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Piñska w XVI wieku
PRZEGL¥Dparafie
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ANTONI MIRONOWICZ

Uniwersytet w Bia³ymstoku

PRAWOS£AWNE PARAFIE PIÑSKA W XVI WIEKU
The Orthodox Parishes in Pinsk in XVI Century
KEYWORDS: Orthodox Parishes, Pinsk
ABSTRACT: The main centre of the diocese of Turov and Pinsk in the XVI century was Pinsk.
In the XVI century Pinsk became the local economic-politic metropolis. The greatest services
to the development of the Church life were rendered by the rulers of the principalities: Ann
Svidrigellova Horodecka, Semen, Maria, and Vasyl Olelkovich, Ivan, Fiodor, and Helen
Yaroslavovich, Semen and George Holshansky, and Vasyl Fedorovich Ostrogsky and Constantine Ivanovich Ostrogsky. Thanks to their foundations and bequests more than 16 orthodox parishes and a few monasteries were founded. They were also the patrons of many
iconographers, cantors, copyists and others artists.

G³ównym centrum eparchii turowsko-piñskiej i orodkiem polityczno-gospodarczym na Polesiu w XVI w. by³ Piñsk. Na podstawie przywileju Zygmunta Starego z 1519 r. gród nad Prypeci¹, po mierci ksiêcia Fiodora Iwanowicza Jaros³awowicza, przeszed³ w rêce królowej Bony. Król ofiarowa³ jej Piñsk, Kleck,
Horodek, Rohaczew i Wiado. Przekazanie tych ziem nast¹pi³o po mierci ksiêcia
Fiodora Jaros³awowicza, a królowa Bona objê³a te miasta takimi samymi prawami, jakie posiada³ poprzedni w³aciciel (Îïèñàíèå III, 1904, 10; Ãðóøåâñêèé
1903, 3132; Ëûñåíêî 2007, 64). Ksiêstwo piñskie funkcjonowa³o do 1521 r.
Po mierci ksiêcia (1521 r.), zanim w³adzê nad Piñskiem objê³a Bona, czasowo
ksiêstwem zarz¹dza³ marsza³ek hospodarski, starosta brzeski, kowieñski i lidzki
Jerzy Iwanowicz Ilinicz.
W 1523 r. Zygmunt Stary ksiêstwo piñskie oficjalnie przekaza³ królowej
Bonie. Król Zygmunt z mi³oci i osobliwego umys³u swego, Bonie ¿onie swej
najmilszej, zamek i miasto piñskie z dworami i w³ociami do niej przynale¿¹cymi po mierci ¿ony ksiêcia Fiodora, zesz³ego Iwana Jaros³awowicza syna, prawem spadkowym spad³ych i z zamkiem kleckim, Horodkiem i Rohaczewem
i z ich miasteczkami i w³ociami królowej Bonie da³ i w posesj¹ poda³ (Lietuvos
Metrika 1998, 113114; Ãðóøåâñêèé 1903, 33). Królowa Bona tytu³owa³a siê jako
Pinensis domina, piñska dziedziczka, i odwo³ywa³a siê do praw dziedzicznych
kniazia Fiodora. W rzeczywistoci porównanie jej praw do praw dziedzicznych
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Narymuntowiczów czy Jaros³awowiczów nie by³o uzasadnione, albowiem Bona
zarz¹dza³a dobrami królewskimi, a nie prywatnymi. Wczeniej król nie ingerowa³ w sprawy wewnêtrzne ksiêstwa piñskiego, uznaj¹c tê ziemiê za domenê
prywatn¹. Bona, w nowych warunkach prawno-w³asnociowych, traktowa³a
ksiêstwo piñskie jako starostwo. Królowa zarz¹dza³a tymi dobrami poprzez starostów, z t¹ wszak¿e ró¿nic¹, ¿e starostowie Bony mieli w³adzê starostów monarchini (chodzi³o o jej dobra prywatne) w odró¿nieniu od statusu tradycyjnych
starostów królewskich.
W ten sposób ksiêstwo, ju¿ jako starostwo piñskie, wesz³o w sk³ad województwa brzeskiego. Starostwo piñskie, które w ramach województwa brzeskiego przekszta³ci³o siê w powiat piñski, sk³ada³o siê z trzech miast: Piñska, Motola
i Nobela oraz 105 wsi. Dzieli³o siê na osiem wójtostw: czernczyckie, kupiatyckie, ku¿liczyñskie, chojnowskie, wiadskie, chrystobo³otskie, parszewiczskie i zareckie. Piêæ wójtostw z 43 wsiami znajdowa³o siê w Zagorodziu, a trzy z 60 wsiami
w Zareczu. Funkcjonowa³y jeszcze trzy osobne w³oci  piñska, wiadska i zareczna. Na terenie tych¿e w³oci znajdowa³y siê cztery folwarki: sielecki, dru¿y³owicki, stawecki i stytyczewski (Ëîçèöêèé 1994, 1819; Mironowicz 2011,
187188). Piñsk by³ wa¿nym handlowo-rzemielniczym centrum. Na jego terenie znajdowa³o siê 680 osobnych posesji. Uwzglêdniaj¹c mieszkañców miasta
i ludnoæ folwarczn¹, przypuszczano, ¿e wszystkich mieszkañców miasta mo¿na
szacowaæ na 8 tysiêcy (Zinowij Kopyskij). Liczbê tê ostatnio zweryfikowa³
Andriej £ozickij, który uwa¿a, ¿e w Piñsku mieszka³o oko³o 5100 ludnoci
(Ëîçèöêèé, 2021).
Pierwszym starost¹ piñskim by³ Iwan Micha³owicz Chorewicz, który tytu³owa³ siê dzier¿awc¹ piñskim, starost¹ piñskim, kleckim, horodeckim i rohaczowskim. Iwan Chorewicz pe³ni³ swoj¹ godnoæ w latach 15241543. Starosta sam
posiada³ prywatne w³oci na terenie miasta Piñska i w okolicy oraz mia³ dzier¿awê sieleck¹. Po jego mierci starost¹ piñskim zosta³ w 1544 r. Piotr Kirdiejewicz
Mylski (15441551), a po nim Stanis³aw Falczewski (15521556). Ten ostatni
by³ starost¹ i dzier¿awc¹ zamku w Piñsku, Klecku, Horodku i dzier¿awi³ dwór
Sielce (Lietuvos Metrika, kn. 1, 1998, 80; Ãðóøåâñêèé 1903, 36). Starostowie
mieli w³adzê administracyjn¹ i zajmowali siê sprawami gospodarczymi. W wa¿niejszych sprawach, dotycz¹cych wymienionych starostw, królowa wysy³a³a
w³asn¹ instrukcjê lub komisarza, podejmowa³a decyzje samodzielnie,kieruj¹c siê
jedynie zdaniem starosty. Bona zachowa³a wszystkie zapisy na rzecz duchowieñstwa, Cerkwi, szlachty i osób prywatnych. Królowa potwierdzi³a przywileje na
rzecz Cerkwi, bojarów piñskich w osobnych dokumentach, wydanych w latach
15231524 (LVIA, F. 597, op. 2, nr 84, k. 36v; Wolff 1886, 112). Bona
18 sierpnia 1533 r. potwierdzi³a dokument ksiêcia Fiodora Iwanowicza z 1506 r.
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nadaj¹cy ludnoci ¿ydowskiej w Piñsku szko³ê i kopiska (AP w Krakowie, Teki
Rzymskie, teka II/8, 3134; Pinsk 1973).
W dwóch znanych wypadkach królowa ograniczy³a dochody biskupa turowskiego i wykaza³a w¹tpliwoci w sprawie dochodów cerkwi w. Dymitra
w Piñsku. W takich przypadkach Bona zwraca³a siê do starostów z prob¹ o wyjanienie, czy duchowni posiadali do swych dochodów nale¿ne prawa. D¹¿eniem królowej by³o zachowanie w ca³oci swojej w³oci. Wielokrotnie wystêpowa³a w obronie ludnoci ksiêstwa piñskiego w utrzymaniu ich stanu posiadania
(AP w Krakowie, Teki Rzymskie, teka III/49, 191192; teka X/57, 337338).
Bona szczególne dba³a o swoje ekonomiczne interesy i stan materialny duchowieñstwa. Znamienne, ¿e królowa nie wykazywa³a wyj¹tkowej sympatii do duchowieñstwa ³aciñskiego, traktuj¹c wszystkie wyznania jednakowo. Bona potwierdzi³a prawa maj¹tkowe duchowieñstwa prawos³awnego. Królowa broni³a
biskupów turowsko-piñskich przed ingerencj¹ ksi¹¿¹t Ostrogskich, Dubrowieckich i innych mo¿nych w sprawy wewnêtrzne eparchii. Miêdzy innymi uczestniczy³a w rozstrzygniêciu sporu o dziesiêcinê miêdzy duchowieñstwem cerkwi stawieckiej a biskupem War³aamem (Ãðóøåâñêèé 1903, 3840). Zas³ug¹ Bony jest
te¿ nadanie uposa¿enia ziemskiego klasztorowi franciszkanów i sprowadzenie do
Piñska dominikanów (Mèëîâèäîâ 1894, íð. 4, 2223; Makarczyk 2012, 59).
W tym czasie Piñsk odgrywa³ wa¿n¹ rolê w ¿yciu politycznym. Przypomnê,
¿e w Piñsku zosta³a przyjêta i przeprowadzona ustawa o pomiarze w³ócznej.
Inicjatorem tej ustawy by³a królowa Bona, która poleci³a przeprowadziæ j¹
w starostwie piñskim w latach 40. i 50. XVI w. Wyjazd królowej Bony wiosn¹
1556 r. w istotny sposób wp³yn¹³ na sytuacjê prawn¹ Piñska i Horodka. Oba
orodki straci³y swoj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê i sta³y siê czêci¹ dóbr królewskich. Nic te¿ dziwnego, ¿e szlachta powiatu piñskiego, która nie mia³a pe³ni
praw za ksiêcia Fiodora Iwanowicza i Heleny oraz królowej Bony, prosi³a króla
o jej równouprawnienie z pozosta³ym stanem w Rzeczypospolitej. Dopiero Zygmunt August 20 stycznia 1566 r. na sejmie w Wilnie zrówna³ szlachtê piñsk¹ z
prawami szlachty litewskiej (Ãðóøåâñêèé 1901, 112114).
W po³owie XVI w. g³ównym orodkiem religijnym na terenie diecezji turowsko-piñskiej by³ Piñsk. W samym Piñsku znajdowa³o siê 16 wi¹tyñ prawos³awnych. Nie wszystkie jednakowo szczodrze by³y uposa¿one w ziemie. Na
podstawie akt gospodarczych nie sposób obliczyæ uposa¿enia owych cerkwi ani
te¿ potwierdziæ ich funkcjonowania. Wiêkszoæ znanych nam wi¹tyñ posiada³a
swoje nadzia³y ziemskie we wsiach w pobli¿u Piñska. Piñskie cerkwie mia³y
swe ziemskie uposa¿enia we wsiach: Wyszewicze, Kupiatycze, Lubel, Kosicze,
Honczary, Posinicze, Domaszice, Parszewicze, Lachowicze, Pó³taranowicze
(Ãðóøåâñêèé 1903, 106; Mironowicz 2011, 222223). Ch³opi, znajduj¹cy siê na
tych ziemiach, nazywani byli cerkiewnymi, w³adyckimi, monasterskimi.
Podlegali ekonomicznie i jurysdykcyjnie duchowieñstwu.
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Ziemie cerkiewne styka³y siê najczêciej z gruntami mieszczan biskupich
i monasterskich. Mieszczanie osadzeni na w³ókach miejskich nale¿¹cych do biskupa stanowili osobn¹ wobec pozosta³ych mieszkañców Piñska grupê. Mieszczanie ci podlegali jurysdykcji biskupa lub prze³o¿onego monasteru, np. w. Barbary w Piñsku. Ta kategoria mieszczan nie ponosi³a ogólnomiejskich powinnoci
i korzysta³a z niektórych ulg podatkowych. Z tego powodu mieszczanie cerkiewni popadali w konflikt z pozosta³ymi mieszczanami Piñska. Wród tak zwanych
mieszczan biskupich du¿o by³o kupców, czêsto pochodzenia ¿ydowskiego (Ãðóøåâñêèé 1903, 106107).

***
W XVI w. Piñsk by³ znacz¹cym miastem w Wielkim Ksiêstwie Litewskim. Na
podstawie pomiary w³ócznej mo¿na wnioskowaæ, ¿e miasto liczy³o od 3 do
4 tysiêcy mieszkañców. Piñsk dzieli³ siê na cztery czêci: zamek, który by³
siedzib¹ ksiêcia i starosty; miasto z rynkiem, zamieszka³e przez bogatych rzemielników i kupców, drobn¹ szlachtê, duchowieñstwo i bogatszych mieszczan;
miasto z wysp¹, zamieszka³e przez pozosta³ych rzemielników ró¿nej profesji;
czêæ zamiejsk¹, gdzie znajdowa³y siê ziemskie nadzia³y mieszczan. Gród nad
Pin¹ liczy³ 29 ulic (Ëîçèöêèé 1994, 912). Wiêkszoæ z nich sw¹ nazwê wywodzi³a od wezwañ znajduj¹cych siê przy nich wi¹tyñ, g³ównie cerkwi (Spaska,
Dymitriewska, Miko³ajewska, Troicka). Pozosta³e nazwy ulic pochodz¹ albo od
po³o¿enia geograficznego (Wileñska, Brzeska), albo od zamieszka³ej w Piñsku
grupy etnicznej lub zawodowej (¯ydowska, Kowalska). Na terenie Piñska
w po³owie XVI w. znajdowa³o siê 16 parafii prawos³awnych i dwa monastery.
¯eñski monaster w. Barbary zlokalizowany by³ w centrum Piñska, a mêski
monaster leszczyñski  na jego obrze¿ach (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 237; Ãðóøåâñêèé 1903, 125; Mèëîâèäîâ 1898).
Na terenie miasta znajdowa³y siê cerkwie: Narodzenia NMP, w. Atanazego,
w. Barbary, Zmartwychwstania Pañskiego, w. Dymitra, w. Eliasza, w. Micha³a,
w. Miko³aja, w. Onufrego, w. Szymona, Przemienienia Pañskiego, w. Stefana,
Zes³ania w. Ducha, w. Trójcy, w. Teodora i w. Jerzego. Ksi¹¿êca cerkiew
w. Teodora znajdowa³a siê na terenie zamku piñskiego i cieszy³a siê szczególn¹
opiek¹ ksiêcia Fiodora Jaros³awowicza. Centrum miasta stanowi³ rynek, na którym znajdowa³y siê sklepy ¿ydowskie, szeæ komór starosty, dwór biskupi
i cerkwie: w. Micha³a, w. Miko³aja i w. Trójcy.
Pierwotnie cerkwi¹ katedraln¹ w Piñsku by³a kamienna wi¹tynia
 w . D y m i t r a , znajduj¹ca siê na zamku przy ulicy Kolotynowicz. 26 maja
1502 r. ksi¹¿ê piñski Fiodor Iwanowicz poleci³ ufundowaæ cerkiew powiêcon¹ mêczennikowi w. Dymitrowi, z czterema kaplicami i o³tarzami, pod wezwaniem: Objawienia Pañskiego, Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, Wniebowst¹pienia Pañskiego
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i w. w. Atanazego i Cyryla  arcybiskupów aleksandryjskich (Ëîçèöêèé 1994,
14). Nastêpnie fundator wyliczy³ pos³ugi, które mieli pe³niæ kap³ani. W akcie
fundacyjnym stwierdzono, ¿e ustanowilimy w tej cerkwi w. Dymitra trzech
popów, a czwartego diakona (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 321). Kap³ani i diakon winni
otrzymywaæ ka¿dy po trzy grosze z poboru miejskiego oraz wszyscy
80 groszy, które mieli wyp³aciæ mieszkañcy wsi Hutowo. Ponadto ka¿dy otrzyma³ nadanie ziemi:
jednemu popu nasze dworzyszcze we wsi naszej Honczary zwane Tarasowskie,
a dwóm popom po dworzyszczu w Parszewiczach zwane Kunowszczyny i Zankowskie, a diakon dworzyszcze we wsi naszej Wyszewicze zwane Siwkowskie. A te¿
przydalimy tej cerkwi Bo¿ej wy¿ej wymienionej, tym popom i diakonowi po dworze w miecie naszym Piñsku (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 322).

W³oci te oraz ludnoæ nadan¹ razem z nimi zwolniono ze wszelkich powinnoci
na rzecz miasta i ksiêcia. Duchowni mieli otrzymywaæ po dwie kopy groszy
z miejskiego poboru oraz zapisan¹ ziemiê, która mia³a stanowiæ uposa¿enie
konkretnych kaplic. Dla Bogojawlenija ziemie w Honczarach zwan¹ Tarasowskie, dla wchodu w Jeruzalem ziemie Niesietylowsk¹ w Honczarach, Wozniesieniju w Mutkowiczach zwana Mininsk¹, a wiêtym Afanasowi i Cyrylowi ziemie
w Kupiatyczach Partyczyñsk¹ (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 323). Do tego dodano ka¿demu duchownemu po dworzyszczu w Piñsku, zwolnionym ze wszelkich powinnoci. Kler cerkwi w. Dymitra mia³ te¿ otrzymywaæ corocznie po 70 groszy
z w³oci ksi¹¿êcej na prosforê, a na ponomariê (s³ugê cerkiewnego) pó³
kopy groszy z m³yna leszczyñskiego. Ponadto obs³uguj¹cy kaplice dodatkowo
dostawali po dwie kopy groszy na prosforê. Wino na eucharystiê, wiece
zwyk³e i panichidalne mia³y byæ wydawane z zapasów ksi¹¿êcych (Ðåâèçèÿ ïóù
1867, 322). W dokumencie tym okrelone zosta³y powinnoci duchowe kap³anów. Duchowni mieli rano i wieczorem modliæ siê za dusze przodków ksiêcia
i jego ¿ony. Liturgie odprawiano we wszystkie soboty, niedziele i wiêta. Sobotnie i niedzielne nabo¿eñstwa w katedrze biskupiej sprawowali swiaszczennicy
na zmianê.
W po³owie XVI w. duchowny cerkwi w. Dymitra  Micha³ posiada³ plac
ko³o cerkwi, na ulicy Kolotynowicz, wolny od czynszu, o powierzchni trzech
prêtów. Drugi duchowny, Bogdan Szulyczycz, mia³ dwuipó³morgowy plac na
ulicy Spaskiej, oczynszowany. Trzeci duchowny, protopop Jermo³a Olizarowicz,
posiada³ wolny od czynszu dwór na ulicy Wielgy o powierzchni trzech prêtów.
Duchowny ten mia³ jedn¹ w³ókê, 13 morgów i 10 prêtów ziemi oraz nale¿ny
z niej czynsz we wsi Pniuchy. Do cerkwi nale¿a³a te¿ po³o¿ona w pobli¿u wsi
wyspa Pniuska (Ìèòðîïîëèò Ìàêàðèé, êí. V, 1996, 123; Mironowicz 2011,
225). Ponadto w uroczysku Przetok mia³ 5,14 morga ziemi, na Zdzitowszczynie
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2,11 morga oraz liczne ziemie przy wsi Wyszewicze, Parszewicze (65,9 morga),
Tyszkowicze i przy dworze Janowicze. Czwarty duchowny tej¿e cerkwi, Jaczko
Terechanowicz, mia³ oczynszowany trzyprêtowy plac przy ulicy Wielgy
i nieoczynszowany czteroprêtowy przy ulicy Zidowskiej. Pi¹ty duchowny, Bogdan Chwiedorowicz, mia³ oczynszowany plac dwumorgowy przy tej¿e samej
ulicy. Ten sam duchowny na ulicy Zidowskiej posiada³ plac wolny od podatków
 cztery prêty. Jego diakon, Konstanty Karpowicz, naby³ tam¿e plac o powierzchni piêciu prêtów. Diakon Konstanty Karpowicz i duchowni Bogdan Szulyczycz oraz Jaczko Terechanowicz posiadali dwa wspólne ogrody miejskie.
Ksiê¿a ci mieli 20 morgów ziemi przy dworze Szelieczkiego oraz inne dobra
w³asne poza Piñskiem (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 8, 12, 18, 22, 23, 34, 38, 117, 118,
361, 363364).
We wsi Wyszewicze znajdowa³ siê dwór nale¿¹cy do cerkwi w. Dymitra
w Piñsku, zapisany przez ksiêcia Fiodora Iwanowicza i jego ¿onê Helenê
14 wrzenia 1514 r. Dokument zosta³ wystawiony na ówczesnego ksiêdza Wasyla Demianowicza (Ãðóøåâñêèé 1901, 21; Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 4, 5, 7). Podobnie we wsi Trogoszyczy znajdowa³y siê ziemie nale¿¹ce do cerkwi
w. Dymitra, ofiarowane przez ksiêcia Fiodora Jaros³awowicza (Ðåâèçèÿ ïóù
1867, 273). Ze wsi Hutowo poddani p³acili na rzecz tej¿e cerkwi 80 gr (Ðåâèçèÿ
ïóù 1867, 87, 253, 316, 322). Cerkwi w. Dymitra zapisano ziemie we wsi
Pniuchy. W 1562 r. w cerkwi tej s³u¿y³ syn Jaczki Terechanowicza  Semen,
który wraz z duchownym cerkwi w. Szymona  Flor¹, zosta³ zniewa¿ony
i pobity przez Cyryla Lemiesza na folwarku cerkiewnym we wsi Krywczyce
(Krywce) (Ãðóøåâñêèé 1901, 135; S³ownik, t. XV, cz. II, 1902, 178). W 1587 r.
proboszczem cerkwi by³ Sergiusz Fedorowicz, który uczestniczy³ w podziale
gruntów cerkiewnych (LVIA, F. 597, op. 2, nr 97, 19). Ponadto duchowni cerkwi
w. Dymitra posiadali w Piñsku: Jarmo³a Olizarowicz zamkowych siano¿êci
2 w³óki, 4 morgi i 19 prêtów. I oko³o 1 w³óka, 10 morgów i 20,5 prêtów; Jaczko
Terechanowicz, swiaszczennik zamkowy, suma 2 w³óki 12 morgów; Bogdan
Szulyczycz, swiaszczennik zamkowy, suma 2 w³óki, 22 morgów, 20,5 prêtów;
Konstanty Karpowicz, diakon zamkowy, suma 1 w³óka i 3 prêty. W sumie
swiaszczennicy w³adyczyni suma 1 w³óka, 1 morg, 12,5 prêtów (LVIA, F. 597,
op. 2, nr 89, 14).
Cerkiew w. Dymitra spali³a siê w 1555 r. Duchowni tej¿e cerkwi prosili
króla o potwierdzenie przywilejów im nadanych, albowiem ich kopie spali³y siê
wraz ze wi¹tyni¹ (ÀÞÇÐ, ÷. 1, ò. I, 1859, 139; Mironowicz 2011, 226). Akty
fundacyjne potwierdzi³ biskup piñski, który takie prawo posiada³ na mocy przywileju Aleksandra Jagielloñczyka. Cerkiew ta zosta³a odbudowana, a Stefan
Batory osobnym zapisem z 1585 r. obdarzy³ proboszcza Fiodora Michaj³owicza
wysp¹ zwan¹ Pusków. Fiodor Michaj³owicz pe³ni³ wówczas godnoæ protopopa
piñskiego (ÀÞÇÐ, ÷. 1, ò. I, 1859, 258).
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Liczne fundacje posiada³a cerkiew soborna N a r o d z e n i a N M P
w Piñsku, nazywana te¿ wi¹tyni¹ biskupi¹. 9 kwietnia 1513 r. ksi¹¿ê Fiodor
Iwanowicz Jaros³awowicz i jego ¿ona Helena zapisali cerkwi sobornej trzy i pó³
dworzyszcza w Niañkowiczach ze wszystkimi ludmi, ziemiami, siano¿êciami
i przynale¿nociami (Îïèñàíèå IV, 1903, 34; Ãðóøåâñêèé 1901, 2021; Tiep³owa 2006, 16). Zapisano tak¿e jeziora i puszcze z drzewem bartnym oraz daninê
miodow¹ i pieniê¿n¹ ze wszelkimi powinnociami i po¿ytkami na rzecz cerkwi
Narodzenia NMP, nadan¹ na wieczne czasy przez ksiêcia Witolda. Na tê cerkiew,
co dziesi¹t¹ niedzielê, ksi¹¿ê Kazimierz Jagielloñczyk nada³ prawo pobierania c³a
(myta) turowskiego. Ponadto nadana zosta³a ze wszystkich m³ynów turowskich
dziesi¹ta czêæ m¹ki. Oprócz tego biskup otrzymywa³ po w. Piotrze (12 lipca),
w ci¹gu dwóch tygodni, op³aty z ce³, dworu w Turowie, karczm wolnych na Zajatelu, wed³ug zapisu ksiêcia Witolda i ksiêcia Kazimierza (Îïèñàíèå IV, 1903, 30
31). 25 marca 1518 r. ksiê¿na Helena Semenowa, ¿ona Fiodora Iwanowicza, zapisa³a tej¿e wi¹tyni dwór kropotecki z dochodami i parobkiem.
Ja Kniahini kniazia Federowaja Jaros³awowicza Iwanowicza, kniahini Olena Semenowna Olelkowicza czyniu znakomito sim moim listom, komu budiet potreba wiedati, albo sztoby s³yszati, odchodziaczy z toho wieta zapisywaju w swoim imieniu
w Piñsku na cerkow Bo¿yju Preczystyja Boha Materii, czasnaho jeje ro¿dzestwa
dworec nasz nowy Kropoteczyej, z ziemleju, pasznieju, z drewom bortnym i z sieno¿atmi, i z tym m³ynom, szto pod tym dworcom, i to¿ da³a jesmi po swojej duszy, na
tuju cerkow Bo¿ju parobka naszego na imia Ochrema Ihnatowocza, samo czetwerta
a zapisuju tot dworec werchu pisany, i toho parobka Ochrema samo czetwerta na
tuju cerkow Bo¿ju werchu pisanuju, po duszy otca mojeho kniazia Semena i matki
mojej kniahini Marii i po mojej duszy, a oni majut na kozdy dzieñ duszy naszy
pominati i rana i wieczory, i na zautryni i liturgii i na wieczerni, a tot dworec majet
byti ziemla pasznaia i drewo bortnoje i siano¿ti i tot m³yn, szto po tym dworcom
i tot parobok samo czetwert, po³owina hospodinu w³adyce a druhaja po³owina tym
swiaszczennikom kotoryje budut w toj cerkwi Bo¿ej s³uzyti a tot parobok majet na
robotu iti, na po³y hospodinu i swiaszczennikam, a zapisuju zo wsim tym szto
ktomu dworcu z dawna przys³uhiwa³o ziemleju, pasznieju, z drewom bortnym
i z siano¿atmi i z m³ynom i toho parobka Ochrema samo Czetwerta wieczno
i nieporuszno na tuju cerkow Bo¿ju werchu pisanuju na wieki wiecznyje po duszach naszych, a jesliby kto mie³ toje cerkwi Bo¿ej toje nasze nadania zniewa¿yti
i krywditi, tot wiaty episkopii stolec, toj niechaj budiey klat i proklat od wiatych
aposto³ow Petra i Paw³a i od wiatych bohonosnych otiec Siemi Wselenskich Soborow i Bo¿e jeho zabij na duszu i na tiele i da muczytsa dusza jeho w adzie i demoni
na wieki wiecznyje, o szto tot rozsuditsa z duszami naszymi pered mi³osierdnym
Bohom na strasznom sudi i na to da³a jemi sej mój list dla lepszoj twierdosti
i pieczatiemsmi swoju prywiesi³a to¿emu listu aprytom byli borary naszy Iwaszko
Potopowicz i Matfiej i Kiry³o Hryczynowiczya Benedyk Turowicz. Pisan w Piñsku
w lito Tysiacza Dwacatoho, miesieca marta, dwadcat piatoho dnia (LVIA, F. 597,
op. 2, nr 84, 1; F. 597, op. 2, nr 86, 92).
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Z kolei Fiodor Iwanowicz 9 kwietnia 1521 r. nada³ w sieli Ninkowiczach,
dworyszcze Horoszkowie, dworyszcze Kosticz, dworyszcze Wirowicz, pó³ dworyszcza Sermanuskoho, i Rohojnoje z Tyryczom i z ludmi na tych dworyszczach
siediaczym z danmi medowymi, i dop³atami hroszowymi, i ich s³u¿boju [ ],
(LVIA, F. 597, op. 2, nr 84, 1). Na probê w³adyki piñskiego i turowskiego,
Makarego, Bona potwierdzi³a 5 grudnia 1555 r. biskupowi ziemie na cerkiew
Narodzenia NMP w Piñsku (LVIA, F. 597, op. 2, nr 84, 2v). Wczeniej starosta
piñski, Stanis³aw Falczowski, 8 padziernika 1554 r. potwierdzi³ wy³¹czne prawa kleru cerkwi Narodzenia NMP do stawów i ³owienia ryb, które to prawa by³y
kwestionowane przez poddanych rodu królowej Bony, oraz zatwierdzi³ wszelkie
uprawnienia i dochody wynikaj¹ce z zapisu ksiê¿nej Heleny Selenowej.
Ja Stanis³aw Falczowski, starosta piñski [ ] ¿a³owa³ siê nam w³adyka turowski
i piñski Otiec Jeho Mi³oæ Makary na poddanych hospodaryny Korolewoj i¿ na
wsich ludiej sie³a Ko³odzie¿y gwa³tom u stawa majatku cerkownoho ryby ³owiat
a przez toje wielki szkody czyniat i prosi³ abysmo tam do jaho Nowohodworca
wjechali i my tam wjechawszy tym ludziom Ko³odzie¿skim pred soboju staty kazalismo, a gdy by³o oczewidno w³adyka Jeho Mi³ost pod³o¿y³ przed nami przywilej
kniahini Fedorowoj Iwanowicza Jaros³awowicza i kniahini Oleny Semenowej Olelkowicza [ ] w tym prywileju piszet i¿ kniahinia Olena przyda³a toj Nowydworzec
na sobornuju Cerkow Rozdzestwa Preczystoje Boho Matiery z zemlami, z bartniami, z stawami i m³ynomi wsie wchody toho dworca, a przyda³a na cerkow po duszy
radzicza i brata swojeho Wasylia i swojej duszy [...]. Starosta potwierdzi³ wy³¹czne
prawa biskupa turowskiego do stawów, dostêpu do wody i ³owienia ryb jak by³o zapisane w przywileju ksiê¿nej Heleny Semenowej (LVIA, F. 597, op 2, nr 85, k.44v).

Wobec pretensji s¹siadów dobra te zosta³y rozgraniczone przez starostê piñskiego Stanis³awa Falczewskiego 20 kwietnia 1556 r.
Respektem ograniczenia folwarku Nowego Dworca którzy poddani ekonomiczni ze
wsi Barszczewicz transcedo wiele gruntów, siano¿eci i lasów pozabierali do tego¿
folwarku nale¿¹cych. Kniagini kniazia Fiedorowaja Iwanowicza Jaros³awowicza
Olena Semenowna dla pomno¿enia chwa³y Bo¿ay y przyczynienia sobie zas³ug
u Boga, Folwark Dworzec Nowy Kropoczycy nazwany z gruntami siano¿êciami
lasami drzewem bartnym y nie bartnym z poddanymi Ich powinnoci¹, ze stawem
m³ynem pod tym¿e dworcem znajduj¹cych siê w powiecie piñskim le¿¹cy na Cerkiew Piñsk¹. W reskrypt zapisa³a prodmitus takowy zapis siej przywilej. Taz kniahyni przestrzegaj¹c ca³oci przyrzeczonego folwarku oraz w nale¿yty chc¹c ony
widzieæ ograniczeniu rozkaza³a Iwaszku Po³ozowiczowi na ten czas przy sobie
bêd¹cemu, aby takowy folwark granic¹ obwarowa³ i kopcami oznaczy³, co chêtnie
ze wszelk¹ uczyni³ pilnoci¹, jako siê poni¿ej w dekrecie P. Stanis³awa Falczewskiego, starosty, co ten powie wyrazi. Status causa w sprawie JW. IMci X. Bu³haka, biskupa piñskiego i turowskiego, opata supraskiego z JW. Panem Ogiñskim
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pisarzem polnym, W.X. Lit. przed s¹d podkomorski i komisarski, aby arencja gruntów, Folwarku Nowodworca do biskupstwa piñskiego nale¿¹cego oraz o wstêpy do
puszcz ekonomicznych i zabranie przez ludzi ekonomicznych gruntów lasów,
i siano¿êci na ró¿nych miejscach inwertowanej. 18 august 1674 (LVIA, F. 597,
op. 2, nr 86, 103104; 9494v).

Ten sam starosta 20 padziernika 1554 r. uzna³ prawo w³adyki turowsko-piñskiego do folwarku Nowy Dwór, który by³ nadany cerkwi Narodzenia NMP przez
Wasyla Olelkowicza (LVIA, F. 597, op. 2, nr 87, 23v).
Cerkiew  w . A t a n a z e g o, drewniana, znajdowa³a siê na po³udniowy
wschód od zamku (Ëîçèöêèé 1994, 14). Duchowny Iwan Micha³owicz posiada³
na uposa¿eniu w Piñsku, przy ulicy Wielgy, wolnych od czynszu osiem prêtów
(tam mieszka³), a poza miastem, we wsi Szoszna, 14 w³ók ziemi, dwa morgi
i 10 prêtów oraz przy wsi Kupiatycze  dwór partyczyñski (Ïèñöîâàÿ êíèãà
1884, 18, 84, 367; Mironowicz 2011, 230).
Drewniana cerkiew Z m a r t w y c h w s t a n i a C h r y s t u s a znajdowa³a siê w centralnej czêci miasta. Duchowny Samuel Andrejewicz przy ulicy
Stefañskiej mia³ plac o powierzchni trzech prêtów oczynszowanych, a na ulicy
Spaskiej plac o powierzchni szeciu prêtów od czynszu wolny; ogrodów
oczynszowanych trzy do podzia³u z innymi duchownymi piñskimi i dwie w³óki
ziemi. Ponadto posiada³ jeden mórg ziemi w dobrach biskupich we wsi Wiazowiec. Drugi duchowny tej¿e cerkwi Bohdan Samoj³owicz przy wsi Honczary
mia³ 24 morgi i 18 prêtów gruntu (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 12, 33, 37, 40, 372,
374). Na rzecz piñskiej cerkwi Zmartwychwstania Chrystusa przez ksiêcia Fiodora z Niañkowicz zapisani byli ch³opi i dwór (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 69, 273;
ÀÞÇÐ, ÷. 1, ò. I, 1867, 54). W 1561 r. duchowny Bohdan Samoj³owicz, swiaszczenik woskresieñski mia³ 23 morgów i 25 prêtów (LVIA, F. 597, op. 2, nr 89,
14). Podczas pomiary w³ócznej w 1566 r., duchowni cerkwi w. Zmartwychwstania Chrystusa nie skorzystali z mo¿liwoci komasacji swojego uposa¿enia.
Dokonuj¹cy pomiaru komisarz napisa³: odmiany nie ma po temu, i¿ tej nie
wziêli przez swe niedbalstwo i nie pilnoæ (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1874, 560). Zarzuty niedbalstwa pad³y ze strony komisarza pod adresem duchownych z innych
parafii piñskich: w. Teodora, w. Micha³a i w. Stefana.
Cerkiew  w . M i k o ³ a j a , zbudowana z kamienia, otoczona cmentarzem,
znajdowa³a siê w pó³nocno-wschodniej czêci starego rynku. Obok cerkwi sta³
dwór biskupi i dom ihumena monasteru leszczyñskiego (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 58).
Cerkiew ta by³a uwa¿ana za miejsce kultu handluj¹cych i podró¿uj¹cych. Uposa¿enie cerkwi w. Miko³aja w Piñsku poczyni³ 5 czerwca 1511 r. ksi¹¿ê Fiodor
Jaros³awowicz wraz z ¿on¹ Helen¹, nadaj¹c jej wysepkê Chomiczów ko³o przystani, niedaleko wsi Ku¿elicze, za rzek¹ Pin¹ wraz z osiad³¹ tam ludnoci¹, m³ynem
nad rzeczk¹ M³yniszcze, siano¿êciami, prawem ³owienia ryb, 13 s¹¿niami ziemi
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wokó³ dworu Koptia, ziemiami w Czerniewiczach i na wyspie Krotów (LVIA, F. 597,
op. 2, nr 83; 11v; F. 597, op. 2, k. 94; Îïèñàíèå IV, 1903, 7; Ãðóøåâñêèé 1901, 1314). Przywilej ten potwierdzi³ W³adys³aw IV 18 czerwca 1633 r.
A tretiuju Nikolskomu a gruntu ziemli Nikolskomu pod miestom Pinskim, kraj
bierestiejskoj dorohi od [ ] pospolito Michaj³owskoj z Nikolskim u¿ywati majut
a boru i kustowia nie u¿ywati, popasy wsiemu miestu Pinskomu a i¿e jemo pred
wsioho dali bojarynu naszomu Danilu Tryszczu sie³o Po³kotyczy i Dostajow i czast
swoju mie¿y onymi sio³y, po³owinoju ostrowa Krotowa i imienijem s kotorom
ostrowie z wieku miet swiaszczennik nikolsko pinski druhuju po³owiny te¿ i znamieniem Krotowa majet Nikolski z Dani³om Tryszczem i z czadki jeho na po³u
u¿ywati bo¿emo w licie prywileju Tryszczu od nas danom, tot korolu pomieniony
popu ahdeby drewo znamiennoje z pszczo³ami [ ] na po³y u¿ywati i robiti pole
i wiecznie ni od koho niporuszennie u¿ywati i wo wsiech troch kutach i nadto
dalimo usie toje wierchu mieniennoje na cerkow swiatoho Miko³y w Pinsku
wiecznie nieporuszennie na wieki wieczynnyje do kotoroho sieho listu naszeho
i pieczatki swoje pri³o¿ilimy rukoju swojeju w³asnoju. Ja knia Fedor podpisa³.
Pisan w Pinskie w leto tysiaczu diewiataho na diesiat hodu indykta czetyrnadcatoho
ijunia piatoho dnia (LVIA, F. 597, op. 2, nr 84, 2; Îïèñàíèå IV, 1903, 3940).

Na nadania Fiodora i Heleny Jaros³awowiczów powo³ywano siê jeszcze
10 wrzenia 1644 r., kiedy ówczesny proboszcz cerkwi w. Miko³aja, Leoncjusz
Kury³owicz, uczestniczy³ w sporach maj¹tkowych (LVIA, F. 597, op. 2, nr 92,
k. 3334v).
Helena i Fiodor Jaros³awowicze 12 lutego 1518 r. nadali cerkwi w. Miko³aja dwie kopy groszy, które mia³y byæ wyp³acane przez mieszkañców wsi Hutowo, a druga przez dzier¿awcê Iwana Semenowicza Konczyckiego. Piñska para
ksi¹¿êca w tym samym roku zapisa³a tej¿e parafii wyspê zwan¹ Pniusk¹ (ko³o
wsi Pniuchy) z prawem osiedlania na niej ludzi (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 316;
Ìèòðîïîëèò Ìàêàðèé V, 1996, 123).
Duchowny cerkwi w. Miko³aja, Iwan Antonowicz, w po³owie XVI w. posiada³ plac oczynszowany przy ulicy Ploszczan o powierzchni dwóch prêtów.
Tam¿e, taki sam plac o wielkoci dwóch prêtów, mia³ drugi duchowny tej¿e
cerkwi  Chwiedzko Pankowycz. Chwiedzko Pankowycz by³ w³acicielem wolnego od podatku trzymorgowego placu przy ulicy Naszaczki. Z kolei trzeci
i czwarty duchowny, Iwan i Symeon Mojsiejewicze, mieli szecioipó³prêtowe
place wolne od podatków przy ulicy Jauldinskiej. Duchowni ci, poza miastem,
mieli w ró¿nych miejscach trzy w³óki, 27 morgów i 21,5 prêta ziemi. Iwan
Antonowicz posiada³ wspólnie z innymi duchownymi piñskimi 18,15 prêta ogrodów i dwie w³óki ziemi gruntu dobrego w Piñsku. Mia³ te¿ 10 prêtów gruntu
we wsi Maciejewicze (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 9, 10, 13, 33, 37, 47, 374).
W Czerniewiczach i Krotowie ziemia by³a zapisana cerkwi w. Miko³aja w Piñsku
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(Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 71, 121, 58, 60). Ze wsi Hutowo poddani p³acili na cerkiew
dwie kopy groszy (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 87, 316, 322, 253). Tej¿e cerkwi Jerzy
Semenowicz zapisa³ dwa wiadra miodu z Dru¿y³owicz (Ðåâèçèÿ ïóù 1867,
253). Cerkwi tej zapisano te¿ ziemie we wsi Pniuchy. W 1561 r. swiaszczennicy nikolscy mieli 3 w³óki 28 morgów 12 prêtów (LVIA, F. 597, op. 2, nr 89, 1
4). Podczas pomiary w³ócznej w 1566 r., kiedy próbowano scaliæ rozdrobnione
grunta, duchowni cerkwi w. Miko³aja nie wykazali siê starannoci¹, a¿eby dokonaæ korzystnej dla siebie zamiany. Dokonuj¹cy pomiaru komisarz napisa³:
tym swiaszczennikom (odmiana) nie jest dana przez tê przyczynê, i¿ ziemi
swoich zawczasu nie wywodzili i odmiany nie pilnowali (Ïèñöîâàÿ êíèãà
1874, 560).
W 1587 r. proboszczem cerkwi by³ Grzegorz Andryjewicz (LVIA, F. 597,
op. 2, nr 97, 19). Duchowny, który obj¹³ parafiê po o. Grzegorzu  Iwan, zosta³
pozbawiony swojej godnoci i od³¹czony od Kocio³a przez przebywaj¹cego
w Rzeczypospolitej patriarchê konstantynopolitañskiego, Jeremiasza II. Decyzja
patriarchy by³a spowodowana zawarciem, przez niego po raz drugi, zwi¹zku
ma³¿eñskiego i sprawowaniem liturgii, pomimo wydanego 21 lipca 1589 r. przez
zwierzchnika Cerkwi zakazu odprawiania nabo¿eñstw tzw. dwu¿eñcom (ÀÇÐ, ò. IV,
1853, 2122; Ãóäçÿê 2000, 256).
Cerkiew P r z e m i e n i e n i a P a ñ s k i e g o znajdowa³a siê w centralnej
czêci miasta, przy ulicy Spaskiej (Ëîçèöêèé 1994, 15; Mironowicz 2011, 232233).
Duchowny Iwan Zacharowicz mia³ plac przy cerkwi wolny od czynszu  osiem
prêtów (ul. Spaska). Poza miastem duchowny ten posiada³, w ró¿nych miejscach, jedn¹ w³ókê, dwa morgi i siedem i pó³ prêta ziemi (Ïèñöîâàÿ êíèãà
1884, 12, 22, 374, 376).
Cerkiew  w . S z y m o n a, drewniana, wybudowana zosta³a przed 1501 r.
za rodki finansowe ksiê¿niczki piñskiej Marii, a¿eby uczciæ pamiêæ jej zmar³ego mê¿a Semena Olelkowicza (zm. 1470 r.) (Ëîçèöêèé 1994, 15). Duchowny,
Fro³ Michnowicz, mia³ nadanie królewskie, z którego p³aci³ czynsz. Posiada³ on
dwa place przy ulicy Stepañskiej w Piñsku o powierzchni 10 prêtów i czterech
i pó³ prêta oraz przy ulicy od bramy Spaskiej plac wolny od czynszu, gdzie
mieszka o powierzchni 3 i pó³ prêta. Duchowny Fro³ Michnowicz posiada³
wspólnie z innymi duchownymi piñskimi dwie w³óki ziemi gruntu dobrego
w Piñsku. Proboszcz cerkwi w. Szymona mia³ pod miastem na Cerkowiszczu
23 morgów i 25 prêtów gruntu ziemi dobrej (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 11, 14, 27,
37, 371, 372). W 1587 r. proboszcz Iwan Fro³owicz s¹dzi³ siê z ihumenem monasteru leszczyñskiego o dwór po³o¿ony na terenie miasta, ogrody pod Piñskiem
i dwa prêty ziemi obok cerkwi w. Szymona (LVIA, F. 597, op. 2, nr 97, 1819).
Cerkiew  w . M i c h a ³ a znajdowa³a siê równie¿ w centralnej czêci miasta. Prawdopodobnie, jak to by³o w przypadku cerkwi w. Szymona, zosta³a ona
ufundowana przez ksiê¿n¹ piñsk¹ Mariê, a¿eby upamiêtniæ szwagra Micha³a,
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skazanego w 1482 r. za udzia³ w spisku przeciwko królowi Kazimierzowi Jagielloñczykowi (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 221; Ëîçèöêèé 1994, 15). Ksi¹¿ê piñski Fiodor
Iwanowicz nada³ proboszczom tej¿e cerkwi prawo pobierania miodu od jego
poddanych ze wsi Gniewczyce. Ten zapis potwierdzi³a Bona duchownym cerkwi
w. Micha³a  Fiodorowi i Piotrowi Budzie³o, który mia³ dwuipó³prêtowy plac
przy ulicy Jauldinskiej (Ãðóøåâñêèé 1901, 9899). Z kolei inny duchowny
Chwiedor Lwowicz posiada³, wspólnie z innymi duchownymi piñskimi,
18,15 ogrodów i dwie w³óki ziemi gruntu dobrego w Piñsku. Duchowny ten
mia³ tak¿e poza miastem trzy w³óki i 20,5 prêta ziemi (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884,
13, 33, 37, 370). W 1561 r. Chwedor Lwowicz, swiaszczennik micha³owski
mia³ 3 w³óki, 10 morgów 20,5 prêtów (LVIA, F. 597, op. 2, nr 89, 14). Jeszcze
za Zygmunta Augusta cerkiew ta dosta³a dodatkowo w³ókê gruntu na Porzeczu.
Nadanie to potwierdzi³ Stefan Batory w 1585 r. biskupowi piñskiemu Leoncjuszowi Pe³czyckiemu (LVIA, F. 597, op 2, nr 87, k. 185).
Cerkiew  w . T r ó j c y znajdowa³a siê w wie¿y czo³em do rowu i parkanu (Ëîçèöêèé 1994, 15). Iwan Pisczaiczycz, duchowny cerkwi w. Trójcy,
posiada³ plac wolny od czynszu przy ulicy Jauldinskiej (oko³o trzech prêtów)
(Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 3).
Cerkiew drewniana  w . T e o d o r a T i r o n a ufundowana zosta³a
przez ksi¹¿¹t piñskich. w. Teodor by³ uwa¿any za patrona miasta Piñsk i ksiêcia
Fiodora Jaros³awowicza. Ksi¹¿ê piñski wraz z ksiê¿n¹ Helen¹ 14 maja 1515 r.
nadali tej¿e cerkwi trzy dwory (Dzierewowszczyna, zwana te¿ Dziedowszczyzna, Ku³akowszczyna, Jakimowszczyna) we wsi Kupiatycze wraz z siano¿êciami (Îïèñàíèå IV, 1903, 32; Ãðóøåâñêèé 1901, 22; Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 224).
Przy cerkwi znajdowa³a siê szko³a i dom dla nauczyciela. Cerkiew musia³a byæ
du¿ych rozmiarów, je¿eli wyposa¿ono j¹ w piêæ dzwonów (Ëîçèöêèé 1994, 15).
Duchowny, Jaczko Michalewicz, mia³ plac miejski przy ulicy Chwiedorowskiej
wolny od czynszu prêtów 6 i ogrodów oczynszowanych o powierzchni 1 morga. Ten¿e posiada³, z innymi duchownymi piñskimi, 18,15 prêta ogrodów
i dwie w³óki ziemi gruntu dobrego w Piñsku. Ponadto mia³ 10 morgów gruntów miejskich oraz poza miastem szeæ morgów i 10 prêtów (Ïèñöîâàÿ êíèãà
1884, 17, 19, 33, 37, 39, 376). W 1561 r. duchowny Jako Mikiczyc, swiaszczenik chwodorowski mia³ jedn¹ w³ókê i 28 prêtów (LVIA, F. 597, op. 2, nr 89,
14). W cerkwi tej znajdowa³a siê ikona Matki Bo¿ej Piñskiej z XI w. Ikona ta
by³a otoczona powszechnym kultem (Îïèñàíèå öåðêâåé VI, 1879, 7).
Cerkiew  w . O n u f r e g o , drewniana, znajdowa³a siê na pó³nocnej stronie ulicy Wiêkszej, w pobli¿u skrzy¿owania z ulic¹ Ma³¹. Zlokalizowana by³a
na obrze¿ach miasta (Ëîçèöêèé 1994, 16). Z innych róde³ wynika, ¿e plac, na
którym sta³a cerkiew w. Onufrego, znajdowa³ siê przy ulicy Kolotynowicz. Na
ulicy Jasio³dskiej, nad rzek¹ Pin¹, mieszka³ proboszcz tej¿e cerkwi. Duchowny
Micha³ Iwanowicz posiada³, wspólnie z innymi duchownymi piñskimi,
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18,15 prêta ogrodów i dwie w³óki ziemi gruntu dobrego w Piñsku. Ponadto
kler tej¿e cerkwi mia³ 1,14 morga ziemi ko³o wsi Kupiatycz oraz liczne kilkumorgowe pola poza Piñskiem, miêdzy innymi we wsi Honczary (Ïèñöîâàÿ
êíèãà 1884, 8, 26, 33, 37, 319, 368, 370). W 1561 r. Micha³ Iwanowicz,
swiaszczenik Onufrewski, mia³ jedna w³ókê, 13 morgów i 13,5 prêtów (LVIA,
F. 597, op. 2, nr 89, 14).
Cerkiew  w . S t e f a n a by³a drewnian¹ wi¹tyni¹, znajduj¹c¹ siê przy
ulicy pod t¹ sam¹ nazw¹ (Stefañsk¹) (Ëîçèöêèé 1994, 16). Duchowny Iwan
Matwiejowicz, tam gdzie mieszka³, przy ulicy Stefañskiej, mia³ podwórza wolnego od czynszu 15,5 prêta. Ten¿e posiada³, wspólnie z innymi duchownymi
piñskimi, 18,15 prêta ogrodów i dwie w³óki ziemi gruntu dobrego w Piñsku.
Poza miastem duchowny ten mia³ w ró¿nych miejscach jedn¹ w³ókê, 18 morgów
i 24,5 prêta ziemi (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 12, 27, 33, 37, 371, 373). W 1561 r.
Iwan Maæwiejewicz, swiaszczenik stefanowski, mia³ 1 w³ókê, 18 morga,
24 prêtów ziemi (LVIA, F. 597, op. 2, nr 89, 14).
Cerkiew drewniana  w . E l i a s z a  znajdowa³a siê nad bram¹ wjazdow¹ do miasta mia³a nad bram¹ wjazdow¹ do miasta (Ëîçèöêèé 1994, 16; Mironowicz 2011, 236). Duchowny cerkwi w. Eliasza, Michno, mia³ jednomorgowy
plac wolny od czynszu na ulicy Jasio³dskiej. Drugi duchowny posiada³ na ulicy
Stefañskiej oczynszowany plac o powierzchni siedem i pó³ morga (Ïèñöîâàÿ
êíèãà 1884, 9, 12).
Cerkiew  w . J e r z e g o o najstarszej proweniencji (XII w.) mia³a równie¿ konstrukcjê drewnian¹ (Ëîçèöêèé 1994, 16). wi¹tynia zosta³a ulokowana
na zamku i wkomponowana w jego mury obronne (Ñâîä ïàìÿòíèêîâ 1990, 1920).
W 1518 r. cerkiew w. Jerzego okrelano w ród³ach jako zamkow¹ (Îïèñàíèå
V, 1906, 14). Wezwanie cerkwi by³o charakterystyczne dla wi¹tyñ zamkowych. w. Jerzy by³ patronem rycerzy i wojowników. Probostwo w cerkwi
w. Jerzego przechodzi³o z ojca na syna. W 1520 r. królowa Bona przekaza³a
probostwo synowi zmar³ego duchownego, jako, ¿e jest obyczaj na Rusi, i¿
cerkiew i dochody cerkiewne na potomków spadaj¹ (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 252).
W po³owie XVI w. duchowny, Nikifor Michnowicz, posiada³ we wsi Stachowicze gruntu 15 prêtów i w pobli¿u wsi Kupiatycze 28 prêtów (Ïèñöîâàÿ
êíèãà 1884, 93, 94, 320, 378). Andrzej £awrynowicz Wojna, starosta piñski,
12 marca 1592 r. da³ pe³nomocnictwo Lwu Izaituru na s¹d grodzki, na którym
sam, z powodu sejmu w Wilnie, nie móg³ siê stawiæ. Sprawa dotyczy³a poddanych Andrzeja Wojny, którzy dokonali napadu na jaz i m³yn na rzece Pinie na
uroczysku Koniaczym, nale¿¹cym do cerkwi w. Jerzego w Piñsku. S¹d potwierdzi³ prawo duchownego cerkwi w. Jerzego w Piñsku Piotrowi Fro³owiczowi
i poleci³ wyp³aciæ mu za doznane zniszczenia ponad 25 kop groszy litewskich
(LVIA, F. 597, op. 2, nr 92, 2323v.) W 1561 r. Nikifor Michnowicz, swiaszczenik jurewski, mia³ 24 morgów 24 prêtów (LVIA, F. 597, op. 2, nr 89, 14).
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Cerkiew  w . B a r b a r y stanowi³a centraln¹ wi¹tyniê monasteru pod
tym samym wezwaniem. By³a drewniana i mieci³a siê w centralnej czêci miasta. Przy monasterze znajdowa³ siê cmentarz parafialny (Ëîçèöêèé 1994, 1415).
W po³owie XVI w. ihumeni¹ tego monasteru by³a Julianna Juchnowa Poczapowska, nale¿¹ca do jednego z najbogatszych piñskich rodów mieszczañskich
(Ëîçèöêèé 1994, 26). Julianna Poczapowska objê³a monaster po ihumeni Onisiei Wielatyckiej, która z powodu podesz³ego wieku nie wype³nia³a ju¿ swoich
funkcji. Królowa Bona, na probê starosty piñskiego Stanis³awa Falczewskiego
i dobrych ludzi, da³a 13 lipca 1551 r. Juliannie Poczapowskiej przywilej na monaster w. Barbary z prawem zarz¹dzania i korzystania ze wszystkich maj¹tków.
Now¹ prze³o¿on¹ monasteru zobowi¹zano do zapewnienia do¿ywotniej opieki
ihumeni Onisiei (Ãðóøåâñêèé 1901, 102; Mironowicz 2011, 237). Julianna Poczapowska pozostawa³a prze³o¿on¹ monasteru do 1562 r. Po jej mierci maj¹tek
zosta³ rozkradziony przez Huryna Siemonowicza Fursê, dzia³aj¹cego z wójtem
i mieszczanami piñskimi. Oprócz ubrañ i maj¹tku prywatnego, zabrano dwie
kopy groszy i grzywnê srebrn¹ oraz przejêto ca³y inwentarz z koñmi i byd³em
w monasterskim dworze Wysokim. O tym wszystkim donosili, przeciw temu, protestuj¹c kuzyni zmar³ej do s¹du grodzkiego w Piñsku 3 maja 1562 r. (Ãðóøåâñêèé
1901, 133134). W 1561 r. duchowny Jury Kuzmicz, swiaszczenik warwarski,
mia³ 1 w³ókê 10 morgów 13 prêtów (LVIA, F. 597, op. 2, nr 89, 14).
M o n a s t e r  w . B a r b a r y posiada³ liczne place na ulicy Noszalskiej.
Na placach o powierzchni 27 prêtów mieszka³o dziewiêæ rodzin (Ïèñöîâàÿ
êíèãà 1884, 29). Julianna Poczapowska, ihumenia cerkwi w. Barbary, po zamianie gruntów posiada³a we wsi Kupiatycze i Wysokie dwie w³óki, dwa morgi
i 18 prêtów gruntu przedniego (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 7374, 381). Ihumenia
piñska mia³a dwór ko³o wsi Osobowicze z dwoma w³ókami, 29 morgami
i dwoma prêtami (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 188). Cerkiew w. Barbary znajdowa³a
siê przy ulicy Noszalskiej. Duchowny, Jury Kumicz, z cerkwi w. Barbary mia³
przy ulicy Jaudlinskiej dworu jego od czynszu wolnego 20 prêtów, ogrodów
oczynszowanych trzy, do podzia³u z innymi duchownymi piñskimi i dwie w³óki
ziemi. Ponadto we wsi Honczary posiada³ jedn¹ w³ókê, 10 morgów
i 13 prêtów (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 13, 33, 37, 369370). Ziemie nale¿¹ce do
monasteru w. Barbary w Piñsku znajdowa³y siê równie¿ we wsi Wysockie
(ÀÇÐ, III, 1851, 118; Àêòû, XXIV, 1899, 123; Mironowicz 2011a, s. 227250).
Cerkiew Z a  n i ê c i a N M P by³a g³ówn¹ wi¹tyni¹ biskupi¹ m o n a s t e r u l e s z c z y ñ s k i e g o. Pierwsze informacje o klasztorze pochodz¹
z latopisu z 1263 r. W XIV w. mieszka³ tam latopisiec  Mitrofan. Cerkiew
zosta³a zniszczona podczas najazdu Tatarów krymskich na pocz¹tku XVI stulecia. W wi¹tyni znajdowa³o siê wiele ksi¹g rêkopimiennych, wród których
przechowywany by³ Aposto³ z XIV w., pisany wielkim ustawem na pergaminie
(Ëîçèöêèé 1994, 1617). Ksiê¿na Maria Ostrogska oprócz zapisów monasterowi
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leszczyñskiemu w 1495 r. ofiarowa³a grunty innym piñskim cerkwiom: Wprowadzenia NMP do wi¹tyni, w. Dymitra i w. Teodora (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 63, 76, 218,
219, 225, 322).
We wsi Wyszewicze znajdowa³ siê dwór dziesiatnikowski nale¿¹cy do monasteru leszczyñskiego, który zosta³ mu nadany przez ksiêcia Fiodora Jaros³awowicza i ¿onê Helenê. Ksi¹¿êta piñscy zapisali te ziemie proboszczowi cerkwi w.
Dymitra  Wasylowi Demianowiczowi. Kiedy ten zosta³ ihumenem leszczyñskim, a nastêpnie biskupem turowsko-piñskim z imieniem War³aam, przekaza³
zapisany mu dwór dziesiatnikowski monasterowi. Królowa Bona potwierdzi³a
ów zapis w kwietniu 1550 r., kiedy archimandryt¹ monasteru leszczyñskiego by³
Makary (Ãðóøåâñêèé 1901, 7678). Ksi¹¿ê Fiodor zapisa³ monasterowi leszczyñskiemu ziemie we wsi Sielce i dwór Stawek oraz we wsi Suche i Siemiechowicze dañ w postaci dwu kop groszy (Ðåâèçèÿ ïóù 1867, 221, 222, 106, 131,
210, 220). Duchowny ten zosta³ póniej biskupem turowsko-piñskim. Ksiê¿na
Helena zapisa³a temu¿ monasterowi dwór we wsi Wo³wicze (Ðåâèçèÿ ïóù 1867,
120, 130). Monaster leszczyñski posiada³ w³ókê gruntu dobrego w Piñsku, zarz¹dzan¹ przez archimandrytê Onufrego Paw³owicza (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 39),
siedem w³ók gruntów na Zab³ociu (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 100), przy wsi Kupiatycz
10 morgów (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 377), ziemie nale¿¹ce do gruntów miejskich
Piñska, w tym 23 ogrodów jednomorgowych (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 34), w pobli¿u miasta na Krzywej niwie szeæ morgów i 24 prêty (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884,
337), dwór we wsi Czemeryn zwany Malewszczyn¹ (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 238).
Na terenie monasteru leszczyñskiego znajdowa³a siê inna drewniana cerkiew Z e s ³ a n i a D u c h a  w i ê t e g o n a A p o s t o ³ ó w. Cerkiew, nazywana ciep³¹, po³¹czona by³a z monastersk¹ trapiezn¹ (miejscem do spo¿ywania pokarmów przez mnichów). Cerkiew ta pe³ni³a funkcjê usypalni (gdzie
sk³adano osoby zmar³e) mnichów i innych znanych osób wieckich (Ëîçèöêèé
1994, 17; Mironowicz 2011a, s. 229238).
W 1587 r. ihumen monasteru leszczyñskiego Iwan domaga³ siê zwrotu,
nadanego przez ksiêcia Janusza Korybutowicza Zbaraskiego, wojewodê brac³awskiego, 21 czerwca 1587 r., dworu, po³o¿onego na terenie miasta, pó³tora
ogrodu ziemi pod Piñskiem i dwa prêty ziemi, przypisanego do monasteru.
O dobra te ubiega³ siê duchowny cerkwi w. Szymona (LVIA, F. 597, op. 2, nr 97,
1819).
Oprócz wymienionych wi¹tyñ prawos³awnych w Piñsku znajdowa³ siê koció³ drewniany pofranciszkañski, ufundowany w 1439 r. przez Zygmunta Kiejstutowicza, wielkiego ksiêcia litewskiego (14321440) (Corona 1842, 16; Makarczyk 2012, 59) i synagoga ufundowana przez ksiêcia piñskiego Fiodora
Iwanowicza w sierpniu 1506 r. Bona w 1533 r. potwierdzi³a dla ¯ydów prawo
budowy wielkiej synagogi, która zosta³a zrealizowana dopiero w 1640 r. (Mironowicz 2011, 239240).
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Piñsk stanowi³ siedzibê ordynariusza diecezji turowsko-piñskiej. Cerkwi¹
katedraln¹ by³a wi¹tynia Zaniêcia NMP, a miejscem pochówków biskupów
 monaster leszczyñski. Pomiara w³óczna, przeprowadzona na terenie ksiêstwa
piñskiego i kleckiego, ukazuje stan posiadania Cerkwi prawos³awnej, liczbê duchowieñstwa i jego uposa¿enie. Wed³ug przeprowadzonego w latach 15531555
rejestru, ziemie stanowi¹ce uposa¿enie biskupów turowsko-piñskich, archimandrytów, duchownych parafialnych, wymienionych w regestrze, by³y wolne od
czynszu, za listy kniaziowskimi, królewskimi. Ponadto swiaszczennikom zamkowym i w³adycznym ka¿demu z osobna po placu jednemu jest podano na
cerkiew (Ïèñöîâàÿ êíèãà 1884, 5).
Ziemie biskupie w Piñsku obrabia³a niewielka grupa ch³opów, ale na wiêkszoci gruntów miejskich w³adyczych mieszkali duchowni i mieszczanie. Ci
ostatni mieli uprzywilejowan¹ pozycjê. Mieszczanie cerkiewni poddani byli biskupowi piñskiemu, monasterowi w. Barbary, cerkwi w. Dymitra. Mieszczanie
ci nie p³acili podatku miejskiego, a jedynie kolêdê i rad³a (sochy). W tej sytuacji
Zygmunt III Waza wy³¹czy³ ich spod prawa magdeburskiego miasta Piñska
i nakaza³ p³aciæ corocznie 40 kop groszy w³adyce. Biskup mia³ te¿ ich s¹dziæ
w sprawach duchowych (Ãðóøåâñêèé 1903, 139).
Z powy¿szej analizy wynika, ¿e Piñsk w XVI w. zamieszkiwa³y ró¿ne od³amy
ludnoci chrzecijañskiej i niechrzecijañskiej. Pomimo swego wieloetnicznego
i wielowyznaniowego charakteru dominuj¹c¹ grupê w miecie stanowili wyznawcy Cerkwi prawos³awnej. Fakt ten potwierdza funkcjonowanie na terenie miasta
16 parafii prawos³awnych i du¿ej liczby duchownych tego wyznania.
Bibliografia
Àêòû, èçäàâàåìûå êîìèññèåþ, âûñî÷àéøå ó÷ðåæäåííîþ äëÿ ðàçáîðà äðåâíèõ àêòîâ
â Âèëüíå, ò. XXIV, Âèëüío 1899, íð. 123.
Àðõèâ Þãî-Çàïàäíîé Ðîññèè, èçäàâàåìûé Âðåìåííîþ êîìèññèåþ äëÿ ðàçáîðà äðåâíèõ
àêòîâ, âûñî÷àéøå ó÷ðåæäåííîþ ïðè Êèåâñêîì âîåííîì, Ïîäîëüñêîì è Âîëûíñêîì
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðå (ÀÞÇÐ), ÷. 1, ò. 1, Êèåâ 1859.
Àêòû îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîðèè Çàïàäíîé Ðîññèè, (ÀÇÐ ), ò. III, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1851, íð. 118.
Àêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîðèè Çàïàäíîé Ðîññèè, ñîáðàííûå è èçäàííûå Àðõåîãðàôè÷åñêîþ
Êîìèññèåþ (ÀÇÐ), ò. IV, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1853, íð. 17.
Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, Teki Rzymskie, teka II/8. (AP
w Krakowie, Teki Rzymskie).
Corona, M. (1842), Specvlvm Provinviae Rvssiae et M. D. Litvaniae Ordinis S. Francisci. Vilnense.
Ãðóøåâñêèé, À. Ñ. (1903), Î÷åðê èñòîðèè Tóðîâñêî-Ïèíñêîãî êíÿæåñòâà â ñîñòàâå
Ëèòîâñêî-Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà XIVXVI â. Êèåâ.
Ãðóøåâñêèé, À. Ñ. (1901), Ïèíñêèå àêòû XVXVI â. Êèåâ.
Ãóäçÿê, Á. (2000), Êðèçà ³ Ðåôîðìà. Ëüâ³â.
Lietuvos Metrika, kn. 1, nr 551, Vilnius 1998.
Lietuvos Metrika, kn. 1, (13801584), nr 552, Vilnius 1998.
Lietuvos Valstybes Istorijas Archyvas w Wilnie; (dalej LVIA), F. 597, op. 2, nr 84.

Prawos³awne parafie Piñska w XVI wieku

27

Ëîçèöêèé, A. È. (1994), Ïèíñê XVI ñòîëåòèÿ. Mèíñê.
Ëûñåíêî, Ï. (2007), Äðåâíèé Ïèíñê, Mèíñê.
Makarczyk, J. (2012), Prowincja Litewsko-Bia³oruska zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 16871845. Grodno.
Mironowicz, A. (2011), Biskupstwo turowsko-piñskie w XIXVI wieku. Bia³ystok, 187188.
Mironowicz, A. (2011), Monastery diecezji turowsko-piñskiej w XVI wieku. W: Elpis Czasopismo Katedry Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu w Bia³ymstoku. XIII(XXIV), 2324, 3637.
Mèëîâèäîâ, A. (1898), åðêîâíî-àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ãîðîäà Ïèíñêà. Ïèíñê.
Mèëîâèäîâ, A. (1894), O ïîëîæåíèþ ïðàâîñëàâèÿ è ðóññêîé íàðîäíîñòè. W: ×òåíèÿ
â îáùåñòâå ëþáèòåëåéäóõîâíîãîïðîñâÿùåíèÿ. 4.
Ìèòðîïîëèò, Ì. (1996), Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðêâè. 5. Moñêâà.
Îïèñàíèå öåðêâåé è ïðèõîäîâ Ìèíñêîé åïàðõèè (1879), ò. 6, Ïèíñêèé óåçä. Ìèíñê.
Îïèñàíèå ðóêîïèñíîãî îòäåëåíèÿ Âèëåíñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè 1904, âûï. III.
Âèëüíà.
Îïèñàíèå ðóêîïèñíîãî îòäåëåíèÿ Âèëåíñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè 1903, âûï. IV.
Âèëüíà.
Îïèñàíèå ðóêîïèñíîãî îòäåëåíèÿ Âèëåíñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè 1906, âûï. V. Âèëüíà.
Ïèñöîâàÿ êíèãà áûâøåãî Ïèíñêîãî ñòàðîñòâà, ñîñòàâëåííàÿ ïî ïîâåëåíèþ êîðîëà
Ñèãèçìóíäà Àâãóñòà â 15611566 ãã.ïèíñêèì è êîáðèíñêèì ñòàðîñòîþ Ëàâðèíîì
Âîéíîþ (1874). Âèëüía.
Ïèñöîâàÿ êíèãà Ïèíñêîãî è Êëåöêîãî êíÿæåñòâ, ñîñòàâëåííàÿ ïèíñêèì ñòàðîñòîþ
Ñòàíèñëàâîì Õâàëü÷åâñêèì â 15521555 (1884). Âèëüía.
Pinsk historical volume  history of the Jews of Pinsk (1973). Telaviv  Haifa.
Ïèñöîâàÿ êíèãà Ïèíñêîãî è Êëåöêîãî êíÿæåñòâ, ñîñòàâëåííàÿ ïèíñêèì ñòàðîñòîþ
Ñòàíèñëàâîì Õâàëü÷åâñêèì â 15521555. (1884). Âèëüía.
Ðåâèçèÿ ïóù è ïðèõîäîâ çâåðèíûõ â áûâøåì Âåëèêîì êíÿæåñòâå Ëèòîâñêîì ñ ïðèñîâîêóïëåíèåì ãðàìîò è ïðèâèëåãèé íà âõîäû â ïùè è çåìëè, ñîñòàâëåííàÿ Ñòðîñòîþ
Ìñòèáîãîâñêèì Ãðèãîðèåì Áîãäàíîâè÷åì Âîëîâè÷åì â 1559 ãîäó, ñ ïðèáàâëåíèåì
äóãîé àêòîâîé êíèãè, ñîäåðæàùåé â ñåáå ïðèâèëåãèè, äàííûå äâîðÿíàì è ñâÿùåííèêàì
Ïèíñêîãî ïîâåòà, ñîñòàâëåíîé â 1554 ãîäó (1867). 237. Âèëüía.
S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich (1902), t. XV, cz. II.
Warszawa.
Ñâîä ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû Áåëîðóññèè. Áðåñêàÿ Îáëàñòü (1990). Ìèíñê.
Tiep³owa, W. (2006), Eparchia piñsko-turowska przed uni¹ brzesk¹ (XVXVI). W: Rocznik
Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej. 4. Lublin.
Wolff, J. (1886), Ród Gedymina. Dodatki i poprawki do dzie³a hrabiego K. Stadnickiego, Synowie Giedymina, Olgierd i Kiejstut, bracia W³adys³awa Ogierdowicza Jagie³³y. Kraków.

28

Antoni Mironowicz

Ñèáèðñêàÿ ïîëîíèÿ âPRZEGL¥D
ïåðâîé ïîëîâèíå
XIX âåêà: Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ...
WSCHODNIOEUROPEJSKI
V/2 2014: 2940
29

ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÀÉÄÓÐÎÂ

Íàöèîíàëüíûé ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé óíèâåðñèòåò «Ãîðíûé» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÏÎËÎÍÈß Â ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ
XIX ÂÅÊÀ: OÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
È ÐÀÇÂÈÒÈß
Siberian Polonia in the first half of the 19th century:
features of formation and development
KEYWORDS: the Polish community, Western Siberia, population, economy, farming activities
ABSTRACT: The Russian and Polish historical sciences focus closely on studying the ways that
the Polish diaspora emerged and evolved outside its traditional places of residence. Polish
communities actively formed as the government had implemented its punitive policies since
the late 13th century. One of the areas settled by many natives of Poland was Siberia. While
historiography traditionally devotes much attention to the study of the Polish community in
the second half of the 19th century, there are few works dealing with the communitys early
beginnings in various Siberian provinces. As a result the article basing on a variety
of archival data has achieved the goal of defining essential features found in the Siberia
Polish diaspora in the pre-reform period before the 1850s Great Reforms.

Â îòå÷åñòâåííîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè
îòìå÷àåòñÿ óñòîé÷èâûé èíòåðåñ ê ôîðìèðîâàíèþ ïîëèýòíè÷íîãî ñèáèðñêîãî ñîöèóìà. Èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíîïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíûõ íàöèîíàëüíûõ îáùèí ðàññìàòðèâàëàñü â ðàáîòàõ èñòîðèêîâ ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé. Îäíàêî ïîëíîãî îòðàæåíèÿ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå îáùèíû Ñèáèðè äî ñèõ ïîð íå
ïîëó÷èëè.
Â íàøåé ñòàòüå ìû îïðåäåëèì îñíîâíûå ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîíèè
Çàïàäíîé Ñèáèðè, âûäåëèì èõ ñïåöèôèêó, ïðîàíàëèçèðóåì ýâîëþöèþ
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè åå ïðåäñòàâèòåëåé â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â.
Ïåðâûå ïîëÿêè ïîÿâèëèñü â ñèáèðñêèõ ãîðîäàõ â XVII â. Ïðåèìóùåñòâåííî ýòî áûëè âîåííîïëåííûå ýïîõè ðóññêî-ïîëüñêèõ âîéí.
Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò íàëè÷èå ïðèêàçíîé ïåðåïèñêè, êàñàâøåéñÿ
âîïðîñà î ïëåííûõ ïîëÿêàõ, ëèòîâöàõ, «íåìåöêèõ ëþäÿõ», ÷åðêàñàõ è åâðåÿõ
(Ôåëüäìàí 2005, 21). Îäíèì èç ïåðâûõ ïîëÿêîâ, îêàçàâøèõñÿ â Ñèáèðè,
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ñòàë Íèêèôîð ×åðíèãîâñêèé, óïîìèíàåìûé â ñèáèðñêèõ ëåòîïèñÿõ
(Ìàêñèìîâ 1900, 326). Åãî èìÿ ñâÿçàíî â èñòî÷íèêàõ ñ îñâîåíèåì Àìóðà.
Ïî óñëîâèÿì Äåóëèíñêîãî ïåðåìèðèÿ 1619 ã. è Àíäðóñîâñêîãî ìèðà
1667 ã. (Ìîñêîâñêèå òðàêòàòû 1667 è 1672 ãã.) ìåæäó Ðîññèåé è Ðå÷üþ
Ïîñïîëèòîé ïðîèçâîäèëñÿ îáìåí âîåííîïëåííûìè è âîçâðàùåíèå ïîëÿêîâ
íà Ðîäèíó (Äîãîâîð î ïåðåìèðèè ). Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïîëîíèÿ
â Ñèáèðè ïîÿâèâøèñü íåíàäîëãî, ê íà÷àëó ñëåäóþùåãî ñòîëåòèÿ ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçëà. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà è ïîëèòèêà, ïðîâîäèìàÿ ðóññêèìè
âëàñòÿìè â îòíîøåíèè ïîëüñêèõ è ëèòîâñêèõ ïëåííûõ, îêàçàâøèõñÿ
â Ñèáèðè: âìåñòå ñ ìîñêîâñêèìè ñòðåëüöàìè îíè ïîñòóïàëè â êàçà÷åñòâî
è â ýòîì ñîñëîâèè, ïî ñëîâàì Ñ.Â. Ìàêñèìîâà, «èñ÷åçàëè áåññëåäíî»
(Ìàêñèìîâ 1900, 327).
Ïðàâäà, íåêîòîðûå èç íèõ îñòàâèëè ñâîé ñëåä â ñèáèðñêîé èñòîðèè
XVII â. Íàïðèìåð, Þðèé Êðûæàíîâñêèé áûë â 1677 ã. ÿñà÷íûì ñáîðùèêîì
ó òóíãóñîâ. Åãî íåçàêîííûå äåéñòâèÿ íàñòîëüêî âçáóäîðàæèëè ìåñòíîå
íàñåëåíèå, ÷òî îíè îñàäèëè Îõîòñê. Ïîñëåäîâàâøåå çà ýòèì ñîáûòèåì
ñëåäñòâèå âñêðûëî ìíîãî÷èñëåííûå çëîóïîòðåáëåíèÿ Êðûæàíîâñêîãî,
ïîñëå íàêàçàíèÿ êíóòîì îí áûë ñîñëàí â äàóðñêèå îñòðîãè (Òàì æå).
Â êîíöå XVIII  ñåðåäèíå XIX â. ðîñò ÷èñëåííîñòè ïîëÿêîâ â ðåãèîíå
áûë ñâÿçàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ ññûëêîé ó÷àñòíèêîâ îñâîáîäèòåëüíîãî
äâèæåíèÿ. Ýòîò ïåðèîä ìîæåò áûòü ðàçäåëåí íà íåñêîëüêî ýòàïîâ.
Ïåðâûé ýòàï ïðèøåëñÿ íà ñåðåäèíó 90-õ ãã. XVIII â.: èìåííî â ýòî
âðåìÿ ÷àñòü ïîëüñêèõ êîíôåäåðàòîâ áûëà ñîñëàíà â Ñèáèðü è îêàçàëàñü
â Íåð÷èíñêèõ çàâîäàõ. Òàê, íàïðèìåð, äåêàáðèñò Í. È. Ëîðåð â ñâîèõ
âîñïîìèíàíèÿõ ïèñàë î ãåíåðàëå Ñ. Ð. Ëåïàðñêîì, êîòîðûé â 1791 ã. áóäó÷è
ïîðó÷èêîì ñîïðîâîæäàë ïîëüñêèõ àðåñòàíòîâ. Îí òàê õîðîøî èñïîëíèë ýòî
ïîðó÷åíèå, ÷òî èìÿ åãî ñ òîãî âðåìåíè ñäåëàëîñü èçâåñòíûì ïî âñåé àðìèè
(Ëîðåð 1988, 406407).
Óæå â ïåðâûé ìåñÿö öàðñòâîâàíèÿ Ïàâëà I áûëà íà÷àòà àìíèñòèÿ,
îçíà÷åííàÿ èìåííûì óêàçîì îò 29 íîÿáðÿ 1796 ã., ñîãëàñíî êîòîðîìó
ïðåäïèñûâàëîñü îñâîáîäèòü âñåõ ïîïàâøèõ ïîä «íàêàçàíèå, çàòî÷åíèå
è ññûëêó ïî ñëó÷àþ áûâøèõ â Ïîëüøå çàìåøàòåëüñòâ» (Îá îñâîáîæäåíèè
ïîäïàâøèõ ïîä íàêàçàíèå, çàòî÷åíèå è ññûëêó, ïî ñëó÷àþ áûâøèõ
â Ïîëüøå çàìåøàòåëüñòâ). Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå ìîíàðøüåé âîëè
áûëà âîçëîæåíà íà Ñåíàò, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, äîëæåí áûë ñäåëàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñïîðÿæåíèÿ ãóáåðíàòîðàì è çåìñêèì íà÷àëüíèêàì.
Îäíàêî, êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, íå âñå áûâøèå êîíôåäåðàòû ïîëó÷èëè
âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íà ïðåæíåå ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ïîêèíóòü Ðîññèþ.
Èíîãäà òðåáîâàëîñü âìåøàòåëüñòâî èç Ïåòåðáóðãà. Òàê, íàïðèìåð, ïî
ðàñïîðÿæåíèþ ãåíåðàë-ïðîêóðîðà Ñåíàòà À.Á. Êóðàêèíà â 1797 ã. èç
ñèáèðñêîé ññûëêè áûëè îñâîáîæäåíû íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè âîññòàíèÿ
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1794 ã. Ïðàâäà, íåêîòîðûõ èç íèõ, â òîì ÷èñëå Èîñèôà Òåðÿñåâè÷à,
òîáîëüñêèå âëàñòè ðàçûñêèâàëè ïî âñåé ãóáåðíèè (Äåëî ïî ðàñïîðÿæåíèþ
ãåíåðàë-ïðîêóðîðà êíÿçÿ Àëåêñåÿ Áîðèñîâè÷à Êóðàêèíà ).
Â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäðà I ïîëÿêè ïðîäîëæàþò ññûëàòüñÿ
â Ñèáèðü. Ïðàâäà, ýòîò ýòàï â ôîðìèðîâàíèè ïîëîíèè èìåë ñâîþ
îñîáåííîñòü, êîòîðàÿ çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî ñîñëàííûõ
óðîæåíöåâ Öàðñòâà Ïîëüñêîãî ïðèíàäëåæàëî ê ÷èñëó «îáûêíîâåííûõ
ïðåñòóïíèêîâ, îñóæäåííûõ çà óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ» (Ìàêñèìîâ 1900,
340).
Íà 1830-å ãã. ïðèøåëñÿ íîâûé ïðèòîê ïîëÿêîâ â Ñèáèðü. Êàê è ïðåæäå,
îí áûë ñâÿçàí ñ íàñèëüñòâåííûì ïåðåñåëåíèåì, íî òåïåðü óæå ó÷àñòíèêîâ
Ïîëüñêîé âîéíû 18301831 ãã. è ÷ëåíîâ ðàçëè÷íûõ òàéíûõ îáùåñòâ,
äåéñòâîâàâøèõ íà òåððèòîðèè Öàðñòâà Ïîëüñêîãî ïîñëå åãî ïîäàâëåíèÿ,
íàïðèìåð, «Ñîäðóæåñòâà ïîëüñêîãî íàðîäà» (Øîñòàêîâè÷ 2009, 304).
Èìåííî â ýòî âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà äëÿ ïîëèòè÷åñêîé ññûëêè. Òàê, ïîÿâèëñÿ ðÿä äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿâøèõ äàëüíåéøóþ ñóäüáó ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèÿ 18301831 ãã. Âàæíåéøèìè èç íèõ
áûëè ïîñòàíîâëåíèå «Îá îêîí÷àòåëüíîì óíè÷òîæåíèè ñîñòàâà áûâøåé
ïîëüñêîé àðìèè» îò 14 ôåâðàëÿ 1832 ã., óêàç «Î áóíòå, ïðîèñøåäøåì â òðåõ
óåçäàõ Âèëåíñêîé ãóáåðíèè, è î ñóæäåíèè âñåõ äâîðÿí èëè øëÿõòû,
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñåì áóíòå, âîåííûì ñóäîì ïî Ïîëåâîìó Óãîëîâíîìó
Óëîæåíèþ» îò 22 ìàðòà 1831 ã., «Ïîëîæåíèå î ïëåííûõ è äîáðîâîëüíî
ïåðåõîäÿùèõ ïîëüñêèõ ÷èíàõ» îò 31 ìàÿ 1831 ã. Êðîìå òîãî, íà ïîëÿêîâ,
ïîäâåðãøèõñÿ íàêàçàíèÿì çà ó÷àñòèå â Íîÿáðüñêîì âîññòàíèè
è íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîì äâèæåíèè 18401850-õ ãã., ðàñïðîñòðàíÿëèñü ïðàâèëà 1826 ãã., êîòîðûå áûëè ïåðåðàáîòàíû è äîïîëíåíû
â äåêàáðå 1834 ã. Îçíà÷åííûå äîêóìåíòû îïðåäåëèëè äàëüíåéøóþ ñóäüáó
ïîëÿêîâ-âîåííîïëåííûõ: èõ íàäëåæàëî îòïðàâèòü â âîåííóþ ñëóæáó
â Ñèáèðñêèå ëèíåéíûå áàòàëüîíû, à ìàëü÷èêîâ îïðåäåëèòü â âîåííûå
êàíòîíèñòû (Î áóíòå, ïðîèçîøåäøåì â òðåõ óåçäàõ Âèëåíñêîé ãóáåðíèè
è î ñóæäåíèè âñåõ äâîðÿí èëè øëÿõòó, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñåì áóíòå,
âîåííûì ñóäîì ïî Ïîëåâîìó Óãîëîâíîìó Óëîæåíèþ).
Íà âðåìÿ ïëåíà è ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ñëóæáû âîåííîïëåííûå
îáåñïå÷èâàëèñü êàçåííûì äåíåæíûì è ïðîäîâîëüñòâåííûì îáåñïå÷åíèåì,
ðàçìåð êîòîðîãî çàâèñåë îò âîèíñêîãî çâàíèÿ äî ñîáûòèé 1830 ã. Âïîëíå
î÷åâèäíî, ÷òî òàêîå ðåøåíèå ïðåñëåäîâàëî èñêëþ÷èòåëüíî ïðàãìàòè÷åñêóþ öåëü  ïîñòàâèòü â óäàëåííûå ñèáèðñêèå è êàâêàçñêèå ãàðíèçîíû
ñîëäàò, ôèçè÷åñêè ñïîñîáíûõ íåñòè òÿæåëóþ ñëóæáó â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ (Ñàìîâè÷ 2011, 163). Â 1839 ã. äåíåæíîå äîâîëüñòâèå
ññûëüíûõ íà ýòàïå ñîñòàâëÿëî 6 ãðîøåé â äåíü. Â óñëîâèÿõ ñèáèðñêîé
äåøåâèçíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ýòî ïîçâîëÿëî íå ãîëîäàòü. Òàê, ýòàïó
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êîíàðùèêîâ 1839 ã. â êîëè÷åñòâå 8 ÷åë. ïîëó÷àåìûõ äåíåã õâàòàëî íà òî,
÷òîáû êàæäûé ïîëó÷àë «ñ óòðà êðóæêó ìîëîêà ñ áóëêîé, íà îáåä  áîðù
èëè ñóï ñ êðóïîé è ñ ìÿñîì, ïðèãîòîâëåííûé â òàêîì êîëè÷åñòâå, ÷òî
õâàòàëî è íà óæèí» (Ðó÷èíüñêèé 2009, 337).
Â ýòîò ïåðèîä ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé ñòàòóñ êàòîðæàí è ïîñåëåíöåâ èç
÷èñëà ïîëÿêîâ îïðåäåëÿëñÿ «Óñòàâîì î ññûëüíûõ» (ðåä. 1822 ã.) è èõ
ïîëîæåíèå íè÷åì íå îòëè÷àëîñü îò äðóãèõ.
Ïîëîæåíèå ññûëüíûõ è êàòîðæàí èç ÷èñëà ïîëÿêîâ ïîñëå 1830 ã.
çàâèñåëî íå òîëüêî îò ìåðû íàêàçàíèÿ, íî è ïðåæíåãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïî÷òè 2/3 ñîñëàííûõ çà ïîëèòè÷åñêèå
ïðåñòóïëåíèÿ, ïî äàííûì Ìàêñèìîâà, ïðèíàäëåæàëè ê ÷èñëó äâîðÿí
(Ìàêñèìîâ 1900, 342). Òàê, íàïðèìåð, íåìíîãî÷èñëåííàÿ ãðóïïà
ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèÿ áûëà âûñëàíà â Ñèáèðü íà ïîñåëåíèå ñðîêîì íà 5
è áîëåå ëåò, íî áåç ëèøåíèÿ ñîñëîâíîãî ñòàòóñà è êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà.
Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîñåëåíèÿ îíè èìåëè âîçìîæíîñòü ïîñåëèòüñÿ
â ãóáåðíèÿõ Åâðîïåéñêîé Ðîññèè. Ýòà ìåðà çàòðîíóëà, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
çíàòíîå øëÿõåòñòâî.
Áîëåå ìíîãî÷èñëåííîé áûëà äðóãàÿ êàòåãîðèÿ ñîñëàííûõ. Â íåå
âõîäèëè ïîñåëåíöû, ðàíåå ïðèíàäëåæàâøèå ê ðàçëè÷íûì ñîñëîâèÿì
(øëÿõåòñòâó, ìåùàíñòâó, êðåñòüÿíñòâó), íî ëèøåííûå ñîñòîÿíèÿ è ïðèãîâîðåííûå ê êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà. Ïî ñâîåìó ñòàòóñó äàííàÿ êàòåãîðèÿ áûëà íàèáîëåå óùåìëåííîé â ïðàâàõ, à ïîëîæåíèå ýòîé ãðóïïû
ïîñåëåíöåâ áûëî íàèáîëåå òÿæåëûì â Çàïàäíîé Ñèáèðè, ãäå, ïî äàííûì
Ìàêñèìîâà, «èì íå ïîçâîëÿëè, ïî ñèëå çàêîíà, âûåçæàòü çà ïðåäåë 10 âåðñò
îò äåðåâíè èëè ãîðîäà, â êîòîðûõ óêàçàíî èõ âîäâîðèòü» (Òàì æå). Íî
áûâøèå øëÿõòè÷è îêàçàëèñü â ýòîé ìàññå â áîëåå ïðèâèëåãèðîâàííîì
ïîëîæåíèè, ÷òî îòðàçèëîñü â ïîëó÷åíèè èìè îò ïðàâèòåëüñòâà äåíåæíûõ
ñóìì â ðàçìåðå 57 ðóá. åæåãîäíî, à ñòàðèêè è êàëåêè ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü
íà ñóììó â 114 ðóá./ãîä (Òàì æå). Ïðàâäà, ïîëó÷èòü ïðè÷èòàþùèåñÿ èì
äåíüãè ïîëÿêè ìîãëè ñ áîëüøèì òðóäîì. Ïîñòîÿííàÿ çàâèñèìîñòü îò
áëàãîñêëîííîñòè ãóáåðíñêèõ âëàñòåé, â âîëå êîòîðûõ áûëî âûïëàòèòü
ïîñîáèå èëè íåò, íèâåëèðîâàëî èõ óñëîâíîå ïðåâîñõîäñòâî íàä áûâøèìè
ìåùàíàìè è êðåñòüÿíàìè, êîòîðûå òàêîâûõ ïîñîáèé íå áûëè óäîñòîåíû.
«Óñòàâ î ññûëüíûõ» â åãî ìíîãî÷èñëåííûõ ðåäàêöèÿõ ïîäðîáíî ðåãëàìåíòèðîâàë ïîëîæåíèå äàííîé êàòåãîðèè ññûëüíûõ. Òàê, ïðåäïèñûâàëîñü
âîäâîðÿòü ïîñåëåíöåâ â ñåëåíèÿõ ñòàðîæèëîâ ëèáî âî âíîâü îáðàçîâàííûõ
êàçåííûõ ïîñåëåíèÿõ (ñò. 673) (Óñòàâ î ññûëüíûõ). Â áîëåå âûãîäíîì
ïîëîæåíèè îêàçûâàëèñü òå èç ñîñëàííûõ, êîòîðûå áûëè ðàñïðåäåëåíû
â ñòàðîæèëü÷åñêèå ñåëåíèÿ. Ñòàðîæèëû èìåëè ïðàâî âçÿòü òàêîãî ïîñåëåíöà íà æèòåëüñòâî, ïîëó÷àÿ çà íåãî â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ïîëïëàêàòà àðåñòàíòñêîãî ñîäåðæàíèÿ (ñò. 677). Ðàçìåð òàê íàçûâàåìîé
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àðåñòàíòñêîé äà÷è (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå àðåñòàíòà â ñóòêè) åæåãîäíî
ïåðåñìàòðèâàëñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ (Êîíîíîâà), à ïîòîìó íå áûë
ôèêñèðîâàííûì.
Àäìèíèñòðàöèÿ áûëà çàèíòåðåñîâàíà â ïðèêðåïëåíèè ïîñåëåíöåâ
ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà ëþáîé öåíîé. Òàê, ïîñåëÿíàì, âñòóïèâøèì â
áðàê, ïîëàãàëîñü âûïëàòèòü â ñëó÷àå æåíèòüáû íà ññûëüíîé 15 ðóá.
ñåðåáðîì íà äîìîîáçàâîäñòâî áåçâîçìåçäíî è òàêóþ æå ñóììó â âèäå ññóäû
íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ (ñò. 766). Æåíùèíû æå ñâîáîäíîãî ñîñòîÿíèÿ
â ñëó÷àå áðàêà ñ ññûëüíûì ïîëó÷àëè ïîîùðåíèå â ñóììå 50 ðóá. ñåðåáðîì.
Ñðîê ïðåáûâàíèÿ â ðàçðÿäå ïîñåëåíöåâ áûë îïðåäåëåí â 10 ëåò (ñò. 682).
Ëèøåííûå ïðàâà ñîñòîÿíèÿ è ñîñëàííûå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå
ïîëó÷àëè âîçìîæíîñòü ïî îòáûâàíèè îïðåäåëåííîãî ñðîêà ïðè÷èñëèòüñÿ
â ðàçðÿä ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí. Îäíàêî âîçâðàùåíèå íà ïðåæíåå ìåñòî
æèòåëüñòâà â Åâðîïåéñêóþ Ðîññèþ áûâøèì ïîñåëÿíàì áûë çàïðåùåí.
«Óñòàâ î ññûëüíûõ» (èçä. 1857 ã.) îïðåäåëèë, ÷òî ëèöà, âûøåäøèå èç
ðàçðÿäà ññûëüíîïîñåëåíöåâ, «èìåþò ñâîáîäó âîäâîðèòüñÿ, ãäå ïîæåëàþò,
ïî âñåì Ñèáèðñêèì ãóáåðíèÿì è îáëàñòÿì, êðîìå òàê íàçûâàåìîé
Ñèáèðñêîé ëèíèè è îáëàñòåé Ñåìèïàëàòèíñêîé è Ñèáèðñêèõ êèðãèçîâ, êàê
â ãîðîäàõ, òàê è â ñåëåíèÿõ, ñ âåäîìà è ðàçðåøåíèÿ ìåñòíîãî íà÷àëüñòâà»
(ñò. 728).
Èñòå÷åíèå ñðîêà ïðåáûâàíèÿ â ðàçðÿäå ïîñåëåíöåâ íå ïðèâîäèëî
ê àâòîìàòè÷åñêîé ñìåíå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà. Â ðàçäåëå
«Î ñîäåðæàíèè ññûëüíûõ â ìåñòàõ íàçíà÷åíèÿ» «Óñòàâà î ññûëüíûõ» áûëà
ïðîïèñàíà íîðìà îáÿçàòåëüíîé ïðèïèñêè ê êàêîìó-ëèáî èç êðåñòüÿíñêèõ
îáùåñòâ. Èíà÷å è áûòü íå ìîãëî, ò.ê. îñâîáîæäåííûé âíîâü ïåðåõîäèë
â ïîäàòíîå ñîñòîÿíèå è îáÿçàí áûë ïëàòèòü êàê îáùåãîñóäàðñòâåííûå, òàê
è ìåñòíûå ïîäàòè è ïîâèííîñòè â ïîëíîì îáúåìå. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðàçðÿä
ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí íåîáõîäèìî áûëî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå
ñîãëàñèå íà òî êîíêðåòíîãî êðåñòüÿíñêîãî îáùåñòâà (ñò. 734). Â äàëüíåéøåì ïðèåìíûé ïðèãîâîð ôèêñèðîâàëñÿ ó ìåñòíîãî íà÷àëüñòâà è ïåðåäàâàëñÿ â ãóáåðíñêóþ Êàçåííóþ ïàëàòó äëÿ âêëþ÷åíèÿ íîâîÿâëåííîãî
îáùèííèêà â ðàñêëàä ïîäàòåé. Íî è çà ñàì ïðèåìíûé ïðèãîâîð êàíäèäàò
äîëæåí áûë çàïëàòèòü çíà÷èòåëüíóþ ñóììó. Íåêîòîðûå ñèáèðñêèå èñòîðèêè îòìå÷àëè «äîðîãîâèçíó ïðèåìíûõ ïðèãîâîðîâ» (Ñîëîâüåâà 1981, 72).
Êðîìå òîãî, äëÿ îòáûâøèõ ññûëêó, íî íå ïîëó÷èâøèõ ïðàâî âåðíóòüñÿ
íà ïðåæíåå ìåñòî æèòåëüñòâà, áûëà îòêðûòà âîçìîæíîñòü çàïèñàòüñÿ
â ìåùàíñòâî ëèáî çàíèìàòüñÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðàâäà,
ðàçðåøåíèå íà ïðè÷èñëåíèå â ýòè ñîñëîâèÿ çàâèñåëî îò áëàãîñêëîííîñòè
ìåñòíûõ âëàñòåé: â òå÷åíèå 10 ëåò ïîñåëåíöû äîëæíû áûëè «íå íàðóøàòü
íè÷åì áëàãîíàìåðåííîñòè, íå ïðîâèíèòüñÿ ïåðåä íà÷àëüñòâîì» (Óñòàâ
î ññûëüíûõ).
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Èñêëþ÷åíèå â÷åðàøíèõ øëÿõòè÷åé, ìåùàí, êðåñòüÿí èç ñâîèõ ñîñëîâèé èçìåíèëî èõ ôèñêàëüíûå îòíîøåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâîì. Ïî ïðèáûòèè
â Ñèáèðü è âîäâîðåíèè íà íîâîì ìåñòå æèòåëüñòâà íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿëèñü îñîáûå íàëîãîâûå ïîëîæåíèÿ. Òàê, â ïåðâîå òðåõëåòèå îíè
áûëè îñâîáîæäåíû îò óïëàòû âñåõ ïîäàòåé, à â ïîñëåäóþùèå ñåìü ëåò îíè
äîëæíû áûëè óïëà÷èâàòü ïîëîâèííûé îêëàä ïîäóøíûõ è îáðî÷íûõ äåíåã.
Ïðàâäà, ìåñòíûå çåìñêèå è âîëîñòíûå ïîäàòè íà íèõ íå âîçëàãàëèñü.
Äðóãîé îñîáåííîñòüþ íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ïîñåëÿí áûëî
âçèìàíèå ñ íèõ åæåãîäíî 15 êîï. ñåðåáðîì â òàê íàçûâàåìûé ýêîíîìè÷åñêèé êàïèòàë ññûëüíûõ, ñðåäñòâà èç êîòîðîãî íàïðàâëÿëèñü íà
ñîäåðæàíèå ñòàðûõ è óâå÷íûõ ññûëüíûõ (ñò. 751).
Â ôåâðàëå 1838 ã. ñèáèðñêèå âëàñòè ïðèñòóïèëè ê íàäåëåíèþ ññûëüíûõ
ïîëÿêîâ 15-äåñÿòèííûìè çåìåëüíûìè íàäåëàìè. Îñíîâàíèåì äëÿ ýòîãî
ñòàëî ðàñïîðÿæåíèå, ïîñëåäîâàâøåå îò ãðàôà À. Õ. Áåíêåíäîðôà ãåíåðàëãóáåðíàòîðó Çàïàäíîé Ñèáèðè Ï. Ä. Ãîð÷àêîâó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì,
«ïîñëåäîâàâøåå â 1835 ãîäó Âûñî÷àéøåå ïîâåëåíèå îá îòâîäå ïîñåëåííûì
â Ñèáèðè ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì ïàõàòíîé çåìëè áëèç ìåñò èõ
æèòåëüñòâà» ñëåäîâàëî ðàñïðîñòðàíèòü è íà «ïîñåëåííûõ ïîëüñêèõ
ìÿòåæíèêîâ» (Äåëî ïî ïðåäïèñàíèþ Òîáîëüñêîãî îáùåãî ãóáåðíñêîãî
óïðàâëåíèÿ îá îòâîäå çåìåëü ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì è ïîëüñêèì
ìÿòåæíèêàì. Ñïèñîê ïîëüñêèõ ìÿòåæíèêîâ, ïîñåëåííûõ â Òîáîëüñêîé
ãóáåðíèè â 1832 ã., ë. 1).
Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ áûëà âîçëîæåíà Ãîð÷àêîâûì íà Òîáîëüñêóþ Êàçåííóþ Ïàëàòó. Ïîñëåäíÿÿ îáðàòèëàñü ñ çàïðîñîì
â Òîáîëüñêóþ ýêñïåäèöèþ î ññûëüíûõ ñ ïðîñüáîé ïðåäñòàâèòü äàííûå
î ïîñåëåííûõ â ãóáåðíèè ïîëÿêàõ. Â èþíå 1838 ã. â Õîçÿéñòâåííîå
îòäåëåíèå Òîáîëüñêîé Êàçåííîé Ïàëàòû ïîñòóïèë «èìåííîé ñïèñîê î âñåõ
ïîëüñêèõ ìÿòåæíèêàõ, ïîñåëåííûõ â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè ñ 1832 ãîäà»
(òàì æå, ëë. 55 îá.).
Äëÿ ÷åãî âëàñòÿì íåîáõîäèìî áûëî ðåàëèçîâàòü ýòîò ïðîåêò? Îòâåò íà
ýòî ìîæíî íàéòè âî âíóòðåííèõ äîêóìåíòàõ, êîòîðûå äóáëèðîâàëè
ïåòåðáóðãñêèå öèðêóëÿðû. Òàê, â çàïèñêå Õîçÿéñòâåííîãî îòäåëåíèÿ
Òîáîëüñêîé Êàçåííîé Ïàëàòû áûëî óêàçàíî, ÷òî ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî,
«äàáû ïðåäîñòàâèòü èì ÷åðåç îáðàáàòûâàíèå îíîé ñðåäñòâà ê óäîâëåòâîðåíèþ íóæä õîçÿéñòâåííûõ èëè îáëåã÷åíèþ áóäóùåé ñóäüáû äåòåé
èõ ïðèæèòûõ â Ñèáèðè» (òàì æå, ë. 14 îá.).
Íàäåëåíèå çåìëåé äîëæíî áûëî ïðèêðåïèòü ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåñòóïíèêîâ ê Ñèáèðè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòà èäåÿ íàøëà ïîääåðæêó
ó ñàìèõ ïîëüñêèõ ïîñåëåíöåâ. Òàê, â Òîáîëüñêóþ Êàçåííóþ Ïàëàòó
ïîñòóïèë ðàïîðò Êóðãàíñêîãî Çåìñêîãî Ñóäà, â êîòîðîì ñîîáùàëîñü
î ïðîñüáå ïîëÿêîâ-ïîñåëåíöåâ Ñìîëèíñêîé âîëîñòè íàäåëèòü èõ çåìëåé
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â îäíîì ìåñòå (òàì æå, ë. 1818 îá.). Â äàëüíåéøåì ýòà ïðîñüáà áûëà
óäîâëåòâîðåíà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîëÿêàì äîñòàëñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðûé ðàíåå áûë âûäåëåí ñîñëàííûì äåêàáðèñòàì Ðîçåíó, Ëîðåðó,
Áðèããåíó è Íàçèìîâó, êîòîðûå ê òîìó ìîìåíòó âûáûëè èç Êóðãàíñêîãî
îêðóãà (Òàì æå). Òàê íåçàìûñëîâàòî âîçíèêàëà â ñèáèðñêèõ ðåãèîíàõ
ïðååìñòâåííîñòü ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëèòè÷åñêèõ ññûëüíûõ
ðàçíûõ âðåìåí.
×òî êàñàåòñÿ ïîòîìñòâà ñîñëàííûõ â Ñèáèðü, òî äåòåé ññûëüíîïîñåëåíöåâ, ðîæäåííûõ äî îñóæäåíèÿ ðîäèòåëÿ, ñëåäîâàëî îñòàâëÿòü
â ïðåæíåì ãðàæäàíñêîì ñîñòîÿíèè (ñò. 767) (Óñòàâ î ññûëüíûõ). Òåõ æå
äåòåé, êîòîðûå áûëè ïðèæèòû íà ïîñåëåíèè ìåñòíûå âëàñòè äîëæíû áûëè
çàïèñûâàòü â ðåâèçèþ (ñò. 767), à äåòåé êàòîðæíûõ  â êðåñòüÿíå
â áëèæàéøèõ îò ìåñò êàòîðæíûõ ðàáîò âîëîñòÿõ (ñò. 768) (òàì æå).
Â 1840-õ  1850-õ ãã. âëàñòè ïðîäîëæàþò íàïðàâëÿòü â Çàïàäíóþ
Ñèáèðü ïîëüñêèõ ññûëüíûõ. Êàê ïðàâèëî, ýòî áûëè ÷ëåíû òàéíûõ îáùåñòâ
èëè ìîëîäûå ëþäè, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â àíòèïðàâèòåëüñòâåííûõ
âûñòóïëåíèÿõ. Íàïðèìåð, â 1857 ã. â Òîáîëüñêóþ ãóáåðíèþ îêàçàëèñü
ñîñëàííûìè çà îðãàíèçàöèþ êðåñòüÿíñêîãî áóíòà â Êèåâñêîé ãóáåðíèè
áûâøèå äâîðÿíå ñòóäåíò Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñâ. Âëàäèìèðà Èîñèô
Ðîçåíòàëü è Àíòîíèé Ñêîâðîíñêèé (Îòíîøåíèå íà÷àëüíèêà Êàçàíñêîé
ãóáåðíèè ñ ïðåïðîâîæäåíèåì ïîëèòïðåñòóïíèêîâ Èîñèôà Ðîçåíòàëü
è Àíòîíà Ñêîâðîíñêîãî, ëë. 13). Ïåðâîíà÷àëüíûé ïðèãîâîð ê 6,5 ãîäàì
êàòîðæíûõ ðàáîò â êðåïîñòÿõ áûë çàìåíåí èì íà ïîñåëåíèå â îòäàëåííûõ
ìåñòíîñòÿõ ñèáèðñêèõ ãóáåðíèé. È ýòî áûë íå åäèíè÷íûé ñëó÷àé.
Óæå ê êîíöó 1830-õ ãã. ïîëÿêè áûëè ðàññåÿíû ïî âñåé Ñèáèðè. Ñðåäè
íèõ îêàçàëèñü íå òîëüêî ññûëüíûå, íî è òå, êòî ïåðåáðàëñÿ çà Óðàë ïî
äîëãó ñëóæáû. Ýòî áûëè ïîêà åùå íåìíîãî÷èñëåííûå âîåííûå. Íåìàëî
ññûëüíûõ íàõîäèëîñü â Òîáîëüñêå. Çäåñü æå ïðèñóòñòâîâàëè è ÷èíîâíèêèïîëÿêè. Ññûëüíûé Þ. Ðó÷èíüñêèé â ñâîèõ ìåìóàðàõ, íàïðèìåð, óïîìèíàåò
÷èíîâíèêîâ îñîáûõ ïîðó÷åíèé ïðè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðå Çàïàäíîé Ñèáèðè
êíÿçå Ãîð÷àêîâå Êóçüìèíñêîãî è íåáåçûçâåñòíîãî À.Ô. ÊîçåëëîÏîêëåâñêîãî (Ïîêëåâñêîãî-Êîçåëë) (â òåêñòå îí óïîìèíàåò åãî êàê
Êîæåëëî-Ïàõëåâñêîãî) (Ðó÷èíüñêèé 2009, 330). Ïîñëåäíèé ñ 1834 ã.
çàíèìàë ðàçëè÷íûå äîëæíîñòè â Òîìñêîì ãóáåðíñêîì ïðàâëåíèè, à ñ 1836 ã.
ñîñòîÿë â øòàòå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà Çàïàäíîé Ñèáèðè. Ïîëÿêàìè áûëè
îôèöåðû ñèáèðñêîãî ýòàïà, ëàâî÷íèêè, ðåìåñëåííèêè. Ñîñëàííûå
â Âîñòî÷íóþ Ñèáèðü îêàçàëèñü â Íåð÷èíñêèõ çàâîäàõ è ñëóæèëè
ñîëäàòàìè â ìåñòíîì áàòàëüîíå è èíâàëèäíîé ðîòå, íåêîòîðûå áûëè
îïðåäåëåíû â êàòîðæíûå ðàáîòû. «Ðàçíîðîäíàÿ ñðåäà ïîëüñêèõ ññûëüíûõ
îïðåäåëèëà èõ äàëüíåéøóþ ñóäüáó. Òàê, íåêîòîðûå ïåðåæåíèëèñü íà
ìåñòíûõ äåâóøêàõ è íàâñåãäà ñòàëè ñèáèðÿêàìè; äðóãèõ íóæäà çàñòàâèëà
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ïîéòè â áàòðàêè ê êðåñòüÿíàì; íåìíîãî÷èñëåííûì ðåìåñëåííèêàì áûëî
ëåã÷å, ò.ê. èõ ïðîäóêöèÿ íàõîäèëà ñáûò íà ìåñòíîì ðûíêå» (òàì æå, 385).
Ýòî çàìå÷àíèå ñîâðåìåííèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òðàíñôîðìàöèè íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, ò.ê. íåêîòîðûå ññûëüíûå ïðåäïî÷ëè âëèòüñÿ
â ñèáèðñêèé ñîöèóì, ïðèíÿâ íîðìû è çàêîíû åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Íî â òî
æå âðåìÿ îñòàâàëàñü ÷àñòü ïîëüñêèõ ññûëüíûõ, êîòîðûå íå îñòàâëÿëè
íàäåæäû âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó, à ïîòîìó ñòðåìèëèñü ñîõðàíèòü îòäåëüíûå
ýëåìåíòû íàöèîíàëüíîé è ðåëèãèîçíîé ïîëüñêîé æèçíè.
Äåëîïðîèçâîäñòâåííàÿ äîêóìåíòàöèÿ, îòëîæèâøàÿñÿ â àðõèâíûõ
ôîíäàõ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà (ÑàíêòÏåòåðáóðã), ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü äèíàìèêó ÷èñëåííîñòè ïîëüñêîãî
íàñåëåíèÿ â 5060-å ãã. XIX â. ïî îáùåìó êîëè÷åñòâó êàòîëèêîâ â êðàå
(Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ðèìñêî-êàòîëèêîâ, ëàìàèñòîâ è èäîëîïîêëîííèêîâ
è èõ äóõîâåíñòâà â Ñèáèðè, à òàê æå öåðêâåé è ìîëåëåí èõ æå, ë. 1). Òàê, ïî
äàííûì Âòîðîãî Ñèáèðñêîãî êîìèòåòà, íà 1852 ã. â ãîðîäàõ Çàïàäíîé
è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè (áåç Òîáîëüñêà) ïðîæèâàëî îê. 6250 êàòîëèêîâ,
êîòîðûå èìåëè 2 ïðèõîäñêèå öåðêâè â Èðêóòñêå è Òîìñêå. Ïðè ýòîì ñàìàÿ
êðóïíàÿ êàòîëè÷åñêàÿ îáùèíà áûëà ïðèïèñàíà ê òîìñêîìó ïðèõîäó (2,4 òûñ.
÷åë.) (Òàì æå). Ðàçóìååòñÿ, ýòî ïðèáëèçèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àâøèå
â ñåáÿ êàê ññûëüíûõ, òàê è ñâîáîäíîå íàñåëåíèå.
Ãîâîðÿ î ñòîëü çíà÷èòåëüíîì ÷èñëå ïîëÿêîâ â Ñèáèðè, ìû ñòàëêèâàåìñÿ
ñ âîïðîñîì îá èõ õîçÿéñòâåííîé æèçíè è äåÿòåëüíîñòè. Ê ñîæàëåíèþ,
èñòî÷íèêîâ ïî ýòîìó âîïðîñó î÷åíü ìàëî. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâîâàâøèì çàêîíîäàòåëüñòâîì «îñóæäåííûå ê ññûëêå
â êàòîðæíóþ ðàáîòó èëè íà ïîñåëåíèå, êàê ëèøåííûå âñåõ ïðàâ ñîñòîÿíèÿ,
íå ìîãëè ïðèîáðåòàòü íèêàêîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü»
(Óñòàâ î ññûëüíûõ). Ïðàâäà, ýòî íå îãðàíè÷èâàëî èõ â ïðàâå âëàäåíèÿ
èìóùåñòâîì. Íî â ýòîì ñëó÷àå àêòû íà ïîêóïêó çåìëè è äîìîâ
ñîâåðøàëèñü íà èìÿ Ýêñïåäèöèè î ññûëüíûõ (ñò. 774775). Âêëþ÷åííîñòü
ïîëüñêèõ ññûëüíûõ â ýêîíîìè÷åñêóþ æèçíü Ñèáèðè îáúÿñíÿåòñÿ è òåì, ÷òî
íåäâèæèìîñòü ìîãëà îôîðìëÿòüñÿ íà æåí, êîòîðûå ñîõðàíÿëè ñâîå
ñâîáîäíîå ñîñòîÿíèå â ñëó÷àå ñëåäîâàíèÿ íà ìóæüÿìè â ññûëêó. Â èíûõ
ñëó÷àÿõ ïðåäïðèÿòèÿ ìîãëè áûòü îôîðìëåíû íà ñèáèðñêèõ ïðîìûøëåííèêîâ, êîòîðûå âûñòóïàëè â êà÷åñòâå ñâîåîáðàçíîé øèðìû. Êàê áû òî
íè áûëî, íåìíîãî÷èñëåííûå èñòî÷íèêè ïîçâîëÿþò íàì îñóùåñòâèòü
ðåêîíñòðóêöèþ ýòîãî ÿâëåíèÿ.
Î æèçíè áûâøèõ êîíôåäåðàòîâ è ññûëüíûõ âòîðîé ÷åòâåðòè XIX â.
â ñèáèðñêîé ññûëêå ñîõðàíèëèñü ëèøü êîñâåííûå ñâèäåòåëüñòâà. Òàê,
Ñ.Â. Ìàêñèìîâ ïèñàë â ñâîåé ðàáîòå î òîì, ÷òî ïîòîìêè áàðñêèõ êîíôåäåðàòîâ áûëè ðàññåÿíû ïî âñåé Ñèáèðè. Â Çàïàäíîé Ñèáèðè îêîëî
Ñåìèïàëàòèíñêà íàõîäèëèñü äâå äåðåâíè, îáðàçîâàííûå ïîñëåäíèìè
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(Ìàêñèìîâ 1900, 337). Âîëîñòíîé ãîëîâà Ïàíîâñêèé â Òàðñêîì óåçäå
Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè èìåë äåäîì êîíôåäåðàòà, â ñàìîé Òàðå ó òîðãóþùèõ
ìåùàí áðàòüåâ Ãðàáèàíñêèõ áûë ïîëÿêîì îòåö; â êàçàêàõ Çàïàäíîé Ñèáèðè:
Êîñòûëåöêèå, ßíîâñêèå, Õëûíîâñêèå è äð. (òàì æå).
Îêàçàâøèñü â Ñèáèðè, ññûëüíûå ñòàðàëèñü óñòðîèòü ñâîé áûò, íàéòè
èñòî÷íèêè äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ. Ýòî èì âïîëíå óäàëîñü. Âûñîêèé îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü ïîëüñêèõ ïîñåëåíöåâ ïîçâîëèë èì âêëþ÷èòüñÿ â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà â ïðîèçâîäñòâåííóþ è òîðãîâóþ
äåÿòåëüíîñòü. Êîðïîðàòèâíîñòü ñïîñîáñòâîâàëà óñòðîéñòâó èõ â êà÷åñòâå
ïèñöîâ â çàâîäñêèõ êîíòîðàõ è âîëîñòíûõ ïðàâëåíèÿõ. Íåêîòîðûì â 1840-å
ãã. óäàëîñü ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå ïîñòóïèòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó.
Ïðàâäà, â ýòîì ñëó÷àå ïîëÿêè çàíèìàëè íèçøèå êàíöåëÿðñêèå äîëæíîñòè.
Òàê, íàïðèìåð, ññûëüíûé 1832 ã. Ïàâåë Öåïëèíñêèé èñïîëíÿë â 1844 ã.
äîëæíîñòü êàíöåëÿðèñòà, î ÷åì ñîîáùàëîñü â áóìàãàõ Îìñêîãî
ïîëèöìåéñòåðà (Êíèãà äëÿ çàïèñè ïðèõîäà è ðàñõîäà ñóììû, ñëåäóþùåé
ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì, ë. 3). Äðóã Àäàìà Ìèöêåâè÷à Àäîëüô
ßíóøêåè÷ â òî æå âðåìÿ ÷èñëèëñÿ êàíöåëÿðèñòîì Êàíöåëÿðèè
ïîãðàíè÷íîãî íà÷àëüíèêà â ã. Îìñêå (òàì æå, ë. 17). Ïðàâ áûë Ñ.Â.
Ìàêñèìîâ, êîòîðûé ïèñàë â êîíöå XIX â., ÷òî «òàì, ãäå óäàâàëîñü
óêðåïèòüñÿ îäíîìó, íàõîäèëàñü âîçìîæíîñòü ê îáåñïå÷åíèþ äðóãîãî
ïîëÿêà» (Ìàêñèìîâ 1900, 347).
Âûøå ìû óæå ïèñàëè î çåìëåóñòðîèòåëüíîé êàìïàíèè êîíöà 1830-õ ãã.,
êîòîðàÿ îõâàòèëà ñèáèðñêèå ãóáåðíèè. Ïðàâäà, ðàçìàõ åå áûë íåçíà÷èòåëüíûì. Â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè, íàïðèìåð, ïî èìåííîìó ñïèñêó
ìåñòíîé Ýêñïåäèöèè î ññûëüíûõ çåìåëüíûé íàäåë ïîëàãàëñÿ 41 ïîëÿêóìÿòåæíèêó (Äåëî ïî ïðåäïèñàíèþ Òîáîëüñêîãî îáùåãî ãóáåðíñêîãî
óïðàâëåíèÿ îá îòâîäå çåìåëü ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì è ïîëüñêèì
ìÿòåæíèêàì. Ñïèñîê ïîëüñêèõ ìÿòåæíèêîâ, ïîñåëåííûõ â Òîáîëüñêîé
ãóáåðíèè â 1832 ã., ë. 5). Àíàëèç ñïèñêà ïðèâîäèò ê âûâîäó, ÷òî èç îáùåãî
êîëè÷åñòâà òîëüêî 17 ÷åëîâåê â òå÷åíèå 18321838 ãã. íå ìåíÿëè ìåñòà
æèòåëüñòâà ñ ìîìåíòà ïðèáûòèÿ â Òîáîëüñêóþ ãóáåðíèþ (òàì æå, ëë. 610).
Ïîñòîÿííàÿ ñìåíà ìåñòà æèòåëüñòâà ïðèâîäèëà ê îáíèùàíèþ ññûëüíûõ.
Ïîëó÷åííûå îò Êàçíû çåìåëüíûå íàäåëû ñòàíîâèëèñü äëÿ íèõ ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà, ò.ê. çåìëåóñòðîéñòâî âåëîñü âáëèçè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ê êîòîðûì îíè áûëè ïðèïèñàíû. Òàê, íàïðèìåð,
ïîëÿêè âïîëíå ìîãëè ñäàâàòü â àðåíäó ýòè çåìëè ñòàðîæèëàì ïîä âûïàñ
èëè ñåíîêîñ.
Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ â ñðåäå ñèáèðñêèõ ïðîìûøëåííèêîâ ïîëüçîâàëèñü ïîëÿêè-òåõíèêè, ñïîñîáñòâîâàâøèå âíåäðåíèþ ðàçëè÷íûõ
òåõíè÷åñêèõ íîâøåñòâ. Íåâîëüíî îíè îêàçàëèñü âêëþ÷åííûìè â ïðîöåññ
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé îáðàáàòûâàþùåé
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ïðîìûøëåííîñòè. Òàê, ïîëÿêè îáðàòèëè âíèìàíèå íà ïðîäóêöèþ êåäðîâîãî ïðîìûñëà, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííóþ â Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè.
Áîëåå óñïåøíî äåëî ïî ïðîèçâîäñòâó êåäðîâîãî ìàñëà ïîøëî ó ïîëÿêà
Ìèõàëà Ìîðà÷åâñêîãî. Ñàì îí äî ññûëêè â Ñèáèðü â 1831 ã. áûë ïîðó÷èêîì
Àðåíñáóðãñêîãî áàòàëüîíà âíóòðåííåé îõðàíû. Îêàçàâøèñü â Èøèìå, îí
âñêîðå æåíèëñÿ íà áîãàòîé âäîâå (Ôèëü). Ïîëó÷åííûé â ïðèäàíîå êàïèòàë,
âåðîÿòíî, è áûë íàïðàâëåí íà óñòðîéñòâî ìàñëîáîéíè. Ïðîäóêöèÿ åãî
ìàñëîáîéíè ïîïàëà â Ìîñêâó è âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ ìåñòíûõ
òîðãîâöåâ (Ìàêñèìîâ 1900, 347). Â 1859 ã. Ìîðà÷åâñêèé ñ ñåìüåé ïîêèíóë
Ñèáèðü, åãî ïðåäïðèÿòèå ïðåêðàòèëî äåÿòåëüíîñòü.
Ïðîèçâîäñòâî êåäðîâîãî ìàñëà è åãî ïðîäàæà â Åâðîïåéñêóþ Ðîññèþ
äàëî ïîëÿêàì Çàïàäíîé Ñèáèðè õîðîøèé äîõîä. Î ðàçìàõå ïðîìûñëà
ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî íà ìàñëîáîéíå ïîëÿêà Ñàâè÷åñâñêîãî
â äåðåâíå Øåìáåëèê Èðêóòñêîé ãóáåðíèè áûëî ïðîèçâåäåíî ìàñëà â 1859 ã.
íà 12 òûñ. ðóá. (òàì æå, 348).
Ñïðîñ íà ïîäîáíûé òîâàð â Ðîññèè áûë ãðîìàäíûé, ò.ê. ýòî ìàñëî
äîáàâëÿëîñü â îëèâêîâîå (äåðåâÿííîå), êîòîðîå èñïîëüçîâàëîñü â ëàìïàäàõ
â öåðêâÿõ è äîìàõ ïðàâîñëàâíîãî íàñåëåíèÿ. Äî ýòîãî ìîìåíòà îëèâêîâîå
ìàñëî ðàçáàâëÿëè ñóððîãàòíûì (â îñíîâíîì ñóðåïíûì), íî ñèáèðñêîå
êåäðîâîå ìàñëî îêàçàëîñü áîëåå ïîõîäÿùèì ïî ñâîèì êà÷åñòâàì.
Ïîëÿêè îñíîâàëè â Ñèáèðè ñûðîâàðíè, ìûëîâàðíè, çàíèìàëèñü
ïðîèçâîäñòâîì ñâå÷åé è ñèãàð èç ìîíãîëüñêîãî è íåð÷èíñêîãî òàáàêà. Ñâîé
âêëàä îíè âíåñëè â ðàçâèòèå ï÷åëîâîäñòâà è êîíåâîäñòâà. Çàíÿòèå
çåìëåäåëü÷åñêèìè è ðåìåñëåííûìè ïðîìûñëàìè ïîçâîëèëî èì îáåñïå÷èòü
áåçáåäíîå ñóùåñòâîâàíèå ñâîèì ñåìüÿì. Ïðàâäà, ïðåäïðèÿòèÿ ýòè ðåäêî
ïåðåæèâàëè ñâîèõ îñíîâàòåëåé. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ ïîçèöèåé, çàíÿòîé
ïîëÿêàìè. Äëÿ áîëüøèíñòâà èç íèõ ïðîèçâîäñòâî òîãî èëè èíîãî òîâàðà
íå÷àñòî íîñèëî ðûíî÷íûé õàðàêòåð, à äîëæíî áûëî îáåñïå÷èòü ïðèâû÷íûé
îáðàç æèçíè. Ïîýòîìó ïðîäóêöèÿ ðàñõîäèëàñü ïðåèìóùåñòâåííî â êðóãó
âûõîäöåâ èç çàïàäíûõ ãóáåðíèé.
Îñíîâíàÿ ìàññà ïîëüñêèõ ññûëüíûõ íà÷àëà 1830-õ ãã., îñîáåííî
ñòàðèêè, çàïèñàííûå ïî âîçðàñòó íà îñíîâàíèè «Óñòàâó î ññûëüíûõ»
â íåñïîñîáíûå, èñïûòûâàëè ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè è æèëè çà ñ÷åò ïîìîùè
áëèçêèõ. Íàïðèìåð, óïîìèíàâøèéñÿ âûøå äåêàáðèñò Ëîðåð, îòáûâàâøèé
âî âòîðîé ïîëîâèíå 1830-õ ãã. ññûëêó â ã. Êóðãàíå, â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ
ïèñàë î ññûëüíîì êíÿçå Êèðèàíå Âîðîíåöêîì, ïðîæèâàâøåì òàì æå,
êîòîðîãî îí èìåíîâàë «áåäíÿêîì, äîñòîéíûì æàëîñòè» (Ëîðåð 1984, 172).
Äëÿ äðóãèõ æå èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ ñòàíîâèëàñü ôèíàíñîâàÿ
ïîìîùü ðîäíûõ, îñòàâøèõñÿ íà Ðîäèíå. Òàê, â àðõèâíûõ ôîíäàõ ñîõðàíèëèñü ðàñïèñêè ïîëüñêèõ ññûëüíûõ, êîòîðûì ÷åðåç ïîëèöèþ ïåðåäà-
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âàëèñü ïðèñûëàåìûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è ïîñûëêè (Êíèãà äëÿ çàïèñè
ïðèõîäà è ðàñõîäà ñóììû, ñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì).
Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè óñòðîèòüñÿ â Ñèáèðè, îíè íåçàìåäëèòåëüíî
ïîëüçîâàëèñü ïðàâîì âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó.
Ïîòîìêè æå áàðñêèõ êîíôåäåðàòîâ è êîñòþøêîâöåâ îêàçàëèñü áîëåå
óñïåøíûìè. Îíè áûëè âïîëíå çàæèòî÷íûìè è óâàæàåìûìè. Íåêîòîðûå èç
íèõ, êàê ìû âèäèì, ñëóæèëè âûáîðíûìè, äðóãèå ñìîãëè ïîïàñòü â ðàçðÿä
÷èíîâíèêîâ. Ñòîëü êîìôîðòíîå ñóùåñòâîâàíèå ññûëüíûõ è èõ ïîòîìêîâ íå
ñïîñîáñòâîâàëî ðàñïðîñòðàíåíèþ â èõ ñðåäå òîòàëüíîãî óñòðåìëåíèÿ íà
Ðîäèíó. Ïîýòîìó, êàê ñ÷èòàåò Ñ.Â. Ìàêñèìîâ, «óêàç Ïàâëà íà çíà÷èòåëüíîå
÷èñëî ññûëüíûõ íå ïðîèçâåë íèêàêèõ âïå÷àòëåíèé» (Ìàêñèìîâ 1900, 339).
Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ïîâòîðèëàñü â ñåðåäèíå 1810-õ ãã., êîãäà â Ñèáèðü
ïðèøëî èçâåñòèå î ðàçðåøåíèè ïîëÿêàì-âîåííîïëåííûì, ñëóæèâøèì
â àðìèè Íàïîëåîíà, âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó: «èç 900 ÷åëîâåê, ñëóæèâøèõ
â êàâàëåðèè è ïîñòóïèâøèõ â ñèáèðñêèå êàçàêè [...] îñòàëèñü äîáðîâîëüíî
íàâñåãäà â êàçàêàõ 160 ÷åëîâåê» (òàì æå).
Îñòàâøèåñÿ â Ñèáèðè ïîëÿêè, îêàçàëèñü ñâÿçàííûìè ñ íîâûì ìåñòîì
æèòåëüñòâà è ñåìåéíûìè óçàìè, ò.ê. ìíîãèå èç íèõ æåíèëèñü íà
ñèáèðÿ÷êàõ. Èõ ïîòîìêè óæå â ïåðâîì ïîêîëåíèè ïëîõî âëàäåëè ïîëüñêèì
ÿçûêîì, íåêîòîðûå æå è âîâñå íå óìåëè ãîâîðèòü ïî-ïîëüñêè, ñ÷èòàÿ ñåáÿ
êîðåííûìè ñèáèðÿêàìè. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêøàÿ â êîíöå XVIII  íà÷àëå
XIX ââ. ïîëîíèÿ îêàçàëàñü â Çàïàäíîé Ñèáèðè àññèìèëèðîâàííîé.
Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû XIX â. â Çàïàäíîé Ñèáèðè
øåë ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëüñêîé îáùèíû. Ãëàâíûì èñòî÷íèêîì åå
ïîïîëíåíèÿ ÿâëÿëàñü ññûëêà ó÷àñòíèêîâ àíòèïðàâèòåëüñòâåííûõ âûñòóïëåíèé è âîåííîïëåííûå. Ïî ñâîåìó ñîöèàëüíîìó ñîñòàâó ñèáèðñêèå
ïîëÿêè äî ññûëêè áûëè ïðåèìóùåñòâåííî äâîðÿíàìè, íî ëèøåííûå
ëè÷íûõ è ïîòîìñòâåííûõ ïðàâ è ïðèâèëåãèé îíè îêàçàëèñü â ðåçóëüòàòå
ïðè÷èñëåííûìè ê êàòåãîðèè ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí. Ýòîò ñòàòóñ çà
ññûëüíûìè â íèêîëàåâñêîå âðåìÿ âëàñòè ñòðåìèëèñü çàêðåïèòü íàäåëåíèåì
èõ çåìåëüíûìè íàäåëàìè, íî çåìëåäåëèå íå ñòàëî îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñåëåíöåâ. Èñïîëüçóÿ ñâîè ëè÷íûå êà÷åñòâà è îòíîñèòåëüíî ëîÿëüíîå îòíîøåíèå ñèáèðñêîé àäìèíèñòðàöèè, ìíîãèå
â äàëüíåéøåì ïîëó÷èëè ïðàâî ïîñòóïèòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó,
äðóãèå æèëè çà ñ÷åò òåõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ïîëó÷àëè îò
ðîäñòâåííèêîâ èëè ãîñóäàðñòâà.
Àìíèñòèÿ ïåðâûõ ëåò ïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäðà II ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî
ññûëüíûå áûëè âîññòàíîâëåíû â ñâîèõ ïðåæíèõ ïðàâàõ è ïîëó÷èëè
âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó. Ýòî ïðèâåëî ê çíà÷èòåëüíîìó îòòîêó
ïîëÿêîâ èç Çàïàäíîé Ñèáèðè, íî óæå äåñÿòèëåòèå ñïóñòÿ ñèáèðñêàÿ ïîëîíèÿ
ðåçêî âîçðàñòåò çà ñ÷åò íîâûõ ññûëüíûõ ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèÿ 1863 ã.

40

Âëàäèìèð Øàéäóðîâ

Áèáëèîãðàôèÿ
Äåëî ïî ïðåäïèñàíèþ Òîáîëüñêîãî îáùåãî ãóáåðíñêîãî óïðàâëåíèÿ îá îòâîäå çåìåëü
ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì è ïîëüñêèì ìÿòåæíèêàì. Ñïèñîê ïîëüñêèõ ìÿòåæíèêîâ,
ïîñåëåííûõ â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè â 1832 ã. Â: Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
Òþìåíñêîé îáëàñòè Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Òîáîëüñêà (äàëåå ÃÓÒÎ ÃÀÒ). Ô. 154. Îï.
20. Ä. 65.
Äåëî ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãåíåðàë-ïðîêóðîðà êíÿçÿ Àëåêñåÿ Áîðèñîâè÷à Êóðàêèíà îá
îñâîáîæäåíèè íàõîäÿùåãîñÿ â Òàðå ññûëüíîãî èç ïîëÿêîâ Èîñèôà Òåðàåâè÷à. Â: ÃÓÒÎ
ÃÀÒ. Ô. 329. Îï. 13. Ä. 14.
Êíèãà äëÿ çàïèñè ïðèõîäà è ðàñõîäà ñóììû, ñëåäóþùåé ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïíèêàì.
Â: ÃÓÒÎ ÃÀÒ. Ô. 152. Îï. 1 ÎÖ. Ä. 25.
Êîíîíîâà Ë. Ï. Ó÷àñòíèêè ïîëüñêîãî âîññòàíèÿ 18631864 ãã. â àðõàíãåëüñêîé ññûëêå.
Â: http://do.gendocs.ru/docs/index-316193.html (Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ. Ðåæèì äîñòóïà
22.03.2013 ã.).
Ëîðåð Í. È. (1984). Çàïèñêè äåêàáðèñòà. Èðêóòñê.
 (1988). Çàïèñêè ìîåãî âðåìåíè. Âîñïîìèíàíèå î ïðîøëîì. Â: Ìåìóàðû äåêàáðèñòîâ.
Ìîñêâà.
Ìàêñèìîâ Ñ. Â. (1900). Ñèáèðü è êàòîðãà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Î áóíòå, ïðîèçîøåäøåì â òðåõ óåçäàõ Âèëåíñêîé ãóáåðíèè è î ñóæäåíèè âñåõ äâîðÿí èëè
øëÿõòó, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñåì áóíòå, âîåííûì ñóäîì ïî Ïîëåâîìó Óãîëîâíîìó
Óëîæåíèþ. Â: Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (äàëåå ÏÑÇ ÐÈ). Èçä. II, 6/4444.
Îá îñâîáîæäåíèè ïîäïàâøèõ ïîä íàêàçàíèå, çàòî÷åíèå è ññûëêó, ïî ñëó÷àþ áûâøèõ
â Ïîëüøå çàìåøàòåëüñòâ. Â: ÏÑÇ ÐÈ. 24/17585.
Îòíîøåíèå íà÷àëüíèêà Êàçàíñêîé ãóáåðíèè ñ ïðåïðîâîæäåíèåì ïîëèòïðåñòóïíèêîâ
Èîñèôà Ðîçåíòàëü è Àíòîíà Ñêîâðîíñêîãî. Â: ÃÓÒÎ ÃÀÒ. Ô. 152. Îï. 35. Ä. 58.
Äîãîâîð î ïåðåìèðèè íà 13 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ìåæäó Ãîñóäàðñòâàìè Ðîññèéñêèì è Ïîëüñêèì.
Â: ÏÑÇ ÐÈ. 1/398.
Ðó÷èíüñêèé Þ. (2009). Êîíàðùèê: Âîñïîìèíàíèÿ èç Ñèáèðè. Â: Ìåìóàðû, î÷åðêè,
äíåâíèêîâûå çàïèñè ïîëüñêèõ ññûëüíûõ â Âîñòî÷íóþ Ñèáèðü ïåðâîé ïîëîâèíû
XIX ñòîëåòèÿ. Èðêóòñê. 325476.
Ñàìîâè÷ À. Ë. (2011). Ïðîáëåìà ïîëüñêèõ âîåííîïëåííûõ è ïóòè åå ðåøåíèÿ â 1831 ã.
Â: Èñòîðè÷åñêèå, ôèëîñîôñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå íàóêè, êóëüòóðîëîãèÿ
è èñêóññòâîâåäåíèå. Âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè, 2/3, 161164.
Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ðèìñêî-êàòîëèêîâ, ëàìàèñòîâ è èäîëîïîêëîííèêîâ è èõ
äóõîâåíñòâà â Ñèáèðè, à òàê æå öåðêâåé è ìîëåëåí èõ æå. Â: Ðîññèéñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ. Ô. 1265. Îï. 1. Ä. 44.
Ñîëîâüåâà Å.È. (1981). Ïðîìûñëû ñèáèðñêîãî êðåñòüÿíñòâà â ïîðåôîðìåííûé ïåðèîä.
Íîâîñèáèðñê.
Óñòàâ î ññûëüíûõ (1857), Ñâîä çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ò. XIV. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ôåëüäìàí Ä. Ç. (2005). Ê èñòîðèè ïîÿâëåíèÿ êðåùåíûõ åâðååâ â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå
XVII â. Â: Äðåâíÿÿ Ðóñü. Âîïðîñû ìåäèåâèñòèêè. 4 (22).
Ôèëü Ñ. Ã. Ïîëÿêè â èøèìñêîé ññûëêå: ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX â. Â: http://a-pesni.org/polsk/aichim19.htm (ðåæèì äîñòóïà 20.03.2013 ã.).
Øîñòàêîâè÷ Á. Ñ. (2009). Êîíàðùèê Þñòûñüÿí Ðó÷èíüñêèé è åãî âîñïîìèíàíèÿ
î ñèáèðñêîé ññûëêå. Â: Âîñïîìèíàíèÿ èç Ñèáèðè: Ìåìóàðû, î÷åðêè, äíåâíèêîâûå
çàïèñè ïîëüñêèõ ññûëüíûõ â Âîñòî÷íóþ Ñèáèðü ïåðâîé ïîëîâèíû XIX ñòîëåòèÿ.
Èðêóòñê, 301324.

Rosyjskie organizacje
spo³eczne
w Królestwie Polskim (18611914)
PRZEGL¥D
WSCHODNIOEUROPEJSKI
V/2 2014: 4155
41

WOJCIECH JAWORSKI
Sosnowiec

ROSYJSKIE ORGANIZACJE SPO£ECZNE
W KRÓLESTWIE POLSKIM (18611914)
Russian social organizations in the Kingdom
of Poland (18611914)
KEYWORDS: Russianes, social organizations, Polish Kingdom, 19 century
ABSTRACT: In the Polish Kingdom in the years 18611914 were created at least 84 Russian
social organizations and 10 their branches. For 1906, they assumed, respectively, 27 and 5. In
the governorate cities established 61 associations (including Warsaw  29), district towns
 28, another city  1 and rail border settlements  4. Government action against the social
organization marked by legalizm, with no concessions to the Russians. The founders and
members of the associationis were mostly government officials, army and police officers.
Among the charitable organizations were the most (22 and 6 branches), social (19) and the
cultural and library (17). The activities of the associations were mainly members of the
support material and fill their free time.

Kryterium wyodrêbnienia rosyjskich organizacji spo³ecznych w Królestwie Polskim jest ich formalny charakter etniczno-narodowy lub rzeczywiste zrzeszanie
Rosjan. Pominiêto stowarzyszenia, których nazwa odnosi³a siê tylko do zasiêgu
terytorialnego.
Klêska powstania listopadowego zapocz¹tkowa³a stopniow¹ utratê autonomii Królestwa Kongresowego. W 1832 r. zlikwidowano parlament i armiê. Utratê odrêbnoci przyspieszy³ upadek powstania styczniowego. W 1867 r. wprowadzono rosyjski jako jêzyk administracyjny. W latach 18661876 zlikwidowano
centralne organy administracyjne, przekazuj¹c ich uprawnienia odpowiednim
ministerstwom i urzêdom w Petersburgu. W 1885 r. zamkniêto Bank Polski.
Spowodowa³o to obejmowanie stanowisk, szczególnie wy¿szych, w szeroko rozumianej administracji pañstwowej przez Rosjan (ród³a archiwalne zgromadzono w czêci ze rodków finansowych Komitetu Badañ Naukowych w ramach
projektu Przemiany legalnego ¿ycia spo³ecznego w Królestwie Polskim w latach 18641914 realizowanego w latach 19992002, grant nr 1 H01G 035 17.
Wobec obowi¹zywania w Królestwie Kongresowym od 1867 r. kalendarza
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juliañskiego zastosowano podwójn¹ datacjê, uwzglêdniaj¹c kalendarz gregoriañski. Wystêpuj¹ce nazwy miejscowoci maj¹ obecne brzmienie, a te, które nie
by³y siedzib¹ w³adz gubernialnych lub powiatowych, zosta³y uzupe³nione o informacjê o po³o¿eniu w ówczesnym powiecie).
Po likwidacji odrêbnej armii w Królestwie Polskim na jego obszarze rozmieszczano garnizony wojsk rosyjskich. Po upadku powstania styczniowego zaczêli licznie przybywaæ Rosjanie  urzêdnicy pañstwowi. Byli oni czêsto samotni, a i posiadaj¹cy rodziny czuli siê wyobcowani w nowych miejscach
osiedlenia. Ich pobyt w wiêkszoci trwa³ stosunkowo krótko. Tworzyli oni organizacje towarzyskie, których celem by³o zapewnienie swoim cz³onkom mo¿liwoci
przyjemnego spêdzania wolnego czasu. Ich dzia³alnoæ koncentrowa³a siê na
utrzymaniu sal klubowych oraz czytelni prasy i ksi¹¿ek. Resursy prenumerowa³y liczne tytu³y prasy oraz gromadzi³y ksi¹¿ki, z których korzystano na miejscu. Za zgod¹ gubernatorów okazjonalnie urz¹dzano w nich wieczory muzyczne,
literackie i teatralne, na które zapraszano zawodowych muzyków, poetów i prozaików.
Minister spraw wewnêtrznych zatwierdzi³ 29 listopada/11 grudnia 1875 r.
statut wzorcowy dla zebrañ towarzyskich w ca³ym Cesarstwie Rosyjskim. Zgodnie z nim organami resurs by³y dziewiêcioosobowe zarz¹dy, trzyosobowe komisje rewizyjne i ogólne zebrania cz³onków, którymi mogli byæ tylko mê¿czyni.
Prawo zatwierdzania statutu organizacji nale¿a³o do ministra. Liberalny statut
wzorcowy organizacji towarzyskich z 1875 r. zosta³ zakwestionowany w koñcu
lat 80. Zastêpca ministra 6/18 czerwca 1890 r. zatwierdzi³ nowy, odrêbny statut
wzorcowy dla zebrañ towarzyskich w Królestwie Polskim. Najwa¿niejszymi
zmianami, jakie wprowadza³, by³y: co najmniej 1/2 sk³adu zarz¹du mieli stanowiæ Rosjanie, w jego sk³ad wchodzi³ bez wyborów naczelnik powiatu; zakazano
dzia³alnoci Cerkwi prawos³awnej w wiêta oraz wprowadzono jako obowi¹zkowy jêzyk rosyjski u¿ywany w klubie i dokumentacji. Prawo rejestracji resurs
zachowa³ minister spraw wewnêtrznych.
W 1861 r. dzia³a³a Resursa Oficerska w Zamociu. W 1868 r. urzêdnicy
pañstwowi i oficerowie wnieli podanie o zgodê na formalne powstanie w miecie Rosyjskiego Zebrania Szlacheckiego. Jego statut zatwierdzi³ 2/14 marca
1869 r. minister spraw wewnêtrznych. Oficjalnie otwarcie klubu nast¹pi³o
31 grudnia 1869/12 stycznia 1870 r. Poniewa¿ zatwierdzony statut by³ zbie¿ny
z wzorcowym z 1875 r., nie dokonano jego zmiany. W latach 80. XIX w., obok
dominuj¹cych liczebnie Rosjan, wród cz³onków resursy znalaz³o siê kilku Polaków. W 1888 r. do organizacji nale¿a³o 56 oficerów i 33 mieszczan, w tym
84 Rosjan i piêciu Polaków, natomiast w 1890 r. odpowiednio 28 i 44.
W dziewiêcioosobowym zarz¹dzie zasiadali tylko Rosjanie, a jego prezesem by³
p³k Mr³ow. Zgodnie z restrykcyjnym statutem wzorcowym 9/21 marca 1891 r.
minister zatwierdzi³ nowy statut organizacji zamojskiej, który nie ogranicza³ jej
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cz³onkostwa do Rosjan. Jednoczenie zmieniono jej nazwê na Zamojskie Zebranie Towarzyskie (AGAD, KGGW, 2565; APLub, KGL, 1885:218, 1888:419,
1890:243/a, 1895:335; APLub, RGL-Adm I, 1868:245, 1879:33). Prawdopodobnie uleg³o ono likwidacji na prze³omie XIX i XX w. z powodu braku cz³onków.
Na pocz¹tku 1865 r. rozpoczê³a dzia³alnoæ Resursa Rosyjska (Rosyjskie
Zebranie Towarzyskie) w Lublinie, któr¹ przerwano w koñcu tego roku.
21 stycznia/2 lutego 1867 r. ponownie j¹ otwarto za zgod¹ ministra spraw wewnêtrznych, a 20 sierpnia/1 wrzenia 1868 r. Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych i Religijnych zatwierdzi³a jej statut. Klub otrzymywa³ pomoc finansow¹ od gubernatora. Nowy, nieznacznie zmieniony, statut zatwierdzi³ namiestnik Królestwa Polskiego 10/22 marca 1870 r. Po wprowadzeniu statutu wzorcowego, 18/30 stycznia 1876 r., ogólne zebranie cz³onków wyrazi³o chêæ dostosowania do niego statutu, na co nie zgodzi³ siê 31 stycznia/12 lutego tego samego
roku genera³-gubernator warszawski. W 1888 r. do organizacji nale¿a³o 174 urzêdników pañstwowych, w tym 167 Rosjan i siedmiu Polaków. Zmiana statutu resursy nast¹pi³a zgodnie z reakcyjnym statutem wzorcowym 12/24 czerwca 1891 r.
Zmieni³a siê wtedy tak¿e nazwa organizacji na Lubelskie Zebranie Towarzyskie.
Formalnie Polacy mogli do niej wstêpowaæ, ale w rzeczywistoci zachowa³a charakter rosyjski (APLub, KGL, 1868:267, 1870:60, 1880:14, 1876:386, 1885:218,
1887:301, 1888:419, 1890:243/a; APLub, RGL-Adm I, 1868:178).
Przyczyn¹ wycofania siê oficerów z resursy lubelskiej by³o zarejestrowanie
24 grudnia 1871 r./5 stycznia 1872 r. przez ministra wojny Klubu Wojskowego
w Lublinie (APLub, RGL-Adm I, 1872:35).
Statut Rosyjskiej Resursy w Che³mie zatwierdzi³a 15/27 grudnia 1867 r.
Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych i Religijnych, a 14/26 listopada roku
nastêpnego zosta³ otwarty klub. Jednak ma³a liczba cz³onków spowodowa³a
chêæ zmiany statutu. W latach 18721873 opracowano przy udziale gubernatora
i genera³-gubernatora warszawskiego projekt statutu, który usun¹³ ograniczenie
cz³onkostwa do Rosjan, nie okrela³ jêzyka klubowego, ale wskazywa³, ¿e tylko
2/3 sk³adu zarz¹du mieli stanowiæ Rosjanie. Nowy statut zmieniaj¹cy charakter
narodowy oraz nazwê organizacji na Che³mskie Zebranie Towarzyskie zatwierdzi³ 18/30 grudnia 1874 r. minister spraw wewnêtrznych (APLub, KGL,
1867:110; APLub, RGL-Adm I, 1873:215).
Minister spraw wewnêtrznych zatwierdzi³ statut Rosyjskiego Zebrania Towarzyskiego w Warszawie 5/17 sierpnia 1871 r. (APWar, WGUds.Stow, 981)
oraz Towarzystwa Rosyjskiego 17/30 padziernika 1905 r. (AGAD, KGGW,
7193; APWar, WGUds.Stow, 314).
Z 1879 r. pochodzi wzmianka o dzia³alnoci Zebrania Oficerskiego w Bi³goraju (APLub, RGL-Adm I, 1879:33).
W latach 18691871 oficerowie próbowali doprowadziæ do zalegalizowania
Zebrania Szlacheckiego w Janowie Lubelskim. Spotkali siê z odmow¹ namiestnika
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Królestwa Polskiego, bowiem projekt statutu ró¿ni³ siê zasadniczo od dotychczas zatwierdzonych (APLub, RGL-Adm I, 1869:291).
Urzêdnicy celni i stra¿y granicznej doprowadzili do zatwierdzenia przez
ministra spraw wewnêtrznych 24 sierpnia/6 wrzenia 1904 r. Zebrania Towarzyskiego w osadzie kolejowej Kibarty  powiat wy³kowyski. Otwarcie klubu nast¹pi³o 15/28 listopada tego samego roku (AGAD, KGGW, 2174).
Rosyjscy urzêdnicy pañstwowi i oficerowie wojska nie ograniczali swego
kontaktu do biernego odbioru kultury w resursach. Byli oni prekursorami
tworzenia w Królestwie Polskim organizacji urz¹dzaj¹cych amatorskie koncerty
muzyczne i spektakle teatralne oraz czytanie literatury piêknej i poezji. Statut
pierwszej z nich, Rosyjskiego Towarzystwa Mi³oników Muzyki i Sztuki
Teatralnej w Che³mie, zatwierdzi³ 20 czerwca/2 lipca 1890 r. minister spraw
wewnêtrznych, który posiada³ w tym zakresie uprawnienia. W 1895 r. skupia³o
ono 145 cz³onków, w tym 95 mê¿czyzn i 50 kobiet (APLub, KGL, 1889:103,
1895:335; APLub, RGL-Adm I, 1907:136). Rosyjskie Towarzystwo Mi³oników
Sztuki Scenicznej i Muzycznej w Warszawie zalegalizowano w 1892 r. (AGAD,
KGGW, 6471), Kieleckie Towarzystwo Mi³oników Sztuki Muzycznej i Dramatycznej  30 wrzenia/12 padziernika 1893 r. (AGAD, KGGW, 2803; APKiel,
RGKiel, 5462, 6032), Towarzystwo Mi³oników Literatury Piêknej i Sztuki
w Piotrkowie Trybunalskim  30 wrzenia/12 padziernika 1898 r. (AGAD,
KGGW, 2803; AP£ód, RGP-Prez, 294; AP£ód, RGP-Adm, 6193), Rosyjskie
Towarzystwo Mi³oników Sztuki Scenicznej w Kaliszu  3/15 padziernika 1900 r.
(AGAD, KGGW, 2803; AP£ód, KGKal, 848), a Rosyjskie Towarzystwo Mi³oników Sztuki Muzycznej i Dramatcznej w Suwa³kach  4/17 czerwca 1903 r.
(AGAD, KGGW, 2174, 2803). Stowarzyszenie kaliskie w 1903 r. zrzesza³o
77 cz³onków, a w 1904 r.  115.
Nie powiod³a siê próba za³o¿enia w latach 19041906 ko³a mi³oników
literatury i sztuki w Czêstochowie  pocz¹tkowo wobec uchybieñ w podaniu
i projekcie statutu, a ostatecznie w zwi¹zku ze zmian¹ podstawy prawnej legalizacji (AP£ód, RGP-Adm, 7736).
Rosyjscy urzêdnicy pañstwowi równie¿ byli prekursorami zak³adania stowarzyszeñ bibliotecznych w Kongresówce. Na wzór organizacji ryskiej doprowadzili oni do zatwierdzenia przez ministra spraw wewnêtrznych 25 lutego/9 marca 1899 r. statutu Biblioteki Urzêdników £om¿yñskiego Urzêdu Skarbowego.
Jej pierwszym prezesem zarz¹du by³ Niko³aj Pietrov (APBia³, KG£, 758). Prawdopodobnie organizacja by³a poprzednikiem Towarzystwa Rosyjska Biblioteka
Publiczna w £om¿y, które zarejestrowa³ 20 maja/2 czerwca 1905 r. gubernator.
Towarzystwo w roku powstania skupia³o 68 cz³onków, a w 1906 r.  42 (AGAD,
KGGW, 2803; APBia³, KG£, 806; Lech 1974, 313).
Obok kwestii przyjemnego spêdzenia czasu wolnego problemem dla
Rosjan przyby³ych do Kongresówki by³o bezpieczeñstwo socjalne. Rosyjskie
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Towarzystwo Dobroczynnoci w Warszawie zarejestrowano 6/18 maja 1866 r.,
a statut zosta³ zatwierdzony 16/28 lipca 1869 r. przez Namiestnika Królestwa
Polskiego. W latach 18671868 za³o¿ono jego oddzia³y w Kaliszu, Kielcach,
Lublinie i Piotrkowie Trybunalskim. Do filii kaliskiej w 1896 r. nale¿a³o
72 cz³onków, kieleckiej w 1870 r.  73, piotrkowskiej w 1880 r.  94, a warszawskiej w 1880 r.  211. Organizacja zrzesza³a urzêdników pañstwowych oraz
oficerów policji i wojska. W Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie
utrzymywa³a ona przytu³ki dla dzieci. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoci
opiek¹ otaczano g³ównie rodziny rosyjskich urzêdników i wojskowych, które
znalaz³y siê w trudnej sytuacji materialnej. W koñcu XIX w. zwrócono uwagê na
rodowisko nap³ywowych robotników rosyjskich (AGAD, KGGW, 2803;
APKiel, RGKiel, 6032; APLub, KGL, 1866:158, 1867:78, 1868:213, 1881:159;
AP£ód, KGKal, 566; AP£ód, RGP-Prez, 294; APRad, RGR II, 324; Kêpski
1993, 215216; Szabat 1983, 71).
Dzia³alnoæ charytatywn¹, obok osób wieckich, podejmowa³o duchowieñstwo prawos³awne. Z 1879 r. pochodzi wzmianka o istnieniu Towarzystwa Opiekuñczego przy cerkwi prawos³awnej w Che³mie (APLub, RGL-Adm I,1879:33).
Arcybiskup Hieronim zalegalizowa³ 22 grudnia 1898 r./3 stycznia 1899 r. Prawos³awne Towarzystwo Opiekuñcze przy cerkwi katedralnej w. Trójcy w £om¿y (AGAD, KGGW, 2803; APBia³, KG£, 1033). Oba stowarzyszenia utrzymywa³y przytu³ki dla dzieci.
Chêæ zapewnienia wykszta³cenia dzieciom pochodz¹cym z ubogich rodzin
spowodowa³a tworzenie wyspecjalizowanych organizacji dobroczynnych.
W 1887 r. zarejestrowano Towarzystwo Pomocy Biednym Uczniom Prawos³awnym w Warszawskich Szko³ach Miejkich (APWar, WGUds.Stow, 400).
Podobny charakter posiada³o Towarzystwo Pomocy S³uchaczom Prawos³awnego Seminarium Duchownego w Che³mie, którego statut zatwierdzi³ minister spraw wewnêtrznych 26 sierpnia/7 wrzenia 1896 r. Na czele jego zarz¹du
do wybuchu I wojny wiatowej sta³ arcybiskup Jev³ogij. W 1913 r. stowarzyszenie skupia³o 61 osób (APLub, ChGUds.Stow, 152; APLub, KGL, 1898:101,
1898:235; APLub, RGL-Adm I, 1896:123).
17/29 listopada 1894 r. minister spraw wewnêtrznych zatwierdzi³ statut
wzorcowy dla towarzystw pomocy biednym uczniom w Cesarstwie Rosyjskim,
a 27 listopada/9 grudnia 1897 r. odrêbny dla Królestwa Polskiego, do którego
minister finansów 6/18 padziernika 1899 r. wprowadzi³ drobne poprawki. Podstawa prawna dla Kongresówki wzmacnia³a nadzór administracji nad tymi stowarzyszeniami. Ich organami by³y zarz¹d i zebranie ogólne cz³onków. Decyzj¹
ministra spraw wewnêtrznych 13/25 grudnia 1897 r. prawo rejestracji tego rodzaju organizacji dobroczynnych uzyskali w³aciwi gubernatorzy (APBia³,
KG£, 749; APLub, KGL, 1899:253; APLub, RGL-Adm I, 1899:54/a; AP£ód,
KGKal, 258; AP£ód, RGP-Adm, 6340).
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Rosyjscy urzêdnicy owiatowi i nauczyciele doprowadzili do zarejestrowania 15/27 stycznia 1902 r. Towarzystwa Pomocy Biednym Uczniom w Kielcach.
W 1905 r. skupia³o ono 91 cz³onków, a w 1906 r.  66 (AGAD, KGGW, 2803;
APKiel, RGKiel, 6031, 6032, 6086).
W 1899 r. rosyjscy urzêdnicy owiatowi rozpoczêli starania o utworzenie
Towarzystwa Pomocy Biednym Uczniom Progimnazjów Mêskiego i ¯eñskiego
oraz Szkó³ Miejskich Dwuklasowej Mêskiej i Jednoklasowej ¯eñskiej im. Aleksandra Puszkina w Zamociu. Po d³ugich zabiegach, dopiero 20 lutego/
/4 marca 1904 r., nast¹pi³o zatwierdzenie statutu towarzystwa. Na jego czele
stan¹³ A. Gackievicz (APLub, KGL, 1899:253; APLub, RGL-Adm I, 1901:125,
1905:77).
Nie powiod³y siê próby za³o¿enia towarzystwa pomocy biednym uczennicom ¯eñskiej Szko³y Mariañskiej w Che³mie w latach 18991900 (APLub,
KGL, 1899:271) oraz towarzystwa pomocy biednym studentom Instytutu Rolnictwa i Lenictwa w Pu³awach w latach 19001903 (APLub, RGL-Adm I,
1902:90), z powodu niezgodnoci projektów statutów ze wzorcowym. Nie uda³o
siê Rosjanom utworzyæ w latach 19031904 drugiego towarzystwa wzajemnej
pomocy na wypadek mierci w £odzi (AP£ód, RGP-Adm, 7174, 7080).
Konkurencj¹ dla polskich organizacji naukowych mia³y byæ stowarzyszenia
powsta³e w wyniku inspiracji w³adz pañstwowych. Wzmacnia³yby one pozycjê
Rosjan w dzia³alnoci naukowej w Królestwie Kongresowym. Utworzono je
przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim i stawia³y sobie za cel rozwój nauk
oraz ich popularyzacjê. Cesarz zalegalizowa³ 29 stycznia/10 lutego 1888 r. Rosyjskie Towarzystwo Lekarskie, 23 grudnia 1888 r./4 stycznia 1889 r. Towarzystwo Przyrodników, a w 1900 r.  Towarzystwo Historii, Filologii i Prawa.
W ramach Towarzystwa Przyrodników istnia³y dwa oddzia³y: biologiczny oraz
fizyki i chemii. Do organizacji mieli nale¿eæ wyk³adowcy poszczególnych wydzia³ów, inni uczeni pozostaj¹cy na s³u¿bie pañstwowej oraz zaakceptowani
przez cz³onków za osi¹gniêcia naukowe. Podporz¹dkowanie administracji pañstwowej by³o podkrelone poprzez fakt obligatoryjnego piastowania stanowisk
prezesa stowarzyszeñ przez kuratora warszawskiego okrêgu szkolnego. Wydaje
siê, ¿e nie przejawia³y one wiêkszej aktywnoci (Zbiór 1888, 102133; Zbiór
1889, 148163; Ihnatowicz 1981, 480; Kiepurska 1981, 523).
W koñcu XIX w. zaczêto dostrzegaæ trudne po³o¿enie kobiet, szczególnie nale¿¹cych do warstw ni¿szych, wród których istnia³ problem bezrobocia.
9/22 grudnia 1903 r. minister spraw wewnêtrznych zalegalizowa³ w Warszawie
oddzia³ Towarzystwa Pomocy Pracy Kobiet Rosyjskich. W 1911 r. skupia³ on
182 cz³onków. Na czele zarz¹du oddzia³u w latach 19111914 sta³a ¿ona genera³-gubernatora warszawskiego, Marija Ska³on (APWar, WGUds.Stow, 703).
Wydany w nastêpstwie wybuchu rewolucji manifest cesarza Miko³aja II
z 17/30 padziernika 1905 r. zapowiedzia³ miêdzy innymi liberalizacjê ¿ycia
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spo³eczno-politycznego w Cesarstwie Rosyjskim, a tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i zwi¹zkach z 4/17 marca 1906 r. u³atwi³y zak³adanie i funkcjonowanie organizacji spo³ecznych. Przepisy te regulowa³y zasady legalizacji
i dzia³alnoci wszelkiego typu stowarzyszeñ z wyj¹tkiem religijnych oraz prowadz¹cych dochodow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Prawo legalizacji organizacji
przekazano powsta³ym na ich podstawie urzêdom gubernialnym do spraw stowarzyszeñ i zwi¹zków. Istnia³a mo¿liwoæ przyjêcia do wiadomoci przez urz¹d
faktu powstania organizacji lub zatwierdzenie statutu, co nadawa³o jej osobowoæ prawn¹.
Ukaz Senatu Rz¹dz¹cego z 13/26 czerwca 1906 r. umo¿liwia³ zmianê statutów wczeniej zalegalizowanych organizacji zgodnie z tymczasowymi przepisami
o stowarzyszeniach i zwi¹zkach (APWar, WGUds.Stow, 718). Czêæ z resurs
wykorzysta³a tê mo¿liwoæ, przyjmuj¹c statuty bardziej liberalne.
Nowy statut Lubelskiego Zebrania Towarzyskiego zarejestrowano 29 grudnia 1912 r./11 stycznia 1913 r. (APLub, LGUds.Stow, 16, 125), a Rosyjskiego
Zebrania Towarzyskiego w Warszawie 17/30 stycznia 1913 r. (APWar,
WGUds.Stow, 981). Resursa che³mska, której statut formalnie nie ogranicza³
cz³onkostwa do Rosjan, pod wp³ywem kszta³tuj¹cej siê nowoczesnej wiadomoci narodowej na prze³omie XIX i XX w. sta³a siê w rzeczywistoci organizacj¹
rosyjsk¹. Po nieudanych próbach zmiany statutu w latach 19071909, nowy,
ograniczaj¹cy jej cz³onkostwo i zmieniaj¹cy nazwê na Rosyjskie Zebranie Towarzyskie w Che³mie, zarejestrowano 8/21 kwietnia 1914 r. (APLub, RGL-Adm I,
1907:136; APLub, ChGUds.Stow, 149).
Po 1906 r. zarejestrowano nowe resursy rosyjskie, bowiem nie uleg³y zmianie przyczyny ich powstawania, a u³atwiona zosta³a procedura legalizacji. Nowa
podstawa prawna umo¿liwia³a cz³onkostwo kobietom. Urzêdnicy pañstwowi
i osoby wykonuj¹ce wolne zawody doprowadzili do rejestracji 27 padziernika/
/9 listopada 1906 r. K¹cika Rosyjskiego w Warszawie, którego prezesem zarz¹du
w latach 19121914 by³ gen. Piotr Agapiev (AGAD, KGGW, 2714; APWar,
WGUds.Stow, 196). W 1910 r. próbowano za³o¿yæ w stolicy Kongresówki rosyjski klub rodzinny w guberni warszawskiej (APWar, WGUds.Stow, 746).
Du¿¹ aktywnoæ wykazywali urzêdnicy pañstwowi tak¿e w miastach gubernialnych i powiatowych. W pierwszej kategorii miast zatwierdzono statuty: Resursy Rosyjskiej w Kielcach 10/23 stycznia 1907 r. (AGAD, KGGW, 2803;
APKiel, RGKiel, 6032; APKiel, UGKields.Stow, 1, 5), Rosyjskiego Klubu Towarzyskiego w Radomiu 27 stycznia/9 lutego 1907 r. (AGAD, KGGW, 2803,
7200, 7330; APRad, UGRds.Stow, 2, 8, 10), Zebrania (Resursa) Rosyjskiego
w Siedlcach 23 marca/5 kwietnia 1909 r. (APLub, SGUds.Stow, 111). W miastach powiatowych zarejestrowano: 12/25 czerwca 1907 r. Towarzystwo Rosyjskie w Bia³ej Podlaskiej (AGAD, KGGW, 7202; APLub, SGUds.Stow, 109), 11/
/24 lutego 1909 r. Zebranie Towarzyskie (Resursa) w Miechowie  statut za-
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twierdzono 15/28 lutego 1909 r. (APKiel, RGKiel, 6032; APKiel,
UGKields.Stow, 1, 14), 5/18 listopada 1909 r. Zebranie Towarzyskie w Miñsku
Mazowieckim (AGAD, KGGW, 2267; APWar, WGUds.Stow, 24, 51, 677)
i 5/18 czerwca 1910 r. Kó³ko Rosyjskie w Sandomierzu (APRad, UGRds.Stow,
2). Jednak zbyt ma³a liczba cz³onków spowodowa³a likwidacjê resurs w Miñsku
Mazowieckim 27 sierpnia/9 wrzenia 1911 r. oraz w Miechowie 1/13 marca
1912 r.
Graniczny charakter osad kolejowych, które by³y siedzibami licznych urzêdów pañstwowych, doprowadzi³ do zarejestrowania przez ich pracowników Zebrania Rodzinnego w Aleksandrowie Kujawskim  powiat nieszawski 24 maja/
/6 czerwca 1911 r. (APWar, WGUds.Stow, 779) oraz Zebrania Towarzyskiego
w Grajewie  powiat szczuczyñski 13/26 listopada 1913 r. (APBia³, KG£, 1185,
1216). Cz³onkami drugiej resursy nie mog³y byæ kobiety.
Nie powiod³a siê próba za³o¿enia w 1907 r. rosyjskiego zebrania towarzyskiego we W³oc³awku (APWar, WGUds.Stow, 515).
Zgodnie z tymczasowymi przepisami zmieni³o statut Rosyjskie Towarzystwo Sztuki Scenicznej i Muzycznej w Warszawie. Nowy zatwierdzono
17/30 grudnia 1912 r. Na czele zarz¹du towarzystwa stan¹³ wtedy prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Zinowij Gutnikov (APWar, WGUds.Stow, 955).
W rosyjskim rodowisku urzêdników pañstwowych oraz oficerów wojska
i policji w stolicy Kongresówki wystêpowa³y silne antagonizmy. Jeszcze na pocz¹tku XX w. by³y w nim obecne tak¿e idee panslawizmu. Na wzór statutu Rosyjskiego Towarzystwa Sztuki Scenicznej i Muzycznej zarejestrowano 31 maja/
/13 czerwca 1913 r. S³owiañskie Towarzystwo Literacko-Artystyczne w Warszawie. Pierwszym prezesem zarz¹du zosta³ wspomniany gen. Piotr Agapiev. W lipcu
roku nastêpnego ujawniono w siedzibie stowarzyszenia uprawianie gier hazardowych, które by³y zakazane w Cesarstwie Rosyjskim (APWar, WGUds.Stow, 996).
12/25 czerwca 1914 r. zalegalizowano Rosyjskie Towarzystwo Sztuki i Literatury
w Warszawie (APWar, WGUds.Stow, 1103).
Równie¿ na prowincji wród urzêdników pañstwowych ró¿nych resortów
i oficerów wojska istnia³o zainteresowanie czynnym kontaktem z kultur¹.
W Lublinie Rosyjskie Towarzystwo Muzyczno-Teatralne zalegalizowano 19
sierpnia/1 wrzenia 1906 r. (AGAD, KGGW, 2714, 2718, 2803; APLub,
LGUds.Stow, 14, 133) oraz Rosyjskie Kó³ko Literackie  17 lutego/ 2 marca 1911 r.
(APLub, LGUds.Stow, 15, 132), w Piotrkowie Trybunalskim natomiast Rosyjskie Kó³ko Mi³oników piewu  29 lipca/11 sierpnia 1906 r. (AGAD, KGGW,
2591, 2719; AP£ód, RGP-Adm, 7458; AP£ód, RGP-Prez, 294, 311) oraz
Kó³ko Muzyczno-Dramatyczne  16/29 kwietnia 1914 r. (AP£ód, RGP-Prez,
1170), Rosyjskie Towarzystwo Mi³oników Sztuki Muzycznej i Dramatycznej
w £odzi  3/16 marca 1910 r. (AP£ód, RGP-Prez, 792) i Kó³ko MuzycznoWokalne przy Zebraniu Rosyjskim w Siedlcach  28 lutego/13 marca 1911 r.
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(APLub, SGUds.Stow, 112). Jednak cz³onkowie organizacji ³ódzkiej wykazywali
siê ma³¹ w³asn¹ aktywnoci¹ kulturaln¹ i doprowadzili do zmiany jej charakteru
i nazwy na Resursa Rosyjska w £odzi, któr¹ zarejestrowano 13/26 czerwca 1913
r. (AP£ód, RGP-Prez, 792). Na pierwszego prezesa kó³ka lubelskiego wybrano
Niko³aja Czerlynakievicza. Na czele zarz¹du piotrkowskiego stowarzyszenia
chóralnego stali: A. Voskobojnikov (19061907), D. Nievierovicz (19071909),
K. Ga³kovskij (19091910, 1911?) i A. Trzemskij (19101911).
Nie powiod³a siê próba zatwierdzenia statutu rosyjskiego towarzystwa chóralnego w Warszawie w 1913 r., bowiem ma³a byæ to swoista spó³dzielnia daj¹ca
koncerty dochodowe, a nie organizacja kulturalna (APWar, WGUds.Stow,
1001).
Urzêdnicy pañstwowi byli za³o¿ycielami Towarzystwa Rosyjska Biblioteka
Publiczna w Lublinie zalegalizowanego 19 maja/1 czerwca 1907 r. (APLub,
LGUds.Stow, 14, 131).
Stosunkowo niewiele uwagi Rosjan skupia³a owiata, bowiem mogli realizowaæ w pe³ni swoje aspiracje w tym zakresie w sieci szkó³ pañstwowych.
Z inicjatywy dyrektora drugiego gimnazjum handlowego i grupy Rosjan zarejestrowano 23 lutego/7 marca 1912 r. Towarzystwo Wspierania Upowszechnienia
Owiaty w £odzi (AP£ód, RGP-Prez, 977). Pragn¹c wzmocniæ rolê religii
wród dzieci i m³odzie¿y, arcybiskup warszawski Niko³aj zatwierdzi³ 24 grudnia
1911 r./6 stycznia 1912 r. statut Towarzystwa Owiaty Religijno-Duchownej
w Duchu Cerkwi Prawos³awnej w Warszawie. Dzia³a³o przy nim Chrzecijañskie Bractwo M³odzie¿y Ucz¹cej siê (APWar, WGUds.Stow, 903).
Szczegó³owy cel stawia³o przed sob¹ Towarzystwo Udzielania Pomocy Materialnej ¯eñskim Kursom Wy¿szym przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim zalegalizowane 19 stycznia/1 lutego 1913 r., którego za³o¿ycielami byli ich
dyrektor oraz ¿ony urzêdników (APWar, WGUds.Stow, 923).
Wiêcej zainteresowania budzi³a dzia³alnoæ charytatywna. Dawny oddzia³
kaliski Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynnoci w Królestwie Polskim przekszta³cono 20 grudnia 1912 r./2 stycznia 1913 r. w samodzielne Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynnoci w Kaliszu (AP£ód, KGKal, 2385).
Urzêdnicy pañstwowi ró¿nych resortów i oficerowie wojska wraz z ¿onami
zak³adali organizacje charytatywne. Dwie konkurencyjne grupy towarzyskie
w Che³mie doprowadzi³y do legalizacji w miecie 9/22 maja 1907 r. Rosyjskiego
Towarzystwa Dobroczynnoci, a 19 maja /1 czerwca tego samego roku Rosyjskiego ¯eñskiego Kó³ka Dobroczynnoci. Prezesem pierwszego stowarzyszenia
by³a ¿ona dyrektora szko³y mariañskiej, Viera Vyszniakova. Druga z organizacji
mia³a koncentrowaæ swe wysi³ki na pomocy dzieciom. Wobec ograniczonych
mo¿liwoci finansowych postanowiono po³¹czyæ oba w Rosyjskie ¯eñskie Towarzystwo Dobroczynnoci, które zosta³o wpisane do rejestru 16/29 stycznia 1910 r. Jego pierwszym prezesem by³a ¿ona urzêdnika skarbowego, Elena
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Siemienovskaja (AGAD, KGGW, 7457, 7521; APLub, LGUds.Stow, 14, 15,
153; APLub, RGL-Adm I, 1907:63). Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynnoci
w Hrubieszowie, którego statut zatwierdzono 4/17 lipca 1908 r., obok pomocy
biednym planowa³o otwarcie w miecie szko³y rolniczej i pszczelarskiej dla
m³odzie¿y z guberni: kieleckiej, lubelskiej, radomskiej i siedleckiej. Na jego
czele stali O. Milkov (1910) i L. Maliuk (1911). W 1911 r. skupia³o ono 69
cz³onków (AGAD, KGGW, 7354; APLub, LGUds.Stow, 15, 154). Towarzystwo
Pomocy Odzie¿owej Biednym we W³oc³awku zalegalizowano 2/15 maja 1907 r.
Jego prezesami by³y ¿ona notariusza Jelizavieta Granicz (1907) i ¿ona genera³a
Varvara Koz³owskaja (1908). W 1908 r. nale¿a³y do organizacji 63 osoby
(APWar, WGUds.Stow, 356).
W zwi¹zku z wojn¹ rosyjsko-japoñsk¹ powsta³ w £om¿y na pocz¹tku 1906 r.
oddzia³ ogólnorosyjskiego Towarzystwa Pomocy Pomiertnej Poleg³ym na Wojnie ¯o³nierzom i Ich Rodzinom. W 1911 r. drugi oddzia³ stowarzyszenia
w Kongresówce za³o¿ono w Turku (APBia³, KG£, 1033; AP£ód, KGKal, 2232).
Ewenementem w skali Królestwa Polskiego by³ zainicjowany w 1912 r.
w Ostrowcu wiêtokrzyskim (powiat opatowski) oddzia³ Wszechrosyjskiego Towarzystwa Pomocy Biednym Pedagogom (APRad, UGRds.Stow, 56).
Po wprowadzeniu tymczasowych przepisów powsta³y nowe organizacje pomocy biednym uczniom. Wnosi³y one op³aty szkolne, kupowa³y podrêczniki,
pomoce szkolne, ¿ywnoæ i ubrania, op³aca³y miejsce w bursach lub kwatery
prywatne oraz pomoc lekarsk¹.
Urzêdnicy pañstwowi i nauczyciele powo³ali do ¿ycia Rosyjski Fundusz
Naukowy w Warszawie, wpisany do rejestru 7/20 wrzenia 1907 r., który udziela³ pomocy materialnej uczniom szkó³ warszawskich, niezale¿nie od typu. Jego
statut zosta³ nieznacznie zmieniony w kwestiach finansowych 24 listopada/7 grudnia 1908 r. (AGAD, KGGW, 7194; APWar, WGUds.Stow, 343). Grupa urzêdników owiatowych i nauczycieli pod przywództwem arcybiskupa Niko³aja by³a
za³o¿ycielami Towarzystwa Pomocy Uczniom Wyznania Prawos³awnego
w Warszawskich Szko³ach Pocz¹tkowych i Miejskich, zalegalizowanego
3/16 stycznia 1909 r. (APWar, WGUds.Stow, 605). Urzêdnicy pañstwowi oraz
oficerowie wojska i policji wraz z ¿onami doprowadzili do zarejestrowania:
7/20 grudnia 1907 r. Towarzystwa Pomocy Biednym Uczennicom Gimnazjum
¯eñskiego w £om¿y (AGAD, KGGW, 7365; APBia³, KG£, 864), 3/16 grudnia
1910 r. Towarzystwa Pomocy Biednym Uczennicom Gimnazjum ¯eñskiego
w £odzi (AP£ód, RGP-Prez, 866), a 15/28 lipca 1913 r. Towarzystwa Pomocy
Biednym Uczennicom Gimnazjum ¯eñskiego Olgi Bordyczevskiej w Sosnowcu,
powiat bêdziñski (AP£ód, RGP-Prez, 1101). Z inicjatywy urzêdników prywatnych i dentysty wyznania moj¿eszowego zatwierdzono 30 grudnia 1913 r./
/12 stycznia 1914 r. statut Towarzystwa Pomocy Biednym Uczennicom Prywatnej Siedmioklasowej Szko³y Eleny Gancvold w Warszawie. Jego pierwszym
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prezesem zosta³a w³acicielka szko³y, E. Gancvold (APWar, WGUds.Stow,
1048). Pracownicy placówki doprowadzili do zalegalizowania Towarzystwa Pomocy Biednym Uczennicom ¯eñskiej Szko³y Mariañskiej w Che³mie 24 marca/
/6 kwietnia 1914 r. (APLub, ChGUds.Stow, 153). Organizacja ³om¿yñska nie
rozpoczê³a dzia³alnoci.
Nie powiod³y siê próby za³o¿enia w latach 19061907 towarzystwa pomocy
biednym uczniom prywatnych progimnazjów  mêskiego i ¿eñskiego w Pu³awach (APLub, RGL-Adm I, 1906:105) oraz w 1913 r. towarzystwa pomocy
biednym uczennicom Realnego Gimnazjum ¯eñskiego Olgi Szestakovej w £odzi (AP£ód, RGL-Prez, 1146).
Rosjanie za³o¿yli tak¿e stowarzyszenia wpieraj¹ce materialnie s³uchaczy
uczelni wy¿szych. Z inicjatywy dyrektorów i pracowników wpisano do rejestru
12/25 listopada 1910 r. Towarzystwo Pomocy Biednym Studentom Instytutu
Politechnicznego im. Cesarza Miko³aja II w Warszawie (APWar, WGUds.Stow,
791) oraz 8/21 padziernika 1912 r. Towarzystwo Pomocy Biednym Studentom
Instytutu Rolnictwa i Lenictwa w Pu³awach (APLub, LGUds.Stow, 16, 150).
Trudnoci ekonomiczne i bytowe sk³ania³y do tworzenia stowarzyszeñ pomocy wzajemnej oraz zawodowych. Urzêdnicy kolejowi doprowadzili do wpisania do rejestru 31 maja/13 czerwca 1913 r. Rosyjskiej Samopomocy Mieszkaniowej w Warszawie (APWar, WGUds.Stow, 1017).
Nie uda³o siê za³o¿yæ pracownikom Instytutu Rolnictwa i Lenictwa w Pu³awach w 1906 r. towarzystwa wzajemnej pomocy spo³eczeñstwa rosyjskiego
w tym miecie (APLub, RGL-Adm I, 1906:51).
Kupcy utworzyli Rosyjskie Towarzystwo Handlowe w Warszawie zatwierdzone 4/17 lutego 1909 r. Na czele jego zarz¹du sta³ w latach 19091914 zarz¹dca domu handlowego Siergiej Dierevszczikov (APWar, WGUds.Stow, 608). Natomiast 7/20 marca 1909 r. zalegalizowano w miecie Towarzystwo Rosyjskich
W³acicieli Domów, którego prezesem w latach 19101913 by³ Adrian Morozov
(APWar, WGUds.Stow, 565, 739).
W okresie liberalizacji powsta³y nowe rosyjskie organizacje naukowe.
Z inicjatywy urzêdników owiatowych i nauczycieli za³o¿ono P³ockie Kó³ko
Pedagogiczne, zarejestrowane 31 lipca/13 sierpnia 1906 r. Stawia³o ono sobie za
cel rozwój pedagogiki i psychologii, gromadzenie materia³ów, ksi¹¿ek i czasopism fachowych oraz upowszechnianie nauki (AGAD, KGGW, 2803). Podobne
cele mia³o realizowaæ Rosyjskie Zebranie Pedagogiczne w Warszawie, którego
statut zatwierdzono 17/30 grudnia 1912 r. Obok naukowego, mia³o ono mieæ
charakter kulturalno-towarzyski (APWar, WGUds.Stow, 965). Lekarze wojskowi
doprowadzili do zalegalizowania 22 czerwca/5 lipca 1911 r. Rosyjskiego Towarzystwa Oftalmologicznego w Warszawie. Zrzesza³o ono latach 19121913 od 21 do
26 cz³onków, a prezesem by³ Niko³aj £abasov (APWar, WGUds.Stow, 823).
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Nie powiod³y siê próby za³o¿enia w Warszawie rosyjskiego kó³ka literacko-naukowego w latach 19051906 (AGAD, KGGW, 2607) oraz towarzystwa mi³oników wiedzy technicznej i fizyczno-matematycznej przy Instytucie Politechnicznym im. Cesarza Miko³aja II w 1909 r. (AGAD, KGGW, 8132).
Stowarzyszenie Rosyjskich Nauczycieli i Nauczycielek Szkó³ Pocz¹tkowych w Warszawie zalegalizowano 17/30 grudnia 1912 r. Jego zadania by³y
nastêpuj¹ce: podniesienie poziomu nauczania jêzyka rosyjskiego oraz geografii
i historii Rosji, poprawa sytuacji zawodowo-materialnej cz³onków (APWar,
WGUds.Stow, 919). W £om¿y w 1907 r. powsta³ oddzia³ Kijowskiego Zwi¹zku
Rosyjskich Ludzi Pracy (APBia³, KG£, 852).
W Warszawie zosta³y stworzone organizacje o charakterze finansowym.
W 1912 r. za³o¿ono Rosyjskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu (Rocznik
1915, 159), a 7/20 lutego 1907 r. Kasê Zapomogow¹ przy Towarzystwie Rosyjskim (APWar, WGUds.Stow, 314).
Celem spó³dzielni spo¿ywców by³o prowadzenie sklepów, które mia³y
sprzedawaæ dobrej jakoci i podstawowego u¿ytku towary spo¿ywcze po umiarkowanych cenach. Ich cz³onkowie posiadali udzia³y i uczestniczyli w podziale
zysków. wiadomoæ w³adz pañstwowych dotycz¹ca wzrostu zainteresowania
spo³ecznego zak³adaniem stowarzyszeñ spo¿ywców spowodowa³a zatwierdzenie
przez ministra spraw wewnêtrznych 13/25 maja 1897 r. ich statutu wzorcowego
dla Cesarstwa Rosyjskiego. Wed³ug statutu organami spó³dzielni by³y: zebranie
cz³onków, wykonawczy zarz¹d i kontrolna komisja rewizyjna. Prawo legalizacji
pozostawi³ minister jednak w swojej gestii. 28 lutego/12 marca 1898 r. rozci¹gn¹³ on obowi¹zywanie statutu na Królestwo Polskie. Wobec zwiêkszaj¹cej siê
liczby podañ 5/18 maja 1904 r. przekaza³ prawo zatwierdzania statutów tego
rodzaju spó³dzielni w³aciwym gubernatorom (AGAD, KGGW, 2117).
Wdowy po rosyjskich urzêdnikach pañstwowych doprowadzi³y do zarejestrowania 12/25 czerwca 1908 r. Stowarzyszenia Spo¿ywców Pomoc w Lublinie, które jednak nie rozpoczê³o dzia³alnoci (APLub, RGL-Adm, 1908:48).
Wraz z powrotem w³adz pañstwowych do koncepcji utworzenia guberni
che³mskiej i wy³¹czenia jej z Królestwa Polskiego podjêto dzia³ania na rzecz
rusyfikacji wyznawców prawos³awia na jej obszarze.
Z inspiracji kierownika prawos³awnego seminarium duchownego Michai³a
Kobrina oraz grupy nauczycieli i urzêdników pañstwowych 8/21 stycznia 1908 r.
zarejestrowano Rosyjskie Stowarzyszenie Spo¿ywców w Che³mie o charakterze
centrali maj¹cej skupiaæ lokalne spó³dzielnie, których cz³onkami mieli byæ oficjalnie tylko Rosjanie. Liczono, ¿e wielu ch³opów ukraiñskich wyznania prawos³awnego przyst¹pi do tej organizacji (AGAD, KGGW, 6834; APLub, RGLAdm I, 1908:8).
Urzêdnicy pañstwowi i w³aciciele ziemscy utworzyli Rosyjskie Towarzystwo Rolnicze Podlasie z siedzib¹ w Siedlcach, które zosta³o zalegalizowane
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30 czerwca/13 lipca 1911 r. Mia³o ono dzia³aæ w granicach guberni siedleckiej
(APLub, SGUds.Stow, 49).
Tu¿ przed formalnym utworzeniem guberni che³mskiej Zarz¹d G³ówny Reform Rolnych i Rolnictwa 14/27 kwietnia 1912 r. zarejestrowa³ Rosyjskie Towarzystwo Rolnicze Che³mszczyzny i Podlasia z siedzib¹ w Che³mie. Obok realizacji zadañ ekonomicznych, mia³o ono wspieraæ ¿ycie kulturalne. Przewodnicz¹cym towarzystwa zosta³ arcybiskup prawos³awny Jev³ogij (19121914).
W 1914 r. nale¿a³o do niego 106 cz³onków rzeczywistych i 29 wspieraj¹cych.
Wród cz³onków rzeczywistych by³o: 50 duchownych prawos³awnych, 46 urzêdników pañstwowych, szeciu ch³opów, dwóch w³acicieli ziemskich i dwóch
nauczycieli szó³ ludowych; a wród wspieraj¹cych: 14 urzêdników, 11 duchownych oraz cztery kobiety (APLub, RGL-Adm I, 1913:82).
Z inspiracji w³adz pañstwowych wspomniany M. Kobrin wraz z grup¹ nauczycieli i urzêdników pañstwowych za³o¿y³ Ludowo-Owiatowe Towarzystwo
Rusi Che³mskiej z siedzib¹ w Che³mie. Zosta³o ono zarejestrowane 25 czerwca/
/8 lipca 1907 r. Celem organizacji by³ rozwój spo³eczno-polityczny i ekonomiczny Che³mszczyzny i Podlasia. W latach 19091910 skupia³o ono 213 cz³onków
rzeczywistych i 301 wspieraj¹cych (AGAD, KGGW, 7198; APLub, KGL,
1908:150/st.I; APLub, LGUds.Stow, 15, 134; APLub, RGL-Adm I, 1908:8).
Wród Rosjan w Kongresówce stosunkowo s³abo rozwija³ siê ruch sportowy. Pracownicy uczelni wy¿szych i szkó³ rednich doprowadzili do zalegalizowania 17/30 grudnia 1912 r. Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ Rosyjski
w Warszawie, na którego czele sta³ w latach 19131914 prof. Uniwersytetu
Warszawskiego V³adymir Francev (APWar, WGUds.Stow, 926, 1055). Urzêdnicy powiatowi byli za³o¿ycielami Kó³ka Sportowego w Miechowie. Organizacjê
zalegalizowano 11/24 kwietnia, a jej statut zatwierdzono 29 kwietnia/12 maja
1914 r. (APKiel, RGKiel,6304; APKiel, UGKields.Stow, 40). W latach 19091910
istnia³ w stolicy Kongresówki oddzia³ Petersburskiego Towarzystwa Atletycznego, który uleg³ likwidacji z powodu konfliktów miêdzy cz³onkami (AGAD,
KGGW, 7895).
W³adze nie zgodzi³y siê natomiast na powstanie towarzystwa mi³oników
gry w bilard w Warszawie w 1907 r., podejrzewaj¹c, ¿e bêdzie to miejsce uprawiania gier hazardowych (APWar, WGUds.Stow, 472). Nie powiod³a siê w latach 19071908 próba za³o¿enia w miecie oddzia³u Wszechrosyjskiego Klubu
Sportowego (AGAD, KGGW, 7262; APWar, WGUds.Stow, 507).
Urzêdnicy pañstwowi i oficerowie wojska byli za³o¿ycielami rosyjskich klubów ³owieckich. Minister wojny zalegalizowa³ 31 lipca/13 sierpnia 1908 r. Towarzystwo Myliwskie 48 Rezerwowej Brygady Piechoty w Warszawie (AGAD,
KGGW, 6597; APWar, WGUds.Stow, 684, 973), a gubernatorzy 28 kwietnia/
/11 maja 1909 r.  Towarzystwo Prawid³owego Mylistwa w osadzie Kibarty,
powiat wy³kowyski (AGAD, KGGW, 6597; APWar, WGUds.Stow, 973),
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2/15 marca 1912 r.  Towarzystwo Mi³oników Prawid³owego Mylistwa w Kielcach (APKiel, RGKiel, 6032, 6293) oraz 24 marca/6 kwietnia 1914 r.  Towarzystwo Prawid³owego Mylistwa w Che³mie (APLub, ChGUds.Stow, 168).
Odmowa spotka³a grupê chc¹c¹ utworzyæ drugie towarzystwo myliwych
w Kielcach w 1912 r., bowiem w³adze uzna³y, ¿e wystarczy ju¿ powsta³e
(APKiel, UGKields.Stow, 25).
W Królestwie Polskim w latach 18611914 powsta³y co najmniej 84 rosyjskie organizacje spo³eczne ró¿nych typów i 10 oddzia³ów. Do 1906 r. za³o¿ono
ich odpowiednio 27 i piêæ. W miastach gubernialnych utworzono 61 struktur
(w tym w Warszawie 29), miastach powiatowych  28, innym miecie  jedn¹
oraz granicznych osadach kolejowych  cztery. Nieopracowanie dotychczas akt
Wydzia³u Administracyjnego Rz¹du Gubernialnego Warszawskiego (18671915)
oraz zniszczenie akt w³adz gubernialnych w Suwa³kach i szcz¹tkowy ich stan
w P³ocku uniemo¿liwia pe³ne ukazanie struktur legalnego ¿ycia spo³ecznego
w Kongresówce. Dzia³ania administracji pañstwowej wobec stowarzyszeñ cechowa³ legalizm, bez ulg dla Rosjan. Cz³onkowie organizacji spo³ecznych,
z wyj¹tkiem stowarzyszeñ spo¿ywców i towarzystw kredytowych, dzielili siê na
pe³noprawnych rzeczywistych  wnosz¹cych sk³adki roczne w pe³nej wysokoci,
wspieraj¹cych p³ac¹cych sk³adki niepe³ne oraz pe³noprawnych honorowych wybieranych za zas³ugi. Profil spo³eczno-zawodowy Rosjan przybywaj¹cych do
Kongresówki, wród których dominowali urzêdnicy pañstwowi oraz oficerowie
wojska i policji, determinowa³ typy tworzonych przez nich organizacji. Najwiêcej by³o organizacji dobroczynnych (22 i szeæ oddzia³ów), towarzyskich (19)
oraz kulturalnych i bibliotecznych (17).
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Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

POLITYKA LITWY WOBEC
BIA£ORUSKICH ODDZIA£ÓW WOJSKOWYCH
Lithuanias policy towards the Belarusian troops
KEYWORDS: Belarusian troops, Lithuanian-Belarusian cooperation, against Poland
ABSTRACT: The topic of Belarusian troops, especially in the context of Lithuanias policy
towards Belarus, conducted in conditions of the LithuanianPolish conflict, was moved
during authors research on the trial of the Vilnius region location in the Polish defence
system in the years 19181926. The Belarusian troops in Lithuania are the part of armed
forces which aim was to fight for Belarusian independence. Lithuanian support for Belarusians was only a resultant of Lithuanian-Polish relations. Lithuania agreed twice to partly
acceptance of Belarusian aspirations. In autumn 1918, it was the result of the announcement
of Polish independence and the second time was the result of Vilnius occupancy by general
Zeligowski. In both cases propagandist aspect of the issue was the most important for Lithuanians, but it should be noted that the Belarusian troops had also serious military value for
creating Lithuanian army, especially at the very beginning. Moreover, possible support
of Lithuania by Belarusians in case of an armed conflict with Poland through an outbreak
of the uprising on the Belarusian territory of Polish country could have a serious meaning.
Lithuania stopped be interested in supporting of Belarusian action when the Polish-Lithuanian border was internationally accepted in 1923, which caused the dissolution of the last
Belarusian troop in the same year. A major role was played by the Polish efforts, leading to
that the Lithuanian-Belarusian cooperation, directed against Poland, was paralysed.

Temat bia³oruskich oddzia³ów wojskowych, szczególnie w kontekcie polityki
Litwy wobec Bia³orusi, prowadzonej w warunkach litewsko-polskiego konfliktu,
zosta³ wywo³any w trakcie badañ autora nad prób¹ umiejscowienia Wileñszczyzny w systemie obronnym polski w latach 19181926 oraz w zwi¹zku z udzia³em w podró¿y historyczno-wojskowej na Bia³oru w czerwcu 2008 r. zorganizowanej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim. Oczywicie autor nie roci sobie pretensji do bycia
ekspertem w tej materii, a jedynie pragnie przybli¿yæ temat szerszemu gronu
mi³oników historii, gdy¿ jest on jeszcze jednym dowodem na bardzo trudne
i zawi³e losy Bia³orusinów, Litwinów i Polaków po I wojnie wiatowej.
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Problem zwróci³ ju¿ uwagê badaczy. Za sztandarow¹ nale¿y uznaæ pracê
prof. O. £atyszonka, który wród historyków polskich posiada niekwestionowan¹ wiedzê na temat bia³oruskich formacji wojskowych, a to za spraw¹ publikacji
o tym samym tytule (£atyszonek 1995). Praca dotyczy istotnego aspektu ukazuj¹cego uwarunkowania rozwoju bia³oruskiego ruchu niepodleg³ociowego. Autor publikacji twierdzi, i¿ bia³oruski ruch zbrojny mia³ swoj¹ wewnêtrzn¹ si³ê,
a pomijanie go jest jedn¹ z powa¿nych przyczyn niezrozumienia procesu narodotwórczego na Bia³orusi. Osobny problem stanowi historiografia polska, która
sprawê nawietla jednostronnie, przedstawiaj¹c g³ównie bia³oruskie jednostki
wojskowe po stronie polskiej.
W okresie miêdzywojennym za najwartociowsze nale¿y uznaæ opracowanie pt. Krótki zarys zagadnienia bia³oruskiego, które powsta³o w II Oddziale
Sztabu Generalnego WP i przeznaczone by³o do u¿ytku s³u¿bowego (maszynopis 1928). Drugim opracowaniem jest artyku³ rosyjskiego genera³a P. Simanskiego, powiêcony armii gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza (Simanskij
1931).
Polscy historycy, którzy zajmowali siê problematyk¹ bia³orusk¹ po II wojnie
wiatowej, na ogó³ pomijali tematykê wojskow¹. Jedynie A. Deruga wspomina
przy okazji o istnieniu bia³oruskiego pu³ku w Grodnie (Deruga 1969). Tak¿e
S. Mikulicz w sposób ogólny przedstawi³ tworzenie i dzia³alnoæ oddzia³ów gen.
S. Bu³ak-Ba³achowicza (Mikulicz 1971). W sposób obiektywny, ale równie¿
ogólnikowy o bia³oruskich formacjach wojskowych pisa³ W. Pobóg-Malinowski
(Pobóg-Malinowski 1956).
Na pocz¹tku lat 90. K. Gomó³ka opublikowa³a dwa artyku³y powiêcone
bia³oruskim formacjom wojskowym tworzonym po stronie polskiej (Gomó³ka
1989; 1992). Kolejn¹ publikacj¹ by³ artyku³ Z. Karpusa, równie¿ dotycz¹cy
oddzia³ów gen. Bu³ak-Ba³achowicza.
W 1993 r. J. Cisek obroni³ na Uniwersytecie Wroc³awskim pracê powiêcon¹ roli oddzia³ów gen. S. Bu³ak-Ba³achowskiego w polityce J. Pi³sudskiego pt.
Bia³oruskie oddzia³y gen. Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza w polityce Józefa Pi³sudskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej (marzecgrudzieñ 1920 r.). Autor
przedstawia formowanie i dzia³alnoæ bia³oruskich jednostek wojskowych na tle
historii stosunków polsko-bia³oruskich1.
W odró¿nieniu od polskiej literatury historycznej, wzmianki o istnieniu bia³oruskich formacji wojskowych mo¿na znaleæ w opracowaniach bia³oruskich
i litewskich dotycz¹cych tego okresu (Stankieviè 1934; Lesèius 1998).

1 Prof. dr hab. J. Cisek jest Kierownikiem Zak³adu Historii i Kultury Europy rodkowej
w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jego najnowsza publikacja z tego okresu
to Józef Pi³sudski, Warszawa 2007.

Polityka Litwy wobec bia³oruskich oddzia³ów wojskowych

61

Autor wymienia tylko prace i artyku³y, które w sposób w miarê spójny
charakteryzuj¹ wojskowe formacje bia³oruskie, ale jak widaæ, s¹ one przedstawiane przez pryzmat stosunków polsko-bia³oruskich i oddzia³ów gen. S. Bu³ak-Ba³achowicza. Natomiast interesuj¹c¹ kwestiê wojskowej wspó³pracy bia³orusko-litewskiej prezentuje tylko cytowana praca O. £atyszonka w rozdziale trzecim: Jednostki bia³oruskie w armii litewskiej (ibidem, 85107). Ponadto temat
ten porusza prof. P. £ossowski przy okazji analizy stosunków litewsko-bia³oruskich (£ossowski 1994, 4458) oraz W. leszyñski w rozprawie habilitacyjnej
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne w polityce pañstwa polskiego na ziemiach pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej (2007, 268271).
Na podstawie przedstawionych publikacji oraz materia³ów archiwalnych autor postara siê przybli¿yæ ten ma³o znany okres wojskowej wspó³pracy litewsko-bia³oruskiej.
We wrzeniu 1918 r., gdy Niemcy ponios³y klêskê na froncie zachodnim,
rozpocz¹³ siê nowy okres w historii Litwy. Litwini widz¹c, ¿e os³abi³a siê pozycja Niemiec, wyst¹pili o przyznanie Litwie prawa do decydowania o swoim
ustroju i stosunkach z innymi pañstwami. Uzyskali na to zgodê Niemiec
w zamian za pozostawienie wojsk niemieckich na swoim terytorium do czasu,
gdy bêdzie to potrzebne. Dzia³ania te doprowadzi³y do powo³ania 11 listopada
1918 r. pierwszego litewskiego gabinetu ministrów i tym samym do uzyskania
niepodleg³oci (Wielchorski 1938, 6263; Ochmañski 1982, 287).
Dzia³acze litewscy jeszcze przed odzyskaniem przez Litwê niepodleg³oci
dostrzegli w bia³oruskich d¹¿eniach wolnociowych istotny czynnik, który móg³
byæ wykorzystany dla w³asnych celów, zw³aszcza dla wzmocnienia swego stanowiska wobec Polski. Wystêpowaæ te¿ zaczêli w roli obroñców sprawy bia³oruskiej,
³¹cz¹c z tym jednoczenie w³asne rewindykacje terytorialne (£ossowski 1994, 44).
Po kapitulacji dosz³o do rokowañ bia³orusko-litewskich. Bia³orusini mieli
¿¹daæ  jak wynika z relacji premiera Augustinasa Voldemarasa2  a¿eby pañstwo litewskie broni³o ich granic, obejmuj¹cych Grodno, Bia³ystok i Bielsk
(Lietuvos Valstybes Tarybos 1991, 402).
W odpowiedzi Litwini obiecywali tylko, i¿ do delegacji litewskiej na Konferencjê Pokojow¹ zostanie w³¹czony przedstawiciel bia³oruski. Niemniej
27 listopada 1918 r. na posiedzenie Litewskiej Taryby3 przyby³a delegacja Rady
2 Augustinas Voldemaras (18831942)  polityk litewski, historyk ruchu narodowego, jeden
z przywódców partii Tautininkai (narodowców), od lipca 1918 r. w sk³adzie Taryby  w listopadzie
i grudniu 1918 r. pierwszy premier Litwy po odzyskaniu niepodleg³oci. Najbli¿szy wspó³pracownik Antanasa Smetony, z którym w 1926 r. dokona³ udanego zamachu stanu; do 1929 r. by³ premierem i ministrem spraw zagranicznych Litwy. Reprezentowa³ proniemiecki i silnie antypolski kierunek
polityki, d¹¿y³ do wprowadzenia pañstwa totalitarnego. Od 1938 r. na emigracji, powróci³ kilka dni
po zajêciu Litwy przez Armiê Czerwon¹. Aresztowany, zmar³ na zes³aniu w g³êbi Rosji.
3 Taryba  Litewska Rada Pañstwowa (Lietuvos Valstybes Taryba), istnia³a od listopada 1917
do maja 1920 r.; na jej czele sta³ Antanas Smetona.
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Bia³oruskiej. Po jej owiadczeniu o uznaniu zasady niepodleg³oci Litwy i chêci
wspó³pracy wspólnie z rz¹dem litewskim  Taryba zadecydowa³a przyj¹æ do
swego grona szeciu dzia³aczy bia³oruskich z Wac³awem £astowskim i Dominikiem Siemaszk¹ na czele. Tak¿e do rz¹du litewskiego wszed³ w tym samym
czasie jako minister bez teki do spraw bia³oruskich Józef Woronko.
Przyst¹pienie Bia³orusinów dostarczy³o Litwinom wa¿kiego atutu w ich polityce zagranicznej, a zw³aszcza w uzasadnieniu zg³aszanych pretensji terytorialnych. Sformu³owa³ je oficjalnie Voldemaras, wrêczaj¹c 24 marca 1919 r. obszern¹ notê przewodnicz¹cemu Konferencji Pokojowej w Pary¿u. Nota mówi³a, i¿
Litwa domaga siê obszaru by³ych guberni: wileñskiej, kowieñskiej, grodzieñskiej i suwalskiej, a tak¿e bli¿ej nieokrelonej czêci guberni kurlandzkiej i Prus
Wschodnich. Oznacza³o to, ¿e delegacja litewska oficjalnie ¿¹da³a nie tylko
Kowna i Wilna, lecz tak¿e Suwa³k i Bia³egostoku, Wo³kowyska i S³onimia, jak
równie¿ Brzecia, Lidy, Mo³odeczna i Bras³awia. By³ to obszar obejmuj¹cy
oko³o 120 tys. km² z ludnoci¹ przekraczaj¹c¹ 6 mln. Z tego Litwini stanowiliby
ok. dwumilionow¹ mniejszoæ. Bia³orusini przewy¿szaliby ich liczbê, lecz
o autonomii czy te¿ specjalnych prawach dla ludnoci bia³oruskiej nie by³o
w nocie mowy (Wielchorski 1938, 6465).
Nie da siê wszak¿e z drugiej strony zaprzeczyæ, ¿e dziêki porozumieniu
z Taryb¹ dzia³acze bia³oruscy uzyskali doranie pewien punkt oparcia i pomoc
w swej dzia³alnoci. G³ównym jej miejscem sta³o siê Grodno, znajduj¹ce siê
jeszcze pod okupacj¹ niemieck¹. Tu 1 grudnia 1918 r. odby³o siê spotkanie
dzia³aczy bia³oruskich z Grodna, Bia³egostoku, Brzecia, S³onimia i innych
miast, na którym zdecydowano o przy³¹czeniu siê do Litwy na zasadach autonomii (£ossowski 1994, 47).
W nastêpnych miesi¹cach w Grodnie dzia³ali politycy bia³oruscy, usi³uj¹cy
pracowaæ na niwie narodowej. Aktywnoæ ta by³a ukierunkowana na wspó³dzia³anie z Litw¹. Najwa¿niejsze wszak¿e znaczenie mia³y wysi³ki zwi¹zane z tworzeniem bia³oruskiego wojska. Prace w tym kierunku rozpoczête zosta³y ju¿ w
Wilnie na pocz¹tku grudnia 1918 r. Nie by³o problemów z oficerami, natomiast
brakowa³o szeregowych. Ca³oci¹ prac organizacyjnych kierowa³ by³y oficer armii
carskiej gen. Cyprian Kondratowicz, na krótko wiceminister obrony narodowej
w rz¹dzie litewskim (Lesèius 1998, 78). Armia litewska w tym okresie by³a w fazie organizacji, zatem tworzone bia³oruskie jednostki mog³y stanowiæ dla Litwinów powa¿ne wzmocnienie. 1 grudnia 1918 r. powsta³a bia³oruska sekcja litewskiego Ministerstwa Obrony, której kierownikiem zosta³ kpt. Remiszewski.
Wkrótce rozpoczêto w Wilnie formowanie 1 Bia³oruskiego Pu³ku Piechoty (BPP).
Jego dowódc¹ mianowano p³k. M. £awrentiewa. Jednoczenie rozpoczêto formowanie sztabu 2 Bia³oruskiego Pu³ku Piechoty (£atyszonek 1995, 87).
Okres wileñski tworzenia bia³oruskiego wojska nie trwa³ jednak d³ugo.
1 stycznia 1919 r., wobec dalszych postêpów ofensywy bolszewickiej, rz¹d
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litewski opuci³ Wilno, udaj¹c siê do Kowna. W zwi¹zku z tym nieco wczeniej,
w drugiej po³owie grudnia 1918 r., bia³oruscy dzia³acze i wojskowi przenieli siê
do Grodna. Natrafiono tu na bardzo ciê¿kie warunki  brak rodków, pomieszczeñ, wyposa¿enia. Jeszcze w po³owie stycznia 1919 r. 1 Bia³oruski Pu³k Piechoty nie mia³ ani broni, ani koszar, liczy³ za tylko 21 oficerów i kilkunastu
szeregowych.
W tym czasie, dziêki porednictwu rz¹du litewskiego, który zorganizowa³
siê w Kownie  uzyskano wreszcie od Niemców pomieszczenia. 1 lutego 1919 r.
w³adze niemieckie wyda³y formalne zezwolenie na tworzenie w Grodnie bia³oruskiego pu³ku. Do koñca tego miesi¹ca pu³k liczy³ cztery kompanie. Oddzielnie
zosta³ sformowany szwadron jazdy bia³oruskiej, w Kownie za utworzono samodzieln¹ kompaniê piechoty przemianowan¹ 12 kwietna na 5 kompaniê 1 Bia³oruskiego
Pu³ku Piechoty. Z jej sk³adu wydzielono podoficerski pluton szkolny. 17 kwietnia
rozpoczêto tak¿e formowanie oddzia³u wartowniczego (£ossowski 1994, 47).
Na pocz¹tku 1919 r. Grodno ze swoimi bia³oruskim ministerstwem, wojskiem i rz¹dem Bia³oruskiej Republiki Ludowej (BRL) sta³o siê samotn¹ wysp¹,
chronion¹ przez obecnoæ wojsk niemieckich. Pobyt Niemców na ziemiach bia³oruskich zbli¿a³ siê jednak do koñca. Niemcy z najwy¿szym trudem utrzymywali w swoich rêkach stale zwê¿aj¹cy siê korytarz wzd³u¿ linii kolejowej KowelBrzeæBia³ystokGrajewo, któr¹ ewakuowali swoje wojska z Ukrainy.
5 lutego 1919 r. w Bia³ymstoku podpisana zosta³a umowa polsko-niemiecka,
reguluj¹ca warunki odwrotu wojsk niemieckich na zachód i przemarszu wojsk
polskich na wschód przeciw bolszewikom. Oddzia³y polskie, zajmuj¹c tereny
wschodnie, w miarê wycofywania siê Niemców, pozostawi³y bia³oruskie oddzia³y w Grodnie w spokoju. Niemniej dowództwo polskie stara³o siê przeci¹gn¹æ na
swoj¹ stronê ¿o³nierzy pu³ku bia³oruskiego, proponuj¹c im s³u¿bê w Dywizji
Litewsko-Bia³oruskiej. W wyniku dzia³añ propagandowych uda³o siê namówiæ
do przejcia jeden bia³oruski batalion, reszta nie podda³a siê agitacji (£atyszonek 1995, 92).
W po³owie lutego 1919 r. Niemcy poinformowali oficjalnie stronê bia³orusk¹ o przekazaniu Grodna Polakom. W zwi¹zku z tym w³adze litewskie zaproponowa³y przeniesienie oddzia³ów bia³oruskich do Sejn i Suwa³k, które to miejscowoci Niemcy jeszcze utrzymywali w swych rêkach. Propozycja nie zosta³a
jednak przyjêta przez dzia³aczy bia³oruskich. 14 marca premier rz¹du BRL Antoni
£uckiewicz zatwierdzi³ na stanowisku dowódcy 1 BPP Konstantego Jezowitowa.
Na pocz¹tku kwietnia 1919 r. rozpoczê³a siê ewakuacja wojsk niemieckich
z Grodna. Aby wzmocniæ garnizon, ci¹gniêto z Grodna 5 kompaniê bia³orusk¹.
Ze strony polskiej dowództwo twierdzy grodzieñskiej obj¹³ gen. Wojciech Falewicz. W wyniku tych dzia³añ w po³owie kwietnia w Grodnie stacjonowa³y oddzia³y bia³oruskie, niemieckie, funkcjonowa³a administracja polska oraz przechodzi³y oddzia³y polskie, które zajmowa³y obszary opuszczone przez Niemców.
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W tej sytuacji pu³k bia³oruski znajdowa³ siê w doæ trudnym po³o¿eniu,
które sta³o siê jeszcze trudniejsze w momencie ujawnienia konfliktu miêdzy
dowódc¹ pu³ku p³k. Jezowitowem a jego zastêpc¹ p³k. Uspienskim. Konflikt
dotyczy³ podpisania przez p³k. Uspienskiego 23 kwietnia umowy z polskim dowództwem, w myl której pu³k mia³ pozostaæ samodzieln¹ jednostk¹ w sk³adzie
wojsk litewskich, autonomiczny w sprawach wewnêtrznych, lecz podporz¹dkowany polskiemu dowództwu w Grodnie. Wykorzystany mia³ byæ jedynie do
obrony twierdzy przed Armi¹ Czerwon¹ (£atyszonek 1995, 95).
24 kwietna powróci³ p³k Jezowitow, który przeciwstawi³ siê umowie i chcia³
ewakuowaæ pu³k z Grodna, tym bardziej, ¿e wstrzymano ewakuacjê wojsk niemieckich. Jednak litewskie i niemieckie dowództwo blokowa³o ewakuacjê pu³ku. Wobec powy¿szego p³k Jezowitow przekaza³ dowództwo p³k. Antonowowi
i wyjecha³ do Kowna. Okaza³o siê, ¿e ewakuacji wojsk niemieckich jednak nie
przerwano. 27 kwietnia w Grodnie pojawi³y siê oddzia³y polskie, które
rozbroi³y bia³oruskich huzarów, aresztuj¹c oficerów i ¿o³nierzy. 29 kwietnia
1919 r. Wojsko Polskie zajêto ca³kowicie Grodno (£atyszonek 1995, 95).
Te wydarzenia poruszy³ Marsza³ek Pi³sudski, przytaczaj¹c fakty w licie
pisanym do Leona Wasilewskiego4:
[ ] Wyzyskuj w prasie i w gawêdach fakt poddania siê pu³ku bia³oruskiego
w Grodnie. Mo¿e to wznieci (?) obawy pana Balfoura5. Ciekawym jest, ¿e akurat
takimi samymi s³owy, gro¿¹cymi nam strzelaniem do nas ze strony Bia³orusinów,
grozili Niemcy przed odejciem z Grodna, popychaj¹c naszych przedstawicieli do
¿¹dañ, aby oni, Niemcy, koniecznie ten pu³k bia³oruski zabrali ze sob¹ przy odejciu. A gdy to im siê nie uda³o i pu³k zdecydowa³ siê zostaæ i poddaæ siê Komendzie polskiej, przysy³ano z Kowna telegraficzne rozporz¹dzenie, nakazuj¹ce aresztowanie kilku oficerów z tego pu³ku. Rozmowy te telefoniczne by³y przez nas
pods³uchane i wszelkie zakusy pod tym wzglêdem udaremnione. Zreszt¹ nad stosunkami w tym pu³ku panujê o tyle, ¿e ka¿dej chwili, bez krwi rozlewu, mogê go
zmusiæ do dobrowolnego rozwi¹zania siê. Nie robiê tego jedynie z powodu, ¿e
dobre stosunki z tym pu³kiem os³abiaj¹ znaczenie i wp³yw Taryby. Ale, powtarzam,
zarówno w rozmowach, jak i w prasie nale¿y fakt ten wykorzystaæ [...] (Pi³sudski
1937, 8586).
4 Zdobycie Wilna 19 kwietnia 1919 r. zmusza³o nie tylko do wojskowego zabezpieczenia jego
posiadania. Równoczenie musia³a byæ prowadzona intensywna akcja dyplomatyczna. Marsza³ek
Pi³sudski chcia³, aby pañstwa sprzymierzone zmusi³y Niemców do wycofania swych wojsk z Suwalszczyzny, gdy¿ one stanowi³y niebezpieczeñstwo dla linii komunikacyjnej Bia³ystokGrodno
Wilno. Ponadto próbowa³ prze³amaæ niechêæ dyplomatów pañstw zachodnich, którzy albo nie
wiedzieli, czy Polacy maj¹ prawo do tych ziem, albo obawiali siê, ¿e zajmowanie ich przez Polskê
wywo³a protesty miejscowej ludnoci. St¹d instrukcja zawarta w ni¿ej przytoczonym licie do Leona Wasilewskiego, który znajdowa³ siê wtedy w Pary¿u.
5 Arthur James Balfour, angielski m¹¿ stanu, w 1919 r. minister spraw zagranicznych, obawia³
siê, ¿e zajêcie Grodna przez Polskê mo¿e wywo³aæ zbrojny protest ze strony Bia³orusinów.
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Pierwsze dni polsko-bia³oruskiego wspó³istnienia w Grodnie przebiega³y na
ogó³ spokojnie, wyj¹wszy incydent z rozbrojeniem bia³oruskiego szwadronu.
3 maja, w rocznicê og³oszenia konstytucji, odby³a siê w miecie defilada polskich
i bia³oruskich oddzia³ów, do której przygrywa³a bia³oruska orkiestra wojskowa.
5 maja uwolniony zosta³ szwadron bia³oruski, który pod dowództwem rtm. Gliñskiego odszed³ wraz z 5 kompani¹ do Druskiennik, a stamt¹d do Kowna.
Tak wiêc formacje bia³oruskie czasowo pozostawiono w spokoju. Wiêcej
wiat³a rzuca na tê sprawê i wyjania j¹ w sposób czytelny list Józefa Pi³sudskiego do Ignacego Paderewskiego6, pisany tu¿ po zajêciu Grodna:
[...] Wracaj¹c do Litwinów, to pomimo protestów zasadniczych co do wkroczenia
naszego jakoby na ich terytorium, daje siê zaznaczyæ ma³e zawahanie w ich nieprzejednanym stanowisku. O ile nie poddadz¹ siê oni w zupe³noci Niemcom,
s¹dzê, ¿e mo¿na i nale¿y, nie daj¹c odpowiedzi na ich protesty, pertraktowaæ z nimi
dalej i wyszukiwaæ pomiêdzy nimi typy bardziej ugodowo wzglêdem nas usposobione. Jak mnie siê zdaje, du¿¹ rolê wród nich odgrywaj¹ pieni¹dze. Równie¿
mo¿na robiæ na nich nacisk przez Bia³orusinów, do których teraz przechodzê.
Czêæ Bia³orusinów  pisa³  uleg³a koncepcji litewskiej (jak mi siê zdaje g³ównie
pod wp³ywem niemieckich rad) i reprezentacji przy kowieñskiej Tarybie. Bia³oru
okrojono i podzielono przez koncepcjê Taryby. Na tej podstawie sformowano w³anie w Grodnie jakie urzêdy bia³oruskie, no i pu³k piechoty bia³oruskiej, licz¹cy
z 5 czy 6 pu³kownikami summa summarum 400 ludzi. Pomimo wszelkiego nacisku
Niemców, aby wywo³aæ pomiêdzy tymi urzêdami i wojskiem konflikt przy naszym
zajmowaniu Grodnie, nie uda³o siê to najzupe³niej. Pu³k ten bia³oruski pozosta³
w Grodnie, godz¹c siê na to, by podczas swego pobytu w Grodnie by³ pod komendê Polsk¹, zastrzegaj¹c sobie jedynie prawo komunikowania siê z Kownem, jako
ze swym centrum. Pu³k ten przy uroczystociach po zajêciu Grodna defilowa³
przed naszym genera³em na równi z baonami polskim [...] (Pi³sudski 1937, 8085).

Sytuacja pu³ku bia³oruskiego pozostawa³a niejasna. Toczy³a siê wokó³ niego
walka o wp³ywy. Ostatecznie 30 maja gen. W. Falewicz przekaza³ dowództwu
pu³ku bia³oruskiego rozkaz gen. Stanis³awa Szeptyckiego, dowódcy Frontu Litewsko-Bia³oruskiego, nakazuj¹cy przeniesienie pu³ku do S³onimia i do³¹czenie
do grupy rezerwowej gen. Stefana Mokrzeckiego. P³k Antonow zaoponowa³,
powo³uj¹c siê na umowê z 23 kwietnia 1919 r. Reakcj¹ gen. Falewicza by³o
rozbrojenie pu³ku 1 czerwca pod grob¹ u¿ycia broni przez otaczaj¹ce go polskie oddzia³y.
Nabrzmia³y konflikt polsko-bia³oruski próbowa³ za³agodziæ Józef Pi³sudski,
który przyby³ do Grodna 3 czerwca. W zwi¹zku z jego przyjazdem oficerom
6

Ignacy Paderewski jako premier rz¹du polskiego, obok Romana Dmowskiego delegat
Polski na konferencjê pokojow¹, przebywa³ od pocz¹tku kwietnia 1919 r. w Pary¿u. Marsza³ek
Pi³sudski napisa³ do niego list o sytuacji politycznej po zajêciu Wilna, w tym sytuacji Bia³orusinów w Grodnie.
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i ¿o³nierzom pu³ku zezwolono na opuszczanie koszar. Marsza³ek przyj¹³ równie¿
na zamku p³k. Eugeniusza Hajdukiewicza, pe³ni¹cego obowi¹zki dowódcy pu³ku
bia³oruskiego w zwi¹zku z chorob¹ p³k. Antonowa. Chocia¿ audiencja nie da³a
konkretnych rezultatów, to jednak przez pewien czas pu³k pozostawiono w spokoju. Nie trwa³ on jednak d³ugo (£atyszonek 1995, 97).
11 czerwca polskie dowództwo rozdzieli³o ¿o³nierzy pu³ku wed³ug wyznania. Katolików zakwaterowano w polskich koszarach, prawos³awnych i ¯ydów
zdemobilizowano. Oficerów natomiast zatrzymano w rezerwie, proponuj¹c im
s³u¿bê w polskiej armii. Aresztowano pp³k. Demidowa, i na krótko p³k. Uspienskiego. Starania p³k. Antonowa o zezwolenie na wyjazd oficerów do Kowna nie
powiod³y siê (£atyszonek 1995, 97).
Posuniêcie polskie wywo³a³o protesty rz¹du litewskiego wobec mocarstw Ententy. Litwini powo³ywali siê m.in. na apel Rady Najwy¿szej z 26 kwietnia 1919 r.
wzywaj¹cy do zaprzestania wani i po³¹czenia si³ do walki z bolszewikami.
Orodkiem dzia³alnoci bia³oruskiej sta³o siê od maja 1919 r. Kowno. Tam
znalaz³o schronienie spore grono bia³oruskich dzia³aczy, a w koñcu 1919 r.
Wac³aw £astowski utworzy³ rz¹d bia³oruski, przy czym podkrelano, i¿ reprezentuje on ca³¹ Bia³oru. Mimo zale¿noci od w³adz litewskich dzia³acze bia³oruscy przy ró¿nych okazjach podkrelali, i¿ mo¿liwy jest tylko sojusz ca³ej
Bia³orusi z Litw¹. Jednoczenie zaznaczali, ¿e gubernie wileñska i grodzieñska
stanowi¹ integraln¹ czêæ Bia³orusi jako potencjalnego pañstwa.
Likwidacja pu³ku grodzieñskiego, jedynej wiêkszej jednostki, by³a dla bia³oruskiej wojskowoci strat¹ bardzo bolesn¹. Wydaje siê, ¿e podstawowe b³êdy
pope³ni³a w tej sprawie zarówno strona bia³oruska, jak i polska. B³êdy te wyniknê³y z braku jednoznacznego stanowiska w zasadniczej kwestii, jak¹ by³ problem wyboru sojusznika w zmienionej sytuacji politycznej. Z drugiej strony,
pozostaj¹c w Grodnie, dowództwo pu³ku powinno uwzglêdniæ w swoim stanowisku tak¿e i polski interes. W maju i czerwcu 1919 r. Polska liczy³a siê powa¿nie z mo¿liwoci¹ wojny z Niemcami, a polskie dowództwo obawia³o siê m.in.
niemieckiego ataku z odcinka PiszSuwa³ki na Grodno. W tej sytuacji pozostawienie w Grodnie obcej jednostki, której dowództwo utrzymywa³o kontakt
z dowództwem niemieckim, stanowiæ mog³o istotne zagro¿enie (Benoist-Méchin
1939, 5658; £ossowski 1976, 1331). Niewykluczone wiêc, i¿ podporz¹dkowuj¹c siê rozkazowi przeniesienia swego pu³ku do S³onimia, Bia³orusini przed³u¿yliby jego istnienie do czasu zmiany stanowiska polskiego w kwestii formowania bia³oruskiego wojska. Jednak sposób, w jaki strona polska rozwi¹za³a
1 BPP, po³o¿y³ siê cieniem na stosunkach bia³orusko-polskich.
Po likwidacji pu³ku grodzieñskiego w armii litewskiej pozosta³y jedynie
nieliczne oddzia³y bia³oruskie: 5 kompania 1 Bia³oruskiego Pu³ku Piechoty
(ok. 200 ¿o³nierzy), oddzia³ wartowniczy (ok. 40 ¿o³nierzy) i szwadron huzarów
(50 jedców). Szwadron zosta³ odkomenderowany do 1 pu³ku huzarów.
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W czerwcu 1919 r. 5 kompania zosta³a przemianowana na 1 Samodzieln¹ Kompaniê Bia³orusk¹, a oddzia³ wartowniczy przeformowany w 2 Samodzieln¹
Kompaniê Bia³orusk¹.
20 czerwca 1919 r., po osi¹gniêciu pe³nej gotowoci bojowej, 1 kompania pod
dowództwem mjr. M. Janickiego zosta³a skierowana na front litewsko-sowiecki
pod Dwiñsk, gdzie wesz³a w sk³ad Specjalnego Batalionu Mariampolskiego,
w którego strukturach pozostawa³a cztery miesi¹ce. Przez ca³y lipiec i sierpieñ
1919 r. bia³oruska kompania bra³a udzia³ w tocz¹cych siê walkach. Od 12 lipca
dowodzi³ ni¹ pp³k W³odzimierz Michaj³owski. 28 sierpnia mia³ miejsce jej najwiêkszy sukces bojowy. W walce na bagnety Bia³orusini zdobyli okopy sowieckie pod
wsi¹ Sussekle i dworem Schedern. Sukces ten okupiony zosta³ mierci¹ ppor.
Jerzego Pliskiego, dowodz¹cego atakuj¹cym plutonem, oraz czterech ¿o³nierzy.
Po wyparciu przez wojska litewsko-³otewskie bolszewików za Dwinê, na
pocz¹tku padziernika 1919 r., kompania zosta³a wydzielona ze sk³adu Batalionu
Mariampolskiego i przydzielona do 1 batalionu 3 Pu³ku Piechoty im. Wielkiego
Ksiêcia Litewskiego Witolda.
10 padziernika odby³a siê w Kownie narada, powiêcona rozbudowie bia³oruskich formacji wojskowych na Litwie. Wziêli w niej udzia³ g³ównodowodz¹cy wojsk litewskich: F. Letkunas, minister spraw bia³oruskich J. Woronko,
naczelnik bia³oruskiego biura wojskowego W. Koz³ow oraz dowódcy  2 kompanii, A. Hansen, i szwadronu huzarów, M. Gliñski.
W po³owie padziernika oddzia³y bia³oruskie skoncentrowano w strefie
przyfrontowej. 15 padziernika do dworu Schedern przyby³a 2 kompania oraz
resztki bia³oruskiego szwadronu. Szwadron ten latem odkomenderowany by³ do
ochrony litewsko-polskiej linii demarkacyjnej pod Lejpunami nad Niemnem.
Noc¹ z 23 na 24 sierpnia zosta³ zaskoczony podczas noclegu pod Sejnami przez
Polaków, trac¹c jednego oficera. 12 ¿o³nierzy wziêto do niewoli (sk¹d czêæ
póniej zbieg³a). W po³owie wrzenia szwadron liczy³ ju¿ tylko 25 jedców.
17 padziernika do s¹siedniej wsi Sussekle przeniesiono 1 kompaniê.
9 listopada rozformowano Bia³oruskie Biuro Wojskowe, za jego naczelnika, kpt. W. Koz³owa, mianowano oficerem ³¹cznikowym przy Sztabie Generalnym Armii Litewskiej do kontaktów z ministerstwem do spraw bia³oruskich.
17 listopada obie bia³oruskie kompanie po³¹czono w bia³oruski batalion.
Jego dowództwo obj¹³ mjr Aleksander Ru¿ancow. Na pocz¹tku grudnia oprócz
kompanii piechoty w batalionie zorganizowano tak¿e pododdzia³ karabinów maszynowych, ³¹cznoci i logistyczny. Huzarów rozformowano, kieruj¹c ich do
³¹cznoci i zwiadu konnego. 28 grudnia batalion zaj¹³ wraz z litewskim Batalionem Janiszkielskim pozycje nad Dwin¹.
S³u¿ba frontowa na pocz¹tku 1920 r. by³a spokojna, poniewa¿ Sowieci opucili
swoje pozycje pod naciskiem Polaków, których zast¹pili póniej £otysze. 4 lutego
batalion przeniesiono z 2 do 3 litewskiej dywizji piechoty (£atyszonek 1995, 100).
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W lutym 1920 r. nast¹pi³o oziêbienie w stosunkach litewsko-bia³oruskich.
Litwini przejêli kuriera ministra spraw bia³oruskich jad¹cego do Moskwy. Fakt
ten nie pozosta³ bez wp³ywu na sytuacjê bia³oruskiej jednostki wojskowej.
1 kwietnia 1920 r. bia³oruski batalion zredukowano do kompanii pod dowództwem mjr. Ru¿ancowa. Zdemobilizowano podoficerów by³ej armii rosyjskiej
i wszystkich ¿o³nierzy pochodz¹cych spoza linii demarkacyjnej, co znacznie
przerzedzi³o szeregi jednostki. Bia³orusk¹ kompaniê podporz¹dkowano dowództwu litewskiego 9 pu³ku piechoty.
W maju 1920 r. nast¹pi³a kolejna zmiana w stosunkach bia³orusko-litewskich. Do Kowna przyby³ W. £astowski, premier rz¹du BRL, utworzonego
w Miñsku w grudniu 1919 r. przez przeciwnych Polsce dzia³aczy. £astowski
zrekonstruowa³ w Kownie swój rz¹d, lecz pierwsze miesi¹ce jego istnienia
nie przynios³y istotnych zmian w sytuacji wojsk bia³oruskich na Litwie (Ruch
narodowy bia³oruski, LCVA).
Zmiany te nast¹pi³y dopiero pod wp³ywem wydarzeñ na froncie wojny polsko-sowieckiej. 12 lipca zosta³ zawarty traktat pokojowy litewsko-rosyjski, na
mocy którego Litwa mia³a otrzymaæ Wilno, Grodno i Lidê. Ju¿ wczeniej wojska litewskie ruszy³y w stronê linii demarkacyjnej, w wyniku czego dosz³o do
walk z Polakami. Wraz z wojskami litewskimi posuwa³a siê naprzód tak¿e kompania bia³oruska. 19 lipca kompania przyby³a do wsi Krasnosielsk na brzegu
jeziora Snudy. W ten sposób, po d³u¿szym okresie walk, po raz pierwszy znalaz³a siê na terytorium zamieszka³ym przez ludnoæ bia³orusk¹. W po³owie sierpnia kompania objê³a s³u¿bê graniczn¹ na odcinku pod Bras³awiem, do którego
przeniesiono z Krasnosielska bia³orusk¹ komendê. Pobyt bia³oruskich ¿o³nierzy
w Bras³awiu przyczyni³ siê do wzrostu uczuæ patriotycznych okolicznej ludnoci
bia³oruskiej. W szeregi bia³oruskiego wojska wst¹pi³o wielu miejscowych
ochotników. Dopiero 27 wrzenia przyst¹piono do formowania w Wilnie bia³oruskiego batalionu, którego dowódc¹ zosta³ mianowany komendant kursów oficerskich p³k Uspienski (£atyszonek 1995, 101).
Przyczyn¹ kolejnego zwrotu w polityce litewskiej w kwestii bia³oruskiej
by³o zajêcie Wilna przez oddzia³y gen. Lucjana ¯eligowskiego. W walce z tymi
oddzia³ami czynny udzia³ uwziê³a tak¿e bia³oruska kompania. Pod koniec padziernika kompania ta znalaz³a siê na froncie w okolicach miasteczka Giedrojcie, wokó³ którego trwa³y zaciête walki (Wyszczelski 2003, 387388).
W toku tych walk, 31 padziernika, odwo³anego mjr. Ru¿ancowa zast¹pi³ na stanowisku dowódcy sztabskapitan B³agowieszczañski. 18 listopada to
w³anie na odcinku zajmowanym przez bia³orusk¹ kompaniê przerwa³a siê
kawaleria wojsk Litwy rodkowej pod dowództwem p³k. Mcis³awa Butkiewicza, wycofuj¹ca siê po rajdzie na ty³y wojsk litewskich. Bia³oruska kompania bra³a jeszcze udzia³ w walkach do 22 listopada 1920 r. (Vitkus 2000,
396398).
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Utworzenie Litwy rodkowej z prób¹ rozegrania karty bia³oruskiej przez
Pi³sudskiego zmusi³o rz¹d litewski do o¿ywienia stosunków z emigracyjnym
rz¹dem bia³oruskim, przebywaj¹cym w litewskiej stolicy. 11 listopada 1920 r.
zosta³a podpisana umowna pomiêdzy rz¹dem litewskim a rz¹dem BRL W. £astowskiego. Kowieñski rz¹d BRL zobowi¹za³ siê poprzeæ Litwê w spodziewanym plebiscycie na Litwie rodkowej, odk³adaj¹c jednoczenie na bli¿ej
nieokrelon¹ przysz³oæ uregulowanie granicy litewsko-bia³oruskiej. Rz¹d £astowskiego zgodzi³ siê na wykorzystanie bia³oruskich formacji wojskowych do
obrony terytorium Litwy. Strony zawar³y osobn¹ umowê w tej kwestii. Projekt
tej umowy, sporz¹dzony przez stronê bia³orusk¹, zak³ada³, ¿e bia³oruskie wojsko
formowane na terytorium Litwy mia³o stopniowo przechodziæ na utrzymanie
rz¹du BRL.
Rz¹d litewski udzieli³ rz¹dowi bia³oruskiemu po¿yczki w wysokoci miliona
auksinów. Wyjedna³ tak¿e gwarantowan¹ przez siebie po¿yczkê 40 mln marek
od rz¹du niemieckiego, przeznaczon¹ na sfinansowanie organizacji bia³oruskich
oraz oddzia³ów wojskowych na wypadek konfliktu Litwy z Polsk¹. Uzyskanie
powy¿szych sum stworzy³o solidn¹ podstawê finansow¹ dla prowadzonej przez
rz¹d £astowskiego dzia³alnoci (Ruch narodowy bia³oruski, LCVA).
W Kownie podjêto prace nad formowaniem bia³oruskiego batalionu, przerwane wkroczeniem gen. ¯eligowskiego do Wilna. 1 grudnia 1920 r. do Kowna przeniesiona zosta³a 1 kompania bia³oruska (wraz z plutonem km), któr¹ w³¹czono
w sk³ad bia³oruskiego batalionu. Batalion, pod dowództwem p³k. Uspienskiego,
sk³ada³ siê z kompanii piechoty, kompanii km, pododdzia³ów: szkolnego, ³¹cznoci
i zwiadowców konnych oraz kompanii logistycznej. Dzia³a³y przy nim komisje
kulturalno-owiatowa i historyczna. Liczebnoæ batalionu oceniano na 500 ludzi.
Zarówno Bia³orusini, jak i Litwini przewidywali, ¿e miêdzy Litw¹ a Polsk¹
dojdzie do zbrojnego zatargu o Wilno. Rzecznikiem takich dzia³añ by³ minister
spraw zagranicznych Litwy Juozas Purickis. Wskazywa³ on, ¿e po uchwale
z 15 marca 1923 r. jedyna droga do odzyskania Wilna prowadzi poprzez zmobilizowanie dodatkowo patriotycznie nastawionych Niemców oraz Ukraiñców
i wywo³anie razem powstania. W czêci operacyjnej plan przewidywa³ rozdzielenie jednostek Wojska Polskiego na kresach i izolowanie ich. Oddzia³y powstañcze
mia³y wkroczyæ do Polski z baz zagranicznych w Czechos³owacji, Rosji sowieckiej, Litwy i Niemczech. Celem akcji mia³o byæ: dla Litwy  odzyskanie granic
w myl traktatu z 12 lipca 1920 r., dla Ukrainy  utworzenie dziewiêciomilionowego Zachodnio-Ukraiñskiego Pañstwa, dla Bia³orusi  powo³anie tak¿e niepodleg³ego pañstwa obejmuj¹cego 95 tys. km², dla Niemiec  odzyskanie granicy z 1914 r.
Do ich realizacji nigdy nie przyst¹piono, natomiast zrealizowano dzia³ania partyzanckie i dywersyjne zakrojone na mniejsz¹ skalê, w wyranym celu nêkania
strony polskiej i podnoszenia sprawy zamieszka³ych w granicach Rzeczypospolitej Litwinów i Bia³orusinów (£ossowski 1997, 4648; Studnicki 1923, 234).
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W zwi¹zku z tym zak³adano dalsz¹ rozbudowê bia³oruskich jednostek
wojskowych na Litwie pod kierownictwem Antoniego Owsianika, by³ego cz³onka Bia³oruskiej Komisji Wojskowej w Miñsku. W wypadku wojny rz¹d bia³oruski zamierza³ wywo³aæ powstanie na ziemiach bia³oruskich w granicach
pañstwa polskiego. Organizacj¹ powstania od strony militarnej zajmowa³ siê
sztab partyzancki, szefem którego w 1922 r. by³ p³k Uspienski. Sztabowi
w Kownie podlega³y sztaby grup powstañczych w Oranach, Ucianach i Mereczu. Szczególn¹ aktywnoæ wykazywa³ ten ostatni, pod dowództwem por. Razumowicza, wystêpuj¹cego jako ataman Chmara. Bia³oruskiemu sztabowi partyzanckiemu podlega³o rzekomo kilka tysiêcy zorganizowanych partyzantów
(£atyszonek 1995, 103).
Bia³oruskiemu batalionowi przypad³a w planach powstañczych, jak siê wydaje, rola oddzia³u wypadowego oraz centrum wyszkolenia dywersyjnego i ideologicznego. Przez jaki czas batalion ten stacjonowa³ pod Mereczem, co niew¹tpliwie wi¹za³o siê z nasileniem dzia³alnoci dywersyjnej organizowanej
przez tutejszy sztab partyzancki. W³adze bia³oruskie oblicza³y, ¿e uda³o im siê
zorganizowaæ oko³o 12 tys. zakonspirowanych osób, gotowych do wyst¹pienia
w razie rozkazu. Sporód tej grupy zdecydowan¹ wiêkszoæ stanowili ch³opi,
którzy prawdopodobnie nigdy nie uczestniczyli w ¿adnych akcjach zbrojnych
i nie najlepiej orientowali siê w niuansach politycznych. Wród osób uczestnicz¹cych w walkach jedynie czêci przywieca³y cele wy³¹cznie patriotyczne
 niepodleg³a Bia³oru. Innym dzia³alnoæ w grupach dywersyjnych stwarza³a
mo¿liwoæ odreagowania upokorzeñ spotykaj¹cych spo³ecznoæ bia³orusk¹ ze
strony ¿o³nierzy, policjantów czy urzêdników (leszyñski 2007, 270).
W roku 1923 nastêpuje wyrane zmniejszenie zainteresowania rz¹du litewskiego wspó³prac¹ z Bia³orusinami. W gabinecie utworzonym 23 lutego 1923 r.
przez Ernesta Galvanauskasa sam premier obejmuje stanowisko ministra do
spraw bia³oruskich. Wiosn¹ mimo sk³adanych protestów rz¹d litewski musia³ siê
pogodziæ z faktem zatwierdzenia przez Konferencjê Ambasadorów Ententy
15 marca 1923 r. granicy wschodniej II Rzeczypospolitej. Decyzja ta doprowadzi³a do stabilizacji po³o¿enia miêdzynarodowego. W zwi¹zku z tym Litwa przesta³a byæ zainteresowana dalszym popieraniem antypolskiej dzia³alnoci Bia³orusinów.
Nastêpuje kres bia³oruskiej dzia³alnoci wojskowej na Litwie. Bia³oruski
batalion na pocz¹tku 1923 r. zosta³ przeniesiony do Mariampola. W batalionie
by³o wówczas ju¿ tylko 12 oficerów i jedna  3 kompania. Dowództwo sprawowa³ por. Jekow. ¯o³nierze pracowali przez pewien czas przy budowie linii
kolejowej z Kolej Rudy do Mariampola. 25 kwietnia 1923 r. batalion przeformowano w bia³orusk¹ kompaniê, która liczy³a szeciu oficerów i 203 ¿o³nierzy,
pod dowództwem por. Jekowa. Nastêpnie kompaniê przeniesiono do miasteczka Bobryszki, gdzie ostatecznie zosta³a rozformowana (£atyszonek 1995, 104).
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W nastêpnym rz¹dzie, na czele którego stan¹³ 29 czerwca 1923 r. ponownie
Galvanauskas, premier by³ ju¿ tylko pe³ni¹cym obowi¹zki ministra do spraw
bia³oruskich. Wreszcie w rz¹dzie Antanasa Tumenasa, powo³anym 18 czerwca
1924 r., ministerstwa do spraw bia³oruskich ju¿ w ogóle nie by³o. Czêæ dzia³aczy bia³oruskich opuci³a Litwê, za ich lider, Wac³aw £astowski, w koñcu 1923 r.
faktycznie zawiesi³ sw¹ dzia³alnoæ.
Konsul Czechos³owacji w Kownie informowa³ wówczas swój rz¹d, ¿e
1 listopada 1923 r. przywódcy Rady Bia³oruskiej wyjechali z Kowna do Pragi,
prawdopodobnie w celu uzyskania czeskiej pomocy finansowej i starañ o zezwolenie na pobyt w Czechos³owacji. Konsul informowa³ dalej, ¿e pomiêdzy w³adzami
litewskimi a emigrantami bia³oruskimi wyniknê³y sprzecznoci na tle zakresu
przyznawanej tym ostatnim pomocy finansowej. By³y i rozbie¿noci innego rodzaju. Mianowicie w³adze litewskie za¿¹da³y od dzia³aczy bia³oruskich zajêcia siê
przede wszystkim prac¹ kulturaln¹. To wywo³a³o opory i roz³am w rodowisku
bia³oruskim. Wed³ug uzyskanych przez konsula informacji Bia³orusini zwrócili
siê do bolszewików, od których otrzymali czêciow¹ pomoc pieniê¿n¹.
Informacja polskiego MSZ z 20 marca 1924 r. mówi³a o likwidacji na Litwie ministerstwa do spraw bia³oruskich i jako przyczynê wskazywa³a fakt, i¿
sejm litewski nie uchwali³ dla niego kredytów na rok 1924. Nastêpnie wskazywano, i¿ przedstawiciele emigracji bia³oruskiej w wiêkszoci opucili Kowno
i wielu z nich wyjecha³o do Pragi. Sam Wac³aw £astowski pozosta³ jeszcze na
Litwie. Dopiero w roku 1927 przeniós³ siê do Miñska, gdzie pracowa³ w Instytucie Bia³oruskim. W 1936 r. pad³ ofiar¹ represji stalinowskich.
Tak wiêc dobieg³a koñca zorganizowana wspó³praca litewsko-bia³oruska,
inicjowana w przewa¿aj¹cym stopniu przez stronê litewsk¹. W warunkach konfliktu z Polsk¹ w³adze litewskie usi³owa³y graæ przez kilka kolejnych lat kartê
bia³orusk¹, widz¹c w tym dogodny atut dla swej w³asnej polityki.

***
Bia³oruskie oddzia³y wojskowe na Litwie stanowi¹ czêæ tworzonych si³ zbrojnych, których celem by³a walka o niepodleg³oæ Bia³orusi. Ca³e nieszczêcie
polega³o na tym, ¿e tworzone oddzia³y powi¹zane by³y z ró¿nymi ugrupowaniami politycznymi, które odmiennie widzia³y niepodleg³oæ swojego narodu. Ocenia siê, ¿e bia³oruskie formacje wojskowe w latach 19171923 liczy³y w sumie
oko³o 11 tys. oficerów i ¿o³nierzy.
Litewskie poparcie dla Bia³orusinów by³o jedynie wypadkow¹ stosunków
litewsko-polskich. Litwa dwukrotnie zgodzi³a siê na czêciowe uznanie aspiracji
bia³oruskich. Jesieni¹ 1918 r. by³o to wynikiem og³oszenia niepodleg³oci Polski
i po raz drugi  zajêcia Wilna przez gen. ¯eligowskiego. W obu przypadkach
liczy³ siê dla Litwinów propagandowy aspekt sprawy, chocia¿ nale¿y stwierdziæ,
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¿e bia³oruskie oddzia³y mia³y tak¿e powa¿n¹ wartoæ militarn¹ dla tworz¹cej siê
z trudem armii litewskiej, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie. Równie¿ ewentualne poparcie Litwy przez Bia³orusinów na wypadek zbrojnego konfliktu z Polsk¹ poprzez wybuch powstania na bia³oruskich ziemiach pañstwa polskiego mog³o mieæ powa¿ne znaczenie.
Podobny koniunkturalizm cechowa³ tak¿e politykê Bia³orusinów wzglêdem
Litwy. Powa¿nie zaanga¿owa³ siê w sojusz z Litw¹ rz¹d Bia³oruskiej Republiki
Ludowej W. £astowskiego. Jednak¿e rz¹d ten prowadzi³ podwójn¹ grê, wspó³dzia³aj¹c z sowieck¹ Rosj¹ i nie rezygnuj¹c z mo¿liwoci wspó³pracy z Polsk¹.
Znalaz³o to swoje odbicie zarówno w sprawie pozostania bia³oruskiego pu³ku
w Grodnie, jak i rozwi¹zania bia³oruskiego batalionu w rok póniej.
Litwa przesta³a byæ zainteresowana popieraniem dzia³alnoci bia³oruskiej
wraz z miêdzynarodowym uznaniem granicy polsko-litewskiej w 1923 r., co poci¹gnê³o za sob¹ w tym samym roku rozwi¹zanie ostatniego bia³oruskiego oddzia³u.
Du¿¹ rolê odegra³y tak¿e wysi³ki polskie, zmierzaj¹ce do tego, a¿eby wspó³praca
litewsko-bia³oruska, wymierzona przeciwko Polsce, zosta³a sparali¿owana.
Poniewa¿ w walkach po stronie litewskiej wziê³y udzia³ jedynie nieliczne
bia³oruskie oddzia³y, ich straty nie by³y du¿e. Zgin¹³ jeden oficer, trzech podoficerów i 15 ¿o³nierzy. Rany odnios³o trzech podoficerów i 14 ¿o³nierzy, zaginê³o
bez wieci piêciu ¿o³nierzy. Litwini jednak jako jedyny naród starannie kultywowali pamiêæ o udziale Bia³orusinów w walce o niepodleg³oæ swojego pañstwa.
Kilkudziesiêciu bia³oruskich oficerów i ¿o³nierzy otrzyma³o litewskie odznaczenia bojowe. Krzy¿em Pogoni II klasy odznaczono dwóch podoficerów, za
III klasy  szeciu oficerów, 15 podoficerów i 28 ¿o³nierzy (£atyszonek 1995, 107).
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Between Riga and Moscow. Latvian-Russian
relations in 19391940
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ABSTRACT: From the Russian perspective, the signing of the peace treaty with Latvia in Riga,
was a sign of weakness of the Soviet Union at that time. Moscow, however, never accepted
the concept of the loss of the Baltic states forever. In the 20s and 30s of 20th century
Russia attempted to recover territories losing by signing the Treaty of Versailles. In the third
decade the Russians through its embassy in Riga had tried to outlet a kindle the flame of the
Bolshevik Revolution, but the effects of this activity were far below for expectations. In the
rural districts the party has acted rapidly to promote radical agrarian land reform, and the
cities have seen a growing influence of social democracy. The 30s were a dramatic decline in
popularity of Russian communist movement in Latvia, but also the rise of the meaning Soviet
Union in the international arena. Stalins policies had led to the isolation of Latvia, which
alone had to find common leaks with Moscow (among pact of non-aggression signed in
1932). German-Russian agreement of August 1939 facilitated the occupation and annexation
of Latvia by Russia in August 1940.

£otwa sta³a siê niezale¿nym pañstwem po I wojnie wiatowej. Od 1915 r.
w wyniku toczonych na terytorium ³otewskim dzia³añ wojennych pañstwo uleg³o ogromnemu spustoszeniu, a setki tysiêcy obywateli uciek³o do Rosji.
W 1917 r. Imperium Rosyjskie, które od XVIII w. w³ada³o £otw¹, w rezultacie
bolszewickiego przewrotu upad³o i sta³o siê pañstwem komunistycznym pod
przewodnictwem W³odzimierza Lenina. W momencie gdy £otwa og³asza³a niepodleg³oæ, 18 listopada 1918 r., jej granicom zagra¿a³a Armia Czerwona, zajmuj¹ca tereny po wychodz¹cej armii niemieckiej. £otewski Rz¹d Tymczasowy
pocz¹tkowo mia³ do swej dyspozycji kilkuset s³abo wyposa¿onych ¿o³nierzy
i musia³ polegaæ na rekrutach niemieckich oraz wsparciu aliantów zachodnich
(Rutkiewicz 2005, 1322). Dziêki zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa, £otysze
w krótkim czasie zorganizowali sprawnie dzia³aj¹c¹ armiê, która skutecznie
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przepêdzi³a niemieckich najemników, a tak¿e ¿o³nierzy rosyjskich (The Three
2005, 8 i n.).
11 sierpnia 1920 r. w Rydze podpisano traktat pokojowy miêdzy £otw¹
a Rosj¹ sowieck¹. W paragrafie 2 traktatu Zwi¹zek Socjalistycznych Republik
Sowieckich (ZSRS) uznawa³ niepodleg³oæ i suwerennoæ £otwy po czas niezmierzony, szanuj¹c jednoczenie prawo £otyszy do w³asnego terytorium (The
Occupation 1995, 7273). Z punktu widzenia Kremla traktat ten by³ jedynie
wyrazem s³aboci Rosji sowieckiej w tym czasie. Moskwa nigdy nie zaakceptowa³a utraty pañstw ba³tyckich po czas niezmierzony.
Po roku 1920 zainteresowanie ZSRS pañstwami ba³tyckimi mia³o potrójny
aspekt. Po pierwsze, zwi¹zane by³o z ekspansj¹ terytorialn¹, co oznacza³o odzyskanie ziem utraconych miêdzy 1918 r. a 1920 r. Po drugie, istnia³a kwestia
bezpieczeñstwa odnonie do sytuacji, w której Sowieci nie chcieli dopuciæ, by
pañstwa ba³tyckie stanowi³y nawet najmniejsze zagro¿enie dla ZSRS. Po trzecie,
Moskwa pragnê³a rozprzestrzeniæ ideologiê bolszewick¹ na drodze globalnej
rewolucji. Ta tym tle pañstwa ba³tyckie jawi³y siê jako potencjalny grunt do
ekspansji. Te trzy cele by³y ze sob¹ powi¹zane, lecz nie identyczne.
W latach 20. XX w. Rosja sowiecka nie stanowi³a potêgi mog¹cej zrealizowaæ cel zwi¹zany z ekspansj¹ terytorialn¹. Niemniej jednak prowadzona przez
ni¹ polityka zagraniczna w znacznym stopniu przyczyni³a siê do dba³oci
o swoje interesy w dziedzinie bezpieczeñstwa w Europie Wschodniej, co po³o¿y³o podwaliny pod rewizjonistyczne has³a w przysz³oci. G³ównym celem polityki sowieckiej w tamtym okresie sta³a siê kwestia niedopuszczenia do utworzenia zbiorowego systemu bezpieczeñstwa wród pañstw Europy Wschodniej.
Mo¿e to stanowiæ wyjanienie wspó³pracy z Niemcami  kurs Rapallo  w rezultacie którego Europa Wschodnia mog³a zostaæ podzielona na strefy wp³ywów.
Sowieci mieli równie¿ nadziejê na izolacjê pañstw tego regionu oraz os³abienie
aliansów francuskich w tej czêci Europy, a tak¿e zmniejszenie roli Ligi Narodów jako organu gwarantuj¹cego kolektywn¹ wspó³pracê w zakresie bezpieczeñstwa. Moskwie zale¿a³o na tym, by nie powsta³ tu ¿aden regionalny system
wzajemnej wspó³pracy i bezpieczeñstwa. Zamierzenie to uda³o siê przeprowadziæ Sowietom nie ze wzglêdu na ich wysi³ki i sprawnie dzia³aj¹c¹ dyplomacjê,
lecz ze wzglêdu na dysharmoniê i krótkowzrocznoæ poszczególnych pañstw
Europy Wschodniej.
Wykorzystuj¹c konflikt polsko-litewski (Garlicki 1981, 188197), 28 wrzenia 1926 r. Moskwa podpisa³a porozumienie z Wilnem dotycz¹ce neutralnoci,
wzajemnej nieagresji i blokuj¹ce wszelkie próby utworzenia systemu bezpieczeñstwa nowo powsta³ych pañstw. Litwa nie konsultowa³a warunków tego porozumienia z innymi krajami regionu. Id¹c za jej przyk³adem, równie¿ centrolewicowy rz¹d ³otewski 9 marca 1927 r. podpisa³ z ZSRS podobny pakt
o nieagresji.
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10 grudnia 1928 r. rosyjski komisarz ludowy/minister spraw zagranicznych
Maksim Maksimowicz Litwinow da³ jasno do zrozumienia, ¿e pañstwa ba³tyckie
nie dostan¹ siê pod ¿adn¹ strefê wp³ywów, mog¹c¹ zagroziæ sowieckim interesom bezpieczeñstwa (The Occupation 1995, 8). Bior¹c pod uwagê ówczesn¹
sytuacjê miêdzynarodow¹, ostrze¿enie to by³o du¿ym nieporozumieniem. W tym
czasie ¿adne mocarstwo nie czyni³o starañ, by wci¹gn¹æ pañstwa ba³tyckie
w uk³ad si³ skierowany przeciw Rosji sowieckiej, a poza tym pañstwa ba³tyckie
mia³y podpisane wzajemne porozumienia z Moskw¹, co kompletnie wyklucza³o
jakiekolwiek ruchy antysowieckie.
Politykê sowieck¹ z lat 20. i 30. mo¿na sprowadziæ do prostego równania:
motywy bezpieczeñstwa sprzêga³y siê z motywami aneksyjnymi, innymi s³owy
 okupacja równa³a siê bezpieczeñstwu.
Tylko na pocz¹tku lat 20. Sowieci czynili wysi³ki, by rozprzestrzeniæ idee
rewolucji bolszewickiej na ca³y wiat. Ten impet straci³ na znaczeniu ju¿ kilka
lat póniej. Pañstwa ba³tyckie i placówki handlowe w Rydze bardzo intensywnie
roznieci³y p³omieñ rewolucji, lecz ich wysi³ki na tym polu okaza³y siê doæ
marne. Nadzieje bolszewików na pozyskanie ch³opów dla swej idei zablokowa³
radykalny program refom agrarnych, a klasa robotnicza by³a pod przemo¿nym
wp³ywem ³otewskich socjaldemokratów. Z kolei w latach 30. wszechogarniaj¹ca
walka z trockizmem doprowadzi³a do dramatycznego spadku popularnoci komunizmu na £otwie, gdzie lokalni komunici sympatyzowali z trockistami, trac¹c w ten sposób ca³kowicie zaufanie Moskwy. Jednak¿e Sowieci nie poddali
siê. Poczêli tworzyæ grupy w³asnych komunistów wród spo³eczeñstwa ³otewskiego. Rok 1940 pokaza³, i¿ by³a to w³aciwa droga.
Dojcie Hitlera do w³adzy spowodowa³o ogóln¹ zmianê polityki ZSRS
w stosunku do Niemiec. W dniach 1219 grudnia 1933 r. sowieckie politbiuro
przeprowadzi³o kilka dyskusji na temat wzmocnienia sowieckiego bezpieczeñstwa zmierzaj¹cego do utworzenia paktu antyniemieckiego. 28 grudnia Sowieci
oficjalnie zaproponowali sojusz obronny Francji, Belgii, Czechos³owacji, Polsce,
Litwie, £otwie, Estonii i Finlandii. G³ównym celem by³o stworzenie regionalnego
uk³adu wojskowego skierowanego przeciw Niemcom. W rozmowie z polskim
ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem Litwinow da³ jasno do zrozumienia, ¿e celem tego paktu by³a izolacja Niemiec (Kornat 2007, 2832).
Niechêæ Niemiec do kontynuowania linii Rapallo zmusi³a Moskwê do szukania nowych nici wzajemnych relacji z Polsk¹. W lipcu 1933 r. przyby³ do
Polski wys³annik Stalina, Karol Radek. Kulminacj¹ tego procesu by³a przedstawiona 14 grudnia propozycja Moskwy odnonie do wzajemnego zagwarantowania integralnoci pañstw ba³tyckich. Warszawa nie wyrazi³a zgody (Kornat 2007,
140 i n.). Pod koniec roku linia Rapallo upad³a ca³kowicie, a Sowieci zaniepokoili siê zbli¿eniem Niemiec do £otwy i Estonii. Pose³ ³otewski w Moskwie,
Alfreds Bilmanis, zawiadomi³ o tym swoje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
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27 czerwca 1934 r. Litwinow poinformowa³ W³adimira Potiomkina (póniejszego ambasadora w Rzymie), ¿e ZSRS musi zdawaæ sobie sprawê ze wzrostu zainteresowania Berlina sprawami ³otewskimi. Nie wzbudzi³o to jednak
w Moskwie wiêkszego odzewu.
Pañstwa ba³tyckie nie mog³y zaoferowaæ ZSRS realnego wsparcia. Rosja
sowiecka nie d¹¿y³a do podpisania z nimi konkretnych umów bilateralnych.
Dowodem tego by³y nieudane próby podejmowane przez £otwê, która w 1935 r.
próbowa³a podpisaæ takie porozumienie. Z drugiej strony £otwa nie d¹¿y³a do
zaanga¿owania siê w Pakt Wschodni, gdy¿ ten wymierzony by³ w Niemcy. £otysze, rozwa¿aj¹c ró¿ne opcje tego paktu, balansowali na cienkiej linii, by w ostatecznym rozrachunku pozostawiæ go na poziomie porozumieñ francusko-sowieckich i czechos³owacko-sowieckich z maja 1935 r. (£ossowski 1980, 171196).
18 czerwca 1935 r. Niemcy i Wielka Brytania podpisa³y porozumienie dotycz¹ce odnowienia niemieckiej floty na Morzu Ba³tyckim (British Documents
1994, 181183). £otwa pozosta³a sama i upokorzona. ¯adne du¿e pañstwo nic
jej nie zaproponowa³o. Zdaj¹c sobie sprawê z niemieckiego zagro¿enia, 10 lipca
Ryga z³o¿y³a Moskwie propozycjê porozumienia o wzajemnej pomocy. Kreml
nie wyrazi³ zainteresowania. Moskwa nie mia³a ¿adnego interesu, by godziæ siê
na podpisanie tego porozumienia. Poza tym Sowieci nie s¹dzili, ¿e niemiecka
morska obecnoæ mo¿e stanowiæ zagro¿enie ataku za porednictwem pañstw
ba³tyckich.
Póniejsza izolacja Rosji sowieckiej na arenie miêdzynarodowej (Wieczorkiewicz 2005, 4951) i zmiany w polityce doprowadzi³y do wzmo¿enia propagandy rosyjskiej. Skwapliwie wykorzysta³a ona ultimatum, jakie rz¹d polski
skierowa³ do rz¹du litewskiego w dniu 17 marca 1938 r., zmuszaj¹c Wilno do
nawi¹zania stosunków dyplomatycznych z Warszaw¹ (£ossowski 1976, 231237).
Sowieci zaczêli postrzegaæ, ¿e Polska stanowi wiêksze zagro¿enie interesów
sowieckich w regionie ba³tyckim ni¿ Niemcy. Propaganda sowiecka mówi³a, i¿
Polska d¹¿y³a do utworzenia Ententy Ba³tyckiej (£ossowki 1990, 40) i odgrywania g³ównej roli w regionie, a £otwê oskar¿a³a o bycie polsko-niemieckim
satelit¹. Jedynym realnym krokiem wymierzonym w pañstwo ³otewskie, poza
pogró¿kami s³ownymi, by³o zerwanie 2 lipca 1938 r. umowy handlowej podpisanej w 1933 r.
22 padziernika 1938 r. ³otewski ambasador w Moskwie, Fricis Kociò,
mówi¹c o równowadze stosunków sowiecko-³otewskich, stwierdzi³, i¿ s¹ one
niesatysfakcjonuj¹ce. Samoloty sowieckie systematycznie narusza³y ³otewsk¹
przestrzeñ powietrzn¹, a agenci NKWD skrupulatnie sprawdzali wszystkich
wchodz¹cych do ambasady ³otewskiej.
Po konferencji monachijskiej w ³otewskim MSZ zacz¹³ przewa¿aæ pogl¹d,
¿e Rosja sowiecka nie stanowi³a ¿adnego zagro¿enia. Dla przyk³adu, 10 padziernika 1938 r. ³otewski ambasador w Pary¿u, Olgerds Grosvalds, wyrazi³
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swoje zadowolenie z izolacji ZSRS od reszty Europy. Z kolei 5 grudnia ³otewski
minister spraw zagranicznych, Vilhelms Munters, w rozmowie z premierem Nevillem Chamberlainem w Londynie, stwierdzi³, ¿e £otwa nie odczuwa zagro¿enia zarówno ze strony Niemiec, jak i ZSRS. Wed³ug niego w najbli¿szym czasie
celem niemieckim bêdzie odzyskanie utraconych kolonii na rodkowym Wschodzie i w Azji Mniejszej, i tylko po tym Niemcy mogliby d¹¿yæ do zajêcia Gdañska
i K³ajpedy (The Occupation 1995, 22). A Sowieci byli za s³abi na jakiekolwiek
sprawne dzia³anie zarówno na arenie dyplomatycznej, jak i militarnej.
Naturaln¹ kwesti¹ dla £otwy, bior¹c pod uwagê jej interes bezpieczeñstwa,
sta³o siê umiejêtne lawirowanie pomiêdzy ZSRS, Niemcami i Polsk¹. £otwa
kompletnie zignorowa³a przes³anki, które wskazywa³y na zacienianie wspó³pracy miêdzy Berlinem a Moskw¹ (The Occupation 1995, 7980). 20 padziernika
1938 r. przedstawiciel £otwy w Lidze Narodów, Inesis Feldmanis, w nocie do
Rygi ze spotkania, które odby³ z sowieckim przedstawicielem, W³adimirem Sokolinem, stwierdzi³, i¿ ten ostatni oznajmi³, ¿e ZSRS d¹¿y do restauracji polityki
z Rapallo oraz ¿e g³ównym wrogiem Niemiec jest Wielka Brytania, a nie Rosja
sowiecka. Lecz najwa¿niejszy sygna³ wyszed³ 8 grudnia z samej Moskwy podczas
spotkania Kociòða z Potiomkinem. W trakcie tej rozmowy strona rosyjska ostrzeg³a, ¿e ZSRS ma nadzieje na dobre stosunki z Niemcami i ¿e dojdzie do kolejnego
rozbioru Polski (The Occupation 1995, 23). £otysze dobrze znali Potiomkina
i zdawali sobie sprawê z faktu, i¿ ma on du¿y wp³yw na Litwinowa. Nie mia³o to
jednak ¿adnego wp³ywu na przekonania Muntersa, który wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e
Niemcy zawsze bêd¹ wrogami ZSRS, a samo pañstwo jest bardzo s³abe.
Znaczenie polityczne Zwi¹zku Sowieckiego wzros³o w marcu 1939 r.
na skutek zajêcia przez Niemcy Czechos³owacji. Rz¹dz¹cy w Londynie i Pary¿u
zdali sobie sprawê, i¿ polityczne cele Hitlera nastawione by³y na zachwianie
równowagi si³ w Europie oraz osi¹gniêcie hegemonii nie tylko na kontynencie
europejskim, ale równie¿ w polityce globalnej. Londyn powróci³ wówczas do
swojej dawnej koncepcji politycznej, maj¹cej na celu utworzenie sojuszu antyniemieckiego, by w wiêkszym zakresie kontrolowaæ poczynania Berlina. 26 marca
Komisja Zagraniczna rz¹du brytyjskiego postanowi³a utworzyæ front wschodni
z³o¿ony z Polski, Rumunii, pañstw ba³kañskich i Turcji przeciw Niemcom. Chodzi³o o stworzenie wielostronnego przymierza, w którym Brytyjczycy gwarantowaliby ka¿demu z pañstw osobno, ¿e bêd¹ czêci¹ wzajemnego systemu pomocy. Niestety plany Londynu zawiod³y. Pañstwa ba³tyckie nawet nie by³y brane
pod uwagê w zamierzeniach brytyjskich (Gardner 1999, 2425, 5859; Kisielewski 2006, 1112; Watt 1989, 223224).
Wiosn¹ 1939 r. pozycja £otwy uleg³a znacznemu pogorszeniu. Decyzja Niemiec o si³owym rozwi¹zaniu problemu polskiego, odmowa pomocy Polsce przez
ZSRS, brak mo¿liwoci praktycznego wsparcia Polski przez Wielk¹ Brytaniê
oraz zainteresowania Londynu sprawami pañstw ba³tyckich  wszystkie te czynniki
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spowodowa³y realne zagro¿enie opanowania krajów nadba³tyckich przez Niemcy lub Rosjê sowieck¹. £otwa, która wczeniej obra³a kurs neutralnoci, pod
wp³ywem wydarzeñ, 7 czerwca 1939 r., podpisa³a z Niemcami pakt o nieagresji
(The Occupation 1995, 110111). Teraz £otysze mieli podpisane dwa pakty:
z ZSRS (1932) (The Occupation 1995, 7374) i Niemcami (1939). Rzeczywistoæ by³a jednak bolesna dla tego kraju. Rosja sowiecka nie przywi¹zywa³a
¿adnej wagi do tej umowy, a warunki, które zmusi³y j¹ do jej podpisania, uleg³y
diametralnej zmianie. Natomiast ugoda z Niemcami przetrwa³a do koñca lipca
1939 r., kiedy to £otwa zosta³a powiêcona pañstwu sowieckiemu jako ofiara
w imiê wiêkszych interesów niemieckich.
Latem 1939 r. wa¿n¹ kwesti¹ dla £otwy sta³a siê postawa Wielkiej Brytanii,
Francji i ZSRS, które prowadzi³y rozmowy na temat utworzenia przymierza
maj¹cego zapewniæ gwarancje republikom ba³tyckim (The Occupation 1995,
8185). Dla Sowietów problematyka ba³tycka by³a, obok kwestii polskiej
i rumuñskiej, najistotniejszym elementem dla jej bezpieczeñstwa. Taki te¿ charakter mia³y rozmowy z Londynem i Pary¿em. Nie przynios³y one jednak ¿adnych rezultatów (Marczewska-Zagdañska 2008, 97100).
£otewski sposób pojmowania ówczesnej sytuacji politycznej mo¿na opisaæ
nastêpuj¹co: Niemcy rozpoczn¹ wojnê z Polsk¹ i szybko j¹ pokonaj¹; Anglia
i Francja nie przyst¹pi¹ do wojny po stronie Polski; Rosja sowiecka pozostanie
neutralna i z daleka od spraw europejskich. Munters wierzy³, ¿e trójstronne
negocjacje Moskwy mog¹ zagroziæ pokojowi w Europie i rozprzestrzeniæ dzia³ania wojenne poza obszar konfliktu niemiecko-polskiego. Wed³ug niego £otwa
mia³a odegraæ znacz¹c¹ rolê w utrzymaniu pokoju w Europie. Aspiracje te okreli³ cynicznie Kuzma Nikitin, rosyjski ambasador w Estonii, gdy 15 wrzenia
1939 roku powiedzia³, ¿e pañstwa ba³tyckie nie odgrywa³y ¿adnej roli w relacjach miêdzy Rosj¹ sowieck¹ a Niemcami, a kiedy bañka mydlana prys³a,
pañstwa ba³tyckie okaza³y siê byæ tym, czym s¹ naprawdê: Liliputami (The
Occupation 1995, 30).
Wierz¹c w antagonizm miêdzy Niemcami a ZSRS i jednoczenie bêd¹c
przekonanym, ¿e Niemcy s¹ zainteresowane utrzymaniem niepodleg³oci pañstw
ba³tyckich, £otwa obra³a wyrany kurs proniemiecki. Mia³o to uchroniæ j¹ przed
agresj¹ sowieck¹. Taki punkt widzenia lansowa³ Berlin w czerwcu i na pocz¹tku
lipca. Z oficjalnymi wizytami do £otwy i Estonii udali siê wy¿si oficerowie,
wród nich dr Peter Kleist  doradca ministra Ribbentropa, admira³ Wilhelm
Canaris  szef wywiadu wojskowego Abwehry i genera³ Franz Halder  szef
Sztabu Generalnego wojsk l¹dowych. Ludvigs Çíis, ³otewski ambasador w Warszawie, 21 czerwca stwierdzi³, ¿e wizyta Haldera wzmacnia sowiecki argument,
i¿ pañstwa ba³tyckie s¹ niewiadome powagi obecnej sytuacji odnonie do zapêdów niemieckich. 8 lipca Mo³otow w rozmowie z ambasadorem brytyjskim
w Moskwie i cz³onkiem brytyjskiego zespo³u negocjacyjnego og³osi³, ¿e wizyty
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niemieckich przedstawicieli maj¹ charakter antysowiecki (The Occupation 1995, 31).
W Talinie i Rydze nie zwrócono uwagi na fakt, ¿e na podpisanie paktu o nieagresji
z tymi dwoma krajami nie przyjecha³ niemiecki minister spraw zagranicznych
Joachim von Ribbentrop, mimo wczeniejszego oficjalnego zaproszenia.
Niemiecko-sowiecki pakt z 23 sierpnia 1939 r. przyjêto na £otwie bez wiêkszych emocji (The Occupation 1995, 9698, 99101, 102103, 157159). Wpasowywa³ siê on doskonale w koncepcje wydarzeñ przewidzianych przez Muntersa. Tak d³ugo, jak istnia³a bêdzie owa umowa, £otwa pozostanie niezagro¿ona,
przynajmniej w opinii ministra. W Rydze nie wiedziano o tajnym protokole (The
Occupation 1995, 9899) do³¹czonym do paktu. Ustalono w nim podzia³ Polski
miêdzy te dwa mocarstwa oraz ustanowiono pó³nocn¹ granicê Litwy jako liniê
oddzielaj¹c¹ niemieck¹ i sowieck¹ strefê wp³ywów (The Occupation 1995, 133134).
W jej wyniku £otwa, Estonia i Finlandia znalaz³y siê w sowieckim obszarze
zainteresowañ.
Tajny protokó³ nie zmienia³ bezporednio statusu tych pañstw w wietle
prawa miêdzynarodowego. Okrelenie strefy wp³ywów wykazywa³o brak poszanowania dla suwerennoci tych pañstw i kwestionowa³o ich niezale¿noæ
(Gornig 1990, 68, 79). ZSRS otrzyma³ od Niemiec woln¹ rêkê odnonie do
przysz³ego statutu pañstw w sowieckiej strefie wp³ywów (od 28 wrzenia równie¿ Litwa znalaz³a siê w tej strefie). Oba pañstwa w podpisanej umowie
z 23 sierpnia zgodzi³y siê, ¿e okrelenie strefa wp³ywów oznacza prawo do
okupacji i aneksji terytoriów poszczególnych pañstw. Zwi¹zek Sowiecki i Niemcy podzielili strefy wp³ywów tak, by sta³ siê on rzeczywistoci¹ (Lipinsky 2004,
61). Niew¹tpliwie, bez podpisania paktu, zajêcie pañstw ba³tyckich kilka miesiêcy póniej by³oby niemo¿liwe.
6 wrzenia Iwan Zotow, sowiecki ambasador w Rydze, poinformowa³ Moskwê, ¿e ³otewski lud pracuj¹cy pragnie, by £otwa sta³a siê dwunast¹ republik¹
ZSRS. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê Kiry³ Nikitin, sowiecki ambasador
w Estonii. Mo¿na to by³o odczytywaæ jako rekomendacjê natychmiastowej
aneksji £otwy. Nie ma przeszkód, by pokusiæ siê o wniosek, ¿e sowieccy ambasadorowie w krajach nadba³tyckich nie byli wiadomi istnienia tajnego protoko³u. Zgodnie z ideologi¹ panuj¹c¹ w Ludowym Komisariacie/Ministerstwie
Spraw Zagranicznych ZSRS pracownicy placówek byli jedynie wykonawcami
decyzji podejmowanych na Kremlu. Moskwa z ca³¹ pewnoci¹ nie troszczy³a siê
o niezale¿noæ mylenia i dzia³ania swoich przedstawicieli, a ci z kolei dobrze
zdawali sobie sprawê, jaki bêdzie prawdopodobny skutek przekroczenia granic
wyznaczonych przez Kreml. Przyk³adem tego mo¿e byæ sytuacja sowieckiego
ambasadora w Rumunii, R. Kukolewa. 20 wrzenia 1939 r. przes³a³ on telegram
do Moskwy, z którym zapozna³ siê Mo³otow. W treci mo¿na by³o wyczuæ
pewne oznaki niezale¿nego mylenia, wiêc Mo³otow powiedzia³ do Kukolewa,
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by przesta³ mieszaæ i ograniczy³ siê do zbierania i przekazywania informacji do
Moskwy (The Occupation 1995, 39).
28 wrzenia Rosja sowiecka zmusi³a Estoniê, potem 5 padziernika £otwê
i 10 padziernika Litwê, do akceptacji paktu o wzajemnej pomocy oraz utworzeniu sowieckich baz wojskowych na swoim terytorium (tylko na Litwie utworzono garnizon). O dziwo, pakt ten przyjêto dobrze na £otwie. Pañstwa ba³tyckie
sta³y siê w efekcie protektoratami sowieckimi (Roman 2010, 208213). By chroniæ ludnoæ pochodzenia niemieckiego, 28 wrzenia Niemcy podpisali z ZSRS
tajny protokó³, na mocy którego Niemcy zamieszkuj¹cy tereny pañstw nadba³tyckich mogli swobodnie opuciæ te terytoria (The Occupation 1995, 121122).
Wszed³ on w ¿ycie dwa dni póniej, a w wyniku podpisania odpowiednich
umów niemiecko-³otewskich, do po³owy grudnia, ludnoæ niemiecka skorzysta³a
z mo¿liwoci emigracji.
Oficjalnie rz¹d ³otewski popiera³ powrót Niemców do swego kraju, jednak¿e wród ludnoci ³otewskiej wytworzy³a siê sytuacja wywo³uj¹ca strach przed
ca³kowit¹ sowietyzacj¹ (The Occupation 1995, 137138). Chocia¿ w³adze zaprzecza³y tego typu pog³oskom, w rzeczywistoci £otysze stali siê elementem
propagandy niemieckiej. W swoim przemówieniu, 6 padziernika, Hitler stwierdzi³, ¿e powrót ludnoci niemieckiej zwi¹zany jest z rozwi¹zaniem sprawy
mniejszoci narodowych w Europie. Wkomponowywa³o siê to znakomicie
w podpisan¹ dzieñ wczeniej umowê £otwy z Rosj¹ sowieck¹.
Do wydarzeñ z lata 1940 r. stosunki na linii RygaMoskwa, pomin¹wszy
ma³o znacz¹ce incydenty, uk³ada³y siê w sposób satysfakcjonuj¹cy dla obu stron
(The Occupation 1995, 165170). Za przyk³ad niech pos³u¿y agresja ZSRS na
Finlandiê. 27 listopada 1939 r. prorz¹dowa gazeta Brîvâ Zema opublikowa³a
artyku³, w którym wzywa³a Finlandiê do uznania interesów bezpieczeñstwa
i ¿¹dañ sowieckich (Miszewski 2011, 209; Pipes 2005, 177, 186188, 212213).
Kiedy ZSRS zaatakowa³ Finlandiê, genera³ Mârtiòð Hartmanis powiedzia³ sowieckiemu attache wojennemu na £otwie, p³k. K. Wasiljewowi, ¿e £otwa wyra¿a zgodê na u¿ycie przez sowieckie wojska powietrzne bombarduj¹ce terytorium
finlandzkie swoich lotnisk (Wo³kogonow 1989, 21). Za¿y³oæ ³otewskich wojskowych w stosunku do Sowietów posz³a du¿o dalej. 11 padziernika minister
wojny, Nikolai Reek, podczas spotkania wzniós³ toast z cz³onkami delegacji
sowieckiej i zaproponowa³, by mówiæ od teraz do siebie per Towarzyszu.
Przebywaj¹cy z wizyt¹ w styczniu 1940 r. w Tallinie fiñski prof. Lauri Kettunen
powiedzia³, ¿e naczelne dowództwo estoñskie, u¿ywaj¹c powszechnie zwrotu
Towarzysz, ma nadziejê na utrzymanie swojej pozycji, nawet gdyby dosz³o do
wch³oniêcia Estonii przez ZSRS. Jego zdaniem zachowanie Sowietów by³o typowe dla upienia czujnoci wroga (Lassi 1993, 272275).
Po podpisaniu umowy o sowieckich bazach na terytorium £otwy (The Occupation 1995, 130133, 139140), re¿im Karlisa Ulmanisa zmaga³ siê z coraz
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wiêksz¹ opozycj¹ wewnêtrzn¹. Ju¿ przed 1939 r. rz¹d pracowa³ nad wprowadzeniem planów st³umienia ewentualnego powstania antyrz¹dowego. 14 padziernika genera³ Kriðjânis Beríis opracowa³ plan, w którym przewidywa³ istotny
udzia³ si³ wojskowych w razie wzmo¿enia nastrojów antyrz¹dowych. Na pocz¹tku czerwca 1940 r. dowódca ryskiego okrêgu wojskowego, pu³kownik Voldemârs Malcenieks, planowa³ st³umienie w zal¹¿ku ka¿dej antyrz¹dowej akcji
zbrojnej. Nacjonalistyczne has³o Ulmanisa: £otwa dla £otyszy wzbudza³o niepokój wród mniejszoci narodowych. Nie mo¿e dziwiæ zatem fakt, ¿e kiedy
Sowieci w czerwcu 1940 r. wkroczyli na £otwê, spotkali siê z entuzjastycznym
przyjêciem przez mniejszoci narodowe (The Occupation 1995, 224). Wiosn¹
Ulmanis nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e niezadowolenie owych mniejszoci mo¿e
byæ korzystne dla Moskwy.
Zajêcie Litwy przez wojska sowieckie w czerwcu 1940 r. (£ossowski 2002,
5366) nie by³o zaskoczeniem dla rz¹du ³otewskiego, bowiem od d³u¿szego
czasu ³otewska tajna policja pods³uchiwa³a rozmowy telefoniczne na linii Ryga
Moskwa i dziêki temu wiedzia³a o planowanym wkroczeniu Sowietów na Litwê. Rz¹d Ulmanisa nie uzna³ za stosowne poinformowaæ o tym fakcie swoich
obywateli ani te¿ nie przedsiêwzi¹³ jakichkolwiek kroków w tym zakresie. ¯aden z cz³onków gabinetu ³otewskiego nie wyjecha³ za granicê, by prowadziæ
polityczn¹ i dyplomatyczn¹ walkê o utrzymanie niepodleg³oci £otwy. Ograniczono siê jedynie do wydania, w dniu 17 maja, rezolucji o ewentualnym powo³aniu rz¹du na uchodctwie, którego treæ nie zosta³a oficjalnie podpisana przez
Radê Ministrów. Nie powiadomiono równie¿ ³otewskiego ambasadora w Londynie, Kârlisa Zariòða, o owym dokumencie (The Occupation 1995, 173177).
Nawet w czasie, gdy £otwa by³a okupowana przez Sowietów, Zariòð nie otrzyma³ ¿adnej informacji o pe³nomocnictwie, przyznanym mu 17 maja (The Occupation 1995, 177178).
15 czerwca 1940 r. wczesnym rankiem sowieckie oddzia³y przekroczy³y
granice ³otewskie, zabijaj¹c trzech ¿o³nierzy stra¿y granicznej i jednego cywila
(The Occupation 1995, 193194, 230231). Dzieñ póniej Mo³otow dostarczy³
ambasadorowi ³otewskiemu w Moskwie Kociòðowi ultimatum (The Occupation
1995, 202204, 210216), w którym za¿¹da³ ust¹pienia rz¹du ³otewskiego
i wpuszczenia dwóch korpusów Armii Czerwonej (The Occupation 1995, 204206).
Wieczorem ³otewski gabinet Rady Ministrów przyj¹³ warunki sowieckie (The
Occupation 1995, 209). 17 czerwca oddzia³y sowieckie wkroczy³y na £otwê
(The Occupation 1995, 216220).
Inkorporacja Republiki £otewskiej miêdzy 17 czerwca a 5 sierpnia 1940 r.
przebiega³a w kilku fazach. Pierwsz¹ by³o powo³anie nowego gabinetu z³o¿onego z osób wyznaczonych przez Moskwê. 18 czerwca przyby³ do Rygi wiceprzewodnicz¹cy Rady Komisarzy Ludowych, Andriej Januariewicz Wyszynski
(The Occupation 1995, 222223), przywo¿¹c listê ministrów nowego gabinetu
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³otewskiego (The Occupation 1995, 277279). By nadaæ pozory poszanowania prawa, Wyszynski uda³ siê najpierw z oficjaln¹ wizyt¹ do prezydenta Ulmanisa, który do tego czasu by³ izolowany od wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê
w jego kraju.
Wyszynski zakoñczy³ kompletowanie rz¹du 20 czerwca. Wys³any do Moskwy raport stwierdza³, ¿e Ulmanis nie wnosi³ ¿adnych sprzeciwów odnonie do
nowo powo³anych ministrów (The Occupation 1995, 233234). Po po³udniu
tego samego dnia formalnie powo³ano nowy gabinet, na czele którego stan¹³
prof. Augusts Kirhenteins. W sk³ad nowego rz¹du weszli ludzie szeroko znani
ogó³owi spo³eczeñstwa: pisarze, dziennikarze, prawnicy, lekarze itd., których
³¹czy³a jedna cecha, a mianowicie ka¿dy z nich spêdzi³ d³u¿szy lub krótszy okres
w ZSRS (The Occupation 1995, 196198).
W czasie inauguruj¹cego spotkania nowego rz¹du (The Occupation 1995,
239240) premier Kirhenteins powiedzia³ prezydentowi Ulmanisowi, ¿e jest
mu wdziêczny za utrzymywanie dobrych stosunków na arenie miêdzynarodowej,
zw³aszcza ze Zwi¹zkiem Sowieckim, oraz ¿e obiecuje dalej dzia³aæ dla dobra
narodu ³otewskiego, podobnie jak czyni³ to prezydent (The Occupation 1995,
235236). By³o to pierwsze, a zarazem ostatnie publiczne wyst¹pienie Ulmanisa
przed jego deportacj¹ na teren ZSRS.
21 czerwca nowy rz¹d og³osi³ amnestiê dla uwiêzionych cz³onków nielegalnej £otewskiej Partii Komunistycznej (£PK), a tak¿e dla dzia³aczy £otewskiej
Patrii Pracy i Socjalistycznej Patrii Rolników. Dla poparcia tej decyzji i nowego
demokratycznego rz¹du, komunici zorganizowali masow¹ demonstracjê na ulicach Rygi (The Occupation 1995, 252 253), zakoñczon¹ przed ambasad¹ sowieck¹, na balkonie której pojawi³ siê premier ³otewski i wyg³osi³ p³omienne
przemówienie do zebranych t³umów.
Cz³onkowie £PK ¿¹dali od w³adz nacjonalizacji prywatnej w³asnoci i kolektywizacji rolnictwa (The Occupation 1995, 242244). W tym czasie nie by³o
formalnych rozmów o inkorporacji £otwy. Przez kolejne dziesiêæ dni rz¹d i £PK
(The Occupation 1995, 262266, 273276) pracowa³y osobno. Wyszynski z ramienia Kremla kontrolowa³ obydwa organy.
Kolejnym krokiem by³o zorganizowanie nowych wyborów parlamentarnych. Komunici og³osili, ¿e s¹ gotowi przej¹æ kilka tek w rz¹dzie: Arnolds
Tabaks  tekê rewizora, Jânis Vanags  tekê ministra rolnictwa, Kârlis Karlsons
 tekê ministra finansów, Nikolajs Priede  tekê zastêpcy ministra finansów.
Jednak najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla partii by³y zbli¿aj¹ce siê wybory (The
Occupation 1995, 284285, 295297, 301). Poniewa¿ w Socjalistycznej Partii
Demokratycznej (SPD) by³y elementy prawicowe, postanowiono powo³aæ do
¿ycia now¹ partiê, z³o¿on¹ z ch³opów, robotników i inteligencji, o wspólnej
platformie bloku ludzi pracuj¹cych, na czele z anisem Spurem (The Occupation 1995, 287291). Gabinet Rady Ministrów zaakceptowa³ decyzjê o wyborach
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4 lipca (The Occupation 1995, 282283), a dzieñ póniej prezydent wyznaczy³
termin powszechnych wyborów parlamentarnych na 14 i 15 lipca. Publicznie
og³oszono, ¿e wybory odbêd¹ siê zgodnie z ordynacj¹ zapisan¹ w konstytucji
z 1922 r., lecz w praktyce nic takiego nie mia³o miejsca. Do £otwy przylecia³o
dwóch reprezentantów Kominternu, by nadzorowaæ demokratyczny przebieg
wyborów, które wygraæ mia³ blok ludzi pracuj¹cych. Przewodnicz¹cym komisji wyborczej zosta³ Ansis Buevics z SPD, a sekretarzem Fricis Deglavs
z £PK. Sowieci swoim zwyczajem w demokratyczny sposób zablokowali
dzia³alnoæ wszystkich partii, prócz bloku ludzi pracuj¹cych, który odniós³ zwyciêstwo, zdobywaj¹c 97,8% wszystkich g³osów (The Occupation 1995, 301305).
18 lipca Jânis Putniòð, cz³onek £PK, po raz pierwszy publicznie wysun¹³
postulat wcielenia £otwy do ZSRS. Okres independencji kraju dobieg³ koñca.
20 lipca Ulmanis podpisa³ akt prawny mówi¹cy o tym, ¿e gdy tylko nowy
parlament podejmie prace na nastêpny dzieñ, obowi¹zki prezydenta przejmie
premier. Urz¹d prezydenta przesta³ istnieæ.
Ostatnim krokiem w aneksji £otwy by³o owiadczenie odczytane 21 lipca
przez deputowanego anis Spure (sekretarza £PK) na pierwszej sesji nowo
wybranego parlamentu (The Occupation 1995, 312313). Dotyczy³o ono przyst¹pienia do ju¿ istniej¹cych republik ZSRS  jako £otewska Socjalistyczna
Republika Sowiecka.
5 sierpnia Rada Najwy¿sza ZSRS zaakceptowa³a dobrowoln¹ deklaracjê
£otwy o przyst¹pieniu do republik sowieckich (The Occupation 1995, 330331).
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ABSTRACT: This article aims to present the Polish-Ukrainian relations in the context of NATO
in the Polish press in the years 19932005, with particular emphasis on newspapers: Gazeta
Wyborcza and Rzeczpospolita. Newspapers mentioned above show an interesting issue
at various levels. First of all, they focus on the position of Ukraine, Russia, Polish and USA,
as well as refer to series of events which had direct influence on creation Ukraine politics as
regards to the North Atlantic Treaty Organisation (internal situation, foreign policy, presidential election, Ukrainian society attitude to NATO, arms sales to Iraq). A drawback
of these publications is largely restricted to giving short, concise information and deviation
of analysis attempt. Thats why majority of articles  especially in Gazeta Wyborcza
 exemplify relations of foreign correspondents, which are in European capitals and Washington. In turn, the positive site of showing Ukrainian way to NATO are interviews with
politicians, not only representing their Polish or Ukrainian political scene, but also with
Zbigniew Brzezinski, Vyacheslav Czornowi³ or Vaclav Havels article.

Celem artyku³u jest przedstawienie sposobu prezentowania problematyki ukraiñskiej, relacji polsko-ukraiñskich ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy
z Organizacj¹ Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego przez publicystów dwóch polskich dzienników: Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej. Rekonstrukcja postawionego w tytule problemu uwzglêdnia przede wszystkim czynniki polityczne maj¹ce zasadniczy wp³yw na wspó³pracê pomiêdzy Polsk¹, Ukrain¹
i NATO, i które jednoczenie rzutowa³y na sposób podejmowania tej problematyki przez analizowane dzienniki oraz na liczbê artyku³ów prasowych. Szczegó³owo
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zaprezentowane zostanie tak¿e stanowisko Rosji odnonie do ewentualnego
przyst¹pienia Ukrainy do NATO z perspektywy interesuj¹cych periodyków oraz
ocena dzia³añ Moskwy zaproponowana przez dziennikarzy i ekspertów wspó³pracuj¹cych z Gazet¹ Wyborcz¹ i Rzeczpospolit¹.
Zainteresowanie rodzimej publicystyki problematyk¹ ukraiñsk¹ na p³aszczynie wspó³pracy z NATO pojawi³o siê wraz z og³oszon¹ przez prezydenta
Lecha Wa³êsê w marcu 1992 r. koncepcj¹ NATO-bis1. Projekt zak³ada³ stworzenie regionalnego systemu wspó³pracy i bezpieczeñstwa pañstw Europy rodkowowschodniej, w tym: Polski, Wêgier, Ukrainy, S³owacji, Czech, Bia³orusi, Litwy, £otwy, Estonii, Mo³dawii, Rumunii i Bu³garii. Organizacja ta mia³a
wype³niæ lukê w systemie obronnym regionu, jaki powsta³ po rozpadzie Uk³adu
Warszawskiego (WZ 1992; Popowski 1993).
Liczba publikacji traktuj¹cych o NATO-bis wzros³a wraz z wizyt¹ Wa³êsy
na Ukrainie w maju 1993 r. Podkrelano, ¿e w Warszawie projekt ten traktowano
jako k³opotliwy i starano siê utajniæ jego treæ. Inaczej do tego zagadnienia
odnosi³y siê w³adze ukraiñskie, które za wszelk¹ cenê chcia³y koncepcjê tê
wdro¿yæ w ¿ycie (Polski prezydent 1993). Ostatecznie Wa³êsa, w trakcie pobytu
na Ukrainie, nie popar³ inicjatywy utworzenia NATO-bis. Zapewne wp³yw na
decyzjê prezydenta RP mia³o stanowisko USA, które obawia³y siê reakcji Rosji
(Narbut 1993).
Dziennikarze analizowanych periodyków czêsto odwo³ywali siê do opinii
prof. B. Osadczuka, który broni³ NATO-bis (Kociñski 1993a), twierdz¹c, ¿e po
rozpadzie Uk³adu Warszawskiego Europa rodkowa i Wschodnia znalaz³y siê
w niekomfortowej sytuacji  pomiêdzy NATO a Rosj¹. Osadczuk doda³, ¿e
skoro Europa Zachodnia sprzeciwia siê temu projektowi, to powinna przedstawiæ w³asn¹, alternatywn¹ propozycjê.
J. Kalabiñski na ³amach Gazety Wyborczej (Kalabiñski 1993) sygnalizowa³ stanowisko Stanów Zjednoczonych odnonie do gwarancji bezpieczeñstwa
dla Ukrainy. Przytoczy³ wypowied amerykañskiego senatora R. Lugara, który
proponowa³, aby NATO opracowa³o program, obejmuj¹cy systemem bezpieczeñstwa tak¿e Rosjê i Ukrainê. Polityk ten jednoczenie zaznaczy³, ¿e nie mo¿e
byæ mowy o cz³onkostwie Kijowa i Moskwy w pakcie pó³nocnoatlantyckim,
gdy¿ do niego mog¹ wejæ tylko kraje w pe³ni demokratyczne.
Analiza publikacji prasowych z roku 1993 pozwala zauwa¿yæ, ¿e w tym
okresie nie by³o jasnej koncepcji nawi¹zania wspó³pracy pomiêdzy Ukrain¹
a NATO. Pañstwa cz³onkowskie obawia³y siê uwik³ania w konflikty, chocia¿by
1 Ramy chronologiczne artyku³y stanowi¹ lata: 19922005. Pocz¹tkow¹ cezurê czasow¹ wyznacza og³oszona przez prezydenta Lecha Wa³êsê koncepcja NATO-bis. Koñcowa cezura zosta³a
zaproponowana w zwi¹zku z zaprzysiê¿eniem nowego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki,
który precyzyjnie okreli³ stosunek Ukrainy do NATO, stwierdzaj¹c, ¿e celem strategicznym Kijowa jest integracja z Organizacj¹ Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego.

Stosunki polsko-ukraiñskie w publikacjach prasowych Gazety Wyborczej...

89

miêdzy Rosj¹ a Ukrain¹ (Unger 1993). Równie¿ stosunki polsko-ukraiñskie na
p³aszczynie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego nie zosta³y wówczas jednoznacznie zdefiniowane. Przede wszystkim pocz¹tkowo Kijów sprzeciwia³ siê
przyjêciu do sojuszu Polski, Wêgier i Czech, obawiaj¹c siê, ¿e stanie siê buforem miêdzy Wschodem i Zachodem oraz ¿e na jego zachodnich granicach
powstanie nowy mur (Alterman 1993). Ponadto polityków ukraiñskich niepokoi³ fakt, i¿ wówczas Kijów znajdzie siê w strefie wp³ywów Moskwy. Z drugiej
jednak strony polscy publicyci podkrelali, ¿e sama Ukraina wysy³a³a do NATO
sprzeczne sygna³y, decyduj¹c siê na zatrzymanie broni atomowej (Migranian
1993).
Warto zauwa¿yæ, ¿e omawiane dzienniki nie ogranicza³y siê tylko i wy³¹cznie do publikowania opinii wspó³pracuj¹cych z nimi dziennikarzy. Czêsto udostêpnia³y swoje ³amy ekspertom w zakresie polityki miêdzynarodowej. Próby
wyjanienia skomplikowanych relacji UkrainaNATO podj¹³ siê H. Szlajfer, dyrektor Departamentu Studiów Strategicznych MSZ. W artykule Partnerstwo bez
dramatu (Szlajfer 1993) t³umaczy³, ¿e g³ównym powodem braku jasnej koncepcji polityki paktu pó³nocnoatlantyckiego wzglêdem Europy rodkowowschodniej, w tym Ukrainy, jest priorytetowe traktowanie Rosji. Dopiero idea Partnerstwa dla pokoju stanowi³a szansê wyrwania Ukrainy z izolacji. Ukraiñcy w tej
propozycji widzieli szansê na utrzymanie status quo w regionie i odroczenie
terminu przyjêcia Polski, Czech i Wêgier.
Indywidualny program Partnerstwa dla pokoju i dokument o specjalnym
dialogu na linii NATOKijów podpisano 14 wrzenia 1995 r. Na mocy tych
porozumieñ konsultacje mia³y dotyczyæ nastêpuj¹cych tematów 
problemów europejskiego bezpieczeñstwa, zapobiegania konfliktom, misji pokojowych i humanitarnych, bezpieczeñstwa nuklearnego, nierozprzestrzeniania broni
masowego ra¿enia i kontroli zbrojeñ (Alterman 1995).

Zagadnieniem szeroko komentowanym przez polskich publicystów by³a tzw.
ukraiñska trzecia droga w kontekcie polityki zagranicznej, któr¹ póniej prezydent Kuczma okrela³ mianem polityki wielowektorowej. Pierwotnie przytoczone tu pojêcie oznacza³o nieanga¿owanie siê Kijowa w ¿adne bloki militarne.
Dlatego te¿ Ukraina nie podpisa³a w 1992 r. uk³adu taszkienckiego, czyli nie
przyst¹pi³a do systemu bezpieczeñstwa WNP. Póniej zdecydowanie sprzeciwiano siê rozszerzeniu paktu pó³nocnoatlantyckiego na Wschód. G. Gromadzki
w jednej z publikacji Gazety Wyborczej (Gromadzki 1995) stwierdzi³, ¿e
wp³yw na zmianê stanowiska Kuczmy mia³a wizyta Billa Clintona w Kijowie
w 1995 r., podczas której prezydent USA uwiadomi³ Ukraiñcom, ¿e obstawanie
przy neutralnoci doprowadzi do izolacji tego pañstwa. Oczywicie Kuczma nie
zak³ada³ przyst¹pienia jego kraju do NATO, a jedynie szerok¹ wspó³pracê z tym
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blokiem (Zaucha 1996b). Taka ukraiñska doktryna bezpieczeñstwa czêsto by³a
okrelana mianem aktywnej neutralnoci (PW 1996b).
Gromadzki zaznaczy³ równie¿, ¿e pierwsze lata prezydentury Kuczmy przysparza³y jemu i Ukrainie wielu zwolenników wród przywódców zachodnioeuropejskich. Z uznaniem spotka³ siê sprzeciw Kijowa na zapis w traktacie
o przyjani z ZSRR o podwójnym obywatelstwie oraz próba odbudowy ukraiñskiej gospodarki nie w oparciu o Rosjê, ale pomoc Zachodu.
Stosunek w³adz ukraiñskich do kwestii rozszerzenia paktu przedstawi³ premier Ukrainy J. Marczuk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Polityk ten
stara³ siê rozwiaæ obawy strony polskiej, twierdz¹c, ¿e oficjalne stanowisko jego
rz¹du kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
[ ] Proces rozszerzenia NATO musi byæ suwerenn¹ decyzj¹ zainteresowanego
pañstwa, choæ jest to trudny wybór. Nasze stanowisko opiera siê na wiêtej zasadzie  ka¿de niepodleg³e pañstwo samo decyduje o w³asnych losach. Nikt z zewn¹trz nie mo¿e dyktowaæ mu swojej woli. Uwa¿amy jednak, ¿e proces rozszerzenia NATO nie mo¿e odbywaæ siê bez uwzglêdnienia problemów miêdzy NATO
a Rosj¹. Rosja jest ogromnym euroazjatyckim pañstwem i jej stanowisko nale¿y
braæ pod uwagê przy przyjmowaniu nowych cz³onków do NATO. Powiêkszenie
Sojuszu bêdzie przebiegaæ bezkonfliktowo tylko wtedy, gdy Rosja bêdzie w tym
procesie jako uczestniczyæ (Zaucha 1995).

Marczuk podkreli³ równie¿, ¿e nabieraj¹ca tempa wspó³praca miêdzy Warszaw¹ i Kijowem nie ma charakteru antyrosyjskiego, a wrêcz przeciwnie, jednym
z jej elementów jest nawi¹zanie pozytywnych relacji z Moskw¹ przez obu partnerów.
Wa¿nym elementem stosunków dwustronnych Polski i Ukrainy by³o podpisanie w padzierniku 1995 r. przez ministrów obrony obu pañstw deklaracji
o wspólnym dzia³aniu na rzecz stabilizacji i bezpieczeñstwa w Europie rodkowej i Wschodniej. Publicyci Gazety Wyborczej  P. Wroñski i E. Krzemieñ
(Wroñski / Krzemieñ 1995) uznali to wydarzenie za najlepsz¹ odpowied na
obawy Rosji, ¿e rozszerzenie NATO prowadzi do powstania nowej ¿elaznej
kurtyny, tym razem na Bugu. Równie¿ J. Onyszkiewicz, by³y minister obrony,
stwierdzi³, ¿e w interesie Polski le¿y wspó³praca wojskowa z Ukrain¹, gdy¿
w ten sposób uda siê zniwelowaæ negatywne skutki poszerzenia paktu, w tym
powstanie dwóch stref wp³ywu: NATO i Rosji.
Na pozytywne relacje na linii NATOKijów zwróci³ uwagê Zaucha (Zaucha
1996a), relacjonuj¹c pobyt w ukraiñskiej stolicy sekretarza generalnego Sojuszu,
Javiera Solany. Wizyta ta mia³a pokazaæ Ukraiñcom, ¿e NATO jest wiadome
znaczenia ich pañstwa w systemie bezpieczeñstwa europejskiego.
Gromadzki (Gromadzki 1996), analizuj¹c wspó³pracê paktu pó³nocnoatlantyckiego z Ukrain¹, powtórzy³ skonstruowan¹ wczeniej tezê, ¿e w omawianym
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okresie powy¿sze relacje zdeterminowane by³y stanowiskiem Rosji. Pañstwo to
sprzeciwia³o siê nie tylko kooperacji z Kijowem, ale tak¿e rozszerzeniu paktu na
Wschód, gro¿¹c jednoczenie stworzeniem przeciwstawnego bloku militarnego
opartego na uk³adzie taszkienckim. W tym kontekcie szczególnie wa¿ne by³o
pozyskanie Ukrainy, gdy¿ bez niej rosyjskie groby stawa³y siê nierealne.
Argumenty Moskwy uzasadniaj¹ce jej sprzeciw dla rozszerzenia NATO
przedstawi³a M. W¹growska w dzienniku Rzeczpospolita (W¹growska 1997e).
Politycy rosyjscy uznali, ¿e rozpad Uk³adu Warszawskiego powinien oznaczaæ
koniec bloków militarnych i ¿e ekspansja paktu na Wschód jest po prostu
archaizmem. Kwestionowali równie¿ zasadnoæ obaw, i¿ Rosja jest w ka¿dej
chwili gotowa na u¿ycie broni j¹drowej, skoro opowiada siê za pe³nym rozbrojeniem.
W Gazecie Wyborczej zaprezentowano tak¿e stanowisko rosyjskie odnonie do interesuj¹cego zagadnienia. W korespondencji z Brukseli M. Alterman
zamieci³a wypowied wp³ywowego komentatora dziennika Izwiestia
 S. Kondraszewa, który w nastêpuj¹cy sposób t³umaczy³ obawy przed rozszerzeniem paktu:
[...] Nikt nie myli, ¿e rozszerzone NATO nastêpnego dnia zaatakuje Rosjê. Przyjêcie pañstw z Europy rodkowej i Wschodniej stworzy jednak now¹ sytuacjê strategiczn¹ u granic Rosji i stanie siê niezwykle silnym instrumentem nacisku na Rosjê.
Obecnoæ NATO na naszym progu mog³aby wzmocniæ pozycje tych pañstw,
z którymi nie mamy jeszcze rozwi¹zanych problemów. Przywódcy NATO nie s¹
w stanie np. daæ nam gwarancji, ¿e nie planuj¹ w przysz³oci przyjêcia Ukrainy
i republik ba³tyckich. To posuniêcie doprowadzi³oby do dalszej izolacji Rosji, os³abienia si³ demokratycznych, które pragn¹ integracji z Europ¹ i partnerstwa z USA
(Altreman 1996).

Powy¿szej opinii nie podzieli³a publicystka Rzeczpospolitej  O. Iwaniak
(Iwaniak 1997), która powo³uj¹c siê na s³owa prezydenta Kuczmy, zarzuca³a
Rosji, ¿e tak naprawdê to jej agresywna polityka sk³ania elity ukraiñskie do
szukania gwarancji bezpieczeñstwa na Zachodzie. Kilka lat istnienia niepodleg³ej Ukrainy nie skutkowa³o podpisaniem traktatu z Moskw¹ o przyjani, wspó³pracy i dobrym s¹siedztwie czy delimitacji granic i nie przeszkadza³o Dumie
Pañstwowej przyznawaæ Sewastopolowi statusu miasta rosyjskiego.
Rosjê, jako jedn¹ z przyczyn poszerzenia NATO, wymieni³a I. Kobrinska
 rosyjski politolog. W artykule U¿yteczne narzêdzie zawar³a tezê, ¿e Zachód,
po okresie wsparcia dla rodz¹cej siê rosyjskiej demokracji,
uzna³ za konieczne zdystansowanie siê w stosunku do rosyjskich porachunków,
wyborów i chorób. Nawet nieznaczne zaostrzenie stosunków z Rosj¹ pozwala na
tworzenie, a cilej odtworzenie  w zale¿noci od sytuacji  systemu zas³on.
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G³ównie politycznych, a tak¿e informacyjnych, których efektem jest mniejsze zaanga¿owanie Zachodu w aktualne sprawy rosyjskie, a nawet izolacja od nich. Taka
sytuacja lepiej odpowiada przyzwyczajeniom, jest stabilniejsza i lepiej znana (Kobrinska 1997).

Jako równowa¿ny czynnik inicjuj¹cy ekspansjê sojuszu na Wschód Kobrinska
wymieni³a Europê rodkow¹. Wed³ug niej decyzja o przyjêciu nowych cz³onków zapad³a w dniu, kiedy Bill Clinton na spotkaniu z Poloni¹ w Detroit og³osi³,
¿e Polska wejdzie do NATO w 1999 r. Od tego momentu stanowiska USA nie
by³y w stanie zmieniæ ¿adne argumenty (ogromne koszty, trudnoci w ratyfikacji
przez szesnacie parlamentów pañstw cz³onkowskich), to by³a sprawa honoru.
Kobrinska uzna³a równie¿, ¿e Zachód ma na uwadze tylko i wy³¹cznie interesy
Europy rodkowej, szkodz¹c tym samym pañstwu rosyjskiemu. Cytowana tu
politolog zwróci³a uwagê, ¿e w chwili obietnicy z³o¿onej Polsce przez USA
sytuacja w regionie diametralnie siê zmieni³a, i to nie Warszawa, ale Kijów
trzyma klucze do NATO (Ibidem). Dlatego te¿ Rosja powinna zabiegaæ
o ustanowienie równoprawnych, dobros¹siedzkich stosunków z Ukrain¹. Pozytywne rosyjsko-ukraiñskie relacje maj¹ szansê na urzeczywistnienie tylko wówczas,
kiedy nie bêd¹ formu³owane w odniesieniu do NATO i kiedy Rosjanie przestan¹
Ukrainê traktowaæ w kategoriach spraw wewnêtrznych. Moskwa powinna skoncentrowaæ siê na zniwelowaniu nastrojów antyrosyjskich na Ukrainie oraz na
odbudowie cis³ych zwi¹zków ekonomicznych (Kobrinska / Popowski 1997).
Wzrost znaczenia Ukrainy w kontekcie euroatlantyckiej strategii bezpieczeñstwa dostrzeg³a tak¿e W¹growska (W¹growska 1997a). Opinia publicystki
Rzeczpospolitej jest jednak sprzeczna z ocen¹ stosunku Zachodu do Rosji
i Ukrainy. Przede wszystkim dziennikarka uzna³a, ¿e warunki wspó³pracy zawarte w Karcie UkrainaNATO s¹ dla Kijowa niewystarczaj¹ce oraz ¿e podejcie
USA, Europy Zachodniej i rodkowej charakteryzuje siê powci¹gliwoci¹
i sceptycyzmem odnonie do powodzenia ukraiñskiej transformacji.
Kwestiê rosyjsk¹ przez pryzmat stosunków UkrainaPolskaNATO poruszono tak¿e w artykule Rosja i Ukraina zamiast Polski (Kalabiñski 1996).
W korespondencji tej przeanalizowano opiniê komentatora miêdzynarodowego,
dziennika New York Times, T. Friedmana. Zarzuci³ on czo³owym amerykañskim politykom, ¿e obietnica przyjêcia Polski, Czech i Wêgier jest tylko zabiegiem politycznym, wykorzystywanym w wyborach prezydenckich. Doda³ równie¿, i¿ takie dzia³ania mog¹ przynieæ odwrotny skutek i zawróciæ Rosjê
z drogi przemian demokratycznych. Friedman uzna³ równie¿, ¿e skoro NATO
obok umacniania bezpieczeñstwa na wiecie ma na celu szerzenie demokracji,
powinno w pierwszej kolejnoci zostaæ poszerzone o Rosjê i Ukrainê. Równie¿
W¹growska (W¹growska 1997d) zauwa¿y³a, ¿e w Stanach Zjednoczonych pewne rodowiska uwa¿aj¹ za bezzasadne przyjmowanie do NATO Polski, Wêgier
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i Czech, t³umacz¹c, ¿e krajom tym oraz ich demokracjom nic nie zagra¿a. Postulowano jednoczenie rozwa¿enie cz³onkostwa Rosji i Ukrainy, aby tym samym
umocniæ dokonuj¹ce siê przemiany demokratyczne w Moskwie i Kijowie. Wyznawcy prezentowanego tu stanowiska uznali, ¿e stratedzy NATO nie zauwa¿aj¹
istoty problemu. Otó¿ Rosja jest zbyt s³aba, aby zagroziæ Zachodowi, ale jednoczenie na tyle silna, by stworzyæ realne zagro¿enie dla Ukrainy i krajów ba³tyckich  pañstw, które do paktu nie wstêpuj¹. W¹growska powy¿sz¹ koncepcjê
okreli³a jako populistyczn¹ i prowokuj¹c¹ (Ibidem), która pomija fakt, i¿
sojusz oferuje pomoc republikom postradzieckim za porednictwem ró¿nego
rodzaju umów dwustronnych. To¿sam¹ opiniê zaprezentowa³ K. Dziewanowski
(Dziewanowski 1997), przywo³uj¹c w swojej publikacji koncepcjê Mandelbauma, w której za pozbawione logiki uzna³ stwierdzenie polityka, ¿e skoro NATO
nie zamierza przyj¹æ krajów, których bezpieczeñstwo mo¿e byæ zagro¿one
(Ukraina, kraje ba³tyckie), to nie powinno równie¿ zapraszaæ Polski, której nic
nie grozi. Dziewanowski odwo³a³ siê tu do historii i stwierdzi³, i¿ w przesz³oci
tak ju¿ bywa³o, ¿e je¿eli kto wystêpowa³ przeciwko Ukrainie i Ba³tom, to
póniej dotyka³o to tak¿e Polski.
Rzeczpospolita poprzez publikacjê artyku³u M. Albright, ówczesnego sekretarza stanu USA, zaprezentowa³a oficjalny punkt widzenia Stanów Zjednoczonych na kwestiê rozszerzenia NATO i wskaza³a, ¿e jest on zupe³nie inny od
zaprezentowanego powy¿ej. Za porednictwem przywo³anego tu dziennika
sekretarz stanu USA wymieni³a korzyci, które stan¹ siê udzia³em Europy rodkowej i Wschodniej, kiedy region ten znajdzie siê pod kuratel¹ sojuszu.
Teraz nowe NATO mo¿e uczyniæ dla Wschodu Europy to, co dawne NATO zrobi³o
dla Zachodu Europy: usun¹æ dawne nienawici, propagowaæ integracjê, stworzyæ
bezpieczne warunki do dobrobytu i zapobiec przemocy w regionie, gdzie rozpoczê³y siê dwie wojny wiatowe i zimna wojna. Ju¿ perspektywa rozszerzenia NATO
przynios³a Europie rodkowej i Wschodniej stabilnoæ, jakiej nie dowiadczy³a
w ca³ym stuleciu. Wêgry uregulowa³y ze S³owacj¹ i Rumuni¹ problemy granic
i mniejszoci narodowych. Polska wznios³a siê ponad dawne podzia³y, aby utworzyæ wspólnie z Ukrain¹ i Litw¹ bataliony w miêdzynarodowych si³ach pokojowych
(Albright 1997).

Publicyci Rzeczpospolitej czêsto odwo³ywali siê tak¿e do opinii innego amerykañskiego polityka  H. Kissingera, który sta³ na stanowisku, ¿e wspieranie
suwerennoci Ukrainy uniemo¿liwi odrodzenie siê Rosji kolonialnej (Ko³odziejczyk / Skórzyñski 1997).
Zrozumia³e jest, ¿e rodzimi publicyci wiele miejsca powiêcali równie¿
analizie polskiego zaanga¿owania we wspieraniu ukraiñskich d¹¿eñ do miêdzynarodowych struktur demokratycznych. Wielokrotnie przytaczano wypowiedzi czo³owych polityków znad Wis³y, którzy opowiadali siê za równowa¿eniem
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znaczenia Rosji i Ukrainy na p³aszczynie euroatlantyckiej. Warszawa postulowa³a zagwarantowanie integralnoci terytorialnej czy poczucia bezpieczeñstwa
tak¿e tym krajom, które ówczenie nie aspirowa³y do NATO (GW 1996). Zauwa¿ono równie¿, ¿e Polska nale¿a³a do tej grupy krajów, które wnioskowa³y,
aby Ukrainê obj¹æ wiêksz¹ pomoc¹ ni¿ Rosjê (wieboda 1998). Dzia³ania Polski
na arenie miêdzynarodowej na rzecz Kijowa doskonale zobrazuje fragment wywiadu, jaki przeprowadzi³a W¹growska z J. Onyszkiewiczem:
[...] Drugi element to wp³yw, jaki polska dyplomacja wywiera³a na partnerów zachodnich, jeli chodzi o ich stosunek do Ukrainy. Pocz¹tkowo Stany Zjednoczone
uwa¿a³y, ¿e by³oby lepiej, gdyby Ukraina pozosta³a w jakim zwi¹zku z Rosj¹.
Nawet póniej, kiedy uzna³y wartoæ istnienia Ukrainy jako samodzielnego pañstwa, polityka amerykañska w stosunku do Kijowa by³a jednowymiarowa. Dialog
sprowadza³ siê do rozmów o broni j¹drowej. Nasze rozmowy z Amerykanami
przyczyni³y siê do tego, ¿e USA wzbogaci³y swoj¹ politykê. W tej chwili Ukraina
jest trzecim co do wielkoci odbiorc¹ pomocy Stanów Zjednoczonych (W¹growska
1998).

W czo³owych polskich dziennikach czêsto podkrelano, ¿e wsparcie dla Kijowa
na arenie miêdzynarodowej ze strony polskich w³adz przynios³o Polsce przydomek adwokata Ukrainy (Montgomery 1998), sygnalizuj¹c tym samym ogromne zaanga¿owanie rodzimych polityków we wspieranie przemian demokratycznych na Ukrainie. Szczególne zas³ugi w tej kwestii przypisywano prezydentowi
Kwaniewskiemu, który przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê mo¿liwoci wzywa³ NATO
do objêcia specjalnym programem tego kraju. T³umaczy³ jednoczenie, ¿e rozszerzenie NATO bez towarzysz¹cych mu rodków umacniaj¹cych bezpieczeñstwo Ukrainy mo¿e mieæ bardzo powa¿ne skutki (Krzemieñ 1997b).
Z uznaniem o prezydencie Kwaniewskim pisali tak¿e inni publicyci:
D. Pszczó³kowska, A. Kublik, którzy sygnalizowali, ¿e polityk ten uwa¿a³ Ukrainê za najwa¿niejszego partnera w regionie. wiadczyæ o tym mia³o wyj¹tkowe
traktowanie Kuczmy podczas warszawskiej konferencji przeciw terroryzmowi,
z udzia³em 17 pañstw. Kuczma przemawia³ pierwszy, zaraz po gospodarzu, na
konferencji prasowej sta³ obok Kwaniewskiego i w imieniu wszystkich uczestników prezentowa³ przyjêt¹ deklaracjê i plan dzia³ania (Pszczó³kowska 2001).
Drugim Polakiem, który w opinii Ukraiñców przekonywa³ o koniecznoci przyjêcia ich kraju do euroatlantyckiej strefy bezpieczeñstwa, by³ Zbigniew Brzeziñski.
B. Wêglarczyk, korespondent Gazety Wyborczej w Waszyngtonie, zwróci³ uwagê, ¿e Ukraina jest jednym z najwa¿niejszych tematów rozmów polsko-amerykañskich. Jego zdaniem to naciski Warszawy spowodowa³y, ¿e doradczyni prezydenta USA ds. bezpieczeñstwa narodowego, C. Rice, udaj¹c siê z wizyt¹
do Rosji (2001 r.), po drodze odwiedzi³a te¿ Kijów. Równie¿ prezydent Bush
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podczas wizyty w Warszawie, za spraw¹ polskiej dyplomacji, wiele uwagi powiêci³ sprawom ukraiñskim (Wêglarczyk 2001).
Publicyci Rzeczpospolitej (Kociñski 1997a) zauwa¿yli, ¿e Polska wiadoma znaczenia Ukrainy dla bezpieczeñstwa Europy jako pierwsza wyst¹pi³a
z propozycj¹, aby równolegle prowadziæ prace nad Kart¹ RosjaNATO i Kart¹
UkrainaNATO.
Momentem prze³omowym dla Stosunków UkrainaPolskaNATO by³a deklaracja szefa ukraiñskiej dyplomacji w Kwaterze G³ównej NATO w Brukseli,
¿e strategicznym celem Ukrainy jest wejcie do NATO. Warto podkreliæ, i¿
owo owiadczenie doczeka³o siê publikacji prasowych w Gazecie Wyborczej
(Krzemieñ 1997a) i Rzeczpospolitej (Bielecki 1997).
Publicyci Gazety Wyborczej, analizuj¹c kwestiê rozszerzenia NATO
o kraje Europy rodkowej oraz by³e republiki radzieckie, wskazywali na jej
donios³oæ i ogromn¹ wagê, nie tylko w wymiarze europejskim, ale i globalnym.
L. Unger (Unger 1997a) decyzjê o poszerzeniu NATO wskaza³ jako najwa¿niejsze wydarzenie od zakoñczenia zimnej wojny. Kolejnym wa¿nym elementem
budowy ogólnowiatowego systemu bezpieczeñstwa by³o podpisanie Karty Rosja
NATO. Unger (Unger 1997b) uzna³, ¿e podpisane w Pary¿u umowy doprowadzi³y
do zmierzchu dwóch tradycyjnych aspektów mocarstwowej polityki: naiwnoci, jak u Roosvelta i pogardy dla s³abszych, jak u Stalina (Ibidem). Publicysta
ten zaprezentowa³ równie¿ swój punkt widzenia na zabiegi krajów Europy rodkowej o wst¹pienie do paktu. Podkreli³, ¿e nie jest prawd¹, i¿ decyzja Polski,
Wêgier czy Czech o wejciu do NATO podyktowana jest kaprysem, czy realizacj¹ polityki antyrosyjskiej, ale w³anie obaw¹ przed Rosj¹. Pañstwa te nauczone
dowiadczeniami z przesz³oci kieruj¹ siê jedynie chêci¹ uzyskania gwarancji
bezpieczeñstwa. Unger zwróci³ uwagê na jeszcze inny aspekt analizowanego tu
zagadnienia. S³usznie zauwa¿y³, ¿e rozszerzenie NATO jest konsekwencj¹ przegranej przez Rosjê zimnej wojny. Uzasadniaj¹c tê tezê, podkreli³, ¿e przecie¿
Uk³ad Warszawski siê rozpad³, i to nie wokó³ niego, a NATO tworzy siê
w Europie rodkowej i Wschodniej trwa³a i wiarygodna struktura bezpieczeñstwa, do której aspiruj¹ byli cz³onkowie Uk³adu Warszawskiego.
Wart komentarza jest równie¿ punkt widzenia strony rosyjskiej na omawiane tu zagadnienie, które zaprezentowa³ na ³amach Gazety Wyborczej S. Stankiewicz, by³y doradca Jelcyna. Podpisan¹ w Pary¿u Kartê RosjaNATO skonstatowa³ nastêpuj¹co:
[...] Pierwsz¹  parysk¹  czêæ historycznego dramatu tworzenia nowej Europy
odegrano 27 maja w³aciwie bez zarzutu. Dla Rosji szczyt paryski oznacza³ symboliczne rozstanie z Europ¹ Ja³ty, w której przez jaki czas próbowa³a, za przyk³adem
ZSRR, graæ rolê wielkiego mocarstwa. Teraz ju¿ nie ma o tym mowy (Stankiewicz 1997).
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Powy¿szy cytat potwierdza tezy postawione przez Ungera. Stankiewicz podkreli³ równie¿, ¿e Rosja nigdy nie zgodzi siê na rozszerzenie NATO o by³e republiki radzieckie, co pozwala przypuszczaæ, ¿e Moskwa nadal traktuje pañstwa powsta³e po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego jako twory polityczne o ograniczonej suwerennoci.
Kolejnym aspektem zagadnienia UkrainaPolskaNATO czêsto poruszanym
na ³amach Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej (W¹growska 1997b; Idem
1997c) by³o podpisanie przez Ukrainê i NATO, 9 lipca 1997 r., porozumienia
o partnerstwie. Jednoczenie w Gazecie Wyborczej niejednokrotnie sugerowano, ¿e sygnowanie tego dokumentu, bardzo zbli¿onego do Karty RosjaNATO,
ma jednak mniejsz¹ wagê polityczn¹ (Wêglarczyk 1997a). Ocena publicystów
tej gazety nie pokrywa³a siê z opini¹ polskich polityków. Rzecznik prezydenta
Kwaniewskiego, A. Styrczula, komentuj¹c znaczenie podpisania Karty UkrainaNATO i szczytu w Madrycie, stwierdzi³, ¿e by³y to wydarzenia, które faktycznie przypieczêtowa³y upadek muru berliñskiego (K. Gr K. O. 1997). Wêglarczyk (Wêglarczyk 1997b) decyzjê o wspó³pracy paktu z Kijowem argumentowa³
chêci¹ zapewnienia regionu, ¿e Karta RosjaNATO nie wi¹¿e siê z uprzywilejowan¹ rol¹ Moskwy wobec innych krajów ZSRR.
W roku 1998 publicyci polscy koncentrowali siê przede wszystkim na
omawianiu sytuacji ekonomicznej Ukrainy oraz wspó³pracy ukraiñsko-rosyjskiej, tak¿e w kontekcie Unii Europejskiej oraz NATO. Podkrelano, ¿e
w owym czasie przemiany dokonuj¹ce siê u tego s¹siada nie zawsze spe³nia³y
polskie oczekiwania. Zauwa¿ono, i¿ Polska, której zale¿a³o na utrzymaniu przez
Kijów proeuropejskiego kursu, tak naprawdê nie mia³a wp³ywu na stanowisko
Kijowa. Natomiast w artykule Zawsze Ukraina (Krzemieñ 1998) postawiono
znak równoci pomiêdzy ukraiñsk¹ orientacj¹ proeuropejsk¹ i propolsk¹.
Trafne spostrze¿enia na temat ówczesnej ukraiñskiej gospodarki oraz polityki zagranicznej tego kraju zawiera artyku³ autorstwa E. Pond  Ukraina nie musi
z³apaæ rosyjskiego kataru  który, jak podaje Gazeta Wyborcza, pochodzi ze
strony komentarzy The Wall Street Journal Europe. Autorka nie szczêdzi krytyki w³adzom ukraiñskim, twierdz¹c, ¿e starania Kijowa o przyjêcie do UE
i NATO maj¹ wymiar bardziej teoretyczny ni¿ praktyczny i ograniczaj¹ siê tylko
i wy³¹cznie do nic nieznacz¹cych deklaracji. Pond odrzuca równie¿ tezê, ¿e
przyczyn¹ ukraiñskich niepowodzeñ jest po³o¿enie geopolityczne.
[...] Mówi siê, ¿e z powodu niefortunnego po³o¿enia geograficznego Ukraina musi
zaraziæ siê politycznym i ekonomicznym zapaleniem p³uc od Rosji. Tymczasem nie
ma najmniejszego powodu, ¿eby z³apa³a choæby katar. Równie dobrze mo¿e byæ
ekonomicznie i politycznie zdrowa, bior¹c za przyk³ad swego zachodniego s¹siada
 Polskê. Jeli tamtejszy rz¹d prowadzi³by politykê podobn¹ do tej, jak¹ prowadzi
rz¹d w Warszawie, zobaczy³by rozkwit gospodarki i przyczyni³ siê do wytworzenia
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europejskiej, a nie rosyjskiej to¿samoci, na co w³anie wiat ma nadziejê. Jednak
na razie Kijów swym zachowaniem bardziej przypomina Moskwê. [ ] Schizofrenia w ukraiñskim rz¹dzie natomiast raczej nie bierze siê z niejednoznacznego stosunku do Polski. Chodzi o to, ¿e Ukraina chce zachodnich gwarancji bezpieczeñstwa, jednoczenie odrzucaj¹c regu³y gry ekonomicznej. Kijów niczego bardziej
nie pragnie ni¿ bli¿szych zwi¹zków z NATO i Uni¹ Europejsk¹ i naciska na Niemcy, by pomog³y jej uzyskaæ status pañstwa stowarzyszonego z Uni¹, co przybli¿y³oby j¹ do cz³onkostwa. Rz¹d zwyczajnie nie chce jednak zap³aciæ ceny cz³onkostwa,
jak¹ jest spe³nienie podstawowych warunków dotycz¹cych liberalizacji gospodarki
(Pond 1998).

Szereg doniesieñ prasowych dotyczy³o spotkania Jelcyna i Kuczmy na Kremlu,
w trakcie którego prezydent Ukrainy stwierdzi³, i¿ jego kraj nie ma zamiaru
wstêpowaæ do NATO (Popowski 1998; Radziwinowicz 1998). S. Popowski nie
dostrzeg³ w tym owiadczeniu braku konsekwencji, poniewa¿ w jego opinii
Ukraina do tej pory oficjalnie nie zg³asza³a chêci przyst¹pienia do sojuszu
i pozostawa³a wierna koncepcji aktywnej neutralnoci.
Doniesienia prasowe w roku 1999 zosta³y zdeterminowane przez wejcie
Polski do NATO. Oczywicie wydarzenie to rozpatrywano tak¿e w kontekcie
UkrainaNATO. Gros artyku³ów eksponowa³o znaczenie Warszawy dla rozwoju
stosunków pomiêdzy sojuszem, a krajami Europy Wschodniej i republikami
ba³tyckimi. Szczególna rola Polski wed³ug opinii pojawiaj¹cych siê w prasie polega³a na doskona³ej znajomoci specyfiki krajów powsta³ych po rozpadzie ZSRR
(Pawlicki 1999). Warto w tym miejscu przytoczyæ komentarz A. Michnika, opatrzony wymownym tytu³em  Toast za Polskê, w którym redaktor naczelny Gazety Wyborczej wyznaje, ¿e jest dumny z faktu, i¿ niepodleg³a i demokratyczna
Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem NATO. Michnik przestrzega równie¿,
aby polskie elity rz¹dz¹ce w tym poczuciu euforii nie zapomnia³y, ¿e kraj nasz ma
jeszcze oprócz akcesji do UE jedn¹, niezwykle wa¿n¹, misjê do spe³nienia.
Polska obecna w Moskwie i Kijowie jako partner przyjaznego dialogu na rzecz
integracji europejskiej; jako inicjator wspólnych przedsiêwziêæ gospodarczych
i kulturalnych; jako pomost miêdzy Wschodem i Zachodem ma wielk¹ rolê do
odegrania w nowej miêdzynarodowej konstelacji. [ ] Miêdzy Bugiem a Uralem
rola Polski mo¿e byæ kluczowa (Michnik 1999).

Odmiennie rolê i znaczenie Polski na obszarze Europy Wschodniej przedstawi³
ambasador A. Krzeczunowicz w wywiadzie dla Rzeczpospolitej (Januszewski
1999). Dyplomata ten uzna³, ¿e tak naprawdê Polska nie ma wiêkszego wp³ywu
na to, gdzie bêdzie przebiega³a granica pomiêdzy Europ¹ zintegrowan¹, czy to
w ramach NATO, czy UE, a Europ¹ Wschodni¹. Zale¿y to tylko od krajów, które
pozostan¹ po drugiej stronie.
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Dwa najwiêksze polskie dzienniki informowa³y równie¿ o tym, jak przyst¹pienie Polski do NATO odbierane jest przez spo³eczeñstwo ukraiñskie. Akcentowa³y, ¿e znaczny odsetek Ukraiñców popiera Polskê jako cz³onka NATO.
Prawie 3 tys. kijowian utworzy³o w pi¹tek ¿ywy ³añcuch, który po³¹czy³ ambasady Polski, Czech i Wêgier. Akcja przebiega³a pod has³em: Ukraina do NATO. By³
to wyraz solidarnoci z nowymi cz³onkami Sojuszu Atlantyckiego (Jestemy
w NATO 1999).

Korespondenci Rzeczpospolitej akcjê tê potraktowali jako próbê zasygnalizowania w³adzom w Kijowie, ¿e powinny d¹¿yæ do integracji ze strukturami zachodnimi. Uczestnicy demonstracji trzymali w rêkach polskie flagi oraz transparenty
z has³ami: Ukraina kocha NATO, NATO to pokój, WNP to strach (Ibidem).
Wojna w Jugos³awii2, a dok³adnie atak wojsk natowskich na ten kraj, to
temat czêsto poruszany przez polskich publicystów, który dotyczy³ zarówno Polski, jak i Ukrainy. Ukraina, jako jedno z dwunastu pañstw niebêd¹cych cz³onkiem,
sojuszu, potwierdzi³a swój akces w operacji pokojowej w Kosowie. Powa¿na
ró¿nica zdañ pomiêdzy NATO i Kijowem wyst¹pi³a wraz z podjêt¹ akcj¹
w Jugos³awii. Ukraina kategorycznie sprzeciwi³a siê tej operacji wojskowej
i popar³a wniosek Chin o przeforsowanie rezolucji potêpiaj¹cej Organizacjê
Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego. Wbrew sojuszowi w³adze ukraiñskie udzieli³y
schronienia siedmiu jugos³owiañskim samolotom pasa¿erskim (Kublik / Michnik / Pacewicz 1999; Bilski / Tryc-Ostrowska 1999; Kociñski 1999; Tryc-Ostrowska 1999; Wroñski / JJK 1999.
Kolejnym sygna³em, który w opinii publicystów omawianych dzienników
wiadczy³ o tym, ¿e Ukraina odwraca siê od NATO, by³o otwarcie przestrzeni
powietrznej dla rosyjskich samolotów lec¹cych do Kosowa oraz zawrócenie
okrêtów p³yn¹cych na manewry NATO. Zaistnia³¹ sytuacjê stara³ siê wyjaniæ
minister spraw zagranicznych Ukrainy  B. Tarasiuk w rozmowie z dziennikarkami Gazety Wyborczej: K. Montgomery i M. S³owakiewicz (Montgomery /
/ S³owakiewicz 1999). Ukraiñski polityk t³umaczy³, ¿e powy¿sze stanowisko
Kijowa podyktowane by³o wol¹ spo³eczeñstwa, które sprzeciwia³o siê u¿yciu
2 Nazwa pañstwa narodów po³udniowos³owiañskich, u¿ywana do 1918 r. jako koncepcja polityczna. 4 grudnia 1918 r. proklamowano powstanie Królestwa Serbów, Chorwatów i S³oweñców
(SHS). W padzierniku 1929 r. zmieniono nazwê pañstwa na Królestwo Jugos³awii. W 1943 r.
pañstwo to nosi³o nazwê Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos³awii a¿ do roku 1992, kiedy
dosz³o do jego rozpadu. 27 kwietnia 1992 r. parlament w Belgradzie przyj¹³ konstytucjê Federacyjnej Republiki Jugos³awii (FRJ), zwanej potocznie Trzeci¹ Jugos³awi¹, sk³adaj¹cej siê z Serbii
i Czarnogóry. W lutym 2003 r., na mocy decyzji parlamentów obu republik, Jugos³awia przekszta³ci³a siê w konfederacyjne pañstwo Serbii i Czarnogóry. 5 czerwca 2006 r. Czarnogóra proklamowa³a niepodleg³oæ, wówczas parlament Serbii uzna³ Serbiê za prawnego kontynuatora pañstwowoci Serbii i Czarnogóry (Bankowicz / Bankowicz / Dudek 1993, 188 i n.).
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si³y w Jugos³awii. Ponadto Ukraina nie akceptowa³a tej akcji wojskowej, poniewa¿ nie uzyska³a ona mandatu ONZ. Zdaniem Tarasiuka konflikt kosowski nie
ma wp³ywu na relacje jego kraju z NATO.
Rozbie¿noæ stanowisk nie trwa³a d³ugo. Ju¿ na pocz¹tku 2000 r. odby³o siê
posiedzenie komisji UkrainaNATO, po raz pierwszy w Kijowie, a nie  jak to
mia³o miejsce wczeniej  w Brukseli. Wymiernym efektem wspó³pracy by³y
manewry UkrainaNATO pod Odess¹ w czerwcu 2000 r. (Iwaniak 2000a; Idem
2000b; Polskie dowiadczenie 2000; Manewry 2000).
Incydentem, który bardzo negatywnie wp³yn¹³ na wizerunek Ukrainy, by³o
podejrzenie o nielegalny handel broni¹ (Wojciechowski 2002b). Sytuacjê Kijowa pogorszy³o jeszcze ujawnienie tam mjr. Melnyczenki, z których wynika³o,
¿e w sprzeda¿ broni do Iraku uwik³any by³ tak¿e prezydent Kuczma. Sytuacjê
prezydenta skomplikowa³o owiadczenie w³adz amerykañskich, potwierdzaj¹ce
autentycznoæ nagrania. W konsekwencji, USA cofnê³o realizacjê czêci programów pomocowych dla Ukrainy. Oczywicie ukraiñskie MSZ kategorycznie zaprzecza³o tym doniesieniom, dodaj¹c, ¿e gdy ustalono, i¿ radary Kolczuga maj¹
trafiæ do Iraku, wycofano siê z transakcji. Z pomoc¹ Ukrainie przysz³y w³adze
Iraku, które zadeklarowa³y, ¿e gotowe s¹ wyraziæ zgodê na wizytê inspektorów
ONZ (Wojciechowski 2002a; MAW 2002a; Pakistan zbroi siê 2002; P.K. 2002d;
P.K. 2002b; Kw-Z 2002a). P. Kociñski informowa³, ¿e w³adze
w Kijowie za wybuch skandalu z broni¹ w tle oskar¿a³y opozycjê, chc¹c¹ zdyskredytowaæ Kuczmê, zw³aszcza J. Tymoszenko (Kociñski 2002c; Wojciechowski / MAW 2002, Wêglarczyk 2002; Kw-Z 2002b; P.K. 2002a; P.K. 2002c).
T³umaczenie w³adz ukraiñskich nie przekona³o Amerykanów i Brytyjczyków,
w konsekwencji Kuczma nie uzyska³ zaproszenia na szczyt NATO w Pradze
(MAW 2002b).
W Gazecie Wyborczej pojawi³a siê informacja sugeruj¹ca, ¿e w nielegalny handel broni¹ uwik³ana by³a tak¿e Rosja, przeciwko której nie wszczêto
postêpowania, w zwi¹zku z zaanga¿owaniem tego pañstwa w koalicjê antyterrorystyczn¹ (Ibidem).
Analiza publikacji prasowych odnonie do omawianego zagadnienia pozwala skonstruowaæ tezê, ¿e znaczenie Ukrainy w globalnym systemie bezpieczeñstwa bardzo zmala³o po ataku terrorystycznym w Stanach Zjednoczonych
11 wrzenia 2001 r. Wstêpnie opinia ta mo¿e wydawaæ siê nieuzasadniona, gdy¿
trudno dostrzec zwi¹zki pomiêdzy Ukrain¹ a atakami na World Trade Center.
Ogromne znaczenie dla os³abienia pozycji Kijowa na arenie miêdzynarodowej
mia³o przyst¹pienie Rosji do koalicji antyterrorystycznej i nawi¹zanie cis³ej
wspó³pracy z NATO i UE. Strona polska i ukraiñska nie kry³y wówczas obaw, ¿e
zbli¿enie Moskwy i Waszyngtonu mo¿e odbyæ siê kosztem m.in. Ukrainy (Wojciechowski 2002 d). Podobnie rozprê¿enie w stosunkach UkrainaNATO, UkrainaUSA interpretowa³ B. Tarasiuk. Wed³ug niego winê za taki stan rzeczy
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ponosi kryzys wewnêtrzny z lat 20002001 i tzw. afera kasetowa oraz stagnacja
na p³aszczynie polityki zagranicznej.
[...] Jeli dla Rosji 11 wrzenia by³ impulsem do radykalnej zmiany polityki zagranicznej, do zbli¿enia z Zachodem, USA, NATO, to dla Ukrainy na odwrót  nast¹pi³o istotne pogorszenie stosunków z Zachodem. Ukraina znalaz³a siê w cieniu
Rosji, przesta³a byæ wp³ywowym czynnikiem bezpieczeñstwa i stabilizacji w Europie rodkowej i w Europie w ogóle. Zmniejszy³ siê nasz potencja³ jako regionalnego lidera, zmniejszy³o siê znaczenie Ukrainy w stosunkach Unii Europejskiej
i NATO z Rosj¹. Ucierpia³y zw³aszcza stosunki z USA  po raz pierwszy od lat
zosta³y przerwane kontakty na najwy¿szym szczeblu [...] (GW 2002).

Marginalizacjê znaczenia Ukrainy po 11 wrzenia szeroko komentowali tak¿e
publicyci Rzeczpospolitej. Dziennikarze wiele uwagi powiêcili okolicznociom podjêcia przez ukraiñsk¹ Radê Bezpieczeñstwa Narodowego decyzji
o przyst¹pieniu do NATO (23 maja 2002 r.) (Bielecki 2002b; Idem 2002c; Kociñski 2002b; Moskwa / Wypustek 2002). Kociñski oficjaln¹ deklaracjê Kijowa uzna³ jako chêæ uchronienia siê przed spadkiem do trzeciej ligi partnerów
Sojuszu. W dalszej czêci wypowiedzi analiza rezygnacji przez Ukrainê
z polityki aktywnej neutralnoci pokrywa siê z komentarzami zawartymi w Gazecie Wyborczej.
[...] Na arenie miêdzynarodowej widaæ coraz wiêksze zbli¿enie NATO i Rosji. I tu
te¿ Kuczma chce przej¹æ inicjatywê, bo w nowych warunkach, przy nowej Radzie
NATO-Rosja, Ukraina odgrywa³aby coraz mniej znacz¹c¹ rolê [...] (Kociñski
2002a).

Gazeta Wyborcza zwróci³a uwagê tak¿e na wydwiêk ukraiñskiej deklaracji
na p³aszczynie miêdzynarodowej. J. Pawlicki w artykule Ile nadziei dla Ukrainy (Pawlicki 2002) snu³ obawy, ¿e brak jasnych sygna³ów ze strony paktu mo¿e
ostatecznie przekreliæ ukraiñskie aspiracje. Uzna³ on równie¿, i¿ jedynie jasna
obietnica cz³onkostwa mo¿e przyspieszyæ demokratyzacjê Ukrainy.
W drugiej po³owie 2002 r. polscy publicyci skoncentrowali siê na szczycie
NATO w Pradze, a w szczególnoci na braku zaproszenia dla prezydenta Kuczmy3. Oczywicie kwestiê tê rozpatrywano tak¿e w kontekcie stosunków polsko-ukraiñskich. Informowano, ¿e strona polska stara³a siê za wszelk¹ cenê nie
dopuciæ do pominiêcia Ukrainy i mediowa³a pomiêdzy sojuszem a w³adzami
w Kijowie. Warszawa stara³a siê przekonaæ Kuczmê, aby do Pragi wydelegowa³
szefa MSZ. Kiedy okaza³o siê, ¿e Kuczma pomimo tych trudnych okolicznoci
3 Powodem braku zaproszenia prezydenta Ukrainy na szczyt NATO w Pradze by³y podejrzenia
Amerykanów, ¿e Kijów sprzeda³ w³adzom irackim system wykrywania radioelektronicznego Kolczuga, ³ami¹c tym samym embargo ONZ.
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i tak postanowi³ pojawiæ siê na szczycie, polska dyplomacja robi³a wszystko,
aby nie dosz³o do odmowy wydania wizy ukraiñskiej g³owie pañstwa (Bielecki
2002a; Grzymski 2002; MAW 2002a; Idem 2002c). Szczególne zainteresowanie
polskiej prasy dotyczy³o relacji pomiêdzy Kwaniewskim a Kuczm¹. Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej t³umaczy³ mediom, ¿e nie zamierza unikaæ kontaktów
z ukraiñskim przywódc¹, gdy¿ jego stanowisko w sprawie ukraiñskiej nie uleg³o
zmianie (Popowski / Sierszu³a 2002; Wypustek-Zuchowicz 2002).
Pojawia³y siê tak¿e publikacje, które relacjonowa³y stanowisko poszczególnych przywódców europejskich w stosunku do prezydenta Kuczmy. Dziennikarze Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej analizowali usytuowanie miejsca,
które przeznaczono dla tego polityka. Podkrelano, ¿e prezydent USA i premier
brytyjski nie wyrazili zgody, aby Kuczma siedzia³ w ich s¹siedztwie, dlatego te¿
wizytówki z nazwami pañstw uczestnicz¹cych w szczycie przygotowane by³y
w jêzyku francuskim, a nie, jak wczeniej zak³adano, angielskim. Zabieg ten
spowodowa³, ¿e ukraiñska g³owa pañstwa zajmowa³a miejsce obok prezydenta
Turcji (B. S. / Wypustek-Zuchowicz 2002; So³tyk / Grabiñski 2002).
Bardzo krytycznie udzia³ Kuczmy w szczycie NATO skomentowa³ M. Popowycz w Gazecie Wyborczej.
Prezydent Leonid Kuczma dosta³ wyrany sygna³ od Amerykanów i sekretarza
generalnego NATO, ¿e nie jest mile widzianym gociem na szczycie. Nie wypada
siadaæ do sto³u, do którego nie zapraszaj¹. Jad¹c do Pragi na si³ê, Kuczma jeszcze
bardziej pogarsza swój wizerunek (So³tyk / Popowycz 2002).

Przywo³any tu dziennik przedstawi³ równie¿ inne spojrzenie na udzia³ Kuczmy
w szczycie NATO w Pradze. Odmienne stanowisko zaprezentowa³ B. Tarasiuk,
by³y szef MSZ. Uzna³ on, ¿e spotkanie w Pradze przynios³o Ukrainie wymierne
korzyci, w postaci dokumentów i deklaracji, które przybli¿aj¹ cz³onkostwo
Ukrainy w NATO. Oczywicie zaznaczy³ jednoczenie, i¿ nie jest to zas³uga
g³owy pañstwa, ale ¿yczliwej i trzewej polityki Zachodu. Zachód rozró¿nia, ¿e
ukraiñski naród to jedno, a zdyskredytowany prezydent to drugie (Wojciechowski 2002 c).
W obszar problematyki UkrainaPolskaNATO wpisuje siê tak¿e udzia³
wojsk ukraiñskich w wojnie w Iraku, które zasili³y polski sektor. Publicyci
Gazety Wyborczej to zaanga¿owanie Kijowa w irack¹ misjê t³umaczyli prób¹
odbudowy stosunków z USA, popraw¹ wizerunku na arenie miêdzynarodowej.
Podobnie argumentowano udzia³ Ukrainy w przetargu na przewóz sprzêtu i ¿o³nierzy europejskich pañstw NATO na Bliski Wschód (MAW 2002d; Wojciechowski 2003).
Wywiad z B. P. Jacksonem, by³ym urzêdnikiem Departamentu Obrony, który przeprowadzi³a Pszczó³kowska, wskazuje, ¿e zaanga¿owanie Ukrainy w kon-
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flikt iracki odbudowa³o zaufanie do tego kraju Stanów Zjednoczonych. W wiadomoci czo³owych amerykañskich polityków od¿y³ obraz Ukrainy jako pañstwa kluczowego dla transatlantyckiego systemu bezpieczeñstwa. Jackson doceni³ równie¿ zaanga¿owanie Polski w podtrzymanie dialogu miêdzy Kijowem
a NATO i UE.
[ ] Polska, a szczególnie prezydent Kwaniewski, zas³uguje na ogromn¹ pochwa³ê
za utrzymanie Ukrainy w grze europejskiej. Polska nie traci³a wiary w Ukrainê
nawet wtedy, gdy ona sama od czasu do czasu siê poddawa³a. To bardzo dobrze
wiadczy o Warszawie i wp³ywa w trwa³y sposób na wyobraniê w Waszyngtonie.
Stopniowo spostrzegamy, jakie s¹ mo¿liwoci Ukrainy, spogl¹daj¹c na ni¹ polskimi
oczami (Pszczó³kowska 2003).

H. Wujec równie¿ potwierdzi³, ¿e ukraiñska misja w Iraku pomog³a odbudowaæ
zaufanie do tego pañstwa. Zaakcentowa³ jednak, i¿ Europa Zachodnia, w przeciwieñstwie do USA, nie do koñca da³a siê przekonaæ (NOT / RICZ 2004).
Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza bardzo pozytywnie oceni³y decyzjê
ukraiñskich w³adz pañstwowych nie tylko o pozostawieniu kontyngentu w Iraku,
ale tak¿e o zwiêkszeniu liczby stacjonuj¹cych tam ¿o³nierzy, w momencie gdy
decyzjê o wycofaniu swoich si³ zbrojnych podjê³a Hiszpania (RICZ 2004;
JAP 2004).
Zainteresowanie polskiej prasy problematyk¹ ukraiñsk¹ w kontekcie NATO
podyktowane by³o m.in. kolejnym szczytem paktu, tym razem w Stambule. Koncentrowano siê g³ównie na relacjonowaniu stanowiska przywódców pañstw
cz³onkowskich, którzy studzili optymizm Ukraiñców i przestrzegali, ¿e zarówno
deklarowanie gotowoci przyst¹pienia do sojuszu, jak i udzia³ w misjach pokojowych nie wystarczy, aby Ukraina sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem NATO,
konieczna jest demokratyzacja kraju. Przy okazji omawianego tu zagadnienia
podkrelano szczególn¹ rolê Polski w procesie zbli¿ania Ukrainy do struktur
zachodnich. Wspomniano, ¿e to zabiegi Warszawy wymusi³y na sojuszu zaproszenie Kuczmy oraz ¿e polscy politycy koncentrowali siê na przedstawieniu
swojego wschodniego s¹siada w jak najlepszym wietle (Przybylski 2004; So³tyk 2004).
Szereg komentarzy w polskiej prasie wywo³a³ dekret prezydenta Kuczmy,
w którym wykrelono dotychczasowy strategiczny cel Ukrainy  wejcie do UE
i NATO. W Rzeczpospolitej decyzjê tê t³umaczono w kontekcie politycznym
wizyt¹ prezydenta Putina na Ukrainie oraz gospodarczo-ekonomicznym  zbli¿aj¹cym siê terminem zasilenia rosyjsk¹ rop¹ ukraiñskich ropoci¹gów. Dziennik
ten zasugerowa³ tak¿e inn¹ przyczynê zmiany doktryny wojskowej Kijowa
 ura¿on¹ ambicjê Kuczmy, którego zobligowano do przeprowadzenia demokratycznych wyborów prezydenckich (Kociñski / Serwetnyk 2004).
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Doniesienia prasowe w 2005 r. oscylowa³y wokó³ kwestii wycofania wojsk
ukraiñskich z Iraku oraz stosunku nowego prezydenta Ukrainy  W. Juszczenki
odnonie do uczestnictwa Kijowa w NATO. T³umaczono, ¿e decyzja Juszczenki
o zakoñczeniu udzia³u wojsk ukraiñskich w misji irackiej podyktowana by³a
przede wszystkim jego deklaracjami przedwyborczymi (AFP / JAP / PAP / Ta. S. 2005;
PAP / MZ 2005; RICZ 2005). B. Wildstein uwzglêdni³ równie¿ inny czynnik,
który przyspieszy³ wycofanie wojsk ukraiñskich z Iraku  mieræ kolejnych ¿o³nierzy (Wildstein 2005).
Po wyborach prezydenckich na Ukrainie i zakoñczeniu pomarañczowej rewolucji polscy publicyci koncentrowali siê na analizie polityki zagranicznej
prowadzonej przez nowego ukraiñskiego prezydenta. Podkrelano, ¿e nowe w³adze w Kijowie zerwa³y z polityk¹ neutralnoci Kuczmy i oficjalnie stwierdzi³y,
i¿ strategicznym celem Ukrainy jest cz³onkostwo w NATO i UE (So³tyk 2005a).
Deklaracjê tê Juszczenko wypowiedzia³ podczas pobytu w Brukseli. A. S³ojewska w artykule Juszczenko: chcemy do NATO (S³ojewska 2005a) zwróci³a uwagê, ¿e
Juszczenko zrobi³ bardzo dobre wra¿enie na przywódcach pañstw cz³onkowskich.
W przeciwieñstwie do swojego poprzednika nie naciska³ na sojusz o natychmiastowe przyjêcie, ale przekonywa³, ¿e Ukraiñcy maj¹ wiadomoæ, ¿e nie nast¹pi
to od razu. Odwo³ywa³ siê tak¿e do woli narodu, który w czasie pomarañczowej
rewolucji zadeklarowa³, ¿e chce ¿yæ w kraju nale¿¹cym do zjednoczonej Europy.
Kolejne doniesienia prasowe dotyczy³y przede wszystkim daty ewentualnego wst¹pienia Ukrainy do NATO. Podczas szczytu w Wilnie wymieniano rok
2007, 2008 lub 2010 (Przybylski 2005; So³tyk 2005b; Mickiewicz 2005). Zdecydowany prze³om w relacjach Kijówsojusz nast¹pi³ w grudniu 2005 r. podczas
spotkania przywódców pañstw cz³onkowskich z delegacj¹ ukraiñsk¹, kiedy to
potwierdzono, ¿e Ukraina ma realne szanse staæ siê pe³noprawnym cz³onkiem.
Potwierdzi³y to nie tylko pañstwa od dawna sprzyjaj¹ce Ukrainie: Polska, S³owacja czy USA (Luft 2005; Niklewicz / Wêglarczyk 2005; Serwetnyk 2005b;
S³ojewska 2005b). Oczywicie wszelkie rozmowy dotycz¹ce zaproszenia Kijowa do sojuszu uzale¿niano od przebiegu reform administracyjnych i gospodarczych. Przebieg zbli¿ania Ukrainy do NATO przywódcy sojuszu uzale¿nili tak¿e
od wyborów parlamentarnych w 2006 r.4 Politycy ukraiñscy zapewniali, ¿e podejm¹ wszelkie starania, aby osi¹gn¹æ ten strategiczny cel. Jak podkrelali, najwiêkszym wyzwaniem, z jakim przyjdzie siê im zmierzyæ, bêdzie przekonanie
spo³eczeñstwa ukraiñskiego o s³usznoci i koniecznoci integracji (So³tyk /
4

Obawy NATO o wynik wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2006 r. okaza³y siê s³uszne,
wiêkszoæ uzyska³a, negatywnie ustosunkowana do sojuszu, prorosyjska Partia Regionów. Ugrupowanie Wiktora Janukowycza ju¿ w czerwcu 2006 r. popar³o protesty mniejszoci rosyjskiej na
Krymie przeciwko manewrom wojsk USA i ¿o³nierzy ukraiñskich. Demonstranci wznosili okrzyki:
Bronimy niepodleg³oci Ukrainy, Janki won! My nie NATO, my S³owianie, nasi bracia to Rosjanie (Radziwinowicz 2006).
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/ Radziwinowicz 2005; Bielecki / Serwetnyk 2006). Ówczesny minister obrony,
A. Hrycenko, zauwa¿y³, ¿e na Ukrainie nadal panuje negatywny stereotyp
NATO  organizacji wrogiej5. Powodem tak krytycznego stosunku do paktu by³
brak rzetelnej informacji na temat NATO spowodowany dominacj¹ rosyjskich
rodków masowego przekazu (Serwetnyk 2005a). Równie¿ A. Jeromin w felietonie opublikowanym w Gazecie Wyborczej potwierdzi³, ¿e gros Ukraiñców
nie popiera wejcia do paktu. Niechêæ tê argumentowa³ nastêpuj¹co:
[...] Propaganda radziecka wbija³a ludziom do g³owy, ¿e to agresywny blok wojskowy, z pomoc¹ którego imperialici chc¹ narzuciæ swoj¹ wolê ca³ej postêpowej
ludzkoci. Wielu Ukraiñców nadal w to wierzy. S³owo NATO jest dla nich synonimem
wroga. Wizerunek Sojuszu popsu³y naloty na Jugos³awiê w 1999 r. i to, jak przedstawia³y je nasze media kontrolowane przez poprzedni¹ w³adzê. Ukraiñskie staruszki nie wiedz¹ nic o przestêpstwach Miloszevicia, doskonale pamiêtaj¹ za to
z telewizji zbombardowany Belgrad (Jeromin 2005).

M. Wojciechowski w artykule Przez NATO do Europy (Wojciechowski 2005),
analizuj¹c spotkanie Ukrainy z NATO w Brukseli, zwróci³ uwagê na inny wymiar integracji Kijowa z paktem. Wiêkszoæ publicystów koncentrowa³a siê zazwyczaj na kontekcie militarnym, obronnym. Dziennikarz Gazety Wyborczej
zaakcentowa³ znaczenie NATO jako organizacji promuj¹cej wartoci demokratyczne oraz model pañstwa, w którym prawa cz³owieka, wolnoæ s³owa i odpowiedzialnoæ polityków nie s¹ tylko nic nieznacz¹cymi deklaracjami. Integracja
z NATO wed³ug jego opinii mo¿e stanowiæ gwarancjê dla spo³eczeñstwa ukraiñskiego, ¿e pañstwo ich nie bêdzie rz¹dzone skompromitowanymi metodami,
znanymi sprzed rewolucji, a organa w³adzy pañstwowej skoncentruj¹ siê na
reformach przybli¿aj¹cych kraj ku demokracji i wolnemu rynkowi.
Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita relacje polsko-ukraiñskie, w tym
ukraiñskie aspiracje do NATO, przeanalizowa³y wielop³aszczyznowo. Przede
wszystkim skoncentrowa³y siê na stanowisku Ukrainy, Rosji, Polski i USA,
uwzglêdniaj¹c jednoczenie oficjalne stanowiska tych pañstw, jak i opinie politologów, których pogl¹dów nie podziela³y. Publikowano wywiady z politykami,
nie tylko reprezentuj¹cymi polsk¹ czy ukraiñsk¹ scenê polityczn¹, ale z Z. Brzeziñskim (Popowski / Skórzyñski 1997), W. Czornowi³em (Lewandowska 1997)
czy V. Havlem (Havel 1998). Ponadto publicyci wymienionych periodyków
5 Publicyci Rzeczpospolitej zauwa¿yli, ¿e zabiegi ukraiñskiej elity politycznej zmierzaj¹ce
do przekonania Ukraiñców o s³usznoci kursu prozachodniego nie tylko nie wp³ynê³y na zmianê
wizerunku NATO, a wrêcz przeciwnie, podwoi³y liczbê przeciwników transatlantyckiej integracji.
A. Górska, ekspert ds. Ukrainy w Orodku Studiów Wschodnich, t³umaczy³a to tym, ¿e od momentu, kiedy cz³onkostwo w NATO sta³o siê realne, sojusz zaczêto wykorzystywaæ w rozgrywkach
politycznych, zw³aszcza przez ugrupowania prorosyjskie, które odwo³ywa³y siê do negatywnego
wizerunku paktu (Bielecki 2006a; 2006b).

Stosunki polsko-ukraiñskie w publikacjach prasowych Gazety Wyborczej...

105

przywo³ywali szereg wydarzeñ, które mia³y bezporedni wp³yw na kreowanie
polityki pañstwa ukraiñskiego wzglêdem paktu pó³nocnoatlantyckiego (sytuacja
wewnêtrzna, polityka zagraniczna, wybory prezydenckie, stosunek spo³eczeñstwa ukraiñskiego do NATO, sprzeda¿ broni do Iraku).
Obie przeanalizowane gazety wyranie opowiada³y siê za przyst¹pieniem
Ukrainy do NATO, wcielaj¹c siê tym samym w rolê adwokata Ukrainy. Nale¿y podkreliæ, ¿e jednoczenie nie pozostawa³y bezkrytyczne wobec dzia³añ
w³adz ukraiñskich, zw³aszcza prezydenta Kuczmy. Publicyci, przybli¿aj¹c stanowisko Rosji, bardzo czêsto z nim polemizowali, jednoczenie zwracaj¹c uwagê, ¿e ukraiñskie aspiracje nie s¹ wymierzone przeciw Moskwie. Nale¿y dodaæ,
i¿ wielu publicystów przedstawia³o Rosjê jako g³ówn¹ przeszkodê w ukraiñskiej
drodze do NATO.
Warto zaznaczyæ, ¿e niektórzy dziennikarze konstruowali tak¿e b³êdne opinie, sugeruj¹c, ¿e Ukraina aspirowa³a do UE, wierz¹c, ¿e przynale¿noæ do
zintegrowanej Europy zagwarantuje jej cz³onkostwo w NATO. ledz¹c politykê
zagraniczn¹ Kijowa, mo¿na z pewnoci¹ tego typu dywagacje odrzuciæ.
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ABSTRACT: The main research problem, which the author reconsiders in the article is the
problem of the post-Soviet cinema state in Ukraine. It is briefly presented the history of the
development of Ukrainian cinema in the Soviet period, with a particular focus on state policy,
which limited the opportunities for the rise of a fully independent Ukrainian cinematography.
Primarily author is interested how the regain of Ukraines independence influenced the development of cinema. Having analyzed major film productions in recent years author sees the
development of several major film genres, which marks the return of the so-called folk cinematography, historical cinematography, movies focused on Cossacks heritage. These topics were
almost completely absent during the period of Soviet hegemony, so their popularity in modern
times is not surprising. It is a vital question whether it may be attractive to contemporary
audiences, and whether the language of contemporary Ukrainian cinema could be understood
by a wider, international audience. The key problem, which author reconsiders refers to government policy in relation to the cinema or in the wider perspective Ukrainian culture and lawmaking process that is inspired by Western film production financing patterns. The problem of
ethnic and linguistic situation in Ukraine is also taken into considerations, as it has a significant impact on position of the movies screened or filmed in Ukrainian in relation to flooding
the market with Russian or western movie productions that are screened in Russian.

Rozwa¿aj¹c kondycjê, w jakiej znajduje siê dzisiaj kino ukraiñskie, badacz napotyka na szereg problemów zwi¹zanych z sytuacj¹ narodowociow¹ na Ukrainie, z polityk¹ kulturow¹ pañstwa, z historyczn¹ zale¿noci¹ kultury ukraiñskiej
od Rosji oraz z rol¹ kultury jako spoiwa nowej, postkolonialnej to¿samoci
Ukraiñców. Kino ukraiñskie od wielu ju¿ lat nie odnosi znacz¹cych sukcesów na
miêdzynarodowych festiwalach filmowych. Oczywicie zdarza³y siê nieliczne
miêdzynarodowe sukcesy takich przedstawicieli ukraiñskiego kina, jak: Kira
Muratowa (Srebrny Niedwied w Berlinie za Syndrom asteniczny / Àñòåí³÷íèé
ñèíäðîì  1989) czy Jurij Iljenko, jednak w porównaniu do osi¹gniêæ takich
re¿yserów, jak Oleksandr Dow¿enko czy Serhij Parad¿anow, s¹ to niejako tylko
odpryski dawnej wietnoci ukraiñskiej kinematografii.
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Na kszta³t ukraiñskiej kultury niew¹tpliwy wp³yw mia³a i nadal ma sytuacja
narodowociowa i jêzykowa. Aby zrozumieæ wspó³czesn¹ kulturê ukraiñsk¹,
nale¿y pokrótce przybli¿yæ te zagadnienia. Ukraina, jako pañstwo powsta³e
z rozpadu ZSRR i bêd¹ce od koñca II wojny wiatowej pod wp³ywem kulturowym radzieckiej Centrali, odziedziczy³a zró¿nicowan¹ strukturê narodowociow¹. Wed³ug urzêdowego spisu ludnoci z 2001 r., Ukrainê zamieszkuje ponad
130 narodowoci, co niew¹tpliwie wiadczy o wielonarodowociowym charakterze tego pañstwa. Z przeprowadzonego spisu wynika, ¿e drug¹ co do wielkoci
grup¹ narodowociow¹ po Ukraiñcach s¹ Rosjanie (17,3%), których liczba wynosi oko³o 8,3 mln obywateli (Pañstwowa Komisja Statystyki Ukrainy). Istotne
znaczenie tej mniejszoci narodowej na Ukrainie nie budzi w¹tpliwoci. Mo¿na
te¿ widzieæ w tak silnej pozycji Rosjan powa¿ny problem narodowociowy, co
potwierdzaj¹ s³owa T. A. Olszañskiego: Rosjanie, stanowi¹c wed³ug danych
spisowych 1/5 mieszkañców republiki i skoncentrowani w jej po³udniowych
i wschodnich obwodach, mog¹ staæ siê ród³em powa¿nych napiêæ politycznych,
a nawet  nie pozbawionej szans irredenty (Olszañski 1991, 80). Co wiêcej, nie
wszyscy etniczni Ukraiñcy pos³uguj¹ siê jêzykiem ukraiñskim, a liczba rosyjskojêzycznych Ukraiñców przekracza a¿ o 12,3% liczbê obywateli zdeklarowanych
jako Rosjanie. Ró¿nica ta jest spowodowana najprawdopodobniej wysokim statusem jêzyka rosyjskiego na Ukrainie, jego ekspansj¹ w ukraiñskich mediach
i przyjmowaniem przez Ukraiñców jêzyka rosyjskiego jako jêzyka codziennego
u¿ytku. Wszechobecnoæ rosyjskojêzycznych kana³ów telewizyjnych, ksi¹¿ek
i prasy powoduje pomniejszanie znaczenia rodzimej kultury ukraiñskiej. Istnieje
niebezpieczeñstwo, i¿ zachwiany zostanie przekaz miêdzypokoleniowy tradycji
kulturowych na Ukrainie. Staæ siê mo¿e tak dlatego, i¿ ukraiñskie wytwory
kultury nie mog¹ konkurowaæ z rosyjsk¹ kultur¹ masow¹, której pozycja na
ukraiñskim rynku jest jak na razie niezachwiana (W³odkowska 2007; Koció³ek
2008). Podobna sytuacja zaistnia³a na pocz¹tku lat 90. w przemyle filmowym.
Nie jest to jedynie kwestia obecnoci rosyjskich produkcji w ukraiñskich kinach,
ale równie¿ finansowania filmów rosyjskojêzycznych przez organy odpowiedzialne za produkcjê filmow¹ na Ukrainie.
L. Brjuchowecka podkrela, ¿e nowe ukraiñskie kino musia³o nie tylko
zmierzyæ siê z rosyjskimi produkcjami, ale przede wszystkim z zalewem ukraiñskiego rynku kinowego przez produkcje hollywoodzkie, które to ju¿ na cztery
lata przed odzyskaniem przez Ukrainê niezale¿noci zdominowa³y ekrany ukraiñskich kin (Áðþõîâåöüêà 2003, 20). St¹d niezmiernie ciekawym dla autora
staje siê odpowiedzenie na pytanie, czy postradzieckie kino ukraiñskie mo¿e
konkurowaæ z produkcjami rosyjskimi i amerykañskimi, przewa¿aj¹cymi na rynku ukraiñskim, oraz czy jêzyk filmowy, jakim pos³uguje siê kino ukraiñskie, jest
czytelny dla wspó³czesnego widza.
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W tym miejscu nale¿y, w opinii autora, nakreliæ sytuacjê kina ukraiñskiego
przed odzyskaniem przez ten kraj w pe³ni niezale¿noci. Historyczna sytuacja
spowodowa³a, ¿e Ukraina na szereg lat znalaz³a siê pod obcym wp³ywem politycznym i kulturowym, sta³a siê czêci¹ bloku pañstw socjalistycznych. Polityka
Moskwy przez ca³e dziesiêciolecia wywiera³a bardzo negatywny wp³yw na kulturê ukraiñsk¹. Polityka rusyfikacyjna, która nast¹pi³a w czasach stalinowskich,
oraz tzw. rozstrzelane pokolenie, pokolenie intelektualistów przeladowanych
i czêsto mordowanych przez w³adze sowieckie w latach 60. XX w., s¹ tylko
najdobitniejszymi przyk³adami wyniszczania kultury ukraiñskiej. Cenzura oraz
przymus tworzenia filmów na zamówienie w³adzy i zgodnych z polityk¹ partii
niew¹tpliwie nie ominê³y ukraiñskich twórców. Jak podkrela B. Y. Nebesio:
Kiedy Ukraina straci³a kontrolê nad produkcj¹ filmow¹ w 1930 r., kino sta³o siê
najbardziej zrusyfikowanym sektorem ukraiñskiej kultury (Nebesio 2007, 267).
Radziecka polityka kulturowa doprowadzi³a do sytuacji, w której w latach 70.
i 80. filmowcy tworzyli niejako w atmosferze braku kultury ukraiñskiej.
W okresie tym promowana by³a kultura radziecka, a wszelkie odwo³ania do
tradycji narodowych drastycznie têpiono. W³adze radzieckie d¹¿y³y bowiem do
pozbawienia poszczególnych grup narodowociowych w³asnej wiadomoci, do
wynarodowienia, a ostatecznie do ukszta³towania homo sovieticus1. Jak pisze
L. Brjuchowecka, tworz¹c w warunkach rusyfikacji, widzieli [ukraiñscy twórcy
kina  J. K.], jak wielu Ukraiñców przystosowuje siê do rosyjskiego jêzyka,
kultury (Áðþõîâåöüêà 2003, 29). St¹d tak istotne sta³o siê na pocz¹tku lat 90.
odkrycie w³asnego jêzyka filmowego zatopionego w ukraiñskiej tradycji. Co
wiêcej, L. Hosejko podkrela, ¿e: wyzwalaj¹c siê z radzieckiej niewoli, ukraiñskie kino utraci³o pañstwowe subwencje, a przede wszystkim, swoich widzów
(Ãîñåéêî 2005, 412).
W okresie istnienia Ukraiñskiej Republiki Radzieckiej produkcja filmowa
by³a kontrolowana przez Moskwê, a filmy powstaj¹ce w poszczególnych radzieckich republikach musia³y przejæ cenzurê i nie mog³y byæ dystrybuowane
zagranicê bez akceptacji Centrali. W przypadku kina ukraiñskiego, w latach
19631972, nast¹pi³a odwil¿ zwi¹zana ze zmianami politycznymi w ZSRR. Dojcie do w³adzy Leonida Bre¿niewa spowodowa³o zmianê polityki wzglêdem
grup narodowych i etnicznych zamieszkuj¹cych Zwi¹zek Radziecki. Próbowano
realizowaæ politykê tzw. zbli¿enia pomiêdzy narodami ZSRR, a kultury poszczególnych republik zosta³y niejako zrehabilitowane, jako wnosz¹ce istotn¹ wartoæ
w tworzeniu kultury sowieckiej (Nebesio 2000, 39). Na Ukrainie w okresie
rz¹dów Petro Szelesta, przewodnicz¹cego Ukraiñskiej Partii Komunistycznej, nast¹pi³ rozwój tzw. kina poetyckiego. Nie by³a to jednolita grupa twórców filmowych,
1

Termin wprowadzony po raz pierwszy przez rosyjskiego emigranta, filozofa Aleksandra
Zinowiewa, autora ksi¹¿ki Homo sovieticus.
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jednak reprezentantów tego kierunku ³¹czy³y wspólne upodobania estetyczne,
a przede wszystkim nawi¹zywanie do tradycji, historii i kultury ukraiñskiej oraz
pos³ugiwanie siê jêzykiem ukraiñskim (Gurga 2011). W tym krótkim okresie
powsta³y tak znakomite dzie³a, jak: Kamienny Krzy¿ / Êàì³ííèé õðåñò (1968)
Leonida Osyki, Zakhar Berkut (1971) Leonida Osyki, Bia³y ptak z czarnym
znamieniem / Á³ëèé Ïòàõ Ç ×îðíîþ Îçíàêîþ (1970) Jurija Ilienki, Ïðîïàëà
ãðàìîòà (1972) Borysa Iwczenki i najbardziej uznane Cienie zapomnianych
przodków / Ò³í³ çàáóòèõ ïðåäê³â (1964) Serhija Parad¿anowa.
Kino poetyckie lat 60. mia³o istotny wp³yw na twórców filmowych tworz¹cych po odzyskaniu przez Ukrainê niezale¿noci. Pokazywa³o drogê do odnalezienia w³asnego jêzyka filmowego i by³o punktem odniesienia dla stworzenia
tzw. kina narodowego. Jak podkrela B. Y. Nebesio: Sta³o siê jasne, ¿e narodowe kinematografie by³ych republik nie mog¹ zostaæ zdefiniowane przez nowe
filmy, ale raczej musz¹ przyj¹æ perspektywê retrospektywn¹ i zwróciæ siê ku
przesz³oci aby odnaleæ ich w³asne to¿samoci (Nebesio 2011, 476). Twórcy
lat 90. odnosili siê do kina poetyckiego, czy to czerpi¹c z jego tradycji i przejmuj¹c jego estetykê (kino folklorystyczne), czy te¿ ca³kowicie siê od niego
odcinaj¹c, uznawszy, ¿e jest nieadekwatne do opisywania wspó³czesnej rzeczywistoci. Jednak niew¹tpliwie by³o ono istotne dla zainicjowania dyskusji na
temat nowego jêzyka kina ukraiñskiego i jego mo¿liwoci rozwoju w niezale¿nej Ukrainie.
Niew¹tpliwie istotny wp³yw na rozwój kina ukraiñskiego po odzyskaniu
niepodleg³oci mia³a sytuacja ekonomiczna w kraju. Na pocz¹tku lat 90. pojawi³
siê problem finansowania produkcji filmowej. Wa¿nym wydarzeniem dla ukraiñskiego przemys³u filmowego by³o utworzenie w 1991 r. Pañstwowego Funduszu Kinematograficznego (Äåðæê³íîôîíä), na którego czele stan¹³ Jurij Iljenko. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e dopiero w 1998 r. przyjêta zosta³a przez Radê
Najwy¿sz¹ Ukrainy Ustawa o kinie (Çàêîí ïðî ê³íî), co uniemo¿liwia³o a¿ do
tego czasu prawid³owe finansowanie produkcji filmowej. Jednak pomimo tych
zmian w ustawodawstwie, kino boryka³o siê nadal z nie lada problemami finansowymi. B. Y. Nebesio uwa¿a wrêcz, ¿e: Niepowodzenie rz¹du w przyjmowaniu rodków prawnych reguluj¹cych przemys³ filmowy na Ukrainie po 1991 r.
spowodowa³o szybki spadek narodowej produkcji filmowej (Nebesio 2011,
480). Ukraina, jako pañstwo pozbawione dowiadczeñ zwi¹zanych z dzia³aniem
wolnego rynku, posiada³a bardzo s³abo wykszta³con¹ instytucjê prywatnego finansowania produkcji filmowych. Sytuacja znacz¹co polepszy³a siê dopiero po
tzw. pomarañczowej rewolucji i po dojciu do w³adzy prezydenta Wiktora Juszczenki, który to w 2000 r. na kino przeznaczy³ 20 milionów hrywien. Fundusze
te pozwoli³y na zrealizowanie m.in. takich projektów, jak: Modlitwa za hetmana
Mazepê / Ìîëèòâà çà ãåòüìàíà Ìàçåïó (2002) Jurija Iljenki czy Mamaj /
/ Ìàìàé (2003) Olesia Sanina. Jednak pozosta³ nadal problem uzale¿nienia
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produkcji filmowej od administracji pañstwowej, co czêsto powodowa³o, ¿e
decyzje o wspieraniu jakiej produkcji filmowej by³y podejmowane nie na podstawie merytorycznej wartoci projektu, a raczej poprzez pos³ugiwanie siê ideologicznym kluczem.
Innym istotnym problemem sta³a siê wersja jêzykowa filmów dystrybuowanych
na Ukrainie. W celu zapobiegniêcia dalszemu wzrostowi roli zachodniej,
a szczególnie rosyjskiej produkcji filmowej na Ukrainie, od 24 grudnia 2007 r.
zgodnie z decyzj¹ S¹du Konstytucyjnego Ukrainy wszystkie filmy zagraniczne maj¹
byæ dubbingowane, posiadaæ ukraiñskiego lektora lub napisy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
ukraiñski rynek kinowy by³ wrêcz zalewany od po³owy lat 90. tanimi, rosyjskojêzycznymi kopiami zachodnich produkcji. Wprowadzone przepisy spowodowa³y, ¿e
w wielu wschodnio- i po³udniowoukraiñskich kinach ilekroæ wywietlane s¹ filmy
ukraiñskojêzyczne sale kinowe s¹ prawie puste, co prowadzi do zamykania tych
kin. Liczba rosyjskich pirackich kopii wzrasta znacz¹co. Z tych te¿ przyczyn ca³y
system dystrybucji filmów na Wschodniej i Po³udniowej Ukrainie jest na krawêdzi
upadku a dystrybutorzy oraz w³aciciele kin domagaj¹ siê odszkodowañ od rz¹du
za poniesione straty (Besters-Dilger 2009, 273).

Decyzja s¹du jest jednak uzasadniona, bior¹c pod uwagê, i¿ jêzyk rosyjski nie
jest jêzykiem urzêdowym na Ukrainie. Pomimo to, w styczniu 2008 r., Rosja
zaprotestowa³a, powo³uj¹c siê na Europejsk¹ Kartê Jêzyków Regionalnych
i Mniejszociowych, w której istniej¹ zapisy promuj¹ce dystrybucjê filmów
w jêzykach mniejszoci narodowych. Problemem sta³ siê równie¿ zalew ukraiñskiego rynku nielegalnymi kopiami, g³ównie rosyjskojêzycznymi filmami wideo
i DVD, co spowodowa³o znaczne obni¿enie frekwencji kinowej. Liczba widzów
kinowych na Ukrainie w 2000 r. wynios³a szeæ milionów, podczas gdy w 1990 r.
 552 miliony. Mia³o to negatywne skutki dla rodzimej produkcji filmowej, gdy¿
filmy ukraiñskie posiadaj¹ce s³ab¹ dystrybucjê miêdzynarodow¹, ponosi³y
ogromne straty na rodzimym rynku kinowym (Holmes 2007, 137). Nale¿y sobie
zatem zadaæ pytanie, w jaki sposób ukraiñscy twórcy walczyli o uwagê widza,
jakie gatunki filmowe dominowa³y w tym okresie i czy przynios³o to oczekiwane rezultaty finansowe.
Kino ukraiñskie lat 90. jest wielogatunkowe, choæ pewne gatunki filmowe
s¹ w nim czêciej reprezentowane, a niektóre problemy z wiêksz¹ czêstotliwoci¹ podejmowane. Ze wzglêdu na znajdowanie siê pod wp³ywem radzieckim,
pewne kwestie w kinie ukraiñskim nie mog³y byæ prezentowane. Oceniaj¹c kino
postradzieckie, L. Kaganovsky zauwa¿a, ¿e:
filmy powsta³e w koñcu lat 80. i wczesnych 90. odzwierciedla³y wie¿¹ atmosferê
otwartoci, podejmowa³y tematykê, uprzednio objêt¹ cenzur¹, tak¹ jak seks i prze-
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moc, destrukcja rodziny sowieckiej i fiasko wietlanej przysz³oci tak ¿arliwie
obiecywanej przez radzieck¹ ideologiê (Kaganovsky 2010, 66).

Mo¿na mia³o stwierdziæ, ¿e po odzyskaniu przez Ukrainê niezale¿noci nast¹pi³a odwil¿, polegaj¹ca na dojciu w kinie do g³osu tematów stanowi¹cych do tej
pory tabu. Nie chodzi tutaj tylko o postmodernizm, który znalaz³ w postradzieckim kinie ukraiñskim podatny grunt. M³odzi re¿yserzy pragnêli eksperymentowaæ, bawiæ siê estetyk¹, form¹. Uwagê zwraca jednak szczególnie zaanga¿owanie kina ukraiñskiego w budowanie to¿samoci odnawiaj¹cego siê narodu
ukraiñskiego. S¹ to chyba filmy najbardziej widoczne w ostatnich latach w tej
kinematografii. Istotn¹ kwesti¹ sta³o siê dla twórców ukraiñskich rozliczenie
z przesz³oci¹. Starsze pokolenie filmowców poprzez tworzenie portretów intelektualistów ukraiñskich przeladowanych w czasach radzieckich, artystów id¹cych pod pr¹d radzieckiej propagandy, próbowa³o rozliczyæ siê z w³asn¹ przesz³oci¹, czy te¿ ukazaæ heroizm nieznanych bohaterów. Tak¿e m³odsi filmowcy
podejmowali ten temat, chc¹c odnaleæ w ten sposób ³¹cznoæ z przesz³oci¹.
Nurt ten reprezentuj¹ miêdzy innymi: Melancholijny walc / Ìåëàíõîë³éíèé
âàëüñ (1990) Borysa Sawczenka, Kèñíåâèé Xîëîä (1992) Andrija Donczuka,
Ma³¿eñstwo ze mierci¹ / Bií÷àííÿ ç³ ñìåðòþ (1992) Myko³y Maschenki
czy proza Chwylowego zekranizowana przez Oleksandra Muratowa: Tango
mierci / Tàíãî ñìåðò³ (1991), Precz ze wstydem / Ãåòü! ñîðîì! (1994), S³onki /
/ Baëüäøíåïè (1995).
Bardzo wa¿nym dla twórców ukraiñskiego kina sta³o siê tak¿e siêganie do
historii. Wybór tematów historycznych nie by³ jednak przypadkowy. Chodzi³o
o rozliczenie siê z przesz³oci¹, ukazanie prawdy historycznej o wydarzeniach,
które zosta³y zafa³szowane na kartach podrêczników szkolnych w czasach radzieckich. Wród najwa¿niejszych filmów wartych wspomnienia na pewno znajduj¹ siê G³ód-33 / Ãîëîä-33 (1991) Olesia Janczuka, podejmuj¹cy temat sztucznego g³odu zorganizowanego przez w³adze sowieckie na Ukrainie w latach 30.,
na skutek którego zginê³o ponad trzy miliony osób, oraz szereg filmów ukazuj¹cych problematykê dzia³alnoci Ukraiñskiej Powstañczej Armii (UPA), a wród
nich: Ostatni bunkier / Îñòàíí³é áóíêåð (1991) Wadyma Iljenki, Nam nie
dzwoni³y dzwony kiedy umieralimy / Íàì äçâîíè íå ãðàëè êîëè ìè bìåðàëu
(1991) Myko³y Fediuka, Utracone poranki / Ñòðà÷åí³ ñâ³òàíêó (1996) Hryhorija Kochana. Nale¿y jednak w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e nie wszystkie filmy
reprezentuj¹ce ten nurt w kinie ukraiñskim posiada³y wielkie wartoci artystyczne,
jednak zapewne ich spo³eczna rola przemawia³a za powstaniem tych produkcji.
Dwa nurty ukraiñskiego kina lat 90. interesuj¹ jednak autora niniejszego
artyku³u najbardziej. Jest to tak zwane kino poetyckie, czêciej okrelane przez
krytyków ukraiñskich jako kino folklorne (kino folklorystyczne), czyli u¿ywaj¹ce folkloru jako narzêdzia ekspresji twórczej, oraz ciekawy fenomen w kinie
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ukraiñskim tego okresu  filmy o kozakach. Oba te nurty zostan¹ przedstawione
nieco szerzej, poniewa¿ wydaje siê, ¿e najpe³niej s¹ zanurzone
w tradycji ukraiñskiej. Byæ mo¿e analiza filmów powsta³ych w obu nurtach pozwoli stwierdziæ, czy kino ukraiñskie posiada swój w³asny, indywidualny jêzyk
filmowy i czy jest on zrozumia³y dla wspó³czesnego ukraiñskiego widza.
Kino, które za jeden z g³ównych rodków przekazu oraz estetycznej formy
obiera³o folklor, ma w kinie ukraiñskim d³ugie tradycje. Najwybitniejszym zapewne przedstawicielem tego gatunku w ukraiñskiej kinematografii by³ Serhij
Parad¿anow i jego wiekopomne dzie³o Cienie zapomnianych przodków z 1964 r.,
choæ równie¿ inni twórcy korzystali z kultury ludowej w swojej twórczoci.
Apogeum rozwoju kina folklorystycznego nast¹pi³o w ZSRR w latach 60. ubieg³ego wieku, nie dziwi zatem fakt, ¿e twórcy kina ukraiñskiego chêtnie powrócili w latach 90. do tego gatunku. Kultura ludowa jednak mia³a swoj¹ jasno
okrelon¹ funkcjê w postradzieckim kinie ukraiñskim. Na pewno nie chodzi³o
o bezporednie ekranizowanie dorobku literackiego ukraiñskiego ludu, tworzenie filmowych wersji pokrytych kurzem muzealnych eksponatów, ale o wykorzystanie folkloru w celu ukazania aktualnego ¿ycia narodu. L. Brjuchowecka,
analizuj¹c folklor we wspó³czesnym kinie ukraiñskim, zastanawia siê, czy
wspó³czesny widz jest przygotowany na ten typ artystycznej ekspresji, czy nie
jest ju¿ doszczêtnie otumaniony amerykañsk¹ produkcj¹ filmow¹.
Takie przyk³ady kina poetyckiego, jak: Wiedma / Â³äüìà (1990) Haliny
Szyhajewej, Fucz¿ou / Ôó÷æîó (1993) Mychaj³a Iljenki, czy G³os trawy / Ãîëîñ
òðàâè (1992) Natalii Motuzko by³y wed³ug krytyczki: prób¹ przeciwstawienia
siê amerykañskiej ekspansji, zachowania narodowej to¿samoci oraz tradycyjnych artystycznych wartoci (Áðþõîâåöüêà 2003, 155). Brjuchowecka podkrela przy tym, ¿e folklor jest w tych filmach traktowany z humorem. S³u¿y dowcipnemu ukazywaniu rzeczywistoci, a nie przekazywaniu kolejnemu pokoleniu
skarbnicy ludowej tradycji. Wystêpuj¹ w nich równie¿ czêste odwo³ania do
demonologii.
Najg³oniejszy film z nurtu kina poetyckiego to z pewnoci¹ Fucz¿ou Mychaj³a Iljenki, którego premiera mia³a miejsce w 1993 r. Film ten by³ pierwszym
spotkaniem Iljenki, re¿ysera z bogatym dorobkiem filmowym, z folklorem. Co
wiêcej twórca po raz pierwszy nie korzysta³ z dorobku wspó³czesnej i klasycznej
literatury, ale pos³u¿y³ siê w³asnym scenariuszem. Fabu³a filmu jest wielopoziomowa, choæ mo¿na podzieliæ j¹ na dwie czêci. Pierwsza z nich rozgrywa siê na
ukraiñskiej wsi, druga za na Florydzie. Czas akcji filmu nie jest okrelony
i mo¿na siê domylaæ, ¿e by³ to zabieg celowy. Film rozpoczyna siê od idyllicznej sceny sianokosów, zaburzonej przez nadejcie silnej burzy, podczas której
z nieba spadaj¹ ryby, a tak¿e g³ówny bohater Orest (Taras Denysenko). Pozbawiony pamiêci ch³opiec okazuje siê posiadaæ dar wywo³ywania wiatru. Nie jest
to jedyny niesamowity element zawarty w pierwszej czêci filmu. Mamy te¿

118

Jakub Koció³ek

szansê ujrzenia scen sprowadzania zmar³ych, odprawiania czarów w celu odegnania choroby, sk³adania ofiary z kciuka, by przeb³agaæ rusa³kê wodn¹, i wiele
innych. Czêæ ta nie jest przepe³niona jedynie demonologi¹ ukraiñsk¹, ale tak¿e
ludowymi pieniami, strojami oraz obrazami malowanymi przez wiejskiego malarza, w którego domu znajduje schronienie Orest. To w³anie w jego chacie
Orest znajduje obrazek amerykañskiej dziewczyny, która wzbudza w nim wielkie marzenie podró¿y na ten odleg³y kontynent i odnalezienia mi³oci. Wêdrówka, któr¹ rozpoczyna ch³opiec, przenosi nas do drugiej czêci filmu, rozgrywaj¹cej siê na Florydzie. Orest napotyka tam osadê ukraiñskich imigrantów. Oni
w³anie rozpoznaj¹ w nim porwanego przez burzê przed trzema laty ch³opca.
Odnajduje tam tak¿e dziewczynê z obrazka, z któr¹ po wielu perypetiach udaje
mu siê zwi¹zaæ. W tej czêci filmu obraz ulega zmianie, jest wyidealizowany,
wrêcz rajski. Ameryka staje siê miejscem wymarzonym, doskona³ym.
Re¿yser parodiuje tutaj charakterystyczne dla kina amerykañskiego gatunki
filmowe, takie jak western czy kino akcji, miêdzy innymi poprzez d³ugie sceny
walki zmontowane w przypieszonym tempie. Fucz¿ou jednoznacznie w swojej
warstwie estetycznej i treci odwo³uje siê do folkloru ukraiñskiego. Czêsto przez
krytyków ukraiñskich porównywany bywa³ do filmów Emira Kusturicy, jednak
si³a jego oddzia³ywania na widzów ukraiñskich nie by³a tak silna (Òðèìáà÷
2002). Planowana dystrybucja filmu zagranic¹ z niejasnych przyczyn nie dosz³a
do skutku. Byæ mo¿e uznano, ¿e jego lekka forma i czêsto nieczytelna symbolika
nie bêdzie zrozumia³a dla widzów. Jednak dla wiêkszoci krytyków powstanie
tego filmowego obrazu by³o ogromnym krokiem na drodze poszukiwania w³asnego, ukraiñskiego jêzyka filmowego. Jak pisze Brjuchowecka: Próba tworzenia w³asnych mitów, próba folklorystycznego kina, by³a prób¹ narodowego odrodzenia za pomoc¹ lekkich gatunków. Ich znikniêcie sprzyja tym, którzy pragn¹
aby kino ukraiñskie nie mia³o w³asnego oblicza (Áðþõîâåöüêa 2003, 169).
Filmy o kozakach nale¿¹ do gatunku filmu historycznego. W odró¿nieniu od
kina folklorystycznego, które rozwija³o siê w kinie ukraiñskim przez ca³y okres
kolonialnej zale¿noci, obrazy podejmuj¹ce tematykê Kozaczyzny, bardzo rzadko pojawia³y siê w ukraiñskiej kinematografii tego czasu. Nieliczne produkcje,
które powsta³y w tym okresie i przybli¿a³y tê tematykê, pe³ni³y funkcjê ideologiczn¹, ¿eby wspomnieæ chocia¿by o filmach: Bogdan Chmielnicki / Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé Ihora Sawczenki z 1941 r. czy Trzysta lat temu / Òðèñòà ðîê³â
òîìó Wolodymyra Metrowa z 1956 r. Filmy te podkrela³y walkê narodu ukraiñskiego z polskim najedc¹ oraz jednoæ Ukrainy i Rosji. Obrazy niezaanga¿owane w ideologiczn¹ propagandê partii, a podejmuj¹ce tematykê Kozaczyzny,
by³y niedopuszczane do produkcji. Po odzyskaniu przez Ukrainê niezale¿noci
nast¹pi³a wielka potrzeba tworzenia filmów podejmuj¹cych tê tematykê. Pomimo problemów ze znalezieniem róde³ finansowania powsta³y m.in. tak s³awne
produkcje, jak: Droga na Sicz / Äîðîãà íà Ñ³÷ (1995) i Kozacy id¹ / Koçàêè

Kondycja postradzieckiego kina ukraiñskiego

119

³äóò (1991)  oba zrealizowane przez Serhija Omelczuka, a tak¿e Hetmañskie
klejnoty / Ãåòüìàíñüê³ êëåéíîäè (1993) Leonida Osyki, Modlitwa za hetmana
Mazepê / Mîëèòâà çà ãåòüìàíà Ìàçåïó (2002) Jurija Iljenki. Serhij £ysenko
podkrela³ w wywiadzie dla Kino-Teatru potrzebê powstawania filmów, które:
tworzy³yby mitologiczne struktury naszej wiadomoci na wzór tego, czym
by³y westerny dla Ameryki (Ëèñåíêî 1996, 190).
Jednym z najszerzej komentowanych na Ukrainie filmów ostatnich lat, podejmuj¹cych tematykê kozactwa, jest bez w¹tpienia Mamaj / Ìàìàé (2003)
Olesia Sanina, twórcy uwa¿anego za indywidualnoæ wspó³czesnej kinematografii ukraiñskiej. Jego poetycki, barwny obraz nawi¹zuje do jednego z najjaskrawszych symboli ukraiñskiej kultury, czyli kozaka Mamaja, bandurzysty i wêdrownego pieniarza, alegorii wolnoci oraz niezale¿noci. Film ukazuje jedn¹
z mo¿liwych interpretacji historii ¿ycia tego mitycznego bohatera. Akcja rozgrywa siê na rubie¿ach chrzecijañskiego wiata, na ukraiñskich bezkresnych stepach, gdzie stykaj¹ siê dwie kultury  tatarska i ukraiñska, a tak¿e konkuruj¹ ze
sob¹ dwie cywilizacje i dwie wielkie religie. Film zanurzony jest nie tylko
w folklorze ukraiñskim, ale tak¿e w symbolice ludów turecko-tatarskich. Uwidoczniono w nim cieranie siê dwóch porz¹dków etycznych, stanowi¹cych niejednokrotnie wrêcz swoje zaprzeczenie. Jednym z g³ównych obrazów ukazanych
w dziele jest historia trzech kozaków uciekaj¹cych z niewoli tatarskiej, oparta na
dumie kozackiej Ucieczka trzech braci z Azowa z niewoli tureckiej i opowiedziana s³owami samej dumy.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nie mo¿na jednoznacznie rozstrzygn¹æ postawionego w artykule problemu. Przyk³ady filmów z gatunku kina folklorystycznego oraz filmów o kozakach mog¹ wskazywaæ, ¿e kino ukraiñskie
odnosi sukcesy w poszukiwaniu w³asnego jêzyka filmowego. Oba obrazy odznaczaj¹ siê wysokim poziomem artystycznym i ciekaw¹ form¹, która mo¿e byæ
interesuj¹ca dla wspó³czesnego widza. Jednak bardzo trudno bez przeprowadzenia odpowiednich badañ wywnioskowaæ, czy stanowi¹ one po¿¹dany produkt
dla wspó³czesnych konsumentów kina. Jak twierdzi L. Brjuchowecka: ukraiñskie spo³eczeñstwo bardzo szybko utraci³o zainteresowanie swoim kinem, poniewa¿ masowa wiadomoæ parali¿owana by³a serialami telewizyjnymi, hollywoodzkim kinem (Áðþõîâåöüêà 2003, 20). Diagnoza Brjuchoweckiej brzmi doæ
niepokoj¹co, dlatego trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e jest to jedynie hipoteza krytyczki. Na pewno wielu wspó³czesnych twórców kina oraz przedstawicieli administracji rz¹dowej odpowiedzialnych za kinematografiê próbuje tworzyæ kino
zaanga¿owane, kino, które wspiera³oby przeformu³owanie wspó³czesnej to¿samoci narodowej Ukraiñców, scalanie narodu z u¿yciem odradzaj¹cej siê kultury
ukraiñskiej. Niektórzy krytycy zwracaj¹ jednak uwagê, ¿e takie postêpowanie
mo¿e przynieæ zgo³a odmienne skutki. I. Hrabowycz twierdzi, i¿ wspó³czesne
kino ukraiñskie jest przeideologizowane, zanurzone zbytnio w historii, martyro-
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logii narodu ukraiñskiego. Uwa¿a on, ¿e to mo¿e odrzucaæ wspó³czesnego m³odego widza (Ãðàáîâè÷ 2004). Nieliczne sukcesy kina ukraiñskiego mog¹ wskazywaæ na jego dobr¹ kondycjê i wa¿n¹ funkcjê spo³eczn¹, jak¹ odgrywa, jednak
trudno jest dzisiaj stwierdziæ, czy ma szansê konkurowaæ z rosyjsk¹ kultur¹
masow¹ lub amerykañskimi produkcjami.
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Bionic principles of shaping in Modern architecture
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ABSTRACT: The article analyzes the problems of infiltration and insertion of the principles
of natural biomorphology into the shaping of the buildings environment  modern architecture, mechanics, engineering, neural and computer technology. Although theoretical base and
practical experience in this field exists in Russia and abroad, architectural bionics appears
today as a new phenomenon in the science and practice of architecture, opening wide horizons, solving various technical problems using structural analogues of nature. The author
considers the bionic principles of modern architecture as an innovative architectural style,
originating its natural dimensions from nature: curves, contours, relief, and the very architectural bionics as the architecture of the future, aspiring to its final destination in the synthesis
of nature and technology.

Çà ïîñëåäíèå 2030 ëåò ìèð ñòàë ñâèäåòåëåì ïîÿâëåíèÿ â àðõèòåêòóðå
íåîáû÷íûõ ôîðì, íàïîìèíàþùèå ôîðìû æèâîé ïðèðîäû. Ìîæíî
âñòðåòèòü ïîêðûòèÿ çäàíèé, ñõîäíûå ñ ïðè÷óäëèâûìè ïîâåðõíîñòÿìè
ðàêîâèí è ìîëþññêîâ, êóïîëà, èìèòèðóþùèå êîíòóðû ïòè÷üåãî ÿéöà èëè
ïðîçðà÷íûå ðåøåòêè, óâîäÿùèå ê ñëîæíûì ïåðåïëåòåíèÿì ëåñíîé ÷àùè.
Âñå ýòè àðõèòåêòóðíûå îáúåêòû, îòëè÷àþùèåñÿ ñòîëüêî íåîáû÷íûìè
êîíñòðóêòèâíûìè îñîáåííîñòÿìè è íàïîìèíàþùèå ïðèðîäíûå ôîðìû,
ïîëó÷èëè íàèìåíîâàíèå áèîíè÷åñêîé àðõèòåêòóðû. Êàê ïîíÿòèå «áèîíèêà», ïîÿâèâøååñÿ â íà÷àëå ÕÕ âåêà, ñòàëî îáîçíà÷àòü íåêóþ ôîðìèðóþùóþñÿ îáëàñòü íàó÷íîãî çíàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùàÿ âîññîçäàíèå
åñòåñòâåííûõ ïðèðîäíûõ ôîðì è ðåøàþùóþ òåõíè÷åñêèå, òåõíîëîãè÷åñêèå è õóäîæåñòâåííûå (íàïðèìåð, äèçàéí) çàäà÷è íà îñíîâå àíàëèçà
ñòðóêòóðû, ìîðôîëîãèè è æèçíåäåÿòåëüíîñòè áèîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçìîâ.
Â 1921 ãîäó áèîíè÷åñêèå èäåè íàøëè îòðàæåíèå â ñîîðóæåíèè
Ðóäîëüôà Øòàéíåðà «Ãåòåàíóì», è ñ ýòîãî ìîìåíòà çîä÷èå âñåãî ìèðà
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âçÿëè áèîíèêó íà âîîðóæåíèå. Îäíàêî ïåðâûå «ìàñøòàáíûå» ïîïûòêè
èñïîëüçîâàòü áèîíèêó â àðõèòåêòóðíîì ñòðîèòåëüñòâå ïðåäïðèíÿë
òàëàíòëèâûé èñïàíñêèé àðõèòåêòîð Àíòîíèî Ãàóäè.
Óñïåõè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè â Õ1ÕÕÕ â.â. ñîçäàëè íîâûå
òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè äëÿ èíòåðïðåòàöèè àðõèòåêòóðû æèâîé
ïðèðîäû, ÷òî íàøëî ñâîå îòðàæåíèå â ïðîèçâåäåíèÿõ àðõèòåêòîðîâ, ñðåäè
êîòîðûõ ìîæíî íàçâàòü àðõèòåêòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ ãåíèàëüíîãî Àíòîíèî
Ãàóäè  çà÷èíàòåëÿ øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ áèî-ôîðì â àðõèòåêòóðå ÕÕ â.
Ñïðîåêòèðîâàííûå è ïîñòðîåííûå â íà÷àëå ÕÕ âåêà ñòðîåíèÿ À. Ãàóäè
 æèëûå çäàíèÿ, ìîíàñòûðü Ãþýëü, çíàìåíèòàÿ «Nemplo Expiatorio de la
Sagrada Familia» (ñîáîð Ñâÿòîãî ñåìåéñòâà âûñîòîé 170 ì.) â Áàðñåëîíå
è íûíå îñòàþòñÿ è íåïðåâçîéäåííûìè àðõèòåêòóðíûìè øåäåâðàìè
è, îäíîâðåìåííî íàèáîëåå òàëàíòëèâûì è õàðàêòåðíûì ïðèìåðîì
àññèìèëÿöèè ïðèðîäíûõ ôîðì, ðàâíî, êàê çàêîíîâ èõ ïðèìåíåíèÿ, òàê
è çàêîíîâ èõ ðàçâèòèÿ (Ýñòåáàí 2008). Íå ìåíåå ôàíòàñòè÷åñêèé, âîïëîùåííûé áèîíè÷åñêèé ïðîåêò äèíàìè÷åñêîé «õóäîæåñòâåííî-òåõíè÷åñêîé»
ôîðìû - àïïàðàò äëÿ ñâîáîäíîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà ñ ïîìîùüþ ñîáñòâåííîé
ìûøå÷íîé ñèëû, îðíèòîïòåð «Ëåòàòëèí», ãèáêàÿ, ïðóæèíèñòàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ ïîäîáèåì êðûëüåâ ïòèöû, ïðèíàäëåæàùàÿ ïðåäòå÷å ðîññèéñêîãî
äèçàéíà Â. Òàòëèíó, êîòîðûé âïåðâûå áûë èì ïðîäåìîíñòðèðîâàí íà
âûñòàâêå 1932 ã. Ïî åãî ñëîâàì, ëåòàòåëüíûé àïïàðàò êàê îáúåêò
õóäîæåñòâåííîé êîíñòðóêöèè áûë âûáðàí èì ïîòîìó, ÷òî ýòî íàèáîëåå
ñëîæíàÿ äèíàìè÷åñêàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ôîðìà, êîòîðàÿ ìîæåò âîéòè â îáèõîä
êàê ïðåäìåò øèðïîòðåáà, èáî îíà â íàèáîëüøåé ñòåïåíè îòâå÷àåò
ïîòðåáíîñòÿì ìîìåíòà â ïðåîäîëåíèè ÷åëîâåêîì ïðîñòðàíñòâà.
Ïðè ýòîì ñàì «Ëåòàòëèí» ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ
êîíñòðóêòîðñêóþ ñèñòåìó. Ïî ñóòè ýòî îäíà èç ïåðâûõ ïîñòðîåííûõ
áèîíè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, â êîòîðîé â ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèëñÿ íàó÷íûé
õàðàêòåð õóäîæåñòâåííîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ Â. Òàòëèíà, ïðåâðàòèâøåãî
ìîäåëü ýòîãî àïïàðàòà â îäíó èç ïðåäîñíîâàíèé áèîíèêè, ñâÿçàâøåãî
áèîëîãèþ ñ òåõíèêîé. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî àíàëîãè÷íûì îáðàçîì
ïðåëîìëåíèå òåìû ïðèðîäíûõ ôîðì íàøëè ñâîå îòðàæåíèå è â ðóññêèõ
äåðåâÿííûõ öåðêâÿõ ôàêòóðû ñîñíîâûõ è åëîâûõ øèøêàõ, è â çîëîòûõ
«ëóêîâè÷íûõ» ãëàâàõ öåðêâåé.
Ñâîåãî ðîäà «äíåì ðîæäåíèÿ» áèîíèêè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 13 ñåíòÿáðÿ
1960 ã.  äíÿ îòêðûòèÿ â ÑØÀ Ìåæäóíàðîäíîãî ñèìïîçèóìà â ã. Äàéòîí
«Æèâûå ïðîòîòèïû èñêóññòâåííûõ ñèñòåì  êëþ÷ ê íîâîé òåõíèêå»,
îôèöèàëüíî çàêðåïèâøåãî ñîçäàíèå íîâîé íàóêè. Ñàìî æå íàçâàíèå
«áèîíèêà» áûëî ïðåäëîæåíî íà ýòîì ñèìïîçèóìå àìåðèêàíñêèì èññëåäîâàòåëåì Äæ. Ñòèëîì è áûëî ïðèíÿòî êàê îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå
íîâîé îáëàñòè çíàíèÿ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ó àðõèòåêòîðîâ, äèçàéíåðîâ,
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êîíñòðóêòîðîâ è ò.ä. âîçíèêàåò ôîðìàëüíîå ïðàâî ê ïîñòîÿííîìó ïîèñêó
íîâûõ ñðåäñòâ ôîðìîîáðàçîâàíèÿ, îòâå÷àþùèõ âîçðàñòàþùåé äèíàìèêå
æèçíè è ñîîòâåòñòâóþùåé âîçìîæíîñòÿì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Ó÷åíûå«áèîíèêè» èçáðàëè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íîâîãî íàïðàâëåíèÿ
ýìáëåìó  ñêàëüïåëü è ïàÿëüíèê, ñîåäèíåííûå èíòåãðàëîì ñ äåâèçîì 
«æèâûå ïðîòîòèïû  êëþ÷ ê íîâîé òåõíèêå». Â ÑÑÑÐ ïåðâàÿ çàÿâêà íà
àðõèòåêòóðíóþ áèîíèêó áûëà ñäåëàíà â îïóáëèêîâàííîé â 1962 ã. ñòàòüå
ìîëîäûõ àðõèòåêòîðîâ Þ. Ñ. Ëåáåäåâà è Â. Â. Çåôåëüäà «Êîíñòðóêòèâíûå
ñòðóêòóðû â àðõèòåêòóðå è â ðàñòèòåëüíîì ìèðå». Ê íà÷àëó 1980-õ ãîäîâ
áëàãîäàðÿ ìíîãîëåòíèì óñèëèÿì êîëëåêòèâà ñïåöèàëèñòîâ ëàáîðàòîðèè
«ÖÍÈÝËÀÁ», ïðîñóùåñòâîâàâøåé äî íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ, àðõèòåêòóðíàÿ
áèîíèêà îêîí÷àòåëüíî ñëîæèëàñü êàê íîâîå íàïðàâëåíèå â àðõèòåêòóðå
Ðîññèè. Â ýòî âðåìÿ âûõîäèò èòîãîâàÿ ìîíîãðàôèÿ ñîâìåñòíîãî òðóäà
áîëüøîãî ìåæäóíàðîäíîãî êîëëåêòèâà àâòîðîâ è ñîòðóäíèêîâ ýòîé
ëàáîðàòîðèè ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Þ. Ñ. Ëåáåäåâà «Àðõèòåêòóðíàÿ
áèîíèêà» (1990). Ñ ãèáåëüþ ðóêîâîäèòåëÿ ëàáîðàòîðèè Ëåáåäåâà òåîðåòè÷åñêèå áèîíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêè ñâîäÿòñÿ íà íåò
è áèîíè÷åñêîå íàïðàâëåíèå â Ðîññèè ôàêòè÷åñêè äëèòåëüíîå âðåìÿ
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ñòàãíàöèè ñ âîçîáíîâëåíèåì èíòåðåñà ê íåìó òîëüêî
â íà÷àëå ÕÕ1 â. (Ëåáåäåâ 1970, 1726). Äëÿ àðõèòåêòóðû íà÷àëà 70-õ ãîäîâ
ÕÕ â. õàðàêòåðíà òåíäåíöèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé àðõèòåêòîðû
ñòðåìÿòñÿ ê ìàêñèìàëüíîìó óïîäîáëåíèþ ñòðîèòåëüíûõ ôîðì ïðèðîäíûì.
Â ÑÑÑÐ áèîíè÷åñêèå èäåè ïîëüçîâàëèñü áîëüøèì âíèìàíèåì àðõèòåêòîðîâ
è èíæåíåðîâ (ÌÀÈ, ÖÍÈÈÑÊ Ãîññòðîÿ ÑÑÑÐ, Ëåí-ÇÍÈÈÝÏ è äð.).
Áèîíè÷åñêèé èëè áèî-ìîðôîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðîåêòèðîâàíèþ
è ñòðîèòåëüñòâó îáðåòàåò â ýòè ãîäû ñâîé òåõíîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ,
ïðîíèêàåò â ñðåäîâûé, óðáàíèñòè÷åñêèé è áûòîâîé êîíñòðóêòèâíûé
äèçàéí è ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå è áîëåå ïîïóëÿðíûì. Îäíèì èç âàæíûõ
ìîìåíòîâ, äåìîíñòðèðóþùèõ øèðîêóþ ñîëèäàðíîñòü ñïåöèàëèñòîâ ïî
àðõèòåêòóðíîé áèîíèêå, ñòàëà îðãàíèçîâàííàÿ Âñåðîññèéñêèì îáùåñòâîì
îõðàíû ïðèðîäû ñîâìåñòíî ñ ÖÍÈÈÑÊ âûñòàâêà â Ìîñêâå: «Â ãàðìîíèè
ñ ïðèðîäîé. Àðõèòåêòóðíàÿ áèîíèêà-82». Îòäåëüíûå îïûòû è çàÿâêè
ïîñòåïåííî ôîðìèðóþò è áèîíè÷åñêóþ àðõèòåêòóðó, â îñíîâó êîòîðîé
çàêëàäûâàåòñÿ ïî ïðåèìóùåñòâó ìîðôîëîãè÷åñêîå ïîñòðîåíèå êîíêðåòíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, îòëè÷àþùèõñÿ áåçóñëîâíîé öåëåñîîáðàçíîñòüþ,
íàäåæíîñòüþ, ïðî÷íîñòüþ è ýêîíîìè÷íîñòüþ â ðàñõîäîâàíèè ïðèðîäíîãî
ìàòåðèàëà.
Êàê êîíñòðóèðîâàíèå, òàê è ñàìî ïîñòðîåíèå îáúåêòîâ ñòàëî âî ìíîãîì
ïðåäîïðåäåëÿòüñÿ îñîáåííîñòÿìè èõ ñîçäàíèÿ ïðèðîäîé, óòâåðæäåííîé
ïðèðîäîé âçàèìîñâÿçàííîé îðãàíèçàöèè âíåøíèõ ôîðì (òèïû êàìåííûõ
êëàäîê è êðåïëåíèé, êëàäêè äåðåâÿííûõ èçá, ïëåòåíûõ ïîâåðõíîñòåé,
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êîíñòðóêòèâíûõ øâîâ â òêàíÿõ, ëóêîâè÷íûå ôîðìû ïðàâîñëàâíûõ öåðêâåé
è ò.ä.). Íà âñåì ïðîòÿæåíèè öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû ïðèðîäíûå ôîðìû
âûñòóïàëè íåèññÿêàåìûì èñòî÷íèêîì äëÿ òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ
ðåøåíèé è ïîñòðîåíèé, âûñòóïàÿ óïîäîáëåíèåì ïðèðîäíîìó ôîðìîîáðàçîâàíèþ, à ïåðâûå «áèîíè÷åñêèå» èäåè èçíà÷àëüíî çàðîäèëèñü íà
îñíîâå ïîäðàæàíèÿ ïðèðîäíûì ôîðìàì. Ïîýòîìó â àíãëîÿçû÷íîé
è ïåðåâîäíîé ëèòåðàòóðå ÷àùå óïîòðåáëÿåòñÿ íûíå òåðìèí áèîìèìåòèêà
(îò ëàò. bios  æèçíü, è mimesis  ïîäðàæàíèå) â çíà÷åíèè  ïîäõîä
ê ñîçäàíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, ïðè êîòîðîì èäåÿ è îñíîâíûå
ýëåìåíòû óñòðîéñòâà çàèìñòâóþòñÿ èç æèâîé ïðèðîäû.
Â ýòîì ïëàíå âíèìàíèå àðõèòåêòîðîâ, êîíñòðóêòîðîâ, äèçàéíåðîâ è ò.ä.
ê çàêîíàì ôîðìîîáðàçîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèå â ýòèõ îáëàñòÿõ ôîðì æèâîé
ïðèðîäû ïðåäñòàåò ãëóáîêî çàêîíîìåðíûì è îáóñëîâëåííûì, ò.ê. æèâàÿ
ïðèðîäà â ïðîöåññå ñâîåãî ðàçâèòèÿ èìååò òåíäåíöèþ è ñòðåìèòñÿ
ê îðãàíè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ, ñâÿçàííûì ñ ìèíèìàëüíûì ðàñõîäîì ýíåðãèè, ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà è âðåìåíè. Ïîäîáíàÿ
öåëåñîîáðàçíîñòü è íàïðàâëåííîñòü ïðèðîäíûõ ôîðì, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
è ïðèâåëà ê âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìîîáðàçîâàíèÿ æèâûõ ñòðóêòóð â êîíñòðóêòèâíîì, òåõíè÷åñêîì è òåõíîëîãè÷åñêîì ïëàíå â èñêóññòâåííûõ îáúåêòàõ, ñîçäàâàåìûõ ðóêîé ÷åëîâåêà,
íàõîäÿùåãîñÿ ñ ïðèðîäîé â èììàíåíòíîì áèîëîãè÷åñêîì ðîäñòâå. Áîëåå
òîãî, óæå ñàìî ïî ñåáå ôèëîñîôñêîå ïîíèìàíèå ïðèðîäû ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
â ìèðå íåò âåùåé è ÿâëåíèé, êîòîðûå áû íå áûëè íåïîñðåäñòâåííî èëè
îïîñðåäîâàííî âçàèìîñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, ÷òî ñ íåèçáåæíîñòüþ
ïðåäïîëàãàåò îòñóòñòâèå íåïðîõîäèìûõ áàðüåðîâ ìåæäó ôîðìàìè æèâîé
ïðèðîäû è èñêóññòâåííûìè ôîðìàìè è êîíñòðóêöèÿìè, èáî çàêîíû
ïðèðîäû, îáúåäèíÿþùèå âåñü ìèð â åäèíîå öåëîå è ïîðîæäàþò
îáúåêòèâíóþ âîçìîæíîñòü âîññîçäàíèÿ â èñêóññòâåííî ñîçäàâàåìûõ
ñèñòåìàõ çàêîíîìåðíîñòåé è ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ æèâîé ìàòåðèè.
Ñîâðåìåííàÿ áèîíèêà èìååò íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé: Àðõèòåêòóðíîñòðîèòåëüíàÿ áèîíèêà èçó÷àåò çàêîíû ôîðìèðîâàíèÿ è ñòðóêòóðèðîâàíèÿ
æèâûõ òêàíåé, òåõíè÷åñêàÿ áèîíèêà, ïðèìåíÿþùàÿ ìîäåëè òåîðåòè÷åñêîé
áèîíèêè äëÿ ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ çàäà÷, áèîíè÷åñêîå
ìîäåëèðîâàíèå, ñïåöèôèêà êîòîðîãî ñîñòîèò â òîì, ÷òî âåäåòñÿ ïîèñê
ïóòåé è ñïîñîáîâ ðåàëèçàöèè â îáúåêòå ïðîåêòèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ñòîðîí
ñëîæíîé áèîëîãè÷åñêîé ôîðìû, ïðåäñòàâëÿþùåå íîâàöèîííóþ îáëàñòü
áèîíèêè, åå íåéðîáèîíè÷åñêîå íàïðàâëåíèå (íåéðîáèîíèêà) ñâÿçàííî
ñ ðåàëèçàöèåé ïðèðîäíûõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ â êîíñòðóèðîâàíèè
è ïîñòðîåíèè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ íåéðîííûõ ñåòåé. Ðàçëè÷àþò òàêæå
áèîëîãè÷åñêóþ áèîíèêó, èçó÷àþùóþ ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå
â áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, òåîðåòè÷åñêóþ áèîíèêó, êîòîðàÿ ñòðîèò ìàòå-
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ìàòè÷åñêèå ìîäåëè ýòèõ ïðîöåññîâ è òåõíè÷åñêóþ áèîíèêó, ïðèìåíÿþùóþ
ìîäåëè òåîðåòè÷åñêîé áèîíèêè äëÿ ðåøåíèÿ èíæåíåðíûõ çàäà÷.
Íà÷àëî ÕÕ â. è â îñîáåííîñòè íà÷àëî XXI â. â àðõèòåêòóðå
îçíàìåíîâàëîñü âîçâðàùåíèåì èíòåðåñà ê ñëîæíûì êðèâîëèíåéíûì
ôîðìàì, ïîä÷àñ íàïîìèíàþùèì ôîðìû æèâîé ïðèðîäû, à èíîãäà
è ñïîñîáíûì ê òðàíñôîðìàöèÿì. Íå ñëó÷àéíî òåìîé Âåíåöèàíñêîé
àðõèòåêòóðíîé áèåííàëå 2004 ã. áûë âûáðàí òåðìèí «Ìåòàìîðôîçû».
Âîçðîæäàåòñÿ, óæå íà íîâîì óðîâíå, è îðãàíè÷åñêàÿ àðõèòåêòóðà ñâîèìè
êîðíÿìè óõîäÿùàÿ â êîíåö XIX íà÷àëî XX âåêà, ê òâîð÷åñòâó Ë. Ñàëëèâåíà
è Ô. Ë. Ðàéòà (Lloid 2001; Madex 2006), ïðîâîçãëàñèâøèõ, ÷òî
àðõèòåêòóðíàÿ ôîðìà îïðåäåëÿåòñÿ, êàê è â æèâîé ïðèðîäå, ôóíêöèåé
è ðàçâèâàåòñÿ êàê áû «èçíóòðè íàðóæó».
Ïðî áèîíèêó ñòàëè ãîâîðèòü, ÷òî îíà ïåðåêèäûâàåò ìîñòû îò áèîëîãèè
ê òåõíèêå. Â èçâåñòíîì ñìûñëå ñàìî ïîÿâëåíèå ýòîé îáëàñòè çíàíèÿ áûëî
îáóñëîâëåíî è ïðåäîïðåäåëåíî íåêîé ãåíåðàëèçîâàííîé, öèâèëèçàöèîííî
 òåõíîëîãè÷åñêîé îáóñëîâëåííîñòüþ, èáî èçäàâíà èçâåñòíî, ÷òî íàïðèìåð,
äåëüôèíû è íåêîòîðûå ðûáû ïëàâàþò áûñòðåå, ÷åì ñàìûå ñîâðåìåííûå
êîðàáëè. Êàê åñòåñòâåííîå ñëåäñòâèå ïðè âñ¸ âîçðàñòàþùåé ñêîðîñòè
ñîâðåìåííûõ íàäâîäíûõ êîíñòðóêöèé îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ
ñòàíîâèòñÿ òåëî è êîæà äåëüôèíîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êîðàáëåñòðîåíèè
òåõ ïðèðîäíûõ ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò äåëüôèíó äâèãàòüñÿ
áûñòðåå.
Ïîýòîìó çàêîíîìåðíî, ÷òî ïðåäìåòîì áèîíèêè ñòàëî èçó÷åíèå
àíàëîãèè â æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäå äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì è èõ
ýëåìåíòîâ ïðè ñîâåðøåíñòâîâàíèè êàê â óæå ñóùåñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ
îáúåêòàõ, òàê è ïðè ñîçäàíèè ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ìåõàíèçìîâ,
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, àïïàðàòîâ è äàæå êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì. Â òî
æå âðåìÿ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áèîíè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå îòëè÷àåòñÿ îò
ìîäåëèðîâàíèÿ â äðóãèõ îáëàñòÿõ íàó÷íîãî çíàíèÿ òåì, ÷òî áèîíè÷åñêèå
ìîäåëè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áîëåå ñëîæíûå è äèíàìè÷íûå ñòðóêòóðû,
ñîçäàíèå êîòîðûõ òðåáóåò íå òîëüêî ñïåöèàëüíûõ óòî÷íÿþùèõ
èññëåäîâàíèé íà æèâîì îðãàíèçìå, íî è ïîèñêà è ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ
è ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè êîíêðåòíûõ áèîíè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ â èñêóññòâåííûõ ñèñòåìàõ.
Ôîðìîîáðàçîâàíèå â æèâîé ïðèðîäå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïëàñòè÷åñêîé
ñîïðÿæåííîñòüþ, ïîñòåïåííûìè ïåðåõîäàìè îò îäíîé ÷àñòè ôîðìû
ê äðóãîé, ðàçâèòèþ ïëàñòèêè ôîðìû ïî ïðèíöèïó âçàèìîñâÿçè ýëåìåíòîâ
ñòðóêòóðû è îäíîâðåìåííî äåìîíñòðèðóåò íàì êàê ïðàâèëüíûå
ãåîìåòðè÷åñêèå ôîðìû è ôèãóðû  îêðóæíîñòè, îâàëû, ðîìáû, êóáû,
òðåóãîëüíèêè, êâàäðàòû, ðàçëè÷íîãî ðîäà ìíîãîóãîëüíèêè, òàê è áåñêî-

126

Àíàòîëèé Ëèïîâ

íå÷íîå ìíîæåñòâî ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûõ è óäèâèòåëüíî êðàñèâûõ, ëåãêèõ,
ïðî÷íûõ è ýêîíîìè÷íûõ êîíñòðóêöèé, ñîçäàííûõ â ðåçóëüòàòå êîìáèíèðîâàíèÿ ýòèõ ýëåìåíòîâ. Â ýòîì ñìûñëå ôîðìîîáðàçîâàíèå â ïðèðîäå
îòðàæàåò íå òîëüêî ýâîëþöèþ ðàçâèòèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ, íî
è ìíîãî÷èñëåííûå êîððåêòèðîâêè èõ ñòðóêòóðû äëÿ äîñòèæåíèÿ
èäåàëüíîãî âàðèàíòà. È èìåííî ïîäîáíàÿ íàïðàâëåííîñòü â ðàçâèòèè
ïðèðîäíûõ ôîðì ïîçâîëÿåò íàì óòâåðæäàòü, ÷òî îðèåíòàöèÿ íà íåîáõîäèìîñòü ãàðìîíèçàöèè ôîðìû âñåãäà ïðèñóòñòâîâàëà â êóëüòóðå.
Îáðàùåíèå äàæå ê íå ñòîëü äàâíåé ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè ïðåäîñòàâëÿåò
íàì ìíîãîîáðàçíûå ñâèäåòåëüñòâà è äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî áèîíè÷åñêîå
íàïðàâëåíèå íå òîëüêî íå èñ÷åðïàëî çà íåïîëíîå ñòîëåòèå ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ñâîé êîíöåïòóàëüíûé è òåõíîëîãè÷åñêèé ðåñóðñ, íî, ïî
ñóòè, â òåõ èëè èíûõ öèâèëèçàöèîííûõ, èëè èññëåäîâàòåëüñêèõ ôîðìàõ
ñóùåñòâîâàëî íà ïðîòÿæåíèè çíà÷èòåëüíîãî åå ïåðèîäà.
Åñëè èñêëþ÷èòü ïåðèîä íåîëèòà, êîãäà ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê áûë
âûíóæäåí êîïèðîâàòü â ñâîèõ ïåðâûõ èñêóññòâåííûõ êîíñòðóêöèÿõ
 îðóäèÿõ òðóäà ïðèðîäíûå ôîðìû, òî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî â òîé èëè èíîé
ôîðìå áèîíè÷åñêèå òåíäåíöèè â èñòîðèè öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû
ïðèñóòñòâîâàëî åäâà  ëè íå âñåãäà, ïðåäîïðåäåëÿÿ èçãîòîâëåíèå èëè
ïîñòðîåíèå íàèáîëåå êîíñòðóêòèâíî ñîâåðøåííûõ è ãàðìîíè÷íûõ îðóäèé
è îáúåêòîâ ÷åëîâå÷åñêîé ñðåäû îò æèëèùà è îäåæäû äî îðóäèé
è ìåõàíèçìîâ. Îäíèì èç, ÿðêèõ òîìó ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòîò
òåçèñ, ÿâëÿåòñÿ, íà íàø âçãëÿä, ñòàâøàÿ ñèìâîëîì Ïàðèæà Ýéôåëåâà áàøíÿ
èíæåíåðà-ìîñòîâèêà À. Ã. Ýéôåëÿ, â òî÷íîñòè ïîâòîðÿþùàÿ ñòðîåíèå
áîëüøîé áåðöîâîé êîñòè ÷åëîâåêà, ëåãêî âûäåðæèâàþùåé òÿæåñòü åãî òåëà
ïðè ñîâïàäåíèè äàæå óãëîâ ìåæäó ýòèìè äâóìÿ íåñóùèìè êîíñòðóêöèÿìè.
Ñåãîäíÿ ìàëî êîìó èçâåñòíî, ÷òî êîíñòðóêöèÿ áàøíè îñíîâàíà íà íàó÷íîé
ðàáîòå øâåéöàðñêîãî ïðîôåññîðà àíàòîìèè Õ. ôîí Ìåéåðà.
Çà 40 ëåò äî åå ñîçäàíèÿ îí èññëåäîâàë êîñòíóþ ñòðóêòóðó áåðöîâîé
êîñòè â òîì ìåñòå, ãäå îíà èçãèáàåòñÿ è âõîäèò â ñóñòàâ è îáíàðóæèë, ÷òî
ñòðóêòóðà êîñòè â ìåñòå ñîåäèíåíèÿ ñîñòîèò èç ìèíèàòþðíûõ êîñòî÷åê,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì íàãðóçêà ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî êîñòè. Â 1866 ã.
øâåéöàðñêèé èíæåíåð Ê. Êóëüìàí ïîäâåë òåîðåòè÷åñêóþ áàçó ïîä ýòî
îòêðûòèå, à ñïóñòÿ 20 ëåò ïðèðîäíîå ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè íà îñíîâå
êðèâûõ ñóïïîðòîâ áûëî èñïîëüçîâàíî è âîïëîùåíî Ýéôåëåì. Èç èñòîðèè
èçâåñòíî, ÷òî óæå ïèôàãîðåéöàìè áûëà îáíàðóæåíà ïîâòîðÿþùàÿñÿ
áèîëîãè÷åñêàÿ ñèììåòðèÿ íå òîëüêî â ÷èñëîâûõ è ãåîìåòðè÷åñêèõ
ñîîòíîøåíèÿõ è âûðàæåíèÿõ ÷èñëîâûõ ðÿäîâ, íî è â ìîðôîëîãèè
è ðàñïîëîæåíèè ëèñòüåâ è âåòâåé ðàñòåíèé è äåðåâüåâ, â åäèíîé ìîðôîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå ìíîãèõ ïëîäîâ, à òàêæå áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ.
Ýòîò ôàêò â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïèôàãîðåéñêîé äîêòðèíîé ïîñëóæèë

Áèîíè÷åñêèå ïðèíöèïû ôîðìîîáðàçîâàíÿ â ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðå
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ïðè÷èíîé è îñíîâàíèåì âîçíèêíîâåíèÿ èäåè î òîì, ÷òî îêîí÷àòåëüíîé
îñíîâîé âñåãî ñóùåãî ÿâëÿåòñÿ íå äàííàÿ íàì â îùóùåíèè ìàòåðèàëüíàÿ
ñóáñòàíöèÿ, à ïðèíöèï ôîðìû, òåñíî ñâÿçàííûé ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè
î ðàçëè÷íûõ òèïàõ ñèììåòðèè. Ïèôàãîðåéöû, à âñëåä çà íèìè È. Êåïëåð
áûë óâëå÷åí ïîïûòêàìè ïîèñêà îñíîâíîé ãàðìîíèè ìèðà, èëè, ãîâîðÿ
ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, ïîèñêàìè íåêèõ íàèáîëåå îáùèõ ìîðôîëîãè÷åñêè
 ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé, êîòîðûå îí âèäåë è â ñòðîåíèè ïëîäîâ ãðàíàòà
è â äâèæåíèè ïëàíåò.
Òàê, ç¸ðíà ãðàíàòà îëèöåòâîðÿëè äëÿ íåãî âàæíûå ñâîéñòâà òðåõìåðíîé ãåîìåòðèè ïëîòíî óëîæåííûõ åäèíèö, èáî â ãðàíàòå ýâîëþöèÿ
äàëà ìåñòî ñàìîìó ðàöèîíàëüíîìó ñïîñîáó ðàçìåùåíèÿ â îãðàíè÷åííîì
ïðîñòðàíñòâå âîçìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà çåðåí. Ïî÷òè 400 ëåò íàçàä,
êîãäà ôèçèêà êàê íàóêà òîëüêî åùå çàðîæäàëàñü â òðóäàõ Ãàëèëåÿ, Êåïëåð,
îòíîñÿùèé ñåáÿ ê ìèñòèêàì â ôèëîñîôèè, äîñòàòî÷íî èçÿùíî ñôîðìóëèðîâàë èëè, òî÷íåå, îòêðûë çàãàäêó ïîñòðîåíèÿ ñíåæèíêè:
Ïîñêîëüêó êàæäûé ðàç, êàê òîëüêî íà÷èíàåò èäòè ñíåã, ïåðâûå ñíåæèíêè
èìåþò ôîðìó ùåñòèóãîëüíîé çâåçäû, òî íà òî äîëæíà áûòü î÷åíü
îïðåäåëåííàÿ ïðè÷èíà, èáî, åñëè ýòî ñëó÷àéíîñòü, òî ïî÷åìó íå áûâàåò
ïÿòèóãîëüíûõ èëè ñåìèóãîëüíûõ ñíåæèíîê (Êåïëåð 1982, 20).

Ïðèâëåêàÿ ðÿä àíàëîãîâûõ ïðèðîäíûõ ìîäåëåé è èõ ìàòåìàòè÷åñêèå
ïðîïîðöèè, Êåïëåð â ñâîåé ðàáîòå «Î øåñòèóãîëüíûõ ñíåæèíêàõ»
âûäâèíóë íàó÷íîå îáúÿñíåíèå øåñòèóãîëüíîé ñèììåòðèè ñíåæèíêè:
Ôîðìèðóþùåå íà÷àëî èçáðàëî ïðàâèëüíûé øåñòèóãîëüíèê íå â ñèëó
íåîáõîäèìîñòè, îáóñëîâëåííîé ñâîéñòâàìè âåùåñòâà è ïðîñòðàíñòâà, à ëèøü
çà ïðèñóùèå åìó (øåñòèóãîëüíèêó  À. Ë.) ñâîéñòâà ñïëîøü, áåç åäèíîãî
çàçîðà ïîêðûâàòü ïëîñêîñòü è áûòü íàèáîëåå áëèçêèì ê êðóãó èç âñåõ ôèãóð,
îáëàäàþùèõ òåì æå ñâîéñòâîì». Ïðè ýòîì âîçìîæíî, ÷òî ôîðìèðóþùàÿ ñèëà
äåéñòâóåò â ïðî÷íîé çàâèñèìîñòè îò ðàçëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ âëàãè (Êåïëåð
1982, 24).

Òåì ñàìûì Êåïëåð äîêàçàë, ÷òî õàðàêòåðíàÿ ñèììåòðèÿ ñíåæèíêè îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñíåæèíêà ñîñòîèò èç åäèíè÷íûõ êðîøå÷íûõ ÷àñòèö,
ñîáðàííûõ ïðèðîäîé â ñîòîâóþ ìîäåëü. Â êà÷åñòâå ñâÿçàííîãî ñ ýòîé
çàêîíîìåðíîñòüþ àññîöèàòèâíîãî îòñòóïëåíèÿ, íàïîìíèì, ÷òî åùå â 1 â. äî
í.ý. Ìàðèé Òåðåíöèé Âàðîí ðàññóæäàë î òîì, ÷òî ñîòû ï÷åë ïîÿâèëèñü êàê
ñàìàÿ ýêîíîìè÷íàÿ ìîäåëü ðàñõîäîâàíèÿ âîñêà è ëèøü â 1910 ã. ìàòåìàòèê
Àêñåëü Òóñ ïðåäëîæèë óáåäèòåëüíîå äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî íåò ñïîñîáà
îñóùåñòâèòü ïîäîáíóþ óêëàäêó ëó÷øå, ÷åì â âèäå ñîòîâîãî øåñòèóãîëüíèêà. Íà ïðàêòèêå, åñëè íåîáõîäèìî ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü
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ïðàâèëüíûìè ìíîãîóãîëüíèêàìè îäíîãî òåëà, òî âîçìîæíîñòè äëÿ èõ
ïîâîðîòà îãðàíè÷èâàþòñÿ.
Åäèíñòâåííûìè ôèãóðàìè, êîòîðûå ìîãóò ñîçäàòü îäíîðîäíûé óçîð
ïðè ìîçàè÷íîì ðàçìåùåíèè, ÿâëÿþòñÿ ðàâíîñòîðîííèå òðåóãîëüíèêè,
êâàäðàòû è øåñòèóãîëüíèêè. Ï÷åëèíûå ñîòû ïîñòðîåíû èç ïðàâèëüíûõ
âûïóêëûõ øåñòèóãîëüíèêîâ òàê, ÷òî ïåðåìåùàÿ îäèí øåñòèóãîëüíèê áåç
âðàùåíèÿ ïàðàëëåëüíî ñàìîìó ñåáå ìîæíî îïå÷àòàòü âñþ ïëîñêîñòü «áåç
äûð». Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, ñóùåñòâóþò òîëüêî òðè âèäà ïðàâèëüíûõ
ìíîãîóãîëüíèêîâ, êîòîðûå ìîæíî çàïå÷àòàòü âñþ ïëîñêîñòü òàêèì îáðàçîì.
Íî ïî÷åìó-òî ï÷åëû «âûáðàëè» äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñîò èìåííî øåñòèóãîëüíèê. Îòâåò ñîñòîèò â òîì, ÷òî ï÷åëèíàÿ ñîòîâàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ
ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ìàêñèìàëüíî ïðî÷íîé, íî åùå è ìàêñèìàëüíî
îáúåìíîé, òàê êàê ïðè øåñòèóãîëüíîì ðàñïîëîæåíèè ñîò ïðè äàííîì
êîëè÷åñòâå âîñêà ìîæíî áîëüøå çàãîòîâèòü ìåäà íà çèìó èáî, ïëîùàäü
ïðàâèëüíîãî øåñòèóãîëüíèêà áîëüøå ïëîùàäè êâàäðàòà ñ òåì æå ñàìûì
ïåðèìåòðîì. Íà ïðîòÿæåíèè ñîòåí òûñÿ÷ ï÷åëèíûõ ïîêîëåíèé âûæèâàëè
ï÷åëû, äåëàâøèå èìåííî øåñòèóãîëüíûå ñîòû, à ï÷åëû, äåëàâøèå ñîòû
èíûõ êîíôèãóðàöèé èëè ïðîèçâîëüíîé ïðîñòðàíñòâåííîé ãåîìåòðèè
ïîãèáàëè îò íåäîñòàòêà ìåäà.
Åñëè èñõîäèòü èç òðåõìåðíîãî èçìåðåíèÿ, òî îïòèìèçàöèÿ, ò.å.,
ìèíèìèçàöèÿ ìàòåðèàëà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòåí çäàíèÿ èëè ïëîùàäè
ëþáîãî òèïà óêðûòèÿ ñ îäíîâðåìåííîé ìàêñèìàëèçàöèåé âíóòðåííåãî
îáúåìà, äîñòèãàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïóòåì øåñòèóãîëüíîãî ìîçàè÷íîãî
ðàçìåùåíèÿ. Òàêîãî ðîäà ñëîæíîïîä÷èíåííûå, ïîâòîðÿþùèåñÿ ãåîìåòðè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ íàøëè ïðèëîæåíèå â ñîâðåìåííûõ èííîâàöèîííûõ
àðõèòåêòóðíûõ ïîñòðîåíèÿõ, ñîñòîÿùèõ èç ïîâòîðÿþùèõñÿ ïðàâèëüíûõ
ìíîãîãðàííèêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìîäåëèðîâàíèåì â àðõèòåêòóðå ôîðì æèâîé
ïðèðîäû èëè îáëàñòè àðõèòåêòóðíîé áèîíèêè, öåëüþ êîòîðîé ñòàëî
èññëåäîâàíèå â îðãàíè÷åñêîì ìèðå ãàðìîíè÷åñêè ñôîðìèðîâàííûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ çàêîíîâ è ïðèíöèïîâ èõ
ôîðìèðîâàíèÿ â àðõèòåêòóðå. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ïðåëîìëåíèå òåìû
ïðèðîäíûõ ôîðì íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â ðóññêèõ äåðåâÿííûõ öåðêâÿõ
ôàêòóðû ñîñíîâûõ è åëîâûõ øèøåê è â çîëîòûõ «ëóêîâè÷íûõ» ãëàâàõ
öåðêâåé.
Â ñîâåòñêîé àðõèòåêòóðå 1960 ãã. áèîíè÷åñêîå íàïðàâëåíèå, ïîçâîëÿþùåå ïðåîäîëåòü ñõåìàòèçì îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâåííîé ñðåäû
â ñåðåäèíå ÕÕ âåêà íàøëî ñâîå îòðàæåíèå â ðàáîòàõ èçâåñòíûõ
àðõèòåêòîðîâ È. Â. Æîëòîâñêîãî, Ì. ß. Ãèíçáóðãà è äð. Ñåãîäíÿ
áèîíè÷åñêèé ïðèíöèï ïðåäïîëàãàåò òàêæå èñïîëüçîâàíèå â ðàçëè÷íîãî
ðîäà êîíñòðóêöèÿõ è ïðèíöèï ìåíÿþùåéñÿ ïî íàñûùåííîñòè è îêðàñêå
öâåòà è äàæå àêóñòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Ïîìèìî ýòîãî ñîâðåìåííàÿ «áèî-
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íè÷åñêàÿ» àðõèòåêòóðà ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ôàêòóðíûå
ïîâåðõíîñòè íà îñíîâå êîìáèíàöèé ïðîçðà÷íûõ è ïîëóïðîçðà÷íûõ
ïëàñòèêîâ, êîòîðûå ïðè ðàçëè÷íûõ óãëàõ ïàäåíèÿ è îòðàæåíèÿ ñâåòà,
ñîçäàþò èãðó ñâåòà è öâåòà, ñìûêàÿñü â ýòîì ïëàíå ñ ïðèíöèïàìè îïòèêîêèíåòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â ñîâðåìåííîì èñêóññòâå.
Êàê ñëåäñòâèå âûÿâëåííûõ â ïðèðîäå çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìîîáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðå âîçíèêëî è ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèå, ñòðåìÿùååñÿ îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü êîíñòðóêöèè íå òîëüêî çà ñ÷åò
ñâîéñòâ ìàòåðèàëà, íî è çà ñ÷åò ôîðìû. Â àðõèòåêòóðå âîçíèêëè
èññëåäîâàíèÿ ôîðì ïðèðîäíûõ îáîëî÷åê ñ öåëüþ èõ äàëüíåéøåãî
àðõèòåêòóðíî-áèîíè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî îïòèìàëüíîñòü ñîîòíîøåíèè ãåîìåòðèè ôîðì è ðàçëè÷íûõ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ
(Ìèõàëåíêî 1988; Íå÷àåâ 1994; Áóðåíü 2006; Nachtigal 2000; Coley 2001).
Äëÿ ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðû ïðîñòðàíñòâåííûå ôîðìû è îáîëî÷êè
æèâîé ïðèðîäû âûçûâàþò èíòåðåñ íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîìåòðèè
ôîðì è ðàñïðåäåëåíèÿ â íèõ íàïðÿæåíèé, íî è êîìïàêòíîñòè èõ ñâîéñòâ
è èñïîëüçîâàíèå äâèãàòåëüíîé äèíàìèêè. Òàê, ñêàæåì, èñïîëüçîâàíèå
â ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðå âàíòîâûõ êîíñòðóêöèé, êîìáèíèðóþùèõñÿ
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âîñïðîèçâåñòè â îñíîâíîì ðàñòÿãèâàþùåå óñèëèå,
ðàçèòåëüíûì îáðàçîì íàïîìèíàþò ïðèðîäíûå ïàóòèíû.
Òàêèì îáðàçîì, æèâàÿ ïðèðîäà îáíàðóæèâàåò âîçíèêøóþ â ðåçóëüòàòå
ýâîëþöèîííîãî îòáîðà ïðàêòè÷åñêè ñîâåðøåííóþ ãàðìîíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôîðìîîáðàçîâàíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî èçó÷åíèå çàêîíîâ ïðèðîäíîãî
ôîðìîîáðàçîâàíèÿ çàêîíîìåðíî âåäåò ê ðàñøèðåíèþ íàøåãî ïîíèìàíèÿ
çàêîíîâ ãàðìîíèè. Åñëè æå ãîâîðèòü î ñëîæíûõ, ãåîìåòðè÷åñêè îáúåìíûõ
áèîíè÷åñêèõ ïðîòîòèïàõ, òî îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ñóùåñòâîâàíèå
â äîñòàòî÷íîé ìåðå ïàðàäîêñàëüíîé ñèòóàöèè, ñîñòîÿùåé â òîì, ÷òî
èñïîëüçîâàíèå òåõíè÷åñêè âîñïðîèçâîäèìûõ â èñêóññòâåííîé ñðåäå áèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé è ãåîìåòðèçîâàííûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ ñòðóêòóð ìèðà
ïðèðîäû íàìíîãî øèðå åå ïðèðîäíûõ àíàëîãîâ, à çàèìñòâîâàíèå áèîíèêîé
ïðèðîäíûõ ãåîìåòðè÷åñêè  ïðîñòðàíñòâåííûõ ôîðì äîñòàòî÷íî
ìíîãîïëàíîâî, íî âñå æå êîíå÷íî.
Ìîðôîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî èõ ñòðîåíèå àíàëîãè÷íî
ñòðîåíèþ ñîâðåìåííûõ âûñîòíûõ ôàáðè÷íûõ òðóá,  îáå êîíñòðóêöèè
ïîëûå. Òÿãè ñòåáëÿ èãðàþò ðîëü ïðîäîëüíîé àðìàòóðû. Ìåæäîóçëèÿ
ñòåáëåé  ñâîåîáðàçíûå êîëüöà æåñòêîñòè ÷åøóé÷àòûõ ìåìáðàí, ñêâîçü
êîòîðûå ïðîõîäèò âåòåð ëþáîé ñèëû. Â ýòîì ïëàíå âîñïðèÿòèå è ïðåáûâàíèå â ñòðîåíèÿõ áèîíè÷åñêîé àðõèòåêòóðû ñîçäàåò ó ÷åëîâåêà çà÷àñòóþ â îäíî è òî æå âðåìÿ îùóùåíèÿ ïîñòîÿíñòâà è èçìåíåíèÿ, ñèììåòðèè
è àñèììåòðèè, øèðîêóþ îòêðûòîñòü è îäíîâðåìåííî èíòèìíóþ
çàùèùåííîñòü âíóòðåííåãî è âíåøíåãî ïðîñòðàíñòâà. Ñðåäè ñîâðåìåííûõ
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àðõèòåêòîðîâ, ðàçâèâàþùèõ áèîíè÷åñêèé ïîäõîä â àðõèòåêòóðå ìîæíî
íàçâàòü Çàõà Õàäèä, çäàíèÿ êîòîðîé íàïîìèíàþò ðåêè çàñòûâøåé ëàâû,
ñäâèãè ïîðîäû, ïðè÷óäëèâûå ãîðíûå ëàíäøàôòû, èçëîìàííûå ãëûáû ëüäà,
Íîðìàíà Ôîðñòåðà  â ÷èñëå çíàìåíèòûõ ïðîåêòîâ êîòîðîãî  íåáîñêðëá
â Ëîíäîíå, ïî ôîðìå íàïîìèíàþùèé îãóðåö, Æàíà Íóâåëÿ, çäàíèÿ
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ïðîäîëæåíèåì îêðóæàþùåãî ïåéçàæà.
Áèîíè÷åñêàÿ óðáàíèñòèêà, ïðåäñòàâëåííàÿ èìåíàìè ýòèõ àðõèòåêòîðîâ
âûäåëÿåòñÿ ñåãîäíÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ÷àñòü àðõèòåêòóðíîé áèîíèêè,
ïîñêîëüêó îïåðèðóåò îñîáåííîñòÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé
æèâîé ïðèðîäû íå òîëüêî â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, íî è â áîëåå
øèðîêèõ îáëàñòÿõ ïðîñòðàíñòâåííî  òåððèòîðèàëüíîãî è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îñâîåíèÿ, ò.ê. âîçâåäåíèå çäàíèé â ðàìêàõ òåõ èëè èíûõ
áèîíè÷åñêèõ êîíöåïöèé, ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ñîçäàòü ãàðìîíèþ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, íî è ïî ñóòè îòêðûòü íîâîå êà÷åñòâî æèçíè. Êàê çàêîíîìåðíîå ñëåäñòâèå  èìåííî áèîíè÷åñêèé ïîäõîä â àðõèòåêòóðå ÿâëÿåòñÿ
ñåãîäíÿ îäíèì èç íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ â ìèðå àðõèòåêòóðíûõ
òå÷åíèé, áàçèðóþùèõñÿ íà íàèáîëåå îðãàíè÷íûõ è åñòåñòâåííûõ äëÿ
÷åëîâåêà óñëîâèÿõ åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Òàê, íàïðèìåð, ïðèíöèï ñîïðîòèâëÿåìîñòè êîíñòðóêöèè ïî ôîðìå, ïðîÿâëÿþùèéñÿ â çàêðó÷èâàþùèõñÿ
â ñïèðàëü ëèñòüÿõ ïîñëóæèë îñíîâîé äëÿ øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ â ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðå, ñêëàä÷àòûõ êîíñòðóêöèé ñïîñîáíûõ ïåðåêðûâàòü
áîëüøèå ñîîðóæåíèÿ. Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ïðèðîäíûõ êîíñòðóêöèé èç
òîíêî íàòÿíóòûõ íèòåé (ïàóòèíà è äð.), à òàêæå êîíñòðóêöèè èç íèòåé
ñ íàòÿíóòûìè ìåæäó íèìè ìåìáðàíàìè, ïåðåïîí÷àòûå ëàïû âîäîïëàâàþùèõ ïòèö, êðûëüÿ ëåòó÷èõ ìûøåé è äð. ïîñëóæèëè ïðîòîòèïîì äëÿ
ñîçäàíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ êîíñòðóêöèé ìîñòîâ íà ãèáêèõ òðîñàõ è âàíòîâûõ êîíñòðóêöèé. Èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïà âàíòîâûõ êîíñòðóêöèé
îêàçàëîñü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì òåõíè÷åñêèì ðåøåíèå äëÿ ïåðåêðûòèÿ
çäàíèé ñ áîëüøèì ïðîëåòîì  «âèñÿ÷èå ïîêðûòèÿ». Â 1953 ã. Ð. Á. Ôóëåð
ïðèâîäèò èíôîðìàöèþ î íàó÷íûõ ðàçðàáîòêàõ ïðîñòåéøèõ ïðîñòðàíñòâåííî-ñòåðæíåâûõ ñòðóêòóð, â êîòîðûõ âñå ñòåðæíè ñîåäèíÿþòñÿ íå äðóã
ñ äðóãîì, à íà îñíîâå âàíòîâûõ êîíñòðóêöèé. Ïðè ñîçäàíèè ïîäîáíûõ
ôèãóð Ôóëåð âûâåë è îñíîâíîé ïðèíöèï ðàáîòû ýòèõ êîíñòðóêöèé
 «äàâëåíèå ïðåêðàùàåòñÿ  ðàñòÿæåíèå ïðîäîëæàåòñÿ», íà äàâëåíèå
ðàáîòàþò ñòåðæíè, íà ðàñòÿæåíèå âàíòû.
Èìåííî ýòîò ïðèíöèï è ïîëó÷èë íàèìåíîâàíèå òåíñèãðèòè  ñòðóêòóð
 ïðîñòðàíñòâåííî-êîíñòðóêòèâíûõ ñèñòåì, íåñóùèõ â ñâîåé êîíñòðóêöèè
åùå è «ñàìîíàïðÿæ¸ííûå ñèñòåìû», êîìáèíèðîâàííûå, ìãíîâåííî-èçìåíÿþùèåñÿ ñèñòåìû è ò.ï. Íå ñëó÷àéíî, âèäèìî êðûëüÿ ïåðâûõ
ñàìîëåòîâ áèïëàíîâ ôèêñèðîâàëèñü ìåæäó ñîáîé íà îñíîâå íàòÿæíûõ
òðîñèêîâ è ñòîåê. Èç íàèáîëåå ðàííèõ è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ
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âàíòîâûõ ñèñòåì, ôóíêöèîíàëüíî àíàëîãè÷íûõ ïàóòèíå, ìîæíî íàçâàòü
ðûáàöêèå ñåòè, ïîëó÷èâøåå â äàëüíåéøåì ñâîå ðàñïðîñòðàíåíèå
â êà÷åñòâå ñïîðòèâíûõ ñåòîê äëÿ ñïîðòà, ìåòàëëè÷åñêèõ ñåòîê è ò.ä.
Â äàëüíåéøåì, ñîåäèíåíèåì çâåíüåâ öåïè â äâóõ ïåðïåíäèêóëÿðíûõ
íàïðàâëåíèÿõ, ñîçäàâàëèñü êîëü÷óãè, èñïîëüçîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå
äîñïåõîâ, êîòîðûå òàêæå ìîæíî îòíåñòè ê ðàííèì ôîðìàì âàíòîâûõ
ñîåäèíåíèé. Âñå ýòî â ñîâîêóïíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íå òîëüêî
âàíòîâûì è àíàëîãè÷íûì èì êîíñòðóêöèÿì íà îñíîâå îáúåìíî
 ïðîñòðàíñòâåííûõ áèîôîðì êðèâîëèíåéíûõ î÷åðòàíèé ïðèñóùè
çàêîíîìåðíîñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ïðåîäîëåíèè òîé
÷ðåçìåðíîé ñäåðæàííîñòè, êîòîðàÿ åùå èìååò ìåñòî â ñîâðåìåííîé
àðõèòåêòóðå ïðè ñîçäàíèè ïðîñòðàíñòâåííûõ ôîðì.
Ïðè êîíñòðóèðîâàíèè îïîðíûõ ðàì, ôåðì è ïîäúåìíûõ êðàíîâ
â àðõèòåêòóðíîé ïðàêòèêå ñåãîäíÿ ýôôåêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ ïðèíöèï
ïîñòðîåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííî-ðåøåò÷àòûõ ñèñòåì ó ðàäèîëÿðèé, ðàêîâèí,
äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé è ãðèáîâ. Òàê, íàïðèìåð, áîëüøîé êîíñòðóêòèâíûé
è ýñòåòè÷åñêèé ýôôåêò áûë äîñòèãíóò àðõèòåêòîðîì Ï. Íåðâè, ñîâðåìåííûì èòàëüÿíñêèì èíæåíåðîì è àðõèòåêòîðîì, ïðîçâàííûì «ïîýòîì
æåëåçîáåòîíà», êîòîðûì ñêîíñòðóèðîâàíî è âîïëîùåíî ïëîñêîå ðåáðèñòîå
ïîêðûòèå áîëüøîãî çàëà Òóðèíñêîé âûñòàâêè, ãäå çà îñíîâó áûëî âçÿòî
æèëêîâàíèå ëèñòà òðîïè÷åñêîãî ðàñòåíèÿ «Âèêòîðèÿ ðåãèè». Èìèòàöèÿ
êîíñòðóêöèè êóðèíîãî è ñòðàóñèíîãî ÿéöà è èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïà
êîíñòðóêöèè ýòèõ îáîëî÷åê ïðè ñîçäàíèè ëåãêèõ, áîëüøåïðîëåòíûõ
ïåðåêðûòèé ðàçëè÷íîé êðèâèçíû íàøëè øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå âûñòàâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ, ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ è èíûõ
ñîîðóæåíèé êóïîëîîáðàçíîãî òèïà. Ïðîîáðàçîì ñîâðåìåííûõ
òåëåñêîïè÷åñêèõ àíòåíí, ñïèííèíãîâ, íàñòîëüíûõ ëàìï, ñòàë îáû÷íûé
ñòåáåëü áàìáóêà, êîòîðûé ïðè çíà÷èòåëüíîé âûñîòå è ìàëîì äèàìåòðå
èìååò àáñîëþòíóþ óñòîé÷èâîñòü çà ñ÷åò ñîåäèíåíèÿ ïîëûõ ýëåìåíòîâ
òðóá÷àòîãî ñå÷åíèÿ è óòîëùåíèÿ ìåìáðàí â ìåñòàõ ñîåäèíåíèé ôðàãìåíòîâ
ñòåáëÿ. Ñîçäàíèþ ïíåâìàòè÷åñêè íàïðÿæåííûõ êîíñòðóêöèé â ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðå, êàê ïðàâèëî, âðåìåííûõ ïîñòðîåê  ñïîðòèâíûõ
çàëîâ, âûñòàâî÷íûõ ïîñòðîåê è ò.ä., ÿâèëñÿ «ïðèíöèï òðóãîðà» è åãî
ïðèðîäíûõ ïðîòîòèïîâ, äîïóñêàþùèé ñîçäàíèå îãðîìíîãî êîëè÷åñòâåííîãî ìíîãîîáðàçèÿ ïíåâìàòè÷åñêèõ (íàäóâíûõ) êîíñòðóêöèé.
Ïðîãíîçû â îòíîøåíèè áëèæàéøèõ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé
áèîíèêè ïîçâîëÿþò ïðèéòè ê ïðåäïîëîæåíèþ î âñå áîëüøåé áèîëîãèçàöèè
âîçíèêàþùèõ êîíñòðóêòèâíûõ, òåõíè÷åñêèõ è êîìïüþòåðíûõ ðåøåíèé,
à îòäåëåííûå òåíäåíöèè è ïåðñïåêòèâû ïðåäñêàçûâàþò íàñòóïëåíèå â ýòèõ
îáëàñòÿõ â îòäåëåííîì áóäóùåì è ïîäëèííîé áèîýðû. Ïîäîáíîãî ðîäà
ïðîãíîç îñíîâàí íå òîëüêî íà àíàëèçå ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé â áèî-
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íè÷åñêîì äâèæåíèè, íî è íà ÿñíîì îñîçíàíèè èññëåäîâàòåëÿìè òîãî
íåçûáëåìîãî è ïîíûíå ôàêòà, ÷òî äàæå ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèðîäà â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ âñå æå íàìíîãî
îïåðåæàåò ÷åëîâåêà, âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî æèâûå ñèñòåìû ïîêà åùå
çíà÷èòåëüíî ìíîãîîáðàçíåå è ñëîæíåå ëþáûõ òåõíè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé.
Áèîëîãè÷åñêèå ôîðìû çà÷àñòóþ íå ìîãóò áûòü ðàññ÷èòàíû èç-çà èõ
íåîáû÷àéíîé ñëîæíîñòè. Îäíîé èç ïðè÷èí, ïðåäîïðåäåëÿþùèõ ýòó
ñòðóêòóðíóþ è ãåîìåòðè÷åñêóþ è ñëîæíîñòü áèîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé, ñâÿçûâàåòñÿ íûíå ñ òåì óñòàíîâëåííûì â áèîëîãèè ôàêòîì, ÷òî áèîëîãè÷åñêèå
ñèììåòðèè ÷àùå âñåãî ñòðîÿòñÿ è îñíîâûâàþòñÿ íà òàê íàçûâàåìûõ
íåýâêëèäîâûõ ãðóïïàõ ïðåîáðàçîâàíèé. Òåì íå ìåíåå, äàæå ïðè íàëè÷èè
ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, ìíîãîå îñòàåòñÿ «çà êàäðîì».
Ïîìèìî, óæå óïîìÿíóòîãî, ïðèíöèïà îðãàíèçàöèè ï÷åëèíûõ ñîò,
øåñòèãðàííóþ ñòðóêòóðó èìåþò  ôàñåòî÷íûé ãëàç íàñåêîìûõ, òêàíè
êóêóðóçû, ïàíöèðè äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé Èìåþùèé ïîäîáíóþ ðàâíî
ïðîïîðöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó áèîîáúåêò, îáëàäàåò íå òîëüêî âûñîêîé
æåñòêîñòüþ êîíñòðóêöèè, íî è ïðî÷íîñòüþ ïðè ðàçíîíàïðàâëåííûõ
íàãðóçêàõ. Ñîòîâûé ïðèíöèï ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå â ñòðîèòåëüñòâå,
àâèàñòðîåíèè, ãäå ðîëü ñîòîâîãî íàïîëíèòåëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â åãî
ïðèêðåïëåíèè ê íåñóùèì ñëîÿì êîíñòðóêöèè, îáåñïå÷èâàÿ ïðèîáðåòåíèå
íîâûõ ñâîéñòâ ïðî÷íîñòè. Êðîìå ñîòîâîãî ïðèíöèïà â æèâîì ìèðå
ðàñïðîñòðàíåíû è èíûå òèïû «ïëîòíîé óïàêîâêè», èìåþùèå âûïóêëûå,
âîãíóòûå è ïëîñêèå ïîâåðõíîñòè - äîëüêè ÷åñíîêà, ìàíäàðèíà è ò.ä.
Ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí èñïîëüçóåòñÿ è ïðèíöèï ÷åøóè ðûá è ïàíöèðíûõ
æèâîòíûõ. Áðîíçîâàÿ «÷åøóÿ», ñêðåïëåííàÿ êîëüöàìè èëè ðåìíÿìè
ïðèìåíÿëàñü â êà÷åñòâå äîñïåõîâ óæå áîëåå ÷åì 2 òûñÿ÷è ëåò íàçàä.
È ïîíûíå, àðõèòåêòîðû è äèçàéíåðû øèðîêî èñïîëüçóþò â ñâîåì
òâîð÷åñòâå ïðèíöèï ÷åøóè è åå ñòèëèñòèêó ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
è èçãîòîâëåíèè êðîâåëüíûõ êîíñòðóêöèé, ÷åðåïèöû è îäåæäû. ß÷åèñòàÿ
óïàêîâêà ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ òàêæå èñïîëíÿåòñÿ ïî áèîíè÷åñêîìó
ïðèíöèïó. Òàê, íàïðèìåð, òàáëåòêè äëÿ ëåêàðñòâ ÷àñòî óïàêîâûâàþòñÿ
â ÿ÷åèñòóþ, áëèñòåðíóþ óïàêîâêó. Èçäàâíà â êóëüòóðå áûë èçâåñòåí
è èñïîëüçîâàëñÿ è áèîíè÷åñêèé ïðèíöèï ãåòåðîãåííûõ ïðèðîäíûõ ñâîéñòâ
èëè ïðèíöèï íåîäíîðîäíîñòè ìàòåðèàëà. Ê ïðèìåðó, òàê íàçûâàåìûé
àçèàòñêèé áîåâîé ëóê, ïðåâîñõîäèâøèé ïî ñâîèì áîåâûì êà÷åñòâàì
àíãëèéñêèé, èçãîòîâëåííûé èç òèñà, áûë âûïîëíåí èç ñâîåîáðàçíîãî
êîìïîçèòíîãî ìàòåðèàëà. Òàêîé ëóê, èìåë äåðåâÿííóþ îñíîâó, íà êîòîðóþ
íàêëåèâàëèñü ñ âíåøíåé ñòîðîíû ñóõîæèëüÿ æèâîòíûõ, à ñ âíóòðåííåé
ðîãîâûå ïëàñòèíû. Áèîíè÷åñêèé «ïðèíöèï íåîäíîðîäíîñòè» øèðîêî
èñïîëüçóåòñÿ ñåãîäíÿ â àðõèòåêòóðå, ïîçâîëÿÿ ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü
ïðî÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ. Êîìïîçèòíûå ìàòåðèàëû
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èç óãëåïëàñòèêà, ïðåâîñõîäÿùèå ïî ñâîèì óäåëüíûì ïðî÷íîñòíûì
õàðàêòåðèñòèêàì òèòàí è áåðèëëèåâî-ìàãíèåâûå ñïëàâû óæå äàâíî
èñïîëüçóþòñÿ â àâèàöèè. Èñïîëüçîâàíèå ïåðå÷èñëåííûõ âûøå
áèîëîãè÷åñêèõ ïðèðîäíûõ ôîðì ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñàìîìó
ãåíåçèñó ôîðìîîáðàçîâàíèÿ â ïðèðîäå ïðèñóùà íå òîëüêî ïðèðîäíàÿ êðàñîòà, íî è ñîïðÿæåííàÿ ñ íåé öåëåñîîáðàçíîñòü, íåîòäåëèìàÿ
îò îáùåé ãàðìîíèè ïðèðîäû. Ïðè ýòîì çàèìñòâîâàíèå ãåîìåòðè÷åñêèõ
ôîðì îêàçûâàþòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûìè, à ñàì îáúåì òåõíè÷åñêè âîñïðîèçâîäèìûõ áèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé êàê áèîëîãè÷åñêèõ
àíàëîãîâ äëÿ ïîñòðîåíèÿ áèîíè÷åñêîé àðõèòåêòóðíîé ñðåäû äàëåêî íå
èñ÷åðïàí.
Ñâîåîáðàçíîé èëëþñòðàöèåé ýòîãî óòâåðæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð,
òîò ôàêò, ÷òî ñàìà êîíöåïöèÿ áèîíèêè â åå ïðàêòè÷åñêèì ñìûñëå äàëåêî íå
íîâà, òàê êàê óæå êèòàéöû ñâûøå 3 òûñ. ëåò íàçàä ïûòàëèñü ïåðåíÿòü
ó íàñåêîìûõ ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ øåëêà, íî òîëüêî â íà÷àëå ÕÕ â.
áèîíè÷åñêîå äâèæåíèå ïðèîáðåëî ñâî¸ âòîðîå äûõàíèå. Êàê ÷àñòíîå
ñëåäñòâèå ýòîãî ïðèìåðà  íåñêîëüêî ëåò íàçàä ó÷ëíûå ñìîãëè ïðîàíàëèçèðîâàòü ÄÍÊ ïàóêîâ è ñîçäàòü èñêóññòâåííûé àíàëîã øåëêîâîé ïàóòèíû
 õîðîøî èçâåñòíûé ñèíòåòè÷åñêèé ìàòåðèàë «êåâëàð», ñóùåñòâåííûì
îáðàçîì ïðåâîñõîäÿùèé ïî ñâîéñòâàì ñâîé èñõîäíûé ïðèðîäíûé àíàëîã, ïî
ïðî÷íîñòè íå óñòóïàþùèé ñòàëè è èìåþùèé ïëîòíîñòü, áëèçêóþ
ê ïëîòíîñòè âîäû. Ñïîñîá çàèìñòâîâàíèÿ è âîïëîùåíèÿ ïîäîáíûõ
ïðèðîäíûõ êîíñòðóêöèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî, ñîâðåìåííàÿ áèîíèêà
êàòåãîðè÷åñêè îòâåðãàåò â ñâîèõ êîíñòðóêöèÿõ ïðèíöèï ñëåïîãî êîïèðîâàíèÿ èëè ôîðìàëüíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ìîäåëåé æèâîé ïðèðîäû
â òåõíè÷åñêèõ àíàëîãàõ, ïðèíèìàÿ ïåðñïåêòèâíûé «ìåòîä ôóíêöèîíàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ», áàçèðóþùèéñÿ íà òðåáîâàíèÿõ èçîìîðôèçìà
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì èõ áèîëîãè÷åñêèì ïðîòîòèïàì.
Íåâçèðàÿ íà çíà÷èòåëüíóþ, íàêîïëåííóþ åù¸ â 1960-õ ã.ã. òåîðåòè÷åñêóþ áàçó, áèîíè÷åñêîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ, îòêðûòèå è ñóùåñòâîâàíèå ìíîãèõ è ìíîãèõ áèîíè÷åñêèõ èäåé è ïðîòîòèïîâ èõ
êîíñòðóêöèé õóäîæíèêàìè ðóññêîãî àâàíãàðäà íà÷àëà ÕÕ â., áèîíè÷åñêóþ
àðõèòåêòóðó ìîæíî óâèäåòü è â Ðîññèè ëèøü ñ íåäàâíåãî âðåìåíè. Òàê
â 2003 ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïî ïðîåêòàì ïåòåðáóðãñêîãî àðõèòåêòîðà
Áîðèñà Ëåâèíçîíà, ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà ÎÎÎ «Áèîíèêà Ñòðîé», áûë
ïîñòðîåí «Äîì Äåëüôèí» ñî ñòåêëÿííûìè ïëàâíèêàìè è ñèíåé ñïèíîéêðûøåé. Îùóùåíèå ñâåæåãî âîçäóõà è îòêðûòîãî ïðîñòðàíñòâà,
âíóòðåííåé ñâîáîäû èçëó÷àþò, êàæåòñÿ, ñàìè ñòåíû ýòîãî óäèâèòåëüíîãî
äîìà. Êñòàòè, î ñòåíàõ. Íåîáû÷íàÿ ôîðìà çäàíèÿ òðåáîâàëà îñîáîé
òåõíîëîãèè ñòðîèòåëüñòâà. «Äåëüôèí» íàñòîÿùèé äîì-ñêóëüïòóðà.
«Ñêåëåò» èç ìåòàëëà îäåò â áåòîí, êîòîðûé çàëèâàëñÿ â äåðåâÿííóþ ôîðìó.
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È óæå ãîòîâîå «òåëî» äîâåëè äî ñîâåðøåíñòâà îòäåëêîé. Èì æå
îôîðìëåí õîëë èçâåñòíîé êëèíèêè «Ìåäè  Ýñòåòèê», ñîçäàííûé ïî
«ïîñëåäíåìó ñëîâó ïðîãðåññà» ñîåäèíèâøèé ÷åëîâå÷åñêîå æèëüå
è ãàðìîíèþ ïðèðîäû. Â Ñåñòðîðåöêå ïîä Ïåòåðáóðãîì â 1999 ãîäó èì æå
áûë ñîîðóæåí è ÷àñòíûé äîì «Äîì ñ ãëàçàìè», âîçâåäåííûé ïî åãî ïðîåêòó.
Ôîðìû çäàíèÿ  ÿâíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ïðèðîäíûõ ôîðì. Äîì ñëèâàåòñÿ
ñ ïåéçàæåì, ïëàâíî â íåãî ïåðåòåêàÿ, ïðîäîëæàÿ åãî. Îí, êàê è âñå
â ïðèðîäå, ðàçâèâàåòñÿ: ïðîðàñòàåò â çåìëþ áàññåéíîì è ãàðàæîì; ñòåëåòñÿ
ïî çåìëå ñàäàìè ñ áåñåäêàìè, ëàâî÷êàìè è îãðàäàìè; ïîêîðÿåò âîçäóõ
áàëêîí÷èêàìè è òåððàñàìè. Îêíà, äåéñòâèòåëüíî, ïîõîæè íà çîðêèå ãëàçà,
îñìàòðèâàþùèå íåáî, çåìëþ, äåðåâüÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èõ ïðîäîëæåíèåì.
Àðõèòåêòîð ñ÷èòàåò ñâîå ñòðîåíèå íåêîé ôîðìóëîé, ñî ìíîæåñòâîì
ïåðåìåííûõ, ñïîñîáíûõ âèäîèçìåíÿòüñÿ.
Ïîäâîäÿ çàêëþ÷èòåëüíûé èòîã èñòîðè÷åñêèì ïðåäïîñûëêàì, ïðèâåäøèì ê âîçíèêíîâåíèþ â 60-å ãîäû ÕÕ â. áèîíè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ
â àðõèòåêòóðå, è íàìå÷àÿ ïåðñïåêòèâû åãî äâèæåíèÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
êàê òåîðèÿ, òàê è ïðàêòèêà áèîíèêè ñëîæèëèñü â òåñíîì ñîïðèêîñíîâåíèè
ñ èçó÷åíèåì êàê ÿâíûõ, òàê è ñêðûòûõ ïðèðîäíûõ çàêîíîìåðíîñòåé,
ñ æèâîé ïðèðîäîé, è â ýòîì ñìûñëå áèîíèêà - ÿâëåíèå íå ñëó÷àéíîå, íî
èñòîðè÷åñêè è ýâîëþöèîííî çàêîíîìåðíîå. Èçó÷åíèå çàêîíîâ ïðèðîäû
ê èñõîäó ÕÕ â.  íà÷àëó ÕXI â., ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ñ ýòîé çàêîíîìåðíîé
íåèçáåæíîñòüþ è ïðèâåëî ê îñîçíàíèþ ýòèõ ïðèðîäíûõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü
áèîëîãè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé, êàê â âûñîêîé ñòåïåíè öåëîñòíûõ
ýòàëîíîâ è èíòåãðèðîâàííûõ ñèñòåì. Êàê ñëåäñòâèå  îïîðà íà áèîëîãè÷åñêèå ïðîòîòèïû è çàêîíû èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðèçíàåòñÿ íàóêîé êàê îäíî èç íàïðàâëåíèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà.
È óæå ñåãîäíÿ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî áèîíè÷åñêèé ïîäõîä êàê èñêóññòâî è òåõíèêà ïðèìåíåíèÿ áèîëîãèè äëÿ íå  áèîëîãè÷åñêèõ èëè èñêóññòâåííûõ îáúåêòîâ ñåáÿ îïðàâäàë. Ñîâðåìåííàÿ áèîíèêà ïðèíÿëà ìåòîä
ôóíêöèîíàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, îñíîâàííûé íà òðåáîâàíèÿõ èçîìîðôèçìà òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì èõ áèîëîãè÷åñêèì ïðîòîòèïàì. Äëÿ áèîíè÷åñêèõ ñèñòåì ëþáîãî óðîâíÿ õàðàêòåðíî èññëåäîâàíèå èìåííî òåõ
îñîáåííîñòåé ìîðôîëîãè÷åñêîãî è èíîãî ñòðîåíèÿ æèâîãî, êîòîðûå
íåîáõîäèìû è äîñòàòî÷íû äëÿ ñîâåðøåííî îïðåäåëåííûõ çàäà÷ ñèíòåçà
ïðèðîäíûõ è èñêóññòâåííûõ ñèñòåì. Èìåííî ïîýòîìó ðàçâèòèå áèîíè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè â ïîñëåäíèå ãîäû îêàçàëîñü ñîðèåíòèðîâàííûì íå
òîëüêî íà èçó÷åíèÿ ýëåìåíòîâ áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì, íî è íà äâèæåíèå
ê áîëåå ñëîæíûì èññëåäîâàíèÿì èõ êîìáèíàöèé, ñâÿçåé è âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ öåëüþ íàèáîëåå àäåêâàòíîãî ñîïðÿæåíèÿ â åäèíûå áèîòåõíè÷åñêèå
ñèñòåìû, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé â åäèíîì êîíòóðå óïðàâëåíèÿ î íåî-
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áõîäèìîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ïîäîáíûõ ñèñòåì ïèñàë åùå â 1964 ã. (Í. Âèíåð
1986, 3).
Î÷åâèäíî, ÷òî âñå ìàòåðèàëüíûå ñðåäñòâà æèâîé ïðèðîäû, ïîìèìî
ïðîäîëæåíèÿ ðîäà, íàïðàâëåíû íà äîñòèæåíèå îäíîé åäèíñòâåííîé öåëè
 ñóùåñòâîâàíèÿ è âûæèâàíèÿ. Ðåàëèçàöèÿ ýòîé öåëè íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ
ïðîñòûì ðåçóëüòàòîì ìåõàíè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèâîãî, íî
ñ íåèçáåæíîé çàêîíîìåðíîñòüþ ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâîâàíèå îïðåäåëåííûõ è â êàêîé-òî ñòåïåíè íåçàâèñèìûõ çàêîíîâ ôîðìîîáðàçîâàíèÿ,
êîòîðûå ñîïðÿæåíû íå òîëüêî ñ âíóòðåííèìè, íî è ñ âíåøíèìè
ýíåðãåòè÷åñêèìè çàêîíàìè áèîñôåðû, òàê êàê îïðåäåëåííàÿ ôóíêöèÿ
æèâîãî ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â îïðåäåëåííîé ôîðìå, èáî î÷åâèäíî, ÷òî ôîðìà õîðîøà òîãäà, êîãäà îíà äåéñòâóåò.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî àðõèòåêòóðíàÿ áèîíèêà ðàñêðûâàåò êàðòèíó
ñîâåðøåííî íîâîãî òèïà àðõèòåêòóðû, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ, ïðåæäå âñåãî
áîëüøèì áîãàòñòâîì ôîðì â âûðàæåíèè ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ. Â ýòîì ñìûñëå
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî àðõèòåêòóðà áóäóùåãî áóäåò óæå íå «ìóçûêîé
â êàìíå», à «ìóçûêîé ôîðì ïðîñòðàíñòâà» èëè ïðîñòðàíñòâåííîé
àðõèòåêòóðîé, âîïëîùàþùåé â ñåáå òå èëè èíûå áèîíè÷åñêèå ïðèíöèïû.
óæå ñåãîäíÿ áèîíè÷åñêàÿ èëè îðãàíè÷åñêàÿ àðõèòåêòóðà ïîðîäèëà òàêèå
íàïðàâëåíèÿ è ÿâëåíèÿ â ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðå êàê: «Áèî-òåê», «Ýêîòåê», «Áèîóðáàíèçì», «Çîîìîðôèê», «Îðãàíè-òåê» è äð. Ïîýòîìó óæå íå
âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî êîãäà-íèáóäü íàøè äîìà áóäóò ïîõîæè íå íà
îäíîîáðàçíûå êîðîáêè, à íà ïòèö èëè öâåòû, à ñàìè àðõèòåêòóðíûå
ðåøåíèÿ ïîçâîëÿò äûøàòü ÷èñòûì âîçäóõîì è æèòü â åñòåñòâåííîé
ïðèðîäíîé ñðåäå.
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ÏÐÀÇ ÏÐÛÇÌÓ ËIÒÀÐÀÒÓÐÍÀÃÀ ÒÂÎÐÀ
Uladzimir Hluakou: current social issues  through the prism
of literature
KEYWORDS:Belarusian journalism, social thematic, ecological problems, ecology of a person,
provincial images, opposition between urban and countryside area, connections
between different generations, historical past, heritage and the present
ABSTRACT: Uladzimir Hluakou is one of the well-known Belarusian writers of the last
20 years of the 20th century. The current article is about some of his prosaic and journalism
works. Hluakou uses his journalist experience in his literary work. Talking about his characters, he notices the smallest details of the Human daily life which helps him to understand the
inner world of the man, his essence. It is not only about appearance, clothes and manners, but
it also makes certain markers to understand how to treat the characters. Hluakou tries to find
the most clear and apt ways to express his way of perception of reality and also his life
position. The writer tells the reader about the nature of daily life events, social and political
phenomena, showing the broad range of options in making decisions in modern life circumstances.

Ïóáë³öûñòûêà  âûäàòíû ñïîñàá âûçíà÷ýííÿ à¢òàðàì ñâà¸é ãðàìàäñêàé
ïàç³öû³, ìåñöà ¢ ñ³ñòýìå êààðäûíàò, ó ñòàñóíêàõ ç íàâàêîëüíûì ñâåòàì
³ ðý÷à³ñíàñöþ. Ìåíàâ³òà òàìó ñàöûÿë³íãâ³ñòûêà òðàêòóå ïóáë³öûñòû÷íû
òýêñò ÿê çÿâó ïåðø çà ¢ñ¸ ñàöûÿëüíóþ, ÷û³ì³ õàðàêòýðíûì³ ïðûêìåòàì³
çÿ¢ëÿþööà êàìóí³êàòû¢íàÿ çíà÷íàñöü, ñàöûÿëüíàÿ àöýíà÷íàñöü, íàñû÷àíû
çìåñò ³ ðàçàì ç òûì àø÷àäíû ïàäûõîä äà âûêàðûñòàííÿ ìî¢íûõ ñðîäêà¢,
àäìåòíû õàðàêòàð ýêñïðýñ³¢íàñö³ (äàðý÷û, àáóìî¢ëåíû àêòû¢íûì
óçàåìàäçåÿííåì ïóáë³öûñòûê³ ç ìàñòàöêàþ ë³òàðàòóðàþ, ó âûí³êó ÷àãî
àäáûâàåööà çàñâàåííå ³ ³íòýðïðýòàöûÿ ïóáë³öûñòàì³  ë³òàðàòàðàì³
³ æóðíàë³ñòàì³  íàïðàöàâàíûõ ïàêàëåííÿì³ ï³ñüìåíí³êà¢ ñðîäêà¢ ìàñòàöêàé âûðàçíàñö³ ³ ïðû¸ìà¢ ýìàöûÿíàëüíàãà ¢çäçåÿííÿ). Ïóáë³öûñòû÷íàìó
òýêñòó ¢ëàñö³âàÿ ðàçíàðîäíàñöü, àäíàê ó òîé æà ÷àñ ³ íàÿ¢íàñöü àãóëüíûõ
êðûòýðûÿ¢ ³ àäïàâåäíàñöü àãóëüíûì çàêîíàì ñòâàðýííÿ ë³òàðàòóðíàãà
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òâîðó. Àêóðàò ó ³ìêíåíí³ ãàðìàí³÷íà ñïàëó÷ûöü íàñëåäàâàííå ïý¢íûì
óçîðàì (ïåðø çà ¢ñ¸, ìàåööà íà ¢âàçå æàíðàâàÿ ñòðóêòóðà, àëå òàêñàìà íå
áåç çíà÷ýííÿ ³ ðýäàêöûéíàÿ ïàë³òûêà, ³ àãóëüíû òîí âûäàííÿ, ³ àãóëüíàë³òàðàòóðíû êàíòýêñò) ç ýêñïðýñ³¢íàñöþ ³ ýôåêòû¢íûì óçäçåÿííåì íà
ýìàöûÿíàëüíà-ðàçóìîâóþ ñôåðó à¢äûòîðû³  ñïåöûô³êà ïóáë³öûñòû÷íàãà
òâîðó. ²íàêø êàæó÷û, àäíà ç ãàëî¢íûõ çàäà÷ ïóáë³öûñòà  ñòâàðûöü ñ³íòýç
³íôàðìàòû¢íàñö³ ³ æûâàñö³ àïîâåäó, çàéìàëüíàñö³.
Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢  ïðàçà³ê, ïóáë³öûñò, ëà¢ðýàò Äçÿðæà¢íàé ïðýì³³
Áåëàðóñ³ ³ìÿ Ê. Êàë³íî¢ñêàãà  àäíà ç ïðûêìåòíûõ àñîáà¢ ó ñó÷àñíàé
áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû. Ç ÿãî ³ìåì çâÿçàíàå ðàçâ³öö¸ ïåðø çà ¢ñ¸
æóðíàë³ñöêàå ³ ìàñòàöêàå ïóáë³öûñòûê³ àïîøíÿé ÷âýðö³ ÕÕ ñòàãîääçÿ, êàë³
âûéøë³ ÿãî äàêóìåíòàëüíûÿ àïîâåñö³ ³ ðàìàíû, øìàòë³ê³ÿ àðòûêóëû
³ íàðûñû ñàöûÿëüíàå, ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàå, êðàÿçíà¢÷àå ³ ýêàëàã³÷íàå
òýìàòûê³ ¢ ÷àñîï³ñàõ Í¸ìàí, Ïîëûìÿ, Ìàëàäîñöü, Áåëàðóñü,
Ðàáîòí³öà ³ ñÿëÿíêà, øýðàãó ãàçåò, àëüìàíàõàõ Êðîê³, Áðàö³íà ³ ³íø.
×àñòêà ç âûäàäçåíûõ ó 1990-ûÿ ãàäû íàðûñà¢ ³ àïàâÿäàííÿ¢
(Íàêàíàâàííå, Àáóäæàöü ó ÷àëàâåêó ÷àëàâåêà) ïàçíåé óâàéøëà
¢ çáîðí³ê³ Áåëàðóñü ìàëàäàÿ (1998) ³ Íîâàÿ Áåëàðóñü (2001),
âûäàäçåíûÿ ¢ ñàà¢òàðñòâå ç Âàñ³ë¸ì Øûðêî ³ Óëàäç³ì³ðàì Âÿë³÷êàì.
Ó 1970-80 ãàäû, êàë³ àäáûâàëàñÿ ñòàíà¢ëåííå Óëàäç³ì³ðà Ãëóøàêîâà ÿê
ïóáë³öûñòà ³ ÿê ïðàçà³êà, ó áåëàðóñêàé ñàöðýàë³ñòû÷íàé ë³òàðàòóðû
ïóáë³öûñòûêà íÿðýäêà ðàçãëÿäàëàñÿ ÿê íåàäåìíàÿ ÷àñòêà ãðàìàäñêàïàë³òû÷íàå äçåéíàñö³, àäíîé ç ãàëî¢íûõ ìýòà¢ ÿêîé áûëî ¢çìîöíåíàå
³äýàëàã³÷íàå ¢çäçåÿííå íà àäðàñàòà (Ãîðîõîâ 1981, 99). Ë³÷ûëàñÿ, øòî
ëþáàÿ òýìà  ô³ëàñîôñêàÿ, ìàðàëüíà-ýòû÷íàÿ, ýêàíàì³÷íàÿ  ó ïóáë³öûñòûöû àáàâÿçêîâà àòðûìë³âàå ïàë³òû÷íàå (³äýàëàã³÷íàå) àñýíñàâàííå.
Ìåíàâ³òà ç òàê³õ ïàç³öûé ïàäûõîäç³ëà äà ïóáë³öûñòû÷íàãà òâîðà
³ ë³òàðàòóðàçíà¢ñòâà: òðàêòóþ÷û ïóáë³öûñòûêó ÿê ñïåöûô³÷íû òûï
äçåéíàñö³ ³ ðàçíàâ³äíàñöü òýêñòà¢, äàñëåä÷ûê³ ñöâÿðäæàë³ ðîäíàñíàñöü
æóðíàë³ñòûê³ ³ ïóáë³öûñòûê³ ÿê ôîðìà¢ ãðàìàäñêàé ñâÿäîìàñö³ ³ ôàêòàðà¢
ãðàìàäñêàãà æûööÿ. Òàìó öàëêàì ëàã³÷íûì ¢ÿ¢ëÿåööà âûêàðûñòàííå
Óëàäç³ì³ðàì Ãëóøàêîâûì òàêîãà êøòàëòó ïàäûõîäà¢ äà ñòâàðýííÿ
³ ïóáë³öûñòû÷íàãà, ³ ïðàçà³÷íàãà òâîðà (àïîâåñö³ ³ ðàìàíû Íàñåííå,
Ö¸ïëàå ë³ñöå òàïîëÿ¢, Êðàñàâàííå êàë³íû, Íà êðóã³ ñâàå Ðàñïëàòà).
Æóðíàë³ñöê³ äîñâåä äàïàìàãàå Óëàäç³ì³ðó Ãëóøàêîâó, ñòâàðàþ÷û
âîáðàçû ñâà³õ ãåðîÿ¢, çâÿðòàöü óâàãó íà, çäàâàëàñÿ á, ìàëà³ñòîòíûÿ äýòàë³,
ÿê³ÿ, òûì íå ìåíø, íàáûâàþöü ñâà¸ çíà÷ýííå, êàë³ ãàâîðêà ³äçå ïðà
ðàñêðûöö¸ ¢íóòðàíàãà ñâåòó àñîáû, ÷àëàâå÷àå ñóòíàñö³. Òàêàÿ ¢âàãà äà äýòàëÿ¢
ïðàÿ¢ëÿåööà íå òîëüê³ ¢ àï³ñàíí³ çíåøíàñö³, âîïðàòê³, ìàíåðû ïàâîäç³íà¢,
àëå ³ çÿ¢ëÿåööà ìîöíûì ³íñòðóìåíòàì ñóãåñòû³  äàñâåä÷àíàå æóðíàë³ñöêàå âîêà ïðûçâû÷àåíàå àäê³äàöü âîíêàâàå ³ ³ìêíóööà ¢áà÷ûöü çà ³ì
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ìåíàâ³òà ¢íóòðàíàå íàïà¢íåííå. Ïàäûõîä äà õàðàêòàðûñòûê³ ãåðîÿ¢
ó Ãëóøàêîâà òûïîâà æóðíàë³ñöê³  ç âûêàðûñòàííåì àø÷àäíûõ ³ àäíà÷àñîâà
òðàïíûõ ìî¢íûõ ôîðìóë ç âûñîêàþ êàíöýíòðàöûÿé àöýíà÷íàñö³, øòî
âûðàçíà ïàêàçâàå à¢òàðñêàå ñòà¢ëåííå ³ ìåñöà ãåðîÿ ¢ ñ³ñòýìå êààðäûíàòà¢ íå
òîëüê³ òâîðà, àëå ³ ï³ñüìåíí³öêàé ³åðàðõ³³ êàøòî¢íàñöÿ¢:
Äåìüÿí Ñóêà÷ æåíèëñÿ ïîçäíî  íà òðèäöàòü äåâÿòîì ãîäó. Îáçàâåñòèñü ñåìüåé
ìåøàëè òî âîéíà, òî àðìèÿ [...], òî öåëèíà, òî ëåñîðàçðàáîòêè â Êàðåëèè... Êîãäà
ïðèòîìèëñÿ ãîíÿòüñÿ çà äëèííûì ðóáëåì, âåðíóëñÿ ê îäèíîêîé è óæå òÿæåëî
áîëüøîé ñòàðóõå-ìàòåðè â Îñòðîâåöê (Ãëóøàêîâ 1987, 34).

Ðýìàðêà ïðèòîìèëñÿ ãîíÿòüñÿ çà äëèííûì ðóáëåì âûðàçíà ïàêàçâàå
ñòà¢ëåííå à¢òàðà äà ³ìêíåííÿ ãåðîÿ çàðàá³öü  Ãëóøàêî¢, â³äàöü, áà÷ûöü
ó ñâà³ì ïåðñàíàæû íåñóìíåííóþ ïåðàâàãó ìàòýðûÿëüíàãà íàä äóõî¢íûì, äà
òàãî æ, ãýòû ìàòýðûÿë³çì ïðûìóøàå øóêàöü ø÷àñöÿ ¢ äàë¸ê³õ êðàÿõ, øòî,
ó ñâàþ ÷àðãó, ïàäñâÿäîìà ¢ñïðûìàåööà ÿê çäðàäà ðîäíàé çÿìë³.
Íåãàòû¢ ó àäíîñ³íàõ äà ãåðîÿ çàìàöî¢âàåööà ñòâàðýííåì  íÿõàé íàâàò
³ ôàòàãðàô³÷íà äàêëàäíàãà  ïàðòðýòó ãåðîÿ:
[...] çàìàòåðåë [...] íîñ áîëüøîé, ïîðèñòûé, ñ ôèîëåòîâûìè ïðîæèëêàìè îò
ëåâûõ ðóáëåé êàçàëñÿ âûëåïëåííûì èç ïëàñòèëèíà è êîñî ïðèñòàâëåííûì
ê ëèöó [...] Õîäèë ëåòîì è çèìîé Äåìüÿí â çåëåíîì âûöâåòøåì êèòåëå
è ÿëîâüèõ ñàïîãàõ  âñå ïî äåøåâêå êóïëåíî íà òîë÷êå ñ ðóê ó îòñòàâíîãî
èíòåíäàíòà (Ãëóøàêîâ 1987, 35).

×àñàì ó ñòâàðýíí³ Óëàäç³ì³ðàì Ãëóøàêîâûì âîáðàçà¢ ïðàñî÷âàåööà ¢ïëû¢
ìåëåæà¢ñêàé òðàäûöû³. Òàê, ó ðàìàíå Êðàñàâàííå êàë³íû âîáðàç Ñóêà÷à
íå÷ûì íàãàäâàå âîáðàç ñòàðîãà Ãëóøàêà ç Ëþäçåé íà áàëîöå: òàÿ
æ ïðàãàâ³òàñöü íàæûâû, òàÿ æ íåëàñêaâàñöü äà ëþäçåé, àñàáë³âà äà
æàí÷ûí, íàâàò ïðîçâ³ø÷à Ñóêà÷ àäñûëàå äà ß¢õ³ìà Êàð÷à: Ñòàðøèé Ñóêà÷,
îäîáðÿÿ â äóøå ïîâåäåíèå ñûíîâåé, ñ÷èòàë ìóæñêóþ æåñòîêîâàòîñòü
è ãðóáîâàòèíêó äàæå ïî îòíîøåíèþ ê ìàòåðè íîðìîé (Ãëóøàêîâ 1987, 35).
Ïðîçà Óëàäç³ì³ðà Ãëóøàêîâà ìîöíà çâÿçàíàÿ ç ìàëîé ðàäç³ìàþ à¢òàðà
 Äàâûä-Ãàðàäî÷÷ûíàþ, à¢òàð íàñû÷àå àïîâåñö³ ³ ðàìàíû ìÿñöîâûì
êàëàðûòàì, óçãàäâàå ôàêòû ³ ïàäçå³ ç ã³ñòîðû³ ðîäíûõ ìÿñö³í, ç çàì³ëàâàííåì óç³ðàåööà ¢ çíà¸ìûÿ ç äçÿö³íñòâà êðàÿâ³äû. Òàê, ë³ðû÷íûÿ
àäñòóïëåíí³ ¢ àïîâåñö³ Ðàñïëàòà çíà¸ìÿöü ÷ûòà÷à ç ãåàãðàô³ÿé ³ ã³ñòîðûÿé Ñòîë³íñêàãà êðàþ, ç ïðûãàæîñöþ ïàëåñê³õ àáøàðà¢ íàä Ïðûïÿööþ
³ Ãàðûííþ, óâîäçÿöü ó ñâåò äç³öÿ÷ûõ óñïàì³íà¢, äçå çíàéøëîñÿ ìåñöà
³ êðàíàëüíûì ³ ÷óëûì çãàäêàì ïðà áàöüêî¢ ãàëî¢íàãà ãåðîÿ, ³ ïàðàíåéøàìó
íÿçâîäíûì òðàäûöûÿì ñâÿòêàâàííÿ íàðîäíûõ ñâÿòà¢.
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Çíàéøî¢ ñâà¸ àäëþñòðàâàííå ¢ ïðîçå Ãëóøàêîâà ³ ÿãîíû äîñâåä ïðàöû
íà âûòâîð÷àñö³  òàê, àïîâåñöü Ö¸ïëàå ë³ñöå òàïîëÿ¢ ðàñïàâÿäàå ïðà
ñòàíà¢ëåííå àñîáû à¢òàðà  õëîïöà ç ïàëåñêàå ïðàâ³íöû³, ÿê³, ïðàéøî¢øû
ïðàç âàéñêîâóþ ñëóæáó, øóêàå ñâàéãî øëÿõó, ðýàë³çóþ÷û ñÿáå íà áóéíûì
ïðàäïðûåìñòâå. Òàÿ àêàë³÷íàñöü, øòî àïîâåä ïàáóäàâàíû íà àñàá³ñòûì ë¸ñå
à¢òàðà, äàå ÷ûòà÷ó ìàã÷ûìàñöü íå òîëüê³ àòðûìàöü äàâîë³ ïî¢íàå ¢ÿ¢ëåííå
ïðà Óëàäç³ì³ðà Ãëóøàêîâà ÿê çâû÷àéíàãà ÷àëàâåêà ïðàöû, àëå ³ ïàçíàöü
ó àï³ñàíûõ êàë³ç³ÿõ ñÿáå, áî Ãëóøàêî¢ ³ìêíåööà ñòâàðûöü ìåíàâ³òà òûïîâû
ïàðòðýò ïàêàëåííÿ 1960-õ, øòî âûõîäç³öü ñà ñâà³õ â¸ñàê ³ ìÿñòý÷àê ³ áóäóå
íîâàå æûöö¸, ê³ðóþ÷ûñÿ íîâûì³  óçâûøàíûì³  ³äýàëàì³. Òóò ³ ãàðòàâàííå
õàðàêòàðó, ³ çäàáûâàííå íîâûõ âåäà¢ ³ ¢ìåííÿ¢, ³, âÿäîìà, êàíâååð: Íà
âåñòîâîì òàáëî íàä êîíâåéåðíîé ëåíòîé ïîáåäíî ïîäìèãèâàëè ìíå òî÷å÷êè
øåñòè öèôð: 103:121. 103  ïî ïëàíó, 121  ñäåëàíî. Íå ñðàçó ñîîáðàçèë,
÷òî ïëàí ñìåíà ïåðåâûïîëíèëà íà âîñåìíàäöàòü òðàêòîðîâ (Ãëóøàêîâ
1984, 14).
Áîëüø óäàëûì³ ç ïóíêòó ãëåäæàííÿ ìàñòàöê³õ âàðòàñöÿ¢ çÿ¢ëÿþööà
òâîðû, ó ÿê³õ Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢ ðàñïàâÿäàå ïðà òîå, øòî äëÿ ÿãî
íàéáîëüø àðãàí³÷íà,  ïðà æûöö¸ ¢ íåâÿë³÷ê³ì ãàðàäêó, ïðà áåëàðóñêóþ
ïðàâ³íöûþ, ïðà òûÿ ïðàáëåìû àñàá³ñòàãà, ñàöûÿëüíàãà, ýêàëàã³÷íàãà
õàðàêòàðó, ç ÿê³ì³ ñóòûêàþööà æûõàðû Ïàëåññÿ øòîäíÿ. Òàìó çóñ³ì
íåâûïàäêîâà çãàäàíûÿ àïîâåñö³ ³ ðàìàíû âûçíà÷àå ñâîéñêàñöü
 ñïàêîéíû, íàâàò ³íòûìíû àïîâåä, äàêóìåíòàëüíàñöü, ðàñïàâÿäàííå àä
ïåðøàå àñîáû ïðà çäàðýíí³ ç àñàá³ñòàãà æûööÿ, ñòâàðýííå òàêîå çâûêëàå
äëÿ áåëàðóñêàãà ÷ûòà÷à êàðö³íû øòîäç¸ííàãà æûööÿ  áë³çêàå ³ çðàçóìåëàå
¢æî òàìó, øòî øìàò ÿê³ÿ æûöö¸âûÿ ñ³òóàöû³, ïðàáëåìû, øòî ïà¢ñòàþöü íà
ñòàðîíêàõ ïðîçû ïàãàðûíñêàãà õðàí³ñòà, çÿ¢ëÿþööà òûïîâûì³, äîáðà
çíà¸ìûì³, ïåðàæûòûì³ ïàñëÿâàåííûì³ ïàêàëåííÿì³ áåëàðóñà¢. Òàê, íå
¢ àäíîé áåëàðóñêàé õàöå àäáûëàñÿ ðàçìîâà, ïàäîáíàÿ äà òîé, øòî ìåëà
ìåñöà ¢ æûöö³ ãåðîÿ àïîâåñö³ Íàñåííå  ñàìîãà Óëàäç³ì³ðà Ñöÿïàíàâ³÷à:
×åì åõàòü â÷èòüñÿ íà êîëõîçíèêà  ïîñòóïàé â ôèíàíñîâûé èíñòèòóò.
Ïîåäåì. Ñ äåíüãàìè. Âûó÷èøüñÿ  òóçîì áóäåøü!..  è ïîíèìàþùå êðèâî
óñìåõíóëñÿ, ÷òîáû òóò æå äîáàâèòü:  Íå õî÷åøü â èíñòèòóò  æåíèñü [...]
(Ãëóøàêîâ 1981, 194).
Ë³òàðàòóðíû òâîð íå òîëüê³ àäëþñòðî¢âàå ìàñòàöê³ ñâåò à¢òàðà, ÿãî
¢ìåíí³ êàðûñòàööà âîáðàçíûì³ ñðîäêàì³ ìîâû, ñòâàðàöü àäìûñëîâûÿ
òýêñòàâûÿ ñòðóêòóðû. Ãýòà òàêñàìà ìàã÷ûìàñöü âûêàçàöü íàáàëåëàå,
çàÿâ³öü ïðà ñâà¸ ïåðñàíàëüíàå ñâåòà¢ñïðûìàííå, âûÿâ³öü ³ äàíåñö³ ÿê äà
ìàãà áîëüø øûðîêàé à¢äûòîðû³ ¢ëàñíóþ ïàç³öûþ ïà íàéáîëüø âàæíûõ
äëÿ à¢òàðà ïðàáëåìàõ. Òàê, íà ïðûêëàäçå ¢ëàñíàå ñÿì³ ï³ñüìåíí³ê çàêðàíàå
³ íàäçâû÷àé âîñòðóþ äëÿ ïàñëÿâàåííàé Áåëàðóñ³ ïðàáëåìó ñóâÿç³ ïàì³æ
ïàêàëåííÿì³, òðûâàëàñöü ÿêîé íå ïðàõîäç³öü øìàòë³ê³õ âûïðàáàâàííÿ¢
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 öÿæêàþ ïðàöàþ, çëî¢æûâàííåì àëêàãîëåì ç ïðû÷ûíû íåçàäàâîëåíàñö³
¢ëàñíûì æûöö¸ì (ñàïðà¢äíû á³÷ áåëàðóñêàé â¸ñê³, øòî íÿ¢ìîëüíà çäàâàëà
ñâàå ïàç³öû³ íà êàðûñöü ãîðàäà), áÿñêîíöûì³ ñïðîáàì³ ñòàðîãà ïàêàëåííÿ
çáóäàâàöü äàáðàáûò, ÷àñàì íå íàäòà âûá³ðàþ÷û ñðîäê³ äàñÿãíåííÿ
ïàñòà¢ëåíàé ìýòû (âÿñêî¢öû íå ãðýáóþöü ñïåêóëÿöûÿé, êðàäçÿæîì,
ïàäìàíàì, àáûõîäàì çàêîíà¢) ³ ³ìêíåííåì ìàëàäîãà ïàêàëåííÿ, ÷ûå
ïîãëÿäû íà æûöö¸ ¢âàõîäçÿöü ó êàíôë³êò ñà çâû÷àÿì³ ïàêàëåííÿ áàöüêî¢,
âûá³ööà íà ¢ëàñíóþ äàðîãó, ÿêàÿ íåïàçáåæíà âÿäçå ïðý÷ àä ïàðîãà ðîäíàå
õàòû ³, âûâîäçÿ÷û íà øûðîê³ ïðàñòîð, ðîá³öü ïàçíåé àìàëü íåìàã÷ûìûì
âÿðòàííå íàçàä. Ïðà ãýòà âåäàå ìàö³ ãàëî¢íàãà ãåðîÿ Íàñåííÿ, ïðà ãýòà
âåäàå ³ ÿãîíû áàöüêà, ³ òàìó ðîá³ööà àä÷àéíàÿ ñïðîáà àáàðàí³öü ìàëàäç¸íà
àä âûïðàáàâàííÿ¢ âÿë³êàãà ñâåòó, çàòðûìàöü ïðû ñàáå  òàì, äçå ¢ñ¸ çíà¸ìà,
äçå ³ñíóå ïý¢íû ëàä æûööÿ, äçå ìîæíà äàñÿãíóöü äàáðàáûòó çíàíûì³
³ âûïðàáàâàíûì³ ñïîñàáàì³  êàá áàöüêî¢ñêàå ñýðöà íå òðûìöåëà, íå
íåïàêî³ëàñÿ: Ïîäîæäàë áû áàòüêó... Ïîãîâîðèòü õîòåë ñ òîáîé âñå ýòè
ãîäû. È ïèòü ñòàë ìåíüøå... Ñëàáûé ñîâñåì ñòàë [...]  È ïðàâäà, ñûíîê,
îñòàíüñÿ. Äóðîñòü âûêèíóòü èç ãîëîâû âðåìüÿ áóëî. Íàì ñ áàòüêîì êàêíèáóäü óæå äîæèâàòü âåê  âàì òîëüêî íà÷èíàòü (Ãëóøàêîâ 1981, 192).
Àëå ïðàá³òûÿ ïàïÿðýäí³ì ïàêàëåííåì ñöåæê³ íå íàäòà ïàñóþöü ìàëàäîìó
ïàêàëåííþ, ³ ïðû÷ûíû òàìó ðîçíûÿ. Àäíà ç òàê³õ ïðû÷ûí  àäñóòíàñöü
ïåðñïåêòû¢, æàäàííå æûöü ïà-³íøàìó äû ³ ¢ ³íøûì ìåñöû  ó ãîðàäçå:
 Ñâåò, ÷òî â ãîðîäå äåëàåøü? Íå â äâîðíè÷èõàõ?
 Çàêîëóïàë òû! Íà ÷àñîâîì íàøà Ñâåòà. Òóò áû òîïòàëà êèðçà÷àìè íàâîç äà
ïàòîêó âåäðàìè òàñêàëà äîìîé, à òàê  â øóáêå, èìïîðòíûõ ñàïîæêàõ,
ãîðîäñêàÿ (Ãëóøàêîâ 1984, 33).

Ñÿðîä ïðû÷ûí  ³ ñóïÿðý÷íàñö³ ìàðàëüíàãà õàðàêòàðó: ìàëàäûÿ ïðàç ñòðàòó
ìîöíàé ñóâÿç³ ç çÿìë¸þ ³ ïàñòóïîâàå çí³êíåííå ãàñïàäàðñêàå æûëê³, ÿêàÿ
äàçâàëÿå íåêàòîðûì âÿñêî¢öàì ïðûìðóæâàöü âî÷û íà ïàðóøýííå çàáàðîíà¢
íà÷àëüñòâà ³ äáàöü ïðà ¢ëàñíû äàáðàáûò, íå ïðûìàþöü òàêîãà ïàäûõîäó:
ß êóñàë ïîëçóùèå â ñòîðîíó ãóáû, ïîääåðæèâàë çà òðÿñóùèåñÿ ïëå÷è ìàòü
è ìîë÷àë. Ïîäìûâàëî ñèþ æå ñåêóíäó îáíàäåæèòü êàê-òî ìàòü, ïîìî÷ü åé
âîñïðÿíóòü äóõîì. Äëÿ ýòîãî íóæíî áûëî ñîëãàòü åé. Íî íè ïîêðèâèòü äóøîé
òåïåðü, íè, òåì áîëåå, ñîãëàñèòüñÿ ïîåõàòü òîðãîâàòü ÿ íå ìîã. [ ]
Ñâîðà÷èâàòü êóëüêè è ìåðÿòü ëîæå÷êîé ñåìåíà  ýòî ÷òî... êàê â ãëàçà ëþäÿì
ñìîòðåòü? (Ãëóøàêîâ 1981, 193-194)

Íå àáì³íàåööà ìà¢÷àííåì ³ âîñòðàÿ ïðàáëåìà ñóïðàöüñòàÿííÿ â¸ñê³ ³ ãîðàäà
 ïà ñóòíàñö³, àäíà ç ãàëî¢íûõ ïðû÷ûí àáâàñòðýííÿ êàíô³êòó ïàêàëåííÿ¢.
Äëÿ áåëàðóñêàé ðý÷à³ñíàñö³ 60-70-õ ãàäî¢ ÕÕ ñòàãîääçÿ ìàñàâû ñûõîä
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æûõàðî¢ â¸ñê³ ¢ ãîðàä ñòà¢ ïðû÷ûíàþ ¢ñ¸ áîëüø àä÷óâàëüíàãà çàíÿïàäó
ïðàâ³íöû³, ïàì³ðàííÿ â¸ñê³, çðàá³ëàñÿ ÿø÷ý áîëüø çà¢âàæàëüíàþ
³ ñàöûÿëüíàÿ íÿðî¢íàñöü ïàì³æ âÿñêî¢öàì³ ³ ãàðàäæàíàì³. Ìàëàäîå
ïàêàëåííå ñòàëà áà÷ûöü ñâàå ïåðñïåêòûâû ìåíàâ³òà íà ãàðàäñê³ì áðóêó,
à â¸ñêà ¢ñ¸ ÷àñöåé ïà÷àëà íàáûâàöü ñóìíû ñòàòóñ áåñïåðñïåêòû¢íàé.
Ìåíàâ³òà òàìó ãýòàÿ áàëþ÷àÿ ñàöûÿëüíàÿ ïðàáëåìà àíòàãàí³çìó ïàì³æ
â¸ñêàþ ³ ãîðàäàì ÷àñòà ñóñòðàêàåööà íà ñòàðîíêàõ òâîðà¢ Ãëóøàêîâà:
 Íåìà êóäû! Íå äîçâîëåíî íàì áóëüáó! ß êîìó ãîâîðþ  íå äîçâîëåíî!..
Óñåê?  êèïÿòèëñÿ øîôåðèê ïåðåä ðûæåóñûì, êîòîðûé çàñòóïèë åìó äîðîãó
è íå äàâàë ïðîéòè ê ìàøèíå.
 À èì â ãîðîäà  äîçâîëåíî?.. Êàáàíîâ, ñïðàøèâàþ, â ñïîðòèâíûõ ñóìêàõ
äîçâîëåíî ïåðåâîçèòü?!  âçðåâåë äþæèé äÿäüêà [...] ïîêàçûâàÿ íà ñáèòûå
ïëîòíîé ìàññîé â îêíàõ áîëîíüåâûå êóðòî÷êè, ìîõåðîâûå êîôòî÷êè
è øàïî÷êè.  Íå ïîñåþ ïîëå äà íå ñäàì ãîñóäàðñòâó ìîëîêî äà ìÿñî  òðàñöó
ÿêóþ áóäåòå êóñàòü â ñâîèõ ãîðîäàõ?! [...] Äàëè âàì êîëõîçû ðîñêîøü, òàêóþ
âàøó... (Ãëóøàêîâ 1990, 179180).

Ï³ñüìåíí³ê âåëüì³ âîñòðà àä÷óâàå íÿñòîìíóþ áàðàöüáó äâóõ ïà÷àòêà¢
 ãàðàäñêîãà ³ ñåëüñêàãà, ³ íÿãëåäçÿ÷û íà òîå, øòî ¢æî øìàò ãàäî¢ æûâå
¢ ãîðàäçå, íå çàáû¢ñÿ íà ñâàå âÿñêîâûÿ êàðàí³, ïà-ðàíåéøàìó àä÷óâàå
ìîöíóþ ñóâÿçü ç ìàëîþ ðàäç³ìàþ. Ìåíàâ³òà òàìó, çäàåööà, Ãëóøàêî¢ ³ íå
ñàðîìååööà ïàêàçàöü ñóòíàñöü ãýòàãà êàíôë³êòó: ãîðàä ÿê áû ïàðàç³òóå íà
â¸ñöû, âûêàðûñòî¢âàå ÿå, âûñìîêòâàþ÷û ¢ñå ñîê³, çàá³ðàþ÷û ìîëàäçü,
ñïàæûâàþ÷û ïë¸í ïðàöû âÿñêî¢öà¢, ïëîöÿ÷û çà ¢ñ¸ ãýòà ïàãàðäàþ. Òàìó
³ â¸ñêà íå íàäòà øàíóå ãîðàä  ï³ñüìåíí³ê âûðàçíà ïàêàçâàå ãýòà,
àêðýñë³âàþ÷û ãàðàäæàíà¢ ó à¢òîáóñå ø÷ûëüíàþ ìàñàþ êóðòàê, êîôòà÷àê
³ øàïà÷àê, à ãåðîé ðàìàíà, äóìàþ÷û ïðà ñâà¸ æûöö¸ ¢ ãîðàäçå, ïðà
àäàðâàíàñöü àä çÿìë³, àä ðîäíàãà êàðýííÿ, íå ìîæà ïàçáûööà çãðûçîòà¢
ñóìëåííÿ:
Ðûæåóñîìó ïðåäëîæèëè ìåñòî, íî îí äàæå íå îãëÿíóëñÿ íà ãîëîñ è ãðóçíî
øìÿêíóëñÿ íà ñâîè ìåøêè ïîñðåäè ïðîõîäà. Ñëó÷àéíî âçãëÿä Ìàêàðà
ñïîòêíóëñÿ î êèñòü åãî ïðàâîé ðóêè: îíà áûëà êóöàÿ  áåç ïàëüöåâ. Ñ ýòîãî
ìîìåíòà äî ñàìûõ Òåðåáëè÷åé, ãäå íàïîðèñòûé ðûæåóñûé äÿäüêà âûëåçåò,
Ìàêàð íå ìîã îòäåëàòüñÿ îò ïåðåïîëíèâøåãî åãî ÷óâñòâà âèíû íå òîëüêî
ïåðåä ýòèì èíâàëèäîì... «Êóäà åäó?  ïîäñàñûâàëî èçíóòðè. Îòâåòà íå
íàõîäèëîñü.  Â ãîðîä... (Ãëóøàêîâ 1990, 180).

Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢ áóäóå àï³ñàíí³ ìîëàäç³, øòî ïàê³äàå ðîäíûÿ ìÿñö³íû,
êàá øóêàöü ñâàéãî ø÷àñöÿ ¢ ãîðàäçå, íà êàíòðàñöå ç âîáðàçàì³ âÿñêî¢öà¢,
äàäàþ÷û ýëåìåíò ñóãåñòû³, êàá çàçíà÷ûöü, øòî ãýòû âîíêàâû êàíòðàñò íà
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ñàìàé ñïðàâå çÿ¢ëÿåööà àäëþñòðàâàííåì ðîçí³öû ïàì³æ ïðà¢äç³âàñöþ,
à¢òýíòû÷íàñöþ ³, àäïàâåäíà, íàïî¢íåíàñöþ ñýíñàì æûööÿ ¢ â¸ñöû
³ ³ëþçîðíàñöþ, øòó÷íàñöþ ³ íåéêàé íåñàïðà¢äíàñöþ æûööÿ ãàðàäñêîãà.
Ðàçíîìàñòàÿ ëþäñêàÿ òîëïà ó êðûëüöà â îñíîâíîì ñîñòîÿëà èç ïðîâîæàþùèõ:
ñòàðèêîâ ïîä õìåëüêîì, ñ çàòóøåííûìè îêóðêàìè â óãîëêàõ ãóá, æåíùèí
â ñåëüìàãîâñêèõ òåëîãðåéêàõ è íàäâèíóòûõ íà ëîá ïëàòêàõ, ïîñòîÿííî
ïðÿ÷óùèõ íå÷óâñòâèòåëüíûå ê õîëîäó ðóêè â ðóêàâà. [...] Îòúåçæàþùèå
 íåñêîëüêî äåâ÷àò â øóáàõ èç èñêóññòâåííîãî ìåõà, ãëàäêîëèöûõ,
ñ âûùèïàííûìè áðîâÿìè, è òðè ìåñòíûõ ïàðíÿ  äåðæàòñÿ ñ íàïóñêíîé
ñòðîãîñòüþ, ÷îïîðíî è ïî÷åìó-òî âñå âðåìÿ êðèâÿòñÿ, áóäòî ñòåñíÿþòñÿ ñâîåé
íåïîõîæåñòè ðÿäîì ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå äî ïîñëåäíåãî äåðæàò â ÷åðíûõ,
èçóðîäîâàííûõ ðàáîòîé ðóêàõ ðàçäóòûå àâîñüêè è ñàêâîÿæè ñ ñàëîì, ìÿñîì,
ãðèáàìè, ÿáëîêàìè... (Ãëóøàêîâ 1987, 32).

Ñòàðýéøàå ïàêàëåííå áàëþ÷à ïåðàæûâàå ðàøýííå ìîëàäç³ ïàê³íóöü ðîäíûÿ
ìÿñö³íû, ³ñö³ ïà æûöö³ íÿçíàíûì³ ñöåæêàì³. Òàìó íÿìà í³÷îãà äç³¢íàãà,
øòî áàë³öü äóøà ¢ ãåðîÿ ðàìàíà Êðàñàâàííå êàë³íû Òðàô³ìà Ö³ìàôååâ³÷à
ïðà íå¢ëàäêàâàíàå ãàðàäñêîå æûöö¸ äà÷ê³ Òàìàðû, òàìó áàöüêà ãàëî¢íàãà
ãåðîÿ àïîâåñö³ Íàñåííå íå çíàõîäç³öü ó ñàáå í³ ô³ç³÷íûõ, àí³ ìàðàëüíûõ
ñ³ë ïðûíÿöü ðàøýííå ñûíà ³ñö³ ïà æûöö³ ³íøûì øëÿõàì, àäê³íó¢øû
áàöüêî¢ñê³ÿ ïðàïàíîâû.
Ïðîçà Ãëóøàêîâà íîñ³öü âûðàçíû ¢ïëû¢ ÿãîíàãà äîñâåäó ÿê æóðíàë³ñòà
³ ïóáë³öûñòà  ÿãî àïîâåñöÿì ³ ðàìàíàì óëàñö³âàÿ ïóáë³öûñòû÷íàÿ
ïàëåì³÷íàñöü, ïý¢íàÿ ñòðûìàíàñöü, íàâàò àø÷àäíàñöü àïîâåäó,
âûêàðûñòàííå àäïàâåäíûõ ìî¢íûõ ñðîäêà¢, øòî íÿðýäêà íàäàþöü òâîðàì
àäìûñëîâàå ãó÷àííå ïðàáëåìíàãà àðòûêóëà ö³ êðàÿçíà¢÷àãà íàðûñà. Òàê,
äûñêóñ³ÿ ãåðîÿ¢ ðàìàíà Êðàñàâàííå êàë³íû íàêîíò âûêàðûñòàííÿ
ì³íåðàëüíûõ óãíàåííÿ¢ ³ ðîçíûõ ìåòàäà¢ àïðàöî¢ê³ ãëåáû àòðûìë³âàå
òûïîâà ïóáë³öûñòû÷íàå ãó÷àííå  ïà ñóòíàñö³, òàêàÿ ðàçìîâà âûäàòíà
¢ï³ñàëàñÿ á ó êàíâó ïðàáëåìíàãà àðòûêóëà ö³ íàðûñà, ïðûñâå÷àíàãà
ïðàáëåìàì çåìëåêàðûñòàííÿ ³ ýêàëîã³³ íàâàêîëüíàãà àñÿðîääçÿ:
 À ÿ òàê ñêàæó: ÿ äî ñèõ ïîð áåç òâîåé ôèìèè îáõîäèëñÿ, à çàðàç áû è îò
ïëóãà ñ ðàäîñòüþ îòêàçàëñÿ! Äî ÷åãî ìû çåìëþ äîâåëè, à?.. Òðóùèì åå
êîëåñàìè, ïåðåòèðàåì â ïûëü, ïîäðåçàåì â íåé íîæàìè ïîñëåäíèé æèâîé
ðîñòîê, êîðåíü÷èê, à èòü îíà æèâàÿ, ðàç êàæèí ãîä ðîäèòü?! [...]
 Çåìëå íóæíû çàáîòà è ëàñêà, à íå òîëüêî íàóêà. [...] À íàøå Ïîëåñüå?
Ñ êàêèõ åòî ïîð ó íàñ òóò çàâåëèñÿ ïûëüíûå áóðè?.. Õâàòèò  íàìàõàëèñÿ. Òû,
ãðàìîòåé, ñëûõàë ÷òî-íèáóäü ïðî ðàâíîâåñèå â ïðèðîäå? [...] Çíà÷èò, ó íàñ òóò,
íà Ïîëåñüå, øàòêîå îíî, ðàâíîâåñèå åòî. [...] Ïðèâûêëè, ïîíèìàåøü, äàâàéäàâàé, à ïðèðîäà, îíà òàêîé ñïåøêè íå òåðïèò (Ãëóøàêîâ 1987, 2021).

144

Äçì³òðûé Êëÿáàíà¢

Ãëóøàêîâó ¢ëàñö³âàÿ òðàäûöûéíàñöü, à ÷àñàì ³ êàíñåðâàòû¢íàñöü
ó ïàäûõîäçå äà âûáàðó òýìû ³ ðýàë³çàöû³ çàäà÷, à ÿãîíû äîñâåä
æóðíàë³ñöêàé ïðàöû âûðàçíà àäá³âàåööà íà ïàäûõîäçå äà àñâÿòëåííÿ
àáðàíàå òýìû ³ âûêàðûñòàííÿ àäïàâåäíûõ ë³òàðàòóðíûõ ñðîäêà¢ ó ïóáë³öûñòû÷íûì  êðýàë³çàâàíûì  òýêñöå (íàïðûêëàä, ó ÿêàñö³ êðýàë³çóþ÷ûõ
ýëåìåíòà¢ ó àðòûêóëå Àðàíäàòàðû ³ ãàñïàäàðû âûêàðûñòî¢âàþööà
ìî¢íûÿ ³ ñ³íòàêñ³÷íûÿ ñðîäê³ àôàðìëåííÿ òýêñòó (äûÿëîã³, äûÿëåêòûçìû,
ïðàñòàìî¢³, ïåðàäà÷à ìà¢ëåí÷àé àäìûñëîâàñö³ ãåðîÿ¢) ³ëþñòðàöûéíû
ìàòýðûÿë (Àðàíäàòàðû ³ ãàñïàäàðû, Áë³ê³, Êàë³ äóøà áàë³öü, íå ¢ñ¸
çãóáëåíà..., Ïàëåñê³ Ê³öåæ-ãîðàä ³ ³íø.), àêòû¢íàå âûêàðûñòàííå
äýéêòû÷íàé ôóíêöû³ íàçâà¢). Çàêëàäçåíûÿ ¢ òâîðû à¢òàðñê³ÿ ³íòýíöû³
ïàäàäçåíûÿ ýêñïë³öûòíà, ñòâàðýííå êàðö³íû ðý÷à³ñíàñö³ ³äçå ïðàç ïåðàäà÷ó
äóìàê, ïà÷óööÿ¢ íåïàñðýäíûõ óäçåëüí³êà¢ ïàäçåé, à à¢òàðñêàå ñòà¢ëåííå äà
ïðàáëåìû, øòî ñòàëàñÿ ïàäñòàâàþ äëÿ âûñòóïó, â³äàâî÷íàå, âûðàçíà áà÷íàå
÷ûòà÷ó, äàå ìàã÷ûìàñöü ÿê áû ñóàäíåñö³ ïðàïàíàâàíûÿ ïóáë³öûñòàì
êàøòî¢íàñíûÿ àðûåíö³ðû ñà ñâà³ì³ ¢ëàñíûì³ ³ ñôàðìàâàöü äçÿêóþ÷û
ãýòàìó àäýêâàòóþ àöýíêó àï³ñàíàé ó àðòûêóëå ðý÷à³ñíàñö³.
Íàïðûêàíöû 1980-õ ãàäî¢ ³ñòîòíûÿ çìåíû ¢ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íûì
ñòàíîâ³ø÷û íà Áåëàðóñ³ ¢ñ¸ ÷àñöåé ïà÷àë³ çíàõîäç³öü àäëþñòðàâàííå
³ ¢ ë³òàðàòóðû, ³ ïåðø çà ¢ñ¸  ó ïóáë³öûñòûöû. Ýêñïë³öûòíàñöü ó ïàäà÷û
¢ëàñíàå äóìê³ ïàñòóïîâà ïà÷àëà çàìÿíÿööà ³ìïë³öûòíàñöþ  âûêàðûñòàííåì ñâîåàñàáë³âûõ àöýíà÷íûõ ìåòàôàð, øòî, âÿäîìà, ïàâ³ííûÿ
ïà¢ïëûâàöü íà ãðàìàäñêóþ äóìêó, ñòâàðûöü ó ÷ûòà÷à ÿñêðàâû, ê³äê³ âîáðàç,
ñóãåñòû¢íà ¢ïëûâàöü íà ÷ûòà÷à ³ ÿãîíàå ¢ñïðûìàííå ñõàâàíàãà ¢ òâîðû
à¢òàðñêàãà ïàñëàííÿ, àëå ðàá³öü ãýòà ÿê áû ñïàêâàëÿ, íå ¢ àäêðûòóþ. Òàê³ÿ
çìåíû áûë³ âûêë³êàíûÿ ïàñòóïîâûì àäûõîäàì àä ðàíåéøàãà á³ïàëÿðíàãà
¢ñïðûìàííÿ ðý÷à³ñíàñö³ (á³íàðíàÿ àïàç³öûÿ äàáðî-çëî), çìÿíåííåì
êàøòî¢íàñíûõ àðûåíö³ðà¢, ïåðààñýíñàâàííåì æûööÿ ò. çâ. ìàëåíüê³õ
ëþäçåé ³ ³õ ðîë³ ¢ ñó÷àñíûì ãðàìàäñòâå, áî ãýòûÿ ìàëåíüê³ÿ ëþäç³ ïà÷àë³
¢ñ¸ ÷àñöåé ïà-³íøàìó ïàç³öûÿíàâàöü ñÿáå ¢ øòîäç¸ííàñö³ ³ ðàá³ööà ¢ñ¸
áîëüø êðûòû÷íûì³ ¢ àäíîñ³íàõ äà ïóíêòó ãëåäæàííÿ, ÿê³ ³ìêíóööà
íàâÿçàöü ³ì ñðîäê³ ìàñàâàé ³íôàðìàöû³ (íå òîëüê³ ³íôàðìàöûéíàÿ ïëûíü,
àëå ³ ïóáë³öûñòûêà ³ àíàë³òûêà). Òàìó ³ ¢ñ¸ áîëüø çà¢âàæàëüíûì ñòàëà
³ìêíåííå ïóáë³öûñòà¢, ç àäíàãî áîêó, àäìà¢ëÿööà àä ïëàêàòíàñö³ ³ òûïîâà
ïðàïàãàíäûñöêàãà ïàäûõîäó, ç äðóãîãà áîêó, óçìàöíÿöü ñóãåñòû¢íàå ¢çäçåÿííå íà àäðàñàòà, óñ¸ áîëüø àêòû¢íà âûêàðûñòî¢âàþ÷û ³íñòðóìåíòàðûé,
øòî äàçâàëÿå äàñòàòêîâà ýôåêòû¢íà ìàí³ïóëÿâàöü ìàñàâàé ñâÿäîìàñöþ.
²ìïë³öûòíû, çàâóàëÿâàíû õàðàêòàð ïàäà÷û à¢òàðñêàé ïàç³öû³ ¢ ïóáë³öûñòû÷íûì òýêñöå ç ìýòàþ ñòâàðýííÿ ¢ ÷ûòàöêàé à¢äûòîðû³ ÿðê³õ
âîáðàçà¢, øòî çÿ¢ëÿþööà ¢ âÿäîìàé ìåðû ñóãåñòûÿé, âûçíà÷àþöü ê³ðóíàê,
ñïîñàá óñïðûíÿööÿ ³íôàðìàöû³  àäç³í ç òàê³õ ³íñòðóìåíòà¢, øòî àñàáë³âà
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çàïàòðàáàâàíûÿ ¢ ñ³òóàöû³, êàë³ ÷ûòà÷ íàñöÿðîæàíà ïàäûõîäç³öü äà
âûêàçàíûõ äóìàê ³ ïðàïàíàâàíûõ à¢òàðàì ïóáë³öûñòû÷íàãà ìàòýðûÿëó
àöýíàê ³ âûñíî¢.
Ìåíàâ³òà ñóáåêòûâ³çì (íàâàò äà ñâîéñêàñö³), ïðûö³øàíàå ãó÷àííå,
íÿê³äêàñöü ³ ¢ òîé æà ÷àñ âûâåðàíàñöü ó âûêàðûñòàíí³ ìî¢íàñòûë³ñòû÷íûõ ñðîäêà¢ ³ ³íôàðìàöûéíàÿ íàñû÷àíàñöü óëàñö³âûÿ
ïóáë³öûñòûöû Óëàäç³ì³ðà Ãëóøàêîâà, àñàáë³âà êàë³ ãàâîðêà ³äçå ïðà òàê³ÿ
³ñòîòíûÿ ¢ øýðàãó ÿãîíûõ òâîðà¢ ìàòýðûÿëû êðàÿçíà¢÷àãà õàðàêòàðó.
Íàïðûêëàä, «Ôðýñê³ Ïàãàðûííÿ»  ö³êàâû êðàÿçíà¢÷û íàðûñ, ïðûñâå÷àíû
Äàâûä-ãàðàäîöêàé çÿìë³, ÿå ã³ñòîðû³, ïà÷ûíàþ÷û ñà ñòàðàæûòíûõ ÷àñî¢ ³
äà ñ¸ííÿøíÿãà äíÿ. À¢òàð, ïàïðàöàâà¢øû ç äàêóìåíòàëüíûì³ êðûí³öàì³,
ñàáðà¢ øìàòë³ê³ÿ ö³êàâûÿ ôàêòû ç ì³íóëàãà ñâà¸é ìàëîé ðàäç³ìû, óñïàì³íû,
çâÿçàíûÿ ç çåìëÿì³ íàä Ãàðûííþ, ³ìêíó÷ûñÿ íå òîëüê³ ïåðàäàöü ñâà¸
çàì³ëàâàííå ðîäíûì êðàåì, àëå ³ ïý¢íûì ÷ûíàì àäêðûöü ÿãî äëÿ øûðîêàãà
êîëà ÷ûòà÷î¢, àñàáë³âà ç ³íøûõ ðýã³¸íà¢ Áåëàðóñ³, øòî íå íàäòà äîáðà
çíà¸ìûÿ ³ ç ãåàãðàô³ÿé, ³ ç ã³ñòîðûÿé ðîäíàé êðà³íû. Ìîæíà ñöâÿðäæàöü,
øòî Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢ ó ïý¢íûì ñýíñå ñïðàáóå ïðàöÿãíóöü òðàäûöûþ,
çàêëàäçåíóþ Êàðàòêåâ³÷àì ó íàðûñå Çÿìëÿ ïàä áåëûì³ êðûëàì³ (äàðý÷û,
ó ñâà³ì íàðûñå à¢òàð çãàäâàå Êàðàòêåâ³÷à (Ãëóøàêî¢ 1992, 178)).
Âåäàííå ã³ñòîðû³ ðîäíàãà êðàþ  ðý÷ íàäçâû÷àé âàæíàÿ íå òîëüê³ äëÿ
àñîáû, øòî ïðàãíå áûöü àäóêàâàíàé, ðàçâ³òàé, àëå ³ äëÿ òàãî, êàá ïà÷óâàööà
÷àëàâåêàì, óñâÿäîì³öü ñâàþ åäíàñöü ç íàðîäàì, ç âÿë³êàþ ñóïîëüíàñöþ,
÷ûå ïà÷àòê³ ñõàâàíûÿ ¢ ñ³âîé äà¢í³íå:
Õòî æ ñà ñòàðàæûòíûõ êíÿç¸¢ ïåðøû ïàñòàâ³¢ íà ãàðûíñê³õ ñòðîìàõ íåêàëüê³
äçåñÿòêà¢ ñìàë³ñòûõ çðóáà¢ ç ãë³íàá³òíûì³ ïå÷àì³, õëÿâàì³ ³ ïàâåöÿì³, êóçíÿì³
³ ñëÿñàðíûì³ ìàéñòýðíÿì³? [...] Íå âåäàþ, ÿê êàìó, àëå ìíå ç êîæíûì äí¸ì óñ¸
öÿæýé ïàâàæàöü ñÿáå, íå âåäàþ÷û àäêàçó íà íåéê³ÿ âàæíûÿ ïûòàíí³, ó òûì
ë³êó ³ íà ãýòàå, àäíî ç íàéïåðøûõ... Öÿæýé æûöü (Ãëóøàêî¢ 1992, 180).

Íàðûñ ç ÿãîíûì³ øìàòë³ê³ì³ àäñòóïëåííÿì³, äýãðýñ³ÿì³  ìåíàâ³òà òîé
æàíð, øòî äàïàìàãàå ñòâàðûöü âîáðàç íàðîäà, ÿê³ æûâå íà ïðûãàðûíñêàé
çÿìë³. Àïîâåä ó òâîðû ïàáóäàâàíû òàê³ì ÷ûíàì, êàá ïàäçå³ ì³íó¢ø÷ûíû,
ã³ñòàðû÷íûÿ äàäçåíûÿ ³ ôàêòû ïåðàêë³êàë³ñÿ ç ñó÷àñíàñöþ Ïàãàðûííÿ.
Ãýòà çðîáëåíà íå òîëüê³ äëÿ òàãî, êàá ïàçáåãíóöü ìàíàòîííàñö³
³ àäíàñòàéíàñö³, àëå òàêñàìà êàá ïàäêðýñë³öü  ÷àñàì ³ ïðàç êàíòðàñòíàñöü
ïàäçåé  ñóâÿçü ïàì³æ äí¸ì ó÷àðàøí³ì ³ äí¸ì ñ¸ííÿøí³ì Äàâûäãàðàäîöêàé  äû ³ ¢ñ¸é áåëàðóñêàé  çÿìë³, áî, ÿê âÿäîìà, áåç çðàçóìåííÿ
³ ¢ñâåäàìëåííÿ ãýòàå ñóâÿç³ íåìàã÷ûìà áóäàâàöü äçåíü çà¢òðàøí³.
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Ó íàðûñå ðîá³ööà ñïðîáà ïàêàçàöü óíóòðàíû ñâåò ÷àëàâåêà ïðàç ÿãîíûÿ
âåðàâàíí³, òðàäûöû³, àáðàäû. Òàê, äçÿ¢÷àòû íà ñâÿòû ¢ïðûãîæâàþöü
êðûæû âÿíêàì³ ³ âûøûâàíûì³ ðó÷í³êàì³ (Ãëóøàêî¢ 1992, 178), ëþäç³
âåðàöü ó ãàþ÷óþ ñ³ëó ñâÿòîå êðûí³÷ê³ ³ ¢ òîå, øòî çäçåê ñà ñâÿòûí³
êàðàåööà âóãîë³íàþ çàìåñò ñýðöà (Ãëóøàêî¢ 1992, 179). Ìàëåíüê³ÿ
øòðûøê³, çãàäê³ ³ áîëüø öýëàñíûÿ ôðàãìåíòû òâîðà äàçâàëÿþöü óáà÷ûöü
áåëàðóñê³ õàðàêòàð âà ¢ñ¸é ÿãîíàé ðàçíàñòàéíàñö³ ³ íåàäíàçíà÷íàñö³.
Äàðý÷û, çãàäàíàÿ íåàäíàçíà÷íàñöü ïðàÿ¢ëÿåööà ³ ¢ ñàìîãà à¢òàðà, ÿê³
¢êëþ÷àå ¢ êàíâó íàðûñà äîñûöü ñïåöûô³÷íûÿ ïàñàæû ïðà òîå, ÿê âÿë³
ñâîé ãåøýôò ìåñòà÷êîâûÿ ÿ¢ðý³, íå äàçâàëÿþ÷û ðàçãàðíóööà ¢ Äàâûäãàðàäêó ê³ðìàøàì (Ãëóøàêî¢ 1992, 181), ÿê ã³ñòîðûÿ  çëàÿ ìà÷àõà
ñïðàäâåêó àïàëÿ÷âàëà ïðàâàñëà¢íû ãàðàäîê (Ãëóøàêî¢ 1992, 181), ÿê
ïåðàøêàäæàëà ðîñêâ³òó êðàþ òàòàðâà, ÿê ñàðàí÷à (Ãëóøàêî¢ 1992, 181)
³ ñóñòðýòûÿ íÿðóñê³ÿ ñêóëàñòûÿ òâàðû íà âóëêàõ ðîäíàãà ìÿñòý÷êà
(Ãëóøàêî¢ 1992, 181), ïðà ¢çíÿòûÿ ãàëàñû çà Ë³òâó àä ìîðà ³ äà ìîðà,
êàë³ á áåëàðóñ çíî¢ íàçûâà¢ñÿ ë³òâ³íàì, à íà ìåñöû ïàáóðàíûõ
ïðàâàñëà¢íûõ õðàìà¢, ÿê ³ ¢ äàâàåííû çàïîëüñê³ ÷àñ, óçâîäç³ë³ñÿ
á êàñö¸ëû ³ ðàòóøû... (Ãëóøàêî¢ 1992, 188), ÿê ïàñëàíöû Õìÿëüí³öêàãà
àã³òàâàë³ áåëàðóñêàå íàñåëüí³öòâà çìàãàööà ñóïðàöü ÷îðòàâûõ ëÿõà¢
(Ãëóøàêî¢ 1992, 189). ²ñòîòíà çí³æàþöü àãóëüíàå ãó÷àííå íàðûñà, ÿãîíûÿ
ìàñòàöê³ÿ âàðòàñö³ ïåðàêàçû à¢òàðàì ³äýàëàã³÷íûõ ì³ôà¢ ³ íåçðàçóìåëàÿ
ñïðîáà ïàë³òûçàâàííÿ ã³ñòîðû³, øòî ëàã³÷íà ñóïÿðý÷ûöü çàäóìå òâîðà:
Óæî çÿâ³ë³ñÿ õóòêàñïåëûÿ äàñëåäàâàíí³ ³ òýîðû³, ïî¢íûÿ íÿñòðûìíàãà
íàöûÿíàëüíàãà ïàðûâó, ç ÿê³õ âûí³êàå, øòî êàðàí³ íàøû íå ¢ àäç³íàé
øìàòâåêàâîé çâÿçöû ç ðóñê³ì ³ ¢êðà³íñê³ì íàðîäàì³, à òàì, ó Ïðûáàëòûöû...
Âîñü àäêóëü, àêàçâàåööà ïðûäáàë³ ìû ãàðáàòó çàìåñò òðàäûöûéíàãà
ñëàâÿíñêàãà ÷àþ [...] Àäíàãî ìàéãî äçåäà çâàë³ ²âàíàì, äðóãîãà  Ïÿòðîì,
áàöüêó  Ñöÿïàíàì, áðàòà  çíî¢ æà ²âàíàì, äà÷îê ÿ íàçâà¢ Àëåíàé ³ Âîëüãàé,
³ ¢íóê³ ìàå, êàë³ äàñöü áîã ïðû÷àêàöü, áóäóöü íàñ³öü ñëàâÿíñê³ÿ ³ì¸íû, à í³ÿê³ÿ
òàì íå ë³òî¢ñê³ÿ, ëàö³íñê³ÿ... ×óæîãà íàì, ÿê êàæóöü, çàäàðìà íå òðýáà
(Ãëóøàêî¢ 1992, 188).

Ó òàêîãà êøòàëòó ïàñàæàõ â³äàâî÷íû ¢ïëû¢ àô³öûéíàå ðûòîðûê³ ýïîõ³
çàñòîþ ³ ñàâåöêàå ã³ñòàðûÿãðàô³³  íÿãëåäçÿ÷û íà òîå, øòî ïóáë³öûñò, ÿê
ïàäàåööà, ³ìêíåööà ìåíàâ³òà âûéñö³ çà âóçê³ÿ ðàìê³ ñàâåöêàå ã³ñòàðû÷íàå
íàâóê³ ïðà ì³íó¢ø÷ûíó Áåëàðóñ³. Òàê³ì ÷ûíàì, íàðûñ âûäàòíà äýìàíñòðóå
¢ñå ðûñû ë³òàðàòóðû ïåðàõîäíàãà ïåðûÿäó: ç àäíàãî áîêó, ³ìêíåííå
çáóðûöü ñòýðýàòûïû, âÿðíóööà äà âûòîêà¢, ç ³íøàãà  âûðàçíûÿ ïðàáëåìû
ðàçâ³òàííÿ ç ³äýàëàã³÷íûì öÿæàðàì, øòî äî¢ã³ÿ äçåñÿö³ãîääç³ ïàìíàæàëà
àô³öûéíàÿ ñïðýñ ç³äýàëàã³çàâàíàÿ ³ ïàçáà¢ëåíàÿ íàâóêîâàé àáåêòû¢íàñö³
³ íåçààíãàæàâàíàñö³ ã³ñòàðû÷íàÿ íàâóêà.
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Øìàò ó òâîðû ë³ðû÷íûõ àäñòóïëåííÿ¢, øòî ñòâàðàþöü àäïàâåäíû
íàñòðîé, ýìàöûÿíàëüíû ôîí, àëå øìàò ³ ôðàãìåíòà¢, øòî äàçâàëÿþöü
ãàâàðûöü ïðà íåàäíàðîäíàñöü ñòûëþ, íå çà¢ñ¸äû ¢äàëàå ñïàëó÷ýííå
ìàñòàöêàñö³, ïóáë³öûñòû÷íàñö³ ³ ãàçåòíàñö³: Íàîãóë, êàë³ ãàâàðûöü ïðà
ñòàðàæûòíû Äàâûä-Ãàðàäîê íà Ãàðûí³, òðýáà âåäàöü, øòî íà ñ¸ííÿøí³
äçåíü ãýòà àäç³í ç ïðûçíàíûõ öýíòðà¢ êâåòêàâîäñòâà ³ ãàðîäí³íàâîäñòâà íå
òîëüê³ ¢ Áåëàðóñ³, àëå ³ íà òýðûòîðû³ ¢ñ³õ öÿïåðàøí³õ êðà³í ñàäðóæíàñö³
(Ãëóøàêî¢ 1992, 188).
Òàêóþ ðîçíàñòûë¸âàñöü ìîæíà ðàñòëóìà÷ûöü íå òîëüê³ ìîöíûì
óïëûâàì æóðíàë³ñöêàãà äîñâåäó à¢òàðà, àëå ³ òûì, øòî ¢âîãóëå áåëàðóñêàÿ
ïóáë³öûñòûêà ïîñòñàâåöêàãà ïåðûÿäó, çíàõîäçÿ÷ûñÿ ¢ ñòàëûì ïîøóêó
íîâûõ áàðâà¢, ñðîäêà¢ ìàñòàöêàé âûðàçíàñö³, ìàã÷ûìàñöÿ¢ áóäàâàííÿ
êàíòàêòó ç ÷ûòàöêàþ à¢äûòîðûÿþ, ³ìêíó÷ûñÿ àäïàâÿäàöü äóõó ÷àñó,
íÿðýäêà àõâÿðàâàëà  ïàðîþ áåñïàäñòà¢íà  ñòàëûì³ æàíðàâà-ñòûëÿâûì³
êàíîíàì³.
Ó òâîðàõ Óëàäç³ì³ðà Ãëóøàêîâà ñÿðîä âîñòðûõ ïðàáëåì ñó÷àñíàãà
áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà ïðûêìåòíàå ìåñöà çàéìàå ýêàëàã³÷íàÿ òýìà.
Ó àðòûêóëå Ö³ çãóáëåíà áëàê³òíàÿ ïàäêîâà à¢òàð ç âÿë³êàþ òðûâîãàþ
ãàâîðûöü ïðà äàðàã³ÿ ÿãîíàìó ñýðöó ðîäíûÿ ìÿñö³íû íàä Ãàðûííþ
³ Ïðûïÿööþ, øòî ¢ âûí³êó àâàðû³ íà ×àðíîáûëüñêàé ñòàíöû³ àïûíóë³ñÿ
¢ çîíå ðàäûåàêòû¢íàãà çàáðóäæàííÿ, çàêðàíàå áàëþ÷ûÿ äëÿ áåëàðóñêàãà
ïîñò÷àðíîáûëüñêàãà ãðàìàäñòâà ïðàáëåìû âûìóøàíàãà ïåðàñÿëåííÿ,
öÿæêàñö³ ç àäàïòàöûÿé íà íîâûì ìåñöû, òóã³ ïà ïàê³íóòûõ ðîäíûõ
ìÿñö³íàõ. Ïóáë³öûñò ïà-ñâîéìó òëóìà÷ûöü ãýòûÿ öÿæêàñö³, çâÿðòàþ÷ûñÿ äà
êàòýãîðû³ äîìà ÿê àðõåòûïó, àäâå÷íàå êàøòî¢íàñö³, ÿêàÿ àñàáë³âà ¢ ïàøàíå
¢ ëþäçåé ñòàëàãà âåêó.
Ëþäç³ ïàâ³ííû âÿðòàööà äàäîìó. Çàïîìí³ëàñÿ ç äçÿö³íñòâà, ÿê âÿñíîé âÿðòàë³ñÿ
áóñëû íà áóñëÿíêó, ñïàëåíóþ ìàëàíêàé, ÿê âÿðòàëàñÿ äà æûööÿ çàõàâàíàå
¢ ëÿñíûì ãóø÷àðû àçÿðöî, íà ÿê³ì ïàãàñïàäàðûë³ áðàêàíüåðû ç ñåòêàé
³, çäàåööà, ñà ¢çðû¢÷àòêàé... [...] À ëþäç³, ÿê ³ ïòóøê³, àáàâÿçêîâà ïàâ³ííû
âÿðíóööà äà ñâà³õ ãí¸çäà¢ (Ãëóøàêî¢ 1988, 133134).

Ïðàáëåìà âûìóøàíàãà ïåðàñÿëåííÿ ñòàíîâ³ööà íàäçâû÷àé áàëþ÷àþ
àñàáë³âà äëÿ ëþäçåé ñòàëàãà âåêó, áî çâÿçàíà íå òîëüê³ ç íåàáõîäíàñöþ
ïàê³íóöü ìÿñö³íû, äçå ïðàéøëî ¢ñ¸ æûöö¸, àëå ³ ç ëàã³÷íàþ äëÿ ³õ
ïàòðýáàþ çíàéñö³ ñâîé àïîøí³ ïðûòóëàê ïîáà÷ ç ìàã³ëàì³ ñâàÿêî¢ ³ ïðîäêà¢.
Ìî, ìåíàâ³òà òàìó ñòàðûÿ ñõ³ëüíûÿ íå çâÿðòàöü óâàã³ íà íåáÿñïåêó, øòî
íÿñå æûöö¸ íà çàáðóäæàíàé ðàäûÿöûÿé çÿìë³, ³ ¢ ÿêàñö³ àðãóìåíòó
ïðûâîäçÿöü ñóãó÷÷à ñëî¢ ðàäûÿöûÿ ³ ìåë³ÿðàöûÿ. Ãýòàå ñóãó÷÷à
íàáûâàå ³ ñ³ìâàë³÷íàå çíà÷ýííå: ñàïðà¢äû, Ïàëåññå íà ïðàöÿãó
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äçåñÿö³ãîääçÿ¢ çÿ¢ëÿåööà çîíàþ ýêàëàã³÷íàå êàòàñòðîôû, ³ ëþäç³ ïàñïåë³
ïðûçâû÷à³ööà äà òàãî, øòî ³õ çÿìëÿ ïàêóòóå, ³ ãàòîâûÿ ïàäçÿë³öü ç ¸þ ãýòûÿ
ïàêóòû:
Àò, ïðûâûêë³ äà¢íî...
Óñ¸ àäíî:
Ðàäûÿöûÿ,
Ìåë³ÿðàöûÿ... (Ãëóøàêî¢ 1988, 133).

Çóñ³ì íåâûïàäêîâà ãàâîðêà ïåðàõîäç³öü ç ðàäûÿöû³ íà ìåë³ÿðàöû³þ 
àêóðàò ìàëàäûÿ ìåë³ÿðàòàðû, øòî ïðûåõàë³ ¢ Äàâûä-Ãàðàäîê, çàìîâ³ë³
ìÿñöîâûì öåñëÿì òðàäûöûéíûÿ äðà¢ëÿíûÿ äàìû, êàá òðûâàëà àñåñö³ íà
áåðàãàõ Ãàðûí³, çÿ¢ëÿþööà, íà äóìêó ïóáë³öûñòà, ñ³ìâàëàì òàãî, øòî
Ïàãàðûííå íå çàã³íå  àäðîäç³ööà, âåðíåööà äà æûööÿ.
Áà÷û¢ ÿ òûÿ äàìû. Çàéçäðîñíà ñòàëà. Ó ³õ ñàïðà¢äû ôàíòàç³³, òàêîå ¢ðàæàííå,
áîëåé, ÷ûì ìàòýðûÿëó. Ç òðàäûöûéíûì ñîíåéêàì íà ôðàíòîíå  ïàä çíàêàì
ñîíöà ¢ñå äàìû ¢ Äàâûä-Ãàðàäêó. Äîáðû òî çíàê, êàë³ ëþäç³ çíî¢ àäáóäàâàë³
ñâàå ãí¸çäû ëÿ ðàê³, ë¸ñ ÿêîé ó ³õ ðóêàõ (Ãëóøàêî¢ 1988, 134).

Ñ³ìïòàìàòû÷íàþ çÿ¢ëÿåööà ³ íåéêàÿ äç³¢íàÿ âåðà ¢ òîå, øòî íàâàò ïàñëÿ
íàéâÿë³êøàé òýõíàãåííàé êàòàñòðîôû ¢ ã³ñòîðû³ ÷àëàâåöòâà çÿìëÿ çäîëåå
àêðûÿöü:
Òàê, äà àïîøíÿãà ÷àñó çÿìëÿ ñàìà ëÿ÷ûëà íà ñâà³ì öåëå øìàòë³ê³ÿ ðàíû,
íàíåñåíûÿ ¸é áÿçäóìíàé ³ æîðñòêàé ðóêîé ÷àëàâåêà. ² õî÷àööà âåðûöü, øòî
³ ç àòàìíàé ïà÷âàðàé, ÿêàÿ âûéøëà íà ìîìàíò ç-ïàä ÷àëàâå÷àãà êàíòðîëþ, ÿíà
çíîéäçå ¢ ñàáå ñ³ëû ñà¢ëàäàöü (Ãëóøàêî¢ 1988, 134).

Òàêàÿ âåðà ¢ñïðûìàåööà ÿê íåøòà âåëüì³ íàòóðàëüíàå, áåðó÷û ïàä óâàãó
êàíñåðâàòû¢íàñöü áåëàðóñêàãà ìåíòàë³òýòó, àñàáë³âà ¢ ïðàâ³íöû³, àëå
òàêñàìà çÿ¢ëÿåööà ÷àñòêàþ ïàë³òûê³ çàñïàêîéâàííÿ ãðàìàäñòâà, øòî
ç ïåðøûõ äç¸í ïðàâîäç³ëà ê³ðà¢í³öòâà êðà³íû, ³ìêíó÷ûñÿ çàìà¢÷àöü òîå,
øòî çäàðûëàñÿ íà ×àðíîáûëüñêàé ñòàíöû³. Àä äíÿ òðàãåäû³ äà ìîìàíòó
ïóáë³êàöû³ ìàòýðûÿëó ì³íóëà íå òàê øìàò ÷àñó  ç äâà ãàäû, òàìó öàëêàì
çðàçóìåëàÿ ³ àñöÿðîæíàñöü ïóáë³öûñòà ¢ âûêàçâàííÿõ, ³ ÿê áû ³ìêíåííå
÷àðãîâû ðàç íå íàãíÿòàöü àáñòàíî¢êó, ³ ïàñàæ ïðà àòàìíóþ ïà÷âàðó, ÿêàÿ
âûéøëà íà ìîìàíò ç-ïàä êàíòðîëþ ¢ ñ³òóàöû³, êàë³ ê³ðà¢í³öòâà êðà³íû
ïðàöÿãâàëà ¢êëàäàöü âåë³çàðíûÿ ñðîäê³ ¢ çàáðóäæàíûÿ òýðûòîðû³,
ñïàäçåþ÷ûñÿ ïàçáåãíóöü ïåðàñÿëåííÿ âåë³çàðíàé êîëüêàñö³ æûõàðî¢.
Ñâîåàñàáë³âûì íàïàì³íàì ïðà æóðíàë³ñöê³ÿ òðàäûöû³ ñàâåöêàå ýïîõ³
ñòàíîâÿööà íåäàðý÷íûÿ ¢ êàíòýêñöå òýìàòûê³ òâîðà ïàôàñíûÿ ïàñàæû:
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Äóìàåø, ÿê æà öåñíà çâÿçàíû ìû ¢ñå, àääàëåíûÿ íà ñîòí³ ³ òûñÿ÷û
ê³ëàìåòðà¢: áûööàì ó àäíûì ñòðà³ êðî÷ûì, àä÷óâàþ÷û ¢ öÿæêóþ õâ³ë³íó
ëîêàöü ñÿáðà; áûööàì óñå ìû  àäíîé ãðóïû êðûâ³ [...] (Ãëóøàêî¢ 1988, 133)
Àðòûêóë ö³êàâû òàêñàìà ³ òûì, øòî ýêàëàã³÷íàÿ ïðàáëåìàòûêà íå
äàòû÷ûööà òîëüê³ íàñòóïñòâà¢ àâàðû³ íà ×àðíîáûëüñêàé àòàìíàé ñòàíöû³
 íààäâàðîò, àñíî¢íàÿ ¢âàãà çâåðíóòàÿ íà ïðàáëåìû çíÿâå÷àíàãà
Ïàãàðûííÿ, áÿçäóìíàé ìåë³ÿðàöû³ òýðûòîðûé, äçå ïðàöÿãâàåööà æûöö¸.
Ôàêòû÷íà ïàâûøàíû ðàäûåàêòû¢íû ôîí çÿ¢ëÿåööà  ñ³ìâàë³÷íà!  òîëüê³
ôîíàì ýêàëàã³÷íàå êàòàñòðîôû Ïàëåññÿ, øòî ïðàöÿãâàå ïàãëûáëÿööà
íÿãëåäçÿ÷û íà àí³ÿê³ÿ ïåðàñöÿðîã³.
Òàêîå íå ¢ÿ¢ëÿëàñÿ íàâàò ó ñòðàøíûì ñíå  ïåðàíåñö³ ðý÷ûø÷à Ãàðûí³
¢ ³íøàå ìåñöà, çà ñöåíû Äàâûä-Ãàðàäêà, ñïðàì³öü ³ ¢êàðàö³öü ÿãî íà äîáðû
äçåñÿòàê ê³ëàìåòðà¢... À ¢ ñàìûì Äàâûä-Ãàðàäêó çàñòàíåööà ñòàðîå
çàáàëî÷àíàå ðý÷ûø÷à ³, áûööàì çëàÿ ³ðîí³ÿ ë¸ñó,  í³êîìó íå ïàòðýáíû ³ òàìó
íåäàðý÷íû ìàãóòíû ìîñò íàä ³ì [...] (Ãëóøàêî¢ 1988, 135).

Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢ ñòàâ³öü ó öýíòð ñâà¸é óâàã³ ÷àëàâåêà  âà ¢ñ³õ ïðàÿâàõ
ÿãîíàãà õàðàêòàðó ³ ñâåòà¢ñïðûìàííÿ, äàñëåäóå àñîáó ¢ ÿå ¢÷ûíêàõ
³ àäíîñ³íàõ ç ³íøûì³ ëþäçüì³. Ìåíàâ³òà òàìó òàê øìàò ó ÿãîíûì òâîð÷ûì
áàãàæû òâîðà¢, ïðûñâå÷àíûõ âîñòðûì íàäç¸ííûì ïðàáëåìàì ³ñíàâàííÿ âà
¢ìîâàõ ñó÷àñíàãà æîðñòêàãà ðûòìó æûööÿ. Áóäó÷û ñâåäêàì çìåíà¢ ó æûöö³
ãðàìàäñòâà, ïåðààñýíñàâàííÿ ÷àëàâåêàì ñâà¸é ðîë³ ¢ ãðàìàäñòâå, óñâåäàìëÿþ÷û ìàã÷ûìàñö³ ¢ïëûâó íà ê³ðóíàê ³ õàðàêòàð ðýôàðìàâàííÿ
ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàãà, ïàë³òû÷íàãà, êóëüòóðíàãà àñïåêòà¢ ïîñòñàâåöêàãà
ñîöû¢ìó, Ãëóøàêî¢ ó ñâà³õ òâîðàõ àäìûñëîâà ðàññòà¢ëÿå àêöýíòû, êàá
âûâåñö³ íà ïåðøû ïëàí ïûòàíí³ àãóëüíàãà äóõî¢íàãà çäàðî¢ÿ íàöû³,
óçðî¢íþ ãðàìàäñêàé ³ àñàá³ñòàé êóëüòóðû, âûáàðó ìîëàääçþ ìàðàëüíûõ
êàøòî¢íàñöÿ¢, ïàãðîçû ñòðàòû ñóâÿç³ ïàì³æ ïàêàëåííÿì³.
Ö³êàâûì ç ïóíêòó ãëåäæàííÿ íîâàãà ïðà÷ûòàííÿ äà¢íî âÿäîìûõ
ó áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû òýì óÿ¢ëÿåööà öûêë íåâÿë³÷ê³õ çàìàë¸âàê Áë³ê³.
Òàê, ó Ñòðýìöû Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢ çâÿðòàåööà äà, çäàâàëàñÿ á, òýìû,
øòî ¢æî íàãíàëà àñêîìó çà ãàäû ïàíàâàííÿ ïðûíöûïà¢ ñàöûÿë³ñòû÷íàãà
ðýàë³çìó ¢ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû ¢âîãóëå, ³ àñàáë³âà ¢ ïóáë³öûñòûöû
 òýìû êàëãàñíàãà æûööÿ. Àëå ïóáë³öûñò íå çá³ðàåööà ñòâàðàöü ÷àðãîâàãà
ýï³÷íàãà ïàëàòíà ³ ñïÿâàöü àñàííû êàëåêòû¢íàé ïðàöû  Ñòðýìê³
çÿ¢ëÿþööà ¢ñïàì³íàì³ ïðà àäíóþ âåëüì³ ïðûêðóþ  ³ çóñ³ì íå íåéêóþ
âûêëþ÷íóþ  ñ³òóàöûþ ç óëàñíàãà æûööÿ, ÿêàÿ äàçâàëÿå çóñ³ì ïà-³íøàìó
ç³ðíóöü íà ïðàáëåìó ïîáûòó áåëàðóñêàé â¸ñê³ ¢ ñàâåöê³ ÷àñ. Ó âóñíû
çâû÷àéíàãà ãàðàä÷óêà Ïÿòðà Õà¢ðîí³÷à, çåìëÿêà à¢òàðà, óêëàäàþööà àöýíê³
êîë³øíÿé ýêàíàì³÷íàé ïàë³òûê³ ¢ëàäà¢  ïàçáà¢ëåíûÿ ÿêîé-êîëüâå÷û
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³äýàëàã³÷íàé ïàäêëàäê³, àëå ëàã³÷íûÿ ³ àáãðóíòàâàíûÿ ç ïóíêòó ãëåäæàííÿ
÷àëàâåêà ïðàöû.
Çìóøàíû áûë³ í³ø÷ûöü íå òîëüê³ æûâ¸ëó, àëå ³ ñàäû, òàìó øòî çà êîæíàå
äðý¢öà  ðîäç³öü ÿíî ö³ íå  ïëàö³ [...] ß âîñü ³íøû ðàç äóìàþ: ìàæë³âà,
çíàðîê òàêàÿ ïàë³òûêà ïðàâîäç³ëàñÿ, êàá íàðîä íå òðûìà¢ñÿ ñâàéãî êàâàëêà
çÿìë³, íå æû¢ çàìîæíà, à ìàòëÿ¢ñÿ íà ïî¢íà÷, íà öàë³íó, ó ³íøûÿ äç³ðê³?
Åçó³öêàÿ ïàë³òûêà (Ãëóøàêî¢ 1994, 83).

Åçó³öêàñöü àïàâÿäàëüí³ê áà÷ûöü ó ôàêòû÷ííûì çáýø÷âàíí³ ¢ñÿãî, øòî
äëÿ çâû÷àéíàãà ñåëÿí³íà ç ÿãîíûì êàíñåðâàòû¢íûì ñâåòàáà÷àííåì
³ çàìàöàâàíûì³ äî¢ãàþ òðàäûöûÿé ïðûâÿçàíàñöþ äà çÿìë³ ³ ïàøàíàþ äà
ïðàöû çÿ¢ëÿåööà ñâÿòûì. ² Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢ äàñûëàå ÷ûòà÷ó àäïàâåäíûÿ ñ³ãíàëû, øòî ñâåä÷àöü ïðà êðûòû÷íàå ìûñëåííå ³ ñòà¢ëåííå äà
ðý÷à³ñíàñö³ ïðîñòûõ ëþäçåé.
Çìåíû ¢ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé ñ³òóàöû³ ³, àäïàâåäíà, çìåíû ¢ ïàäûõîäçå äà áóäàâàííÿ êàíòàêòó à¢òàð-÷ûòà÷ çíàéøë³ ñâà¸ àäëþñòðàâàííå
òàêñàìà ¢ çâàðîöå ïóáë³öûñòà äà ïàðàäûãìû ñâîé-÷óæû íà ¢çðî¢í³
òóòýéøû-ïðûøëû. Ãýòû, íà ïåðøû ïîãëÿä, íå³ñòîòíû ìîìàíò íàáûâàå
¢ àïîâåäçå ãåðîÿ Óëàäç³ì³ðà Ãëóøàêîâà ñâàþ âàãó, áî äàïàìàãàå âûðàçíà
ïàäêðýñë³öü ðîçí³öó ¢ ìåíòàë³òýöå, ó ñâåòàáà÷àíí³ ³ ñòà¢ëåíí³ äà ëþäçåé
³ íàâàêîëüíàé ðý÷à³ñíàñö³ òûõ, êàãî âûãàäàâàëà ðîäíàÿ áåëàðóñêàÿ çÿìëÿ,
³ òûõ, õòî  ïà ñâà¸é âîë³ ö³ ¢ âûí³êó çáåãó àêàë³÷íàñöÿ¢  òðàï³¢ ñþäû,
óâàõîäçÿ÷û, óìî¢íà êàæó÷û, ñà ñâà³ì ñòàòóòàì ó ÷óæû ìàíàñòûð.
 Çàâàðî÷âàé íà êàëãàñíû äâîð!  íàâàò íå ïàö³êàâ³¢øûñÿ, àäêóëü ³ øòî,
çàãàäà¢ ñòàðøûíÿ, ïà-êàìàíäç³ðñêó ¢çìàõíó¢ àäç³íàé ðóêîé, äðóã³ ðóêà¢
 ïàðîæí³  çàõ³íóòû çà øûðîê³ ñêóðàíû ðýìåíü êàìñàñòàâà¢ñêàé âûöâ³ëàé
ã³ìíàñö¸ðê³. Ìÿíóøêà ø÷ý âî, ïàìÿòàþ, ó ÿãî áûëà  Êàíòóæàíû...
Íå òóòýéøû  ïðûñëàíû àäíåêóëü ç óñõîäó àäðàçó ïàñëÿ âàéíû (Ãëóøàêî¢
1994, 83).

Í³áûòà ì³ìàõîäçü Ãëóøàêî¢ çàêðàíàå àêòóàëüíàå äëÿ áåëàðóñê³õ ðýàë³ÿ¢
ïûòàííå ôóíêöûÿíàâàííÿ àïàç³öû³ íà÷àëüí³ê-ïàäíà÷àëåíû, ÿêàÿ
¢ ïàñëÿâàåííàé ðý÷à³ñíàñö³ ìåëà àäöåííå íàöûÿíàëüíàé äûñêðûì³íàöû³
¢ âûí³êó, ïà-ïåðøàå, ìàñàâûõ ðýïðýñ³é ñóïðàöü íàöûÿíàëüíûõ ê³ðî¢íûõ
êàäðà¢ ó 1930-ÿ ãàäû, ïà-äðóãîå, àáóìî¢ëåíàå õâàëÿþ ïåðàñÿëåíöà¢,
ãàëî¢íûì ÷ûíàì, ç óñõîäó ïàñëÿ 1945 ãîäà, êàë³ ñâÿäîìà ïðàâîäç³ëàñÿ
ïàë³òûêà ïðûçíà÷ýííÿ íà ê³iðî¢íûÿ ïàñàäû ìåíàâ³òà íåìÿñöîâûõ êàäðà¢.
Âûêë³êàíà ãýòà áûëî, ó òûì ë³êó, ³ íåäàâåðàì äà ìÿñöîâàãà íàñåëüí³öòâà, íà
äîëþ ÿêîãà âûïàëà âûæûâàöü ó íàäçâû÷àé ñêëàäàíûõ óìîâàõ íÿìåöêàé
àêóïàöû³, à ¢æî ñàì ôàêò, øòî ëþäç³ æûë³ ³  ñàìàå ãàëî¢íàå  âûæûë³ íà
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àêóïàâàíûõ òýðûòîðûÿõ, ë³÷û¢ñÿ ïàäñòàâàþ äëÿ ïàäàçðýííÿ¢ ó êàëàáàðàöûÿí³çìå. Òàìó íÿìà í³÷îãà äç³¢íàãà ¢ òûì, ÿê³ì ÷ûíàì ïðûñëàíûÿ
ç óñõîäó êàäðû ñòàâÿööà äà ïàäàçðîíà íÿçâîäíûõ áåëàðóñà¢. Ïîáûòàâû,
çäàâàëàñÿ á, êàíôë³êò, øòî âûí³êíó¢ ç íåñàíêöûÿíàâàíàãà çá³ðàííÿ
êàëãàñí³êàì ñåíà äëÿ ïðûâàòíûõ ïàòðýáà¢, íàáûâàå ãëûá³ííàñöü, áî ¢ ³ì
òàêñàìà âûÿ¢ëÿåööà ³ çíà÷íà áîëüø ³ñòîòíàÿ ïðàáëåìà  àíòàãàí³çì ïàì³æ
â¸ñêàþ ³ ãîðàäàì, øòî ¢ ñàâåöê³ ÷àñ  àñàáë³âà ¢ ïåðøûÿ äçåñÿö³ãîääç³
ñàâåöêàé óëàäû  íàáû¢ âûðàçíóþ ïàë³òû÷íóþ àôàðáî¢êó. Òàìó íå äç³¢íà,
øòî ïðûìåòí³ê ãàðàäñê³ ñòàíîâ³ööà ìàðêåðàì, ïðû äàïàìîçå ÿêîãà
âûêàçâàåööà íåïðûõ³ëüíàñöü, áðàê ïàâàã³ äà àñîáû, ó äà÷ûíåíí³ äà ÿêîé
ãýòû ìàðêåð óæûâàåööà:
 ßê Âàì íå ñîðàìíà... òàê ëàÿöü æàí÷ûíó! Âû  ôðàíòàâ³ê, àëå òàì, íà
ôðîíöå, óïý¢íåíû, âàñ áû íå ¢õâàë³ë³ çà ãýòà...
 À òû, ñìàðêà÷ ãàðàäñê³, íå âÿêàé  çðàçóìå¢? À òî ÿ öÿáå ³ àäíîé ðóêîé  ¸í
ïàãðîçë³âà ïàòðîñ ¸þ ¢ ïàâåòðû  óâàáþ ¢ çÿìëþ ïà ñàìóþ ñðàêó!..
(Ãëóøàêî¢ 1994, 84)

Ïàâîäç³íû ñòàðøûí³ êàëãàñà, ÿãî ñòà¢ëåííå äà âÿñêî¢öà¢ íà ôîíå ÿãîíàãà
íåòóòýéøàãà ïàõîäæàííÿ, à íà äàäàòàê, ñóìíû âûí³ê  çàáðàííå ñåíà ³ ÿãî
ïàçíåéøàå çìàðíàâàííå  ïà ñâà¸é ñòûë³ñòûöû ³ ãó÷àíí³ íàãàäâàþöü
çàìàë¸¢ê³ õàöÿ á ç ÷àñî¢ ïàíø÷ûíû ö³ æûööÿ ïàä ïðûãí¸òàì ó Çàõîäíÿé
Áåëàðóñ³ ³ àäñûëàþöü ÷ûòà÷à äà ìàñòàöê³õ òâîðà¢ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû
ïåðøûõ äçåñÿö³ãîääçÿ¢ ÕÕ ñòàãîääçÿ, ó ÿê³õ àï³ñâàëàñÿ ñÿëÿíñêàÿ íÿäîëÿ
³ íÿëþäñêàå ñòà¢ëåííå äà ëþäçåé ïðàöû ç áîêó ðîçíàãà êøòàëòó ïàíî¢
³ ïàäïàíêà¢  ó ãýòûõ òâîðàõ çâû÷àéíà ïåðàïëÿòàë³ñÿ ïðàáëåìû
ñàöûÿëüíàé íÿðî¢íàñö³ ³ íàöûÿíàëüíàãà ¢ö³ñêó. Âÿäîìà, àï³ñàíû
Ãëóøàêîâûì êàíôë³êò íå âûõîäç³öü íà òàê³ ¢çðîâåíü  íààäâàðîò, ¸í
ïðàäñòà¢ëåíû ÿê òûïîâà ïîáûòàâû, ³ òàìó àòðûìë³âàå äîñûöü òûïîâóþ äëÿ
ñàâåöêàå ðý÷à³ñíàñö³ ðàçâÿçêó  ïàäíà÷àëåíû âûìóøàíû ñêàðûööà,
âûêàíàöü çàãàä, íàâàò êàë³ ³ ¢íóòðàíà ñóïðàö³¢ëÿåööà, ë³÷ûöü ÿãî
íÿïðàâ³ëüíûì, íåñïðàâÿäë³âûì. Äîñûöü  òàìó, øòî ¢ êàíôë³êò óìåøâàåööà ãåðîé-àïàâÿäàëüí³ê  ïðàäñòà¢í³ê íîâàãà ïàêàëåííÿ, ÿê³ íå òîëüê³
íå áà÷ûöü ó ñâà³õ äçåÿííÿõ ñêëàäó çëà÷ûíñòâà, àëå ÿø÷ý ³ çàñòóïàåööà çà
ïàêðû¢äæàíóþ æàí÷ûíó. Òàêîå çàñòóïí³öòâà ðîá³öü çíà÷íà áîëüøàå
¢ðàæàííå íà ïàêðû¢äæàíóþ íà÷àëüí³êàì-õàìàì æàí÷ûíó, ÷ûì ëàÿíêà  äà
õàìñòâà ³ áðàêó ïàâàã³ ïðûçâû÷à³ööà âåëüì³ ë¸ãêà, à äà òàãî æ, íàäòà
òðûâàëà ñÿäç³öü ó ñâÿäîìàñö³ ïàêàëåííÿ, øòî ïåðàæûëî ïåðûÿä
ñòàíà¢ëåííÿ ñàâåöêàå ¢ëàäû, ðàçóìåííå çàëåæíàñö³ àä óëàäû ³ ÿå ¢ñåìàãóòíàñöü, ³ ãýòàå ðàçóìåííå ìàöíåéøàå çà ïà÷óöö¸ ÷àëàâå÷àå ãîäíàñö³.
Òîëüê³ æ íîâàå ïàêàëåííå íå æàäàå ïàêîðë³âà ñõ³ëÿööà, àïóñêàöü âî÷û äîëó,
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íå äàçâàëÿå ñòàâ³ööà äà ñÿáå, ÿê äà íÿâîëüí³êà: Àëå í³õòî íå äàçâàëÿ¢ ÿìó
çäçåêâàööà íàä ëþäçüì³. Íå, ç õàìàì  ïà-õàìñêó..! (Ãëóøàêî¢ 1994, 84).
Áåëàðóñêàÿ â¸ñêà ïà¢ñòàå ³ ¢ ÿø÷ý àäíîé çàìàë¸¢öû ç Áë³êà¢
 Âîëüêà. Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢, ÿê áûööàì ïàä óïëûâàì òðàäûöûé
ñåíòûìåíòàë³çìó, ñòâàðàå ñÿëÿíêó  âîáðàç ïàëåñêàå â¸ñà÷ê³ Áîæû äàð, ÿêàÿ
æûâå íÿãëåäçÿ÷û íà àí³ÿê³ÿ çìðî÷íûÿ ïðàãíîçû àá íåïåðñïåêòû¢íàñö³ [...]
³ ïàêóëü íå äóìàå íåêóäû òàì çí³êàöü (Ãëóøàêî¢ 1994, 88). Àëå ãýòà íå
ñåíòûìåíòàëüíû ¢ñïàì³í ö³ ³äûë³ÿ ¢ ñòûë³ Øëÿõö³÷à Çàâàëüí³
Áàðø÷ý¢ñêàãà  à¢òàð íå ïðîñòà çàñòûâàå ¢ íåìûì çàì³ëàâàíí³, ïàç³ðàþ÷û,
ÿê ïàñëÿ ïðàãîíó áûäëà ïûë, áûööàì æûâû, ñòà³öü ïàñÿðîä âóë³öû
¢ íåðóõîìûì ïàâåòðû ë³ïåíÿ, ëåäçü ïàãîéäâàåööà ³ íå ñïÿøàå àñÿäàöü
íåêóäû ïàä ïëîò, ó ñòàðóþ êðàï³âó (Ãëóøàêî¢ 1994, 88), à íà âóë³öó
âûõîäç³öü äçÿ¢÷î  áðîâû ³ ñòàæîê ³ëüíÿíûõ âàëàñî¢ íà ãàëàâå çàöàëàâàíû
ñîíöàì äà ñàëàìÿíàãà êîëåðó (Ãëóøàêî¢ 1994, 88). Äëÿ Ãëóøàêîâà çâàðîò
äà âÿñêîâàå òýìû  ïåðø çà ¢ñ¸ ìàã÷ûìàñöü ðàñêàçàöü ÷ûòà÷ó
 ñ¸ííÿøíÿìó, ãàðàäñêîìó, ïàçáà¢ëåíàìó âîëÿþ ë¸ñó ïàìÿö³ ïðà ñâàå
êàðàí³, àäâå÷íûÿ òðàäûöû³  ïðàç øòî ìóñ³ëà ïðàéñö³ áåëàðóñêàÿ â¸ñêà
¢ ñàâåöê³ ÷àñ, ÿê, âîíêàâà çìÿí³¢øûñÿ äà ëåïøàãà, íåïàïðà¢íà øìàò
ñòðàö³ëà ¢ ïëàíå äóõî¢íàñö³ ³ ñÿëÿíñêàé ìàðàë³ (Ãëóøàêî¢ 1994, 87).
Ìàëàäîå ïàêàëåííå ïàâ³ííà âåäàöü  Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢ íå ìàå àí³ öåíþ
ñóìíåííÿ  ïðà òîé çäçåê, øòî áû¢ ó÷ûíåíû ç áåëàðóñêàé çÿìë³, ïðà
ô³ç³÷íóþ ë³êâ³äàöûþ íàéëåïøàå ÷àñòê³ ñÿëÿíñòâà, ïðà ïà¢ñòàëóþ ¢ âûí³êó
íåàáäóìàíàé ³ àìá³òíàé ïàë³òûê³ âûñîêàãà íà÷àëüñòâà íàäçâû÷àé öÿæêóþ
ýêàëàã³÷íóþ ñ³òóàöûþ  ïà ñóòíàñö³, ýêàëàã³÷íóþ êàòàñòðîôó íà Ïàëåññ³.
Êàòàñòðàô³÷íûÿ íàñòóïñòâû íàç³ðàþööà íå òîëüê³ ¢ ôóíêöûÿíàâàíí³
ýêàñ³ñòýìû ïàëåñêàãà ðýã³¸íó  ñàâåöê³ÿ ¢ëàäû ìýòàíàê³ðàâàíà çìàãàë³ñÿ
ç äóõî¢íàñöþ ëþäçåé: Ñòàðàæûòíû áåëàðóñê³ ãàðàäîê ²ãóìåíü áû¢
ðàïòî¢íà «ïåðàõðûø÷àíû» ñàâåöê³ì³ ³äýîëàãàì³ ¢ ×ýðâåíü, à ñàìàÿ
àääàëåíàÿ àä ðàéöýíòðà â¸ñà÷êà Áîæû äàð  àäïàâåäíà ¢ ×ûðâîíû äàð
(Ãëóøàêî¢ 1994, 87). Ãëóøàêî¢, àäíàê, íå ìàå íàìåðó ëÿìàíòàâàöü  àïîâåä
ïðà íåñïðûÿëüíû ë¸ñ ³ âûïðàáàâàíí³, ïðàç ÿê³ÿ ïðàéøî¢ áåëàðóñê³ íàðîä,
ñòâàðàå ôîí, íà ÿê³ì àñàáë³âà ÿñêðàâà ãó÷ûöü òýìà â³òàëüíàñö³ â¸ñê³,
íÿçâîäíàñö³ áåëàðóñà¢, ïðàã³ æûööÿ ³ ¢ìåííÿ æûöü íÿãëåäçÿ÷û í³ íà øòî.
² ñ³ìâàëàì íå¢ì³ðó÷àãà æûööÿ, ñóâÿç³ ïàì³æ ïàêàëåííÿì³, íàäçå³ íà
áóäó÷ûíþ ñòàíîâ³ööà ÷àòûðîõãàäîâàÿ Âîëå÷êà ç ñàëàìÿíûì³ âàëàñàì³, øòî
äàâåðë³âà òóë³ööà äà ñòàðûõ êàáåö³í ó êâÿö³ñòûõ àíäàðàêàõ ³ êàïòàíàõ íà
ïðûçáå. Àä÷óâàííå äàëó÷àíàñö³ äà âûòîêà¢, äà íå÷àãà òàêîãà ðîäíàãà
³ áÿñïå÷íàãà, ñóòûêíåííå ç ìàò÷ûíàé ìîâàþ äëÿ ìàëåíüêàãà äç³öÿö³, øòî
¢æî æûâå ¢ ãîðàäçå,  ðý÷ íàäçâû÷àé âàæíàÿ ç ïóíêòó ãëåäæàííÿ
çàêëàäàííÿ ïàäñòàâà¢ àñîáû. Òàê, ìàëîå äçÿ¢÷î íå ðàçóìåå, ïðà øòî
ãàìîíÿöü æàí÷ûíû ¢ àíäàðàêàõ ³ êàïòàíàõ, àëå ãýòà ñâîåàñàáë³âàÿ
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çàêàäàâàíàÿ ïåðàäà÷à ã³ñòàðû÷íàå ïàìÿö³: ñëîâû äëÿ ÿå  ÿê ãóê³ ÷àðî¢íàé
ìóçûê³, ÿê³ÿ ìîæíà ñëóõàöü áÿñêîíöà (Ãëóøàêî¢ 1994, 88). Ìîæà, ìåíàâ³òà
òàìó ¢ ñíå äçÿ¢÷ûíêà ëóíàå íå íàä ×ûðâîíûì, à ìåíàâ³òà íàä Áîæûì
äàðàì, ³ ¢êëàäàå íàä ³ì çîðê³ òàê, ÿê òîëüê³ ÿíà âåäàå.
Óëàäç³ì³ð Ãëóøàêî¢, çàéìàþ÷û àêòû¢íóþ æûöö¸âóþ ïàç³öûþ,
³ìêíåööà çíàéñö³ ÿê ìàãà áîëüø òðàïíûÿ ñïîñàáû ÿå àäëþñòðàâàííÿ ¢ ñâà³õ
òâîðàõ  ³ ïðàçà³÷íûõ, ³ ïóáë³öûñòû÷íûõ. Çðýøòû, íàâàò ó àïîâåñöÿõ
³ ðàìàíàõ âûðàçíà áà÷íû ïóáë³öûñòû÷íû ïà÷àòàê  àäïàâåäíûì ÷ûíàì
ñêàíñòðóÿâàíû àïîâåä, âûêàðûñòî¢âàþööà àäìûñëîâûÿ ìî¢íûÿ ³ ñòðóêòóðà¢òâàðàëüíûÿ ñðîäê³  ôàêòû÷íà ³ ¢ ïðîçå, ³ ¢ íàðûñàõ ³ àðòûêóëàõ,
àñàáë³âà ïà÷ûíàþ÷û ç ñÿðýäç³íû 1980-õ ãàäî¢ çà¢âàæàëüíûÿ ïîøóê³
à¢òàðàì íîâûõ ñðîäêà¢ ³ ñïîñàáà¢ êàìïàíàâàííÿ ¢ àäíî öýëàå ñòðóêòóðíûõ
êàìïàíåíòà¢ ðîçíûõ æàíðà¢ ç ìýòàþ ¢ñåáàêîâàãà äàñëåäàâàííÿ äóõî¢íûõ
³ ñàöûÿëüíûõ ïðàáëåì ãðàìàäñòâà ¢ ïàðàäûãìàõ ÷àëàâåê  ñÿìÿ,
÷àëàâåê  ïðûðîäà ³ ïðûðîäàêàðûñòàííå, ÷àëàâåê  ãðàìàäñòâà, ãîðàä
 â¸ñêà ïðàç ïðûçìó àãóëüíà÷àëàâå÷ûõ êàøòî¢íàñöÿ¢.
Àäëþñòðî¢âàþ÷û ðý÷à³ñíàñöü ³ âûêàçâàþ÷û ¢ëàñíóþ ïàç³öûþ, à¢òàð
³ìêíåööà äàöü ÷ûòà÷ó íå òîëüê³ ìàã÷ûìàñöü çðàçóìåöü ñóòíàñöü ïý¢íûõ
ïàäçåé, ñàöûÿëüíûõ ³ ïàë³òû÷íûõ çÿ¢1, àëå ³ ïàäêàçàöü, ÿê³ì ÷ûíàì ìîæíà
äçåéí³÷àöü ó æûöö¸âûõ àêàë³÷íàñöÿõ, øòî âûí³êàþöü ç ïý¢íûõ ñàöûÿëüíûõ ïðàêòûê, àëüáî  ó ìåæàõ âûðàæýííÿ ¢ëàñíàãà ïóíêòó ãëåäæàííÿ
 íàâàò ïðàïàíàâàöü ãàòîâû àëãàðûòì ïàâîäç³íà¢. Ó òîé æà ÷àñ, ñê³ðàâàíàñöü
íà àñýíñàâàííå ðý÷à³ñíàñö³ ìîæà ïðû ãýòûì ïðàÿ¢ëÿööà òàêñàìà ïà-ðîçíàìó
 ³ ïðàç ïàçáà¢ëåíóþ à¢òàðñêàãà êàìåíòàðûÿ êàíñòàòàöûþ, ³ ïðàç
ñóãåñòû¢íàå àï³ñàííå ³ êàíêðýòíûÿ á³õåâ³ÿðàëüíûÿ ñõåìû, ñôàðìóëÿâàíûÿ
ïåðñàíàæàì³ (ñóãåñòûÿ ¢ ïóáë³öûñòûöû çàñíàâàíàÿ, ì³æ ³íøûì, íà òûì, øòî
à¢òàð ïðû äàïàìîçå àï³ñàíûõ ó òâîðû ñ³òóàöûé, ïðàáëåì, ôàêòà¢ ñà
øòîäç¸ííàãà æûööÿ ³ìêíåööà ¢ïëûâàöü íà ÷ûòà÷à ïðàç óçäçåÿííå íà ÿãî
ñâÿäîìàñöü, íåàáàâÿçêîâà ïðûâîäçÿ÷û ðàöûÿíàëüíûÿ àðãóìåíòû  íÿðýäêà
çóñ³ì íààäâàðîò, âûêëþ÷íà ïðû äàïàìîçå ýìîöûé (Kliabanau 2010, 294)),
³ ïðàç àáåêòû¢íû àíàë³ç ñ³òóàöû³ ³ ïîøóê øëÿõî¢ âûðàøýííÿ ïðàáëåìû.
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KONCEPCJA MI£OCI TRAGICZNEJ
The concept of tragic love by Ivan Turgenev
KEYWORDS: The concept of tragic love, illness, suffering, feel sensations, friendship, spiritual development
ABSTRACT: The article presents the origin, the essence and various conditions of the concept
of tragic love depicted by Ivan Turgenev (18181883). Initially, the Russian was trying to
catch the nature of love as a result of reading works of Russian and West European Romanticism authors  George Gordon Byron, Johann Wolfgang Goethe, Alexander Bestuzhev, Vladimir Benediktov. In a later period of his life, however, Turgenev was perceiving the issue
of tragic love also through the prism of his personal feelings and life experiences. The
concept of tragic love created by the writer, pessimistic in its meaning, is a component of
Turgenevs world-view. It should be considered together with his thoughts regarding the
specific nature of human existence.

Truizmem jest stwierdzenie, ¿e mi³oæ jako przedmiot utworów literackich, zarówno tych z górnej pó³ki, a wiêc uznanych, o wysokich walorach literackich
i ideowych, jak i drugorzêdnych, wzruszaj¹cych, wywo³uj¹cych ³zy mniej wybrednych czytelników, to temat  rzeka. Na przestrzeni wieków zmienia³y siê
style, mody i kierunki literackie, ale  niezale¿nie od tego  mi³oæ zawsze
znajdowa³a odbicie w twórczoci poetów i pisarzy. Powiêcono jej tyle, czêsto
wznios³ych, s³ów, porównañ, przenoni, obdarzono tyloma epitetami, ¿e wspó³czesnym wydaje siê zgo³a niemo¿liwe dodanie na ten temat jeszcze czego nowego, niebanalnego, oryginalnego. W zwi¹zku z tym warto, byæ mo¿e, na nowo
odczytywaæ, analizowaæ i interpretowaæ znane sk¹din¹d i utrwalone w literaturze piêknej odmiany mi³oci, w tym tzw. mi³oæ romantyczn¹.
W obrêb tej ostatniej wpisuje siê równie¿ koncepcja mi³oci tragicznej autorstwa rosyjskiego pisarza i myliciela Iwana Turgieniewa (18181883). Zamiarem pisz¹cego te s³owa jest przedstawienie jej genezy, istoty i ró¿norodnych
uwarunkowañ. Koncepcja ta znalaz³a odzwierciedlenie przede wszystkim na
kartach dzie³ literackich Turgieniewa.
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Znakomitym wprowadzeniem do rozwa¿añ powiêconych tej problematyce,
u³atwiaj¹cym zrozumienie tego, co mia³o miejsce w ¿yciu Turgieniewa, jest, jak
mo¿na s¹dziæ, opinia angielskiego pisarza Grahama Greenea, wyra¿ona w powieci Podró¿e z moj¹ ciotk¹:
¯yciu cz³owieka nadaj¹ formê raczej ksi¹¿ki ni¿ inni ludzie; to przecie¿ z ksi¹¿ek,
z drugiej niejako rêki, cz³owiek dowiaduje siê o mi³oci i cierpieniu. Nawet je¿eli
szczêliwy przypadek pozwala nam siê zakochaæ, to tylko dlatego, ¿e przygotowa³a
nas do tego uczucia nasza lektura (Pasierb 1992, 14).

Pogl¹d ten wskazuje z jednej strony na koniecznoæ dowartociowania twórców,
zw³aszcza poetów i pisarzy, z drugiej za  naznacza s³owo pisane swoist¹,
niemal magiczn¹, moc¹. Dopiero bowiem wypowiedzenie s³owa o¿ywia, tworzy
now¹ jakoæ, wydobywa byt z nicoci (Puzynina 2006). To, co nie zosta³o nazwane, nie istnieje.
Podobnie jest z naszymi uczuciami, pragnieniami, czy te¿ marzeniami. Jeli
nie zostan¹ one opisane na kartach dzie³ literackich, to w istocie ich nie znamy,
nie wiemy, czym s¹, czym ró¿ni¹ siê od siebie. Nie potrafimy czêsto odró¿niæ
przyjani od mi³oci, przypisaæ okrelonym formom uczuciowoci charakterystycznych cech. Nie zawsze uzmys³awiamy sobie fakt istnienia ró¿norodnych
symboli zwi¹zanych z mi³oci¹, wyra¿aj¹cych z jednej strony wszelkie odcienie
cierpieñ mi³osnych, têsknotê, odrzucenie, smutek i rozpacz, z drugiej  zachwyt
dla osoby wybranej, radoæ serca, wzruszenie, urok flirtu, ¿artu mi³osnego,
szczêcia, gdy mi³oæ jest odwzajemniona. Sytuacja ta ulega zasadniczej zmianie z chwil¹, kiedy poznajemy  dziêki lekturze  ich wymowê i specyfikê.
Wówczas odbiór rzeczywistoci jest pe³niejszy, a ludzkie problemy, dylematy,
równie¿ te odnosz¹ce siê do sfery uczuæ, bardziej wyraziste, czytelne i ³atwiej
definiowalne.
Z rzeczywistoci¹  podkrela wspó³czesny polski myliciel i poeta Janusz Pasierb
 kontaktujemy siê nie bezporednio, jak siê nam czêsto wydaje, lecz przez symbole, w jakie zostalimy wyposa¿eni lub które sobie stworzylimy (Pasierb 1992, 15).

Pod wra¿eniem si³y oddzia³ywania symbolicznego, skondensowanego przekazu
znajdowali siê ju¿ twórcy doby romantyzmu. Twierdzili oni, ¿e ich status bliski
jest pozycji biblijnych proroków, a dzia³alnoæ na niwie artystycznej  wieszczeniu. Nie sztukmistrzem  pisa³ Józef Ignacy Kraszewski  bêdzie [poeta
 P. K.], ale aposto³em, nie artyst¹, ale wieszczem (cyt. za: Maciejewski 1991,
158). Twórcy nie powinni ju¿ bawiæ i udzielaæ po¿ytecznych, przyziemnych
rad, lecz objawiaæ wielkie, g³êbokie prawdy. Musz¹ zwróciæ uwagê na niedocenian¹ do tej pory w³adzê duszy  wyobraniê. Wyobrania, znajduj¹c siê ponad rozumem, nauk¹ i filozofi¹, umo¿liwia prorockie spojrzenie zarówno na czasoprzestrzeñ
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historyczn¹, jak i ducha jednostki ludzkiej, na niematerialne aspekty jej egzystencji. Obdarzony ni¹ artysta jest w stanie obudziæ ludzkoæ, zachêciæ do
zmiany samej siebie, pchn¹æ naród do czynu, np. niepodleg³ociowego, a m³odego cz³owieka  do wejcia w wiat mi³osnych udrêk. Przekonanie, i¿ wyobrania kreuje w istocie now¹ rzeczywistoæ, podzielali zarówno
romantycy polscy, przewiadczeni, ¿e nale¿y przede wszystkim przygotowywaæ naród polski do spe³nienia szczególnej misji  zbawienia wiata poprzez
odkupienie grzechów ca³ej ludzkoci, jak i zachodnioeuropejscy, nierzadko
zamykaj¹cy siê w krêgu w³asnych prze¿yæ i doznañ (Maciejewski 1991, 15;
Jaroszyñski 1994, 195201; Janion / ¯migrodzka 1978; Walicki 1991). Ci ostatni
wy³onili siê jako czêæ procesu orientalizacji i dewastacji kultury zachodniej [...]
dlatego, ¿e wyobrania wziê³a górê nad rozumem. A to rzecz niebezpieczna, gdy¿
 jak mówi bez ogródek Arystoteles  to jest znak psychicznego zboczenia (Jaroszyñski 1994, 201).

Romantycy zachodnioeuropejscy tracili niekiedy  co prawda  zdolnoæ racjonalnej oceny swojego statusu  statusu twórcy, lecz nie przeszkadza³o im to
w pracy na niwie artystycznej. Wydaje siê, ¿e niezale¿nie od tego, jak bêdziemy
oceniaæ ich postawê, trudno zaprzeczyæ temu, ¿e stworzyli oni naprawdê wielkie
dzie³a, wywieraj¹ce znacz¹cy wp³yw na siêgaj¹cych po nie czytelników.
Niezmiernie charakterystyczna jest pod tym wzglêdem postaæ Turgieniewa.
Wzrasta³ on i kszta³towa³ siê jako umys³owoæ w romantycznych latach 30.
XIX wieku. Jego rozwój duchowy dokonywa³ siê wówczas g³ównie dziêki lekturze. By³y to m.in. dzie³a zachodnioeuropejskich poetów i mylicieli doby romantyzmu. Dziêki nim rosyjski twórca, debiutuj¹cy w wieku szesnastu lat poematem dramatycznym Steno1, pozna³ znaczn¹ czêæ charakterystycznych dla tej
epoki postaw i problemów, równie¿ tych, które wi¹za³y siê ze sfer¹ uczuæ mi³osnych.
¯ywe zainteresowanie m³odego Turgieniewa wzbudzi³y utwory Georgea
Gordona Byrona. Rosjanin, oko³o po³owy lat 30. XIX w. w³adaj¹cy ju¿ biegle
jêzykiem angielskim, móg³ czytaæ dzie³a angielskiego poety w oryginale, poznaæ
1 Steno, ukoñczony w grudniu 1834 r., nie by³ samodzielnym utworem Iwana Turgieniewa.
Zawiera³ ca³e fragmenty przeniesione dos³ownie z Manfreda Georgea Gordona Byrona. Mimo to,
pierwsza próba literacka Turgieniewa jest wielce znamienna. Typ wziêty z dramatu Byrona
w ca³ej jego z³o¿onoci zosta³ ukazany przez szesnastoletniego poetê z niezwyk³¹ wnikliwoci¹,
naszkicowany pewn¹ rêk¹ (Grossman 1924, 27).
2 Od lat 20. XIX w. w Rosji pojawia³o siê wiele traktuj¹cych o Byronie artyku³ów
i przek³adów jego utworów, g³ównie poematów. T³umaczenia, dokonywane najczêciej proz¹ i ze
róde³ francuskich, nie zawsze reprezentowa³y odpowiednio wysoki poziom. Pozwala³y jedynie
ogólnie zorientowaæ siê w charakterze twórczoci autora Manfreda. Zob.: Mas³ow 1915.
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je szczegó³owo i dok³adnie 2 . Rozpatrywa³ twórczoæ lorda
w aspekcie filozoficzno-moralnym, uwa¿aj¹c go za w³adcê ludzkich myli
(Turgieniew 1966, 458). Autora Stena poci¹gali bohaterowie utworów Byrona,
nieprzeciêtni, wra¿liwi indywidualici, niezwykle oryginalnie odbieraj¹cy wiat,
frapowa³a go szczeroæ Anglika-artysty, spontanicznoæ jego zachowañ i odczuæ
(Koprowski 2008, 143145). Pozosta³ on natomiast obojêtny wobec bajronowskiej legendy epoki, wobec powierzchownych, czêsto irytuj¹cych przejawów bajronizmu. Przedmiotem jego zdecydowanej krytyki by³o zw³aszcza
postêpowanie i sposób bycia osób staraj¹cych siê za wszelk¹ cenê upodobniæ do
postaci z utworów Byrona.
Turgieniew dokona³ m.in. moralnej dyskredytacji Wasilija £uczynowa, bohatera opowiadania Trzy portrety, przyjmuj¹cego bajroniczn¹ pozê, wyra¿aj¹c¹
siê w tym, i¿ w samym ch³odzie jego nieub³aganego serca wyczuwa³o siê
dziwny [...] p³omieñ, a w najszaleñczym porywie namiêtnoci wia³o ch³odem od
tego cz³owieka (Turgieniew 1955a, 125; Kleman 1936, 2121). Krytyce podda³
równie¿ Awdieja £uczkowa, postaæ z utworu Zabijaka, pod bajroniczn¹ poz¹
zagadkowoci pragn¹cego ukryæ w³asne ubóstwo intelektualne.
Mo¿e powodem [...] zaciêtoci [sztabsrotmistrza  P. K.] by³o w³anie poczucie
braku wykszta³cenia, chêæ ukrycia siê pod jedn¹ niezmienn¹ mask¹. Awdiej Iwanowicz najpierw nakazywa³ sobie gardziæ ludmi; potem zauwa¿y³, ze nietrudno napêdziæ im strachu, i rzeczywicie zacz¹³ nimi gardziæ. Sprawia³o mu przyjemnoæ,
¿e samym swym ukazaniem siê przerywa³ ka¿d¹ [...] rozmowê.

£uczkow by³ nie tylko cz³owiekiem o ograniczonych horyzontach umys³owych,
ale równie¿ z³ym, gardz¹cym ludmi, wywo³uj¹cym w nich przera¿enie i czerpi¹cym z tego tytu³u przyjemnoæ. W przesz³oci ci¹ga³ na siebie uwagê kobiet; niektóre usi³owa³y siê do niego zbli¿yæ. [...] Och³od³y natychmiast po
pierwszych chwilach poufalszego zbli¿enia. Widz¹c jego grubiañstwo i wyrachowanie, same szybko oddali³y siê od niego... On za postanowi³ w koñcu
byæ zagadk¹ i pomiataæ tym, czego mu los odmówi³. Trudn¹ i zawi³¹ spraw¹ jest
 kalkulowa³  wzbudziæ w kim mi³oæ, bardzo natomiast ³atw¹ i prost¹
 udawaæ obojêtn¹, milcz¹c¹ dumê. Sposób bycia £uczkowa, pe³en zagadkowoci i tajemniczoci, wzbudza³ zainteresowanie prowincjonalnych, szlacheckich panien. W cz³owieku tym
by³o co zagadkowego dla m³odej dziewczyny: czu³a, ¿e dusza jego jest mroczna
jak las, i usi³owa³a przenikn¹æ ten tajemniczy mrok... W taki sposób dzieci d³ugo
patrz¹ w g³êbok¹ studniê, a¿ w koñcu dojrz¹ na samym dnie czarn¹, nieruchom¹
wodê.
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£uczkow, poddany próbie mi³oci, ods³ania ca³kowicie swoje prawdziwe oblicze.
Jawi siê wówczas jako cz³owiek nieokrzesany, niezrêczny, samolubny, który sam
nic sobie zgo³a nie robi ze zdania i uczuæ innych ludzi. Ujawni³a siê w nim,
ukrywana dot¹d pod bajroniczn¹ poz¹, niszcz¹ca, z³owroga si³a. £uczkow, znajduj¹c siê pod jej przemo¿nym wp³ywem, zabi³ w niepotrzebnym pojedynku swego
by³ego przyjaciela Fiodora Kistera, wykszta³conego i oczytanego m³odzieñca, mi³onika Johanna Wolfganga Goethego i Fryderyka Schillera, posiadacza ich popiersi, lubianego powszechnie za dobrodusznoæ i wrodzon¹ skromnoæ do
wszystkiego, co piêkne (Turgieniew 1955a; 4647, 55, 68, 89, 93).
Mi³oæ jest  w rozumieniu autora Zabijaki  swego rodzaju wewnêtrznym
barometrem cz³owieka, ods³ania jego prawdziwe ja, wydobywa na wiat³o
dzienne to, co dotychczas znajdowa³o siê w ukryciu, w cieniu. Demaskuje  co
prawda  ukrywaj¹cego siê pod bajroniczn¹ poz¹ prymitywnego, wyrachowanego, zimnego zbrodniarza, lecz  z drugiej strony  mo¿e doprowadziæ  wespó³
z innymi czynnikami  do autodestrukcji równie¿ praw¹, szlachetn¹ jednostkê,
co, zdaniem Turgieniewa, w niezwykle plastyczny sposób przedstawia w Cierpieniach m³odego Wertera Johann Wolfgang Goethe.
Mi³osne udrêki tytu³owego Wertera trzeba  w przewiadczeniu rosyjskiego
pisarza  rozpatrywaæ w kontekcie spo³eczno-filozoficznym. Powieæ Goethego
to nie tylko historia nieszczêliwej mi³oci Wertera do Lotty, mimo i¿ w¹tek ten
zosta³ szczególnie wyeksponowany. M³odzieniec podj¹³ decyzjê o samobójstwie
nie tylko za spraw¹ rozczarowañ o charakterze osobistym, lecz równie¿, a mo¿e
nawet przede wszystkim, w nastêpstwie refleksji natury spo³ecznej. Bez trudu
dostrzeg³ on, ¿e spo³eczeñstwo jako ca³oæ jest pustym i ja³owym tworem. Ludzi
przenika na wskro ¿¹dza pierwszeñstwa. Prawie ka¿dy cz³owiek ma na uwadze
tylko to, by wysun¹æ siê chocia¿ o jeden krok przed kogo innego, obj¹æ bardziej
intratn¹ posadê i czerpaæ z niej jak najwiêksze korzyci. Realna rzeczywistoæ to
tak¿e ograniczenia stanowe, sztywne konwencje obyczajowe i przestarza³e normy moralne. Wszystko to by³o nie do przyjêcia dla szlachetnego Wertera, indywidualisty, podnosz¹cego swoje ja do rangi najwy¿szej wartoci, patrz¹cego
na wiat przez prymat uczucia. Serce  podkrela³ on  [...] jest [...] m¹ jedyn¹
dum¹, [...] ród³em wszystkiego, wszelkiej si³y, wszelkiej szczêliwoci i wszelkiej niedoli (Goethe 1950, 109). M³ody cz³owiek odkry³ nieusuwaln¹ przepaæ
pomiêdzy swoimi idea³ami, marzeniami o spo³eczeñstwie ludzi równych, kieruj¹cych siê w swoim postêpowaniu uczuciem, o wiecie oczyszczonym ze zniewoleñ konwenansów a rzeczywistoci¹, w której przysz³o mu ¿yæ. Pragn¹³ rozwin¹æ
w pe³ni wszystkie swoje talenty, by³ ¿¹dny czynu, lecz realne tu i teraz nie
pozwoli³o mu na to. Zepchniêty na margines, nie móg³ dzia³aæ. Wykluczy³ jak¹kolwiek mo¿liwoæ kompromisu z pe³n¹ szpetoty  w jego przekonaniu  rzeczywistoci¹. ¯¹da³, by wygl¹da³a ona dok³adnie tak, jak sobie j¹ wymarzy³. Nie
mog¹c jej zmieniæ, uciek³ przed ni¹ w samobójcz¹ mieræ. Wydaje siê, ¿e m³o-
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dzieniec post¹pi³by identycznie nawet wówczas, gdyby nie prze¿y³ zawodu mi³osnego i Lotta wybra³a jego zamiast Alberta. By³ bowiem  ze wzglêdu na swój
idealistyczny maksymalizm  niejako skazany na sta³y rozdwiêk ze wiatem.
Samobójstwo Wertera by³o swoist¹ form¹ protestu, buntu przeciwko zasadzie
istnienia opartego na kompromisie z rzeczywistoci¹.
Goethe uwa¿a³, ¿e historia Wertera wpisana jest w ¿ycie
ka¿dego pojedynczego cz³owieka, który z wrodzonym, mi³uj¹cym wolnoæ usposobieniem znajdzie siê w ograniczonych ramach zestarza³ego ju¿ wiata i musi siê do
nich stosowaæ. Udaremnione szczêcie, zahamowana dzia³alnoæ i niezaspokojone
pragnienia  dodawa³  nie s¹ mankamentami jakiej okrelonej epoki, ale ka¿dej
jednostki, i by³oby le, jeliby ka¿dy z nas choæ raz w swoim ¿yciu nie prze¿y³
takiego okresu, w którym by mu siê wydawa³o, ¿e Werter jest w³anie dla niego
napisany (Eckermann 1960, 98).

Cierpienia m³odego Wertera wywar³y równie¿ du¿y wp³yw na m³odego Turgieniewa. Uwiadomi³y mu istnienie rozdwiêku miêdzy wyj¹tkow¹ jednostk¹
a otaczaj¹cym j¹ wiatem. Dziêki tej powieci zetkn¹³ siê on z jednym z wcieleñ
bohatera wieku. Romantyczna postawa wy³aniaj¹ca siê z utworu wybitnego weimarczyka, charakteryzuj¹ca siê pesymizmem, melancholi¹, poczuciem osamotnienia, wyobcowania, niezrozumienia przez otoczenie, naznaczona bólem
istnienia, bólem wiata, pog³êbiona przez nieszczêliw¹ mi³oæ, by³a Turgieniewowi szczególnie bliska.
Poruszaj¹c problem genezy Turgieniewowskiej koncepcji mi³oci tragicznej, nie sposób nie wspomnieæ równie¿ o oddzia³ywaniu poetów i pisarzy wpisuj¹cych siê swoj¹ twórczoci¹ w obrêb romantyzmu rosyjskiego3. W latach 30.
XIX w. wielki wp³yw na Turgieniewa wywar³, niezwykle wówczas popularny
w Rosji (Turgieniew 1956, 169170), Aleksander Bestu¿ew, znany tak¿e pod
pseudonimem Marliñski. Najwiêksz¹ s³awê zyska³ on jako autor nowel o tematyce historycznej, obyczajowej i mi³osno-psychologicznej, m.in. Roman i Olga,
Wieczór na biwaku, Próba, Porucznik Bie³ozor, Kirasjer, Ammalat Bek, Mu³³aNur, Fregata Nadzieja, Zdrajca. Pisarz ten przedstawi³ w swych utworach przygody i perypetie bohaterów-samotników, tajemniczych indywidualistów, ukrywaj¹cych w swym wnêtrzu zemstê i nienawiæ, obdarzonych zdolnoci¹ do
prze¿ywania namiêtnoci, oraz ich interesuj¹ce przygody i perypetie. Rozgrywa³y siê one niejednokrotnie w malowniczej, kaukaskiej scenerii. W³aciwoci¹
stylu Bestu¿ewa-prozaika by³a niecodzienna kwiecistoæ, metaforycznoæ oraz
3

Szerzej na temat romantyzmu rosyjskiego, póniejszego chocia¿by w stosunku do romantyzmu niemieckiego i angielskiego, bardziej kompromisowego wobec wartoci owieceniowo-klasycystycznych ni¿ romantyzm na ziemiach polskich i w krajach zachodnioeuropejskich zob. m.in.:
Suchanek 1991; Galster 1987, 21; Guriewicz 1973, 511; Trojanowska 2002.
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wystêpowanie ostrych kontrastów, co prowadzi³o w konsekwencji do spotêgowania emocji i odczuæ czytelnika oraz silnego oddzia³ywania na jego wyobraniê (Leighton 1975; Go³ubow 1960; Henzel 1967). W kwietniu 1831 r.
Turgieniew po lekturze fragmentu jednego z utworów Marliñskiego stwierdzi³
m.in.: Ca³y dr¿a³em, [...] czu³em, jak wszystko we mnie zmienia siê i przeobra¿a, dwa razy próbowa³em zakoñczyæ lekturê  i nie mog³em. [...] Ledwie dotar³em do ostatniej strony. [...] Nie mogê wiêcej pisaæ (Turgieniew 1961,
158159).
Wydaje siê, ¿e dziêki lekturze nowel Bestu¿ewa-Marliñskiego Turgieniew
pozna³ wielorakie ród³a postaw romantycznych oraz ich przejawy. Uwiadomi³
sobie, i¿ ludzka egzystencja mo¿e byæ naznaczona tragizmem. Bohaterowie literaccy Marliñskiego nie byli bowiem szczêliwi. Nie znajdowali czêsto dla siebie
miejsca we w³asnym rodowisku, nie chcieli przyj¹æ obowi¹zuj¹cych w nim
norm i systemów wartoci. Tym samym skazywali siê na samotnoæ, która
w konsekwencji prowadzi³a do cierpienia, a nawet do utraty wiary w sens ¿ycia
i oddalenia siê od siebie, swojego jestestwa. Niektórych swych bohaterów Marliñski stawia³ w sytuacjach, które wymaga³y podejmowania dramatycznych decyzji. Musieli oni przyk³adowo wybieraæ pomiêdzy uczuciem mi³oci, siln¹ namiêtnoci¹ a uznanymi za obowi¹zuj¹ce normami moralnymi i konwenansami.
Mog³o to prowadziæ do wytworzenia siê sytuacji tragicznej, a wiêc takiej, gdy
w wyniku starcia dwóch równouprawnionych racji jedna z nich ponosi ca³kowit¹ klêskê (Janion 1972). Postaciom wykreowanym przez Marliñskiego mi³oæ
równie¿ nie dawa³a szczêcia. Rodzi³a siê ona w kontekcie wyboru lub by³a
uczuciem nieodwzajemnionym. Dwoje ludzi prze¿ywa³o  w zwi¹zku z ni¹
 tylko udrêki. Na ich twarzach nie goci³ umiech, lecz smutek, niepokój i lêk.
Smutek pojawia³ siê wówczas, gdy nadchodzi³ czas rozstania, niepokój  gdy
pojawia³y siê w¹tpliwoci co do prawdziwoci uczucia swojego wybranka (lub
wybranki), lêk za  gdy trwa³oci uczucia zdawa³a siê zagra¿aæ sytuacja zewnêtrzna. Ludzi z nowel Bestu¿ewa przenika równie¿ lêk przed przemijaniem
i mierci¹. Zadrêczaj¹ siê oni czêsto poczuciem zmarnowania szans, które dawa³o im ¿ycie, oraz zaprzepaszczenia posiadanych talentów. Zdaj¹c sobie doskonale sprawê z nieub³aganego up³ywu czasu, obawiaj¹ siê, ¿e odejd¹ z doczesnego
wiata, nie pozostawiwszy po sobie ¿adnego trwa³ego ladu. mieræ i bêd¹ce jej
nastêpstwem fizyczne unicestwienie przera¿aj¹ ich, wywo³uj¹ w nich rozpacz
i strach. Uczucia te niekiedy ³agodz¹ wspomnienia i marzenia o lepszej przysz³oci. Niektóre postacie Marliñskiego uwa¿aj¹ z kolei mieræ za wybawienie od
prze¿ywanych na ziemi cierpieñ. S¹ one tak silne, ¿e nic ju¿ nie jest w stanie
zwiêkszyæ ich intensywnoci (Tatarkiewicz 1979).
ród³a zainteresowañ Turgieniewa problematyk¹ mi³oci tkwi³y nie tylko
w dzie³ach Bestu¿ewa, lecz równie¿ w utworach W³odzimierza Benediktowa.
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Po opublikowaniu w 1835 r. tomu wierszy Benediktow, syn prowincjonalnego
urzêdnika, zyska³ nagle du¿¹ popularnoæ wród twórców starszego pokolenia,
jak np. Wasyl ¯ukowski (Panajew 1955), oraz intelektualnie rozbudzonej m³odzie¿y studenckiej, w tym i Turgieniewa4.
Liryka Benediktowa opiera³a siê g³ównie na efektach formalnych, czysto
zewnêtrznych. Poeta zaskakiwa³ czytelnika niezwyk³oci¹ sformu³owañ, nadmiernie rozbudowanymi obrazami, niecodziennymi metaforami i porównaniami
(Bieniediktow 1983). Znaczna czêæ jego utworów powiêcona jest problemowi
mi³oci w ¿yciu cz³owieka. Bohaterów utworów Benediktowa przenika smutek
i samotnoæ mroczy. Otaczaj¹ siê oni  co prawda  wieloma kobietami, lecz
te egzaltowane, gwa³towne i szalone  w ich przekonaniu  istoty nie daj¹ im
prawdziwego szczêcia. Pocz¹tkowo nie poddawali siê losowi, wierz¹c, ¿e dane
im bêdzie odnaleæ wybrankê serca. W miarê up³ywu czasu zaczê³y okr¹¿aæ
[ich  P. K.] ze wszech stron w¹tpliwoci, czy uda im siê tego dokonaæ. Potem
serc m³odych ¿ywio³  marzenie, nadzieje [...] w ostatniej zgas³y ju¿ iskierce.
M³odzi jeszcze ludzie nie byli ju¿ zdolni do mi³oci. Zaczêli j¹ postrzegaæ jako
zdradzieckie przymierze lekkomylnoci z buntowniczym cia³em. Ch³odny,
wykalkulowany racjonalizm zaj¹³ miejsce ¿ywego, szczerego uczucia: mój rozum dawno, dawno, tam siê mieje, gdzie z woli losu p³akaæ musi serce. Wiek
i dowiadczenie sprawi³y, ¿e postacie wykreowane przez Benediktowa nie liczy³y ju¿ na osobiste szczêcie. ¯y³y pustym, ja³owym ¿yciem motylka. Mia³y
one jednak, co warto podkreliæ, wiadomoæ, ¿e o takim, a nie innym kszta³cie
ich ¿ycia, zadecydowa³ brak uczucia mi³oci. Chcia³yby ¿yæ inaczej, od nowa.
Uniemo¿liwia im to jednak nieg na [...] sercu, [...] lodowy wieniec zgas³ego
wulkanu (Kiwilsza 1987).
Od prze³omu lat 40. i 50. XIX w. Turgieniew twórczo rozwija³ i pog³êbia³
niektóre, poznane g³ównie dziêki lekturze, a zarysowane w m³odzieñczych utworach, zw³aszcza poetyckich, idee romantyczne, m.in. te, które dotyczy³y problematyki zwi¹zanej ze sfer¹ uczuæ. Czyni³ to w okresie, kiedy romantyczne idea³y
i styl ¿ycia nie by³y ju¿ w Rosji popularne, a za bezdyskusyjny uwa¿ano pogl¹d,
i¿ romantyzm  ze wzglêdu na to, ¿e opiewa³ abstrakcyjne, wysokie idea³y
istoty ludzkiej, nie dostrzega³ realnych problemów spo³ecznych  przegra³
swoj¹ sprawê [...] w literaturze i w ¿yciu (Bielinskij 1955, 388). Turgie-

4 Turgieniew wraz z przyjacielem Tymoteuszem Granowskim spotykali siê wieczorami, by
ca³kowicie oddaæ siê lekturze utworów W³odzimierza Benediktowa. Autor Stena zna³ niektóre
wiersze Benediktowa na pamiêæ i potrafi³ recytowaæ [je  P. K.] w osobliwej manierze [...]
 piewnie, z podkrelaniem efektów dwiêkowych (Ostrowska 1982, 233).
5 Szerzej o dylematach zwi¹zanych z wpisaniem Turgieniewa-myliciela w nurt pozytywizmu w drugiej po³owie XIX w. zob. Koprowski 2009.
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niew, przez ca³e ¿ycie pozostaj¹cy pod urokiem romantyzmu5, w czasach nieromantycznych stworzy³, czerpi¹c m.in. z dorobku twórczego Byrona, Goethego,
Bestu¿ewa i Benediktowa, okrelon¹ koncepcjê mi³oci. Ta ostatnia nie traci
 mimo owych inspiracji  znamion oryginalnoci i odrêbnoci.
O oryginalnoci i odrêbnoci Turgieniewowskiej koncepcji mi³oci wiadczy jej szczególnie silne uwik³anie w sytuacjê egzystencjaln¹ cz³owieka w ogólnoci, a samego myliciela w szczególnoci. Ten ostatni wyszed³ z za³o¿enia, ¿e
nie sposób zrozumieæ istoty mi³oci, jeli uprzednio nie zg³êbi siê specyfiki
naszego istnienia, nie pozna w³asnego miejsca w wiecie oraz determinuj¹cych
je czynników.
Rozwa¿ania Turgieniewa dotycz¹ce losu ludzkiego naznaczone s¹ g³êbokim
pesymizmem. ¯yciem cz³owieka kieruje, jego zdaniem, lepy przypadek. Nie
wszystkim wiadomo, jak postêpowaæ, by przetrwaæ. Nie wiemy, co nas czeka
w najbli¿szej przysz³oci  w przysz³ym tygodniu, jutro, za godzinê... Przypadek, los odebra³ ludziom wiarê w stabilnoæ i naturalnoæ znajdowania siê
w dobrym stanie czy sytuacji. Nietrwa³oæ tego, co mi³e i radosne, powoduje, ¿e
w oczach jednostki ludzkiej wartoci te trac¹ pe³niê realnoci, staj¹c siê czym
nie do koñca rzeczywistym. S¹ one  w mniejszym lub wiêkszym stopniu
 z³udzeniem. Nawet jeli w danym momencie nienaruszone, wydaj¹ siê zagro¿one i potencjalnie ju¿ unicestwione. Ludziom jest s¹dzone czasami tylko widzieæ brzegi szczêliwe i nigdy nie stan¹æ na nich tward¹ stop¹ (Turgieniew
1955b, 177). Ci, którzy myl¹ inaczej, nie znaj¹ zarówno w³asnej natury, jak
te¿ natury rzeczywistoci. Jeli zaczn¹ uto¿samiaæ siê ze swym  chwilowym
w istocie  sukcesem, uznaj¹c go za swoj¹ zas³ugê, to w pewnym sensie przestan¹ istnieæ, znikn¹. Ich powodzenie jest bowiem darem niewidzialnej, lepej si³y,
niekieruj¹cej siê ¿adn¹ logik¹ i racjonalnoci¹. Sukces równie dobrze mo¿e  jak
podkrela³ Turgieniew  byæ dany przez los, jak odebrany, b¹d te¿ nie dany
wcale. Nie nale¿y przeto braæ fa³szywych pozorów za dobr¹ monetê. Cz³owiek,
który tego nie dostrzega, jawi siê jako nêdzna istota okrelona przez nawyki
samolubstwa, mieszn¹ naiwnoæ i politowania godn¹ przebieg³oæ, a wiêc przez
cechy uniemo¿liwiaj¹ce jej poznanie prawdy o sobie. Okazuje siê dziwaczn¹
syntez¹ pychy, litoci i miesznoci, czyli wed³ug myliciela  nikim.
Turgieniew krytykowa³ ludzi przywi¹zanych do swego sukcesu, tak nietrwa³ego i iluzorycznego skarbu, dostrzegaj¹c zarazem ich tragizm. Gdy los siê od
nich odwróci, zaczynaj¹ uwiadamiaæ sobie w³asn¹ klêskê i podobnie jak ¿ebrak
wyci¹gaæ rêkê do drugiego cz³owieka z prob¹ o wsparcie, o wspó³czucie, którego  jak ongi s¹dzili  nigdy nie bêd¹ potrzebowaæ. Pisarz wyra¿a³ wspó³czucie
wobec ka¿dego cz³owieka dotkniêtego nieszczêciem. Tylko to bowiem, jego
zdaniem, mo¿na uczyniæ.
Przykroæ ka¿demu mo¿e siê przydarzyæ, [...] i najpierwszy od nieszczêcia siê nie
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ustrze¿e. Nagle spadnie na cz³owieka  i sk¹d¿e to, a i kto mo¿e z góry to powiedzieæ, ¿e to bêdzie tak, a tamto owak. Bóg jeden wie, co z tego wyjdzie! Wszystko
to ciemnoæ. Pewn¹ pociech¹ jest jedynie to, ¿e nieszczêcie, podobnie jak sukces,
nie jest stanem ostatecznym, nieodwracalnym. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e mo¿e siê
Pan Bóg zlituje i wszystko wyjdzie na lepsze (liwowski 1981, 83; Mazurek-Wita 1990, 109117).

Cz³owiek nie mo¿e odwróciæ swego przeznaczenia, losu.
Nikogo nie minie jego los. [...] Jak ob³oki powstaj¹ z oparów ziemskich, rodz¹ siê
z ³ona ziemi, a potem oddzielaj¹ siê, odrywaj¹ od niej i nios¹ jej wreszcie b³ogos³awieñstwo lub zgubê, tak samo wokó³ ka¿dego z nas [...] tworzy siê rodzaj ¿ywio³u,
który [...] nas samych niszczy lub zbawia. Ten w³anie ¿ywio³ [mo¿na nazwaæ
 P. K.] losem... (Turgieniew 1955b, 175).

Cz³owiekowi pozostaje tylko przystosowanie siê do nieoczekiwanych sytuacji
i zdarzeñ. Ze spokojem, bez zaanga¿owania emocjonalnego powinien on przyjmowaæ zarówno dobre, jak i z³e chwile, dosiêgaj¹ce go szczêcie i nieszczêcie.
¯ycie nie oszuka tylko tego, kto [...] nic nie ¿¹daj¹c od niego, przyjmuje spokojnie jego sk¹pe dary i spokojnie je spo¿ywa (Turgieniew 1955b, 202). Owo
niewybijanie siê ze sta³ego, równego rytmu egzystencji, nieustanne utrzymywanie siê w tych ramach, nieuto¿samianie siê ze szczêciem, jak i z nieszczêciem
jawi siê Turgieniewowi jako swoisty idea³. Ludzie prowadz¹cy spokojne, ciche,
monotonne ¿ycie rozkoszuj¹ siê szczêciem, bo  jak podkrela  na ziemi nie
ma innego szczêcia. To ostatnie jest udzia³em  nie zapominaj¹c oczywicie
o uwarunkowaniach, mog¹cych zmniejszyæ jego natê¿enie lub je ca³kowicie
przekreliæ  m.in. niektórych prowincjonalnych ziemian, ¿yj¹cych w otoczeniu
pól, lasów i ³¹k, oraz mylicieli przebywaj¹cych w krêgu idei, marzeñ.
Turgieniew wskazywa³ na kruchoæ i iluzorycznoæ szczêcia, wpisanego
w ludzkie ¿ycie. Uwa¿a³, ¿e cz³owiek szczêliwy to tyle co mucha, kiedy siê
grzeje w s³oñcu (Turgieniew 1952, 77). Nie bêdzie nas dziwiæ takie porównanie, jeli uzmys³owimy sobie, ¿e samo ¿ycie jest jedynie z³udzeniem, krótkotrwa³ym mgnieniem. Z³udnoæ ¿ycia, pozornoæ jego wartoci obna¿a  w przekonaniu autora Dziennika cz³owieka niepotrzebnego  mieræ. Ods³ania
ona nicoæ spraw ludzkich, ich b³ahoæ, miesznoæ. Z jej perspektywy ¿ycie jest
megalomani¹, pych¹ i g³upstwem. mieræ mo¿e bowiem spaæ na cz³owieka
w ka¿dym momencie, nikt przed ni¹ nie ucieknie, nie zdo³a siê ukryæ. Zagro¿enie p³yn¹ce z jej strony obni¿a, degraduje wartoæ ¿ycia ludzkiego. Mucha mo¿e
niekiedy, zdaniem Turgieniewa, ratowaæ [siê  P. K.] przed paj¹kiem  wys³annikiem, narzêdziem mierci i ocaliæ siebie. Nie odzyska jednak dawnej
kondycji.

Iwana Turgieniewa koncepcja mi³oci tragicznej

165

Skrzyde³ka i nó¿ki ma zlepione ... jak niemrawo porusza siê. [...] Po wielu wysi³kach otrz¹sa siê, jako tako pe³za, próbuje rozprostowaæ skrzyde³ka... lecz nie
bêdzie ju¿ bujaæ po dawnemu, nie bêdzie beztrosko bzykaæ w s³oñcu, wlatuj¹c
przez otwarte okno do ch³odnego pokoju, to znów ulatuj¹c swobodnie w nagrzane
powietrze (Turgieniew 1955b, 175).

Z kolei cz³owiek mo¿e  co prawda  przeczuwaæ nadchodz¹c¹ mieræ, s³yszeæ,
¿e ju¿ siê zbli¿a niczym kareta noc¹ po bruku, lecz nie jest w stanie ani powstrzymaæ jej marszu, ani nawet go spowolniæ. Porównanie to ujawnia
 z jednej strony  brutalnoæ mierci, a z drugiej  jej acz³owieczeñstwo,
nieludzkoæ. Ludzie, poddani tej sile, trac¹  wed³ug Turgieniewa  istotn¹ czêæ
pok³adów swej osobowoci, podmiotowoci, ulegaj¹ w pewnym stopniu odcz³owieczeniu. Mucha jest istot¹ nieosobow¹, w zetkniêciu ze mierci¹ niepostawion¹ na z góry przegranej pozycji. Cz³owiek, mimo i¿ stanowi wy¿sz¹  ze wzglêdu chocia¿by na walory umys³u  jakoæ, to jednak pod wzglêdem egzystencjalnym sytuuje siê ni¿ej od marnego owada. Pisarz ods³oni³, wydoby³ na wiat³o dzienne degraduj¹cy cz³owieczeñstwo pochód mierci. Stawia dramatyczne,
przenikniête bólem pytanie: Czy naprawdê [w chwili jej nadejcia serce
 P. K.] umilknie na zawsze, choæ nie zazna³o [...] szczêcia i nie wezbra³o [...]
pod s³odkim brzemieniem radoci? To niemo¿liwe, niemo¿liwe, wiem ...6.
Dla Turgieniewa mieræ jest klêsk¹ egzystencji, uniemo¿liwia pe³n¹ samorealizacjê, naznacza ¿ycie ludzkie pozorami istnienia. Jawi siê jako najwiêksze ze
wszystkich nieszczêæ, nieodwracalna tragedia. Ten, kto umiera, odchodzi bowiem tam, sk¹d nikt jeszcze nie wróci³. Przychodzi po niego si³a, która nie
maj¹c wzroku, kszta³tu, zmys³ów, wszystko widzi, wszystko wie i niby drapie¿ny ptak wybiera sobie ofiary, jak ¿mija dusi je. Jej wygl¹d zewnêtrzny budzi
drêcz¹ce przera¿enie:
To co by³o tym straszniejsze, ¿e nie mia³o okrelonego kszta³tu. Ciê¿kie, ponure,
¿ó³tawoszare, pstre niczym brzuch jaszczurki, ni to chmura, ni to dym, powoli,
ruchem ¿mii sunê³o ponad ziemi¹.[...] Pod dzia³aniem [tej  P. K.] gronej masy
[...] wszystko obumiera³o, wszystko stawa³o siê nieme... Dolatywa³ od niej zgni³y,
rozk³adaj¹cy siê ch³ód, od tego ch³odu s³ab³o serce, ciemnia³o w oczach, w³osy
stawa³y dêba (Turgieniew 1988, 141142).

Charakterystyka ta wprowadza nas nie tylko w wiat pisarskiej wyobrani. Ods³ania  i to wydaje siê tutaj najistotniejsze  g³êbiê przenikaj¹cego go lêku
egzystencjalnego. Ogrom, natê¿enie tego ostatniego zmniejszy³o tkwi¹ce na
marginesie ówczesnego systemu mylowego Turgieniewa przekonanie, ¿e jeli
6 Turgieniew 1952, 112. Szerzej na temat postrzegania mierci w XIX w. zob.: Rosiek 2002;
Grodziska / Purchla 2002.
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godzimy siê na bycie cz³owiekiem, to musimy zaakceptowaæ mieræ, uznaæ za
wpisan¹ w egzystencjê koniecznoæ. Szacunek wobec szeroko rozumianego
cz³owieczeñstwa, z jego wartociami i przekonaniami, nakazywa³ pisarzowi zawiesiæ w¹tpliwoci w sens ludzkiej egzystencji. Stara³ siê on osi¹gn¹æ, wypracowaæ zrównowa¿one stanowisko wobec ¿ycia i mierci.
Myliciel mia³ wiadomoæ, ¿e nie jest to zadanie ³atwe ani dla niego, ani
dla jego wspó³towarzyszy w cierpieniu. Tym ostatnim zazwyczaj niezmiernie
trudno jest przyznaæ siê do tragizmu w³asnej sytuacji egzystencjalnej, niedoskona³oci, u³omnoci. Nierzadko oszukuj¹ oni samych siebie, graj¹c na scenie
¿ycia okrelone role. Autor Opowieci tajemniczych twierdzi³, ¿e niekiedy zajêci ró¿nymi drobiazgami, g³upstwami, sob¹, nie czujemy [...] bezwzglêdnej rêki
okrutnego losu. Zachowujemy siê tak, jakbymy albo nie zdawali sobie sprawy
z efektów jego dzia³alnoci, albo uwa¿ali siebie za wy³¹czonych z cyklu istnienia ku mierci. Dopóki nie staniemy siê ofiar¹ losu, pozornie owa metoda postêpowania wydawaæ siê mo¿e zasadna. Dopóki mo¿na ok³amywaæ i nie wstydziæ siê k³amstw  mo¿na ¿yæ i nie wstydziæ siê z³udzeñ. Kiedy jednak los
zacznie dawaæ siê nam we znaki, kiedy zostaniemy naznaczeni jego obecnoci¹,
wtedy tylko jedno pozostaje cz³owiekowi, aby nie obróci³ siê w proch, nie pogr¹¿y³
siê w grzêzawisku zapomnienia... pogardy: spokojnie odwróciæ siê od wszystkiego,
powiedzieæ: doæ!  i skrzy¿owawszy rêce na wynêdznia³ej piersi, zachowaæ ostatnie dostêpne mu poczucie w³asnej godnoci, wiadomoæ w³asnej znikomoci, tê
wiadomoæ, o której wspomina Pascal, kiedy pisze, ¿e gdyby nawet ca³y wszechwiat go zmia¿d¿y³, to on, ta myl¹ca trzcina by³aby i tak czym szlachetniejszym
ni¿ wszechwiat, poniewa¿ wiedzia³aby, ¿e on j¹ zniszczy, a wszechwiat nie mia³by wiadomoci tego.

Owa Pascalowska wiadomoæ nie jest jednak w stanie  w przekonaniu Turgieniewa  os³abiæ tragizmu naszej egzystencji. Jest to [...] nêdzna wiadomoæ!
Smutna pociecha! Jakkolwiek by siê stara³ jej zawierzyæ  kimkolwiek by by³,
mój biedny wspó³towarzyszu  nie uda ci siê odeprzeæ [...] tego, ¿e [...] ¿ycie
jest p³ytkie, nieciekawe i p³askie, a cz³owiek nêdznym aktorem na jego scenie.
Je¿eli jednostka ludzka zdaje sobie z tego sprawê i niejednokrotnie zazna³a
goryczy ¿ycia, to ju¿ ¿aden miód nie wyda siê s³odki  i nawet owo najwy¿sze,
najs³odsze szczêcie mi³oci [...] traci dla [niej  P. K.] swój czar (Turgieniew
1988, 151152; por. Pascal 1972).
Mi³oæ w ujêciu pisarza nie jest wymiarem rzeczywistoci, wolnym od grozy mierci, nie jest urzeczywistnionym marzeniem o odnalezieniu czasu i miejsca, w których w³ada niepodzielnie ¿ycie. Nie mo¿na uznaæ jej za sposób wyjcia poza pole zasiêgu determinuj¹cego cz³owieczeñstwo losu, przeciwstawiæ
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naznaczonej tragizmem wizji spraw ludzkich. Czym zatem ona jest? Jakie s¹ jej
charakterystyczne cechy?
Mi³oæ to [...] choroba, pewien stan duszy i cia³a; choroba ta nie rozwija siê stopniowo, jest oczywista, nie da siê jej oszukaæ, jakkolwiek objawy jej nie zawsze s¹
jednakowe; zazwyczaj opanowuje cz³owieka nie pytaj¹c, nagle, wbrew jego woli.
[...] Chwyta nieboraka w szpony, niczym jastrz¹b kurczê i unosi, gdzie zechce,
¿eby nie wiem jak siê opiera³ i trzepota³... W tym uczuciu nie ma równoci, nie ma
[...] wolnego zwi¹zku dusz i tym podobnych idealizmów. [...] W mi³oci jeden jest
niewolnikiem, a drugi  w³adc¹, i nie bez racji mówi¹ poeci o kajdanach mi³oci.
Tak, mi³oæ  to kajdany, i to najciê¿sze (Turgieniew 1955b, 201).

Przytoczony fragment noweli Korespondencja jest, jak siê wydaje, najpe³niejsz¹
wyk³adni¹ Turgieniewowskiej koncepcji mi³oci tragicznej. Mi³oæ jawi siê jako
zgubna i niszcz¹ca si³a. Spada na cz³owieka niespodziewanie, nagle niczym
burza. Wytr¹ca go z rytmu ¿ycia, zak³óca równowagê duchow¹. Jednostkê ludzk¹, nieprzygotowan¹ odpowiednio do mi³oci, ogarnia niepewnoæ, lêk przed
odrzuceniem, przed zmian¹ na gorsze. Nie umiej¹c zazwyczaj podj¹æ szybkiej
decyzji, pogr¹¿a siê ona w rozmylaniach. W rezultacie zaprzepaszcza szansê na
szczêcie, zostaje skazana na ¿ycie w samotnoci. Mi³oæ to  w przekonaniu
Turgieniewa  sfera dzia³ania losu, a wiêc tego, co zmienne, niedaj¹ce siê przewidzieæ i racjonalnie pokierowaæ7.
Czy jest jednak jakie lekarstwo na smutek, ból egzystencjalny cz³owieka,
na jego niespe³nienie w sferze uczuciowej? Czy jednostka ludzka znajdzie ukojenie dla cierpieñ, ³yk wie¿ej wody (Turgieniew 1951, 1718), daj¹cy orzewienie, utwierdzaj¹cy w przekonaniu, ¿e nie wszystko jest tymczasowe i niepewne? Czy zdo³a wyjæ z krêgu rozpaczy, wchodz¹c na drogê nadziei?
U Turgieniewa rolê swoistej twierdzy, w której cz³owiek mo¿e schroniæ siê,
uciekaj¹c przed rozpacz¹ i pesymizmem, wyp³ywaj¹cymi z faktu kruchoci
i tymczasowoci ludzkiego ¿ycia, pe³ni koncepcja obowi¹zku. Rosjanin podkrela³, ¿e kszta³t naszego ¿ycia nie zale¿y  co prawda  od nas samych, lecz ka¿dy
cz³owiek ma swego rodzaju kotwicê, która  jeli sam nie bêdzie tego chcia³
 nigdy siê nie zerwie. Kotwic¹ t¹ jest poczucie obowi¹zku.
Spe³nienie obowi¹zku, oto o czym powinien myleæ cz³owiek; nie na³o¿ywszy na
siebie [...] ¿elaznego ³añcucha obowi¹zku, cz³owiek nie dojdzie bez upadku do
koñca swej drogi; a tymczasem s¹dzimy za m³odu, ¿e im swobodniej, tym lepiej,
tym dalej zajdziemy. W m³odoci mo¿na tak myleæ; ale wstyd cieszyæ siê fa³szem,
kiedy surowe oblicze prawdy zajrza³o ci wreszcie w oczy (Turgieniew 1955b, 304).
7 Zdaniem Turgieniewa, w nieformalnym zwi¹zku dwojga ludzi stron¹ aktywn¹, posiadaj¹c¹
inicjatywê jest kobieta, natomiast pasywn¹  mê¿czyzna, pozbawiony natury, czyli silnej woli
i charakteru.
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Obowi¹zek jawi siê jako cenna wartoæ, niepodlegaj¹ca dzia³aniom losu i innych
czynników zewnêtrznych, nienara¿ona na przeminiêcie. Jest jedynym trwa³ym
elementem wpisanym w ludzk¹ rzeczywistoæ. Nie ma w jego istocie ani ziarna
iluzorycznoci. Z tych wzglêdów jest on  w przekonaniu Turgieniewa  rdzeniem, centralnym orodkiem jednostki ludzkiej. Charakterystyczne dla pisarza
d¹¿enie do na³o¿enia ¿elaznego ³añcucha obowi¹zku, czyli wprzêgniêcia siê
w dzia³alnoæ przynosz¹c¹ po¿ytek i daj¹c¹ satysfakcjê, jest w swym najg³êbszym wymiarze d¹¿eniem do zanurzenia siê w esencji egzystencji, w tym, co
istnieje naprawdê, bez w¹tpienia. Wydaje siê, ¿e w obrêbie ludzkiego jestestwa
wyró¿nia on dwie sfery: wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Sfera wewnêtrzna charakteryzuje siê trwa³oci¹, rozumnoci¹, okrelonym ³adem, harmoni¹. Z kolei sfera
zewnêtrzna jawi siê jako zmienna, chaotyczna, naznaczona przypadkowoci¹,
podlegaj¹ca dzia³aniom losu. W³asn¹ wewnêtrznoæ tworzy samodzielnie ka¿dy cz³owiek, natomiast na kszta³t, na oblicze zewnêtrznoci nie ma on ¿adnego wp³ywu. Turgieniew wyra¿a tê myl nastêpuj¹co: Ka¿dy z nas tworzy swój
los i los tworzy ka¿dego z nas... (Turgieniew 1955 b, 175). Wewnêtrznoæ
pe³ni funkcjê twierdzy, broni¹cej siê przed naporem tego, co zewnêtrzne, a wiêc
m.in. przed nieszczêciami, chorobami, oszczerstwami, pomówieniami z³oliwych ludzi. Nasuwa siê pytanie: które sk³adniki wpisane w nasz¹ egzystencjê
uznaæ mo¿na z kolei za wewnêtrzne? Turgieniew udziela jednoznacznej odpowiedzi, twierdz¹c, ¿e istot¹ wewnêtrznoci jest obowi¹zek. Nie powinnimy, jego zdaniem, dokonywaæ ¿adnych zmian i przewartociowañ w obrêbie
sfery wewnêtrznej pod wp³ywem ró¿nego rodzaju impulsów p³yn¹cych ze strony
zewnêtrznoci. Innymi s³owy: kategoria obowi¹zku ma mieæ walor niezmiennoci.
Niezmiennoæ jest  w przekonaniu pisarza  gwarantem istnienia i odwrotnie. Przekonanie to przybiera postaæ nastêpuj¹cej formu³y filozoficznej: nie
zmieniam siê, wiêc jestem; jestem, poniewa¿ siê nie zmieniam. Wype³niaj¹c
swój obowi¹zek, utwierdzamy siê w przewiadczeniu, ¿e ¿ycie  mimo wszystko
 ma sens i trwamy przy nim, obce s¹ nam myli samobójcze. Trwaj¹c przy
¿yciu, nie przemijamy i odwrotnie. Kolejna formu³a filozoficzna brzmi: trwam,
wiêc nie przemijam; nie przemijam, poniewa¿ trwam. Prowadzi ona w konsekwencji do przewiadczenia, ¿e mieræ nie dotyka w zasadzie ludzi. Kiedy my
jestemy, trwamy, mierci nie ma, kiedy za jest mieræ, nie ma nas. W ten
sposób wykrystalizowa³a siê trzecia ju¿ sentencja. Warto podkreliæ, ¿e by³a ona
dla Turgieniewa wyrazem wywa¿onego podejcia do problemu mierci, lecz nie
wspó³tworzy³a  jako element sk³adowy  jego systemu mylowego. Wynika³a
logicznie z jego rozwa¿añ, ale jawi³a mu siê jako zbyt trudna do przyjêcia.
Pisarz pozosta³ na stanowisku, ¿e kiedy my jestemy, zawsze jest te¿ i mieræ.
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W tej chwili [w lesie  P. K.] powia³o tchnienie mierci; niemal namacalnie odczuwa³em  wspomina³ jeden z bohaterów utworu Wyprawa na Polesie  jej nieustann¹ bliskoæ. ¯eby choæ jeden zadrga³ dwiêk, ¿eby chocia¿ najcichszy rozleg³ siê
szmer w nieruchomej czeluci ciasno zwartego doko³a mnie boru! [...] Przys³oni³em rêk¹ oczy  i nagle [...] jak gdybym zapad³ w niezbadan¹, ciemn¹ otch³añ,
gdzie [...] s³ychaæ by³o tylko nieustaj¹cy, g³uchy jêk wiecznego ¿alu... zamiera³em,
lecz nie mog³em siê broniæ8 .

Iwan Turgieniew od czasów wczesnej m³odoci szuka³ odpowiedzi na pytanie:
czym w istocie jest mi³oæ? Próbowa³ uchwyciæ jej naturê przede wszystkim
w nastêpstwie lektury dzie³ zarówno rosyjskich, jak i zachodnioeuropejskich
twórców doby romantyzmu. Stworzona przez pisarza, pesymistyczna w swej
wymowie, koncepcja mi³oci tragicznej jest elementem sk³adowym Turgieniewowskiego wiatopogl¹du. Trzeba rozpatrywaæ j¹ wespó³ z refleksjami autora
Opowieci tajemniczych dotycz¹cymi specyfiki i uwarunkowañ ludzkiej egzystencji. Tylko wówczas bowiem w pe³ni uzmys³awiamy sobie, ¿e pogl¹dy myliciela na temat cz³owieka w ogólnoci s¹ pogl¹dami na siebie samego i odwrotnie: s¹dy o w³asnym ja odnosz¹ siê równie¿ do jednostki ludzkiej jako takiej.
W przewiadczeniu Turgieniewa mi³oæ nie dodaje skrzyde³, nie przyczynia
siê do odzyskania nadziei na lepsze jutro, wiary we w³asne mo¿liwoci. Ku
pozytywnie zorientowanej przysz³oci wybiega natomiast w pewnym sensie
koncepcja obowi¹zku. W³¹czenie jej w struktury wiatopogl¹du i ¿ycia codziennego wiadczyæ mo¿e o chêci przystosowania siê i pogodzenia ze wszystkim,
czego dowiadczamy, pozwala wyrobiæ w sobie swoisty dystans, wyciszyæ siê.
Nie oznacza to jednak, ¿e tym samym stajemy siê odporni na bolesne prze¿ycia
i doznania. Staramy siê jedynie dokonaæ asymilacji tych ostatnich i  w konsekwencji  zmniejszyæ ich natê¿enie, os³abiæ niszczycielskie uderzenie.
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ABSTRACT: The subject of the text is analyze of the existentialism motives in the early prose of
Valery Shevchuk. These motives are: loneliness, alienation, anxiety, a sense of the absurd.
Ukrainian reality of 60th-70th is described like an experience of political regime. This makes
realistic the categories, analyzed by the existentialist philosophy on abstraction level. Hell of
everyday life in this prose is not only the need to struggle with a sense of alienation and
estrangement, but  at first  this is an experience of living in a totalitarian state.

Okrelany jako filozofia dramatu istnienia (Opara 1994, 120) lub nostalgiczny nurt gorzkiego humanizmu (ibidem) egzystencjalizm wydaje siê doskona³ym
kontekstem opisu kondycji cz³owieka w wielu tekstach literackich. Definiuj¹c
jednostkê jako indywiduum wrzucone w byt i skazane wy³¹cznie na autokreacjê, nurt ten kreuje obraz wiata z³o¿onego z relacji poziomych, w którym
jednostka nie ma mo¿liwoci odwo³ania siê do ¿adnej wy¿szej instancji. Ani
Bóg, ani ¿adna inna moc nie stanowi punktu odniesienia w poszukiwaniu sensu
istnienia (Cieliczko / Kuciñski 2008, 77). Cz³owiek egzystencjalistów jest sam
i skazany jest na bolesne, uci¹¿liwe relacje z innymi, równie samotnymi, jednostkami. Istotê egzystencjalizmu mo¿na streciæ w nastêpuj¹cy sposób:
egzystencjalizm to subiektywno-spekulatywna analiza sensu ludzkiego istnienia. Jej
celem jest wyodrêbnienie pojêæ kluczowych dla oznaczenia specyfiki egzystencji
cz³owieka w stosunku do sposobu istnienia innych bytów. Zw³aszcza skupienie
analiz na lêkach i zagro¿eniach wyp³ywaj¹cych z rozpoznania naszej sytuacji
w wiecie (Cieliczko / Kuciñski 2008, 120).

Myli filozofów egzystencji znalaz³y swój literacki wyraz w XX-wiecznej
prozie  przede wszystkim francuskiej  ale pomijaj¹c najbardziej znane przyk³ady,
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przeniemy siê na wschodnie krañce literackiej mapy Europy. Odnajdziemy tu
paralele wiatopogl¹dowo-etyczne miêdzy wspomnianym nurtem filozoficznym
a proz¹ ukraiñsk¹, zw³aszcza za wczesn¹ proz¹ wybitnego ukraiñskiego pisarza
W. Szewczuka (ur. 1939 r.). Samotnoæ, wyobcowanie, lêk, poczucie absurdu
oraz determinuj¹ca wewnêtrzn¹ walkê koniecznoæ wyboru i d¹¿enie do ¿ycia
moralnego, pe³nego i wiadomego  wszystkie te motywy pojawiaj¹ siê we
wczesnych powieciach i opowiadaniach ukraiñskiego prozaika1. Nale¿y jednak
podkreliæ, ¿e opisywana przez Szewczuka, ukraiñska rzeczywistoæ lat 60. i 70.
stanowi w istocie zapis dowiadczenia politycznego re¿imu. Sprawia to, ¿e kategorie analizowane przez egzystencjalistów na poziomie filozoficznej abstrakcji
nabieraj¹ w tej twórczoci wymiaru w najwy¿szym stopniu realistycznego. Piek³o ¿ycia codziennego oznacza w prozie autora Domu na wzgórzu nie tylko
koniecznoæ zmagania siê z poczuciem alienacji i obcoci, ale jest przede
wszystkim piek³em ¿ycia w pañstwie totalitarnym.
Wczesna twórczoæ prozatorska Szewczuka stanowi zapis subiektywnych
dowiadczeñ jednostki i kreuje wizjê wiata przefiltrowan¹ przez wiadomoæ
indywidualn¹. Z tego subiektywnego zapisu wy³ania siê jednak bardzo wyranie
realistyczny kontekst polityczno-spo³eczny. Analizuj¹c kondycjê egzystencjaln¹
jednostki, autor ukazuje Ukrainê lat powojennych. Do wczesnej prozy Szewczuka nale¿¹ nastêpuj¹ce utwory: Íàáåðåæíà 12, Ñòåæêà â òðàâ³, Ã³ñòü ó äîìà,
czy Ãîëóáè íàä äçâ³íèöåþ2. W ramach niniejszego tekstu przeanalizowane zostan¹ dwa, wydane w 1968 r., teksty: Nabrze¿na 12 (Íàáåðåæíà 12) oraz Odmieniec (Ñåðåäîõðåñòÿ). Oba ukaza³y siê na Ukrainie w roku 1968 i by³y
pierwszymi opublikowanymi przez Szewczuka powieciami. Polskie t³umaczenie, autorstwa Z. i S. G³owiaków, zosta³o opublikowane w roku 1974 przez
wydawnictwo Czytelnik.
Wp³ywy egzystencjalizmu na twórczoæ Szewczuka podda³y dok³adnej analizie i opisowi dwie autorki  L. Tarnaszyñska w pracy Õóäîæíÿ ãàëàêòèêà
Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà oraz A. Horniatko-Szumy³owycz w monografii Ïðîçà
Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà òðàäèö³éíå ³ íîâàòîðñüêå. Horniatko-Szumy³owycz stwierdza w powieciach Szewczuka istnienie wyranych nawi¹zañ do dzie³ A. Camusa czy J. P. Sartrea. Podkrela jednoczenie, ¿e twórczoci ukraiñskiego prozaika
nie mo¿na uznaæ za pe³ny wyraz filozofii egzystencjalizmu, poniewa¿ autor nie stara
siê realizowaæ za³o¿eñ nurtu, lecz jedynie czerpie okrelone motywy, stawiaj¹c w³asn¹ diagnozê kondycji ludzkiej (Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷ 2001, 84). W tym miejscu
1 Zakres problemów i zagadnieñ poruszanych przez egzystencjalizm obejmuje: przygodnoæ
bytu ludzkiego, bezsilnoæ rozumu, nag³y rozkwit bytu ludzkiego, znikomoæ bytu ludzkiego, alienacjê, skoñczonoæ i nag³¹ mieræ, samotnoæ i tajemnicê oraz nicoæ.
2 Motywy totalitaryzmu oraz zmagañ jednostki z morderczym ustrojem pojawiaj¹ siê równie¿
w historyczno-fantastycznych utworach Wa³erija Szewczuka, mo¿na je odnaleæ w powieciach:
Îêî ïð³ðâè, Ïòàõè ç íåâèäèìîãî îñòðîâà, Ó ïàùó Äðàêîíà i innych.
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warto zauwa¿yæ, i¿ mówienie o wp³ywie egzystencjalizmu na prozê Szewczuka napotyka pewne przeszkody, bowiem egzystencjalizm nie stanowi³ jednolitej
formacji filozoficznej, dziel¹c siê na nurt chrzecijañski i ateistyczny (Szyd³owska 2002, 17). Co wiêcej, przywo³ywany przez Tarnaszyñsk¹ i Horniatko-Szumy³owycz Albert Camus wyranie od¿egnywa³ siê od bycia egzystencjalist¹
i protestowa³ przeciw zestawianiu jego nazwiska z nazwiskiem Sartrea (Gadacz
2009, 475). Nie zmienia to jednak faktu, ¿e proponowana przez Camusa diagnoza ludzkiej kondycji wpisuje siê pod wieloma wzglêdami w ustalenia egzystencjalizmu. T. Gadacz zauwa¿a, ¿e o ile Camus nie by³ egzystencjalist¹, to mo¿na
okreliæ go jako filozofa egzystencji (Gadacz 2009, 492). Nie wdaj¹c siê
w szczegó³owe analizy ró¿nic terminologicznych, poprzestanê na wyjanieniu,
¿e wp³yw egzystencjalizmu bêdzie w niniejszym tekcie rozumiany jako
zbie¿noæ pewnych diagnoz dotycz¹cych kondycji jednostki w wiecie oraz literackie formy jej prezentacji.
Nacisk po³o¿ony na badanie jednostkowej psychiki, przeniesienie punktu
ciê¿koci ze wiata zewnêtrznego do wewn¹trz, w g³¹b wiadomoci bohatera, i uczynienie z jego moralnych rozterek podstawowej osi fabularnej to cecha
charakterystyczna ca³ej twórczoci Szewczuka. Widoczny jest tu wp³yw
J. P. Sartrea, który swych bohaterów przedstawia nie tyle jako ludzi istniej¹cych
i funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie, ile przede wszystkim jako dzia³aj¹c¹
wiadomoæ, bezustannie analizuj¹c¹ sw¹ kondycjê egzystencjaln¹ i znajduj¹c¹
siê w stanie swoistej bezdomnoci. O subiektywizacji w prozie Sartrea pisze
J. Franczak:
Rzutowanie w³asnych stanów emocjonalnych na wiat zewnêtrzny sprawia, i¿ wêdrówka bohatera w poszukiwaniu w³asnej to¿samoci odbywa siê w bezkszta³tnej
przestrzeni, jak¹ zakrela nieokrelone ja. Z niemo¿noci identyfikacji z ¿adnym
miejscem wynika sytuacja zupe³nego wykorzenienia (2002, 43).

O inspiracjach Sartreem pisze Horniatko-Szumy³owycz:
Ñàðòð áà÷èâ ëþäñüêó ä³ÿëüí³ñòü ëèøå â ïðàö³ ñâ³äîìîñò³, íàòîì³ñòü ïîë³òè÷íà
³ ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü ëþäèíè áóëà âèêëþ÷åíà ³ç ñôåðè ô³ëîñîôñüêîãî
àíàë³çó, áî â³í íå ââàæàâ ¿õ ïîâí³ñòüþ ëþäñüêèìè [ ] ïåðñîíàæ³â
Øåâ÷óêîâèõ òâîð³â íåîäíîðàçîâî çâèíóâà÷óâàëè â àñîö³àëüíîñò³, â³äðå÷åíí³
â³ä ñóñï³ëüíîãî òëà (2001, 95).

Istnienie cz³owieka determinuj¹  w myl egzystencjalizmu  dwa podstawowe
aspekty: wiadomoæ i lêk. Cz³owiek skazany jest na bezustanne poczucie wyobcowania, porzucenia w wiecie (Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷ 2001, 125). Poczucia
samotnoci i lêku przed wiatem nie umierza wiadomoæ istnienia innych ludzi,
znajduj¹cych siê w analogicznej sytuacji. Przeciwnie  relacje miêdzyludzkie
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z koniecznoci naznaczone s¹ wyobcowaniem i wrogoci¹ (Patyk 2008,
7789), a niemo¿noæ porozumienia siê zmusza do refleksji, ¿e piek³o to inni.
Ta diagnoza w pe³ni odpowiada przedstawionej przez Szewczuka sytuacji jednostki w realiach totalitaryzmu.
Motywy obojêtnoci, martwoty duchowej, poczucie pustki, absurdu i morderczej monotonii ¿ycia wydaj¹ siê w wymienionych powieciach Szewczuka
dominuj¹ce. Bohaterowie Nabrze¿nej 12 to postaci niejako uwiêzione w swej
codziennoci, obracaj¹ce siê bezustannie w krêgu tych samych spraw i uczuæ,
uciekaj¹ce w marzenia i wspomnienia lub bezskutecznie szukaj¹ce innych dróg
wyjcia z klatki codziennoci. Poczucie ograniczenia, zamkniêcia potêguje sama
struktura utworu  z³o¿ony z króciutkich rozdzia³ów, dotycz¹cych losów poszczególnych bohaterów, tekst sprawia wra¿enie zatomizowanego i podzielonego na oddzielne fragmenty, a przygniataj¹ca monotonia opisanej rzeczywistoci
wywo³uje dominuj¹ce uczucie ¿ycia nieautentycznego, uwiêzionego
w konwencjonalnych s³owach, rutynowych zachowaniach i czynach (Franczak
2002, 19).
Historie bohaterów zasadniczo pozostaj¹ autonomiczne  choæ postaci s¹
po³¹czone wspólnymi prze¿yciami (wszyscy bohaterowie zamieszkuj¹ jedn¹ kamienicê przy ulicy Nabrze¿nej 12), w istocie ka¿da z nich pozostaje przede
wszystkim samotna, pogr¹¿ona we w³asnych prze¿yciach i prowadzonych na
w³asn¹ rêkê próbach wyrwania siê z apatii. A s¹ to najczêciej próby bolesne
i skazane na niepowodzenie. Metafor¹ kondycji bohaterów jest pojawiaj¹cy siê
kilkakrotnie w powieci obraz æmy, ton¹cej w ka³u¿y piwa lub gin¹cej w ogniu.
Oto jak autor pos³uguje siê metafor¹ æmy:
Ó êîðè÷íåâ³é êàëóæö³ ñîóñó áåçñèëî ïîâçàâ í³÷íèé ìåòåëèê, éîãî âåëèêå ñ³ðå ò³ëî
³ êîðè÷íåâ³, ÿê ³ ñîóñ, êðèëüöÿ ñïàçìàòè÷íî ñòð³ïóâàëèñü (Øåâ÷óê 1968, 14).

Lub w innym miejscu:
Íàâêîëî ë³õòàð³â êðóæëÿëè ìåòåëèêè, âåëèê³ ³ âàæê³. Áèëèñÿ îá åëåêòðè÷íó
ëàìïî÷êó, ïîðèâàþ÷èñü äî ñâ³òëà, ³ ïàäàëè íà çåìëþ, äå íà íèõ ÷àòóâàâ
âåëèêèé ðóäèé ê³ò. Ê³ò æåð ¿õ ñïîê³éíî ³ ç íàñîëîäîþ (Øåâ÷óê 1968, 47).

Obraz umieraj¹cej æmy ³¹czy siê z odczuwanymi przez bohaterów apati¹ i niepokojem. W istocie, podobnie jak owa æma, rozpaczliwie miotaj¹ siê oni miêdzy
w³asn¹ s³aboci¹ i poczuciem beznadziei a pragnieniem innego ¿ycia (Øåâ÷óê
1968, 93).
Podkrelana przez myl egzystencjalistyczn¹ kategoria samotnoci stanowi
dominuj¹cy motyw powieci Nabrze¿na 12 (Íàáåðåæía 12). Samotnoæ pojawia siê w powieci przede wszystkim jako rodzaj chorobliwego stanu duszy,
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wywo³anego têsknot¹, utrat¹ bliskich, pragnieniem innego ¿ycia, poczuciem niezrozumienia i niemo¿noci¹ porozumienia siê z otoczeniem (Êîðîãîäñüêèé 2002, 87). Alienacja bohatera, poczucie bezdomnoci w wiecie, powoduje têsknotê za przesz³oci¹, niechêæ do ¿ycia oraz wra¿enie bezustannego
zmêczenia i apatii. Taka rozpaczliwa, zmuszaj¹ca do ¿ycia wspomnieniami, samotnoæ zwi¹zana jest w utworze przede wszystkim z postaci¹ nauczycielki
 m³odej kobiety, która po stracie ukochanych mê¿a i dziecka pogr¹¿a siê
w rozpaczy. Autor tak oto opisuje stan psychiczny bohaterki:
Ñòîìëåíà ³ ðîçáèòà ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó ì³æ äâîõ ðÿä³â çðóéíîâàíèõ â³éíîþ
áóäèíê³â. ¯¿ ïîñòàòü çäàâàëàñÿ òåìíèì ìàÿòíèêîì [...] à íàâêîëî áóëè áåçëþääÿ
é ïîðîæíå÷à [ ] Òàêåæ õèìåðíå áóëî ¿¿ æèòòÿ, ðîáîòà, íàâ÷àííÿ [...] (Øåâ÷óê
1968, 48).

Lub:
Ñ³ðèé äåíü òóìàííî é âîãêî ö³äèâñÿ êð³ç â³êíî, â ò³ë³ â³ä÷óâàëàñÿ âòîìà, ÿê
çàâæäè ï³ñëÿ óðîê³â, ãóëè ðóêè ³ íîãè, ãîëîâà áóëà íà÷å íàïõàíà ìîêðîþ
âàòîþ. [...] Òðåáà áóëî éòè äîäîìó â ïîðîæíþ ê³ìíàòó, ÿêà òåïåð áóëà äëÿ íå¿
õîëîäíîþ é ÷óæîþ. Â í³é îñåëèëèñÿ ïðèâèäè, ïðèâèäè ìèíóëîãî, âîíè
íåïîêî¿ëè ¿¿ ³ æàõàëè. Â³ä íèõ ÿê â³ä ñïîìèí³â, çâ³ëüíèòèñÿ çíà÷íî âàæ÷å, í³æ
ïîãàñèòè íàñòð³é (Øåâ÷óê 1968, 50).

W powieci pojawiaj¹ siê równie¿ inne rodzaje samotnoci: samotnoæ dziecka,
samotnoæ starego cz³owieka, samotnoæ wród ludzi, w rodzinie, w otoczeniu
najbli¿szych oraz samotnoæ sumienia, gdy cz³owiek otoczony kochaj¹cymi
osobami w tajemnicy zmaga siê z drêcz¹cym go poczuciem winy. W istocie
omawiany utwór jest przede wszystkim tekstem o ludzkiej samotnoci we wszelkich jej odmianach. Przyk³adem samotnoci wród ludzi jest relacja dwójki
bohaterów  kilkunastoletniego ch³opca i opiekuj¹cej siê nim staruszki. Te dwie
postaci, zwi¹zane ze sob¹ codziennie powtarzanymi czynnociami-rytua³ami,
w rzeczywistoci pozostaj¹ ca³kowicie odrêbne, nie znajduj¹ wspólnego jêzyka,
nie s¹ w stanie zrozumieæ nawzajem swoich marzeñ, uczuæ i potrzeb. Ich rozmowy to dwa odrêbne monologi, nies³uchane i nierozumiane przez drug¹ osobê.
Poczucia absolutnej samotnoci i pustki nie jest w stanie wype³niæ wiara
w istnienie rzeczywistoci transcendentalnej. Poszukuj¹cy ukojenia w wierze
szewc stwierdza w jednej z rozmów:
 Ëþäè â³ðÿòü ó áîãà, à ÷îãî [...] Áî âîíè áîÿòüñÿ ñìåðò³.
 [...] À ìîÿ ìàòè íå áîÿëàñÿ âìåðòè. [...]
 Âîíà áîÿëàñÿ. [...] Àëå â³ðèëà, ùî òàì  â³í ïîêðóòèâ ïàëüöåì íàä ãîëîâîþ
 ðàé. À òàì íåìà í³÷îãî (Øåâ÷óê 1968, 94).
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Z powieci Nabrze¿na 12 (Íàáåðåæía 12) wy³ania siê obraz cz³owieka jako
samotnej jednostki, uwiêzionej w monotonnej, ograniczaj¹cej i otêpiaj¹cej codziennoci. Jednostki, która w poszukiwaniu sensu swojego istnienia nie mo¿e
odwo³aæ siê do ¿adnej wy¿szej, ponadludzkiej instancji. Jest to obraz zgodny
z egzystencjalistyczn¹ definicj¹ ludzkiej kondycji i nawi¹zuj¹cy do kolejnego jej
za³o¿enia, jakim jest stwierdzenie, ¿e jednostkê ludzk¹ determinuj¹ kategorie
wolnoci i koniecznoci wyboru.
W myl filozofii egzystencjalizmu, istnienie ludzkie charakteryzuje siê swoist¹ pustk¹, brakiem treci i okrelonego kierunku. Jest bytem czystym, wype³nianym treci¹ w procesie ¿ycia i rozwoju. Sytuacjê tê ujmuje Sartre w s³ynnej
maksymie: byt ludzki jest jedyny, w którym egzystencja poprzedza esencjê
(Opara 1994, 126). Brak wspomnianej esencji determinuje ogromne mo¿liwoci autokreacji. To nie od przeznaczenia, nie od ¿adnej si³y wy¿szej, zale¿y, kim
bêdziemy i jak ukszta³tuje siê nasze ¿ycie. Cz³owiek sam jest twórc¹ siebie,
a jego mo¿liwoci kierowania w³asnym losem s¹ praktycznie nieograniczone
(Gadacz 2009, 476). Cz³owiek to byt z natury wolny (Opara 1994, 127)  co
jednak nie stanowi konstatacji optymistycznej, bowiem wolnoæ to odpowiedzialnoæ, to bezustanna koniecznoæ wyboru. I ta w³anie sytuacja dramatu
nieustannej koniecznoci wyboru okrela kondycjê jednostki w wiecie. Wolnoæ jest wiêc sytuacj¹ tragiczn¹, gdy¿ wi¹¿e siê z ca³kowit¹ odpowiedzialnoci¹ za w³asny los, za w³asne czyny, za w³asne wybory (Opara 1994, 128).
Samowiadomoæ, wolnoæ i poczucie odpowiedzialnoci wyznaczaj¹, zgodnie
z za³o¿eniami egzystencjalizmu, ramy kondycji cz³owieka jako istoty samotnej
i znajduj¹cej siê w sytuacji bezustannej koniecznoci wyboru:
Cz³owiek jest wolny w ca³ym swym bytowaniu; w swym ciele, uczuciach, rozumie,
a¿ do granic ludzkiej egzystencji, gdy¿ nie ma nic, co limitowa³oby jego wolne
wybory [ ] wnioskiem, który nasuwa³ siê wszystkim mylicielom w zwi¹zku
z odkryciem faktu [ ] absolutnej wolnoci cz³owieka, by³o uznanie, ¿e jako absolutnie wolny, cz³owiek jest te¿ absolutnie odpowiedzialny za to, czym jest i za to,
co czyni (Fiut 2006, 282).

Ten w³anie aspekt kondycji bohaterów Szewczuka podkrela Tarnaszyñska
w pracy Õóäîæíÿ ãàëàêòèêà Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà. Egzystencja w warunkach
ustroju totalitarnego, a wiêc w warunkach metafizycznego z³a (Òàðíàøèíñüêà
2001, 132), poczucie absurdu wiata, codzienny brak wiary, apatia i lêk sprawiaj¹, ¿e kwestia wyboru, walka o w³asn¹ niezale¿noæ i wewnêtrzn¹ wolnoæ nabieraj¹ na kartach powieci Szewczuka egzystencjalistycznego tragizmu
(Òàðíàøèíñüêà 2001, 130132). Wolnosæ staje siê, w myl koncepcji Sartrea,
wolnoci¹ tragiczn¹, najwiêkszym wyzwaniem, jakie ¿ycie stawia przed cz³o-
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wiekiem. Cz³owiek to jednostka skazana na samotne okrelanie w³asnej to¿samoci i ci¹g³¹ walkê o jej uznanie (Puszko 1993, 23). Zdaniem Tarnaszyñskiej,
to w³anie totalitarny kontekst, który Szewczuk zna³ z autopsji i który uczyni³
tematem wielu swoich utworów, determinuje wykorzystanie typowo egzystencjalistycznych kategorii, takich jak absurd ¿ycia, koniecznoæ wyboru, alienacja
bohatera, apatia, utrata poczucia sensu (Puszko 1993, 130). Sartreowskie pojêcie Absolutu jako Absurdu zostaje sprowadzone do warunków polityczno-spo³ecznych. Rzeczywistoæ totalitaryzmu uosabia wszechogarniaj¹cy Absurd,
skazuj¹c jednostki na wykorzenienie i nieautentycznoæ egzystencji.
Moralnoæ egzystencjalistów nie znajduje innej ni¿ cz³owiek instancji, nie
jest uwarunkowana ¿adnym systemem wierzeniowym, jej ostatecznym i jedynym uzasadnieniem jest sumienie i wolna wola ka¿dej jednostki (Szyd³owska
2001, 131). Kwestia wyboru nabiera w kontekcie totalitaryzmu charakteru fundamentalnego, oznacza bowiem wybór miêdzy zachowaniem w³asnej godnoci
i osobowoci, a utrat¹ samego siebie, miêdzy autentycznym ¿yciem a duchow¹
i moraln¹ mierci¹, co wiêcej, kategoria wyboru przybiera w twórczoci Szewczuka wymiar metafizyczny, realizuj¹c siê niejednokrotnie w formie symbolicznych zmagañ dobra ze z³em (Òàðíàøèíñüêà 2001, 132). Zachowanie w³asnej
godnoci i cz³owieczeñstwa równa siê odmowie uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, wycofaniu siê w g³¹b siebie, duchowej alienacji. Jest to wiêc wybór skazuj¹cy bohatera na samotnoæ (Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷ 2001, 115117). O kwestii
wyboru wspomina jedna z bohaterek powieci:
Íàâêîëî ³ñíóâàâ çíà÷íî ñêëàäí³øèé ñâ³ò, í³æ òî çäàâàëîñÿ ¿ì. Öå âîíà
çðîçóì³ëà, ëèøå ïåðåæèâøè â³éíó, ÿêà çðóéíóâàëà âóçüêå êîëî ³íòèìíîãî
æèòòÿ ³ ïîñòàâèëà ïåðåä ñîòíÿìè ëþäåé äèëåìó: àáî òàì, àáî òóò, ÿêùî òè
ñïðàâä³ ââàæàºø ñåáå ëþäèíîþ (Øåâ÷óê 1968, 36).

Problem wyboru to wa¿ny aspekt powieci Nabrze¿na 12, jednak zagadnienie
bezkompromisowoci wyboru oraz zwi¹zanej z nim alienacji i potêpienia pojawia siê przede wszystkim w drugiej, wydanej w 1968 r., powieci Ñåðåäîõðåñòÿ (polskie t³umaczenie utworu: Odmieniec). Opowiadaj¹c historiê niepoddaj¹cego siê wp³ywom otoczenia studenta, Szewczuk kreli zatrwa¿aj¹cy obraz
totalitarnego ucisku, konformizmu, podwójnej moralnoci i pod³oci. Bohater
powieci, student Mychaj³o, przeciwstawia siê sw¹ bezkompromisow¹ postaw¹
panuj¹cemu w rodowisku uniwersyteckim przymusowi przeciêtnoci i zak³amania. Oskar¿ony o brak poczucia wspólnoty ze studenckim kolektywem i epatowanie indywidualn¹ postaw¹ zostaje zaszczuty i skazany na spo³eczny ostracyzm. Bohater jest obcym w swym otoczeniu, a nieustanne poczucie absurdu
wiata sprawia, ¿e jego kondycja nasuwa skojarzenia z bohaterami powieci
Camusa. Gadacz zauwa¿a, ¿e Camus:
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Nakreli³ rozmaite scenariusze poczucia absurdu: monotonia ¿ycia i znu¿enie codziennoci¹, wiadomoæ przemijania, nieprzenikalnoæ i obcoæ wiata, zachwianie obrazu tego, czym jestemy (Gadacz 2009, 494).

Historiê Mychaj³y czytelnik poznaje z kilku perspektyw jednoczenie: przede
wszystkim jest to perspektywa wspomnieñ pogr¹¿aj¹cego siê w samotnoci
i smutku bohatera, który obsesyjnie zag³êbia siê w marzeniach. O wiele ciekawsz¹ i bardziej dramatyczn¹ perspektyw¹ jest obraz bohatera widziany przez pryzmat wypowiedzi pozosta³ych postaci utworu. To w³anie w tych zjadliwych,
niesprawiedliwych, czêsto okrutnych i ma³ostkowych relacjach poznajemy nie
tylko postaæ tytu³owego odmieñca  Mychaj³y, ale przede wszystkim uniwersyteckie rodowisko lat 60. Kolejn¹ perspektywê stanowi¹ rozmowy bohaterów
utworu  wy³ania siê z nich obraz przera¿aj¹cego zak³amania, zgody na ¿ycie
w oszustwie i d¹¿enia do bycia takim jak wszyscy. Ilustracjê rodowiska uniwersyteckiego stanowi¹ poni¿sze cytaty  fragmenty rozmów miêdzy postaciami
utworu:
 Òàê³ ÿê ÿ íåøê³äëèâ³, áî ¿õ íåâàæêî çðîçóì³òè. [...] À ÿêùî ëþäèíà º äëÿ
³íøèõ òàºìíèöåþ, ìàº â õàðàêòåð³ ÿêóñü îäì³íó, òîáòî âèõîäèòü çà ìåæ³
ñåðåäíüîãî àðèôìåòè÷íîãî  öå, êîëè íå çëî÷èí, òî ìîæëèâ³ñòü éîãî.
 Áîæå ì³é!  âèãóêíóâ. [...] Ìèõàéëî  Àäæå ÿ íå ñêàçàâ í³êîìó æîäíîãî
çëîãî ñëîâà ³ íå âä³ÿâ í³÷îãî ïîãàíîãî.
 ßêå öå ìàº çíà÷åííÿ? [...] Àëå òè íå õî÷åø ìàòè ç íèìè ä³ëà, ³ öå ¿õ äðàòóº
(Øåâ÷óê 1968, 179).

Kolejny cytat stanowi definicjê ¿ycia w ustroju totalitarnym:
Òðåáà çíàòè, ùî ïèñàòè ³ ùî ãîâîðèòè. Ðîçóìíà ëþäèíà çàâæäè îäíå ìàº íà
óì³, à äðóãå íà ÿçèö³. Öå âðåøò³ âèçíà÷àº òâîþ êóëüòóðó (Øåâ÷óê 1968, 231).

Wy³aniaj¹cy siê z przytoczonych fragmentów obraz ¿ycia spo³ecznego prowadzi
do znanej konstatacji, ¿e piek³o to inni oraz do wniosków o ¿yciu nieautentycznym. I rzeczywicie  codziennoæ bohatera powieci Odmieniec (Ñåðåäîõðåñòÿ) staje siê piek³em w³anie za spraw¹ innych, nierozumiej¹cych i nienawidz¹cych odmiennoci ludzi. Ale piek³o to jest udzia³em nie tylko zaszczutego odmieñca  okazuje siê, ¿e równie¿ ci przeciêtni, przystosowani i dopasowani odczuwaj¹ swoj¹ egzystencjê jako niekoñcz¹c¹ siê mêczarniê udawania,
podejrzeñ i lêku. W szczerej rozmowie jedna z postaci stwierdza:
ß æèâó âñå æèòòÿ ì³æ ëþäåé, äëÿ ÿêèõ òàê³ ³íöèäåíòè: íå ïðèâ³òàâñÿ, ùîñü
íåäîáðå ñêàçàâ ³ öå íå äîáðå äîïîâçëî äî ³íøîãî ÷åðåç äåñÿò³ âóõà
 ñåðéîçí³ø³ â³ä çåìëåòðóñó. Òðåáà áóëî â÷èòèñÿ ââ³÷ëèâîñò³, ÷åìíîñò³, õî÷
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õîò³ëîñÿ ÷àñîì ïëþíóòè êîìóñü ó ïèêó. Âèõîäèëî  ÷èì á³ëüøå íåíàâèñò³, òèì
ïðèºìí³øà óñì³øêà (Øåâ÷óê 1968, 235).

W innym za miejscu:
×àñîì ëþäèíà íàâ³òü ãàäêè íå ìàº, ùî ÷îëîâ³ê, êîòðèé ¿¿ óñì³õàºòüñÿ, ìîæå ¿¿
íåíàâèä³òè. Ñåêðåòè íåíàâèñò³ áóâàþòü íåçáàãíåíí³. Êîëè ïðî òåáå ñêëàëàñÿ
ïîãàíà äóìêà, ìîæåø ïîïðîùàòèñÿ ç íàä³ºþ îäåðæàòè ï³ñëÿ óí³âåðñèòåòó
ãàðíå ì³ñöå. À äóìêà ñêëàäàºòüñÿ ïîñòóïîâî (Øåâ÷óê 1968, 181).

¯ycie w zak³amaniu, w otoczeniu wrogoci i niezrozumienia prowadzi do apatii
i patologicznej wrêcz samotnoci. Wywo³uje równie¿ poczucie sztucznoci
i braku autentycznoci otaczaj¹cego wiata. Mychaj³o definiuje codziennoæ
jako teatr masek, stwierdzaj¹c:
Ìàñêè, ìàñêè, ìàñêè ³ ì³æ òèõ ìàñîê ëèøå îäíå îáëè÷÷ÿ, àëå ³ âîíî õî÷å áóòè
ÿê ìàñêà. Áî âñ³ íàâêîëî â ìàñêàõ. Ìèõàéëî áà÷èâ äîâêîëà ñåáå ñ³òêó, çîëîòó
ñ³òêó ç çîëîòèìè ïàâóêàìè ó í³é (Øåâ÷óê 1968, 197).

Postaæ g³ównego bohatera powieci stanowi odzwierciedlenie definiowanej
przez filozofiê egzystencjalizmu kondycji cz³owieka. Wyalienowany i potêpiony, skazany na niezrozumienie i jawn¹ nienawiæ, Mychaj³o nie rezygnuje
z obranej przez siebie drogi, pozostaje wolny, ale jego wolnoæ ma wymiar
tragiczny, gdy¿ skazuje go na zupe³n¹ samotnoæ i utratê wszelkich ¿yciowych
wygód. Obrazu bohatera egzystencjalistycznego dope³nia dominuj¹cy w utworze
nastrój absurdu rzeczywistoci.
Charakterystyka ¿yciowej kondycji bohaterów powieci Nabrze¿na 12
(Íàáåðåæíà 12) i Odmieniec (Ñåðåäîõðåñòÿ) w du¿ym stopniu odpowiada
sformu³owanej przez filozofów egzystencji diagnozie sytuacji cz³owieka
w wiecie. W utworach tych znajdujemy problem koniecznoci moralnego wyboru i tragicznej wolnoci, absurd i monotoniê ¿ycia, samotnoæ, alienacjê
i zobojêtnienie, napotykamy równie¿ typowe dla twórczoci egzystencjalistów
motywy lêku przed mierci¹ i smutek up³ywaj¹cego czasu (Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷ 2001, 144147). Autorowi nieobce s¹ te¿ kwestie mechanizacji
¿ycia, duchowej mierci bohatera i sprowadzenia egzystencji do rodzaju wegetacji. Podobne motywy pojawiaj¹ siê w wielu utrzymanych w nurcie realizmu
utworach Szewczuka.
Badacze twórczoci autora, tacy jak: Korohodski, Horniatko-Szumy³owycz
oraz Tarnaszyñska zauwa¿aj¹, ¿e wnosi on w koncepcje egzystencjalizmu swój
w³asny wk³ad w postaci idei przezwyciê¿enia absurdu, poszukiwania harmonii,
piêkna oraz idea³u ¿ycia autentycznego. Kontekst egzystencjalizmu zostaje tu
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prze³amany  uk³ad horyzontalny zast¹piony jest d¹¿eniem do stworzenia relacji
pionowej, odnosz¹cej siê do czego ponad codzienn¹ egzystencjê. róde³ tych
idei nale¿y szukaæ w myli XVIII-wiecznego myliciela, H. Skoworody, do której Szewczuk bezporednio nawi¹zuje (Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷ 2001, 96). Skoworodiañskiej proweniencji jest postulat poszukiwania harmonii i prawdy we
w³asnym wnêtrzu, sokratejskie nawo³ywanie do poznania samego siebie (Mokry
1996, 103). W tym kontekcie Szewczukowski eskapizm, odmowa uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznym i zamkniêcie siê bohatera we w³asnym wnêtrzu stanowi nie
tylko reakcjê na absurd wiata, lecz jest te¿ pierwszym krokiem duchowej wêdrówki w poszukiwaniu prawdy w³asnego serca.
We wczesnej, realistycznej, twórczoci Szewczuka pojawia siê wiêc kategoria, któr¹ mo¿na zdefiniowaæ jako nale¿¹c¹ do sfery sacrum, a w ka¿dym razie
stwarzaj¹c¹ kontekst umo¿liwiaj¹cy wykroczenie poza definicjê egzystencji jako
pochodnej rzeczywistoci tu i teraz. Charakterystyczne dla bohaterów Szewczuka wycofanie siê z ¿ycia spo³ecznego i koncentracja na prze¿yciach wewnêtrznych mog¹ zostaæ odczytane jako poszukiwanie przestrzeni wewnêtrznego sacrum, stoj¹cego w opozycji do profanum codziennoci. Przeciwstawienie
tego, co wewnêtrzne, temu, co zewnêtrzne, nabiera równie¿ cech opozycji miêdzy ¿yciem prawdziwym/autentycznym, a egzystencj¹ nieautentyczn¹ (Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷ 2001, 101). Wewnêtrzne ¿ycie bohatera staje siê ¿yciem autentycznym, zdeterminowanym d¹¿eniem do osi¹gniêcia harmonii i m¹droci, natomiast ¿ycie w wiecie i w spo³eczeñstwie nabiera cech absurdu i bezsensu.
Poszukiwania moralne, d¹¿enie do duchowej niezale¿noci i wolnoci, wêdrówka w g³¹b siebie i zmagania z opresyjnym otoczeniem bêd¹ stanowiæ
motyw przewodni twórczoci Szewczuka na przestrzeni kolejnych dziesiêcioleci. Chocia¿ poetyka utworów ukraiñskiego pisarza szybko ulegnie zmianie, ewoluuj¹c w stronê realizmu magicznego, a nastêpnie prozy historycznej z elementami fantastyki, tematyka moralno-filozoficzna pozostanie kanw¹ jego twórczoci,
nadaj¹c jej g³êbiê i zapewniaj¹c szczególne miejsce na mapie wspó³czesnej
ukraiñskiej prozy.
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MIÊDZY MARLOWEM A KURTZEM
 KIM BY SIÊ STA£ STASZEK, GDYBY NIE COFN¥£
WAHAJ¥CEJ SIÊ STOPY? WOKÓ£ J¥DRA CIEMNOCI
Between Marlow and Kurtz. Around the Heart of Darkness
KEYWORDS: J. Conrad, Heart of Darkness, Africa, colonialism, decolonization
ABSTRACT: The article focuses on the interrelationships between the famous Conrads novel
Heart of Darkness, a documentary film by Marcin Mamoñ Man in his Forties will be a
Smuggler (2009). The film is a journey into Conrads heart of darkness, the deep jungles
of the Congo. It is also a journey into yourself. The director asks the question: how not to be
evil, adhering to the absolute principles which governed the jungle?
Article takes the form of an essay, the purpose of which is to show some possibilities
of interpretation for the two different forms of artistic expression. The method of analysis
begins with connecting elements indicate the test material, then refers to the typology
of travel and confronts attitudes travelers. It turns out that Conrads heart of darkness is not
only still exists, but today, in the contact of two civilizations, it is even more grim, ruthless
and cruel.

Czy mo¿na oddychaæ woni¹ zdech³ego hipopotama,
a jednak siê nie zatruæ?
J. Conrad, J¹dro ciemnoci

I. Wstêp
Artyku³ skupia siê na analizie wzajemnych powi¹zañ miêdzy powieci¹ J. Conrada J¹dro ciemnoci, a filmem dokumentalnym M. Mamonia z 2009 r. Mê¿czyzna po czterdziestce woli byæ przemytnikiem (wersja skrócona nosi tytu³
Podró¿ do j¹dra ciemnoci)1. Film jest podró¿¹ do Conradowskiego j¹dra ciemnoci, g³êbokiej d¿ungli w Kongo  w wiat magii, przemocy, nêdzy, cynizmu
1

W szkicu bêdê siê opieraæ na d³u¿szej wersji filmu, poniewa¿ daje wiêcej mo¿liwoci interpretacyjnych dotycz¹cych motywacji bohatera.
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i ciemnej strony ludzkiej natury. To tak¿e podró¿ w g³¹b siebie. Re¿yser stawia
pytanie, sk¹din¹d znane  jak nie ulec z³u, stosuj¹c siê do bezwzglêdnych zasad,
którymi rz¹dzi siê kongijska d¿ungla? Nawi¹zañ do powieci jest w filmie wiele,
przede wszystkim za ³¹czy je bohater (czy raczej antybohater)
 Kurtz u Conrada (handlarz koci¹ s³oniow¹) i Monsieur Stanley (Staszek)
u Mamonia (przemytnik krwawych diamentów).
Celem artyku³u jest pokazanie pewnych mo¿liwoci interpretacyjnych dotycz¹cych dwóch ró¿nych form wypowiedzi artystycznej. Metoda postêpowania
analitycznego zaczyna siê od wskazania elementów ³¹cz¹cych badany materia³,
nastêpnie odwo³uje siê do typologii podró¿y i konfrontuje postawy podró¿ników.
Okazuje siê, ¿e Conradowskie j¹dro ciemnoci nie tylko istnieje nadal, ale
wspó³czenie, w zetkniêciu dwóch cywilizacji, jest ono jeszcze bardziej ponure,
bezwzglêdne i okrutne.
II. Awanturnicy. U róde³
Powieæ i film zaczynaj¹ siê podobnie. J¹dro ciemnoci otwiera scena, w której
Marlow (po d³u¿szym opisie sytuacyjnym) zaczyna w zapadaj¹cym mroku snuæ
swoj¹ opowieæ o tym, co spotka³o go podczas podró¿y do serca Konga. Jego
s³uchaczami s¹ marynarze, p³yn¹cy wspólnie wycieczkowcem po Tamizie. Bohater filmu Mamonia  Staszek (zwany te¿ Monsieur Stanley), wkracza z w³asn¹
opowieci¹ w sposób analogiczny. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e gdy zaczyna mówiæ o swojej
misji w Afryce, p³ynie du¿¹ ³odzi¹ w wietle dnia po jeziorze Kivu, a jego
audytorium stanowi odbiorca filmu, a wiêc s³uchacz potencjalny, ukryty. W takiej konkretnie zarysowanej scenerii Staszek zwraca siê do niego:  S³uchaj . W ten sposób powstaje idealna sytuacja, stanowi¹ca pretekst do przywo³ania faktów z przesz³oci. Wyranie zarysowuje siê tu sytuacja monologu
wypowiedzianego, w której mówi¹cy Staszek pozostaje pod ci¹g³ym wp³ywem
milcz¹cego s³uchacza, ów s³uchacz za istnieje o tyle tylko, o ile jego obecnoæ
odbija siê na wypowiedzi monologisty. Jest drugim aktorem, którego czytelnicy
poznaj¹ porednio: on nigdy nie mówi, nigdy nie mówi siê o nim, wypowiadaj¹cy mówi tylko do niego (G³owiñski 1972, 115).
Punktem wyjcia do snucia opowieci, zarówno w powieci, jak i w dokumencie Mamonia, jest awanturnicza natura obydwu bohaterów. Marlow, bohater
powieciowy, opowiada:
Otó¿, kiedy by³em ma³ym ch³opczykiem, mia³em namiêtnoæ do map. Wpatrywa³em siê godzinami w Amerykê Po³udniow¹ lub Afrykê, Australiê pogr¹¿aj¹c siê we
wspania³ociach odkrywczych podró¿y. W owych czasach by³o jeszcze wiele pustych miejsc na ziemi, a jeli które z nich wydawa³o mi siê szczególnie ponêtne (ale
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one wszystkie tak w³anie wygl¹daj¹) k³ad³em na nim palec i mówi³em: Pojadê
tam, jak dorosnê (Conrad 1972, 8).

W. Burszta (1996, 45) w szkicu o antropologii podró¿owania przywo³uje znacz¹ce pytanie Aldousa Huxleya: Why not stay at home?. Staszek (Monsieur Stanley) odpowiada na to pytanie porednio, w rozmowie ze swoim przyjacielem
(najemnikiem, bior¹cym dawniej udzia³ w zbrojnych konfliktach w Czeczenii),
który pyta filozoficznie:  Powiedz, po co ty jedzisz do tej Afryki?. Staszek,
po d³u¿szej chwili milczenia, odpowiada pytaniem:  A ty ju¿ nie jedzisz do
Czeczenii? i dorzuca póniej:  Czyli mam rozumieæ, ¿e awantura to ju¿
koniec dla ciebie?. W tym pytaniu w³anie zawarta jest informacja o motywach
kieruj¹cych postêpowaniem Staszka  pogoñ za awantur¹. To jedyny powód, dla
którego Staszek, ów mê¿czyzna po czterdziestce  jak sam siê zwierza 
¿yj¹cy w Polsce normalnie, prowadz¹cy legaln¹ firmê, p³ac¹cy podatki, op³acaj¹cy ZUS, kilka razy do roku zmienia skórê i zamienia siê w awanturnika
(Mamoñ 2009). Burszta wyjania tak¹ postawê z perspektywy antropologicznej:
W³anie wiadomoæ w³asnego zakorzenienia w wiecie, w jego konkretnym geograficznym i kulturowym wariancie, który wszak nie przeze mnie zosta³ wybrany,
powoduje owo pragnienie konfrontacji z odmiennoci¹ wyra¿aj¹ce siê w banalnym
pytaniu: Jak tam naprawdê jest? W ka¿dym z nas tkwi potrzeba, choæby tylko
w wyobrani zaspokajana, zagospodarowywania innoci, szukania w niej swego
miejsca (1996, 46).

Staszek, zupe³nie jak Marlow w dzieciñstwie, pragnie dowiadczyæ niebywa³ej
przygody niedostêpnej innym, w takim w³anie antropologicznym sensie, dowiadczyæ rzeczywistoci tak ró¿nej od tej, któr¹ ¿yje na co dzieñ u siebie2.
Bo te¿  jak twierdzi dalej Burszta  Kultura europejska jest kultur¹ podró¿owania i zaw³aszczania, a wiêc kultur¹, która traktuje bia³e plamy na mapie
jako miejsca niczyje, dziewicze. A przecie¿ doskonale Marlow wie, ¿e tak nie
jest. Owe miejsca nale¿¹ ju¿ do tamtejszych Innych, którzy maj¹ to nieszczêcie
zaliczaæ siê do kategorii ludzi poledniejszego gatunku. Bohater Conrada (1972, 9)
dobrze rozumie, ¿e zdobywanie ziemi polegaj¹ce przewa¿nie na tym, ¿e siê j¹
2

Na marginesie tych rozwa¿añ warto zaznaczyæ interesuj¹cy zbieg okolicznoci, zwi¹zany
z bohaterem filmu Mamonia. Biografia Staszka (Monsieur Stanley) do pewnego stopnia przypomina drogê i wybory dziewiêtnastowiecznego dziennikarza i awanturnika Stanleya (sir Henry Morton). Obydwaj w przesz³oci byli najemnikami. Staszek z filmu Marcina Mamonia ma za sob¹ piêæ
lat Legii Cudzoziemskiej, w tym m.in., udzia³ w krwawej wojnie w Ruandzie. Zdaje siê, ¿e to
wówczas zaczê³a siê jego fascynacja Afryk¹. ¯yj¹cy stulecie wczeniej Stanley równie¿ w m³odoci zaci¹gn¹³ siê do wojska, potem s³u¿y³ na okrêcie. Poci¹ga³o go awanturnicze ¿ycie, dlatego
chêtnie zgodzi³ siê na wyprawê reportersk¹, której celem by³o odnalezienie zaginionego profesora
Livingstona. Wtedy Afryka i jej bia³e plamy poch³onê³y go absolutnie.
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odbiera ludziom o odmiennej cerze lub trochê bardziej p³askich nosach nie jest
rzecz¹ piêkn¹, jeli siê w niego wejrzy zbyt blisko. Dlatego znajduje dla niej
moralne usprawiedliwienie w postaci idei, która tkwi w g³êbi; nie sentymentalny pozór, tylko idea; i altruistyczna wiara w tê ideê  co, co mo¿na wyznawaæ
i biæ przed tym pok³ony, i sk³adaæ ofiary [...]. Pisze Burszta:
Nie zapominajmy: jest koniec dziewiêtnastego stulecia, imperializm i kolonializm
s¹ w pe³nym rozkwicie, cywilizowany Zachód nie ma w¹tpliwoci, i¿ niesie swoim
podbitym peryferiom naukê i wiarê prawdziw¹, bo taka jest jego historyczna misja.
Idea podporz¹dkowywania sobie nowych terytoriów jest swoistym pos³annictwem.
Kiedy Marlow powiada, ¿e w jego dzieciñstwie wiele jeszcze by³o bia³ych plam na
mapie, nie co innego ma na myli tylko fakt, ¿e nie stanê³a tam jeszcze stopa
bia³ego zdobywcy, ¿e jeszcze nie wiedzia³ Zachód, jakie korzyci przyniesie poznanie kolejnego skrawka Ziemi, który bêdzie odt¹d na zawsze na mapie, bo
w orbicie wp³ywów i oddzia³ywania uniwersalnej cywilizacji (1996, 46).

Warto za M. Komarem powtórzyæ, ¿e Marlow nie wyklucza ³¹czenia misji
z zyskiem. Oznacza to, i¿ jego zdaniem has³o cywilizowania ludów dzikich,
niesienia im dobrych obyczajów i owiaty, nie wyklucza eksploatacyjnej ekspansji wielkich towarzystw handlowych i przemys³owych, które z kolonizacji
nowo odkrytych terenów i wykorzystania taniej miejscowej si³y roboczej czerpi¹
powa¿ne wp³ywy finansowe (Komar 1978, 92). Dla Marlowa jest jasne, ¿e obie
formy dzia³añ mo¿na wykorzystaæ dla dobra samej Europy, która w ten sposób
pomna¿a swoje wp³ywy i dochody. O ile jednak Marlow wierzy w pos³annictwo
cywilizacji zachodniej w miejsca dotychczas dziewicze dla bia³ego cz³owieka,
o tyle Staszek z filmu Mamonia nie zamierza nikogo cywilizowaæ ani zaw³aszczaæ nowych terytoriów. W XXI wieku nie ma ju¿ bia³ych plam na mapie wiata, jak by³o to w dzieciñstwie Marlowa.
III. Marlow  Staszek  Kurtz. Oscylacje wokó³ j¹dra ciemnoci
Staszek nie ma takich ambicji jak Marlow. Wprawdzie podczas swojej awanturniczej podró¿y do Konga równie¿ okazuje namiêtnoæ do map, s¹ to ju¿ jednak mapy zape³nione kolorami, wykonane przez bia³ych w XX wieku. Szuka ich
Monsieur Stanley w sercu Afryki, a kiedy znajdzie  p³aci za nie spore sumy.
Nie interesuj¹ go puste, nieodkryte jeszcze miejsca. Przeciwnie, im dok³adniejsze, tym lepiej. Jest jednak warunek  musz¹ wskazywaæ, gdzie s¹ diamenty
i jak do nich najszybciej dotrzeæ3. Staszek mówi wprost o swojej roli w Afryce:
3

Scena z mapami prowadz¹cymi do diamentów otwiera film Mamonia.
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Jestem przemytnikiem, robiê to, co inni. Robiê to, co wiêkszoæ ludzi tutaj.
Tylko, ¿e jestem dla odmiany bia³ym (Mamoñ 2009). Dodajmy: bia³ym, który
ma znaczn¹ przewagê w postaci pieniêdzy i mo¿liwoci. Kiedy roznosi siê
wieæ, ¿e przyjecha³ Staszek, pod chatê, w której siê zatrzyma³, przychodz¹
t³umy. Jedni chc¹ go tylko zobaczyæ, innymi kieruje ciekawoæ, s¹ jednak i tacy,
którzy znosz¹ do niego swoje najdro¿sze przedmioty, licz¹c na zyskown¹ sprzeda¿. Staszek przez kilka dni ogl¹da, negocjuje, czeka. Daleko mu przy tym do
litociwego, dobrotliwego kupca. Przeciwnie. Zwierza siê widzom:
 Bêdê szczery No, nie znaj¹ cen. Strza³y na chybi³ trafi³: uda siê, albo siê nie
uda. Takie jest mylenie czarnego. A zawsze myli, ¿e ma co bardzo dobrego. [ ]
Trzeba mieæ swojego czarnego, który pozwoli na to, ¿eby czuæ siê doæ komfortowo w trakcie zawierania transakcji. Chodzi o to, ¿eby ten czarny wykonywa³ za
ciebie tê doæ nieprzyjemn¹ robotê.

Praktyczne zastosowanie powy¿szych zasad widz mo¿e obejrzeæ chwilê póniej,
kiedy to do Staszka przychodzi Afrykanin z rzebion¹, drewnian¹ lask¹, za któr¹
¿¹da piêciu tysiêcy dolarów:  Niech spierdala. Inni to przynios¹. Kurwa, za
kawa³ek gówna bêdê im p³aci³!. Inaczej reaguje Monsieur Stanley na bry³ê
przypominaj¹c¹ meteoryt:  Wieczorem siê z nim dogadam. Zgodzi siê na
wszystko. W tym kontekcie interesuj¹ce wydaje siê nawi¹zanie do klasyfikacji
dziesiêciu typów wspó³czesnych podró¿ników, jakiej dokona³ T. Todorov, wyró¿niaj¹c: asymilatora, spekulanta, turysty, impresjonisty, asymilanta, podró¿nika egzotycznego, wygnañca, alegorysty, rozczarowanego i filozofa. Burszta
(1996, 76) dokonuje ich szczegó³owego omówienia, jednak dla niniejszego szkicu istotny jest jeden z nich  spekulant:
[ ] jego idealnym przedstawicielem jest biznesmen umiejêtnie u¿ywaj¹cy pragnieñ innych do swoich w³asnych celów. Uczy siê on poruszania w odmiennoci
tylko o tyle, o ile jest mu to potrzebne do rozpoznania zakresu owych potrzeb, wie,
jak je wywo³ywaæ, jak zaspokajaæ i jak je mno¿yæ. Szybko uczy siê jêzyka, aby tym
umiejêtniej argumentowaæ i przekonywaæ; z regu³y nie musi wyznawaæ ¿adnej ideologii.

I tak te¿ zdaje siê byæ w istocie. Przyznaje wprost: Dotrzeæ do diamentów
 taka by³a moja misja. W tym wzglêdzie bli¿ej Staszkowi do Kurtza ni¿
Marlowa. Bo kim¿e jest Kurtz? Okazuje siê, ¿e zdolnym handlowcem, który
ow³adniêty obsesj¹ zdobywania koci s³oniowej zatraca absolutnie wszystko,
³¹cznie ze swoim cz³owieczeñstwem. Jest kupcem, który zdobywa swój towar za
pomoc¹ nikczemnych metod i który na zakoñczenie wznios³ego elaboratu
o powinnociach cywilizacji europejskiej wobec tubylców dopisa³: Wytêpiæ te
wszystkie bestie. Jednak stawianie znaku równoci miêdzy Staszkiem
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a Kurtzem jest nieuprawnione. Monsieur Stanley mo¿e (za Marlowem) powiedzieæ o Kurtzu: zrobi³ ów krok ostatni przest¹pi³ krawêd, podczas gdy mnie
dozwolono cofn¹æ wahaj¹c¹ siê stopê (Komar 1978, 111). Mo¿liwe, ¿e Staszek,
który staje siê przemytnikiem kilka razy do roku, przebywa w j¹drze ciemnoci zbyt krótko, by podzieliæ losy Kurtza.
Kim jednak móg³by siê staæ, gdyby zamieszka³ tu na sta³e? Gdyby tutaj
zacz¹³ prowadziæ legaln¹ firmê? Na to pytanie pada odpowied, zakoñczona
przez Staszka wybuchem miechu:  Gdybym powiedzia³ jakiemu tam urzêdnikowi: »S³uchaj stary, ja chcê tu prowadziæ legalny interes«. To wyobra sobie,
on by na mnie spojrza³ co najmniej spod byka. I z wielkim podejrzeniem. Bo
w Afryce niewiele siê zmieni³o od stulecia. Zasady nadal nie maj¹ tu znaczenia,
co potwierdza i sam Marlow: Zasady? Zasady nie wystarcz¹. To nabytki, stroje,
piêkne szmatki  szmatki, które opadn¹ przy pierwszym porz¹dnym wstrz¹sie.
Nie, tu jest potrzebne wiadome przekonanie. Czy ten piekielny wrzask znajduje
we mnie oddwiêk? (Conrad 1972, 51).
W pozornie nieszkodliwym awanturnictwie Staszka kryje siê jednak Conradowska prawda, ¿e natura ludzka to robaczywa czerñ, w której ob³êd miesza siê
z po¿¹daniem z³a i bezmiarem trwogi (Komar 1978, 106). Kurtz nie opar³ siê
wo³aniu dziczy, która otoczy³a go i poch³onê³a do szczêtu, podda³ siê owemu
tajemniczemu ¿yciu dziczy, które têtni w lesie, w d¿ungli, w sercach dzikich
ludzi. Nie ma wtajemniczenia w takie misteria. Nasz obywatel musi ¿yæ poród
niepojêtego, które jest tak¿e czym wstrêtnym. A jednoczenie to niepojête ma
urok, który zaczyna na niego dzia³aæ (Conrad 1972, 6). Na ten niebezpieczny
urok zupe³nej dziczy nie jest odporny nie tylko Kurtz, ale i Staszek, który
zwierza siê w filmie (Mamoñ 2009):  W tym chaosie tacy ludzie jak ja doskonale sobie daj¹ radê. Dlatego lubiê ten kraj. Kocham tê korupcjê. Kocham to
dziadostwo. I mylê, ¿e to siê d³ugo nie zmieni. Zatem racjê ma Komar (1978,
110) pisz¹c, ¿e przegni³a w zbrodni dusza Kurtza jest lustrem, w którym móg³by  w sytuacji granicznej  rozpoznaæ siê ka¿dy cz³owiek.
Staszek, powracaj¹c do Konga kilka razy w roku jako przemytnik, dra¿ni siê
z ciemnoci¹, nie pozwalaj¹c jednak na ca³kowite przez ni¹ zaw³adniêcie. Zaznacza, ¿e nie chce zarobiæ miliona dolarów, lecz wystarczy mu dziesi¹ta czêæ
z tego. Wydaje siê jednak, ¿e gdyby nie by³o dla Staszka innej rzeczywistoci
prócz tej w samym sercu Konga, los Kurtza móg³by staæ siê i jego losem. Bohatera
Conrada ponios³y zapomniane instynkty, które siê w nim odezwa³y, gdy¿ da³
siê kierowaæ nieopanowan¹ ¿¹dz¹ zysku w wiecie wielkiej samotnoci (Komar
1978, 110). W takim kontekcie ¿ycie Kurtza jest wariantem losu Staszka, gdyby
ów przest¹pi³ krawêd. W tej ciekawoci Staszka, w tym dra¿nieniu siê z ciemnoci¹, kryje siê odrobina duszy Marlowa, który balansuje miêdzy przera¿eniem
a fascynacj¹: j¹dro ciemnoci jest zbyt bliskie i kusz¹ce, by o nim kiedykolwiek
zapomnieæ, zbyt okropne, by o nim pamiêtaæ (Komar 1978, 110).
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Wspania³ym symbolem tego, co mo¿e uczyniæ ciemnoæ (czy jak chce Conrad  zupe³na dzicz) z dusz¹ cz³owieka, jest w filmie scena, w której gekon
po¿era z³apan¹ æmê (Mamoñ 2009). W kontekcie powieci Conrada mo¿na
j¹ rozumieæ jednoznacznie: Staszek kr¹¿y coraz bli¿ej niebezpieczeñstwa, gro¿¹cego w pewnym momencie poch³oniêciem. A to ju¿ spe³niony wariant losu
Kurtza.
IV. Spotkania z Innym
J¹dro ciemnoci uwa¿ane jest za antykolonialny manifest Conrada, przepe³niony
opisami cierpienia czarnych mieszkañców Afryki. Marlow nie szczêdzi s³uchaczom szczegó³ów, jak traktowani s¹ tubylcy przez cywilizacyjne misje europejskie. Komar zauwa¿a:
Conradyci dzisiejsi chêtnie staraj¹ siê dowodziæ, ¿e pisarz by³ wyznawc¹ wspó³czesnej nam ideologii antykolonializmu, która wspiera siê o za³o¿enie równoci ras
i cywilizacji oraz o nader elastycznie traktowane prawo do samostanowienia narodów. Za dowód tego ma s³u¿yæ wspó³czucie Conrada dla wyzyskiwanych i têpionych krajowców oraz podziw, z jakim pisarz odnosi³ siê do naturalnoci dzikich, do
wzbudzaj¹cej respekt szczeroci w ujawnianiu barbarzyñstwa (1978, 89).

Tymczasem badacz twórczoci Conrada, cytuj¹c w dalszej czêci swych rozwa¿añ fragment listu pisarza do Rogera Casementa o polityce Belgów w Kongo,
temu zaprzecza. Conrad bowiem stawia niejako znak równoci miêdzy czarnymi
mieszkañcami Konga a zwierzêtami. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e jednak  zdaniem pisarza 
barbarzyñca zas³uguje na wiêksz¹ uwagê, gdy¿ w gruncie rzeczy jego szczêcie i nieszczêcie s¹ bardziej skomplikowane ni¿ szczêcie i nieszczêcie zwierzêcia. [ ] Barbarzyñstwo samo przez siê nie jest przestêpstwem i zas³uguj¹cym na srogie dopusty (Komar 1978, 90). Afrykañski lud ¿yje w stanie
niewiadomoci pope³nianych wykroczeñ i dlatego nale¿y mu wspó³czuæ i wybaczaæ. Dla Conrada Kurtz natomiast jest zdrajc¹, który przej¹³ obyczaje barbarzyñców, i przez to sta³ siê jednym z nich. Za wiadome sprzeniewierzenie siê
zasadom europejskiej tradycji ponieæ musi najsro¿sz¹ karê  mieræ ze wiadomoci¹ g³êbi grzechu.
A jak jest ze Staszkiem? Todorov problematykê dotycz¹c¹ kategorii innoci
lokuje na trzech p³aszczyznach:
Po pierwsze, mamy do czynienia z s¹dem wartociuj¹cym (plan aksjologiczny):
inny jest dobry lub z³y, kocham go lub nie [ ], jest wobec mnie równy lub
w czym mi ustêpuje [ ]. Po drugie, dochodzi do zbli¿enia do innego lub oddale-
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nia od niego (plan prakseologiczny): przejmujê wartoci tego drugiego, uto¿samiam siê z nim, albo te¿ dostosowujê go do siebie, projektujê na niego swój w³asny
obraz. Oprócz podporz¹dkowania siê innemu i podporz¹dkowania innego istnieje
jeszcze trzecie wyjcie  neutralnoæ lub obojêtnoæ. Po trzecie, to¿samoæ tego
innego jest mi znana lub nie (by³by to plan epistemiczny)  oczywicie nie chodzi
tu o ¿aden absolut, lecz nieskoñczon¹ gradacjê  od ni¿szych do wy¿szych szczebli
poznania (1996, 205).

U Conrada, jak dowodzi A. Fiut w szkicu Wariacje o J¹drze ciemnoci (2007),
obecne s¹ wszystkie wymienione wy¿ej osie. Wartociuj¹co patrz¹ na siebie
i oceniaj¹ tak samo biali czarnych, jak i czarni bia³ych. Niebezpieczeñstwa
zwi¹zane z przejmowaniem wzajemnych tradycji i wartoci pokazuj¹ zarówno
przyk³ady tubylców w wynaturzony sposób naladuj¹cych bia³ych, jak i Kurtza,
który da³ siê poch³on¹æ zupe³nej dziczy.
W czasach wiata zdekolonizowanego ju¿ od dziesi¹tków lat trudno o postawê inn¹ ni¿ neutralna. Staszek akceptuje prawo Kongijczyków do ich ziemi,
zasad i wierzeñ. To oni s¹ pe³noprawnymi w³acicielami tych terenów i daj¹ mu
to odczuæ4. Skoro zatem dyktuj¹ tu warunki, to nie pozostaje mu nic innego, jak
przyj¹æ ich regu³y gry. To kraj wszechobecnie panuj¹cej korupcji, wiêc Staszek
daje ³apówki; to kraj wyzysku i bezwzglêdnoci, wiêc Staszek ze sprzedaj¹cymi
towar negocjuje warunki w taki sposób, ¿e ostatecznie zgadzaj¹ siê na wszystko.
Jest to neutralnoæ spekulanta, któremu nie chodzi o misjê czy altruistyczn¹ ideê
odkupiaj¹c¹ niechlubne praktyki, ale o zysk z przemycanych diamentów5. Jednak to, ¿e Staszek siedzi z tubylcami przy jednym stole, pije piwo i prowadzi
z nimi interesy, nie oznacza jeszcze ca³kowitego porozumienia. To uniemo¿liwia
odmiennoæ kultury, religii, poziom cywilizacyjnego rozwoju. Wyranie dowodzi tego scena, gdy Staszek s³ucha o wierzeniach w magiê:
 Mamy w Mai Mai kilka rodzajów talizmanów. Jest talizman, który chroni przed
kulami, dziêki niemu nie mo¿na ciê zastrzeliæ. Jak ju¿ skoñczy mi siê amunicja, to
z tym mogê przejæ obok wroga i on mnie nie zauwa¿y. [ ] Tu, na naszym terenie
takie rzeczy siê dziej¹. Mo¿emy ci to pokazaæ. Wytatuujemy kozê bêdziemy do
niej strzelaæ, a ona nie umrze.
 S³ysza³em o wojownikach Mai Mai wiele dziwnych historii. Trudno mi w nie
uwierzyæ.
 Trzeba w nie wierzyæ.
4 Dowodzi tego sytuacja, gdy do Staszka zg³asza siê urzêdnik emigracyjny i zabiera mu paszport, sugeruj¹c wyranie, ¿e odda w zamian za ³apówkê. Kiedy Staszek odmawia, urzêdnik krzyczy
na niego: Nie mo¿esz mnie tak traktowaæ!.
5 Scenê z gekonem mo¿na zatem te¿ odczytaæ inaczej ni¿ wy³¹cznie jako potencjalny los
Staszka. W powy¿szym kontekcie gekonem okazuje siê byæ w³anie Monsieur Stanley, æmami
 tubylcy znosz¹cy do niego swoje dobra.
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 We wszystkie?
 To, czego nie widzia³e Nie znaczy, ¿e nie mog³o siê wydarzyæ. Wiem, co masz
na myli. Ale za ma³o o nas wiesz...To jest skóra drzewa. Mogê z tym przyjæ do
ciebie i zabraæ ci wszystko, a ty bêdziesz tak mocno spa³, ¿e niczego nie zauwa¿ysz. Trzeba wiedzieæ, jak to zdobyæ. Musisz iæ w nocy nago do lasu i odwróciæ
drzewo do góry nogami. A jak bêdziesz sta³ przed drzewem, nie mo¿esz rozgl¹daæ
siê na boki (Mamoñ 2009).

Staszek nie wierzy w magiczne moce Kongijczyków, nie uto¿samia siê z nimi
i jasno to artyku³uje. Obie strony czuj¹ w stosunku do siebie wzajemny dystans,
dlatego Afrykanin nie stara siê na si³ê przekonaæ w¹tpi¹cego bia³ego, kwituj¹c
postawê Staszka s³owami: za ma³o o nas wiesz. Daleko bardziej ów brak
porozumienia uzmys³awia J¹dro ciemnoci. Tam Marlow jest obserwatorem
wiata tubylców o bardzo wyranie zaznaczonej pozycji bia³ego, cywilizowanego przybysza. Te dwie przestrzenie dzieli przepaæ obyczajowa, kulturowa,
rasowa:
 Z³apaæ ich  wypali³ Murzyn i wytrzeszcza³ nabieg³e krwi¹ oczy, b³yskaj¹c ostrymi zêbami  z³apaæ ich. Daæ ich nam.
 Jak to wam?  spyta³em  a co bycie z nimi zrobili?
 Zjeæ ich  odrzek³ zwiêle [ ] (Conrad 1972, 57).

Interesuj¹ce, ¿e podczas swojej podró¿y w 2009 r. i Staszek styka siê z opowieciami o ludo¿erczych praktykach mieszkañców Konga. Ze swojego lêku przed
okolicznymi plemionami Hutu zwierzaj¹ mu siê Pigmeje:  Mówi siê, ¿e jeli
zjesz cia³o Pigmeja, to wygrasz wojnê. To jest talizman na froncie. Cia³o ludzkie
jest jak miêso krowy. [ ] W ró¿nych wioskach rebelianci masakruj¹ ludzi,
zjadaj¹ nasze serca. To, ¿e zjedzono Pigmejów, zosta³o niezauwa¿one (Mamoñ
2009). W³anie dlatego dla Conrada partnerskie spotkanie tych dwóch wiatów
nie jest mo¿liwe  po prostu nie da siê ich pogodziæ. Pisze Komar:
Dzicy pochwyceni na dziwnych wierzeniach, obrzêdach, ceremoniach ukazuj¹ bia³ym, jak wielkiej trzeba by³o pracy rozumu i miêni, jak wielkiego p o s t ê p u, by
cz³owiek z kocian¹ obr¹czk¹ w nosie i sk³onnoci¹ do po¿erania swych wrogów
przeistoczy³ siê w eleganckiego odkrywcê w korkowym he³mie, bia³ych getrach i ze
sztucerem. Zape³niaj¹c bia³e plamy Europa szuka pokrzepiaj¹cej prawdy o samej
sobie. Mapa to jakby lustro, przed którym mo¿na siê troszkê pokrygowaæ, ponadymaæ i nas³odziæ w³asnym widokiem (1978, 90).

Problem w tym, ¿e owa pycha i poczucie wy¿szoci nie do koñca s¹ na miejscu
w sytuacji, gdy efektem cywilizacyjnej dzia³alnoci bia³ych s¹ gaje mierci,
w których dogorywaj¹ Murzyni ci¹gniêci do pracy na podstawie legalnych
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kontraktów oraz krajowcy, skuci ³añcuchami, z metalowymi obro¿ami na szyjach prowadzeni gêsiego przez ich wspó³ziomka z karabinem na ramieniu. Conrad zdaje siê przez to pytaæ, czy zatem destrukcja nie jest immanentn¹ cech¹
postêpu? Fiut (2007) zauwa¿a, ¿e pisarz wskazuje w ten poredni sposób na
nierozwi¹zywalny dylemat:
[ ] jak pogodziæ p³yn¹c¹ z najbardziej nawet szlachetnych pobudek misjê cywilizacyjn¹ wród dzikich z faktem, i¿ staje siê ona nieuchronnym gwa³tem na lokalnych wierzeniach i obyczajach? Jakie i czy s¹ jakie granice takiej ingerencji? Czy
odpowiedzialnoæ za Innego nie mo¿e ³atwo przerodziæ siê w ³amanie jego wolnoci i suwerennoci? Powieæ zawiera wiele przyk³adów dowodz¹cych, ¿e stró¿
brata swego: staæ siê mo¿e ³atwo stró¿em brata-wiênia.

W XXI wieku nadal trudno na te pytania odpowiedzieæ. Staszek przyje¿d¿a do
kraju, w którym biali od dawna ju¿ nie rz¹dz¹, a jednak Kongo nadal jest j¹drem
ciemnoci. To zarazem kraj naznaczony tragicznym kontrastem: s¹ tu nieprzebrane z³o¿a diamentów, z³ota, uranu i platyny. Ale jest te¿ powszechne cierpienie, nêdza, wyniszczaj¹cy g³ód, beznadzieja, pot, ³zy i mieræ. Afrykanie tocz¹
miêdzy sob¹ krwawe wojny, wyrzynaj¹c siê wzajemnie:  Gdy trwa rebelia,
wszyscy robi¹ tu co chc¹. Totalna samowolka.
Paradoks czasów sprawia, ¿e Kongijczycy nie potrafi¹ broniæ siê sami przed
sob¹, szukaj¹c ratunku u bia³ego:  Bronimy siê w ten sposób, ¿e tobie o tym
mówimy. Po to, ¿eby przynajmniej ty poszed³ za nami siê wstawiæ. [ ] Pracujemy dla innych plemion [ ], jestemy niewolnikami. Jestemy uwa¿ani za
naród gorszej kategorii. Przecie¿ to my jestemy pierwszymi mieszkañcami tej
ziemi. Przynajmniej ty wstaw siê za nami (Mamoñ 2009). Czy by³oby tak
samo, gdyby Europejczycy nigdy nie przybyli tu ze swoj¹ cywilizacyjn¹ misj¹?
Czy to oni nadali kierunek historii i przysz³oci afrykañskich narodów? W filmie
Mamonia us³yszeæ mo¿na wypowied kongijskiego ¿o³nierza, zwierzaj¹cego siê
Staszkowi podczas nocnej rozmowy:  My tutaj cierpimy Tu siê nigdy nic
nie zmieni. [ ] Kongijczycy nigdy siê nie zmieni¹. Mówi siê, ¿e kiedy w Kongo byli biali, to w Kongo by³o dobrze. Jeli chce siê zmieniæ Kongo, to musz¹
nami rz¹dziæ biali.
Conrad sugeruje, ¿e byæ mo¿e postêp techniczny w niczym nie zmienia
prawdziwego, naturalnego statusu cz³owieka, ¿e jego dusza  jak pisze Komar 
to rzeczywicie robaczywa czerñ: Wtedy podró¿ do j¹dra ciemnoci nie koñczy
siê nigdy, poniewa¿ wiedzie po obrze¿ach ko³a. Jest nieustannie ponawianym
i zawsze tym samym rezultatem odkrywania przez cz³owieka samego siebie
(Komar 1978, 9192). Podró¿ Staszka zdaje siê to potwierdzaæ.
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V. Nawi¹zania
Film Mamonia otwiera cytat z Conrada: Przeznaczenie. Moje przeznaczenie!
mieszn¹ rzecz¹ jest ¿ycie  tajemniczy, bezlitonie logiczny system prowadz¹cy do b³ahego celu. Nie ma na co liczyæ prócz odrobiny samowiedzy, która
przychodzi zbyt póno i staje siê ród³em bezgranicznego ¿alu. To motto
znacz¹ce w kontekcie dotychczasowych wyborów Staszka  legionisty, okazjonalnego przemytnika diamentów, wêdrowcy do j¹dra ciemnoci.
Wa¿nym elementem obydwu utworów jest mrok, noc. Wprawdzie u Conrada ciemnoæ pe³ni daleko wa¿niejsz¹ rolê, niemniej w reporta¿u Mamonia tak¿e
ma wymiar symboliczny. To pod jej os³on¹ Staszek przeprowadza najwa¿niejsze
negocjacje, zawiera handlowe przyjanie, rozmawia z tubylcami o ich ¿yciu
i mentalnoci. To w nocy budz¹ siê i uaktywniaj¹ moce z³a, jak ów symboliczny
gekon po¿eraj¹cy æmê. Równie symboliczny charakter ma zakoñczenie kongijskiej podró¿y Staszka: nocny chrz¹szcz rozk³ada skrzyd³a i podrywa siê do lotu.
W tej chwili ciemnoæ zamienia siê w bia³y, s³oneczny dzieñ, za ¿uk
 w samolot lec¹cy do Europy. A w nim jest Staszek z przemycanym w pude³ku
od zapa³ek diamentem.
Fiut (2007) pisze, ¿e J¹dro ciemnoci Conrada pe³ne jest niedomówieñ, bo
 obok wszystkich innych znanych ju¿ interpretacji  to tak¿e powieæ o podró¿y do granic milczenia:
Czytelnik nie pozna do koñca losów Marlowa. O formach dzia³alnoci wród tubylców Kurtza wiadcz¹ jedynie kr¹¿¹ce o nim legendy, jego w³asne relacje oraz
g³owy wbite na pal, które otaczaj¹ jego domostwo. Niejasny pozostaje zwi¹zek
Kurtza z piêkn¹ ciemnoskór¹ kobiet¹ o w³osach upiêtych w kszta³t he³mu oraz
sens jego ostatnich s³ów. Same zagadki.

Powieci¹  dowodzi dalej Fiut  rz¹dzi rytm przeplataj¹cych siê wtajemniczeñ,
inicjacji dos³ownych i symbolicznych. Pierwsz¹ z nich jest (chocia¿ nie odpowiada uk³adowi narracyjnemu) wkraczanie w zupe³n¹ dzicz Kurtza. Po nim tê
sam¹ podró¿ odbywa Marlow, jak gdyby uwewnêtrzniaj¹c dowiadczenie swego poprzednika. Marlow zarazem jest przewodnikiem i tym, który dokonuje
inicjacji w ów wiat swoich s³uchaczy, bo te¿ marynarz snuje swoj¹ opowieæ na
statku, przed zebranym na pok³adzie audytorium. Pamiêtajmy jednak, ¿e wczeniej, w zamierzch³ych czasach tê sam¹ drogê przebyli Rzymianie. Owa inicjacja odbywa siê wci¹¿ na nowo, jest ci¹g³¹ podró¿¹ ku j¹dru ciemnoci, rodz¹c¹ na koñcu samowiedzê.
Podobny klimat zachowuje w swoim reporta¿u Mamoñ. W zasadzie ani razu
nie widzimy twarzy Staszka. Przez ca³y czas pokazywany jest w kadrach delikatnie rozmytych albo te¿ w kadrach niepe³nych, ty³em lub z boku. Konkretna
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postaæ umyka wizualnej percepcji, tym bardziej daj¹c siê odczytywaæ jako symbol kondycji ludzkiej: j¹dro ciemnoci nie musi le¿eæ na koñcu wiata, ale tkwi
w ka¿dym cz³owieku. Staszek podró¿uje po swoj¹ nagrodê, zarówno tê materialn¹, zaplanowan¹ (diament), jak i po wiedzê o sobie i ka¿dym cz³owieku. Za to
niezwykle wyrazicie pokazany jest efekt koñcowy podró¿y Staszka-przemytnika: brylant tkwi¹cy w z³otej ramie piercionka, który z r¹k ekspedientki w sklepie
jubilerskim trafia na palec narzeczonej jednego z klientów. Sprzedawczyni mówi
do rozpromienionej dziewczyny:  Bardzo piêkny piercionek. Naprawdê, bêdzie pani bardzo zadowolona. Mylê, ¿e szczêliwa, bo brylanty przynosz¹
szczêcie. Widz, który wraz ze Staszkiem odby³ ca³¹ podró¿ do serca ciemnoci, teraz zadaæ mo¿e sobie w duszy retoryczne pytanie: komu one to szczêcie
przynosz¹? W³anie teraz wtajemniczenie dokonuje siê w pe³ni. I tak jak w przypadku powieci Conrada s³uchacze opowieci wraz z Marlowem przechodz¹
inicjacjê, tak w przypadku filmu Mamonia dokonuje siê sytuacja analogiczna  za
spraw¹ Staszka ow¹ inicjacjê przechodz¹ widzowie6. W kontekcie obrazów pokazanych w filmie, scena z par¹ narzeczonych kupuj¹cych piercionek z brylantem
ma wstrz¹saj¹c¹ wymowê. Ten brylant bowiem, nim znalaz³ siê w cywilizowanej,
szczêliwej Europie na palcu dziewczyny o blond w³osach, najpierw pokona³ drogê przez zupe³n¹ dzicz. Wykopa³ go wyg³odzony, spocony i spracowany Kongijczyk, pracuj¹cy ponad si³y i w strachu o ¿ycie. Ten, kto obejrza³ dokument Mamonia, wie, ¿e to krwawy brylant, op³acony cierpieniem, bólem, ³zami, byæ mo¿e
nawet mierci¹. Oto ród³o owego bezgranicznego ¿alu, o którym mówi cytat
z Conrada na pocz¹tku reporta¿u. Staszek, a teraz tak¿e widzowie, wiedz¹, ¿e
podró¿ do j¹dra ciemnoci okupiona zosta³a bolesn¹ prawd¹. Znacz¹ca i warta
odnotowania jest tu bardzo silna, wyrazista polaryzacja: j¹dro ciemnoci kontra
j¹dro jasnoci  diament, a zarazem te¿ j¹dro rodz¹ce wiadomoæ, prawdê,
samowiedzê.
VI. Zakoñczenie
Powieæ Conrada i film Mamonia, choæ dzieli je zarówno dystans czasowy, jak
i forma przekazu, zadaj¹ to samo pytanie: o granice bycia cz³owiekiem. Za
Komarem mo¿na tak sprecyzowaæ ów problem:
6 Fascynuj¹ce wydaje siê w tym kontekcie skorzystanie ze cie¿ki interpretacyjnej podsuniêtej
przez Lilian Feder w szkicu Marlowa zst¹pienie do piek³a. Pisze w nim ona, ¿e podró¿ Marlowa
przywodzi na myl epickie zejcie do piek³a przedstawione w szóstej ksiêdze Eneidy: W poemacie
Wergiliusza zejcie Eneasza stanowi element jego inicjacji jako przywódcy ludu rzymskiego. Wergiliusz podkrela fakt, ¿e prawdy nale¿y szukaæ w j¹drze ciemnoci [ ]. Zatem  oczywicie przyjmuj¹c pewne interpretacyjne ograniczenia, których nie miejsce tu szczegó³owo wykazywaæ  podró¿
Staszka równie¿ odczytywaæ mo¿na jako swego rodzaju zejcie do piek³a (Feder 1974, 480).
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Czy zbrodnia i szaleñstwo s¹ wytworami warunków zewnêtrznych, owego tajemniczego ¿ycia dziczy [ ]? Czy te¿ zbrodnia i szaleñstwo to sta³e i wieczne elementy natury ludzkiej, które znikaj¹ pod pozorami og³ady, ale przecie¿ musz¹
przypomnieæ o swym istnieniu w sytuacjach granicznych? (1978, 105),

Staszek, jako ¿o³nierz Legii Cudzoziemskiej, widzia³ niejedno. By³ wielokrotnie
w Afryce, by³ wiadkiem krwawej wojny w Ruandzie. Zwierza siê swoim czarnym s³uchaczom:  By³em tam i wiele widzia³em. Widzia³em wiele z³a. Nigdy
w ¿yciu czego takiego nie widzia³em (Mamoñ 2009). Dziêki temu Staszek, jak
Kurtz, zawiadczyæ mo¿e o naturalnoci z³a. Pisze Komar: Z³o nie jest pustk¹.
Ani brakiem dobra. Ono jest (1978, 107). Ci¹g³e kr¹¿enie Staszka wokó³ j¹dra
ciemnoci jest realnym dowodem ludzkiej fascynacji ¿¹dz¹, zbrodni¹, szaleñstwem. Staszek-legionista widzia³ okrucieñstwa, jakich wspó³czesny cz³owiek
cywilizacji europejskiej zwykle nie ogl¹da (widzowie filmu mog¹ zobaczyæ namiastkê w postaci archiwalnych zdjêæ pokazuj¹cych wojnê w Ruandzie). A jednak wraca do mrocznych, niebezpiecznych zakamarków Konga, ryzykuj¹c ¿yciem i zdrowiem (jeden z czarnych bohaterów filmu mówi:  Gdy widzimy
bia³ego, uwa¿amy, ¿e ma wszystko. Wasze cia³a to pieni¹dze), mierz¹c siê
z niebywa³¹ korupcj¹ i alienacj¹.
Fiut (2007) pisze, ¿e cech¹ charakteryzuj¹c¹ Kurtza jest okrucieñstwo wobec tubylców i wobec natury, traktowanej przez niego instrumentalnie. Jednak
ma ono u niego g³êbszy sens, nie jest przypadkowe:
To nihilista zrozpaczony, tragiczny, wewnêtrznie wypalony. Spustoszenie pozostawia na gruzach swoich idealistycznych mrzonek, roj¹c o s³awie i bogactwie. Nie
pozbywa siê do koñca dawnych przywi¹zañ, skoro zachowuje pamiêæ o swojej
narzeczonej. Nie gubi zupe³nie potrzeby sensu egzystencji czy resztek wra¿liwoci
moralnej, o czym wiadczyæ mog¹ jego s³owa wypowiedziane na ³o¿u mierci.

Staszkowi daleko do nihilistycznej postawy Kurtza, pomimo wielu cech zbie¿nych. Dlatego stara siê przemytowi diamentów, którym w Kongo siê para, nadaæ
g³êbszy sens. Swoje wizy w sercu Konga traktuje jako altruistyczny gest w stosunku do czarnych kopaczy:  Nie mo¿na tak mówiæ, ¿e ja im co zabieram. Ja
za to p³acê. A co za tym idzie? Utrzymujê ich rodziny. Czy to jest z³e ? Oni
tutaj ¿yj¹ i musz¹ przetrwaæ. Ja im w tym pomagam (Mamoñ 2009). Dla niego
najwyraniej to jest w³anie owa idea, o której mówi³ wczeniej Marlow, a która
odkupia i nadaje sens grabie¿czej, eksploatacyjnej dzia³alnoci Europejczyków.
Z ide¹ heroicznego celu jako usprawiedliwiania rzymskich grabie¿y i okrucieñstw zstêpowa³ te¿ do piekie³ Wergiliusz (Feder 1974, 481). I z tak¹ ide¹
podró¿owali do Konga bohaterowie Conrada. Ze swoj¹ misj¹ podró¿uje te¿
i Staszek.
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Niew¹tpliwie jednak jego oscylacja wokó³ j¹dra ciemnoci to niebezpieczna gra, a jej fina³ obrazuje los Kurtza, który zacz¹³ w nieograniczonym
entuzjazmie, koñczy w mroku grozy (Komar 1978, 97). Prawd¹ zatem jest, ¿e
natura ludzka to robaczywa czerñ, w której ob³êd miesza siê z po¿¹daniem z³a
i bezmiarem trwogi. To cena, jak¹ p³aci cz³owiek, dra¿ni¹c siê z zapomnianymi
instynktami. Staszek na razie jest w po³owie drogi, zawieszony miêdzy wiadom¹, ostro¿n¹ postaw¹ Marlowa, a ulegaj¹c¹ zupe³nej dziczy dusz¹ Kurtza.
Jednak  powtórzmy  czy mo¿na oddychaæ woni¹ zdech³ego hipopotama, a jednak siê nie zatruæ?
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ABSTRACT: The aim of the present article is to describe the folk etiology of eye diseases as
well as a presentation of the verbal methods found in Russian folk culture for its cure. The
research material encompasses collections of Russian folk spells together with ethnographical works on Slavonic folk medicine. The researched material showed that within the magical
formulas utilised in the case of eye diseases (inflammation, sties etc.) various verbal strategies were employed; for example ones causing the driving away or destruction of the disease,
requests to intermediaries as well as other approaches.

Wstêp
We wszystkich niemal kulturach system wierzeñ opiera siê na przekonaniu, i¿
u pocz¹tków by³a si³a, która  choæ niewidoczna  wszêdzie jest obecna i odczuwalna. Przekonanie o istnieniu mistycznej bezosobowej mocy, jakiej podlegaj¹
wszystkie zjawiska rzeczywistoci, zaowocowa³o wypracowaniem w ka¿dym
spo³eczeñstwie specyficznego rodzaju zachowañ. Obejmuj¹ one przestrzeganie
kodeksu okrelonych nakazów i zakazów, wykonywanie rytualnych czynnoci
oraz wypowiadanie formu³ s³ownych. Ich celem jest podporz¹dkowanie sobie
wszechobecnej si³y i wykorzystanie jej do w³asnych celów (Lips 1957, 370).
Zabiegi te zwykle okrela siê mianem magii1, na któr¹  jak pisze S. Kowalski
1

Magia wed³ug definicji encyklopedycznej to ogó³ praktyk opartych na wierze w istnienie
nadnaturalnych si³ i maj¹cych na celu ich opanowanie (Petrozolin-Skowroñska 1994, 476).
M. Buchowski zwróci³ uwagê na interpretacjê s³owa magia w rozumieniu potocznym (najczêciej wywo³uje ono skojarzenia z iluzj¹ i niewyt³umaczalnymi na zdrowy rozum zjawiskami)
oraz w naukach humanistycznych, które zajmuj¹ siê kulturowym aspektem dzia³alnoci ludzkiej.
Podkrela³ przy tym, ¿e b³êdem jest uwa¿anie praktyk magicznych za w³aciwe wy³¹cznie ludom
pierwotnym oraz warstwom ludowym narodów rozwiniêtych. Magia stanowi bowiem odrêbny typ
wiadomoci spo³ecznej reguluj¹cy odpowiedni rodzaj praktyki spo³ecznej i jako taka powinna
stanowiæ istotny element badañ etnologicznych i kulturoznawczych (Buchowski 1986, 56).
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 sk³adaj¹ siê trzy donios³e elementy: to, czym siê pos³uguje w czasie zabiegu;
to, co siê robi, i wreszcie to, co siê mówi. Dlatego te¿ struktura wiêkszoci
aktów magicznych sk³ada siê z przedmiotów, czynnoci i formu³ s³ownych (Kowalski 1966, 77). I chocia¿ bez doboru w³aciwych przedmiotów, czy te¿ z powodu nieprawid³owego wykonania pewnych czynnoci, rytua³ móg³ skoñczyæ
siê niepowodzeniem, to jednak s³owo  co zgodnie podkrelaj¹ badacze ró¿nych
kultur  odgrywa w magii rolê nadrzêdn¹. Formu³a zaklêcia stanowi rdzeñ obrzêdu magicznego. To s³owo, a nie dzia³anie jest najskuteczniejszym rodkiem narzucenia komu lub czemu swojej woli. Jego wypowiedzenie jest takim samym
dzia³aniem jak czynnoæ utylitarna. Dziêki s³owom, które uzupe³niaj¹ i objaniaj¹ czynnoci, zabieg magiczny staje siê autentyczny, a tym samym skuteczniejszy (Malinowski 1964; Levi-Strauss 2000; Kamiñski 1991; Öèâüÿí 1993;
Êðóøåâñêèé 1998; Ïîçíàíñêèé 1995).
Potêga jego [s³owa  J. R. D.] w wyobrani ludu sprawia cuda: leczy i sprowadza
wszelkie choroby, przemienia cz³owieka w kamieñ lub zwierzê, odpêdza z³e duchy
lub zadaje mieræ. S³owo, zaklêcie mo¿e zdzia³aæ wszystko, byle tylko u¿yæ go
w czas i na sposób wskazany przez gularzy [ ]. W s³owie samem tkwi tajemna
si³a magiczna, przeto i s³owo, którego znaczenia nie znamy, dzia³a potê¿nie (Biegeleisen 1929, 3536, dalej: LLP).

S³owo ma moc sprawcz¹. Poprzez umiejêtne jego zastosowanie mo¿na podporz¹dkowywaæ sobie wiat materialny i wcieliæ wypowiedziane w ¿ycie. S³owo
pozwala zmieniaæ stan faktyczny na po¿¹dany. Magiczna moc s³ów na szerok¹
skalê wykorzystywana bywa w medycynie ludowej. H. Biegeleisen podkrela:
z nieprzebranego zasobu rodków mistycznych maj¹cych na celu uzdrowienie chorych, wybijaj¹ siê na czo³o lecznictwa ludowego zamawiania, praktykowane przez
czarowników lub znachorki. Sposób ten leczenia, zwany teurgicznym, w³aciwy
mieszkañcom wszystkich ziem i wieków wykazuje dziwn¹ zgodnoæ u ludów ró¿ni¹cych siê jêzykiem, zwyczajami, religj¹, pochodzeniem, ras¹, odgrodzonych od siebie
dziesi¹tkami wieków i tysi¹cami mil nieprzebytych przestrzeni (LLP, 18, 35).

Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie ludowej etiologii chorób oczu
i przedstawienie obecnych w rosyjskiej medycynie ludowej werbalnych sposobów ich leczenia. W charakterze materia³u badawczego wykorzystane zosta³y
zbiory rosyjskich zaklêæ ludowych, jak równie¿ prace etnograficzne z zakresu
s³owiañskiej medycyny ludowej oraz s³owniki etnolingwistyczne (Àíèêèí 1998,
dalej: ÐÇÇ; Ìàéêîâ 1994, dalej: ÂÇ; Êþò 2007, dalej: ËÌ; Wereñko 1896, dalej:
PDL; Talko-Hryncewicz 1893, dalej: ZLL; Âåòóõîâ 1907, dalej: ÇÇÎ; Kowalski
2007, dalej: KM; Òîëñòîé 19952009, dalej: ÑÄ).
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1. Ludowa etiologia chorób oczu
W aksjologii ludowej oko zajmuje wa¿ne miejsce, o czym wiadczy powiedzenie strzec jak oka w g³owie / áåðå÷ü êàê çåíèöó îêà. Szczególne znaczenie
oczu wynika z elementarnego, egzystencjalnego dowiadczenia, jakim jest patrzenie i dokonuj¹ce siê w ten sposób poznawanie wiata oraz nawi¹zywanie z nim
kontaktu. Pozornie odruchowe otwieranie czy zamykanie oczu, czyli inicjowanie
lub zaprzestanie patrzenia, jest czynnoci¹ o niezwykle g³êbokim sensie. Za
pomoc¹ spojrzenia definiujemy wiat, segregujemy jego zjawiska, ustanawiamy
rozmaite relacje. Ponadto oczy mog¹ ujawniaæ to, co kryje natura ludzka. Mówi¹
prawdê. Nazywane s¹ zwierciad³em duszy. Cz³owieka nawiedzonego poznaæ
mo¿na w³anie po niezwyk³oci jego wzroku. Zmêtnia³e, ob³êdne oczy wiadcz¹
o tym, i¿ posiadaj¹cy je cz³owiek nie widzi zwyczajnie wiata, nie umie siê
w nim znaleæ. Oczy mog¹ staæ siê tak¿e narzêdziem  zwykle szkodz¹cych
 dzia³añ. Z³ym spojrzeniem (urocznymi oczami) dokonaæ mo¿na prawdziwego
spustoszenia: zniszczyæ cz³owieka (szczególnie podatne bywa³y dzieci) lub
zwierzê czy zaszkodziæ gospodarstwu (KM, 383390; CÄ, t. 1, 500)2.
Dawni S³owianie wschodni do chorób oczu (najczêstszymi by³y bielmo
i jêczmieñ) odnosili wszelkie dolegliwoci zapalne zarówno ostre, jak i przewlek³e. Ich przyczynê zwykle upatrywali w rzuconym uroku. Czêstym ród³em choroby by³ tak¿e kontakt z innym chorym. F. Wereñko notuje: powszechnie utrzymuj¹, i¿ kto oczy chore zobaczy, ten z pewnoci¹ tego samego cierpienia oczu
dostanie, jeli natychmiast na koñce w³asnych paznokci na rêku nie spojrzy
(PDL, 143)3. J. Talko-Hryncewicz jako mo¿liwe powody schorzeñ oczu podaje
tak¿e zepsut¹ krew, wp³yw upa³u podczas ¿niw lub nadmierne ciep³o pochodz¹ce z pieca (ZLL, 339). A. Wietuchow podkrela z kolei, ¿e zdecydowanie najczêstszym czynnikiem sprawczym dolegliwoci tego organu jest dostanie siê do
nich cia³a obcego, a tak¿e przeziêbienie lub jaka zaraza. Schorzenia oczu
czêsto leczono przy wykorzystaniu uniwersalnych tekstów magicznych przeznaczonych do stosowania w przypadku bólu niewiadomego pochodzenia (ÇÇÎ,
2 Przekonanie o mo¿liwoci wyrz¹dzenia ogromnej krzywdy za pomoc¹ z³ego spojrzenia
by³o i nadal jest silne niemal na ca³ym wiecie. Za najstarsz¹ wzmiankê na temat wiary w si³ê
urocznych oczu na Rusi uchodzi tekst Ìîëèòâà ïðîòèâ çëîãî ñðåòåíèÿ è ëóêàâîãî îêà pochodz¹cy z XVI w. (Ðàéàí 2006, 59). We wschodnios³owiañskich ród³ach etnograficznych wiele
miejsca zajmuj¹ informacje o ludziach posiadaj¹cych zdolnoci do urzekania, o powa¿nych (w³¹cznie ze mierci¹) konsekwencjach rzucenia uroku oraz o sposobach ochrony przed nimi, jak i praktykach s³u¿¹cych odczynieniu uroku. Zob.: ÑÄ, t. 4, 597598; ÑÄ, t. 4, 178179; Çàáûëèí 1880,
260; LLP, 234; PDL, 213.
3 Jako chore postrzegano m.in. oczy posiadaj¹ce jakie anomalie (nietypowy rozmiar lub kolor, zez, itp.), które mia³y wiadczyæ o przynale¿noci cz³owieka do sfery demonów. Najlepsz¹
technik¹ apotropeiczn¹ by³o unikanie zetkniêcia siê z kim, kto by³ obdarzony z³ym spojrzeniem.
Zob.: KM, 383391; CÄ, t. 1, 500501.
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315, 325). Badane teksty magiczne pod wzglêdem ich przeznaczenia mo¿na
podzieliæ na te, które stosowano w przypadku ró¿nych (bli¿ej nieokrelonych)
dolegliwoci oczu oraz jêczmienia.
2. Leczenie chorych oczu
2.1. Wymiana
Materia³ pokazuje, ¿e cierpi¹cy pozbywa³ siê dolegliwoci ocznych, wykorzystuj¹c uniwersalny w medycynie ludowej sposób leczenia, jakim jest wymiana4.
Poni¿szy tekst mówi o chêci zamienienia chorych oczu, które okrelane s¹ mianem czerwonych, na zdrowe, czyli jasne. W roli uczestnika wymiany wystêpuje
zorza5: Çàðÿ-çîðåíèöà, êðàñíàÿ äåâèöà, âîçüìè ãëàçà êðàñíû, à äàé ìíå
ãëàçà ÿñíû (ÐÇÇ, 230). Zamawiaj¹cy próbowa³ dobiæ targu tak¿e z kurami,
które uwa¿a³ za ród³o (zapewne kurzej) lepoty6. Dlatego te¿ leczenie polega
na oddaniu kurom tego, co do nich nale¿y, i odzyskaniu przez chorego wzroku:
Ñåñòü ïîä íàñåñò ê êóðàì è âî âðåìÿ ïðîèçíåñåíèÿ çàãîâîðà áðûçãàòü
âîäîé â ãëàçà. Êóðû, êóðû, îòäàéòå ìíå çðåíèå, âîçüìèòå ñåáå ñëåïîòó
(ÐÇÇ, 231).

4

Popularna w ró¿nych gatunkach folkloru wymiana, która wchodzi w sk³ad rozpowszechnionej opozycji semantycznej dawaæbraæ, definiowana jest jako uniwersalny sposób reglamentacji
stosunków miêdzy cz³owiekiem, z jednej strony, a si³ami przyrody lub elementami tamtego wiata
z drugiej. Wymiana, stanowi¹c zrytualizowany przekaz przedmiotów lub us³ug, mo¿e przybraæ
(ze wzglêdu na pe³nione funkcje oraz formê i znaczenie) kilka postaci  np. wymiana w³aciwa,
wykup, umowa (ÑÄ, t. 2, 1314; ÑÄ, t. 3, 460462).
5 Zorza prawdopodobnie nie pojawia siê tu przypadkowo, gdy¿ w kulturze ludowej wiat³o
(g³ównie s³oñce jako jego ród³o) i oczy czêsto bywaj¹ uto¿samiane, co jest widoczne równie¿
w warstwie jêzykowej: çîðèòü  ïðî÷èùàòü, ïðîÿñíÿòü. S³oñce swoim wschodem inicjuje dzieñ;
jest ród³em wiat³a, które stwarza widzialny wiat (st¹d te¿ bywa uwa¿ane za oko niebios)
i rozstrzyga o jego kszta³tach. Zob.: Àôàíàñüåâ 1996, 234235; KM, 516.
6 Ludzie dotkniêci kurz¹ lepot¹ trac¹ wzrok po zachodzie s³oñca, czyli wtedy, gdy kury id¹
spaæ. Choroby mo¿na siê nabawiæ, gdy podczas ostatniej kwadry kura wieczorem z kurosadu
(banty) przeleci komu drogê albo gdy kto zerwie ziele kurolepem zwane (Parnasia palustris).
Rusini wierzyli tak¿e, ¿e zapada siê na tê chorobê, wynosz¹c miecie po zmroku lub napiwszy siê
z naczynia, z którego pi³a kura. S³owianie czêsto leczyli tê chorobê, odwo³uj¹c siê do zasady
analogii: chory staje przed wschodem s³oñca na s³upie i pieje jak kogut i choroba mija. Skuteczne równie¿ by³o przyk³adanie jajka oraz przemywanie oczu wod¹ lub ros¹, a tak¿e zjedzenie ugotowanej g³owy czarnej kury (kobieta), lub czarnego koguta (mê¿czyzna) i przemycie oczu odwarem
z niej (LLP, 143; PDL, 145).

Magiczna moc s³owa w rosyjskiej medycynie ludowej: leczenie chorób oczu

203

2.2. Proby do poredników
W przypadku problemów z oczami zamawiaj¹cy zwraca³ siê tak¿e do porednika
 np. do wody  z prob¹, aby zes³a³a mu ona swoje oczy i zdrowie:
Îäíà âîäà  Âîéëà (?), äðóãàÿ  Åãîðüÿ, à òðåòüÿ  Ìàðèè, äàé ðàáå Áîæåé
(èìÿ) ñâîè î÷è è çäîðîâüå. Àìèíü. Òðè ðàçà. Æåíùèíàì íàäî íà âå÷åðíåé
çàðå, ìóæ÷èíàì  íà óòðåííåé íà ðåêå ãëàçà îìûòü (ÐÇÇ, 230).

O pomoc, tj. wykonanie dzia³añ uzdrawiaj¹cych, proszono tak¿e Matkê Bosk¹:
Âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà. Àìèíü. Âëàäû÷èöà, Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà, Öàðèöà íåáåñíàÿ, ìàòóøêà, ïîìîãè è ïîñîáè ñ ãëàç áîëåçíè ñãîíè
ó íîâîðîæäåííàãî êðåùåíàãî ðàáà òâîåãî. Èäåò âëàäû÷èöà Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà ïîìîãàòü è ïîñîáëÿòü ñ ãëàç áîëåçíü ñíèìàòü ñ àíãåëàìè
õðàíèòåëÿìè ñî âñåé ñèëîé íåáåñíîé (ËÌ, 27).

Wród badanych przekazów odnajdujemy równie¿ zaklêcia typu narracyjnego.
Nie zawieraj¹ one, co prawda, proby do ¿adnej postaci, jednak to w³anie jaki
pomocnik jest tu g³ównym agensem wywo³uj¹cym okrelon¹ zmianê w rzeczywistoci. To on likwiduje chorobê w mitycznym wiecie. Celem zaklêcia jest
natomiast wcielenie w ¿ycie rezultatu przytaczanych w tekcie dzia³añ. P. Caraman podobn¹ strategiê oddzia³ywania za pomoc¹ s³owa okreli³  w odró¿nieniu
od ¿yczenia bezporedniego  jako ¿yczenie spe³nione7:
Èøîë ñâÿòûé Åãîðèé ÷ðåç æåëåçíûé ìîñò è çà íèì áåãëî òðè ïñà. Eäèí ñåðûé,
äðóãîé áåëûé, òðåòèé ÷åðíûé. Ñåðûé ïåñ áåëüìî ñëèçíóë. Áåëûé ïåñ áåëüìî
ñëèçíóë. ×åðíûé ïåñ áåëüìî ñëèçíóë ó ðîæäåííàãî, ó ìîëèòâåííàãî,
ó êðåùåíàãî ðàáà Áîæèÿ (èìÿ ðåê). Òðè ðàçà ïðîãîâîðèòü è ïëþíóòü (ÂÇ, 38).

2.3. Wzór cechy po¿¹danej (formu³y porównawcze)
Inn¹ metod¹ leczenia i/lub zapobiegania chorobom oczu jest zastosowanie formu³y zawieraj¹cej konstrukcjê porównawcz¹. Jej treæ odwo³uje siê do zasad
magii sympatycznej. Zamawiaj¹cy wypowiada ¿yczenie, aby oczy by³y czyste

7 P. Caraman pisze, i¿ teksty te zrywaj¹ zupe³nie kontakt z rzeczywistoci¹ obiektywn¹,
przenosz¹ wykonawców w wiat czysto magiczny i w chwili zaklinania pozwalaj¹ im prze¿ywaæ
wyra¿one przez nie pragnienie, jako ju¿ spe³nione (Caraman 1933, 418. Zob. tak¿e: Áîãäàíîâ
1996, 7).
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(czytaj: zdrowe) jak srebro8, na które patrzy. Tym samym chce zadzia³aæ podobnym na podobne9: Ïîëîæèòü â óìûâàëüíèê ñåðåáðî: Êàê ýòî ñåðåáðî
÷èñòîå, òàê è ãëàçà áûëè ÷èñòûå (ÐÇÇ, 231).
3. Leczenie jêczmienia
Jêczmieñ to niewielka narol na oku, zwykle na powiece (Äàëü 1980, 682).
Dolegliwoæ ta pod podobn¹ nazw¹ znana jest wielu ludom europejskim. Okrelenie choroby prawdopodobnie pochodzi od wygl¹du naroli, która przypomina
jêczmieñ, lub te¿ wi¹¿e siê z rodzajem odczuwanego bólu, przypominaj¹cego
k³ucie db³a. Lud nie przypisywa³ jêczmieniowi cech wygl¹du cz³owieczego,
nie okrela³ rodzaju ani pór jego aktywnoci, nie zna³ tak¿e miejsca, z którego
choroba przychodzi10.
3.1. Skarmienie choroby
Z materia³u wynika, i¿ jêczmieñ mo¿na wyleczyæ poprzez podanie go do
zjedzenia zwierzêciu domowemu. wie¿o upieczony (ciep³y) kawa³ek chleba
nale¿y przyk³adaæ do chorego miejsca, a nastêpnie podaæ go psu. Dzia³ania s¹
interpretowane i uzupe³niane za pomoc¹ formu³y s³ownej, w której zamawiaj¹cy
werbalizuje intencjê pozbycia siê choroby. Zespolenie s³owa i czynnoci mo¿e
wiadczyæ o tym, ¿e w mniemaniu wykonuj¹cego zabieg magiczny, s³owa
i dzia³ania maj¹ to samo znaczenie funkcjonalne: Îïÿòü õëåá ðàíüøå ïåêëè,
ãîðÿ÷èì õëåáîì ïðèæèãàëè, ïîòîì îòäàþò ñîáàêå: Íà, òåáå, ñîáàêà, ïå÷ü
 ÿ÷ìåíü åøü. Ðàçà òðè ïîâòîðèòü (ÐÇÇ, 282). Zamiar skarmienia wystêpuj¹cej
8 Srebru i z³otu przypisuje siê w³aciwoci s³oñca, które  jak ju¿ wspomniano  by³o powi¹zane z widzeniem. Ponadto metale posiadaj¹ po¿¹dane przez zamawiaj¹cego cechy: b³yszcz¹, s¹
jasne i czyste. Zob.: Àôàíàñüåâ 1996, 239; Kopaliñski 1990, 778781.
9 Pojêcie magii sympatycznej wprowadzi³ do nauki J. G. Frazer, okrelaj¹c j¹ jako podstawowy (wyprzedzaj¹cy religiê i naukê) typ magii, która polega na przekonaniu, ¿e podobne dzia³a na
podobne, przeciwne na przeciwne, wizerunek na przedmiot lub byt rzeczywisty, s³owa na czyn.
Zob.: Frazer 2002.
10 Dla wschodnios³owiañskich zaklêæ leczniczych charakterystyczne jest personifikowanie
chorób. Zwykle uto¿samiane s¹ one z demonicznymi postaciami kobiecymi. W tekstach magicznych z regu³y okrelany jest stosunek choroby do cz³owieka i cz³owieka do choroby, jak równie¿
dzia³ania (przyzwyczajenia) chorób, pochodzenie, czas oraz miejsce ich przebywania w cz³owieku. W przypadku jêczmienia przejawem jego antropomorfizacji jest to, ¿e cz³owiek próbowa³
wejæ z nim w kontakt, np. proponuj¹c mu zakup czego. Ponadto w badanych przekazach odnotowano przyk³ad, kiedy jêczmieñ przyjmuje postaæ rodzaju ¿eñskiego: ß÷ìåíèöà, ÿ÷ìåíèöà (ÐÇÇ,
284).
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na powiece infekcji uzdrowiciel werbalizuje równie¿ poprzez formu³ê porównawcz¹, w której wypowiada ¿yczenie, aby pies zjad³ chorobê, tak jak je skórkê
chleba:
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûâåñòè ÿ÷ìåíü, íóæíî âçÿòü êîðî÷êó õëåáöà, ïîäîãðåòü,
â ãîðÿ÷åì âèäå ïîëîæèòü íà ÿ÷ìåíü, êèíóòü êîðî÷êó ïðàâîé ðóêîé ÷åðåç
ãîëîâó (òîëüêî íà âîëþ) è ñêàçàòü: Êàê ñîáàêà êîðêó åñò, òàê ìîé è ÿ÷ìåíü
ñúåñò (ÐÇÇ, 282).

3.2. Zniszczenie choroby
Analizowane teksty magiczne pokazuj¹, ¿e procedura unicestwiania ropnia na
oku by³a  w porównaniu z innymi chorobami  doæ nietypowa11. Zwracano siê
do jêczmienia, proponuj¹c mu (w gecie) figê / êóêèø12, za któr¹ mo¿e on sobie
kupiæ to, co chce. A kolejne wydarzenia, zwi¹zane z zakupionym przez chorobê przedmiotem, prowadz¹ do wyleczenia. W badanych tekstach najczêciej
zamawiaj¹cy radzi jêczmieniowi, aby kupi³ sobie koby³ê, a kiedy ta zdechnie,
chory bêdzie uleczony, bo jego jêczmieñ te¿ umrze (wyschnie):
Ñêëàäåøú èç ïàëüöåâ êóêèø è òêåøü åãî â ãëàç. Ëó÷øå á íå ñàì ñåáå, à åñëè
á êòî-íèáóäü. ß÷ìeíåö, ÿ÷ìåíåö, íà òåáå êóêèø, çà êóêèø êîáûëó êóïèøü.
Êîáûëà ñäîõíåò  ÿ÷ìåíü ññîõíåò. Òðè ðàçà ñêàæåøü  èññîõíåò (ÐÇÇ, 283);
Òû÷óò êóêèøåì â ÿ÷ìåíü è ïðèãîâàðèâàþò: ß÷ìåíü, ÿ÷ìåíü, íà òåáå êóêèø. Çà
ýòîò êóêèø ÷òî õî÷åøü êóïèøü. Êóïè ñåáå êîáûëó. Êîáûëà ñäîõíåò  ÿ÷ìåíü
ññîõíåò (ÐÇÇ, 283); ß÷ìåíü, ÿ÷ìåíü! Íà òåáå êóêèø. Íà êóêèø êîáûëó
êóïèøü. Êóêèø ññîõíåò  êîáûëà ñäîõíåò (ÐÇÇ, 283).

Intencjê zniszczenia jêczmienia cz³owiek tak¿e wprowadza w ¿ycie, odwo³uj¹c
siê do zjawisk przyrody, które stanowi¹ (na mocy magii sympatycznej) wzór
ustêpowania choroby:
11 Wed³ug ludowego przekonania fizyczne zniszczenie (wyrz¹dzenie krzywdy) stanowi uniwersalny i zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów walki z wszelk¹ niepo¿¹dan¹ si³¹.
Wschodnios³owiañska medycyna ludowa zna ró¿norakie  przewa¿nie wynikaj¹ce ze sposobu,
w jaki choroba szkodzi  metody niszczenia schorzeñ. I tak np. bezsennoæ uto¿samian¹ z demoniczn¹ postaci¹ kobiec¹ starano siê z³apaæ, gry¿ê (tj. wszelkie dolegliwoci gryz¹ce) zagryzano itd.
12 Obraliwy gest (tzw. figa / êóêèø, äóëÿ, øèø) S³owianie stosowali w ró¿nych sytuacjach.
By³ on popularnym rodkiem chroni¹cym przed si³¹ nieczyst¹. Np. podejrzewanej o z³e spojrzenie
osobie pokazywano figê przez lewe ramiê lub spomiêdzy nóg. Figa szeroko wykorzystywana by³a
w rosyjskiej medycynie ludowej. Zob.: Ä, t. 3, 2627. Informatorzy przekonuj¹, ¿e w leczeniu
jêczmienia figa by³a wyj¹tkowo skuteczna: ß÷ìåíü ëå÷èëè êóêèøåì ñ ïðèãîâîðîì: ß÷ìåíüÿ÷ìåíü, íà òeáå êóêèø. Òðè ðàçà. È òû÷åøü êóêèøåì. Ïîìîãàëo (ÐÇÇ, 285); Ìíå âîò îäíà
æåíùèíà ïîäîøëà è ãîâîðèò: Íà, êóêèø, ÿ÷ìåíü! Äâà ðàçà. È íè÷åãî  ñîøëî. Íå ñðàçó, à ñîøëî
(ÐÇÇ, 285).
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Êàê ìàòóøêà çîðþøêà ïîòóõàåò, ïîëåãàåò, òàê ó ðàáà Áîæüåãî Âëàäèìèðà
ïîòóõ, ïîëåã ïå÷åíü-ÿ÷ìåíü. Àìèíü. Ïîñëå ýòîãî òðè ðàçà ïåðåêðåñòèòü.
Ëó÷øå ïî âå÷åðó èëè óòðîì. Îäíà áàáêà óìèðàëà, äàëà ïåðåïèñàòü òåòðàäü
(ÐÇÇ, 285).

Jêczmieñ móg³ zostaæ zlikwidowany równie¿ przez samego siebie. Za podarowan¹ figê powinien sobie kupiæ toporek, a nastêpnie dokonaæ samozniszczenia:
ß÷ìåíü, ÿ÷ìåíü, íà òeáå êóêèø, ÷òî õîøü  êóïèøü. Êóïè ñåáå òîïîðèê, ñåêè
ñåáå ãîëîâêó êàê ìàêîâêó. È ïëþíóòü íà ÿ÷ìåíü (ÐÇÇ, 285); ß÷ìåíöà,
ÿ÷ìeíèöà, íà òåáe êóêèø, ÷òî õî÷åøü, òî êóïèøü, êóïè ñåáå òîïîðîê, ðóáè
ñåáÿ ïîïåðåê (ÐÇÇ, 284); ß÷ìåíü, ÿ÷ìeíü, íà òeáe êóêèø;÷òî õî÷åøü, òî
êóïèøü; êóïè ñåáe òîïîðîê, ðóáè ñåáÿ ïîïåðåê! (ÂÇ, 39).

Czasem choroba zawiadamia o autodestrukcji. Na pytanie zamawiaj¹cego, co
sobie kupi, odpowiada, ¿e toporzysko, którym odr¹bie w³asn¹ g³owê: ß÷ìåíü,
ÿ÷ìåíü, ìîé êóêèø, ÷åãî òû ìíå êóïèøü?  Êóïëþ òîïîðèùó, ñðóáëþ
ãîëîâèùó (ÐÇÇ, 285). Zniszczyæ infekcjê mo¿e równie¿ figa. Ona kupi sobie
toporek, którym bêdzie r¹baæ jêczmieñ:
Ïëåìÿííèê ïðèåõàë, ãëàç ðàñïóõ. ß ãîâîðþ: Äàâàé ïîêîëäóþ. È ïðîøåë
÷åðåç äåíü. Êóêóøåê, êóêóø, ÷òî ñåáå êóïèøü?  Êóïëþ ñåáå òîïîðîê.
 Ðóáè ÿ÷ìåíü (èìÿ) ïîïåðåê. Äî òðåõ ðàç. È âîò òàê âîêðóã ãëàçà ïàëüöàìè
âîäèøü (ïàëüöû  ùåïîòüþ, à óêàçàòåëüíûé  ÷óòü âûñòàâèòü), à ïîòîì âîò
òàê ïðîâåäåøü (ñâåðõó âíèç, îò ñåáÿ  äî ïîäáîðîäêà) (ÐÇÇ, 284).

3.3. Przepêdzanie choroby
Pomylnoæ w wybawianiu od jêczmienia zapewnia równie¿ uniwersalna w medycynie ludowej strategia, jak¹ jest przepêdzanie. Powszechnoæ tej praktyki
leczniczej wynika ze sposobu konceptualizacji choroby w kulturze tradycyjnej.
W opinii ludu choroba wchodzi³a w cia³o cz³owieka (postrzegano j¹ jako zewnêtrzny oraz wrogi byt), a nastêpnie zajmowa³a jaki jego organ i ¿ywi¹c siê
wnêtrznociami, powodowa³a cierpienie. Z przewiadczenia o zdolnoci przedostania siê choroby do cia³a ludzkiego wynika³o równie mocne przekonanie
o mo¿liwoci wygnania jej13. Intencja przepêdzenia szkodnika realizowana jest
poprzez zastosowanie  po zwrocie adresatywnym  formy imperatywu o zna13 Badacze rozró¿niaj¹ wiele odmian wygnania rytualnego, które znajduje zastosowanie nie
tylko w medycynie ludowej, ale tak¿e w obrzêdach dorocznych i w ¿yciu codziennym. Zob.: ÑÄ,
t. 2, 392397.
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czeniu id / âûéäè, âûñòóïè. Co ciekawe, zamawiaj¹cy równoczenie daje
jêczmieniowi figê, za któr¹ nie mo¿na niczego kupiæ: ß÷ìåíü, ÿ÷ìåíü, âûéäè,
âûñòóïè. Ïà òåáå êóêèø, çà êóêèø íè÷åãî íå êóïèøü (ÐÇÇ, 285).
Przywo³any powy¿ej materia³ etnograficzny wyranie pokaza³, i¿ w ludowych sposobach leczenia chorób oczu istotn¹ rolê odgrywa³o s³owo magiczne.
Zajmuje ono miejsce szczególne. Pozwala bowiem nawi¹zaæ kontakt zarówno
z antropomorfizowan¹ chorob¹, jak i z mocami wy¿szymi, które pomagaj¹
w uzdrawianiu. S³owo w zaklêciu magicznym nie jest zwyk³ym s³owem s³u¿¹cym porozumiewaniu siê, ale s³owem wyj¹tkowym, opracowanym. Podczas
leczenia chorób oczu jako rodek oddzia³ywania werbalnego najczêciej stosowano imperatywy wyra¿aj¹ce pobudzenie do dzia³ania14. Du¿a popularnoæ
form imperatywnych w tekstach magicznych wynika z tego, ¿e
gdy stan rzeczy jest wiadomy, ale niekorzystny, mówi¹cy domaga siê zmiany tego
stanu, wypowiadaj¹c odpowiednie ¿¹danie. Wypowiedzenie ¿¹daj¹ce mo¿e mieæ
ró¿ne odcienie znaczeniowe: od najbardziej niemia³ej proby  przez ró¿ne stopnie nasilenia ¿yczenia, zachêty, rady  do bezwzglêdnie surowego czy gwa³townego rozkazu (Jod³owski 1977, 61).

W badanych przekazach wyodrêbnione zosta³y (kierowane do poredników)
proby o pomoc w leczeniu, jak równie¿ adresowane do choroby kategoryczne
proby (¿¹dania) oraz rady (zalecenia dotycz¹ce zachowania siê jêczmienia).
Innym werbalnym sposobem zadzia³ania na chorobê by³o odwo³anie siê do
zasady magii sympatycznej i wypowiedzenie zawieraj¹cej spójniki konstrukcji porównawczej. W ten sposób wznawiany by³ ³ad naruszony przez chorobê. Jednoczenie powo³ywane by³y nowe, po¿¹dane stany, tj. posiadanie oczu czystych i jasnych
jak srebro oraz samoistne  naturalne niczym zachód s³oñca  ust¹pienie dolegliwoci.
Magiczna moc s³owa bardzo wyranie przejawia siê w uzdrawianiu za pomoc¹ zaklêæ narracyjnych, które zawieraj¹ tzw. ¿yczenie spe³nione. Teksty te nie
posiadaj¹ konkretnego odbiorcy ani formu³ wyranie pobudzaj¹cych lub wyra¿aj¹cych ¿yczenie. Ich si³a sprawcza tkwi w przedstawieniu wydarzeñ (dzia³ania
lecznicze wykonywane przez porednika) rozgrywaj¹cych siê w mitycznym
wiecie i przeniesieniu ich rezultatu do rzeczywistoci.
14 Pobudzenie do dzia³ania jest kategorialnym znaczeniem trybu rozkazuj¹cego czasownika.
Tryb czasownika z kolei stanowi jeden ze sposobów wyra¿enia okrelonej modalnoci (stosunku
mówi¹cego do stanu rzeczy). Przy u¿yciu odpowiednich form jêzykowych do dzia³ania pobudzana
jest najczêciej inna osoba. Zatem g³ównym nonikiem znaczenia pobudzenia s¹ formy drugiej
osoby liczby pojedynczej lub mnogiej. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ formu³y pobudzenia do dzia³ania zawarte w przekazach magicznych (traktowanych jako szeroko pojête teksty kultury) ró¿ni¹ siê
od innych wypowiedzeñ o charakterze dyrektywnym. Ich rama modalna jest zazwyczaj z³o¿ona,
³¹czy bowiem ³adunek rozkazuj¹co-¿ycz¹cy. Zob.: Engelking 2010, 90; Wierzbicka 1971, 179;
Øâåäîâà 1980, t. 1, 620; t. 2, 110.
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KEYWORDS: names of medicinal plants, non-medical use of herbs, linguistic nomination,
semantic motivation
ABSTRACT: The paper refers to one of the methods of linguistic nomination of medicinal
plants, which consists in presenting the semantic link between the name of the medicinal
plant species and its practical, yet non-medical use (household uses, cosmetic uses, etc.). This
phenomenon is illustrated by discussing numerous examples of medicinal plants names in
Polish and Russian languages, as well as in Latin binomial nomenclature. It is characteristic
that the names of the same medicinal plants in various languages could convey different
semantic undertones.

Proces zdobywania wiedzy o rzeczywistoci pozajêzykowej nieod³¹cznie zwi¹zany jest z nadawaniem mian poznawanym zjawiskom i obiektom. Obdarzaj¹c
je nazwami, cz³owiek opiera siê zarówno na swojej wiedzy i dowiadczeniu, jak
i na przes³ankach o bardziej subiektywnym charakterze. Poprzez nominacjê jêzykow¹ niejako porz¹dkuje on rzeczywistoæ, ujmuj¹c j¹ w ramy leksykalne.
D. Matsumoto i L. Juang uwa¿aj¹, ¿e:
Jednym z podstawowych procesów umys³owych jest grupowanie obiektów w kategorie. Ludzie k a t e g o r y z u j ¹ obiekty na podstawie podobieñstw i przypisuj¹
etykiety (nazwy) grupom obiektów, które ich zdaniem maj¹ pewne cechy wspólne.
W ten sposób powstaj¹ kategorie obiektów odznaczaj¹cych siê pewnymi wspólnymi atrybutami (2007, 136).
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Jak wynika z powy¿szego stwierdzenia, kluczow¹ rolê w nadawaniu nazw nowym obiektom odgrywa porównywanie ich z innymi  znanymi ju¿ i odznaczaj¹cymi siê okrelonymi w³aciwociami. Umo¿liwia to wybór takich cech denotatów, z jakimi s¹ one powszechnie kojarzone i jakie mog¹ staæ siê semantyczn¹
podstaw¹ ich nominacji. Dziêki temu wyrazy-nazwy oznaczaj¹ nie tylko rzeczy
materialne, byty realnie istniej¹ce, ale przede wszystkim poprzez asocjacjê odnosz¹ siê do powstaj¹cych w ludzkim umyle pojêæ i wyobra¿eñ o nich.
Niezwykle wa¿n¹ czêæ otaczaj¹cego nas wiata stanowi¹ roliny lecznicze,
zarówno dziko rosn¹ce, jak i uprawne. Od tysi¹cleci wykorzystuje siê je
w medycynie i zio³olecznictwie  do leczenia i profilaktyki chorób. W zwi¹zku
z tym naturalnym wydaje siê, ¿e wielu sporód nich nadano miana zwi¹zane
z takim w³anie zastosowaniem. Jednak¿e nie jest to jedyna motywacja nazewnicza
tej funkcjonalnej grupy rolin1. Zio³a bowiem nie tylko lecz¹, ale maj¹ tak¿e
inne u¿yteczne przeznaczenie, co od najdawniejszych czasów by³o uwzglêdniane w procesie nadawania im nazw. Jak wyjania J. Biniewicz:
[ ] botanika, jako samodzielna dziedzina nauki rozwinê³a siê dopiero w XVI wieku.
Wczeniej, przez ca³y okres staro¿ytnoci oraz redniowiecza, mia³a ona charakter
czysto praktyczny, stosowany, traktowa³a o w³aciwociach rolin po¿ytecznych dla
cz³owieka, co nie powinno dziwiæ: przyrodoznawstwo mieci³o siê w antropocentrycznym nurcie badañ, rozpatruj¹cym wiat natury z punktu widzenia jej po¿ytku
lub szkodliwoci dla cz³owieka (2002, 7071).

Roliny, których nazwy poddano analizie w niniejszym artykule, to od dawna
wykorzystywane w leczeniu rozmaitych schorzeñ zio³a. Stosowane s¹ zarówno
w medycynie konwencjonalnej, jak i w lecznictwie ludowym wielu narodów.
Tym niemniej, w procesie ich nominacji jêzykowej zosta³y uwzglêdnione czynniki motywuj¹ce niezwi¹zane z w³asnociami leczniczymi, lecz wskazuj¹ce na
ich pozamedyczne praktyczne zastosowanie. S¹ to roliny u¿ytkowe, a wiêc
maj¹ce znaczenie utylitarne, i w zwi¹zku z tym wykorzystuje siê je w ró¿nych
celach: pokarmowych, kosmetycznych, przemys³owych, barwierskich, przyprawowych i in. Materia³ badawczy stanowi¹ wybrane przyk³ady botanicznych i ludowych
nazw rolin leczniczych w dwóch jêzykach s³owiañskich  polskim i rosyjskim, na tle
nieod³¹cznie z nimi zwi¹zanej ³aciñskiej nomenklatury naukowej2. Jak pisze
1

Tematykê ró¿norodnoci motywacji semantycznej nazw rolin (dot. rolin jako takich lub
poszczególnych ich grup wyodrêbnionych ze wzglêdów funkcjonalnych lub biologicznych), a tak¿e
semantyczno-leksykalnej klasyfikacji tych nazw poruszali w swoich pracach m.in.: N. I. Annienkov, M. Kozarow, H. Marzell, M. M. Ganczaryk, V. Machek, W. A. Mierku³ova, W. Budziszewska,
E. Paw³owski, A. M. Szamota, R. Tokarski, A. Spólnik, A. Gajdamowicz-Mazurek, L. Wajda-Adamczykowa, E. Rogowska, K. Handke, H. Pelcowa, H. Chodurska, A. Wierzbicka, V. B. Kolosova, K. Szczeniak, K. Pastusiak, J. Waniakowa, W. Stec.
2 Przytoczone nazwy zió³ w jêzykach narodowych  polskim i rosyjskim, motywowane pozamedycznym praktycznym ich u¿ytkowaniem, zosta³y wyró¿nione w tekcie pochy³ym drukiem (kursyw¹).
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M. Marody, obrazy rzeczywistoci czy wiedza potoczna kszta³tuj¹ siê nie tylko
pod wp³ywem jêzyka, lecz równie¿ ze wzglêdu na bardziej materialne cechy
otaczaj¹cego nas wiata, dowiadczone bezporednio w toku dzia³ania (1987,
183). W badanych nazwach zió³ w osobliwy sposób ³¹cz¹ siê ze sob¹ dwa
obrazy wiata  naukowy i nienaukowy  wp³ywaj¹c na siebie wzajemnie i przenikaj¹c siê.
Autorka niniejszego artyku³u pragnie podkreliæ, ¿e nie pretenduje w nim do
ca³ociowego opracowania zagadnienia, skupia siê bowiem wy³¹cznie na zaznaczonym w tytule aspekcie semantycznym badanych nominacji rolinnych. Analiza motywacji znaczeniowej zosta³a przeprowadzona w oparciu o dane zaczerpniête ze specjalistycznych pozycji powiêconych rolinom leczniczym (leksykonów, encyklopedii, poradników, podrêczników, s³owników i in.), a tak¿e pozycji
jêzykoznawczych. Ze wzglêdu na ograniczenia objêtociowe w artykule nie poruszono natomiast interesuj¹cych aspektów s³owotwórczych nazewnictwa rolinnego, które s¹ niezwykle istotne i zostan¹ szczegó³owo opracowane w innych pracach.
Polskie i rosyjskie nazwy zwyczajowe (botaniczne narodowe) rolin leczniczych, utworzone na wzór ³aciñskiej nomenklatury naukowej, w wiêkszoci przypadków s¹ dwucz³onowe. Sk³adaj¹ siê z czêci rodzajowej, bêd¹cej rzeczownikiem, oraz z czêci gatunkowej, bêd¹cej najczêciej przymiotnikiem (jakociowym
lub relacyjnym)3. Z gramatycznego punktu widzenia s¹ to dwukomponentowe
zestawienia wyrazowe, wystêpuj¹ce zazwyczaj w zwi¹zku zgody. Jak zostanie to
wykazane w artykule, czynnik motywuj¹cy nominacjê reprezentowany jest przede
wszystkim przez nazwê gatunkow¹, czyli tzw. epitet gatunkowy, niekiedy jednak¿e
przez nazwê rodzajow¹. W niektórych sytuacjach obydwa cz³ony niejako uzupe³niaj¹ siê pod wzglêdem informacyjnym. Ludowe (gwarowe, regionalne) okrelenia rolin leczniczych przewa¿nie sk³adaj¹ siê z jednego wyrazu, zazwyczaj w obrazowy sposób przekazuj¹cego informacjê o specyficznym  innym ni¿ medyczne
 zastosowaniu roliny, ale mog¹ byæ te¿ dwukomponentowe. W celu zilustrowania zagadnienia rozpatrywane s¹ miana rolinne o jasnej motywacji semantycznej,
w których czytelnej formie wewnêtrznej najbardziej uwidacznia siê bêd¹ce
przedmiotem zainteresowania autorki kryterium nazewnicze  pozamedyczne zastosowanie zió³. W pierwszej kolejnoci podawany jest typ (sposób, cel) takiego
zastosowania, a nastêpnie ma miejsce egzemplifikacja.

Ze wzglêdu na zalecenia Miêdzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej odnonie do podawania ³aciñskich nazw naukowych kursyw¹ w ten sam sposób wyró¿niono te¿ wszystkie ³aciñskie
nazwy naukowe (podane w nawiasie, wraz ze skrótem nazwiska ich autorów). Pozamedyczne zastosowanie zió³ zaznaczono poprzez podanie fragmentów tekstu w formacie rozstrzelonym.
3 Od tej zasady istniej¹ odstêpstwa.
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Niektóre sporód rolin leczniczych4 by³y niegdy stosowane w p r o c e s a c h b a r w i e r s k i c h ; czêæ z nich wykorzystywana jest w tych celach
tak¿e obecnie. Jak podaje J. Mowszowicz, stanowi¹ one oko³o 10% gatunków
rolin wy¿szych naszej rodzimej flory (1983, 8). £aciñski przymiotnik tinctorius, wystêpuj¹cy w nazwach naukowych tych gatunków, znaczy barwi¹cy, farbuj¹cy, za jego rosyjskim odpowiednikiem jest êðàñèëüíûé. Zio³a, maj¹ce
w nazwie epitet gatunkowy barwierski / êðàñèëüíûé / tinctorius, to:
 urzet barwierski, ros. âàéäà êðàñèëüíàÿ (Isatis tinctoria L.)  sok ze wie¿ych
lici urzetu zawiera niebieski barwnik farbuj¹cy we³nê i jedwab. Z ziela urzetu otrzymuje siê farbê do brwi i w³osów (basmê) (Mowszowicz 1983, 222223);
a¿ do XVIII w. rolina ta by³a uprawiana w Europie g³ównie w celu pozyskiwania barwnika indygo (Frohne 2010, 292);
 janowiec barwierski, n. lud. ¿ó³cid³o (Kuniewski / Augustyn-Puziewicz
1984, 16), ros. äðîê êðàñèëüíûé (Genista tinctoria L.)  jak pisze K. Szczeniak, okrelenie ludowe ¿ó³cid³o podkrela z jednej strony barwê kwiatów,
z drugiej  zdolnoæ barwienia tkanin (2008, 186);
 marzana barwierska, n. lud.: barwnica, czerwone korzenie, ros. ìàðåíà
êðàñèëüíàÿ (Rubia tinctorum L.)  ze wzglêdu na zawartoæ w korzeniu licznych barwników glikozydowych i antrachinowych, marzana to znany od staro¿ytnoci czerwony barwnik alizarynowy (Frohne 2010, 443; Koz³owski
2007, 108); nazwa naukowa rodzaju pochodzi od s³owa ³aciñskiego ruber
 czerwony, w zwi¹zku z czerwono-br¹zowym zabarwieniem korzeni i k³¹czy (Mowszowicz 1983, 305306; Rumiñska / O¿arowski 1990, 297);
 krokosz barwierski, ros. càôëîð êðàñèëüíûé (Carthamus tinctorius L.)  rolina barwierska i oleista, od tysi¹cleci wykorzystywana jako rodek barwierski (Mowszowicz 1983, 432); z kwiatów otrzymuje siê barwniki naturalne:
z³ocieñ saflorow¹ i kartaminê (Strzelecka / Kowalski 2000, 255256). Co
ciekawe, ³aciñska nazwa rodzaju tak¿e ma zwi¹zek z zastosowaniem roliny,
o czym pisze J. Linford:
Carthamus pochodzi od arabskiego qurtom lub hebrajskiego qarthami i oznacza
malowaæ, co nawi¹zuje do kwiatów roliny, z których otrzymywano pomarañczowe i czerwone barwniki. Substancje te od dawna wykorzystywano do farbowania
tkanin oraz produktów spo¿ywczych, a pierwsze wzmianki o nich pochodz¹ z Egiptu z 3000 r. p.n.e. (2009, 79).

W opisie roliny zawartym w s³owniku pod red. K. F. Blinowej i G. P. Jakowlewej mo¿na odnaleæ informacjê, ¿e Â Äðåâíåì Åãèïòå 3,5 òûñ. ëåò íàçàä
4 Czêæ wymienionych ni¿ej rolin dzi stopniowo wycofuje siê z lecznictwa (farbownik lekarski), b¹d wykorzystywanie ich w celach medycznych nie jest ju¿ dozwolone ze wzglêdu na ryzyko
teratogenne i genotoksyczne (marzana barwierska). Zob.: Strzelecka/Kowalski 2000, 136; Frohne
2010, 443.
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èñïîëüçîâàëè [càôëîð êðàñèëüíûé  W. S.] äëÿ îêðàøèâàíèÿ ïîâÿçîê ïðè
ìóìèôèöèðîâàíèè (ßëèíîâa / ßêîâëåâà 1990, 234).
 farbownik lekarski, n. lud. czerwieniec, ros. âîëîâèê ëåêàðñòâåííûé (Anchusa officinalis L.)  jeden z najstarszych barwników, by³ stosowany w staro¿ytnoci przez Rzymian (Siedlecka 1985, 251); z kory korzenia otrzymuje
siê barwnik ciemnopurpurowy, a z kwiatów zielony, do barwienia tkanin (st¹d
nazwa) (Strzelecka / Kowalski 2000, 136; Mowszowicz 1983, 327). Tym, co
wyró¿nia tê nazwê od poprzednich, jest fakt, ¿e informacje o wykorzystywaniu
w barwiarstwie zawiera cz³on rodzajowy tylko polskiej nazwy botanicznej.
Praktyczne wykorzystanie rolin zielarskich w g o s p o d a r s t w i e d o m o w y m odzwierciedlone jest m.in. w nazwie sumaka garbarskiego oraz ¿arnowca miotlastego. Pierwsza z wymienionych rolin  ros. ñóìàõ äóáèëüíûé
(Rhus coriaria L.)  ma zastosowanie lecznicze i przyprawowe, za jej licie
i m³ode ga³êzie by³y niegdy stosowane równie¿ do garbowania skór, st¹d coriarium, -a  êîæåâåííûé îò corium  êîæà, øêóðà, ò.å. óïîòðåáëÿåìûé êàê
äóáèòåëü ïðè èçãîòîâëåíèè êîæ (Áëèíîâa / ßêîâëåâà 1990, 243). Tymczasem
¿arnowiec miotlasty, n. lud.: janowiec miot³owy, szczodrzenica miot³owa, miotlicha, mietlica, mietlonka (Kuniewski / Augustyn-Puziewicz 1984, 21); ros.
æàðíîâåö ìåòåëü÷àòûé (Cytisus scoparius, syn. Sarothamnus scoparius (L. Link)
 to rolina lecznicza i w³óknodajna. Warto nadmieniæ, ¿e w niektórych regionach
Polski (np. na Kielecczynie) na wsiach po dzieñ dzisiejszy zielone rózgowate ga³¹zki ¿arnowca s³u¿¹ rolnikom do wyrobu trwa³ych gospodarskich miote³.
Roliny lecznicze mog¹ stanowiæ p o k a r m d l a z w i e r z ¹ t (udomowionych i dzikich), co znalaz³o odbicie w ich nazwach  zarówno botanicznych
(w tym równie¿ w ³aciñskiej nomenklaturze), jak i ludowych:
 rdest ptasi, n. lud.: wiñska trawa, wróble jêzyczki, ros. ãîðåö ïòè÷èé, ros.
n. lud.: ïòè÷üÿ ãðå÷èõà, ãóñÿòíèöà, êóðîåä (Polygonum aviculare L.)  jego
nasiona s¹ ulubion¹ karm¹ dla ptactwa (Rumiñska / O¿arowski 1990, 419);
ten w³anie rodzaj rdestu lubi¹ domowe ptaki  kury, gêsi i kaczki (Czerni
1990, 180), rdest ptasi zawdziêcza swoj¹ nazwê ptactwu domowemu, które
bardzo chêtnie siê nim ¿ywi (Koz³owski 2007, 147);
 jarz¹b pospolity, nazwa popularna jarzêbina, ros. ðÿáèíà îáûêíîâåííàÿ (Sorbus aucuparia L.)  Nie zebrane, dojrza³e owoce jarzêbiny przyci¹gaj¹ ptaki.
Dlatego te¿ dawniej u¿ywano tych jagód do zwabiania ptaków w czasie urz¹dzania na nie polowañ. Z tym te¿ wi¹¿e siê ³aciñska nazwa gatunkowa jarzêbiny  aucuparium, pochodz¹ca od s³owa aucupium (oznaczaj¹cego ³owienie
ptaków) (Strzelecka / Kowalski 2000, 202), lub aucupatio  polowanie na
ptaki (Kunicka / Dziak 1977, 64);
 piêciornik gêsi, n. lud.: gêsiówka, gêsie ziele, gêsia trawa, ros. ëàï÷àòêà
ãóñèíàÿ (Potentilla anserina L.)  ziele s³u¿y jako karma dla drobiu (Koz³owski 2007, 132).
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Takie kryterium nazewnicze mo¿e zawieraæ siê niekiedy jedynie w mianach
ludowych:
 myszotrzew, mrzyg³ód, ptasia miêta, ptasie ziele (Kuniewski / Augustyn-Puziewicz 1984, 16), pol. bot. gwiazdnica pospolita, ros. çâåçä÷àòêà ñðåäíÿÿ
(Stellaria media Vill.)  ziele stosowane jako pasza dla ptactwa domowego.
Zdaniem B. N. Go³owkina (Ãîëîâêèí 1986, 20), rolina owa ó ìíîãèõ
íàðîäîâ ñëóæèëà çèìîé îäíîé èç íåìíîãî÷èñëåííûõ çåëåíûõ ïîäêîðìîê
äëÿ äîìàøíåé ïòèöû, o czym mo¿e wiadczyæ przytoczone przezeñ redniowieczne ³aciñskie okrelenie gwiazdnicy morsus gallinae  ïåòóøüÿ
òðàâà;
 òåòåðåâèíûå ÿãîäû, òåòåðåâèíûé êóñò (Ïîëóäåííûé / Òåðåõèí /
/ Ìàëàíêèíà 2001, 42), ros. bot. ìîææåâåëüíèê îáûêíîâåííûé, pol. ja³owiec pospolity (Juniperus communis L.)  w okresie zimowym po¿ywienie
cietrzewi stanowi¹ m.in. ig³y i jagody ja³owca.
Rosn¹ca w górzystych rejonach Syberii, w Sajanach i górach A³taju bylina
lecznicza szczodrak krokoszowaty, ros. ëåâçåÿ ñàôëîðîâèäíàÿ (Rhaponticum
carthamoides (Willd.) Iljin.) na terenach tych znana jest pod nazw¹ ìàðàëèé
êîðåíü, ìàðàëîâà òðàâà. Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e wystêpuj¹ce na tych obszarach marale5 podczas rykowiska wykopuj¹ i zjadaj¹ korzenie tej roliny:
[ ] ïî ïðåäàíèþ, ëþäè îáÿçàíû àëòàéñêîìó ìàðàëó åãî îòêðûòèåì: â ïåðèîä
áðà÷íûõ áîåâ îñåíüþ ìàðàë, ÷òîáû áûòü ñèëüíûì â áîðüáå ñ ñîïåðíèêîì,
îòûñêèâàåò è ïîåäàåò êîðåíü, êîòîðûé ìåñòíûå æèòåëè è íàçâàëè ìàðàëèé
(Ïîëóäåííûé / Æóðàâëåâ 2000, 7576).

Wil¿yna bezbronna jest rolin¹ lecznicz¹, ale stanowi równie¿ po¿ywienie dla
zwierz¹t. Mówi o tym jej nazwa ³aciñska Ononis arvensis L. i nazwa rosyjska
 ñòàëüíèê ïàøåííûé. Co ciekawe, rosyjskie synonimiczne miano ñòàëüíèê
êîçëèíûé sugeruje, ¿e rolin¹ ¿ywi¹ siê kozy, natomiast ³aciñska nazwa naukowa Ononis arvensis L. wskazuje na os³y: íàçâàíèå ñâÿçàíî ñ ãðå÷. onos  îñåë,
ò.ê. îñëû îõîòíî ïîåäàþò ýòî ðàñòåíèå (Áëèíîâa / ßêîâëåâà 1990, 241).
Roliny lecznicze mog¹ te¿ pe³niæ okrelon¹ rolê w ¿ y w i e n i u c z ³ o w i e k a , co znajduje odzwierciedlenie w ich nazwach, przy czym mog¹ to byæ
okrelenia typu: jadalny, warzywny, ogrodowy / îâîùíîé, îãîðîäíûé /
/ oleraceus. Zdaniem B. P. Kremera, termin oleraceus w naukowej nazwie
gatunkowej pochodzi z ³aciñskiego okrelenia warzyw (olusculum) (2011, 153).
St¹d w nazwach ³aciñskich niektórych rolin leczniczych, obecnie niewykorzystywanych w celach spo¿ywczych, jednak¿e w przesz³oci bêd¹cych pokarmem
(najczêciej o charakterze warzywnym), pozosta³ epitet gatunkowy oleraceus.
Uwidaczniaj¹ to kalki w jêzyku polskim lub rosyjskim:
5

Maral to podgatunek jelenia szlachetnego (Cervus elaphus maral).

Pozamedyczne zastosowanie rolin leczniczych jako semantyczna podstawa...

215

 Cirsium oleraceum (L.) Scop., ostro¿eñ warzywny, ros. áîäÿê îãîðîäíûé,
syn. áîäÿê îâîùíîé  w Europie jedzono tê rolinê tylko w okresach wielkiego g³odu, a jest ona wyj¹tkowo smaczna i przydatna od kwiatów a¿ po
korzeñ (Dreyer 2008, 77);
 Sonchus oleraceus L.  mlecz zwyczajny, ros. îñîò îãîðîäíûé.
Niekiedy nomenklatura ³aciñska nie zawiera informacji o mo¿liwoci spo¿ywania roliny leczniczej, tym niemniej stanowi to motyw nazewniczy w nazwach botanicznych w jêzykach narodowych. Jest tak w przypadku derenia
jadalnego, ros. êèçèë ìóæñêîé (Cornus mas L.), który to od dawna jest ceniony ze wzglêdu na owoce [ ]; najlepiej wykorzystuje siê ich zdrowotne sk³adniki, kiedy s¹ jedzone na surowo (Dreyer 2008, 85).
Wykorzystanie roliny leczniczej w c e l a c h s p o ¿ y w c z y c h mo¿e
byæ równie¿ uwidocznione w jej nazwie poprzez nawi¹zanie do s p o s o b u
p r z y r z ¹ d z e n i a:
 èâàí-÷àé óçêîëèñòíûé, syn. êèïðåé óçêîëèñòíûé, n. lud. êîïîðñêèé ÷àé,
êîïîðêà (Chamerion angustifolium (L.) Holub), pol. wierzbówka kiprzyca
 w przedrewolucyjnej Rosji z lici i kwiatów tej roliny zaparzano herbatê
zio³ow¹, bêd¹c¹ namiastk¹ prawdziwej herbaty: Áîëüøå âñåãî òàêîãî ñûðüÿ
çàãîòàâëèâàëè â ñåëåíèè Êîïîðüå ïîä Ïåòåðáóðãîì. Ïîòîìó è ñòàëè
íàçûâàòü åãî êîïîðñêèì ÷àåì (Ìàöþöêèé 1988, 107108; zob. tak¿e
Ñîëîâüåâà 2006, 105);
 n. lud. herbata jezuicka, pol. komosa pi¿mowa, ros. ìàðü àìáðîçèåâèäíàÿ
(Chenopodium ambrosioides L.)  owoce roliny po roztarciu odznaczaj¹ siê
intensywnym zapachem. Ziele komosy pi¿mowej, zwane dawniej herbat¹
meksykañsk¹ lub herbat¹ jezuick¹, u¿ywane by³o jako jedna z najstarszych
namiastek herbaty. W XVII w. Jezuici wprowadzili j¹ do upraw w Niemczech (Strzelecka / Kowalski 2000, 240). W ksi¹¿ce Roliny lecznicze wiata
mo¿na przeczytaæ, ¿e sporz¹dzana z ziela komosy pi¿mowej tzw. Tinctura
Botryos mexicanae lub herbata jezuitów by³a u¿ywana jako rodek poronny
(Wyk / Wink 2008, 94). Rosyjskie okrelenia komosy pi¿mowej to m.in.:
àìåðèêàíñêàÿ ïðîòèâîãëèñòíàÿ òðàâà, èåçóèòñêèé ÷àé, êàðòåçèàíñêèé ÷àé.
Roliny lecznicze bywaj¹ u¿ywane tak¿e jako p r z y p r a w y , co znajduje
wyraz w ich nazwach. Jako przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ ludowe okrelenia majeranku ogrodowego (Majorana hortensis Mnch. / Origanum majorana L.), ros.
ìàéîðàí ñàäîâûé, typu: ko³dunowe ziele, kie³banik. Zosta³y one nadane rolinie ze wzglêdu na fakt, ¿e w Polsce ziele majeranku jest czêsto u¿ywan¹ przypraw¹ (Mowszowicz 1983, 374), stosowan¹ przy wyrobie wêdlin oraz do ciê¿kostrawnych potraw.
Liczne zio³a to tak¿e cenione r o  l i n y m i o d o d a j n e, co zosta³o przez
ludzi zauwa¿one i ujête w ich mianach:
 miodunka plamista, ros. ìåäóíèöà ëåêàðñòâåííàÿ, ros. n. lud.: ìåäóíèöà
íåÿñíàÿ, ñìîêòóí÷èê (Pulmonaria officinalis L.)  wczesna rolina miododajna (Ibidem, 326327);
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 wi¹zówka b³otna, ros. ëàáàçíèê âÿçîëèñòíûé (Filipendula ulmaria L.) Maxim.)  jej ludowe rosyjskie miana typu ìåäîâíèê, ìåäîâíèöa, ìåäóíêa
áîëîòíàÿ wskazuj¹ na to, i¿ ziele jest rolin¹ miododajn¹;
 n. lud. ogrodna miodówka  ogórecznik lekarski, ros. áóðà÷íèê ëåêàðñòâåííûé (Borago officinalis L.)  maj¹cy smak i zapach wie¿ego ogórka
ogórecznik lekarski jest rolin¹ miododajn¹ (Koz³owski 2007, 122).
Roliny lecznicze od dawna stosowano w celach k o s m e t y c z n y c h
i h i g i e n i c z n y c h. Ze wzglêdu na zawartoæ substancji aktywnych wchodzi³y one w sk³ad ró¿nego typu rodków myj¹cych i czyszcz¹cych, co znalaz³o
odzwierciedlenie w ich nazewnictwie. Co ciekawe, zwi¹zany z takim wykorzystaniem rolin motyw semantyczny powtarza siê nie tylko w polskich i rosyjskich nazwach zwyczajowych, bêd¹cych kalkami nazwy ³aciñskiej, ale równie¿
w mianach ludowych. W procesie nominacji jêzykowej owa cecha roliny staje
siê dominuj¹ca, niejako wypieraj¹c inne atrybuty, m.in. lecznicze. Do takich
rolin zielarskich nale¿¹:
 mydlnica lekarska, n. lud.: mydlnik, mydelnic, mylnik; ros. ìûëüíÿíêà
ëåêàðñòâåííàÿ, ros. n. lud.: ìûëüíÿíêà, ìûëüíûé êîðåíü (Saponaria officinalis L.)  zawieraj¹cy saponozydy korzeñ mydlnicy mia³ zastosowanie jako
rodek pianotwórczy w przemyle i s³u¿y³ do mycia i prania (zob.: Mowszowicz 1983, 278; Rumiñska / O¿arowski 1990, 321); nazwa Saponaria wywodzi siê z ³ac. s³owa sapo (myd³o) (Wyk / Wink 2008, 290). Mydlnica lekarska
ma w³aciwoci wykrztune, ¿ó³ciopêdne, przeciwobrzêkowe, przeciwbólowe, s³abo moczopêdne i napotne (Koz³owski 2007, 115);
 myd³odrzew w³aciwy, syn. myd³oka w³aciwa, ros. ìûëüíîå äåðåâî (Quillaja
saponaria Molina)  wiecznie zielony krzew lub drzewo wystêpuj¹ce w Ameryce Po³udniowej; ze wzglêdu na zawartoæ saponin wyci¹gi z kory stosowane jako lek wykrztuny; w kosmetyce jako dobry emulgator (p³yny do p³ukania jamy ustnej, pasty do zêbów, szampony) (Strzelecka / Kowalski 2000,
278). Saponiny myd³odrzewa sta³y siê obiektem zainteresowania jako rodek
pomocniczy w szczepionkach [ ] wiórki z myd³odrzewa mia³y znaczenie
jako neutralny rodek pior¹cy (Frohne 2010, 429)6;
 ìûëüíîå äåðåâî, pol. orzechowiec myj¹cy, myd³owiec (Sapindus mukorossi
Gaertn.)  owoce drzewa, tzw. orzechy myj¹ce  ìûëüíûå îðåõè èñïîëüçóþò
êàê ýìóëüãàòîðû: ñàïîíèíû âõîäÿò â ñîñòàâ çóáíûõ ïàñò, ìîþùèõ
ìåäèöèíñêèõ ñðåäñòâ (Áëèíîâa / ßêîâëåâà 1990, 213);
 pol. n. lud. mydlnica bia³a i ros. n. lud. áåëûé ìûëüíûé êîðåíü  pol. gipsówka wiechowata, ros. êà÷èì ìåòåëü÷àòûé (Gypsophila paniculata L.) 
rolinie nadano tego typu nazwy ludowe ze wzglêdu na jej zastosowanie:
dawniej u¿ywano korzeni gipsówki do prania delikatnych tkanin (co wi¹¿e siê
6 Zob. tak¿e: kora panama = p³atki panamskie = panama (Jêdrzejko / Klama / ¯arnowiec
1997, 226).
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z du¿¹ zawartoci¹ saponin w korzeniu  a¿ do 20% saponin triterpenowych)
(Strzelecka / Kowalski 2000, 310311).
W celach higienicznych czy kosmetycznych mog¹ byæ stosowane tylko
pewne czêci rolin leczniczych, jak w przypadku aminka egipskiego, którego
rosyjska nazwa to àììè çóáíàÿ (Ammi visnaga (L.) Lam.). Epitet gatunkowy
çóáíàÿ ma zwi¹zek z praktycznym zastosowaniem ziela do wyrobu wyka³aczek:
[ ] â îáëàñòè çîíòèêà âûäåëÿåòñÿ áîëüøå âñåãî ñìîë, åãî ëó÷è â ñòàäèè
ïëîäîíîøåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ òâåðäûìè, áëàãîäàðÿ ÷åìó àììè èñïîëüçóþò ïðè
èçãîòîâëåíèè çóáî÷èñòîê, èìåííî èç-çà ýòîãî àììè ñòàëè íàçûâàòü àììèçóáî÷èñòêà èëè àììè çóáíàÿ (Ïîðòàë î çäîðîâüå); [ ] íà âîñòîêå èç íèõ äî
ñèõ ïîð èçãîòàâëèâàþò çóáî÷èñòêè; ïî ýòîé ïðè÷èíå ðàñòåíèå è íàçûâàþò
àììè çóáíàÿ èëè àììè-çóáî÷èñòêà (Ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ).

Tezê tê potwierdzaæ mo¿e jedna z polskich (synonimicznych) nazw zwyczajowych
tej roliny  aminek zêbod³ubka oraz informacje o jej specyficznym zastosowaniu:
Szypu³y kwiatostanowe aminka egipskiego, wydzielaj¹ce aromatyczny zapach, s¹
u¿ywane w Afryce jako wyka³aczki (Internetowy atlas rolin leczniczych).
Roliny lecznicze mog¹ tak¿e mieæ specyficzne przeznaczenie zwi¹zane
z p r a k t y k a m i r e l i g i j n y m i, w szczególnoci z religi¹ chrzecijañsk¹,
jak modligroszek ró¿añcowy, zwany groszkiem Paternoster (Abrus precatorius
L.), nazwy ros. àáðóñ ìîëèòâåííûé, ìîëåëüíûå áîáû, ÷åòî÷íèê7  pó³krzew
wystêpuj¹cy w Azji Po³udniowej. W Encyklopedii PWN mo¿emy przeczytaæ, ¿e:
[ ] zawieraj¹ce toksyczn¹ abrynê nasiona mia³y nie tylko przeznaczenie medyczne, ale s³u¿y³y równie¿ do zatruwania strza³ i czasem umiercania ludzi. W Indiach
by³y wykorzystywane do wyrobu galanterii ozdobnej i dewocyjnej (ró¿añce)  st¹d
oryginalna nazwa nadana rolinie (Encyklopedia PWN).

Ze wzglêdu na silne w³aciwoci toksyczne nasiona roliny zosta³y w Europie
wycofane z lecznictwa  stosuje siê je jedynie w medycynie ludowej Indii
(Strzelecka / Kowalski 2000, 348349). Jedna z rosyjskich nazw modligroszku
 aáðóñ îïàñíûé, wia¿e siê w³anie z niebezpieczeñstwem zatrucia siê jego
nasionami. Niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia ludzi jest tak¿e bi¿uteria (bransoletki, naszyjniki) wytwarzana z nasion roliny. Gdy uwiadomimy sobie, ¿e owocem modligroszku ró¿añcowego jest pêkaj¹cy str¹k, zawieraj¹cy czerwone,
lni¹ce nasiona opatrzone czarn¹ plamk¹ (Ibidem), s³u¿¹ce niegdy do wytwarzania koronek ró¿añcowych, wówczas staje siê czytelna wewnêtrzna forma
tej nietypowej dla roliny nazwy, bêd¹cej z punktu widzenia s³owotwórstwa
zestawieniem wyrazowym, w którego sk³ad wchodzi z³o¿enie.
7

ros. ÷åòêè  ró¿aniec
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Inn¹, niezwykle cenion¹ w medycynie ludowej wielu krajów europejskich
rolin¹ lecznicz¹, maj¹c¹ zastosowanie w obrzêdach religijnych, ale której przypisywano tak¿e w³aciwoci magiczne, jest bylica bo¿e drzewko, n. lud. bo¿e
drzewko; ros. ïîëûíü ëå÷åáíàÿ, n. lud. áîæüå äåðåâî (Artemisia abrotanum L.).
Niegdy ziele u¿ywano do przygotowania wieñców na uroczystoci kocielne
 st¹d mo¿e pochodziæ polska nazwa «bo¿e drzewko» (Strzelecka / Kowalski
2000, 77).
Roliny lekarskie zawieraj¹ce w swoim sk³adzie specyficzne zwi¹zki chemiczne stanowi¹ tak¿e  r ó d ³ o s u r o w c ó w t e c h n i c z n y c h l u b
k o s m e t y c z n y c h, co zosta³o utrwalone w nadanych im nazwach:
 woskownica amerykañska, ros. âîñêîâîå äåðåâî, âîñêîâíèê (Myrica cerifera
L.)  Nazwa cerifera oznacza daj¹cy wosk. Dawniej wosk ten by³ substytutem wosku pszczelego i u¿ywany do wyrobu wiec i pachn¹cego myd³a (Wyk
/ Wink 2008, 209);
 pistacja terpentynowa, terpentynowe drzewo, ros. ôèñòàøêà òåðïåíòèííàÿ,
òåðïåíòèííîå äåðåâî (Pistacia terebinthus L.)  przez naciêcie kory otrzymuje siê przyjemnie pachn¹c¹ ¿ywicê, zawieraj¹ca olejki eteryczne, która daje
tzw. terpentynê z Chios (terpentynê cypryjsk¹) (Podbielkowski 1989, 282);
 rosyjskie ludowe okrelenia ðóìÿíêà, áàáüè ðóìÿíà, êðàñíîêîðåíü, êðàñíàÿ
òðàâà, ðóìÿíà, odnosz¹ce siê do gatunku ¿mijowiec czerwony, syn. ¿mijowiec ruski, ros. ðóìÿíêà êðàñíàÿ, syn. ñèíÿê êðàñíûé (Echium rubrum Jacq.,
syn. Echium russicum), motywowane s¹ zastosowaniem roliny w celach kosmetycznych: èç êðàñíûõ ïîêðîâíûõ òêàíåé èõ êîðíåé ïîëó÷àëèñü
ïåðâîêëàññíûå ðóìÿíà (Ãîëîâêèí 1986, 87); òîëñòûé êîðåíü ñèíÿêà,
óõîäÿùèé âåðòèêàëüíî âíèç, ïðåæäå èìåë èíòåðåñíîå ïðèìåíåíèå  èì
êðàñèëè ùåêè, êàê ðóìÿíàìè (îòñþäà è íàçâàíèå ðóìÿíêà)
(Ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ Ðîññèè).
O wykorzystywanym przez cz³owieka s p e c y f i c z n y m o d d z i a ³ y w a n i u n a z w i e r z ê t a informuje nazwa roliny zielarskiej kocimiêtka
w³aciwa, ros. êîòîâíèê êîøà÷èé (Nepeta cataria L.): olejek eteryczny kocimiêtki przywabia niektóre zwierzêta, szczególnie koty (rysie, pumy, lwy i inne)
i jest u¿ywany jako przynêta na te drapie¿niki (zob. Mowszowicz 1983, 359;
Rumiñska / O¿arowski 1990, 215). Rolina owa przywabia jednak swoim zapachem nie tylko koty, ale i owady: Dawniej pszczelarze u¿ywali wie¿ego ziela
kocimiêtki cytrynowej8 do nacierañ wnêtrza nowych uli, co mia³o przywabiaæ
roje pszczele (Strzelecka / Kowalski 2000, 230). Ze wzglêdu na zawartoæ
w surowcu nepetalaktonu, bêd¹cego afrodyzjakiem i feromonem, kocimiêtka
jest stosowana przez wytwórców kocich akcesoriów, by sk³oniæ je do zabawy,
8

To w³anie cytrynowa odmiana kocimiêtki w³aciwej (Nepeta cataria var. citriodora) jest
stosowana w celach leczniczych (Strzelecka / Kowalski 2000, 230).
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ma ona tak¿e dzia³anie owadobójcze i odstraszaj¹ce owady (Wyk / Wink 2008,
214; zob. tak¿e: Linford 2009, 167). W jêzyku rosyjskim, oprócz podwójnie
kociej nazwy botanicznej êîòîâíèê êîøà÷èé, rozpowszechnione s¹ inne, tak¿e
wskazuj¹ce na zainteresowanie drapie¿ników z rodziny kotowatych t¹ rolin¹:
êîòîâíèê ëèìîííûé, êîøà÷üÿ ìÿòà, êîøà÷üÿ òðàâà (Ìóõàíîâà / Õîìÿêîâà
1991, 77). Kocimiêtka jest równie¿ rolin¹ miododajn¹. Sk³adnikami zawartego
w zielu olejku eterycznego s¹ m.in. geraniol, limonen, cytral, st¹d zapewne
rosyjska nazwa ludowa øàíäðà äóøèñòàÿ. Nazwa áîëÿ÷üÿ òðàâà wi¹¿e siê
z zastosowaniem kocimiêtki w medycynie ludowej â âèäå âîäíûõ íàñòîåâ êàê
óñïîêàèâàþùåå ñðåäñòâî è ïðè ãîëîâíûõ áîëÿõ (Ibidem, 78).
Kolejn¹ rolin¹ lecznicz¹, wywieraj¹c¹ swoisty wp³yw na zwierzêta, jest
miêta polej. O tym, ¿e rolina dzia³a odstraszaj¹co na owady, mo¿emy dowiedzieæ siê z jej nazwy ³aciñskiej  Mentha pulegium L. oraz rosyjskiej  ìÿòà
áëîøèíàÿ. Epitet gatunkowy pulegium pochodzi od s³ów ³aciñskich pulex
pch³a i agere pêdziæ; nawi¹zuje do posiadanej przez rolinê wysoko cenionej
w staro¿ytnoci w³aciwoci odstraszania pche³ (rolina zawiera truj¹cy zwi¹zek
 pulegon), co znajduje swój wyraz tak¿e w nazwie niemieckiej, francuskiej
oraz rosyjskiej: áëîõà  pch³a (Rumiñska / O¿arowski 1990, 307).
Niektóre z zió³ mog¹ s³u¿yæ nawet do têpienia gryzoni, jak truj¹cy ³ubinnik
lancetowaty (Thermopsis lanceolata R. Âr.), òåðìîïñèñ ëàíöåòíûé, który
w jêzyku rosyjskim ma ludowe okrelenia ìûøàòíèê, ïüÿíàÿ òðàâà, zwi¹zane
z tym, ¿e: Òåðìîïñèñ ÿäîâèò. Â Áóðÿòèè òîë÷åíûìè ñåìåíàìè, ñìåøàííûìè
ñ õëåáîì, òðàâÿò ìûøåé (Ãàììåðìàí / Êàäàåâ / ßöåíêî-Õìåëåâñêèé 1990,
278279).
U¿ytkowe przeznaczenie roliny mo¿e byæ odzwierciedlone tylko w nazwach ³aciñskich, przy czym w tym przypadku nazwy botaniczne polskie i rosyjskie najczêciej s¹ zapo¿yczeniami wyrazowymi z ³aciny b¹d kalkami (lub
pó³kalkami). Ze wzglêdu na to ich motywacja semantyczna zazwyczaj nie jest
czytelna:
 Lavandula angustifolia Mill. (lawenda w¹skolistna, ros. ëàâàíäà óçêîëèñòíàÿ)
to niewysoka krzewinka, której nazwa rodzajowa pochodzi od ³aciñskiego
s³owa lavare  myæ siê (Rumiñska / O¿arowski 1990, 259). Ju¿ w czasach
Imperium Rzymskiego wierzono w jej w³aciwoci dezynfekcyjne i okadzano ni¹ domy w obawie przed zaraz¹ (Czerni 1990, 52). W staro¿ytnoci,
a potem w redniowieczu u¿ywano lawendy do k¹pieli zio³owych  aromatyzowano ni¹ wodê (Koz³owski 2007, 93). Jednak, jak pisze A. Czerni (1990,
52), ta przyjemnie pachn¹ca rolina lecznicza prawdziw¹ karierê zrobi³a dopiero w XVI w., gdy sprowadzono j¹ do Wielkiej Brytanii za panowania
królowej El¿biety i z kwiatów jej zaczêto produkowaæ olejki i perfumy.
Wówczas to maj¹ca dzia³anie sedatywne, zalecana ju¿ przez w. Hildegardê
z Bingen lawenda sta³a siê narodowym pachnid³em Anglików, a woda lawen-
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dowa lavender water znana jest od tamtych czasów na ca³ym wiecie (Nartowska 2012, 5);
 Melissa officinalis L. (melisa lekarska, ros. ìåëèññà ëåêàðñòâåííàÿ) to rolina miododajna stosowana w celach leczniczych: w j. greckim melitta  pszczo³a, natomiast po ³acinie mel  oznacza miód (Rumiñska / O¿arowski 1990, 301).
W antycznej medycynie rolinie przydawano kilka imion: melissophyllon
(grec. meli  miód; phyllon = liæ), melissophyllum, melissobotanon, melittaena, apiastrum (³ac. apis  pszczo³a), citrago. Wywodzi³y siê one z ówczesnego charakteru u¿ytkowego lub zapachu byliny. Dobrze to ziele przy pszczo³ach miewaæ  radzi³ Dioskorides (Kawa³ko 1986, 333). W póniejszym
okresie S³owianie wykorzystywali rolinê w analogiczny sposób, st¹d wziê³a
siê jej polska nazwa  rojnik. Melisa zosta³a przywieziona przez Arabów do
Hiszpanii, sk¹d za porednictwem zakonników rozpowszechni³a siê na ca³¹
Europê (Koz³owski 2007, 109). Jak wyjania M. Kawa³ko, Rêkopimienny
s³ownik Jana Stanki podaje dwa ró¿ne okrelenia byliny: matecznica i pszczelnik. Z polskich glos redniowiecznych i innych róde³ wiemy ponadto, ¿e
rolinê tê zwano te¿ wtedy kadzielnikiem, miodówk¹, rojownikiem9 (1986,
334). Wspó³czenie znane s¹ polskie ludowe miana melisy typu rojownik,
pszczelnik, które tak¿e odzwierciedlaj¹ cechê roliny, jak¹ jest miododajnoæ. Rosyjska nazwa botaniczna, podobnie jak polska, stanowi zapo¿yczenie wyrazowe z ³aciny, nie ma wiêc jasnej wewnêtrznej formy. Natomiast inne rozpowszechnione okrelenia (nazwy regionalne, gwarowe), jak:
ìåäîâêà, ìåäîâàÿ òðàâà, ìàòî÷íèê, ðîåâíèê, ï÷åëüíèê, ï÷åëèíàÿ òðàâà,
ìåëèññà ëèìîííàÿ, ëèìîííàÿ ìÿòà odzwierciedlaj¹ najbardziej bodaj¿e znane i cenione w³aciwoci oraz zastosowanie10 (inne ni¿ medyczne) tej znanej
roliny leczniczej: ëèìîííûé àðîìàò, êîòîðûì îáëàäàþò ëèñòüÿ, ñîöâåòèÿ
è ìîëîäûå ñòåáëè, à òàêæå âûñîêàÿ ìåäîíîñíîñòü êóëüòóðû. Ï÷åëîâîäû
ìåëèññîé íàòèðàþò óëüÿ, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ï÷åë (Ìóõàíîâà / Õîìÿêîâà
1991, 89).
 Melilotus officinalis L. (nostrzyk ¿ó³ty, ros. äîííèê ëåêàðñòâåííûé)  nazwa
tej roliny leczniczej wywodzi siê od ³aciñskiego wyrazu mel  miód. Podobnie jak w przypadku nominacji melisy, mo¿na to wyjaniæ tym, ¿e ziele jest
wykorzystywane w charakterze roliny miododajnej: äîííèê  õîðîøèé
ìåäîíîñ. Ìåäîïðîäóêòèâíîñòü äèêîðàñòóùåãî äîííèêà îöåíèâàþò â 200
êã ñ îäíîãî ãåêòàðà (Ïîëóäåííûé / Æóðàâëåâ 2000, 46);
 Pastinaca sativa L. (pasternak zwyczajny, ros. ïàñòåðíàê ïîñåâíîé). Nazwa
roliny pochodzi od s³owa ³aciñskiego pastus  po¿ywienie, z uwagi na jadalny korzeñ, sativus  uprawny (Rumiñska / O¿arowski 1990, 359);
9
10

To i poprzednie  wydzielenia kursyw¹ nazw rolin w cytatach (przyp. W.S.).
Jak podaj¹ Â. Ïîëóäåííûé i Þ. Ï. Æóðàâëåâ (2000, 84): ñ 1 ãà ïîñåâà ìåëèññû ìîæíî
ïîëó÷èòü äî 150 êã äóøèñòîãî öåëåáíîãî ìåäà.
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 Galium verum L. (przytulia w³aciwa, syn. przytulia ¿ó³ta, ros. ïîäìàðåííèê
íàñòîÿùèé). Nazwa rodzajowa Galium pochodzi od greckiego s³owa gala,
czyli mleko i wi¹zana jest z tradycyjnym zastosowaniem ziela w procesie cinania mleka, prowadz¹cym do powstania sera (Linford 2009, 119).
O takim pozamedycznym zastosowaniu przytulii pisze równie¿ H. Ró¿añski
(Medycyna dawna i wspó³czesna), podaj¹c, ¿e rolina zawiera m.in.: enzymy
cinaj¹ce bia³ka mleka (dawniej przy produkcji serów u¿ywano sok z przytulii
¿ó³tej);
 Trigonella foenum-graecum L. (kozieradka pospolita, ros. ïàæèòíèê ñåííîé).
Epitet gatunkowy w nazwie ³aciñskiej oznacza greckie siano i nawi¹zuje do
wykorzystania kozieradki ju¿ w staro¿ytnej Grecji jako sk³adnika pasz (Krauze-Baranowska / Król-Kogus 2011, 20). W tym przypadku ³aciñskie okrelenie motywowane praktycznym wykorzystaniem tego cennego ziela zosta³o
niejako zaadaptowane przez polskie ludowe mianownictwo rolin, dlatego te¿
kozieradka zwana jest tak¿e koniczyn¹ greck¹, a w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej znana by³a jako fenegryk lub Bo¿a trawka (Ibidem).
Niekiedy praktyczne zastosowanie rolin leczniczych, jakim motywowana
jest nazwa ³aciñska, nie znajduje odzwierciedlenia w ich nazwach botanicznych
 polskiej i rosyjskiej:
 Hippophae rhamnoides L. (rokitnik zwyczajny, ros. îáëåïèõà
êðóøèíîâèäíàÿ). Sk¹d wywodzi siê ³aciñska nazwa rodzaju? Â Äðåâíåé
Ãðåöèè îáëåïèõà áûëà èçâåñòíà êàê ëå÷åáíîå ñðåäñòâî äëÿ ëîøàäåé.
Èñïîëüçîâàëè ëèñòüÿ è ìîëîäûå ïîáåãè, îò÷åãî ëîøàäè áûñòðî
ïðèáàâëÿëè â ìàññå, øåðñòü èõ ëîñíèëàñü, è îòñþäà åå ëàòèíñêîå
íàçâàíèå [ ], ïðîèñõîäÿùåå îò ñëîâ ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: hippos
 ëîøàäü è  phaos  áëåñòåòü, ëîñíèòüñÿ (Ãàììåðìàí / Êàäàåâ / ßöåíêîÕìåëåâñêèé 1990, 363). M. Rejewski, wyjaniaj¹c etymologiê nazwy, pisze:
owoce roliny stosowano jako rodek przeciw paso¿ytom koni, które odzyskiwa³y zdrowy, dobry wygl¹d (z³o¿. gr. hippos = koñ, i gr. phao = b³yszczê)
(1996, 84);
 Sambucus nigra L. (bez czarny, ros. áóçèíà ÷åðíàÿ). Jak podaje Rejewski
(1996, 139), etymologia ³aciñskiej nazwy dzikiego (czarnego) bzu jest niepewna, tym niemniej jedna z wersji wi¹¿e wystêpuj¹c¹ ju¿ u Pliniusza Starszego nazwê Sambucus z wykorzystywaniem drewna do sporz¹dzania prostych instrumentów muzycznych: ³ac. sambuca = strunowy instrument
muzyczny. Potwierdzenie tej tezy mo¿na znaleæ w rosyjskiej pozycji powiêconej rolinom leczniczym: Íàçâàíèå ðîäà ïðîèñõîäèò, êàê ïîëàãàþò, îò
ðàñïðîñòðàíåííîãî â Èðàíå ìóçûêàëüíîãî òðåõñòðóííîãî èíñòðóìåíòà,
èçãîòîâëÿåìîãî èç äðåâåñèíû ýòîãî ðàñòåíèÿ è íàçûâàåìîãî ñàìáóêîì
(Ãàììåðìàí / Êàäàåâ / ßöåíêî-Õìåëåâñêèé 1990, 168).
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Na niecodzienne przeznaczenie zió³, jako r o  l i n o z d o b n y c h w y s a d z a n y c h n a c m e n t a r z a c h , mog¹ wskazywaæ ich miana ludowe,
np. rosyjskie okrelenia barwinka pospolitego, ros. áàðâèíîê ìàëûé (Vinca
minor L.): ìîãèëüíèöà, ãðîá-òðàâà, ìîãèëüíàÿ, ìîãèëüíèê. Wiecznie zielony
i szybko rozkrzewiaj¹cy siê barwinek by³ bowiem symbolem ¿ycia wiecznego,
dlatego sadzono go na grobach (Koz³owski 2007, 32). Ponadto, jak podaje H.
Chodurska, powo³uj¹c siê na prace A. Palucha i L. Bremness (2003, 238), na
polskich kresach wschodnich barwinek pospolity zwyk³o siê wk³adaæ do trumien
[trumna  ros. ãðîá], zapewne z uwagi na jego apotropaiczn¹ moc [ ], korzenie
tej roliny skutecznie wi¹¿¹ osypuj¹c¹ siê ziemiê [ ], zatem mo¿na j¹ by³o
z ca³¹ pewnoci¹ sadziæ na mogi³ach.
Rosyjskie gwarowe okrelenia wystêpuj¹cego w po³udniowej czêci Rosji,
na Kaukazie, a tak¿e na Ukrainie (Pó³wysep Krymski), poganka rutowatego, ros.
ãàðìàëà îáûêíîâåííàÿ (Peganum harmala L.) typu: ìîãèëüíèê, ìîãèëüíàÿ
òðàâà równie¿ wywodz¹ siê st¹d, ¿e owa lecznicza i narkotyczna zarazem rolina porasta groby (ros. ìîãèëû).
Jak wykaza³a analiza motywacji semantycznej przytoczonych w artykule
nazw rolin leczniczych, pozamedyczne czynniki motywuj¹ce mog¹ mieæ ró¿ny
charakter, uzale¿niony od sposobu praktycznego wykorzystania konkretnych gatunków. Proces nominacji jêzykowej jest nieod³¹cznie zwi¹zany z realiami bytu
i uwarunkowany przydatnoci¹ zió³ nie tylko w leczeniu, ale tak¿e w barwiarstwie, ¿ywieniu zwierz¹t, przemyle spo¿ywczym, pszczelarstwie, kosmetyce
i higienie, praktykach religijnych i in. Nie zawsze jednak wszystkie nazwy rolin
w porównywanych jêzykach s¹ tworzone w oparciu o te same ich w³asnoci.
Niekiedy mianownictwo ludowe odzwierciedla swoiste wykorzystanie rolin,
nieuwzglêdnione w nomenklaturze naukowej czy przejêtych z ³aciny i zaadaptowanych nazwach botanicznych narodowych, b¹d te¿ wykazuje wspóln¹ motywacjê z nazwami ³aciñskimi11. Poniewa¿ w jêzyku odbijaj¹ siê procesy mylowe
cz³owieka i ich rezultaty (Timoszuk 2005, 2627), wybór cechy bêd¹cej podstaw¹ aktu nominacji mo¿e odznaczaæ siê subiektywizmem, jest uzale¿niony od
poznaj¹cego podmiotu i jego wiedzy, a tak¿e od sytuacji, w jakiej konkretna
cecha zostaje przezeñ uznana za dominuj¹c¹ i decyduj¹c¹ w procesie nadania
nazwy.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e jêzyk polski i rosyjski s¹ jêzykami pokrewnymi,
a nasze spo³ecznoci s¹ bliskie pod wzglêdem cywilizacyjnym i kulturowym,
wiele nazw rolin leczniczych wykazuje to¿samoæ z punktu widzenia pochodzenia
i motywacji semantycznej. Uwidacznia siê to w analogicznym sposobie tworzenia mian, a co za tym idzie, podobieñstwie ich budowy i brzmienia. Niemniej
11

Wydaje siê to zrozumia³e, jeli wzi¹æ pod uwagê, ¿e naukowa nomenklatura botaniczna, za
której twórcê uwa¿a siê K. Linneusza, nie wziê³a siê znik¹d  czêsto nazwy rodzaju lub gatunku to
zlatynizowane ludowe miana rolin, jakie od wieków funkcjonowa³y w ró¿nych jêzykach narodowych.
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jednak, zestawienie polskich i rosyjskich nazw tych samych zió³ pokaza³o, ¿e
czasem wystêpuj¹ rozbie¿noci w ujmowaniu i ocenie ich w³aciwoci u¿ytkowych. Zjawisko to przejawia siê w nazewnictwie poszczególnych gatunków
motywowanym ich pozamedycznym wykorzystaniem, przy czym zarówno
w nazwach oficjalnych, jak i ludowych. Ma to równie¿ zwi¹zek ze specyfik¹
kultury narodowej i odmiennymi niekiedy tradycjami, które wp³ywaj¹ na to, ¿e
te same realia pozajêzykowe (przyrodnicze) mog¹ byæ postrzegane w odmienny
sposób, niejako przez pryzmat w³asnego jêzyka. Przyczynia siê to do wyboru
przez u¿ytkowników jêzyka (w tym przypadku polskiego i rosyjskiego) okrelonej, ale nie zawsze tej samej cechy motywuj¹cej. Skutkuje to ró¿nicami w nominacji, jako ¿e analizowane w niniejszym artykule nazwy s¹ derywatami onomazjologicznymi  powsta³y w oparciu o cechy asocjacyjne, zauwa¿one w wyniku
praktycznego wykorzystania rolin. Model nominacyjny rolin leczniczych oparty
na semantycznym kryterium ich pozamedycznego wykorzystania odznacza siê
pragmatyzmem, bowiem nadawane w ten sposób nazwy odwo³uj¹ siê do ludzkiego poznania i dowiadczenia, nosz¹c charakter realistyczny i antropocentryczny.
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On the communicative-pragmatical aspects of polysemy
KEYWORDS: lexical semantics, polysemy, metaphor, pragmalinguistics and sociopragmatics,
functional linguistics, metaphor, lexicography / dictionaries, semantic compilation, metaphor-reminiscences
ABSTRACT: The subject of the present article deals with semantic derivation processes, i.e.
with modification of the lexical units meaning which determines their polysemy (metaphor or
metonymy). The author presents the theoretical basis for the study of polysemy taking into
account the conditions of communicative, pragmatical and anthropological context of the
activities of social groups of various formats. In so doing the author is based on linguistic
literature on the theory and methodology of language, as well as in the field of lexical
semantics. The author pays particular attention to the semantic compilation in the modern
lexicography, and describes the phenomenon of metaphor-reminiscences.

Ïðåäìåòîì äàííîé ñòàòüè ÿâëÿþòñÿ ïðîöåññû ñåìàíòè÷åñêîé äåðèâàöèè,
ò.å. âèäîèçìåíåíèÿ çíà÷åíèÿ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, ïðèâîäÿùèå ê èõ ìíîãîçíà÷íîñòè. Ñ ó÷åòîì ëèíãâèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ãëàâíûì îáðàçîì, â îáëàñòè òåîðèè ÿçûêà è ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêè, à òàêæå íà ìàòåðèàëå
ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà áóäåò ïîêàçàíà, ÷òî ëåêñè÷åñêàÿ, â òîì ÷èñëå
ìåòàôîðè÷åñêàÿ, íîìèíàöèÿ íîñèò èäèîñèíêðàòè÷åñêèé õàðàêòåð, ò.å.
îòðàæàåò êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêèå è ñîöèî-êóëüòóðíûå ïîòðåáíîñòè ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè. Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå áóäåò ïîñâÿùåíî ÿçûêîâîé
êîìïèëÿöèè  àääèòèâíîìó ïðåäñòàâëåíèþ ÿçûêîâûõ åäèíèö, îòíîøåíèé
è êàòåãîðèé â òðàäèöèîííîé è ñòðóêòóðíîé ëèíãâèñòèêå, áåç ó÷åòà èõ
ïåðåðàáîòêè â ÷åëîâå÷åñêîì ñîçíàíèè.

1 Ïåðåðàáîòàííûé è ðàñøèðåííûé âàðèàíò ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé â æóðíàëå
«Îáùåñòâî & ÷åëîâåê» (ISSN 2218-9728); 2014/1, 5259. Âòîðàÿ ÷àñòü ñòàòüè áóäåò
îïóáëèêîâàíà â ñëåäóþùåì íîìåðå æóðíàëà.
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Ðûáû è óëèòêè... Î ñîöèàëüíîì ôàêòîðå êîãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ
Â 2010 ãîäó â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîÿâèëîñü ñîîáùåíèå
î ïðèíÿòîì Åâðîïåéñêîé Êîìèññèåé ðåøåíèè ïðè÷èñëèòü óëèòîê
ê êàòåãîðèè... íàçåìíûõ ðûá. Äàííîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïî èíèöèàòèâå
Ôðàíöèè, çàèíòåðåñîâàííîé â ïîëó÷åíèè äîòàöèè íà ðàçâåäåíèå óëèòîê
â òàêîì æå ðàçìåðå, â êàêîì ÅÑ äîòèðóåò ðûáîëîâñòâî. Ïîäîáíûì æå
îáðàçîì â äàëåêîì XVII âåêå êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü ïðè÷èñëèëà ê êàòåãîðèè
ðûá... áîáðîâ  è â ýòîì ñëó÷àå ìîòèâ èìåë ýêîíîìè÷åñêèé, à òî÷íåå
 ãàñòðîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð: áëàãîäàðÿ ðåøåíèþ öåðêîâíûõ âëàñòåé ìÿñî
áîáðà ìîæíî áûëî åñòü âî âðåìÿ ïîñòà.
Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû, êàê äîãàäûâàåòñÿ ÷èòàòåëü, èíòåðåñíû
è ïîó÷èòåëüíû ñ ëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ: â îáîèõ ñëó÷àÿõ ìû èìååì
äåëî ñî ñâîåãî ðîäà ìåòàôîðîé  îòîæäåñòâëåíèåì äâóõ ïîíÿòèé. Òàêîå
îòîæäåñòâëåíèå ïîíÿòèé èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, ïðåíåáðåæåíèå
ñåìàíòè÷åñêèìè ðàçëè÷èÿìè (â òåðìèíîëîãèè ïñèõîëîãà È. Ì. Ðîçåòà
(1977, 124)  àíàêñèîìàòèçàöèÿ) íàáëþäàåòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîëèñåìèè:
÷àñòü ñîäåðæàùåéñÿ â çíàêå èíôîðìàöèè îáåñöåíèâàåòñÿ, ÷òî è äàåò
ãîâîðÿùåìó ïîâîä, íàïðèìåð, äëÿ óïîòðåáëåíèÿ ãëàãîëà ëåòåòü âìåñòî
ãëàãîëà ì÷àòüñÿ, ãëàãîëà ðàçáèðàòü âìåñòî ãëàãîëà îáñóæäàòü, ãëàãîëû
äîíåñòè âìåñòî ãëàãîëà ñîîáùèòü è ò.ä. Îáðàòèì, îäíàêî, âíèìàíèå, ÷òî,
âî-ïåðâûõ, ñåìàíòè÷åñêèå ïðîåêöèè ÓËÈÒÊÈ  ÝÒÎ ÐÛÁÛ, ÁÎÁÐÛ
 ÝÒÎ ÐÛÁÛ íå îçíà÷àþò ãåíåðèðîâàíèÿ îäíîãî ïîíÿòèÿ íà îñíîâå
äðóãîãî  îíè èìåþò ñìûñë òîëüêî â îïðåäåëåííîì àñïåêòå, ñ òî÷êè çðåíèÿ
îòäåëüíûõ ñåìàíòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (<äîòàöèÿ íà ðàçâåäåíèå>,
<óïîòðåáëåíèå â ïèùó âî âðåìÿ ïîñòà>). Â êîãíèòèâíîé ñåìàíòèêå ýòà
ñòîðîíà ìåòàôîð îòðàæåíà â ïîñòóëàòå ôîêóñèðîâàíèÿ (àíãë. focussing hypothesis): êàê ïèøåò Î. Åêåëü (Jakel 1997; 1998; 2002), ìåòàôîðà îòðàæàåò
òîëüêî îäèí èç àñïåêòîâ öåëåâîé ïîíÿòèéíîé êàòåãîðèè, îñòàâëÿÿ «çà
êàäðîì» äðóãèå.
Âî-âòîðûõ, ÷òî áîëåå âàæíî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîáëåìàòèêè äàííîé
ðàáîòû, ïðèâåäåííûå ìåòàôîðè÷åñêèå ïðîåêöèè ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ
îïðåäåëåííîãî, óçêîñïåöèàëüíîãî äèñêóðñà: â ïåðâîì ñëó÷àå  ýêîíîìèêîïîëèòè÷åñêîãî («óíèéíîãî»), âî âòîðîì ñëó÷àå  ðåëèãèîçíî-êóëüòîâîãî.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñåìàíòè÷åñêèå ïðîöåññû, íåçàâèñèìî îò ñîäåðæàíèÿ
ó÷àñòâóþùèõ â íèõ çíàêîâ, îáëàäàþò íå òîëüêî ìåíòàëüíîðåïðåçåíòàòèâíûìè, íî è ïðàãìàòè÷åñêèìè, êîììóíèêàòèâíûìè, à òàêæå,
îò÷àñòè, ñîöèàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Êàæäîìó ôàêòó ñåìàíòè÷åñêîé
ïðîåêöèè (â òåðìèíîëîãèè êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè) èëè ñåìàíòè÷åñêîé
äåðèâàöèè (â òåðìèíîëîãèè ñòðóêòóðíîé ëèíãâèñòèêè) ñîïóòñòâóþò
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ñïåöèôè÷åñêèå êîììóíèêàòèâíûå è ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ÿçûêîâîé
äåÿòåëüíîñòè, îñîáûå óñòàíîâêè è ïðåçóìïöèè ÿçûêîâûõ ñóáúåêòîâ. Ýòî
îòðàæàåò áîëåå îáùóþ çàâèñèìîñòü ëåæàùèõ â îñíîâå ÿçûêîâîé
äåÿòåëüíîñòè êîãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ îò åå êîììóíèêàòèâíûõ óñëîâèé
(ñì.: Ðàõèëèíà 2000, 16). Â ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêîé ìîäåëè ïðîèçâîäñòâà
ðå÷è Â. Ëåâåëüòà âûäåëÿåòñÿ íåñêîëüêî àâòîíîìíûõ óçëîâ, â òîì ÷èñëå
è óçåë êîíöåïòóàëèçàöèè; âàæíî òî, ÷òî íà äàííîì ýòàïå ïðîèçâîäñòâà ðå÷è
ïðîãðàììèðóåòñÿ íå òîëüêî ïîíÿòèéíûé îáðàç ñèòóàöèè, íî è îáùèé ïëàí
êîììóíèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ, âêëþ÷àÿ èíòåíöèþ, ñöåíàðèé è ïîñëåäñòâèÿ
(Levelt 1989, 9).
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñð. âûñêàçûâàíèå È. Ê. Àðõèïîâà: «[...] Ìíîãèå
êëàññèôèêàöèîííûå ñõåìû òàê è îñòàíóòñÿ áåçæèçíåííûìè, ïîêà îíè íå
íàïîëíÿòñÿ äûõàíèåì êîíêðåòíûõ ó÷àñòíèêîâ àêòà êîììóíèêàöèè» (2008, 23).
Èíà÷å ýòó ìûñëü âûñêàçàë âåëèêèé Õîðõå Ëóèñ Áîðõåñ:
Èñòîðèê Ñíîððè Ñòóïëóñîí, ÷åì òîëüêî â ñâîåé æèçíè íå çàíèìàâøèéñÿ,
ñîñòàâèë â íà÷àëå XII âåêà òîëêîâûé ñëîâàðü òðàäèöèîííûõ îáîðîòîâ èñëàíäñêîé ïîýçèè, èç êîòîðîãî, ê ïðèìåðó, ìîæíî óçíàòü, ÷òî «÷àéêà
âðàæäû», «êîðøóí êðîâè» è «êðîâàâûé» (èëè êðàñíûé) ëåáåäü» îáîçíà÷àþò
âîðîíà, «äîì êèòà» èëè «ñíèçêà îñòðîâîâ»  ìîðå, à «îáèòåëü çóáîâ»  ðîò.
Ñïëåòàÿñü â ñòèõàõ è äåðæàñü ñòèõîì, ýòè ìåòàôîðû âûçûâàëè (òî÷íåå  äîëæíû áûëè âûçûâàòü) ðàäîñòü óäèâëåíèÿ, ìû æå òåïåðü íå íàõîäèì â íèõ æèâîãî ÷óâñòâà è ñ÷èòàåì óñëîæíåííûìè èëè èçëèøíèìè (2000,
335).

Èìåííî ýòà ïðîáëåìà: îáóñëîâëåííîñòü ïîëèñåìèè ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö
ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíûì è àíòðîïîëîãè÷åñêèì ôàêòîðîì,  ïðåäñòàâëÿåò ïðåäìåò äàííîãî èññëåäîâàíèÿ. ß èñõîæó èç ïðåäïîñûëêè, ñîãëàñíî
êîòîðîé êàæäûé ôàêò ïîëèñåìèè èìååò (è äîëæåí ïîëó÷àòü
â ëèíãâèñòè÷åñêîì îïèñàíèè) ñîîòâåòñòâóþùóþ êîãíèòèâíóþ àòðèáóöèþ,
ò.å. ïðåäñòàâëåí â ÿçûêîâîì ñîçíàíèè íîñèòåëåé ÿçûêà  ïóñòü ýòî áóäåò
ýòíè÷åñêàÿ îáùíîñòü, ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà èëè îòäåëüíûé èíäèâèä. Ýòî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ñâÿçàíî ñ âíåøíèìè, ò.å. ñîöèàëüíûìè è êîììóíèêàòèâíûìè óñëîâèÿìè âòîðè÷íîé íîìèíàöèè, ñî «ñïåöèôè÷åñêèìè
êîîïåðàòèâíûìè ïîòðåáíîñòÿìè» ÿçûêîâûõ ñóáúåêòîâ, êàê óòâåðæäàë
Å. Ä. Ïîëèâàíîâ (1991, 539). Íàïîìíþ, ÷òî âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ëèíãâèñò
ñ÷èòàë ïåðâîñòåïåííîé çàäà÷åé ÿçûêîçíàíèÿ îáðàòèòüñÿ ê èçó÷åíèþ
«êîëëåêòèâíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîâ» ÿçûêîâîé äåÿòåëüíîñòè,
«âçàèìíûõ ïðè÷èííûõ ñâÿçåé ìåæäó ÿçûêîâûìè ÿâëåíèÿìè è æèçíüþ
íîñèòåëåé ÿçûêà».

228

Aleksander Kiklewicz

[...] Ñóùåñòâåííà ñâÿçü [...] íå òîëüêî ñ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðîé,
à ñ ýêîíîìè÷åñêèì áûòèåì â öåëîì, ãëàâíûì îáðàçîì, ñ òåìè ñíîøåíèÿìè
ìåæäó ëþäüìè, ìåæäó ðàçëè÷íûìè êîëëåêòèâàìè, êîòîðûå ïðåæäå âñåãî
è äèêòóþò íàïðàâëåíèÿ â õîäå ïðîöåññîâ ÿçûêà (1991, 540).

Â ðàáîòàõ ïî ôèëîñîôèè ÿçûêà äîñòàòî÷íî ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ,
ñîãëàñíî êîòîðîé ïñèõîëîãè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ôàêòîðû ÿçûêîâîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâîäåéñòâóþò: ïåðâûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê öåíòðîáåæíûé, îáóñëîâëèâàþùèé äèôôåðåíöèàöèþ, èäèîñèíêðàçèþ ÿçûêîâîãî
ïîâåäåíèÿ; âòîðîé  êàê öåíòðîñòðåìèòåëüíûé, èíòåãðèðóþùèé, âíîñÿùèé
â ÿçûêîâîå ïîâåäåíèå åäèíñòâî è ñèñòåìíîñòü. Ýòîò êîíòðàñò õîðîøî
âèäåí íà ïðèìåðå îöåíêè ëèíãâèñòè÷åñêîé òåîðèè Ô. äå Ñîññþðà. Òàê,
Î. Ëåùàê êîíñòàòèðóåò, ÷òî ñîãëàñíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîìó
ïðåäñòàâëåíèþ «Ñîññþð ãèïîñòàçèðîâàë ÿçûê, ðàññìàòðèâàÿ åãî êàê
îíòîëîãè÷åñêè ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå» (2004, 52). Àíòèïñèõîëîãèçì Ñîññþðà
âèäÿò â òîì, ÷òî ÿçûê ðàññìàòðèâàëñÿ èì êàê «ñîöèàëüíûé àñïåêò ðå÷åâîé
äåÿòåëüíîñòè, âíåøíèé ïî îòíîøåíèþ ê èíäèâèäó» (Ñîññþð 1977, 52).
Ïîñëåäíåå âûðàæåíèå, ïî ñóùåñòâó, îçíà÷àåò: «âíåøíèé ïî îòíîøåíèþ ê
ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäîâ». Ó Ñîññþðà ìû ÷èòàåì:
ßçûê  íå äåÿòåëüíîñòü ãîâîðÿùåãî. ßçûê  ýòî ãîòîâûé ïðîäóêò, ïàññèâíî
ðåãèñòðèðóåìûé ãîâîðÿùèì; îí íèêîãäà íå ïðåäïîëàãàåò ïðåäíàìåðåííîñòè
(ò.å. öåëåíàïðàâëåííîé óìñòâåííîé àêòèâíîñòè èíäèâèäîâ.  À. Ê.)
è ñîçíàòåëüíî â íåì ïðîâîäèòñÿ ëèøü êëàññèôèöèðóþùàÿ äåÿòåëüíîñòü [...]
(1977, 52).

Ëþáîïûòíî, ÷òî è ñàì Ëåùàê, õîòÿ ïèøåò îá àìáèâàëåíòíîì õàðàêòåðå
òåîðèè Ñîññþðà, ò.å. î ïðèñóòñòâèè â íåé ýëåìåíòîâ ñîöèîëîãèè
è ïñèõîëîãèè ÿçûêà (2004, 52 ññë.), ñ÷èòàåò ýòè ýëåìåíòû íåñîâìåñòèìûìè,
âûñêàçûâàíèÿ æå Ñîññþðà îöåíèâàåò êàê «ïðîòèâîðå÷èâûå», «âíîñÿùèå
ïóòíèöó â äàííóþ ïðîáëåìó» (ò.å. ïðîáëåìó îíòîëîãèè ÿçûêà).
Ïàðàäîêñ ñòðóêòóðàëèçìà â âåðñèè Ñîññþðà è åãî ïîñëåäîâàòåëåé
ñîñòîèò, îäíàêî, â äðóãîì, à èìåííî  â òîì, ÷òî òåçèñ î ñîöèàëüíîé
ïðèðîäå ÿçûêà èìåë, ñêîðåå, äåêëàðàòèâíûé õàðàêòåð (ïîäðîáíåå îá ýòîì
ñì.: Ïîëÿêîâ 1987, 8; Êèêëåâè÷ 1993, 10; 2007, 338 ñë.). Õîòÿ øâåéöàðñêèé
ëèíãâèñò, ïîñëåäîâàòåëü Ý. Äþðêãåéìà (ñì.: Ïàíòûêèíà 2007), óòâåðæäàë,
÷òî ïî ñâîåé ñóùíîñòè ÿçûê ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûì ôåíîìåíîì, è óêàçûâàë
íà ñâÿçü ìåæäó ñåìèîëîãèåé è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèåé (1977, 54),
à î «âíåøíåé ëèíãâèñòèêå» ïèñàë, ÷òî îíà «çàíèìàåòñÿ î÷åíü âàæíûìè
ïðåäìåòàìè» (èìåþùèìè îòíîøåíèå ê ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè), â äåéñòâèòåëüíîñòè Ñîññþð òðàêòîâàë ÿçûê êàê çàìêíóòóþ, èììàíåíòíóþ ñèñòåìó
çíà÷èìîñòåé, èíäèôôåðåíòíóþ ïî îòíîøåíèþ ê æèçíåäåÿòåëüíîñòè
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ÿçûêîâîé îáùíîñòè: «ßçûê åñòü ñèñòåìà, êîòîðàÿ ïîä÷èíÿåòñÿ ëèøü ñâîåìó
ñîáñòâåííîìó ïîðÿäêó» (1977, 61). Ïîýòîìó äëÿ ïîíèìàíèÿ îáùåòåîðåòè÷åñêîé óñòàíîâêè Ñîññþðà âàæíî ñëåäóþùåå åãî óòâåðæäåíèå:
Íàøå îïðåäåëåíèå ÿçûêà ïðåäïîëàãàåò óñòðàíåíèå èç ïîíÿòèÿ «ÿçûê» âñåãî
òîãî, ÷òî ÷óæäî åãî îðãàíèçìó, åãî ñèñòåìå,  îäíèì ñëîâîì, âñåãî òîãî, ÷òî
èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì «âíåøíåé ëèíãâèñòèêè». [...] Âî âñÿêîì ñëó÷àå
ðàçäåëåíèå îáåèõ òî÷åê çðåíèÿ (èçó÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ÿçûêà è «èçó÷åíèÿ ÿçûêà â ñîáñòâåííîì ñìûñëå».  À. Ê.) íåèçáåæíî, è ÷åì
ñòðîæå îíî ñîáëþäàåòñÿ, òåì ëó÷øå (1977, 59 ññë.).

Ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî êàê èíäèâèäóàëüíîãî è íàäûíäèâèäóàëüíîãî (Äþðêãåéì 2013) âåðíî òîëüêî îò÷àñòè,
ïîòîìó ÷òî ó èñòîêîâ âñåõ ñîöèàëüíûõ ôàêòîâ ëåæèò öåëåíàïðàâëåííàÿ
è ñïåöèôè÷åñêè îðãàíèçîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäîâ. Â ýòîé
çàâèñèìîñòè îòäàâàë ñåáå îò÷åò è Ñîññþð, ïîíèìàÿ, ÷òî çà êîíâåíöèîíàëüíûìè, ñîöèàëüíî ðåëåâàíòíûìè êàòåãîðèÿìè ÿçûêà äîëæíà ñòîÿòü
ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü, ò.å. èõ ïðèñóòñòâèå â ïðîöåññàõ
ïåðåðàáîòêè èíôîðìàöèè ÷åëîâåêîì. Â ñâÿçè ñ ýòèì Ëåùàê ïðèâîäèò
âåñüìà ïîêàçàòåëüíóþ öèòàòó èç «Çàìåòîê ïî îáùåé ëèíãâèñòèêå»:
Íåâåðíî, ÷òî òàêèå ðåçóëüòàòû ÷ëåíåíèÿ (ñëîâà.  À. Ê.), êàê êîðåíü, òåìà,
ñóôôèêñ, ÿâëÿþòñÿ ÷èñòûìè àáñòðàêöèÿìè. Ïðåæäå âñåãî è äî òîãî, êàê
çàâîäèòü ðå÷ü îá àáñòðàêöèÿõ, íåîáõîäèìî èìåòü æåñòêèé êðèòåðèé äëÿ
îïðåäåëåíèÿ òîãî, ÷òî ìîæíî íàçâàòü ðåàëüíûì â ìîðôîëîãèè. Êðèòåðèé
òàêîâ: ðåàëüíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ãîâîðÿùèé ñóáúåêòû õîòü â êàêîé-òî ñòåïåíè
îñîçíàþò [...] (Ñîññþð 1990, 71 ñë.).

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà ïñèõîëîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäîâ âëèÿåò
ïðàãìàòè÷åñêèé (â òîì ÷èñëå è ñîöèàëüíûé) êîíòåêñò. Ýòà èäåÿ ëåæèò
â îñíîâå òåîðèè Ó. Äæåìñà, îäíîãî èç ïðåäøåñòâåííèêîâ ñîâðåìåííîãî
ôóíêöèîíàëüíîãî ïðàãìàòèçìà. Ó Äæåìñà ÷èòàåì:
Ìîå ìûøëåíèå âñåãäà ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ. [...] Â äàííóþ ìèíóòó äëÿ
ìåíÿ, ïîêà ÿ ïèøó ýòó ãëàâó, ñïîñîáíîñòü ïîäáîðà ôàêòîâ è óìåíèå
ñîñðåäîòî÷èâàòü âíèìàíèå íà èçâåñòíûõ ñòîðîíàõ ÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ñóùíîñòüþ ÷åëîâå÷åñêîãî óìà. Â äðóãèõ ãëàâàõ èíûå ñâîéñòâà êàçàëèñü
è áóäóò åùå êàçàòüñÿ ìíå íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè ñòîðîíàìè ÷åëîâå÷åñêîãî
äóõà (Äæåìñ 1981, 15).

Èìåííî ïîýòîìó Äæåìñ óòâåðæäàë, ÷òî «ìûøëåíèå âñåãäà ñâÿçàíî
ñ ëè÷íûì èíòåðåñîì», à íàçâàíèÿ âåùåé «áîëåå õàðàêòåðèçóþò íàñ, ÷åì
ñàìó âåùü» (òàì æå).
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Âûñêàçûâàíèå Äæåìñà: «Ðåàëüíîñòü îñòàåòñÿ ÿâëåíèåì ñîâåðøåííî
áåçðàçëè÷íûì ê òåì öåëÿì, êîòîðûå ìû ñ íåé ñâÿçûâàåì», ñ ëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñëåäóåò èíòåðïðåòèðîâàòü â òîì ñìûñëå, ÷òî
ïðîöåññ ìåíòàëüíîé êàòåãîðèçàöèè ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé âíåøíåãî ìèðà
ôóíêöèîíàëüíî è ñóáúåêòèâíî îðèåíòèðîâàí (÷òî íå èñêëþ÷àåò è åãî
îáúåêòèâíî-îíòîëîãè÷åñêîé îáóñëîâëåííîñòè): êîãíèòèâíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà, ïî êðàéíåé ìåðå â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè, ôîðìèðóåòñÿ
ïîä âëèÿíèåì åãî âíåøíèõ «æèçíåííûõ» óñëîâèé, îíà îòðàæàåò ñïåöèôèêó êàòåãîðèçàöèè äåéñòâèòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì êîíêðåòíûõ ïëàíîâ
ïîâåäåíèÿ è â êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ êîîïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Ó Äþðêãåéìà ñîöèàëüíûå ôàêòû ñ ôóíêöèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé àáñòðàêöèè:
Êîëëåêòèâíàÿ ïðèâû÷êà ñóùåñòâóåò íå òîëüêî êàê íå÷òî èììàíåíòíîå ðÿäó
îïðåäåëÿåìûõ åþ äåéñòâèé, íî ïî ïðèâèëåãèè, íå âñòðå÷àåìîé íàìè
â îáëàñòè áèîëîãè÷åñêîé, îíà âûðàæàåòñÿ ðàç íàâñåãäà â êàêîé-íèáóäü
ôîðìóëå, ïîâòîðÿþùåéñÿ èç óñò â óñòà, ïåðåäàþùåéñÿ âîñïèòàíèåì,
çàêðåïëÿþùåéñÿ äàæå ïèñüìåííî. Òàêîâû ïðîèñõîæäåíèå è ïðèðîäà
þðèäè÷åñêèõ è íðàâñòâåííûõ ïðàâèë, íàðîäíûõ àôîðèçìîâ è ïðåäàíèé,
äîãìàòîâ âåðû, [...] êîäåêñîâ âêóñà, óñòàíàâëèâàåìûõ ëèòåðàòóðíûìè øêîëàìè
è ïð. Ñóùåñòâîâàíèå âñåõ èõ íå èñ÷åðïûâàåòñÿ öåëèêîì îäíèìè
ïðèìåíåíèÿìè èõ â æèçíè îòäåëüíûõ ëèö, òàê êàê îíè ìîãóò ñóùåñòâîâàòü
è íå áóäó÷è äåéñòâèòåëüíî ïðèìåíÿåìû (2013).

Ê ÿçûêó òàêîé ïîäõîä ïðèìåíèì òîëüêî îò÷àñòè. Íåëüçÿ îòðèöàòü
ñóùåñòâîâàíèÿ íîìîòåòè÷åñêèõ ñâîéñòâ ÿçûêà, ò.å. òàêèõ, êîòîðûå ïðèñóùè
ÿçûêó êàê ñèñòåìå è íå îòðàæàþòñÿ â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõèêå åãî
íîñèòåëåé, íå ïðåäñòàâëÿþò îáúåêòîâ ìåíòàëüíî-ðåôëåêñèâíîé
äåÿòåëüíîñòè (ê ýòîé ñôåðå îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, âñå ñóáçíàêîâûå ÿâëåíèÿ:
ôîíåòè÷åñêèå ÷åðåäîâàíèÿ, ïðàâèëà ôîíåòè÷åñêèõ èçìåíåíèé è äð.) (ñì.:
Kiklewicz 2007à, 71). Ñåìàíòèêà îòíîñèòñÿ, îäíàêî, ê äðóãîé ñôåðå ÿçûêà
 èäeîãðàôè÷åñêîé, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêè
è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòüþ èíäèâèäîâ. Çíà÷åíèå ñëîâà
 ýòî íå òîëüêî ôàêò ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ñèñòåìû, «÷èñòàÿ çíà÷èìîñòü»,
íî è  ïðåæäå âñåãî  åäèíèöà ñèñòåìû ïåðåðàáîòêè èíôîðìàöèè
â ÷åëîâå÷åñêîì ñîçíàíèè. Ïîýòîìó êîãäà â ñëîâàðå Ñ. È. Îæåãîâà è Í. Þ. Øâåäîâîé ìû ÷èòàåì îïðåäåëåíèå ñóùåñòâèòåëüíîãî ñòîëîâàÿ: Ó÷ðåæäåíèå
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ ïîäà÷åé ãîðÿ÷èõ îáåäîâ, òî âàæíî íå òîëüêî òî,
íàñêîëüêî õîðîøî îíî ïîçâîëÿåò îòëè÷èòü äàííîå ñëîâî ïî çíà÷åíèþ îò
ñëîâ ðåñòîðàí, êàôå, çàêóñî÷íàÿ, çàáåãàëîâêà, òðàêòèð, êàáàê, òàâåðíà
è äð., íî è òî, íàñêîëüêî àäåêâàòíî îíî îòðàæàåò õàðàêòåðíûé äëÿ
íåñïåöèàëüíûõ äèñêóðñîâ òèï êàòåãîðèçàöèè äåéñòâèòåëüíîñòè, â ÷àñò-
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íîñòè, óìåñòíîñòü èëè íåóìåñòíîñòü îáùèõ äåñêðèïòîðîâ òèïà
»ó÷ðåæäåíèå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ«.
Â ñëîæèâøåéñÿ â ÿçûêîçíàíèè òðàäèöèè çíà÷åíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ôóíêöèÿ ÿçûêîâîé åäèíèöû  ÿçûêîâîé ôîðìû, íî âåäü
ñ íîìèíàòèâíîé òî÷êè çðåíèÿ çíà÷åíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò
êàòåãîðèçàöèè ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ýòîò ïðàãìàòè÷åñêèé è â êàêîé-òî ñòåïåíè àíòðîïîëîãè÷åñêèé ôàêòîð íå ïîëó÷èë
äîëæíîãî îòðàæåíèÿ â ëèíãâèñòè÷åñêîé ñåìàíòèêå, ïðè÷åì  âîïðåêè
âñÿêîé ëîãèêå  òàêæå è â òåîðèÿõ, êîòîðûå ïðîâîçãëàøàþò êàê
ãëàâåíñòâóþùèé àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé ïðèíöèï îïèñàíèÿ ÿçûêà. Òàê,
ëåæàùàÿ â îñíîâå ñîâðåìåííîé êîãíèòîëîãèè òåîðèÿ ñåìåéíûõ êàòåãîðèé
Ë. Âèòãåíøòåéíà âíåøíå ïðåäëàãàåò ïðèíöèïû íîâîé, «åñòåñòâåííîé»
êëàññèôèêàöèè, õîòÿ ôàêòè÷åñêè îíà áàçèðóåòñÿ íà óêîðåíèâøåìñÿ
â ñîçíàíèè ìíîãèõ ïîêîëåíèé ó÷åíûõ âåðáîöåíòðèçìå: ðàçíûå ýëåìåíòû
îáúåäèíÿþòñÿ â îäíó ïîíÿòèéíóþ êàòåãîðèþ íà ÷èñòî ôîðìàëüíîì
îñíîâàíèè  áëàãîäàðÿ ñóùåñòâîâàíèþ ñóùåñòâèòåëüíîãî Spiel (Kiklewicz
2007b, 340). Êàòåãîðèÿ, ïî Âèòãåíøòåéíó, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ñëîæíóþ
ñåòü ïîäîáèé, íàêëàäûâàþùèõñÿ äðóã íà äðóãà è ïåðåïëåòàþùèõñÿ äðóã
ñ äðóãîì» (1994, 110), íî â ñëó÷àå êàòåãîðèè [èãðà] «ñåìåéíàÿ» ìåòàôîðà
 íåäîðàçóìåíèå, ïîòîìó ÷òî â îäíó ñåìàíòè÷åñêóþ êàòåãîðèþ ïîïàäàþò
ýêçåìïëÿðû ðàçíûõ ïîíÿòèé. Íè î êàêîì «ñåìåéíîì» ñõîäñòâå ìåæäó èãðîé
â ðåêðåàöèîííîì, ìóçûêàëüíîì èëè òåàòðàëüíîì çíà÷åíèè ãîâîðèòü íåëüçÿ,
ê òîìó æå íè ñàì Âèòãåíøòåéí, íè åãî ïîñëåäîâàòåëè íå ïîòðóäèëèñü
ïðèâåñòè êàêèõ-ëèáî ïñèõîëîãè÷åñêèõ äîêàçàòåëüñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ
«ôàìèëüíûõ êàòåãîðèé», êîòîðûå, â ïðèíöèïå, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ëèíãâèñòè÷åñêèé êîíñòðóêò. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÿ õîòåë áû íàïîìíèòü
âûñêàçûâàíèå Ý. Áåíâåíèñòà: «Èíîãäà ïîëåçíî ïîòðåáîâàòü ó î÷åâèäíîãî
ïîäêðåïèòü ñâîþ î÷åâèäíîñòü» (1974, 292).
Òî æå ìû íàáëþäàåì è â ñîâðåìåííîé ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè. Âíåøíå
äåêëàðèðóåòñÿ àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé ïîäõîä ê ÿçûêó. «Â ÿçûêîâîé êàðòèíå
ìèðà íèêàê íåëüçÿ óïóñòèòü èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ çíà÷èìà äëÿ ÷åëîâåêà»
 òàê Å. Â. Ðàõèëèíà (2000, 13) ïðåäñòàâëÿåò íàó÷íîå êðåäî îäíîãî èç
àâòîðèòåòîâ ýòîé îáëàñòè ÿçûêîçíàíèÿ  À. Âåæáèöêîé. Ñ äðóãîé æå
ñòîðîíû, ïîíÿòèå «ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà» îêàçûâàåòñÿ íàèáîëåå
âîñòðåáîâàííûì òîãäà, êîãäà ÿçûêîâûå ôàêòû, íàïðèìåð, ôàêòû
ëåêñè÷åñêîé ñî÷åòàåìîñòè, íåëüçÿ îáúÿñíèòü ñ òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîãî
ñìûñëà. Íàïðèìåð, ïî-ðóññêè íå ãîâîðÿò *èäòè ñêâîçü óëèöó, õîòÿ òàêîå
âûðàæåíèå (êàê ñîîòâåòñòâèå ðóññêîìó èäòè ïî óëèöå) ïðåäñòàâëåíî
â ïîëüñêîì ÿçûêå: iæ przez ulicê. Ïîñêîëüêó íåò íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ
òîãî, ÷òî çà ýòèìè äâóìÿ òèïàìè ëåêñè÷åñêîé ñî÷åòàåìîñòè ñêðûâàþòñÿ
îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ ìèðà ïîëÿêàìè è ðóññêèìè, ó÷åíûå ïðèáåãàþò
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ê óëîâêå  àïåëëÿöèè ê «ÿçûêîâîé êàðòèíå ìèðà». Òàê ïîíèìàåìàÿ
«ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà»  ý ò î ê à ê á û ê à ð ò è í à (ÿ íåèçìåííî
óïîòðåáëÿþ ýòîò òåðìèí â êàâû÷êàõ); íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ÷òî, êàê
ïðèçíàåò ñàìà Ðàõèëèíà (2000, 11), ìíîãèå ýëåìåíòû ïîçíàâàòåëüíîé
ñèñòåìû ÷åëîâåêà îñòàþòñÿ âíå ñèñòåìû ôîðì ÿçûêîâîé ðåïðåçåíòàöèè.
Âåðáîöåíòðèçì ïî-ñâîåìó íàõîäèò îòðàæåíèå â òåðìèíå «ï å ð å ä à ÷ à
è í ô î ð ì à ö è è»: ñåìàíòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå îáû÷íî ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê íåîòúåìëåìûé àòðèáóò ôîðìû çíàêà, òîãäà êàê ïîçíàâàòåëüíàÿ
àêòèâíîñòü ÿçûêîâûõ ñóáúåêòîâ îñòàåòñÿ áåç âíèìàíèÿ. Ïðè òàêîì ïîäõîäå
îáìåí çíàêàìè (ò.å. ÿçûêîâûìè ôîðìàìè) òðàêòóåòñÿ êàê îáìåí
çíà÷åíèÿìè. Íà îøèáî÷íîñòü äàííîé òðàêòîâêè óêàçûâàåò Ì. Â. Íèêèòèí:
Çíàêè íå íåñóò è íå ïåðåäàþò çíà÷åíèÿ, [...] à âîçáóæäàþò àíàëîãè÷íûå
(ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ñêîðåå ïîäîáíûå, ïåðåñåêàþùèåñÿ.  À. Ê.) èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû â äâóõ ñîçíàíèÿõ. [...] Îáìåí ôîðìàìè ñëîâ èìååò
ðåçóëüòàòîì àêòóàëèçàöèþ îäèíàêîâûõ èëè áëèçêèõ çíà÷åíèé â ãîëîâàõ
îáùàþùèõñÿ (1988, 16).

È. Ê. Àðõèïîâ, êîòîðûé ïðèâåë ýòó öèòàòó â ñâîåé ñòàòüå, ïðåäëàãàåò
àëüòåðíàòèâíóþ ïî îòíîøåíèþ ê îáùåïðèíÿòîé, â êàêîì-òî ñìûñëå
ýìïèðèîöåíòðèñòñêóþ òî÷êó çðåíèÿ: ÿçûêîâàÿ êîìïåòåíöèÿ îíòîëîãè÷åñêè
êîíêðåòíà, ò.å. ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó ñóùåñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè:
Çíàíèå î ñèãíàëàõ è ìåõàíèçìàõ èõ èñïîëüçîâàíèÿ åñòü ñ è ñ ò å ì à ÿ ç û ê à
êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè. Ðåçóëüòàòîì îáîáùåíèÿ ýòîãî çíàíèÿ î êîíêðåòíîì
ÿçûêå â ðàìêàõ âñåãî êîëëåêòèâà åñòü ñèñòåìà íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà. Åñëè
ñèñòåìà ÿçûêà îäíîé ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ åå èñêëþ÷èòåëüíûì çíàíèåì,
ïîñòîÿííî êîððåêòèðóåìûì â õîäå îáùåíèÿ ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè ÿçûêîâîãî
êîëëåêòèâà, òî ñèñòåìà îáùåíàðîäíîãî ÿçûêà åñòü çíàíèå ñïåöèàëèñòîâ,
íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííîå ìåæäó íèìè. [...] Îíà ëèøü ïðåäñòàâëåíà è
ëèøü â ñîçíàíèÿõ ñïåöèàëèñòîâ, ñòîõàñòè÷åñêè, â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ
êîìïåòåíöèè êàæäîãî èç íèõ (2011, 459).

Àðõèïîâ ïèøåò, ÷òî íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü ïåðåéòè îò îïèñàíèÿ ÿçûêà êàê
ñèñòåìû çíàêîâ ê îïèñàíèþ ÿçûêîâûõ ëè÷íîñòåé è èñïîëüçîâàíèþ èìè
ñèñòåìû ÿçûêà â ñôåðå îáùåíèÿ (2008, 7). Ïîñêîëüêó, «âûñòóïàÿ â ðîëè
ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè, ÷åëîâåê âûïîëíÿåò îäíó èç ñâîèõ ñîöèàëüíûõ
ôóíêöèé» (òàì æå), ÿçûêîâîå ïîâåäåíèå äîëæíî îïèñûâàòüñÿ ïî ïðèíöèïó
èíòåãðàòèâíîñòè. Ïðèìåíèòåëüíî ê îïèñàíèþ ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêè ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî èíôîðìàöèÿ î íîìèíàòèâíîì ñîäåðæàíèè ëåêñè÷åñêèõ
åäèíèö äîëæíà áûòü äîïîëíåíà èíôîðìàöèåé î ñîöèàëüíûõ, àíòðîïîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ åãî âîçíèêíîâåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Íåëüçÿ,
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ðàçóìååòñÿ, îòðèöàòü, ÷òî ñèñòåìà ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûì ôàêòîì, ò.å.
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè äîâëååò íàä ðå÷åâûì ïîâåäåíèåì îòäåëüíûõ
÷ëåíîâ ÿçûêîâîãî ñîîáùåñòâà, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàê ñïðàâåäëèâî
óêàçûâàåò Àðõèïîâ (2008, 8), â îñíîâå êîëëåêòèâíîãî îïûòà ëåæèò «îïûòíîå
çíàíèå, ïîëó÷åííîå îòäåëüíûìè èíäèâèäàìè». Ïîýòîìó ëåêñè÷åñêîå
çíà÷åíèå êîëëåêòèâíî è èíäèâèäóàëüíî îäíîâðåìåííî: îíî êîëëåêòèâíî
â ñèëó ñâîåé èíâàðèàíòíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ëåêñè÷åñêèì çíàêàì
 èíñòðóìåíòàì èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà â ïðîöåññàõ êîììóíèêàöèè
(âñïîìíèì, ÷òî, ïî Ð. ßêîáñîíó, çíà÷åíèå çíàêà  ýòî åãî ïåðåâîä â äðóãîé,
àëüòåðíàòèâíûé çíàê, ñì.: Jakobson 1959, 232), è èíäèâèäóàëüíî â ñèëó ñâîåé
ïðèíàäëåæíîñòè ê òåçàóðóñó (ïî Àðõèïîâó) êàæäîé ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè,
êîòîðàÿ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â èíôîðìàöèîííîì îáìåíå.
Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ óòâåðæäåíèåì ðóññêîãî ó÷åíîãî:
[...] Äëÿ òîãî, ÷òîáû «ïîëüçîâàòüñÿ ÿçûêîì», íóæíî ïðåæäå âñåãî íàó÷èòüñÿ
îñìûñëÿòü ïðèçíàêè ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé îêðóæàþùåãî ìèðà è èõ ñâÿçè. [...]
Ñëåäóåò òàêæå èìåòü â âèäó, ÷òî ýòè ïðèçíàêè ðåàëüíî îñìûñëÿòü ìîæåò
òîëüêî èíäèâèäóàëüíàÿ ëè÷íîñòü, à íå îáùåñòâî (2008, 24).

Ýòà êîíêðåòíîñòü ÿçûêîâîé (à èìåííî  ëåêñè÷åñêîé) êîìïåòåíöèè íàõîäèò
îòðàæåíèå â êðåàòèâíîñòè è ðåôëåêñèâíîñòè ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ, ñð.
ïðèìåð èç ãàçåòíîé ñòàòüè:
(1)

ß íå ÷óâñòâóþ ñåáÿ àìåðèêàíêîé, ïîòîìó ÷òî íå çíàþ, ÷òî ýòî çíà÷èò
(«Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà»; 18 II 1981).

Åñëè ïî îòíîøåíèþ ê ãðàììàòè÷åñêîé ñèñòåìå ÿçûêà òðåáîâàíèå
êîãíèòèâíîé àòðèáóöèè åäèíèö è êàòåãîðèé íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, òî
èçó÷åíèå ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêè äîëæíî ïðåäïîëàãàòü èíòåðïðåòàòèâíûé
àñïåêò, à èìåííî  èíòåðïðåòàöèþ çíà÷åíèé è ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ
îòíîøåíèé ñ ó÷åòîì ñèñòåìû êîãíèòèâíûõ ðåïðåçåíòàöèé, ðåàëèçóþùèõñÿ
â äèñêóðñàõ ðàçíûõ òèïîâ.
«Ýïîõà Ðîñèíàíòà...» Ñåìàíòè÷åñêàÿ äåðèâàöèÿ è ñåìàíòè÷åñêàÿ
êîìïèëÿöèÿ
Ìíîãîçíà÷íîå ñëîâî, êàê ÷èòàåì â «Ñëîâàðå» Î. Ñ. Àõìàíîâîé (2004, 235),
èìååò íåñêîëüêî çíà÷åíèé. Ïðè ýòîì ìíîãîçíà÷íîñòü/ïîëèñåìèÿ
ïîíèìàåòñÿ êàê ÿâëåíèå ñåìàíòè÷åñêîé ïðîèçâîäíîñòè: ïî Àõìàíîâîé,
çíà÷åíèÿ ïîëèñåìàíòà ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, âîçíèêàþò «â ðåçóëüòàòå
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âèäîèçìåíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ» (òàì æå, 335).
Ëþáîïûòíî, ÷òî â ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé ïðàêòèêå óêàçàííàÿ ïðîèçâîäíîñòü
ó÷èòûâàåòñÿ íåïîñëåäîâàòåëüíî: êàê ïèøåò Ô. À. Ëèòâèí, îáîáùàÿ ñâîè
íàáëþäåíèÿ íàä îïèñàíèåì ìíîãîçíà÷íîñòè â àíãëèéñêîì ÿçûêå, «â ñóùåñòâóþùèõ ñëîâàðÿõ íå ñòàâèòñÿ çàäà÷à îòðàçèòü ñåìàíòè÷åñêóþ îáùíîñòü
îïèñûâàåìûõ (ìíîãîçíà÷íûõ.  À. Ê.) åäèíèö» (2005, 54).
Ïðèçíàê ïðîèçâîäíîñòè îòëè÷àåò ïîëèñåìèþ îò ñåìàíòè÷åñêîé
îøèáêè. Êàê ïèøåò Ñ. Í. Öåéòëèí, ñåìàíòè÷åñêèå îøèáêè ïîÿâëÿþòñÿ
â ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî ãîâîðÿùèé «íåâåðíî èëè íåòî÷íî ïðåäñòàâëÿåò ñåáå
çíà÷åíèå ñëîâà íîðìàòèâíîãî ÿçûêà è âñëåäñòâèå ýòîãî íåïðàâèëüíî
óïîòðåáëÿåò åãî â ñâîåé ðå÷è» (1982, 93). Ïðèâåäåì íåñêîëüêî
çàèìñòâîâàííûõ èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ ïðèìåðîâ ñåìàíòè÷åñêèõ îøèáîê,
îãîâîðîê è îêêàçèîíàëèçìîâ:
(2) Ýïîõà Ð î ñ è í à í ò à (âìåñòî: Ðåíåññàíñà).
(3) ß áû õîòåë, êîãäà âûðàñòó, áûòü äîáðûì, ñìåëûì è ð à â í î ä ó ø í û ì
(âìåñòî: õëàäíîêðîâíûì).
(4) Ìíå òÿæåëî áûòü ò î ë å ð à í ò í û ì, ïîòîìó ÷òî ÿ î÷åíü íåñìåëûé
(âìåñòî: ðåøèòåëüíûì, êàòåãîðè÷íûì, áåçàïåëëÿöèîííûì, óëüòèìàòèâíûì).
(5) Â îáëèêå ïåâöà ïîýò ï î ä î ç ð å â à ë ñåáÿ (âìåñòî: ïîäðàçóìåâàë).
(6) Ýòî ïðîèçâåäåíèå áûëî âûñîêî îöåíåíî íå òîëüêî ñîâðåìåííèêàìè ïîýòà,
íî è åãî ï ð å ä ø å ñ ò â å í í è ê à ì è (âìåñòî: ïîòîìêàìè).
(7) Â êëåòêå ñèäèò ìîé ï å ð í à ò û é äðóã  õîìÿ÷îê (âìåñòî: ëîõìàòûé).
(8) Ãàãàðèí áûë ïåðâûì ï ð î õ î ä è ì ö å ì â êîñìîñå (âìåñòî:
ïåðâîïðîõîäöåì).

Êîíå÷íî, â îñíîâå ðå÷åâûõ (â òîì ÷èñëå è ñåìàíòè÷åñêèõ) îøèáîê ëåæàò
êàêèå-òî ÿçûêîâûå ôàêòîðû  íàïðèìåð, ñåìàíòè÷åñêèå àññîöèàöèè èëè
ôîíåòè÷åñêîå ñõîäñòâî ñëîâ. Îäíàêî òî, ÷òî îòëè÷àåò èõ îò ïîëèñåìàíòîâ,
 ýòî îòñóòñòâèå ñåìàíòè÷åñêîé ïðîèçâîäíîñòè, íåêîíòðîëèðóåìîå
ñóáúåêòîì è íåíàìåðåííîå óïîòðåáëåíèå ñëîâà â íîâîì çíà÷åíèè.
Ìîæíî áûëî áû äóìàòü, ÷òî ïîëèñåìèÿ òàêîãî ðîäà ÿçûêîâîé
èíôàíòèëüíîñòè ëèøåíà. Êîøêè-ìûøêè  ýòî íàçâàíèå äåòñêîé èãðû
ïðîèçâîäíî îò îñíîâíûõ çíà÷åíèé ñóùåñòâèòåëüíûõ: ñàìà èãðà êàê áû
èìèòèðóåò ñèòóàöèþ, â êîòîðîé ðåàëüíàÿ êîøêà ëîâèò ðåàëüíóþ ìûøêó.
Íî ìàòåðèàë îïèñàíèÿ ëåêñè÷åñêèõ çíà÷åíèé â òîëêîâûõ ñëîâàðÿõ
ïîêàçûâàåò è ñîâñåì äðóãóþ êàðòèíó. Íàïðèìåð, â ñëîâàðå Îæåãîâà/
Øâåäîâîé ìîæíî íàéòè øåñòü çíà÷åíèé ñóùåñòâèòåëüíîãî êîøêà.
Êîøêà: 1) õèùíîå ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ, íàïð. äèêàÿ êîøêà;
2) äîìàøíèé âèä òàêîãî æèâîòíîãî, à òàêæå ìåõ åãî, íàïð. ñèáèðñêàÿ êîøêà;
3) ñàìêà äîìàøíåãî êîòà, íàïð. êîò è êîøêà; 4) (ìí.) ðîä æåëåçíûõ øèïîâ
(èëè èíûõ ïðèñïîñîáëåíèé), íàäåâàåìûõ íà îáóâü äëÿ ëàçàíüÿ íà ñòîëáû, ïî
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îòâåñíûì ñêëîíàì; 5) (ñïåö.) íåáîëüøîé ÿêîðü; 6) (ìí.) â ñòàðèíó: ðåìåííàÿ
ïëåòü ñ íåñêîëüêèìè õâîñòàìè.

Êðîìå òîãî â ñëîâàðå ïðèâîäÿòñÿ óïîòðåáëåíèÿ ñóùåñòâèòåëüíîãî êîøêà
â ñîñòàâå ôðàçåîëîãèçìîâ òèïà Êîøêà, êîòîðàÿ ãóëÿåò (õîäèò) ñàìà ïî
ñåáå, êîòîðûå ðåàëèçóþò äîïîëíèòåëüíûå âòîðè÷íûå çíà÷åíèÿ (íàïðèìåð:
o ÷åëîâåêå îñîáåííîì è íåçàâèñèìîì, äåéñòâóþùèì â îäèíî÷êó, ïî
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ, íå òàê êàê âñå).
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ó ñóùåñòâèòåëüíîãî êîøêà â ñîâðåìåííîì ðóññêîì
ÿçûêå îêîëî äåñÿòè âòîðè÷íûõ çíà÷åíèé, êàæäîå èç êîòîðûõ òàê èëè èíà÷å
ñâÿçàíî îòíîøåíèåì ïðîèçâîäíîñòè ñ îñíîâíûì çíà÷åíèåì. Âîçíèêàåò,
îäíàêî, âîïðîñ: äåéñòâèòåëüíî ëè òàêîãî ðîäà ïîëèñåìèÿ (ìíîãî-çíà÷íîñòü
par excellence) îòðàæåíà â ÿçûêîâîì ñîçíàíèè, óäåðæèâàåòñÿ â ÿçûêîâîé
ïàìÿòè íîñèòåëåé ÿçûêà, óäîâëåòâîðÿåò ïðèíÿòîìó âûøå êðèòåðèþ
êîãíèòèâíîé àòðèáóöèè? Íåò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ïîäîáíûé
ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ìíîãîçíà÷íîãî ñëîâà èìååò ÷èñòî
êîìïèëÿòèâíûé, êóìóëÿòèâíûé õàðàêòåð: íàãðîìîæäåíèå â îäíîé äåôèíèöèè çíà÷åíèé è ñåìàíòè÷åñêèõ îòòåíêîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõ â ðàçíûõ
ñôåðàõ ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ, âêëþ÷àÿ ñïåöèàëüíûå è èñòîðè÷åñêèå
äèñêóðñû, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïåêóëÿöèþ, íå èìåþùóþ íè÷åãî îáùåãî
ñ ÿçûêîâîé êîìïåòåíöèåé. Ïîäîáíî òîìó, êàê ðå÷åâûå îøèáêè òèïà
Ðåíåññàíñ > Ðîñèíàíò íå îïèðàþòñÿ íà èíòåðàêöèþ çíà÷åíèé, òàê è âçÿòûå
â ñîâîêóïíîñòè, çàêîäèðîâàííûå â ëåêñåìå êîøêà ïîíÿòèéíûå êàòåãîðèè
[õèùíîå ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ], [íåáîëüøîé ÿêîðü],
[ðåìåííàÿ ïëåòü ñ íåñêîëüêèìè õâîñòàìè] è äð. íå îòðàæàþò êàêîãî-ëèáî
ôðàãìåíòà ìåíòàëüíîãî ñëîâàðÿ  îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâåðøåííî
èñêóññòâåííîå îáúåäèíåíèå ôàêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì îáëàñòÿì
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÿçûêà (ñì. îá ýòîì òàêæå: Kiklewicz 2009, 65). Âñå
âòîðè÷íûå çíà÷åíèÿ îáðåòàþò åäèíñòâî òîëüêî â ñëîâàðå êàê ôîðìå
ìàíèôåñòàöèè ñïåöèàëüíîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî çíàíèÿ (âñïîìíèì â ñâÿçè
ñ ýòèì âûñêàçûâàíèå Àðõèïîâà), íî âåäü ïîíÿòèå ïîëèñåìèè èìååò ñîâñåì
äðóãîé ñìûñë  îíî íå îãðàíè÷åíî ðàìêàìè ìåòàÿçûêîâîãî äèñêóðñà.
Â ñâÿçè ìîæíî çàäàòüñÿ âîïðîñîì, íàñêîëüêî ïðàâîìåðåí ñàì òåðìèí
«ìíîãî çíà÷íîñòü» (êàê è òåðìèí «ïîëè ñåìèÿ»)  äåéñòâèòåëüíî ëè
â ÿçûêîâîé êîìïåòåíöèè îòäåëüíûõ íîñèòåëåé ÿçûêà ïðåäñòàâëåíî «ìíîãî»
èëè õîòÿ áû íåñêîëüêî çíà÷åíèé? Åñëè äàæå ýòî è òàê (ïðèìåíèòåëüíî
ê ÷àñòè ëåêñèêîíà), òî íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ðàçíûå çíà÷åíèÿ
ìíîãîçíà÷íîãî ñëîâà òàê èëè èíà÷å ôóíêöèîíàëüíî ðàñïðåäåëåíû ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ðåãèñòðàì ðå÷è è òèïàì êîììóíèêàòèâíûõ ñèòóàöèé.
Ïîäîáíîå ïîëîæåíèå, âïðî÷åì, íàáëþäàåòñÿ è â îáëàñòè ñèíîíèìèè,
êîòîðàÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò êîìïèëÿòèâíîé
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îïåðàöèè  èñêóññòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ â ñèíîíèìè÷åñêîì ðÿäó ëåêñåì,
êîòîðûå  â ñèëó èõ ñîöèàëüíîé è êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêîé
ìàðêèðîâàííîñòè  ñ òî÷êè çðåíèÿ ÿçûêîâîé êîìïåòåíöèè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé äèñïàðàòíûå, ðàçðîçíåííûå ôàêòû. Íàïðèìåð, ïðèëàãàòåëüíûå
òåðïèìûé, ñíèñõîäèòåëüíûé, òîëåðàíòíûé îáðàçóþò ñèíîíèìè÷åñêèé
ðÿä, îäíàêî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî îíè îòíîñÿòñÿ ê ðàçíûì ðåãèñòðàì
ÿçûêà: îáùåìó, ñîöèàëüíî íåìàðêèðîâàííîìó è ñïåöèàëüíîìó (êíèæíîìó).
Íàâåðíÿêà âñå îíè ïðèñóòñòâóþò â ÿçûêîâîì ñîçíàíèè ÿçûêîâåäàñëîâàðíèêà èëè ïèñàòåëÿ, íî âðÿä ëè  â ñîçíàíèè ðÿäîâîãî íîñèòåëÿ
ÿçûêà, «äÿäè Âàñè, ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà èç ñîñåäíåé êâàðòèðû», ïî
âûðàæåíèþ Á. Þ. Íîðìàíà (1991, 12). Êñòàòè, îòìå÷ó, ñëîâî òîëåðàíòíûé
âîîáùå íå âñòðå÷àåòñÿ â «×àñòîòíîì ñëîâàðå ðóññêîãî ÿçûêà» ïîä ðåä.
Ë. Í. Çàñîðèíîé.
Ñèíîíèìèÿ, ïî íàáëþäåíèÿì Ñ. Ãðèíåâà-Ãðèíåâè÷à (2008, 73), øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåíà âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ íàóêè è òåõíèêè; íàïðèìåð, â îáëàñòè
îíêîëîãèè èëè òåðìèíîâåäåíèÿ áîëåå 50% òåðìèíîâ  ñèíîíèìû. Îäíàêî
ñèíîíèìèÿ ýòà ÷àñòî òîëüêî âèäèìàÿ, ïîòîìó ÷òî ðàçíûå ôîðìû âûðàæåíèÿ
îäíîãî è òîãî æå ïîíÿòèÿ, êàê ïðàâèëî, ôóíêöèîíèðóþò â ðàáîòàõ ðàçíûõ
èññëåäîâàòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ íàó÷íûõ øêîë. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ïðèâåäó ìíåíèå îäíîãî èç íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ ïîëüñêèõ è ðóññêèõ
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè òåðìèíîâåäåíèÿ:
Â ìåäèöèíå îäíà èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðì
òóáåðêóëåçà êîæè áûëà âïåðâûå îïèñàíà â 1855 ã. ôðàíöóçñêèì äåðìàòîëîãîì
Àíòóàíîì Áàçåíîì è ïåðâîíà÷àëüíî ïîëó÷èëà íàçâàíèå áîëåçíü Áàçåíà. Ýòà
áîëåçíü õàðàêòåðèçóåòñÿ îáðàçîâàíèåì â ïîäêîæíîé êëåò÷àòêå òâåðäûõ óçëîâ,
êîæà íàä êîòîðûìè ñòàíîâèòñÿ ðîçîâàòîé, âñëåäñòâèå ÷åãî â äàëüíåéøåì
ïîÿâèëîñü íîâîå íàèìåíîâàíèå, îñíîâàííîå íà ýòîì âíåøíåì ïðèçíàêå
 óïëîòíåííàÿ ýðèòåìà (ýðèòåìà  îãðàíè÷åííîå ïîêðàñíåíèå êîæè).
Ñ äàëüíåéøèì èçó÷åíèåì áîëåçíè è îòêðûòèåì åå âîçáóäèòåëåé
 ìèêðîáàêòåðèé òóáåðêóëåçà  ýòà áîëåçíü ïîëó÷èëà ñâîå ìåñòî
â êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé, à åå íàèìåíîâàíèå  íûíåøíþþ ñèñòåìíóþ
ôîðìó èíäóðàòèâíûé òóáåðêóëåç êîæè. Ðàíåå ñèíîíèìèÿ çàíèìàëà ïåðâîå
ìåñòî â ñïèñêå íåäîñòàòêîâ òåðìèíîëîãèé, íî ïîçäíåå îêàçàëîñü, ÷òî
ñèíîíèìû ÿâëÿþòñÿ ðåçåðâíûì ôîíäîì ëåêñè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé
âñåãäà â äåôèöèòå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ðàçîøåäøèåñÿ áûâøèå
àáñîëþòíûå ñèíîíèìû àòîì è ìîëåêóëà, äîêóìåíò è èíñòðóìåíò; àêâåäóê,
âîäîâîä è âîäîïðîâîä (åñòü åùå ìàññà ëþáîïûòíûõ ïðèìåðîâ). È ýòî
ðàñõîæäåíèå òîæå ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ñóùåñòâîâàâøåé ðàíåå íåÿâíîé
íåñâîäèìîñòè. Ïðè ñîâðåìåííîì òåìïå ðîñòà òåðìèíîëîãèé (ïî äàííûì
Áðèòàíñêîé ýíöèêëîïåäèè â 20 âåêå ïîÿâèëîñü ñâûøå äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷
íîâûõ íàóê è íàó÷íûõ äèñöèïëèí) îòíîøåíèå ê ñèíîíèìàì â òåðìèíîëîãèè
èçìåíèëîñü (Ãðèíåâ-Ãðèíåâè÷; èç ÷àñòíîé ïåðåïèñêè).

Î êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêèõ àñïåêòàõ ìíîãîçíà÷íîñòè

237

Ñîâåðøåííî ïîíÿòíî, ÷òî ñòåïåíü ðàçðîçíåííîñòè ÿçûêîâûõ ôàêòîâ
â «ñèñòåìå ÿçûêà» óñèëèâàþò ðàçíîãî ðîäà îêêàçèîíàëèçìû. Íàïðèìåð,
â ãàçåòíîé ñòàòüå ìû ÷èòàåì:
(9) À íà «Ïåðâîì êàíàëå» óæå â ñåðåäèíå ýòîé íåäåëè ñëó÷èëàñü î÷åðåäíàÿ
ïåðåñòàíîâêà. Â ãëóáîêîé íî÷è, êóäà ñåãîäíÿ çàãîíÿþò âñþ «äóõîâêó» (îò
ñëîâà «äóõîâíîñòü»  íå ïóòàòü ñ äóõîâûì øêàôîì!), áûëà çàãîäÿ
îáúÿâëåíà ïðîãðàììà Ëüâà Íèêîëàåâà «Ðàáà ëþáâè» («Èçâåñòèÿ»; 9 VI 2006).

Ñóùåñòâèòåëüíîå äóõîâêà â äàííîì ñëó÷àå èìååò çíà÷åíèå èíôîðìàöèÿ,
èìåþùàÿ îòíîøåíèå ê äóõîâíîé êóëüòóðå. Ïîñêîëüêó ìåæäó ýòèì ñëîâîì
è ñóùåñòâèòåëüíûì äóõîâêà â çíà÷åíèè äóõîâîé øêàô íåò íèêàêîé
ñåìàíòè÷åñêîé ïðîèçâîäíîñòè, ìîæíî ãîâîðèòü î ÿâëåíèè îìîíèìèè,
îäíàêî ÿâëåíèå ýòî íîñèò ÷àñòíûé õàðàêòåð è íèêîèì îáðàçîì íå ìîæåò
áûòü ýêñòðàïîëèðîâàíî íà ñèñòåìó ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà.
Ïîëèñåìèÿ, ñèíîíèìèÿ, àíòîíèìèÿ, êàê îíè òðàäèöèîííî îïèñûâàþòñÿ
â ëåêñèêîëîãèè è ëåêñèêîãðàôèè, ïðè êîãíèòèâíî îðèåíòèðîâàííîì
ïîäõîäå îêàçûâàþòñÿ ëèíãâèñòè÷åñêèìè ôàíòîìàìè. Ðÿäîâîìó íîñèòåëþ
ÿçûêà (íàïðèìåð, èçó÷àþùåìó òåîðåòè÷åñêóþ ëåêñèêîëîãèþ ñòóäåíòó
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà) òîëüêî è îñòàåòñÿ âîñêëèêíóòü: «Äóðÿò
íàøåãî áðàòà!» Íî ðàçìåðû ýòîé ñïåêóëÿöèè åùå áîëüøå.
Îäíèì èõ êðèòåðèåâ ñîïîñòàâèòåëüíîé ëåêñèêîëîãèè ñ÷èòàåòñÿ îáúåì
ëåêñèêîíà (ñì.: Ñóïðóí 1983, 8). Ó÷åíûå ïðè ýòîì îïèðàþòñÿ íà
êîëè÷åñòâåííûå äàííûå îá îáúåìå òîëêîâûõ ñëîâàðåé. Òàê, äëÿ
îïðåäåëåíèÿ òèïîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ
îêàçûâàåòñÿ âàæíûì, ÷òî ñàìûé áîëüøîé ñëîâàðü ÷åøñêîãî ÿçûêà
âêëþ÷àåò 250 òûñ. ñëîâ, ðóññêîãî ÿçûêà  120 òûñ. ñëîâ, à ìàêåäîíñêîãî
ÿçûêà  62 òûñ. ñëîâ (äàííûå À. Å. Ñóïðóíà). Âìåñòå ñ òåì ñîâåðøåííî
î÷åâèäíî, ÷òî «âñå ñëîâà» õðàíÿòñÿ òîëüêî â ïàìÿòè ëèíãâèñòà-ñëîâàðíèêà
èëè (åñëè ó÷åñòü ñïåöèàëüíóþ òåðìèíîëîãèþ  òîãäà îáúåì ñëîâàðÿ,
íàïðèìåð, â àíãëèéñêîì ÿçûêå, ìîæåò äîõîäèòü äî 1 ìëí. ñëîâ)
â êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììå.
Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé íîñèòåëü ÿçûêà óïîòðåáëÿåò îò 6 äî 8 òûñ. ñëîâ,
õîòÿ åãî ñëîâàðíûé çàïàñ ìîæåò âêëþ÷àòü 40 òûñ. ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö
(âìåñòå ñ ôðàçåîëîãèçìàìè). Â ëåêñèêîíå êàæäîãî «æèâîãî» íîñèòåëÿ
ÿçûêà ïîýòîìó èìåþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ëàêóíû  ñð. ïðèìåð èç
õóäîæåñòâåííîé ïðîçû:
(10) Â ñëîâàðå Ôîìû Ãóðüÿíîâè÷à íå áûëî ñëîâà «ñêîðáíûé». Ïîýòîìó îí íå
ìîã áû íàçâàòü, ÷òî çà âûðàæåíèå óñòàíîâèëîñü íà ëèöå Ãåðàñèìîâè÷à
(Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí).
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(11) Îí åùå íå çíàë ñëîâà «êëèï», íî åãî òîïîðíîé ýñòåòèêîé óæå âëàäåë íà
óðîâíå Ñòèâà Áåêà (Âàëåðèé Êè÷èí).
(12) Íî Ïàâà íå ïîíÿë þìîðà, ïîòîìó êàê íå çíàë ñëîâà «ñêàëüï» (Ãàëèíà
Ùåðáàêîâà).
(13) Â òî âðåìÿ ÿ åùå íå çíàë ñëîâà «íåïåäàãîãè÷íî», íî ÷óâñòâîâàë, ÷òî ñî
ìíîé ïîñòóïèëè íåõîðîøî (Ôåëèêñ Êðèâèí).

Á. Þ. Íîðìàí ïèøåò î òîì, ÷òî ìíîãèå ñëîâà çíàêîìû íàì «òîëüêî âíåøíå,
ïî çâóêîâîé (èëè áóêâåííîé) îáîëî÷êå» (1987, 47), ïðèâîäÿ ïðèìåðû ðóññêèõ ñëîâ áàéõîâûé, ïàþñíûé, æåðìèíàëü, ìàíåðêà.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îáúåì ñëîâàðÿ ñ ëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
(«èçó÷åíèÿ ÿçûêà â ñîáñòâåííîì ñìûñëå», ïî Ñîññþðó)  ôèêöèÿ, êîòîðàÿ
â áîëüøåé ñòåïåíè îòðàæàåò èñòîðèþ ïèñüìåííîé êóëüòóðû äàííîãî
íàðîäà, óðîâåíü öèâèëèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ è ñîöèàëüíóþ ñòðàòèôèêàöèþ
îáùåñòâà è äð., ÷åì ðåàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ëåêñè÷åñêîé ñèñòåìû.
Êðîìå òîãî â ïðîöåññå ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â ÿçûêå ïîñòîÿííî ïîÿâëÿþòñÿ
íîâûå ñëîâà, à íåêîòîðûå ðàíåå ñóùåñòâîâàâøèå óõîäÿò èç óïîòðåáëåíèÿ.
Ïîêà ëèíãâèñò îòìåòèò âñå ñóùåñòâóþùèå, óïîòðåáëÿåìûå ñëîâà, ïîÿâÿòñÿ
íîâûå, à ÷àñòü îòìå÷åííûõ ïåðåéäåò â ðàçðÿä èñòîðèçìîâ è àðõàèçìîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòèå îáúåìà ñëîâàðÿ èìååò, ñêîðåå, îïåðàöèîíàëüíûé
ñìûñë  íåîáõîäèìî äëÿ ðåøåíèÿ ÷àñòíûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ çàäà÷, äëÿ
îïèñàíèÿ æå ÿçûêîâîé êîìïåòåíöèè ìàëî ïðèãîäíî.
Òàêîé, êîìïèëÿòèâíûé õàðàêòåð èìååò è ñàìî ïîíÿòèå ÿçûêà â òåîðèè
Ñîññþðà è åãî ïîñëåäîâàòåëåé, íà ÷òî â 1935 ã. îáðàòèë âíèìàíèå
À. Ãàðäèíåð:
[...] Êàæäûé èíäèâèä îáëàäàåò íîðìîé äëÿ ñâîåé «ðå÷è», êîòîðàÿ äàåòñÿ åìó
èçâíå (ðå÷ü èäåò î ñèñòåìå ÿçûêà â ïðåäñòàâëåíèè ñòðóêòóðàëèñòîâ.  À. Ê.);
ôàêòè÷åñêè îí ïîëó÷àåò åå ïîñðåäñòâîì ñâîåãî íàáëþäåíèÿ íàä èíäèâèäóàëüíîé «ðå÷üþ» äðóãèõ. Â èçâåñòíîì ñìûñëå ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî ÿçûê
(la langue) åñòü íå÷òî âðîäå ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ðå÷è (la parole) [...] (1960, 14).

Ïî ìíåíèþ Àðõèïîâà, â ñòðóêòóðíîé ìîäåëè ÿçûêà «ñåìàíòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà ÿçûêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ [...] ñêëàäîì âñåõ èëè íàèáîëåå ðåãóëÿðíûõ ðå÷åâûõ ñìûñëîâ ïðèâÿçàííûõ ê ñóùåñòâóþùåìó ðåïåðòóàðó
ñðåäñòâ âûðàæåíèÿ» (2008, 22).
Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå íå âñå ýëåìåíòû ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ èíäèâèäîâ
èìåþò îáùèé èñòî÷íèê  åäèíóþ è îáÿçàòåëüíóþ äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ
ñîîáùåñòâà ñèñòåìó ÿçûêà. Êàê ñïðàâåäëèâî ïèñàë Ãàðäèíåð, «èíäèâèäû
îáëàäàþò ñâîèìè ëèíãâèñòè÷åñêèìè ïðèâû÷êàìè, òàê æå êàê è ãðóïïû
èíäèâèäîâ» (òàì æå). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñóãóáî àääèòèâíûé, ñóììàòèâíûé
ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ÿçûêà íå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîñòè, ïîñêîëüêó â ðàìêàõ

Î êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêèõ àñïåêòàõ ìíîãîçíà÷íîñòè

239

îäíîãî è òîãî æå ÿçûêîâîãî ñîîáùåñòâà îäíîâðåìåííî ôóíêöèîíèðóåò
íåñêîëüêî ïðîãðàìì ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ, ò.å. ñóáêîäîâ, êîòîðûå ÷àñòè÷íî
ïåðåñåêàþòñÿ, à ÷àñòè÷íî, îñîáåííî â àñïåêòå ëåêñèêîíà, ðàçëè÷íû.
Êîìïèëÿòèâíîñòüþ ãðåøàò è íåêîòîðûå ëèíãâèñòè÷åñêèå îïèñàíèÿ,
âûïîëíåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì èíòåãðàòèâíîñòè, ò.å. ñ ó÷åòîì
ðàçíûõ àñïåêòîâ ÿçûêîâûõ åäèíèö è ðàçíûõ ìîäåëåé èõ ïðåäñòàâëåíèÿ. Òàê
ïîñòóïàåò ïîëüñêàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà Ý. Åíäæåéêî, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò
ïðè îïèñàíèè ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêè îáúåäèíèòü ìîäåëè ñòðóêòóðíîé
è êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè (Jêdrzejko 2000, 59). Åíäæåéêî îáðàùàåòñÿ
ê òàêèì ëèíãâèñòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì, êàê êîìïîíåíòíûé àíàëèç,
ñåìàíòè÷åñêèé ñèíòàêñèñ, òåîðèÿ ïðîòîòèïîâ è êîíöåïòóàëüíûå ìåòàôîðû.
Èññëåäîâàòåëüíèöà îòäàåò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî îñóùåñòâëÿåò òîëüêî îáçîð
äåñêðèïòèâíûõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå äàåò ñîâðåìåííîå ÿçûêîçíàíèå,
îäíàêî íåëüçÿ íå çàìåòèòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå òàêîãî îïèñàíèÿ ïîëó÷àåòñÿ
íå÷òî âðîäå «ñåìàíòè÷åñêîé ìîçàèêè»  êîìïèëÿöèÿ ðàçðîçíåííûõ
ñåìàíòè÷åñêèõ ìîäåëåé, êîòîðûå íå ñîçäàþò íèêàêîé öåëîñòíîé êàðòèíû
ëåêñè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ.
Â ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêå Ñ. Äèêà çàëîæåíî òðåáîâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé àäåêâàòíîñòè: ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü äîëæíà ñîîòíîñèòüñÿ
ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ìåõàíèçìàìè ïåðåðàáîòêè èíôîðìàöèè (Dik 1983,
1 ññë.). Èíà÷å îáñòîèò äåëî â ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêå â âåðñèè ÑàíêòÏåòåðáóðæñêîé øêîëû. À. Â. Áîíäàðêî â êà÷åñòâå ôóíäàìåíòàëüíîãî
ðàññìàòðèâàåò ïîíÿòèå ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîãî ïîëÿ (ÔÑÏ):
Ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå  ýòî äâóñòîðîííåå (ñîäåðæàòåëüíîôîðìàëüíîå) åäèíñòâî, ôîðìèðóåìîå ãðàììàòè÷åñêèìè (ìîðôîëîãè÷åñêèìè
è ñèíòàêñè÷åñêèìè) ñðåäñòâàìè äàííîãî ÿçûêà âìåñòå ñ âçàèìîäåéñòâóþùèìè
ñ íèìè ëåêñè÷åñêèìè, ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêèìè è ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûìè
ýëåìåíòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê òîé æå ñåìàíòè÷åñêîé çîíå (1983, 40).

Õîòÿ â îïðåäåëåíèè ÔÑÏ èìååòñÿ óêàçàíèå íà âçàèìîäåéñòâèå ðàçíûõ
ôîðì âûðàæåíèÿ èíâàðèàíòíîãî ïîíÿòèÿ, îäíàêî íè Áîíäàðêî, íè åãî
ïîñëåäîâàòåëè íå ïðèâîäÿò íèêàêèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ äîêàçàòåëüñòâ
ïðèíàäëåæíîñòè ýòèõ ðàçíîóðîâíåâûõ ôîðì ê îäíîé êàòåãîðèè. Ñîìíåíèå
îòíîñèòåëüíî êàòåãîðèàëüíîãî åäèíñòâà ýòèõ ôîðì óñèëèâàåò ïðèçíàíèå
ñàìîãî àâòîðà èäåè ÔÑÏ î òîì, ÷òî ìíîãèå çíà÷åíèÿ êîíòåêñòíî
îáóñëîâëåíû, ò.å. íå çàïðîãðàììèðîâàíû â ñèñòåìå ÿçûêà:
[ ] Ïðè ïîìîùè ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìû â âûñêàçûâàíèè ïåðåäàåòñÿ
ñåìàíòèêà, êîòîðóþ öåëèêîì íåëüçÿ ïðèïèñàòü ôîðìå, ïîñêîëüêó â âûðàæåíèè
ýòîé ñåìàíòèêè ó÷àñòâóþò ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ñðåäñòâà âûñêàçûâàíèÿ
(1984, 17).
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Íàïðèìåð, â ñòàòüå íåìåöêîé ñëàâèñòêè Ì. Âèíãåíäåð ðàññìàòðèâàþòñÿ
(îáðàçóþùèå ÔÑÏ) ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ òî÷íîãî è íåîïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà â ïîëüñêîì ÿçûêå (Wingender 2003). Ê îäíîé
êàòåãîðèè ÿçûêà îòíîñÿòñÿ ñóùåñòâèòåëüíûå, ÷èñëèòåëüíûå, ïðèëàãàòåëüíûå, íàðå÷èÿ, ãëàãîëû. Îñíîâàíèåì äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ èõ îòíîøåíèå
ê ñåìàíòèêå êîëè÷åñòâåííîñòè, õîòÿ íè Âèíãåíäåð, íè äðóãèå èññëåäîâàòåëè, íàïðèìåð, Â. Â. Àêóëåíêî (1990, 17 ññë.), íå ïîäòâåðæäàþò
ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè òàêîãî îáúåäèíåíèÿ ëåêñè÷åñêèõ ôîðì.
Äåëî â òîì, ÷òî â ñåìàíòè÷åñêîì ïëàíå êàòåãîðèÿ êîëè÷åñòâà íåîäíîðîäíà:
îíà ïðåäñòàâëåíà êàê ìèíèìóì äâóìÿ áîëüøèìè êëàññàìè  ìíîæåñòâà
è ÷èñëà (ñì. Êèêëåâè÷ 1998, 5). Êðîìå òîãî ýëåìåíòû êîëè÷åñòâåííîé
ñåìàíòèêè ïî-ðàçíîìó ñòðóêòóðèðîâàíû â ñîäåðæàíèè ñëîâà. Ïîýòîìó
ïðåäñòàâëåííûå ñïèñêîì «ôîðìû âûðàæåíèÿ êîëè÷åñòâà», íàïðèìåð, ëåêñåìû
è ñëîâîôîðìû ëèòð, äâà, ïîðàçìûñëèòü, âûêîñèòü, òîíüøå, íîðìàëüíûé,
âûñîêèé, êðèêíóòü, ìíîãî è äð. âûçûâàþò íåäîóìåíèå: áåç ñïåöèàëüíîãî
ëèíãâèñòè÷åñêîãî àíàëèçà òðóäíî íàéòè îñíîâàíèå èõ ñåìàíòè÷åñêîé
îáùíîñòè è êàòåãîðèàëüíîãî åäèíñòâà (âñïîìíèì ïðèâåäåííîå â ïåðâîì
ïóíêòå çàìå÷àíèå Ñîññþðà î òîì, ÷òî ðåàëüíîñòü ëèíãâèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ
äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ íà îñîçíàííîì âëàäåíèè íîñèòåëÿìè ÿçûêà). Â ýòîì
ñëó÷àå, ñëåäóÿ ñîâåòó Àðõèïîâà, ìû äîëæíû áûëè áû îïÿòü îáðàòèòüñÿ ê
ñòîõàñòè÷åñêîìó ÿçûêîâîìó, à ñêîðåå, òåîðåòè÷åñêîìó ñîçíàíèþ ñïåöèàëèñòîâ
ïî ôóíêöèîíàëüíîé ãðàììàòèêå. Ñ òî÷êè çðåíèÿ æå îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ
ïîäîáíàÿ êàòåãîðèçàöèÿ áûëà áû íåâîçìîæíà: ïîñêîëüêó, íàïðèìåð,
ëåêñè÷åñêèå åäèíèöû ëèòð è äâà äîïóñêàþò íåïîñðåäñòâåííóþ ñî÷åòàåìîñòü
 â êîíñòðóêöèè äâà ëèòðà, òî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî îíè ïðåäñòàâëÿþò
ðàçíûå ñåìàíòè÷åñêèå êàòåãîðèè.
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