi³osz enriches the Eastern
awareness of evil with the Western affirmation of what is physical and material.
Key words: good, fault, consciousness, stuff, dualism.
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Jerzy Harasymowicz  poeta pogranicza
Do poezji autora Zielnika siêgam od wielu lat. Pierwszy tomik jego wierszy
trafi³ w moje rêce w 1972 r. Nie przypuszcza³em wtedy, ¿e powrócê kiedy do
twórczoci Harasymowicza profesjonalnie, choæ poetyckich tomików zebra³o siê
od tamtej pory ju¿ ponad dwadziecia. Tak konkretnie zainteresowa³em siê Harasymowiczem dziêki lekturze tomu poezji Bohdana Ihora Antonycza (Kijów
1989). Ten wspó³czesny polski poeta sta³ siê dla mnie wtedy kim, kto poprzez
swoje skomplikowane, a bardziej mo¿e jeszcze pomieszane dzieje rodziny,
w której skrzy¿owa³y siê krew ruska z polsk¹, niemieck¹, tatarsk¹, zacz¹³ pisaæ
du¿o i mia³o o £emkowszczynie, staj¹c siê dziêki temu niezwyk³¹ osobowoci¹ w poezji polskiej drugiej po³owy ubieg³ego wieku.
W kilku wczeniejszych tekstach1 wyjania³em koligacje rodzinne i ród³a
jego zainteresowania rusk¹ tematyk¹. Przywo³ywa³em wypowiedzi poety o nim
samym, jako pisz¹cym na dwie rêce: Piszê na dwie rêce. Dwoma liciastymi
piórami. Staram siê zbli¿yæ ludzi i góry. Zapewne jest we mnie co z raroga lub
jastrzêbia. I to chyba dos³ownie. Moje skrzyd³a s¹ prawdziwe, zwyk³e. Mój
wiersz naprawdê kr¹¿y nad ³emkowsk¹ wiosk¹. [...] Na stole mam lichtarz cerkiewny, lecz piszê po polsku2. Twórca poematu Lichtarz ruski jest przyk³adem
i dowodem na to, co tak trafnie uj¹³ Lech Witkowski w swojej pracy o uniwersalizmie pogranicza, zauwa¿aj¹c m.in.: Tam, gdzie nie ma potrzeby (gotowoci)
do nieprzewidzianego, niepoddaj¹cego siê kontroli spotkania z innym, tam gdzie
nie ma szansy na «efekt pogranicza» kulturowego ani na dialog w tym niewygodnym, acz donios³o kulturowym sensie. Nie ma dialogu tam, gdzie spotyka siê
ze sob¹ «to samo», gdzie nie ma ró¿nicy3.
1 Zob. A. Ksenicz, S³owiañski wielog³os, czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza, Zielona Góra 1999; A. Ksenicz, £emkowie i Beskid Niski w poezji Jerzego Harasymowicza,
[w:] Vedeck? zbornik muzea ukrajinskej kultúry vo: Ukrajinci v prihraniènych oblastiach Karpat:
problemy , Svidnik 2011, s. 314324.
2 J. Harasymowicz, S³owo od Autora, [w:] Ca³a góra barwinków, Kraków 1983, s. 5.
3 L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Micha³a Bachtina w kontekcie edukacji, Toruñ 2000, s. 15.
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O specyfice galicyjskich kresów kulturowych, w jakich mieci siê Harasymowicz i jego poezja, pisa³a te¿ Marta Wyka, doszukuj¹c siê w tej przestrzeni
sensów symbolicznych4. Pozwolê sobie w tym miejscu na stwierdzenie, ¿e bycie
kim takim oznacza, moim zdaniem, sta³¹ niepewnoæ w kwestii to¿samoci, ale
tylko wtedy, kiedy twórca nie potrafi ostatecznie przypisaæ siebie do jednej
kultury, jednego jêzyka, jednej tradycji. Przyk³adów takiej postawy wród polskich autorów, oczywicie, w moim rozumieniu, mo¿na by przytoczyæ kilka. Nie
bêdê tu dokonywa³ bli¿szej konkretyzacji, nie mamy na to miejsca, ale s¹dzê, ¿e
wród tych, którzy siê okrelili, mo¿na wymieniæ m.in. Juliana Tuwima, Boles³awa Lemiana czy jeszcze Brunona Schultza. W literaturze rosyjskiej takim pisarzem by³ chocia¿by Micha³ Gogol. Czy jest kim takim, a raczej by³, Harasymowicz? Spróbujê to udowodniæ w trakcie analizy kolejnych jego wierszy. Z uwagi
na moje zainteresowanie Antonyczem i krêgiem twórców zwi¹zanych z Galicj¹,
a cilej z Beskidami, pragnê odnotowaæ, ¿e do tego krêgu trzeba zaliczyæ takich
twórców jak znany malarz Jerzy Nowosielski czy rzebiarz Grzegorz Pecuch.
Nie s¹ to wszyscy twórcy, których obejmuje moja klasyfikacja, dla której
kwestia to¿samoci jest bardzo istotna.
Bez zakorzenienia w kulturze, jêzyku i tradycji nie by³by Harasymowicz
tym poet¹, jakiego znamy z oko³o czterdziestu wiêkszych czy mniejszych zbiorków i tomów poezji. Gdyby od tej strony spojrzeæ na jego spuciznê, to mo¿na
by zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e trudno znaleæ innego poetê, który móg³by
z nim konkurowaæ w tym wzglêdzie. Dzia³o siê tak, jak s¹dzê, za spraw¹ Wydawnictwa Literackiego w Krakowie i swoistej kurateli Kazimierza Wyki. Nie
odwa¿ê siê stwierdziæ tego z pe³nym przekonaniem, brak mi bowiem materia³ów
z archiwum poety, ale wydaje siê, ¿e jako uczeñ znanego i dobrze widzianego
krytyka literackiego i literaturoznawcy korzysta³ Harasymowicz z jego wsparcia,
ale jednoczenie musia³ w jakiej mierze kierowaæ siê sugestiami wyra¿anymi
przez mentora. To z³o¿ona i niejednoznaczna kwestia, któr¹ warto zaj¹æ siê
szerzej. Wydaje siê to obecnie mo¿liwe, bowiem dowiadujemy siê, ¿e archiwum
poety mo¿e udostêpniæ jego ¿ona5. Pozostaje mi zatem przejæ do tematyki
i problematyki wierszy, w których przewijaj¹ siê kwestie, najogólniej mówi¹c,
polsko-rusko-ukraiñskie. Dlaczego nie polsko-ukraiñskie? Ano dlatego, ¿e Harasymowicz, poniek¹d tradycyjnie, a zarazem z przekonaniem u¿ywa³ okreleñ:
ruski, Rusin, £emko w odniesieniu do tego, co teraz zwyk³o siê obejmowaæ terminem ukraiñskie.
4 M. Wyka, Pamiêæ kresów jako pamiêæ kultury, [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Literatura
 jêzyk  kultura, t. 4, red. Cz. K³ak, M. Wyka, Rzeszów 1995, s. 11.
5 Zob. ª. Ãàðàñèìîâè÷, Ðóñüêèé ë³õòàð, àáî íåáî ëåìê³â, âèá³ð òà ïåðåêëàä ç ïîëüñüêî¿ ².
Êàëèíöÿ, Ëüâ³â 2003, s. 14.
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Ukochane góry poety to Beskidy, szczególnie Beskid Niski:
Przez potê¿ne palce
jode³
widzê Beskid
który wyprowadzi³ mnie
z lasu
na pisanie
Ka¿dy ma pejza¿
w którym pozostanie
Ka¿dy ma
cie¿ki s³ów
sobie tylko znane
Wiem  i tylko
podpisaæ siê czytelnie
trzema krzy¿ykami
cerkwi
(Beskid 6)

Wybieraj¹c Beskidy, wybra³ poeta równie¿ ich mieszkañców  £emków.
W swoim poetyckim testamencie, którego fragmenty przytacza Ihor Ka³ynec
 autor tomu t³umaczeñ wierszy Harasymowicza na jêzyk ukraiñski  stwierdza
on, ¿e: ó Ïîëüù³ í³õòî ïåðåä³ ìíîþ íå ïèñàâ, ùî º ÿê³ñü ëåìêè. Ëåìêè  öå
ò³ëüêè óêðà¿íö³, ùî ìåøêàþòü íàéäàë³ íà Çàõîä³7. £emkowie, ich kultura,
historia, jêzyk to tylko czêæ zagadnienia stale obecnego w wiadomoci Harasymowicza. Od pierwszych jego zbiorków kwestie historyczne, kulturowe i spo³eczne pogranicza polsko-ukraiñskiego pojawia³y siê z wiêksz¹ lub mniejsz¹
czêstotliwoci¹ oraz si³¹ poetyckiego wyrazu. Ten ostatni moment jest u poety
bardzo istotny z uwagi na stylistyczno-metaforyczn¹ specyfikê jego wypowiedzi.
Pozostanie to jednak poza polem mojego zainteresowania do nastêpnej okazji.
W debiutanckim tomiku Cuda (1956) m³ody poeta nie odkrywa jeszcze
swych korzeni wprost, chocia¿ zaskakuj¹co czêsto pojawiaj¹ siê w nim postacie
dziadka, babci, matki: Babci ju¿ dawno umar³ m¹¿, a staroæ by³a t¹ ciêciw¹,
która coraz bardziej zaokr¹gla³a ³uk jej pleców8. W tomiku Powrót do kraju
6
7
8

J. Harasymowicz, Wiersze beskidzkie, Warszawa 1986, s. 6.
ª. Ãàðàñèìîâè÷, Ðóñüêèé..., s.13.
J. Harasymowicz, Wybór wierszy, Kraków 1975, s. 20. Kolejne cytaty z tego tomu zaznaczone bêd¹ w tekcie przez podanie strony.
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³agodnoci (1957), tytu³ którego sta³ siê z czasem symboliczny, rzecz beskidzka staje siê ju¿ wyranie zaznaczonym i sta³ym momentem. Miasteczko
w Karpatach, wiersz który poprzez wprowadzenie szerszego terminologicznie
pojêcia dookrela kr¹g zainteresowañ poety, ca³kiem wprost odnotowuje ruski
element w tych górach:
Na szubienicy daszku piekarniczego wozu, co jedzie aby-aby
wonica schyli³ g³owê, powieszony w drzemce,
i ku br¹zowej kopu³ce cerkwi, myl¹c ¿e to orzech,
chmury zachodu, rude wiewiórzyce, zza jode³ siê wychylaj¹ poruszone
wielce. (s. 31)

W tomiku tym przewa¿aj¹ jeszcze zdecydowanie wolne tematy; historyczne,
np. z postaci¹ Talleyranda, z Wersalem, ale widzianymi autorsko, dowolnie, poniewa¿ wa¿niejsza jest tu ¿ona poety (Moja ¿ona jest srebrna  s. 39). W kolejnych
wierszach pojawiaj¹ siê miejscowoci (np. Muszyna), rzeki (Poprad), a tak¿e
bu³awy ostów bia³o-amarantowe szczyg³y [...] jak narodowe wspomnienie.
A tu¿ obok:
Cerkiewka pod ob³okiem, jak pod grzechów tobo³em, zgiêta do ziemi, [...]
pochylona ku br¹zowej kratce sosnowych ga³êzi, gdzie wrzosów przewieca
fiolet. (s. 40)

Wyobrania poety i jego horyzont tematyczny s¹ zaiste niczym nieograniczone. Trudno by³oby w kilku zdaniach zawrzeæ najwa¿niejsze ich atrybuty.
Kolejne tomiki: Wie¿a melancholii (1958), Mit o wiêtym Jerzym (1960) s¹ tego
przyk³adem. Sam wiêty Jerzy, patron poety, pojawi siê oczywicie w tym tomiku, ale to nie on jest w nim wiod¹cym motywem, tylko las, ³¹ka, ptaki, grzyby
itd. A wiêty Jerzy sprowadzony zostaje na ziemiê:
Gdy spa³
mój patron
wiêty Jerzy
z chor¹gwi jego
zrobi³em
czerwony wsyp ( )
i tak
có¿ wiêty
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zbo¿e zacz¹³
zwoziæ
izbê malowaæ
konia dokupi³
drugiego (s. 8586)

Ramy artyku³u nie pozwalaj¹ bardziej analitycznie i faktograficznie pokazaæ
bogactwa polsko-ukraiñskiej tematyki w wierszach autora Barokowych czasów.
Dlatego te¿ konieczne jest ukazanie tylko jakiej niewielkiej czêci jego spucizny, by w ten sposób rzecz udokumentowaæ. Jednym z przyk³adów mo¿e byæ
wiersz Mieszkanie na £obzowskiej, tzn. mieszkanie poety w Krakowie. Zaczyna
siê on od znamiennych s³ów:
U niego jak w cerkwi
rzek³ ojciec [...],

a dalej nastêpuje pokazanie tego, co sk³ada siê na taki obraz mieszkania. Jest tam
ikona, chor¹giew £emków wydarta myszom, eucho³ohion ksiêga stareñka :
Ot takie
obejcie gularza
w rodku
ekumenicznych bytów (s. 9899)

Najogólniej mówi¹c s¹ to atrybuty ³emkowskiej cerkwi we wspó³czesnym
krakowskim mieszkaniu. Nie by³oby ich tam, gdyby Harasymowicz nie czu³ siê
spadkobierc¹ autochtonicznych mieszkañców Beskidu Niskiego i szerzej Karpat.
W wierszu Do Jerzego Liberta, tj. poety, który te¿ kocha³ góry i nie zrywa³
z nimi kontaktu, choæ nieco dalszymi, z rejonu Huculszczyzny, nie móg³ Harasymowicz nie powiedzieæ:
Szloch trombity
na wyszywanej
huculskiej po³oninie
G³ogu wiêty
ognisty krzak
gor¹czk¹ spieczony
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Ale tamtego wiata ju¿ nie ma, szczególnie tego beskidzkiego:
Kopu³ka cerkwi
na wichrze marcowym
skrêcona

Co zatem zostanie po obu poetach i ludziach stamt¹d:
cie¿ki wydeptane
w niegu
nad Popradem
nad Prutem (s. 105106)

Kolejne wiersze ze wspomnianego tomiku i nastêpnych: Z rodzinnej zmierzch³oci, £emkowszczyzna, Z³ockie niebo cerkiewne, Elegia ³emkowska, Na
cmentarz ³emkowski taki ogl¹d wiata i jego rozumienie dokumentuj¹.
Poeta nie ba³ siê, nie unika³ tego, co trudne i niejednoznaczne w historii
Polski i Ukrainy, inaczej rzec by mo¿na  Rzymu i Bizancjum w rozumieniu
eschatologicznym, wyznaniowym czy kulturowym. Jego stanowisko w tej materii
wyranie ewoluowa³o, szczególnie w ostatnich latach ¿ycia poety. W celu zilustrowania tej kwestii nale¿a³oby przeanalizowaæ dok³adnie poemat Lichtarz ruski
i Paschê Chrysta. Poemat Wielkanocny, czego oczywicie nie sposób tutaj zrobiæ.
Pragnê tylko podkreliæ, ¿e Harasymowicz zawsze uwa¿a³, i¿ bardzo skrzywdzono
£emków za ich niezawinione winy. Po takim stwierdzeniu wypada jednak¿e przyznaæ, ¿e ulega³ poeta pewnym podszeptom, m.in. w czasie takich prze³omowych
momentów jak rok 1981. Próbowa³ póniej wyjaniæ to i sprostowaæ, ale ani on
sam, ani ludzie, których dotyczy³y jego wypowiedzi, nie zapomnieli o tym.
W wierszu Bieszczady z roku 1965, póniejszym o rok od Lichtarza ruskiego, mamy jakby kondensacjê tej materii, a tak¿e spo³eczny odbiór zmitologizowanego obrazu wypadków z lat 19431947. Kwestia ta nie zostanie tu zaprezentowana z pozycji jednej ze stron, a jedynie poprzez odwo³anie siê do kilku strof
z wierszy. W piêciu zwrotkach odnajdziemy g³ówne, a zarazem najtragiczniejsze
odg³osy tego, co sta³o siê nie tylko w Bieszczadach  to spalone góry, g³odne
cerkwie, g³osy pomordowanych, zbezczeszczony ruski Bóg, bo nie wiadomo, czy nie by³ banderowcem (s. 171). To nie wszystkie atrybuty tamtego czasu
wzajemnej nie zawsze uzasadnionej nienawici.
Mo¿na by zauwa¿yæ, ¿e mia³ Harasymowicz momenty pewnego zmêczenia
pograniczem. Wtedy, jak s¹dzê, stara³ siê osadziæ temat w polskich realiach,
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polskiej historii, w dniu codziennym. Widaæ to w takich tomikach jak Pastora³ki
polskie (1966), Madonny polskie (1969), Zielony majerz (1969), Znaki nad domem (1971), Polska weranda (1972). Ale przecie¿ to wtedy ukaza³ siê równie¿
Zielnik (1972), a w nim np. wiersz Rodowód, w którym poeta ukazuje z³o¿one s¹
dzieje swego rodu:
Po pradziadku mam
Po babce Niemce
tr¹by sk³onnoci dête
gramatyczne rymy
Po dziadku Rusinie
ikony w kadzide³ dymie
zdolnoci diaka skryby
Po matce Tatarce
nieokie³znanoæ ¿ycia
wist uczuæ
sumienie czarne
Jestem sto³em
zapisanym ju¿ dawniej9

W roku 1983 ukaza³y siê Wiersze sarmackie  zbiorek, do którego wyboru
wierszy dokona³ K. Lisowski Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e moment ich wydania
nie by³ tak zupe³nie przypadkowy. Wskazuje na to m.in. krótka notka wydawnicza informuj¹ca, ¿e jest to ksi¹¿ka dla tych: którzy chc¹ wiedzieæ co wiêcej na
temat dziejów pañstwa i rodziny polskiej, a nie potrafi¹ nagi¹æ siê wy³¹cznie do
podrêcznikowych rygorów10. W rzeczy samej znaleæ mo¿na w tym tomie
wiersze pe³ne chwa³y, brzêku orê¿a i dumy pañstwowej. Podstawy ku temu daje
Polakom ich sarmackie pochodzenie, zwyciêstwa w bitwach z Turkami, Moskalami i nie tylko. Nie zapomina poeta, ¿e w tych wojnach brali udzia³ tak¿e
Kozacy, ale to nie oni byli bohaterami, lecz takie postacie, jak Batory, Czarniecki, ¯ó³kiewski, Sapieha i inni jeszcze. Z³oliwie nieco mo¿na by zapytaæ: ilu
z nich by³o Polakami z krwi i koci?
Jest te¿ w Wierszach sarmackich Ukraina, Moskwa, ale przede wszystkim
wielka i mocarna Polska XVIXVII, a nawet XVIII wieku ze Stanis³awem Po9
10

J. Harasymowicz, Zielnik, czyli wiersze dla wszystkich, Kraków 1972, s. 45.
J. Harasymowicz, Wiersze sarmackie, Kraków 1983, s. 254 (abwoluta).
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niatowskim w³¹cznie. S¹ Kozacy, Ormianie i s³ynne bitwy pod K³uszynem, Beresteczkiem, Olszynk¹ czy Stoczkiem  te dwie ostatnie ju¿ dziewiêtnastowieczne. Ale nie jest wcale Harasymowicz takim bezkrytycznym piewc¹ wielkoci
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie wspomina te¿, w tytu³ach na pewno,
Mickiewiczowskiej Litwy. W jednym wierszu pojawia siê natomiast koñ Radziwi³³a, ale tylko dla porównania z czym, co mog³o byæ oz³ocone tak w³anie jak
ten koñ11. Karol Radziwi³³ Panie Kochanku zosta³ tu przemiesznie sportretowany przez porównanie z niedwiedziem:
Lecz czemu ten niedwiedzi ³eb na spirytusie
Janio³ki maj¹ s³awiæ  kurduple milusie.12

Je¿eli ju¿ wkrad³ siê tu taki mniej powa¿ny motyw, to mo¿e nale¿a³oby
odnotowaæ równie¿, ¿e wszystkie te wiersze zdaj¹ siê byæ napisane z wyczuwalnym sardonicznym umiechem, a niekiedy z widoczn¹ ironi¹. Historyczne zasz³oci s¹siaduj¹cych ze sob¹ narodów widzi bowiem Harasymowicz z pozycji
diaka skryby, jak czytalimy wczeniej, dlatego mo¿e pozwoliæ on sobie na
odejcie od panegirycznej maniery, do której miejscami niby nawi¹zuje, ale
zarazem dworuje sobie z niej. Nie ma takiego nastroju w tych utworach, które
tematycznie nawi¹zuj¹ do Beskidu Niskiego (Micha³ Skrzydlaty i Nieznajowa
cerkiew przewrócona). Archanio³ Micha³ to zarówno patron cerkwi, jak i wiêty
patron staroruskich dru¿yn. Poeta czyni go dodatkowo wiêtym i królem:
Ja w szczerym klêknê pustkowiu
Sczernia³¹ wzniosê ikonê wiersza
Jeden jeste Polski Korolu
I Twoja gór cerkwa.13

Trzeba przyznaæ, ¿e zinterpretowanie tej zwrotki nie jest proste. Nie sprawia
natomiast k³opotu w. Micha³ jako patron zniszczonej cerkwi w Nieznajowej:
I Pantokrator przewrócony i w kurzu
Skrzydlaty Micha³ przewrócony z koniem
Zarastaj¹ kalin¹ i g¹szczem ³opuchów
Wielkie usta cerkwi w Nieznajowej.14
11
12
13
14

Ibidem, s. 59.
Ibidem, s. 86.
Ibidem, s. 40.
Ibidem.
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W koñcu lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych wydanych zosta³o kilka
tomików (np. Wiersze mi³osne, 1979 czy Na ca³y regulator, 1985), w których
tematyka pogranicza zosta³a w³aciwie zupe³nie zmarginalizowana. Nie jest to
ani zarzut ze strony czytelnika, ani te¿ uk³on poety w stronê wydawców, jak
s¹dzê, a jedynie stwierdzenie, ¿e nie by³ to ten znany nam Harasymowicz. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e w tym czasie ukaza³y siê te¿ dwa malutkie zbiorki: Ca³a
góra barwinków i Wiersze beskidzkie, potwierdzaj¹ce fakt, ¿e poeta nie porzuci³
swoich gór. W roku 1987, po ponad dwudziestu latach od pierwodruku w Tygodniku Powszechnym i Kulturze, ukaza³ siê Lichtarz ruski. W latach dziewiêædziesi¹tych wyjd¹ jeszcze kolejne tomiki, m.in. Erotyki (1992) czy Samotny
jastrz¹b (1995). Pozosta³ w nich poeta nadal sob¹, tzn. pisz¹c na dwie rêce,
ale ju¿ bez wahañ. Najbli¿sze mu tematy domu, rodziny, a tak¿e przyrody Beskidów i piêkna wiata stanowi¹ dowód mi³oci poety do rzeczy prostych i ludzi
zwyczajnych. To, ¿e jego wiersze staj¹ siê niezwyk³e w odbiorze dziêki zmetaforyzowaniu tego, co realne, rzeczywiste, to ju¿ wy³¹cznie zas³uga Harasymowiczowskiego wizjonerstwa.
Ðåçþìå
Åæè Õàðàñûìîâè÷  ïîýò ïîãðàíè÷üÿ
Ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ïîêàçàòü Åæè Õàðàñûìîâè÷à êàê ïîýòà ñòîÿùåãî íà
ïîãðàíè÷üå êóëüòóð. Â åãî òâîð÷åñòâå ïðîáëåìàòèêà ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ ñâÿçåé, èìåþùèõ
â ñâîåé îñíîâå èñòîðè÷åñêóþ è êóëüòóðíóþ îáùíîñòü, ïðÿâëÿåòñÿ óæå â åãî ïîýòè÷åñêîì
äåáþòå â 1956 ãîäó. Îñîáåííîå ìåñòî â òâîð÷åñòâå Õàðàñûìîâè÷à çàíÿëè Êàðïàòû
è Íèçñêèé Áåñêèä ñ åãî æèòåëÿìè è èõ ñëîæíîé èñòîðèåé. Ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ,
áåñïðèñòðàñòèå ïîýòà, à òàêæå åãî âîñòîðã ïåðåä ãîðàìè, ïåðåä ñòðàíîé íåæíîñòè äàëè
òàêóþ íåîáûêíîâåííóþ ìåòàôîðè÷åñêóþ êàðòèíó ìèðà è ëþäåé ýòèõ ãîð.

Summary
Jerzy Harasymowicz  poet boundary
The article tries to show Harasymowicz as a poet working under the influence of two
cultures. In his poetry relations of Polish and Ukrainian cultures are shown on the cultural and
historical background, which are even evident in his first volume of poetry which was published in
1956. The geographical area of the Carpathian mountains and Low Beskids hold a special place in
his poetry. Family tradition, objectivity of the poet and his delight in mountain scenery for the
dream and a fairy-tale world created a metaphorical image of the area and people living in it.
Key words: tradition, Beskid Niski, folk culture, customs, religions calendar.
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Ñáîðíèê ðàññêàçîâ Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, èëè Áåëàðóñü
â ôàíòàñòè÷íûõ ïîâåñòâîâàíèÿõ ßíà Áàðùåâñêîãî
â êîíòåêñòå ðóññêîé ãîòè÷åñêîé ïðîçû
Ó êíèãè ßíà Áàðùåâñêîãî Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, èëè Áåëàðóñü â ôàíòàñòè÷íûõ ïîâåñòâîâàíèÿõ (Szlachcic Zawalnia, czyli Bia³oru w fantastycznych
opowiadaniach; 18441846) òðóäíàÿ ñóäüáà. Áîëüøå ïîëóòîðà âåêîâ îíà
áûëà íåäîñòóïíà äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé è íàõîäèëàñü âíå ïîëÿ
çðåíèÿ ëèòåðàòóðîâåäîâ. Ïðè÷èíà ïîäîáíîãî çàáâåíèÿ êðîåòñÿ â ïðèíàäëåæíîñòè ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ ê íåñêîëüêèì ñëàâÿíñêèì êóëüòóðàì. ß. Áàðùåâñêèé ðàçâèâàëñÿ ïîä âëèÿíèåì áåëîðóññêèõ, ïîëüñêèõ, ðóññêèõ è óêðàèíñêèõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé. Êàê çàìå÷àåò Ä. Î. Âèíîõîäîâ, îí áûë ðîññèéñêèì ïîääàííûì, áåëîðóñîì ïî ïðîèñõîæäåíèþ è ïîëÿêîì ïî îáðàçîâàíèþ,
íî ñàì ñåáÿ îí âñ¸ æå, âèäèìî, ïîçèöèîíèðîâàë êàê ïðåäñòàâèòåëÿ
ïîëüñêîé êóëüòóðû, õîòÿ â òî æå âðåìÿ îùóùàë ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê áåëîðóññêîìó íàðîäó1. Åãî êíèãà Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ õóäîæåñòâåííîìó ïåðåîñìûñëåíèþ ëåãåíä è áûëè÷åê ñåâåðíîé Áåëîðóññèè, áûëà
íàïèñàíà íà ïîëüñêîì ÿçûêå ñ âêðàïëåíèÿìè áåëîðóññêîé ðå÷è, à îïóáëèêîâàíà â Ïåòåðáóðãå íåáîëüøèì òèðàæîì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ÿçûêîâîé
áàðüåð ñòàë ïðåïÿòñòâèåì äëÿ å¸ âîñïðèÿòèÿ ðóññêîÿçû÷íûìè ÷èòàòåëÿìè,
à ïðåîáëàäàíèå áåëîðóññêîé òåìàòèêè íå çàèíòåðåñîâàëî ïîëüñêóþ
àóäèòîðèþ. Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ íàäîëãî ñòàë çàáûòîé êíèãîé.
Çàñëóãà âîçâðàùåíèÿ ãëàâíîãî òðóäà ß. Áàðùåâñêîãî â áîëüøóþ
ëèòåðàòóðó ïðèíàäëåæèò áåëîðóññêèì èññëåäîâàòåëÿì. Ïîïûòêè ïåðåèçäàíèÿ Øëÿõòè÷à Çàâàëüíè ïðåäïðèíèìàëèñü íåîäíîêðàòíî, íî ïåðâîå
èçäàíèå íà áåëîðóññêîì ÿçûêå âûøëî òîëüêî â 1990 ãîäó â ïåðåâîäå
Íèêîëàÿ Õàóñòîâè÷à2. Íà ðóññêîì ÿçûêå Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ âïåðâûå áûë
1 Ñì.: Ä. Î. Âèíîõîäîâ, Ïîïîâè÷ ßíêî, èëè Áåëàðóñü â ïåðâîé ïîëîâèíå Õ²Õ âåêà,
[â:] ß. Áàðùåâñêèé, Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, èëè Áåëàðóñü â ôàíòàñòè÷íûõ ïîâåñòâîâàíèÿõ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, ñ. 402.
2 ß. Áàðøý÷¢ñê³, Øëÿõö³ö Çàâàëüíÿ, àáî Áåëàðóñü ó ôàíòàñòû÷íûõ àïàâÿäàííÿõ, Ì³íñê 1990.
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îïóáëèêîâàí â 2010 ãîäó â ïåðåâîäå Äìèòðèÿ Âèíîõîäîâà3, à â 2012 ãîäó
êíèãà âïåðâûå âûøëà â Ïîëüøå  íà ÿçûêå îðèãèíàëà è â áåëîðóññêîì
ïåðåâîäå4. Î÷åâèäíî, ÷òî íàó÷íîå èçó÷åíèå Øëÿõòè÷à Çàâàëüíè òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ. Ìíîãîå â ýòîì íàïðàâëåíèè ñäåëàíî ïåðâûìè ïåðåâîä÷èêàìè
êíèãè  Í. Õàóñòîâè÷åì è Ä. Âèíîõîäîâûì: â ÷àñòíîñòè, îáîáùåíû áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåí èñòîðè÷åñêèé ôîí è äàíû ëèòåðàòóðíûå êîììåíòàðèè. Îäíàêî áîëåå ãëóáîêîãî îñâåùåíèÿ òðåáóåò øèðîêèé
ñïåêòð ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïîýòèêîé ïðîèçâåäåíèÿ è åãî ëèòåðàòóðíûì
êîíòåêñòîì. Äàííîå èññëåäîâàíèå ïðèçâàíî íàìåòèòü òèïîëîãè÷åñêèå ñâÿçè
ìåæäó öèêëîì Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ ß. Áàðùåâñêîãî è ïðîçàè÷åñêèìè
öèêëàìè 3040-õ ãîäîâ â ðóññêîé ëèòåðàòóðå Õ²Õ âåêà, â êîòîðûõ èñïîëüçîâàíû ýëåìåíòû ãîòè÷åñêîé ïîýòèêè. Îòäåëüíûå ïîâåñòè èç öèêëà Øëÿõòè÷
Çàâàëüíÿ áûëè âêëþ÷åíû â ñîñòàâ àíòîëîãèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ãîòè÷åñêóþ
ïðîçó. Òàê, ïîâåñòü Êðè÷àùèå âîëîñû (The Head Full of Screaming Hair)
âîøëà â ñîñòàâ ñáîðíèêà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå The Dedalus Book of Polish
Fantasy (1996)5. Ïÿòü ïîâåñòåé â óêðàèíñêîì ïåðåâîäå áûëè îïóáëèêîâàíû
Þðèåì Âèííè÷óêîì â àíòîëîãèè Í³÷íèé ïðèâèä: óêðà¿íñüêà ãîòè÷íà ïðîçà
XIX ñò. (2007)6. Â ýòîì èçäàíèè ßí Áàðùåâñêèé ïðåäñòàâëåí êàê óêðàèíñêèé àâòîð Èâàí Áàðùåâñêèé. Âîçìîæíî, ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îí
äëèòåëüíîå âðåìÿ æèë ó ñâîèõ äðóçåé â Óêðàèíå, ãäå è áûë ïîõîðîíåí.
Ïî æàíðó Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ ïðèìûêàåò ê öèêëè÷åñêè îðãàíèçîâàííûì ïîâåñòâîâàíèÿì, êîòîðûå îáúåäèíåíû ðàìî÷íîé êîìïîçèöèåé,
îáùèìè ïåðñîíàæàìè, ìåñòîì è âðåìåíåì äåéñòâèÿ. Â ðóññêîé ëèòåðàòóðå
ïåðâîé ïîëîâèíû Õ²Õ âåêà ïðè¸ì öèêëèçàöèè ïîâåñòåé âïåðâûå áûë
èñïîëüçîâàí À. Ïîãîðåëüñêèì â öèêëå Äâîéíèê, èëè Ìîè âå÷åðà
â Ìàëîðîññèè (1828). Ýòîò ñáîðíèê ñòàë íà÷àëîì ïëîäîòâîðíîé òðàäèöèè:
öèêëû íåáîëüøèõ ðàññêàçîâ, íîâåëë è ïîâåñòåé, òàê íàçûâàåìûõ âå÷åðîâ,
âñêîðå ïîÿâèëèñü â òâîð÷åñòâå Í. Â. Ãîãîëÿ, Ì. Í. Çàãîñêèíà, Â. Ô. Îäîåâñêîãî,
Í. À. Äóðîâîé è äðóãèõ àâòîðîâ.
Â öèêëå ß. Áàðùåâñêîãî ñîáûòèÿ èçëàãàþòñÿ â ôîðìå âîñïîìèíàíèé,
íàïèñàííûõ îò èìåíè àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî ãåðîÿ  ïîïîâè÷à ßíêî,
3

ß. Áàðùåâñêèé, Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, èëè Áåëàðóñü â ôàíòàñòè÷íûõ ïîâåñòâîâàíèÿõ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010.
4 ß. Áàðøý÷¢ñê³, Øëÿõö³ö Çàâàëüíÿ, àáî Áåëàðóñü ó ôàíòàñòû÷íûõ àïàâÿäàííÿõ, Warszawa 2012.
5 The Daedalus Book of Polish Fantasy, ed. W. Powaga, Series European Literary Fantasy,
London 1996.
6 Í³÷íèé ïðèâèä: óêðà¿íñüêà ãîòè÷íà ïðîçà Õ²Õ ñò., óïîðÿäíèê Þ. Âèííè÷óê, Ëüâ³â
2007.
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êîòîðûé â òå÷åíèå îñåíè 1816  âåñíû 1817 ãîäà ãîñòèò ó ñâîåãî äÿäè,
ñîñòîÿòåëüíîãî øëÿõòè÷à Çàâàëüíè. Äîì, ðàñïîëîæåííûé íà áåðåãó
áîëüøîãî îçåðà Íåùåðäî, ñòàíîâèòñÿ â çèìíåå âðåìÿ ñâîåîáðàçíûì
ïåðåêð¸ñòêîì è óáåæèùåì äëÿ ïóòíèêîâ. Ñàì õîçÿèí ñðàâíèâàåò åãî
ñ ïîðòîì íà ìîðñêîì áåðåãó7. Êàæäóþ íî÷ü îí çàæèãàåò ñâå÷ó íà îêíå,
êîòîðàÿ ñèìâîëèçèðóåò ñïàñåíèå äëÿ òåõ, êòî ñáèëñÿ ñ äîðîãè, à â êîíòåêñòå
âñåãî ïðîèçâåäåíèÿ ýòîò äîì ñëóæèò ãëîáàëüíîé ìåòàôîðîé âåðû
è íàäåæäû. Êàê ïëàòó çà ñâî¸ ãîñòåïðèèìñòâî õîçÿèí ôîëüâàðêà ïðîñèò
êàæäîãî ïóòíèêà ðàññêàçàòü èñòîðèþ è ñòàâèò óñëîâèå, ÷òîáû îíà áûëà
ñòðàøíîé è çàíèìàòåëüíîé. Ôîëüâàðê øëÿõòè÷à Çàâàëüíè  ýòî íå ïðîñòî
ìåñòî, â êîòîðîì àêêóìóëèðóþòñÿ ðàññêàçû î ñâåðõúåñòåñòâåííîì, íî
è òî÷êà ôîêóñèðîâêè ñþæåòíûõ ëèíèé, ïåðåñå÷åíèÿ îñíîâíûõ
ëåéòìîòèâîâ. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ïåðåñå÷åíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ ñâîåîáðàçíàÿ
êàðòèíà ìèðà, êîòîðàÿ ïî îïðåäåëåíèþ àâòîðà ÿâëÿåòñÿ ïëîäîì ôàíòàçèè
è ìåëàíõîëè÷íîãî äóõà8.
Â îãëàâëåíèè ß. Áàðùåâñêèé âûäåëÿåò 14 ïðîíóìåðîâàííûõ èñòîðèé,
êîòîðûå íàçûâàåò ïîâåñòÿìè (ìû áóäåì ïðèäåðæèâàòüñÿ ýòîãî îïðåäåëåíèÿ), õîòÿ íà ñàìîì äåëå âñòàâíûõ ïîâåñòâîâàíèé áîëüøå. Ïî óòâåðæäåíèþ àâòîðà, âñå åãî ïîâåñòè ÿâëÿþòñÿ ïðåäàíèÿìè äàâíèõ âðåì¸í
è îñíîâàíû íà ôîëüêëîðíûõ èñòî÷íèêàõ. ß íå ïåðåíèìàþ ôîðì, êîòîðûå
èñïîëüçîâàëè àíãëèéñêèå, íåìåöêèå èëè ôðàíöóçñêèå ïèñàòåëè; äóìàþ, ÷òî
÷óæåçåìíûé íàðÿä áóäåò íå ê ëèöó æèòåëþ Áåëàðóñè, èáî ÷óæäà åìó
áîëòëèâîñòü èíûõ íàðîäîâ,  ïîä÷¸ðêèâàåò îí â ïðåäèñëîâèè9. Íåñìîòðÿ
íà ýòî óòâåðæäåíèå, â òåêñòå Øëÿõòè÷à Çàâàëüíè íàøëè îòðàæåíèå
ðàçëè÷íûå ëèòåðàòóðíûå òðàäèöèè, â òîì ÷èñëå è ãîòè÷åñêàÿ.
Ïîíÿòèå ãîòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ íå îáëàäàåò òåðìèíîëîãè÷åñêîé
óñòîé÷èâîñòüþ, äî ñèõ ïîð íåò åãî ÷¸òêîãî îïðåäåëåíèÿ. Í. Ä. Òàìàð÷åíêî
ñïðàâåäëèâî óêàçûâàåò, ÷òî, åñëè ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ãîòè÷åñêîé òðàäèöèè
â ðóññêîé ëèòåðàòóðå â íàøè äíè óæå ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, òî èçó÷åíà
îíà äàëåêî íå äîñòàòî÷íî10. Ïî ìíåíèþ ó÷¸íîãî, ãåíåòè÷åñêàÿ ñâÿçü
ñ æàíðîì ãîòè÷åñêîãî ðîìàíà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñîõðàíÿåòñÿ â ìíîãî÷èñëåííûõ è ìíîãîîáðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ î ñâåðõúåñòåñòâåííî-óæàñíîì.
Ä. Âàðìà â ìîíîãðàôèè Ãîòè÷åñêîå ïëàìÿ âûñêàçûâàåò ìíåíèå, ÷òî
7 ß. Áàðùåâñêèé, Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, èëè Áåëàðóñü â ôàíòàñòè÷íûõ ïîâåñòâîâàíèÿõ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, ñ. 176.
8 Ibidem, ñ. 14.
9 Ibidem, ñ. 6.
10 Ãîòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ â ðóññêîé ëèòåðàòóðå, Ìîñêâà 2008, ñ. 11.
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çàêîíîìåðíîñòè ýâîëþöèè ëèòåðàòóðíîé ãîòèêè îáóñëîâëåíû êàòåãîðèÿìè
ñâåðõúåñòåñòâåííîãî è óæàñíîãî11.
Ñîçäàâàÿ ñâîé öèêë Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, ß. Áàðùåâñêèé âûáèðàåò èç
ôîëüêëîðíîãî ìàòåðèàëà òîëüêî òå ñþæåòû, â êîòîðûõ ñòðàøíîå íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ óæàñíûì. Îñíîâíàÿ òåìà åãî ïðîèçâåäåíèÿ  ïðîòèâîñòîÿíèå
äîáðà è çëà, äüÿâîëüñêîãî è áîæåñòâåííîãî. Â êàæäîé ïîâåñòè ïðèñóòñòâóþò äåìîíîëîãè÷åñêèå ìîòèâû, êîòîðûå ãðóïïèðóþòñÿ âîêðóã «âå÷íîãî
ñþæåòà»  ïðîäàæè äóøè. Äüÿâîëüñêîå íà÷àëî âîïëîùàåòñÿ â îáðàçå
Ãóãîíà  ñêâîçíîãî ïåðñîíàæà âñåãî öèêëà. Îí ïîÿâëÿåòñÿ óæå â ïåðâîé
ïîâåñòè Ïðî ÷åðíîêíèæíèêà è ïðî çìåÿ, âûëóïèâøåãîñÿ èç ïåòóøèíîãî
ÿéöà, âñòðå÷àåòñÿ â ïîâåñòÿõ Òâàðäîâñêèé è ó÷åíèê, Êðè÷àùèå âîëîñû
è äðóãèõ. Ïîðòðåò Ãóãîíà ñîäåðæèò ÷åðòû, êîòîðûå, ÷àñòî èñïîëüçîâàëèñü
àâòîðàìè ãîòè÷åñêèõ ðîìàíîâ â îïèñàíèÿõ çëîäååâ è ïðåâðàòèëèñü
â êëèøå: Íåâûñîêèé, õóäîé, âñåãäà áëåäíûé, íîñ áîëüøîé, ïîõîæèé íà
êëþâ õèùíîé ïòèöû, áðîâè ãóñòûå. Âçãëÿä ó íåãî áûë îò÷àÿííûé, êàê
ó áåçóìöà. Îäåæäà ÷¸ðíàÿ è êàêàÿ-òî ñòðàííàÿ, ñîâñåì íå òàêàÿ, êàêóþ
íîñÿò ïàíû èëè ïîïû12. Åãî ïîÿâëåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ íåòîïûðÿìè
è ÷¸ðíûìè ïòèöàìè. Îäíàêî Ãóãîí íå âûñòóïàåò â ðîëè èñêóñèòåëÿ. Îäèí
èç ãåðîåâ îáúÿñíÿåò, ÷òî ëþäè ñàìè âèíîâàòû, ÷òî äüÿâîëû ðàçìíîæèëèñü
â òåõ êðàÿõ, à ïðè÷èíîé âñåìó ÿâëÿþòñÿ ÷åëîâå÷åñêèå ïîðîêè  ãëóïîñòü,
æàäíîñòü è ðàñïðè13.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âåñü öèêë ß. Áàðùåâñêîãî ïðîíèêíóò ðåëèãèîçíûìè ìîòèâàìè, â êîòîðûõ îòðàçèëèñü âçãëÿäû âûïóñêíèêà Ïîëîöêîãî
èåçóèòñêîãî êîëëåãèóìà. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, íàðóøåíèå ëþäüìè íðàâñòâåííûõ èìïåðàòèâîâ, íåðàçðûâíî ñâÿçàííûõ ñ âåðîé, âåä¸ò ê íàêîïëåíèþ
è óâåëè÷åíèþ âñåîáùåãî íåñ÷àñòüÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåé ýòè÷åñêîé
êîíöåïöèåé öèêëà ß. Áàðùåâñêèé ââîäèò â òåêñò ìíîãî äèäàêòè÷åñêèõ
ñåíòåíöèé. Íàïðèìåð, êàê óæàñíà ñóäüáà òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîäîáåí
çâåðþ14. Çëî ïðåäñòàâëåíî â ïîâåñòÿõ öèêëà íå òîëüêî ôîëüêëîðíîäåìîíîëîãè÷åñêèìè ïåðñîíàæàìè  âåäüìàìè, îáîðîòíÿìè, ÷åðòÿìè,
îãíåííûìè çìåÿìè, äóõàìè è äðóãèìè, íî è êàê çëî àáñòðàêòíîå,
ïðèâîäÿùåå ê ïðèðîäíûì è ñîöèàëüíûì ïîòðÿñåíèÿì, ê ãîëîäó, íèùåòå
è ñìåðòè ïðîñòûõ ëþäåé. Íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíî ýòà ìûñëü ïðîâîäèòñÿ
11 D.P. Varma, The Gothic Flame, Being a History of the Gothic Novel in England: Its Origins, Efflorescence, Disintegration and Residuary Influences, London 1957.
12 ß. Áàðùåâñêèé, Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, èëè Áåëàðóñü â ôàíòàñòè÷íûõ ïîâåñòâîâàíèÿõ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, ñ. 32.
13 Ibidem, ñ. 250.
14 Ibidem, ñ. 99.
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â ïîâåñòÿõ Áåëàÿ ñîðîêà, Æàáåð-òðàâà. Äëÿ ïåðñîíàæåé öèêëà  ñëóøàòåëåé è ðàññêàç÷èêîâ èñòîðèé î ñâåðõúåñòåñòâåííîì ñóùåñòâîâàíèå çëà
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íåèçáåæíîå è ðîêîâîå. Â ýòîì ñìûñëå ïîíèìàíèå
çëà â öèêëå ß. Áàðùåâñêîãî ñáëèæàåòñÿ ñ êîíöåïöèåé çëà â ãîòè÷åñêîì
ðîìàíå.
Áîæåñòâåííîå íà÷àëî â öèêëå îëèöåòâîðåíî â îáðàçå Ïëà÷êè, êîòîðàÿ,
êàê ïðèâèäåíèå â áåëîé îäåæäå, ïîÿâëÿåòñÿ â ðàçíûõ ìåñòàõ Áåëîðóññèè.
Èíîãäà îíà ïðåäñòà¸ò â îáðàçå êðåñòüÿíñêîé ñèðîòû, ïîìîãàåò ÷èñòûì
ñåðäöåì ëþäÿì, ïðåäóïðåæäàåò îá îïàñíîñòè, íî íèêîìó íå îòêðûâàåò
ñâîåé ñóùíîñòè. ×óäî ìîæíî ïîñòè÷ü ñåðäöåì, à íå íàóêîé,  åù¸ îäíà
ñêâîçíàÿ ìûñëü, âîïëîù¸ííàÿ â öèêëå ß. Áàðùåâñêîãî15. Íåñëó÷àéíî
î Ïëà÷êå ðàññêàçûâàåò ñëåïîé Ôðàíöèøåê, ëèø¸ííûé çðåíèÿ.
Òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ïîýòèêîé ãîòè÷åñêîãî ðîìàíà íàáëþäàþòñÿ
â èñïîëüçîâàíèè àâòîðîì òàêèõ ñïåöèôè÷åñêèõ äëÿ ýòîãî æàíðà ëîêóñîâ,
êàê êëàäáèùå, çàáðîøåííûé çàìîê, ÷àñîâíÿ, ïîäçåìåëüå. Èìåííî â òàêèõ
ìåñòàõ ÷àùå âñåãî âèäÿò Ïëà÷êó, íåâåðíî òîëêóÿ å¸ ïîÿâëåíèå êàê óêàçàíèå
íà ñêðûòûå êëàäû. Îïèñàíèå ÷àñîâíè, â êîòîðóþ ïðèøëè èñêàòåëè
ñîêðîâèù, ìîãëî áû óêðàñèòü ëþáîé ãîòè÷åñêèé ðîìàí: Ìðà÷íûé âèä
ýòîãî ìåñòà íàâîäèë íà íèõ òðåâîãó è ñòðàõ. Íåâäàëåêå øóìåë ãóñòîé
åëîâûé ëåñ, îòêóäà-òî äîíîñèëñÿ òîñêëèâûé ãîëîñ ñîâû, è ìåñÿö î÷åíü
ðåäêî ïîêàçûâàëñÿ èç-çà ÷¸ðíûõ òó÷. ×àñîâíÿ ñòîÿëà íà ïðèãîðêå, â òåíè
íåñêîëüêèõ áåð¸ç, áóäòî ìîãèëüíûé ïàìÿòíèê 16 . Ìåñòîì äåéñòâèÿ
â äðóãîé èñòîðèè î ïîèñêå êëàäîâ ñòàíîâÿòñÿ ðàçâàëèíû äðåâíåãî çàìêà,
â êîòîðîì íàõîäÿò ñêëåï, çàïîëíåííûé çàêîâàííûìè â êàíäàëû ñêåëåòàìè.
Åù¸ â îäíîé èñòîðèè î ñïðÿòàííûõ ñîêðîâèùàõ ïîâåñòâóåòñÿ î íåîæèäàííîé íàõîäêå  ñêåëåòå â æåëåçíîì ïàíöèðå è ìå÷å. Ïðè ïîïûòêå
îñêâåðíèòü ïðàõ ïàâøåãî âîèíà ïåðåä íåçàäà÷ëèâûìè èñêàòåëÿìè
ïîÿâëÿåòñÿ îãðîìíûé âåëèêàí â æåëåçíûõ äîñïåõàõ, äåðæàùèé íàä
ãîëîâîé ñâåðêàþùèé ìå÷. Ìîòèâ ïîÿâëåíèÿ ãèãàíòñêîãî ðûöàðÿ, êîòîðûé
òâîðèò ñïðàâåäëèâîå âîçìåçäèå, âñòðå÷àåòñÿ óæå â ïåðâîì ãîòè÷åñêîì
ðîìàíå  Çàìêå Îòðàíòî Ã. Óîëïîëà. Ñðåäè äðóãèõ èíâàðèàíòíûõ ÷åðò
ãîòè÷åñêîé ïîýòèêè, ñâîéñòâåííûõ öèêëó ß. Áàðùåâñêîãî, ñëåäóåò âûäåëèòü
ìîòèâû îæèâøåãî ïîðòðåòà, ðîêîâîãî âçãëÿäà, ïàäåíèÿ â ïðîïàñòü
è äðóãèå. Ñîçäàíèþ îáùåé ìîäàëüíîñòè âñåãî öèêëà ñïîñîáñòâóþò
è ìðà÷íûå ïåéçàæè.
15
16

Ibidem, ñ. 169.
Ibidem, ñ. 157.
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Ôîëüêëîðíûå ìîòèâû â öèêëå Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ òðàíñôîðìèðóþòñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì ãîòè÷åñêîé òðàäèöèè, êîòîðàÿ ìîãëà áûòü âîñïðèíÿòà
ß. Áàðùåâñêèì è îïîñðåäîâàííî, ÷åðåç òâîð÷åñòâî äðóãèõ àâòîðîâ. Ñðåäè
áëèæàéøèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ ïèñàòåëÿ èññëåäîâàòåëè âûäåëÿþò èìåíà
Í. Â. Ãîãîëÿ è Ì. Í. Çàãîñêèíà, îäíàêî ñâÿçü öèêëà ß. Áàðùåâñêîãî
ñ òâîð÷åñòâîì åãî ñîâðåìåííèêîâ òðåáóåò áîëåå âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ.
Â 1964 ãîäó Â. Êîðîòêåâè÷, àðãóìåíòèðóÿ íåîáõîäèìîñòü ïåðåèçäàíèÿ
ãëàâíîãî òðóäà ß. Áàðùåâñêîãî, íàçâàë åãî áåëîðóññêèì Ãîãîëåì17. Îïûò
õóäîæåñòâåííîãî îñâîåíèÿ ïèñàòåëåì Âå÷åðîâ íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè
îòðàçèëñÿ â ôîðìàëüíîé îðãàíèçàöèè òåêñòà Øëÿõòè÷à Çàâàëüíè, â åãî
òåìàòèêå, â îðèåíòàöèè íà ôîëüêëîðíîå íà÷àëî, â èñïîëüçîâàíèè
äâóÿçû÷íûõ äèàëîãîâ, â ïîýòè÷åñêèõ âñòàâêàõ, à òàêæå â ìíîãî÷èñëåííûõ
ðåìèíèñöåíöèÿõ.
Â òâîð÷åñòâå Í. Â. Ãîãîëÿ ñàìûì ãîòè÷åñêèì ïðîèçâåäåíèåì ÿâëÿåòñÿ
ïîâåñòü Ñòðàøíàÿ ìåñòü. Ñ äàííîé ïîâåñòüþ îáíàðóæèâàþòñÿ íàèáîëåå
ÿðêèå òèïîëîãè÷åñêèå ñõîæäåíèÿ â òåêñòå Øëÿõòè÷à Çàâàëüíè. Òàê, îáùèå
÷åðòû ïðèñóùè îáðàçàì êîëäóíà â Ñòðàøíîé ìåñòè è ÷åðíîêíèæíèêà
Ãóãîíà â öèêëå ß. Áàðùåâñêîãî. Îáà ïåðñîíàæà îáëàäàþò ìàãè÷åñêîé
ñèëîé è òàéíûì çíàíèåì, ñêðûâàþò ñâîé íàñòîÿùèé îáëèê, èõ ïîÿâëåíèþ
ñîïóòñòâóþò íåòîïûðè. Â Ñòðàøíîé ìåñòè ïîâåñòâîâàíèå íà÷èíàåòñÿ
ñ ýïèçîäà îáîðîòíè÷åñòâà, â êîòîðîì ïðîÿâëÿåòñÿ èñòèííàÿ ñóùíîñòü
çàãàäî÷íîãî êîëäóíà, âîñïðèíèìàåìàÿ ïðèñóòñòâóþùèìè íà ñâàäüáå êàê
îáðàç ñàòàíû. È Í. Â. Ãîãîëü, è ß. Áàðùåâñêèé íåîäíîêðàòíî
ïîä÷¸ðêèâàþò èíôåðíàëüíóþ ïðèðîäó ñòðàøíûõ ãåðîåâ ïðè ïîìîùè
îïïîçèöèè ñâîé-÷óæîé.
Â ðàçâèòèè ãîòè÷åñêîãî ñþæåòà âàæíóþ ðîëü èãðàåò îíèðè÷åñêàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ. Ñ ïîìîùüþ ñíîâèäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ âõîæäåíèå ìèñòè÷åñêîãî íà÷àëà â õóäîæåñòâåííóþ òêàíü ïðîèçâåäåíèÿ. Â ðóñëå ãîòè÷åñêîé
ýñòåòèêè ñíîâèäåíèå âûñòóïàåò êàê ñâîåîáðàçíàÿ ïîãðàíè÷íàÿ çîíà ìåæäó
æèçíüþ è ñìåðòüþ, êàê ÷àñòü èíîãî ïðîñòðàíñòâà è áûòèÿ, â êîòîðîì
ñâåðõúåñòåñòâåííûå ñîáûòèÿ îáðåòàþò ðåàëüíîñòü. Èñïîëüçóÿ ïðè¸ì
ñíîâèäåíèé, Í. Â. Ãîãîëü ðàñêðûâàåò èñòèííûå íàìåðåíèÿ è ïðîøëûå
ïðåñòóïëåíèÿ êîëäóíà. Âî âðåìÿ ñíà äóøà Êàòåðèíû ñòàíîâèòñÿ óÿçâèìà
è ïîäâëàñòíà çëîé ñèëå, êîòîðîé óïðàâëÿåò å¸ îòåö. Â ïîâåñòè
ß. Áàðùåâñêîãî Êðè÷àùèå âîëîñû Ãóãîí îáðåòàåò âëàñòü íàä Àìåëèåé òîæå
âî ñíå, ÷òî ïðèâîäèò ê ãèáåëè ãåðîèíè. Ðåìèíèñöåíöèè ñ Í. Â. Ãîãîëåì
17

Öèò. ïî: Ä. Î. Âèíîõîäîâ, Ïîïîâè÷ ßíêî..., ñ. 411.
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îùóòèìû è â ñöåíå âûçûâàíèÿ äóõà â ïîâåñòè ß. Áàðùåâñêîãî Îãíåííûå
äóõè: Ïëàìÿ ñâå÷è ñòàëî ïîäíèìàòüñÿ ââåðõ, âñ¸ âûøå è âûøå, è âäðóã èç
îãíÿ âîçíèêëà âûñîêàÿ, ë¸ãêàÿ, êîëåáëþùàÿñÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ôèãóðêà18.
Ñðàâíèì ýòîò ýïèçîä ñî ñöåíîé âûçûâàíèÿ êîëäóíîì äóøè Êàòåðèíû
â ïîâåñòè Ãîãîëÿ: Òîíêèé ðîçîâûé ñâåò ñòàíîâèëñÿ ÿð÷å, è ÷òî-òî áåëîå,
êàê áóäòî îáëàêî, âåÿëî ïîñðåäè õàòû19. Ïîäîáíûå ðåìèíèñöåíöèè íîñÿò
ñêîðåå òèïîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ ðàñïðîñòðàí¸ííûìè
â ðàííåé ðîìàíòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Èõ ìîæíî îáíàðóæèòü â ïðîèçâåäåíèÿõ Ý. À. Ò. Ãîôìàíà, À. Ïîãîðåëüñêîãî è äðóãèõ ïèñàòåëåé.
Ä. Î. Âèíîõîäîâ óêàçûâàåò íà ñõîäñòâî öèêëà ß. Áàðùåâñêîãî
Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ ñ öèêëîì Ì. Í. Çàãîñêèíà Âå÷åð íà Õîïðå (18341837),
êîòîðîå áðîñàåòñÿ â ãëàçà ñ ïåðâûõ æå ñòðîê20. Äÿäþøêà ìîåãî ïðèÿòåëÿ
Çàðóöêîãî, Èâàí Àëåêñååâè÷ Àñàíîâ  äàé áîã åìó öàðñòâî íåáåñíîå,  áûë
ñòàðèê ïðåäîáðûé. Íèêîãäà íå çàáóäó ÿ íåñêîëüêèõ äíåé, ïðîâåäåííûõ
ìíîþ ïîä êîíåö îñåíè, ïîìíèòñÿ, â 1806 ãîäó, â åãî ñàðàòîâñêîé äåðåâóøêå,
íà Õîïðå21. Äåéñòâèòåëüíî, â öèêëàõ ß. Áàðùåâñêîãî è Ì. Í. Çàãîñêèíà
ìíîãî ñîâïàäåíèé, êîòîðûå íîñÿò âíåøíèé õàðàêòåð. Â ÷àñòíîñòè,
ñîâïàäàþò è âðåìÿ ïîâåñòâîâàíèÿ  íà÷àëî Õ²Õ âåêà, è ìåñòî äåéñòâèÿ
 ãëóõàÿ äåðåâíÿ, ðàñïîëîæåííàÿ íà áåðåãó îáøèðíîãî âîäî¸ìà, è äàæå
âðåìÿ ãîäà  îñåíü. Ïî ìíåíèþ Ä. Âèíîõîäîâà, øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ
 ëèòåðàòóðíûé äâîéíèê ïåðñîíàæà Ì. Í. Çàãîñêèíà. Îáà ãåðîÿ ÿâëÿþòñÿ
âëàäåëüöàìè ïîìåñòèé, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå, ïî ñòåïåíè
ðîäñòâà îíè ïðèõîäÿòñÿ ðàññêàç÷èêàì äÿäÿìè, îáà îòëè÷àþòñÿ äîáðîòîé
è ñåðäå÷íîñòüþ è ëþáÿò ñòðàøíûå èñòîðèè. Îäíàêî íà ýòîì èõ ñõîäñòâî
è çàêàí÷èâàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ñòèëèñòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü îáîèõ öèêëîâ
ðàçëè÷íà.
Â îòëè÷èå îò ß. Áàðùåâñêîãî, Ì. Í. Çàãîñêèí â öèêëå Âå÷åð íà Õîïðå
äåìîíñòðèðóåò ìíîãîîáðàçíûå ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîýòèêîé
ãîòè÷åñêîãî ðîìàíà: îò èðîíè÷åñêîãî îáûãðûâàíèÿ ñþæåòîâ, òåì, ìîòèâîâ,
îáðàçîâ äî èõ ñòèëèçàöèè è ïàðîäèðîâàíèÿ. Îòòàëêèâàíèå îò ãîòè÷åñêèõ
ýëåìåíòîâ ñòàíîâèòñÿ ó íåãî ñîçíàòåëüíûì ëèòåðàòóðíûì ïðè¸ìîì, ÷òî
ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, â îáðèñîâêå îáðàçà Àñàíîâà. Çíàêîìñòâî
18

ß. Áàðùåâñêèé, Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ, èëè Áåëàðóñü â ôàíòàñòè÷íûõ ïîâåñòâîâàíèÿõ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010, ñ. 192.
19 Í. Â. Ãîãîëü, Ñòðàøíàÿ ìåñòü, [â:] idem, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé è ïèñåì
â 23 òîìàõ, ò. 1, îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Å. Å. Äìèòðèåâà, Ìîñêâà 2001, ñ. 196.
20 Ä. Î. Âèíîõîäîâ, Ïîïîâè÷ ßíêî..., ñ. 406.
21 Ì. Í. Çàãîñêèí, Âå÷åð íà Õîïðå, [â:] idem, Èçáðàííîå, Ìîñêâà 1988, ñ. 40.
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ðàññêàç÷èêà ñ Àñàíîâûì ïðåäâàðÿþò ìíîãî÷èñëåííûå ñëóõè î í¸ì,
íàïîìèíàþùèå î çëîäåÿõ â ãîòè÷åñêèõ ðîìàíàõ. Îäíè ãîâîðèëè, ÷òî îí
íåëþäèì è ãîðäåö, äðóãèå íàçûâàëè åãî ïîëîóìíûì; áûëè äàæå äîáðûå
ëþäè, êîòîðûå óâåðÿëè, ÷òî áóäòî áû îí íèêîãäà íå õîäèë ê îáåäíå è ÷òî
â åãî äîìå íåò íè îäíîãî îáðàçà,  ïèøåò Ì. Í. Çàãîñêèí22 . Êðîìå ýòîãî,
æèâ¸ò Àñàíîâ â êàêîì-òî çàêîëäîâàííîì äîìå. Äàëåå ñëåäóåò ïðÿìàÿ
îòñûëêà ê æàíðó ãîòè÷åñêîãî ðîìàíà, ïîòîìó ÷òî äîì Àñàíîâà íàçûâàåò
çàêîëäîâàííûì ïî÷èòàòåëüíèöà Àííû Ðàäêëèô, êîòîðàÿ âûïèñûâàëà èç
Ìîñêâû âñå å¸ ðîìàíû. Íî åñëè â ãîòè÷åñêîì ðîìàíå ìîòèâ ñëóõîâ
ââîäèòñÿ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ òàéíû è àòìîñôåðû ñòðàõà è òðåâîæíîñòè, òî
â öèêëå Ì. Í. Çàãîñêèíà Âå÷åð íà Õîïðå îí ïîäâåðãàåòñÿ ïðÿìîìó ïàðîäèðîâàíèþ, ïîñêîëüêó Àñàíîâ îêàçûâàåòñÿ ïðåäîáðûì ñòàðèêîì.
Ê îáùèì ìîòèâàì â öèêëàõ Ì. Í. Çàãîñêèíà è ß. Áàðùåâñêîãî ñëåäóåò
îòíåñòè ôîëüêëîðíî-äåìîíîëîãè÷åñêèé ìîòèâ áåñêîíå÷íîé ïëÿñêè,
êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ îáîèìè àâòîðàìè â ïîõîæèõ ñþæåòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Áåñêîíå÷íàÿ ïëÿñêà ïåðñîíàæåé âûñòóïàåò êàê ñïîñîá íàêàçàíèÿ ñî
ñòîðîíû íå÷èñòîé ñèëû, êîòîðîé îíè ïðîòèâîñòîÿò. Â ðàññêàçàõ Ïàí
Òâàðäîâñêèé Ì. Í. Çàãîñêèíà è Êðè÷àùèå âîëîñû ß. Áàðùåâñêîãî
ïðåäñòàâëåí îáùèé ìîòèâ ïîñòðîéêè ôóíäàìåíòà äîìà èç ïðîêëÿòîãî
êàìíÿ, èç-çà ÷åãî íîâûé äîì ïðèîáðåòàåò ìèñòè÷åñêèå ñâîéñòâà.
Ôàáóëû ðàññêàçîâ Ì. Í. Çàãîñêèíà õàðàêòåðèçóþòñÿ äâîéñòâåííîñòüþ,
ïîçâîëÿþùåé êàê ðåàëüíóþ, òàê è ôàíòàñòè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ
ñîáûòèé. Ïîäîáíîé äâîéñòâåííîñòè ëèøåíû èñòîðèè ß. Áàðùåâñêîãî.
Â öèêëå Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ îòñóòñòâóåò èðîíè÷åñêîå, èãðîâîå íà÷àëî.
Âàæíóþ ðîëü â åãî ïîñòðîåíèè èãðàþò ëèðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ, íàñûùåííûå ýëåãè÷åñêèìè ðàçäóìüÿìè î ñóäüáàõ ðîäèíû, à òàêæå ìåëàíõîëè÷åñêèìè ðàçìûøëåíèÿìè äèäàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â ýòîì ñìûñëå öèêë
ß. Áàðùåâñêîãî òèïîëîãè÷åñêè áëèæå ê ãîòè÷åñêèì ðîìàíàì À. Ðàäêëèô,
÷åì ê öèêëó Ì. Í. Çàãîñêèíà. Íåñëó÷àéíî Â. Ñêîòò íàçâàë àíãëèéñêóþ
ïèñàòåëüíèöó ìîãóùåñòâåííîé âîëøåáíèöåé è ïåðâîé ïîýòåññîé
ðîìàííîãî æàíðà23. Îíà ïðèâíåñëà â æàíð ãîòè÷åñêîãî ðîìàíà ïîýòè÷åñêèå îïèñàíèÿ è ëèðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ, âêëþ÷èëà ñòèõîòâîðåíèÿ
â õóäîæåñòâåííóþ òêàíü ïðîçàè÷åñêîãî òåêñòà. Âîçìîæíî, ß. Áàðùåâñêèé
ñëåäóåò òðàäèöèÿì À. Ðàäêëèô, âñòàâëÿÿ â öèêë ñòðàøíûõ ïîâåñòåé
ñîáñòâåííûå ñòèõîòâîðåíèÿ.
22
23

Ibidem, ñ. 40.
Â. Ñêîòò, Ìèññèñ Àííà Ðàäêëèô, [â:] À. Ðàäêëèô, Èòàëüÿíåö; ïåðåâîä ñ àíãë. À Þ. Áðèëîâîé, Ëåíèíãðàä 2000, ñ. 341.
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Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ñðàâíèòåëüíîãî ïîäõîäà ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü
òèïîëîãè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó öèêëîì ðàññêàçîâ Øëÿõòè÷ Çàâàëüíÿ
ß. Áàðùåâñêîãî è öèêëàìè ðàññêàçîâ Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè
Í. Â. Ãîãîëÿ è Âå÷åð íà Õîïðå Ì. Í. Çàãîñêèíà, óòî÷íèòü ïóòè òðàíñôîðìàöèè ãîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé ïðîçå ïåðâîé ïîëîâèíû Õ²Õ âåêà.
Streszczenie
Zbiór opowiadañ Szlachcic Zawalnia, czyli Bia³oru w fantastycznych opowiadaniach
Jana Barszczewskiego w kontekcie rosyjskiej prozy gotyckiej
Autorka analizuje zbiór opowiadañ Jana Barszczewskiego Szlachcic Zawalnia, czyli Bia³oru
w fantastycznych opowiadaniach (18441846) w kontekcie tradycji gotyckiej w literaturze rosyjskiej lat 30.40. XIX wieku. Dochodzi do wniosku, ¿e motywy ludowe w cyklu Szlachcic Zawalnia przekszta³ci³y siê pod wp³ywem tradycji gotyckiej, która mog³aby byæ postrzegana przez Jana
Barszczewskiego porednio, za porednictwem twórczoci innych autorów. Wykorzystanie metody
porównawczej ukazuje relacje typologiczne miêdzy cyklem Jana Barszczewskiego i cyklami opowiadañ Wieczory na chutorze w pobli¿u Dikañki Miko³aja Gogola i Wieczór nad Chopr¹ Michai³a
Zagoskina.

Summary
Ñollection of stories Nobleman Zawalnia, or Belarus in Fantastic Stories
by Jan Barszczewski in the context of Russian gothic prose
The article deals with the collection of stories by J. Barszczewski Nobleman Zawalnia, or
Belarus in Fantastic Stories (Szlachcic Zawalnia czyli Bia³oru w fantastycznych opowiadaniach,
18441846) in the context of Gothic literary tradition in Russian literature of the 3040-es of the
Õ²Õth century. The author comes to the conclusion that folk motives in the cycle Nobleman
Zawalnia... transform under the influence of Gothic literary tradition, which could be perceived by
J. Barszczewski indirectly, through the oeuvre of other authors. The usage of comparative methods
allows to find out typological relations between the cycle by Barszczewski and the cycles of stories
Evenings on a Farm near Dikanka by N. V. Gogol and An Evening on Khoper by M. N. Zagoskin.
Key words: gothic novel, gothic tradition, supernatural, motif, poetics.
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Øåêñïèð, Øîïåí, Ðåìáðàíäò è äðóãèå:
Êîíöåïöèÿ ãåíèÿ â õðèñòèàíñêîé ïàðàäèãìå
Áîðèñà Ïàñòåðíàêà
Áîðèñ Ïàñòåðíàê ñ÷èòàåòñÿ ñåãîäíÿ îäíèì èç ñàìûõ èññëåäóåìûõ ðóññêèõ ïîýòîâ ÕÕ âåêà. Îäíàêî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ ðàáîò ïîñâÿùåíî ïîçäíåìó ïåðèîäó äåÿòåëüíîñòè õóäîæíèêà
(îñîáåííî åãî ðîìàíó Äîêòîð Æèâàãî), â òî âðåìÿ êàê ðàííåå òâîð÷åñòâî
èññëåäóåòñÿ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. Îäíîé èç ïðè÷èí òàêîãî ïîëîæåíèÿ
âåùåé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ðàííèé Ïàñòåðíàê óñòîé÷èâî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
íåïîíÿòíûé ïîýò (È. Êóíèí), êàæäîå ñòèõîòâîðåíèå êîòîðîãî  ýòî
ñâîåãî ðîäà ðåáóñ (Ê. Ëîêñ). ×ðåçìåðíóþ óñëîæí¸ííîñòü ñâîèõ ðàííèõ
ïðîèçâåäåíèé ñàì ïîýò ïîÿñíÿë ðàñ÷åòîì íà î÷åíü èñêóø¸ííîãî
÷èòàòåëÿ1  ÷èòàòåëÿ, õîðîøî îðèåíòèðóþùåãîñÿ ïðåæäå âñåãî â ðàçëè÷íîãî ðîäà èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ÿâëåíèÿõ, àëëþçèÿìè íà êîòîðûå ïðîíèêíóòà âñÿ òêàíü ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà Ïàñòåðíàêà. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
èçó÷åíèå ýòèõ àëëþçèé çàíèìàåò çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â ñîâðåìåííîì
ïàñòåðíàêîâåäåíèè (À. Æîëêîâñêèé, Â. Áàåâñêèé, Å. Ôàðûíî, È. Ñìèðíîâ,
Å, Òþëåíåâà, Ë. Ãîðåëèê è äð.). Ïðè÷¸ì îáùåé òåíäåíöèåé çäåñü ÿâëÿåòñÿ
ìûñëü î íàëè÷èè â òâîð÷åñòâå Ïàñòåðíàêà ìîùíîãî ìèôîëîãè÷åñêîãî
ñòðàòà (Â. Áàåâñêèé).
Â ðàìêàõ ýòèõ ïåðñïåêòèâíûõ, íà íàø âçãëÿä, èññëåäîâàíèé íàõîäèòñÿ
äàííàÿ ñòàòüÿ, â êîòîðîé ðàññìàòðèâàåòñÿ öèêë Ïàñòåðíàêà Ñîí â ëåòíþþ
íî÷ü (èç êíèãè Òåìû è âàðèàöèè, 19161922). Ýòî îäíî èç òåõ ðàííèõ
ïðîèçâåäåíèé ïîýòà, èñòîðèêî-êóëüòóðíûé êîíòåêñò êîòîðîãî ïðàêòè÷åñêè
íå èçó÷åí è ñîäåðæàíèå êîòîðîãî â ðåçóëüòàòå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåêîòîðûì
ó÷¸íûì íåïðîçðà÷íûì è ïðîòèâîðå÷èâûì. Íàïðèìåð, Î. Ñåíåíêî ïèøåò,
÷òî íàçâàíèå öèêëà îòñûëàåò ê êîìåäèè Øåêñïèðà, íî îòñûëêà ýòà,
1 Á. Ïàñòåðíàê, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â 11 ò., ÑëîâîSlovo, Ìîñêâà 20032005,
ò. 11, ñ. 465.
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îäíàêî, äàëåå íèêàê íå ðàçâ¸ðíóòà, ÷òî çäåñü ðîëü ìåæòåêñòîâûõ ñâÿçåé
èãðàþò ìóçûêàëüíûå îáðàçû [...] è òåñíî ñâÿçàííûé ñ íèì ìîòèâ ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, íî ïðè ýòîì íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàåò èñòîðè÷åñêàÿ
òåìàòèêà, êîòîðàÿ, îäíàêî, íå ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé íè â îäíîì èç ñòèõîòâîðåíèé2.
Èòàê, ïåðâîå ñòèõîòâîðåíèå öèêëà Êðóïíûé ðàçãîâîð. Åù¸ íå çàïèðàëè...
ñîâìåùàåò â ñåáå îäíîâðåìåííî òðè ïëàíà ïîâåñòâîâàíèÿ. Ïåðâûé
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâðåìåííóþ ëèðè÷åñêîìó ãåðîþ êàðòèíó, ðèñóþùóþ
ðåàëüíûå ïðèçíàêè ãîëîäíîãî âðåìåíè: ðàñïðåäåëèòåëè è íî÷íûå î÷åðåäè,
îæèäàþùèå îòêðûòèÿ ìàãàçèíîâ è ïðèâîçà ïðîäóêòîâ3:
Êðóïíûé ðàçãîâîð. Åù¸ íå çàïèðàëè,
Âäðóã êàê: ìîìåíòàëüíî âîí îòñþäà! 
Ñáèòàÿ ïðè÷¸ñêà, òó÷à ïðåïèðàòåëüñòâ
È ñïëîøíîé ïîòîê øîïåíîâñêèõ ýòþäîâ4.

Îáðàùåíèå ê øîïåíîâñêèì ýòþäàì êàê ìåòàôîðå íàðîäíîãî íåäîâîëüñòâà è áðàíè îáóñëîâëåíî, ïî-âèäèìîìó, îáðàçîì òàê íàçûâàåìîãî
Ðåâîëþöèîííîãî è äðóãèõ, áëèçêèõ åìó ïî òåìàòèêå, ýòþäîâ. Äåéñòâèòåëüíî, â íèõ ìóçûêà èìååò ðå÷åâîé õàðàêòåð, îíà âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
ïëàìåííàÿ ðå÷ü îðàòîðà5. Ïðè ýòîì âàæíî òî, ÷òî Ïàñòåðíàê, òàêèì
îáðàçîì, óïîäîáëÿåò òðàãåäèþ ðóññêîãî íàðîäà â ïåðèîä ñîâåòñêîé âëàñòè
îáðàçó ñòðàäàþùåé Ïîëüøè, ãäå â 18301831 ãîäàõ âñïûõíóëî âîññòàíèå
ïðîòèâ ðîññèéñêîãî ñàìîäåðæàâèÿ, âåäü óïîìÿíóòûå ýòþäû áûëè
íàïèñàíû Øîïåíîì â äàííûé èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò.
Îäíàêî èäåéíûé öåíòð ñòèõîòâîðåíèÿ ñîäåðæèòñÿ âî âòîðîé ñòðîôå,
â êîòîðîé âçãëÿä ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ ïåðåìåùàåòñÿ ïî âåðòèêàëè ââåðõ, òî
åñòü îò çåìíûõ ðåàëèé  íà íåáåñà, îòêóäà ïîòîêîì èçëèâàåòñÿ ìóçûêà
è ãäå íàõîäèòñÿ å¸ èñòî÷íèê, íàçâàííûé çäåñü áåçûìÿííî ãåíèé. Ýòîò
ïîñëåäíèé èìååò ïîä÷¸ðêíóòî äóõîâíóþ ñóùíîñòü (ñëîâî ãåíèé
â ïåðåâîäå ñ ëàò. îçíà÷àåò äóõ) è ìåòîíèìè÷åñêè ñëèâàåòñÿ ñ îáðàçîì
ëóíû-ñâåòà (ñëîâî ëóíà âîñõîäèò ê ïðàèíäîåâðîïåéñêîìó ÿçûêó è îçíà÷àåò
2

Î. Ñåíåíêî, Òåìû è âàðèàöèè â êîíòåêñòå ðàííåãî òâîð÷åñòâà Á. Ïàñòåðíàêà:ïîýòèêà ëèðè÷åñêîãî öèêëà è êíèãè ñòèõîâ, Äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷¸íîé ñòåïåíè
êàíäèäàòà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò,
Ìîñêâà, 2007, ñ. 146147.
3 Á. Ïàñòåðíàê, op. cit., ò. 1, ñ. 495.
4 Ibidem, ñ. 202.
5 Ýòþäû Øîïåíà. Ëåêöèè ïî ìóçûêàëüíîé ëèòåðàòóðå, [online] <http://musike.ru/index.php?id=64>.
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ñâåòëàÿ), îò÷åãî ëþäè, êîòîðûå âîñïðèíèìàþò åãî äàð, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
òåïåðü ñòîÿùèìè äî êðàÿ ñâåòà / ×åðåäîé. Â ðåçóëüòàòå äàííûé îáðàç
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íåïîñðåäñòâåííàÿ èíòåðòåêñòóàëüíàÿ àëëþçèÿ íà
áèáëåéñêèé îáðàç Èèñóñà Õðèñòà, î Êîòîðîì ñêàçàíî, ÷òî ß ïîëîæèë Òåáÿ
âî ñâåò ÿçû÷íèêàì, ÷òîáû Òû áûë âî ñïàñåíèå äî êðàÿ çåìëè (Äåÿí. 13:47).
Ýòà àëëþçèÿ ïîäêðåïëÿåòñÿ è èìïëèöèðóåìîé â ñòèõîòâîðåíèè êàðòèíîé
ðàçäà÷è ëþäÿì ðûáû (êåòû), êîòîðàÿ ñîîòíîñèòñÿ ñ åâàíãåëüñêîé
èñòîðèåé î ÷óäåñíîì íàñûùåíèè Õðèñòîì ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê  ÷óäå,
êîòîðîå, îäíàêî, íå ÿâëÿåòñÿ àêñèîëîãè÷åñêèì öåíòðîì Õðèñòîâà äåÿíèÿ.
Òàêîâûì âûñòóïàåò Åãî ïðîïîâåäü äóõîâíîé áëàãîäàòè, èçëèâàåìîé â ïîãèáàþùèé ìèð íåçíàþùèõ ëþáâè ëþäåé. Óïîìèíàíèå îá Èèñóñå Õðèñòå
â ïðèâåä¸ííîì âûøå èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå òâîð÷åñòâà ïîëüñêîãî êîìïîçèòîðà è ðóññêîãî ïîýòà âûãëÿäèò íåñëó÷àéíûì, âåäü Ïàëåñòèíà â I â. í.ý.
íàõîäèëàñü ïîä âëàñòüþ Âåëèêîé Ðèìñêîé èìïåðèè. È åñòåñòâåííî, ÷òî
åâðåéñêèé íàðîä ÷àÿë óâèäåòü â ëèöå ñâîèõ ïðîðîêîâ ïðåæäå âñåãî áîðöîâ
ïðîòèâ ýòîãî ôèçè÷åñêîãî ãí¸òà. Îäíàêî Õðèñòîñ, íàîáîðîò, ñòàë
ïðîïîâåäîâàòü áëàæåíñòâî äóõîâíîå, êîòîðîå ìîæíî äîñòè÷ü è â ñàìûõ
òÿæ¸ëûõ ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèÿõ, äàæå â íèùåòå. Äðóãèìè ñëîâàìè,
ìåòàôîðè÷åñêîå óïîäîáëåíèå ïîëüñêîãî êîìïîçèòîðà Õðèñòó ïðèçâàíî, ïîâèäèìîìó, ïîä÷åðêíóòü äóõîâíóþ, à íå ìàòåðèàëüíóþ, çåìíóþ ìèññèþ åãî
õóäîæåñòâåííîãî ãåíèÿ:
Âðÿä ëè, ãåíèé, òû ðàñïðåäåëÿåøü êåòó
Â áåëîì äîìå ïðîòèâ êîîïåðàòèâà,
×òî õâîñòû ëóíû ñòîÿò äî êðàÿ ñâåòà
×åðåäîé íî÷íûõ ñàäîâ áåç ïåðåðûâà6

 ìèññèþ, êîòîðóþ òåïåðü â ÕÕ âåêå â äóõîâíî ãîëîäíóþ ýïîõó ñîâåòñêîãî ïåðèîäà ïðèçâàí òåïåðü âûïîëíÿòü è ëèðè÷åñêèé ãåðîé-ïîýò öèêëà.
Â äàííîì êîíòåêñòå ïðèìå÷àòåëüíî âûãëÿäèò òî, ÷òî â ðàçãàð
óïîìÿíóòûõ ñîáûòèé 1831 ãîäà êîìïîçèòîð ñãîðÿ÷à íàïèñàë â ñâî¸ì
äíåâíèêå: Î Áîæå, Òû åñòü! Åñòü è íå ìñòèøü! Èëè åù¸ íå äîñòàòî÷íî
Òåáå ìîñêîâñêèõ çëîäåÿíèé  èëè  èëè æå Òû ñàì ìîñêàëü!..7. Ýòà çàïèñü,
ñäåëàííàÿ Øîïåíîì åäèíñòâåííûé ðàç â æèçíè, ñòàëà, î÷åâèäíî, äëÿ
Ïàñòåðíàêà ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî ÷ðåçìåðíàÿ óâëå÷¸ííîñòü ãåíèÿ
6
7

Á. Ïàñòåðíàê, op. cit., ò. 1, ñ. 202.
Ðåâîëþöèîííûé ýòþä. Âèêèïåäèÿ, [online] <http://ru.wikipedia.org/wiki/Ðåâîëþöèîííûé_ýòþä_(Øîïåí)>.
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çåìíîé, ìàòåðèàëüíîé ñòîðîíîé æèçíè ìîæåò ïðèâåñòè åãî ê óòðàòå
Áîæåñòâåííîãî Ëîãîñà è äàæå ê áîãîáîð÷åñòâó. Ïî ñóòè, èìåííî ýòà òåìà
ñòàíîâèòñÿ âåäóùåé â ïîñëåäóþùåì ñòèõîòâîðåíèè Âñ¸ óòðî ñ äåâÿòè äî
äâóõ... Êëþ÷ ê íåé ñîäåðæèòñÿ â öåíòðàëüíîì îáðàçå íåêîé áîëüíîé
áàëëàäû, êîòîðóþ èçëå÷èâàåò Øîïåí. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îí, äåéñòâèòåëüíî,
ñîçäàë ñâîé, ìóçûêàëüíûé âàðèàíò óæå ñóùåñòâîâàâøèõ ïîýòè÷åñêèõ
áàëëàä  ïðîèçâåäåíèé Ìèöêåâè÷à è ïðåæäå âñåãî åãî ïðîíèçàííîé
íåïðèìèðèìûì äóõîì íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû ïîýìû
Êîíðàä Âàëëåíðîä (1827). Âûðàçèòåëåì àâòîðñêèõ èäåé âûñòóïàåò â íåé
îáðàç ãëàâíîãî ãåðîÿ  êðåñòîíîñöà Êîíðàäà Âàëëåíðîäà, êîòîðûé, áóäó÷è
âåðõîâíûì ìàãèñòðîì îðäåíà è îäíîâðåìåííî ëèòâèíîì ïî ïðîèñõîæäåíèþ, ñòàë âåñòè ïîäðûâíóþ äåÿòåëüíîñòü â òûëó èñêîííîãî âðàãà
ñâîåãî íàðîäà. Ñîáñòâåííî, ýòî áûë ïðèçûâ ïîëüñêîãî ïîýòà ê ñâîèì
ñîîòå÷åñòâåííèêàì, íàõîäèâøèìñÿ ïîä ãí¸òîì íåíàâèñòíîé âëàñòè, äåéñòâîâàòü àíàëîãè÷íî. Ýïèãðàô ê ïðîèçâåäåíèþ, âçÿòûé èç Ìàêèàâåëëè (Âû
äîëæíû ïîýòîìó çíàòü, ÷òî áîðîòüñÿ ìîæíî äâîÿêî... íàäî áûòü ëèñèöåé
è ëüâîì8), ðèñóåò îáðàç Êîíðàäà êàê ëóêàâîãî õèùíèêà, ÷òî â õðèñòèàíèçèðîâàííîé ñèñòåìå ïàñòåðíàêîâñêèõ ìîòèâîâ âîñïðèíèìàåòñÿ ñî çíàêîì
ìèíóñ (äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü áèáëåéñêèé òåêñò î òîì, ÷òî èìåííî äèàâîë
õîäèò, êàê ðûêàþùèé ëåâ, èùà êîãî ïîãëîòèòü, 1 Ïåò. 2:8). Äåéñòâèòåëüíî,
â ïîýìå Ìèöêåâè÷à ÿâíî ïðåîáëàäàåò áåçáîæíûé ìîòèâ: ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ñèëû ïðåäñòàâëåíû, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿçû÷íèêàìè, ñ äðóãîé
ñòîðîíû  êðåñòîíîñöàìè, êîòîðûå, îäíàêî, â æåñòîêîé ñõâàòêå çàáûëè
î ñâîåé äóõîâíîé ìèññèè:
Êðåñòîì óêðàñÿñü, [...]
Âîøëè â Ëèòâó; è ÷òî æ òàì ñîâåðøèëè?
[...]
Òû çàðåâà óâèäèøü âêðóã ñèÿíüå 
Âîéíû çàõâàòíè÷åñêîé îäåÿíüå9.

Äóõ æå õðèñòèàíñêîé, ñàìîïîæåðòâåííîé ëþáâè îêàçûâàåòñÿ
âîïëîù¸ííûì â îáðàçå âîçëþáëåííîé ãåðîÿ, çàòî÷¸ííîé â áàøíå, ÷òî íå
ìîãëî íå áûòü çíàêîâûì äëÿ àâòîðà êíèãè Ñåñòðà ìîÿ  æèçíü. Äóõ
áåçáîæèÿ è íåëþáâè âîþþùèõ ñòîðîí ê äðóã ê äðóãó, êîòîðûì ïðîíèçàíà
8 À. Ìèöêåâè÷, Êîíðàä Âàëëåíðîä (ïåð. Í. Àñååâà), [â:] À. Ìèöêåâè÷, Èçáðàííîå:
Ëèðèêà. Áàëëàäû. Ïîýìû, Îãèç, Ìîñêâà, 1946, ñ. 255.
9 Ibidem, ñ. 307308.
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ïîýìà, ïî-âèäèìîìó, ïîáóäèë Ïàñòåðíàêà îõàðàêòåðèçîâàòü å¸ êàê áîëüíóþ
äèôòåðèòîì, íàçûâàåìûì åù¸, êàê èçâåñòíî, ãíèëîé æàáîé, ÷òî
ñîîòíîñèìî ñ áèáëåéñêèì îïðåäåëåíèåì äóõîâ íå÷èñòûõ êàê ïîäîáíûõ
æàáàì (Îòê. 16:13). Äàííàÿ àëëþçèÿ ïîäêðåïëÿåòñÿ â ñòèõîòâîðåíèè
óïîìèíàíèåì î íåîáõîäèìîñòè êðîâü [...] îòâîðèòü åé, âåäü, ñîãëàñíî
àêòóàëèçèðîâàííîìó ôðàçåîëîãèçìó, ïóñêàþò äóðíóþ êðîâü.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàííûé îáðàç áàëëàäû îêàçûâàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèè Ïàñòåðíàêà ñèíîíèìè÷íûì äåìîíè÷åñêèì îáðàçàì ëóêàâîãî
(çìåÿ), ÿäà (îçîí, îëåàíäð, òàáàê) è ñìåðòè (ðîçìàðèí, êîòîðûé
èñïîëüçóþò ïðè áàëüçàìèðîâàíèè òåë óñîïøèõ). Ýòè òàÿùèå îïàñíîñòü
ðåàëèè îêðóæàþùåãî ìèðà â ïðèñóòñòâèè Øîïåíà îêàçûâàþòñÿ áåçâðåäíûìè (ñèìâîëè÷åí îáðàç óæîíêà). Ñîáñòâåííî, â èõ îáåçâðåæèâàíèè
è çàêëþ÷àåòñÿ, ïî ìûñëè ïîýòà, ìèññèÿ ãåíèÿ (Ïðèêîñíîâåíèå ðóêè  / È ïîëâñåëåííîé  â èçîëÿöèè). Â åãî îáðàçå ïîä÷¸ðêíóòî äóõîâíîå íà÷àëî: êàê
è â ïðåäûäóùåì ñòèõîòâîðåíè, îí âîçâûøàåòñÿ íàä çåìë¸é, íàïîäîáèå
ëóíû (â áåëîì ìåçîíèíå), íàõîäèòñÿ â îðåîëå ëèëîâîãî (ëèëîâûé, èëè
ôèîëåòîâûé öâåò  ýòî îïòè÷åñêèé ñèíòåç êðàñíîãî è ñèíåãî, à ïîñêîëüêó
â ïðàâîñëàâíîé òðäèöèè êðàñíûé öâåò  ñèìâîë Áîæüåé áëàãîäàòè, ñèíèé
 ñèìâîë âåùåñòâà, òâàðè [ ], ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ôèîëåòîâûé öâåò â èêîíå
 ñèìâîë âåùåñòâà, êîòîðîãî áëàãîäàòü êîñíóëàñü10), îí ïîñëàííèê (äåïåøåþ [...] îòîçâàí)  èñöåëÿòü íàðîä-ñàä (ñì. óïîäîáëåíèå ëþäåé ÷åðåäå
ñàäîâ â ïðåäûäóùåì ñòèõîòâîðåíèè), äåçîðèåíòèðîâàííûé â ìèðå
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé: Êîãäà [...] íå èñöåëèòü, / Âñ¸ ëåòî áóäåò â äèôòåðèòå. Â ðåçóëüòàòå îáðàç ãåíèÿ âûñòóïàåò ó Ïàñòåðíàêà êàê ÿâëåíèå
Áîæüåé áëàãîäàòè, ñð.: Äóõ Ãîñïîäåíü íà Ìíå; èáî Îí ïîìàçàë Ìåíÿ
áëàãîâåñòâîâàòü íèùèì è ïîñëàë Ìåíÿ èñöåëÿòü ñîêðóø¸ííûõ ñåðäöåì,
ïðîïîâåäîâàòü ïëåííûì îñâîáîæäåíèå, ñëåïûì ïðîçðåíèå, îòïóñòèòü
èçìó÷åííûõ íà ñâîáîäó, ïðîïîâåäîâàòü ëåòî Ãîñïîäíåå áëàãîïðèÿòíîå
(Ëóê. 4:1819). Â ïðîèçâåäåíèè âåäóùåé ÿâëÿåòñÿ ìûñëü î òîì, ÷òî
öåëåáíàÿ ñèëà òâîð÷åñòâà ãåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îòðàæåíèè äóõîâíîé, à íå
ïëîòñêîé ñîñòàâëÿþùåé åãî ëè÷íîñòè (ñèìâîëè÷åí îáðàç çâó÷àùåé â ñàäó
ïðåëþäèè Øîïåíà, àêòóàëèçèðóþùåé òåìó Äóõîâíîãî Ïåðâîíà÷àëà,
Áîæüåãî Ñëîâà â òâîð÷åñòâå ïîëüñêîãî êîìïîçèòîðà), â ïðîòèâîïîñòàâëåíèè ñâîåãî äóõîâíîãî èäåàëà çåìíîé áåçäóõîâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
10 À. Ñåëàñ, Òàéíîïèñü äðåâíåé èêîíû, Íàóêà è ðåëèãèÿ 2013, ¹ 3, [online] <www.n-ir.su/modules.php?name=Content&pid=613>.
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Â ñòèõîòâîðåíèè Ïèàíèñòó ïîíÿòíî øíûðÿíüå âåòîøíèö... Ïàñòåðíàê
ðàçðàáàòûâàåò ïðèò÷åâûé ñþæåò. Ïðè¸ì èíîñêàçàíèÿ äåêëàðèðóåòñÿ óæå
â ïåðâûõ ñòðî÷êàõ ïðîèçâåäåíèÿ: çäåñü ïèàíèñò óïîäîáëåí âåòîøíèöå,
à ðîÿëü  å¸ êîðçèíå. Îáðàçíàÿ ñèñòåìà ïðèò÷è âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêæå
êîìïîíåíò, ïîêà îòñóòñòâóþùèé, íî ïðèíöèïèàëüíî íåîáõîäèìûé äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çàäàííîãî åäèíñòâà, áåç êîòîðîãî îíî áåññìûñëåííî
è ïóñòî: Îäíî ïðîçÿáàíüå êîðçèíû / È êðîøíè ðàñêðûòûõ ðîÿëåé âëà÷àò.
Ýòî íåêàÿ öåííàÿ êëàäü, íàçâàííàÿ â ñòèõîòâîðåíèè êëàäîì, íàéäÿ
êîòîðûé, ìóçûêàíò/òðÿïè÷íèöà îòêàçûâàåòñÿ îò òîãî èìóùåñòâà, êîòîðûì
ðàñïîëàãàë(à) äî ýòîãî  îò âåòîøè, òðÿïîê, ìóñîðà è ïðàõà. Çíàêîâî, ÷òî
ïîñëåäíåå ñîîòíåñåíî çäåñü ñ îáðàçîì êèðïè÷à (Îí âåøàåò îáëàêî áóðè
êèðïè÷íîé, / Êàê ðîáó íà âåøàëêó íà ëåòî â øêàô), òî åñòü îáîææ¸ííîé
ãëèíû  ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî, ñîãëàñíî áèáëåéñêîé èñòîðèè, áûëî
ñîòâîðåíî ôèçè÷åñêîå òåëî ÷åëîâåêà. Âåòîøü, òàêèì îáðàçîì, ñòàíîâèòñÿ
ñèìâîëîì åãî ïëîòñêîé ïðèðîäû. Îáðàç æå êëàäà, ðàäè êîòîðîãî õóäîæíèê
îñòàâëÿåò ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè ìèðà, ñîîòíîñèòñÿ ñ åâàíãåëüñêèì
îáðàçîì ñîêðîâèùà, íàéäåííîãî íåêèì ÷åëîâåêîì  è îò ðàäîñòè î í¸ì
èä¸ò è ïðîäà¸ò âñ¸, ÷òî èìååò (Ìàò. 13:44). Òàêèì ñîêðîâèùåì, ïî ñëîâàì
Õðèñòà, ÿâëÿåòñÿ Öàðñòâî Íåáåñíîå. Äðóãèìè ñëîâàìè, êëàä â ñòèõîòâîðåíèè îêàçûâàåòñÿ äóõîâíîé ñîñòàâëÿþùåé òðîéñòâåííîé ñòðóêòóðû
÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ, ïî õðèñòèàíñêîìó ó÷åíèþ, ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâîì äóõà, òåëà è äóøè. Ïîñëåäíÿÿ ïðåäñòàâëåíà çäåñü â îáðàçå ðîÿëÿ
êàê ñîñóäà, ñîîòâåòñòâåííî íàïîëíÿåìîãî äðàãîöåííîé âîäîé  Äóõîì
(È òÿíåòñÿ, êàê çà ïîõîäíîþ ôëÿãîé, [...] Ê ðîÿëþ, îáû÷íî îáèëüíîìó
âëàãîé / Îãðîìíîãî äóøíîãî ëåòà ñòîëèö). Äåéñòâèòåëüíî, â Áèáëèè èìååò
ìåñòî èçîáðàæåíèå Äóõà Ñâÿòîãî êàê âîäû æèâîé. Òàêèì îáðàçîì, ãîâîðÿ
îá èçëèâàåìîé èç ðîÿëÿ âëàãå ëåòà, àâòîð àêòóàëèçèðóåò çäåñü âåäóùóþ
òåìó âñåãî öèêëà  òåìó òâîð÷åñòâà ãåíèÿ êàê ÿâëåíèÿ íåáåñíîé áëàãîäàòè.
Êóëüìèíàöèÿ èìïëèöèðóåìîãî ñþæåòà ñîäåðæèòñÿ âî âòîðîé ÷àñòè
ñòèõîòâîðåíèÿ, â êîòîðîé õóäîæíèê, ïîëó÷èâ äàð Äóõà, îáðåòàåò ÷åðòû
âîèíà (ïîõîäíàÿ ôëÿãà, âîåííàÿ êàðòà) è âñòóïàåò â áðàíü ñ ãðîçîéçâåðåì (ãðîçà ÷åòûðüìÿ / Ïðûæêàìè áðîñàåòñÿ ê áî÷êàì ñ öåìåíòîì),
óãðîæàþùèì ãèáåëüþ ÷åëîâå÷åñòâó, âåäü öåìåíò êàê ñòðîèòåëüíûé
ìàòåðèàë  ýòî ñâîåãî ðîäà àíàëîã òîãî æå êèðïè÷à, òàê êàê åãî îñíîâîé
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ãëèíà. Òàêèì çâåðåì â Áèáëèè èìåíóåòñÿ äüÿâîë
 âåêîâå÷íûé àíòàãîíèñò Áîãà-Òâîðöà. Êàê è â áèáëåéñêîì ïåðâîèñòî÷íèêå,
â ñòèõîòâîðåíèè Ïàñòåðíàêà îí â ðåçóëüòàòå ñêîâàí è îáåçâðåæåí:
Äðîæàùèìè ëàïàìè ëèâíÿ ãðåìÿ, òî åñòü ãðåìÿ, êàê öåïüþ. Ñð.:
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È óâèäåë ÿ Àíãåëà, ñõîäÿùåãî ñ íåáà, êîòîðûé èìåë êëþ÷ îò áåçäíû
è áîëüøóþ öåïü â ðóêå ñâîåé. Îí âçÿë äðàêîíà, çìèÿ äðåâíåãî, êîòîðûé
åñòü äèàâîë è ñàòàíà, è ñêîâàë åãî [...] äàáû íå ïðåëüùàë óæå íàðîäû.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå, ÷òî â êîíòåêñòå öèêëà îáðàçó óïîìÿíóòîãî
Àíãåëà ñîîòâåòñòâóåò îáðàç ïèàíèñòà (Øîïåíà): îí ÿâëÿåò â ñåáå äóõîâíîå
íà÷àëî, âîçâûøàåòñÿ íàä çåìë¸é è â ðóêàõ åãî êëþ÷ îò áåçäíû  ëèâåíü
(íåáåñíàÿ âëàãà). Êðîìå òîãî, êàê è áèáëåéñêèå Àíãåëû, êîòîðûå âîåâàëè
ïðîòèâ äðàêîíà (Îòê. 12:79), îí äóõîâíûé âîèí, è â ýòîì, ïî ìíåíèþ
Ïàñòåðíàêà, çàêëþ÷àåòñÿ âûñøåå ïðåäíàçíà÷åíèå õóäîæíèêà, ÷ü¸
òâîð÷åñòâî äîëæíî áûòü îðóæèåì, ïîðàæàþùèì çëî. Íàêîíåö, ñëåäóåò
îòìåòèòü íàëè÷èå çäåñü ìåæòåêñòîâîé ñâÿçè è â ðàçðàáîòêå òåìû äüÿâîëüñêîãî îáîëüùåíèÿ íàðîäîâ, êîòîðàÿ â ïðåäûäóùåì ñòèõîòâîðåíèè
ðàçâèâàëàñü â ìîòèâàõ íàöèîíàëüíîé ðîçíè è ïîëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ
è êîòîðîé óæå â ðàññìàòðèâàåìîì ïðîèçâåäåíèè ïðîòèâîïîñòàâëåíà òåìà
Áîæüåé ëþáâè ê ëþäÿì  â îáðàçå òâîðåíèÿ, àêòóàëèçèðóþùåì èäåþ
îáùíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ íàðîäîâ è èõ îäíîðîäíîñòè â ãëàçàõ Ñîçäàòåëÿ.
Â ñëåäóþùåì ñòèõîòâîðåíèè êàê ðàç è âîçíèêàåò îáðàç Òâîðöà, âçãëÿä
Êîòîðîãî êàê áû íàïðàâëåí ïî âåðòèêàëè âíèç  íà çåìëþ. Çäåñü îáðàç
÷åëîâå÷åñêîãî æèëèùà (äîìà), âçÿòûé â êîíòåêñòå ïðåäøåñòâóþùåãî
ïðèò÷åâîãî ñþæåòà ñ åãî ìîòèâîì ñòðîèòåëüñòâà, âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
ìåòîíèìè÷åñêèé îáðàç ÷åëîâåêà, à îáðàç êàíàâû ïîä äîìàìè  êàê îáðàç
åãî ïàäåíèÿ, ïðè÷¸ì ïàäåíèÿ äóõîâíîãî, òàê êàê ñëîâî êàíàâà
ýòèìîëîãè÷åñêè ñâÿçàíî ñ âåíåöèàíñêèì ñëîâîì kanaula  ïàñòü, ÷òî
àêòóàëèçèðóåò îáðàç óïîìÿíóòîãî âûøå çâåðÿ, èùóùåãî êîãî ïîãëîòèòü.
Äåéñòâèòåëüíî, â ñòèõîòâîðåíèè ïîÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûé îáðàç òüìû
(íî÷è), êîòîðàÿ ïîãëîùàåò íåáåñíûé ñâåò (çàðþ), íî ïðè ýòîì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ åãî ïîäîáèåì: Íî åäâà ëèøü çàðþ äîêîíàâ, / Ñíîâà ðîçîâà
íî÷ü, êàê îíà, / È çàáîð ïîðàæ¸í ïàðàäîêñîì. Çàìåòèì, ÷òî â õðèñòèàíñêîé
òðàäèöèè ñàòàíó ÷àñòî èìåíóþò Ëþöèôåðîì (ëàò. óòðåííÿÿ çâåçäà) êàê
ãîðäåëèâîãî è áåññèëüíîãî ïîäðàæàòåëÿ òîìó ñâåòó, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò
ìèñòè÷åñêóþ «ñëàâó» áîæåñòâà11 (ñð. ñ ñàìîîáîçíà÷åíèåì Õðèñòà êàê
çâåçäû ñâåòëîé è óòðåííåé, Îòê. 22:16)  ïîäðàæàòåëÿ, îáîëüùàþùåãî
òàêèì îáðàçîì íàðîäû ïîäîáèåì èñòèíû. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòîò ñâåò
â ñòèõîòâîðåíèè ñîîòâåòñòâåííî ñâÿçàí ñ èíôåðíàëüíûìè ìîòèâàìè æàðà
è äûìà (ñîòêîé è êîêñîì / Ïî âîêçàëàì äûøàë è çàæ¸ãñÿ).
11 Ìèôû íàðîäîâ ìèðà: Ýíöèêëîïåäèÿ â 2 ò., Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà, 1988,
ò. 2, ñ. 84.
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Îëèöåòâîðåíèåì ÷åëîâå÷åñòâà, îòâåðãíóâøåãî ñâåò èñòèíû è âëåêîìîãî áëåñêîì ëîæíûõ öåííîñòåé, âûñòóïàåò â ïðîèçâåäåíèè îáðàç âîêçàëà
 ñîîðóæåíèÿ, êîòîðîå ñâîèì íàçâàíèåì îáÿçàíî ïàðêó è óâåñåëèòåëüíîìó
çàâåäåíèþ Âîñêõîëë â ïðèãîðîäå Ëîíäîíà. À ïîñêîëüêó ýòîò îáðàç
ÿâëÿåòñÿ òàêæå ñèìâîëîì ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â äîðîãå, òî ñòàíîâèòñÿ
íåóäèâèòåëüíûì ïîÿâëåíèå çäåñü ìîòèâîâ åâàíãåëüñêîé ïðèò÷è î áëóäíîì
ñûíå. Òàê, åñëè â ïåðâîé ÷àñòè ñòèõîòâîðåíèÿ èìåþò ìåñòî ìîòèâû
ïóòåøåñòâèÿ â äàëüíþþ ñòîðîíó è ðàñïóòíîé æèçíè (Ëóê. 15:1213),
òî âî âòîðîé ÷àñòè  ìîòèâû ðàçî÷àðîâàíèÿ è îäèíî÷åñòâà:
È áîðìî÷åò: ïðåðâè äî óòðà
Ýòèõ ñîõëûõ áåëèë êîëåáàíüå.
Ãðóíò óáèò è ÷åðâèâ äî íóòðà,
Ýõî ÷óòêî, êàê øàð â êåãåëüáàíå12,

À â òðåòüåé ÷àñòè  ìîòèâû ïîêàÿíèÿ:
È íà óòðåííåé ò¸ðêå òîðöà
Îò çàðè, êàê îò õðåííîé ïîëîñêè,
Ïðîñòóïàþò îò÷¸òëèâî ñë¸çêè13.

Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òî, ÷òî, ñîãëàñíî òðàäèöèîííîé áèáëåéñêîé
îáðàçíîñòè, áëóäíîå ÷åëîâå÷åñòâî Ïàñòåðíàê èçîáðàæàåò êàê çàáëóäèâøóþñÿ îâöó (ñì. Ëóê. 15:47): Âåøíèé âåòåð, øåâüîò è ãðÿçöà (çàìåòèì,
÷òî ñëîâîì øåâüîò íàçûâàåòñÿ òêàíü, èçãîòîâëåííàÿ èç øåðñòè øåâèîòñêèõ îâåö). Âàæíî òî, ÷òî ðàçâÿçêà êîíôëèêòà ìåæäó Áîãîì è ÷åëîâåêîì
â áèáëåéñêîé ïðèò÷å ñîäåðæèò èäåþ îá îòöîâñêîé ëþáâè Òâîðöà ê Ñâîåìó,
äàæå çàáëóäøåìó, òâîðåíèþ è Åãî ãîòîâíîñòè èçëèòü íà íåãî áëàãîäàòü
Ñâîåé ìèëîñòè è ïðîùåíèÿ. Âûðàçèòåëåì ýòîé âîëè â ñòèõîòâîðåíèè
Ïàñòåðíàêà äîëæåí âûñòóïàòü ëèðè÷åñêèé ãåðîé  ïîñëàííèê, ñìåíèâøèé
Øîïåíà êàê ÿâëåíèå íåáåñíîé áëàãîäàòè (ñèìâîëè÷åí ïîâòîð ëèëîâîãî
öâåòà), íî èçëèâàåìîé íå â ìóçûêå, à â ñëîâå: ß âèøó íà ïåðå ó Òâîðöà /
Êðóïíîé êàïëåé ëèëîâîãî ëîñêà. Ýòîò îáðàç, ñîçäàþùèé â ñòèõîòâîðåíèè
ðàìî÷íóþ êîìïîçèöèþ, âûäâèãàåò íà ïåðâûé ïëàí ïðîáëåìó âûñîêîãî
íàçíà÷åíèÿ ïîýòà â ýòîì ìèðå. Îäíàêî, áëàãîäàðÿ ïðè¸ìó ïàðàëëåëèçìà,
àâòîð ïîä÷¸ðêèâàåò ðàçíèöó ìåæäó íà÷àëüíûì è ôèíàëüíûì îáðàçîì
12
13

Á. Ïàñòåðíàê, op. cit., ò. 1, ñ. 204.
Ibidem.
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(ñð.: ß êðåïëþñü íà ïåðå ó Òâîðöà / Òåðïêîé êàïëåé ãóñòîãî ñâèíöà), ÷òî
âûðàæàåò èäåþ ïðèíöèïèàëüíîãî íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó çàäàííîé ìèññèåé
ïîýòà è å¸ ðåàëèçàöèåé íà ïðàêòèêå, êîãäà, ãîðÿ íåãîäîâàíèåì è æàæäîé
ìåñòè (ñèìâîë  îáðàç òåðïêîãî, òî åñòü ðåçêîãî, ÿçâèòåëüíîãî ñëîâàñâèíöà), õóäîæíèê íå èñïîëíÿåò âîëþ Ïîñûëàþùåãî åãî (ãåðîé
êðåïèòñÿ, òî åñòü äåðæèòñÿ, íå ïàäàåò), à ïîäìåíÿåò å¸ ñâîèìè
ñîáñòâåííûìè, ÷åëîâå÷åñêèìè óñòðåìëåíèÿìè, òåðÿÿ, òàêèì îáðàçîì, äàð
Äóõà Ñâÿòîãî (ñèìâîëè÷íî èçìåíåíèå öâåòà â îáðàçå ãåðîÿ  îò ëèëîâîãî
ê áåçæèçíåííîìó, ñâèíöîâî-ñåðîìó).
Òåìà õóäîæíèêà, ïðîìàòûâàþùåãî ïîëó÷åííîå îò Îòöà íàñëåäñòâî,
ñòàíîâèòñÿ öåíòðàëüíîé â ïîñëåäíåì ñòèõîòâîðåíèè öèêëà Ïåé è ïèøè,
íåïðåðûâíûì ïàòðóëåì... Å¸ ñèìâîëè÷åñêèì âîïëîùåíèåì ÿâëÿåòñÿ çäåñü
îáðàç Ðåìáðàíäòà íà ýòèêåòêå òð¸õãîðíîãî ïèâà, íàëèòîãî â êðóæêó
ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ-ïîýòà: íà íåé âîñïðîèçâîäèòñÿ àâòîïîðòðåò íèäåðëàíäñêîãî æèâîïèñöà ñ æåíîé Ñàñêèåé íà êîëåíÿõ  êàðòèíà, ïîëó÷èâøàÿ
íàçâàíèå Áëóäíûé ñûí â òàâåðíå (1635). Ðåìáðàíäò èçîáðàæ¸í òóò
â âîåííîé ôîðìå, íî â åãî ðóêàõ íå îðóæèå, à íàïîëîâèíó îñóø¸ííûé
áîêàë, ãëàçà çàòóìàíåíû, íà ëèöå  ñ÷àñòëèâàÿ óëûáêà. Ïî ñóòè, ÿâëåííàÿ
â ñòèõîòâîðåíèè äåéñòâèòåëüíîñòü ïîâòîðÿåò ýòó êàðòèíó: ïèâî ðàñïèâàåò
è ãåðîé-ïîýò (ïåé è ïèøè), è óëèöû, ãóëÿþùèå ïîä ðóêó â èþëå / Ñ êðóæêîþ ïèâà, òîáîþ ïðèãóáëåííîé,  ñîáñòâåííî, âåñü îêðóæàþùèé ìèð
óïîäîáëåí òàâåðíå:
Çåëåíîãëàçàÿ æàæäà ãèãàíòîâ!
Òîïîëü ñòîëû îñûïàåò ïèêóëÿìè,
Øïàíêîé, øèïîâíèêîì.  Òèøå, íå ãàìüòå! 
Øåï÷óò è øåï÷óò ïèâöà çàãîãóëèíû14.

Îáðàç õóäîæíèêà, êàê è âñ¸ âîêðóã, îêàçûâàåòñÿ îõâà÷åííûì ìîòèâîì
çàáëóäèâøåãîñÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Ñîîòâåòñòâåííî çäåñü æå âîçíèêàþò
äåìîíè÷åñêèå ìîòèâû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ ìèðà
ñåãî, à èìåííî: â îáðàçå íåïðåðûâíîãî ïàòðóëÿ (ôðàíöóçñêîå ïî
ïðîèñõîæäåíèþ ñëîâî ïàòðóëü âîñõîäèò â ñâîþ î÷åðåäü ê ñëîâó,
îçíà÷àþùåìó «ëàïà, êîïûòî», àêòóàëèçèðîâàííîìó ó Ïàñòåðíàêà åãî
ïàðîíèìè÷åñêèì ñîçâó÷èåì ñ ñîñåäíèì ñëîâîì ëàìïà), â îáðàçå
ïîäêàðàóëèâàþùèõ (òî åñòü ïîäñòåðåãàþùèõ, êàê õèùíèê ñâîþ äîáû÷ó)
ëàìï êåðîñèíîâûõ (ýòîò îáðàç ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ìîòèâîì ëæåñâåòà èç
14

Ibidem, ñ. 204.
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ïðåäûäóùåãî ñòèõîòâîðåíèÿ). Óäóøàþùàÿ àòìîñôåðà ïåðåäàíà çäåñü
ñëîâîì ñï¸ðòîñòü.
Ïàñòåðíàê ðèñóåò õóäîæíèêà åù¸ íå óòðàòèâøèì ñïîñîáíîñòü ñëûøàòü
ãîëîñ Äóõà  âîñïðèíèìàòü îòêðîâåíèå ñâûøå î ñóòè ïðîèñõîäÿùåãî. Â åãî
ïàìÿòè  âèäåíüÿ î ïðîøëîì: êàê Ðåìáðàíäò â ñ÷àñòëèâåéøèé â ñâîåé
æèçíè ìîìåíò äîâîëüñòâà è áåçìÿòåæíîñòè ïîìíèë î åâàíãåëüñêîì áëóäíîì ñûíå (î òîì, ÷òî â ñâîåé ñóäüáå æèâîïèñåö ïðîðî÷åñêè âèäåë
âîïëîùåíèå áèáëåéñêîé ïðèò÷è, ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî, ïåðåæèâ
â äàëüíåéøåì ãîäû óòðàò  ñìåðòü áëèçêèõ, îñòàâëåííîñòü ó÷åíèêàìè,
áàíêðîòñòâî è íèùåòó, áîëåçíü è îäèíî÷åñòâî,  îí ñîçäà¸ò êàðòèíó
Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ñûíà, 16681669), òàê è ëèðè÷åñêèé ãåðîé-ïîýò
â ïîõîæåé ñèòóàöèè ïîìíèò î Ðåìáðàíäòå è â òåêóùåì ìîìåíòå ïðåä÷óâñòâóåò ïðåäãðîçüå:
Áóðíàÿ êðóæêà ñ òð¸õãîðíûì Ðåìáðàíäòîì!
Ñï¸ðòîñòü ïðåäãðîçüÿ òåáÿ íå èñïîðòèëà.
Íî÷üþ áûòü áóðå. Âèäåíüÿ, îáðàòíî!
Ïàìÿòü, òðóáè îòñòóïëåíüå ê ïîðòåðíîé!15

Çàìåòèì, ÷òî, çàãëóøàÿ âíóòðåííþþ òðåâîãó çàáûòü¸ì (â ïîðòåðíîé),
ãåðîé óïîäîáëÿåòñÿ ãîðíèñòàì àðìèè ãåíåðàëà Ñàìñîíîâà, íå âûïîëíèâøèì ñâîåé ìèññèè  íå ïðåäóïðåäèâøèì ñâîèõ î ãðîçÿùåé îïàñíîñòè
(â ñîí ïîãðóæ¸ííûå) è â ðåçóëüòàòå ïîãèáøèì âìåñòå ñî âñåìè â ãëóáè
Ìàçóðñêèõ îç¸ð. Ãîðíèñòû (ìóçûêàíòû) Ñàìñîíîâà, òàêèì îáðàçîì,  ýòî
ïðîðîêè, ïðîñïàâøèå âðàãà  è ñìåðòü. Óïîìèíàíèå ôàìèëèè ãåíåðàëà
À.Â. Ñàìñîíîâà, àðìèÿ êîòîðîãî â 1914 ãîäó âî âðåìÿ Âîñòî÷íî-Ïðóññêîé
îïåðàöèè áûëà îêðóæåíà ïðîòèâíèêîì è ïîíåñëà îãðîìíûå ïîòåðè, òàêæå
âûãëÿäèò çíàêîâûì. Îíà àññîöèèðóåòñÿ ñ áèáëåéñêèì îáðàçîì Áîæüåãî
âîèíà-íàçîðåÿ Ñàìñîíà, êîòîðûé òîæå îäíàæäû ïîòåðÿë áäèòåëüíîñòü
è â ñîñòîÿíèè áåçìÿòåæíîãî ñíà áûë ñõâà÷åí êîâàðíûì âðàãîì (ñð. ñî
ñëîâàìè Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à îá àðìèè ãåíåðàëà Ñàìñîíîâà, ñîçíàòåëüíî áðîøåííîé â ðàññòàâëåííóþ Ëþäåíäîðôîì ëîâóøêó16).
Ñâîéñòâî ñîáûòèé ïîâòîðÿòüñÿ âî âðåìåíè ñâèäåòåëüñòâóåò î ìèôîëîãè÷åñêîé îñíîâå ïîýòèêè Ïàñòåðíàêà. Â ôèíàëüíîé ÷àñòè ñòèõîòâîðåíèÿ,
â êîòîðîé «çàáëóäøèé» ëèðè÷åñêèé ãåðîé-ïîýò óæå â ñîâðåìåííîé Ìîñêâå
àíàëîãè÷íî íå çàìå÷àåò ïðèõîäà àïîêàëèïòè÷åñêîãî âñàäíèêà-àíòèõðèñòà
15 Ibidem.
16 À.Â. Ñàìñîíîâ,

[online] <http://ru.wikipedia.org/wiki/Ñàìñîíîâ>.
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(ìîòîöèêë òàðàòîðèë, / Ãðîìêèé äî çâ¸çä, êàê âòîðîå ïðèøåñòâèå. Ýòî áûë
ìîð), íåñóùåãî ëþäÿì ãèáåëü è çíàìåíóþùåãî ñîáîé êîíåö ëåòà Ãîñïîäíåãî. Ñîãëàñíî Áèáëèè, âðàãó ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî òîãäà áóäåò íà âðåìÿ
ïðåäîñòàâëåíà ïîëíàÿ ñâîáîäà äåéñòâîâàòü. Ñ ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì, êàê
íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ñâÿçàí è òóò æå âîçíèêàþùèé â ñòèõîòâîðåíèè îáðàç
ìîðàòîðèÿ / Ñòðàøíûõ ñóäîâ, íå ñúåçæàâøèõñÿ ê ñåññèè (ñð. ñ óïîìÿíóòûì âûøå îáðàçîì ñêîâàííîãî çâåðÿ).
Èòàê, íàçâàíèå öèêëà Ñîí â ëåòíþþ íî÷ü, íà íàø âçãëÿä, ïåðåäà¸ò
ìûñëü î ñîñòîÿíèè äóõîâíîãî íåáîäðñòâîâàíèÿ ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ, îò÷åãî
îí îêàçûâàåòñÿ ïðîñïàâøèì ëåòî Ãîñïîäíåå áëàãîïðèÿòíîå. Ïðîåöèðóÿ
ñâî¸ òâîðåíèå íà îäíîèì¸ííóþ ïüåñó Øåêñïèðà, àâòîð ïîä÷¸ðêèâàåò
îáùíîñòü âåäóùèõ ìîòèâîâ îáîèõ ïðîèçâåäåíèé, à èìåííî  ìîòèâà
áëóæäàíèÿ ãåðîåâ ïî ëåñó (ñèìâîë æèçíè) ïîä äåéñòâèåì äåìîíè÷åñêîãî
äóðìàíà (ñì. â ñòèõîòâîðåíèè îáðàçû ïèâà, òàáàêà è ò.ï.), çàñòàâëÿþùåãî
èõ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ëîæíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î ñåáå è î ìèðå, îò÷åãî
îíè åäâà íå ïðîïàëè; ìîòèâà ñïàñèòåëüíîé äëÿ çàáëóäèâøèõñÿ êàïëè,
ïðîëèâàåìîé ïî âîëå ìèëîñåðäíîãî áîãà åãî ñëóæèòåëåì (ñì. ïàñòåðíàêîâñêèé îáðàç õóäîæíèêà-êàïëè) è âîçâðàùàþùåé èì èñòèííîå
âîñïðèÿòèå äåéñòâèòåëüíîñòè; ìîòèâ âðåäîíîñíîñòè äëÿ ëþäåé êàïëè,
ïðîëèâàåìîé ïî ñîáñòâåííîé, à íå âûñøåé, âîëå ýòîãî ñëóæèòåëÿ (ñì. îáðàç
õóäîæíèêà-áëóäíîãî ñûíà). Êðîìå òîãî, íåìàëîâàæíî, ÷òî çäåñü
ïðîèñõîäèò ìåòîíèìè÷åñêîå ñáëèæåíèå îáðàçîâ àâòîðà è âåëèêîãî
àíãëèéñêîãî äðàìàòóðãà. Äëÿ Ïàñòåðíàêà áûëî ñèìâîëè÷íûì òî, ÷òî
ôàìèëèÿ Øåêñïèð, êîòîðàÿ ìîæåò ïåðåâîäèòüñÿ êàê ïîòðÿñàþøèé
êîïü¸ì, ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ñåìàíòè÷åñêîé ïàðàëëåëüþ ê îáðàçó Ãåîðãèÿ-ïîáåäîíîñöà  âîèíà, ïîðàæàþùåãî çìåÿ, âåäü ñàì Ïàñòåðíàê  ïîýò
è õðèñòèàíèí  âèäåë ñâî¸ ïðåäíàçíà÷åíèå â òîì, ÷òîáû áûòü ïðîäîëæàòåëåì ýòîé äóõîâíîé òðàäèöèè â åâðîïåéñêîé êóëüòóðå. Íåäàðîì ãåðîÿ
ñâîåãî çíàìåíèòî ðîìàíà îí íàçîâ¸ò Þðèåì  èìåíåì ñâ. Ãåîðãèÿ.
Streszczenie
Szekspir, Chopin, Rembrandt i inni: Koncepcja geniuszu w chrzecijañskim paradygmacie
Borysa Pasternaka
W niniejszym artykule s¹ rozpatrywane aluzje historyczno-kulturalne cyklu Sen nocy letniej
z tomu wierszy Tematy i wariacje (19161922) Borysa Pasternaka. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje poetycka interpretacja osobowoci twórczych Szekspira, Chopina, Rembrandta i innych twórców. G³ównym problemem badawczym jest swoistoæ koncepcji geniuszu w poezji Pasternaka
jako fenomenu £aski Bo¿ej.

216

Oksana Malcewa

Summary
Shakespeare, Chopin, Rembrandt and Others: Conception of Genius in the Christian Paradigm
of Boris Pasternak
In the present article historical and cultural allusions in the cycle A Midsummer Nights
Dream by B. Pasternak (from his book Themes and Variations, 19161922) are analyzed. The
special attention is paid on artistic interpretation of the images of Shakespeare, Chopin, Rembrandt
and others. Peculiarities of the Russian poets conception of genius as a phenomenon of grace of
God are investigated.
Key words: B. Pasternak, cycle, historical and cultural allusions, image of artist, biblical motifs.
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Innoæ kulturowa w reporta¿ach Ryszarda Kapuciñskiego
i ich rosyjskich przek³adach
Twórczoæ Ryszarda Kapuciñskiego od wielu lat cieszy siê du¿¹ popularnoci¹ wród czytelników zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Jego utwory, obok
ksi¹¿ek Stanis³awa Lema, s¹ najczêciej t³umaczone na jêzyki obce. Szacuje siê,
¿e zosta³y wydane w ponad 50 jêzykach1. Do najczêciej t³umaczonych tytu³ów
niew¹tpliwie zaliczyæ mo¿emy Cesarza, Heban, Imperium, Wojnê futbolow¹,
Szachinszacha, Podró¿e z Herodotem. Kluczem do tak wielkiej popularnoci
sta³o siê niew¹tpliwie d¹¿enie autora do zbli¿enia kultur, kszta³towania spo³eczeñstw otwartych, wiadomych ró¿norodnoci kulturowej wiata i jego g³ównych problemów. Reporta¿e Ryszarda Kapuciñskiego stanowi¹ pok³osie jego
licznych eksploracji antropologicznych, psychologicznych, spo³ecznych. Zdaniem Artura Rejtera, sprawozdawczy charakter tych podró¿y, po³¹czony z obecnoci¹ licznych komentarzy do prezentowanych faktów sytuuje teksty Kapuciñskiego wewn¹trz gatunku reporta¿u podró¿niczego2, chocia¿ sam autor, a za nim
inni badacze s¹ sk³onni uwa¿aæ, ¿e teksty te nale¿¹ do gatunku reporta¿u literackiego, opartego wszak¿e na dowiadczeniach wieloletnich podró¿y po
wiecie3.
Innoæ kulturowa jako nieod³¹czna, konstytutywna cecha reporta¿u jest postrzegana jako wartoæ poznawcza. I w³anie tê tezê postaram siê w dalszej
czêci niniejszego opracowania udowodniæ. Innoæ ta ukszta³towana jest poprzez wspó³oddzia³ywanie dwóch czynników: heterogenicznoæ poszczególnych
systemów kulturowych oraz otwartoæ jednostek taki system kulturowy tworz¹cych. Otwartoæ systemów kultury pozwala dostrzec zjawiska wspólne, jak te¿
dyferencjuj¹ce takie systemy. W³anie zjawiska odmienne, których istnienie
stwierdzamy poprzez odniesienie do w³asnego sytemu kultury, le¿¹ u podstaw
1
2

Z. Bauer, Antymedialny reporta¿ Ryszarda Kapuciñskiego, PAP, Warszawa 2001, s. 225.
A. Rejter, Kszta³towanie siê gatunku reporta¿u podró¿niczego w perspektywie stylistycznej
i pragmatycznej, Wyd. Uniwersytetu l¹skiego, Katowice 2007, s. 36.
3 R. Kapuciñski, Ten Inny, Znak, Kraków 2006, s. 9.
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kategorii innoci4. W cechê odmiennoci wyposa¿one s¹ z regu³y zjawiska kultury trzeciej, która bêdzie obiektem niniejszych badañ. Kultura trzecia w kontekcie przek³adu jest postrzegana jako kultura zewnêtrzna zarówno w stosunku do
kultury i jêzyka orygina³u, jak i przek³adu. Bêdzie ni¹ kultura afrykañska
(a w³aciwie kultury afrykañskie) w powieci Heban oraz kultury pañstw, by³ych
republik kaukaskich (Gruzja, Armenia, Azerbejd¿an) i azjatyckich (Kazachstan,
Turkmenistan, Uzbekistan) w powieci Imperium. Zatem obiektem reporterskiego opisu uczyni³ Kapuciñski kulturê egzotyczn¹, odleg³¹ w sensie geograficznym i mentalnym (kultura afrykañska) oraz nieco bli¿sz¹  przynajmniej odbiorcom rosyjskojêzycznym  kulturê by³ych republik kaukaskich i azjatyckich,
w³¹czonych w imperialn¹ przestrzeñ Zwi¹zku Radzieckiego. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na bardzo istotny fakt. Otó¿, jak s³usznie zauwa¿a Mariusz
Dziêglewski, reporter stawia granice kulturowe ponad narzuconymi granicami
pañstwa radzieckiego, opisuje ka¿dy obszar jako odrêbn¹ ca³oæ kulturow¹5.
Taka sytuacja ma miejsce w Imperium, w którym Kapuciñski opisuje kolejne
by³e republiki, dzi niepodleg³e pañstwa z zachowan¹ to¿samoci¹ kulturow¹.
Sam autor, zdumiony ocalonym bogactwem kulturowym tych narodów, tak
zwerbalizowa³ swój podziw: mimo sztywnego koszarowego gorsetu sowieckiej
w³adzy, uda³o siê tutejszym, ale prastarym narodom zachowaæ co ze swoich
tradycji, ze swojej historii, swojej z koniecznoci ukrywanej dumy i godnoci
w³asnej. Odkry³em tam roz³o¿ony w s³oñcu dywan wschodni, który w wielu
miejscach zachowa³ jeszcze dawne barwy i przyci¹ga³ uwagê ró¿norodnoci¹
swoich oryginalnych wzorów6.
Analiza wymienionych tekstów, jak równie¿ innych autorstwa Ryszarda Kapuciñskiego, pozwala zauwa¿yæ, ¿e sporód elementów kultury w jego reporta¿ach dominuj¹ opisy artefaktów kulturowych, do których odnieæ mo¿emy postacie, wydarzenia historyczne, obyczaje, wierzenia oraz przedmioty z nimi
zwi¹zane. W niektórych wypadkach, w celu zachowania autentycznoci przekazu reporterskiego, autor stosuje oryginalne wtr¹cenia jêzykowe.
Porównanie przek³adu z jêzyka polskiego na jêzyk rosyjski wspomnianych
utworów Kapuciñskiego jest mo¿liwe dziêki Rosjanom, którzy podjêli siê ich
t³umaczenia. Mam tu na myli Siergieja £arina i Kseniê Starosielsk¹  autorów
4 Dok³adne omówienie istoty i przejawów kategorii innoci w pracy: M. Mocarz, Interkulturowoæ w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze innoci w przek³adzie, Wyd. KUL,
Lublin 2011.
5 M. Dziêglewski, Reporta¿e Ryszarda Kapuciñskiego. ród³o poznania spo³eczeñstw i kultur, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 118.
6 Wszystkie cytaty z powieci Imperium wykorzystane w tekcie pochodz¹ z nastêpuj¹cego
wydania: R. Kapuciñski, Imperium, Czytelnik, Warszawa 2007.
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przek³adu Èìïåðèÿ (Imperium). Siergiej £arin przet³umaczy³ równie¿ ×åðíîå
äåðåâî (Heban). Z rosyjsk¹ wersj¹ Hebanu czytelnicy rosyjscy mogli zapoznaæ
siê ju¿ 2002 r., natomiast Imperium w wersji rosyjskiej pojawi³o siê w 2010 r.
 17 lat po ukazaniu siê tej ksi¹¿ki w Polsce.
Podmiotem postrzegania i wiadomego kreowania innoci jako wartoci poznawczej jest autor reporta¿u. W sytuacji przek³adu dodatkowym podmiotem
staje siê równie¿ t³umacz, skupiaj¹cy w sobie dwie role  odbiorcy orygina³u
oraz nadawcy przek³adu, który, podobnie jak autor orygina³u, ma mo¿liwoæ
tworzenia obrazu kultury trzeciej jako innej. Sposobem kreowania innoci staje
siê strategia egzotyzacji jako w pe³ni wiadome konsekwentne dzia³anie wspomnianych podmiotów  autora orygina³u i t³umacza. W tekcie orygina³u egzotyzacja w kontekcie prezentacji zjawisk kultury trzeciej jest strategi¹ niezale¿nego opisu, w t³umaczeniu zyskuje nieco inny status  staje siê strategi¹ przek³adu
w odniesieniu do istniej¹cego zewnêtrznego obiektu deskrypcji lub narracji,
czyli poszczególnych elementów trzeciej. W obu przypadkach egzotyzacja jest
warunkiem spe³nienia kryterium poznawczego prezentowanej innoci. Dodajmy,
¿e kolejnym podmiotem pozytywnie ustosunkowanym do innoci jest odbiorca
(zaprojektowany przez autora orygina³u, a nastêpnie t³umacza), którym z regu³y
jest tzw. zainteresowany czytelnik, nastawiony na uzyskanie nowych, interesuj¹cych informacji o fragmencie rzeczywistoci bêd¹cej obiektem reporterskiego
opisu. Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cym przyk³adom:
1. Szaripow zawióz³ nas na koniec wsi, w cieñ roz³o¿ystego czinara.
Øàðèïîâ ïðèâåç íàñ íà îêðàèíó ñåëà, â òåíü ðàñêèäèñòîé ÷èíàðû. (Imperium)
2. O tej porze czajchany s¹ pe³ne Uzbeków. Siedz¹ w kucki, w kolorowych tiubitejkach na g³owie, pij¹ zielon¹ herbatê.
Â ýòó ïîðó â ÷àéõàíàõ ïîëíî óçáåêîâ. Îíè ñèäÿò íà êîðòî÷êàõ, â öâåòíûõ
òþáåòåéêàõ, ïüþò çåëåíûé ÷àé. (Imperium)
3. W tej pracowni wisz¹ wspania³e ormiañskie krzy¿e kamienne, tzw. haczkary,
które Ormianie rzebili dawniej na ska³ach. W ca³ej Armenii napotyka siê te
haczkary, bo by³y one symbolem ormiañskiej egzystencji lub znakiem granicznym, a tak¿e  czasem  drogowskazem. Stare haczkary mo¿na znaleæ w miejscach najbardziej niedostêpnych, gdzie na szczytach urwistych ska³.
Â ìàñòåðñêîé ñòîÿò èçóìèòåëüíûå àðìÿíñêèå êàìåííûå ïëèòû ñ êðåñòàìè,
òàê íàçûâàåìûå õà÷êàðû, â äàâíèå âðåìåíà àðìÿíå âûðåçàëè òàêèå êðåñòû
íà ñêàëàõ. Ïî âñåé Àðìåíèè âñòðå÷àþòñÿ ýòè õà÷êàðû  âåäü îíè áûëè
íàöèîíàëüíûì ñèìâîëîì ëèáî ñëóæèëè ïîãðàíè÷íûìè çíàêàìè, à òàêæå
 èíîãäà  äîðîæíûìè óêàçàòåëÿìè. Ñòàðèííûå õà÷êàðû ìîæíî óâèäåòü
â ñàìûõ íåäîñòóïíûõ ìåñòàõ, ãäå-íèáóäü íà âåðøèíàõ îòâåñíûõ ñêàë.
(Imperium)
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4. Nastawi³ nam magnetofon, ¿ebymy mogli pos³uchaæ pataraków. Pataraki to
rodzaj starych psalmów ormiañskich, przejmuj¹cych, piêknych.
Îí âêëþ÷èë ìàãíèòîôîí, ÷òîáû ìû ìîãëè ïîñëóøàòü ïàòàðàãè
 ñòàðèííûå àðìÿíñêèå ïñàëìû, êðàñèâûå, âîëíóþùèå. (Imperium)

Zastosowanie egzotyzmów jako elementów jêzykowych odnosz¹cych siê do
obiektów typowych dla danej kultury zarówno w wersji oryginalnej, jak i t³umaczonej jest mo¿liwe dziêki eksplikacjom pojêæ, sytuuj¹cych siê w ramach leksyki o nacechowaniu egzotycznym. Eksplikacje takie, jak widzimy, mog¹ przybieraæ postaæ porednich, tj. kontekstualnych (przyk³ady 1 i 2) i bezporednich
(przyk³ady 3 i 4), minimalnych lub bardziej rozbudowanych (przyk³ad 6). Dziêki
takim mechanizmom egzotyzmy konstytuuj¹ wartoæ poznawcz¹ prezentowanych zjawisk. Spójrzmy na kolejne przyk³ady, tym razem z zastosowaniem barbaryzmów:
5.  Kuna nini?  pytam (w swahili: czy sta³o siê co z³ego?). Nigdy nie odpowiadaj¹, tylko pêdz¹ dalej w tumanach kurzu, w ³oskocie ¿elastwa.
 Kuna nini?  ñïðàøèâàþ ÿ (íà ÿçûêå ñóàõèëè ýòî îçíà÷àåò: ÷òî-òî
ñëó÷èëîñü?). Îíè íèêîãäà íå îòâå÷àþò, òîëüêî ì÷àòñÿ äàëüøå â òó÷àõ ïûëè
ïîä ãðîìûõàíèå ñòàðîãî, ðàñõëÿáàííîãî êóçîâà ìàøèíû. (Heban7)
6.  Hatari?  pytam po jakim czasie (jakie niebezpieczeñstwo?). Dalej milcz¹,
nie zwracaj¹ uwagi.
 Hatari? (Êàêàÿ-òî îïàñíîñòü?)  ñïðàøèâàþ ÿ îïÿòü ÷åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ. Ñíîâà ìîë÷àíèå, íà âîïðîñ íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ. (Heban)

Zastosowanie egzotyzmów (w przyk³adach 14) oraz barbaryzmów (przyk³ady 56) w reporta¿ach niew¹tpliwe podnosi atrakcyjnoæ przekazu, wiadczy
o jego pewnej autentycznoci, nie jest to natomiast zjawisko zbyt czêste. Sk³aniam siê raczej ku stwierdzeniu, i¿ Ryszard Kapuciñski, prezentuj¹c szeroko
innoæ kulturow¹, bynajmniej nie epatuje innoci¹ jêzykow¹. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e jêzyk jest czêci¹ z³o¿onego i rozbudowanego systemu kultury, mo¿na
stwierdziæ hiperonimiczn¹ relacjê innoci kulturowej w stosunku do jêzykowej.
Kapuciñski jedynie przemyca pewne egzotyzmy, próbuj¹c zapoznaæ czytelnika nastawionego na poznanie innoci równie¿ z wybranymi zjawiskami innoci
jêzykowej. Oddzielenie innoci kulturowej od czynnika jêzykowego jest warunkiem opisu zjawisk kultury trzeciej przy u¿yciu jêzyka innego ni¿ jêzyk genetycznie zwi¹zany z t¹ kultur¹. Jak zauwa¿a sam Kapuciñski, wród g³ównych
7

Wszystkie cytaty z powieci Heban pochodz¹ z nastêpuj¹cego wydania: R. Kapuciñski,
Heban, Czytelnik, Warszawa 1998.
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ograniczeñ w opisie innej kultury nale¿y wymieniæ nastêpuj¹ce: jêzyk, dowiadczenie kulturowe, stereotypy oraz ró¿ne systemy wartoci8. Zreszt¹ zaistnia³e
niedoci¹gniêcia jêzykowe, nieco obni¿aj¹ce wiarygodnoæ jêzykowych eksponentów innoci, w pewnym stopniu powiadczaj¹ s³usznoæ spostrze¿eñ poczynionych we wczeniejszej wypowiedzi autora. Mam tu na myli zacytowany
powy¿ej (przyk³ad 2) wyraz tiubitejka, który zosta³  najprawdopodobniej niewiadomie  nieco zniekszta³cony przez autora: w jêzyku rosyjskim s³owo to,
pochodz¹ce z jêzyka tatarskiego, funkcjonuje jako òþáåòåéêà, st¹d te¿ za prawid³ow¹ formê nale¿y uznaæ tiubietiejkê. Przypuszczalnie b³¹d ów jest wynikiem niedostatecznej znajomoci jêzyka: w tekcie oryginalnym pojawi³a siê
wersja zmodyfikowana fonetycznie (zgodnie z zasad¹ redukcji dwiêków w pozycji nieakcentowanej).
Generalnie w analizowanych dwutekstach mamy do czynienia z paralelnym
przekazem zjawisk z zakresu kultury trzeciej, czemu niew¹tpliwie sprzyja wspomniana strategia egzotyzacji. Nie zapominajmy jednak, ¿e trudno mówiæ o paralelnym stopniu kontaktów kulturowych pomiêdzy kultur¹ trzeci¹ (kulturami trzecimi) a kultur¹ polsk¹ oraz kulturami trzecimi a kultur¹ rosyjsk¹. W g³ównej
mierze taki brak paralelizmu dotyczy obszarów kulturowych, które funkcjonowa³y w tytu³owym Imperium. Fakt kilkudziesiêcioletniej przynale¿noci do
struktur politycznych w systemie ZSRR przyczyni³ siê do bli¿szych kontaktów
etniczno-jêzykowych spo³ecznoci uzbeckiej, kirgiskiej i in. ze spo³ecznoci¹
rosyjsk¹. W efekcie mielimy do czynienia z dominacj¹ jêzyka rosyjskiego na
obszarze geograficznym by³ych republik, z drugiej strony  pewne zjawiska
kulturowe tych by³ych republik zosta³y zarejestrowane w jêzyku rosyjskim. Tote¿ badaj¹c tekst przek³adu Imperium w jêzyku rosyjskim, mo¿emy zauwa¿yæ
zabiegi konkretyzacji pojêæ, a zatem jednostronn¹ egzotyzacjê  wy³¹cznie jako
strategiê przek³adu:
7. Na wsiach sadzili bawe³nê wprost pod oknami domów.
Â êèøëàêàõ ñàæàëè õëîïîê ïðÿìî ïîä îêíàìè äîìîâ. (Imperium)
8. Tutaj [w Turkmenii] herbata to ¿ycie. Stary Turkmen bierze czajnik, nalewa
dwie miseczki  jedn¹ sobie, drug¹ podsuwa ma³emu blondasowi.
Çäåñü [â Òóðêìåíèè] ÷àé  æèçíü. Ñòàðûé òóðêìåí áåðåò ÷àéíèê, íàëèâàåò
äâå ïèàëû  îäíó ñåáå, äðóãóþ ïîäñîâûâàåò ìàëåíüêîìó ñâåòëîâîëîñîìó
ìàëü÷èêó. (Imperium)

8 G. £êcka, Opisujê stany ducha. O Hebanie Afryce i zderzeniu innych kultur. Rozmowa
Gabrieli £êckiej z Ryszardem Kapuciñskim. Polityka 1999, nr 9, s. 4648.
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W systemie leksykalnym jêzyka rosyjskiego, co powiadcza chocia¿by
Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà C.A. Êóçíåöîâà, zarejestrowane s¹ powy¿sze egzotyzmy:
êèøëàê  [òþðê. êèøëàê]. Â Ñðåäíåé Àçèè  íåáîëüøîå ñåëåíèå.
ïèàëà  [ïåðñ. peyale]. Â Ñðåäíåé Àçèè  ñîñóä äëÿ ïèòüÿ â âèäå ðàñøèðÿþùåéñÿ êâåðõó ÷àøêè áåç ðó÷êè, èçãîòîâëåííûé èç ôàðôîðà èëè ôàÿíñà.
W systemie leksykalnym jêzyka polskiego natomiast tego typu egzotyzmy
nie funkcjonuj¹. Leksem kisz³ak, opatrzony podstawow¹ eksplikacj¹ znaczeniow¹ wie w Azji Centralnej, pojawia siê jedynie jako ekwiwalent przek³adowy
jednostki rosyjskiej êèøëàê w Wielkim s³owniku rosyjsko-polskim9.
Kapuciñski, a w lad za nim równie¿ t³umacze, próbuj¹ oswoiæ egzotykê
poprzez stosowanie zabiegów metaforycznych, dziêki którym to, co inne, zostaje
zaprezentowane w sposób obrazowy na zasadzie zestawienia obiektu z innej
przestrzeni kulturowej z obiektem rodzimym, a zatem znanym. Na p³aszczynie
jêzykowej mamy do czynienia ze zjawiskiem nominacji wtórnej. Przyk³ad takich
zastosowañ znajdujemy w poni¿szych fragmentach:
9. Prawdziwych pataraków mo¿na równie¿ pos³uchaæ w Armenii, kiedy pojedzie
siê pod Erewan, do Eczmiadzinu, który jest Watykanem Kocio³a Ormian.
Íàñòîÿùèå ïàòàðàãè ìîæíî óñëûøàòü è â Àðìåíèè, åñëè ïîåõàòü
â Ý÷ìèàäçèí áëèç Åðåâàíà  àðìÿíñêèé Âàòèêàí. (Imperium)

Zastosowanie nazwy w³asnej Watykan w funkcji nominatu wtórnego (fakultatywnego), objaniaj¹cego znaczenie obiektu w Armenii, nast¹pi³o wskutek podobieñstwa funkcji dwóch miejsc  Eczmiadzin, podobnie jak Watykan, jest
siedzib¹ zwierzchnika Kocio³a i jednoczenie wa¿nym orodkiem ¿ycia religijnego.
Oprócz bezporednich jêzykowych mechanizmów wprowadzania innoci
Kapuciñski z pozycji zewnêtrznego obserwatora opisuje innoæ jako wiat odmiennych wartoci, przekonañ, zachowañ i wierzeñ, które same w sobie, bez
jêzykowych eksponentów, stanowi¹ odmiennoæ kulturow¹. Punktem odniesienia do stwierdzenia tej innoci staje siê etnocentryczna postawa podró¿uj¹cego Europejczyka, którego odmienne zwyczaje afrykañskie czêsto szokuj¹ lub
staj¹ siê nawet ród³em nieporozumieñ na tle kulturowym. Jak zauwa¿a sam
autor:

9 Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, red. J. Wawrzyñczyk, PWN, Warszawa 2004, s. 308.
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Kultura afrykañska jest kultur¹ wymiany [...]. Wiele nieporozumieñ powstaje, kiedy
jedna ze stron nie rozumie, ¿e wymianie mog¹ podlegaæ wartoci ró¿nego rzêdu, na
przyk³ad wartoci symboliczne wymieniamy na materialne i vice versa. Je¿eli Afrykañczyk zbli¿a siê do Szkotów, to obsypuje ich przecie¿ ró¿nymi podarkami; obdarza ich swoj¹ osob¹ i uwag¹, udziela im informacji, ostrzegaj¹c przed z³odziejami,
zapewnia im bezpieczeñstwo itd. Jest zrozumia³e, ¿e ów hojny cz³owiek oczekuje
teraz wzajemnoci, rekompensaty, zaspokojenia oczekiwañ. Tymczasem widzi ze
zdumieniem, ¿e Szkoci robi¹ kwane miny, a nawet odwracaj¹ siê ty³em i odchodz¹! (Heban)

Ten fragment reporta¿u, w zasadzie pozbawiony jêzykowych eksponentów
innoci, doskonale opisuje ró¿nice w sposobie zachowania, mentalnoci przedstawicieli ró¿nych obszarów kulturowych. Jednoczenie zaprzecza on przes³ankom (a przynajmniej jednej z nich) innoci kulturowej jako wartoci poznawczej. O ile mo¿na potwierdziæ fakt heterogenicznoci konfrontowanych systemów kultury, o tyle trudno potwierdziæ ich obustronn¹ otwartoæ, co wiêcej
 jest wiadectwem antagonistycznego nastawienia Europejczyka do miejscowej
kultury afrykañskiej. W kontekcie postawionej tezy powstaje wiêc pytanie: czy
faktycznie mo¿na mówiæ o innoci kulturowej jako pewnej wartoci poznawczej, czy mo¿e raczej s³uszniej by³oby przyj¹æ, ¿e mamy do czynienia z obcoci¹, ewokowan¹ niechêci¹ czy wrêcz wrogoci¹? Przytoczony fragment tekstu
stanowi eksplikacjê ró¿nic kulturowych, wskazuje bowiem na przyczyny i jednoczenie jest swoist¹ wskazówk¹ dla czytelnika, potencjalnego turysty, jak
unikn¹æ szoku kulturowego. Zatem mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e innoæ
kulturowa jako wartoæ poznawcza, z punktu widzenia zaprojektowanego przez
autora czytelnika (tzw. zorientowanego czytelnika), jawi siê jako pewne post
factum w stosunku do prezentowanych opisów wydarzeñ, faktów. Zatem tekst
reporta¿u poprzez zastosowane strategie egzotyzacji i jednoczesne rozbudowane
eksplikacje staje siê swoistym medium s³u¿¹cym komunikacji interkulturowej,
oswajaj¹cym innoæ kulturow¹ i dodaj¹cym jej znamion wartoci poznawczej.
Zorientowany odbiorca reporta¿u, siêgaj¹c po tekst, jest nastawiony na kontakt
z fragmentem innej rzeczywistoci kulturowej, pragnie j¹ poznaæ, przygotowaæ
siê na spotkanie z Innym, które, jak s³usznie zauwa¿a sam Kapuciñski, jest
wyzwaniem XXI wieku10.

10

R. Kapuciñski, Ten Inny, s. 64.
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Ðåçþìå
Êóëüòóðíîå èíîå â ðåïîðòàæàõ Ðûøàðäà Êàïóùèíñêîãî
è èõ ïåðåâîäàõ íà ðóññêèé ÿçûê
Êóëüòóðíîå èíîå ýòî íåîòúåìëåìàÿ ÷åðòà æàíðà ðåïîðòàæà. Îíà ñ÷èòàåòñÿ
ïîçíàâàòåëüíîé êàòåãîðèåé, áëàãîäàðÿ ïðèñóòñòâèþ êóëüòóðíî îáóñëîâëåííûõ ýëåìåíòîâ.
Ïîýòîìó òåðìèíó ÷óæîå ïðåäïî÷èòàåòñÿ èíîå. Íåîäíîêðàòíî êóëüòóðíîå èíîå
ñîïðîâîæäàåòñÿ ÿçûêîâûì, áëàãîäàðÿ èñïîëüçóåìûì àâòîðîì ïðÿìûì çàèìñòâîâàíèÿì êàê
â èñõîäíûõ, òàê è ïåðåâîäíûõ òåêñòàõ. Ñóáúåêòàìè âîñïðèíèìàíèÿ è îñîçíàííîãî ïðîöåññà
ñîçäàíèÿ èíîãî ÿâëÿþòñÿ àâòîð ðåïîðòàæà è ïîëó÷àòåëü, æåëàþùèé ïîëó÷èòü èíòåðåñíóþ
èíôîðìàöèþ î êîíêðåòíîì ôðàãìåíòå äåéñòâèòåëüíîñòè êàê îáúåêòå ðåïîðòåðñêîãî
îïèñàíèÿ. Â ñëó÷àå ïåðåâîäà äîïîëíèòåëüíûì ñóáúåêòîì ñòàíîâèòñÿ ïåðåâîä÷èê êàê
ïîëó÷àòåëü èñõîäíîãî òåêñòà è îäíîâðåìåííî àâòîð ïåðåâîäà. Ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå
ê âîñïðèÿòèþ êàòåãîðèè èíîãî â ðåïîðòàæàõ Ðûøàðäà Êàïóùèíñêîãî, à òàêæå ñïîñîá
ïåðåäà÷è èíîãî â èññëåäóåìûõ òåêñòàõ (ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ýêñïëèêàöèé) ïîçâîëÿåò
ïåðåâîä÷èêàì ïðèìåíÿòü ýêçîòèçàöèþ êàê îñîçíàííóþ ñòðàòåãèþ.

Summary
Cultural otherness in Ryszard Kapucinskis reportages and their Russian translations
Cultural otherness is an inherent feature of the literary genre of reportage. It is perceived as
a cognitive value due to the presence of culturally marked elements. Hence, a preferable term is
otherness than strangeness. Frequently, cultural otherness is accompanied by linguistic otherness, thanks to direct borrowings used both in source and translated texts. The subjects of perceiving and consciously creating otherness are the author of the reportage and the target reader
projected by him, expecting to gain interesting information about the part of reality which is the
object of the reporters description. In the process of translation, the translator also becomes an
additional subject as the recipient of the source text and the author of the translation. The positive
approach towards reception of otherness in Kapucinskis reportages as well as the way of presentation of such phenonema in the studied texts (through the use of explication) makes translators
use exotisation as a well-thought-out strategy.
Key words: cultural otherness, reportage, linguistic otherness, exotisation.
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mieræ jest wieloaspektowym fenomenem kulturowym, którego zagadkê na
przestrzeni wielu stuleci próbuj¹ rozwi¹zaæ uczeni ró¿nych specjalnoci nauk
humanistycznych i antropologicznych1. mieræ jako sacrum, zjawisko budz¹ce
jednoczenie zainteresowanie i strach stanowi przedmiot naukowej eksploracji
kulturologów, lingwistów i literaturoznawców. Szczególna rola w ujêciu tego
fenomenu przypada literaturze rosyjskiej, w której tematyka mierci od najdawniejszych czasów by³a sta³ym motywem. Badanie mierci jako jednego z konceptów literackich jest istotne nie tylko z punktu widzenia analizy specyfiki
autorskiego rozumienia wiata, ale równie¿ poznania szerokiej konceptosfery
jêzyka, w której gromadzone jest indywidualne dowiadczenie pisarzy2.
Konceptualna analiza motywu mierci w liryce rosyjskiej pozwala rozszerzyæ ramki tradycyjnego spojrzenia na problem ludzkiej egzystencji o perspektywê, zaproponowan¹ przez twórcê: Àíàëèç ôåíîìåíà ñìåðòè â ðàìêàõ
êîíöåïòà íà îñíîâå ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî
àêòóàëüíûì, ò.ê. äà¸ò âîçìîæíîñòü óâèäåòü âçàèìîñâÿçè è ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó
ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèì êîíöåïòîì ñìåðòè è ñâîåîáðàçíûì àâòîðñêèì
âèäåíèåì äàííîãî ôåíîìåíà3.
1 I. Popadeykina, Koncept mieræ w prozie Olgi Tokarczuk i Dmitrija Lipskierowa, Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2012, nr 1 (2), s. 87. Por. Í.Â. Äååâà, Ìîäóñû áûòèÿ
÷åëîâåêà: æèçíü (ïîïûòêà èíòåðïðåòàöèè êîíöåïòà), [w:] Êîíöåïò. Îáðàç. Ïîíÿòèå.
Ñèìâîë. Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ, ïîä ðåä. Å.À. Ïèìåíîâà, Ì.Â. Ïèìåíîâîé, Èçä. ÈÏÊ
Ãðàôèêà, Êåìåðîâî 2004, s. 141.
2 Å.Â. Äçþáà, Êîíöåïòû æèçíü è ñìåðòü â ïîýçèè Ì. È. Öâåòàåâîé, Ïîëèòè÷åñêàÿ
ëèíãâèñòèêà 2015, nr 15, s. 181.
3 Ñ.È. Äåðáåí¸âà, Êîíöåïò ñìåðòü â ëèðèêå Ã. Áåííà: êîãíèòèâíî-àâòîðñêèé ïîõîä, Èçâåñòèÿ ñàìàðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàyê 2010, t. 12, nr 5,
s. 178.
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Celem podjêtego badania jest przedstawienie semantycznej struktury konceptu mieræ i sposobów jej jêzykowej reprezentacji w poezji Nadie¿dy £ochwickiej, przedstawicielki pierwszej fali emigracji rosyjskiej, znanej pod literackim pseudonimem jako Teffi. W charakterze materia³u badawczego wykorzystano konteksty zawieraj¹ce bezporednie nominacje konceptu mieræ, jego
derywaty, bliskie znaczeniowo s³owa oraz antonimy wystêpuj¹ce w liryce emigracyjnej Teffi.
Wspó³czesna lingwistyka nie dopracowa³a siê jednoznacznej definicji konceptu. Punktem wyjcia do rozwa¿añ sta³o siê okrelenie zaproponowane przez
W³adimira Karasika: êîíöåïò  ìíîãîìåðíîå ñìûñëîâîå îáðàçîâàíèå,
â êîòîðîì âûäåëÿþòñÿ öåííîñòíàÿ, îáðàçíàÿ è ïîíÿòèéíàÿ ñòîðîíû4. Na
potrzeby niniejszego artyku³u koncept bêdziemy rozumieæ, za Irin¹ Popadeykin¹,
z jednej strony jako jednostki mentalne indywidualno-autorskiego obrazu wiata,
werbalizowane w utworach literackich i reprezentuj¹ce wiedzê potoczn¹, z drugiej
 jako indywidualne, autorskie rozumienie istoty przedmiotów i zjawisk5.
O wyborze materia³u badawczego zdecydowa³ przede wszystkim fakt, i¿
twórczoæ poetycka Teffi nie by³a dotychczas przedmiotem pog³êbionej analizy
literaturoznawczej. Rosyjska emigrantka zyska³a uznanie wród czytelników,
krytyków i badaczy przede wszystkim jako autorka prozy. Sfera twórczoci poetyckiej pozostaje poza polem tej uwagi, a przecie¿ Teffi debiutowa³a jako poetka i poezja niezmiennie zajmowa³a wa¿ne miejsce w jej dorobku twórczym.
Pojedyncze wiersze opublikowane na ³amach gazet Ðóññêîå ñëîâî
i Áèðæåâûå âåäîìîñòè w latach 19051907 mia³y satyryczny charakter6.
Powstawa³y pod wp³ywem wydarzeñ rewolucyjnych, których wiadkiem by³a
autorka i odzwierciedla³y jej krytyczny stosunek do ówczesnych wydarzeñ.
Pierwszy tomik wierszy Ñåìü îãíåé (Siedem ogni) zosta³ wydany w 1910 r., gdy
Teffi by³a ju¿ uznan¹ felietonistk¹7. Jednak na tle ogromnego sukcesu jej prozy
pozosta³ niemal niezauwa¿alny przez krytyków, a czytelnicy na pró¿no szukali
w nich elementów satyry i humoru.
4

2004.

Â.È. Êàðàñèê, ßçûêîâîé êðóã: Ëè÷íîñòü, êîíöåïòû, äèñêóðñ, Èçä. Ãíîçèñ, Ìîñêâà

5 I. Popadeykina, op. cit., s. 88. Por. Å.Â. Äçþáà, op. cit., s. 6; Å.Þ. Ïîíîìàðåâà,
Êîíöåïòóàëüíàÿ îïïîçèöèÿ æèçíü-ñìåðòü â ïîýòè÷åñêîì äèñêóðñå (íà ìàòåðèàëå ïîýçèè
Ä. Òîìàñà è Â. Áðþñîâà), Äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, Òþìåíü 2008, s. 7; Ë.À. Ïåòðîâà, Õóäîæåñòâåííûé êîíöåïò
â ñîâðåìåííîé ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè, [online] <www.nbuv.gov.ua/portal/natural> (dostêp:
23.06.2015).
6 Pierwszy wiersz Ìíå ñíèëñÿ ñîí, áåçóìíûé è ïðåêðàñíûé... ukaza³ siê 2 wrzenia 1901 r.
w czasopimie Ñåâåð.
7 Òýôôè, Ñåìü îãíåé. Ñòèõè, Èçä. Øèïîâíèê, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1910.
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Najwa¿niejszy etap twórczoci poetyckiej Nadie¿dy Teffi by³ zwi¹zany
z dowiadczeniem emigracyjnym. Poetka nie mog³a uskar¿aæ siê na typow¹ dla
pisarzy emigracyjnych bol¹czkê  îgraniczone mo¿liwoci publikacji, bardzo
szybko bowiem osi¹gnê³a popularnoæ porównywaln¹ z t¹ w Rosji. W latach
19201940 nale¿a³a do najbardziej uznanych pisarek w rodowisku emigracyjnym. By³a ulubienic¹ w najwa¿niejszych centrach rosyjskiej emigracji: Pary¿u,
Berlinie, Warszawie, Szanghaju, Harbinie8.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Teffi spêdzi³a poza Rosj¹ ponad trzydzieci lat,
dowiadczaj¹c wszystkich niedostatków emigracyjnej egzystencji, z takimi jej
nieod³¹cznymi atrybutami jak têsknota za ojczyzn¹, poczucie wyobcowania, osamotnienie czy borykanie siê z trudnociami materialnymi. Jak zauwa¿a Lidia
Spirydonowa, rosyjscy twórcy poszukiwali ró¿nych dróg wyjcia z emigracyjnego chaosu, z których zasadniczych by³o piêæ: religia, nauka, sztuka, mi³oæ
i mieræ9. Teffi przesz³a wszystkie etapy tych dróg, odwo³uj¹c siê przy tym do
ró¿norodnych rodków artystycznego wyrazu: od radosnego humoru zabarwionego nutami smutnej refleksji przez satyrê socjaln¹ a¿ po pesymistyczn¹ percepcjê rzeczywistoci, w której nie by³o ju¿ miejsca na miech, a zamiast niego
rozlega³o siê bolesne westchnienie: Áåðè ìåíÿ â òâîþ ñìåðòü  îíà ëó÷øå
æèçíè10.
Emigracja dla Teffi to przede wszystkim czas rozterek egzystencjalnych
uwarunkowanych stanem swoistego zawieszenia pomiêdzy krajem a obczyzn¹.
Poetka realnie dowiadcza³a owej pustki pomiêdzy ¿yciem a mierci¹ czy te¿
wrêcz egzystowania w martwej pró¿ni, za jej twórczoæ dokumentowa³a ten
stan. Ïðèåçæàþò íàøè áåæåíöû, èçìîæäåííûå, ïî÷åðíåâøèå îò ãîëîäà
è ñòðàõà, îòúåäàþòñÿ, óñïîêàèâàþòñÿ, îñìàòðèâàþòñÿ, êàê áû íàëàäèòü
íîâóþ æèçíü, è âäðóã ãàñíóò. Òóñêíåþò ãäàçà, îïóñêàþòñÿ âÿëûå ðóêè
è âÿíåò äóøà  äóøà, îáðàùåííàÿ íà âîñòîê. Íè âî ÷òî íå âåðèì, íè÷åãî íå
æäåì, íè÷åãî íå õîòèì. Óìåðëè. Áîÿëèñü ñìåðòè áîëüøåâèñòñêîé  è óìåðëè
ñìåðòüþ çäåñü. Âîò ìû  ñìåðòüþ ñìåðòü ïîïðàâøèå. Äóìàåì òîëüêî î òîì,
÷òî òåïåðü òàì. Èíòåðåñóåìñÿ òîëüêî òåì, ÷òî ïðèõîäèò îòòóäà11  pisa³a
w jednej z paryskich miniatur Íîñòàëüãèÿ (Nostalgia, 1920).
8

Utwory Teffi by³y publikowane w periodykach emigracyjnych: Âîçðîæäåíèå, Ãðÿäóùàÿ
Ðîññèÿ, Çâåíî, Îáùåå äåëî, Ïåðåçâîíû, Ïîñëåäíèå íîâîñòè, Ðóëü, Ðóññêèå
çàïèñêè, Ñåãîäíÿ, Ñîâðåìåííûå çàïèñêè, Æàð-ïòèöà.
9 Ë.À. Ñïèðèäîíîâà (Åâñòèãíååâà), Ðóññêàÿ ñàòèðè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà íà÷àëà ÕÕ âåêà,
Èçä. Íàñëåäèå, Mîñêâà 1977, s. 156-170.
10 Í.À. Òýôôè, Çåìíàÿ ðàäóãà, Èçä. èì. ×åõîâà, Íüþ-Éîðê 1952, s. 268.
11 Òýôôè, Íîñòàëüãèÿ, [w:] Òýôôè, ñîñò., âñòóï. ñò. Ë.Ñ. Êàëþæíàÿ, Èçäàòåëüñêèé äîì
Çâîííèöà-ÌÃ, Ìîñêâà 2010, s. 162.
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Przygnêbienie, têsknota oraz brak perspektyw powrotu do kraju potêgowa³y
nostalgiczn¹ tonacjê, któr¹ coraz wyraniej by³o s³ychaæ w jej utworach w³¹czonych do zbiorów poetyckich wydanych w 1923 r. w Berlinie: Øàìðàì. Ïåñíè
Âîñòîêà (Shamram. Pieni Wschodu) i Passiflora 12. Óáèåííàÿ Ðóñü
(Umiercona Ru)  tak w wierszu Ïåðåä êàðòîé Ðîññèè (Przed map¹ Rosji)
Teffi nazwa³a opuszczon¹ ojczyznê. Odwo³ywa³a siê do symbolicznego losu
kobiety-Rosji (óìåðøåé, êàê íèùåíêà íà ñîëîìå). Kochaj¹cym j¹ pozostawa³o jedynie patrzeæ na ni¹ jak na ikonê i modliæ siê o spokój jej duszy:
Â ÷óæîé ñòðàíå, â ÷óæîì ñòàðîì äîìå
Íà ñòåíå ïîâåøåí åå ïîðòðåò,
Åå óìåðøåé, êàê íèùåíêà, íà ñîëîìå,
Â ìóêàõ, êîòîðûì èìåíè íåò.
Íî çäåñü íà ïîðòðåòå îíà âñÿ, êàê ïðåæäå,
Îíà áîãàòà, îíà ìîëîäà,
Îíà â ñâîåé ïûøíîé çåëåíîé îäåæäå,
Â êàêîé ðèñîâàëè åå âñåãäà.
Íà ëèê òâîé ñìîòðþ ÿ, êàê íà èêîíó...
Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ òâîå, óáèåííàÿ Ðóñü!
Îäåæäó òâîþ ðóêîé òèõî òðîíó
È ýòîé ðóêîþ ïåðåêðåùóñü13.
[19??]

Motyw mierci w wierszach emigracyjnych Teffi niejednokrotnie stanowi
intertekstualne nawi¹zanie do tematyki biblijnej w literaturze religijnej, filozoficznej i literackiej14 . Tak¹ funkcjê spe³nia np. wielosemantyczna postaæ Racheli, ¿ony patriarchy Jakuba, matki dwóch pokoleñ Izraela.
Èäó ïî áåçâîäíîé ïóñòûíå
Èùó òâîé ñèÿþùèé êðàé.
Òû â ðóáèùå íèùåé ðàáûíè
Ìîé öàðñòâåííûé ïóðïóð óçíàé!
12

Ponadto wiele jej wierszy opublikowano w tomach zbiorowych (Ðîäíàÿ çåìëÿ, Ðóññêèé
ñáîðíèê, Êîëîñ), a tak¿e w antologiach (ßêîðü, Íà Çàïàäå, Àíòîëîãèÿ ñàòèðû è þìîðà).
13 Òýôôè, Ïåðåä êàðòîé Ðîñèè, [w:] Ìû æèëè òîãäà íà ïëàíåòå äðóãîé...: Àíòîëîãèÿ
ïîýçèè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. 19201990: Â 4 êí., êí. 1, Èçä. Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé, Ìîñêâà 1995, s. 68.
14 Szczegó³ow¹ analizê obrazu Racheli w wierszu Teffi Èäó ïî áåçâîäíîé ïóñòûíå... przeprowadzi³a Julia Kudriaszowa  zob. Þ.È. Êóäðÿøîâà, Ðàõèëü  áëàæåííàÿ ñìåðòü â ñòèõîòâîðåíèè
Òýôôè Èäó ïî áåçâîäíîé ïóñòûíå, Âåñòíèê Óäìóðòñêîãî óíèâåðñèòåòà. Èñòîðèÿ è ôèëîëîãèÿ 2010, t. 4: Ïîýòèêà ðóññêîé ëèðèêè ÕÕ âåêà, s. 7783.
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ß áëèçêî îò ðàäîñòíîé öåëè...
Êàê ÿñåí ìîé òèõèé çàêàò!
Çâåíÿò ïîëåâûå ñâèðåëè,
Çâåíÿò êîëîêîëü÷èêè ñòàä...
Òû ãîíèøü îâåö ê âîäîïîþ 
Êàê ÿñåí òâîé òèõèé çàêàò!
Êàê ñëàäêî ïîä ëåãêîé ñòîïîþ
Öâåòû ïîëåâûå øóðøàò!
Òû âñòàíåøü ê ñòåíå âîäîåìà,
Ìîèì îæèäàíüÿì áëèçêà,
Ìîåþ äóøîþ âëåêîìà
Â äàëåêèå ñìîòðèøü âåêà...
Çàìó÷åíà çíîåì è ïûëüþ,
Òîñêîþ áåçâîäíûõ ñòåïåé,
Òàê âñòðå÷óñü ÿ ñ òèõîé Ðàõèëüþ
Áëàæåííîþ ñìåðòèþ ìîåé...15

Teffi wpisuje siê w tradycje poezji srebrnego wieku, bêd¹cej odzwierciedleniem idei jednoci mi³oci i mierci, chrzecijañskiej koncepcji poszukiwania
Boga oraz zbawiennej mierci (áëàæåííàÿ ñìåðòü) jako fina³u ziemskiego
¿ycia16: Ñåìàíòèêà îáðàçà Ðàõèëè â êîíòåêñòå âñåé êíèãè ñòèõîâ íå
îãðàíè÷èâàåòñÿ áîëüíîé äëÿ ýìèãðàíòîâ òåìîé Ðîññèè. Ðåëèãèîçíûé
ïîäòåêñò äàííîãî ñòèõîòâîðåíèÿ è ñáîðíèêà â öåëîì âûäâèãàþò íà ïåðâûé
ïëàí èíîé ìîòèâ  Ðàõèëè êàê áëàæåííîé ñìåðòè; ýìèãðàíòñêàÿ «áåçäîìíîñòü» è ãîðå÷ü ñòàíîâèòñÿ ÷åñòíûì ïðîÿâëåíèåì áîëåå ãëóáîêîé, ìåòàôèçè÷åñêîé, ïðîáëåìàòèêè17.
W procesie analizy wyeksplorowanego materia³u odwo³alimy siê do metodologii zaproponowanej przez Iosifa Sternina, która z sukcesem stosowana jest
w badaniach literaturoznawczych18. Rosyjski jêzykoznawca rozpatruje strukturê
15 Í. Òýôôè, Èäó ïî áåçâîäíîé ïóñòûíå..., [w:] idem, Passiflora. Àëìàçíàÿ ïûëü.
Ðàññêàçû, ñîñò. Å. Òðóáèëîâà, Èçä. Ýêñìî, Ìîñêâà 2010, s. 68.
16 Jak odnotowa³a J. Kudriaszowa, ró¿norodne ujêcia zwi¹zków Racheli z kategoriami Erosa
i Tanatosa mo¿emy odnaleæ w wielu tekstach poetyckich przedstawicieli pocz¹tku XX wieku
 Iwana Bunina (Ãðîáíèöà Ðàõèëè, 1907), W³adys³awa Chodasiewicza (Ñëåçû Ðàõèëè, 1916),
Anny Achmatowej (Ðàõèëü, 1921), Siergieja So³owjowa (Èàêîâ, 1924).
17 Þ.È. Êóäðÿøîâà, Ðàõèëü  áëàæåííàÿ ñìåðòü â ñòèõîòâîðåíèè Òýôôè Èäó ïî
áåçâîäíîé ïóñòûíå, Âåñòíèê Óäìóðòñêîãî óíèâåðñèòåòà. Èñòîðèÿ è ôèëîëîãèÿ 2010, t. 4:
Ïîýòèêà ðóññêîé ëèðèêè ÕÕ âåêà, s. 78.
18 Metody badania, zaproponowane przez Iosifa Sternina, wykorzysta³y m.in. Jelena Dziuba,
analizuj¹ca mieræ jako fenomen jêzykowy w poezji Mariny Cwietajewej oraz Irina Popadeykina,
omawiaj¹ca koncept mierci w prozie wspó³czesnych pisarzy polskich i rosyjskich: Olgi Tokarczuk
i Dmitrija Lipskierowa  zob. Å.Â. Äçþáà, op. cit., s. 72; I. Popadeykina, op. cit., s. 87104.

230

Iwona Anna NDiaye

konceptu z perspektywy pola, które posiada j¹dro i peryferie19. Zastosowanie
takiego podejcia w przypadku twórczoci poetyckiej Teffi pozwoli³o wyró¿niæ
w strukturze konceptu mieræ zarówno sensy i wyobra¿enia obiektywne, jak
i indywidualno-autorskie.
Za obiektywne bêdziemy uznawaæ takie znaczenia dowolnego pojêcia, które
zosta³y zdefiniowane w s³ownikach jêzyka rosyjskiego i odzwierciedlaj¹ tê sferê
wyobra¿eñ o wiecie, która jest wspólna dla wszystkich ludzi. W s³owniku jêzyka rosyjskiego mo¿emy odnaleæ nastêpuj¹ce definicje mierci: 1) Ïðåêðàùåíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà, 2) ïåðåí. Êîíåö, ïîëíîå ïðåêðàùåíèå
êàêîé-í. äåÿòåëüíîñòè20. Zasadniczo taki opis obiektywnych sensów i wyobra¿eñ konceptu mieræ znajdziemy równie¿ w poezji Teffi. Podstawowym
rodkiem werbalizacji semantycznego pola mieræ jako koniec ¿ycia s¹ leksemy o charakterze mortalnym: ñìåðòü, óìåðåòü  óìèðàòü, óáèòü  óáèâàòü,
çàìåðåòü  çàìèðàòü, ñòðàäàòü, ñãîðåòü  ñãîðàòü, ïîãðåáàëüíûé,
ìåðòâûé itp. Poetka odwo³uje siê równie¿ do leksemów witalnych u¿ytych
z zaprzeczeniem: íåæèâîé, ëèøåí æèçíè (íèêîãà íå æèâøèõ ñíîâ) itp.
W ramach danego pola semantycznego mieræ jest postrzegana jako nieuchronna
i nieodwracalna. W tym znaczeniu póna poezja Nadie¿dy Teffi ma charakter
po¿egnania z bliskimi w obliczu nadchodz¹cej mierci.
W wierszach Teffii mo¿na wyró¿niæ dwa rodzaje mierci  naturaln¹ i nienaturaln¹. mieræ nienaturalna nastêpuje w wyniku spalenia na stosie
(Àëåêñàíäðèò, Ìîíàõèíÿ, Ýðóàíä). Jednym z g³ównych znaczeñ mierci jako
ustania procesów ¿yciowych w poetyce Teffi jest idea wybawienia od cierpienia i bólu. W tym kontekcie bohaterka liryczna wyra¿a pragnienie mierci
(Î, åñëè á, åñëè á ÿ ìîãëà, /Ñãîðàÿ óìåðåòü!/ Îãíèñòûì âèõðåì âçâåéñÿ,
ìãëà!/ Ãîðåòü õî÷ó! Ãîðåòü!; ×åðåç ïëàìÿ îãíåé î÷èùàþùèõ,/ Îòðèíóâ
íàäåæäó è ñòðàõ,/ Èäó ÿ ê áëàæåíñòâó ñãîðàþùèõ/ Â áåçîãíåííûõ ÷åðíûõ
êîñòðàõ, Áëàæåííîþ ñìåðòüþ ìîåé).
Konceptualizacja mierci jako koñca ¿ycia jest wykorzystywana przez Teffi
nie tylko w znaczeniu dos³ownym, ale i przenonym. Dotyczy ona uczuæ istot
¿ywych, a tak¿e przedmiotów i wiata przyrody (ß ñîëíöåì ðîæäåíà è â
ñîëíöå óìèðàþ..., ß âåòåð ïîçâàëà. Äûõàíüåì ñìåðòè äóÿ, Ïóñòü âåñü
ìèð ïîãèáíåò ëþòîé ñìåðòüþ,/ Òîëüêî á òû áûë Ãîñïîäîì õðàíèìûé!/ Åñëè
19 È.À. Ñòåðíèí, Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû êîíöåïòà, [w:] Ìåòîäè÷åñêèå
ïðîáëåìû êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, ïîä. ðåä. È.À. Ñòåðíèíà, Èçä. Âîðîíåæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Âîðîíåæ 2001, s. 6163.
20 Ñ.È. Îæåãîâ, Í.Þ. Øâåäîâà, Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, Èçä. Àçáóêîâíèê,
Ìîñêâà 1999, s. 735.
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êòî, ñòðàäàÿ óìèðàåò / Íå ðàâíî ëü îí áëèçîê íàì è äîðîã!; Íåäâèæíà
ýòà íî÷ü. Êàê ôàêåë ïîãðåáàëüíûé/ Êðîâàâàÿ ëóíà ïûëàåò â íåáåñàõ...):
Äàé ìíå ðàäîñòü íåæíîãî ïðèâåòà,
Ìíå íà êóäðè ñâîé âåíîê íàäåíü!
 Â äåíü ðàñöâåòà ðàäîñòíîãî ëåòà
Ðàñïóñêàëàñü áåëàÿ ñèðåíü.
Ëàñê òâîèõ õî÷ó ÿ áåç âîçâðàòà!
Çíîéíî äîëãèõ â äîëãîçíîéíûé äåíü!..
 Â ÷àñ çàêàòà ÿäîì àðîìàòà
Îïüÿíÿëà áåëàÿ ñèðåíü.
Äåíü óãàñíåò, è óéäó ÿ ñíîâà
Â òåíè íî÷è, ïðèçðà÷íàÿ òåíü...
-Â ñíàõ áûëîãî íåáà çîëîòîãî
-Óìèðàëà áåëàÿ ñèðåíü21.

Znaczenia indywidualne nie s¹ zapisane w s³ownikach, natomiast pojawiaj¹
siê w utworach literackich: Znaczenia konotacyjne [...] okrelane indywidualnymi, niezale¿nie od tego, czy s¹ obecne w konceptosferze innych u¿ytkowników jêzyka w rezultacie wspólnego dowiadczenia spo³ecznego, historycznego
i kulturowego. Znaczenie indywidualno-autorskie reprezentuj¹ peryferie i zawieraj¹ przestrzenno-czasowe, percepcyjne i aksjologiczne charakterystyki konceptu mieræ22.
Indywidualno-autorskie sensy i wyobra¿enia konceptu mieræ w poezji Teffi
obejmuj¹ charakterystyki przestrzenno-czasowe oraz sensy percepcyjne. mieræ
z jednej strony jest zjawiskiej nieuniknionym, z drugiej  nie mo¿emy tego aktu
przewidzieæ ani okreliæ w czasie. Znajduje to ró¿norodne egzemplifikacje
w twórczoci rosyjskiej emigrantki. Poetka przedstawia koncept w trzech aspektach czasowych: jako d³ugotrwa³y proces, nag³e zdarzenie i wiecznoæ, w której
mieræ funkcjonuje poza uk³adem czasowym. W pierwszym z tych aspektów
koncept mierci realizowany jest poprzez wykorzystanie ró¿norodnych rodków
jêzykowych, naczêciej czasowników mortalnych w trybie niedokonanym, co
ma na celu podkrelenie d³ugotrwa³oci tego procesu (ÿ óìèðàþ, È ìîë÷à
ïîøåë óìèðàòü, Òîò ìîë÷à èäåò óìèðàòü, Óìèðàòü áåç êîíöà). Z kolei
zastosowanie czasowników (trybu dokonanego i niedokonanego) z tematycznej
21 Í.À. Òýôôè, Ïåñíÿ î áåëîé ñèðåíè, [w:] idem, Þìîðèñòè÷åñêèå ðàññêàçû, Èçä.
Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà 1990, s. 68.
22 I. Popadeykina, op. cit., s. 89. Por. Å.Â. Äçþáà, op. cit., s. 72.
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grupy czasowników ruchu o znaczeniu przybli¿ania siê wskazuje na poszczególne etapy tego zjawiska (È ìîë÷à ïîøåë óìèðàòü, ñìåðòü íå íåñòóïèëà,
ñìåðòü ïðèøëà, Â÷åðà ñîæãëè ìîþ ñåñòðó, Çà ÷òî ÿ óìåðëà,
ß óìåðëà äàâíî, ß óìåðëà âåñíîþ).
Sensy percepcyjne, obejmuj¹ce wzrokowe, dwiêkowe, motoryczne i dotykowe charakterystyki konceptu mieræ, reprezentowane s¹ w poezji Tefii doæ
skromnie. Odnotowalimy tylko dwa przyk³ady, w których mieræ kojarzy siê
z ch³odem (ìåðòâûé ïîêîé, ëþòàÿ ñìåðòü). Natomiast warto podkreliæ, ¿e
w procesie kreowania w³asnego idiolektu artystycznego Teffi chêtnie anga¿uje
leksykê kolorystyczn¹. Jej wiersze stanowi¹ z³o¿ony system wzajemnych relacji
rytmiczno-malarskich, a symbolika koloru jest jednym ze sposobów wyrazu w³asnej percepcji wiata. Manifestacja indywidualizmu poetyckiego nastêpuje
przede wszystkim poprzez dobór odpowiedniej palety barw. Tak¹ tendencjê mo¿emy zaobserwowaæ ju¿ w jej pierwszym tomiku Ñåìü îãíåé z 1910 r.,
w którym dominowa³ kolor czerwony. Pozostaj¹c wiern¹ kanonom modernizmu,
poetka utrwala³a symbolikê koloru czerwonego, ¿ó³tego oraz niebieskiego. Jednak z chwil¹ rewolucji kolor czerwony zosta³ pozbawiony, zdaniem emigrantki,
swojego sensu ezoterycznego, przekszta³caj¹c siê w realny obraz krwi przelanej
przez bolszewików. Purpurowe sztandary i flagi przypominaj¹ ju¿ nie o Wolnoci, ale o tysi¹cach ludzi uciekaj¹cych jak najdalej od g³odu i przemocy: Îò
êðèêîâ è êðîâè âåñü äóøåâíûé ïèãìåíò èõ îáåñöâå÷èâàåòñÿ, ãàñíåò ýíåðãèÿ
è òåðÿþòñÿ âîçìîæíîñòè. Óâèäåííàÿ óòðîì ñòðóéêà êðîâè ó âîðîò
êîìèññàðèàòà, ìåäëåííî ïîëçóùàÿ ñòðóéêà ïîïåðåê òðîòóàðà ïåðåðåçûâàåò
äîðîãó æèçíè íàâñåãäà. Ïåðåøàãíóòü ÷åðåç íåå íåëüçÿ. Èäòè äàëüøå
íåëüçÿ. Ìîæíî ïîâåðíóòüñÿ è áåæàòü. È îíè áåãóò. Ýòîé ñòðóéêîé êðîâè
îíè îòðåçàíû íàâñåãäà, è âîçâðàòà èì íå áóäåò  jak pisa³a w pamiêtnym
eseju z 1919 r.23
Emigracyjna rzeczywistoæ wypar³a z obrazowoci poezji Teffi jasn¹ i jaskraw¹ tonacjê. W tomiku Passiflora dominowa³ kolor bia³y, czarny i srebrzysty
(÷åðíûé ãîðáóí, êàðëèê, êîòîðûé ïîãàñèë ñîëíöå, áåëûé ëåáåäü,
ïëà÷óùèé çà ñåâåðíûìè îçåðàìè, ñåðåáðèñòûé êoðàáëü ñìåðòè itp.), za
purpura sta³a siê symbolem mierci:
Îí íî÷üþ ïðèïëûâåò íà ÷¸ðíûõ ïàðóñàõ
Ñåðåáðÿíûé êîðàáëü ñ ïóðïóðíîþ êàéìîþ!
23 Í.À. Òýôôè, Íà ñêàëå Ãåðãåñèíñêîé, Ðàññêàçû, cîñò. Å. Òðóáèëîâà, Èçä. Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ, Ìîñêâà 1990, [online] <http://ocr.krossw.ru/html/teffi/teffi-na_skale-ls_1.htm> (dostêp:
6.07.2015). Pierwsza publikcja  zob. Ãðÿäóùèé äåíü 1919, nr 1, s. 34.
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Íî ëþäè íå ïîéìóò, ÷òî îí ïðèïëûë çà ìíîþ
È ñêàæóò  Âîò ëóíà èãðàåò íà âîëíàõ...
Êàê ÷¸ðíûé ñåðàôèì òðè ïàðíûå êðûëà,
Îí âñêèíåò ïàðóñà íàä çâåçäíîé òèøèíîþ!
Íî ëþäè íå ïîéìóò, ÷òî îí óïëûë ñî ìíîþ
È ñêàæóò  Âîò îíà ñåãîäíÿ óìåðëà24.

£aciñska nazwa roliny zwanej mêczennic¹ (³ac. passio  cierpienie i flos
 kwiat; ros. Ñòðàñòîöâåò)25, wyniesiona do rangi tytu³u ca³ego zbioru poetyckiego, symbolizowa³a cierpienia Chrystusa i bezporednio odwo³ywa³a siê
do zasadniczego tematu mierci w ró¿norodnych jej kontekstach: s³awienia pamiêci o mêczeñskiej mierci Chrystusa (Passiflora); op³akiwania przez Ru poleg³ych synów (Ðóñü), niezrozumia³ego dla bohaterki lirycznej spotkania ze
mierci¹ (ß ñåðäöåì êðîòêàÿ áûëà...) czy te¿ pragnienia mierci jako uwolnienia od cierpienia (Chateau de mie, ìåäîâûé çàìîê...).
Zaprezentowany materia³ udowadnia, ¿e tematyka mortalna zajmuje znacz¹ce miejsce w poezji emigracyjnej Teffi. Analiza piêædziesiêciu utworów, wyodrêbnionych pod k¹tem konceptu mieræ, pozwala stwierdziæ, ¿e poetka mówi
o mierci wprost, podkrelaj¹c wiadomoæ jej nieuchronnoci, np. w utworach:
Àëåêñàíäðèò (Â ñîëíöå ìû âìåñòå óìðåì), lub te¿ nawi¹zuje do niej porednio poprzez kontekst sytuacyjny, jak w wierszach Ðåêâèåì ëþáâè
(Çàáâåíüå òÿæåëîé ïëèòîé/ Ëåæèò íà ìîãèëå åå...) i Ãàñíåò ìîÿ
ëàìïàäà... (Ãàñíåò ìîÿ ëàìïàäà.../ Òåíè êðóãîì ñëèëèñü.../ Òèøå!.. Ìíå
ñëåç íå íàäî./ Òû çà ìåíÿ ìîëèñü!).
Struktura owego konceptu zawiera zarówno obiektywne, jak i indywidualno-autorskie sensy i wyobra¿enia. J¹dro konceptu reprezentuje mieræ w kategoriach fizycznych jako koniec ¿ycia i ustanie procesów ¿yciowych. W ramach
pola semantycznego mieræ jako koniec ¿ycia poetka rozumie j¹ jako zjawisko
nieuchronne i nieodwracalne. Ból i cierpienie stanowi¹, zdaniem Teffi, nieod24 Òýôôè, Îí íî÷üþ ïðèïëûâåò íà ÷¸ðíûõ ïàðóñàõ, [w:] Òýôôè, Ñåìü îãíåé, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1910, s. 68.
25 Mêczennica by³a u¿ywana przez Indian w Ameryce Pó³nocnej i Ameryce rodkowej do leczenia bezsennoci, histerii i epilepsji, równie¿ jako rodek przeciwbólowy. Stwierdzono, ¿e jej
kwiaty zawieraj¹ substancje, które maj¹ dzia³anie uspokajaj¹ce i s¹ halucynogenne. Nazwê tê nadali rolinie w pocz¹tkach XVIII wieku misjonarze w Ameryce Po³udniowej. Ich zdaniem rolina
symbolizowa³a ukrzy¿owanie Chrystusa: 5 pylników  piêæ ran Chrystusa, trójdzielne znamiê s³upka  trzy gwodzie, którymi przybito go do krzy¿a, szyja s³upka  ramiê krzy¿a, 5 p³atków
i 5 dzia³ek kielicha  10 aposto³ów (bez Judasza i Piotra), za postrzêpiony przykoronek  koronê
cierniow¹  zob. D. Longan, Pielêgnowanie rolin pokojowych, prze³. H. Gutowska, H. Szwedler,
Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lene, Warszawa 1997.

234

Iwona Anna NDiaye

³¹czne elementy ¿ycia ziemskiego. W zwi¹zku z tym mieræ mo¿emy traktowaæ
jako swoiste wybawienie od cierpienia i bólu. Peryferia konceptu tworz¹ indywidualno-autorskie sensy, zawieraj¹ce obszerne charakterystyki przestrzenno-czasowe i percepcyjne.
S³owa Passionis beatitudini sacrum z tomiku Passiflora, wykorzystane
przez nas w charakterze epigrafu, mo¿emy umownie traktowaæ jako credo twórcze Nadzie¿dy Teffi. Rosyjska emigrantka odwo³ywa³a siê do chrzecijañskiej
postawy, pe³nej pokory i cierpienia, prowadz¹cej do osi¹gniêcia ¿ycia wiecznego: Â îñíîâó ïîýòè÷åñêîé ñèñòåìû Passiflora ïîëîæåíî õðèñòèàíñêîå
äâîåìèðèå: çåìíàÿ æèçíü â ñâåòå ñìåðòè è âå÷íàÿ æèçíü. Çåìíàÿ æèçíü
â ñîîòâåòñòâèè ñ õðèñòèàíñêèì ó÷åíèåì îïðåäåëÿåòñÿ êàê èñïûòàíèå,
êîòîðîå ñëåäóåò êðîòêî ïðèíÿòü, íî â ðÿäå ñòèõîòâîðåíèé âîçíèêàþò
ýêçèñòåíöèàëüíûå ìîòèâû àáñóðäíîñòè/ èððàöèîíàëüíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ
(Áëàãîñëîâåíèå Áîæüåé äåñíèöû), íåñâîáîäû ÷åëîâåêà (ß íåçäåøíÿÿ,
ÿ èçäàëåêà, ß ñåðäöåì êðîòêàÿ áûëà, Âîò çàâåëà ÿ ïåñåíêó) è òâîð÷åñòâà
(Ïåëà-ïåëà áåëàÿ ïòèöà)26.
Bibliografia
Longan D., Pielêgnowanie rolin pokojowych, prze³. Gutowska H., Szwedler H., Pañstwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Lene, Warszawa 1997.
Poetycka Atlantyda. Antologia liryki kobiecej pierwszej fali rosyjskiej emigracji, wstêp i oprac.
I.A. NDiaye, Wyd. UWM, Olsztyn 2006.
Popadeykina I., Koncept mierci w prozie Olgi Tokarczuk i Dmitrija Lipskierowa, Rocznik
Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2012, nr 1 (2), s. 87104.
Äååâà Í.Â., Ìîäóñû áûòèÿ ÷åëîâåêà: æèçíü (ïîïûòêà èíòåðïðåòàöèè êîíöåïòà,
[w:] Êîíöåïò. Îáðàç. Ïîíÿòèå. Ñèìâîë. Êîëëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ, ïîä ðåä.
Å.À. Ïèìåíîâà, Ì.Â. Ïèìåíîâîé, Èçä. ÈÏÊ Ãðàôèêà, Êåìåðîâî 2004, s. 141157.
Äåðáåí¸âà Ñ.È., Êîíöåïò ñìåðòü â ëèðèêå Ã. Áåííà: êîãíèòèâíî-àâòîðñêèé ïîõîä, Èçâåñòèÿ ñàìàðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàê 2010, t. 12, nr 5, s. 178181.
Äçþáà Å.Â., Êîíöåïòû æèçíü è ñìåðòü â ïîýçèè Ì.È. Öâåòàåâîé, Ïîëèòè÷åñêàÿ
ëèíãâèñòèêà 2015, nr 15, s. 181189.
Êàðàñèê Â.È., ßçûêîâîé êðóã: Ëè÷íîñòü, êîíöåïòû, äèñêóðñ, Èçä. Ãíîçèñ, Ìîñêâà 2004.
Êóäðÿøîâà Þ.È., Ðàõèëü  áëàæåííàÿ ñìåðòü â ñòèõîòâîðåíèè Òýôôè Èäó ïî áåçâîäíîé
ïóñòûíå, Âåñòíèê Óäìóðòñêîãî óíèâåðñèòåòà. Èñòîðèÿ è ôèëîëîãèÿ 2010, t. 4:
Ïîýòèêà ðóññêîé ëèðèêè ÕÕ âåêà, s. 7783.
Ìû æèëè òîãäà íà ïëàíåòå äðóãîé.... Àíòîëîãèÿ ïîýçèè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ. 19201990
â 4-õ òò., ñîñò. Å.Â. Âèòêîâñêèé, t. 1, Èçä. Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé, Ìîñêâà 1994.
Îæåãîâ Ñ.È., Øâåäîâà, Í.Þ., Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, èçä. 4-îå, Èçä. Àçáóêîâíèê,
Ìîñêâà 1999.
Ïåòðîâà Ë.À., Õóäîæåñòâåííûé êîíöåïò â ñîâðåìåííîé ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè, [online]
<www.nbuv.gov.ua/portal/natural> (dostêp: 23.06.2015).
26

Þ.È. Êóäðÿøîâà, op. cit., s. 78.

Koncept mieræ w poezji emigracyjnej Nadie¿dy Teffi

235

Ïîíîìàðåâà Å.Þ., Êîíöåïòóàëüíàÿ îïïîçèöèÿ æèçíü-ñìåðòü â ïîýòè÷åñêîì äèñêóðñå
(íà ìàòåðèàëå ïîýçèè Ä. Òîìàñà è Â. Áðþñîâà), Äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷. ñò. êàíä. ôèë.
íàóê, Òþìåíü 2008.
Ñïèðèäîíîâà (Åâñòèãíååâà) Ë.À., Ðóññêàÿ ñàòèðè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà íà÷àëà ÕÕ âåêà, Èçä.
Íàñëåäèå, Mîñêâà 1977.
Ñòåðíèí È.À., Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû êîíöåïòà, [w:] Ìåòîäè÷åñêèå ïðîáëåìû
êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, ïîä. ðåä. È.À. Ñòåðíèíà, Èçä. Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò, Âîðîíåæ 2001, s. 6163.
Ñòðîôû âåêà. Àíòîëîãèÿ ðóññêîé ïîýçèè, ñîñò. Å. Åâòóøåíêî, Èçä. Ïîëèôàêò, Ìèíñê 
Ìîñêâà 1995.
Òýôôè,Ñåìü îãíåé. Ñòèõè, Èçä. Øèïîâíèê, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1910.
Òýôôè Í.À., Çåìíàÿ ðàäóãà, Èçä. èì. ×åõîâà, Íüþ-Éîðê 1952.
Òýôôè Í.À., Íà ñêàëå Ãåðãåñèíñêîé, Ðàññêàçû, cîñò. Å. Òðóáèëîâà, Èçä. Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ,
Ìîñêâà 1990, [online] <http://ocr.krossw.ru/html/teffi/teffi-na_skale-ls_1.htm> (dostêp: 6.07.2015).
Òýôôè Í.À., Þìîðèñòè÷åñêèå ðàññêàçû, Èçä. Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà 1990.
Òýôôè, Íîñòàëüãèÿ, [w:] Òýôôè, ñîñò., âñòóï. ñò. Ë.Ñ. Êàëþæíàÿ, Èçäàòåëüñêèé äîì
Çâîííèöà-ÌÃ, Ìîñêâà 2010, s. 162-164.
Òýôôè Í., Passiflora. Àëìàçíàÿ ïûëü. Ðàññêàçû, cîñò. è àâòîð ïðåäèñëîâèÿ Å. Òðóáèëîâà,
Èçä. Ýêñìî, Mîñêâà 2010.

Ðåçþìå
Êîíöåïò ñìåðòü â ýìèãðàöèîííîé ïîýçèè Íàäåæäû Òýôôè
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ñìûñëîâîãî íàïîëíåíèÿ êîíöåïòà «ñìåðòü»
â ýìèãðàöèîííîé ïîýçèè Òýôôè è ñïîñîáîâ åãî ëåêñè÷åñêîé ðåïðåçåíòàöèè, âûÿâëåíèå
îñîáåííîñòåé êàðòèíû ìèðà.
Îáúåêòîì àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ êîíöåïò «ñìåðòü», à òàêæå îñîáåííîñòè åãî ñëîâåñíîãî
âîïëîùåíèÿ â ïîýçèè Í. Òýôôè, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ýëåìåíò èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêîé êàðòèíû ìèðà. Àâòîð óäåëÿåò âíèìàíèå èçó÷åíèþ èäèîñòèëÿ ïîýòåññû, åãî êîíöåïòóàëüíûõ ïðèçíàêîâ, ïîíèìàåìûõ êàê ñìûñëîâûå ñîñòàâëÿþùèå õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà.

Summary
Concept of death in the lyrics of Nadezhda Teffi
Nadezhda Teffi (former Buczynska, born as Lochwicka, 18721952)  poet and novelist, one
of the most interesting characters in Russian literature of the first half of the twentieth century. In
1920 Teffi left Russia supplying the same community of thousands of Russian immigrants. In
Paris, still accompanied by the opinion of eminent satirist, but a poetic works can trace many
aspects of the Teffi creative attitude, and especially reflective and nostalgic nature of the emigration work. The experience of exile provoked to think about the country, the world and herself in
this world. Similar sentiments reflect the poems included in the books of poetry: Øàìðàì. Ïåñíè
Âîñòîêà (Songs of the East, Berlin, 1923), Passiflora (Berlin 1923) and in the poems published
in collective volumes and anthologies.
The article analyses the concept of death in the lyrics of Teffi. Semantical structure of this
concept includes both objective senses and individual imaginations of the author.
Key words: concept of death, Teffi, cognitive-creative approach.
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Ê âîïðîñó î ïîñðåäíè÷åñòâå ðóññêîé ëèòåðàòóðû
â ðàçâèòèè ïîëüñêî-ãðóçèíñêèõ ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé
Ïåðåä êàæäûì, êòî èçó÷àåò èñòîðèþ âçàèìîäåéñòâèÿ íàöèîíàëüíûõ
ëèòåðàòóð, íåèçáåæíî âñòàåò âîïðîñ î ïóòÿõ, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ
ìåæëèòåðàòóðíûé îáìåí. Òàê, â îïðåäåëåííûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû
â ñèëó îòíîñèòåëüíîé ñëàáîñòè êóëüòóðíûõ ñâÿçåé è çíàíèé èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ, èíòåðåñ îäíîé íàöèè ê äîñòèæåíèÿì ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà
äðóãîé îñóùåñòâëÿëñÿ, à ïîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ è òåïåðü, ñ ïîìîùüþ
òðåòüåãî, ðîäñòâåííîãî èëè áëèçêîãî ïî ðÿäó äðóãèõ ïðè÷èí, ÿçûêà.
Äåéñòâèòåëüíî, ëèòåðàòóðû ìîãóò ïîä÷àñ íå ñîïðèêàñàòüñÿ, íî îáùåíèå
ìåæäó íèìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñàìûõ øèðîêèõ ìàñøòàáàõ. Ïðîèñõîäèò ýòî
ñ ïîìîùüþ ïîñðåäíè÷åñòâà êàêîé-ëèáî òðåòüåé ëèòåðàòóðû.
Íàïðèìåð, óñèëåíèå ðîìàíòè÷åñêèõ òåíäåíöèé â ðóññêîé ëèòåðàòóðå
ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX âåêà îïðåäåëèëî ãëóáîêèé èíòåðåñ ê çàïàäíîåâðîïåéñêîìó èñòîðè÷åñêîìó ðîìàíó è, ïðåæäå âñåãî, ê ðîìàíàì Âàëüòåðà
Ñêîòòà. Íî âïëîòü äî 30-õ ãîäîâ XIX âåêà Âàëüòåðà Ñêîòòà ïåðåâîäÿò íà
ðóññêèé ÿçûê èñêëþ÷èòåëüíî ñ ôðàíöóçñêîãî è ðîëü Ôðàíöèè â ïåðâîíà÷àëüíîì çíàêîìñòâå ðóññêîãî ÷èòàòåëÿ ñ åãî ðîìàíàìè, òðóäíî ïåðåîöåíèòü1. Â òî æå âðåìÿ ïîëüñêèé ëèòåðàòóðîâåä ßíèíà Êóëü÷èöêàÿ-Ñàëîíè
ïèøåò î òîì, ÷òî ðîìàíû Ýìèëÿ Çîëÿ ïðèøëè â Ïîëüøó áëàãîäàðÿ èõ
ïîïóëÿðíîñòè â Ðîññèè è ÷åðåç ïåðåâîäû íà ðóññêèé ÿçûê2.
Â ðàçâèòèè ïîëüñêî-ãðóçèíñêèõ ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé áîëüøóþ ðîëü
ñûãðàëè ðóññêèé ÿçûê, ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà è ðóññêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ
ïåðèîäèêà, âûñòóïèâøèå â äàííîì ñëó÷àå â êà÷åñòâå ñâîåîáðàçíîãî
ïîñðåäíèêà èëè ïåðåäàò÷èêà. Èìåííî ïîä âëèÿíèåì ðóññêîé ïå÷àòè
è ïî ïðèìåðó ðóññêîãî òåàòðà íà ñòðàíèöàõ ãðóçèíñêîé ïåðèîäè÷åñêîé
1 Ï.Ð. Çàáîðîâ, Ëèòåðàòóðíîå ïîñðåäíè÷åñòâî â ïðîöåññå âçàèìîäåéñòâèÿ
íàöèîíàëüíûõ ëèòåðàòóð, [â:] Âçàèìîñâÿçè è âçàèìîäåéñòâèÿ íàöèîíàëüíûõ ëèòåðàòóð,
Ìîñêâà 1961, c. 312314.
2 J. Kulczycka-Saloni, Miêdzy Pary¿em a Petersburgiem (kilka uwag o recepcji Zoli w Polsce) Przegl¹d Humanistyczny 1959, ¹ 4, ñ. 1942.
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ïå÷àòè ïîÿâëÿþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ ïîëüñêèõ ïèñàòåëåé, à íà ñöåíàõ
ãðóçèíñêîãî òåàòðà ñ áîëüøèì óñïåõîì èäóò ïüåñû ïîëüñêèõ äðàìàòóðãîâ.
Èçâåñòíî, ÷òî ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå òèïû ïîñðåäíèêîâ: èíäèâèäóàëüíûå, ãðóïïîâûå, ïîñðåäíèêè-ëþäè, ïîñðåäíèêè-êíèãè è äð.3
Ê èíäèâèäóàëüíûì ïîñðåäíèêàì ÷àùå âñåãî îòíîñÿòñÿ ëþäè, èìåíà
êîòîðûõ õîðîøî èçâåñòíû. Òàêîé ôèãóðîé áûë, íàïðèìåð, íåìåöêèé
ïèñàòåëü è øèðîêî èçâåñòíûé êàðòâåëîëîã Àðòóð Ëàéñò. Çàèíòåðåñîâàâøèñü ãðóçèíñêèì íàðîäîì, åãî èñòîðèåé, êóëüòóðîé, îí èçó÷èë ãðóçèíñêèé ÿçûê è ãðóçèíñêóþ ëèòåðàòóðó, ñïîñîáñòâîâàë åå ðàñïðîñòðàíåíèþ
â Ãåðìàíèè (î÷åðê Çàáûòàÿ ëèòåðàòóðà), à ïîçäíåå ñòàë ïîïóëÿðèçàòîðîì
ãðóçèíñêîé ëèòåðàòóðû â Ïîëüøå. Â Î÷åðêàõ èç Ãðóçèè (Szkice z Gruzji)4 îí
ïîìåñòèë îòðûâêè èç ïîýìû Øîòà Ðóñòàâåëè Âèòÿçü â òèãðîâîé øêóðå,
âûïîëíåííûå Êàçèìåæåì Ëàï÷èíñêèì, à òàêæå ñîáñòâåííûå ïåðåâîäû
íåêîòîðûõ ïðîèçâåäåíèé Èëüè ×àâ÷àâàäçå, Âàæà Ïøàâåëû, Àêàêèÿ
Öåðåòåëè. Â åãî ïåðåâîäå áûëà îïóáëèêîâàíà èñòîðè÷åñêàÿ ïîâåñòü
Àëåêñàíäðà Êàçáåãè Ýëèñî5. Â 1900 ãîäó Ëàéñò ïîìåñòèë â ïîëüñêîé
ýíöèêëîïåäèè êðàòêèé îáçîð ãðóçèíñêîé ëèòåðàòóðû6.
Ñðåäè èíäèâèäóàëüíûõ ïîñðåäíèêîâ ÷àñòî íàçûâàþò ïóòåøåñòâåííèêîâ. Â XVIXVIII âåêàõ, â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì òîðãîâîãî îáìåíà
Çàïàäíîé Åâðîïû ñî ñòðàíàìè Âîñòîêà, óâåëè÷èâàåòñÿ èíòåðåñ ê Ãðóçèè,
÷åðåç êîòîðóþ ïðîòåêàëè âàæíûå òîðãîâûå ïóòè. Ïóòåøåñòâåííèêè,
î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ â ãðóçèíñêèõ èñòîðè÷åñêèõ òðóäàõ, çíàêîìèëè
çàðóáåæíûé ìèð ñ æèçíüþ è êóëüòóðîé ãðóçèíñêîãî íàðîäà. Ñâåäåíèÿ îá
èñòîðèè Ãðóçèè, åå êóëüòóðå ïå÷àòàëèñü â Èòàëèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè,
Âåíãðèè, Øâåöèè. Â XVI âåêå ïîÿâèëîñü ïåðâîå êíèæíîå óïîìèíàíèå
î Ãðóçèè è â Ïîëüøå  ýòî òðóä Ìàðòèíà Áðîíèîâñêîãî7.
Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, êðîìå èíäèâèäóàëüíûõ ïîñðåäíèêîâ,
ñóùåñòâóþò ïîñðåäíèêè êîëëåêòèâíûå. Ñðåäè íèõ ñëåäóåò óïîìÿíóòü îá
îñîáîé ðîëè íåêîòîðûõ ñòðàí è ãîðîäîâ  ýòî Øâåéöàðèÿ, Ãîëëàíäèÿ,
Âåíåöèÿ, Ïàðèæ, Ïåòåðáóðã, Âàðøàâà, Òèôëèñ è ò.ä. Ñðåäè êîëëåêòèâíûõ
ôàêòîðîâ ñáëèæåíèÿ ëèòåðàòóð ìîæíî íàçâàòü äâîðû âëàñòèòåëåé ñàìûõ
3

Í.È. Êîíðàä, Î ëèòåðàòóðíîì ïîñðåäíèêå, [â:] idem, Çàïàä è Âîñòîê, Ìîñêâà 1972,
ñ. 329344.
4 A. Lejst, Szkice z Gruzji, Warszawa 1886.
5 A. Kazbegi, Eliso, Warszawa 1887.
6 A. Lejst, Literatura gruziñska, [â:] Encyklopedja powszechna ilustrowana, t. XXVXXVI,
Warszawa 1900.
7 Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, Instytut Badañ Literackich Polskiej Akademii
Nauk, t. 2, Warszawa 1964, ñ. 46-47.
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ðàçíûõ ðàíãîâ, ãäå ÷àñòî íàõîäèëè ïðèáåæèùå çàðóáåæíûå ïîýòû,
ôèëîñîôû, ó÷åíûå, íàïðèìåð, ïðè äâîðå ïðóññêîãî êîðîëÿ Ôðèäðèõà
Âèëüãåëüìà II, ðîññèéñêîé èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II, ïîëüñêîãî êîðîëÿ
Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà Ïîíÿòîâñêîãî, êíÿçÿ Àëåêñàíäðà ×àâ÷àâàäçå è äð.
Îäíàêî êîíòàêòíûå ìåæëèòåðàòóðíûå ñâÿçè â áîëüøåé ìåðå çàâèñÿò îò
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñàìèõ êíèã íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ÿçûêàõ. Âàëåðèé
Áðþñîâ, íàïðèìåð, ïèñàë: äàâíî è óáåäèòåëüíî äîêàçàíî  ïîäëèííîå
âëèÿíèå íà ëèòåðàòóðó îêàçûâàþò èíîñòðàííûå ïèñàòåëè è òîëüêî
â ïåðåâîäàõ8.
Â öåíòðå íàøåãî âíèìàíèÿ ïîñðåäíèê-ðàññêàç, îïóáëèêîâàííûé â 1862 ãîäó
â íîÿáðüñêîì (11) íîìåðå ãðóçèíñêîãî æóðíàëà Öèñêàðè (Çàðÿ),
êîòîðûì ðóêîâîäèë îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ïîýò è ïóáëèöèñò Èâàíý
Êåðåñåëèäçå (18501892). Ýòî áûë ðàññêàç íåèçâåñòíîãî àâòîðà, âûøåäøèé
ïîä íàçâàíèåì Ïîëüñêèé êîðîëü è ëèòîâñêèé ãåòìàí â ïåðåâîäå Ìèõàèëà
×èãèàíè, ñ óêàçàíèåì ñ ïîëüñêîãî. Ñïóñòÿ 12 ëåò, â 1874 ãîäó â ôåâðàëüñêîì è ìàðòîâñêîì (23) íîìåðàõ ýòîãî æå æóðíàëà, ðàññêàç áûë
îïóáëèêîâàí ïîâòîðíî, ÷òî áåññïîðíî ñâèäåòåëüñòâîâàëî îá èíòåðåñå
ãðóçèíñêîãî ÷èòàòåëÿ ê ðàññêàçó, ðàñêðûâàþùåìó, êàê áóäåò ïîêàçàíî íèæå,
îäíó èç èíòåðåñíûõ ñòðàíèö ïîëüñêîé èñòîðèè.
Äîëãèå ãîäû ïîïûòêè èäåíòèôèöèðîâàòü èìÿ íåèçâåñòíîãî àâòîðà
îñòàâàëèñü áåçóñïåøíûìè. Íî, íàêîíåö, íàì óäàëîñü åãî óñòàíîâèòü. Èì
îêàçàëñÿ Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ Êàðíîâè÷ (18231885), ðîññèéñêèé èñòîðèê,
ïóáëèöèñò, ïðîçàèê è æóðíàëèñò, âûõîäåö èç ñîñòîÿòåëüíîãî äâîðÿíñêîãî
ðîäà, êîðíè êîòîðîãî, êàê ïèøóò åãî áèîãðàôû, âåäóò â ×åõèþ (ê ñîæàëåíèþ, íàñëåäèå Êàðíîâè÷à äî ñèõ ïîð íå ïðèâëåêëî ê ñåáå âíèìàíèÿ
èññëåäîâàòåëåé è ëèòåðàòóðîâåäîâ). Ïîëó÷èâ õîðîøåå äîìàøíåå îáðàçîâàíèå, çàòåì îêîí÷èâ Ïåòåðáóðãñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò ïî îòäåëåíèþ
êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè, Êàðíîâè÷ â òå÷åíèå 10 ëåò ðàáîòàë ïðàâèòåëåì
â êàíöåëÿðèè ïîïå÷èòåëÿ Âèëåíñêîãî ó÷åáíîãî îêðóãà. Îòòóäà íà÷àëñÿ åãî
èíòåðåñ ê èñòîðèè Ïîëüøè. Ðàáîòàÿ òàì, îí âûó÷èë ïîëüñêèé ÿçûê, èçó÷èë
è ïîëþáèë èñòîðèþ Ïîëüøè, âñëåäñòâèå ÷åãî ñòàë àâòîðîì íåñêîëüêèõ
òðóäîâ â ýòîé îáëàñòè, à òàêæå ðàáîò ïî ãåíåàëîãèè, ãåðàëüäèêå
è èññëåäîâàíèÿì ïî èçó÷åíèþ ïîëüñêèõ ñòàðèííûõ øëÿõåòñêèõ ôàìèëèé9.

8

Â. Áðþñîâ, Ïðåäèñëîâèå ïåðåâîä÷èêà, [â:] Ý. Ïî, Ïîëíîå ñîáðàíèå ïîýì
è ñòèõîòâîðåíèé, Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä, 1924, ñ. 7.
9 Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ñàéòà Áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ðóññêîãî íàðîäà [online]
<www.rusinst.ru>; Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, Ìîñêâà 1985, ñ. 550.
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Ëèòåðàòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü Êàðíîâè÷à íà÷àëàñü â 1845 ãîäó ïåðåâîäîì
äâóõ êîìåäèé Àðèñòîôàíà  Îáëàêà è Ëèçèñòðàòà. Â äàëüíåéøåì îí
ðàáîòàë â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ èñòîðè÷åñêîé ïðîçû. Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå
õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ Êàðíîâè÷à â ýòîé îáëàñòè  ýòî ðîìàíû
Ëþáîâü è êîðîíà (1879), Ìàëüòèéñêèå ðûöàðè â Ðîññèè (1878 è 1880),
Ïðèäâîðíîå êðóæåâî (1885), Ñåëüñêàÿ æèçíü (1886), Ïàãóáà (1887),
ÿâëÿþùèåñÿ õóäîæåñòâåííîé èëëþñòðàöèåé ìíîãèõ âàæíûõ ýïèçîäîâ
èñòîðèè Ðîññèè XVIII è XIX âåêîâ.
Åãî ïåðó ïðèíàäëåæèò òàêæå 2-õ òîìíûé ñáîðíèê Çàìå÷àòåëüíûå
è çàãàäî÷íûå ëè÷íîñòè XVIII è XIX ñòîëåòèé (1884, 1893), êîòîðûé
ïîñâÿùàåò ÷èòàòåëÿ â òàéíû ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû Åâðîïû è Ðîññèè
íàçâàííîãî ïåðèîäà, äåÿòåëüíîñòü ìàñîíñêèõ ëîæ, àâàíòþðû èçâåñòíûõ
ìàãîâ è îêêóëüòèñòîâ.
Â ñâåòå èçáðàííîé òåìû, îñîáûé èíòåðåñ äëÿ íàñ ïðåäñòàâëÿåò ñáîðíèê
Î÷åðêè è ðàññêàçû èç ñòàðèííîãî áûòà Ïîëüøè. Î÷åðêè è ðàññêàçû,
âîøåäøèå â ñáîðíèê, íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò (ñ 1857 ïî 1863 ãîä)
ïå÷àòàëèñü â ðîññèéñêîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèå
Âåäîìîñòè, Ñîâðåìåííèê, Áèáëèîòåêà äëÿ ÷òåíèÿ) è òîëüêî â 1873
âûøëè îòäåëüíîé êíèãîé. Â íèõ èçîáðàæåíû óçëîâûå ìîìåíòû ïîëüñêîé
èñòîðèè XVIXVIII âåêîâ, ïîêàçàíû ñóäüáû íàèáîëåå ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ïîëüñêîé íàöèè, à òàêæå îïèñàíû íåêîòîðûå êóðüåçíûå èñòîðèè èç
æèçíè ïîëüñêîé øëÿõòû. Ðàññêàç, ïîÿâèâøèéñÿ â ãðóçèíñêîì ïåðåâîäå,
îòíîñèòñÿ èìåííî ê ýòîìó öèêëó.
Îáðàùàÿñü ê îòäåëüíûì ýïèçîäàì èç èñòîðèè Ïîëüøè, îñîáîå
âíèìàíèå Êàðíîâè÷ óäåëÿåò ïîñëåäíåìó ïîëüñêîìó êîðîëþ Ñòàíèñëàâó
Àâãóñòó Ïîíÿòîâñêîìó (17321798), òàê êàê öåëü î÷åðêîâ è ðàññêàçîâ,
ïîñâÿùåííûõ Ïîëüøå, Êàðíîâè÷ âèäåë â òîì, ÷òîáû ïîêàçàòü â êàêîì
ïîëîæåíèè íàõîäèëàñü Ïîëüøà ïåðåä êîíöîì ñâîåãî ñàìîáûòíîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ. Ñ îáðàçîì Ïîíÿòîâñêîãî ÷èòàòåëÿ çíàêîìèò, ïðåæäå âñåãî,
î÷åðê Ñòàíèñëàâ Àâãóñò, êîðîëü ïîëüñêèé, à òàêæå ðàññêàçû Ïàííà
Ýëüæáåòà, Íèòêà æåì÷óãà, Panie Kochanku, Êîñòþøêî. Ñòàíèñëàâ
Àâãóñò Ïîíÿòîâñêèé  îäíà èç íàèáîëåå ÿðêèõ ëè÷íîñòåé â èñòîðèè
Ïîëüøè. Êàðüåðà Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà, êàê èçâåñòíî, íà÷àëàñü áëåñòÿùåé
äèïëîìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â Ïàðèæå, à íàøóìåâøàÿ ëþáîâíàÿ
èñòîðèÿ ñ âåëèêîé êíÿãèíåé Åêàòåðèíîé Àëåêñååâíîé, áóäóùåé ðîññèéñêîé
èìïåðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II, ñäåëàëà ïåðñîíó Ïîíÿòîâñêîãî ïðèâëåêàòåëüíîé è çàìåòíîé íå òîëüêî â Ðîññèè è Ïîëüøå, íî è â Çàïàäíîé
Åâðîïå.

Ê âîïðîñó î ïîñðåäíè÷åñòâå ðóññêîé ëèòåðàòóðû...

241

Â î÷åðêå Ñòàíèñëàâ Àâãóñò, êîðîëü ïîëüñêèé Êàðíîâè÷ âåäåò ñâîå
ïîâåñòâîâàíèå ñêîðåå êàê èñòîðèê, ÷åì êàê ïèñàòåëü. Â íåì íåò îñòðîòû
ñþæåòà, íåò ëþáîâíîãî êîíôëèêòà, õàðàêòåðíîãî äëÿ õóäîæåñòâåííîãî
ïðîèçâåäåíèÿ, õîòÿ àâòîð è ðàññêàçûâàåò î ìíîãî÷èñëåííûõ ëþáîâíûõ
ïîõîæäåíèÿõ êîðîëÿ, îòëè÷àâøåãîñÿ ñëàáîñòüþ ê æåíñêîìó ïîëó, ëþáîâüþ
ê áëåñêó è ðîñêîøè ñâåòñêîé æèçíè. Êàðíîâè÷ äàåò â ñâîåì î÷åðêå
ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò ïîñëåäíåãî êîðîëÿ Ïîëüøè, ïîêàçûâàåò
ïðîòèâîðå÷èâîñòü åãî íàòóðû, ïðîÿâëÿâøóþñÿ êàê â ëè÷íîé æèçíè, òàê
è ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Â õàðàêòåðå Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà, êàêèì
ïðåäñòàâëÿåò åãî Êàðíîâè÷, êðîòîñòü ñî÷åòàëàñü ñ æåñòîêîñòüþ, óïðÿìñòâî
ñ óñòóï÷èâîñòüþ, ñèëà âîëè ñî ñëàáîñòüþ, ëþáîâü ê îòå÷åñòâó ñ íåñïîñîáíîñòüþ è íåóìåíèåì çàùèùàòü åãî èíòåðåñû.
Ðàññêàç Ïàííà Ýëüæáåòà ïîñâÿùåí îäíîìó ýïèçîäó èç æèçíè êîðîëÿ,
ñâÿçàííîìó ñ êðàñàâèöåé-ïðîñòîëþäèíêîé, êîòîðóþ, êàê ãëàñèò ìîëâà,
êîðîëü îòáèë ó ãåòìàíà Îãèíñêîãî, èñïîðòèâ òåì ñàìûì ñâîè è òàê íå
ïðîñòûå îòíîøåíèÿ ñ îäíîé èç àâòîðèòåòíûõ è âëèÿòåëüíûõ ëè÷íîñòåé
Ïîëüøè òîãî âðåìåíè.
Ãðóçèíñêèé ïåðåâîä÷èê ïåðåâåë ðàññêàç Ïàííà Ýëüæáåòà, íî äîïîëíèë åãî îòäåëüíûìè äåòàëÿìè, âçÿòûìè èç î÷åðêà Ñòàíèñëàâ Àâãóñò,
êîðîëü ïîëüñêèé. Òàêèì îáðàçîì, â ïåðåâåäåííîì òåêñòå ëþáîâíàÿ èñòîðèÿ
êîðîëÿ è äåâóøêè-ïðîñòîëþäèíêè ïåðåìåæàåòñÿ ñ íåêîòîðûìè ýëåìåíòàìè
î÷åðêà î ñàìîì êîðîëå  åãî ïðîèñõîæäåíèè, èçáðàíèè è ýïèçîäàìè ëè÷íîé
æèçíè. Ýòî îïðåäåëåííî áûëî âûçâàíî æåëàíèåì ãðóçèíñêîãî ïåðåâîä÷èêà
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ãðóçèíñêîãî ÷èòàòåëÿ ê ñòîëü ïîïóëÿðíîé â Åâðîïå
è Ðîññèè ëè÷íîñòè Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà Ïîíÿòîâñêîãî è ëó÷øå ïîçíàêîìèòü
åãî ñ íåé. Îá ýòîì æå ãîâîðèò è èçìåíåíèå çàãëàâèÿ ïåðåâåäåííîãî òåêñòà.
Ãðóçèíñêèé ïåðåâîä÷èê äàë ðàññêàçàì Êàðíîâè÷à ñâîå çàãëàâèå  Ïîëüñêèé
êîðîëü è ëèòîâñêèé ãåòìàí. Òàêèì îáðàçîì, íàìè èäåíòèôèöèðîâàíî
íå òîëüêî èìÿ àâòîðà, ïîÿâèâøåãîñÿ â æóðíàëå Öèñêàðè ðàññêàçà, íî
è íàçâàíèÿ ñàìèõ ðàññêàçîâ.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî îáðàç êîðîëÿ Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà Ïîíÿòîâñêîãî ìîã
âûçâàòü ó ïåðåâîä÷èêà àññîöèàöèè ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ ïîñëåäíåãî
ãðóçèíñêîãî öàðÿ Ãåîðãèÿ XII Áàãðàòèîíè è îí ñòàðàëñÿ âûçâàòü èõ
è ó ãðóçèíñêîãî ÷èòàòåëÿ. Ýòî äàâàëî âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ïàðàëëåëåé
ñ èñòîðèåé Ãðóçèè ïåðèîäà åå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèè è ïîïûòêîé
îòâåòèòü íà âàæíûå è çëîáîäíåâíûå âîïðîñû ñîâðåìåííîé ãðóçèíñêîé
äåéñòâèòåëüíîñòè. Ó÷åíûìè-êîìïàðàòèâèñòàìè äàâíî óñòàíîâëåíî, ÷òî
âîçíèêíîâåíèå ïåðåâîäà òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàíî êàê ñ ïîòðåáíîñòÿìè
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îáùåñòâà, òàê è ñ èñòîðèåé ñàìîé íàöèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû, èáî
ïåðåâîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî, òî, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò çëîáîäíåâíûì âîïðîñàì
âðåìåíè, îòâå÷àåò ïîòðåáíîñòÿì ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà. Õóäîæåñòâåííûé ïåðåâîä ðàçâèâàåòñÿ â îäíîì ðóñëå ñ îðèãèíàëüíûì òâîð÷åñòâîì,
 ïèøåò Î.Êóíäçè÷,  îí ðàçâèâàåò ÿçûê, ðàñøèðÿåò êðóã ïîíÿòèé,
îáîãàùàåò êóëüòóðó íàðîäà10.
Ïðîâåäåíèå ïàðàëëåëåé ìåæäó îñíîâíûìè æèçíåííûìè âåõàìè
ïðàâèòåëåé Ïîëüøè è Ãðóçèè, ïðè êîòîðûõ èõ ñòðàíû ïðèøëè ê êàòàñòðîôå
 óòðàòèëè íàöèîíàëüíóþ íåçàâèñèìîñòü, ïîçâîëÿåò óâèäåòü ìåæäó íèìè
íåìàëî îáùåãî.
Ñâîå ïîâåñòâîâàíèå î Ñòàíèñëàâå Àâãóñòå Êàðíîâè÷ íà÷èíàåò
ñ ïðîèñõîæäåíèÿ åãî ðîäà è ôàìèëèè. Ôàìèëèÿ Ïîíÿòîâñêèõ,  ÷èòàåì
â î÷åðêå,  îò êîòîðîé ïðîèñõîäèë ïîñëåäíèé ïîëüñêèé êîðîëü, íå
îòëè÷àëàñü â Ïîëüøå íè çíàòíîñòüþ, íè áîãàòñòâîì11.
Ãîâîðÿ î ïðîèñõîæäåíèè ïîñëåäíåãî ïîëüñêîãî êîðîëÿ, Êàðíîâè÷
âûäâèãàåò ñâîþ âåðñèþ, îòëè÷àþùóþñÿ îò ìíåíèÿ ìíîãèõ èñòîðèêîâ,
÷àñòü èç êîòîðûõ âîçâîäèò ðîä Ïîíÿòîâñêîãî ê äèíàñòèè Ïÿñòîâ. Êàðíîâè÷
óòâåðæäàåò, ÷òî Ïîíÿòîâñêèå âåëè ñâîå íà÷àëî îò Ëóäîëüôà, ãåðöîãà
ñàêñîíñêîãî, à òàêæå ãîâîðèò, ÷òî ïðÿìûì ðîäñòâåííèêîì Ïîíÿòîâñêèõ áûë
ãðàô Òîðåëè, êîòîðûé âûåõàë â Ïîëüøó èç Èòàëèè òîëüêî â ïåðâîé
ïîëîâèíå XVII âåêà. Òîðåëè æåíèëñÿ íà íàñëåäíèöå èìåíèÿ Ïîíÿòîâà,
ïðèíÿë ôàìèëèþ Ïîíÿòîâñêîãî, ïðèïèñàâøèñü ê ãåðáó Òåëåö 12 .
Äðåâíîñòü è çíàòíîñòü ðîäà Áàãðàòèîíè íå âûçûâàåò â Ãðóçèè íè ó êîãî
ñîìíåíèé. Ðîä öàðÿ Ãåîðãèÿ XII ïðèíàäëåæèò ê äðåâíåé öàðñêîé äèíàñòèè.
Èñòîðè÷åñêèå ãðóçèíñêèå ïèñàíèÿ èñ÷èñëÿþò õðîíîëîãèþ Áàãðàòèîíè ñ VI âåêà
í.ý., à íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè, ññûëàÿñü íà ëåòîïèñíûå èñòî÷íèêè,
ñ÷èòàþò, ÷òî ðîä Áàãðàòèîíè âåäåò ñâîå íà÷àëî îò áèáëåéñêîãî öàðÿ
Äàâèäà13.
Ëè÷íîñòü øèðîêî îáðàçîâàííàÿ è îäàðåííàÿ Ïîíÿòîâñêèé, êàê
èçâåñòíî, îñòàâèë çàìåòíûé ñëåä â èñòîðèè è êóëüòóðå ñòðàíû. Äîñòàòî÷íî
ñêàçàòü, ÷òî îí áûë ãëàâíûì àâòîðîì Ïîëüñêîé Êîíñòèòóöèè 3 ìàÿ 1791 ãîäà,
êîòîðàÿ ñíèñêàëà îáùååâðîïåéñêóþ èçâåñòíîñòü è âûçâàëà âîñòîðã ïðîñâåòèòåëåé ðàçíûõ ñòðàí. Ïîíÿòîâñêèé ïðîâåë â ñòðàíå ðåôîðìû, íàïðà10

ñ. 8.

11

Î. Êóíäçè÷, Ïåðåâîä è ëèòåðàòóðíûé ÿçûê, [â:] Ìàñòåðñòâî ïåðåâîäà, Ìîñêâà 1959,

Å.Ï. Êàðíîâè÷, Ñòàíèñëàâ Àâãóñò, êîðîëü ïîëüñêèé, [â:] Î÷åðêè è ðàññêàçû èç
ñòàðèííîãî áûòà Ïîëüøè, Òèïîãðàôèÿ Ô.Ñ. Ñóùèíñêîãî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1873, ñ. 198.
12 Ibidem, ñ. 198, 199.
13 Ì.Ä. Ëîðäêèïàíèäçå, Èñòîðèÿ è ïîâåñòâîâàíèå î Áàãðàòèîíàõ, Òáèëèñè 1979, ñ. 1419.
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âëåííûå íà öåíòðàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îãðàíè÷åíèå ïðîèçâîëà îëèãàðõîâ, ñòðåìèëñÿ ê óðàâíåíèþ â ïðàâàõ êàòîëèêîâ è ïðàâîñëàâíûõ, ñîçäàë óäèâèòåëüíûé äâîðöîâî-ïàðêîâûé êîìïëåêñ Ëàçåíêè
â Âàðøàâå, ïðåâðàòèë ñòîëèöó Ïîëüøè, â îäèí èç êðóïíåéøèõ êóëüòóðíûõ
öåíòðîâ Åâðîïû è ò.ä. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî ïîñëåäíèé öàðü Ãðóçèè
Ãåîðãèé XII Áàãðàòèîíè âîïðåêè êðàéíå êîðîòêîìó ïåðèîäó ïðåáûâàíèÿ íà
òðîíå (ñ ÿíâàðÿ 1898 ïî äåêàáðü 1800), òàêæå îñòàâèë çíà÷èòåëüíûé ñëåä
â èñòîðèè ñòðàíû, âîøåë â íåå êàê öàðü ðåôîðìàòîð. Îí çàáîòèëñÿ
î âîññòàíîâëåíèè ñòîëèöû Ãðóçèè Òáèëèñè, ðàçðóøåííîé èðàíöàìè â 1795 ãîäó,
ñïîñîáñòâîâàë âîññòàíîâëåíèþ òèïîãðàôèè, ÷òî áûëî âàæíî äëÿ ðàçâèòèÿ
ãðóçèíñêîé êóëüòóðû, ïðîâåë ðåôîðìó àðìèè, áîðîëñÿ ïðîòèâ óòâåðæäåíèÿ
èðàíñêèõ ïîðÿäêîâ â ãîñóäàðñòâå, ñòðåìèëñÿ ê îáóñòðîéñòâó öåðêâåé
è åäèíñòâó ãðóçèíñêîãî è àðìÿíñêîãî õðèñòèàíñòâà.
Ïîâåñòâóÿ î Ñòàíèñëàâå Àâãóñòå, Êàðíîâè÷ îñòàíàâëèâàåò ñïåöèàëüíîå
âíèìàíèå íà ìîìåíòå èçáðàíèÿ åãî êîðîëåì, ãîâîðèò î ïîääåðæèâàþùèõ è
ïðîòèâîñòîÿùèõ åìó ïàðòèÿõ. Ïîëîæåíèå Ïîëüøè â ìîìåíò èçáðàíèÿ
Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà  âíóòðåííèå ðàçäîðû, êîâàðíûå çàìûñëû ñîñåäåé,
ïðåæäå âñåãî, Ïðóññèè è Ðîññèè, âî ìíîãîì ïîõîäèëî íà ïîëîæåíèå Ãðóçèè
â ìîìåíò âñòóïëåíèÿ Ãåîðãèÿ XII íà ïðåñòîë. Ìà÷åõà Ãåîðãèÿ, öàðèöà
Äàðåäæàí, ó÷èòûâàÿ ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ïàñûíêîì è öàðåì Èðàêëèåì II,
âñÿ÷åñêè ïðîâîöèðîâàëà ìåæäîóñîáíóþ áîðüáó ìåæäó Ãåîðãèåì è ñâîèìè
ñûíîâüÿìè, êîòîðûå, ðàäè äîñòèæåíèÿ öåëè, áûëè ãîòîâû ïîéòè íà ëþáîå
ñîãëàøåíèå ñî çëåéøèìè âðàãàìè Ãðóçèè  Òóðöèåé è Èðàíîì. Âîêðóã
öàðåâè÷åé-ïðåòåíäåíòîâ ãðóïïèðîâàëèñü ôåîäàëû, óñèëèâàÿ ïðîòèâîñòîÿíèå è ñòàâÿ ïîä óãðîçó ñóùåñòâîâàíèå Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîãî
öàðñòâà. Òóðöèÿ è Èðàí, êîòîðûå íå ìîãëè ñìèðèòüñÿ ñ óòðàòîé âëàäû÷åñòâà íàä Ãðóçèåé, ãîòîâû áûëè â ëþáîé ìîìåíò íàïàñòü íà îáåñêðîâëåííóþ ñòðàíó.
Òàêèì îáðàçîì, íà÷àëî öàðñòâîâàíèÿ êîðîëÿ Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà
Ïîíÿòîâñêîãî è öàðÿ Ãåîðãèÿ XII Áàãðàòèîíè ïðèøëîñü íà òÿæåëûé äëÿ èõ
ðîäèíû ïåðèîä  ïåðèîä âíóòðåííèõ ðàçäîðîâ è âíåøíåïîëèòè÷åñêîé
íàïðÿæåííîñòè, à êîíåö èõ ïðàâëåíèÿ ñâÿçàí ñ óòðàòîé èõ ãîñóäàðñòâàìè
íàöèîíàëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî â èñòîðèþ Ïîëüøè
êîðîëü Ñòàíèñëàâ Àâãóñò Ïîíÿòîâñêèé, à â èñòîðèþ Ãðóçèè öàðü Ãåîðãèé
XII Áàãðàòèîíè âîøëè ñ òðàãè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ïîñëåäíèé.
Âî âíåøíåé ïîëèòèêå è öàðü Ãåîðãèé XII è êîðîëü Ñòàíèñëàâ Àâãóñò,
ïðèäåðæèâàëèñü ïðîðóññêîé îðèåíòàöèè, íàäåÿñü ñ ïîìîùüþ ðóññêîé
àðìèè ïîêîí÷èòü ñ âíóòðåííåé ñìóòîé è óëàäèòü âíåøíåïîëèòè÷åñêîå
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ïîëîæåíèå ñòðàíû. Ê ñîæàëåíèþ, íàäåæäû ïîëüñêîãî è ãðóçèíñêîãî
ìîíàðõîâ íà ïîìîùü Ðîññèè íå îïðàâäàëèñü. Ãðóçèÿ, âîïðåêè äîãîâîðåííîñòè, óòâåðæäåííîé Ãåîðãèåâñêèì òðàêòàòîì 1783 ãîäà, ïî êîòîðîé
ïîñëå ñìåðòè öàðÿ Ãåîðãèÿ XII âëàñòü â Ãðóçèè äîëæíà áûëà ïåðåéòè ê åãî
ñòàðøåìó ñûíó Äàâèäó, âñêîðå ïðåâðàòèëàñü â ðîññèéñêóþ ãóáåðíèþ,
âîçãëàâëÿåìóþ ðîññèéñêèì íàìåñòíèêîì. Ïîëüøà, â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ
Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà, óâåðåííî øëà ê óòðàòå ãîñóäàðñòâåííîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Àêòèâíî ïðîäâèãàÿ Ïîíÿòîâñêîãî íà ïîëüñêèé ïðåñòîë, âîïðåêè
êðàéíåìó íåäîâîëüñòâó ïîëüñêîé øëÿõòû, èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II ïðåñëåäîâàëà ñâîè ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû. Îíà áûëà óâåðåíà â òîì, ÷òî òîò, êòî
ìåíüøå äðóãèõ èìåë ïðàâ íà ïîëüñêèé ïðåñòîë, áîëüøå äðóãèõ, ñòàâ êîðîëåì,
áóäåò ÷óâñòâîâàòü áëàãîäàðíîñòü ê Ðîññèè. È îíà íå îøèáëàñü. Ïîíÿòîâñêèé
äî êîíöà îñòàëñÿ ïîñëóøíûì èñïîëíèòåëåì åå èìïåðàòîðñêîé âîëè.
Èíòåðåñíî, ÷òî 1798 ãîä áûë ïðîðî÷åñêîé äàòîé äëÿ îáîèõ âëàñòèòåëåé: ÿíâàðü 1798 ãîäà ñòàë íà÷àëîì êðàòêîâðåìåííîãî ïåðèîäà öàðñòâîâàíèÿ Ãåîðãèÿ XII (äî äåêàáðÿ 1800), êîòîðûé ïîñëå ñìåðòè öàðÿ
Èðàêëèÿ II áûë âîçâåäåí, êàê åãî ñòàðøèé ñûí, íà òðîí, à ôåâðàëü 1798 ãîäà
 ïîñëåäíèì ãîäîì æèçíè Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà. Ñóùåñòâóåò âåðñèÿ, ïî
êîòîðîé è Ñòàíèñëàâ Àâãóñò II è Ãåîðãèé XII áûëè îòðàâëåíû. Ïîâîäû äëÿ
ýòîãî, êîíå÷íî, áûëè.
Â ëè÷íîé æèçíè ïîëüñêîãî è ãðóçèíñêîãî ìîíàðõîâ ìû âèäèì
ñóùåñòâåííóþ ðàçíèöó. Ñòàíèñëàâ Àâãóñò óñïåøíûé ëþáîâíèê, ñ÷èòàòüñÿ
ôàâîðèòêîé êîòîðîãî æåíùèíû ïî÷èòàëè çà ÷åñòü, òàê è íå ñîçäàë ñåìüè.
×òî æå êàñàåòñÿ öàðÿ Ãåîðãèÿ, òî îí áûë äâàæäû æåíàò è èìåë
ìíîãî÷èñëåííîå ïîòîìñòâî.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî èñòîðèêè íàéäóò ìàòåðèàë äëÿ ïðîâåäåíèÿ
äàëüíåéøåãî ñîïîñòàâëåíèÿ.
Ïîäâîäÿ èòîãè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îòäåëüíûå ðàññêàçû ðóññêîãî
èñòîðèêà è ïèñàòåëÿ Å.Ï. Êàðíîâè÷à, îñíîâàííûå íà ìàòåðèàëå èñòîðèè
Ïîëüøè è ïåðåâåäåííûå íà ãðóçèíñêèé ÿçûê, ñûãðàëè ðîëü «ïîñðåäíèêà»
â çíàêîìñòâå ãðóçèíñêîãî ÷èòàòåëÿ ñ äåòàëÿìè æèçíè è äåÿòåëüíîñòè
ïîñëåäíåãî ïîëüñêîãî êîðîëÿ Ñòàíèñëàâà Àâãóñòà Ïîíÿòîâñêîãî. Îíè
äàâàëè òàêæå âîçìîæíîñòü óâèäåòü ñõîäñòâî íåêîòîðûõ ýòàïîâ
â èñòîðè÷åñêîì ðàçâèòèè Ïîëüøè è Ãðóçèè è îïðåäåëåííóþ áëèçîñòü ðîëè,
êîòîðóþ ñûãðàëè â ñóäüáàõ ñâîåé ñòðàíû ïîñëåäíèé êîðîëü Ïîëüøè
Ñòàíèñëàâ Àâãóñò Ïîíÿòîâñêèé è ïîñëåäíèé öàðü Ãðóçèè Ãåîðãèé XII
Áàãðàòèîíè, ÷òî åùå â áîëüøåé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàëî ñáëèæåíèþ
ïîëüñêîãî è ãðóçèíñêîãî íàðîäîâ.
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Ïðåäñòàâëåííûé ìàòåðèàë  ýòî åùå îäèí ÿðêèé ïðèìåð ëèòåðàòóðíîãî
«ïîñðåäíè÷åñòâà» ñòîëü âàæíîãî â èñòîðèè ìåæëèòåðàòóðíûõ îòíîøåíèé
ñïîñîáà îáùåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ëèòåðàòóð.
Streszczenie
Do sprawy o porednictwie literatury rosyjskiej w rozwoju
polsko-gruziñskich zwi¹zków literackich
W artykule jeden z typów literackiego porednictwa  opowiadanie  rozpatrywano na tle
historii polsko-gruziñskich zwi¹zków literackich XIX wieku. Ukazano, ¿e przet³umaczone na
jêzyk gruziñski opowiadania rosyjskiego historyka i pisarza E.P. Karnowicza pt. Stanis³aw August,
król polski i Panna El¿bieta, prezentuj¹ce epizody z dziejów Polski, niejako poredniczy³y
w zapoznawaniu gruziñskiego czytelnika ze szczegó³ami ¿ycia i dzia³alnoci Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego. Przeprowadzone badanie wskazuje na podobieñstwo niektórych etapów historycznego rozwoju Polski i Gruzji, na podobieñstwo roli, jak¹ odegrali w losach swych narodów
ostatni król Polski Stanis³aw August Poniatowski i ostatni car Gruzji Georgi XII Bagrationi.

Summary
Mediating function of Russian literature in the development of the Polish-Georgian literary
relations
The article describes one of the types of the literary mediation  the mediator-story,
presented from the history of Polish-Georgian literary relations of XIX century. It is shown that
the stories of the Russian historian and writer E.P. Karnovich Stanislaw August, King of Poland
and Panna Elzbieta, reflecting the individual episodes in the history of Poland and translated into
Georgian, played the role of mediator in familiarizing Georgian reader with the details of the life
and work of the last Polish king Stanislaw August Poniatowski II. The study also gives the reason
to believe that the stories of Russian writer gave the opportunity to see the similarity of some
stages of the historical development of Poland and Georgia, and the proximity of the role played in
the destiny of their country last Polish king Stanislaw August Poniatowski II and the last king of
Georgia Giorgi Bagrationi XII.
Key word: literature, mediator, interrelation, closeness, history.
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Óõîä Ëüâà Òîëñòîãî (1910) â îöåíêå ðóññêîé
è ïîëüñêîé ïðåññû
Âîñïðèÿòèå â Ïîëüøå òâîð÷åñòâà è ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèõ âçãëÿäîâ
Ëüâà Òîëñòîãî ñòàëî ïðåäìåòîì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, íà÷èíàÿ ñ 50-õ ãã.
XX â.1 Â òî æå âðåìÿ ïîëüñêàÿ ðåöåïöèÿ áèîãðàôèè ðóññêîãî ïèñàòåëÿ,
îòðàæåííàÿ ïðåæäå âñåãî â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå ãàçåòíûõ è æóðíàëüíûõ
ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ åãî óõîäó èç ßñíîé Ïîëÿíû è ñìåðòè, ïî
ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçó÷åííîé2. Ïðè ýòîì, íà íàø
âçãëÿä, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïóáëèêàöèé
â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ, ïå÷àòàâøèõñÿ â Öàðñòâå Ïîëüñêîì è íà îñòàëüíûõ èñòîðè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ Ïîëüøåé òåððèòîðèÿõ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè.
Óêàçàííàÿ ïîëüñêàÿ ïðåññà  ìàòåðèàë íå òîëüêî íåîáû÷íûé, íî, ìîæåò,
1 Çäåñü ñëåäóåò îñîáî âûäåëèòü ïîñâÿùåííûå ýòîé òåìàòèêå ìîíîãðàôèè
Á. Áÿëîêîçîâè÷à: B. Bia³okozowicz, Lwa To³stoja zwi¹zki z Polsk¹, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa
1966 (ñì. ïðåæäå âñåãî ãëàâó Ïåðåïèñêà Òîëñòîãî ñ ïîëÿêàìè); idem, Marian Zdziechowski
i Lew To³stoj, £uk, Bia³ystok 1995; idem, Z polskiej karty Lwa To³stoja. Nowe i zapomniane
o To³stoju i jego percepcji w Polsce, Wyd. UWM, Olsztyn 2003. Ïîëíóþ áèáëèîãðàôèþ ðàáîò
Á. Áÿëîêîçîâè÷à ïî óêàçàííîé òåìàòèêå ñì. â êíèãå: W zgodzie z sumieniem, red. J. Strycharski,
Centrum Badañ Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, ñ. 91151 (ñîñòàâèòåëü
áèáëèîãðàôèè: I. Rudziewicz). Ñì. òàêæå âàæíåéøèå ðàáîòû äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé ïî òåìå
ðåöåïöèè Ëüâà Òîëñòîãî â Ïîëüøå: A. Semczuk, Prus o Lwie To³stoju, Kwartalnik Instytutu
Polsko-Radzieckiego 1954, ¹ 3, ñ. 140168; idem, Zmartwychwstanie Lwa To³stoja w polskiej
opinii, Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 1956, ¹ 3/4, ñ. 364; F. Sielicki, Lew To³stoj
w polskiej krytyce literackiej lat 19181939, Slavia Orientalis 1960, ¹ 1, ñ. 3368; P. Grzegorczyk, Lew To³stoj w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki, PIW, Warszawa 1964; A. Semczuk,
Boles³aw Prus jako krytyk Lwa To³stoja, [â:] O wzajemnych powi¹zaniach literackich polsko-rosyjskich. Tom powiêcony VI Miêdzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, pod red.
S. Fiszmana i K. Sierockiej przy wspó³udz. T. Ko³akowskiego, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich,
Wroc³aw etc. 1969, ñ. 143158; E. Tymoczko-Tichoniuk, Krakowska Krytyka o twórczoci Lwa
To³stoja, [â:] Lew To³stoj i kultury s³owiañskie, pod red. B. Bia³okozowicza, Wyd. UWM, Olsztyn
2005, ñ. 143151; D. Ma³yszek, Zygmunt Mi³kowski wobec pogl¹dów Lwa To³stoja u schy³ku XIX stulecia, Studia Polonijne 2007, t. 28, ñ. 135145.
2 Íàì èçâåñòíû ëèøü äâå ñòàòüè ïî ýòîé òåìå: J. Or³owski, Ostatnie lata ¿ycia Lwa To³stoja w zwierciadle prasy lubelskiej, Slavia Orientalis 2010, ¹ 4, ñ. 499510; A. Semczuk, Échos
polonais à la mort de Tolstoj, traduit du russe par M. Aucouturier, Revue des études slaves
2010, t. LXXXI, ñ. 4752.
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äàæå óíèêàëüíûé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà ïðåäñòàâëÿëà íå ñîâñåì ÷óæîé
âçãëÿä íà Ðîññèþ  ïðè÷àñòíîñòü ê ýòîìó ãîñóäàðñòâó ñêàçûâàëàñü íà
ñîäåðæàíèè ïîëüñêîé ïå÷àòè (ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîëüñêèìè ãàçåòàìè
è æóðíàëàìè, êîòîðûå âûõîäèëè íà òåððèòîðèÿõ, îòíîñèâøèõñÿ ê Ïðóññèè
è Àâñòðèè, ïîëüñêîÿçû÷íàÿ ïðåññà Ðîññèéñêîé Èìïåðèè ãîðàçäî ÷àùå
è îáñòîÿòåëüíåå îïèñûâàëà è êîììåíòèðîâàëà òåìû, ñâÿçàííûå ñ Ðîññèåé).
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî áûë âçãëÿä íåñîìíåííî èíîêóëüòóðíûé, âçãÿä ëþäåé
â îñíîâíîì íå ïðàâîñëàâíûõ, âîñïèòàííûõ â äðóãèõ áûòîâûõ òðàäèöèÿõ,
ê òîìó æå  âçãëÿä ëþäåé, ïî âîëå ñàìîé Ðîññèè ïîòåðÿâøèõ íåçàâèñèìîñòü.
Â ýòîé ñâÿçè ïåðñïåêòèâíîñòü èçó÷åíèÿ îçíà÷åííîãî ìàòåðèàëà îáåñïå÷èâàþò åãî íîâèçíà, çíà÷èìîñòü äëÿ òîëñòîâåäåíèÿ è èñòîðèêî-êóëüòóðíàÿ
öåííîñòü â öåëîì. Íå ìåíåå âàæíûìè ìû ñ÷èòàåì òåîðåòè÷åñêèé
è ìåòîäîëîãè÷åñêèé àñïåêòû, ò.å. âûÿâëåíèå è îñìûñëåíèå ôàêòîðîâ,
îáóñëîâëèâàþùèõ ò.í. êóëüòóðíûé òðàíñôåð, à òàêæå ìåõàíèçìîâ
ôîðìèðîâàíèÿ ïðåññîé îïðåäåëåííîãî îáðàçà äðóãîé êóëüòóðû.
Äàëåå ìû ðàññìîòðèì îöåíêè è èíòåðïðåòàöèè óõîäà Òîëñòîãî èç
ßñíîé Ïîëÿíû (28 îêòÿáðÿ 1910 ã.) â èçäàíèÿõ Öàðñòâà Ïîëüñêîãî, íî äî
òîãî îáîçíà÷èì îñíîâíûå òåíäåíöèè â õàðàêòåðå âîñïðèÿòèÿ ýòîãî ñîáûòèÿ
ðóññêîé ïðåññîé.
Îäíèì èç ïåðâûõ ïå÷àòíûõ âûñòóïëåíèé ïî ýòîìó ïîâîäó áûë ôåëüåòîí
Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à Èçìàéëîâà Ëåãåíäà XX âåêà, îïóáëèêîâàííûé
â ëèáåðàëüíîé äåëîâîé ïåòåðáóðãñêîé ãàçåòå Áèðæåâûå âåäîìîñòè3.
Èìåííî ýòîò òåêñò öèòèðîâàëè è ïåðåñêàçûâàëè ïîëüñêèå ãàçåòû, äà
è ìíîãî÷èñëåííûå ðóññêèå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ ïîâòîðÿëè (ñ ðàçíûìè
âàðèàöèÿìè) ïðåäñòàâëåííóþ â íåì èíòåðïðåòàöèþ óõîäà Òîëñòîãî.
Òàê, Èçìàéëîâ, âûñîêî îöåíèâàÿ ïîñòóïîê Òîëñòîãî, ðàññìàòðèâàåò åãî
êàê îñóùåñòâëåíèå ïèñàòåëåì íà äåëå ïîëîæåíèé ñîçäàííîãî èì ó÷åíèÿ.
Äëÿ ýòîãî ôåëüåòîíèñò îòòàëêèâàåòñÿ îò ðàñïðîñòðàíåííûõ ìíåíèé
î íåñîâïàäåíèè ñëîâ Òîëñòîãî è åãî äåë (íàïðèìåð, ïðîïîâåäü
îïðîùåíèÿ è â òî æå âðåìÿ  îáåñïå÷åííàÿ æèçíü â àòìîñôåðå ïðèñòàëüíåéøåé çàáîòû ñî ñòîðîíû ñåìüè). Òîëñòîãî äî óõîäà Èçìàéëîâ âèäèò
÷åðåç ñóæäåíèå Êíóòà Ãàìñóíà: «Â ýòîì ïèñàòåëå è ìûñëèòåëå ìíå
÷óâñòâóåòñÿ êàêàÿ-òî ÷åñòíàÿ ôàëüøü»,  íàïèñàë îäíàæäû î Òîëñòîì Êíóò
3 À. Èçìàéëîâ, Ëåãåíäà XX âåêà, Áèðæåâûå âåäîìîñòè 1910, ¹ 11996 (30 îêòÿáðÿ, âå÷.
âûï.), ñ. 2. Âñå ïóáëèêàöèè â ðóññêîé ïðåññå öèòèðóþòñÿ ïî àíòîëîãèè: Óõîä è ñìåðòü Ëüâà
Òîëñòîãî. Êîððåñïîíäåíöèè. Ñòàòüè. Î÷åðêè, ñîñò., ïîäãîò. òåêñòà, êîììåíòàðèè, óêàçàò.,
ñòàòüÿ À. Ñ. Àëåêñàíäðîâà, Ý. Ê. Àëåêñàíäðîâîé, âñòóï. ñòàòüÿ Â. Å. Áàãíî, ïîä ðåä. À. Â. Ëàâðîâà, Èçä. Ïóøêèíñêîãî Äîìà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2010.
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Ãàìñóí, ïðåêðàñíî ôîðìóëèðóÿ ìûñëü, ðàçäåëÿåìóþ îãðîìíûì ÷èñëîì
íàøåé [ðóññêîé  È.Ï.] èíòåëëèãåíöèè4. Íî, ïî ìíåíèþ Èçìàéëîâà, ñâîèì
óõîäîì èç ßñíîé Ïîëÿíû Òîëñòîé óíè÷òîæèë ýòó ÷åñòíóþ ôàëüøü,
æåñòîêóþ ôàëüøü ñâîåé æèçíè. Â çàêëþ÷åíèå ïóáëèöèñò ïèøåò: Òî,
÷åãî òàê íåäîñòàâàëî Òîëñòîìó,  äåëà, çàâåðøàþùåãî ñëîâî,  òåïåðü
íàëèöî. Íà çäàíèå åãî ó÷åíèÿ ïîëîæåí ïîñëåäíèé êàìåíü5. Ïðè ýòîì
Èçìàéëîâ ââîäèò ïîñòóïîê Òîëñòîãî â áîëåå øèðîêèé êóëüòóðíûé êîíòåêñò,
âèäÿ â åãî óõîäå êàê ÷òî-òî áûëèííîå, òèïè÷íî ðóññêîå, òàê è áèáëåéñêîå: åñëè áû [...] íå âåðíóëñÿ è èñ÷åç ýòîò ìàñòèòûé ïàòðèàðõ
[çäåñü è äàëåå êóðñèâ íàø  È.Ï.] íàøåé ëèòåðàòóðû, êàçàâøèéñÿ êàêèìòî áëàæåííûì èëè ìëàäåíöåì, òî, êàê ïðåäâèäèò Èçìàéëîâ, ìèðîâàÿ
èñòîðèÿ â 20-ì âåêå ïîëó÷èëà áû ïëåíèòåëüíîé êðàñîòû ëåãåíäó, îò
êîòîðîé âåÿëî áû ñèëîþ ïåðâûõ ñêàçàíèé Áèáëèè.
Â ïðåîáëàäàþùåì áîëüøèíñòâå ïîñëåäóþùèõ âûñòóïëåíèé â ðóññêîé
ïå÷àòè óõîä Òîëñòîãî èíòåðïðåòèðîâàëñÿ ñõîäíûì îáðàçîì è áûë âîñïðèíÿò ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ïî÷òåíèåì. Ïðèâåäåì ëèøü äâà ïðèìåðà:
âåëèêèé ïèñàòåëü [...] îñóùåñòâèë ðåàëüíî òî, ÷òî èäåàëüíî ïîäñêàçûâàëà
åìó âñÿ ïðåäøåñòâîâàâøàÿ äåÿòåëüíîñòü6  ïèøåò ïóáëèöèñò ïåòåðáóðãñêîãî Ñîâðåìåííîãî ñëîâà; åìó âòîðèò æóðíàëèñò ïðîâèíöèàëüíîé,
æèòîìèðñêîé, ãàçåòû Âîëûíü: Òîëñòîé â òå÷åíèå âñåé ñâîåé æèçíè
ïîñëåäîâàòåëüíî, øàã çà øàãîì ñòðåìèëñÿ ê òîìó, ÷òî îí ñäåëàë òåïåðü. Îí
íèêîãäà íå áûë òîëüêî ïðîïîâåäíèêîì, òîëüêî ìîðàëèñòîì, ðàçâèâàþùèì
âñåâîçìîæíûå îòâëå÷åííûå èñòèíû, íî ïðåäîñòàâëÿþùèì îñóùåñòâëåíèå
ýòèõ èñòèí äðóãèì [...] îí ïîñòåïåííî óõîäèë îò ìèðà è îáùåñòâà è âîò
äîâåë ñâîå äåëî äî êîíöà7. Ïîêàçàòåëüíû â ýòîì ïëàíå õàðàêòåðèñòèêè,
äàííûå æóðíàëèñòàìè êàê ñàìîìó Òîëñòîìó, òàê è åãî ïîñòóïêó. Íàçîâåì
âñåãî ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ: Òîëñòîé  ýòî öàðñòâåííûé ëåâ äóõà8,
ãåíèàëüíûé ñûí Ðîññèè, åå ñâåò è ñâåòî÷, [...] áðèëëèàíò â äóõîâíîé
êîðîíå ðîäèíû-ìàòåðè9, ãèãàíò, ïîäíÿâøèéñÿ íàä óòëûì ìèðîì, ìóäðåö,
èìÿ êîòîðîãî óæå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèò íà îäíîì óðîâíå ñ èìåíàìè
äóõîâíûõ âîæäåé ÷åëîâå÷åñòâà, ïðîðîê, çíà÷åíèå êîòîðîãî áóäåò òåì
4
5
6

Ibidem.
Ibidem.
Àë. Îæèãîâ [Í. Ï. Àøåøîâ], Ê âå÷íîìó ïîêîþ, Ñîâðåìåííîå ñëîâî 1910, ¹ 1015
(31 îêòÿáðÿ), ñ. 1.
7 Àïðåëåâ, Áåç ëþáâè è ïîíèìàíèÿ, Âîëûíü 1910, ¹ 303 (4 íîÿáðÿ), ñ. 2.
8 È. Í. Ïîòàïåíêî, Âåëèêîå îäèíî÷åñòâî, Áèðæåâûå âåäîìîñòè 1910, ¹ 11997
(31 îêòÿáðÿ, óòð. âûï.), ñ. 2.
9 Àë. Îæèãîâ [Í. Ï. Àøåøîâ], op. cit., ñ. 1.
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áîëüøåå, ÷åì äàëüøå áóäåò óäàëÿòüñÿ îí â ãëóáèíû èñòîðèè10. Óõîä
Òîëñòîãî èç ßñíîé Ïîëÿíû  áåñòðåïåòíûé øàã11, âåëèêèé è ñòðàøíûé
ïîäâèã, êîòîðûé åìó îäíîìó [...] è ïî ñèëàì â íàñòîÿùåå âðåìÿ12,
ñîáûòèå [...] îãðîìíîé âåëè÷èíû, âåëèêèé ñèìâîë, âåëèêàÿ ëåãåíäà,
ôàêò áîëüøîãî äóøåâíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ïîäâèãà13, ôàêò íåáûâàëûé
â èñòîðèè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû14. Ýòîò ðÿä ìîæíî ïðîäîëæèòü.
Ïîìèìî ïðåäñòàâëåííîé äîìèíèðóþùåé èíòåðïðåòàöèîííîé ëèíèè,
ñðåäè âûñòóïëåíèé â ðóññêîé ïå÷àòè, êàê ïðàâèëî, ïðàâîãî è êîíñåðâàòèâíîãî òîëêà, âûðèñîâûâàåòñÿ äðóãàÿ, êðèòè÷åñêàÿ, ëèíèÿ, ïðèîáðåòàþùàÿ ðàçíûå îòòåíêè. Çäåñü òîëñòîâñêèé óõîä îáû÷íî ïðåäñòàåò
ñðåäñòâîì ñàìîðåêëàìû; ñîáûòèåì, êîòîðîå ðàçäóëè æóðíàëèñòû. Òàê,
íàïðèìåð, ãàçåòà Êîëîêîë (ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå ÷åðíîñîòåííîãî íàïðàâëåíèÿ) âûñêàçàëà ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ãàçåòíûé øóì âîêðóã Òîëñòîãî
ñîçäàí êëèêîé ñòîðîííèêîâ ëèáåðàëüíûõ èäåé, èñïîëüçóþùåé ôèãóðó
ïèñàòåëÿ â ñîáñòâåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ15. Ãàçåòà Ðóññêàÿ çåìëÿ
(îðãàí Ðóññêîãî Ìîíàðõè÷åñêîãî Ñîþçà) óâèäåëà â óõîäå ÷åòêî ïðîäóìàííûé, ðàññ÷èòàííûé íà ïóáëèêó øàã Òîëñòîãî, ÿêîáû íàñòîé÷èâî
òðåáóþùåãî ê ñåáå íàïðÿæåííîãî âíèìàíèÿ16. Ëåâ Òîëñòîé,  ïèñàëà
ãàçåòà,  íå ìîæåò æèòü áåç øóìà âîêðóã ñâîåãî èìåíè. [...] Îí, êàê
èíäèéñêèé ôàêèð, íàñëàæäàåòñÿ ñîçåðöàíèåì ñîáñòâåííîãî ïóïêà è áîëüøå
íè÷åãî çíàòü íå õî÷åò. [...] Î íåì ìîë÷àëè íåêîòîðîå âðåìÿ, òåïåðü î íåì
îïÿòü ãîâîðÿò. È îí áåñêîíå÷íî ñ÷àñòëèâ. ×òî æå, ïóñòü ïîòåøàò ýòîãî
ñòàðîãî ìëàäåíöà!17.
Îáðàùàÿñü ê âîñïðèÿòèþ óõîäà Òîëñòîãî ïîëüñêèìè ãàçåòàìè, óêàæåì,
÷òî ïðè ñðàâíåíèè ñ ðóññêîé ïðåññîé ðàñõîæäåíèÿ îáíàðóæèâàþòñÿ óæå
â ñïîñîáå íîìèíàöèè. Âñå ïîëüñêèå ãàçåòû ÷óòü ëè íå â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå óïîìèíàþò ãðàôñêèé òèòóë Òîëñòîãî: ãðàô Ëåâ Òîëñòîé, ãðàô
Òîëñòîé, èíîãäà ïðîñòî ãðàô. Çíà÷èòåëüíî ðåæå âñòðå÷àþòñÿ äðóãèå
õàðàêòåðèñòèêè, òàêèå êàê: âåëèêèé ðóññêèé ïèñàòåëü 18, âåëèêèé
10

À. Àëåêñàíäðîâ, Âëàñòü çåìëè è âëàñòü íåáà, Þæíàÿ çàðÿ 1910, ¹ 1332 (3 íîÿáðÿ), ñ. 1.
À. Äîáðîõîòîâ, Âåëèêèé øàã, Óòðî Ðîññèè 1910, ¹ 288 (31 îêòÿáðÿ), ñ. 2.
Àë. Îæèãîâ [Í. Ï. Àøåøîâ], op. cit., ñ. 1.
Ñ. Ð. [Ñ. Ñ. Ðàåöêèé], Áåãñòâî èç âåëèêîãî ïëåíà, Óòðî Ðîññèè 1910, ¹ 288
(31 îêòÿáðÿ), ñ. 3.
14 [Á.ï.], Áåñåäû ñ ÷èòàòåëÿìè, Âðåìÿ 1910, ¹ 76 (31 îêòÿáðÿ), ñ. 2.
15 Ê., Ãäå îí?, Êîëîêîë 1910, ¹ 1383 (2 íîÿáðÿ), ñ. 1.
16 Òó÷ñòîí, Òîëñòîé è ôðàçà, Ðóññêàÿ çåìëÿ 1910, ¹ 239 (4 íîÿáðÿ), ñ. 2.
17 Ibidem.
18 b., Ucieczka To³stoja, Kurier Warszawski 1910, ¹ 318 (17 (4) listopada), ñ. 14;
m., Chory lew , Kurier Polski 1910, ¹ 318 (17 (4) listopada), ñ. 2.
11
12
13
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ïèñàòåëü19, çíàìåíèòûé ïèñàòåëü20, àâòîð Âîéíû è ìèðà21, ïîæèëîé
ïèñàòåëü èç ßñíîé Ïîëÿíû22, ïèñàòåëü ïî÷òåííûõ ëåò23, ðóññêèé
õóäîæíèê ïî÷òåííûõ ëåò24, èçâåñòíûé ðóññêèé ïèñàòåëü è ìûñëèòåëü25,
âåëèêèé ñòàðåö èç ßñíîé Ïîëÿíû26, ìûñëèòåëü ïî÷òåííûõ ëåò, îáúåêò
ïðåêëîíåíèÿ è âîñõèùåíèÿ äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîãî
íàðîäà27, çàêîí÷åííûé àãíîñòèê (õàðàêòåðèñòèêà èç êàòîëè÷åñêîãî
èçäàíèÿ PolakKatolik)28, ëåâ (èãðà ñëîâ â çàãîëîâêå Áîëüíîé ëåâ29),
ïîæèëîé Ëåâ Òîëñòîé30, âåëèêèé Ëåâ Òîëñòîé31. Ýòèì ñïèñêîì ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïûâàþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè, äàííûå Òîëñòîìó ïîëüñêîé
ïðåññîé. Òàêèì îáðàçîì, ïîëüñêèå æóðíàëèñòû àêöåíòèðóþò âíèìàíèå
ñâîèõ ÷èòàòåëåé íà ñëåäóþùèõ ýëåìåíòàõ: âûñîêîå ïîëîæåíèå Òîëñòîãî íà
ñîöèàëüíîé ëåñòíèöå, åãî ïèñàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïîëó÷èâøàÿ ìèðîâîå
ïðèçíàíèå, ïî÷òåííûé âîçðàñò è àâòîðèòåò ó ðóññêîãî íàðîäà. Ïðîïîâåäíè÷åñêàÿ èïîñòàñü Òîëñòîãî, åãî íðàâñòâåííî-ôèëîñîôñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ áûëà çíà÷èìà äëÿ ðóññêèõ æóðíàëèñòîâ, â ïîëüñêîé ïðåññå
ïðàêòè÷åñêè íèêàê íå îòðàæåíà (â êà÷åñòâå èñêëþ÷åíèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ðàçâå ÷òî õàðàêòåðèñòèêè â ãàçåòå PolakKatolik, ïîä÷åðêèâàþùåé îòïàäåíèå Òîëñòîãî îò ðåëèãèè).
Îöåíêè è èíòåðïðåòàöèè óõîäà Òîëñòîãî â ïîëüñêîé ïðåññå ìîæíî, êàê
â ñëó÷àå ñ ðóññêèìè ãàçåòàìè, ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû.
19 [B.p.], Odnalezienie hr. To³stoja, Kurier Polski 1910, ¹ 316 (15 (2) listopada), ñ. 1;
[B.p.], Lew To³stoj, Kurier Poranny 1910, ¹ 320 (18 (5) listopada), ñ. 1.
20 [B.p.], [b.t.], Kurier Poranny 1910, ¹ 315 (13 listopada / 31 padziernika), ñ. 3; [B.p.],
Znikniêcie To³stoja, Kurier Polski 1910, ¹ 315 (14 (1) listopada), ñ. 1.
21 b., Ucieczka To³stoja, op. cit., ñ. 14.
22 [B.p.], To³stoj ukry³ siê, S³owo 1910, ¹ 515 (12 listopada / 30 padziernika, numer
wieczorny), ñ. 1; [B.p.], Znikniêcie Lwa To³stoja, Kurier Polski 1910, ¹ 314 (13 listopada /
31 padziernika), ñ. 1.
23 [B.p.], Znikniêcie Lwa To³stoja, ñ. 1; [B.p.], To³stoj ukry³ siê, ñ. 2.
24 [B.p.], Choroba To³stoja, S³owo 1910, ¹ 523 (17 (4) listopada, numer wieczorny), ñ. 3.
25 [B.p.], Znikniêcie hr. Lwa To³stoja, Nowa Gazeta 1910, ¹ 519 (12 listopada / 30 padziernika, wyd. popo³udniowe), ñ. 4; [B.p.], Zaginienie hr. Lwa To³stoja, PolakKatolik 1910,
¹ 258 (12 listopada / 30 padziernika), ñ. 3.
26 [B.p.], Zaginienie hr. Lwa To³stoja, Kurier Warszawski 1910, ¹ 313 (12 listopada /
30 padziernika, dodatek poranny), ñ. 5; [B.p.], Choroba To³stoja, Nowa Gazeta 1910, ¹ 529
(18 (5) listopada, wyd. popo³udniowe), ñ. 6.
27 [B.p.], Choroba To³stoja, Nowa Gazeta, ñ. 6.
28 [B.p.], Zaginienie hr. Lwa To³stoja, PolakKatolik, ñ. 3.
29 m.: Chory lew , ñ. 2.
30 [B.p.], Choroba To³stoja, Nowa Gazeta 1910, ¹ 527 (17 (4) listopada, wyd. popo³udniowe), ñ. 5.
31 m.: Chory lew , ñ. 2.
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Ê ïåðâîé ãðóïïå ìû îòíåñåì ïóáëèêàöèè, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíû
óìåðåííîñòü òîíà, óñòàíîâêà íà îáúåêòèâíîñòü è íåéòðàëüíîñòü. Ðå÷ü èäåò
â ïåðâóþ î÷åðåäü î êîììåíòàðèÿõ â äâóõ âàðøàâñêèõ ãàçåòàõ
 Kurier Warszawski è Gazeta Warszawska.
Òàê, â çàìåòêàõ, îïóáëèêîâàííûõ âåäóùåé, ñàìîé ÷èòàåìîé â Öàðñòâå
Ïîëüñêîì ãàçåòîé Kurier Warszawski, êîòîðàÿ íå áûëà îðãàíîì êàêîéëèáî ïàðòèè, àêöåíò äåëàåòñÿ íà íåçàóðÿäíîé ëè÷íîñòè Òîëñòîãî: â Òîëñòîì,  ÷èòàåì â çàìåòêå,  âñåãäà ñîåäèíÿëèñü ïèñàòåëü-áåëëåòðèñò è ôèëîñîô-èäåàëèñò, îáùåñòâåííûé ðåôîðìàòîð è ñîçäàòåëü ñåêòû, ìûñëèòåëü,
â êîòîðîì íàöèîíàëüíîå íà÷àëî ñî÷åòàëîñü ñ ñèëüíîé èíäèâèäóàëüíîñòüþ,
íàêîíåö, èñêëþ÷èòåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê àñêåòèçìó è ìèñòèöèçìó32. Ïðè
ýòîì îñîáîå âíèìàíèå îáðàùåíî íà ïðèñòàëüíûé èíòåðåñ çàïàäíîåâðîïåéñêîé ïðåññû ê óõîäó Òîëñòîãî, ïðåâîñõîäÿùèé äàæå, ïî ìíåíèþ
ãàçåòû, èíòåðåñ âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé ïå÷àòè. Kurier Warszawski îáúÿñíÿåò ýòó ñèòóàöèþ òåì, ÷òî òàì [â Çàïàäíîé Åâðîïå  È. Ï.] âñåãäà áóäåò
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå íåïîíÿòíûì äóøåâíûé ïîðûâ àâòîðà Âîéíû
è ìèðà33. Êàê âèäèì, æóðíàëèñòû èñïîëüçóþò îïïîçèöèþ Âîñòî÷íàÿ
 Çàïàäíàÿ Åâðîïà, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü áëèçîñòü ïîëÿêîâ ê ðóññêèì è òàêèì
îáðàçîì àêöåíòèðîâàòü, ÷òî ñóùíîñòü óõîäà Òîëñòîãî ïîíÿòíà è ïîëÿêàì.
Ãîâîðÿ î âîñïðèÿòèè ãàçåòîé Kurier Warszawski ïîñòóïêà Òîëñòîãî,
íåîáõîäèìî îòìåòèòü åùå îäèí èíòåðåñíûé ìîìåíò: íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ãàçåòà äîâîëüíî øèðîêî èñïîëüçîâàëà ìàòåðèàëû èç ðóññêîé ïðåññû, êðàòêî
èçëàãàÿ èõ ñîäåðæàíèå, îíà íå óïîìÿíóëà íè îäíîãî âûñòóïëåíèÿ, ãäå óõîä
ðàññìàòðèâàåòñÿ â êîíòåêñòå òîëñòîâñêîãî ó÷åíèÿ, êàê îñóùåñòâëåíèå
Òîëñòûì ñîáñòâåííûõ èäåé (òàêàÿ òðàêòîâêà, êàê ìû ïîìíèì, äîìèíèðîâàëà â ðóññêîé ïå÷àòè).
Óñòàíîâêà íà áåñïðèñòðàñòíîå ïðåäñòàâëåíèå òîëñòîâñêîãî óõîäà
õàðàêòåðíà òàêæå äëÿ äðóãîãî äîâîëüíî ïîïóëÿðíîãî èçäàíèÿ  Gazeta
Warszawska, êîòîðîå âûðàæàëî èíòåðåñû êîíñåðâàòîðîâ ñ íàöèîíàëèñòñêèì óêëîíîì. Ãàçåòà óêàçûâàåò, ÷òî ðóññêàÿ ïðåññà î÷åíü âûñîêî
îöåíèâàåò ïîñòóïîê Òîëñòîãî, âèäÿ â ýòîì äîñòîéíûé âåíåö åãî ó÷åíèþ34,
32

w osobie To³stoja jednoczy³ siê zawsze pisarz-beletrysta i filozof-idealista, reformator spo³eczny i twórca sekty, umys³, w którym kojarzy³y siê pierwiastki narodowociowe z siln¹ indywidualnoci¹
w³asn¹, a wreszcie sk³onnoæ wybitna do askezy i mistycyzmu. b., Ucieczka To³stoja, ñ. 14.
33 tam [w Europie Zachodniej  J. P.] bowiem zawsze pozostanie w znacznej czêci niezrozumia³y odruch psychiczny autora Wojny i pokoju. Ibidem.
34 Prasa rosyjska bardzo wysoko podnosi czyn To³stoja, widz¹c w nim godne uwieñczenie
jego nauki. [B.p.], Miejsce pobytu L. To³stoja, Gazeta Warszawska 1910, ¹ 312 (14 (1) listopada), ñ. 3.
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îäíàêî îíà íå ñîïðîâîæäàåò ýòó êîíñòàòàöèþ êàêèì-ëèáî êîììåíòàðèåì.
Ïóáëèêàöèÿ ëàêîíè÷íîãî èçëîæåíèÿ ôåëüåòîíà Èçìàéëîâà Ëåãåíäà XX âåêà
ìîãëà áû áûòü àðãóìåíòîì â ïîëüçó òîãî, ÷òî Gazeta Warszawska ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó ðàçäåëÿåò òî÷êó çðåíèÿ àâòîðà. Îäíàêî ïàôîñ èçìàéëîâñêîãî òåêñòà â ïåðåñêàçå, ñäåëàííîì ãàçåòîé, áûë èçìåíåí: Ïðîòèâîðå÷èå
ìåæäó ó÷åíèåì îá îïðîùåíèè, îá îòêàçå îò ëþáûõ ìèðñêèõ áëàã è áàðñêèìè óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ æèë Òîëñòîé, áûëî ïîèñòèíå ïîðàçèòåëüíûì.
Óæå Êíóò Ãàìñóí [...] çàìåòèë, ÷òî æèçíü ýòîãî ÷åëîâåêà [ò.å. Òîëñòîãî  È. Ï.]
îñíîâûâàåòñÿ íà «÷åñòíîé ôàëüøè». Íà èñõîäå ñâîåé æèçíè, áóäó÷è
82-ëåòíèì ñòàðöåì, Òîëñòîé, âåðîÿòíî, ðåøèë ñ ýòîé «÷åñòíîé ôàëüøüþ»
ïîêîí÷èòü35. Êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ ðàçëè÷èÿ ìåæäó ôåëüåòîíîì è åãî
ïîëüñêèì èçëîæåíèåì ëåæèò â ñëîâå âåðîÿòíî. Åñëè äëÿ Èçìàéëîâà óõîä
èìååò îäíîçíà÷íûé ñìûñë  Òîëñòîé ïîêèíóë ßñíóþ Ïîëÿíó, ÷òîáû
îñóùåñòâèòü íà äåëå ñâîå ó÷åíèå, òî â èçëîæåíèè ýòà èíòåðïðåòàöèÿ íå
ïðåäñòàâëåíà êàê àáñîëþòíî âåðíàÿ, åäèíñòâåííî âîçìîæíàÿ, åñòü êàêàÿ-òî
äîëÿ ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî èìåííî òàê íóæíî òîëêîâàòü ïîñòóïîê ïèñàòåëÿ.
Äëÿ ïîëüñêèõ ïóáëèêàöèé, îòíîñÿùèõñÿ êî âòîðîé ãðóïïå, õàðàêòåðíî
îòêðûòî âûðàæåííîå íåãàòèâíîå âîñïðèÿòèå óõîäà Òîëñòîãî è åãî ëè÷íîñòè
â öåëîì. Âàðüèðóþòñÿ ëèøü îòòåíêè èíòåðïðåòàöèè è ñïîñîáû âûðàæåíèÿ
êðèòèêè.
Òàê, ãàçåòà S³owo, èñïûòûâàþùàÿ âëèÿíèå ïðèìèðåíöåâ, ñòîðîííèêîâ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ âëàñòüþ, ðàññìàòðèâàåò óõîä êàê íîâóþ íåîáû÷íóþ èäåþ, î÷åðåäíîå ïðîÿâëåíèå íåêîòîðîé îðèãèíàëüíîñòè èëè,
ìîæåò, äàæå íåíîðìàëüíîñòè36 Òîëñòîãî. Ýòî ïîñòóïîê, ïèøåò ãàçåòà,
â äóõå öåëîãî ðÿäà ñòðàííûõ äåéñòâèé Òîëñòîãî â ïîñëåäíèå ãîäû, ñðåäè
êîòîðûõ òî ñî÷åòàíèå óäîáíûõ ïàëàò ÿñíîïîëÿíñêîãî äâîðöà ñ êðåñòüÿíñêîé ñåðìÿãîé, òî îòêàç îò ãîíîðàðîâ, ïîëó÷àåìûõ çà ïðîèçâåäåíèÿ,
î êîòîðûõ, îäíàêî, ïðîäîëæàëà çàáîòèòüñÿ ñóïðóãà ïèñàòåëÿ, òî âåñü îáðàç
æèçíè, òî ïîñëåäíèå ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ37. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ãàçåòû,
35 Sprzecznoæ miêdzy nauk¹ o ubóstwie i wyrzeczeniu siê wszelkich dóbr ziemskich i wielkopañskiem otoczeniem, wród którego To³stoj mieszka³, by³a zbyt uderzaj¹ca. Ju¿ Knut Hamsun
[...] zauwa¿y³, ¿e ¿ycie tego cz³owieka jest oparte na «uczciwem k³amstwie». To³stoj u schy³ku dni
swoich, jako starzec 82-letni, postanowi³ widocznie skoñczyæ z tem «uczciwem k³amstwem». Ibidem.
36 [B.p.], To³stoj ukry³ siê, ñ. 2.
37 Czy to po³¹czenie wygodnych salonów [â èñòî÷íèêå îïå÷àòêà  salonach  J. P.] jasnopolañskiego pa³acu z wieniacz¹ sukman¹, czy to wyrzeczenie siê wszystkich dochodów z dzie³,
któremi jednak nie przesta³a siê opiekowaæ ma³¿onka pisarza, czy ca³y tryb ¿ycia, czy ostatnie
wyst¹pienia publiczne. Ibidem.
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Òîëñòîé åñëè íå ñóìàñøåäøèé, òî, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷óäàê, è òàêèì
îáðàçîì ñëåäóåò âîñïðèíèìàòü åãî óõîä èç ßñíîé Ïîëÿíû.
Â ñâîþ î÷åðåäü ãàçåòà Goniec38, îðãàí ïðàâûõ ñ íàöèîíàëèñòñêèì
óêëîíîì, ïðåäñòàâèëà ïîñòóïîê Òîëñòîãî âìåñòå ñ ïîñëåäóþùåé íà íåãî
ðåàêöèåé êàê ñîáûòèå ðåäêîå ïî ñâîåìó êîìèçìó. Â çàìåòêå ïîä çàãîëîâêîì
Ðîáèíçîíàäà ãð. Ëüâà Òîëñòîãî ÷èòàåì: Ãðàô Ëåâ Òîëñòîé, êîòîðûé
òðèäöàòü ëåò «òîìèëñÿ» â âåëèêîëåïíîì äâîðöå ßñíîé Ïîëÿíû, [...] èñ÷åç
âäðóã [...] âìåñòå ñî ñâîèì ëè÷íûì âðà÷îì, ä-ðîì Ìàêîâèöêèì. [...] Ýôôåêò
áûë îãðîìíûì. [...] Âñå ÷óâñòâèòåëüíûå è æàæäóùèå ñåíñàöèè ñåðäöà ïî
âñåé Åâðîïå çàäðîæàëè â ïðèÿòíîì âîëíåíèè. Êàêîé-òî ñîâðåìåííûé ðóññêèé ïèñàòåëü óæå íàïèñàë ÷åðíûì ïî áåëîìó â Áèðæ[åâûõ] âåä[îìîñòÿõ]:
«Åñëè ãð. Òîëñòîé íå âåðíåòñÿ, íî èñ÷åçíåò, òî ìèðîâàÿ èñòîðèÿ â XX âåêå
ïîëó÷èò ïëåíèòåëüíîé êðàñîòû ëåãåíäó, îò êîòîðîé áóäåò âåÿòü ñèëîþ
ïåðâûõ ñêàçàíèé Áèáëèè»39. Àâòîð çàìåòêè ïðèâîäèò îòðûâîê èç ôåëüåòîíà Èçìàéëîâà, íî ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû âûñìåÿòü åãî ïàôîñ. Ýòîò ïðèåì
 ñàðêàñòè÷åñêàÿ òðàêòîâêà âîçâûøåííûõ ðåàêöèé íà óõîä Òîëñòîãî
 èñïîëüçîâàëñÿ æóðíàëèñòàìè è â äàëüíåéøåì. Êðîìå òîãî, ãàçåòà
äîâîëüíî àêòèâíî öèòèðóåò èñòî÷íèêè, ãäå ïðåäñòàâëåíà íåãàòèâíàÿ òî÷êà
çðåíèÿ íà ïîñòóïîê ïèñàòåëÿ. ×òîáû ïîä÷åðêíóòü ðàçëè÷èÿ â âîñïðèÿòèè
òîëñòîâñêîãî óõîäà ïðåäñòàâèòåëÿìè ðóññêîé è çàïàäíîåâðîïåéñêîé
êóëüòóðû, ãàçåòà ïðèâîäèò âûñêàçûâàíèå Ïàâëà Õåéçå, íåìåöêîãî ïèñàòåëÿ,
ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå çà 1910 ãîä: Òîëñòîé
 êîìåäèàíò. Ýòî êîìåäèéíûå íîìåðà. Êòî 80 ëåò æèë â ñîáñòâåííîì
èìåíèè, òîò ñïîêîéíî ìîã áû ïðîæèòü â íåì îñòàòîê äíåé ñâîèõ. Åñëè
Òîëñòîé ñáåæàë èç ßñíîé Ïîëÿíû íå ïî ñåìåéíûì ïðè÷èíàì, òî îí ýòî
ñäåëàë îò ñòàð÷åñêîé äðÿõëîñòè èëè ñî ñêóêè40. Ãàçåòà Goniec, êàê ðàíåå
Kurier Warszawski, àêòóàëèçèðóåò îïïîçèöèþ Âîñòî÷íàÿ  Çàïàäíàÿ
38 Ãàçåòà âûõîäèëà â äâóõ âàðèàíòàõ  óòðåííåì (Goniec Poranny) è âå÷åðíåì (Goniec
Wieczorny).
39 Hr. Lew To³stoj, który od trzydziestu lat mêczy³ siê we wspania³ym pa³acu Jasnej Polany, [...] znikn¹³ nagle [...] wraz ze swym lekarzem przybocznym, d-rem Makowickim. [...] Efekt
by³ ogromny. [...] Wszystkie tkliwe i spragnione sensacji serca w ca³ej Europie zadr¿a³y w lubym
niepokoju. Jaki aktualny pisarz rosyjski napisa³ ju¿ czarno na bia³em w Bir¿. Wied. [Bir¿ewyje
wiedomosti  J. P.] Je¿eli hr. To³stoj nie wróci, ale zginie,  dzieje wiata w XX wieku pozyskaj¹ legendê upajaj¹cej piêknoci, od której powieje moc pierwszych rozdzia³ów Biblji. [B. p.],
Robinsoniada hr. Lwa To³stoja, Goniec Wieczorny 1910, ¹ 522 (14 (1) listopada), ñ. 2.
40 To³stoj jest komedjantem. To s¹ komedjanckie szusy. Kto przez lat 80 mieszka³ we w³asnem maj¹tku, móg³by z powodzeniem prze¿yæ w niem tê resztê lat ¿ycia, która mu pozostaje.
Je¿eli To³stoj nie uciek³ z Jasnej Polany ze wzglêdów na stosunki rodzinne, uczyni³ to z powodu
starczej zgrzybia³oci, lub z nudy. [B.p.], To³stoj i Heyse, Goniec Poranny 1910, ¹ 533 (20
(7) listopada), ñ. 6.

Óõîä Ëüâà Òîëñòîãî (1910) â îöåíêå ðóññêîé è ïîëüñêîé ïðåññû
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Åâðîïà, ãäå Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà  ýòî âîñòîðæåííîå, ò.å. íåàäåêâàòíîå,
à Çàïàäíàÿ Åâðîïà  ñêåïòè÷åñêîå, ò.å. àäåêâàòíîå, âîñïðèÿòèå ïðîèñõîäÿùåãî. Òàêèì îáðàçîì, óêàçàííàÿ îïïîçèöèÿ ïðåäñòàâëåíà â ïîëüñêîé ïðåññå
äâóìÿ ïðîòèâîïîëîæíûìè èäåîëîãè÷åñêèìè âàðèàíòàìè: åñëè Kurier Warszawski ñ åå ïîìîùüþ ñòðåìèëñÿ óêàçàòü íà îïðåäåëåííóþ áëèçîñòü ðóññêèõ è ïîëÿêîâ, â ÷àñòíîñòè, â âèäåíèè Òîëñòîãî è åãî óõîäà, òî ãàçåòà
Goniec ïðè ïîìîùè òîãî æå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ïûòàåòñÿ ïîä÷åðêíóòü
ðàçëè÷èÿ ìåæäó ðóññêèìè è ïîëÿêàìè è ñõîäñòâà ïîñëåäíèõ ñ Çàïàäîì.
Èòàê, çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîëüñêîé ïðåññû óõîäîì Òîëñòîãî áûëà ñòîëü
æå âûñîêà, êàê ðóññêîé ïå÷àòè, îäíàêî â õàðàêòåðå ðåöåïöèè ýòîãî ñîáûòèÿ
ïîëüñêèìè è ðóññêèìè ãàçåòàìè ïðîñëåæèâàþòñÿ ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ.
Â ðóññêîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè íà ïåðâûé ïëàí âûäâèãàåòñÿ âîñïðèÿòèå
óõîäà Òîëñòîãî â êîíòåêñòå åãî ó÷åíèÿ. Ïîëüñêèå æå ãàçåòû, ðàññìàòðèâàÿ
òîëñòîâñêèé ïîñòóïîê, êîíöåíòðèðîâàëèñü íà ëè÷íîñòè ïèñàòåëÿ, è âèäåëè
â íåì ëèáî ÷åëîâåêà íåîáû÷íîãî, íåçàóðÿäíîãî (êàê ïðàâèëî, àïîëèòè÷íûå
èçäàíèÿ), ëèáî ÷óäàêà è êîìåäèàíòà (êàê ïðàâèëî, ïå÷àòíûå îðãàíû
êîíñåðâàòîðîâ è ïðàâûõ, âçëÿä êîòîðûõ íà óõîä Òîëñòîãî áëèçîê ñî âçãëÿäîì
ðóññêèõ êîíñåðâàòèâíûõ èçäàíèé). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñÿ ïîëüñêàÿ ïðåññà
èñïîëüçîâàëà ìàòåðèàëû èç ðóññêîÿçû÷íîé ïå÷àòè, óêàçàíèÿ íà çíà÷èìîñòü
ñîçäàííîãî Òîëñòûì ó÷åíèÿ äëÿ èíòåðïðåòàöèè åãî óõîäà â ïîëüñêèõ
ãàçåòàõ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò. Ïðè÷èíà ýòîãî  õàðàêòåð îáðàùåíèÿ
ñ ðóññêèìè ïóáëèêàöèÿìè, àêòóàëèçèðóþùèìè ýòîò àñïåêò: èçìåíåíèå èõ
ñîäåðæàíèÿ ëèáî âîîáùå èãíîðèðîâàíèå ïîäîáíûõ âûñòóïëåíèé. Ýòó
ñèòóàöèþ ìîæíî îáúÿñíèòü ïðåæäå âñåãî ñîâåðøåííî èíûì ñòàòóñîì
Òîëñòîãî â ïîëüñêîì êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå (ïèñàòåëü, àâòîð õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, à íå íðàâñòâåííûé àâòîðèòåò). Âîçìîæíî, ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü òàêæå ðåëèãèîçíûé àñïåêò òîëñòîâñêîãî ó÷åíèÿ, îòðèöàþùåãî
äîãìàòè÷åñêèå îñíîâû õðèñòèàíñòâà, è çíà÷èìîñòü äëÿ ïîëüñêîãî îáùåñòâà
êàòîëèöèçìà êàê âàæíîãî ýëåìåíòà íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè.
Streszczenie
Ucieczka Lwa To³stoja (1910) w ocenie rosyjskiej i polskiej prasy
W artykule omówione zosta³y reakcje prasy rosyjskiej i polskiej (przede wszystkim  warszawskiej) na s³ynn¹ ucieczkê Lwa To³stoja z Jasnej Polany w 1910 r. Analiza porównawcza
publikacji pozwoli³a zauwa¿yæ, ¿e gazety polskie pisa³y o tym zdarzeniu stosunkowo du¿o
i czêsto, lecz interpretowa³y je odmiennie ni¿ gazety rosyjskie. Prasa rosyjska odczytywa³a ucieczkê g³ównie w kontekcie stworzonej przez To³stoja nauki, natomiast prasa polska w kontekcie
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osobowoci pisarza  jako czyn niezwyk³ego cz³owieka lub te¿, podobnie do rosyjskiej prasy
konserwatywnej, jako desperacki krok szaleñca czy komedianta. Tê zasadnicz¹ ró¿nicê w interpretacji mo¿na t³umaczyæ przede wszystkim odmiennym statusem To³stoja w rosyjskiej i polskiej
przestrzeni kulturowej  dla Polaków To³stoj by³ w g³ównej mierze wybitnym pisarzem, nie za,
jak dla Rosjan, autorytetem moralnym. Istotnym czynnikiem móg³ byæ równie¿ wiatopogl¹d
pónego To³stoja, zw³aszcza jego pogl¹dy religijne, i znaczenie dla spo³eczeñstwa polskiego katolicyzmu jako jednego z wa¿nych elementów to¿samoci narodowej.

Summary
Leo Tolstoys escape (1910) in the opinion of Russian and Polish press
The paper discusses reactions of Russian and Polish (first of all  Warsaw) press to the
famous Leo Tolstoys escape from Yasnaya Polyana in 1910. A comparison between publications
shows that Polish newspapers wrote relatively much and regularly about the event, but interpreted
it in a different way than the Russian ones. While the Russian press explained Tolstoys escape
mostly in the context of his beliefs and views, the Polish one clarified the situation through the
personality of the writer, as an act of an extraordinary person or a desperate step of a madman or
of a pretender (such interpretation was also presented by the Russian conservative press). This
fundamental difference in interpretation can be explained first of all by another status, which
Tolstoy had between the Russian and Polish people  for the Poles he was mainly not, as in
Russia, a moral authority, but an outstanding writer. Tolstoys world-view could also play an
important role, especially his religious views, and the significance of Catholicism for the Polish
people as one of the most important elements of the national identity.
Key words: Leo Tolstoy, escape, Yasnaya Polyana, Russian press, Polish press.

Obcy i swoi. Polacy w cyklu Czerwone Ko³o Aleksandra
So³¿enicyna XXI, 2016
UWM Olsztyn
Acta Polono-Ruthenica
257
ISSN 1427-549X

Monika Sidor
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II

Obcy i swoi. Polacy w cyklu Czerwone Ko³o
Aleksandra So³¿enicyna
Czes³aw Mi³osz pisa³ w Rodzinnej Europie, ¿e z³o¿ona i niestety pe³na
niechêci wzajemna relacja Polaków i Rosjan jest w gruncie rzeczy doæ typowa
dla stosunków miêdzy s¹siadami: Nie jest wykluczone, ¿e Polacy wiedz¹
o Rosjanach to, co Rosjanie wiedz¹ o sobie samych, nie chc¹c siê do tego
przyznaæ, i odwrotnie1. Autor Doliny Issy oczywicie przychyla³ siê do opinii,
¿e bezporednimi przyczynami zasz³oci s¹ wydarzenia historyczne, w wietle
których obydwa narody mog¹ czuæ siê ofiarami. Zwraca³ jednak uwagê, ¿e przy
wydawaniu jakichkolwiek ocen nale¿y d¹¿yæ do obiektywizmu i zdaæ sobie
sprawê z ca³ej sieci powi¹zañ oraz uwarunkowañ, dotycz¹cych najbardziej dramatycznych dla obydwu krajów wydarzeñ, które tkwi¹ u podstaw animozji. Na
pewno literatura dostarcza w tym wzglêdzie nieocenionych materia³ów, nie dlatego, ¿e mia³aby byæ obiektywna, ale przekazuje sytuacje i ci¹gi zdarzeñ, pozwalaj¹ce  nieraz wbrew intencjom autorów  wyabstrahowaæ takie zjawiska, jak
resentymenty, ujêcia stereotypowe, poczucie krzywdy, ale tak¿e sympatiê, podziw, sprzeciw wobec dyskryminacji itp. Oczywicie trzeba przy tego typu rozmylaniach zachowaæ nale¿ny dystans, pamiêtaj¹c o wyj¹tkowoci dzie³a literackiego i regu³ach obcowania z nim.
Obraz Polaka w literaturze rosyjskiej ró¿nych epok oraz wzajemne oddzia³ywanie kultury polskiej i rosyjskiej ju¿ od dawna przyci¹ga³o zainteresowanie
badaczy komparatystów i temat ten doczeka³ siê bardzo wnikliwych i wielostronnych analiz2. Sam przywo³any na pocz¹tku Mi³osz omawia³ stosunek Rosjan do Polaków na przyk³adzie wielkiej powieci realistycznej drugiej po³owy
XIX wieku, a mianowicie dzie³ Fiodora Dostojewskiego. Tego rodzaju szkice
1

Cz. Mi³osz, Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 1: Dostojewski  nasz wspó³czesny, wybór
B. Toruñczyk, M. Wójciak, opr. B. Toruñczyk, wstêp C. Cavanagh, wyd. Zeszyty Literackie, Warszawa 2010, s. 19.
2 Zob. Polacy w ¿yciu kulturalnym Rosji, red. R. £u¿ny, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich,
Wroc³aw 1986; Chrzecijañski Wschód a kultura polska. Studia pod redakcj¹ R. £u¿nego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989 i in.
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nie s¹ oczywicie analizami literaturoznawczymi, ale realizuj¹ w jakim sensie
postulaty dzisiejszych kierunków badañ humanistycznych nakierowanych na refleksjê nad obrazem innego i stanowi¹ pewn¹ inspiracjê dla zamierzonych
przeze mnie rozwa¿añ. Monumentalne dzie³o Aleksandra So³¿enicyna Czerwone
Ko³o mo¿e bowiem z powodzeniem pos³u¿yæ jako materia³ do podobnych badañ.
Nale¿y ono do pónej twórczoci autora Zagrody Matriony, gdy¿ poczynaj¹c od
1971 r., kiedy ukaza³a siê pierwsza powieæ z cyklu, by³o wielokrotnie poprawiane, a¿ do 2005 r. Podczas pracy nad ostatni¹ redakcj¹ Czerwonego Ko³a mia³
wiêc So³¿enicyn za sob¹ dowiadczenie cz³owieka wydalonego z ojczyzny, emigranta i repatrianta. Pró¿no jednak szukaæ w wielotomowym dziele ladów tego
dowiadczenia, nie ma te¿ refleksji nad to¿samoci¹, obcoci¹ czy innoci¹ charakterystycznych dla kondycji wspó³czesnoci, a manifestuj¹cych siê z wielk¹
si³¹ w filozofii postmodernistycznej3. Celem nadrzêdnym przywiecaj¹cym pisarzowi podczas pracy nad ca³ym zbiorem prozatorskim jest odtworzenie prawdy
dziejowej4. Cykl ³¹czy w sobie cechy powieci historycznej i dokumentu, jako
¿e wród rozdzia³ów przedstawiaj¹cych losy fikcyjnych bohaterów autor wplata
tak¿e wydzielone graficznie teksty archiwalne, pochodz¹ce z przedstawianej
epoki oraz fragmenty analizy historycznej5. So³¿enicyn  jak sam podkrela
 stara siê byæ obiektywny nawet wtedy, gdy u¿ywa chwytów nastawionych na
ekspresjê, gdy celowo zagêszcza farbê6, gdy ironizuje lub gniewnie wykrzykuje. Ukazuj¹c newralgiczny dla przysz³oci Rosji okres krystalizowania siê idei
wywrotowych w pierwszych latach XX wieku, pisarz d¹¿y do nadania ka¿demu
zjawisku odpowiedniej proporcji, dostrze¿enia i odnotowania wszelkich czynników, które wp³ynê³y na powodzenie przewrotu. Rewolucja i jej konsekwencje
niew¹tpliwie s¹ tematem zarówno ca³ego cyklu, jak i ka¿dej oddzielnej jego
czêci. Nic nie mo¿e równaæ siê z rozmiarami tej dziejowej tragedii rosyjskiej,
dlatego prozaik przedstawia j¹ drobiazgowo, koncentruj¹c siê niejednokrotnie na
faktach z pozoru zupe³nie nie zwi¹zanych z motywem przewodnim.
Wród licznej grupy bohaterów, a jest ich wed³ug obliczeñ samego autora kilkuset, nale¿y wiêc spodziewaæ siê wielu Polaków, którzy przecie¿ w przedstawianym
3 Zob. Postmodernizm. Antologia przek³adów pod redakcj¹ Ryszarda Nycza, Wyd. Baran
i Suszczyñski, Kraków 1997, tu teksty J. Derridy, F. Jamesona, J. Clifforda, Z. Baumana, C. Owensa.
4 Ý. Á Âàõòåëü, Íàçàä ê ëåòîïèñÿì: Ñîëæåíèöûíñêîå Êðàñíîå Êîëåñî, prze³. Á.À. Åðõîâà,
[w:] Ñîëæåíèöûí: Ìûñëèòåëü, èñòîðèê, õóäîæíèê. Çàïàäíàÿ êðèòèêà: 19742008, red.
Ý.Ý. Ýðèêñîí, Ðóññêèé ïóòü, Ìîñêâà 2010, s. 628629.
5 O metodzie twórczej So³¿enicyna zob. Æ Íèâà, Ïîýòèêà Ñîëæåíèöûíà ìåæäó
áîëüøèìè è ìàëûìè ôîðìàìè, Çâåçäà 2003, nr 12, s. 143148.
6 Por. So³¿enicynowskie oceny emocjonalnoci opisu literackiego np. À.È. Ñîëæåíèöûí,
Èâàí Øìåë¸â è åãî Ñîëíöå ì¸ðòâûõ. Èç Ëèòåðàòóðíîé êîëëåêöèè, Íîâûé ìèð 1998,
nr 7, 186187.

Obcy i swoi. Polacy w cyklu Czerwone Ko³o Aleksandra So³¿enicyna

259

okresie nie byli w Rosji rzadkoci¹. Poza oczywistym faktem, ¿e terytoria polskie wraz z mieszkaj¹cymi tam Polakami pozostawa³y zale¿ne od Imperium
Rosyjskiego lub by³y wprost inkorporowane do Rosji, nasi rodacy ¿yli przecie¿
w ró¿nych innych zak¹tkach pañstwa carów. Poszukuj¹c perspektyw albo te¿
rzuceni w dalekie strony przez los czy wolê monarchy stanowili doæ zwart¹
grupê narodowociow¹, prowadz¹c¹ o¿ywion¹ dzia³alnoæ kulturaln¹, naukow¹,
ekonomiczn¹ i spo³eczno-polityczn¹, która jest ci¹gle obiektem badañ historyków7. Warto zaznaczyæ, ¿e akcja utworu, ogarniaj¹ca ogromne po³acie l¹du od
Jezior Mazurskich po Kaukaz, nieraz rozgrywa siê na terenach, które  bardziej
lub mniej licznie  zamieszkiwali Polacy. Jednak¿e nasi rodacy zaskakuj¹co
rzadko pojawiaj¹ siê w ogromnym cyklu prozatorskim jako oddzielni bohaterowie8. So³¿enicyn powiêca im niewiele uwagi, mimo ¿e w relacjonowanych przez
niego ze stenograficzn¹ dok³adnoci¹ posiedzeniach Dumy, a potem ró¿nych
organów w³adzy porewolucyjnej tzw. kwestia polska mia³a niebagatelne znaczenie. I chocia¿ zwykle pisarz stara siê wyjaniaæ podobne zawi³e problemy polityczne, które by³y dyskutowane w owych gremiach, to kwestia polska jest pozostawiona w³aciwie bez komentarza. So³¿enicyn przedstawia j¹ raczej jako problem
drugoplanowy, komplikuj¹cy i tak ju¿ niezwykle z³o¿on¹ sytuacjê wewnêtrzn¹
Rosji. Polacy s¹ w jego wizji czêci¹ ludnoci Imperium Rosyjskiego
i ich d¹¿enia niepodleg³ociowe s¹ nieuzasadnione. Dyskusja nad spraw¹ polsk¹
w tym ujêciu spowalnia funkcjonowanie parlamentu lub rz¹du i odsuwa w czasie
koniecznoæ zajmowania siê kwestiami kardynalnymi. Decyzje odnosz¹ce siê do
przysz³oci Polski podejmowane przez ró¿ne wcielenia nowej w³adzy maj¹ charakter propagandowy. Ró¿ne formacje aspiruj¹ce do przejêcia w³adzy, przyznaj¹c
Polakom za pomoc¹ jêzyka performatywnego prawo do samostanowienia, staraj¹
siê utwierdziæ swoj¹ pozycjê, a nawet legitymizowaæ istnienie. Dobitnie przedstawia tê sytuacjê migawka z przygotowañ Stankiewicza do narady rewolucyjnej:
À ïîêà ìû ëîìàåì ãîëîâó íàäî âñåìè ýòèìè ïðîáëåìàìè è òÿíåì  à æèçíü èä¸ò,
è ÷òî-òî íàäî ðåøàòü, è âîí Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî áåç âñÿêîãî
Ó÷ðåäèòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ óòâåðäèëî àêò î ñàìîñòîÿòåëüíîñòè Ïîëüøè. Íåìàëî9.
7 Zob. A. Kijas, Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. S³ownik biograficzny, Inst.
Wydawniczy PAX, Poznañ 2000.
8 Oczywicie uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e Polacy w ogóle nie nale¿¹ do narodowoci zajmuj¹cych
w rosyjskiej wiadomoci potocznej szczególnie znacz¹c¹ pozycjê. Zob. K. Diaczenko, Polak
i Polka w oczach Rosjanina, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Miêdzynarodowe Centrum
Kultury, Kraków 1995, s. 161.
9 À. Ñîëæåíèöûí, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â òðèäöàòè òîìàõ, t. 15: Àïðåëü Ñåìíàäöàòîãî,
Âðåìÿ, Ìîñêâà, 2006, s. 54. Dalej cytaty pochodz¹ce z tego samego wydania oznaczone s¹ numerem tomu i strony.
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Kwestia polska bywa wiêc w fabule dzie³a okazj¹ do zaistnienia w dyskursie publicznym i zdobycia sobie przychylnoci mniejszoci narodowych. Wiele
znacz¹cy jest fakt, ¿e bardzo krytycznie przedstawiany przez So³¿enicyna Kierenski  polityczny parweniusz zabiegaj¹cy o jak najwiêksz¹ popularnoæ
 wród wielu przecz¹cych sobie wzajemnie gestów, obliczonych na przykucie
uwagi t³umu, wypowiada siê przychylnie na temat polskich d¹¿eñ niepodleg³ociowych:
Íåñìîòðÿ íà ïîçäíåå âå÷åðíåå âðåìÿ (íî ñïåöèàëüíûé ïîåçä æäàë åãî äî
ëþáîãî âðåìåíè), îí åù¸ çàì÷àëñÿ â ïîëüñêèé äåìîêðàòè÷åñêèé êëóá  è òàì
ïîä î÷åðåäíûå àïëîäèñìåíòû ðàçúÿñíèë, ÷òî íå óäèâëÿåòñÿ ïîëÿêàì,
îòíîñèâøèìñÿ ñ íåäîâåðèåì ê Ðîññèè: äåëî â òîì, ÷òî è ðóññêèå äî ñèõ ïîð
íå âåðèëè ñàìè ñåáå. (13, 592)

W rzeczy samej, na tle ca³ej przedstawionej w utworze pl¹taniny problemów wewnêtrznych, przed którymi przysz³o stan¹æ Rosji walcz¹cej w tym samym czasie z wrogiem zewnêtrznym na frontach I wojny wiatowej, podobne
deklaracje solidarnoci z Polakami potêguj¹ tylko zamêt w pañstwie. So³¿enicyn
celowo tak konstruuje fabu³ê utworu, aby uwydatniæ niezwykle skomplikowany
moment dziejów i ukazaæ jasno, jakim z³em z punktu widzenia rosyjskiej racji
stanu s¹ d¹¿enia separatystyczne poszczególnych narodów. Jednoæ Rosji jest
zagro¿ona z powodu swobód udzielonych innym narodom wchodz¹cym w sk³ad
imperium. Pisarz przekazuje tê myl z emfaz¹ i mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
Rosja pada ofiar¹ w³asnych obywateli, których przygarnê³a, i o których zadba³a.
W ca³ym cyklu Czerwone Ko³o dominuje taki rosyjski punkt widzenia. Nie jest
to wiêc  jak deklaruje So³¿enicyn  wizja obiektywnie prawdziwa, ale narracja
historyczna w sensie Whiteowskim, operuj¹ca rodkami modyfikuj¹cymi sens
wydarzeñ historycznych10. Za narratorem, który w dziele okrela siebie jako
pisarza-historyka badaj¹cego dzieje kraju na podstawie losów jego mieszkañców, stoi niew¹tpliwie Rosjanin poszukuj¹cy materia³ów dla udowodnienia swoich, z góry uznanych za prawdziwe, tez. Pozycja reprezentowana przez narratora w wypowiedziach innego typu nazywana by³aby nacjonalizmem, a w przypadku utworu literackiego mo¿e byæ traktowana jako przejaw dyskursu kolonialnego11.
10 Zob. H. White, Proza historyczna, red. A. Domañska, prze³. R. Borys³awski, T. Dobrogoszcz, E. Domañska, D. Ko³odziejczyk, J. Mydla, M. Nowak, A. ¯ychliñski, Universitas, Kraków
2009, s. 146149.
11 Por. L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, pos³owie E. Domañska,
prze³. J. Serwañski, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2008, s. 127129.

Obcy i swoi. Polacy w cyklu Czerwone Ko³o Aleksandra So³¿enicyna

261

Zastosowanie teorii postkolonialnej w badaniach nad kultur¹ literack¹ Europy rodkowej i Wschodniej budzi wprawdzie wiele dyskusji, ale przyznaæ trzeba, ¿e idea tekstualizacji wiadomoci imperialnej w jaki sposób objania widoczne w dziele So³¿enicyna marginalizowanie mniejszoci narodowych12. Ewa
Thomson twierdzi nawet, ¿e wymazywanie g³ównych mniejszoci imperium
w pierwszej czêci Czerwonego Ko³a, powieci Sierpieñ Czternastego mo¿e
byæ jedn¹ z przyczyn, dla których zestarza³a siê ona tak szybko13. Wed³ug teorii
postkolonialnej przedstawiciele rozleg³ego imperium nawet nie dopuszczaj¹ do
siebie myli, ¿e zdominowane kraje nie s¹ wdziêczne za cywilizacyjne i polityczne dobrodziejstwa p³yn¹ce z faktu podporz¹dkowania silnemu pañstwu.
Ukazane w Czerwonym Kole d¹¿enia Polaków do niezale¿noci wydaj¹ siê niezrozumia³e i tak w³anie s¹ ukazywane na poziomie fabularno-narracyjnym cyklu. So³¿enicyn ilustruje to fragmentem obrad rady rewolucyjnej z lutego 1917 r.,
kiedy przedstawiciele wszystkich si³ politycznych byli zaskoczeni ide¹ uznania
niepodleg³oci Polski, wysuniêtymi przez Soko³owa:
Ñîâåò äîëæåí ïðèíÿòü ïðèâåòñòâèå ê ïîëüñêîìó íàðîäó è çàÿâèòü, ÷òî âñÿ
äåìîêðàòèÿ Ðîññèè ñòîèò íà ïî÷âå ïðèçíàíèÿ íåçàâèñèìîñòè Ïîëüøè. Íî
ñëóøàëè åãî ðàññåÿííî, îòìàõèâàëèñü: îäíè çàíÿòû áûëè ïåðååçäîì, äðóãèå
íå ìîãëè ïîíÿòü, ïî÷åìó èìåííî íåçàâèñèìîñòü Ïîëüøè  ñåãîäíÿ ñàìûé
ïåðâûé è îñòðûé âîïðîñ. (13, 706)

Zdaje siê, ¿e dobrym podsumowaniem w¹tku polskich d¹¿eñ do niezawis³oci w cyklu Czerwone Ko³o jest fraza pojawiaj¹ca siê przy opisie dzia³alnoci
Paw³a Milukowa: íåïîìåðíûå ïðåòåíçèè èç ïîä÷èí¸ííîãî êîðîëåâñòâà
ñðàçó îáðàòèòüñÿ â âåëèêóþ äåðæàâó, ïðèõâàòÿ ïîáîëüøå ðóññêèõ çåìåëü.
Trudno okreliæ jednoznacznie, do kogo nale¿y ta opinia. W skomplikowanej
strukturze narracyjnej cyklu przywo³ana wypowied znajduje siê gdzie pomiêdzy narracj¹ personaln¹ a podejciem badacza dziejów  mo¿e wiêc jednoczenie wyra¿aæ osobiste pogl¹dy Milukowa, ale mo¿e byæ równie¿ czêci¹ oceny
postaci ministra przez narratora-historyka. So³¿enicyn zreszt¹ przyznawa³, ¿e
d¹¿¹c do odzwierciedlenia postawy ¿yciowej jakiego bohatera historycznego,
pozwala³ sobie na uzupe³nianie portretu psychologicznego danej postaci14.
12 Zob. E. Domañska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, op. cit., s. 162164; M. Janion, Niesamowita S³owiañszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków
2006, s. 12, 223229.
13 E. M. Thomson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, prze³. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000, s. 236.
14 À.Í. Ëàòûíèíà, Ñîëæåíèöûí è ìû, Íîâûé ìèð 1990, nr 1, s. 241258.
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W takim razie wybuja³e ambicje Polski mog¹ byæ traktowane jako fakt bezsporny, bêd¹cy miernikiem liberalizmu polityka, a ca³e okrelenie bêdzie przyk³adem sensotwórczego dyskursu kolonialnego.
Mimo stosunkowo niewielkiej liczby wystêpuj¹cych w utworze Polaków,
jego fabu³a przekazuje ca³kiem niema³o wtr¹conych jakby mimochodem wzmianek o spotkaniach z polskimi delegatami lub o dzia³alnoci politycznej polskiej
mniejszoci. W narracji Czerwonego Ko³a polskie akcenty s¹ oceniane zwykle
jako aktywnoæ powodowana egzaltacj¹, budz¹ca znu¿enie innych obywateli
i jeszcze mocniej komplikuj¹ca z³o¿on¹ sytuacjê kraju. A sprawa polska, wed³ug
So³¿enicyna, po prostu zosta³a za³atwiona przez w³adze le. Nie by³a ona kwesti¹ pierwszorzêdnego znaczenia, ale takie w³anie ma³o wa¿ne sprawy, które nie
by³y nale¿ycie przemylane, bardzo os³abi³y Rosjê i rozbudzi³y apetyty niepodleg³ociowe innych grup narodowociowych. Winnym upadku jednoci imperium, wed³ug wizji pisarza-historyka, jest za przede wszystkim Miko³aj II, który poprzez seriê pochopnych posuniêæ i sk³onnoæ do otaczania siê pochlebcami
zachwia³ si³¹ militarn¹ Rosji, os³abi³ jej wewnêtrzn¹ jednoæ i narazi³ kraj na
rewolucyjn¹ burzê. W³adza cara zapewnia³a bowiem trwa³oæ pañstwa, za po
jej zniesieniu kraj uleg³ rozk³adowi (13, 378).
Polacy w wiecie przedstawionym utworu znani s¹ ze swej nienawici do
Rosjan i marzeñ o wolnoci. Dobrze oddaje tê postawê formu³a: âåñü ñâåò ãîðè
îãí¸ì, ëèøü áû áûëà ñâîáîäíà Ïîëüøà (16, 241). Wrogoæ, jak¹ naród
polski obdarza Rosjê, wed³ug narratora jest niezas³u¿ona i nieracjonalna. Dobrze
znany w teorii badañ postkolonialnych dyskurs hegemona jest w Czerwonym
Kole bardzo wyrany. So³¿enicyn ukazuje na przyk³ad, ¿e Rosjanie nios¹ na
swoich barkach ciê¿ar wielkoci Imperium, które jest gwarantem dobrobytu
wszystkich mniejszoci. Narrator wspomina, ¿e na frontach I wojny wiatowej
obecne by³y polskie pu³ki, lecz  jak pisze  nie budzi³y one ¿adnego szacunku
nieprzyjaciela (9, 23). Bohaterskich czynów dokonywali za to proci Rosjanie ze
wsi wielkoruskiej, wyró¿niaj¹c siê przy tym bezprecedensowym mêstwem, oddaniem i sprytem. So³¿enicyn nie szczêdzi przyk³adów indywidualnego heroizmu Rosjan, przede wszystkim w Sierpniu Czternastego. Nieliczni za w ogromnym cyklu bohaterowie Polacy jawi¹ siê jako postacie niejednoznaczne  przez
Rosjan s¹ traktowani jako swoi, bliscy i nale¿¹cy do jednego organizmu pañstwowego, a jednak inni  niezale¿ni, nieprzewidywalni. So³¿enicyna zupe³nie
nie interesuje Polak jako przedstawiciel obcej kultury. Nie wspomina ani razu
o polskich zwyczajach, osi¹gniêciach sztuki czy spucinie literackiej. Nie stara
siê tak¿e wnikn¹æ w sytuacjê Polaka otoczonego ¿ywio³em rosyjskim. Refleksja
nad obcoci¹  jak twierdzi Michel Foucault  zak³ada bowiem w pierwszym
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rzêdzie pytania o w³asn¹ to¿samoæ: czego trzeba bym by³, ja, który mylê
i jestem swym myleniem15. U So³¿enicyna za  jak siê wydaje  kwestie
w³asnej, rosyjskiej to¿samoci nie podlegaj¹ ¿adnej dyskusji. Polski uczony
Mieczys³aw Dobrowolski zauwa¿a, ¿e pojawienie siê we wspó³czesnej kulturze
dyskursu innoci i akcentowanie ró¿nic kulturowych jest zwi¹zane z za³amaniem
siê panuj¹cego powszechnie jeszcze do I wojny wiatowej przewiadczenia
o stabilnoci naszego wiata, o niezmiennoci zasad nim rz¹dz¹cych, które
by³o oparte na dualistycznej logice i metafizyce chrzecijañskiej16. So³¿enicyn
niejednokrotnie w swoich utworach i wyst¹pieniach publicystycznych pokaza³,
¿e jego wizja rzeczywistoci jest w³anie niezmienna i stabilna. Co wiêcej, wiadom zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ hybrydyczna nowoczesnoæ, dok³ada³ wysi³ków, aby zachowaæ tradycyjny, wolny od to¿samociowych dywagacji, system
wartoci i model funkcjonowania wiata. W Czerwonym Kole realizowa³ wiêc
tê swoist¹ strategiê, w któr¹ wpisuje siê równie¿ sposób ujmowania spraw polskich.
Warto przypomnieæ, ¿e So³¿enicyn stara³ siê przekazaæ w swojej relacji
prawdê historyczn¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê indywidualne i nietypowe przemylenia poszczególnych osób, a tak¿e s¹dy ogólne, powszechne przekonania, popularne odczucia obywateli ówczesnej Rosji. Wed³ug takiego wiêc ogólnego przekonania Polacy s¹ swoi i takimi powinni pozostaæ. Jest to relacja akceptuj¹ca
i pe³na sympatii, ale tylko do momentu, w którym zaczynaj¹ demonstrowaæ sw¹
odrêbnoæ narodow¹. Podobne apodyktyczne traktowanie Polaków jest zwi¹zanie z przekonaniem o kompletnoci i nienaruszalnoci terytorialnej Rosji. Swojskoæ nie oznacza wiêc akceptacji innoci. Z chwil¹, gdy naród manifestuje sw¹
odmiennoæ, staje siê obcy, a nawet wrogi. Przyjañ i sympatia przedstawiona
przez So³¿enicyna nie dopuszcza wiêc zgody na odrêbnoæ czy indywidualnoæ.
Ten stosunek do Polaków pisarz ilustruje poprzez obrazy kilku postaci, z których
dwie zas³uguj¹ na wspomnienie z powodu ich roli w warstwie zdarzeniowej.
Pierwsza z nich  in¿ynier Obodowski to Polak, który powiêci³ swoje
¿ycie, wiedzê i umiejêtnoci Rosji. Jego oddanie nowej ojczynie jest bardzo
silnie waloryzowane przez narratora. Bohater ów pojawia siê w kilku czêciach
Czerwonego Ko³a, najwyraniej za w Marcu Siedemnastego. Narrator wielokrotnie podkrela jego dzia³alnoæ polityczn¹ i naukow¹, zaanga¿owanie w budowê nowego ³adu. Obodowski jest niemal wzorem nowego inteligenta, który
15 M. Foucault, Cz³owiek i jego sobowtóry, prze³. T. Komendant, Literatura na wiecie
1988, nr 6, s. 215.
16 M. D¹browski, Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji miêdzykulturowej,
wiat Literacki, Izabelin 2001, s. 22.
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podporz¹dkowuje wszystkie swoje si³y i d¹¿enia idei lepszego pañstwa. Wprowadzony do fabu³y w pierwszym wêle Czerwonego Ko³a od razu przedstawiony jest jako postaæ wyj¹tkowa:
Åùå â÷åðà áûë ýìèãðàíò, ïîçàâ÷åðà  ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê è ïðåñëåäóåìûé ðåâîëþöèîíåð, [...]  è òðåòèé ìåñÿö ñîâåðøàåò ïî èíæåíåðíûì
óçëàì Ðîññèè íåãëàñíûé òðèóìôàëüíûé îáúåçä, ñ îñîáûì òåïëîì âñòðå÷àåìûé è çà ÿðêèé òàëàíò, è ïî ñâîåìó ðåâîëþöèîííîìó ïðîøëîìó. (7, 436)

Historiê Obodowskiego So³¿enicyn ukazuje w kategoriach heroicznego wysi³ku uwieñczonego sukcesem. Jednak dopiero w Padzierniku Szesnastego narrator wspomina, ¿e dawny rewolucjonista jest Polakiem:
Ïðîèñõîæäåíüÿ Îáîäîâñêèé áûë ïîëüñêîãî, íî ê Ïîëüøå íå ïðè÷èñëÿë ñåáÿ,
æèë âñåöåëî îäíîé Ðîññèåé. (9, 329)

Kreacja postaci in¿yniera podkrela jego swojskoæ. Obodowski mo¿e byæ
ukazany jako swój, gdy¿ od¿egnuje siê od w³asnego pochodzenia i innoci
w imiê wspólnej sprawy  rewolucji. So³¿enicyn z nieukrywan¹ sympati¹
w licznych ustêpach Marca Siedemnastego szczegó³owo ukazuje dokonania
Obodowskiego po przewrocie lutowym i podkrela jego prorosyjsk¹ postawê.
Warto tak¿e zatrzymaæ siê nad chwytem artystycznym, który pisarz zastosowa³
przy konstruowaniu tej postaci. Natalia So³¿enicyna w Krótkich objanieniach
do Sierpnia Czternastego pisze, ¿e pierwowzorem dla figury in¿yniera by³ zas³u¿ony uczestnik rewolucji lutowej Palczyñski17. Sam za autor Czerwonego Ko³a,
wyjaniaj¹c metodê twórcz¹ opowieci w ustalonych odcinkach czasowych,
twierdzi, ¿e w budowaniu wiêkszoci w¹tków opiera³ siê na autentycznym materiale historycznym i stara³ siê, aby postaci historyczne funkcjonowa³y w fabule
pod w³asnymi nazwiskami. W przypadku za jakichkolwiek modyfikacji ich
losów, pisarz zmienia nazwisko lub imiona18. Postaæ zruszczonego Polaka jest
wiêc efektem modyfikacji prawdziwego ¿yciorysu. Taki chwyt pozwoli³ So³¿enicynowi dowartociowaæ zmianê identyfikacji narodowej i przyjêcie nowej
wspólnej to¿samoci przez przedstawicieli narodów zale¿nych od Rosji .
Inn¹ za postaci¹, o której tu wspomnê, jest hrabia Adam Zamojski. Figura
ta nie pe³ni wa¿nej roli w kompozycji dzie³a, nie pojawia siê tak¿e czêsto w fabule, ale stanowi doskona³y przyk³ad stereotypowego ujêcia Polaka, do którego
17
18

Í. Ñîëæåíèöûíà, Êðàòêèå ïîÿñíåíèÿ, [w:] À. Ñîëæåíèöûí, op. cit., t. 8, s. 483.
À.Í. Ëàòûíèíà, op. cit., s. 241258.
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odwo³uje siê So³¿enicyn. Zamojski, m³ody wojskowy, jest przedstawicielem arystokracji pe³nym romantycznej wiary w odrodzenie Polski. Nietrudno w tej postaci odnaleæ podobieñstwa do typu heroicznego bojownika o wolnoæ ojczyzny. Niedowiadczony Zamojski jest najwyraniej ukszta³towany pod wp³ywem
wzorców literatury romantycznej, gdy¿ poznajemy go w chwili, gdy odgrywa
patetyczn¹ scenê przed cesarzow¹ Aliks:
Âàøå Èìïåðàòîðñêîå Âåëè÷åñòâî! Îêàçàâøèñü ñëó÷àéíî â Ïåòðîãðàäå è áóäó÷è
ñâèäåòåëåì ñîáûòèé, ÿ ïî÷¸ë çà äîëã íå âîçâðàùàòüñÿ â Ñòàâêó, íî ÿâèòüñÿ
ê âàì è ïðåäëîæèòü âàì ñâîþ øïàãó. È ñòîÿë, ãîðäî-ïî÷òèòåëüíî. (11, 415)

So³¿enicyn wyranie ironizuje na temat dramatyzmu owej sceny i dodaje jej
nieco lekcewa¿¹cego odcienia, w doæ tradycyjnej formule ofiarowania pomocy
wspominaj¹c nie o polskiej szabli, ale o brzmi¹cej doæ teatralnie i romansowo
szpadzie. Zreszt¹ ta podmiana ma tak¿e pewne modyfikuj¹ce znaczenie dla charakterystyki samej cesarzowej. Zauwa¿a ona bowiem, ¿e na wyposa¿eniu wojskowym adiutanta nie ma szpady, lecz prosta ¿o³nierska szabla, jednak mimo to
s³owa Zamojskiego rozczulaj¹ j¹ do ³ez. Czu³ostkowoæ, sentymentalnoæ i idealizm romansowej proweniencji s¹ wiêc cechami wspólnymi Zamojskiego
i Aliks  przedstawicieli obcych narodowoci w Rosji. Narrator podsyca jeszcze
to wra¿enie dodaj¹c pompatyczny komentarz: Aõ, ïîëüñêèé ãîíîð!  òû
íåñðàâíèì! (11, 415). W ten sposob ca³e zdarzenie zyskuje znamiona groteski.
Pisarz zreszt¹ zadba³ o to, aby zdemaskowaæ sztucznoæ zachowania Zamojskiego i skonfrontowaæ j¹ z wyidealizowanym rosyjskim rozs¹dkiem, kiedy jeden ze
znajomych adiutanta, reprezentant niewielkiej, ale z wielk¹ atencj¹ przez So³¿enicyna ukazanej grupy wiadomych rosyjskich oficerów, reaguje miechem na
wieæ o ca³ym zajciu. W¹tek Zamojskiego ma tak¿e znamienne zakoñczenie,
otó¿ przesi¹kniêty ideami patriotycznymi wojskowy po jakim czasie znów zjawia siê u Aleksandry, aby w podobnym tonie owiadczyæ, i¿ po abdykacji cara
czuje siê zwolniony z danego wczeniej s³owa: È êðîìå òîãî, òåïåðü îí, êàê
ïîëÿê, äîëæåí îòäàòü ñåáÿ ñëóæåíèþ Ïîëüøå (13, 238). Narracja So³¿enicyna podkrela niezrozumia³oæ i obcoæ podobnego zachowania. Postawa honorowego Polaka, oddanego sercem idei narodowej jest wiêc w sumie oceniona
negatywnie  jako niekonsekwentna i nienaturalna.
Pewne wyjanienie takiego, a nie innego obrazu Polaków w cyklu Czerwone
Ko³o mo¿na znaleæ w wypowiedziach publicystycznych So³¿enicyna, pocz¹wszy od artyku³u Skrucha i ograniczenie jako kategorie ¿ycia narodowego (1973)
po pracê Kwestia rosyjska pod koniec XX wieku (1994). Polscy badacze, tacy
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jak Jan Or³owski, Jerzy Litwinow czy Robert Andrzejewski19, zgodnie odnotowuj¹ w owych tekstach niecis³oci historyczne i niekonsekwencje charakterystyczne dla rusocentrycznego punktu widzenia. Warto przypomnieæ, ¿e w szkicu
Kwestia rosyjska pod koniec XX wieku pisarz analizuje wielowiekowy wysi³ek
narodu rosyjskiego, kosztem którego imperium scala³o pod swoim panowaniem
ogromne terytoria. W wietle tej pracy zagarniêcie tak du¿ej czêci Polski podczas rozbiorów by³o b³êdem, lecz Polacy znajdowali siê w o wiele lepszej sytuacji ni¿ rdzenni obywatele Rosji: Ðîññèÿ äâàæäû çàïëàòèëà çà ìå÷òàòåëüíîâçäîðíóþ çàòåþ Àëåêñàíäðà I äåðæàòü ïîä ñâîèì «ïîïå÷èòåëüñòâîì»
 Ïîëüøó. Íàñêîëüêî íàäî áûëî íå ÷óâñòâîâàòü âðåìåíè, âåêà, ÷òîáû ñòîëü
ðàçâèòûé, êóëüòóðíûé è èíòåíñèâíûé íàðîä, êàê ïîëüñêèé, äåðæàòü ïðè
Èìïåðèè â ïîä÷èí¸ííîé ðîëè! (Îáà ýòè ïîëüñêèå âîññòàíèÿ âûçâàëè
áîëüøîå ñî÷óâñòâèå â Çàïàäíîé Åâðîïå è îòäàëèñü Ðîññèè íîâîé
âðàæäåáíîñòüþ è èçîëÿöèåé.)20.
Polskie d¹¿enia niepodleg³ociowe owocowa³y za nie tylko os³abieniem
samej Rosji, lecz tak¿e wrogoci¹, z jak¹ spotyka³a siê ona ze strony opinii
publicznej Zachodu. Miêdzy innymi ze wzglêdu na Polaków Rosja by³a wiêc
postrzegana jako obca i wroga przez wielu polityków zachodnich. Lucjan Suchanek interpretuje tekst So³¿enicyna konstruktywnie  jako rozliczenie z mocarstwow¹ przesz³oci¹ i wo³anie o równe prawa narodu rosyjskiego21. Ludmi³a
Saraskina odnotowuje za, ¿e takie uwiadomienie sobie w³asnych historycznych b³êdów by³o potrzebne Rosjanom na progu XXI wieku, prze¿ywaj¹cym
bolenie upadek ZSRR, odczuwaj¹cym rozk³ad pañstwa jako narodowe upokorzenie22. Trudno jednak zaprzeczyæ, ¿e próba dowartociowania rosyjskiego ducha narodowego odbywa siê u So³¿enicyna za cenê deprecjonowania innych
punktów widzenia.
Wyt³umaczenie marginalizuj¹cego stosunku do Polaków w Czerwonym Kole
znajduje siê tak¿e w samej warstwie narracyjnej i zdarzeniowej cyklu. Prawzorem postawy implikowanej w narracji dzie³a jest niezwykle korzystnie przedsta-

19

Zob. J. Or³owski, Historia Polski w ocenie Aleksandra So³¿enicyna, [w:] Aleksander So³¿enicyn i Polska, red. J. Litwinow, Wyd. UAM, Poznañ 1997, s. 921; R. Andrzejwski, Polska
i Polacy w oczach rosyjskiego demokraty, ibidem, s. 3951; J. Litwinow, Aleksander So³¿enicyn
w krêgu spraw polskich, ibidem, s. 7080.
20 À. Ñîëæåíèöûí, Ðóññêèé âîïðîñ ê êîíöó XX âåêà, Íîâûé ìèð 1994, nr 7, s. 151.
21 L. Suchanek, Aleksander So³¿enicyn. Dramat w czterech ods³onach. Na okolicznoæ mierci
pisarza, Slavia Orientalis 2008, nr 4, s. 459.
22 L. Saraskina, Rosjanie w zwierciadle w³asnym, prze³. A. Kêpiñski, [w:] Narody i stereotypy..., s. 150151.
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wiany przez So³¿enicyna Piotr Sto³ypin23. Pisarz z wyranym upodobaniem
przywo³uje najbardziej spektakularne sukcesy polityki wewnêtrznej premiera,
szczegó³owo odtwarza wybrane fragmenty jego wyst¹pieñ parlamentarnych
i podkrela jego szlachetne zachowanie. Jako jednoznacznie korzystne przedstawia wiêc zaproponowane przez Sto³ypina zmiany zmierzaj¹ce do ograniczenia
w parlamencie liczby pos³ów reprezentuj¹cych inne narodowoci, cytuj¹c patetyczn¹ wypowied premiera:
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà äîëæíà áûòü ðóññêîþ ïî äóõó. Èíûå íàðîäíîñòè,
âõîäÿùèå â ñîñòàâ Äåðæàâû Íàøåé, äîëæíû èìåòü â Äóìå ïðåäñòàâèòåëåé
íóæä ñâîèõ, íî íå äîëæíû è íå áóäóò ÿâëÿòüñÿ â ÷èñëå, äàþùåì èì
âîçìîæíîñòü áûòü âåðøèòåëÿìè âîïðîñîâ ÷èñòî-ðóññêèõ. (8,180)

Niew¹tpliwie obiektem najwiêkszej troski Sto³ypina by³a Rosja, jej dobrobyt i spokój. So³¿enicyn, odmalowuj¹c wyidealizowany portret premiera, daje
wyraz swojego poparcia dla idei i przedsiêwziêæ tego polityka. Stosunek do
Polaków wyra¿ony w badanym cyklu ma wiêc realizowaæ Sto³ypinowskie zasady polityczne i troskê o naród rosyjski. W tych okolicznociach mo¿na stwierdziæ, ¿e wiat przedstawiony w Czerwonym Kole jest spolaryzowany i nietrudno,
mimo zilustrowania ogromnej ró¿norodnoci pogl¹dów i idei, okreliæ w nim,
kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Jednak okrelenia swój i obcy nie s¹
przypisywane bohaterom na sta³e, nie s¹ tak¿e uwarunkowane przez jakie cechy
permanentne, takie jak na przyk³ad przynale¿noæ narodowa. Polacy, pod wieloma wzglêdami bliscy Rosjanom, s¹ jednoczenie uznawani za swoich i obcych.
Wed³ug specyficznej dialektyki ta sama osoba mo¿e byæ wrogiem i przyjacielem
w zale¿noci od aktualnej sytuacji. Swoista ironia losu sprawia, ¿e So³¿enicyn,
znany ze swojego radykalizmu, w Czerwonym Kole przychyla siê do takiego
ambiwalentnego pojmowania swojskoci i obcoci. Podstaw¹ za wszelkiego
wartociowania jest dla niego zawsze Rosja. Jej dobro i jednoæ stanowi¹ najwa¿niejsze kryterium oceny bohaterów, zarówno rodowitych Rosjan, jak i cudzoziemców.

23

Wiêcej na temat tej postaci w cyklu Czerwone Ko³o zob. M. Sidor, Obrazy literackie Piotra
Sto³ypina i Miko³aja II w Aleksandra So³¿enicyna narracji o historii. Sierpieñ Czternastego,
[w:] Wschód  Zachód. Dialog jêzyków i kultur, red. J. Kazimierczyk, P. Gancarz, Wyd. Naukowe
Akademii Pomorskiej w S³upsku, S³upsk 2012, s. 124130.
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Ðåçþìå
×óæèå è ñâîè. Ïîëÿêè â öèêëå Êðàñíîå Êîëåñî Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà
Ðîìàííûé öèêë Êðàñíîå Êîëåñî  îäíî èç âàæíåéøèõ è ìåíåå èçâåñòíûõ ïðîèçâåäåíèé
Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé î÷åíü áîãàòûé ìàòåðèàë äëÿ èññëåäîâàíèé
âîïðîñîâ íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, à òàêæå âçàèìîîòíîøåíèé ïîëÿêîâ è ðóññêèõ.
Àíàëèç, ñîäåðæàùèõñÿ â íåì îáðàçîâ ïîëÿêîâ â êîíòåêñòå îïïîçèöèè ÷óæîé  ñâîé
ÿâëÿåòñÿ òåì áîëåå èíòåðåñåí, ÷òî êàñàåòñÿ îñîáåííî çíà÷èìîãî äëÿ Ïîëüøè èñòîðè÷åñêîãî
âðåìåíè. Ñîëæåíèöûí ïîäðîáíî ïîêàçûâàåò ïåðèîä èñõîäà ìíîãîíàðîäíîé èìïåðèè,
êîòîðûé âåäü ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì âàæíûì ìîìåíîì â èñòîðèè ïîëüñêîãî ñòåìëåíèÿ
ê ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè.

Summary
Strangers and own people. Poles in the The Red Wheel cycle by Alexandr Solzhenitsyn
The cycle of novels The Red Wheel, one of the most significant and yet least-known works of
Alexandr Solzhenitsyn, offers a profound insight into the issue of national identity and relationships between Poles and Russians. The analysis of how Solzhenitsyn depicted Poles in the cycle,
in terms of their being strangers or own people, is all the more interesting for the fact that it relates
to a specific point in history. Indeed, in The Red Wheel novels, Solzhenitsyn provides a detailed
description of the period of decline of the multinational Russian Empire, which, by extension, was
a pivotal time in the history of the Polish quest for independence.
Key words: national identity, Russian Empire, strangers, Poles, Russians.
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Wschód porwany? Obraz westernizuj¹cej siê Polski
w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka
Pochodz¹cych ze wschodnioeuropejskiego krêgu kulturowego Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka ³¹czy korzystanie z formy eseju oraz gatunków
publicystycznych, dekonstrukcja ograniczeñ rodzimej kultury w duchu gorzkiego patriotyzmu, odwo³ywanie siê do motywu podró¿y jako perspektywy ogl¹du
lokalnej rzeczywistoci czy wreszcie konstruowanie narracji o to¿samoci
wschodnioeuropejskiej w dobie ponowoczesnoci. Jednym z czynników spajaj¹cych wiaty artystyczne autorów jest w szczególnoci wizja Europy rodkowoWschodniej jako przestrzeni trac¹cej swoj¹ oryginalnoæ pod wp³ywem ekspansji liberalnej demokracji i zachodniej kultury masowej. Tworzony w ten sposób
obraz regionu bêdzie przedmiotem rozwa¿añ w przedk³adanej analizie. Za materia³ badawczy pos³u¿¹ szkice Jerofiejewa zebrane w tomach Rosyjska apokalipsa, wiat diab³a i Mê¿czyni oraz eseje podró¿ne Stasiuka pt. Fado i Dziennik
pisany póniej1.
Tytu³ niniejszego artyku³u nawi¹zuje do g³onego eseju Milana Kundery
Zachód porwany albo tragedia Europy rodkowej, opublikowanego po raz
pierwszy w 1983 r. Czeski prozaik utrzymuje w nim, i¿ region Europy rodkowej jest pod wzglêdem kulturowym immanentn¹ czêci¹ cywilizacji zachodniej,
natomiast na Wschodzie znalaz³ siê za spraw¹ arbitralnych rozstrzygniêæ politycznych. Kundera uto¿samia Zachód ze spucizn¹ ³aciñsk¹, do której zawê¿a
równie¿ kategoriê Europy jako formacji historyczno-kulturowej. Z tak konceptualizowanej Europy zostaje wykluczona Rosja, stanowi¹ca zdaniem autora ¯artu
odrêbn¹ przestrzeñ cywilizacyjn¹, rzekomo kompletnie obc¹ rodkowoeuropejskiej kulturze. Obok zaw³aszczenia regionu przez Zwi¹zek Radziecki prawdziw¹ tragedi¹ jest dla Kundery bierna postawa Europy Zachodniej, wiadcz¹ca
1 W. Jerofiejew, Rosyjska apokalipsa. Próba eschatologii artystycznej, prze³. A. de Lazari,
Warszawa 2008; idem, wiat diab³a. Geografia sensu ¿ycia, prze³. M.B. Jagie³³o, Warszawa 2009;
idem, Mê¿czyni, prze³. M. Buchalik, Warszawa 2006; A. Stasiuk, Fado, Wo³owiec 2006; idem,
Dziennik pisany póniej, Wo³owiec 2010. Bezporednie odwo³ania do wskazanej literatury podmiotu bêd¹ dalej zaznaczone w nawiasie przez wskazanie akronimu tytu³u i numeru strony.
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o kulturowym regresie tego regionu. Europa rodkowa okazuje siê wobec tego
jedyn¹ obroñczyni¹ ogólnoeuropejskich wartoci, czego dowodziæ maj¹ liczne
protesty przeciwko w³adzy komunistycznej2 .
Wiktor Jerofiejew i Andrzej Stasiuk konstruuj¹ tymczasem przeciwstawny
obraz Europy rodkowo-Wschodniej  integralnej czêci cywilizacji europejskiej, zarazem wszak¿e przestrzeni wyranie odmiennej od zachodniej czêci
kontynentu. Warto przy tym nadmieniæ, i¿ obaj pozostaj¹ sceptyczni wobec terminu Europa rodkowa. Jerofiejew podkrela w g³ównej mierze polityczny
i antyrosyjski charakter tej kategorii opisu przestrzeni. Dystansuje siê od niej
równie¿ Stasiuk, po wydaniu wraz z Jurijem Andruchowyczem Mojej Europy
uznawany czêsto za propagatora koncepcji rodkowoeuropejskoci. Analiza kolejnych esejów podró¿nych autora pozwala jednak s¹dziæ, ¿e bardziej adekwatnym pojêciem jest w jego przypadku Europa Wschodnia. wiadczy o tym konstruowanie narracji o kulturze europejskiej wokó³ binarnych opozycji Wschód-Zachód, a tak¿e rozwój drogi twórczej laureata Nike, który decyduje siê w³¹czyæ Rosjê do dyskusji o to¿samoci regionu.
W badanej twórczoci Europa Wschodnia, obejmuj¹ca kraje by³ego bloku
socjalistycznego wraz z Rosj¹, stanowi w punkcie wyjcia unikatowy obszar
kulturowy, poddawany przez autorów z równym zaanga¿owaniem zarówno rekonstrukcji, jak i dekonstrukcji. Wród pozytywnych cech kojarzonych z regionem wymieniaj¹ oni chocia¿by spontanicznoæ, d¹¿enie do wolnoci, wyrazistoæ czy gotowoæ na wszystko, natomiast jako lokalne ograniczenia wskazuj¹
miêdzy innymi uwik³anie w historiê, ba³agan, kruchoæ bytu, kompleksy oraz
paradoksalnie towarzysz¹c¹ tym kompleksom maniê wielkoci. Powy¿szych
w³aciwoci pozbawiona jest tymczasem przestrzeñ Europy Zachodniej, która
uwolni³a siê od przesz³oci i osi¹gnê³a dobrobyt za cenê utraty charyzmy.
Eseistykê Wiktora Jerofiejewa i Andrzej Stasiuka wolno w wietle powy¿szego uznaæ za próbê konserwacji dychotomicznego podzia³u kontynentu
wzd³u¿ granicy zimnowojennej. Z tej przyczyny adekwatnym kontekstem do
analizy ich twórczoci wydaje siê eseistyka innej s³owiañskiej autorki  Dubravki Ugreiæ. W zbiorze Kultura k³amstwa wspomina ona o zanikaj¹cej powoli
kulturze wschodnioeuropejskiej jako wspólnocie dowiadczeñ wyp³ywaj¹cej
z systemu politycznego, który odcisn¹³ pieczêæ na kulturze, niezale¿nie, czy
rozwija³a siê ona zgodnie z ¿¹daniami ideologii, czy wbrew nim3. Oczywicie
2

M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy rodkowej, Zeszyty Literackie
1984, nr 5.
3 D. Ugreiæ, Kultura k³amstwa (eseje antypolityczne), prze³. D. J. Æirliæ, Wo³owiec 2006,
s. 247.
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zastrze¿enia wymaga fakt, i¿ pojêcie Europy Wschodniej nie pe³ni w dyskursie
roli neutralnego toponimu, lecz uleg³o niebywa³emu upolitycznieniu zgodnie
z w³aciw¹ gatunkowi ludzkiemu logik¹ konstruowania map mentalnych oraz
stygmatyzacji przestrzeni. Namacalnych róde³ polaryzacji Europy nale¿y upatrywaæ w gospodarczym podziale Starego Kontynentu, ukonstytuowanym
w pónym redniowieczu wzd³u¿ rzeki £aby, umocnionym w okresie zimnej
wojny i  zdaniem Immanuela Wallersteina  po dzi dzieñ nieprzezwyciê¿onym, o czym wiadcz¹ ci¹gle niezatarte ró¿nice w poziomie ¿ycia obywateli4.
Rzeczywista odmiennoæ obu czêci kontynentu jest jednak pog³êbiana przez
szereg praktyk dyskursywnych, najczêciej uto¿samiaj¹cych kategoriê Europy
Wschodniej z krajami gorzej rozwiniêtymi, peryferyjnymi wobec lepiej sytuowanego Zachodu. Na ciê¿ar semantyczny pojêcia sk³ada siê orientalizacja dokonywana przez dyskurs zachodni, przypisuj¹cy mieszkañcom regionu szereg
specyficznych, zwykle negatywnych cech i kwestionuj¹cy na tej podstawie ich
europejskoæ, najczêciej w celu podkrelenia w³asnej wy¿szoci. Omawiani
autorzy maj¹ pe³n¹ wiadomoæ w³asnego uwik³ania w powy¿sze regresywne
praktyki, dlatego te¿ z u¿yciem strategii autoironii staraj¹ siê podkrelaæ konwencjonalnoæ narzuconych narracji przestrzennych. Mimo wszystko twórczoæ
Jerofiejewa i Stasiuka wypada uznaæ za intencjonaln¹ rekonstrukcjê dualnego
podzia³u Europy. W dalszej czêci rozwa¿añ zostanie podjêta próba wskazania
odpowiedzi na pytanie o motywy le¿¹ce u podstaw wyboru takiego kierunku
drogi twórczej.
To¿samoæ wschodnioeuropejska jest przez Jerofiejewa i Stasiuka konstruowana w wyranej opozycji wobec Europy Zachodniej. Zachód kontynentu okazuje siê zdehumanizowan¹ przestrzeni¹ wymuszonej koegzystencji, pogr¹¿on¹
w impasie wobec hipertrofii poprawnoci politycznej. Takie spostrze¿enia
w przypadku Wiktora Jerofiejewa mog¹ budziæ zdziwienie polskiego odbiorcy,
czêsto postrzegaj¹cego rosyjskiego pisarza jako okcydentalistê i kontestatora
przede wszystkim rodzimej rzeczywistoci. Nale¿y zatem zdecydowanie podkreliæ, i¿ uprawiana przez Jerofiejewa dekonstrukcja regresywnych struktur nie
ogranicza siê wy³¹cznie do kultury rosyjskiej i dotyka równie¿ wiata zachodniego. Autor ¯ycia z idiot¹ przypatruje siê kierunkowi rozwoju kultury zachodniej z coraz wiêkszym sceptycyzmem. Dla przyk³adu esej Niezwyk³y faszyzm
(RA, 208213) stanowi wyraz ironicznej krytyki przesadnej poprawnoci politycznej, ekologizmu i nachalnej promocji zdrowego stylu ¿ycia, które w swej
4 M. Starnawski, P. Wielgosz, Kapitalizm nad przepaci¹, spo³eczeñstwa wobec wyboru,
[w:] I. Wallerstein, Analiza systemów-wiatów. Wprowadzenie, prze³. K. Gawlicz, M. Starnawski,
Warszawa 2007, s. XXX.
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radykalnej formie okazuj¹ siê nieludzkie, zaprzeczaj¹c uto¿samianej z Zachodem idei humanizmu i prowadz¹c do mentalnego regresu. Nieludzkoæ Zachodu
przejawia siê równie¿ w d¹¿eniach do wyeliminowania instynktów g³êboko zakorzenionych w naturze cz³owieka, nie wy³¹czaj¹c agresji i popêdu seksualnego.
Krytyczne oko Jerofiejewa dotyka w szczególnoci kondycji wspó³czesnych
mê¿czyzn, którzy, rzekomo z obawy przed oskar¿eniami o seksizm, popadaj¹
w marazm i wyzbywaj¹ siê cech postrzeganych za typowo mêskie. Wyczerpaniu
uleg³y prócz tego osi¹gniêcia rewolucji seksualnej, po której seks wróci³ do
swego koryta i nawet w tak intymnej czynnoci cz³owieka bêdzie wkrótce
mog³a zast¹piæ maszyna (D, 114115). Europa Zachodnia sta³a siê ponadto
obszarem pozbawionym wyranych punktów odniesienia  w wymiarze politycznym obserwuje siê zanik tradycyjnego podzia³u na lewicê i prawicê, natomiast w sferze religijnej niepo¿¹dane staje siê deklarowanie zarówno gorliwej
wiary, jak i ateizmu. Klasyczne europejskie wartoci, takie jak wolnoæ, humanizm czy autorefleksja, albo uleg³y zdaniem Jerofiejewa dewaluacji i zosta³y
zast¹pione przez konsumpcjonizm, pogoñ za mod¹ i presti¿em, albo ewoluuj¹
w niebezpiecznym kierunku i grozi im niepo¿¹dana przez autora hipertrofia:
Demokracja przekszta³ci³a siê w poprawnoæ polityczn¹. Liberalizm przekszta³ci³
siê w tolerancjê. Wyeliminowano hierarchicznoæ kultury jako formê braku szacunku dla elektoratu. Kultura przyjê³a pozycjê poziom¹. W³adza zachowa³a uk³ad
piramidy, ale o tym nie wypada mówiæ. (D, 113)

W tym miejscu rozwa¿ania Jerofiejewa staj¹ siê bliskie krytyce zachodniej
liberalnej demokracji konsekwentnie prowadzonej przez Andrzeja Stasiuka.
Równie¿ zdaniem polskiego eseisty przesadne doskonalenie wypracowanych
wartoci mo¿e prowadziæ do skutków odwrotnych od zamierzonych. Zachód
Europy to w wiecie artystycznym Stasiuka przestrzeñ znudzona w³asn¹ doskona³oci¹. Przyjête zasady tolerancji i pokojowej koegzystencji wymuszaj¹ t³umienie wszelkich emocji, a uzyskan¹ w ten sposób nadwy¿kê energii kieruje siê
ku hedonistycznej satysfakcji z osi¹gniêtego dobrobytu. Uzyskanie po¿¹danego
poziomu cywilizacyjnego dzia³a zdaniem Stasiuka demotywuj¹co wobec braku
dalszych perspektyw rozwoju.
Unaocznion¹ sytuacj¹ zdecydowanie bardziej zatroskany wydaje siê Wiktor
Jerofiejew, który podkrela mo¿liwe konsekwencje polityczne niemocy Zachodu. Pogr¹¿enie w wiecie konsumpcji i nader szeroka tolerancja skutkuje bowiem przyzwoleniem na odradzaj¹cy siê w ca³ej Europie dyskurs nacjonalistyczny b¹d pozornie tylko mu przeciwstawny fundamentalizm islamski, które dla
wielu stanowi¹ antidotum na ponowoczesny dyskomfort pustki. Rozwa¿ania
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rosyjskiego eseisty s¹ zatem bliskie spostrze¿eniom Terryego Eagletona, przekonanego, i¿ wbrew postulatom filozofii postmodernistycznej niektóre metaopowieci, jak na przyk³ad idee wolnoci jednostki czy sprawiedliwoci, powinny
zawsze pozostawaæ w mocy5. Jerofiejew podziela przewiadczenie brytyjskiego
neomarksisty o granicach tolerancji, która nie mo¿e staæ siê usprawiedliwieniem
biernoci i przyzwolenia na przemoc. Akceptacja praktyk antyhumanitarnych
pod pozorem krzewienia wielokulturowoci jest dla Jerofiejewa dzia³aniem bez
w¹tpienia autodestrukcyjnym, w d³u¿szej perspektywie prowadz¹cym do anihilacji projektu europejskiego rozumianego jako koncept kulturowo-aksjologiczny. Równie¿ w opinii Andrzeja Stasiuka brak adekwatnej autorefleksji grozi
schy³kiem starej Europy. Tymczasowym rodkiem zaradczym jest jednak nadzieja na eksport zachodniej liberalnej demokracji i dostatku ku najdalszym peryferiom kontynentu, przywiecaj¹ca kolejnym rozszerzeniom Unii Europejskiej.
Wobec tak konstruowanego wizerunku Europy Zachodniej warto zastanowiæ
siê nad tym, w jaki sposób w analizowanej twórczoci kszta³tuje siê obraz Polski, która aspiruje wszak¿e do bycia integraln¹ czêci¹ wiata zachodniego.
W wiecie artystycznym szkiców Wiktora Jerofiejewa Polska, niegdy przypominaj¹ca wyzwolon¹, pe³n¹ temperamentu m³od¹ dziewczynê, obecnie jest poch³aniana przez zarysowan¹ wy¿ej nijak¹ przestrzeñ, przy czym nigdy nie stanie
siê jej pe³noprawn¹ czêci¹. Sama zreszt¹ wydaje siê w danych okolicznociach
zadowalaæ rol¹ peryferyjnego konsumenta zdobyczy pónego kapitalizmu, jak¹
przeznaczy³ dla niej Zachód:
Kiedy przyje¿d¿asz do nowej Europy w rodzaju Polski, widzisz, jak smutna jest ta
Europa. Warszawa sta³a siê przedmieciem Wiednia. Kijów ma nadziejê staæ siê
przedmieciem Warszawy. (D, 113)

Obaj pisarze burz¹ europejskie mity zjednoczeniowe. Na kartach eseju Fado
Andrzej Stasiuk sugeruje, ¿e jednoæ Europy mo¿e ograniczaæ siê do wolnego
przep³ywu towarów, us³ug i kapita³u, nie obejmuj¹c transgranicznej wymiany
wartoci duchowych. Podobnie jak u Jerofiejewa, wschodni Europejczycy
w twórczoci Stasiuka s¹ spo³eczeñstwem uwik³anym w ró¿norodne dylematy
to¿samociowe. Mimo postêpuj¹cej integracji kontynentu ci¹gle nie s¹ oni gotowi do uznania europejskoci za konstytutywn¹ cechê indywidualnej i zbiorowej
wiadomoci. Europejskoæ Wschodu nie jest w pe³ni honorowana równie¿
przez Zachód, który z nie mniejsz¹ konsekwencj¹ kultywuje dychotomiczny
podzia³ kontynentu:
5

T. Eagleton, Iluzje postmodernizmu, prze³. P. Rymarczyk, Warszawa 1998, s. 155157.
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[...] trudno nam Europê jako ca³oæ uznaæ za swoj¹ w³asnoæ, za swoj¹ ojczyznê, za
swoje dziedzictwo. Jestemy w niej obcy, przychodzimy z zewn¹trz, z krain,
o których sama Europa ma mgliste pojêcie, traktuj¹c je raczej jako zagro¿enie ni¿
czêæ siebie samej. (F, 81)

Z w³aciw¹ sobie ironi¹ Stasiuk i Jerofiejew obna¿aj¹ powierzchownoæ
popularnej narracji o dialogu kultur. W istocie krajom wschodnioeuropejskim ma ich zdaniem wystarczaæ import zachodniego dobrobytu w postaci
pomocy finansowej i dóbr konsumpcyjnych. Perspektywa wyzbycia siê tradycyjnej konserwatywnej mentalnoci na rzecz wartoci liberalnych skutkuje moraln¹
histeri¹ i duchowym rozdarciem. Import zachodniej duchowoci, artefaktów
kultury wysokiej czy myli naukowej wydaje siê spraw¹ drugorzêdn¹. Zdaniem Stasiuka nie jest on równie¿ celem Zachodu, który nie wykazuje zainteresowania ani eksportem w³asnego dorobku mylowego, ani tym bardziej partycypacj¹ w dziedzictwie kulturowym Europy Wschodniej. Wy³aniaj¹ca siê
w procesie europejskiej wymiany asymetria dotyczy wobec tego zarówno kierunku transferu osi¹gniêæ kultury, jak i rodzaju przekazywanych dóbr. Co wiêcej, lektura wspomnianej eseistyki pozwala s¹dziæ, i¿ przejmowanie zachodnich wzorców konsumpcji odbywa siê w sposób bezrefleksyjny i powierzchowny, bêd¹c raczej reprodukcj¹ wyobra¿eñ o nowoczesnoci ni¿ rzeczywist¹
modernizacj¹. Wprost mówi o tym Stasiuk, Jerofiejew natomiast w opisie problemu odwo³uje siê do obrazowej metafory w szkicu Jaskraworó¿owe majtki
Europy rodkowej, konstatuj¹c, i¿ pstra bielizna, przez Czeszki uwa¿ana
za krzyk mody, na Zachodzie tak naprawdê nie cieszy siê popularnoci¹ (M,
8485). Zdjêcie wierzchniej czêci ubrania ods³ania zatem rzeczywisty prowincjonalizm Europy rodkowej, równie¿ przez Stasiuka uznawany za immanentn¹ w³aciwoæ regionu, przez nieporadne kopiowanie Zachodu jedynie uwypuklan¹.
Jak zaznaczono, obaj autorzy nie stroni¹ od bardziej lub mniej bezporednich refleksji politycznych. Andrzej Stasiuk w jaskrawy sposób czyni to
w Dzienniku pisanym póniej, z gorzk¹ ironi¹ nawi¹zuj¹c do wojen w by³ej
Jugos³awii i sytuacji w Polsce po katastrofie smoleñskiej. W wietle faktu, i¿
kult zdobyczy kapitalizmu t³umi w rodkowych Europejczykach instynkty postrzegane jako typowo s³owiañskie, w ich poszukiwaniu podró¿nik musi udaæ siê
na Ba³kany  do krajów o wyrazistej osobowoci, które w obliczu lokalnych
animozji by³y gotowe na otwart¹ konfrontacjê. Tymczasem w Polsce doby posmoleñskiej, choæ zauwa¿alny jest wzrost wewnêtrznego napiêcia, ci¹gle pozostaje ono w sferze werbalnej. Konflikt jugos³owiañski, podobnie jak w publicystyce
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Slavoja ika6, funkcjonuje u Stasiuka w roli burzyciela fukuyamowskiego mitu
o koñcu historii i uniwersalizmie pokojowego wspó³istnienia w demokracji liberalnej jako najlepszym z mo¿liwych systemów. Jednoczenie region Ba³kanów
jest swego rodzaju budulcem zachodnioeuropejskiej to¿samoci, na zasadzie alter ego utwierdzaj¹cym star¹ Europê we w³asnej doskona³oci i umo¿liwiaj¹cym
projekcjê t³umionych instynktów na peryferia kontynentu. Kraje postjugos³owiañskie mo¿na zatem uznaæ za pars pro toto Europy Wschodniej, wobec ekspansji zachodniego konsumpcjonizmu i bylejakoci urastaj¹ce do rangi depozytariusza wschodnioeuropejskiej autentycznoci. Polsce, która nie ma odwagi na
rozlew krwi, pozostaj¹ ju¿ tylko wakacje last minute i korzystanie z bogatej
poda¿y:
Dlatego je¿d¿ê do Srebrenicy, ¿eby o tym wszystkim myleæ. O mojej ojczynie,
która p³acze za masakr¹, ale ju¿ nie ma odwagi jak Ba³kany i musi op³akiwaæ stare
trupy. Wykopuje z grobów i wlecze przed oczy. [ ] Po tygodniu zostaje tylko
skrobanie stearyny z trotuarów. I znowu Tunezja i chipsy. Postmodernizm i nekrofagia. (DPP, 138)

Logika pankonsumpcjonizmu wdziera siê jednak i w przestrzeñ Ba³kanów,
które wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej bêd¹ stopniowo w³¹czane w ekskluzywny kr¹g liberalnej demokracji. Losy westernizuj¹cej siê Polski mog¹ byæ
w tym kontekcie dla krewniaków z Po³udnia prognoz¹.
Podczas gdy Stasiuk w Dzienniku pisanym póniej opisuje polsk¹ niemoc
agresji, Jerofiejew koncentruje siê na problemie niemocy reakcji na budz¹c¹ siê
agresjê, sytuuj¹c tê niemoc przede wszystkim po zachodniej stronie Odry.
W eseju Trzy Polski porównuje on ojczyznê Stasiuka nie tylko do paskudnie
starzej¹cej siê kobiety, ow³adniêtej strachem i niepewnej swojej atrakcyjnoci.
Drugie jej wcielenie to nieufny, ksenofobiczny ch³op, który nie jest ju¿ postrzegany wy³¹cznie jako zabawna egzotyka, lecz z powodzeniem odnajduje siê
w pierwszej linii walki politycznej. Wyranie nawi¹zuj¹c do realiów polskiej
sceny partyjnej, autor Rosyjskiej piêknoci wspomina o ludziach o lisim
umieszku i ze starymi wrzodami w rodzaju nacjonalizmu i antysemityzmu,
którzy z zapa³em prowincjonalnego mesjanizmu zaczêli decydowaæ o losach
Polaków (D, 128). Opisywana w powy¿szy sposób Polska nie mo¿e rzecz
jasna byæ obroñczyni¹ klasycznych europejskich wartoci, lecz raczej miejscem
ich brutalnego zaprzeczenia. Odradzaj¹cym siê nastrojom nacjonalistycznym nie
6

S. iek, Raduj siê swoim narodem jak sob¹ samym!, prze³. A. Chmielewski, Nowa Krytyka 1999, nr 10, [online] <http://nowakrytyka.pl/spip.php?article78> (dostêp: 28.06.2013).
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towarzyszy odpowiednia reakcja zblazowanej Europy, która bardziej ni¿ polskiego nacjonalizmu boi siê polskiego hydraulika (D, 128). Energii do protestu w unaocznionej sytuacji brakuje równie¿ polskiej inteligencji, której etos
zosta³ unicestwiony przez banaln¹ kulturê konsumpcji  w ocenie Jerofiejewa
jej pielêgnowanie staje siê ostatnio postulatem wa¿niejszym ni¿ cele natury
moralnej.
W tak kontekstualnie sytuowanej europejskiej przestrzeni wyranym outsiderem pozostaje Rosja. Dziêki zachowaniu wyrazistej to¿samoci staje siê ona
adekwatnym punktem obserwacji westernizuj¹cych siê pañstw nowej Europy.
W przestrzeni twórczej Wiktora Jerofiejewa zderzenie z zachodnim brakiem
fantazji pozwala podmiotowi literackiemu doceniæ specyfikê tak czêsto piêtnowanej przez niego rodzimej kultury. Kraje Europy rodkowej i Zachodniej energetycznie znacznie ustêpuj¹ têtni¹cej ¿yciem Moskwie, która nie ma powodów
do odczuwania kompleksów typowych dla miast peryferyjnych. Jerofiejew przyznaje, ¿e odczuwa z tego powodu pewn¹ satysfakcjê opuszczonego kochanka
 permanentne deprecjonowanie Rosji przez odczuwaj¹cych cywilizacyjn¹ wy¿szoæ Polaków w nowym uk³adzie kulturowo-politycznym traci racjê bytu.
Przestrzeñ rosyjska zaczyna byæ w³aciw¹ perspektyw¹ ogl¹du polskiej rzeczywistoci równie¿ dla Andrzej Stasiuka, który wobec okcydentalizacji ubóstwianych Ba³kanów poszukuje nowych kierunków penetracji twórczej:
Potem dalej i dalej, ale zawsze na po³udnie. Poniewa¿ czu³em, ¿e na pó³nocy, na
zachodzie nic dla mnie nie ma, a wschód ze swoj¹ pograniczn¹ bandyterk¹ by³
wyzwaniem ponad si³y. Teraz jednak wiem, ¿e powinienem by³ staæ w tych cuchn¹cych kolejkach albo wciskaæ prikordonnym szemrañcom trzy dolce w ³apê, ¿eby
puszczali przed wszystkimi. Tak powinienem by³ robiæ. Poniewa¿ poj¹æ Poloniê,
znaczy tyle, co patrzeæ na ni¹ ze wschodu. Patrzeæ ze wschodu jak siê przebiera,
jak siê drapuje, jak b³êkitne majtki w z³ote gwiazdy przymierza, by siê przypodobaæ. (DPP, 132)

Wczeniej wykluczana z europejskiej przestrzeni Rosja jest dzi przez autora Murów Hebronu w³¹czana do mentalnej mapy Europy Wschodniej, a nawet
urasta do rangi przed³u¿enia i intensyfikacji polskoci.
Dotychczasowe rozwa¿ania sk³aniaj¹ do konstatacji, i¿ przedstawione konceptualizacje europejskiej przestrzeni w dobie ponowoczesnej wykazuj¹ du¿¹
zbie¿noæ, jeli chodzi o diagnozê sytuacji. Zasadnicza ró¿nica miêdzy nimi
dotyczy natomiast oceny procesu dekadencji Zachodu. Mimo i¿ obaj autorzy
opisuj¹ spodziewany schy³ek tego regionu z pewn¹ doz¹ satysfakcji, Jerofiejew
sk³ania siê ostatecznie ku krytycznej ocenie zjawiska z pozycji moralnej, upatru-
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j¹c w nim nie tylko szansê, ale przede wszystkim zagro¿enie dla przysz³oci
Rosji. Pogr¹¿anie siê w marazmie hipertroficznej demokracji czyni bowiem zachodni model nieatrakcyjnym dla Rosjan, a przez to zwiêksza prawdopodobieñstwo niepo¿¹danej apokalipsy, uto¿samianej z autorytarn¹ stagnacj¹. Twórczoæ
eseistyczna autora Dobrego Stalina mo¿e byæ z tego wzglêdu czytana jako apel
do odbiorcy europejskiego o dokonanie rewizji w³asnej drogi rozwoju, która
powoli przestaje byæ w Rosji postrzegana jako alternatywa. Jerofiejew odnotowuje to z wyranym niepokojem, gdy¿ choæ od¿egnuje siê od miana okcydentalisty, ci¹gle uwa¿a ideow¹ spuciznê Zachodu za godn¹ g³êbszego zakorzenienia
w rodzimej kulturze. Rosja nie mo¿e rzecz jasna zadowalaæ siê statusem pañstwa peryferyjnego. Jerofiejew jest jednak przekonany, i¿ modernizacja nie musi
wi¹zaæ siê z zatraceniem lokalnej specyfiki:
Jestemy na tyle oryginalni w przejawach kulturalnej dzia³alnoci, na tyle bogaci
w wyobraniê, ¿e ¿adna globalizacja nie jest w stanie pozbawiæ nas osobowoci.
(RA, 324325)

Analiza eseistyki Andrzeja Stasiuka pozwala s¹dziæ, ¿e równie¿ Polsce
i  szerzej  Europie rodkowo-Wschodniej w obliczu westernizacji uda siê
zachowaæ autentycznoæ. Przes¹dza o tym w³anie charakterystyczny, powierzchowny i nieporadny sposób adaptacji dorobku zachodniego oraz niemal immanentna niemoc unifikacji z tym lepiej rozwiniêtym regionem. W Fado niedba³e
kopiowanie zdobyczy zachodniego dobrobytu okazuje siê jedynie mask¹ i pozorem, w groteskowy sposób przed³u¿aj¹cym mu ¿ycie, ale i obna¿aj¹cym nieostatecznoæ osi¹gniêtego punktu rozwoju. W Dzienniku pisanym póniej narrator
wypowiada siê ju¿ w bardziej optymistycznym tonie, d¹¿¹c do pogodzenia
z wy³aniaj¹c¹ siê hybrydyczn¹ kultur¹ wspó³czesnej Polski. Stasiuk zdradza
wyran¹ fascynacjê pograniczn¹ to¿samoci¹, le¿eniem na boku miêdzy
Wschodem a Zachodem i spektakularnym przejciem od feudalizmu wprost
w epokê postkonsumpcji (DPP, 134136). Ponowoczesna przestrzeñ Europy
Wschodniej jawi siê zatem jako heterotopia  w rozumieniu Michela Foucault
miejsce spotkania ró¿nych, czêsto niekompatybilnych dyskursów7. Przysz³oci
regionu nie przekrela tak¿e Jerofiejew, upatruj¹c szansê przezwyciê¿enia impasu w ponownej fascynacji kultur¹ rosyjsk¹, a tak¿e w ci¹gle krytycznej postawie
7

D. Ko³odziejczyk, Trawersem przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji,
Er(r)go 2004, nr 1, s. 21. Cyt. za: E. Rybicka, Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od
poetyki przestrzeni do poetyki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki,
interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 333.
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wschodnio-europejskiej inteligencji, która mimo wszystko ci¹gle potrafi odró¿niæ humanizm od programów partii lewicowych (RA, 210).
W wietle tak tworzonego kontekstu mylowego wypada przyj¹æ konkluzjê,
i¿ eseistyka Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka, przychodz¹c z odsiecz¹
porywanemu Wschodowi, jest platform¹ negocjowania wschodnioeuropejskiej
to¿samoci w warunkach paradoksalnie sprzyjaj¹cych temu procesów globalizacyjnych. Choæ zaproponowany przez autorów sposób konceptualizacji procesu
integracji europejskiej nosi znamiona regresywnego dyskursu samoorientalizuj¹cego i przyczynia siê do reprodukcji podzia³u kontynentu w wiadomoci interpretatora, mo¿na go uznaæ za próbê wypracowania w³asnej narracji w obliczu
prób jednostronnej okcydentalizacji regionu. Co wiêcej, twórczoæ s³owiañskich
pisarzy mo¿na rozumieæ jako wiadomy apel do czytelnika zachodnioeuropejskiego o refleksjê nad przysz³oci¹ kontynentu. Obaj pisarze korzystaj¹ ze statusu tzw. insiderów, przedstawiaj¹cych wschodnie racje z perspektywy mieszkañca regionu8, ciesz¹c siê przy tym popularnoci¹ zarówno wród w³asnych
narodów, jak i czytelników zachodnich. Owa szczególna pozycja wi¹¿e siê
z dysponowaniem odpowiednim kapita³em symbolicznym, pozwalaj¹cym ¿ywiæ
nadziejê na podjêcie przez odbiorców wyzwania ograniczenia asymetrii we wzajemnej recepcji oraz uznania Europy Wschodniej, ze wszystkimi jej przywarami
i zaletami, za immanentn¹ czêæ europejskiej przestrzeni kulturowej.
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è Àíäæåÿ Ñòàñþêà
Íàñòîÿùàÿ ñòàòüñÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé êîìïàðàòèâèñòñêîãî àíàëèçà èçáðàííûõ ýññå
Âèêòîðà Åðîôååâà è Àíäæåÿ Ñòàñþêà. Ê ôàêòîðàì, îáúåäèíÿþùèì òâîð÷åñòâî àâòîðîâ,
ïðèíàäëåæèò èçîáðàæåíèå Öåíòðàëüíî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû â êà÷åñòâå ðåãèîíà, ëèøàþùåãîñÿ ñâîåé ïîäëèííîé êóëüòóðû ïîä äàâëåíèåì ýêñïàíñèè çàïàäíîé ëèáåðàëüíîé
äåìîêðàöèè. Îáúåäèíÿþùàÿñÿ Åâðîïà îêàçûâàåòñÿ â äàííîì êîíòåêñòå äåãóìàíèçèðîâàííûì ïðîñòðàíñòâîì âûíóæäåííîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ, îêàçàâøèìñÿ â òóïèêå
âñëåäñòâèå ãèïåðòðîôèè ïîëèòêîððåêòíîñòè. Ïîëüøà êàæåòñÿ â óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
âïîëíå óäîâëåòâîðåííîé ðîëüþ ïåðèôåðèéíîãî ïîòðåáèòåëÿ çàâîåâàíèé ïîçäíåãî
êàïèòàëèçìà. ×åòêóþ èäåíòè÷íîñòü ñîõðàíÿåò â ñâîþ î÷åðåäü Ðîññèÿ, ñòàíîâÿùàÿñÿ
áëàãîäàðÿ ýòîìó ñîîòâåòñòâóþùåé òî÷êîé íàáëþäåíèÿ çà âåñòåðíèçèðóþùèìèñÿ ñòðàíàìè
íîâîé Åâðîïû. Íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü ïðåäëàãàåìîãî àíàëèçà ñîñòàâëÿåò êðèòè÷åñêàÿ

8

Zob. M. Koch, My i Oni, Swój i Obcy. Ba³kany XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej, Porównania 2006, nr 6, s. 82.
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îöåíêà ïðèíÿòûõ ïèñàòåëÿìè ñòðàòåãèé êîíñòðóèðîâàíèÿ íàððàòèâà, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ
î ãëóáîêîé ñâÿçè ñ ñîáñòâåííîé êóëüòóðîé è íåâîçìîæíîñòè ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåòü
âîñïðîèçâîäèìûå åé (àâòî)ñòåðåîòèïû.

Summary
The stolen East? The image of Poland being westernized in the essays of Victor Erofeev and
Andrzej Stasiuk
The article is an attempt of comparative analysis of selected essays by Victor Erofeev and
Andrzej Stasiuk. One of the factors uniting their work is the vision of Central-Eastern Europe as
a region which has been losing its genuineness due to the expansion of the Western liberal
democracy. In this context the uniting Europe turns out to be a dehumanised space of forced
coexistence, having reached a deadlock owing to the hypertrophy of political correctness. In the
outlined circumstances Poland seems to be fully content with the role of peripheral consumer of
the gains of late capitalism. Meanwhile Russia manages to save a distinctive identity and is thus
becoming an appropriate viewpoint on the westernized countries of the new Europe. An integral
part of the proposed analysis is a critical assessment of the writers narrative strategies, that prove
a deep connection to the own culture and an inability to completely overcome (auto)stereotypes
reproduced by this culture.
Key words: Victor Erofeev, Andrzej Stasiuk, Eastern Europe, westernization, European Identity.
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Âîáðàç ñåëÿí³íà ¢ ïàýìàõ Â³íöýñÿ Êàðàòûíñêàãà
³ ßíê³ Ëó÷ûíû
(Òàì³ëà ³ Ïàëÿ¢í³÷ûÿ àêâàðýëüê³ ç Ïàëåññÿ)
Óâàãà äà ñåëÿí³íà, ÿãî ïðàáëåì àêòûâ³çóåööà ¢ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû
ç ïà÷àòêó Õ²Õ ñòàãîääçÿ. Ïðîñòû ÷àëàâåê ïåðàâàæíà íå çàäóìâà¢ñÿ íàä
ïûòàííÿì³ ñâà¸é íàöûÿíàëüíàé ïðûíàëåæíàñö³, ñàöûÿëüíàãà ö³ ïàë³òû÷íàãà ñòàíîâ³ø÷à êðàþ. Àäíàê ñàìà ðý÷à³ñíàñöü, ðóõ ýêàíàì³÷íûõ
ôàðìàöûé àáóìî¢ë³âàë³ çðóõ³ ¢ ãðàìàäñêàé ñâÿäîìàñö³. Íà æàëü, àäìåíà
ïðûãîííàãà ïðàâà ¢ 1861 ãîäçå íÿøìàò çìÿí³ëà ¢ ë¸ñå áîëüøàñö³ ñÿëÿí, øòî
àáâîñòðàíà àä÷óâàëàñÿ ëåïøûì³ ïðàäñòà¢í³êàì³ òàãà÷àñíàé áåëàðóñêàé
³íòýë³ãåíöû³, ñàïðà¢äíûì³ ïàòðû¸òàì³.
Ðîçí³öà ³ ïàäàáåíñòâà ¢ òýìàòû÷íûì àáñÿãó, ãàëî¢íûõ ìàòûâàõ, óðýøöå
òâîð÷ûì ìåòàäçå àñýíñàâàííÿ æûöö¸âàãà ìàòýðûÿëó ïîëüñêà-áåëàðóñê³ì³
ïàýòàì³ Â³íöýñåì Êàðàòûíñê³ì ³ ßíêàì Ëó÷ûíàì ó çíà÷íàé ñòóïåí³
âûçíà÷àþööà àãóëüíàñöþ ³ àäðîçíåííåì ³õ æûöö¸âûõ á³ÿãðàô³é. Àäç³í
ç ïàõîäæàííÿ  íàäí¸ìàíñê³ ñåëÿí³í, äðóã³  ³íòýë³ãåíò, ì³í÷àí³í, àëå
àáîäâóõ ³õ õâàëÿâà¢ ë¸ñ ñåëÿí³íà.
Â³íöýñü Êàðàòûíñê³ (18311891) íàëåæûöü äà íåøìàòë³êàé êàãîðòû
ïðàäñòà¢í³êî¢ ñÿëÿíñòâà ñÿðýäç³íû Õ²Õ ñòàãîääçÿ, ÿê³ÿ ø÷àñë³âûì çáåãàì
àáñòàâ³í ìåë³ ìàã÷ûìàñöü çàñâî³öü çäàáûòê³ ýë³òàðíàé øëÿõåöêàé êóëüòóðû
³ ñòàöü âÿäîìûì³ ëþäçüì³ òàãî ÷àñó. ßíêà Ëó÷ûíà (ßí Íåñëóõî¢ñê³, ²âàí
Íåñëóõî¢ñê³) (18511897) ïàõîäç³¢ ñà ñòàðàäà¢íÿãà øëÿõåöêàãà ðîäó,
àòðûìà¢ äîáðóþ àäóêàöûþ ¢ Ì³íñêó ³ Ïåöÿðáóðçå. Àáîäâà ï³ñàë³ íà
áåëàðóñêàé ³ ïîëüñêàé ìîâàõ.
Ó ïàýìå Òàì³ëà (1858) Â. Êàðàòûíñê³ ïàñïðàáàâà¢ ïàêàçàöü óëàñíóþ
âåðñ³þ ðý÷à³ñíàñö³, àäðîçíóþ àä âàðûÿíòà¢ ï³ñüìåíí³êà¢ øëÿõåöêàãà
ïàõîäæàííÿ, ó òûì ó ë³êó Âiíöýíòà Äóí³íà-Ìàðö³íêåâ³÷à. Ó àäðîçíåííå àä
Â. Äóí³íà-Ìàðö³íêåâ³÷à, ÿê³ ¢ ñâà³õ òâîðàõ íàéïåðø àïòûì³ñòû÷íà ñïàäçÿåööà
íà ïàðàçóìåííå ïàì³æ äîáðûì ïàíàì ³ ñåëÿí³íàì, ìàñòàöêà-ýñòýòû÷íàå
àäëþñòðàâàííå ðý÷à³ñíàñö³, êàíöýïòóàëüíû ïîãëÿä íà ÿå ¢ Â. Êàðàòûíñêàãà
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âåëüì³ ïåñ³ì³ñòû÷íûÿ. Ó íàäí¸ìàíñêàãà ïàýòà íÿìà àñâåòí³öê³õ ³ëþç³é,
óëàñö³âûõ Â. Äóí³íó-Ìàðö³íêåâ³÷ó, ¢ äàðýôîðìåííàé òâîð÷àñö³ ÿêîãà
ïðàñî÷âàåööà âåðíàñöü àñâåòí³öê³ì êàíîíàì.
Ýìàöûÿíàëüíûì øòóðøêîì äëÿ íàï³ñàííÿ Òàì³ëû, â³äàöü, áûëî
ïà÷óöö¸ ïðàòýñòó ñóïðàöü àãóëüíàïðûíÿòàãà ³ íåïðûìàåìàãà Êàðàòûíñê³ì
ñòà¢ëåííÿ äà ñÿëÿíñòâà. Ìîæíà ìåðêàâàöü, øòî Êàðàòûíñê³ ³ìêíó¢ñÿ
ïàêàçàöü àáðàçîê ç íàðîäíàãà æûööÿ ÿê ñâîåàñàáë³âóþ ³ëþñòðàöûþ äà
¢ëàñíûõ ýñòýòû÷íûõ ïîãëÿäà¢. ¨í ë³÷û¢, øòî òâîð÷àñöü  ãýòà ë³íçà, øòî
êàíäýíñóå ïðîìí³ äóìàê ñó÷àñíàãà ÿìó ñâåòó1. Ãàëî¢íû ãåðîé ïàýìû ìàå
¢ëàñíàå ³ìÿ ³ çÿ¢ëÿåööà ïðàäñòà¢í³êîì ïý¢íàãà, ñÿëÿíñêàãà ñàñëî¢ÿ.
Ó âîáðàçå ñåëÿí³íà Òàì³ëû ïàýò ðàñêðûâàå âîáðàç áåëàðóñà äàðýôîðìåííàãà ÷àñó, ïðàöàâ³òàãà ãàñïàäàðà, ìàðàëüíà òðûâàëàãà ÷àëàâåêà, âàðòàãà
ëåïøàé äîë³. Àäíàê, çàãíàíû ¢ êóò íåñïðàâÿäë³âàñöþ, ïàçáà¢ëåíû âîë³,
ãàëî¢íû ãåðîé âûñòóïàå ¢ ÿêàñö³ àõâÿðû íåñïðûÿëüíûõ àáñòàâ³í, ÿê
áåñõàðàêòàðíàÿ àñîáà.
Ïà÷àòàê ïàýìû àðãàí³çóåööà ðàäàñöþ ³ ñâåòëàé òóãîé ë³ðû÷íàãà ãåðîÿ
ïðû âÿðòàíí³ ¢ ðîäíûÿ ìÿñö³íû. Äçÿêàâàöü Áîãó! Õîöü êëîïàò âÿðýäç³öü,/
Äû ÿ ¢ñ¸ æ âÿðíó¢ñÿ äà í³¢ ïðàäçÿäî¢ñê³õ (115). Â³òàåööà ¸í ø÷ûðà
ç Í¸ìàíàì  ñâà³ì ñÿáðàì àä ìàëåíñòâà, ïðûí¸ìàíñêàé â¸ñêàé, ç çÿë¸íûì³
í³âàì³. Ñâåò íå çìÿí³¢ñÿ, â¸ñêà, ÿê ³ ðàíåé, çðîøâàå ïîòàì íàäçå³ ïàëîñê³,
à çëî íå çí³êàå [...]. ßê çëî àêðýñë³âàþööà ñàöûÿëüíàÿ íåñïðàâÿäë³âàñöü,
çäçåê íàä ÷àëàâåêàì ïðàöû, âå÷íû ãîëàä:
Ãîëàä ñïðàäâåêó,
Ç ÿê³ì òóò öÿðïë³âà àáâûêë³ñÿ çíàööà,
² ðîçóì, ³ ñ³ëû, ³ öÿãó äà ïðàöû 
Óñ¸ àäá³ðà¢ ïàêðûõó ¢ ÷àëàâåêó. (121)

Ãíåööà ÿê ³ ðàíåé íàä ïëóãàì ìóæûõ ãýòàêñàìà (115). Ë³ðû÷íû ãåðîé
áà÷ûöü çíà¸ìûÿ äðýâû, áóñëÿíê³, êðûí³÷êó, àëå ¢æî äðóãàÿ ïà âîäó çáÿãàå
äçÿ¢÷ûíà, ðàâåñí³êà¢ ìíîã³õ çÿìë³öà ïàêðûëà (116). Òàì³ëà àäçíà÷àå,
øòî ñÿëÿíå ¢âåñü ÷àñ ñïàäçÿþööà íà ïàëÿïøýííå ñâàéãî ñòàíîâ³ø÷à,
âûñ³ëüâàþ÷ûñÿ íà ïîë³:
Òóþ æ òóò ñåþöü íàäçåþ íà ¢äà÷ó,
À æíóöü, ÿê ³ íåêàë³, ìàðíàñöü íàäçå³. (117)
1 Â. Êàðàòûíñê³, Òâîðû, óêë. ïðàä. Ó. Ìàðõåëÿ, Ì³íñê 1994, ñ. 177. Äàëåé ïðû ñïàñûëöû
íà ãýòàå âûäàííå ¢ äóæêàõ ïàäàåööà ñòàðîíêà.
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² ¢ðýøöå äàâîäç³ööà ³ì ïîñö³öü ñåì ïÿòí³ö íà òûäí³ (121), àëå ãýòà íå
äýôàðìóå ³õ ïàøàíîòíûõ àäíîñ³í äà çÿìë³, äà õëåáàðîá÷àé ïðàöû:
Ñïàêîé òàáå, ïðàöà, ìàçîë³ öÿæê³ÿ!
Ñïàêîé òàáå, í³âà, çàãîí óçàðàíû!
Ñïàêîé ó ³ìÿ ¢ñåàãóëüíàé ïàøàíû. (117)

Òàì³ëà àä÷óâàå ñâàþ ñûíî¢íþþ çðîø÷àíàñöü ç íå¢ðàäæàéíàé ðîäíàé
çÿìë¸é, øòî âûÿ¢ëÿåööà ¢ ðàçãîðíóòàé ìåòàôàðû:
Íà ëîáå ìà³ì ðàëà çäî¢æàíûõ ëåòà¢
Áàðîçíû êëàäçå, ÿê íà âàøûõ ïðàñòîðàõ. (115)

Ïàñëÿ ë³ðû÷íàãà çà÷ûíó ïàýò çíà¸ì³öü ÷ûòà÷à ç ãàëî¢íûì ãåðîåì
ïàýìû. Âîñü ñòàðû Òàì³ëà, íàñóíó¢øû íà âóøû øàïêó ç à¢÷ûíû,/
äç³ðàâóþ ñâ³òêó íà ñï³íó (120), àðý, ñåå ïîëå. Ïàäãàíÿå ñïðàöàâàíàãà,
ñòîìëåíàãà, ÿê ³ ñàì, êàíÿ. ¨í ø÷ûðà ñïà÷óâàå æûâ¸ë³íå:
Æâàâåé æà, Ïÿðýñòû, ìîé êîí³ê àääàíû!
Çàêîí÷ûì àðàöü, àäïà÷íåì àáîå,
Òàäû íàïàþ ¢æî êðûí³÷íàé âàäîþ
² ñåíàì öÿáå íàêàðìëþ ÿ äóõìÿíûì. (119)

Ãîä âûäà¢ñÿ íå¢ðàäæàéíûì. Ñòàðû ïàçû÷û¢ âÿñíîþ ¢ ïàíà íàñåííå,
à âîñåííþ ðàçë³÷ûööà íÿìà ÷ûì. Òàì³ëà ïàõàâà¢ ñûíà ³ æîíêó ³ çàñòà¢ñÿ íà
ñòàðàñö³ ç êëîïàòàì ïðà ìàëàëåòí³õ óíóêà¢. Íÿø÷àñö³ ñûïëþööà íà ñòàðîãà
àäíî çà äðóã³ì, âûéñöÿ ¸í íå çíàõîäç³öü. Íåêàë³ æ Òàì³ëà áû¢ ïåðøûì
ãàñïàäàðîì ó âàêîë³öû, ÿãî áàãàööþ çàéçäðîñö³ë³, øàïòàë³ñÿ, øòî ¸í
÷àðî¢í³ê. Ï³ñüìåíí³ê ïàêàçâàå íåíàäçåéíàñöü, êðîõêàñöü ñÿëÿíñêàãà
ø÷àñöÿ. Àä áûëîãà çàìîææà ¢ ñåëÿí³íà íå çàñòàëîñÿ í³÷îãà.
3 óíóêàì³ áåäíàñöü ïðûéøëà íà àñòàòàê,
Ðàññåëàñÿ ¢ õàöå ³ çåëà ¢ñ¸ ñêîðà:
Ãóìíî ÿê ïàäìåöåíà, ïóñòà ¢ êàìîðû
I õëåáà àïîøí³ ¢æî áîõàí ïà÷àòû;
Ñàáàêà, ³ êîò, ³ Ïÿðýñòû, âÿäîìà 
Óâåñü òâîé íàáûòàê. (120)

Äàñòàòàê ³ ãàñïàäàðêà ñïëûë³, ÿê ÿãî ìàëàäîñöü ³ ñ³ëà, àëå æ íå
ïðàãóëÿ¢ ³õ Òàì³ëà. Íàâàò ïàí ó ÷àñ ðàçìîâû ç ñåëÿí³íàì àäçíà÷àå, øòî òîé
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ïðàöóå êðûâàâà, ÿê âîë ó ÿðìå, øòî íå òðàö³öü íàëåâà, íàïðàâà (129).
Àëå Òàì³ëó íÿìà ÷ûì ïëàö³öü, íÿìà ÷àãî âåçö³ ¢ ãîðàä íà ïðîäàæ. Ïà çàãàäó
ïàíà ÿìó òðýáà ïðàäàöü êàíÿ. Áóäóöü ãðîøû àääàöü äî¢ã ³ ïðàêàðì³ööà äà
âÿñíû. Ñë¸çû íàïëûâàþöü íà ÿãî âî÷û, êàë³ ¸í äóìàå ïðà ñâàþ àïîøíþþ
íàäçåþ  êîí³êà. Ñëÿçà  êðî¢ äóøû àä öÿðíîâûõ êàëþ÷àê. Òàì³ëà ïðîñ³öü
ë³òàñö³ ¢ ïàíà: ³äçå ç³ìà, íå áóäçå ÷ûì äðî¢ ïðûâåçö³ äàõàòû, âÿñíîþ íå
áóäçå ÿê ïðàöàâàöü íà ïîë³ ³ ïàìðóöü ÿãî ìàëåíüê³ÿ ¢íóê³ ç ãîëàäó. Àëå ïàí
ç óñìåøêàé àäêàçâàå, øòî ¢ æûëàõ ó õëîïà/ àãíþ ¸ñöü íÿìàëà (129).
Íåçäàðìà Òàì³ëà ÿø÷ý ¢ õàöå âåëüì³ ïåðàæûâàå ñóñòðý÷ó ç ïàíàì. Ñàìà
äóìêà àá ñïàòêàíí³ áóäç³öü ó ³ì ïðàä÷óâàíí³ àá ë³õ³ì: çäðàíöâå¢ íåÿê,
ðîñïà÷÷ó ñêóòû,/ Çíÿâàãà äóøû àáî öåëó ïàêóòû. Õàöÿ ãàâàðûë³, øòî
öÿïåðàøí³ ïàí íå òàê³ ñÿðäç³òû, äû ïàìÿöü ïðà çëîå  òî æ ïàìÿöü íà
âåê³! (124).
Òàì³ëà ñâà¸ áÿäîòíàå æûöö¸ òëóìà÷ûöü ë¸ñàì, âûøýéøàé ïðàäâûçíà÷àíàñöþ, ç ÷ûì çìàãàööà íåìàã÷ûìà. Âÿðíó¢øûñÿ àä ïàíà ç ðàøýííåì
ïðàäàöü êàíÿ, ¸í äî¢ãà ñòàÿ¢ óòðàï¸íû, áåç äóìê³, áåç ïëà÷ó (130).
Öÿðïë³âà çíîñÿ÷û ¢äàðû ë¸ñó, ñåëÿí³í ìîæà íàðàêàöü òîëüê³ íà äîëþ:
Îõ, äîëå÷êà æ íàøà, àäêóëü òû ïàñëàíà?
² ïàíó ïàêðû¢äç³öü ìÿíå íåö³êàâà,
² ¢ â¸ñöû øêàäóþöü óñå ìà³õ äçåòàê;
Çäàåööà, ïðàöóþ  ç-ïàä ðóê óöÿêàå...
Äû øòî òóò ÷ûí³öü, êàë³ ñóäæàíà ãýòàê. (130)

Ñâàå ñòàñóíê³ ¢ à¢òàðà ïàýìû ³ ç Áîãàì. ßãî ãåðîé  âåðóþ÷û ÷àëàâåê,
äçÿêóå Áîãó, ìîë³ööà ÿìó, ÷àñòà õðûñö³ööà, ÿê ìàö³ íà¢÷àëà ÿãî ø÷ý
ìàëîãà (123). Òàì³ëà íå ñòàâ³öü ïàä ñóìíåííå ïàðàäê³ íà ñâåöå: Ö³ æ ãýòà
ïàïðà¢äçå ïàòðýáíà ¢ñ¸ Áîãó? Íå íàì äàïûòàööà... (130). À¢òàð æà
ïàêàçâàå, øòî áîñêàé âîëÿé òëóìà÷ûöü ñâàå íÿø÷àñö³ ÿê Òàì³ëà, òàê ³ ïàí,
êàë³ àäìà¢ëÿå ñêðû¢äæàíàìó æûöö¸ì ñåëÿí³íó. Äû öÿæêà çìÿí³öü, øòî
íàçíà÷àíà... Áîãàì (129),  ãàâîðûöü ¸í ó ñâà¸ àïðà¢äàííå.
Ãîðàä àãàëîìøû¢ ñòàðîãà, ÷àëàâå÷û íàòî¢ï ïàïõíó¢, çàêðóæû¢ ³ ïàí¸ñ
ÿãî ¢ òëóìå. Íà ãýòû òëóì ³ ì³òóñíþ ñà ñòðîìàé ãàðû ãîðàäà ïàç³ðàå çàìàê
ç Ì³íäî¢ãàâàé âåæàé, ÿê³ ìíîãà ïàáà÷û¢ íà ñâà³ì âÿêó. ¨í ïàìÿòàå
ì³íó¢ø÷ûíó. Ñó÷àñíàñöü, ó ïàðà¢íàíí³ ç ¸é, çäðàáíåëà ³ çì³çàðíåëà.
Ñåëÿí³íó ãîðàä àòàÿñàìë³âàåööà ç àìàðàëüíàñöþ, ïÿíñòâàì: êàð÷îìê³
÷àñöåé, à êðûæû ïàðàäçåë³ (135), çäçåêàì:
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Åäçå ö³âóí, øòî ïà÷à¢ àäÿäàööà,
Ö³ ïàí àêàíîì, øòî í³ÿê íå àäåñöà,
Ö³ äîáðà-òàê³ ¢æî àäåòû ïàí ðàäöà. (135)

Â. Êàðàòûíñê³ ïàêàçâàå, øòî ïðîñòûÿ ëþäç³ ñà ñòðàõó ïåðàä óëàäàé
ñòàâÿöü Áîãà ³ ïàíà ïîáà÷. Íå àäðîçí³âàþöü âûøûí³ ³ çíà÷ýííÿ Ãîñïàäà àä
ô³ãóðû ïàíà:
Ïàíîê àáî êðûæîê  à ëþä óòðàï¸íû
Àäíîëüêàâà í³çêà ñõ³ëÿå ãàëîâû
² àäá³âàå ïàêîðíà ïàêëîíû
Ïðàä ïàíàì ñóñâåòó ³ ïàíàì âÿñêîâûì. (135)

Ñòàðîìó ñåëÿí³íó ÿãî êîí³ê, áåçàäêàçíû ïàìî÷í³ê ³ òàâàðûø, ñâåäêà
¢ñ³õ íÿø÷àñöÿ¢, øòî àáðûíóë³ñÿ ¢ àïîøí³ÿ ãàäû íà ÿãî, çäàåööà áÿñöýííûì
(çîëàòàì ìîæíà àñûïàöü òàêîãà [140]). Àäíàê ïàêóïí³ê³ ³ ïðîñòà ãëåäà÷û
çíàõîäçÿöü íå âàðòàñö³  áà÷àöü çàãàíû (140) êàíÿ. Óðýøöå Òàì³ëà ïðàäà¢
Ïÿðýñòàãà öûãàíàì, à íà çàêàí÷ýííå ¢ êàð÷ìå ïàïàëàì ïà çàêîíó áû¢
âûï³òû áàðûø. Íà³¢íàãà, ïÿíàãà ñåëÿí³íà àáàêðàë³. Òàì³ëó íÿìà ç ÷ûì
âÿðòàööà äàìî¢, äçå ÷àêàþöü ãàëîäíûÿ ¢íóê³.
Ó ìíîã³õ à¢òàðñê³õ àäñòóïëåííÿõ òàêñàìà ãó÷ûöü äóìêà ïðà
íàêàíàâàíàñöü ë¸ñó, ïðà ñïðàäâå÷íóþ íåñïðàâÿäë³âàñöü íà çÿìë³, ³ âûâàä,
øòî ñâåò íà àñíîâàõ ñâà³õ ïàõ³ñíóòû (118). Øëÿõî¢, êàá çìÿí³öü
ñòàíîâ³ø÷à íàðîäà, Â. Êàðàòûíñê³ íå áà÷û¢, òàìó ñòîëüê³ ñêðóõ³ ³ ãàðêîòû
¢ ÿãî ðàçâàæàííÿõ ïðà æûöö¸ ÷àëàâåêà ïðàöû:
Ñâ³ööÿöà àêîíöû, ÿê âî¢÷ûÿ âî÷û,
×îðíàå â¸ñê³, ÿê ëåñ ÿå ÷îðíû,
Ó õàòêàõ ïðûãîðáëåíûõ, öåìðàé çàñëàíûõ,
Íàõ³ëåíûõ äîëó ìà¢êë³âà, ïàêîðíà,
ßê ñï³íû ñÿëÿí ïåðàä âîáë³êàì ïàíà
² äóìê³ çàöÿãâàå öåìðà òàêàÿ æ [ ]. (121)

Ïà÷óöö³ ñÿëÿí, ñõàâàíûÿ àä ÷óæîãà, ïàðà¢íî¢âàþööà Â. Êàðàòûíñê³ì
ó ïàýìå ç êîí³êàì, ø÷àñë³âà ¢êðûòûì ¢ òðàâå. À¢òàð ãàâîðûöü:
Íå ðàç çíÿâàæàíûÿ êðû¢äàþ çëîþ,
ßíû ïàö³øýë³ ïàä äîøêàé ãðóäíîþ. (131)
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Òàê, ïðîñòû íàðîä ïðûâûê äà íåñïðàâÿäë³âàñö³ ³ çäçåðñòâà. Ëåïø
ö³øýé ñÿäçåöü ó ñâà¸é ãí³ëàé õàöå, ÷ûì ãîëàñíà äàìàãàööà ëåïøàé
áóäó÷ûí³:
Äîáðà á, êàá ìû ¢ñå àãëóõë³, àñëåïë³,
Áî ÷îðò ÿê³ ¢÷óå, ç äàíîñàì ïàïðýööà. (149)

Ñòðàõ ïåðàä ïàíàì³ àäá³ðàå ¢ ñÿëÿí íàäçåþ íà ãîäíàå ³ ñïðàâÿäë³âàå
æûöö¸.
Òðàã³÷íû ë¸ñ Òàì³ëû ïàêàçàíû ïðàç âÿðòàííå ¢ ì³íóëàå êðà³íû (àïîâåä
ïðà ðàçáóðýííå òàòàðàì³ êàñö¸ëà ³ ãåðà³÷íóþ ïåðàìîãó õðûñö³ÿí [126]),
ïðàç çâàðîò äà íàðîäíûõ ïàäàííÿ¢ áåëàðóñà¢ (ïðà ïà÷âàðó-êàáåòó [152], ïðà
ñòàðîãà ÷àðà¢í³êà [157]), äà ïðûò÷à¢ (ïðà ìó÷ýííå êàòà [122]), à òàêñàìà
ïðàç ìàðàëüíàñöü áåëàðóñêàãà íàðîäíàãà ñâåòàáà÷àííÿ. ßê ïàýò-ñåëÿí³í,
Êàðàòûíñê³ äîáðà âåäà¢ ðýàëüíàå æûöö¸ ïðûãîííàé â¸ñê³, àëå ¢ òâîð÷àñö³
¸í òàê ö³ ³íàêø ìóñ³¢ àðûåíòàâàööà íà ë³òàðàòóðíûÿ ãóñòû àäóêàâàíàé
øëÿõåöêàé à¢äûòîðû³. Òàêàÿ äâà³ñòàñöü ïàäêàçâàëà íåàáõîäíàñöü âûïðàöî¢ê³ ïý¢íàãà ñïîñàáó âûêàçâàííÿ. Êàðàòûíñê³ ñïà÷óâà¢ ñâàéìó ãåðîþ
 Òàì³ëå, ïåðàæûâà¢ ðàçàì ç ³ì íÿñòà÷û ³ áåçâûõîäíàñöü. Àëå ðàçàì ç òûì
ïðûìóøà¢ ÿãî ïðàéñö³ ïðàç ëàíöóã ôàòàëüíûõ âûïðàáàâàííÿ¢2. ßê í³õòî
ç ñó÷àñí³êà¢,  çà¢âàæàå äàñëåä÷ûê ²ãàð Çàïðóäñê³,  ¸í àäëþñòðàâà¢
ñÿëÿíñêàå æûöö¸, ÿêîå âåäà¢ íå ¢ çíåøí³õ ïðàÿâàõ, à âà ¢íóòðàíàé ñóòíàñö³,
ñïàçíàíàé íà ¢ëàñíûì âîïûöå3.
Âÿë³êóþ ðîëþ ¢ ñòâàðýíí³ âîáðàçà áåëàðóñà, àêðýñë³âàíí³ íàöûÿíàëüíûõ ðûñà¢ ÿãî õàðàêòàðó íàïðûêàíöû Õ²Õ ñòàãîääçÿ àäûãðà¢ ßíêà
Ëó÷ûíà. Çâàðîò ï³ñüìåíí³êà¢ êàíöà Õ²Õ ñòàãîääçÿ äà âîáðàçà ñåëÿí³íà áû¢
àáóìî¢ëåíû íå òîëüê³ ïàòðýáàé ÷àñó, àëå, ÿê ãýòà â³äàöü ³ ¢ ïàýç³³
ß. Ëó÷ûíû, çàõàïëåííåì òâîð÷àñöþ ïàïÿðýäí³êà¢. Ìåíàâ³òà òâîð÷àñöü
ë³ðí³êà âÿñêîâàãà Óëàäç³ñëàâà Ñûðàêîìë³ áûëà âåëüì³ áë³çêàé ñýðöó ÿê ßíê³
Ëó÷ûíû, òàê ³ Â³íöýñÿ Êàðàòûíñêàãà. Ë³ðí³ê âÿñêîâû, ÿê àäçíà÷àå
Ó. Ìàðõåëü, ³ìêíó¢ñÿ ïàêàçàöü âûñîê³ÿ ìàðàëüíûÿ ÿêàñö³ ïðîñòàãà
÷àëàâåêà, àïÿâà¢ ÿãî ñóìëåííàñöü ³ äàáðûíþ, ìóäðàñöü ³ ñïàãàäë³âàñöü,
ñõ³ëÿ¢ ÷ûòà÷à äà äóìê³, øòî ñàïðà¢äíàÿ âûñàêàðîäíàñöü óëàñö³âà ÿêðàç
ïðîñòàíàðîääçþ, à ¢ ïàíî¢ ÿíà ¢ÿ¢íàÿ, ³ ñòàâ³¢ òûì ñàìûì ïûòàííå àá
ïðàâàõ àáÿçäîëåíûõ íà ðî¢íàñöü ³ çÿìíîå ø÷àñöå4.
2 ². Çàïðóäñê³, Ñòðàòýã³ÿ ¢çàåìàäçåÿííÿ à¢òàð-÷ûòà÷ ó òâîð÷àé ñïàä÷ûíå Â. Êàðàòûíñêàãà, [ó:] Â³íöýñü Êàðàòûíñê³ ¢ áåëàðóñêà-ñëàâÿíñê³ì ë³òàðàòóðíûì óçàåìàäçåÿíí³, ñ. 118.
3 Ibidem, ñ. 119.
4 Ó. Ìàðõåëü, Òâîð÷àñöü Óëàäç³ñëàâà Ñûðàêîìë³, Ìiíñê 2005, ñ. 4748.
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Íàéçíà÷íûì òâîðàì ß. Ëó÷ûíû çÿ¢ëÿåööà ïîëüñêàìî¢íàÿ ïàýìà
Ïàëÿ¢í³÷ûÿ àêâàðýëüê³ ç Ïàëåññÿ, ÿêàÿ öàëêàì àäïàâÿäàå áåëàðóñêàìó
êóëüòóðíàìó êàíîíó. Ó òâîðû ðàñêàçâàåööà ïðà æûöö¸ ³ ïîáûò áåëàðóñêàãà
íàðîäà, à ãàëî¢íûì ãåðîåì ÿå çÿ¢ëÿåööà ïðîñòû áåëàðóñê³ ñåëÿí³í, ëÿñí³ê
Ãðûøêà, ÿê³ ¢ñ³ì³ ñâà³ì³ êëîïàòàì³ ³ ñïðàâàì³ íåïàðû¢íà çâÿçàíû ç ðîäíàé
çÿìë¸é ³ àêàëÿþ÷àé ïðûðîäàé. ß. Ëó÷ûíà áàãàòà êàðûñòàåööà ¢ òâîðû
áåëàðóñêàé ãàâîðêàé, ëåêñ³êàé ³ ôðàçåàëîã³ÿé.
Ó âîáðàçå ëåñí³êà Ãðûøê³ ïàýò ðàñêðûâàå æûâû íàöûÿíàëüíû õàðàêòàð
áåëàðóñà, ÷àëàâåêà ðàçóìíàãà, ïà-íàðîäíàìó âûíàõîäë³âàãà. Òàê, ó àäç³í
ìîìàíò ¸í ñòâàðàå ç êàâàëêà áÿðîçû êë³÷êó íà ëàñ¸¢. Ó ëÿñíîé ïóø÷û
Ãðûøêà àä÷óâàå ñÿáå ÿê ó ñâà¸é õàöå. Ïðûðîäà ³ çâû÷à³, çâÿçàíûÿ
ç ïàëÿâàííåì, ïàêàçàíû ¢ ðîçíûÿ ïîðû ãîäà ÿê, íàïðûêëàä, íà êóööþ.
Ñòàðû ïàëÿ¢í³÷û äàñêàíàëà âåäàå êîæíóþ ìÿñö³íó, çâû÷ê³ çâÿðî¢ ³ ïòóøàê,
óâàæë³âû äà êîæíàãà ðóõó ³ ãóêó ïðûðîäû.
ß. Ëó÷ûíà àäç³í ç ïåðøûõ ó íîâàé áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû ¢ òàêîé
ñòóïåí³ àïàýòûçàâà¢ ïðûãàæîñöü ðîäíàé ïðûðîäû:
Ïðûãîæû, íåêðàíóòû êðàé ïåðàäà ìíîþ,
×àðîò áÿçìåæíû, ïóø÷à ç ñ³íÿé ãëûá³í¸þ,
Äçå õâîé âûíîñ³ñòûõ çàâåðøàíû ñòàæîê,
ßê ãàëàâó, òðàõà ïàñåðàáðû¢ ñíÿæîê. (40)

Ó ïàýìå ß. Ëó÷ûíû ëåñ-ààç³ñ5 ìàå òàêóþ ñàìóþ âàðòàñöü äëÿ áåëàðóñêàãà ñåëÿí³íà ÿê çÿìëÿ ¢ òâîðû Â. Êàðàòûíñêàãà. Äëÿ Ãðûøê³ ïðûðîäà
çÿ¢ëÿåööà ³äýàëàì ãàðìîí³³, ÿê ³ñíàñöü áûööÿ6, õàöÿ âàðòà ¢çãàäàöü, øòî
³ ¢ Òàì³ëå ïðûðîäà íàçûâàåööà ðîäíàé ìàö³7. Ïàëåñêàÿ ïóø÷à âûÿ¢ëÿå
æûâóþ, äóõî¢íóþ ³ñíàñöü ïðûðîäû. ßíà ¢ ñâà¸é øìàòñòàéíàñö³ íàáûâàå
ýñòýòû÷íóþ êàøòî¢íàñöü, à÷ûø÷àå ³ ¢çâûøàå ÷àëàâåêà:
ßê ñýðöà ðàïòàì öÿæêàé ñö³ñíåööà òóãîé,
ßãî ñóöåøûöü ïóø÷û øóì íàä ãàëàâîé. (81)

Ñòàðû Ãðûøêà íå õî÷à ì³ðûööà ç íîâûì³ ïàðàäêàì³: ÷àìó ïðàç ÿãî
ðîäíàå Ïàëåññå áóäçå ïðàâåäçåíà ÷ûãóíêà?! ¨í áà³ööà, øòî çí³ø÷ûööà
öóäî¢íàÿ ïàëåñêàÿ ïðûðîäà, çí³êíå çâåð, ïàìðý ïàâîëüíûì ñêîíàì çóáðà
5 G. Górski, Narracja w Akwarelkach myliwskich z Polesia Jana Nies³uchowskiego, Acta
Albaruthenica. Literatura, jêzyk, kultura: tradycje i wspó³czesnoæ, Warszawa 2011, nr 11, ñ. 71.
6 Ë. Óëàäûêî¢ñêàÿ-Êàíàïëÿí³ê, Àêâàðýë³ ëþáîâ³, Ì³íñê 2000, ñ. 105.
7 Â. Êàðàòûíñê³, Òâîðû, óêë. ïðàä. Ó. Ìàðõåëÿ, ñ. 131.
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¢ Áåëàâåæû (37), à òàêñàìà çã³íóöü íà Ïàëåññ³ ïàìÿòê³ êíÿç¸¢, òûõ
Ðóðûêà íàø÷àäêà¢ (37).
Ñòàðû àä÷óâàå, øòî çìÿíÿþööà ³ àäíîñ³íû ïàì³æ ëþäçüì³, ÿê³ÿ ðàíåé
æûë³ çãîäíà ç ïðûðîäàé, ç íàðîäíûì³ çâû÷àÿì³ ³ àáðàäàì³. ß. Ëó÷ûíà, ÿê
³ æûõàðû íå òîëüê³ Ïàëåññÿ, àëå ³ öýëàé Áåëàðóñ³, áàëþ÷à ¢ñâåäàìëÿ¢
íÿ¢õ³ëüíàå ðàçáóðýííå àäâå÷íûõ áåëàðóñê³õ òðàäûöûé, àäíàê ïåðàìåíû
íåìàã÷ûìà áûëî çàòðûìàöü.
Ïðûçíàííå ïàýòà, øòî ñþæýò ïàýìû áû¢ óçÿòû ç ÿãî ¢ëàñíûõ íàç³ðàííÿ¢, ñâåä÷ûöü ïðà à¢òàá³ÿãðàô³÷íàñöü òâîðà. Ìàã÷ûìà, ó âîáðàçå ïàí³÷à,
ÿê³ õîäç³öü ç àõâîòàé íà ïàëÿâàííå ç ëåñí³êîì, óâàñîáëåíû ñàì ïàýò. Íà
ëåòí³ÿ ³ ç³ìîâûÿ êàí³êóëû ñòóäýíò ². Íåñëóõî¢ñê³ çà¢ñ¸äû ïðûÿçäæà¢ äà
áàöüêî¢  ó Ìåíñê ö³ Ìàðõà÷î¢ø÷ûíó, òóþ ñàìóþ, ÿêóþ ðàíåé, ÿø÷ý ¢ 30-ÿ
ãàäû, àðàíäàâà¢ áàöüêà Ó. Ñûðàêîìë³. Àïðà÷à ïàëÿâàííÿ Ëó÷ûíó ö³êàâ³ëà
òàêñàìà ðûáàëêà. Ó ïàýìå ¸í ñòâàðû¢ öóäî¢íóþ êàðö³íó, ó ÿêîé ïàÿäíàíû
³ ãðý÷àñêàÿ ì³ôàëîã³ÿ, ³ å¢ðàïåéñêàÿ êóëüòóðà, ³ íàðîäíû ôàëüêëîð:
Ç ëó÷ûíàé ÿñíàþ íà ÷î¢íå êàëû¢íûì,
Í³áû Íåïòóí ç òðûçóáàì, ç âîñöåíåì äà¢ã³ì
Ïëûâå àäâàæíû ñûí Ïàëåññÿ, â¸ñê³ ¢áîãàé,
Íå ¢âåêàâå÷û¢ ïýíäçàëü Ðýìáðàíòà òàêîãà,
Ó ìðîêó ïðû ñâÿòëå ëó÷ûíû âåê-âÿêîì
Çäàåööà äóõàì ÷àëàâåê, âàäçÿí³êîì. (58)

ß. Ëó÷ûíà ïàäêðýñë³âà¢ ó ë³ñòàõ äà Çÿíîíà Ïøàñìûöêàãà, øòî ÿãî
Àêâàðýëüê³ áûë³ íå âûí³êàì ôàíòàç³³, à òâàðûë³ñÿ ¢ àäïàâåäíàñö³
ç æûöö¸âàé ïðà¢äàþ: ÿíû àðûã³íàëüíûÿ ³ ïðà¢äç³âûÿ, ÿê ôàòàãðàô³ÿ, áî
ñï³ñàíû ÿíû ç ñàïðà¢äíûõ ôàêö³êà¢ (183). Ïåéçàæ ³ ýòíàãðàô³÷íûÿ äýòàë³
ïîáûòó ïðîñòûõ ëþäçåé, à òàêñàìà ïàêàç ãàëî¢íàãà ãåðîÿ ¢ ðîçíûõ
àáñòàâ³íàõ ïàöâÿðäæàþöü, øòî ¢ àäëþñòðàâàíí³ æûöö¸âûõ çÿ¢ Ëó÷ûíà
íå àäðûâà¢ñÿ àä ðýàëüíàé ãëåáû ³ øòî ¢ ñàì³ì õàðàêòàðû âûáàðó
ìàòýðûÿëó ç ðý÷à³ñíàñö³, ñàìîé ìàíåðû ïàäà÷û âîáðàçíûõ ìàëþíêà¢ ¸í
ïðûòðûìë³âà¢ñÿ ¢ Ïàëÿ¢í³÷ûõ àêâàðýëüêàõ ðýàë³ñòû÷íàãà ñïîñàáó
¢çíà¢ëåííÿ ïàçíàíûõ ³ì áàêî¢ æûööÿ Áåëàðóñ³8. Àáîäâà ï³ñüìåíí³ê³
êàðûñòàë³ñÿ ðýàë³ñòû÷íûì ïàäûõîäàì äà ðý÷à³ñíàñö³ ³ òûì ñàìûì ïàêàçàë³
³íøûÿ âîáðàçû ñÿëÿí, àäïàâåäíûÿ ïåðûÿäó æûööÿ à¢òàðà¢  ñåëÿí³íà
ñÿðýäç³íû ³ êàíöà Õ²Õ ñòàãîääçÿ.

8

Ó. Ìàðõåëü, Êðûí³öû ïàìÿö³, Ìiíñê 1990, ñ. 163.
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Ó õàðàêòàðû ³ ïàâîäç³íàõ ñòàðîãà ïàëÿ¢í³÷àãà ïðûâàáë³âàþöü âûñîêàÿ
ìàðàëüíàñöü, ñóìëåííàñöü ³ ñïàãàäë³âàñöü. Ãðûøêà  ãýòà ¢æî ÷àëàâåê
ç ïà÷óöö¸ì óëàñíàé ãîäíàñö³. ¨í ÷àñòà äàêàðàå ìàëàäîãà ïàí³÷à, ÿê³, íà ÿãî
äóìêó, íå àäïàâåäíà ïàâîäç³öü ñÿáå ¢ ïóø÷û. Òàê³ì ÷ûíàì, Ëó÷ûíà¢ ãåðîé
ìàå ¢æî àäâàãó íàâó÷àöü ïàíñêàå äç³öÿ, íå áà³ööà ãëÿíóöü ÿìó ïðîñòà
¢ âî÷û. ¨í âó÷ûöü ïàí³÷à ëþá³öü óñ¸ æûâîå, íå çàá³ðàöü áåç ïàòðýáû í³÷û¸
æûöö¸ (ðàçäçåë Ïåðøàå ìà¸ ïàëÿâàííå íà ëàñ¸¢), ïàâàæàöü õëåá
³ äàðàæûöü ³ì (ðàçäçåë Ãîëàä). Øòî æ òû÷ûööà ïàëÿâàííÿ, òî òóò ñòàðû
Ãðûøêà ¢âîãóëå íåïåðà¢çûäçåíû çíà¢öà. Ïàí³÷ çãàäæàåööà ñà ñòàðûì, øòî
¢ ëàïöÿõ ëàòâåé õàäç³öü ïà ñíåçå, øòî íåëüãà êóðûöü ó ëåñå, áî çâåð àäûäçå,
êàë³ ïà÷óå íåïðûåìíû ïàõ. Ëÿñí³ê âó÷ûöü ãàðàäñêîãà õëîïöà áûöü
öÿðïë³âûì, ïàñëÿäî¢íûì ó âûêàíàíí³ ñâà³õ íàìåðà¢. Ïðû òûì Ëó÷ûíà¢
ñåëÿí³í ìàå àäâàãó òàêñàìà ñïàãàäë³âà ïàäñìåéâàööà íàä ïàí³÷îì, êàë³ òîé
íå ïàòðàï³öü ö³õà çàõî¢âàööà ¢ ëåñå ³ ¢ïóñêàå çâåðà:
Ëàñ³ íå âåðàáåéê³, ïà¢òàðó ø÷ý ðàç,
Àä ñîðàìó çãàðýöü, ÿê óöÿêóöü ç-ïàä íîñó.
À Áîæà æ ìîé! Ïàí³÷ ÿêóþ ñòðýëüáó íîñ³öü!
Öüôó! Ç ðóëÿ¢ íåøòà ñûïëåööà, ïàáà÷, ñàìî. (39)

Íåëüãà ðâàööà íàïåðàä, íå âåäàþ÷û, øòî òàì ÷àêàå: Ïîñïåõ ëþäçÿì íà
ñìåõ (40)  âó÷ûöü ñòàðû ïàëÿ¢í³÷û. Ãðûøêà àäâàæíà, íå òàê ÿê ïàí³÷
Äðûæý¢ óâåñü, í³áû ê³ñåëü à¢ñÿíû (53), ðà³öü øëÿõöå ³ ñëóæáî¢öàì
ñëóõàöü ÿãî ³ áÿðý íà ñÿáå ðîëþ ê³ðà¢í³êà àáëàâàé íà âà¢êî¢. Ñåëÿí³í ñòà³öü
íà íàãàõ óïý¢íåíà, öâ¸ðäà, ç óçíåñåíàé âûñîêà ãàëàâîé. Ñòàðû ¢ñïàì³íàå
òàêñàìà êàë³-í³êàë³ ðàíåéøûÿ ÷àñû, êàë³ ïðîñòû ÷àëàâåê áû¢ ïðûí³æàíûì
ñëóãîé ïàíà, ÿê³ àäá³ðà¢ ó ÿãî àïîøí³ êàâàëàê õëåáà. Íà çûõîäçå ñòàãîääçÿ
õàðàêòàð áåëàðóñêàãà ñåëÿí³íà ïðûêìåòíà ýâàëþöûÿí³ðóå.
ß. Ëó÷ûíà ñòâàðàå ðýàë³ñòû÷íû âîáðàç áåëàðóñêàãà ñåëÿí³íà êàíöà Õ²Õ
ñòàãîääçÿ, ìóäðàãà, íàñòîéë³âàãà, àëå ³ ç óëàñö³âûì³ ÿìó ñëàáàñöÿì³. ²äó÷û
íà ïàëÿâàííå, ñòàðû çàêëàïî÷àíû, êàá òîëüê³ íå ñóñòðýööà ç æàí÷ûíàé, øòî
àáàçíà÷àå íÿ¢äà÷ó íà ïàëÿâàíí³: Íå ñòðýë³ áàáû  óäà÷à áóäçå
àäìûñëîâàé (39). ¨í íå ëþá³öü ãàâàðûöü ïðà çëûõ äóõà¢ ³ äÿáë³êà¢, ÿê³ÿ
æûâóöü ó ïóø÷û ³ äàêàðàå ïàíà, ÿê³, âåäàþ÷û ïðà ãýòó ñëàáàñöü Ãðûøê³,
ïàäá³âàå ÿãî íà òàê³ÿ ðàçìîâû. Ëþäç³, âûõàâàíûÿ ¢ ãàðàäàõ, íå âåðàöü
ó ïðûêìåòû ³ ìàã³÷íóþ ñ³ëó çÿ¢ ïðûðîäû. Ñòàðû çàçíà÷àå, øòî ìîæà
¢ ãîðàäçå ëþäç³ ³ ìóäðýéøûÿ, àëå òîëüê³ òóò, íà â¸ñöû, ÷àëàâåê àä÷óâàå ñÿáå
âîëüíûì, æâàâåéøûì ³ ø÷àñë³âåéøûì. Âåðà ¢ ïðûêìåòû í³ÿê íå
ïåðàøêàäæàå Ãðûøêó öâÿðîçà ³ êðûòû÷íà äóìàöü ³ àäïàâåäíà ïàâîäç³öü
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ñÿáå ¢ æûöö³. Íà ïàëÿâàíí³ ¸í ðàçë³÷âàå íå íà äîáðûõ àáî çëûõ äóõà¢,
à òîëüê³ íà ¢ëàñíóþ êåìë³âàñöü ³ âûíàõîäë³âàñöü, à ÷àñàì ³ ñ³ëó. Ó ìíîã³õ
ýï³çîäàõ ìû áà÷ûì Ãðûøêó ÿê ñàïðà¢äíàãà ÷àëàâåêà-àñ³ëêà, ìîöíàãà íå
òîëüê³ ô³ç³÷íà, àëå ³ ñâà¸é íàðîäíàé ìóäðàñöþ, ðàçâàæë³âàñöþ, âîïûòàì.
Ïàýò ñê³ðî¢âàå ãàëî¢íóþ ¢âàãó ÷ûòà÷à íà äóøý¢íû ñòàí ñåëÿí³íà Ãðûøê³.
¨í, íÿãëåäçÿ÷û íà ñâàþ ïý¢íóþ ¢æî íÿìîãëàñöü, çâÿçàíóþ ñà ñòàðàñöþ,
çäîëå¢ âûñà÷ûöü ³ çàá³öü âåë³çàðíàãà ìÿäçâåäçÿ, ÿê³ ïðûíîñ³öü øêîäó
àäíàâÿñêî¢öàì. Ãýòà ñïðàâà ÿãî ãîíàðó ³ àáàâÿçêó, ãýòà ¢ðýøöå ìàã÷ûìàñöü
ñöâåðäç³öü ñÿáå.
Àíàë³çóþ÷û Ïàëÿ¢í³÷ûÿ àêâàðýëüê³ ç Ïàëåññÿ, Ë. Óëàäûêî¢ñêàÿ-Êàíàïëÿí³ê àäçíà÷àå: Íàöûÿíàëüíû ñâåòàïîãëÿä âûÿâ³¢ ñÿáå ïðàç óâàñàáëåííå
¢ ìàñòàöê³õ âîáðàçàõ áåëàðóñêàãà íàöûÿíàëüíàãà ñâåòààä÷óâàííÿ, ñâåòàáà÷àííÿ, ñâåòàðàçóìåííÿ  ïðàç òîé ãëûáîê³ ãðóíò íàöûÿíàëüíàãà ñâåòàïîãëÿäó, ÿê³ öÿæêà çí³ø÷àåööà ñòàãîääçÿì³9. Âîáðàçàì Ãðûøê³ Ëó÷ûíà ¢çí¸ñ
õâàëó ÷àëàâåêó-ïðàöà¢í³êó, àïàýòûçàâà¢ ÿãî ñ³ëó ³ äóøý¢íóþ ïðûãàæîñöü.
ß. Ëó÷ûíà ñóïàñòà¢ëÿå áåëàðóñêàãà ìóæûêà ç àíòû÷íûì³, òðàäûöûéíà
âûñîê³ì³ ïåðñàíàæàì³ ÿê ðî¢íàãà ç ðî¢íûì³:
ß äç¸ðñÿ ïðàç êóñòû, ðàçíîñ³ë³ñÿ ¢äàðû,
ßø÷ý íÿáîæ÷ûêà [âà¢êà] ¢ñ¸ Ãðûøêà ê³åì æàðû¢,
×ûí³¢ ç àõâÿðû çäçåê, ÿê àíÿìå¢ áû¢ ëåñ,
ßê ç òðóïà Ãåêòàðà êàë³ñüö³ Àõ³ëåñ. (50)

Ïàýò íå òîëüê³ ïàêàçà¢ òàëåíàâ³òàãà, ñö³ïëàãà, ìóæíàãà, öÿðïë³âàãà
÷àëàâåêà, à çðàá³¢ ç ÿãî ñàïðà¢äàíàãà ãåðîÿ êàíöà Õ²Õ ñòàãîääçÿ 
àïàýòûçàâà¢ áåëàðóñêàãà ñåëÿí³íà.
Ãðûøêà ¢çäûìàåööà íàä ãåðîÿì³ ³íøûõ òâîðà¢ ñâàéãî ÷àñó øûðûí¸é
áà÷àííÿ ðý÷à³ñíàñö³, ³ìêíåííåì ñïàñö³ãíóöü çìåíû ¢ æûöö³ íàðîäà. Ñòàðû
áà÷ûöü, øòî, äçå ðàíåé áûëà àáëîãà, ðàçëåãëàñÿ ïîëå, ãàòîâàå äà ñÿ¢áû,
âûñóøàíà áàëîòà, íà ÿê³ì ðàñöå áóéíàÿ òðàâà. Àëå öÿæêà ÿìó ïàãàäç³ööà
ç íîâûì êðàÿâ³äàì, õîöü ³ àä÷óâàå, øòî çìåíû àáàâÿçêîâûÿ, íåïàçáåæíûÿ.
Ïðàç íåêàëüê³õ ãàäî¢ ïàí³÷ ïðûÿçäæàå íà Ïàëåññå ³ áà÷ûöü, øòî ñïðà¢äæâàþööà ïåñ³ì³ñòû÷íûÿ ïðàäêàçàíí³ ñòàðîãà ïàëÿ¢í³÷àãà. Ïðûãàæîñöü ïðûðîäíàãà ñâåòó íåðàçóìíà í³ø÷ûööà, áàãàööå ñïóñòàøàåööà  íàä
óñ³ì ïàíóþöü ãîëû ðàçë³ê ³ êàðûñöü. Àïàâÿäàëüí³ê-ïàí³÷ âûìóøàíû
ïðûçíàöü:
9

Ë. Óëàäûêî¢ñêàÿ-Êàíàïëÿí³ê, Àêâàðýë³ ëþáîâ³, ñ. 53.
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Äû øòî òàêîå?... äçå ëÿñû? Ö³ æ êðàé òîé ñàìû?
Õ³áà àáøàð âîñü òîé, ïóñòýëüíÿ òàÿ ç ïíÿì³
² ¸ñöü Êðóãë³öà, äçå áû¢ ïòóøàê ñïå¢ íà¢êîë?...
Áÿðîçû äçå øóìåë³, õâî³ ³ àñ³íû? (77)

Àïîøíÿå ñïàòêàííå ñòàðîãà Ãðûøê³ ³ ÿãî ëþá³ìàãà ïàí³÷à âûêë³êàå
ñóì, àëå ³ ðîçäóì íàä áóäó÷ûíÿé Ïàëåññÿ-Áåëàðóñ³. ßíû ïðû ñâà³õ
ñóñòðý÷àõ âó÷ûë³ñÿ àäç³í àä äðóãîãà: ñòàðû, ðàñêàçâàþ÷û, âó÷û¢ ïàí³÷à
ëþá³öü ðîäíû êðàé, ÿãî ïðûðîäó, øàíàâàöü ëþäçåé ïðàöû, çâû÷à³ ³ àáðàäû,
ÿãî ïðûÿö³÷ (78) ïàêàçâà¢ ÿìó ðîëþ ïðàãðýñó ³ íàâóê³ ¢ äàñÿãíåíí³
ëåïøàãà, ø÷àñë³âåéøàãà æûööÿ: Àáû íàø÷àäàê ïðàöàâ³òû áû¢,
ñóìëåííû (80). Óðýøöå Ãðûøêà ¢ êàíöû ïàýìû ïàêàçâàåööà ÷àëàâåêàì, ÿê³
ðàçóìåå íåàáõîäíàñöü íàâóê³, âåäà¢ ó æûöö³ íàðîäà, ÿê³ ç ãýòûì çâÿçâàå
ø÷àñë³âóþ áóäó÷ûíþ ñâà³õ óíóêà¢-áåëàðóñà¢.
Òâîð÷àñöü ß. Ëó÷ûíû ñâà³ì³ òýìàì³ ³ âîáðàçàì³ àäëþñòðàâàëà
ìåíòàëüíàñöü áåëàðóñêàãà íàðîäà íà ìÿæû ñòàãîääçÿ¢. Ïàýò, ìàáûöü,
ðàçóìå¢, øòî íàöûÿíàëüíû õàðàêòàð áåëàðóñà ðàñêðûâàåööà íå òîëüê³ ïðàç
ýòíàãðàô³÷íà-áûòàâóþ ñôåðó ÿãî æûööÿ, àëå ¢ ïåðøóþ ÷àðãó  ïðàç ïàêàç
ÿãî ¢íóòðàíàãà ñâåòó, óñïðûìàííå ðý÷à³ñíàñö³.
Ïàëÿ¢í³÷ûÿ àêâàðýëüê³ ç Ïàëåññÿ ß. Ëó÷ûíû, ñàãó àá áåëàðóñàõ ÿê
ñâàáîäàëþá³âûì ³ öÿðïë³âûì íàðîäçå10, ìíîã³ÿ äàñëåä÷ûê³ ñòàâÿöü ó àäç³í
ðàä ç âûäàòíûì³ òâîðàì³ ïðà áåëàðóñê³ êðàé ³ ÿãî æûõàðà¢: ðýíåñàíñàâàé
Ïåñíÿé ïðà çóáðà Ì³êîëû Ãóñî¢ñêàãà ³ ýïàïåÿé ïåðøàé ïàëîâû Õ²Õ ñòàãîääçÿ Ïàí Òàäýâóø Àäàìà Ì³öêåâ³÷à.
Äçåâÿòíàööàòàå ñòàãîääçå çÿ¢ëÿåööà äëÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû
ïåðûÿäàì óçí³êíåííÿ ³ ôàðì³ðàâàííÿ áåëàðóñêàé íàöûÿíàëüíàé ³äý³,
ñòâàðýííÿ íàöûÿíàëüíàãà õàðàêòàðó áåëàðóñà. Õàðàêòàðó, ÿê³ òðàäûöûéíà
àòàÿñàìë³âà¢ñÿ ³ òâîð÷à àäëþñòðî¢âà¢ñÿ äçÿêóþ÷û âîáðàçó ñåëÿí³íà, ÿê
òâîðöû ¢ñÿãî íàöûÿíàëüíàãà. Ñàïðà¢äû, ãàëî¢íûì ãåðîåì áåëàðóñêàé
ë³òàðàòóðû ¢ Õ²Õ ñòàãîääç³ áû¢ ïðîñòû ñåëÿí³í. Ãàëî¢íàÿ çàñëóãà òâîðöà¢
ãýòàãà ïåðûÿäó çàêëþ÷àëàñÿ ¢ òûì, øòî ÿíû ç ïà÷óöö¸ì âÿë³êàé àäêàçíàñö³
çà áóäó÷ûíþ íàðîäà ¢çäûìàë³ ¢ ñâà¸é òâîð÷àñö³ ïðàáëåìó ñàöûÿëüíàé
íåñïðàâÿäë³âàñö³ ³ àäíà÷àñîâà âûñòóïàë³ ñóïðàöü íàöûÿíàëüíàãà ïðûãí¸òó
áåëàðóñêàãà íàðîäà. Ìåíàâ³òà specyficzne odbicie w literaturze mentalnoci
ch³opskiej przynios³o w rezultacie i te elementy historycznie ukszta³towane,

10

Ibidem, s. 52.
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które potwierdza³y stopniowe dochodzenie ch³opstwa do rozumienia spraw narodowych i potwierdzenia w³asnej odrêbnoci spo³ecznej11.
Ch³opstwo,  ñöâÿðäæàå Þçàô Õëÿáî¢÷ûê,  to potencjalna baza spo³eczna procesu narodotwórczego12. Ïàýòû Â. Êàðàòûíñê³ ³ ß. Ëó÷ûíà áà÷ûë³
¢ ñÿëÿíàõ ïðûõàâàíóþ ìóæíàñöü ³ ¢íóòðàíóþ ïðûãàæîñöü. ßíû ³ìêíóë³ñÿ
âûñâåòë³öü ìàðàëüíûÿ ÿêàñö³ ÷àëàâåêà ïðàöû, óçâûñ³öü ÿãî ñóìëåííàñöü
³ ïðàöàâ³òàñöü, ïàêàçàöü, øòî ïðà¢äç³âàé âûñàêàðîäíàñöþ íàäçåëåíû ÿêðàç
ïðîñòû íàðîä, ÿê³ òàêñàìà çàñëóãî¢âàå çÿìíîãà ø÷àñöÿ. Òâîð÷û ìåòàä
àáîäâóõ ïàýòà¢, àäïàâåäíà ñåëÿí³íà ³ ³íòýë³ãåíòà, áû¢ áë³çê³ ðýàë³ñòû÷íàìó
àñýíñàâàííþ ðý÷à³ñíàñö³.
Streszczenie
Obraz ch³opa w poematach Wincentego Korotyñskiego i Janki £uczyny (Tomi³o i Akwarelki
myliwskie z Polesia)
G³ównymi bohaterami dzie³ Wincentego Korotyñskiego i Janki £uczyna byli ludzie proci,
ch³opi  twórcy i nosiciele podstawowych pierwiastków narodowych. Ludzie proci pos³ugiwali siê
jêzykiem bia³oruskim, kultywowali zwyczaje i obrzêdy przodków, na co dzieñ korzystali
z m¹droci ludowych, zaczerpniêtych z folkloru. Korotyñski w poemacie Tomi³o d¹¿y³ do ukazania
mentalnoci tych ludzi i stawa³ w ich obronie. £uczyna w utworze Akwarelki myliwskie z Polesia
ukaza³ pozytywny wizerunek Bia³orusina schy³ku XIX, okreli³ cechy narodowe jego charakteru.
Wg³êbiaj¹c siê w duszê prostego cz³owieka, jego wiat wewnêtrzny, mówi¹c o jego prze¿yciach,
uczuciach i zmartwieniach, poeta porusza³ w swoich utworach problemy spo³eczno-narodowe.
Obaj pisarze, przedstawiaj¹c w poematach ró¿ne oblicza ch³opa bia³oruskiego, byli bliscy
realistycznego ukazania jego rzeczywistoci.

Summary
The image of peasant in poems of Wincenty Korotyñski and Janka £uczyna (Tomi³o i Akwarelki myliwskie z Polesia)
The main heroes of Wincenty Korotyñski and Janka £uczynas works were simple people,
peasants  authors and bearers of main national elements. Just these people spoke Belorussian,
they cultivated customs and rituals of their ancestors. They used folk-wisdom in their everyday
life. W. Korotyñski in Tomi³o aspired to show mentality of working people, who also deserved for
better lot. J. £uczyna in Akwarelki myliwskie z Polesia showed positive image of Byelorussian
people of decline of XIX century, determined national features of their character. Delving in
a simple mans soul, his internal world, saying about his experience, feelings and troubles the poet
showed social and national problems in his works.
Both writers were close to realistic showing the reality, but they showed different faces of
byelorussian peasant in their works of the middle and end of XIX century.
Key words: Byelarussian literature of XIX century, realizm, picture of the Byelarussian people,
byelorussian peasant, poems of XIX century.
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