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Idea wydawania nowego periodyku naukowego  rocznika Przegl¹d
Wschodnioeuropejski zrodzi³a siê po powo³aniu w 2007 r. na Uniwersytecie
Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Badañ Europy Wschodniej. Zosta³o ono utworzone w celu integracji dzia³añ rodowiska naukowego w dziedzinie
kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej.
Czasopismo powstaje jako odpowied za zapotrzebowanie rodowiska naukowego, jakim jest wzrost zainteresowania miêdzykulturowym aspektem
wspó³czesnych procesów cywilizacyjnych: spo³ecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturowych, edukacyjnych, komunikacyjnych, jêzykowych. Z jednej
strony, ¿yjemy bowiem w czasach obejmuj¹cej ró¿ne sfery kultury globalizacji,
z drugiej za  jestemy wiadkami procesów decentralizacji, które dotycz¹ np.
wzrostu zainteresowania problematyk¹ regionalizmu, nobilitacji kultur dot¹d
marginalizowanych, ma³ych jêzyków itp. Wielokulturowoæ, tzn. o¿ywienie
kontaktów i wymiany informacyjnej pomiêdzy poszczególnymi kulturami, stanowi dzi wa¿ne pole badawcze dla historyków, socjologów, kulturologów, ekonomistów, specjalistów w zakresie komunikacji spo³ecznej, jak równie¿ obszar
wspó³dzia³ania naukowców, polityków, dzia³aczy spo³ecznych, dziennikarzy, artystów. Owa problematyka w pierwszej kolejnoci znajdzie swoje odzwierciedlenie na ³amach Przegl¹du Wschodnioeuropejskiego.
Czasopismo bêdzie mia³o charakter interdyscyplinarny, na co wskazuj¹ tytu³y poszczególnych rozdzia³ów tomu pierwszego: Historia, Stosunki miêdzynarodowe, Ekonomika, Public relations, Kultura i literatura, Jêzyk. Nasz periodyk
bêdzie mia³ ponadto profil miêdzynarodowy. Zale¿y nam na publikacji tekstów
autorów zarówno z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, jak i z krajów
Europy Wschodniej. W pierwszym tomie ukazuj¹ siê m.in. artyku³y znanych
badaczy zagranicznych: Aleksandra Nikulina z Moskwy, Walerego Skubniewskiego z Barnau³u, Klaudii Prokopczuk z Erlangen, Niny Mieczkowskiej z Miñska, Arnolda McMillina z Londynu i in.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ polskim i zagranicznym naukowcom,
którzy wyrazili zgodê na udzia³ w Radzie Programowej Przegl¹du Wschodnioeuropejskiego. Serdeczne podziêkowania w imieniu Redakcji czasopisma kierujê równie¿ pod adresem osób, które szczególnie przyczyni³y siê do powstania
naszego rocznika: prorektora ds. nauki i wspó³pracy gospodarczej UWM
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w Olsztynie prof. dr. hab. W³adys³awa Kordana, przewodnicz¹cego Kolegium
Wydawniczego prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego oraz dziekana Wydzia³u
Humanistycznego prof. dr. hab. Norberta Kasparka.
Redaktor naczelny
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
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Centrum Badañ Europy Wschodniej UWM w Olsztynie
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu³tusku

Z ROSJ¥ NIE ZAWSZE RAZEM, ALE I NIE ZAWSZE
PRZECIW NIEJ!
(przyczynek do polityki wschodniej i stanu badañ nad ni¹)
Polityka wschodnia zajmowa³a zawsze du¿o miejsca w polityce pañstwowoci polskiej od samego jej zarania1. Sprawa to wieloaspektowa, ma swój wymiar
polityczny, gospodarczy, kulturalny i naukowy. Politycznych rozwa¿añ pe³no
w prasie i TV, o tym aspekcie wiêc najkrócej, szerzej natomiast o aspektach
badawczych.
W wymiarze politycznym temat to szczególnie trudny, mamy bowiem do
czynienia z jednej strony z antyrosyjsk¹ fobi¹ w czêci polskich elit politycznych, i to czêci nie tylko opiniotwórczej, ale i w³adczej, co dotyczy w szczególnoci obozu prezydenckiego. Wychodz¹ce niekiedy od ludzi tego obozu pogró¿ki i po³ajanki pod adresem Rosji przypominaj¹ anegdotê z okresu wojny
fiñsko-radzieckiej 1940 r., kiedy to Finom w prasie wiatowej przypisywano, i¿
w odpowiedzi na sowieckie ultimatum z 5 padziernika 1939 r. powtarzali w bojowym uniesieniu podobno za marsz. Mannerheimem: To straszne! Ta Rosja
taka wielka, 170 milionów ludzi, a Finlandia taka ma³a! Gdzie my ich wszystkich pochowamy?!. Myl¹ pewnie, ¿e Polska nieco wiêksza od Finlandii! Finowie, mimo doznanych krzywd, potrafili wszak¿e u³o¿yæ swoje stosunki z Rosj¹
na racjonalnych przes³ankach. Podobnie sta³o siê w relacjach miêdzy Francj¹
a Niemcami, których konflikt sta³ siê przyczyn¹ dwóch wojen, w tym I wiatowej, a w II wiatowej pañstwa te generalnie, jeli pomin¹æ epizod z Vichi, tak¿e
wojowa³y z sob¹. Gorzej z Polakami w ich stosunkach z Rosj¹. Politykom rosyjskim nie mo¿na dowierzaæ, to prawda, ale nie mo¿na te¿ tak uporczywie demonstrowaæ wobec ca³ego wiata antyrosyjsk¹ fobiê. Kto nam potem, w razie czego,
pomóg³by?! wiat odpowie: sami sobie jestecie winni. Tymczasem owiadczenia niektórych polityków prawicy na temat Rosji wzmacniaj¹ powszechne na
Zachodzie, wielce dla nas niekorzystne, kreowane chyba tak¿e przez Rosjê,
1 Zob. np. M. Filipowicz, Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od koñca XIX w.
po II wojnê wiatow¹, Lublin 2000.
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przekonanie o niepoprawnej rusofobii Polaków. Z drugiej strony tak¿e u elit
rosyjskich trudno nie zauwa¿yæ sk³onnoci do lekcewa¿enia Polski i Polaków,
do czego jeszcze dochodz¹ wci¹¿ silne relikty imperialnego mylenia i d¹¿eñ do
restauracji dawnego Cesarstwa Rosyjskiego lub imperium radzieckiego. Ale elity przychodz¹ i odchodz¹, a narody i pañstwa pozostaj¹, i d³ugo bêd¹ ¿yæ obok
siebie naród polski i rosyjski, podobnie jak i pañstwo polskie i rosyjskie. A nie
ma innej recepty na to wspó³¿ycie, jak wzajemne poznanie siê i przezwyciê¿anie
zapiek³ych przes¹dów i wszelakich fobii. Wiele z nich wynika z naszej z³o¿onej
historii. Historia ta, gdy chodzi o Rosjê, jest w naszym spo³eczeñstwie wci¹¿
bardzo ma³o znana i oparta bardziej na mitach ni¿ na rzeczywistej wiedzy.
Dotyczy to tak¿e wiedzy o Rosji wspó³czesnej. Rosja utraci³a wprawdzie
swój status wiatowego supermocarstwa i choæ nie wyzby³a siê ambicji wielkomocarstwowych, jest tylko mocarstwem regionalnym. Na temat jej dalszej przysz³oci w literaturze i publicystyce politologicznej wystêpuj¹ w Polsce opinie
skrajne i w du¿ym stopniu przeciwstawne. Jedni, jak np. dr Leszek Moczulski
(ekspolityk) przepowiadaj¹ rozk³ad i upadek Rosji, a przynajmniej zapanowanie
w niej smuty jako konsekwencji bezwzglêdnego zaprowadzenia w niej, w warunkach s³abych struktur i chwiejnej równowagi ekonomicznej, porz¹dku przez
prezydenta, a obecnie na czas jaki premiera W³adymira Putina2, inni ograniczaj¹ siê do wskazañ, bardziej trzeba przyznaæ zasadnych, ¿e choæ przez co najmniej dwa pokolenia ZSRR by³ drugim supermocarstwem wiata, a nieomal do
koñca swego istnienia trzeci¹ potêg¹ ekonomiczn¹, to obecnie Rosja sta³a siê
potêg¹ drugiej kategorii i znajduje siê w tej samej klasie, co np. Brazylia  potêg¹
regionaln¹ w Ameryce Po³udniowej, a gospodarka rosyjska wielkoci¹ sw¹ odpowiada realnie po³udniowokoreañskiej, choæ poziom nowoczesnoci w tym ostatnim kraju jest wy¿szy. Powszechnie stwierdza siê w rosyjskoznawczej publicystyce polskiej, choæ nie tylko w niej, ¿e potencja³ geopolityczny Rosji sta³ siê
mniejszy ni¿ porównywalnie jej najbli¿szych s¹siadów  Japonii, Chin, Indii,
Unii Europejskiej, niektórych krajów islamskich, jak chocia¿by Iranu. Bardziej
ju¿ miesz¹ wiat, ni¿ niepokoj¹ próby czêci polityków rosyjskich powrotu do
kosztownej polityki odrodzonej potêgi, mieszne równanie siê rang¹ z USA,
gromkie okrzyki i aroganckie ¿¹dania.
Jakby tam nie by³o naprawdê, to Rosja by³a i pozostaje naszym najwiêkszym s¹siadem i z racji obiektywnych powinna byæ te¿ najbli¿szym partnerem
nie tylko gospodarczym, ale tak¿e kulturalnym, naukowym etc. Z Rosj¹ wszystkie pañstwa nadal siê licz¹ i d¹¿¹ do u³o¿enia z ni¹ jak najbardziej poprawnych
relacji, Polska nie mo¿e pozostawaæ izolowan¹ wysepk¹ woln¹ od tych tendencji. Poprawne, dobros¹siedzkie stosunki dzi ju¿ nie zagra¿aj¹ naszej niepodle2 Zob. L. Moczulski, Rosja podzieli los zwi¹zku Sowieckiego (rozmowa z Maciejem Walaszczykiem), Dziennik 2009 z 14 stycznia, s. 1819.
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g³oci. Jestemy, co najwa¿niejsze, od Rosji niezale¿ni i to nie tyko politycznie,
ale w coraz wiêkszym stopniu tak¿e gospodarczo, bo nawet ropê naftow¹ i gaz
bardziej oni musz¹ sprzedawaæ, ni¿ my kupowaæ, a przy pog³êbionej dywersyfikacji nasza zale¿noæ i w tej dziedzinie surowców energetycznych zostanie
w najbli¿szych latach zmniejszona do minimum. Rosja pozostaje jednak bardzo
wa¿nym partnerem z ogromnym, choæ czêciowo tylko wykorzystanym, potencja³em nie tylko ekonomicznym (surowcowym), ale i w staraniach na rzecz
zwiêkszenia stabilnoci w wiecie i jego bezpieczeñstwa.
Zainteresowania Federacj¹ Rosyjsk¹ pobudzaj¹ na wiecie, ale i w Polsce
przemiany, jakie dokona³y siê w ostatnich latach na jej scenie politycznej, przezwyciê¿enie miêdzynarodowej marginalizacji Rosji, fakt, i¿ znów skutecznie
podnosi siê ona z kolan. Upad³o niewydolne imperium, z którego wyodrêbni³a
siê Federacja Rosyjska wraz z ca³¹ grup¹ niepodleg³ych pañstw, które z jednej
strony poszukuj¹ swego miejsca na arenie miêdzynarodowej, a z drugiej staraj¹
siê dopasowaæ sw¹ to¿samoæ do wymogów wspó³czesnoci. Nie mamy wprawdzie do tej pory precyzyjnej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o charakter
i zasiêg przemian wewnêtrznych oraz dalszego kierunku rozwoju Rosji, szans na
zwyciêstwo demokracji w jej stosunkach politycznych, jednak przy tym wszystkim widoczne jest, i¿ na ca³ym tym obszarze zachodz¹ niezwykle wa¿ne procesy, które rzutuj¹ i rzutowaæ bêd¹ na losy Europy i wiata. Zachód jest zafascynowany Rosj¹, ale jednoczenie napawa go ona te¿ lêkiem, co t³umaczy liczne
ustêpstwa dla jej ¿¹dañ.
W Polsce tematyka rosyjska budzi liczne emocje, co jest naturalne i w pe³ni
zrozumia³e ze wzglêdu na s¹siedztwo obu pañstw oraz z³o¿on¹ historiê wzajemnych stosunków. Dotyczy to tym bardziej s¹siaduj¹cego z naszym województwem obwodu kaliningradzkiego. Granica polsko-kaliningradzka jest jedyn¹ granic¹ RP z Federacj¹ Rosyjsk¹. Zainteresowanie szczególne Obwodem Kaliningradzkim w Polsce, bo nie tylko w Olsztynie, t³umaczy siê wszak¿e nie tylko t¹
jedyn¹ okolicznoci¹, ale wynika g³ównie z faktu, i¿ rejon ten znalaz³ siê w centrum dwóch niezwykle wa¿nych dla Europy procesów  rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO. Kwestia Obwodu sta³a siê problemem miêdzynarodowym,
a przez owo bezporednie s¹siedztwo z eksklaw¹ z koniecznoci tak¿e istotnym
elementem polskiej polityki zagranicznej. Stanowi on w pewnym sensie tak¿e
wyzwanie dla Polski i wymaga z pewnoci¹ spójnej strategii wobec Obwodu na
przysz³oæ. Przemiany spo³eczno-gospodarcze zachodz¹ce w Obwodzie, choæ
poziom ¿ycia ludnoci jest tam wci¹¿ niski, pod pewnymi wzglêdami wyprzedzaj¹ przeobra¿enia polskie. W Obwodzie obowi¹zuje np. 13% podatek liniowy,
gdy u nas wprowadzenie tego podatku wci¹¿ napotyka na opór wielu si³ politycznych.
Oczywicie czêæ rosyjskiej elity politycznej i krêgi wojskowych nie wyzbywaj¹ siê imperialnych aksjomatów poprzedniej epoki i d¹¿¹ do przywrócenia
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swej pozycji z okresu przed upadkiem ZSRR. W odrodzeniu potêgi imperialnej
orêdownicy rosyjskiej idei widz¹ jedyn¹ drogê do przywrócenia osobistej godnoci i dumy Rosjan. Jest to ju¿ jednak rozumowanie bardzo anachroniczne. Ekonomiczna i strategiczna logika prze³omu XX i XXI stulecia odrzuca koniecznoæ
utrzymywania imperium terytorialnego jako kryterium mocarstwowoci. Rosja
jako wielki kraj, dysponuj¹cy ogromnymi mo¿liwociami surowcowymi, powróci zapewne kiedy do statusu prawdziwego mocarstwa, ale nie z racji kontroli
nad wielkimi przestrzeniami, gdy¿ jest to raczej przeszkod¹ ni¿ atutem w urzeczywistnianiu wp³ywów w skali miêdzynarodowej. Powrót taki uzale¿niony jest
przede wszystkim od wzrostu gospodarczego i stabilizacji spo³ecznej, od zapewnienia swej ludnoci wysokiego poziomu ¿ycia, a krajowi odpowiedniego potencja³u naukowo-technicznego. I z tego, na szczêcie, zdaje ju¿ sobie sprawê coraz
wiêcej wiat³ych, zw³aszcza m³odych Rosjan.
Trudno siê wiêc zgodziæ z kursuj¹cymi tu i owdzie opiniami na temat psychologii Rosjan, ¿e Rosjanie nigdy nie byli szczerzy i nigdy nie bêd¹, ¿e
pañstwo to zawsze by³o i pozostaje immanentnie i na wskro zaborcze i gdy
tylko ostatecznie przezwyciê¿y swe wewnêtrzne problemy, to nieodwracalnie
powróci do polityki ekspansji na zewn¹trz i chwyci równie¿ nas  Polaków za
gard³o3, ale powinnimy jako naród, zachowuj¹c niezbêdn¹ czujnoæ wobec
pojawiaj¹cych siê ci¹gle w Rosji ci¹got imperialnych i utrzymywania siê w polityce tego pañstwa d¹¿eñ tak¿e imperialnych i wielu zagro¿eñ dla nas i troszcz¹c
siê o w³asne bezpieczeñstwo narodowe, traktowaæ jednak Rosjê jako przede
wszystkim s¹siada i partnera, z którym nale¿y i warto rozwijaæ jak najbardziej
wszechstronne stosunki gospodarcze, polityczne i kulturalne. Co za zwyciê¿y
ostatecznie, gdy chodzi o kierunek rozwoju Rosji jako licz¹cego siê wci¹¿ na
arenie miêdzynarodowej mocarstwa?  poka¿e przysz³oæ. W Rosji pojawiaj¹
siê tak¿e bardzo przychylne Polsce akcenty i przywo³ania. Polska nie da siê
Rosji prowadziæ na pasku  pisano niedawno w Niezawisimoj gazietie. Od
dawna tak pochlebnie nie pisano o Polsce w prasie rosyjskiej.
Rosjê trzeba przede wszystkim poznawaæ, zarówno jej teraniejszoæ, jak
i przesz³oæ. Do dzi w oczach m³odzie¿y szkó³ rednich i studentów, co potwierdzaj¹ moje w³asne obserwacje jako nauczyciela akademickiego, dominuje
mocno wykrzywiony obraz Rosji i jej dziejów, postrzeganie ich prawie wy³¹cznie przez pryzmat cierpieñ narodu polskiego pod obcym zaborem i póniejsz¹
okupacj¹ sowieck¹ i braku niepodleg³ego pañstwa polskiego, a nastêpnie zagro¿eñ dla tej niepodleg³ej egzystencji w 1939 i po 1944/1945 r. Niezauwa¿any jest
przy tym prawie zupe³nie wk³ad pañstwa i spo³eczeñstwa rosyjskiego, w ogóle
Rosjan tamtych lat, do dziedzictwa kultury europejskiej. M³odzie¿ raczej nie
3

Zob. np. Twarz¹ w twarz. Rosja wci¹¿ wierzy w swoja potêgê [rozmowa Andrzeja Mielnickiego z prof. Mieczys³awem Jackiewiczem], Gazeta Olsztyñska 2008 z 12 wrzenia, s. 2.
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zauwa¿a lub nie rozumie wielu istotnych faktów z polityki wewnêtrznej w Rosji
i przemian, jakie zachodzi³y w sposobie sprawowania w³adzy i w formach reprezentacji spo³ecznej, a tak¿e w rozwoju rosyjskiej myli politycznej. Znane s¹
jeszcze w miarê dobrze fakty z jej polityki zagranicznej, zmagañ z Napoleonem,
udzia³u w I i II wojnie wiatowej, przemian politycznych po przewrocie bolszewickim, stalinizacji, nastêpnie wyjcia z miêdzynarodowej izolacji politycznej
po 1917 r. i po pokoju wersalskim oraz zwrócenia siê w kierunku Niemiec, ale
nieporównywalnie gorzej wypada na tym tle znajomoæ kultury i gospodarki
rosyjskiej czy te¿ sowieckiej. Choæ mo¿e to zostaæ uznane za herezjê przez
super optymistów w postrzeganiu polsko-rosyjskich relacji, to jednak odwa¿ê siê
na wysuniêcie niepopularnej hipotezy, i¿ niewiele zmieni³ siê sposób postrzegania Rosji i Rosjan przez Polaków  ten wspó³czesny i tamten z prze³omu XIX
i XX w. Przeciêtny zjadacz chleba wie u nas wiêcej o znaczeniu wódki w ¿yciu
mieszkañców Rosji ni¿ o jej dziejach i kulturze. Alkohol Nb, i to wysokoprocentowy, mimo zmiany ustrojów i uwarunkowañ cywilizacyjno-politycznych przetrwa³ i okaza³ siê silniejszy od prawos³awia, samodzier¿awia i komunizmu.
Niedawno w licie do gazety Dziennik mia³em okazjê w polemice z prof.
Paw³em Wieczorkiewiczem, autorem wielu cennych monografii na temat dziejów Rosji, stwierdziæ, i¿ w ocenie Rosji wspó³czesnej, jej polityki, a i przesz³oci  w ocenie mentalnoci zwyk³ego Rosjanina nawet on jest sk³onny popadaæ
w przesadê4. W jednym ze swoich wywiadów, bardzo ciekawym sk¹din¹d,
upraszczaj¹c zw³aszcza obraz rosyjskich prowincjonalnych miasteczek za caratu, zauwa¿y³, ¿e jedyn¹ prawie licz¹c¹ siê dla mieszkañców instytucj¹ publiczn¹
by³ w nich szynk. A ¿e wydawano tam mnóstwo gazet, ¿e aktywna by³a na wielu
polach inteligencja, i to nie tylko ziemska, zapomnia³. Ca³a tonacja wywiadu
tego znakomitego historyka ugruntowywa³a obraz Rosji jako kraju zacofanego,
prymitywnego, z epoki jeszcze Miko³aja I. By³by to drobiazg niewart zwracania
uwagi (czego siê u nas dzi nie wypisuje!), gdyby nie szczególna atmosfera dni
dzisiejszych. Rosja w zwi¹zku konfliktem rosyjsko-gruziñskim jest na ustach
wszystkich i zasadnym wyrazom solidarnoci z Gruzj¹ i jej narodem oraz potêpienia rosyjskiej agresji towarzyszy niekiedy antyrosyjskie zacietrzewienie, prowadz¹ce do zaogniania i tak ju¿ trudnych polsko-rosyjskich stosunków. Nie
wchodzê ju¿ w jeszcze bardziej dyskusyjne dywagacje tego cenionego historyka
na temat mo¿liwoci wspólnego z Hitlerem pójcia na Moskwê w pierwszej
fazie II wojny wiatowej!
Gdy za chodzi o rzeczywistoæ rosyjsk¹, przynajmniej za panowania ostatnich dwóch-trzech cesarzy, to przeklinany na wszelkie sposoby re¿im carski
sprzyja³ jednak samoorganizacji spo³eczeñstwa. Zadziwia iloæ wszelakich orga4

s. 21.

J. Sobczak, Druga strona caratu. List do Redakcji, Dziennik 2008, nr 198 z 25 sierpnia,
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nizacji spo³ecznych i ich wielokierunkowa aktywnoæ. W miasteczkach odpowiadaj¹cych naszym powiatowym ukazywa³o siê po kilka, a nieraz kilkanacie
ró¿nego rodzaju gazet i czasopism i to ró¿nych opcji. Wiele znaczy³y same
ziemstwa, istnia³y te¿ gildie kupieckie, kluby profesorskie, korporacje lekarzy,
prawników, literatów. Nie mówi¹c ju¿ o orgii dos³ownie tworzenia wszelkiego
rodzaju organizacji spo³ecznych  pozarz¹dowych, jak bymy to okrelili wspó³czenie. Pojawi³a siê w Rosji, i to w pluralistycznej postaci, opinia publiczna. To
wszystko nie zaprzecza faktowi, i¿ podstawowa reszta narodu by³a jakby za
kadrem tego ¿ycia, ¿e wielomilionowe masy, zw³aszcza ch³opstwa, pozostawa³y ciemne i prymitywne. Postrzegaæ jednak warto i jedno, i drugie!
Nawet ch³opstwo rosyjskie przechodzi³o coraz wyraniej od kultury przekazywanej ustnie do kultury opartej na pimiennictwie. W koñcu XIX i na pocz¹tku XX w. na wsi rosyjskiej pojawi³a siê ksi¹¿ka, prasa, a tak¿e teatr objazdowy,
rozwinêli dzia³alnoæ przedstawiciele inteligencji, którzy tworzyli towarzystwa
trzewoci, czytelnie, biblioteki ludowe, urz¹dzali wspólne czytanie dzie³ literatury piêknej, spo³eczno-politycznej itp. Ksi¹¿ka i prasa czyni³y wiat ch³opski,
jeszcze nie tak dawno zabity deskami, otwartym na oddzia³ywanie miasta z jego
wy¿sz¹ kultur¹, na to wszystko, co zachodzi³o w otaczaj¹cym wiecie. Ch³opi,
podobnie jak i mieszczanie, rzemielnicy, drobni handlarze i robotnicy oraz
wszystkie inne nieuprzywilejowane warstwy ludnoci, mimo du¿ego jeszcze
udzia³u analfabetów, wykazywali siê orientacj¹ w najwa¿niejszych wydarzeniach zachodz¹cych w pañstwie, w zmianach w prawodawstwie, zw³aszcza ich
dotycz¹cych, rozprawiali o tym w swoich krêgach. Coraz wiêcej ch³opskich
synów znajdowa³o swoje miejsce w gimnazjach i uniwersytetach.
Mia³o to jednak, jak wiele zjawisk historyczno-cywilizacyjnych, swoje
drugie dno. Wiele sfer ¿ycia ch³opskiego pozostawa³o jeszcze jakby w mrokach redniowiecza. Stosunki ma³¿eñskie i rodzinne na wsi mia³y nie tylko
prywatno-intymny, ale i publiczny charakter. Podczas wesel dziewictwo panny
m³odej po nocy polubnej udowadniano wszem i wobec przez wywieszanie
rankiem nastêpnego dnia przecierad³a z pocieli na p³ocie zagrody. Sprawy
podzia³u maj¹tku, niepos³uszeñstwa dzieci wobec rodziców i w ogóle wszelkie
inne konflikty rodzinne roztrz¹sano na zebraniach wspólnoty gminnej, w ostatni¹ drogê odprowadzali zmar³ego wszyscy wspó³mieszkañcy wsi. W obyczajach
ch³opskich zachowa³y siê tak¿e ró¿ne, jeszcze chyba z czasów pogañstwa, przes¹dy i z³e zwyczaje, czêsto szkodliwe dla zdrowia: zap³aczki  zawodzenia p³aczem panny m³odej 1014 dni po lubie na znak zmartwienia i ¿alu po utraconym wskutek zam¹¿pójcia dziewictwie, oblewania siê lodowat¹ wod¹ lub
modlitwy na mrozie jako pokuty po nocy polubnej. Powtórnego wyjcia za m¹¿
lub o¿enku nie potêpiano, ale towarzyszy³a temu obawa, by skoro Bóg ju¿ raz
pokara³, nie ukara³ znów. Natomiast trzecie ma³¿eñstwo oceniano ju¿ negatywnie, mia³o ono wiadczyæ o tym, ¿e ten cz³owiek na si³ê chce zmieniæ swoje
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przeznaczenie na przekór wyranej woli Boskiej, chc¹cej pozostawiæ go samotnym. Ch³opi mawiali: Pierwsza ¿ona od Boga, druga od cz³owieka, trzecia od
diab³a5.
Rosja wci¹¿ nas zaskakuje, pozostaje prawie zupe³nie nieznana polskiej
publicznoci czytelniczej. Nawet i dzi na terytorium Federacji Rosyjskiej,
zw³aszcza w jej oddalonych od centrum regionach, a niekiedy tak¿e w wielkich
aglomeracjach w warunkach miêkkiego autorytaryzmu trwa w istocie nadal
niedawny ZSRR, tyle ¿e wzbogacony o sympatiê do wczeniejszych okresów
historycznych, w których panowali carowie6.
Badawczo jest mi bliski szczególnie obraz carów rosyjskich, których wskutek przez wiele dziesi¹tków lat utrwalanemu obrazowi demaskatorskiemu postrzegamy na ogó³ jako tyranów, despotów, jednym s³owem oceniani s¹ przez
przeciêtnego Polaka jedynie przez pryzmat ich czarnej legendy, gdy w rzeczywistoci ich biografie nie mieszcz¹ siê tylko w kolorystyce czarno-bia³ej  czarnej
poza Rosj¹, a bia³ej u nacjonalistycznych monarchistów rosyjskich. Zrozumienie
ich postaci i z³o¿onej nieraz osobowoci wymaga u¿ycia o wiele bogatszej palety kolorów. Sprawa jest tym wa¿niejsza, ¿e w historiografii radzieckiej, a w lad
za ni¹ w du¿ym stopniu w polskiej przez co najmniej dwa pokolenia ostatnie
stulecie caratu by³o okresem ukrywanym w historii Rosji. Ma³o kto, nawet czytelnik obeznany z literatura historyczn¹, wie, ¿e np. Miko³aj I, pogromca dekabrystów, postrzegany jako têpawy stupajka, uczy³ siê w m³odoci czterech jêzyków, studiowa³ tak¿e klasykê, ekonomiê, prawo i nauki polityczne, ¿e gra³ na
flecie, a malowane przez niego obrazy mo¿na by uznaæ za dzie³o profesjonalnego artysty. Za swego panowania by³ przygnieciony sprawami, prac¹ do tego
stopnia, ¿e nigdy nie k³ad³ siê spaæ przed drug¹, trzeci¹ nad ranem, ¿e rzadko
mia³ czas, by spokojnie zjeæ obiad. By³ osch³y, ale potrafi³ te¿ byæ dobry.
Pewnego razu zatrzyma³ swój powóz, by iæ za samotnym konduktem pogrzebowym, poniewa¿ nie by³o innych ¿a³obników!7
Dzi, gdy jestemy wiadkami zaciêtej i nieprzebieraj¹cej w rodkach walki
o w³adzê ludzi czêsto kompletnie do niej nieprzygotowanych, czytamy ze zdziwieniem w biografiach carów rosyjskich, przynajmniej z dynastii Romanowów,
i¿ prawie ka¿dy z nich objêcie tronu traktowa³ jako najwiêksze nieszczêcie
w swym ¿yciu. Syn Miko³aja I  przysz³y Aleksander II jako carewicz ba³ siê
5 Zob. szerzej J. Sobczak, Kwestia ch³opska w Rosji przedrewolucyjnej, w: Dzieje partii
i stronnictw ch³opskich w Europie, t. I: Narodziny i rozwój, red. J.R. Szaflik (przewodn.), J. Gmitruk,
A. Koseski, K. £ukawski (sekretarz) i R. Turkowski, Pu³tuskWarszawa 2007, s. 7797.
6 Rosja w stanie rozpadu? Jerofiejew znów szydzi, prowokuje i
politycznie daje do mylenia
[rozmowa Filipa Memchesa z Wiktorem Jerofiejewem], Europa dodatek do gazety Dziennik
2009, nr 257 z 78 marca, s. 15.
7 Zob. Ch. Zeepvat, Zmierzch Romanowów. Ostatni wiek imperialnej Rosji, Warszawa 2008,
s. 1424.
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dnia, kiedy tron stanie siê jego obowi¹zkiem. Równie¿ jego syn  przysz³y
Aleksander III, zakochany w ksiê¿niczce Marii Mieszczerskiej, jednej z m³odszych dam na dworze swej matki, chcia³ zrezygnowaæ z tronu i o¿eniæ siê z ni¹.
M³odych carewiczów rodzice chowali w prostej atmosferze. Pouczano nawet
s³u¿¹cych, by nie u¿ywali tytu³ów w stosunku do dzieci, lecz zwracali siê do
nich, u¿ywaj¹c imienia i patronimiku, zgodnie z mod¹ rosyjsk¹.
Dziwi¹ wspó³czesnego czytelnika niektóre dziwactwa carskiego dworu, przypisywane chêtnie azjatyckiemu zacofaniu cywilizacyjnemu Rosji. W tym samym czasie zapomina³o siê i nadal zapomina, i¿ taka np. powszechnie szanowana
przez potomnych, w tym równie¿ historyków, królowa Anglii i cesarzowa Indii
Wiktoria po mierci swego ukochanego mê¿a Alberta nie tylko a¿ do swej mierci
nie rozstawa³a siê ze strojem ¿a³obnym, ale i zasypia³a co wieczór z jego nocn¹
koszul¹ w ramionach i z gipsowym odlewem jego rêki obok poduszki, zatracaj¹c
zupe³nie poczucie komizmu. Wisz¹cy nad miertelnym ³o¿em Alberta portret by³
stale ozdabiany wieñcem z niemiertelników, ga³¹zek wiecznie zielonych krzewów. W B³êkitnej Komnacie Windsoru Wiktoria kaza³a ustawiæ popiersie przyozdobione wieñcami, a kwiaty i wieñce sk³adano na jej polecenie codziennie na
³ó¿ku, na którym zmar³. Jego ubranie rozk³adano codziennie na krzele na godzinê
przed por¹ obiadu wraz z czyst¹ bielizn¹, rêcznikiem i gor¹ca wod¹8.
Szczególnie jest mi bliski obraz ostatniego cara, w istocie cesarza, Miko³aja
II, bo poczynaj¹c od Piotra I, takiej cesarskiej tytulatury u¿ywali w³adcy mocarstwa pó³nocy. W ocenie tego rosyjskiego monarchy cieraj¹ siê przede wszystkim dwa g³ówne przeciwstawne ujêcia, rysowane s¹ dwa zupe³nie ró¿ne portrety, niewiele maj¹ce wspólnego z rzeczywistym portretem cz³owieka, który przez
22 lata rz¹dzi³ tym olbrzymim krajem. Jest to jednak odrêbny temat, powiêci³em jego biografii osobn¹, doæ obszerna ksi¹¿kê, która niedawno ukaza³a siê
nak³adem oficyny Bellona9. Zwrócê tutaj tylko uwagê na paradoks historii
 Miko³aj II ju¿ w czasie zasiadania na tronie nazywany by³ krwawym, a np.
Stalina, którego panowanie przynios³o nieporównanie wiêcej ofiar, za ¿ycia nazywano powszechnie wodzem i nauczycielem, ojcem narodów, a po mierci
i destalinizacji ró¿nie, ale jednak nie krwawym. Paradoksalne! Najbardziej
³agodny i mi³y z rosyjskich carów (mo¿e obok XVII-wiecznego Aleksieja Michaj³owicza, którego zreszt¹ podziwia³ i stara³ siê naladowaæ) jako jedyny sporód nich przeszed³ do historii pod mianem krwawego. Miko³aj krwawy!...
Co za ironia! Nie Piotr krwawy, nie Miko³aj I krwawy, nie Stalin, nie Lenin,
a Iwan IV tylko Grony. Krwawy tylko on jedyny! Przez ca³e dziesiêciolecia
postaæ tego monarchy, w³adcy jednego z najpotê¿niejszych pañstw ówczesnej
8 Zob. D. Spoto, Zmierzch i upadek domu Windsorów, z angielskiego prze³o¿. J. Mikas, Warszawa 1998, s. 113.
9 Zob. J. Sobczak, Miko³aj II  ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji w³adzy, Pu³tusk
Warszawa 2009, s. 580.
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Europy (jeli nie wprost najpotê¿niejszego) by³a przedmiotem intensywnych
manipulacji i zabiegów pisarskich, maj¹cych na celu zdyskredytowanie go
w oczach wspó³czesnych. Do dzi, pisz¹c o nim, przedzieraæ siê trzeba przez
d¿unglê plotek, pog³osek, pó³prawd i jawnego k³amstwa.
Czêsto myli siê przy tym pojêcia  monarchia i samow³adztwo. W 1917 r.
obalono monarchiê, a samow³adztwo, jeli jeszcze w pewnych elementach przed
rewolucj¹, mimo zmian ustrojowych z 1906 r. nim by³o, to i pozosta³o w ZSRR,
w³adza sta³a siê jeszcze bardziej autokratyczna, dyktatorska, nieograniczona nawet
z³udzeniami parlamentaryzmu. Wskazuje siê na pewne zalety monarchii konstytucyjnej, ale st¹d do wspomnianej na wstêpie perspektywy jej w zwi¹zku z tym
odrodzenia w Rosji wspó³czesnej droga daleka i w¹tpliwa, jeli w ogóle mo¿liwa.
Nie by³o te¿ w Rosji od 1906 r. samow³adztwa w dawnej, despotycznej
postaci. Zaczê³a dzia³aæ w Rosji wybieralna i obdarzona funkcjami prawodawczymi Duma Pañstwowa i Rada Pañstwowa jako izba wy¿sza ówczesnej formy
parlamentu rosyjskiego  w po³owie wybieralna tak¿e, ale w po³owie swego
sk³adu pochodz¹ca z nominacji monarszej. Za I Dum¹ pojawi³a siê II, potem III
i wreszcie IV  ostatnia za czasów Cesarstwa. Niezale¿nie od odmiennych
w szczegó³ach ocen na temat ogólnego bilansu jej prac, najwa¿niejszy pozostaje
fakt, ¿e pojawienie siê cia³a przedstawicielskiego o kompetencjach prawodawczych oznacza³o zasadnicz¹ zmianê w dotychczasowym ustroju Rosji. Rosja,
pozostaj¹c pañstwem rz¹dzonym autokratycznie, przesta³a byæ pañstwem absolutystycznym, a sam car przesta³ byæ w³adc¹ samow³adczym (samodier¿awnym),
pojawi³ siê specyficzny ustrój monarchii konstytucyjnej, okrelany w literaturze
najczêciej mianem monarchii dumskiej10.
Samow³adztwo rosyjskie w wyniku przemian i aktów cesarskich z lat 1905
1906 zosta³o ograniczone, zw³aszcza pod wzglêdem formalnym. Izby  ni¿sza
i wy¿sza  bezsprzecznie uczestniczy³y w stanowieniu prawa, musia³y projekty ustaw rozpatrywaæ, by udzieliæ im aprobaty lub te¿ je odrzuciæ. W ca³ym
okresie od maja 1906 do marca 1917 r. Duma by³a poza wszystkim innym forum
nieskrêpowanej, przy tym og³aszanej w prasie, czêsto nieposkromionej, mo¿e
nawet a¿ nadto, krytyki ustroju i rodkiem demaskowania establishmentu w³adzy. Rosja z pewnoci¹ wkroczy³a w etap nowy pod wzglêdem ustrojowym.
Ustrój w Rosji po 1906 r. to monarchia przedstawicielska lub, co gorzej brzmi
po polsku  dumska, a zatem pañstwo ju¿ w du¿ym stopniu, choæ jeszcze nie
10 Zob. m.in. J. Sobczak, System sprawowania w³adzy w Cesarstwie Rosyjskim i jego przekszta³cenia w pocz¹tku XX wieku, w: Problemy wspó³czesnego ustrojoznawstwa. Ksiêga jubileuszowa Profesora Bronis³awa Jastrzêbskiego, Olsztyn 2007, s. 602662; tego¿, Przemiany ustrojowe w Rosji w latach 19051907 i nowa redakcja Ustaw Zasadniczych, w: Z dziejów pewnego
eksperymentu. Parlamentaryzm rosyjski na rogu XX stulecia w kontekcie kszta³towania siê wiadomoci politycznej narodów imperialnej Rosji. Studia, pod red. A. Duszyka, K. Latawca, M. M¹dzika, Radom 2008, s. 4165.
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w pe³ni, konstytucyjne. Na drodze postêpuj¹cej w XX w. transformacji ustrojowej Cesarstwa Rosyjskiego w kierunku pañstwa demokratycznego, pañstwa prawa, by³ to krok kolosalny, milowy. Nie z winy jedynego Miko³aja II spóniony
i uczyniony w sytuacji przymusowej.
Wielu z nas zadziwia, jak postaæ tego cesarza-cara postrzegana jest w Rosji
wspó³czenie. Zupe³nie niedawno, 17 lipca 2008 r., minê³o 90 lat od jego dramatycznej mierci, któr¹ we wspó³czesnej Rosji czêsto okrela siê jako jedno z najbardziej tragicznych wydarzeñ rosyjskiej historii  To ¿a³obna data dla naszego
kraju. Wydarzenie to zosta³o uznane obecnie za przestêpstwo. Zamordowanie
rodziny carskiej sta³o siê pocz¹tkiem tych wszystkich zbrodni, których nastêpstwa ci¹¿y³y na ¿yciu naszego narodu11.
Uwagê i to nie tylko rosyjskiej opinii publicznej zwraca³ w tym czasie fakt,
i¿ sam Miko³aj II przez d³u¿szy czas liderowa³ na zmianê ze Stalinem w popularnym telewizyjnym sonda¿u-konkursie Imiê Rosji. Ostatnio ju¿ wprawdzie
pierwsze miejsca zajmuj¹ ksi¹¿ê moskiewski Aleksandr Newski i premier Rosji
z czasów panowania Miko³aja II Piotr Sto³ypin, ale wtedy tak wysoka pozycja
Miko³aja II by³a du¿ym zaskoczeniem. Zauwa¿ano, ¿e nie by³ przecie¿ najwybitniejszym politykiem, a uwzglêdniaj¹c szeroko nag³onion¹ w swoim czasie
krwaw¹ niedzielê 1905 r. i strza³y nad Len¹ z 1912 r., nie by³ i dobrym
carem, wrêcz przeciwnie. Miko³aj II nie by³ tak¿e jedynym w dziejach Rosji
zamordowanym carem. Sk¹d zatem ta popularnoæ? Interpretacji tego novum
mentalnego jest wiele, tak¿e ekscentryczne. Jedn¹ z odpowiedzi na to pytanie
podaje na ³amach popularnej w Rosji Niezawisimoj gazety dziennikarz Stanis³aw Minin, wskazuj¹c na d¹¿enie duchowieñstwa prawos³awnego do o¿ywienia
wród ludu nostalgii za epok¹, w której car by³ dla niego dobrym ojczulkiem,
Cerkiew  matk¹, a nad nimi kr¹¿y³ ptak-trojka  trójjedyna formu³a prawos³awie  samow³adztwo  ludowoæ. Nostalgii za czasami, w których wszyscy  jak pisze Minin  wiedzieli, jak¹ rêk¹ siê ¿egnaæ, a na wst¹pienie
w zwi¹zek ma³¿eñski potrzebna by³a zgoda zwierzchnictwa (naczalstwa) i st¹d
znacznie mniej by³o trapi¹cych Rosjê wspó³czesn¹ rozwodów. Tê czêæ duchowieñstwa ma jednak pamiêæ wybiórcz¹, nie chce pamiêtaæ o tym, i¿ wiêkszoæ
hierarchów cerkiewnych w marcu 1917 r. popar³a obalenie dynastii. Tym bardziej w¹tpliwej jakoci jest pamiêæ tych, którzy w Miko³aju II upatruj¹ twarz
Rosji. Wiêkszoæ z nich nie ma wyobra¿enia o tym, co to by³y za czasy  ów
pocz¹tek XX w. i gotowi s¹ uwierzyæ w ró¿owy mit12.
W sonda¿u Imiê Rosji najbli¿szym konkurentem Miko³aja II by³  jakie to
nie dziwne  Stalin! 15 lipca 2008 r. w rozg³oni radiowej Echa Moskwy
11

Zob. szerzej J. Sobczak, Historiograficzne kontrowersje i polityczne spory wokó³ morderstwa w Jekaterynburgu, I, Echa Przesz³oci t. X, Olsztyn 2009, s. 237265.
12 S. Minin, Niko³aj II  medijazwiezda, Niezawisimaja gazieta, s. 1, <http://www.ng.ru/
politiocs/2008-07-17/1 nicolay2.html>, 17.07.2008.
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publicysta Aleksander Prochanow stwierdzi³, i¿ ostatni rosyjski car jest osob¹
wiêt¹ i nie wymaga rehabilitacji. Ten¿e sam Prochanow wystêpuje regularnie
w rosyjskim radiu i telewizji jako apologeta Stalina i stalinizmu. Jak te dwie
postacie mo¿na usytuowaæ obok siebie?  pyta Minin. Otó¿ maj¹ one przy
wszystkich ró¿nicach tak¿e cechê wspóln¹. S¹ symbolami wielkoci imperium
rosyjskiego. Nawet dla czêci emigracji rosyjskiej w latach 30. i 40. Stalin, choæ
bolszewik, by³ cz³owiekiem odradzaj¹cym mocarstwo, jego wskrzesicielem.
A obecnie, kiedy Rosja podnosi siê z kolan, jak to okrelaj¹ rosyjscy nacjonalici, zwolennicy imperialnych d¹¿eñ13, rzecz w³anie w nawrocie do imperialnego stylu mylenia, a inaczej mówi¹c, do nacjonal-bolszewizmu wed³ug wzoru
z lat 30. W latach tych internacjonalistycznemu ustrojowi radzieckiemu nadano
narodowo rosyjskie zabarwienie, co stwarza³o mo¿liwoæ pogodzenia siê z nim
czêci bia³ej emigracji, która przedtem traktowa³a rewolucjê bolszewick¹ z listopada 1917 r. jako ¿ydowsk¹ i nierosyjsk¹. Przebywaj¹cy na emigracji w Charbinie (w 1935 r. wróci³ stamt¹d do ZSRR) by³y dzia³acz partii kadeckiej Niko³aj
Ustria³ow obwieci³ wtedy unarodowienie siê Padziernika. W sferze ideologii ZSRR przekszta³ca³ siê w rewolucyjne mocarstwo, maj¹ce byæ ostoj¹ i wyroczni¹ dla wszystkich ruchów antykapitalistycznych na wiecie. Docelowym
idea³em mia³o byæ wiatowe mocarstwo socjalistyczne z Rosj¹ i naturalnie wówczas z samym Stalinem na czele. W nowe, z pozoru internacjonalistyczne formy
poczê³a wnikaæ stara mesjanistyczno-nacjonalistyczna wielkoruska treæ. Moskwa  Trzeci Rzym przekszta³ca³a siê jakby w stolicê Miêdzynarodówki
Komunistycznej. Marksizm stawa³ siê po prostu retoryk¹, s³u¿¹ca usprawiedliwieniu realnej polityki socjalistycznego mocarstwa. Tendencje te nasili³y siê
jeszcze bardziej podczas II wojny wiatowej w latach 40. Nasilaj¹cy siê kult
Stalina stawa³ siê niezbyt odleg³ym refleksem dawnego caros³awia, ba³wochwalczej czci oddawanej carom ojczulkom. Dla zwiêkszenia potêgi pañstwa rosyjskiego zrobi³ on zreszt¹ wiêcej ni¿ ca³a dynastia Romanowów (mo¿e z wyj¹tkiem Piotra I Wielkiego i Katarzyny II), a i w³adzê mia³ wiêksz¹ ni¿ wszyscy
carowie razem wziêci. Nast¹pi³o tak¿e pewne pojednanie z Cerkwi¹ prawos³awn¹. Czêæ dawnych bia³ych emigrantów rosyjskich wraca³a do ZSRR, a wród
reszty popularna sta³a siê idea uznawania w³adzy radzieckiej za nosicielkê i kontynuatorkê rosyjskiej idei imperialnej14.
13 Por. J. Sobczak, Rosja  s¹siad i partner czy przeciwnik i ród³o zagro¿eñ? Spo³eczeñstwo i Polityka, Pu³tusk 2008, nr 2/15, s. 6374.
14 Por. J. Sobczak, Rosja Aleksandrów i Miko³ajów, Rosja Lenina i Stalina oraz wspó³czesna
Rosja Jelcyna i Putina  elementy negacji i kontynuacji, w: tego¿, O Rosji nieco inaczej. Szkice
i eseje z dziejów politycznych Rosji XVIIIXX w, Olsztyn 2001, s. 229236; N. Ustria³ow, Pod
znamieniem riewolucii, Charbin 1927; A. Besancon, Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR, Lublin
Warszawa 1988; J. Bratkiewicz, Wielkoruski szowinizm w wietle teorii kontynuacji, wyd. II popr.
i rozszerz., Warszawa 1991; Change and Continuity in Russian and Sowiet Thought, Cambridge
Mass. 1955; J. Omar-Berson, Kreml na bia³o, Warszawa 1936; Sto sorok biesied s Mo³otowym.
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Obchody tej rocznicy o¿ywi³y w publicystyce rosyjskiej, a co za tym, idzie
i u du¿ej czêci Rosjan rozwa¿ania o mo¿liwoci odrodzenia monarchii w Rosji,
reanimacji caratu. Aczkolwiek w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci ewentualnoæ taka wydaje siê niemo¿liwa, to niemniej temat ten nie schodzi³ z ³am prasy
i dociekañ dziennikarskich. Nie mo¿na powiedzieæ, by by³o to zupe³nie niemo¿liwe. Przyk³adem jest choæby XIX-wieczna Francja czy te¿ póniej Grecja. Historia lat ostatnich, ju¿ po II wojnie wiatowej, zna co najmniej trzy przyk³ady
odrodzenia siê monarchii po latach od jej znikniêcia i egzystencji republiki. To
w Europie Hiszpania i na krótko Grecja, a w Azji Kambod¿a. Nie biorê pod
uwagê mniej znanych szerszej publicznoci meandrów zmian ustrojowych
w Afryce. Nie uda³a siê próba powrotu na tron bu³garski by³ego cara Symeona II
Koburga, nb syna Borysa III  chrzeniaka per procuro w³anie Miko³aja II.
Jednym s³owem, takie przemiany ustroju zdarzaj¹ siê, aczkolwiek jest to ju¿
ustrój nale¿¹cy do przesz³oci, choæ w samej Europie zachowa³o siê nadal jeszcze 11 monarchii (na wiecie bodaj 21). Ostatnio ciekaw¹ metamorfozê opinii
publicznej, ju¿ na obszarze bli¿szym Rosji, b. ZSRR obserwujemy w Gruzji.
Nieomal po³owa mieszkañców tego kraju nie ma nic przeciwko przywróceniu
monarchii. Asumptem do zademonstrowania takiego stanowiska sta³ siê lub
w katedrze wiêtej Trójcy w stolicy Gruzji Tbilisi aktualnego pretendenta do
tronu gruziñskiego 32-letniego ksiêcia Dawida Bagrationi-Muchrañski-Batoniszwili z ksiê¿n¹ Ann¹ Bagrationi-Gruzinski-Batoniszwili, co godzi jak gdyby dwa
rywalizuj¹ce do tej pory odga³êzienia starej ksi¹¿êcej dynastii Bagrationów (Bagratydów), którzy rz¹dzili Gruzj¹ przez niemal tysi¹c minionych lat od 571 a¿
do 1801 r., gdy Gruzjê za panowania jej cara Georga III anektowa³a (oficjalnie
zjednoczy³a) Rosja. Jeden z potomków tego rodu Janie Owiecony ksi¹¿ê
Aleksander Imeretyñski by³ w latach 18971900 wcale nie najgorszym dla Polaków genera³-gubernatorem warszawskim15. Ojciec pana m³odego powróci³ do
Gruzji z emigracji w Hiszpanii w 2006 r. Monarchistów gruziñskich wspiera nie
tylko kilka opozycyjnych partii, w tym, jak siê wydaje, g³ówne z nich  Partia
Nowych Praw z Dawidem Gamkrelidze na czele oraz partia Tradycjonalistów
z Akaki Asatianim, ale tak¿e ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem moralnym g³owa
autokefalicznej Cerkwi gruziñskiej patriarcha Ilja II, który osobicie udzieli³
lubu m³odej parze. Monarcha, który panuje, a nie rz¹dzi, móg³by staæ siê
gwarantem integralnoci Gruzji  stwierdza³ przed rokiem, gdy tej integralnoci
Iz dniewnika F. Czugujewa, Moskwa 1991; W. Sukiennicki, Ewolucja ustroju Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich w wietle oficjalnych publikacji w³adzy radzieckiej, Wilno 1938.
15 Zob. M. Szt¹berska, Polityka ugody czy zaledwie lekkie odchylenie od hurkowskiego
systemu? Próba spojrzenia na rz¹dy ksiêcia Aleksandra Imeretyñskiego jako genera³-gubernatora
warszawskiego (18971900), w: Dawna a nowa Rosja (z dowiadczeñ transformacji ustrojowej).
Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Warszawa
2002, s. 327339.
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zagra¿a³y potê¿ne wspierane przez Rosjê ruchy separatystyczne w Abchazji
i Osetii16. Wiatru w ¿agle zwolennikom powrotu króla (cara) dostarcza tak¿e
coraz wiêksza niepopularnoæ obwinianego o autorytarne zapêdy prezydenta Micheila Saakaszwilego. Aktualny stan tej sprawy ustrojowej jest taki, i¿ partie
monarchistyczne wzywaj¹ do rozpisania referendum, w którym Gruzini wypowiedzieliby siê w sprawie przywrócenia monarchii. W niedawnym sonda¿u telewizyjnym a¿ 40% respondentów opowiedzia³o siê za przywróceniem monarchii.
W samej Rosji o¿ywi³y siê znacznie w okresie obchodów rocznicowych
rozwa¿ania o celowoci powrotu pañstwa do monarchistycznej formy rz¹dów,
aczkolwiek z zastrze¿eniem, ¿e mo¿e siê to dokonaæ ju¿ nie drog¹ jakiego
nowego przewrotu, a wy³¹cznie drog¹ konstytucyjn¹. Bez caria-batiuszki  przekonuj¹ neomonarchici  nie powróci Rosja do roli wielkiego mocarstwa wiatowego, tylko car mo¿e wprowadziæ porz¹dek, poczynaj¹c od skutecznej walki
z korupcj¹ a na podwy¿szeniu emerytur i rent koñcz¹c. Wypowiadaj¹ siê tak¿e
przeciwnicy takiej perspektywy, ale i oni nie przekrelaj¹ a priori jej mo¿liwoci.
Taka w³anie, pe³n¹ zagadek, pozostaje Rosja. Wymaga ona przede wszystkim, jak zreszt¹ i ca³y otaczaj¹cy nas i gwa³townie zmieniaj¹cy siê wiat, ale
najbli¿si terytorialnie s¹siedzi przede wszystkim, lepszego poznania. Sprawa jest
tym bardziej wa¿na, jeli uwzglêdniæ fakt, i¿ w tocz¹cych siê obecnie dyskusjach na temat planowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy
licealnych programów nauczania ma byæ istotnie obni¿ona ranga nauczania historii. Liceum ma pe³niæ funkcjê ogólnokszta³c¹ca tylko w I klasie, w drugiej ma
zacz¹æ siê ju¿ specjalizacja. Czyli o stosunkach polsko-ukraiñskich czy te¿ polsko-rosyjskich, a tym bardziej o dokonuj¹cej siê w pañstwach po³o¿onych na
Wschód od naszej granicy bêdzie siê mówi³o w polskiej szkole obowi¹zkowo,
nawet w tym skromnym szkolnym wymiarze, po raz ostatni z czternasto- lub
piêtnastolatkami17. Rozmowa o historii bêdzie zinfantylizowana. Pewne nadzieje
wzbudza jeszcze ewentualnoæ dodania modu³u Ojczysty Panteon i Ojczyste
Spory, ale ów modu³, dotycz¹cy wa¿nych zagadnieñ XIX- i XX-wiecznych
dziejów Polski mo¿e byæ tak¿e pominiêty, reformatorzy bowiem zak³adaj¹ dowolnoæ jego wyboru przez konkretne liceum. Tak czy inaczej, powa¿niejsza
wiedza na temat najnowszej historii zale¿eæ bêdzie od wszelkich innych wysi³ków edukacyjnych, w tym w du¿ym stopniu od nauczania ustawicznego. Szerokie pole, a tak¿e i powa¿ny obowi¹zek otwiera siê w tych ramach przed uczelniami wy¿szymi i ich dzia³alnoci¹ odczytow¹ i wydawnicz¹, a tak¿e daj¹c¹ im
podstawê  badawcz¹.
16
17

Zob. M. Potocki, Gruzja czeka na króla, Dziennik 2009, nr 34(855) z 10 lutego, s. 28.
P. Zaremba, Uczmy historii choæby o rok d³u¿ej  rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem,
Dziennik 2009, nr 34(855) z 10 lutego, s. 18.
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Olsztyn jako stolica jedynego województwa w Polsce s¹siaduj¹cego bezporednio z Rosj¹, i to po raz pierwszy w dziejach naszego pañstwa nie od wschodu, a od pó³nocy, jest szczególnie predystynowany do sta³ego zainteresowania
badawczego tym obszarem. Doæ d³ugo jednak powa¿niejszego zainteresowania
Rosj¹ i jej dziejami nie da³o siê tu zaobserwowaæ, koncentrowano siê g³ównie,
nawet jeli nie wy³¹cznie, na regionalistyce, na historii Warmii i Mazur, w pewnym stopniu tak¿e Pomorza. Rosyjskie i w mniejszym stopniu tak¿e radzieckie
w¹tki historyczne pojawi³y siê na dobr¹ sprawê dopiero w 1993 r., z chwil¹
powo³ania w ówczesnej jeszcze Wy¿szej Szkole Pedagogicznej najpierw Zak³adu, a potem, ju¿ w strukturach UWM, Katedry Historii Europy Wschodniej,
kierowanej najpierw przez dr. hab. Stanis³awa £añca, prof. WSP, a nastêpnie
przez prof. dr. hab. Jana Sobczaka i w koñcu przez dr. hab. Andrzeja Topija,
prof. UWM, ale zbiorowe przedsiêwziêcia badawcze i wydawnicze, a tak¿e
konferencyjne tej Katedry jako zespo³u zaczê³y siê dopiero w 1996 r. W du¿ej
mierze z jej inicjatywy Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych zacz¹³
w 2000 r. wydawaæ w postaci rocznika UWM Echa Przesz³oci, w którego ju¿
dziesiêciu do tej pory wydanych tomach ukaza³o siê wiele cennych przyczynków
naukowych i recenzji z zakresu interesuj¹cej nas problematyki. W 2004 r. katedra ta zosta³a nieroztropnie zlikwidowana przez ówczesnego dyrektora Instytutu
Historii i Stosunków Miêdzynarodowych. By³a to decyzja nad wyraz krótkowzroczna, wobec której protestowali solidarnie wszyscy jej byli pracownicy, nie
znalaz³o to jednak zrozumienia. Zmniejszy³ siê te¿ ciê¿ar gatunkowy tej problematyki w podejmowanych pracach magisterskich, w których ze wzglêdu na
oczywist¹ niemo¿noæ kierowania magistrantów do archiwów rosyjskich czy te¿
ukraiñskich, w tematyce tych prac podejmowane by³y przede wszystkim polskie
aspekty dziejów Rosji, takie zw³aszcza kwestie, jak postacie ostatnich cesarzy
i czo³owych polityków rosyjskich (Siergieja Wittego, Piotra Sto³ypina, Siergieja
Sazonowa i innych) w wietle polskiej literatury pamiêtnikarskiej, biogramy
rosyjskich genera³-gubernatorów warszawskich, wybrane problemy polityki zagranicznej i wewnêtrznej Rosji w prasie polskiej ró¿nych nurtów ideologicznych, w tym tak¿e Gazety Olsztyñskiej Pieniê¿nych, ostatnio dochodzi³y jeszcze zagadnienia unickie oraz organizacji spo³eczno-kulturalnych i szerzej
problematyki mniejszoci litewskiej, bia³oruskiej i ukraiñskiej, a nawet Cyganów w Polsce powojennej i wspó³czesnej18. Ciekawymi osi¹gniêciami w badaniach nad t¹ problematyk¹ móg³ siê tak¿e pochwaliæ Instytut Nauk Politycznych
18 Por. Wykaz wypromowanych prac magisterskich dotycz¹cych dziejów Rosji i b. ZSRR, w: J. Sobczak, Rosyjskie cie¿ki Klio. Wybór szkiców i esejów historycznych oraz fragmentów Dziennika
Autora wydany z okazji Jego 75. rocznicy urodzin, Pu³tuskWarszawa 2007, s. 396399. Nie
dysponujê, niestety, danymi co do stanu obecnego, aczkolwiek wiem, i¿ pewne tematy z tego zakresu podejmowane s¹ na seminariach prof. dr. hab. Henryka Stroñskiego, doktorów hab. Romana
Jurkowskiego i Dariusza Radziwi³³owicza.
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i Spo³ecznych UWM i skutecznie nadal to czyni pod kierunkiem prof. dr.
hab. Arkadiusza ¯ukowskiego.
W strukturach WSP rozpocz¹³ te¿ badania nad kultur¹, literatur¹ i jêzykiem
rosyjskim i ma w tej dziedzinie wymierne osi¹gniêcia kierowany najpierw przez
zmar³ego ju¿ profesora Alberta Bartoszewicza, a nastêpnie przez prof. Walentego Pi³ata Instytut S³owiañszczyzny Wschodniej WSP, a potem UWM, nale¿¹cy
do czo³owych orodków badawczych w skali ogólnokrajowej. Kontynuuje te
prace pod kierownictwem prof. Ewy Nikadem-Malinowskiej obecny Instytut
Neofilologii UWM, koncentruj¹cy nadal swoje wysi³ki wokó³ problemu polskowschodnios³owiañskich i ba³tos³owiañskich kontaktów kulturowych, zw³aszcza
nad jêzykiem, kultur¹ i literatur¹ rosyjsk¹. Szczególne znaczenie maj¹ organizowane co dwa lata konferencje naukowe pt. Polsko-wschodnios³owiañskie powi¹zania kulturowe, literackie i jêzykowe z udzia³em naukowców tak¿e zagranicznych  z Rosji, Bia³orusi, Ukrainy, £otwy, Estonii, Litwy, S³owacji oraz
niektórych pañstw zachodnioeuropejskich. Od 1986 r. wydawany jest wartociowy periodyk naukowy Acta Polono-Ruthenica. Efektywne pozostaj¹ badania
rosyjskoznawcze, skoncentrowanej w tym Instytucie du¿ej grupy filologów skupionych wokó³ uczniów Alberta Bartoszewicza i Bazylego Bia³okozowicza,
m³odych i prê¿nych profesorów Aleksandra Kiklewicza, Leontija Mironiuka,
Ewy Nikadem-Malinowskiej i last but not least Walentego Pi³ata.
By³y to wszystko wszak¿e i takimi w du¿ym stopniu pozostaj¹ wci¹¿ jeszcze wysi³ki rozproszone, wyra¿aj¹ce siê w mocno zró¿nicowanych formach
 monografii, przyczynków, prac popularyzuj¹cych wiedzê historyczn¹, edycji
róde³ i zestawieñ bibliograficznych, opisów stanu badañ, recenzji, polemik i informacji naukowych, bez jakiego jednolitego przemylanego planu, mog¹cego
doprowadziæ w konsekwencji do powstania bardziej ambitnej zbiorowej syntezy.
Generalnie stan tych badañ z ró¿nych wzglêdów, mimo poszczególnych du¿ych
osi¹gniêæ, pozostaje jako odrêbny kierunek badawczy UWM do chwili obecnej
wci¹¿ jeszcze na poziomie in statu nascendi, w fazie co najwy¿ej dorodnego
dzieciñstwa19. Przez d³u¿szy czas bez szerszego echa pozostawa³o wo³anie
o utworzenie w Olsztynie, najlepiej w strukturach Uniwersytetu, interdyscyplinarnego orodka badañ nad Rosj¹ i Europ¹ Wschodni¹, który móg³by staæ siê
swoist¹ arkadi¹ badañ naukowych nad kultur¹, spo³eczeñstwem, gospodark¹
i histori¹ Rosji i innych pañstw wschodnich20. Wtedy ten postulowany orodek
19 Dok³adniejsze omówienie rozwoju tych badañ wed³ug stanu na listopad 2001 r. zob. J. Sobczak, Dzieje Rosji i Europy Wschodniej jak przedmiot zainteresowania placówek naukowych Olsztyna  stan aktualny i perspektywy, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2002, nr 1(235), s. 4551.
20 Wo³aniu takiemu dawa³em wyraz niejednokrotnie, a najobszerniej 22 listopada 2001 r. na sesji
naukowej Przysz³oæ humanistyki olsztyñskiej, zorganizowanej przez Towarzystwo Naukowe i Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego z okazji czterdziestolecia dzia³alnoci tego Orodka. Z podobnymi apelami wystêpowa³ te¿  o ile mi wiadomo  prof. dr hab. Mieczys³aw Jackiewicz.
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okrelany by³ jako Instytut Wschodu. Zwolniony od obci¹¿eñ dydaktycznych,
móg³by koordynowaæ interdyscyplinarne badania naukowe nad dziejami Rosji
i Europy Wschodniej, a tak¿e szerzej pojêtego Wschodu. Obecnie apel ten mo¿na uznaæ za w du¿ej mierze zrealizowany dziêki powo³aniu 5 lipca 2007 r.
decyzj¹ w³adz rektorskich UWM (zarz¹dzenie Rektora UWM nr 23) przy wysi³ku organizacyjnym profesorów Norberta Kasparka i Aleksandra Kiklewicza
Centrum Badañ Europy Wschodniej UWM z w³asn¹ Rad¹ Naukow¹ i inaugurowanym niniejszym tomem czasopismem Przegl¹d Wschodnioeuropejski.
Grono naukowców zajmuj¹cych siê w Olsztynie tym, tzn. najbli¿ej nas po³o¿onym Wschodem, nie jest liczne, ale i niezupe³nie ma³e. Dziejami samej
Rosji z ró¿nym nasileniem i z ró¿nymi efektami badawczymi zajmuj¹ siê od lat
Piotr Florek (XVII w.) i Jan Sobczak (schy³ek Cesarstwa Rosyjskiego), histori¹
Bia³orusi i Ukrainy oraz ich zwi¹zkami z Polsk¹ Stanis³aw £aniec, Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, Marek Melnyk, Henryk Stroñski i Tadeusz Zienkiewicz, rosyjskim i pozarosyjskim Wschodem (Tatarami i Turcj¹) Selim Chazbijewicz,
niektórymi aspektami zale¿noci Polski od ZSRR Karol Sacewicz, s¹siaduj¹cym
z Polsk¹ Obwodem Kaliningradzkim Edmund Wojnowski i Arkadiusz ¯ukowski, kontaktami polsko-rosyjskimi i polski aspektami dziejów Rosji Zbigniew
Anculewicz, Roman Jurkowski, Dariusz Radziwi³³owicz i Andrzej Szmyt, polsko-litewskimi Tomasz Gajownik i Mieczys³aw Jackiewicz.
Dalszy rozwój takich badañ wymaga du¿ego i bardziej skoordynowanego
wysi³ku osób zainteresowanych i du¿ych nak³adów finansowych. Ciekawa jest
pod tym wzglêdem historia powstawania wysi³kiem g³ównie osób prywatnych,
a potem emigrantów z Rosji Radzieckiej potê¿nych dzi orodków badañ rusycystycznych w USA. Niekiedy wsparcie osób prywatnych by³o ogromne. Do
animatorów badañ nad Rosj¹ nale¿a³ tam np. Charles Richard Crane (1858
1939), bogaty przemys³owiec, który w 1914 r. za gigantyczn¹ sumê 15 mln
dolarów sprzeda³ swe przedsiêbiorstwa i powiêci³ j¹ na 25 w sumie swych
podró¿y do Rosji i prowadzone tam badania oraz wspomaganie finansowe innych badaczy dziejów i kultury rosyjskiej. Niekiedy wysi³ki takich osób przez
d³u¿szy czas, gdy zainteresowanie Rosj¹ nie by³o jeszcze tak wielkie, jak póniej, pozostawa³y niewykorzystane. Chc¹c stymulowaæ amerykañskie zainteresowania Rosj¹ po wojnie rosyjsko-japoñskiej lat 19041905, inny bogaty przemys³owiec, tym razem rosyjski, Giennadij Judin, sprzeda³ w 1907 r. Bibliotece
Kongresu za symboliczna sumê olbrzymi ksiêgozbiór, licz¹cy ponad 80 tys.
egzemplarzy ksi¹¿ek i czasopism, który jednak pozostawa³ nierozpakowany
w skrzyniach, w których przyp³yn¹³, przez ca³e póniejsze 50 lat21.
21 Zob. R.F. Byrnes, A History of Russian and European Studien in the United States, Lanham
1994, p. 13; M. Filipowicz, Emigranci i Jankesi. O amerykañskich historykach Rosji, Lublin 2007,
s. 4142.
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W Polsce takich bogatych i szlachetnych przy tym mecenasów nauki i sponsorów nie znajdziemy jednak, zast¹piæ ich musi mecenat i pomoc finansowa
pañstwa, w tym tak¿e w³adz samorz¹dowych. Potrzeby s¹ ogromne. Trudno
zajmowaæ siê histori¹ w ogóle, a ju¿ tym bardziej histori¹ obcego narodu i pañstwa bez porz¹dnej biblioteki. Tak¹ teraz w UWM mamy, ale nie ma w niej
kompletów g³ównych amerykañskich i zachodnioeuropejskich periodyków, by
tylko z tych pierwszych wymieniæ Russian Review i Slavonic Review, ba,
nie ma nawet kompletu wszystkich wspó³czesnych wiod¹cych czasopism rosyjskich. Nie wiem, na ile dotyczyæ to mo¿e filologii czy politologii, ale z pewnoci¹ dotyczy historii. Podobnie bez wyjazdów zagranicznych, bez dostêpu do
kolekcji archiwalnych Rosji i innych pañstw wschodnich, bez nawet, jak z tego
widzimy, mo¿liwoci na miejscu dostêpu do kompletu naukowych periodyków
rosyjsko- i wschodoznawczych, bez odpowiednich rodków finansowych zrobiæ
mo¿na niewiele, ale niewiele, to nie znaczy nic.
Powo³ane decyzj¹ w³adz naszego Uniwersytetu i dzia³aj¹ce wprawdzie
w strukturach Wydzia³u Humanistycznego, ale postrzegane jako placówka ogólnouniwersytecka Centrum Badañ Wschodu jest wci¹¿ jeszcze obecnie w stadium mocno zaawansowanej organizacji, tak naprawdê nadal in statu nascendi.
Mimo ju¿ osi¹gniêtego pod kierownictwem jego dyrektora prof. Kiklewicza
dorobku w postaci kilku zorganizowanych dyskusji naukowych i kilkunastu wartociowych publikacji ksi¹¿kowych, nadal otwarta i aktualna jest dyskusja nad
precyzowaniem jego programu dzia³ania, wytyczaniem g³ównych i najpilniejszych jego zadañ. Tekst poni¿szy traktujê dlatego jako glosê w tocz¹cym siê na
ten temat dyskursie.
Nie stoimy, jak to wynika z ogl¹du stanu kadrowego, w miejscu zerowym.
Chcê wykrzykn¹æ wiêc w zakoñczeniu, parafrazuj¹c dzi ju¿ niemodne zawo³anie Cezarego Baryki, bohatera jednej z powieci Stefana ¯eromskiego: Miejcie
wy odwagê Lenina!. Podobnie jak twierdza caratu, potêga zdawa³o siê nie
do pokonania, zosta³a zdobyta, upad³a, wprawdzie w du¿ej mierze skutek w³asnych przewinieñ, tak i osnuta w wielu swych wymiarach mg³¹ tajemnicy, pogr¹¿ona w mroku dziejów, jakby niedostêpna badawczo przesz³oæ i rzeczywistoæ wielkiej Rosji mo¿e byæ przy powa¿nym wysi³ku poznana w interesuj¹cych nas aspektach! Aktywnoæ powo³anego w UWM Centrum mo¿e tyko temu
sprzyjaæ.
Podsumowuj¹c, wci¹¿ aktualne dla olsztyñskiego rodowiska historycznego
jest pytanie podstawowe postawione osiem lat temu przez najwybitniejszego
jego ówczesnego przedstawiciela prof. S³awomira Kalembkê: czy obecne olsztyñskie rodowisko historyczne, które dopracowa³o siê licz¹cych siê, ale przecie¿ ograniczonych liczebnie kadr, ma przede wszystkim zajmowaæ siê histori¹
regionaln¹ czy te¿ d¹¿yæ do ogarniêcia swoimi zainteresowaniami badawczymi
mo¿liwie szerokich obszarów tematycznych historii Polski, a nawet dziejów po-
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wszechnych?22. Dzi tym bardziej mo¿na siê zgodziæ z odpowiedzi¹ dawan¹
wtedy przez zacytowanego wy¿ej Profesora, i¿ jeli chce ono zaj¹æ (niektórzy
pewno powiedz¹  utrzymaæ) godne miejsce na mapie licz¹cych siê orodków
historycznych w Polsce, to nie mo¿e pomijaæ w swych badaniach wybranych
obszarów dziejów powszechnych, a wród nich historii pañstw s¹siaduj¹cych
 tzn. nie bior¹c w tym wypadku pod uwagê jako odrêbnego problemu Niemiec,
przede wszystkim Rosji i Litwy.
Russia  Not Always Together, But Also Not Always Against It!
(contribution to eastern politics and the research on it)
The author presents the above problem in a multifaceted, especially political and scientific dimension. Subjects concerning Russia evoke emotions in Poland, which is natural because of close neighbourhood of the two countries as well as complex history of mutual relations. By way of example, the author mentions some most preposterous anti-Russian phobias
and particularly, he indicates our complete ignorance of the history and modern times of our
historically eastern neighbour. Contemporary Russia still surprises us, it remains almost
completely unknown to Polish readership. Not many people have noticed that the 90th
anniversary (celebrated in July 2008) of a brutal murder of the last Russian ruler along with
his family, described in Russia as one of the most tragic events in their history, contributed to
a great journalistic debate on the possibility of restoration of the monarchy in that country.
The issue is precisely described by the author who considers reality of such a system metamorphosis. In the present article, research needs in this area are compared with a current state
of research on Russia and eastern politics in Olsztyn community, considering its potential and
personnel.

22 S. Kalembka, Badania historyczne w orodku olszyñskim  stan i postulaty, Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie 2002, nr 1(235), s. 16.
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IDEA KATOLICKO-PRAWOS£AWNEJ UNII
UNIWERSALNEJ W RZECZYPOSPOLITEJ (15901592)
Jednym z nastêpstw utworzenia i pog³êbiania siê federacji polsko-litewskiej
by³o d¹¿enie do zjednoczenia katolicko-prawos³awnego w postaci unii o charakterze uniwersalnym, obejmuj¹cej zarówno Rzym, jak i Konstantynopol. Zapocz¹tkowa³ je W³adys³aw Jagie³³o, który zmierza³ tym sposobem do skonsolidowania Polski i Litwy1. Pierwsze próby realizacji tych zamierzeñ mia³y miejsce
w 1396 r.2 Planowano wówczas zwo³anie prawos³awnego synodu maj¹cego zaj¹æ siê spraw¹ zjednoczenia. Apogeum tych d¹¿eñ nast¹pi³o w latach 14171418,
w okresie trwania soboru w Konstancji. Król W³adys³aw w specjalnym pos³aniu
do uczestników soboru potêpi³ rebaptyzacjê niekatolików3. Z jego inicjatywy na
soborze w Konstancji zjawi³a siê trzystuosobowa delegacja Kocio³a prawos³awnego na czele z metropolit¹ kijowskim Grzegorzem Camblakiem. Jej uroczysty wjazd nast¹pi³ 19 lutego 1418 r., za tydzieñ póniej odby³a siê audiencja
delegacji u nowo wybranego papie¿a Marcina V. Metropolita Grzegorz Camblak
wyg³osi³ w imieniu delegacji przemówienie, w którym domaga³ siê przywrócenia jednoci. Unia mia³a obj¹æ zarówno prawos³awnych poddanych Jagie³³y, jak
i wszystkie inne Kocio³y prawos³awne z patriarchatem w Konstantynopolu na
czele. W tym celu Camblak domaga³ siê zwo³ania soboru ekumenicznego, na
którym dosz³oby do wspólnych uzgodnieñ zjednoczeniowych. Szczególnie wa¿ne
by³o pragnienie wykorzystania do celów ekumenicznych momentu zakoñczenia
schizmy na Zachodzie  co w³anie nast¹pi³o w Konstancji. Dla metropolity
1 J. K³oczowski, Jagie³³o i Witold wobec prawos³awnych: próba ich dowartociowania
w 1417 roku, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XIIXVII w. ofiarowane
Marianowi Biskupowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, red. Z.H. Nowak, Toruñ 1992, s. 175179;
A. Naumow, W³adys³aw II Jagie³³o wobec prawos³awia, w: Kaplica Trójcy wiêtej na Zamku Lubelskim. Materia³y sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 2426 kwietnia 1997 roku, Lublin
1999, s. 1723.
2 wiadczy o tym przede wszystkim pochodz¹ce z 1397 r. pismo sygnowane przez patriarchê
Konstantynopola Mateusza I, bêd¹ce odpowiedzi¹ na list w sprawie unii W³adys³awa Jagie³³y i metropolity prawos³awnego Cypriana. Zob. Acta Patriarchatu Constantinopolitani MCCXVMCCCCII
e codicibus manu , red. F. Miclosich, J. Müller, t. 2, Vindobonae 1862, nr 51, s. 280285.
3 J. D³ugosz, Historia Polonicae, t. 3, Cracovia 1876, s. 460.
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Grzegorza by³ to dogodny moment przypomnienia o koniecznoci zniesienia
tzw. schizmy wschodniej  przywrócenia jednoci miêdzy Rzymem i Konstantynopolem sprzed 1054 r.4 Aleksander Naumow tak oceni³ postawê Camblaka:
Gdy król W³adys³aw i wielki ksi¹¿ê Witold obarczyli go misj¹ obediencji nowo
wybranemu papie¿owi, by w ten sposób ukoronowaæ dzie³o pe³nej katolicyzacji
polsko-litewskiej monarchii, metropolita Grzegorz nie uleg³ ich politycznym
mrzonkom i licz¹c na zrozumienie i poparcie koncyliarystów, z godnoci¹ g³osi³
w Konstancji utopijne ju¿ wówczas postulaty ekumenicznego, soborowego porozumienia. Jak kiedy patriarcha Antoni IV Cypriana, tak teraz papie¿ Marcin
V zbywa Grzegorza. Umacnia siê ekskluzywizm, króluje eklezjalna pycha5.
Nastêpne próby urzeczywistnienia idei unii uniwersalnej nast¹pi³y w pañstwie
polsko-litewskim podczas unii florenckiej (14381439). Federacja jagielloñska
by³a jedynym pañstwem, gdzie próbowano dokonaæ recepcji unii florenckiej.
W przeciwieñstwie do Moskwy, kijowscy prawos³awni metropolici: Grzegorz,
Mizael, Józef I, próbowali w duchu unii florenckiej utrzymaæ równoczesn¹ zale¿noæ swej metropolii od Konstantynopola i Rzymu6.
Celem artyku³u jest przeledzenie pocz¹tkowego stadium rozwoju podobnych wysi³ków na pocz¹tku lat 90. XVI w. w rodowisku episkopatu Kocio³a
prawos³awnego w Rzeczypospolitej. Pocz¹wszy od 1590 r., przybra³y one formê
szeregu tajemnych, wewnêtrznych narad i konsultacji najpierw prowadzonych
wewn¹trz episkopatu prawos³awnego, a potem ze stron¹ katolick¹. Ich przedmiotem by³a mniej lub bardziej sprecyzowana idea unii. Z powodu sekretnego
charakteru narad brakuje róde³, które umo¿liwi³yby dok³adne przedstawienie
treci tych narad i dyskusji. Znamy g³ównie oficjalne dokumenty, które powsta³y
w toku tych narad. S¹ to przede wszystkim mniej lub bardziej rozbudowane
deklaracje i projekty unijne. Powsta³y one w tajemnicy, w zamkniêtym krêgu
wtajemniczonych osób  g³ównie prawos³awnych biskupów i katolickich zwolenników jednoci. Przeanalizujemy dwa zasadnicze dokumenty: deklaracjê
zjednoczeniow¹ episkopatu prawos³awnego sformu³owan¹ 24 czerwca 1590 r.
oraz odpowied na ni¹ w postaci oficjalnego dokumentu wydanego dwukrotnie
przez kancelariê królewsk¹ Zygmunta III: 18 marca 1592 i 18 maja 1592 r.7
Pierwszym wiadectwem omawianych d¹¿eñ ekumenicznych jest dokument powsta³y na sekretnym spotkaniu przed lub po synodzie episkopatu prawos³awnego
4
5

H. Finke, Acta Concilli Constanciensis, t. 2, Münster 1923, s. 166.
A. Naumow, Domus Divisa. Studia nad literatur¹ rusk¹ w I Rzeczpospolitej, Kraków 2002,
s. 181182.
6 O. Halecki, Od Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej, t³. A. Niklewicz, t. 2, Lublin 1997,
s. 116168; W. Hryniewicz, Prekursor unijnych d¹¿eñ Rusinów. Memoria³ unijny metropolity Mizaela (1476), Biuletyn Ekumeniczny 1993, nr 3, s. 3449.
7 Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (15901600), red. G. Welykyj, Romae
1970, nr 3, s. 910, nr 4, s. 1011 (dalej: DUB).
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w Brzeciu, który zgodnie z nakazem patriarchy Jeremiasza II odby³ siê
20 czerwca 1590 r.8 Synod zosta³ zwo³any po wyjedzie Jeremiasza II z Rzeczypospolitej. Obradami kierowa³ metropolita Rahoza. Celem synodu mia³o byæ
przeprowadzenie zapocz¹tkowanych przez niego reform. Biskupi 20 czerwca
przygotowali specjalny dokument, bêd¹cy wiadectwem ich d¹¿enia do naprawy
¿ycia religijnego spo³ecznoci prawos³awnej. Proponowali wzmocnienie roli
episkopatu w stosunku do wieckich, kontrolowanie rozwoju szkolnictwa oraz
bractwa. Postulowali równie¿ wzmo¿enie dyscypliny duchowieñstwa. Biskupi
uchwalili równie¿, i¿ bêd¹ siê zbieraæ w Brzeciu raz w roku  24 czerwca
(wiêto narodzenia w. Jana Chrzciciela zgodnie z kalendarzem juliañskim)9.
W dokumencie umieszczono te¿ informacje o wczeniejszym spotkaniu czêci
biskupów w Be³zie.
Sekretny charakter spotkania i jego przebiegu sprawia, ¿e jestemy zmuszeni do jego rekonstrukcji na podstawie trzech zasadniczymi róde³. Pierwszym
jest protestacja prawos³awnego biskupa lwowskiego Gedeona Ba³abana z 1 lipca
1595 r. Ba³aban, wówczas ju¿ przeciwnik unii, twierdzi³, ¿e piêæ lat wczeniej,
24 czerwca 1590 r., biskupi zebrali siê po to, by uzgodniæ wspólne stanowisko
w sprawie dolegliwoci i krzywd doznawanych przez prawos³awnych od katolików. W celu ich spisania biskupi mieli przekazaæ Cyrylowi Terleckiemu cztery
podpisane i opieczêtowane przez siebie in blanco karty, na których ten, wbrew
ich woli, sformu³owa³ deklaracjê unijn¹10. Widzimy wiêc, i¿ Ba³aban dyskredytowa³ pierwsze z dzia³añ zwolenników unii. Wiarygodnoæ wiadectwa Ba³abana obni¿a jednak fakt, i¿ czyni³ to po opuszczeniu tego grona i nietrudno siê
domyleæ, ¿e czyni³ to w celu usprawiedliwienia swego czynu, a przede wszystkim po to, by wyjaniæ, dlaczego wczeniej tak energicznie popiera³ ideê unijn¹,
a zaniecha³ jej popierania dopiero pod koniec jej finalizacji. W relacji Ba³abana
 mimo jego zdecydowanie negatywnej oceny  zauwa¿amy powi¹zanie tego
8 Deklaracja nie zachowa³a siê w oryginale. Istnieje w formie drukowanej jako czêæ dokumentów opublikowanych w ANTIRRESIS abo Apologia przeciwko Krzysztofowi Philaletowi, który
niedawno wyda³ ksi¹szki imieniem staro¿ytnej Rusi religij Geckiey przeciwko ksi¹szkom o Synodzie Brzeskim napisanym, Wilno 1599. Przedruk w: Ïàìÿòíèêè Ïîëåìè÷åñêîé Ëèòåðàòóðû
â Çàïàäíîé Ðóñè, red. Ï. Ãèëüòåáðàíò, Ñàíêòïåòåðáóðã 1903 [=Ðóññêàÿ Èñòîðè÷åñêàÿ
Áèáë³îòåêà, wyd. P. Giltebrand, Ñàíêò Ïåòåðñáóðã 1903 (dalej: ÐÈÁ)], t. XIX, Ñàíêòïåòåðáóðãú
1903, s. 4771122. Najnowsza edycja: ANTIRESIS abo Apologia, J. Byliñski, J. D³ugosz (opr.),
Wroc³aw 1997. Autor nniejszego opracowania korzysta w³anie z niego. Tutaj jest ona jednak datowana na 24 czerwca 1591 r. Wiêcej na temat samego dokumentu, zob. Ì. Â. Äìèòðèåâ, Ìåæäó
Ðèìîì è Öàðüãðàäîì. Ãåíåçèñ Áðåñòñêîé öåðêîâíîé óíèè, Ìîñêâà 2003, s. 134, przyp. 1.
9 DUB, nr 1, s. 57.
10 Àðõèâ Þãî-Çàïàäíîé Ðîññèè èçäàâàåìûé Âðåìåííîþ Êîìèññèåþ äëÿ ðîçðîáà
äàâíèõàêòîâ (dalej: ÀÞÇÐ) , cz. 1, t. 1, Êèeâ 1859, nr 109, s. 454. W tym miejscu nale¿y
wspomnieæ o informacjach na temat prób rozmów Ba³abana z arcybiskupem katolickim Lwowa
Dymitrem Solikowskim o jednoci z Rzymem, które nast¹pi³y po wyjedzie Jeremiasza II z Rzeczypospolitej. Zob. s. 617618.
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spotkania z póniejszymi podobnymi sekretnymi spotkaniami prawos³awnych
biskupów w latach 15941595. W ujêciu Ba³abana spotkanie to nie by³o epizodem odosobnionym. Co prawda, Ba³aban patrzy³ na tê inicjatywê z perspektywy
roku 1595, ale widzia³ w niej pocz¹tek procesu, który doprowadzi³ do unii. To
oznacza³oby zatem, i¿ od 1590 r. zacz¹³ siê logiczny ci¹g dzia³añ prounijnych.
Wyst¹pienie Ba³abana przeciwko unii i jego twierdzenie o rzekomym wy³udzeniu w 1590 r. przez Cyryla Terleckiego podpisów in blanco, na których
umieszczono póniej deklaracje unijne, znalaz³o odbicie w prawos³awnej literaturze polemicznej skierowanej do przeciwników unii brzeskiej. Wyrazem tego
jest anonimowe dzie³o Ïåðåñòîðîãà11 (Przestroga) napisane na pocz¹tku XVII w.
pod wp³ywem wydania przez Hipacego Pocieja Poselstwa do rzymskiego papie¿a Sixta IV12. Relacja Ba³abana zosta³a wykorzystana, by w barwny sposób
przedstawiæ dzia³ania biskupów z 1590 r. jako wiadom¹ manipulacjê. Jej g³ówni autorzy to Cyryl Terlecki i Hipacy Pociej. W g³ównej mierze to oni mieli
doprowadziæ do rozbicia prawos³awia poprzez uniê ufundowan¹ na zdradzie
i sekretnych machinacjach. Zgodnie z t¹ tez¹, pocz¹tek d¹¿eñ unijnych jest wiadom¹ decyzj¹ o odrzuceniu zwierzchnictwa patriarchy, spowodowan¹ konfliktem Terleckiego z Ostrogskim, Ba³abana z bractwem lwowskim, Zachariasza
Kopysteñskiego z metropolit¹. Wed³ug autora Przestrogi, to oni namówili Rahozê do zwo³ania synodu w Brzeciu, aby wy³udziæ wspomniane dokumenty in
blanco i aby potem napisaæ na nich deklaracje unijne skierowane do króla i papie¿a. Przy czym autor Przestrogi ca³kowicie pomin¹³ sam synod w Brzeciu
i jego uchwa³y. Synod ten by³ przedstawiony wy³¹cznie jako dzie³o biskupów
konspiratorów, a nie jako nastêpstwo reformatorskich dzia³añ Jeremiasza II
i prawos³awnego episkopatu. Czytamy tutaj bowiem:
Tam gdy siê zjechali Cyryl og³osi³, i¿ krzywdy niema³e dziej¹ siê w Cerkwi
Bo¿ej, a zw³aszcza w tych krajach nale¿¹cych do korony Polskiej. Przeto trzeba
abymy wszyscy uczynili mamrany, podpisali siê rêkami swoimi na tych mamranach do jego mi³oci króla ot wszystkich nas list na tej mamranie napisali
¿a³obnicê. Na co wszyscy snadnie pozwolili. Jedni, którzy ju¿ znali, na co to
uczyniono, chêtnie pozwolili, a drugich, jak to metropolitê i innych niewiado11 Dzie³o to nie zosta³o wydane drukiem. Dopiero w 1851 r. odnalaz³ je Denis Zubrzycki
i opublikowa³ w Àêòû îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîðèè Çàïàäíîé Ðîññèè ñîáðàííûå è èçäàííûå
Àðõåîãðàôè÷åñêîþ Êîìèññèåþ, t. 4, Ñàíêòïåòåðáóðã 1851. Drugie poprawione wydanie opracowa³ Micha³ Woniak i wyda³ w Kijowie w 1954 r. Najwa¿niejsze opracowania tego rêkopisu to
praca: Ì. Âîçíÿê, Ïèñüìåííèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ²âàíà Áîðåöüêîãî íà Âîëèí³ ³ ó Ëüâîâ³, Ëüâ³â
1954, s. 2563. Autor niniejszego opracowania wykorzysta³ fragmenty zamieszczone w pracy:
Ï. Ê. ßðåìåíêî, «Ïåðåñòîðîãà»  óêðà¿íñüêèé àíòèóí³àòñüêèé ïàìôëåò ïî÷àòêó XVII ñò.,
Êè¿â 1963.
12 Poselstwo do papie¿a rzymskiego Sixta IV i od ksi¹¿¹t i panów ruskich w roku 1476, Wilno
1605; przedruk: ÀÞÇÐ, t.VII, Ê³åâú 1887, s. 193231.
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mych do tego namówili. I tak kilka mamrów uczyniwszy, Cyrylowi w rêce
oddali jako wilkowi owieczkê, albo jak Judzie sprzedawcy trzos [ ]13.
Dalej nastêpuje opowieæ o tym, jak to Terlecki, dysponuj¹c ju¿ mamrami, przekonywa³ Pocieja do poparcia swych dzia³añ. G³ównymi argumentami
mia³y byæ: materialne korzyci wynikaj¹ce ze wzmocnienia pozycji spo³ecznej
i politycznej biskupów oraz wtr¹canie siê i ograniczanie przez patriarchê Jeremiasza w³adzy biskupów prawos³awnych. Zw³aszcza ten ostatni argument mia³
byæ wykorzystany przez Terleckiego w celu przekonania Pocieja do unii14. Widzimy, i¿ w ujêciu prawos³awnego polemisty, zainspirowanego protestem Ba³abana z 1595 r., g³ównym motorem pierwszych unijnych dzia³añ w 1590 r. by³
Cyryl Terlecki. Mia³ on byæ odpowiedzialny za ich konspiracyjny i cyniczny
charakter.
Drugi dokument, w którym znajdujemy relacjê o tym spotkaniu, powsta³
w wyniku reakcji na protestacjê Ba³abana jednego z jej uczestników biskupa
Dionizego Zbirujskiego. Oficjalnie 7 lipca 1595 r. zaprzeczy³ s³owom Ba³abana
i potwierdzi³, ¿e w czerwcu 1590 r. sformu³owano deklaracjê unijn¹. Jednak
bli¿ej nie przedstawi³ jej treci. Wspomina³ jedynie o motywach tej decyzji.
W opinii Zbirujskiego, biskupi mieli kierowaæ siê pragnieniem przezwyciê¿enia
organizacyjnego chaosu w Kociele prawos³awnym15. Opinia biskupa jest o tyle
istotna, i¿ Be³z znajdowa³ siê na terenie jego diecezji i choæby dlatego móg³
wystêpowaæ w roli gospodarza tego nieformalnego spotkania i z tego te¿ powodu jego opinia mog³a byæ zasadnie przeciwstawiona twierdzeniom Ba³abana.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o informacji na temat bli¿ej nieznanego spotkania
biskupów prawos³awnych odbytego jeszcze wczeniej, a wiêc przed samym synodem z 20 czerwca, która znajduje siê w dokumentach uchwalonych w Brzeciu. Oskar Halecki wysun¹³ hipotezê, i¿ spotkanie to mog³o byæ powiêcone
unii. W swych spekulacjach poszed³ jeszcze dalej, twierdz¹c, ¿e istnia³a mo¿liwoæ przeprowadzenia w Be³zie  niejako w drodze do Brzecia  narady unijnej, której podstaw¹ by³a analiza przywilejów nadanych prawos³awnym w 1443 r.,
bêd¹cych nastêpstwem recepcji unii florenckiej. Oskar Halecki przypuszcza³, i¿
jego uczestnikami by³a ta sama grupa biskupów, która sformu³owa³a dokument
z 24 czerwca16.
Jak ju¿ wspominalimy, sporna deklaracja nie zachowa³a siê w oryginale.
Istnieje w formie drukowanej jako czêæ dokumentów opublikowanych w dziele
13
14
15

s. 366.

Ï.Ê. ßðåìåíêî, op. cit., s. 76.
Ibidem, s. 7680.
Àêòû èçäàííûå Âèëåíñêîþ Àðõåîãðàôè÷åñêîþ Êîìèññèåþ, Âèëüíî 1892, t. XIX, nr 21,

16 O. Halecki, op. cit., s. 6162. Halecki na podstawie tej wzmianki wysun¹³ hipotezê, i¿
pozostali cz³onkowie episkopatu, którzy nie byli uczestnikami spotkania z 24 czerwca, zgadzali
siê z projektem unii (s. 62, przypis 11).
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polemicznym Pocieja Antirresis . Oczywicie ze wzglêdu na polemiczny charakter Antirresis dokument ten zosta³ umieszczony w tej pracy nie ze wzglêdu na
jego wartoæ historyczn¹, lecz po to, by wykazaæ zaanga¿owanie Ba³abana w dzie³o unii, jej zdradê i przejcie do obozu przeciwników w 1596 r. Deklaracja ujrza³a
wiêc wiat³o dzienne przypadkowo, niejako przy okazji polemiki z przeciwnikami
unii brzeskiej. Aby unaoczniæ pierwotny kontekst pojawienia siê tego dokumentu,
przytoczmy odpowiednie fragmenty Antirresis , którego autor pisa³:
[ ] nikt innszy nie by³ pryncypa³em do odst¹pienia patryjarchów konstantynopolitañskich jak on, a potem sromotnie zaprzawszy siê wszystkiego, sta³ siê apostat¹. St¹d znaczy siê, i¿ tej jednoci nie dla chwa³y Bo¿ej pragn¹³, ale dla swej
prywaty, przeto te¿ ³atwie jej jako apostata odst¹pi³. A izby, czytelniku mi³y, tym
lepiej wiedzia³, jak dawno te jednoæ w³adyka lwowski z drugim( Kopysteñskim
 M. M.) zacz¹³, k³adêæ tê kopijê listu tego s³owo do s³owa wpisan¹, który list
i teraz ma u siebie w³adyka ³ucki, pod pieczêciami i z podpisem r¹k czterech
w³adyk: ³uckiego, lwowskiego, piñskiego i che³mskiego authentice17.

Z przytoczonego fragmentu dowiadujemy siê równie¿ o tym, i¿ Cyryl Terlecki posiada³ orygina³ deklaracji. Odnotowaæ równie¿ nale¿y datowanie deklaracji w Antirresis na 24 czerwca 1591 r.18
Na podstawie tych sprzecznych dokumentów wiemy jednak, i¿ spotkaniem
kierowa³ biskup ³ucki Cyryl Terlecki. Oprócz niego bra³o w nim udzia³ trzech
innych biskupów: Gedeon Ba³aban ze Lwowa, Leontij Pe³czycki  biskup turowski i piñski, Dionizy Zbirujski  biskup che³mski i brzeski. Najprawdopodobniej na zakoñczenie tego spotkania sformu³owano i zaaprobowano na pimie
dokument, który mo¿na okreliæ jako deklaracjê jednoci. Pod tym dokumentem
brakowa³o podpisu metropolity Rahozy i biskupa w³odzimierskiego Melecjusza
Chreptowicza. Widzimy wiêc, i¿ spotkanie to mia³o charakter tajny. Przeprowadzono je poza synodem. By³a to narada czêci biskupów, którzy najprawdopodobniej obawiali siê przedstawiæ oficjalnie swe pogl¹dy na forum synodalnym.
Inicjatorami tego spotkania i sporz¹dzenia deklaracji byli z du¿¹ pewnoci¹
Terlecki i Ba³aban. Warto zauwa¿yæ, i¿ w jakiej mierze mog³o byæ ono wyrazem opozycji wobec metropolity Rahozy, którego w³adza zosta³a ograniczona
przez patriarchê nadaniem Terleckiemu godnoci egzarchy  stra¿nika tronu
patriarszego. Ba³aban za pozostawa³ w ostrym konflikcie z metropolit¹.
Deklaracja sk³ada siê z kilku czêci. W pierwszej z nich biskupi uroczycie
pisali:
My, episkopi ni¿ej mianowane osoby oznajmujemy, i¿ wed³ug powinnoci naszej
staraæ siê nam nale¿y tak o zbawienie nasze, jako i o lud krzecijañski stado
17
18

Antirresis..., s. 96.
Ì.Â. Äìèòðèåâ, Ìåæäó Ðèìîì è Öàðüãðàäîì. Ãåíåçèñ Áðåñòñêîé öåðêîâíîé óíèè,
Ìîñêâà 2003, s. 135, przypis 2.
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owieczek Krystusowych nam od Boga poruczonych, abymy do zgody i jednoci
wiedli19.

W pierwszej czêci deklaracji wyranie po³¹czono ze sob¹ problem zbawienia z problemem jednoci obu Kocio³ów. Soteriologia zosta³a tutaj jednak potraktowana instrumentalnie  s³u¿y³a biskupom uzasadnieniu swej decyzji o nawi¹zaniu kontaktów z Rzymem. Tym motywem mia³ byæ obowi¹zek troski
o zbawienie. Warto zauwa¿yæ, i¿ by³ to jedyny fragment, gdzie poruszono sprawy doktrynalne. Tym samym nie dostrze¿emy tu ¿adnych wp³ywów katolickich,
chocia¿by w postaci polemiki z teologi¹ katolick¹. Biskupi nie ustosunkowali siê
do oczywistego w tym czasie dla strony katolickiej twierdzenia, i¿ unia to powrót wyznawców prawos³awia do jednoci z papie¿em w celu [osi¹gniêcia]
zbawienia20. Warto zwróciæ uwagê, i¿ biskupi, pisz¹c o swej trosce o zbawienie
i jednoæ chrzecijan, wyranie podkrelali to, co wspólne w obu Kocio³ach.
Prezentowali siê jako zatroskani depozytariusze tej samej wiary wyznawanej
w obu Kocio³ach, zagro¿onej stanem schizmy. To z kolei mog³o wi¹zaæ siê
z d¹¿eniem do zaznaczenia bycia partnerem dialogu. Przecie¿ je¿eli biskupi nie
wierzyliby, ¿e ich wiara jest prawdziwa, nie mogliby byæ partnerami dialogu.
A z pewnoci¹ ju¿ w 1590 r. prosiliby papie¿a o przyjêcie ich do jedynego
zbawczego Kocio³a katolickiego.
Tak sformu³owany w¹tek soteriologiczny dokumentu Wac³aw Hryniewicz
interpretowa³ równie¿ jako pocz¹tek d¹¿eñ unijnych, pisz¹c o tym w sposób
nastêpuj¹cy: We wczesnym okresie przygotowywania unii teologia ³aciñska nie
wywar³a jeszcze decyduj¹cego wp³ywu na eklezjologiczne i soteriologiczne mylenie Rusinów. Decyzjê zawarcia unii z Rzymem motywowali oni na pocz¹tku
ogólnymi racjami soteriologicznymi21.
Wydaje siê, i¿ nale¿y siê zgodziæ z tym przypuszczeniem. Dla cis³oci
trzeba jednak dodaæ, i¿ autor tych s³ów dokona³ cis³ego powi¹zania dokumentu
z 24 czerwca 1590 r. z innymi unijnymi dokumentami sformu³owanymi przez
biskupów prawos³awnych w latach 15941595. W jego interpretacji ta tajna
deklaracja by³a pocz¹tkiem szeregu dzia³añ, które doprowadzi³y do unii w 1595 r.
Jednak jak wskazuje sposób potraktowania tego dokumentu przez autorów unii,
którzy przypomnieli sobie o nim dopiero po ratyfikowaniu unii w Brzeciu i to
po to, by walczyæ z jej przeciwnikami, tajne spotkanie z 1590 r. mog³o byæ
wydarzeniem raczej odosobnionym i wyranie ró¿ni¹cym siê od tych, które
nast¹pi³y w latach 15941595. Dopiero o nich mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ powie-

19
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Antirresis..., s. 96.
O. Halecki, op. cit., s. 6466. Ì.Â. Äìèòðèåâ, op. cit., s. 67.
W. Hryniewicz, Przesz³oæ zostawiæ Bogu, Opole 1995, s. 62.
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dzieæ, i¿ by³y tymi, które tworzy³y logiczny ci¹g przygotowañ do unii. Po tym
soteriologicznym wstêpie biskupi przeszli do nastêpnej kwestii, pisz¹c:
[ ] przeto z daru Bo¿ego chc¹c my jednego starszego Pasterza i namiestnika
prawdziwego Piotra w. na stolicy rzymskiej bêd¹cego, najwiêtszego papê pasterzem naszym wyznawaæ i jego g³owê nasz¹ mieæ i onemu podlegaæ i s³uchaæ
zaw¿dy, za czym wielkie pomno¿enie chwa³y Bo¿ej w Cerkwi Jego wiêtej byæ
rozumiemy, i nie chc¹c dalej na sumieniach naszych tego ponosiæ, sk³onilimy
wol¹ i umys³ nasz jako siê wy¿ej podmieni³o, pos³uszeñstwo najwiêtszemu Ojcu,
papie¿owi rzymskiemu oddaæ, i Cerkwie Bo¿e pod zwierzchnoæ i b³ogos³awieñstwo JM, najwiêtszemu papie¿owi rzymskiemu poddaæ [ ].22

W przytoczonym fragmencie deklaracji poruszono przede wszystkim problem uznania prymatu papie¿a. Jak widzimy, owiadczenie to nie nawi¹zywa³o
do tradycji unii florenckiej. Biskupi nie odwo³ywali siê do ¿adnej wczeniejszej
tradycji. Nie wspominali o recepcji unii na ziemiach ruskich: o próbach jej
wprowadzenia przez kardyna³a Izydora ani o inicjatywie metropolity Józefa II,
który sto lat wczeniej próbowa³ nawi¹zaæ kontakt z Rzymem na zasadach wypracowanych na soborze we Florencji23. Biskupi nie odwo³ywali siê do pamiêci
historycznej; nie szukali punktów odniesienia w tradycji swej w³asnej metropolii. Zamiast tego wybrali proste i bardzo ogólne owiadczenie.
Jednak sprawa jednoci po bli¿szym przyjrzeniu siê jest tutaj przedstawiona
niejasno, poniewa¿ ogólnej deklaracji czterech biskupów, uznaj¹cych nad sob¹
w³adzê papiesk¹, nie powi¹zano z problemem relacji z patriarchatem konstantynopolitañskim. Niejasnoæ uznania prymatu papieskiego polega na tym, i¿ biskupi nie wspominali o zerwaniu jednoci z patriarch¹ ani nie zaproponowali, jak
ten problem rozwi¹zaæ. Problem odrzucenia zwierzchnoci patriarchy formalnie
zosta³ tutaj zupe³nie pominiêty. Brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat jest
wymowny. Milczenie to rodzi wiele pytañ i hipotez. Czy to oznacza³o, i¿ biskupi
pragnêli zachowaæ dotychczasow¹ jednoæ kanoniczn¹ z Konstantynopolem?
Trzymaj¹c siê treci pisma, nale¿y przychyliæ siê do pogl¹du o ich pragnieniu
zachowania ³¹cznoci z obiema stolicami apostolskimi. Lecz zarazem nie umieli
lub nie chcieli sprecyzowaæ tego, jak ta podwójna jednoæ mia³aby wygl¹daæ.
Milczenie na temat relacji z Konstantynopolem mo¿e wiadczyæ o niechêci do
gwa³townego zerwania z patriarchatem oraz strachem przed uni¹, która mo¿e
doprowadziæ do schizmy ze Wschodem. A mo¿e czuli siê odpowiedzialni za
22
23

DUB, nr 2, s. 8.
Halecki twierdzi co przeciwnego. Jednoznacznie pisze, i¿ deklaracja z 1590 r. to wyraz
tego, ¿e [ ] czêæ hierarchii by³a ju¿ zdecydowana powróciæ do florenckiej tradycji, zob.
O. Halecki, op. cit., s. 58. W opinii tego autora, d¹¿enia unijne biskupów od 1590 r. by³y inspirowane uni¹ florenck¹. Jednak rozumie on uniê bardzo w¹sko, zgodnie z duchem soboru trydenckiego jako akt uznania jurysdykcji papieskiej.
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ca³oæ swego Kocio³a? Ale równie dobrze mo¿na wysun¹æ przypuszczenie, i¿
w 1590 r. biskupi zwyczajnie nie mieli jeszcze sprecyzowanej koncepcji unii.
Mog³a siê ona dopiero rodziæ. wiadectwem pocz¹tku tego procesu jest w³anie
deklaracja.
Bior¹c pod uwagê to, co pisalimy o ich uniwersalistycznej soteriologii,
nale¿y wysun¹æ hipotezê, i¿ wyst¹pi³o tutaj d¹¿enie do unifikacji obu tradycji
zwi¹zanych z nauk¹ o Kociele. Ta unifikacja mog³a polegaæ na symetrycznym
ujmowaniu jednoci. Jednak nie jest wykluczone, ¿e s³u¿y³o to celom praktycznym, temu, by akt unii niczego radykalnie nie zmienia³ i nie burzy³. Owa symetria w myleniu o jednoci by³aby te¿ wygodnym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym
uniwersaln¹ wizjê jednoci. Dziêki temu mo¿na by³o s¹dziæ, i¿ uznanie prymatu
papie¿a nie poci¹gnie za sob¹ oderwania metropolii kijowskiej od macierzystego
Kocio³a. Dziêki istnieniu owej symetrii oraz równowadze obu tradycji mo¿na
by³o zak³adaæ, i¿ uznanie prymatu niczego nie zmieni w relacjach z patriarchatem, a na pewno nie nast¹pi rozpad dotychczasowych wiêzi kanonicznych.
Oczywicie, biskupi nie napisali tego wyranie. Swoimi niedomówieniami pozostawili jednak pole do takich interpretacji. Mo¿na równie¿ dopatrzeæ siê tu próby stworzenia pewnej przestrzeni do partnerskiego dialogu. Bo czy¿ podstaw¹
takiego dialogu nie mog³o byæ podkrelenie tego, co wspólne w obu Kocio³ach,
i pominiêcie milczeniem tego, jak pogodziæ jednoæ z Rzymem i Konstantynopolem?
Warto te¿ zauwa¿yæ, i¿ w dotychczasowej literaturze zbyt ³atwo przytoczone
zdanie interpretuje siê jako gotowoæ do zerwania z Konstantynopolem. Widaæ
to np. w pogl¹dach Michai³a Dmitriewa, który pisa³: Deklaracja z 24 czerwca
og³asza³a gotowoæ jej sygnatariuszy przejcia pod jurysdykcjê Rzymu 24.
Uznanie prymatu papie¿a zawarte w deklaracji jest interpretowane w kategoriach jurysdykcji, a wiêc w kategoriach prawnych zgodnych z duchem eklezjologii katolickiej. Autor zdaje siê twierdziæ, i¿ ju¿ w 1590 r. biskupi byli
przesi¹kniêci katolickim rozumieniem jednoci chrzecijañstwa pojmowanych
jako bezwzglêdne uznawanie w³adzy papieskiej. Tym samym deklaracja ta jest
pocz¹tkiem procesu, który mia³ doprowadziæ do synodu w Brzeciu.
Uznanie prymatu papieskiego rozpatrywane z punktu widzenia prawos³awnej tradycji eklezjologicznej zawiera jednak liczne luki. Przede wszystkim widzimy wyrane przekrelenie prawnych zasad soborowego ustroju Kocio³a prawos³awnego. Biskupi wykluczyli bowiem innych biskupów, duchowieñstwo
oraz wieckich ze swych planów. W 1590 r. zajêli stanowisko sprzeczne z aktywnym udzia³em duchowieñstwa oraz prawos³awnego laikatu w ¿yciu prawos³awia, bêd¹cym istotnym elementem ustroju tego Kocio³a. Zdecydowali siê
wszak na rozstrzyganie kwestii jednoci, a wiêc nies³ychanie wa¿nego problemu
24

Ì. Â. Äìèòðèåâ, op. cit., s. 134.
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ustrojowego i prawnego, wy³¹cznie we w³asnym gronie. Mo¿na s¹dziæ, i¿
w 1590 r. biskupi musieli byæ g³êboko przekonani o swych wy³¹cznych uprawnieniach dotycz¹cych kwestii jednoci. wieccy  w ich mniemaniu  nie mieli
kompetencji w rozstrzyganiu tych spraw. Biskupi musieli byæ równie¿ przekonani, i¿ ich partykularne dzia³anie jest wystarczaj¹ce do podjêcia tak donios³ej
decyzji, jak nawi¹zanie jednoci z Rzymem. Albowiem nie wspominali o zgodzie patriarchów, o konsultacjach z macierzystym Kocio³em w Konstantynopolu, z którym prawos³awie w pañstwie polsko-litewskim by³o cile zwi¹zane.
W ich mniemaniu decyzja hierarchii metropolii kijowskiej by³a wystarczaj¹cym
warunkiem dla zawarcia jednoci z Rzymem, z którym ich patriarchalny Koció³
by³ w stanie schizmy. Widzimy tutaj wiêc podkrelenie szczególnej, a w³aciwie
decyduj¹cej roli biskupów w rozstrzyganiu problemu jednoci. Ich urz¹d oraz
powaga wsparta dzia³aniami króla mia³y byæ wystarczaj¹cym warunkiem zawarcia jednoci z Rzymem. Urz¹d biskupi w tym ujêciu nabiera³ specjalnego znaczenia. Biskupi mogli s¹dziæ, i¿ zawarcie unii sprawia³oby, ¿e prawos³awie wraz
z rzymskim katolicyzm pe³ni³oby rolê religii pañstwowej, a pos³uga biskupa nie
ogranicza³aby siê tylko do funkcji kocielnych, ale i pañstwowo-administracyjnych. Postawa g³osz¹ca wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ za losy prawos³awia biskupów i króla mog³a byæ nastêpstwem pragnienia reformowania prawos³awia
w Rzeczypospolitej przy ominiêciu tych wszystkich, którzy ju¿ to robili wczeniej: bractw i Ostrogskiego. Biskupi nie chcieli zmieniaæ swego Kocio³a
w drodze porozumienia ze wszystkimi si³ami czuj¹cymi siê wspó³odpowiedzialnymi za losy prawos³awnej wspólnoty. Nie przewidywali przy tym mo¿liwoci
konfliktu z nimi ani jego nastêpstw, które zniweczy³yby dzie³o reformy. W ich
wyobra¿eniu nie by³o miejsca na wspó³odpowiedzialnoæ za dzie³o reformy poprzez jednoæ z Rzymem kogo innego ni¿ tylko biskupów. By³a to idea biskupów, któr¹ chcieli sami realizowaæ i kontrolowaæ. Obran¹ strategia dzia³añ zwi¹zana by³a z du¿ym stopniem ryzyka. Wyznaczenie sobie przez biskupów
decyduj¹cej roli w sprawie unii z Rzymem musia³o wywo³aæ chocia¿by pytanie,
czy nie spowoduje to wewnêtrznych sprzecznoci w ³onie jednolitej spo³ecznoci prawos³awnej? Ponadto biskupi skazywali siê na ³askê i nie³askê króla oraz
strony katolickiej. By³o to zwi¹zane z brakiem odpowiednich rodków finansowych potrzebnych do realizacji zamierzeñ. Nie dysponuj¹c nimi, nie mogli byæ
pe³noprawnymi partnerami. W 1590 r. nie dysponowali odpowiednimi zasobami,
by sfinansowaæ m.in.: wyjazdy na dwór królewski, do Rzymu, dzie³a propaguj¹ce uniê itd. Nie przewidywali zreszt¹ czego takiego. To wszystko musia³by
wzi¹æ na siebie król25. Ponadto biskupi musieli zdawaæ sobie sprawê ze swego
25

Na temat uposa¿enia biskupów prawos³awnych w tym okresie, zob. L. Bieñkowski, Organizacja Kocio³a wschodniego w Polsce, w: Koció³ w Polsce, red. J. K³oczowski, t. 2, Kraków
1969, s. 803.
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niezbyt wysokiego poziomu intelektualnego. ¯aden z nich nie móg³ wszak powiedzieæ, ¿e jest gotowy do samodzielnej dyskusji w sprawach dogmatycznych
dziel¹cych oba Kocio³y. Najprawdopodobniej te¿ ¿aden z nich nie mia³ odpowiedniej wiedzy na temat teologii katolickiej. Dobrym przyk³adem jest tu sam
Cyryl Terlecki, który pe³ni³ rolê moderatora owych dzia³añ  nie zna³ ³aciny!
Dyskusja nie by³a wiêc mo¿liwa z braku wspólnego jêzyka dyskursu doktrynalnego. Logiczn¹ konsekwencj¹ tego musia³o byæ zdanie siê na pomoc poredników, a tak¹ rolê mog³a pe³niæ jedynie strona katolicka.
Po uznaniu prymatu papieskiego, biskupi skupili siê na kwestiach organizacyjnych. Co ciekawe, przedstawili je w powi¹zaniu z uznaniem prymatu papie¿a, zaznaczaj¹c, i¿ czyni¹ to warunkowo:
[ ] wyjmuj¹c tylko to sobie, aby nam od naj. papie¿a rzymskiego ceremonie
i wszystkie sprawy, to jest s³u¿ba Bo¿a i porz¹dek cerkiewny wszystek jako zdawna Cerkiew nasza w. Wschodnia dzier¿y, izby nieodmienione do skoñczenia
wiata w tym porz¹dku nienaruszenie sta³a; od J.K. Mci Pana naszego mi³ociwego wolnoæ nam przywilejami by³o warowano, i artyku³y, które od nas podane
bêd¹ utwierdzono, a my za takowym upewnieniem i utwierdzeniem przywilejami [ ] przyrzekamy tym listem naszym obowi¹zujemy siê i obiecujemy pod
zwierzchnoæ i b³ogos³awieñstwo najwiêtszego Ojca, papie¿a stolicy rzymskiej,
co owiadczaj¹c Bogu w Trójcy jedynemu tê myl i chêæ serca naszego, ten list
z podpisem w³asnych rak naszych i pieczêci kniemu przy³o¿ywszy, dalimy do
rak bratu naszemu starszemu, JM ojcu Kiry³owi Terleckiemu, eparchu i episkopu
³uckiemu i ostro¿skiemu26.

We fragmencie listu mo¿emy bez trudu zauwa¿yæ sporo konkretnych uwag
powiêconych sprawom przysz³ego praktycznego funkcjonowania metropolii kijowskiej w jednoci z Rzymem. Biskupi przedstawili je w formie wielu ¿¹dañ
i gwarancji skierowanych do papie¿a. Dwa zagadnienia: warunki zjednoczenia
i ich spe³nienie jako nieodzowna koniecznoæ uznania prymatu papieskiego, stanowi³y istotê ich wyobra¿enia jednoci miêdzy obu Kocio³ami. Istotna wydaje
siê tutaj kolejnoæ pojawiania siê tych problemów. Biskupi najpierw stawiali
wiêc warunki i ¿¹dali gwarancji, a potem  w zamian  uznawali prymat papie¿a. Unia mia³a byæ umow¹ miêdzy obu równoprawnymi stronami. Wród ¿¹dañ
by³y gwarancje autonomii w organizmie jednego zjednoczonego Kocio³a oraz
uniwersalizm soteriologiczny ³¹cz¹cy oba Kocio³y. Wizja jednoci sygnatariuszy memoria³u brzeskiego sk³ada³a siê wiêc z bezproblemowego po³¹czenia
przeciwieñstw. Jest to ta sama symetria i dwutorowoæ mylenia o jednoci.
26

Antirresis , s. 97. Por. DUB, nr. 2, s. 8. Warto zauwa¿yæ, i¿ Oskar Halecki wbrew treci
deklaracji twierdzi³, i¿ biskupi w swej deklaracji powo³ywali siê na dawne przywileje królów
polskich, prosz¹c o ich zagwarantowanie i potwierdzenie  tego¿, op. cit., s. 69.
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Mia³o byæ to raczej ma³¿eñstwo z rozs¹dku ni¿ akt zaufania i wiary w Koció³
katolicki jako jedyny prawdziwy Koció³, do którego mieli powróciæ pokornie
po wiekach schizmy. W deklaracji mog³y istnieæ obok siebie w sposób niewykluczaj¹cy siê dwa modele jednoci. Widoczne by³o to w uznawaniu prymatu
papie¿a ze stawianiem warunków. Pogl¹dy biskupów nie tworzy³y systematycznej ca³oci. Dalecy byli od stworzenia spójnej syntezy teologicznej bêd¹cej podstaw¹ ich d¹¿enia do jednoci. Zamiast tego pospiesznie naszkicowali kilka
g³ównych myli przewodnich, które stanowi³y kanwê ich pogl¹dów na kwestie
zjednoczenia. Najwa¿niejsze to szczere i prostoduszne pragnienie jednoci z Kocio³em katolickim, którego nie umieli jasno sformu³owaæ. Nie by³a to z pewnoci¹ trzecia droga omijaj¹ca utarte szlaki dochodzenia do jednoci, którymi
by³ cile powi¹zany papieski prymat z katolickim ekskluzywizmem soteriologicznym z jednej strony oraz tradycyjne wyobra¿enia prawos³awne o jednoci
jako o powrocie do stanu sprzed schizmy z 1054 r.27
Z tego powodu mo¿na odnieæ wra¿enie prowizorycznoci deklaracji.
W tym sensie rozpatrywana deklaracja nie by³a projektem jednoci ani nawet
jego pierwotn¹ wersj¹. By³o w niej zbyt wiele niedomówieñ. A je¿eli nawet by³
to projekt unii, to nie zosta³ definitywnie opracowany. Mia³ charakter otwarty,
by³ przygotowany na przysz³e zmiany i korekty, ju¿ na samym pocz¹tku wymaga³ dyskusji i ucileñ, ale zak³ada³ równie¿ gotowoæ autorów na kompromis ze
stron¹ katolick¹. Horyzont tej otwartoci  d¹¿enie do jednoci ju¿ w swym
ogólnym za³a¿eniu mia³ siê poszerzaæ, poniewa¿ nie widziano, co bêdzie za nim.
Biskupi bowiem, formu³uj¹c tak, a nie inaczej swój memoria³ zjednoczeniowy,
dawali wyranie do zrozumienia, i¿ nie znaj¹ katolickiej eklezjologii. Musieli
siê jej dopiero uczyæ. Z tego powodu prawdopodobnie niczego nie wykluczali
definitywnie. Zakrelili jedynie ³uk ³¹cz¹cy katolicki Rzym i prawos³awny Konstantynopol, którego zwornikiem mia³a byæ ich kijowska metropolia na ziemiach
ruskich w Rzeczypospolitej.
W analizie warto zwróciæ równie¿ uwagê na uznanie przez biskupów w ich
poszukiwaniach jednoci szczególnej roli króla. Ten krótki dokument wskazuje
wyranie, i¿ król by³ g³ównym adresatem unijnego memoria³u, a nie porednikiem w przysz³ych rozmowach z katolickimi biskupami, nuncjuszem, a nawet
papie¿em. By³ on w sposób naturalny traktowany jako g³ówny partner dialogu ze
stron¹ katolick¹. Istotne wydaje siê ¿¹danie przez biskupów gwarancji unijnych
od króla. Mo¿na wysun¹æ hipotezê, i¿ mog³o to wynikaæ z nieznajomoci procedur dialogu ze stron¹ katolick¹ lub  co jest bardziej prawdopodobne  ze
specjalnego statusu, jaki mia³a katolicki w³adca w Kociele prawos³awnym
27 Wbrew temu, co napisalimy, Oskar Halecki zdecydowanie broni³ tezy o wyranym d¹¿eniu
biskupów w 1590 r. do uznania obediencji papie¿a nad sob¹, a wiêc akceptacji katolickiego
modelu jednoci. Zob. tego¿, op. cit., s. 63, 6768.
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w Rzeczypospolitej. By³ on bowiem, na podstawie tradycji wypracowanych
w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, g³ównym patronem i opiekunem prawos³awia
 podawc¹ chlebów duchownych28.
Nie wiemy, kiedy deklaracja trafi³a do adresata. Znana jest jedynie jego
odpowied na ni¹. Zosta³a og³oszona po prawie dwóch latach. Mia³a charakter
oficjalnego dokumentu wydanego dwukrotnie przez kancelariê królewsk¹
18 marca 1592 i 18 maja 1592 roku29. List sk³ada siê z kilku zasadniczych
czêci. W pierwszej z nich król pisa³:
My hospodar widz¹c przychylnych do pojednania w wierze wiêtej biskupów
religii greckiej, ³uckiego Biskupa, lwowskiego, piñskiego i che³mskiego, którzy
do nas hospodara z tym przysy³ali, chc¹c pod zwierzchnoæ i b³ogos³awieñstwo
jednego pasterza i najwiêtszego ojca naszego papie¿a byæ, i jemu starszeñstwo
i zwierzchno przyznawaæ, zachowawszy sobie w ca³oci wszystkie sprawy i porz¹dek i ceremonie w cerkwiach Bo¿ych, ¿e my Hospodar widz¹ ich przedsiêwziêcie (starania) potrzebne do rzeczy zbawiennych, to od nich z wdziêcznoci¹
przyjmujemy [ ].30

W przytoczonym fragmencie odnosz¹cym siê do pierwszej czêci analizowanego listu biskupów z 1590 r. nale¿y zwróciæ uwagê na upublicznienie istnienia d¹¿eñ zjednoczeniowych w Kociele prawos³awnym. Forma, w jakiej to
uczyniono, te¿ wydaje siê istotna, bior¹c pod uwagê tajny charakter unijnej
deklaracji sprzed dwóch lat. Król nie odpowiedzia³ na ni¹ w sposób ukryty czy
poprzez poredników. (Biskupi nie mieli odwagi uczyniæ tego w 1590 r.). Zagadk¹ pozostaje, czy kancelaria królewska konsultowa³a jawn¹ formê odpowiedzi
króla z Terleckim, który by³ odpowiedzialny za dostarczenie listu królowi. Wydaje siê, i¿ zdrowy rozs¹dek podpowiada³by takie postêpowanie. Nale¿a³oby
zapytaæ równie¿, jakie by³y motywy takiego postêpowania. Mo¿e by³a to jaka
forma nacisku na biskupów? Jednak by odpowiedzieæ na te pytania, nale¿a³oby
dysponowaæ jakimi ród³ami na ten temat, a one, jak dot¹d, nie s¹ znane. Król
w swej odpowiedzi nie zachowa³ w tajemnicy nazwisk biskupów ani ich przynale¿noci obrz¹dkowej, wymieniaj¹c nazwy biskupstw, nie zachowano wiêc jakiej formy ochrony to¿samoci sygnatariuszy deklaracji z 1590 r. Ten, kto
redagowa³ królewski list, nie zadba³, by potencjalni przeciwnicy jednoci obu
wyznañ nie mogli zwróciæ siê przeciwko konkretnym osobom. Ujawnienie tendencji unijnych nie by³o wiêc ostro¿ne i wywa¿one.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na sposób odniesienia siê króla do g³ównej idei
deklaracji  uznania w³adzy papieskiej. Król  co by³o czym naturalnym  popar³
28
29
30
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d¹¿enia zjednoczeniowe biskupów. Co wiêcej, Zygmunt III zdawa³ siê popieraæ
uniwersalizm deklaracji z 1590 r., poniewa¿ ostro¿nie zachêca³ biskupów prawos³awnych do kontynuowania dzie³a zjednoczenia. Przy czym d¹¿enie biskupów
do pojednania z Rzymem nie by³o interpretowane w pismach królewskich niedoskona³oci¹ prawos³awia, stanem schizmy, brakiem zbawienia w prawos³awiu.
Tak wiêc mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ odpowied królewska zosta³a napisana
w tym samym duchu co deklaracja z 1590 r. By³o to to samo ogólne pragnienie
jednoci nienaznaczone katolickim ekskluzywizmem. Król wystêpowa³ w roli
prawos³awnego w³adcy wyznania katolickiego, który troszczy siê o zbawienie
swych poddanych. Treci te korespondowa³y wiêc z deklaracj¹ z 1590 r. Jednak
je¿eli biskupi w sposób bardzo ogólny pisali o prymacie papie¿a i wi¹zali ten
problem z trosk¹ o zbawienie, to król, mówi¹c o prymacie, pisa³ jak o czym, co
wymaga bezwzglêdnego uznania. Zupe³nie inaczej ni¿ biskupi po³o¿y³ akcent na
fakt wyranego pragnienia przejcia biskupów
pod zwierzchnoæ i b³ogos³awieñstwo jednego pasterza i najwiêtszego ojca naszego papie¿a [ ] w celu uznania jego starszeñstwa i zwierzchnictwa.

Nastêpny problem poruszony w licie odbiega³ równie¿ od treci deklaracji
biskupów. Król bowiem pisa³:
A i¿ by za tak¹ chêæ swoj¹ ³aski naszej gospodarskiej byli wdziêczni i pewni, tedy
tym obecnym naszym listem przywilejem naszym, im samym i wszystkim wymienionym Biskupom, prezbiterom i wszelkiemu duchowieñstwu cerkwi wschodniej,
religii greckiej warujemy, zapewniamy i s³owem naszym gospodarskim przyrzekamy i obwieszczamy, sami za siebie i za najjaniejsze potomki nasze ich mi³oci
królowie polscy, i¿ chocia¿by [ ] wymienionych Biskupów po dacie tego listu
przywileju naszego od patriarchów i metropolitów jakiekolwiek przyczyny do nie
b³ogos³awienia by³y na nich wynajdywane i kl¹twy wynoszone i wydawane, i¿ to
im Biskupom szkodziæ nie maj¹, i obiecujemy [to  M. M.] s³owem naszym
królewskim dla wszelkiego oskar¿enia i kl¹twy [ ].31

W przytoczonym fragmencie odpowiedzi króla jasno widzimy zupe³nie
nowe problemy, które nie by³y obecne w deklaracji z 1590 r. Przede wszystkim
król obiecywa³ biskupom  zwolennikom jednoci pe³n¹ ochronê przed negatywnymi konsekwencjami ich d¹¿eñ zjednoczeniowych, które mog³y ich dotkn¹æ
ze strony zwierzchników. Mieli byæ nimi bli¿ej nieokreleni patriarchowie
i metropolici. Król gwarantowa³ zwolennikom zjednoczenia w³adanie ich biskupstwami w sytuacji ob³o¿enia ich ekskomunik¹. Wbrew deklaracji z 1590 r.
uznanie w³adzy papieskiej zosta³o cile powi¹zane nie tylko z mo¿liwoci¹, ale
31

Ibidem.
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wrêcz z realn¹ koniecznoci¹ odrzucenia dotychczasowego zwierzchnictwa metropolity w Rzeczypospolitej oraz patriarchy w Istambule. Królewski list dawa³
biskupom do zrozumienia, i¿ musz¹ akceptowaæ katolicki model jednoci z Rzymem oparty na takich kategoriach jurydycznych, które wi¹za³y siê z koniecznoci¹ odrzucenia dotychczasowych zwi¹zków kanonicznych z patriarchatem.
W takim stanowisku Zygmunta III mo¿na dostrzec powa¿ny regres, neguj¹cy
ekumeniczne intuicje biskupów sprzed dwóch lat oraz d¹¿enie do podkrelenia
tego, co dzieli, a nie tego, co ³¹czy prawos³awnych i katolików. W tym miejscu
listu widaæ najlepiej, ¿e król nie chcia³ kontynuowaæ mylenia biskupów. Jego
odpowied nie by³a dialogiem, ale interpretacj¹ naznaczon¹ myleniem zgodnym z tradycyjnym samorozumieniem Kocio³a rzymskokatolickiego. Zgodnie
z tym, biskupi zostali potraktowani jako ci, którzy ju¿ przyjêli rzymsk¹ koncepcjê Kocio³a jako jedynego ród³a prawdy i zbawienia. Rodzi to nastêpuj¹ce
pytania: czy to znaczy³o, ¿e Król powiedzia³ jasno to, czego biskupi nie chcieli
powiedzieæ wprost w 1590 r.? lub czy mo¿e w czasie, który up³yn¹³ od sformu³owania deklaracji biskupów, nast¹pi³y jakie zmiany w ich myleniu o jednoci
id¹ce w kierunku nakrelonym w licie królewskim?
W swym licie król odniós³ siê do podnoszonych przez biskupów warunków
unii oraz gwarancji, których ¿¹dali biskupi w 1590 r. w zamian za uznanie
w³adzy papieskiej. Uczyni³ to w ostatniej czêci dokumentu, w której gwarantowa³ biskupom w³adanie ich diecezjami Jako wiernym poddanym i kap³anom
[dos³. Bogomolcom] naszym do koñca ich ¿ycia. A nadto obiecywa³:
[ ] ka¿demu kto by siê do takiej jednoci porz¹dku przychyli³, swobody i wolnoci, jakie ich mi³oci duchowni rzymscy maj¹, tak i oni maj¹ mieæ. Obiecujemy
jeszcze inne przywileje im nadawaæ wraz z przymno¿eniem ³aski naszej gospodarskiej a to wszystko obiecujemy my hospodar za potomków naszych tym wymienionym biskupom Cyrylowi Terleckiemu, w³adyce ³uckiemu, Gedeonowi Ba³abanowi w³adyce lwowskiemu, Leontemu Po³czyckiemu w³adyce piñskiemu,
Dionizemu Zbirujskiemu w³adyce che³mskiemu32.

Wszystkim, którzy zdecyduj¹ siê na jednoæ z Rzymem, król obiecywa³
prawa i przywileje posiadane przez Koció³ rzymskokatolicki w Rzeczypospolitej. Jednak pojawi³a siê tutaj pewna modyfikacja w stosunku do tego, czego
¿¹dali biskupi w 1590 r. Król, wbrew ich stanowisku, zaznaczy³, i¿ to równouprawnienie ma wynikaæ i wyp³ywaæ z uprzedniego uznania prymatu papieskiego. By³a to istotna ró¿nica w stosunku do tego, czego pragnêli biskupi w 1590 r.
Oni bowiem w gwarancjach równouprawnienia widzieli warunki, które strona katolicka ma spe³niæ, by dosz³o  z kolei z ich strony  do zjednoczenia z Rzymem.
32

Ibidem, s. 910.
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Rodzi siê tutaj naturalne pytanie: dlaczego sygnatariusze tak donios³ego dokumentu zjednoczeniowego, w którym wielk¹ rolê wyznaczyli królowi, doczekali
siê odpowiedzi dopiero po bez ma³a dwóch latach? Mo¿liwe, i¿ brak odpowiedzi
króla zatrzyma³ rozmowy zjednoczeniowe w rodowisku episkopatu prawos³awnego, poniewa¿ na nastêpnym soborze prawos³awnego episkopatu, który odby³
siê wiosn¹ 1591 r., nie pojawi³y siê nowe dokumenty zjednoczeniowe33.
Odpowiedzi na to pytanie próbowa³ udzieliæ Oskar Halecki. Podobnie jak
wczeniej, pisz¹c o deklaracji z 1590 r., wysun¹³ szereg hipotez na ten temat. S¹
to jednak wyrane spekulacje wychodz¹ce poza dostêpne dokumenty. Zgodnie
ze sw¹ postaw¹ badawcz¹, dopasowywania do za³o¿onej uprzednio tezy, zwróci³
uwagê na zbie¿noæ czasow¹ i rzeczow¹ miêdzy dat¹ deklaracji unijnej biskupów prawos³awnych a dedykowaniem Zygmuntowi III w 1590 r. drugiego wydania dzie³a Skargi O jednoci Kocio³a Bo¿ego. Halecki z rozbrajaj¹c¹ stanowczoci¹ twierdzi, i¿ pierwszy apel skierowany do Zygmunta III w tej sprawie
by³ wa¿ny, choæby dlatego, ¿e zainteresowa³ go problemem zasadniczym dla
Rzeczypospolitej, a zupe³nie dotychczas nieznanym pochodz¹cemu ze Szwecji
w³adcy. Dzie³o uczonego jezuity ogromnie u³atwi³o mu zapoznanie siê z zawi³¹
sytuacj¹, z któr¹ nie zaznajomi³ siê w czasie trudnych pierwszych lat swojego
panowania w Polsce. Król by³ wiêc znacznie lepiej przygotowany, by poj¹æ
znaczenie deklaracji po³owy ruskich biskupów, w której uznali oni najwy¿sz¹
w³adzê papie¿a34.
Innym przyk³adem hipotezy wyjaniaj¹cej zwlekanie króla z odpowiedzi¹
jest twierdzenie Haleckiego, ¿e Zygmunt III oczekiwa³ na rozwój tendencji unijnych w Kociele prawos³awnym w czasie kolejnego synodu prawos³awnego
obraduj¹cego w Brzeciu w padzierniku 1591 r. Halecki tak o tym pisa³: Zupe³nie mo¿liwe, ¿e Zygmunt III oczekiwa³ tak¿e jakich dzia³añ synodu na rzecz
unii lub nawet jakiego otwartego opowiedzenia siê ca³ej hierarchii za deklaracj¹ czterech biskupów w tej sprawie. Poniewa¿ to nie nast¹pi³o, a nastêpny
synod mia³ siê odbyæ dopiero w czerwcu 1593 roku, król, nie czekaj¹c do tego
czasu, postanowi³ wreszcie udzieliæ poparcia i zachêty sygnatariuszom tej deklaracji35. Widzimy wiêc, i¿ ponownie przy braku jakichkolwiek dokumentów
jestemy skazani na domys³y i hipotezy na temat dwuletniego milczenia Zygmunta III. Rodzi siê tutaj naturalne pytanie: czy deklaracjê biskupów i list Zygmunta III mo¿na uznaæ za pocz¹tek przygotowañ do unii brzeskiej? Wydaje siê,
¿e tak. Musimy jednak pamiêtaæ, i¿ nale¿y zachowaæ ostro¿noæ w zbyt ³atwym

33 Ï.Í. Æóêîâè÷, Áðåñòñêèé ñîáîð 1591 ãîäa, Èçâåñòèÿ Îòäåëåíèÿ ðîññèéñêîãî ÿçûêà è
ñëîâåñíîñòè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè Íàóê 1907, nr 12, s. 4571.
34 O. Halecki, op. cit., s. 67.
35 Ibidem, s. 68.
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uszeregowaniu i podporz¹dkowaniu tych wydarzeñ w perspektywie deklaracji
unijnej z 23 grudnia 1595 r. i jej ratyfikacji 8 padziernika 1596 r.
Podsumowuj¹c nasz¹ analizê, nale¿y stwierdziæ, i¿ deklaracja biskupów
z 1590 r. oraz list Zygmunta III z 1592 r. s¹ podstawowymi dokumentami, które
pozwalaj¹ na zarysowanie koncepcji unijnych prawos³awnych biskupów w Rzeczypospolitej zarówno w 1590 r., jak i w okresie póniejszych trzech lat. Deklaracjê mo¿emy uznaæ za ogóln¹ koncepcjê, która zosta³a naszkicowana, gdy zaczyna³y siê prace w rodowisku biskupów prawos³awnych nad koncepcj¹
jednoci z Rzymem. Poza tym stwierdzeniem jestemy skazani na domys³y, jak
np. ten, i¿ czterej biskupi, formu³uj¹c tê deklaracjê, nie wiedzieli, czym siê
zakoñcz¹ ich wysi³ki ani co siê wydarzy póniej. Mo¿emy równie¿ zapytaæ:
dlaczego nie sformu³owali ¿adnych sztywnych za³o¿eñ? Czy byli gotowi do
dyskusji i negocjacji? Czy deklaracja by³a pomylana jako rozpoczêcie procesu,
który doprowadzi³ do unii zawartej w Brzeciu w 1596 r.? Czy mo¿e by³a czym
osobnym, co nie by³o kontynuowane? Na epizodycznoæ tej deklaracji wskazuje
póniejsze pominiêcie tego dokumentu w rozmowach unijnych i niedo³¹czenie
go do pism przedstawionych papie¿owi w 1595 r. Tym samym widoczny tutaj
duch ekumeniczny mia³by równie¿ taki sam epizodyczny charakter. Uwzglêdniæ
przy tym nale¿y fakt, i¿ oba analizowane dokumenty powstawa³y w szczególnym okresie, poniewa¿ z jednej strony by³ to czas ekspansji katolicyzmu na
wschodzie Rzeczypospolitej, a z drugiej mo¿emy dostrzec proces wewnêtrznej
reformy prawos³awia. Okres ten prof. Aleksander Naumow okreli³ trafnie jako
czas w którym S³owiañszczyzna sta³a siê terenem gor¹cych wielostronnych
dyskusji wyznaniowych, zarówno odzwierciedlaj¹cych sytuacjê chrzecijañstwa
w ogólnoci, jak te¿ wskazuj¹cych na specyfikê s³owiañskiej historii i geopolityki36. Okres ten zakoñczy³ siê definitywnie wraz z powstaniem Chmielnickiego w 1648 r. Z tej perspektywy wyranie widaæ szczególne znaczenie prawos³awnych d¹¿eñ reformatorskich z koñca XVI w. Wówczas to w rodowisku
elity Kocio³a prawos³awnego poszukiwano sposobów przywrócenia jednoci
chrzecijañskiej z Kocio³em katolickim o charakterze preekumenicznym. Skoncentrowane by³y one na pojmowanej uniwersalistycznie idei unii z Rzymem.
Przy czym koncepcja ta zak³ada³a zachowania ³¹cznoci z patriarch¹ w Konstantynopolu. Jednak w okresie póniejszym próby dialogu z lat 15901592 zosta³y
ca³kowicie zapomniane i nie by³y podejmowane.

36

A. Naumow, Domus Divisa

, s. 78.
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The idea of the Orthodox-Catholic Universal Union in the Commonwealth
of Poland and Lithuania (15901592)
The aim of this article is to make a thorough study of the idea of the union of the
Catholic and the Orthodox Churches at the beginning of the 1590s in the Commonwealth of
Poland and Lithuania. As early as in 1590 it took the form of many secret internal meetings
and consultations. Their subject was a more or less specified idea of the union between the
two Churches. We have analysed two fundamental documents: unification declaration of the
Orthodox episcopate formulated on the 24th June 1590 and the answer to it in the form of the
official document issued twice by king Sigismund III Chancellery  on the 18th March 1592
and 18th May 1592. They were concentrated mainly on differently comprehended ideas of
the union with Rome. That was the idea of the universal union which would not mean the
break of the Orthodox with the Patriarch of Constantinople.

Bolszewizm, komunizm,
stalinizm wWSCHODNIOEUROPEJSKI
prasie Polski Podziemnej (19391945)
PRZEGL¥D
1 2010: 4762
47

KAROL SACEWICZ

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

BOLSZEWIZM, KOMUNIZM, STALINIZM
W PRASIE POLSKI PODZIEMNEJ (19391945)
Publicystyka konspiracyjna jako narzêdzie propagandy obejmowa³a swym
zasiêgiem merytorycznych zainteresowañ ogó³ zagadnieñ polityczno-spo³ecznogospodarczych II wojny wiatowej. W tym szerokim wachlarzu tematów szczególnego i stale rosn¹cego znaczenia nabiera³a problematyka sowiecka. Obraz
bolszewizmu, stalinizmu i komunizmu wy³ania³ siê przed czytelnikiem prasy
konspiracyjnej na tle rozwa¿añ powiêconych politycznej roli i celów Kremla
w Europie, stosunków polsko-sowieckich oraz zagro¿enia komunistycznego1.
Zagadnienie to stanowi³o bardzo wa¿ny aspekt polskiej akcji informacyjnej,
stanowi¹cej zaporê propagandow¹ wobec ekspansywnych dzia³añ sowieckich.
Ukazanie rzeczywistego oblicza ustrojowego ZSRS, tak apoteozowanego w PPRowskiej propagandzie, a jednoczenie w ogóle nieznanego ogó³owi (zw³aszcza
spo³ecznociom zachodnim)2, by³o form¹ walki o losy narodu, pañstwa i o historiê. W tej materii publicystyka Polski Podziemnej, jako jedyna na tak wielk¹
skalê, prowadzi³a wród cz³onków obozu antyniemieckiego w Europie rodkowo-Wschodniej akcjê uwiadamiaj¹c¹ i ostrzegaj¹c¹ przed zagro¿eniem nadchodz¹cym ze wschodu. Znamienne jest jednak, ¿e niepodleg³ociowa prasa w zasadzie nie u¿ywa³a dla okrelenia stalinowskiego ustroju i systemu sprawowania
w³adzy w Sowietach terminu stalinizm. Wynikaæ to mog³o m.in. z tego, ¿e termin ten nie by³ przed wojn¹ powszechnie stosowany, a swoistego znaczenia
nabiera³ w oczach Polaków dopiero w czasie jej trwania, przede wszystkim za
po 1945 r. Prasa Polski Podziemnej opiera³a siê ponadto na osi¹gniêciach polskiej
szko³y sowietologicznej3, w której w powszechnym u¿yciu dla okrelenia realiów
polityczno-spo³ecznych pañstwa rz¹dzonego przez Stalina by³y takie terminy, jak:
bolszewizm (rozró¿niany na leninowski i stalinowski)4, komunizm, sowietyzacja,
1 Zob. K. Sacewicz, Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 19391945,
Warszawa 2009, passim.
2 M. Mikeln, Stalin, Warszawa 1990, s. 16; zob. Anglicy o Rosji Sowieckiej i komunizmie,
Ajencja A. 1943, nr 7 z 16 wrzenia.
3 Zob. M. Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Pocz¹tki sowietologii i studiów
nad systemami totalitarnymi w Polsce (19181939), t. 12, Kraków 20032004.
4 Ibidem, t. 2, s. 275.
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Komintern i Sowiety, ale nie stalinizm5. Mimo ró¿nic pomiêdzy bolszewizmem i komunizmem, publicystyka podziemna uznawa³a je za terminy, które
pojêciowo obejmowa³y wszelkie cechy stalinowskiego systemu w³adzy. Tym
samym w publikacjach konspiracyjnych stanowi³y one, u¿yte w odpowiednim
kontekcie, jego okrelenia, które m.in. wed³ug s³ów Pobudki  s¹ w swej
istotnej treci równoznaczne, ¿e ró¿nice miêdzy nimi s¹ tylko pozorne albo
formalne6.
Prasa podziemna bardzo szczegó³owo charakteryzowa³a oba pojêcia, daj¹c
tym samym podstawê do ukazania rzeczywistego oblicza systemu stalinowskiego ZSRS. Najwczeniej g³os w tej kwestii zabra³ organ BIP KG ZWZ Biuletyn
Informacyjny, który pozytywnie oceni³ charakterystykê bolszewizmu dokonan¹
przez gadzinowy Krakau Zeitung. Czytamy w nim, ¿e Bolszewizm nie jest
faktem politycznym, lecz po prostu kryminalnym, który to wykorzystuje wszelkie rodki w³adzy pañstwowej, jakie mu siê dosta³y w rêce, aby zniszczyæ
wszystko co siê sprzeciwia dzia³aniu jego rozpêtanych instynktów i w ten sposób zapewniæ sobie panowanie7. Ocenie tej wtórowa³a m.in. konspiracyjna
Pobudka8. Publicystyka podziemia niepodleg³ociowego akcentowa³a inn¹
istotn¹ kwestiê, która mia³a uzmys³owiæ lewicowym ideowcom zapatrzonym
w sowiecki raj, ¿e Bolszewizm [...] nie ma nic wspólnego z socjalizmem9,
¿e Komunizm w wydaniu rosyjskim czyli bolszewizm nie zda³ egzaminu10,
a Rosja sowiecka ju¿ dawno zdemaskowa³a siê wobec komunistów krajów zachodnich [...], ¿e nie ma ona nic wspólnego z komunizmem, zlikwidowa³a go
bowiem u siebie, tworz¹c zeñ proletariacko-kapitalistyczn¹ karykaturê w postaci
terrorystycznego bolszewizmu11. Nie oznacza³o to bynajmniej nieuto¿samiania
w konspiracyjnej prasie bolszewizmu z komunizmem, ale chêæ rozró¿nienia teoretycznych dywagacji spo³eczno-ustrojowych Marksa, znanych w Europie Zachodniej, od brutalnej materialnej rzeczywistoci w kremlowsko-stalinowskim
wydaniu. W dalszych rozwa¿aniach termin komunizm by³ nadal stosowany dla
omówienia ideologicznych zagadnieñ zwi¹zanych z Sowietami. Jego znaczenie
5 O tym zaczêto szerzej pisaæ po przyjêciu w ZSRS konstytucji stalinowskiej w grudniu 1936 r.,
która stworzy³a podstawy stalinowskiej koncepcji pañstwa.
6 Bolszewizm wobec Polski, Pobudka 1942, padziernik  listopad, nr 8/9.
7 S³owa prawdy, Biuletyn Informacyjny 1941 z 17 lipca.
8 Bolszewizm wobec Polski, Pobudka 1942, padziernik  listopad, nr 8/9. Czytamy w niej:
traktujemy bolszewizm nie po prostu jako ci¹g dalszy dawnego imperializmu moskiewskiego, ale
przede wszystkim jako wyraz imperializmu nowego pañstwa sowieckiego, gronego i niebezpiecznego, bêd¹cego i uwa¿aj¹cego siebie za forpocztê i twierdzê miêdzynarodowej rewolucji socjalistycznej czy zapocz¹tkowanie w³adzy miêdzynarodowej mafii rewolucyjno-marksistowskiej nad
wiatem, w³adzy urzeczywistnionej w dawnym pañstwie rosyjskim i mniej lub wiêcej silnie przejêtej tradycjami, tendencjami i d¹¿eniami dawnego imperializmu wielkorosyjskiego.
9 Komunizm a bolszewizm Rosji sowieckiej, Komunizm a Polska 1943, nr 4 z 15 lipca.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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dla redakcji wielu pism pozostawa³o w wielu aspektach to¿same z bolszewizmem i by³o odbierane jako wysoce pejoratywne. Udowodni³ to Biuletyn Informacyjny, który w nastêpuj¹cy sposób pisa³ o komunizmie w stalinowskiej wersji: Komunizm  nie jako doktryna (bo nigdzie do tej pory nie zosta³a zrealizowana, nie wy³¹czaj¹c Zwi¹zku Sowieckiego), ale jako specyficzny sowiecki
system polityczno-gospodarczy, pozostaj¹cy w dalekim zwi¹zku z za³o¿eniami
programowymi. Z biegiem lat komunizm w Z.S.R.R. ulega³ szeregowi poprawek
i naginañ dla celów praktycznych, a¿  w sensie politycznym  sta³ siê tym,
czym jest obecnie, to jest narzêdziem do realizowania zaborczych celów rosyjskich12. Wed³ug prasy podziemnej, nie by³ to ju¿ komunizm w czystej marksistowskiej formie, ale w wydaniu stalinowskim, a to kojarzono z najskrajniejszym terrorystycznym bolszewizmem13. Ten z kolei, wed³ug lewicowo
usposobionego organu SP Zryw, to: dyktatura, system terroru, oszustwo stosowane od pierwszego dnia14 oraz potworne zak³amanie pseudosocjalistyczne
i pseudodemokratyczne15. Terminy te uto¿samiane by³y z ekspansywn¹, zaborcz¹ imperialn¹ czerwon¹ Rosj¹ Stalina, jego polityk¹ i systemem w³adzy. Stanowi³y one zaprzeczenie tego, co w polityce i w funkcjonowaniu pañstwa dla
spo³ecznoci zachodnich kultur by³o dobrem najwy¿szym, tj. demokracji,
o czym przypomina³ czytelnikom antykomunistyczny organ Podwydzia³u Antyk BIP KG AK  Wolnoæ Robotnicza, pisz¹c: Demokracja i komunizm
 to dwie przeciwnoci. Demokracja  to wolnoæ dla wszystkich, komunizm to
 bezkarnoæ dla grupy wybranych, bezkarnoæ w grabie¿y i mordowaniu16.
Takie postrzeganie bolszewizmu i komunizmu wp³ynê³o na proces tworzenia
przez prasê rzeczywistego oblicza stalinizmu oraz jego twórcy, tworzy³o fundamenty pod dzisiejsze pojmowanie zjawiska stalinizmu i samej osoby dyktatora.
Uzupe³nia³y je analizy ustrojowe, spo³eczne, gospodarcze i polityczne Zwi¹zku
Sowieckiego, które ³¹cznie konstruowa³y pe³ny obraz omawianych zagadnieñ.
Na postrzeganie bolszewizmu, komunizmu, stalinizmu przez Polaków, na
uzmys³owienie sobie jego faktycznego ja, ogromny wp³yw mia³y ich dowiadczenia wynikaj¹ce z okupacji w latach 19391941 Kresów Wschodnich II RP
przez Armiê Czerwon¹. Dosz³o wówczas do bezporedniego kontaktu spo³ecznoci polskiej ze stalinowsk¹ rzeczywistoci¹. Znamienne jest, ¿e dowiadczenia
te publicystyka Polski Podziemnej mog³a w pe³ni wykorzystaæ dopiero po
czerwcu 1941 r. Determinowane by³o to m.in. warunkami bolszewickiej okupacji, wszechobecn¹  wywo³an¹ dzia³aniem NKWD  psychoz¹ strachu, który
nia.

12

Komunizm  narzêdzie podbojów Rosji, Biuletyn Informacyjny 1943, nr 38(193) z 23 wrze-

13
14
15
16

Komunizm a bolszewizm Rosji sowieckiej, Komunizm a Polska 1943, nr 4 z 15 lipca.
System zbrodni i oszustw, Zryw 1943, nr 21 z 10 maja.
Ibidem.
[Demokracja i komunizm...], Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 2(6) z 18 stycznia.
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wynaturza ludzi, niszczy ich godnoæ osobist¹, pozbawia zdrowego rozs¹dku17, który jest synonimem niewolnictwa18, spotêgowan¹ szpiegomani¹, terrorem, infiltracj¹ polskich rodowisk niepodleg³ociowych, o czym Biuletyn
pisa³ nastêpuj¹co: »Wszyscy musz¹ pilnowaæ wszystkich«  oto maksyma,
o któr¹ rz¹d ten opiera akcjê. Rozga³êzienie wiêc systemu szpiegowskiego jest
ogromne, siêga w ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia i pracy, zagl¹da w oczy ka¿dego obywatela19. Okupacyjnej rzeczywistoci dope³nia³y wywózki w g³¹b ZSRS20, a tak¿e
szczelnoæ granic utrudniaj¹ca sprawny przep³yw informacji na Zachód. Doskonale owe realia, które m.in. wp³ynê³y na odmiennoæ obu okupacji, ukaza³
i scharakteryzowa³ po wojnie Jan Nowak-Jeziorañski, pisz¹c m.in.: Komunici
wynieli infiltracjê do rangi sztuki. Zarówno przed, jak i po podboju militarnym
[...] pos³uguj¹ siê swoj¹ pi¹t¹ kolumn¹. [...] o ile hitleryzm, ze swoim sloganem
Lebensraum, móg³ liczyæ na reakcjê jedynie wród Niemców  [...] o tyle komunici mieli zwolenników wród wszystkich narodowoci. [...] i w ten sposób
stworzyæ zaplecze umo¿liwiaj¹ce infiltracjê. [...]. Innymi s³owy, Niemcom uda³o
siê zbudowaæ mur pomiêdzy sob¹ a ludnoci¹ polsk¹, podczas gdy Sowieci
staraj¹ siê postawiæ mur pomiêdzy Polakami  poprzez sianie wzajemnej nieufnoci i podejrzliwoci21. Czynniki te w sposób istotny wp³ywa³y na znaczne
opónienia w publikacji materia³ów, a czêsto na powierzchownoæ ich treci.
Dopiero konflikt pomiêdzy obu zaborcami, a nastêpnie przyst¹pienie Moskwy
do bloku pañstw antyniemieckich da³ mo¿liwoæ dotarcia redakcjom niepodleg³ociowych pism do nowych faktów dotycz¹cych realiów polityczno-spo³ecznych w ZSRS tak¿e na wschodnich ziemiach II RP okupowanych dotychczas
przez Sowietów.
Taki stan rzeczy powodowa³, ¿e ukszta³towany pod okupacj¹ niemieck¹
obraz Stalina, stalinizmu i bolszewizmu w pierwszych latach wojny by³ niepe³ny. Opiera³ siê przede wszystkim na wiadomoci tragizmu 17 wrzenia 1939 r.,
17
18
19

Strach, Biuletyn Informacyjny 1940 z 6 lipca.
Ibidem.
Sytuacja w okupacji sowieckiej, Biuletyn Informacyjny 1940 z 7 czerwca.
20 Na temat przebiegu akcji deportacyjnych oraz wspó³czesnych rozbie¿noci co do ich rozmiarów zob. A. G³owacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej
19391941, £ód 1997, s. 320398; Obliczenia Klotza, Karta 1994, nr 12, s. 107110; Obliczenia Ambasady, Karta 1994, nr 12, s. 111; W. Wielhorski, Los Polaków w niewoli sowieckiej
(19391956), Londyn 1956, s. 28; A. Gurjanow, Cztery deportacje 19401941, Karta 1994,
nr 12, s. 114136; A. Knyt, Represjonowani  imiennie, Karta 2000, nr 31, s. 143; M. Gi¿ejewska, Deportacje obywateli polskich z ziem pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach
19391941, w: Studia z dziejów okupacji sowieckiej (19391941). Obywatele polscy na kresach
pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacj¹ sowieck¹ w latach 19391941, pod red.
T. Strzembosza, Warszawa 1997, s. 8996; P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 19351945,
Warszawa 2005, s. 194; J. Bar¹cz, Sowiety na ziemiach Polski, Warszawa 1944, passim.
21 J. Nowak-Jeziorañski, Gestapo i NKWD, Karta 2003, nr 37, s. 9293. Na temat realiów
okupacji sowieckiej szerzej zob. R. Wnuk, Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesieñ 1939  czerwiec 1941), Warszawa 2007, passim.
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wzmacnianej fragmentarycznymi doniesieniami zza Bugu. Niemniej uwa¿ny
czytelnik konspiracyjnej prasy (pod okupacj¹ niemieck¹) ju¿ w 1940 r. zrozumia³, ¿e rz¹dy Stalina to hipokryzja i fa³sz polityczny, to fikcja demokracji
i prawa do samostanowienia, to zdrada i nieprzestrzeganie ¿adnych umów miêdzynarodowych, bratanie siê z ideologicznym, kulturowym i narodowym wrogiem dla prowadzenia w³asnej polityki ekspansji22, a tak¿e masowe deportacje
na wschód. O nich ju¿ w styczniu informowa³ Biuletyn Informacyjny23, a nastêpnie i Wiadomoci Polskie24. W konspiracyjnych publikacjach rysowa³ siê
tragizm wysiedleñ  akcji eksterminacji narodu polskiego. Polska Podziemna
alarmowa³a: Przyt³aczani zgroz¹ codziennych wieci o gnêbieniu Wielkopolski
i Pomorza  nie dostrzeglimy burzy, która od pó³tora miesi¹ca uderza w nasze
Kresy Wschodnie. Raporty nap³ywaj¹ce obecnie z Wo³ynia, Polesia i Nowogródczyzny wskazuj¹, ¿e Rosja przyst¹pi³a z ca³¹ bezwzglêdnoci¹ i okrucieñstwem do têpienia polskoci Kresów25. Z ka¿dym miesi¹cem pojawiaj¹ce siê
kolejne wiadomoci o bestialskich deportacjach dope³nia³y obrazu Stalina i jego
systemu w³adzy26. W grudniu 1940 r. prasa podziemna donosi³a: Barbarzyñskie
wysiedlenia ludnoci polskiej z naszych ziem wschodnich na tereny g³êbokiej
Rosji  objê³o 400 000 Polaków. Wysiedlenie masowe odby³o siê w zimie i na
wiosnê. [...] Warunki ¿ycia zes³anych wszêdzie trudne, niekiedy  nie do zniesienia27. Sowieckie akcje deportacyjne postrzegano jako synonim stalinowskiej
rzeczywistoci, która oznacza³a eksterminacjê ¿ywych si³ narodu polskiego, eksterminacjê, której symbolem od kwietnia 1943 r. stal siê Katyñ. Nie oznacza³o to
bynajmniej, ¿e prasa zapomnia³a o bestialskich wywózkach. Problematyka ta po
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wielokrotnie powraca³a na stronice konspiracyjnych gazet28. Poszerzona o nowe informacje przypomina³a i ostrzega³a
22
23
24

Zob. Tajemnice czerwonej Moskwy, Walka 1940, nr 13 z 5 lipca.
Zob. W³osi o zaborze rosyjskim, Biuletyn Informacyjny 1940 z 19 stycznia.
Zob. Z okupacji sowieckiej, Wiadomoci Polskie 1940, nr 7 z 10 lutego.
25 Polskoæ wyrywana z korzeniami, Biuletyn Informacyjny 1940 z 15 marca; zob. te¿ Wo³yñ, Biuletyn Informacyjny 1940 z 15 marca. O sytuacji na Polesiu, zob. Polesie, Biuletyn
Informacyjny 1940 z 22 marca.
26 Zob. m.in. W okupacji sowieckiej, Biuletyn Informacyjny 1940 z 31 maja; Pustoszenie
ziem wschodnich, Biuletyn Informacyjny 1940 z 12 grudnia; Pod okupacj¹ rosyjsk¹, Biuletyn
Informacyjny 1941 z 13 marca; Wynaradawianie bolszewickie, Biuletyn Informacyjny 1941
z 20 marca; Sowiety wobec Polaków, Walka 1940, nr 20 z 23 sierpnia; Okupacja sowiecka,
Wiadomoci Polskie 1940, nr 19 z 10 czerwca; Okupacja sowiecka, Wiadomoci Polskie
1940, nr 26 z 10 sierpnia; Z za kordonu bolszewickiego, Pobudka 1940, nr 17(26) z 27 maja;
Wywo¿enie Polaków, Pobudka 1940, nr 25(34) z 12 lipca.
27 Pustoszenie Ziem wschodnich, Biuletyn Informacyjny 1940 z 12 grudnia.
28 Zob. Wiadomoci z terenu okupacji sowieckiej, Dokumenty Chwili 1941, nr 3 z 30 lipca;
Miejsca pobytu wysiedlonych Polaków w Rosji, Dokumenty Chwili 1941, nr 4 z 13 sierpnia;
Wschodnie sprawy Polski, Rzeczpospolita Polska 1942, nr 5(25) z 31 marca; Z Ziem Wschodnich, Biuletyn Informacyjny 1941 z 17 lipca; Z Ziem Wschodnich, Biuletyn Informacyjny 1941
z 14 sierpnia.

52

Karol Sacewicz

spo³eczeñstwo polskie, czym naprawdê jest stalinowski system rz¹dów29. Obraz
ten dodatkowo pog³êbia³y relacje o masowych mordach wiêniów politycznych
dokonywanych przez NKWD w czerwcu i lipcu 1941 r.30
Wart zasygnalizowania jest fakt, ¿e doniesienia o poszczególnych grupach
spo³ecznych objêtych kolejnymi wywózkami31 nie by³y wy³¹cznie dziennikarskim uzupe³nieniem tematu, ale sygna³em, ¿e bolszewickie rz¹dy to uderzenie
w elity intelektualne i kulturalne, a tym samym d¹¿enie do pozbawiania spo³eczeñstwa obrony przed indoktrynacj¹ i sowietyzacj¹32. Stanowi³y one pierwsze
sygna³y, ¿e konstytutywn¹, nieodzown¹ cech¹ ideologii bolszewizmu jest istnienie wroga, m.in. klasowego33. Te cechy ukazywane by³y m.in. na przyk³adzie
swoistego bolszewickiego kulturkampfu  walki z polsk¹ szko³¹. Tej z kolei,
zdaniem prasy podziemnej, ju¿ w grudniu 1940 r. nie by³o gdy¿ wszystkie
szko³y »upañstwowiono« i zorganizowano na mod³ê bolszewick¹34. Tym samym problem ten ujawnia³ przed czytelnikiem kolejna w³aciwoæ stalinizmu,
tj. sowietyzacjê, indoktrynacjê, która dla Biuletyn Informacyjnego by³a równoznaczna z wynaradawianiem35.
Nieodzownym elementem sowieckiej rzeczywistoci, dostrze¿onym i przeanalizowanym przez publicystykê Polski Podziemnej, by³a wszechobecna propaganda, a w³aciwie nadprodukcja propagandy36. Owa gloryfikacja s³owa dru29 Zob. m.in. Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 7(9) z 5 czerwca, gdzie czytamy: W r. 1941
w obozach koncentracyjnych i obozach pracy przymusowej w Rosji sow. Przebywa³o 12 milionów
osób. Tak wygl¹da wolnoæ sowiecka! Czy mamy pragn¹æ, aby i u nas po wojnie zapanowa³y takie
same warunki?.
30 W wiêzieniu sowieckim, Walka 1941, nr 34 z 29 sierpnia; Wiadomoci z terenu okupacji
sowieckiej, Dokumenty Chwili 1941, nr 3 z 30 lipca. Szerzej zob. K. Popiñski, A. Kokurin,
A. Gurjanow, Drogi mierci. Ewakuacja wiêzieñ sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941, Warszawa 1995.
31 Zob. Sowiety wobec Polaków, Walka 1940, nr 20 z 23 sierpnia; O okupacji sowieckiej,
Wiadomoci Polskie 1940, nr 21 z 1 lipca.
32 W organie Stronnictwa Narodowego Walka czytamy m.in.: Cele polityki sowieckiej wobec Polaków wystêpuj¹ z brutaln¹ otwartoci¹: odebranie materialno-gospodarczych rodków istnienia, wyrwanie z w³asnego rodowiska i wywiezienie na obczyznê na odleg³oæ tysiêcy kilometrów, aby zniszczyæ wszelkie przejawy kultury polskiej na polskich ziemiach okupowanych,
a przez wyniszczanie fizyczne wywiezionych ¿ywio³ów uwiadomionych narodowo, nale¿¹cych
przewa¿nie do inteligencji, wygubiæ te jednostki w narodzie [...]. wyja³owienie kresów wschodnich
Polski z wszelkich ladów kultury polskiej [...] przygotowaæ ma warstwy ni¿ej stoj¹ce pod wzglêdem gospodarczym i kulturalnym do wch³oniêcia bez oporu produktów propagandy i »owiaty«
komunistycznej  Sowiety wobec Polaków, Walka 1940, nr 20 z 23 sierpnia.
33 T. Ochinowski, System stalinowski w Polsce z perspektywy dowiadczeñ wiêniów politycznych w latach 19441956. Ujêcie antropologiczne i psychologiczne, w: Skryte oblicze systemu
komunistycznego. U róde³ z³a..., red. P. Hübner, R. Bäcker, Warszawa 1997, s. 44.
34 Okupacja sowiecka, Wiadomoci Polskie 1940, nr 28 z 10 wrzenia; zob. te¿: Szkolnictwo pod okupacj¹ sowieck¹, Wiadomoci Polskie 1940, nr 16 z 10 maja.
35 Wynaradawianie bolszewickie, Biuletyn Informacyjny 1941 z 20 marca.
36 Sytuacja w okupacji sowieckiej, Biuletyn Informacyjny 1940 z 7 czerwca.
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kowanego i pisanego dotyka³a ka¿dego elementu ¿ycia codziennego. Prasa podziemna, pisz¹c: Jednym z g³ównych celów propagandy jest zag³uszanie pomruków gniecionego ¿ycia, tak szczelne wype³nienie komórek mózgowych, by przez
ich b³onê nie dociera³a wiadomoæ rzeczywistoci, by ¿ycie nie zechcia³o wyjrzeæ z tych mózgów i spojrzeæ wokó³ trzewymi oczyma37, ukazywa³a to zjawisko jako narzêdzie stalinowskiej indoktrynacji. Ta z kolei, aby móc skutecznie
funkcjonowaæ, wymaga³a wczeniejszego przygotowania gruntu. Czynnociami
do tego s³u¿¹cymi, jak twierdzi³ Biuletyn Informacyjny, by³o m.in.: niszczenie elementów przodowniczych w spo³eczeñstwie, drog¹ prowadzonych systematycznie co pewien czas aresztowañ masowych, likwidacja drog¹ bezwzglêdnego wywo¿enia w g³¹b Rosji na ciê¿kie roboty elementu mog¹cego w przysz³oci stawiaæ opór; wysiedlanie ludnoci miast wojewódzkich (ob³astnych)
i z pasa nadgranicznego38; cis³a ewidencja ca³ej pozosta³ej ludnoci drog¹
przymusowej paszportyzacji; szczegó³owa rejestracja elementów wojskowych
oraz masowe przywo¿enie obywateli sowieckich39. Wszystko to, poprzez
ukoñczenie procesu przesiania ludnoci, mia³o wspieraæ propagandê systemu.
Bowiem, jak trafnie twierdzi³ organ prasowy BIP KG, terror przygotowywa³
pole dla efektywnej dzia³alnoci propagandy, a wiêc i stalinowskiej indoktrynacji. Jej rezultatem mia³o byæ ukszta³towanie nowego cz³owieka poprzez przeprogramowanie, de facto wyniszczenie osobowoci jednostki40. Proceder ten by³
ponadto administracyjnie wspierany poprzez tworzenie specjalnej konstrukcji
aparatu pañstwowego, aparatu, który wed³ug Biuletynu tworzy³y Sowiety.
Jego zadanie polega³o na kontrolowaniu jednostki, wolnoci jej dzia³ania, mylenia, wyznaczaniu jej norm i planów okrelaj¹cych jedyny dopuszczalny sposób ¿ycia. Instrumentem ku temu s³u¿¹cym by³o spotêgowanie w sowieckiej
biurokracji zjawiska okrelonego przez prasê podziemn¹ fetyszem liczby41.
Jak bowiem pisano w pañstwie Stalina: Liczba jest tam czym wiêcej ni¿ cech¹
 jest jêzykiem magicznym prawd ¿ycia sowieckiego. Liczba jest fenomenem,
który planuje, mierzy, ocenia, godzi sprzecznoci  i, co najwa¿niejsze, liczba
jest nieomylna, a wiêc nigdy nie mo¿e byæ winna42. To jednostka jest zawodna,
gdy¿ nie potrafi udwign¹æ wyznaczonej mu liczby43. Tym samym, wed³ug
BIP KG ZWZ, w Sowietach nie liczy³ siê cz³owiek tylko masa. Biurokracja za
nie by³a stworzona na potrzeby jednostki, ale wrêcz przeciwnie. Mia³a ona
37
38

Ibidem.
Szerzej zob. [Bolszewicy ewakuuj¹...], Biuletyn Informacyjny 1940 z 10 maja; Pod okupacj¹ rosyjsk¹, Biuletyn Informacyjny 1941 z 13 marca.
39 Sytuacja w okupacji sowieckiej, Biuletyn Informacyjny 1940 z 7 czerwca.
40 T. Ochinowski, op. cit., s. 45.
41 Sytuacja w okupacji sowieckiej, Biuletyn Informacyjny 1940 z 7 czerwca.
42 Ibidem.
43 Ibidem.

54

Karol Sacewicz

przede wszystkim dezorganizowaæ ¿ycie obywatela, utrudniaj¹c mu zaspokojenie elementarnych potrzeb44.
Podsumowuj¹c obraz sowieckiego systemu, bolszewickiego pañstwa rz¹dzonego przez Stalina, jaki w latach 19391941 prezentowa³a prasa polskiego
podziemia niepodleg³ociowego, nie sposób nie zacytowaæ s³ów organu Delegatury Rz¹du  Ziem Wschodnich RP: Pod »b³ogos³awionym« niebem sowieckiego re¿imu ros³y zbrodnia i uciski, poniewieranie godnoci¹ ludzk¹, zapanowa³ terror i system szpiegowania, który wciska³ siê we wszystkie szczeliny
¿ycia, deprawowa³, upadla³. Pod »b³ogos³awionym« niebem »s³oneczka ludów«
 Stalina krzewiæ siê zaczê³a nie bujna i wspania³a rolinnoæ twórczego natchnienia ludzkiego ducha  a rozrastaæ siê poczê³y przyziemne liszaje ma³oci
i hañby niewoli45.
Wytworzona w latach 19391941 podstawa do zrozumienia omawianych
zagadnieñ by³a w kolejnych miesi¹cach systematycznie rozbudowywana wskutek analizy ustrojowego, spo³ecznego, gospodarczego oraz politycznego obrazu
ZSRS. Prasowe doniesienia poruszaj¹ce te kwestie w okresie utrzymywania oficjalnych stosunków politycznych pomiêdzy obu krajami, a wiêc od 30 lipca
1941 r. do 25 kwietnia 1943 r. mia³y stonowany i zdecydowanie informacyjny
charakter. Zjawisko to rysowa³o siê szczególnie jasno w centralnych organach
prasowych KG ZWZ i Delegatury Rz¹du, które jako instytucje pañstwowe podporz¹dkowane by³y wymogom polityki zagranicznej rz¹du RP46. Nie oznacza³o to wcale, ¿e prasa Polski Podziemnej nie stara³a siê poruszaæ zagadnienia
bolszewickiego, stalinowskiego systemu w³adzy, ale ¿e czyni³a to ostro¿nie
i w mniejszym natê¿eniu, aby nie zadra¿niaæ stosunków ze wschodnim koalicjantem.
Jedn¹ z wielu p³aszczyzn, na tle której dokonywano analiz sowieckiej rzeczywistoci, by³a gospodarka ZSRS i rz¹dz¹ce ni¹ prawa. Pierwsze doniesienia
w tej materii stanowi³y konspiracyjn¹ charakterystyk¹ gospodarczego raju,
jaki ukszta³towa³ siê za rz¹dów WKP(b) i jej sekretarza generalnego. Jak wykazywa³y wszelkie statystyki zamieszczane na ³amach podziemnych gazet, obraz
sowieckiej gospodarki, mimo ogromnego zaplecza surowcowego, by³ katastrofalny. Zdominowany przez wspomniany ju¿ fetyszyzm liczb wyró¿nia³ siê
powszechnym niedoborem dok³adnie wszystkiego, a to, co zosta³o wyprodukowane, by³o czêsto niskiej jakoci i niedostêpne dla ogó³u spo³eczeñstwa. Biuletyn Informacyjny tak komentowa³ tê sytuacjê: Oto do czego doprowadzi³y ten
kraj mlekiem i miodem p³yn¹cy rz¹dy nieudolnych doktrynerów, z ich pomys³a44
45
46

s. 312.

Ibidem.
Dwie okupacje, Ziemie Wschodnie RP 1942, nr 1, kwiecieñ.
G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP  ZWZ  AK 19391945, Warszawa 1982,
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mi ko³chozów, sowchozów, traktorów, siewów samolotami etc.47. Niemniej nie
sytuacja sowieckiej gospodarki sensu stricte, ale prawa i realia ni¹ rz¹dz¹ce oraz
po³o¿enie jednostki by³y g³ówn¹ p³aszczyzn¹ s³u¿¹c¹ do omówienia zagadnienia
rz¹dów Stalina.
Najtragiczniejsz¹ sytuacjê w Sowietach prze¿ywali ch³opi. Ta najliczniejsza
grupa spo³eczna, jak podawa³a Polska Ludowa, znalaz³a siê w najgorszym
po³o¿eniu pod wzglêdem praw obywatelskich48. Dowiadczy³a ona bardzo
mocno, czym jest prawo stanowione przez Stalina  stalinowska konstytucja49
 i czym s¹ bolszewickie koncepcje gospodarcze. Prasa Polski Podziemnej bardzo czêsto porusza³a kwestie istoty tworzenia i funkcjonowania ko³chozów, sowchozów  w ogóle kolektywizacji wsi50. Koncentrowa³a siê przede wszystkim na
jej spo³ecznych i gospodarczych nastêpstwach. Te wed³ug niej dla ogó³u spo³ecznoci ZSRS by³y bardzo ciê¿kie i bolesne, ale Dla w³adz sowieckich powy¿szy
system wiadczeñ ko³chozów jest nader korzystny. Ko³chozy s¹ w³aciwie folwarkami obowi¹zanymi do dostarczania pañstwu danin w naturze51. Dostrze¿ono
równie¿, ¿e proces kolektywizacji wsi autorstwa Stalina nie wystêpowa³ jedynie
jako zjawisko czysto gospodarcze. Prasa podziemna uwypukla³a w nim elementy
nie tylko wyzysku, ale przede wszystkim kontroli, ataku doktrynalnego w celu
z³amania wolnoci ducha jednostki, zaszczutej ju¿ i tak przez GPU52, jednostki,
któr¹ pozbawiono prawa wyboru, prawa swobody przemieszczania siê, któr¹ de
facto przypisano do ziemi53. Ch³op w Sowietach  co podkrelano  nie by³ nawet
pe³noprawnym obywatelem, gdy¿ nie posiada³ paszportu54.
Prasa podziemna wiele miejsca powiêca³a te¿ sytuacji robotnika w ZSRS.
Na tej p³aszczynie chciano ukazaæ, co w rzeczywistoci dla polskiego robotni47
48

Rosja  kraj dziwów, Biuletyn Informacyjny 1940 z 30 grudnia.
Ch³opi w Sowietach, Polska Ludowa 1944, nr 5(47) z czerwca; zob. te¿ broszurê Delegatury Rz¹du RP na Kraj: Dola ch³opa w Kraju Wolnoci, Warszawa 1944, s. 17.
49 Zob. F. Ancewicz, Stalinowska koncepcja pañstwa na tle ewolucji ustrojowej Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Sowieckich, Lublin 2001, s. 182205.
50 Zob. Ch³opi w Sowietach, Polska Ludowa, 1944, nr 5(47) z czerwca; Przemiany ustrojowe w Sowietach. Reformy Stalina, Polska Ludowa, 1944, nr 34(4546) kwiecieñ  maj. Krytykuj¹c sowiecki model kolektywizacji, propaganda Polski Podziemnej mówi³a zdecydowane nie idei
jego eksportowania na ziemie polskie; zob. AAN, 228/22, Do ko³chozów zapêdziæ siê nie damy,
styczeñ 1944 r., k. 4.
51 Ibidem.
52 Dla uzmys³owienia sobie ogromu niebezpieczeñstwa i zagro¿enia jednostki ze strony GPU
i NKWD prasa podziemna w swych artyku³ach zamieszcza³a informacje o roli sowieckich s³u¿b
bezpieczeñstwa w procesie przymuszania ch³opa do kolektywizacji. W konspiracyjnym Zrywie
czytamy m.in.: Bolszewicy ch³opa zmusili do kolektywizacji za pomoc¹ G.P.U. Tylko w 1931 r.
zginê³o 3 miliony opornych pod kulami plutonów egzekucyjnych lub z g³odu i skutkiem, znanych
nam dobrze karnych wysiedleñ. Reszta »dobrowolnie« i »jednog³onie«, jak zawsze w Sowietach,
uchwali³a przyst¹pienie do kolektywu  System zbrodni i oszustwa, Zryw 1943, nr 21 z 10 maja.
53 [Jak za czasów pañszczyzny...], Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 3 z 7 lutego; F. Ancewicz,
op. cit., s. 200201.
54 Ch³opi w Sowietach, Polska Ludowa 1944, nr 5(47) z czerwca.
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ka, tak mocno wówczas w okupowanym kraju agitowanego przez PPR, oznaczaæ
mog¹ stalinowskie prawa i rz¹dy. Jak donosi³a bowiem Wolnoæ Robotnicza,
w kraju proletariuszy: Robotnikowi odebrano prawo swobodnego wyboru zak³adu pracy. Nie wolno mu pod kara mierci porzuciæ pracy, nie wolno mu
upomnieæ siê o wy¿szy zarobek. Strajk jest karany mierci¹55. W swych artyku³ach, notkach poszczególne redakcje podziemnej prasy udowadnia³y, ¿e ani robotnik, ani obywatel sowiecki nie ma ¿adnych praw, a jedynie obowi¹zki wzglêdem partii, pañstwa i Stalina56. Wed³ug organu Antyku  G³osu Ludu,
jedyne, co robotnik móg³, to uprawiaæ »udarniczestwo« i »stachanostwo«57
i to wyzyskany produkcyjnie do granic mo¿liwoci, wynagradzany le, poni¿ej
minimum potrzeb, nie maj¹cy nic swego58. Krytyka prasy dotyczy³a równie¿
kwestii traktowania robotnika przez w³adzê. Uwa¿ano i g³oszono, ¿e w Sowietach wykorzystuje siê robotnika jak nigdzie na kuli ziemskiej59, ¿e z prac¹
ludzk¹ [...] rz¹d siê ma³o liczy60. Ponadto piêtnowano system stachanowski,
gdy¿ Praca na akord jest wyzyskiem robotnika61. Treci te odnoszono do
ogó³u ludnoci ZSRS, która w interpretacji agend prasowych Polski Walcz¹cej
nie by³a ludnoci¹ woln¹, gdy¿ Wolnoæ w krajach demokracji  to prawo do
swobodnego ¿ycia dla wszystkich62, natomiast Wolnoæ w Rosji  to prawo do
¿ycia dla partyjnych przywódców63. St¹d te¿ w polskiej prasie coraz czêciej
zaczê³y siê pojawiaæ okrelenia w stylu Sowiety to kraj niewolników64, w którym nie liczy siê zwyk³y cz³owiek, ale wielomilionowy aparat pañstwowy i partyjny65, utrzymywany przez ch³opów i robotników, wspierany si³¹ NKWD.
Omawiaj¹c aspekty ¿ycia gospodarczego, wytworzono obraz Stalina jako postaci, która wiedzie swoje pañstwo ku destabilizacji rynku, marnotrawstwu, biedzie, a tak¿e masowemu g³odowi. Ukazuj¹c te, co prawda, szcz¹tkowe informacje, dokonywano dalszej analizy systemu w³adzy Stalina, jego stosunku do mas,
do robotników. Poprzez fakt, ¿e podjêty zosta³ gospodarczy aspekt zagadnieñ
55
56

Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 4(6) z 21 lutego.
Wolnoæ Robotnicza tak komentowa³a ów fakt: W krajach demokratycznych broni¹ robotnika jest strajk. W Niemczech i w Rosji za strajk jest kara mierci, Wolnoæ Robotnicza
1944, nr 3 z 7 lutego.
57 Ró¿nice i podobieñstwa, G³os Ludu 1944, nr 3 z 14 lutego.
58 Ibidem. Inny organ Podwydzia³u Antyk BIP KG AK wskazywa³ na de facto niewolnicz¹
pozycjê robotnika w Sowietach; Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 2(6) z 18 stycznia; zob. te¿ Nacjonalizm czy uspo³ecznienie, Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 4(6) z 21 lutego.
59 Komunizm a ¿ycie gospodarcze, Pobudka 1942, nr 8/9 z padziernika  listopada.
60 Ibidem.
61 [Praca na akord...], Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 3 z 7 lutego.
62 Ró¿nice i podobieñstwa, G³os Ludu 1944, nr 3 z 14 lutego.
63 Ibidem.
64 Zob. [Sowiety to kraj niewolników...], Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 2(6) z 18 stycznia;
Rosyjska agresja, Ziemie Wschodnie RP 1944, nr 17 z 27 marca.
65 Ró¿nice i podobieñstwa, G³os Ludu 1944, nr 3, 14 lutego.
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sowieckich, dok³adano niejako kolejn¹ kostkê uk³adanki, której rezultatem fina³owym by³o mo¿e nie ca³kowite, czasami trochê tendencyjne, ale w przygniataj¹cej czêci prawdziwe oblicze terrorystycznego bolszewizmu  antyludzkiego
stalinizmu i jego twórcy.
Najlepiej obrazuj¹ce sowieckie realia w rozwa¿aniach prasy Polski Podziemnej by³y zagadnienia powiêcone polityce zagranicznej i wewnêtrznej, kwestiom ustrojowym oraz ¿yciu spo³ecznemu. Problematyka gospodarcza by³a prezentowana wy³¹cznie w odniesieniu do ZSRS, inne kwestie postrzegano ju¿
przez pryzmat sowieckiej okupacji Kresów Wschodnich II RP, w ogóle polityki
wobec Polski i Polaków.
Analiza stalinowskiej polityki zagranicznej stwarza³a m.in. podwaliny pod
wykszta³cenie siê wizerunku sekretarza generalnego WKP(b). Stalin sta³ siê synonimem hipokryzji, ob³udy politycznej. Prasa obrazowa³a to dobitnie na przyk³adzie m.in. paktu Ribbentrop  Mo³otow66, tragedii 17 wrzenia 1939 r.67,
kwestii wschodniej granicy Rzeczypospolitej68, jak równie¿ stosunku Wierchownego do zapisów Karty Atlantyckiej69. Ponadto jego dzia³ania na arenie miêdzynarodowej odczytywano wy³¹cznie jako d¹¿enia do narzucenia dyktatu Kremla
wolnym narodom, o czym w nastêpuj¹cych s³owach pisa³a Agencja Wschodnia: Dzi nikt ju¿ nie mo¿e w¹tpiæ, ¿e Zw.[i¹zek] Sow.[iecki] istnienie swoje
zawdziêcza brutalnej i niszcz¹cej przemocy w³adzy centralnej w stosunku do
narodów, wchodz¹cych w jego sk³ad. [...] Nazewn¹trz [sic!] Rosja Sow.[iecka]
wystêpuje przy ka¿dej sposobnoci jako protektorka i orêdowniczka integralnoci i niezawis³oci ma³ych narodów. [...] Przy zachowaniu zewnêtrznych pozorów poszanowania odrêbnoci narodowej [...] Moskwa prowadzi najbardziej
brutaln¹ i bezwzglêdn¹ akcjê rusyfikowania70. Tym samym potwierdzano, ¿e
Stalin i jego polityka to brutalnoæ, okrucieñstwo, imperialne zakusy i wszelkie
antyludzkie cechy, niemniej doskonale maskowane pokojow¹ retoryk¹.
Traumatyczne dowiadczenia Polaków znajduj¹cych siê pod okupacj¹ sowieck¹ by³y bardzo istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym wizerunek Stalina i prowadzonej przez niego polityki zagranicznej. Te dowiadczenia i prze¿ycia osi¹gnê³y apogeum wraz z odkryciem przez Niemców zbiorowych grobów polskich
oficerów i policjantów w lasku katyñskim. Sprawa bestialskiej zbrodni sta³a siê
w prasie podziemnej nie tylko symbolem polskiej martyrologii, ale, choæ mo¿e
66
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Zob. Bolszewizm wobec Polski, Pobudka 1942, nr 8/9 z padziernika  listopada.
Zob. Rocznica najazdu, Robotnik w Walce 1943, nr 3 z 17 wrzenia; Rosyjska agresja,
Ziemie Wschodnie RP 1944, nr 17 z 27 marca.
68 Zob. m.in. Zdemaskowanie polityki Moskwy, Robotnik w Walce 1944, nr 2(10) z 23 stycznia.
69 Zob. Moskwa bez maski, Robotnik w Walce 1944, nr 2(10) z 23 stycznia.
70 Imperializm Rosji Sow.[ieckiej] i ma³e narody, Agencja Wschodnia 1943, nr 8 z 1 padziernika.
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to brzmieæ niestosownie, równie¿, a mo¿e i przede wszystkim symbolem  sztandarem rz¹dów Stalina, jak g³oszono bowiem: Katyñ nie jest przypadkiem, lecz
symbolem systemu71. Stanowi³a ona, obok ca³ej gamy przeró¿nych antypolskich dzia³añ Kremla, komasacjê wszelkich cech stalinowskiego systemu w³adzy. Pocz¹wszy od niezawinionej agresji, przez nieprzyznawanie siê do przetrzymywania i wymordowania oficerów72, po obarczanie odpowiedzialnoci¹ za
zbrodniê innych i zerwania na tym tle stosunków dyplomatycznych73. Tym samym, jak stwierdza³ Biuletyn Informacyjny: Zbrodnia smoleñska demaskuje
przed ca³ym wiatem, jak ¿adna inna, prawdziwe oblicze Rosji74. Na tym
tle, w imiê pamiêci ofiar, prawdy i uwiadomienia jak najszerszych rzesz czytelników ukazywano obraz Stalina75. Porównywano zbrodniê katyñsk¹ z tragedi¹
Owiêcimia76, co by³o propagandowo bardzo wymowne. Obok sprawy katyñskiej bezwzglêdny wizerunek sowieckiego przywódcy i jego systemu ugruntowywa³y doniesienia o antypolskich, antysuwerennych postawach Armii Czerwonej i NKWD wobec Armii Krajowej i w ogóle ca³ego PPP. Te nasili³y siê od
momentu przekroczenia w nocy 3 na 4 stycznia 1944 r. przez wojska sowieckie
granicy II RP. Prasa konspiracyjna, nawo³uj¹c wówczas polskie spo³eczeñstwo
do zachowania w³aciwej postawy w s³owach: Pamiêtaæ o Katyniu. Pamiêtaæ
o sowieckiej metodzie masowych wysiedleñ. Pamiêtaæ, ¿e zasady Karty Atlantyckiej s¹ wrogie doktrynie i planom Stalina. Pamiêtaæ, ¿e walczymy o niepodleg³oæ i o godnoæ cz³owieka. Pamiêtaæ, ¿e [...] Doktryna Moskwy jest przeciwieñstwem tych naszych celów. [...] Broñmy cywilizacji zachodniej77 ,
71
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System zbrodni i oszustw, Zryw 1943, nr 21 z 10 maja.
Zob. Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy ród³owe 19391945, t. I: 19391942,
oprac. D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa 1999, s. 424. W prasie podziemnej fakt ten dok³adnie przedstawi³a popularna Rzepa  Rosja zerwa³a stosunki dyplomatyczne z Polsk¹, Rzeczpospolita Polska 1943, nr 8(59) z 6 maja.
73 Zob. Rosja zerwa³a stosunki dyplomatyczne z Polsk¹, Rzeczpospolita Polska 1943,
nr 8(59) z 6 maja; Wokó³ zerwania przez Sowiety stosunków z Polsk¹, Biuletyn Informacyjny
1943, 18(173) z 6 maja. W swych komentarzach prasa opiera³a siê na argumentach zawartych
w nocie Mo³otowa do ambasadora RP w Moskwie z 25 kwietnia 1943 r.; Armia Krajowa w dokumentach 19391945, t. II: Czerwiec 1941  kwiecieñ 1943, red. H. Czarnocka, J. Garlicki, K. Iranek-Osmêcki, W. Otocki, T. Pe³czyñski, Wroc³awWarszawaKraków 1990, s. 505506; Prawdziwa historia , s. 1045; T. ¯enczykowski, Dokumenty mówi¹, Warszawa 1944; zob. te¿ broszurê Delegatury
Rz¹du RP na Kraj: Katyñ. Zamordowani. Mordercy. Oskar¿yciele, Warszawa 1943, s. 16.
74 Zbrodnia pod Smoleñskiem, Biuletyn Informacyjny, 1943, nr 16(171) z 20 kwietnia. To¿samy os¹d g³osi³ organ Bloku Henryka Glassa, zob. Potrójna prowokacja, Ajencja A. 1943,
nr 115 z maja.
75 Zob. Rosja zerwa³a stosunki dyplomatyczne z Polsk¹, Rzeczpospolita Polska 1943,
nr 8(59) z 6 maja; Ziemia ukrywa zbrodnie, Wiadomoci Polskie 1943, nr 8(88) z 5 maja; Kainowa zbrodnia, Agencja Wschodnia 1943, nr 3 z maja.
76 Na ³amach organu BIP KG AK czytamy: Owiêcim  to Niemcy, Katyñ  to Rosja. Nie
chcemy ani czarnego, ani czerwonego faszyzmu  [Owiêcim...], Wolnoæ Robotnicza 1944,
nr 2(6) z 18 stycznia.
77 Nasza postawa, Nakazy 1944, nr 43 z 6 stycznia.
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podkrela³a i utrwala³a dotychczasowe informacje wzmacniaj¹ce pejoratywny
wizerunek Stalina. W 1944 r. dope³ni³y go ponadto rz¹dy PKWN-u, traktowane
przez prasê niepodleg³ociow¹ jako sowieckie. Ich realia, rodem ze stalinowskiej Rosji, w sposób nastêpuj¹cy obrazowa³ Biuletyn Informacyjny: Wiêksza w³asnoæ rolna zosta³a wyw³aszczona i upañstwowiona, [...] W praktyce
»sprawiedliwoæ« wymierza NKWD. [...] Polski element aktywny i uspo³eczniony têpiony jest ró¿nymi sposobami pod ka¿dym pretekstem. [...] Oficerowie
i ¿o³nierze AK têpieni s¹ zdecydowanie. Wielu rozstrzelano, wielu innych zes³anych
zosta³o do obozów koncentracyjnych78. Przekazy te dobitnie relacjonowa³y polsk¹
rzeczywistoæ pod faktycznymi rz¹dami Stalina, rzeczywistoæ, która de facto oznacza³a wyniszczenie wszelkiej opozycji politycznej i narodowej, a w konsekwencji
ca³kowit¹ stalinizacjê pañstwa. Negatywny na wszelkich p³aszczyznach obraz uzupe³ni³o bezprawne aresztowanie szesnastu przywódców Polski Podziemnej79,
bêd¹ce pokazem sowieckich metod faktycznych80 przeprowadzonym celem
sterroryzowania polskiej opinii politycznej i wymuszenia uleg³oci kraju wobec
woli Moskwy81.
Kszta³tuj¹cy siê ustawicznie od 1939 r. w podziemnej publicystyce wizerunek stalinowskiego modelu rz¹dzenia, mimo wczeniej zasygnalizowanych
aspektów, by³by niepe³ny bez uwzglêdnienia kwestii ustrojowych i prawnych
Zwi¹zku Sowieckiego. Prasa Polski Podziemnej ze szczególn¹ dba³oci¹ o wydwiêk propagandowy, a przede wszystkim o odtworzenie realiów stalinowskiego systemu, odnotowywa³a specyficzne, charakterystyczne cechy wewnêtrznego
¿ycia politycznego i spo³ecznego Sowietów. Na jej ³amach tamtejszy ustrój okrelano jako despotyczny82, monopartyjny i antydemokratyczny83, tak bowiem postrzegano konstytucjê Stalina z grudnia 1936 r.84 Wed³ug konspiracyjnych pism:
78

Poza lini¹ frontu, pod okupacj¹ sowieck¹, Biuletyn Informacyjny 1944, nr 106(314)
z 27 grudnia; zob. te¿ Po drugiej stronie frontu, Biuletyn Informacyjny 1945, nr 12(315316)
z 411 stycznia.
79 Szerzej zob. E. Duraczyñski, Genera³ Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego pañstwa
polskiego przed s¹dem moskiewskim, Warszawa 1989; W. Strza³kowski, A.K. Kunert, A. Chmielarz, Proces szesnastu: dokumenty NKWD, Warszawa 1995; Metody nieznane wiatu cywilizowanemu. Podstêpne aresztowanie delegacji Polski Podziemnej, Rzeczpospolita Polska 1945,
nr 3(156) z 16 maja.
80 Dzieje sowieckiego zaproszenia, Rzeczpospolita Polska 1945, nr 4(157) z 20 maja.
81 Ibidem.
82 Rosyjska agresja, Ziemie Wschodnie RP 1944, nr 17 z 27 marca.
83 W prasie konspiracyjnej politykê Stalina komentowano jako pozornie demokratyczn¹, czyli
antydemokratyczn¹; zob. Jak to by³o z wol¹ ludu w sprawie przy³¹czenia ziem wschodnich do
Z.S.R.R., Ziemie Wschodnie RP 1943, nr 11 z lutego.
84 Organ Stronnictwa Ludowego Polska Ludowa tak o niej pisa³: Stalin ujawni³ w swej
konstytucji Partiê Komunistyczn¹ uznaj¹c j¹ za czo³owy oddzia³ pracuj¹cych i kierownicze j¹dro
wszystkich organizacji pracowniczych, spo³ecznych i pañstwowych [...]. Wszystkie te organizacje
w ustroju sowieckim nie maj¹ jednak ¿adnej samodzielnoci politycznej jako ca³kowicie opanowane przez Partiê Komun.[istyczn¹], co wynika jasno z samej konstytucji Stalina w s³owach o j¹drze
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W Rosji niema wolnoci s³owa. Za krytykê Sowietów  kara mierci85. Nie ma
tam w ogóle wolnoci, czyli prawa do swobodnego ¿ycia dla wszystkich, a g³oszona przez Stalina i jego partiê wolnoæ to prawo do ¿ycia dla partyjnych
przywódców86. Stalinizm ukazywano równie¿ poprzez analizê stosunków panuj¹cych w Armii Czerwonej  politykê Kremla wobec swoich obroñców. Informowano o wszechobecnym w armii terrorze, który w rêkach NKWD jest g³ównym czynnikiem zmuszaj¹cym ¿o³nierza do walki, o wszechobecnym donosicielstwie, o okrutnych karach za najmniejsze przewinienia, do kary mierci za dezercjê oraz poddanie siê do niewoli nawet po ciê¿kich i krwawych walkach. Na
tle zagadnienia wojskowego sygnalizowano jedn¹ z istotnych cech Stalina  niechêæ do wszelkich wybitnych, bardziej popularnych od niego jednostek, które
jak pisa³a endecka Walka: O ile jednak zyskaj¹ wiêksz¹ popularnoæ znikaj¹
z horyzontu. Stalin usuwa ich jako niebezpiecznych87.
Prasa niepodleg³ociowa, chc¹c jak najbardziej wyrazicie zobrazowaæ swoim czytelnikom, zw³aszcza z GG, którzy nie dowiadczyli rozkoszy bolszewickiego systemu, czym jest stalinizm, dokona³a kilku porównañ z hitleryzmem88.
Ukaza³y siê one m.in. na ³amach Walki i G³osu Ludu. W pierwszym z nich
czytamy, ¿e Oba ruchy depc¹ godnoæ i wolnoæ cz³owieka. [...] ³ami¹ odwieczne zasady cywilizacji europejskiej i chrzecijañskiej89, ¿e nie uznaj¹ ¿adnych
praw cz³owieka ani swobody sumienia. Tym samym postrzegano je jako ustroje
totalitarne, systemy maksymalnego ucisku. Z kolei G³os Ludu stwierdza³, ¿e
Bolszewizm i hitleryzm  to najokrutniejsze systemy ucisku. Nigdzie na wiecie nie ma tyle obozów koncentracyjnych, tyle wiêzieñ. Nigdzie te¿ ch³op i robotnik nie utrzymuje sw¹ prac¹ tyle policji i ¿andarmów, dygnitarzy partyjnych
i innych DARMOZJADÓW90. Ponadto organ Antyku, porównuj¹c oba totalitaryzmy, w odniesieniu do bolszewizmu, niejako podsumowuj¹c kilkuletnie rozwa¿ania nad obliczem Sowietów Stalina i jego sytemu w³adzy, wymienia³ jego
symbole. By³y to: monopartyjnoæ, wszechobecnoæ NKWD, indoktrynacja spo³eczeñstwa, zw³aszcza ludzi m³odych, maksymalnie ograniczony, pod grob¹ zes³añ
i wiêzienia, kontakt ze wiatem, systemy obozów koncentracyjnych i pracy,
kierowniczym. I ten to w³anie przepis art. 141 [...] przekrela zupe³nie pojêcie jakiejkolwiek wolnoci politycznej w Sowietach w sensie demokracji zachodnich  Przemiany ustrojowe w Sowietach. Reformy Stalina, Polska Ludowa 1944, nr 34(4546) z kwietnia  maja.
85 [W Rosji...], Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 2(6) z 18 stycznia.
86 [Wolnoæ w krajach...], Wolnoæ Robotnicza 1944, nr 4(6) z 20 marca.
87 Dwie armie, Walka 1944, nr 12 z 23 marca.
88 Organ SN pisa³ m.in.: Bolszewizm, jest tak samo zdolny do ka¿dej zbrodni, jak i socjalizm
hitlerowski  Robotnik a komunizm, Polak 1943, nr 22 z 2 grudnia.
89 Zob. Hitleryzm i komunizm, Walka 1943, nr 1516 z 21 kwietnia.
90 [Bolszewizm i hitleryzm...], G³os Ludu 1944, nr 2 z 31 stycznia; zob. te¿ Brunatny hitleryzm  czerwony stalinizm, G³os Ludu 1943, nr 31 grudnia; Ró¿nice i podobieñstwa G³os
Ludu 1944, nr 21 z 4 lutego.
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wyzysk oraz ucisk ch³opa i robotnika, militaryzacja pañstwa oraz ustawiczna
walka klas91, która rodzi³a donosicielstwo i psychozê strachu92. Znamienne jest,
¿e w obu porównaniach nie u¿yto terminu stalinizm, ale bolszewizm i komunizm, aczkolwiek dla scharakteryzowania systemu w³adzy III Rzeszy zastosowano pojêcie hitleryzm. wiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e termin stalinizm, co
ju¿ zosta³o omówione, nie by³ wówczas powszechnie stosowany dla okrelenia
rz¹dów Stalina, ale zastêpowano go bardziej rozpowszechnionymi i znacznie
bli¿szymi znaczeniowo terminami komunizm lub bolszewizm.
Prasa konspiracyjna, mimo swych ograniczonych mo¿liwoci, ukaza³a rzeczywisty obraz pañstwa sowieckiego, jak i osoby samego Stalina93. Na gruncie
traumatycznych dowiadczeñ narodu i pañstwa polskiego zaprezentowane
i przeanalizowane zosta³y podstawowe cechy charakteryzuj¹ce nie tylko tyrana,
ale i jego rz¹dy. Podsumowuj¹c te rozwa¿ania, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zwyk³y
czytelnik prasy podziemnej mia³ z racji okupacji, konspiracyjnej rzeczywistoci
bardzo ograniczon¹ zdolnoæ dotarcia do wiêcej ni¿ dwóch organów prasowych.
Szersz¹ orientacjê w publicystyce podziemnej mia³y centrale organizacji politycznych, redakcje pism, specjalne zespo³y w ramach organów cywilnych i wojskowych Polski Podziemnej, a przede wszystkim jej kierownictwo. Dlatego te¿
powy¿sza analiza problemu nie mo¿e byæ odczytywana w kontekcie jednostki,
ale ca³ego Pañstwa Podziemnego, jego wiadomoci, wiedzy i zapatrywañ na
omawiane zagadnienie, jako organizmu zbiorowego. Ponadto zauwa¿yæ nale¿y,
¿e obraz ten nie by³ w prasie ujêty ca³ociowo. Nie dostrze¿ono chocia¿by
aspektu kultu jednostki, który by³ cech¹ konstytutywn¹ w sowieckiej kulturze.
Wiele kwestii prasa jedynie sygnalizowa³a, chocia¿by stosunek do Kocio³a
i wiary94, inne, jak terror, dominowa³y jako bardziej wymowne i dosadne. Ponadto, pisz¹c o stalinowskiej koncepcji pañstwa zrealizowanej na fundamentach
konstytucji z 1936 r., nie dostrzegano jej odmiennoci od marksistowsko-leninowskiej wizji pañstwa proletariacko-sowieckiego, a model leninowski w pro91 T. Ochinowski, opieraj¹c siê m.in. na ustaleniach M. Hellera i A. Niekricza, autorów pracy
Utopia u w³adzy. Historia Zwi¹zku Sowieckiego, dowodzi³, ¿e walka klas, permanentne poszukiwanie wroga, stanowi³y usprawiedliwienie totalnej militaryzacji ¿ycia, postrzegania wszystkiego
w kategoriach wojennych, utrzymywania atmosfery walki, co oczywicie u³atwia³o w³adzy stosowanie ró¿norodnych socjotechnik zniewalania spo³eczeñstwa  T. Ochinowski, op. cit., s. 44.
92 Ró¿nice i podobieñstwa, G³os Ludu 1944, nr 21 z 4 lutego. Szczegó³ow¹ analizê zagadnienia totalizmu, w tym sowieckiego i niemieckiego, dokonano w obszernej (160-stronicowej) broszurze chadeckiego Stronnictwa Zrywu Narodowego: J. Stachniuk, Zagadnienie totalizmu, Warszawa 1943, passim.
93 Wizerunek ten potwierdzi³y póniejsze publikacje naukowe; zob. S.E. Montefiore, Stalin.
Dwór czerwonego cara, Warszawa 2003; W.J. Dziak, Stalin, stalinizm, stalinowcy, Warszawa
1990; F. Ancewicz, op. cit., passim.
94 Mimo ogromnej wagi zagadnienia, ukaza³o siê niewiele artyku³ów traktuj¹cych bezporednio o nim; zob. Cerkiew prawos³awna w Sowietach, Dokumenty Chwili 1943, nr 5 z 29 grudnia.
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stej linii uto¿samiano z tworem Stalina95. Mo¿na zak³adaæ, ¿e te ró¿nice dla
polskiej prasy podziemnej by³y jedynie kosmetyczne, a pañstwo Lenina czy te¿
Stalina, oparte na terrorze i degradacji praw jednostki, niezale¿nie od jego modelu, by³o tworem bolszewickim, który zagra¿a³ w ka¿dej swojej postaci niepodleg³oci i suwerennoci Polski.
Stalinism, bolshevism, communism in underground newspapers (19391945)
Communism and bolshevism are fundamental ideas characteristic of the Soviet Union
which were discussed in underground newspapers. This subject gave the possibilities of
becoming familiar with essence of the Soviet Unions policy. This problem when the Red
Army was getting closer to the border of the Republic of Poland became a current issue. It
allowed to recognise the reality of the Soviet Union, reality which Polish communists tried to
inculcate to the Polish society. This subject was extensively introduced and analysed by the
underground newspapers, simultaneously showing the attitude of Polish underground organisations to Soviets and their policy.

95 Na temat ró¿nic, a przede wszystkim ewolucji koncepcji pañstwa bolszewickiego zob.
F. Ancewicz, op. cit., passim.

Oral history
w studiachWSCHODNIOEUROPEJSKI
nad biografiami zbiorowymi...
PRZEGL¥D
1 2010: 6377
63

KINGA JACKOWSKA

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

ORAL HISTORY W STUDIACH NAD BIOGRAFIAMI
ZBIOROWYMI NA PRZYK£ADZIE DZIEJÓW
MELANII ZNISZCZYÑSKIEJ
Pocz¹tki oral history jako metody badañ historycznej siêgaj¹ lat 30. XX w.,
kiedy to prof. Allanow Nevins z Uniwersytetu Columbia zaproponowa³ powo³anie instytucji, która zajmowa³aby siê spisywaniem historii ¿ycia s³awnych Amerykanów na podstawie przeprowadzanych z nimi wywiadów1. Oral history jako
metoda badawcza dotar³a do Europy dopiero pod koniec lat 60. Jednak¿e podczas gdy w Stanach Zjednoczonych przewa¿a³y projekty, które zajmowa³y siê
spisywaniem wspomnieñ przedstawicieli elit, zwolennicy tej techniki na Starym
Kontynencie interesowali siê g³ównie ni¿szymi warstwami spo³ecznymi. Postulowano odkrycie historii ludzi zwyk³ych, czyli nieuprzywilejowanych grup spo³ecznych, które do tej pory nie pozostawia³y po sobie ladu w ród³ach pisanych2.
Pod koniec lat 60. XX w. na gruncie polskim definicjê relacji ustnych skonstruowa³a Krystyna Kersten, która przyjê³a, ¿e W rozumieniu potocznym relacj¹ jest narracja uczestnika wydarzeñ, inspirowana przez badacza, powsta³a
w wyniku swego rodzaju »naukowego zamówienia«3. Definicja ta sta³a siê podstaw¹ wielu dyskusji i choæ jej rdzeñ zasadniczo siê nie zmieni³, zosta³a ona
znacznie poszerzona. Ju¿ kilka lat póniej, w 1980 r., Tadeusz £epkowski odró¿ni³ historiê ustn¹, przekazywan¹ w formie wywiadu, rozmowy lub relacji, wiadomie sprowokowanej przez badacza, od tradycji ustnej, czyli zapisanej w pamiêci dziejów ludów i historii ludowej4.
1 T. Królik, Polski Wroc³aw jako metropolia europejska  Pamiêæ i polityka historyczna
z punktu widzenia oral history, <http://oral-history.euv-ffo.de/breslau/html/wprowadzenie.html>,
13.02.2009.
2 T. Lummis, Listening to History, London 1987, s. 20.
3 K. Kersten, Relacje jako typ ród³a historycznego, w: Pamiêtnik X Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich w Lublinie, 1721 wrzenia 1968 r. Referaty plenarne. Sesje VIIXI, Warszawa 1968, s. 318.
4 T. £epkowski, Historia ustna i historia ludowa, Kwartalnik Historyczny 1981, nr 2,
s. 441442.
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Od momentu powstania oral history budzi³a wiele kontrowersji. Jej przeciwnicy zarzucali ród³om ustnym m.in. subiektywnoæ, brak wiarygodnoci
i reprezentatywnoci. Z kolei zwolennicy metody do po³owy lat 80. stawiali
ród³a ustne na równi z pisanymi, byli zdania, ¿e pamiêæ jednostki jest wiarygodnym ród³em informacji o faktach historycznych. Twórca Oral History Society, Paul Thompson, twierdzi³, ¿e ród³a historyczne materialne s¹ w sposób
porównywalny do róde³ ustnych subiektywne. By³ zdania, i¿ pierwotnym ród³em tego, co spisane, by³y równie¿ ród³a ustne (np. spisy powszechne). Jednak¿e w kilka lat póniej musia³ przyznaæ, ¿e ród³a ustne musz¹ byæ uzupe³nione klasycznymi materia³ami ród³owymi.
Ostr¹ dyskusjê wród badaczy oral history wywo³a³y kilka lat póniej linguistic turn i postmodernizm, które odbierane by³y pocz¹tkowo jako kolejny atak
na wiarygodnoæ róde³ ustnych. Wed³ug Marty Kurkowskiej, do przedstawienia
zmian spo³ecznych historyk potrzebuje róde³, które charakteryzuj¹ siê obiektywn¹ chronologi¹ w seryjnym i liniowym czasie, który jest z kolei oddawany
w ród³ach pisanych. ród³a ustne odznaczaj¹ siê natomiast chronologi¹ cile
zindywidualizowan¹. Krytykê postmodernistów zaakceptowali w koñcu równie¿
byli pozytywici. Potwierdzi³ to napisany przez Thompsona artyku³ wstêpny do
czasopisma Oral History w 1989 r., w którym autor przyzna³, i¿ pocz¹tkowy
entuzjazm dla wiadectw ustnych by³ nieco naiwny5. Od po³owy lat 80. zwolennicy techniki nie twierdz¹ ju¿, ¿e stosowana przez nich metoda s³u¿y przede
wszystkim dokumentacji faktów, wa¿nych wydarzeñ z przesz³oci, chodzi raczej
o ukazanie, jak owe wydarzenia utkwi³y w pamiêci respondentów6.
Wydaje siê, ¿e wród ró¿nych obszarów badañ historycznych metoda oral
history mo¿e okazaæ siê szczególnie przydatna w studiach nad szeroko rozumianymi biografiami zbiorowymi. Weryfikacja tak postawionej tezy wymaga skonfrontowania efektów uzyskiwanych za pomoc¹ tej metody z realnym materia³em
faktograficznym. Czy faktycznie relacje ustne mog¹ stanowiæ miarodajne uzupe³nienie tradycyjnych materia³ów ród³owych lub szerzej  stanowiæ podstawê
do badañ, na obszarach, gdzie zabrak³o innych rodzajów róde³.
Materia³em empirycznym do badañ sta³y siê zbiory rodzinne dotycz¹ce Melanii Herman z domu Zniszczyñskiej, matki znanego olsztyñskiego prawnika,
muzyka oraz dzia³acza turystycznego, Czes³awa Hermana. Ich wybór podyktowany by³ kompletnoci¹ zbioru, ci¹g³oci¹ chronologiczn¹ oraz ich reprezentatywnoci¹ dla okrelonej grupy spo³ecznej.
Fotografia Melanii wraz z innymi dokumentami rodzin Hermanów, Snarskich i Zniszczyñskich trafi³a w 2000 r. do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
5 M. Kurkowska, Archiwa Pamiêci  Oral History, Historyka. Studia Metodologiczne 1998,
t. XXVIII, s. 7273.
6 Ibidem, s. 73.
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za spraw¹ synowej Melanii, Haliny Herman. Hermanowie w 1945 r. w ramach
akcji repatriacyjnej znaleli siê w Olsztynie, dziel¹c tym samym losy wielu
innych przesiedlonych Polaków. W tej historii jak w soczewce skupiaj¹ siê losy
ca³ego pokolenia inteligencji polskiej na Kresach. Pozwala nam ona zatem przybli¿yæ wydarzenia, jakie rozegra³y siê na polskich ziemiach wschodnich, pokazuj¹c tym samym, jak determinowane by³y koleje dziejowe obecnych mieszkañców Warmii i Mazur.
Mimo ogromnej liczby zachowanych dokumentów rodziny Hermanów,
mo¿na by³o odtworzyæ jedynie beznamiêtny, rzeczowy biogram Melanii, który
tak naprawdê nic nie wnosi³ do badañ nad spo³ecznoci¹ lokaln¹. Z dokumentów
wy³ania³ siê bowiem obraz zupe³nie anonimowej kobiety. O¿ywienie postaci
nast¹pi³o dopiero wtedy, gdy uzupe³niono pisane ród³a dokumentacyjne relacj¹
ustn¹ bliskiej krewnej Melanii, Haliny Herman. W trakcie pracy zastosowano
badania o charakterze jakociowym, posi³kowano siê metod¹ biograficzn¹ i wywiadem narracyjnym.
Przy opisywanej metodzie bardzo wa¿na jest praktyczna strona badañ, która
rozpoczyna siê od odpowiedniego wyboru respondenta. Historyk przeprowadzaj¹cy wywiad powinien odpowiedzieæ sobie na pytanie: co dok³adnie jest przedmiotem badañ i z kim chce przeprowadziæ rozmowê. W tym przypadku wybór
pad³ na Halinê Herman, najbli¿sz¹ ¿yj¹c¹ krewn¹ Melanii, osobê o wysokiej
kulturze osobistej, inteligentnej, a przede wszystkim ciesz¹cej siê jak na swój
wiek 87 lat bardzo dobr¹, wrêcz fenomenaln¹ pamiêci¹.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ród³a ustne s¹ wspó³tworzone przez historyka.
Poprzez zadawanie pytañ badacz przeprowadzaj¹cy rozmowê nie tylko ni¹ steruje, ale tak¿e jest w³¹czony w proces przypominania. Sprawia to, ¿e odgrywa on
aktywn¹ rolê w powstawaniu wywiadu, czyli swego ród³a, czym z kolei wp³ywa na jego kszta³t.
Badacz powinien mieæ przygotowany zestaw pytañ, które ma zadaæ podczas
wywiadu. Trzeba siê jednak liczyæ z tym, ¿e pytania mog¹ ulec modyfikacji.
Zw³aszcza podczas pierwszej fazy wywiadu wskazana jest rezygnacja z zamkniêtego systemu pytañ i koncentracja na pytaniach otwartych  rozmowa
powinna byæ jak najbardziej naturalna. Najlepiej poprosiæ rozmówcê, by opowiedzia³ historiê swojego ¿ycia. Rola przeprowadzaj¹cego wywiad ogranicza siê
wiêc w jego pocz¹tkowej fazie do zadawania pytañ o interesuj¹ce go szczegó³y.
W drugiej czêci rozmowy nale¿y zadaæ natomiast wczeniej przygotowane pytania. Trzeba równie¿ uwzglêdniæ, ¿e wielu respondentów ma sk³onnoci, by
opowiadaæ niekoniecznie o tym, czego chcia³by siê dowiedzieæ pytaj¹cy7.
Punktem wyjcia do opisywania rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ by³o zdefiniowanie przez respondenta pojêcia tzw. ma³ej ojczyzny, czyli pewnej zorgani7

T. Królik, op. cit.
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zowanej ca³oci, któr¹ jednostka dzieli z innymi i która daje jej poczucie to¿samoci. Miejscem takim jest najbli¿sze otoczenie domu, dzielnica lub miasto,
stanowi¹ce znany, bezpieczny, daj¹cy oparcie obszar, którego postrzeganie, jako
czêci wiêkszej ca³oci, towarzyszy procesowi stopniowego wchodzenia cz³owieka w szerszy kontekst spo³eczny. Nasza respondentka jako obszar najbli¿szy
swojemu sercu wymieni³a tereny dzisiejszej Wileñszczyzny, gdzie zamieszkiwa³a zarówno jej rodzina, jak i rodzina mê¿a, w tym teciowa Melania.
Historia Melanii zaczê³a siê 6 stycznia 1885 r., kiedy przysz³a na wiat w rodzinie ziemiañskiej, w folwarku Mierzyszki, licz¹cym 104 ha8, w gminie Ma³e
Soleczniki, 38 km od Wilna i 14 km od miasteczka Jaszun, na skraju Puszczy
Prudnickiej, jako córka Stanis³awa i Marianny z Koczanowskich Zniszczyñskich.
Ochrzczona zosta³a w parafii rzymskokatolickiej w So³ecznikach 13 stycznia 1885 r.
Sakramentu udzieli³ jej ksi¹dz proboszcz Bonawentura £awrynowicz, a rodzicami
chrzestnymi byli Józef Bejnarowicz oraz Elena Szwa³kowska9.
Melania by³a pierwszym dzieckiem Marianny i Stanis³awa Zniszczyñskich.
Z pierwszego ma³¿eñstwa Stanis³awa Zniszczyñskiego przysz³o na wiat siedmioro dzieci  cztery dziewczynki (Melania10, Helena, Maria i Stanis³awa11)
oraz trzech synów (Urban12, Gustaw13, Józef). Melania odebra³a naukê domow¹
na poziomie szko³y podstawowej; w maj¹tku na sta³e zatrudniony by³ nauczyciel. W wieku dorastania zosta³a oddana na dalsz¹ edukacjê do krewnych, których folwark znajdowa³ siê w s¹siedztwie Mierzyszek. Mieszka³y tam ciotki
Zniszczyñskich, nazywane przez ca³¹ rodzinê ciotkami Zaj¹czkowskimi. Siostry Zaj¹czkowskie prowadzi³y ma³y internat dla dziewcz¹t, w którym w ró¿nych okresach przebywa³o czterypiêæ panienek. Posy³ano tam dziewczêta, ¿eby
 jak podówczas mówiono  nabra³y og³ady. Równie¿ Melania uczestniczy³a
w tych zajêciach. Pozna³a tam swoj¹ przysz³¹ bratow¹ Annê14, tak¿e pensjonariuszkê ciotek Zaj¹czkowskich. Rodzice Melanii dalsz¹ edukacjê zapewnili
jedynie synom. Urban ukoñczy³ Szko³ê Techniczn¹ na Antokolu w Wilnie, uzyskuj¹c pe³ne wykszta³cenie rednie. Z kolei Gustaw wykazywa³ du¿e uzdolnienia w kierunku przedmiotów cis³ych, dlatego zdecydowa³ siê zdawaæ egzaminy
8 Wed³ug relacji Haliny Herman, licz¹cy 104 ha folwark po sierpniu 1940 r. zosta³ okrojony
do 30 ha.
9 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (dalej: MWiM), DH 10357 OMO, Wypis metryki
chrztu Melanii Zniszczyñskiej z ksiêgi kocio³a w Solecznikach, przechowywanej w archiwum Wileñskiej Rzymsko-Katolickiej Kurii Biskupiej, zapisanej na stronie 777/778 Nr 12  1885 roku
dnia 13 stycznia w Rzymsko-Katolickim Kociele w Solecznikach, 1906.
10 MWiM, DH 10292 OMO, Fotografia Melanii Herman z domu Zniszczyñskiej, Wilno 1900.
11 MWiM, DH 10305 OMO, Fotografia Stanis³awy Zniszczyñskiej, Wilno, 1911; MWiM,
DH 10427 OMO, Fotografia Stanis³awy Pawlukiewicz z domu Zniszczyñskiej, Wilno 1935.
12 MWiM, DH 10420 OMO, Fotografia Urbana Zniszczyñskiego, Wilno.
13 MWiM, DH 10311 OMO, Fotografia Augustyna Zniszczyñskiego, Wilno 1908.
14 MWiM, DH 10428 OMO, Fotografia Anny Zniszczyñskiej, Wilno.
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na matematykê na Uniwersytecie Wileñskim. Wi¹¿e siê z tym dosyæ zabawna
anegdota. Gucio przez nieuwagê z³o¿y³ papiery na studia przy stanowisku z liter¹ M, myl¹c, ¿e to matematyka, tymczasem jesieni¹ okaza³o siê, ¿e dosta³ siê
na medycynê. Zniszczyñscy ucieszyli siê z faktu, ¿e bêd¹ mieli w rodzinie lekarza, ale Gustaw pozostawa³ na medycynie tylko semestr. Gdy dosz³o do asystowania przy sekcji zw³ok, nie wytrzyma³ psychicznie i po pierwszym semestrze
zrezygnowa³. W tym czasie dosta³ pracê w jednym z oddzia³ów poczty w Wilnie.
Ju¿ po repatriacji, w 1946 r., w Olsztynie zosta³ g³ównym ksiêgowym w Dyrekcji Poczty i pracowa³ tam do przejcia na emeryturê w 1968 r.15
Melanii, najstarszej z rodzeñstwa, jak to by³o w powszechnym zwyczaju,
powierzono opiekê nad m³odszymi dzieæmi, co zaowocowa³a bliskimi stosunkami miêdzy nimi ju¿ w doros³ym ¿yciu. Jej rodzina podzieli³a charakterystyczny
dla patriotycznych rodzin szlacheckich los. Brat Józef w czasie I wojny zosta³
wcielony do armii carskiej i w toku dzia³añ wojennych dosta³ siê niewoli wêgierskiej, w której przebywa³ cztery lata. Tam nauczy³ siê jêzyka niemieckiego
i dowiedzia³ siê o zastosowaniu techniki p³odozmianu, znanej przecie¿ ju¿ od
redniowiecza! Skoñczy³ Zasadnicz¹ Szko³ê Rolnicz¹ w Solecznikach, a poniewa¿ nie wykazywa³ chêci do dalszej nauki, rodzice postanowili, ¿e zostanie na
gospodarstwie. W zapisie testamentowym przekazali mu ca³y maj¹tek, z zastrze¿eniem, by sp³aci³ rodzeñstwo16.
W ramach sp³aty Urban otrzyma³ dwa domy w Wilnie po drugiej ¿onie ojca
 ¯ygasowej. W pierwszym z nich znajdowa³o siê wiele pokoi gocinnych dla
rodziny Zniszczyñskich, którzy zatrzymywali siê tam podczas pobytu w Wilnie
lub w czasie pobierania tam nauki. Pokojami opiekowa³a siê siostra Melanii,
Stanis³awa. Augustyn, Helena, Maria i Stanis³awa otrzymali po 10 tys. polskich
z³otych. Nie zachowa³a siê informacja, ile otrzyma³a Melania, gdy¿ jako najstarsza z domu sp³atê otrzyma³a du¿o wczeniej, jeszcze za czasów rosyjskich17.
Dziêki zastosowaniu metody oral history mo¿liwe sta³o siê wychwycenie
indywidualnoci ka¿dego z cz³onków opisywanej rodziny oraz odkrycie ich
wk³adu w dorobek ca³ej grupy. Wspomnienia Haliny Herman stworzy³y ¿ywy
obraz historii widzianej przez pryzmat indywidualnego dowiadczenia. Sta³y siê
zatem narzêdziem opisywania przesz³oci i jej rozumienia, umo¿liwiaj¹cym dostrzeganie róde³ historycznych nie tylko w przedmiotach materialnych, takich
jak dokumenty, ksi¹¿ki, obiekty kultu, kultury i codziennego u¿ytku, ale te¿
w konkretnych osobach  cz³onkach spo³ecznoci lokalnej, w tym przypadku
rodziny Hermanów.
15

Relacja ustna, Haliny Herman utrwalona w Olsztynie z 16 padziernika 2009 r., w posiadaniu autorki.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Rodzina Melanii by³a bardzo ze sob¹ z¿yta, o czym wiadcz¹ liczne spotkania w gronie bliskich oraz rodzinna tradycja. W rodowej kaplicy Zniszczyñskich
pw. Matki Boskiej Pocieszenia, znajduj¹cej siê 4 km od Mierzyszek, raz w roku
w ostatni¹ niedzielê sierpnia lub pierwsz¹ wrzenia odbywa³y siê odpusty po³¹czone ze zjazdami rodzinnymi. Zwyczaj ten przetrwa³ równie¿ w czasie wojny
i okupacji. Kiedy w 1945 r. ca³a rodzina (oprócz Marii i Wac³awa Perepeczków)
wyjecha³a do Polski, kaplica na skutek wielu aktów wandalizmu uleg³a dewastacji: uszkodzono ogrodzenie, powybijano szyby, zniszczono kolumny, podmurówka i fundamenty zmursza³y. Dopiero za czasów Michai³a Gorbaczowa,
a wiêc w po³owie lat 80. XX w., kiedy nast¹pi³a zmiana polityki w stosunku
obiektów sakralnymi, z inicjatywy dyrektorki pobliskiej stacji kolejowej, Rosjanki, oraz przy pomocy miejscowych Polaków zdewastowan¹ kaplicê gruntownie odrestaurowano18.
W wiadomoci spo³ecznoci lokalnej istnieje pamiêæ zwi¹zan¹ z danym
miejscem, jak i pamiêæ metafizyczna odciniêta przez historiê odzwierciedlaj¹c¹
siê w wygl¹dzie i uk³adzie przestrzennym oraz innych elementach krajobrazu
kulturowego, jak¹ posiada samo miejsce, w tym przypadku kaplica rodowa.
Dziêki relacji Haliny Herman mo¿liwa sta³a siê rekonstrukcja wielu elementów
dawnego krajobrazu przestrzennego i kulturowego przedwojennej Wileñszczyzny, a przez kontakt osoby przeprowadzaj¹cej wywiad z respondentem pamiêtaj¹cym wydarzenia zwi¹zane z pocz¹tkiem XX w., utrzymana zosta³a naturalna
ci¹g³oæ przekazu historycznego.
Melania wysz³a za m¹¿ 5 lutego 1908 r., w wieku 23 lat, lub odby³ siê
w kociele parafialnym w Ma³ych Kolecznikach19. Jej wybrañcem zosta³ Kazimierz Herman, pracownik kolejowy, pochodz¹cy z dobrej szlacheckiej rodziny20, aczkolwiek zubo¿a³ej21. Rodzinny maj¹tek w Hermaniszkach w okolicy
Bastun zosta³ skonfiskowany przez cara w ramach represji po powstaniu styczniowym. Ojciec Kazimierza podj¹³ wówczas pracê jako ni¿szy urzêdnik kolejowy. Nie s¹ znane okolicznoci poznania siê Melanii i jej przysz³ego mê¿a, mo¿emy jedynie przypuszczaæ, ¿e do ich spotkania doprowadzi³ brat Melanii Urban,

18

Ibidem.
MWiM, DH 10358 OMO, Wypis z metryki lubu Kazimierza Hermana i Melanii Zniszczyñskiej, wystawiony przez proboszcza parafii Ma³e Koleczniki ks. J. Gaudziewicza, 12 wrzenia
1919; MWiM, DH 10359 OMO, Wyci¹g metryczny Nr 3  odpis aktu lubu, wystawiony przez ks.
Jakiewicza, notariusza Kurii Wileñskiej.
20 MWiM, DH 10355 OMO, wiadectwo uznania pochodzenia szlacheckiego wystawione na
nazwisko Kazimierza Hermana, syna Wincentego, ur. 3 lipca 1884 r., potwierdzaj¹ce jednoczenie
prawo wpisu do szlacheckiej ksiêgi rodowej, St. Petersburg 27 maj 1904; MWiM, DH 10346
OMO, Dokument dotycz¹cy szlacheckiego pochodzenie rodu Hermanów, wydany przez Marsza³ka
Szlachty Powiatu Wileñskiego, 25 listopada 1974.
21 Syn Wincentego i Pauliny z Dorniaków Hermanów.
19
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który chodzi³ z Kazimierzem do jednej szko³y22. Z tego zwi¹zku na wiat przysz³o troje dzieci: Czes³aw, Regina oraz Tadeusz23.
Po lubie m³odzi nie od razu zamieszkali razem, pocz¹tkowo Melania
mieszka³a przy rodzicach. W tym czasie Kazimierz podj¹³ pracê przy budowie
drogi Wilno  Grodno24. 18 stycznia 1909 r. w Indorze ko³o Grodna przyszed³ na
wiat pierworodny syn Hermanów, Czes³aw. Zosta³ ochrzczony w Kolecznikach
Ma³ych, miejscowoci, w której mieszkali jego dziadkowie ze strony matki25.
W przeciwieñstwie do opisu historycznego, którego zasadniczym elementem jest ci¹g³oæ narracji, relacje stanowi¹ pojedyncze punkty odnosz¹ce siê do
wydarzeñ, z którymi zwi¹zane s¹ zazwyczaj silne emocje, np. luby, narodziny
dzieci, zgony cz³onków rodziny itd. Zebranie i odczytanie wielu pojedynczych
punktów pozwala naszkicowaæ mapê zachowanego w pamiêci spo³ecznej krajobrazu kulturowego, któr¹ mo¿na nastêpnie na³o¿yæ na przestrzeñ (fizyczn¹,
temporaln¹ i spo³eczn¹) wspó³czesnej rzeczywistoci.
W 1910 r. z powodu ciê¿kich warunków pracy oraz braku lokalu mieszkaniowego Kazimierz z rodzin¹ oraz szwagrem Urbanem i jego ¿on¹ Ann¹ postanawiaj¹ wyjechaæ do Petersburga. Tam staraj¹ siê o pracê i przydzia³ upragnionego mieszkania. Herman zostaje zatrudniony na Dworcu Warszawskim
w Petersburgu26. W 1910 r. przychodzi na wiat drugie dziecko pañstwa Hermanów, córka Regina.
Pobyt Hermanów w Petersburgu zbieg³ siê ze znacz¹cymi wydarzeniami
historycznymi. Od pocz¹tku 1917 r. mia³y miejsce w Rosji liczne strajki, manifestacje i starcia zbrojne ludnoci wystêpuj¹cej przeciwko wojnie i katastrofalnej sytuacji ¿ywnociowej w kraju. Wielki g³ód nawiedzi³ równie¿ Petersburg.
Melania w tym trudnym okresie podjê³a pracê w aptece jako kasjerka. Zajêcie to
umo¿liwia³o jej przynoszenie do domu ró¿nych rodków opatrunkowych, lekarstw, a tak¿e od¿ywek do dla dzieci. Czêsto wysy³a³a równie¿ Czes³awa i Reginkê kilkanacie kilometrów za miasto po mleko. Dojechaæ tam trzeba by³o
22 MWiM, DH 10351 OMO, wiadectwo ukoñczenia szko³y kolejowej przez Kazimierza Hermana, wystawione przez Wileñsk¹ szko³ê kolejow¹, Wilno 21 grudnia 1899; MWiM, DH 10352
OMO, wiadectwo ukoñczenia parafialnej (cerkiewnej), 3-klasowej szko³y kolejowej w Wilnie
przez Kazimierza Hermana, wystawione przez Parafialn¹ Szko³ê Kolejow¹, 29 maja 1900; MWiM,
DH 10353 OMO, wiadectwo ukoñczenia technikum kolejowego w Wilnie przez Kazimierza Hermana, wystawione na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej tej¿e szko³y z dnia 4 wrzenia 1903,
Wilno 9 padziernika 1903.
23 MWiM, DH 10298 OMO, Fotografia rodzinna Melanii i Kazimierza Hermanów z dzieæmi,
Wilno 17 wrzenia 1929.
24 MWiM, DH 10291 OMO, Fotografia Kazimierza Hermana w mundurze kolejarskim, Grodno 1907; MWiM, DH 10397 OMO, Fotografia Kazimierza Hermana, Grodno 1907.
25 Relacja ustna Haliny Herman utrwalona w Olsztynie 16 padziernika 2009, w posiadaniu autorki.
26 MWiM, DH 10360 OMO, Zawiadczenie Kazimierza Hermana wydane przez Urz¹d Ruchu
i Telegrafu, dotycz¹ce zdania egzaminu na stanowisko pomocnika naczelnika stacja, Piotrogród
15 stycznia 1915.
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poci¹giem. Podczas jednej z takich wypraw, gdy dzieci ju¿ z mlekiem chcia³y
wróciæ do domu, spotka³a je doæ przykra przygoda, bowiem planowany poci¹g
nie przyjecha³, a nastêpny by³ dopiero rano. Regina bardzo wtedy przemarz³a,
wydarzenie to wi¹zano póniej z pocz¹tkami jej choroby. W czasie g³odu bardzo
mocno zaakcentowa³y siê zdolnoci kulinarne Melanii, która potrafi³a zrobiæ co
z niczego, czego przyk³adem by³y np. kotlety z obierków ziemniaczanych. Czas,
kiedy dzieci rozpoczyna³y naukê w szkole, zbieg³ siê z rewolucj¹ padziernikow¹. Omioletni wówczas Czes³aw widzia³ wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na ulicach miasta. Póniej opowiada³ o nich jako o nieustaj¹cych rabunkach sklepów
i ogólnym ba³aganie, któremu towarzyszy³ wszechobecny g³ód, którego sam dowiadczy³. Do szko³y poszed³ w 1917 r., od razu do drugiej klasy. Rok póniej
rodzice przenieli go do nowo powsta³ej szko³y polskiej przy kociele w. Stanis³awa, jednak po kilku miesi¹cach bolszewicy szko³ê zamknêli27.
Po kolejnych awansach w okresie rewolucji padziernikowej Kazimierz
Herman zosta³ pomocnikiem naczelnika stacji na Dworcu Warszawskim. Po
uk³adzie brzeskim w³adze zezwoli³y rodzinom polskim na powrót do kraju. Kazimierz i Urban jako niezbêdni rewolucji pracownicy kolejowi musieli jednak
pozostaæ na stanowiskach. W 1918 r. Anna Zniszczyñska, ¿ona Urbana, wraz
z trójk¹ swoich dzieci oraz dwójk¹ dzieci swojego szwagra Kazimierza Hermana, Czes³awem i Regink¹, postanowi³a wróciæ do Polski. Melania zdecydowa³a
siê wówczas zostaæ przy mê¿u i bracie w Petersburgu28.
Na granicy Annê i dzieci zatrzyma³a kilkutygodniowa kwarantanna, spowodowana prawdopodobnie epidemi¹ po klêsce g³odu w Petersburgu. W czasie jej trwania panowa³y bardzo ciê¿kie warunki, wszyscy mieli wydzielon¹ racjê ¿ywnociow¹. Dzieci m³odsze (Anny) otrzymywa³y dzia³kê dzieciêc¹, natomiast trochê starsze
by³y traktowane jak doroli, co w konsekwencji sprowadza³o siê do g³odówki.
Jak twierdzi kuzynka synowej Melanii, Haliny Herman, Irena Barska, w rodzinie panowa³o przekonanie, ¿e w³anie okres kwarantanny przyczyni³ siê do
powstania grulicy koci u Reginki, która po dwóch latach ciê¿kiej choroby
zmar³a. W czasie okupacji (1944) zgin¹³ równie¿ 19-letni syn Melanii, Tadeusz.
Z trojga dzieci prze¿y³ w dobrym zdrowiu jedynie jej pierworodny syn Czes³aw.
1 listopada 1918 r. Czes³aw znalaz³ siê znowu w Wilnie, a zim¹ 1918/1919 r.
przebywa³ z siostr¹ na wsi u dziadków w Mierzyszkach, studiuj¹c pilnie jêzyk
polski i historiê. Jesieni¹ 1919 r. rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym Gimnazjum
Mêskim im. Króla Zygmunta Augusta29.
27

Relacja ustna, Haliny Herman utrwalona w Olsztynie 16 padziernika 2009, w posiadaniu
autorki.
28 Ibidem.
29 MWiM, DH 10295 OMO, Fotografia Czes³awa Hermana w mundurku szkolnym, 1922;
MWiM, DH 10455 OMO, Karta zdrowia Czes³awa Hermana (odpis) z okresu jego pobytu w Pañstwowym Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, Wilno 1927.
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Dopiero w 1919 r., kiedy po ust¹pieniu wojsk niemieckich Wileñszczyznê
zajê³y wojska bolszewickie, Hermanom uda³o siê wróciæ do kraju i spotkaæ
z dzieæmi. Melania ca³y czas towarzyszy³a mê¿owi i bratu. Urban po powrocie
do Polski wzi¹³ w dzier¿awê maj¹tek wi¹tniki na Wileñszczynie, który
w 1922 r. otrzyma³ Józef Pi³sudski, ale z niego zrezygnowa³. Pi³sudski chcia³
mieæ oprócz Sulejówka jaki dom bli¿ej Wilna, by móc tam spêdzaæ letnie
urlopy, a ponadto mieæ mo¿liwoæ czêstszych wyjazdów do mi³ego miasta.
Jako kawaler orderu Virtuti Militari mia³ prawo do otrzymania nadzia³u ziemi.
Otrzyma³ go w 1922 r. w³anie w wi¹tnikach, z których zrezygnowa³ ze wzglêdu na usytuowanie domu w pobli¿u szosy. W tej sytuacji wi¹tniki oddano na
sanatorium dla dzieci chorych na grulicê i poszukiwano dalej jakiej resztówki
na wsi, z dala od ruchu i zgie³ku30.
W 1919 r. Hermanowie przenieli siê do Wilna i zamieszkali w domu przy
ul. Pi³sudskiego, dopiero w listopadzie 1939 r. przeprowadzili siê na ul. Konduktorsk¹ do domu brata Melanii, Urbana. Prawdopodobnie urz¹dzili go z posagu
Melanii. Z dniem 19 kwietnia 1919 r. Kazimierz rozpocz¹³ pracê w Polskich
Kolejach Pañstwowych w Wilnie w charakterze pracownika etatowego na stanowisku starszego asesora31. Melania za prowadzi³a gospodarstwo domowe.
Oko³o 1922 r. rodzinê dotknê³a tragedia  po d³ugotrwa³ej chorobie grulicy
koci zmar³a 11-letnia Reginka. Melania bardzo ciê¿ko prze¿y³a stratê ukochanej
córki, co skutkowa³o d³ugotrwa³¹ depresj¹ oraz za³amaniem nerwowym. By podnieæ ¿onê na duchu, Kazimierz namówi³ j¹ na ponowne macierzyñstwo;
25 wrzenia 1924 r. na wiat przyszed³ Tadeusz, który sta³ siê przys³owiowym
oczkiem w g³owie matki32. Po jego urodzeniu na kilka godzin przychodzi³a
30 Relacja ustna Haliny Herman utrwalona w Olsztynie 16 padziernika 2009, w posiadaniu
autorki.
31 MWiM, DH 10379 OMO, Dyrekcja Okrêgowa Kolei Pañstwowych w Wilnie stwierdza, ¿e
Herman Kazimierz, syn Wincentego i Pauliny, urodzony dn. 3 lipca 1884 r. pracowa³ na Polskich
Kolejach Pañstwowych w Wilnie od dn. 19 kwietnia 1919 r. do dn. 18 wrzenia 1939 r. w charakterze pracownika etatowego ostatnio na stanowisku starszego asesora z uposa¿eniem wg 7. grupy
w wysokoci 305,  ³¹cznie z dodatkiem wyrównawczym. Od dn. 19 wrzenia 1939 r. do dn.
30 padziernika 1939 r. zajmowa³ to samo stanowisko bez zmiany uposa¿enia i charakteru s³u¿bowego pod zarz¹dem W³adz Sowieckich w Wilnie, 30 padziernika 1939; MWiM, DH 10364
OMO, Pismo do Kazimierza Hermana, Dyrekcja Wileñska Kolei Pañstwowych, Wydzia³ Administracyjny, Dzia³ Personalny, 17 listopada 1922. Pismo nr 1820 skierowane do Kazimierza Hermana, rachmistrza Wydzia³u Dochodów w Dyrekcji Wileñskiej Kolei Pañstwowych  zawiera informacje, ¿e Komisja Weryfikacyjna przy Dyrekcji Wileñskiej PKP zaliczy³a do sta¿u pracy
czas poprzedniej s³u¿by w pañstwach obcych w wymiarze 7 lat i 5 miesiêcy oraz pracy zawodowej
 2 lata i 6 miesiêcy.
32 MWiM, DH 10368 OMO, wiadectwo metryczne urodzenia i chrztu Tadeusza Hermana
z odpisów ksi¹g rzymsko-katolickiego parafjalnego kocio³a Ostrobramskiego w Wilnie, Nr aktu
375  stwierdza siê, ¿e 23 listopada 1924 r. Ochrzczono niemowlê imieniem Tadeusz  W³adys³aw
urodzone 25 wrzenia 1924 r., syna Kazimierza Hermana i Melanii ze Zniszczyñskich, 6 maja
1931; MWiM, DH 10302 OMO, Fotografia Tadeusza Hermana, Wilno 12 czerwca 1937.
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s³u¿¹ca. Tadek, bardzo rozpieszczany, by³ dosyæ niezaradny ¿yciowo, czego dowodem s¹ liczne listy do matki ju¿ z czasów jego dzia³alnoci w AK. Oto
fragmenty jednego z nich z 21 lipca 1942 r.: Ju¿ wiêcej jak tydzieñ, gdy by³em
z Wami. Obliczy³em po tym, ¿e trwa³o to tylko 19½ godzin. Có¿ to znaczy dla
syna, przyje¿d¿aj¹cego do Matki i Ojca po d³ugim rozstaniu. Donosi³ matce
o ka¿dym szczególe swojego pobytu na wsi: Mamusiu jemy ju¿ m³od¹ kartoflê
i pierwszy raz zdaje siê w niedzielê czy w sobotê. Czy na waszym stole ju¿
bywa? [ ] Deszcze s¹ tak gêste i przenikliwie, ¿e mam dwoje spodni mokrych,
a obecnie noszê Zygmusia i to te¿ ju¿ przemoczone (spodni nowych jeszcze nie
mam, chocia¿ wszyscy ju¿ je dawno posiadaj¹). [ ] Jeszcze jeden szczegó³
Mamusiu. Ocieli³a siê Lisica, a dzi w lesie zaczê³a Aldora. Ma licznego byczka. Mamusiu droga zaczynam odczuwaæ brak kalesony. Mam tylko jedn¹ parê
czystych i jedn¹ na sobie. Posy³am brudn¹ bieliznê i »naukê o jêzyku«. Tadeusz
by³ bardzo z¿yty z domem rodzinnym, a zw³aszcza z matk¹, czêsto w listach
dopytywa³: Czy nie zasz³o co nowego w domu? Nawet najdrobniejszy i przypadek i chwilê proszê mi opisaæ. Najwa¿niejszym jest teraz by wszyscy znajdowali siê razem, z pewnoci¹ wypoczywali po pracy, która w dzisiejszych warunkach jest bardzo uci¹¿liwa i serwuj¹ca. Tatu nie mog¹cy znieæ i przebywaæ
w harmiderze i ba³aganie utrzymuje to teraz z icie bohatersk¹ wytrwa³oci¹.
Mamusia w kuchni napiekli siê, naskwarczy przy ogniu. Znów w nocy w ogrodzie zmarnie i nie wypi siê. Hali i Czesiowi tak¿e bardzo ciê¿ko. Mylê mo¿e
w³anie o tym najwiêcej. Czêsto spogl¹dam na fotografie i jakbym z Wami
rozmawia³. Dodaj¹ mi one si³ i otuchy. Przypominam wtedy, ¿e prêdko wrócê
i bêdê z Wami razem spêdza³ te piêkne, s³oneczne, ciep³e i ponure, d¿d¿yste
dni33.
W szkole redniej Tadeusz ujawni³ du¿e zdolnoci muzyczne. Mia³ dobry
s³uch oraz pamiêæ muzyczn¹. Samodzielnie nauczy³ siê gry na mandolinie i gitarze34. W domu pañstwa Hermanów seniorów w Wilnie czêsto wieczorow¹ por¹
odbywa³y siê koncerty organizowane przez ojca i synów. Kazimierz i Czes³aw
grali na skrzypcach, Tadeusz wtórowa³ im na mandolinie. Bardzo czêsto towarzyszy³ im równie¿ wokal Melanii. A¿ do mierci Czes³awa zachowa³y siê utwory muzyczne rozpisane na trzech wykonawców. Kazimierz gra³ tak¿e na gitarze
i dosyæ czêsto podpiewywa³. Synowie Hermanów czêsto sprzeczali siê o prawid³owoæ wykonania danego utworu, co, jak wspomina synowa Melanii, Halina,
sprawia³o ca³ej rodzinie du¿o uciechy. Rodzina Hermanów by³a bardzo muzykalna. Zainteresowanie muzyk¹ obecne by³o w domu rodzinnym, Kazimierz
33

Archiwum rodzinne Haliny Herman, List Tadeusza Hermana do rodziców, Mierzyszki
21 lipca 1942.
34 MWiM, DH 10303 OMO, Fotografia Tadeusza Hermana wród mandolinistów, Wilno
12 kwietnia 1937.
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i Melania byli mi³onikami opery, ju¿ w Petersburgu zabierali syna Czes³awa na
przedstawienia. Czes³aw równie¿ gra³ na skrzypcach i gitarze, piewa³. Nauczy³
siê tego, bior¹c udzia³ w kursach muzycznych prowadzonych przez gimnazjum,
do którego uczêszcza³. W czasie okupacji uczy³ siê prywatnie dwa lata u profesora konserwatorium Wiktora Weinbauma. Wystêpowa³ publicznie, piewaj¹c
i graj¹c, ju¿ w czasach gimnazjalnych, tak¿e jako solista; piewa³ barytonem.
W okresie studiów zosta³ cz³onkiem chóru akademickiego, by³ jednym z za³o¿ycieli Ko³a Muzycznego oraz cz³onkiem, a nawet kierownikiem Akademickiego
Jazzu Synkopa35.
Po 26 padziernika 1939 r., kiedy Sowieci oddali Wilno Litwinom, Kazimierza zwolniono z Dyrekcji Kolejowej36. Hermanom w tym trudnym okresie
pomaga³ brat Melanii Józef, który doæ regularnie przywozi³ z rodzinnych Mierzyszek artyku³y ¿ywnociowe37.
23 stycznia 1942 r. o¿eni³ siê najstarszy syn Hermanów Czes³aw, jego wybrank¹ by³a, równie¿ pochodz¹c¹ z rodziny szlacheckiej, Halina Snarska. Po
lubie Czes³aw z ¿on¹ zamieszka³ z rodzicami i Tadeuszem w Wilnie w trzypokojowym mieszkaniu przy ul. Konduktorskiej. W tym czasie Czes³aw dzia³a³
w podziemiu38. Relacja o prze¿yciach osobistych respondentki zwi¹zanych ze
lubem wywo³a³a bardzo silne emocje, co przywo³a³o prawie natychmiast wyrany obraz teciowej. Zosta³y tu wiêc zintegrowane bodce emocjonalne z przekazem na poziomie intelektu i emocji, po³¹czone z dzia³aniem w okrelonej
przestrzeni. Dziêki bezporedniemu odbieraniu prze¿yæ innych ludzi mo¿na zatem uzyskaæ informacje najbardziej wartociowe. Ponadto przez historie mówione dokonuje siê zarówno rekonstrukcja rzeczywistoci materialnej, jak te¿ rzeczywistoci mentalnej jednego z cz³onków spo³ecznoci lokalnej. Wielu zwolenników oral history wskazuje na tkwi¹cy w niej potencja³ wyzwalania ludzkich uczuæ i emocji, nieobecnych w oficjalnej historii. Dziêki zastosowaniu tej
metody mo¿liwe jest odkrywanie przez spo³ecznoæ lokaln¹ w³asnej przesz³oci,
rozwijanie to¿samoci wolnej od schematów konwencjonalnej wiedzy historycznej.
We wspomnieniach synowej Melania zachowa³a siê jak wspania³a i gospodarna pani domu, która potrafi zrobiæ co z niczego. Bardzo lubi³a prace rêczne:
szy³a i robi³a koronki. By³a te¿ wspania³¹ kuchark¹, w jej domu królowa³y
35

Relacja ustna Haliny Herman utrwalona w Olsztynie 16 padziernika 2009, w posiadaniu
autorki.
36 MWiM, DH 10380 OMO, Zawiadczenie nr 435 wydane przez Dyrekcjê Kolei w Wilnie
 zawiadcza siê, ¿e by³y pracownik Dyrekcji Kolejowej st. Asesor Herman Kazimierz nie zosta³
przyjêty do pracy na litewskiej kolei, Wilno 9 listopada 1939.
37 Relacja ustna Haliny Herman utrwalona w Olsztynie w dniu 16 padziernika 2009, w posiadaniu autorki.
38 Ibidem.
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potrawy z ziemniaków, które w du¿ych ilociach dostarczane by³y z Mierzyszek.
Przysmakiem rodziny by³y placki ziemniaczane sma¿one na smalcu. Robi³a te¿
kotlety z koniny, jednak tê informacjê utrzymywa³a w tajemnicy, gdy¿ obawia³a
siê, ¿e jej najbli¿si nie bêd¹ chcieli ich jeæ. Melania by³a bardzo zaradna,
w trudnych czasach okupacji trzyma³a pod piecem w kuchni cztery kury, które
hodowa³a na jajka39.
Gdy zaczê³a siê okupacja hitlerowska, zamkniêto szko³y, a na ulicach Wilna
rozpoczê³y siê ³apanki. M³odzie¿ zaczêto wywoziæ na roboty do Niemiec. Melania, by uchroniæ syna przed takim losem postanowi³a wraz z mê¿em wys³aæ
Tadeusza na wie do kuzynostwa.
W 1943 r. Tadeusz wyjecha³ do Mierzyszek. Pocz¹tkowo pracowa³ w gospodarstwie, po pewnym czasie zaci¹gn¹³ siê jednak do grupy dywersyjnej
Baza  Miód Kedywu Komendy Okrêgu Wileñskiego AK, gdzie dzia³a³ pod
pseudonimem Plus. Oprócz niego do grupy przyst¹pili równie¿ jego kuzyni
Mieczys³aw Zniszczyñski Minus oraz Zygmunt Zniszczyñski Kaprowicz.
W ramach grupy dzia³ali oko³o czterech miesiêcy. Melania bardzo niepokoi³a siê
w tym czasie o syna40.
W latach 40. XX w. grupa dywersyjna Baza  Miód Kedywu Komendy
Okrêgu Wileñskiego AK mia³a swoj¹ konspiracyjn¹ siedzibê w Ska³kówce
w powiecie wileñsko-trockim. Znajdowali tu schronienie ludzie zagro¿eni aresztowaniem, magazynowano broñ, produkowano materia³y wybuchowe. Dowódc¹
oddzia³u by³ plut. pchor. Andrzej wiêcki pseudonim Frycz. Grupa bra³a
udzia³ w licznych akcjach na terenie ca³ej Wileñszczyzny, m.in. wykrad³a z niemieckiego magazynu ko³o Jaszun bomby lotnicze, podk³ada³a materia³y wybuchowe na torach kolejowych, a tak¿e bra³a udzia³ w s³ynnej akcji Burza.
24 maja 1944 r. Tadeusz zgin¹³ podczas jednej z akcji AK. Po pod³o¿eniu
materia³ów wybuchowych pod tory kolejowe oddzia³ ukry³ siê przed zbli¿aj¹cym siê patrolem niemieckim. Niestety, Tadeusz zbyt wczenie wychyli³ siê
z kryjówki, zosta³ zauwa¿ony i zastrzelony. Pochowano go na maleñkim cmentarzu w Siemianach. Miejsce to wyznaczy³ sobie sam w drodze na akcjê, ¿artuj¹c
z kompanami, ¿e gdyby zgin¹³, to chcia³by byæ pochowany na tym cmentarzu.
Melania bardzo prze¿y³a mieræ kolejnego dziecka, pogr¹¿y³a siê g³êbokim
smutku i d³ugotrwa³ej depresji41. W listopadzie 1945 r. drugim transportem
z Landwarowa Melania i Kazimierz w ramach akcji repatriacyjnej przyjechali do Olsztyna42. Zabrali ze sob¹ skromny maj¹tek: 2 ³ó¿ka z materacami,
39
40
41
42

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
MWiM, DH 10385 OMO, Wykaz szczegó³owy mienia ruchomego znajduj¹cego siê
w mieszkaniu przyby³ego do Olsztyna z Wilna Kazimierza Hermana, Olsztyn 28 marca 1946;
MWiM, DH 10383 OMO, Zawiadczenie Nr 339  Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny stwierdza na
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3 stoliki, 4 krzes³a, 2 miêkkie fotele kryte gobelinem, fotel wiedeñski, kozetkê,
parawan oraz lustro toaletowe43. Rok póniej do rodziców do³¹czyli Czes³aw
i Halina. Wszyscy zamieszkali w trzypokojowym mieszkaniu przy ul. Kociuszki, przy czym jeden pokój zajê³a zupe³nie obca rodzina44.
Po przyjedzie do Olsztyna Kazimierz podj¹³ pracê na stanowisku kierownika
Dzia³u Reklamacyjnego w Biurze Kontroli Dochodów Dyrekcji Okrêgowej Kolei
Pañstwowych w Olsztynie45. Zosta³ zwolniony z pracy z dniem 31 padziernika
1948 r. z powodu trwa³ej fizycznej niezdolnoci do s³u¿by kolejowej46. Kilka
miesiêcy póniej 11 lutego 1949 r. zmar³ na raka prostaty. Melania w wieku 64 lat
zosta³a wdow¹. Bardzo ciê¿ko by³o jej siê utrzymaæ ze skromnej renty po mê¿u47.
podstawie dwóch wiadków, ¿e Hermanowa Melania, c. Stanis³awa, narodowoci polskiej ur.
6 stycznia 1885 r. w folwarku Mierzyszki, pow. wileñski, stale zamieszka³y w Olsztynie, ul. Tataraczna 6 jest repatriantem zgodnie z uk³adem zawartym przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z rz¹dem L.S.R.R., Olsztyn, 7 grudnia 1945; MWiM, DH 10382 OMO, Zawiadczenie
Nr 338  Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny stwierdza na podstawie dwóch wiadków, ¿e Herman
Kazimierz, s. Wincentego, narodowoci polskiej ur. 3 lipca 1884 r. w Wilnie, stale zamieszka³y
w Olsztynie, ul. Tataraczna 6 jest repatriantem zgodnie z uk³adem zawartym przez Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego z rz¹dem L.S.R.R., Olsztyn 7 grudnia 1945.
43 MWiM, DH 10286 OMO, Zawiadczenie dot. wyjazdu Kazimierza Hermana do Polski,
12 sierpnia 1946.
Pe³nomocnik Rejonowy Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej do spraw ewakuacji w Litewskiej
S.R.R. w Landwarowie zawiadcza, ¿e Herman Kazimierz, s. Wincentego, karta ewakuacyjna
Nr 10904  905 wydana przez rejon Wilno, wyjecha³ do Polski II transportem z Landwarowa i zabra³ ze sob¹: 2 ³ó¿ka z materacami, 3 stoliki, 4 krzes³a, 2 miêkkie fotele kryte gobelinem, 1 fotel
wiedeñski, 1 kozetkê, 1 parawan i 1 lustro toaletowe.
44 Relacja ustna Haliny Herman utrwalona w Olsztynie 16 padziernika 2009, w posiadaniu
autorki.
45 MWiM, DH 10384 OMO, Pismo nr 12 e/712/46 r. Dzia³u Obsad Biura Personalnego Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych w Olsztynie do Hermana Kazimierza, starszego asesora Biura Kontroli Dochodów  dotyczy powierzenia jemu obowi¹zków na stanowisku Kierownika Dzia³u
Reklamacyjnego w Biurze Kontroli Dochodów Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych w Olsztynie od dnia 1 lutego 1946, Olsztyn 10 lutego 1946; MWiM, DH 10387 OMO, Pismo Ministra
Komunikacji RP do Kazimierza Hermana, Warszawa 31 grudnia 1946. Pismo Nr Pers. 1 aa/5409/
1/47 Ministra Komunikacji do Hermana Kazimierza pracownika Polskich Kolei Pañstwowych w
Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych w Olsztynie  zawiera informacjê o mianowaniu jego na
stanowisku Kierownika Dzia³u Reklamacyjnego w Biurze Kontroli Dochodów Dyrekcji Okrêgowej
Kolei Pañstwowych w Olsztynie.
46 MWiM, DH 10389 OMO, Pismo Ministra Komunikacji do Kazimierza Hermana, Warszawa
22 wrzenia 1948.
Pismo Nr Pers. 1d/5409/1/48 Ministra Komunikacji do Kazimierza Hermana, Kierownika
Dzia³u Reklamacyjnego w Biurze Kontroli Dochodów Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych
w Olsztynie  wobec stwierdzenia orzeczeniem G³ównej Komisji Lekarskiej w dn. 1 wrzenia 1948 r.
trwa³ej fizycznej niezdolnoci do s³u¿by kolejowej Minister Komunikacji zwalnia K. Hermana ze
s³u¿by w Polskich Kolejach Pañstwowych z dniem 31 padziernika 1948 r.
47 MWiM, DH 10391 OMO, Pismo DOKP do Melanii Herman, 15 marca 1949. Pismo Nr Fl.
2-6/1/49 Biura Finansowego Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych do Herman Melanii, ¿ony Kazimierza Hermana  dotyczy zaopatrzenia emerytalnego. Kazimierz zmar³ 11 lutego 1949 r.; MWiM,
DH 10392 OMO, Pismo DOKP do Melanii Herman, 25 kwietnia 1949; Pismo Nr VI. 2b/4/166/49
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W tym samym roku syn z ¿on¹ przeprowadzi³ siê na swoje48. Melania przez
ca³y czas pobytu w Olsztynie podtrzymywa³a kontakty z przyjació³kami jeszcze
z czasów wileñskich. Z pani¹ Asanowiczow¹ zna³y siê jeszcze z Mierzyszek.
Bywa³a u urodziny w Bart¹gu, a tak¿e we Wroc³awiu, gdzie mieszka³a jej siostra
Stanis³awa Pawlukiewiczowa. Bardzo czêsto jedzi³a równie¿ do Olsztynka do
córki brata Urbana Alicji oraz Anny Zniszczyñskiej, z któr¹ nadal pozostawa³a
w serdecznych kontaktach. Odwiedza³a równie¿ syna i synow¹. Czêsto zostawa³a u nich na noc. By³a równie¿ niezast¹pion¹ pomoc¹ przy opiece nad wnukami,
które bardzo kocha³a. Pod koniec ¿ycia na sta³e zamieszka³a u dzieci, a opieki
nad ni¹ podjê³a siê jej synowa Halina. Zmar³a w 1972 r. w wieku 86 lat po
d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, w szpitalu49.
Zarejestrowany wywiad z pani¹ Halin¹ Herman siêga wprost do zasobów
pamiêci spo³ecznej. Opisywany jest w nim kr¹g rzeczywistoci najbli¿szej ka¿demu cz³owiekowi, tj. prze¿ycia osobiste zwi¹zane z teciow¹ i losy rodzinne
wplecione w historiê II wojny wiatowej. Jest to si³¹ rzeczy opis subiektywny,
ale relacja ta stanowi cenne ród³o wiedzy nie tyle historycznej, co spo³ecznej
i obyczajowej. Chocia¿ nie jest mo¿liwe wsteczne interpretowanie przesz³oci
ani powrót dzisiejszej wiadomoci do wybranego momentu z przesz³oci50, to
przez rejestrowanie wspomnieñ, realna staje siê przynajmniej czêciowa rekonstrukcja obrazu dawnej rzeczywistoci spo³ecznej. Zarejestrowane wspomnienia
tworz¹ ¿ywy obraz historii widzianej przez pryzmat indywidualnego dowiadczenia. S¹ narzêdziem opisywania przesz³oci i jej rozumienia, umo¿liwiaj¹cym
dostrzeganie róde³ historycznych nie tylko w przedmiotach materialnych, takich jak dokumenty, ksi¹¿ki, obiekty kultu, kultury i codziennego u¿ytku, ale te¿
w konkretnych osobach  cz³onkach spo³ecznoci lokalnej51.
Mimo kontrowersji zwi¹zanych z oral history, technika ta wydaje siê przydatna w badaniu obszarów, dla których nie zachowa³y siê inne ród³a historyczWydzia³u Sanitarnego Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych w Olsztynie do Melanii Herman
 zawiera informacje o przyznaniu jej prawa korzystania z kolejowej opieki lekarskiej jako wdowie
po pracowniku PKP; MWiM, DH 10393 OMO, Pismo DOKP do Melanii Herman, Olsztyn 23 listopada 1951. Pismo Nr S2a  Em/4273/II/51 Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych w Olsztynie do
Melanii Herman, wdowy po Kazimierzu Hermanie  dotyczy naliczenia zaopatrzenia wdowiego;
MWiM, DH 10394 OMO, Pisma DOKP do Melanii Herman, Olsztyn 19581968. Trzy pisma dotycz¹ce tzw. zaopatrzenia emerytalnego przyznane Melanii Herman: Pismo DOKP w Olsztynie datowane na 22 padziernika 1958 r. Pismo Zarz¹du Urz¹dzeñ Socjalno-Bytowych DOKP w Gdañsku,
6 listopada 1964, Pismo Zarz¹du Urz¹dzeñ Socjalno-Bytowych DOKP w Gdañsku, 12 marca 1968.
48 Relacja ustna Haliny Herman utrwalona w Olsztynie 16 padziernika 2009, w posiadaniu
autorki.
49 Ibidem.
50 M. Golka, Pamiêæ spo³eczna i jej zmiany, w: Pamiêæ i zapomnienie w Europie prze³omu
wieków, Poznañ 2001, s. 251.
51 M. Kubiszyn, Historia (nie)mówiona, <http://historicus.umk.pl/modules/wfchannel/index.php?pagenum=5>, 23.02.2009.
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ne, a tak¿e w badaniach nad pamiêci¹ indywidualn¹ i spo³eczn¹ oraz zachodz¹cych miêdzy nimi relacji. Oral history nie zast¹pi wprawdzie róde³ pisanych,
mo¿e jednak stanowiæ ich przydatne uzupe³nienie52. Historie mówione s³u¿¹
zatem nie tyle poznawaniu faktów, co rozumieniu procesów historycznych, dostrzeganiu zwi¹zków przyczynowo-skutkowych zachodz¹cych w ¿yciu spo³ecznym oraz ich wp³ywu na losy jednostek. Przyjmuj¹c interdyscyplinarne podejcie do badañ historycznych, mo¿na uznaæ wspomnienia za ród³o wiedzy
niedostêpnej w inny sposób, nieobecnej ani w dokumentach, ani opracowaniach
naukowych, ale bêd¹cej istotnym dope³nieniem oficjalnego obrazu dziejów. Nale¿y jednak pamiêtaæ, w przypadku, gdy jest to oczywicie mo¿liwe, ¿e ród³a
ustne musz¹ byæ uzupe³nione klasycznymi materia³ami ród³owymi. Tylko wtedy bowiem mo¿na uzyskaæ pe³ny obraz sytuacji.
Oral history in the studies of collective biographies, based on the history
of Melania Zniszczyñska
Since its beginnings, oral history has raised many controversies. Its opponents voiced
the opinion that spoken sources are subjective, unreliable and unrepresentative. Supporters
believed, however, that the spoken word is a credible source of information on historical
facts. Views were altered in the mid 1980s: enthusiasts were of opinion that the technique is
not to be used to document facts and events instead of the way in which these events are
remembered by respondents.
It seems that the technique could prove especially useful in the studies of collective
biographies, in the broad meaning of the term. This theory could be verified by comparing
data gathered with this method with factual materials. Can oral descriptions reliably supplement traditional sources of information, or become the basic source of information when
others are unavailable?
Research on the topic was based on empirical materials  the family heirlooms of
Melania Herman from the Zniszczyñski family: mother of Czes³aw Herman, a renowned
lawyer from Olsztyn, musician and traveler. These ones were chosen because of their completeness, chronological continuity, and as they are representative of a particular social group.
Melanias daughter-in-law, Halina Herman contributed a photograph of Melania as well
as other documents concerning the Herman, Snarski and Zniszczyñski families, to the Museum of Warmia and Masuria. The Hermans repatriated to Olsztyn in 1945, sharing the fate
of many relocated Poles. Their history mirrors the histories of the whole generation of Polish
intelligentsia from Polish eastern frontier. It allows us to learn about the events which took
place in the eastern regions of Poland and shows what influenced the lives of the current
inhabitants of Warmia and Masuria region.

52

T. Królik, op. cit.
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WIE I CH£OPSTWO BU£GARSKIE W XVIII I XIX W.
wietnie funkcjonuj¹ce w okresie redniowiecza pañstwo bu³garskie, stanowi¹ce nawet w pewnych okresach dziejowych przeciwwagê dla Cesarstwa Bizantyñskiego oraz powa¿ne dlañ zagro¿enie, upad³o w trakcie ekspansji tureckiej na Europê Po³udniowo-Wschodni¹. Ostatni zryw niepodleg³ociowy Bu³garów przeciw Turkom zakoñczony klêsk¹ mia³ miejsce w 1393 r. i odt¹d a¿ do
1878 r. nale¿y liczyæ panowanie ottomañskie na ziemiach bu³garskich1. Prawie
500 lat niewoli tureckiej to dla narodu bu³garskiego okres najtrudniejszy, bowiem przerwany zosta³ rozwój oryginalnej kultury narodowej opartej na zdobyczach bizantyñskich i s³owiañskich, pêk³a te¿ wiê ze S³owianami zasadzaj¹ca
siê przede wszystkim na wspólnocie jêzykowej. Zahamowaniu uleg³ rozwój ekonomiczny i spo³eczny ziem bu³garskich2.
Ideologia pañstwowa Imperium Tureckiego opiera³a siê na islamie, który
w wypadku ziem bu³garskich zosta³ narzucony bez mo¿liwoci sprzeciwu. Pañstwo tureckie z su³tanem na czele mia³o charakter teokratyczny, co nios³o negatywne skutki zw³aszcza dla chrzecijañskich Bu³garów i innych podbitych ludów
z Europy Po³udniowo-Wschodniej. Jego podstawê stanowi³ szariat, czyli prawodawstwo wywodz¹ce siê z Koranu i nauki islamu. Znaczy³o to, ¿e wszystkie
akty prawne tureckich organów rz¹dowych musia³y byæ zgodne z religi¹ mahometañsk¹. Przy takim obliczu ideowym i organizacji Imperium Tureckiego tylko
wyznawcy islamu mogli cieszyæ siê pe³n¹ opiek¹ pañstwa i tylko oni mogli
korzystaæ z pe³ni praw. Taka sytuacja uprzywilejowywa³a Turków, Arabów, Albañczyków, muzu³mañskich mieszkañców Boni i Hercegowiny, Czerkiesów
i poturczeñców, m.in. bu³garskich Pomaków. Natomiast nie odnosi³o siê to wcale
do ludnoci chrzecijañskiej, traktowanej jako giaurzy, niewierni, którym opieka
prawna nie przys³ugiwa³a w ogóle3.
1 L. Pasvolsky, Bulgaria«s economic position with special reference to the reparations problem and the work of the League of Nations, Washington 1930, s. 5.
2 Sytuacja ekonomiczna na Pó³wyspie Ba³kañskim pod panowaniem tureckim nie by³a wszêdzie jednakowa, por. A. Giza, Bonia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania (18001914), Szczecin 2002, s. 1525.
3 A. Giza, Bu³garia i problem macedoñski od pocz¹tku XVIII do lat trzydziestych XX w.,
Szczecin 2003, s. 13.
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Niewierni, okrelani przez muzu³manów najczêciej mianem raja  stado,
byd³o  nie korzystali z opieki prawa; nie wolno im by³o nosiæ broni, jedziæ
konno, ale tylko na ole, ³adnie siê ubieraæ, wznosiæ porz¹dnych domów z dro¿szych materia³ów4.
Turcy narzucili ludowi bu³garskiemu scentralizowany system azjatyckiego
sposobu produkcji oraz wschodni typ rozwoju spo³eczno-kulturalnego. System
turecki przyniesiony do Bu³garii ju¿ w koñcu XIV w. polega³ przede wszystkim
na centralizacji wszelkiej w³adzy oraz podstawy bytu  ziemi w rêkach su³tana.
Szczególnie dotkliwe by³o to, ¿e ziemia stanowi³a w³asnoæ su³tana i tylko
przedstawiciele osmañskiej arystokracji wojskowej i urzêdniczej wed³ug swojego statusu zajmowanego w hierarchii wojskowej, religijnej i urzêdniczej otrzymywali od niego nadania lenne, przewa¿nie w postaci ziemi. Nadawano j¹ najczêciej muzu³manom, którzy odznaczyli siê w wojnach, nazywanych spahisami.
W ca³ym pañstwie, w tym i na ziemiach bu³garskich, panowa³ system lenna
wojskowego. W systemie tym opartym na religii muzu³mañskiej chrzecijanie
nale¿eli do obywateli podrzêdnej kategorii, pozbawieni byli wszelkich praw.
Ch³opi nie posiadali prawa w³asnoci ziemi, mogli jedynie obrabiaæ okrelone
jej nadzia³y, najczêciej odziedziczone po ojcach skrawki. Mia³o to nawet formê
prawn¹, poniewa¿ wydawano specjalny dokument potwierdzaj¹cy dziedzicznoæ
uprawiania, a ziemia ch³opska mog³a byæ przedmiotem nie tylko dziedziczenia,
ale i sprzeda¿y5.
W latach podboju Bu³garii czêæ ludnoci uciek³a do innych krajów, czêæ
podczas jego trwania i po jego zakoñczeniu zosta³a wytêpiona. Na miejsce zbieg³ych lub wymordowanych Bu³garów w³adze tureckie sprowadzi³y z Azji pasterskie plemiona Juruków. Na rolniczych terenach Tracji osiedli³y tureck¹ ludnoæ
rolnicz¹, za na terenach Bu³garii po³udniowej, na ziemiach macedoñskich
i w Kosowie nastêpowa³ szybki wzrost liczebny ludnoci albañskiej i wo³oskiej6. Te dwie grupy etniczne mieszkañców Pó³wyspu Ba³kañskiego by³y
uprzywilejowane przez Turków. Mia³o to zdecydowanie wydwiêk antybu³garski, w³adze tureckie liczy³y przy tym na ich wspó³pracê przy ewentualnych
wyst¹pieniach Bu³garów. Zarówno Albañczycy, jak i Wo³osi zajmowali siê
g³ównie pasterstwem. Cech¹ charakterystyczn¹ ziem bu³garskich by³ wówczas
upadek rolnictwa i rozkwit pasterstwa. Miasta dopiero w XVIII w. stawa³y siê
powa¿niejszymi orodkami rzemios³a i handlu7. Przewagê zdobywa³a w nich ludnoæ turecka i muzu³mañska, gdy¿ obs³ugiwa³y one duchowieñstwo muzu³mañskie
4
5

R.J. Crampton, Bulgaria 18781918. A History, New York 1983, s. 35.
A. Giza, Bu³garia i problem macedoñski , s. 14. Szerzej zob. J.R. Lampe, The Bulgarian
Economy In the Twentieth Century, LondynSydney 1986, s. 2123.
6 Szerzej zob. J. Hauziñski, J. Leny, Historia Albanii, Warszawa 1992, s. 132150.
7 Dokumenti i materia³i za istorijata na by³garskija narod, pod. red. M. Wojnowa, £. Panajtowa, Sofija 1969, dok. nr 71, s. 8385.
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i feuda³ów tureckich oraz liczne garnizony wojskowe. W XVIII w. na ziemiach
bu³garskich ¿y³o nieporównanie wiêcej w stosunku do wieków poprzednich ludnoci muzu³mañskiej, co wynika³o nie tylko z faktu osiedlania coraz wiêkszej jej
liczby przez w³adze tureckie, ale tak¿e z przechodzenia niekiedy ca³ych miast
i wsi na islam. Dzia³o siê to czêsto pod przymusem, ale te¿ w celu unikniêcia
dyskryminacji sami Bu³garzy decydowali siê na taki krok. Wprawdzie w Bu³garii nie przybra³o to tak wielkich rozmiarów, jak w Boni i Hercegowinie, ale
stawa³o siê zjawiskiem zauwa¿alnym. Ponadto wiele cerkwi i monastyrów prawos³awnych zosta³o w poprzednich wiekach albo zniszczonych, albo zamienionych na meczety. W XVIII w. na terenie Rodopów przewa¿a³a ju¿ s³owiañska
ludnoæ poturczona, tzw. Pomacy8. Jednak w XVIII w. ten ostry antys³owiañski
i antybu³garski kurs przedstawicieli w³adz tureckich nale¿a³ do rzadkoci, ró¿ni¹c siê zdecydowanie od tego z czasów podbojów lub bezporednio po nich.
Kiedy w³adza turecka ju¿ siê w Bu³garii ustabilizowa³a, rzadkoci¹ stawa³y siê
przeladowania na szersza skalê9. By³y powodowane wówczas okolicznociami
nadzwyczajnymi, takimi jak np. fanatyzm religijny wysokiego urzêdnika, zemst¹
za dzia³alnoæ hajduków napadaj¹cych na karawany tureckie lub za niepowodzenia w walkach z chrzecijanami. W tym okresie ukszta³towa³ siê bowiem system, w którym Turcy na co dzieñ tolerowali istnienie innych wyznañ i Kocio³ów10. Te ostatnie musia³y jedynie wp³acaæ wielkie sumy do skarbu pañstwa11.
Ziemie bu³garskie zosta³y przydzielone do Beglerbegstwa Rumelijskiego,
czyli namiestnictwa (elajetu, pasza³yku, wezyratu), gdzie podobnie jak w ca³ym
pañstwie su³tañskim umieszczono odpowiednie urzêdy administracyjne oraz
wprowadzono hierarchiê spo³eczn¹, na koñcu której znaleli siê chrzecijanie,
w tym tak¿e Bu³garzy12. Stolic¹ tego elajetu by³a Sofia. Beglerbeg Rumelii,
czyli Bu³garii, otoczony by³ doradczym dywanem, w sk³ad którego wchodzili
defterdar (minister skarbu), zarz¹dca kancelarii dywanu i cz³onkowie zarz¹du
ziem lennych, w posiadaniu których znajdowa³y siê ksiêgi i rejestry skarbowe
dotycz¹ce nie tylko lenn. Elajet dzieli³ siê na kilkadziesi¹t sand¿aków (liva), na
czele których stali sand¿ak-begowie (miri liva). W XVIII w. naczelnicy sand¿aków, posiadaj¹cy niekiedy tytu³ paszy, wy¿szy od godnoci bega, powodowali,
¿e okrêgi zarz¹dzane przez nich nazywa³y siê pasza³ykami. Mieli oni prawo
posiadania najwiêkszych lenn. Sand¿ak jako jednostka administracyjna dzieli³
8 Makedonija. Sbornik ot dokumenti i materiali, pod red. W. Bo¿inowa, L. Panajotowa, Sofija 1978, dok. nr 4, s. 125.
9 Ibidem, dok. nr 21, s. 147.
10 Ibidem, dok. nr 9, s. 134135.
11 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, S³owianie po³udniowi i zachodni VIXX wiek, Warszawa 2005, s. 146.
12 Dokumenti i materia³i..., dok. nr 174, s. 210.
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siê czasem na wilajety13 (subaszi³yki) i sk³ada³ z okrêgów s¹dowych (kaza,
kadi³yk), na czele których stali sêdziowie (kadi) i dalej  z okrêgów administracyjnych (nahija)14.
Na ziemi pañstwowej osiedlani byli ch³opi muzu³mañscy i chrzecijañscy,
którzy mieli prawo rozporz¹dzania ni¹, tzn. dziedziczenia i ewentualnego sprzedawania, ale tylko wtedy, gdy uprawiali j¹ i wywi¹zywali siê ze wszystkich
op³at. Ziemia su³tañska, podzielona na lenna, by³a oddawana w wieczyste lub
czasowe u¿ytkowanie feuda³om, a najliczniejszymi lennikami su³tana byli spahisi. Jednak w razie niestawienia siê na wyprawê spahis traci³ lenno. Najni¿sza
warstwa ludnoci Imperium Osmañskiego sk³ada³a siê z podbitej ludnoci chrzecijañskiej. Jej obowi¹zkiem by³o produkowanie dóbr na u¿ytek tureckich zwyciêzców i s³u¿enie panom. W³adza osmañska reprezentuj¹ca jeden z najbardziej
wyrafinowanych typów wschodniego despotyzmu zrównywa³a tê ludnoæ w sensie ekonomicznym i spo³ecznym. Po zakoñczeniu podboju ziem bu³garskich stara arystokracja bu³garska zosta³a wymordowana, w czêci przyjê³a islam i podjê³a s³u¿bê tureck¹, co spowodowa³o jej wynarodowienie. Ten sporód Bu³garów,
który wyniós³ siê ponad innych lub wzbogaci³, mia³ w pañstwie tureckim zamkniêt¹ drogê dalszej kariery15.
Pañstwo tureckie w XVIII w. mia³o charakter pañstwa wybitnie rolniczego,
w którym niezwykle powoli kszta³towa³y siê elementy wczesnego kapitalizmu.
Mowa tu przede wszystkim o rzemiole, handlu i nielicznych manufakturach.
Podstawê bytu stanowi³a wie i uprawa ziemi. W omawianym okresie ca³a ziemia, nazywana mirijsk¹, nale¿a³a do su³tana, a jedynie nieliczne posiad³oci
stanowi³y dziedziczn¹ w³asnoæ okrelonych muzu³mañskich rodów arystokratycznych. Ziemia su³tañska by³a podzielona na lenna w taki sposób, ¿e pañstwo
nie traci³o w³adzy nad ch³opami nale¿¹cymi do danego lenna. Najwiêksze lenna,
zwane hass, nadawane prawem wieczystym, otrzymywali cz³onkowie rodziny
panuj¹cego, zas³u¿eni wy¿si dowódcy i wielcy feuda³owie. Podobnie, z prawem
wieczystej w³asnoci, nadawano posiad³oci ziemskie muzu³mañskim fundacjom
lub religijnym instytucjom charytatywnym, meczetom, szko³om duchownych,
przytu³kom, domom zajezdnym zwanym karawanserajami, szpitalom itp. Takie
nadania nosi³y nazwê wakufów i mog³y je czyniæ oprócz pañstwa tak¿e osoby
prywatne posiadaj¹ce ziemie dziedziczne lub wieczyste lenna. Natomiast lenna
nadawane w czasowe posiadanie dzieli³y siê na trzy rodzaje, w zale¿noci od ich
wielkoci. Najwiêksze z nich to wspomniane hass, mniejsze to ziamet, najmniejsze nosi³y nazwê timar. Ich klasyfikacja zale¿a³a od osi¹ganego dochodu, przy
13 Wilajet  okrêg administracyjny. Pojêcie polityczne Ba³kanów nie pokrywa³o siê z pojêciem
geograficznym. Dok³adnie przedstawi³ to H. Batowski w artykule Rozwój terytorialny pañstw ba³kañskich w XIX i XX w., Kraków 1936, z. 23, s. 175193.
14 Ibidem, s. 147; Dokumenti i materia³i..., dok. nr 164, s. 205208.
15 Bu³garia. Zarys dziejów, pod red. I. Dymitrowa, Warszawa 1986, s. 118119.
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czym ziamet by³y piêciokrotnie mniejsze od hass, a timar najmniejsze, bo przynosz¹ce tylko do 20 tys. akczi (turecka moneta srebrna) dochodu rocznie. Lennicy mieli obowi¹zek odbywania s³u¿by wojskowej lub urzêdniczej, a w wypadku
ustania tej s³u¿by tracili prawo do posiadanego lenna. Berat, czyli stosowny akt
nadania lenna, okrela³ wysokoæ i rodzaj danin i powinnoci, jakie od poddanych ch³opów móg³ ci¹gaæ jego posiadacz. Wród posiadaczy lenn su³tañskich
dominuj¹c¹ liczbê stanowili rycerze zobowi¹zani do wojennej s³u¿by konnej
 spahisi, którzy korzystali z tego dobrodziejstwa wtedy, jeli regularnie stawiali
siê do s³u¿by. W XVIII w. spahisi, w przeciwieñstwie do wieków wczeniejszych, kiedy czêæ sporód nich wyznawa³a prawos³awie, byli ju¿ tylko muzu³manami. Wczeniej bowiem chrzecijañscy spahisi dla polepszenia swojej pozycji spo³ecznej i statusu ¿yciowego wynarodowili siê i przyjêli islam16.
Prawa ch³opów do ziemi podlega³y ograniczeniom ze wzglêdu na koniecznoæ op³acania zgody feuda³ów na wa¿niejsze transakcje zwi¹zane z ewentualnym obrotem ni¹, a nawet zwyk³¹ jej upraw¹. Ch³opi byli przypisani do ziemi
i nie mogli opuszczaæ wsi, byli zobowi¹zani do op³acania renty feudalnej w wysokoci trzeciej czêci zbiorów, czêciej w naturze ni¿ pieni¹dzach. Ow¹ rent¹
feudaln¹ pañstwo dzieli³o siê z feuda³ami, czyli posiadaczami poszczególnych
lenn. Nie by³o to jedyne obci¹¿enie ch³opów, którzy oprócz tego musieli ponosiæ
wiele innych ciê¿arów, do których w nale¿a³ haracz, czyli podatek pog³ówny,
oraz dziesiêcina. Niektóre grupy ch³opstwa cieszy³y siê pewnymi formami
uprzywilejowania, np. ch³opi nale¿¹cy do wakufów, którzy podlegali zwolnieniu
od kilku podatków pañstwowych i od s¹downictwa kadich. Funkcjonowa³y liczne kategorie ch³opów specjalizuj¹cych siê w rozmaitych powinnociach wobec
pañstwa, jak np. wojnuci. Tworzyli oni s³u¿bê pomocnicz¹ w armii tureckiej
podczas wojny, a w czasie pokoju pe³nili s³u¿bê koniuchów. Posiadali oni gospodarstwa wolne od obci¹¿eñ i podlegali tylko dowódcom wojskowym. Do ch³opów uprzywilejowanych zaliczyæ mo¿na ponadto: sokolników, górników, ch³opów pe³ni¹cych s³u¿bê mostow¹ i drogow¹, stra¿ników i policjantów. Z regu³y
op³acali oni tylko rentê feudalna spahisom, ale byli zwolnieni od wszystkich
innych obci¹¿eñ. Ludnoæ wiejska by³a zorganizowana w gminy wiejskie oraz
wielkie rodziny patriarchalne, wobec których ponosili odpowiedzialnoæ zbiorow¹ za wywi¹zywanie siê z wszelkich danin i powinnoci17.
We wsiach bu³garskich funkcjonowa³a tak¿e zamo¿niejsza starszyzna wiejska, tzw. czorbad¿y. Z regu³y tytu³owano ich kniaziami lub kmetami, a byli oni
ni¿szymi funkcjonariuszami tureckiego aparatu s¹downiczego lub fiskalnego.
Reprezentowali w³adze tureckie wobec swoich rodaków i cieszyli siê powa¿nymi
16
17
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przywilejami i ulgami18. Ich rola polityczna i spo³eczna, chocia¿ trudna, bo
stawiaj¹ca ich pomiêdzy nienawidz¹cymi Turków Bu³garami a w³adz¹ pañstwow¹, jest oceniana w historii Bu³garii raczej negatywnie. To wród nich znalaz³o
siê wielu zdrajców, przyczyniaj¹cych siê w póniejszych okresach historycznych
do ogromu cierpieñ i strat w bu³garskim ruchu narodowowyzwoleñczym.
Produkcja w pañstwie tureckim by³a w du¿ym stopniu typowo naturalna. Na
wsi dominowa³y uprawa roli prymitywnymi narzêdziami i produkcja tylko niektórych asortymentów p³odów rolnych oraz hodowla g³ównie owiec i kóz. Wa¿n¹ rolê w ¿yciu bu³garskiej wsi odgrywa³y wspólnoty wiejskie, gminne. W Rosji
nazywano je obszczynami, a na Ba³kanach zadrugami19. Ta forma organizacji
wsi cieszy³a siê w krajach s³owiañskich wielkim uznaniem, nawet wród Polaków20.
Istniej¹ce na terenie bu³garskim wspólnoty gminne zosta³y w³¹czone
w osmañski system feudalny i w znacznym stopniu uprawomocnione. Podobn¹
organizacjê mia³y niektóre miasta. Na wsiach, chocia¿ wystêpowa³y ograniczenia wobec wspólnot ze strony w³adz tureckich, to i tak one stopniowo umacnia³y
siê. By³ to wyraz samoobrony ludnoci ch³opskiej, zachowuj¹cej swoj¹ wewnêtrzn¹ strukturê. Wspólnoty odgrywa³y wielk¹ rolê w utrwalaniu wiadomoci narodowej i podtrzymywaniu w okresie póniejszym dzia³alnoci narodowowyzwoleñczej Bu³garów. Do sfery dzia³alnoci wspólnot gminnych nale¿a³y nie
tylko problemy ekonomiczne, ale i socjalne, zw³aszcza prawne, nadal bowiem
dzia³a³o stare prawo bu³garskich wspólnot gminnych, przede wszystkim rodzinne, karne21.
W strukturze bu³garskich wspólnot gminnych mieci³y siê wielkie rodziny,
tworz¹ce samodzielne zadrugi, jak i indywidualni gospodarze. Starszyzna formowa³a siê sporód mieszkañców ciesz¹cych siê najwiêkszym autorytetem. Odpowiada³a ona za realizacjê wszystkich zobowi¹zañ w terminie. Ten system
kolektywnej odpowiedzialnoci prowadzi³ jednak do w³¹czenia wspólnot gminnych do tureckiego systemu wojenno-feudalnego i si³¹ rzeczy czyni³ z nich
narzêdzie w³adzy pañstwowej. W XVIII w. wspólnoty przejmowa³y funkcje organów samorz¹du lokalnego, ale nadal mia³y ogromne znaczenie w ruchu odrodzenia narodowego i póniejszych walkach narodowowyzwoleñczych22.
Czêsto i bezwzglêdnie ci¹gane liczne daniny przekszta³ca³y siê z czasem
w zwyczajowe sta³e wiadczenia. Ludnoæ miejska, zw³aszcza chrzecijañska,
zmuszana by³a do zaopatrywania armii tureckiej w rozmaite produkty i wyroby,
18
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Ibidem, s. 129.
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które musia³a przewoziæ w okrelone miejsca. Obowi¹zkiem rygorystycznie egzekwowanym sta³y siê prace przy budowie dróg, mostów, przepraw i twierdz.
Pañstwo osmañskie pobiera³o od chrzecijañskiej ludnoci miejskiej podatek
pog³ówny, a w okresach wczeniejszych, bezporednio po zakoñczeniu podboju
ziem bu³garskich, egzekwowa³o tak¿e tzw. podatek krwi, polegaj¹cy na zabieraniu dzieci chrzecijañskich p³ci mêskiej do szkó³ i korpusów janczarskich23.
Po d³ugim okresie upadku miast bu³garskich, spowodowanym ucieczk¹
i wysiedleniami miejscowej ludnoci chrzecijañskiej w XIII w., zacz¹³ siê ich
ponowny rozwój, pocz¹tkowo jako orodków rezydencjonalnych. Wi¹za³o siê to
tak¿e z nielegalnym nap³ywem ludnoci ch³opskiej ze wsi. Ch³opom bu³garskim
obci¹¿onym podatkami czêsto ¿y³o siê bardzo ciê¿ko i dlatego w niektórych
okresach pewna ich czêæ uchodzi³a do miast, znajduj¹c tam ³atwiejsze warunki
¿ycia i pracy. W³adze tureckie popiera³y rozwój rzemios³a produkuj¹cego na
potrzeby armii i rozmaitych instytucji pañstwowych. Odnosi³o siê to g³ównie do
arsena³ów i prochowni, monumentalnych budowli, jak np. meczety, oraz mennic.
Popiera³y budowê karawanserajów, hanów czyli zajazdów podró¿nych, a tak¿e
³ani. Dobrze rozwija³y siê orodki administracyjne oraz miasta garnizonowe,
gdzie powstawa³y nowe skupiska ludnoci. Do takich miast mo¿na zaliczyæ Plewen, Szumen, Swisztow, Ruse, Tatar-Pazard¿yk i Chaskowo. W omawianym
okresie coraz wiêkszego znaczenia nabiera³y rozrastaj¹ce siê orodki górnicze,
jak Cziprowci, Etropole, Kratowo, Samokow i inne24.
Przewagê liczebn¹ w miastach, zw³aszcza wród ludnoci rzemielniczej,
zdobywa³a pocz¹tkowo ludnoæ muzu³mañska, g³ównie turecka25 . Tak by³o prawie we wszystkich orodkach miejskich na ziemiach bu³garskich, widaæ to by³o
tak¿e w Sofii, gdzie oprócz dominuj¹cych liczebnie Turków zamieszkiwali Grecy, ¯ydzie i Bu³garzy. Podobn¹ strukturê mia³y ówczesne Saloniki, P³owdiw
i inne miasta. W miastach funkcjonowa³ system cechowy, a esnafy, czyli cechy,
reglamentowa³y wielkoæ produkcji w poszczególnych asortymentach. Wie stara³a siê byæ samowystarczalna, a w³aciwie nawet musia³a, gdy¿ ch³opów grabionych ustawicznie przez feuda³ów nie by³o staæ na zakupy towarów miejskich,
a czêsto nawet najpotrzebniejszych narzêdzi do uprawy roli. Z uwagi na nik³y,
prawie nieistniej¹cy kontakt miasta z wsi¹ rolnictwo na ziemiach bu³garskich
cierpia³o na niedoinwestowanie w nowoczeniejsze wyroby do uprawy roli i d³ugo jeszcze nie mia³o do dyspozycji nowoczesnych narzêdzi i urz¹dzeñ, bo o maszynach nawet trudno wspominaæ. Niepodzielnie panowa³y tu sochy, rad³a i inne
prymitywne narzêdzia. Natomiast miasta, chocia¿ mog³y zaoferowaæ wsi swoje
produkty, nie robi³y tego, poniewa¿ ch³opstwo w swojej g³ównej masie w gruncie
23
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rzeczy by³o poza obiegiem pieni¹dza. Znajdowa³o to odzwierciedlenia tak¿e
w wygl¹dzie miast, które przypomina³y raczej du¿e wsie26. Domy by³y budowane z desek, gliny, s³omy, wikliny i ró¿nych innych nietrwa³ych materia³ów, czêsto z du¿ym udzia³em odpadków27. Obrazy miast na ziemiach bu³garskich,
w których widzia³o siê budowle z wyschniêtych ga³êzi, tzw. faszyny, wikliny
itp., a ulice to po prostu piaszczyste oraz pe³ne kurzu i piasku krête dró¿ki, nie
nale¿a³y do rzadkoci w XIX w., a i w pocz¹tkach XX w.28 W owych miastach
nie sposób by³o znaleæ ustronne miejsce, nie mówi¹c ju¿ o mo¿liwoci umycia
siê, z wyj¹tkiem ³ani. Tak prezentowa³o siê wiele najwiêkszych miast bu³garskich, w tej liczbie Saloniki29, gdzie dominuj¹c¹ zabudowê stanowi³y lepianki
i budy powsta³e przy zastosowaniu najró¿niejszych, dziwnych, najczêciej nietrwa³ych materia³ów, które nie dawa³y ochrony ani przed s³oñcem, ani przed
wiatrem30.
Mieszkañcy owych miast oprócz rzemios³a, handlu i rozmaitych pos³ug
trudnili siê tak¿e upraw¹ roli i hodowl¹, nic zatem dziwnego, ¿e w wielu miastach pe³ne prawo obywatelstwa mia³y owce, kozy, a nawet winie, mieszkaj¹ce
w domostwach ludzkich lub jakich prowizorycznie skleconych szopach. Od
miast typowo bu³garskich tego czasu zamieszkanych, jak ju¿ wspomniano, g³ównie przez Turków, ale tak¿e Albañczyków, Tatarów, ¯ydów, Ormian i Greków,
zdecydowanie odbiega³y kolonie kupców cudzoziemskich. Handel lewantyñski,
którym pocz¹tkowo zajmowali siê przede wszystkim kupcy greccy, w pocz¹tkach XVIII w. ulega³ wielkiemu o¿ywieniu i wci¹ga³ tak¿e element inny pod
wzglêdem etnicznym. Miasta dalmatyñskie i w³oskie, zw³aszcza Dubrownik,
zmonopolizowa³y na terenie Imperium Tureckiego na pewien czas handel sol¹
i sierci¹. W XVIII w. obcy kapita³ coraz czêciej i ³atwiej przenika³ do Turcji31.
Feudalny system turecki znajdowa³ siê w XVIII w. od d³u¿szego czasu
w stadium pog³êbiaj¹cego siê kryzysu wewnêtrznego, który z wolna prowadzi³
Imperium Tureckie do s³abniêcia jego pozycji najpierw w stosunku do innych
pañstw europejskich oraz Rosji, a potem tak¿e do os³abienia jego dominacji nad
poddanymi chrzecijañskimi. Musia³ prowadziæ tak¿e do rozlunienia wiêzi ³¹cz¹cych w³adzê centraln¹ z lokalnymi feuda³ami. Spahisi np. przekszta³cili siê
w ci¹gu tego stulecia z rycerstwa trudni¹cego siê zawodowo zajêciami wojennymi, jako przynosz¹cymi g³ówne zyski, w wielkich, osiad³ych na roli w³acicieli
ziemskich. Ziemie lenne sta³y siê towarem, a w razie sprzeda¿y ich nowi nabywcy
26
27
28
29
30
31

Makedonija. Sbornik..., dok. nr 97, s. 248249.
I.T. Sanders, Balkan Village, Lexington 1949, s. 21 i n.
H.N. Brailsford, La population de la Macedoine, Paris 1919, s. 13.
Makedonija. Sbornik..., dok. nr 147, s. 318320.
wiat S³owiañski 1907, VII, s. 192.
Turcija nakanunie i posle Po³tawskoj bitwy. (G³azami awstrijskogo dip³omata), Moskwa
1977, s. 3637 i n.

Wie i ch³opstwo bu³garskie w XVIII i XIX w.

87

prowadzili w nich gospodarstwa rolne nowego typu, czêsto hodowali byd³o na
wywóz do Anatolii. Rentê feudalna zamieniono na pieniê¿n¹, a w³aciciele tureccy równie czêsto oddawali gospodarstwa w dzier¿awê ch³opom32.
Rozwarstwieniu maj¹tkowemu ulega³a tak¿e wie bu³garska. Obok tworz¹cej siê warstwy zamo¿nych ch³opów bu³garskich pojawiali siê bezrolni ch³opi
 rataje, sezonowi robotnicy rolni oraz ró¿nego rodzaju najemnicy. By³a to nowa
jakoæ, gdy¿ do g³osu zaczynali stopniowo dochodziæ rdzenni mieszkañcy tych
ziem. Sprzyja³o temu os³abienie potêgi tureckiej i narastaj¹ca s³aboæ feudalnego pañstwa tureckiego. Ogólne o¿ywienie nie ominê³o równie¿ miast bu³garskich, w których rozwinê³o siê rzemios³o miejskie i drobny handel, a ludnoæ
wiejska bra³a coraz wiêkszy i czynniejszy udzia³ w rosn¹cym obrocie towarowym33. Ze wsi do miast nap³ynê³a du¿a liczba bu³garskich rzemielników, produkuj¹cych przedmioty codziennego u¿ytku, jak i artyku³y luksusowe dla lokalnych bogaczy tureckich, oraz drobnego kupiectwa przyczyniaj¹cego siê do coraz
bardzie dynamicznego rozwoju handlu lokalnego i póniej do dalszego jego
zasiêgu. G³ówne orodki miejskie z wolna traci³y dotychczasowy charakter jako
rezydencjonalnych siedzib w³adz tureckich, wojska i muzu³mañskiego duchowieñstwa, staj¹c siê orodkami produkcji i obrotu towarami. Stopniowo w miastach przewagê zaczyna³ zdobywaæ element chrzecijañski34. Przewaga ta na
pewno dotyczy³a Bu³garów35, którzy stale zasilali element miejski poprzez nap³yw rzemielników, kupców, proletariatu ze wsi oraz wszelkiej biedoty poszukuj¹cej lepszego ¿ycia w miastach. Wydaje siê jednak, ¿e jeszcze w XVIII w.
w miastach bu³garskich ludnoæ rodzima mia³a przewagê tylko liczebn¹, bowiem
w wielu dziedzinach dominowali Grecy, np. w drobnym i rednim handlu,
w otwieraniu rozmaitych sklepików, w lichwie. Oprócz tego ich pozycja w Cerkwi prawos³awnej, owiacie i szeroko pojêtej kulturze by³a wtedy znacznie silniejsza ni¿ pozycja Bu³garów. Ci zaczêli uzyskiwaæ przewagê nad Grekami dopiero w nastêpnym stuleciu. Grecy zdominowali w ca³ym Imperium ¿eglugê,
zw³aszcza ródziemnomorsk¹, oraz wytwórczoæ w³ókiennicz¹ i w tych dziedzinach wypieraj¹c Bu³garów36.
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Bulgarian villages and peasants in the 18th and 19th century
Feudal Turkish system in the 18th and 19th century was for a longer time in the state of
internal crisis which led the Turkish Empire to weakening its position in relation to different
European states, firstly to Russia, and then also to weakening its domination over Christian
serfs. The territories inhabited by the Bulgarians remained a part of the Ottoman Empire form
1396 to 1878 when Bulgaria emerged as a national state. In the late eighties of the 19th
century about 80 per cent of the Bulgarian population was rural. Methods of cultivation in
Bulgaria were very primitive. Agricultural machinery was used very little, and mostly on the
larger estates. Even common plows were largely wooden. The main crops of predominantly
self-sufficient agriculture were cereals; chiefly wheat, rye, barley and oats. Most villages kept
communal flocks. Traditional attitudes still prevailed in the social life of the villages. In most
villages life was in general frugal but secure. The peasants could grow their own food and
depended on the outside world very little. The most famous of all collective institutions in the
Balkan was the communal family household known generally as the zadruga. The zadruga
had once been the predominant social unit in the countryside but from the middle of the 19th
century it was generally on decline.
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BU£GARZY
W WALCE O NIEPODLEG£OÆ W XIX W.
Najazdy tureckie, które w koñcu XIV w. doprowadzi³y do upadku pañstwa
bu³garskiego, przynios³y jego mieszkañcom wieki ciê¿kiej niewoli. Stanowczy
opór, jaki stawili Bu³garzy wkraczaj¹cym na Ba³kany Tukom, sprawi³, ¿e zwyciêzcy  z zemsty  zaczêli nazywaæ ich raja  byd³o. Tak równie¿ byli traktowani. Nie tylko rugowano ich z maj¹tków i przesiedlano w g³¹b Azji, ale tak¿e
nak³adano na nich drakoñskie podatki i pozbawiono nawet podstawowych
praw1. Równoczenie Turcy podjêli dzia³ania na rzecz islamizacji ludnoci bu³garskiej. Wiele cerkwi i monastyrów zosta³o zniszczonych lub zamienionych na
meczety, a wszelkie próby oporu karane by³y z ca³¹ bezwzglêdnoci¹. Mimo
przeladowañ, akcja ta przynios³a jedynie ograniczone efekty2. Taki stan rzeczy
mia³ gwarantowaæ okupantom spokój i porz¹dek na obszarach wa¿nych ze strategicznego punktu widzenia. Warto jednak podkreliæ, ¿e dzia³ania w³adz tureckich, jakkolwiek pocz¹tkowo doprowadzi³y do osi¹gniêcia zamierzonych celów,
równoczenie motywowa³y Bu³garów do oporu.
Jego pocz¹tkowe formy mia³y charakter oporu biernego i polega³y przede
wszystkim na d¹¿eniu do zachowania odrêbnoci etnicznej, religijnej i jêzykowej. Bu³garzy unikali powinnoci lennych, sprzeciwiali siê te¿ rozporz¹dzeniom
wydawanym przez organy lokalne, a nawet centralne pañstwa tureckiego. Formy
biernego oporu zaczê³y jednak stopniowo ustêpowaæ miejsca próbom oporu
zbrojnego. Najpierw by³y to jedynie indywidualne akty zemsty osobistej Bu³garów na Turkach, ale w miarê up³ywu czasu zaczê³y siê one przeradzaæ w dzia³ania zbiorowe3 wyra¿aj¹ce siê z jednej strony w tworzeniu zbrojnych oddzia³ów, zwanych czetami, a z drugiej wybuchaj¹cymi lokalnie coraz czêciej ¿ywio³owymi buntami i powstaniami ch³opskimi. Ten najwczeniejszy okres bu³garskiego
1 Na ten temat zob. szerzej A. Zawilski, Bu³garia trzynastu wieków, Warszawa 1979, s. 66;
zob. tak¿e L. Widerszal, Ruchy wolnociowe na Ba³kanach, Warszawa 1947, s. 5.
2 Poza Rodopami, gdzie terrorem uda³o siê Turkom zmusiæ miejscow¹ ludnoæ do przyjêcia
islamu, na pozosta³ych ziemiach bu³garskich tylko niewielka czêæ spo³eczeñstwa zdecydowa³a siê
na zmianê religii.
3 Na ten temat szerzej T. Wasilewski, Historia Bu³garii, Wroc³aw 1988, s. 123, 130.
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ruchu narodowowyzwoleñczego, nazywany okresem hajduckim, przypada na koniec XVI w.4, ale w zwi¹zku z brakiem realnych mo¿liwoci organizowania
szerszego ruchu powstañczego trwa³ on przez kolejne dwa stulecia.
Oddzia³y hajduckie, z³o¿one w przewa¿aj¹cej czêci z ludzi przeladowanych przez w³adze tureckie, by³y sta³ym zarzewiem niepokojów i konfliktów na
ziemiach bu³garskich, ale równoczenie, walcz¹c z Turkami, stawa³y siê nosicielami idei narodowowyzwoleñczych i patriotycznych, motywuj¹cych lokalne spo³eczeñstwo do wyst¹pieñ przeciwko okupantom. Dzia³alnoæ hajduków by³a g³êboko osadzona w specyficznej i trudnej historii krajów i narodów ba³kañskich
pod panowaniem tureckim, a tak¿e stanowi³a barwny i tajemniczy element tradycji ba³kañskiej. Wyczyny poszczególnych wojewodów przesz³y do legendy5,
by³y opiewane w pieniach i opowieciach, które swoj¹ barwnoci¹ i zawartym
w nich ³adunkiem romantyzmu i tajemniczoci jeszcze dzi dominuj¹ nad inn¹
tematyk¹ w twórczoci ludowej. Warto jednak podkreliæ, ¿e czety prowadzi³y
tak¿e dzia³alnoæ rozbójnicz¹, napadaj¹c na karawany kupieckie, karawanseraje
i ró¿ne, czêsto niezwi¹zane z walk¹ narodowowyzwoleñcz¹, obiekty. Oddzia³y
hajduckie w okresie zamieszek ³¹czy³y siê w wiêksze oddzia³y i czêsto tworzy³y
trzon si³ powstañczych.
Znacz¹ce zmiany w sytuacji ludnoci bu³garskiej pod panowaniem tureckim
zaczê³y zachodziæ dopiero w po³owie XVIII w. Postêpuj¹cy rozk³ad pañstwa
tureckiego i niepokoje wewnêtrzne oraz klêski na arenie miêdzynarodowej sk³oni³y Wysok¹ Portê do z³agodzenia polityki wzglêdem miejscowej spo³ecznoci.
Jakkolwiek Turcy nadal starali siê silniej zwi¹zaæ Ba³kany z Konstantynopolem,
akcja brutalnej islamizacji zosta³a od³o¿ona ad acta, a w³adze skupi³y siê przede
wszystkim na przesiedlaniu na Pó³wysep Ba³kañski, wyznaj¹cych islam, ludów
z Kaukazu i Anatolii6, toleruj¹c jednoczenie dzia³alnoæ Cerkwi prawos³awnej.
Jednoczenie za³amanie siê w pierwszej po³owie XVIII w. spahijskiego systemu
spo³eczno-ekonomicznego i zast¹pienie go systemem folwarcznym pozwoli³o
ludnoci bu³garskiej uzyskaæ pewn¹ niezale¿noæ osobist¹, a zmiany w ekonomii
pañstwa sta³y siê szans¹ na podniesienie poziomu jej zamo¿noci.
Tym samym przemiany polityczne w Imperium Tureckim, wyra¿aj¹ce siê
os³abieniem jego zewnêtrznej si³y i pozycji na arenie miêdzynarodowej, a tak¿e
upadkiem znaczenia w³adzy su³tañskiej w stosunku do lokalnych feuda³ów, nios³y pozytywne zmiany w zakresie poprawy po³o¿enia ekonomicznego ziem bu³garskich oraz stopniowej, aczkolwiek powolnej, poprawy sytuacji miejscowej
ludnoci. Kszta³tuj¹ce siê na ziemiach bu³garskich i w ca³ej Turcji stosunki
4
5

Zob. A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii, Warszawa 1979, s. 1819.
Szerzej na ten temat S. Ciszewski, Wró¿da i pojednanie. Studium etnologiczne, Warszawa
1900, s. 51.
6 M.in. Juruków i Czerkiesów.
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towarowo-pieniê¿ne wraz ze sta³ym rozwojem kontaktów handlowych z krajami
zachodnioeuropejskimi przyczyni³y siê do rozwoju procesu ró¿nicowania gospodarczego spo³eczeñstwa bu³garskiego. Stopniowo wyodrêbnia³a siê z niego
uprzywilejowana ekonomicznie warstwa bogatszych jednostek i rodów, która od
koñca XVIII w. zaczê³a odgrywaæ coraz powa¿niejsz¹ rolê na ziemiach bu³garskich.
Procesowi temu towarzyszy³o jednak postêpuj¹ce wynarodowienie niektórych grup spo³eczeñstwa bu³garskiego. Czêæ bogatszych mieszczan i starszyzny
wiejskiej, okrelana mianem tzw. czorbad¿ych, chc¹c zachowaæ swój status spo³eczny, coraz czêciej przyjmowa³a islam i stawa³a siê lokalnymi funkcjonariuszami tureckiego aparatu s¹dowego i fiskalnego. Jednoczenie jednak grupa ta
sta³a siê najbardziej znienawidzonym elementem spo³eczeñstwa bu³garskiego,
gdy¿ w d¹¿eniu do kariery osobistej zatracali ducha narodowego, a wiernie
s³u¿¹c w³adzy tureckiej, oddawali jej ogromne przys³ugi w dziele t³umienia
bu³garskiego ruchu hajduckiego, a potem narodowowyzwoleñczego. Nie by³a to
jednak grupa przewa¿aj¹ca liczebnie. W wiêkszoci przypadków, wyodrêbniaj¹ca siê sporód mieszkañców ziem bu³garskich warstwa nowobogackich, to rodz¹ca siê bur¿uazja bu³garska, warstwa przewodz¹ca nadchodz¹cej odnowie
ekonomicznej i kulturalnej, a tak¿e odrodzeniu narodowemu i kulturalnemu Bu³garów w po³owie XVIII w. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e poprawiaj¹ca siê sytuacja ekonomiczna i spo³eczna Bu³garów w Imperium Tureckim mia³a zasadniczy
wp³yw zarówno na intensyfikacjê dzia³añ umacniaj¹cych to¿samoæ narodow¹,
jak i na umacnianie siê wrogoci wobec panowania osmañskiego.
Tymczasem sytuacja wewnêtrzna pañstwa tureckiego, charakteryzuj¹ca siê
rozprzê¿eniem i zanikiem wszelkiego ³adu i porz¹dku, ulega³a dalszemu pogorszeniu. Znamienny wp³yw mia³y tu zarówno klêski militarne, jak i problemy
ekonomiczne Wysokiej Porty. Pora¿ki w kolejnych konfrontacjach z Rosj¹ oraz
brak funduszy na finansowanie armii prowadzi³ do masowych dezercji, a to
z kolei do tworzenia siê pod koniec XVIII w. zbrojnych oddzia³ów, zwanych
tak¿e bandami kyrd¿alich. Grupy te zajmowa³y siê rozbojem i grabie¿ami, a ich
ofiarami pada³y nie tylko wsie i miasteczka bu³garskie, ale tak¿e maj¹tki lokalnych tureckich mo¿now³adców7. Sytuacja sta³a siê na tyle powa¿na, ¿e su³tan
Selim III w kolejnych fermanach nie tylko przekazywa³ coraz szersze uprawnienia lokalnym urzêdnikom8, ale zaleca³ w³¹czenie do walki z bandami tak¿e
niewiernych, czyli ludnoæ chrzecijañsk¹. Mimo tych szerokich plenipotencji,
miejscowym w³adzom nie uda³o siê opanowaæ sytuacji. Dlatego te¿ bu³garska,
ale i turecka ludnoæ cywilna zmuszona by³a do tworzenia oddzia³ów samoobrony, maj¹cych chroniæ j¹ przed niebezpieczeñstwem. Szczególnie liczne grupy
7
8

Zob. A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 2021, D. Kosew, op. cit., s. 66 i n.
Szerzej na ten temat L. M. Bartelski, Jedziec z Madary, Warszawa 1963, s. 253254.
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tego typu tworzyli Bu³garzy, opieraj¹c ich dzia³ania na tradycji oddzia³ów hajduckich. Dzia³a³y one do lat 20. XIX w., ochraniaj¹c nie tylko wsie i miasteczka,
ale tak¿e szlaki handlowe i komunikacyjne. Jakkolwiek nie uda³o siê zupe³nie
wytêpiæ band rozbójniczych, to w ramach skierowanej przeciwko nim akcji
znaczna czêæ mêskiej populacji bu³garskiej mia³a mo¿liwoæ  po trwaj¹cej
kilka stuleci przerwie9  obcowania z broni¹ i nauki ¿ycia ¿o³nierskiego. Dowiadczenie, jakie zdobyli w walce z kyrd¿alimi, mia³o ju¿ wkrótce okazaæ siê
nieocenione w organizowaniu ruchów narodowowyzwoleñczych.
Równoczenie nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e okres dzia³ania rozbójniczych
band tureckich ciê¿ko dowiadczy³ ziemie bu³garskie. Wiele wsi i miasteczek
zosta³o zniszczonych lub doszczêtnie ograbionych, a ich mieszkañcy musieli
ratowaæ siê ucieczk¹ czy to do wiêkszych orodków miejskich, czy to poza
granice ojczyzny. Jeszcze w drugiej po³owie XIX w. wielki patriota i przywódca
walki narodowowyzwoleñczej G. Rakowski pisa³:
[ ] ucierpia³y od Turków ubogie, bezbronne, ma³e wsie bu³garskie. Wiele opustosza³ych wsi bu³garskich, spalonych przez kyrd¿alich, mo¿na i dzi jeszcze
ogl¹daæ na piêknych polach Tracji. Mieszkañcy ich przesiedlili siê na Wo³oszczyznê,
do Mo³dawii, Besarabii oraz za rzekê Dniestr do Rosji10.

Okres wewnêtrznych niepokojów spowodowa³ jednoczenie dalszy spadek
autorytetu w³adzy su³tañskiej, co prowadzi³o do coraz czêstszego uniezale¿niania siê lokalnych w³adców tureckich, którzy prowadz¹c wojny z Wysok¹ Port¹
i miêdzy sob¹, jeszcze bardziej pustoszyli ziemie bu³garskie.
Ta trudna sytuacja Bu³garów zbieg³a siê z procesem, który w historiografii
nazwany zosta³ okresem bu³garskiego odrodzenia narodowego11. Za jego pocz¹tek uwa¿a siê napisanie12 przez mnicha z góry Athos Paisija Chilendarskiego
Historii s³owiano-bu³garskiej13, dzie³a, w którym s³awi³ on czasy potêgi i chwa³y Bu³garów. Ksi¹¿ka ta ju¿ wkrótce zaczê³a kr¹¿yæ po Bu³garii w licznych
odpisach i sta³a siê podstawowym materia³em wyk³adowym w coraz liczniej
tworzonych szko³ach przycerkiewnych, krzepi¹cym i odbudowuj¹cym ducha narodowego.
9 W okresie wczeniejszym Bu³garom, jako chrzecijanom, nie wolno by³o nosiæ broni. Nie
byli tak¿e powo³ywani do armii tureckiej.
10 L. M. Bartelski, op. cit., s. 253.
11 Szarzej na ten temat A. Zawilski, Bu³garia , s. 7084, tego¿, O wolnoæ , s. 1327; zob.
tak¿e T. Wasilewski, op. cit., s. 138140.
12 W 1762 r.
13 Pe³na nazwa dzie³a Paisija Chilendarskiego brzmi: Historia s³owiano-bu³garska o narodzie
i o carach, i o wiêtych bu³garskich, i o wszystkich dziejach i wydarzeniach bu³garskich. W dziele
tym autor polemizowa³ z Serbami i Grekami, podkrelaj¹c odrêbnoæ narodow¹ Bu³garów, prezentuj¹c ich chlubn¹ przesz³oæ; por. Istorija s³awianobo³garskaja, Sofia 1963, s. 2930.
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Na kszta³towanie siê bu³garskiego ruchu narodowowyzwoleñczego istotny
wp³yw mia³ jeszcze jeden czynnik. Po wycofaniu siê Rzeczypospolitej z aktywnej
polityki antytureckiej z koñcem XVII w., jej miejsce zajê³a Rosja, która przede
wszystkim ze wzglêdów ekonomicznych stawia³a sobie za cel usuniêcie Turcji
z Europy14. Bliskoæ etniczna i religijna utwierdza³a Bu³garów w przekonaniu, ¿e
oto na arenie dziejowej pojawi³ siê orêdownik nie tylko poprawy warunków ¿ycia
chrzecijan w pañstwie osmañskim, ale tak¿e ich narodowych aspiracji15. St¹d te¿
Rosja, a zw³aszcza jej nadczarnomorskie posiad³oci sta³y siê, obok innych pañstw
ba³kañskich, g³ównym miejscem dzia³alnoci politycznej bu³garskiej emigracji,
a od pocz¹tku XIX w. Bu³garzy aktywnie uczestniczyli w konfliktach zbrojnych
rozgrywaj¹cych siê w Europie Po³udniowo-Wschodniej.
Podczas wojny rosyjsko-tureckiej z lat 18061812 emigranci bu³garscy
utworzyli na Wo³oszczynie oddzia³ ochotniczy z kpt. Watikotim na czele. Jednostka ta ws³awi³a siê mêstwem na placu boju, a szczególnie zas³u¿y³a siê przy
oblê¿eniu i zdobyciu twierdzy Silistra w padzierniku 1811 r. Podobny oddzia³
ruszy³ do boju podczas kolejnej konfrontacji w 1828 r. pod dowództwem G. Mamarczowa-Bujukli, a rok póniej sformowany zosta³ pierwszy regularny oddzia³
bu³garski, operuj¹cy u boku armii rosyjskiej. Zaanga¿owanie Bu³garów w rozgrywaj¹ce siê na Ba³kanach wydarzenia nie doprowadzi³o jednak do zmiany
ich po³o¿enia. Ani pokój bukareszteñski z 1812 r., ani adrianopolski z 1829 r.,
mimo dzia³añ podjêtych zarówno przez duchowieñstwo bu³garskie, jak i bu³garskich dzia³aczy politycznych, nie tylko nie przynios³y tak d³ugo wyczekiwanej
wolnoci, ale nawet nie zmieni³y statusu ziem bu³garskich w ramach pañstwa
tureckiego16. Taki stan rzeczy podyktowany by³ wieloma czynnikami, sporód
których na czo³o wysuwaj¹ siê kwestie zwi¹zane z partykularnymi interesami
rosyjskimi17 oraz ogóln¹ sytuacj¹ polityczn¹ w Europie. Z jednej strony najistotniejsza z punktu widzenia rosyjskiej racji stanu kwestia statusu Cienin Czarnomorskich i Kaukazu zmusza³a Petersburg do du¿ej elastycznoci w stosunkach
z Wysok¹ Port¹, z drugiej za wkraczaj¹ce w fazê imperialn¹ inne mocarstwa
wrêcz wrogo odnosi³y siê do prób naruszenia integralnoci Turcji.
Fiasko dzia³añ bu³garskich krêgów politycznych nie oznacza³o jednak zaprzestania walki o niepodleg³oæ. Zawiedzeni przez Rosjê Bu³garzy podjêli decyzjê o rozpoczêciu dzia³añ w³asnymi si³ami i rodkami, a wolnoæ mia³y przynieæ organizowane na ziemiach bu³garskich powstania. Jednoczenie, korzystaj¹c
14
15

Na ten temat szerzej A. Sopel, Kwestya wschodnia w w. XVIII, t. 12, Warszawa 1905.
Bu³garia. Zarys dziejów, pod red. I. Dymitrowa, Warszawa 1986, s. 147; B. Brodecki, Szypka i Plewna 1877, Warszawa 1986, s. 11; D. Kosew, op. cit., s. 7778.
16 Równoczenie w obawie przed przeladowaniami tureckimi ziemie bu³garskie opuci³o wiele tysiêcy Bu³garów i schroni³o siê g³ównie w Besarabii; zob. J. Ho³ubowicz, Bu³garya, jej przesz³oæ dziejowa i jej obecne narodowe i religijne odrodzenie, Kraków 1885, s. 59.
17 Zob. B. Brodecki, op. cit., s. 12.
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z dowiadczeñ z okresu powstania greckiego z 1821 r., starano siê w³¹czaæ
w antytureckie dzia³ania pañstwa ciesz¹ce siê autonomi¹ na Ba³kanach, a szczególnie Serbiê.
Wynikiem zmiany koncepcji dzia³ania by³y wybuchaj¹ce coraz czêciej rozruchy hajduckie i bunty ch³opskie. Pierwszym z nich by³o powstanie w 1835 r.,
w którym wziêli udzia³ ch³opi z Be³ogradczika, Pirotu i Berkowa pod dowództwem M. Punina. Sytuacja by³a na tyle powa¿na, ¿e w³adze tureckie zdecydowa³y siê na u¿ycie do t³umienia zrywu regularnych oddzia³ów wojskowych przys³anych w tym celu z Samkowa i Sofii. Dziêki przewadze w uzbrojeniu i ludziach
Turkom uda³o siê szybko st³umiæ powstanie. Jednak mimo wprowadzonych
przez w³adze nadzwyczajnych rodków bezpieczeñstwa i podejmowania dzia³añ
na rzecz t³umienia powstañ w zarodku, w rejonie Pirotu ju¿ rok póniej wybuch³o kolejne powstanie ch³opskie, na czele którego stanêli K. Neszin i W. Panow. Do st³umienia tego powstania Turcy musieli ponownie u¿yæ wiêkszych si³
wojskowych z Newrokopu, Niu, Sofii oraz innych garnizonów, chocia¿ powstañcy dysponowali jedynie kilkudziesiêcioma strzelbami18.
Mimo terroru, jaki zapanowa³ na ziemiach bu³garskich po upadku tego zrywu, ruch narodowowyzwoleñczy nie zamar³. W kwietniu 1841 r. wybuch³o powstanie w okolicach Niu, które szybko rozprzestrzeni³o siê na ca³¹ pó³nocnozachodni¹ czêæ Bu³garii. Jego rozmiary pozwala³y s¹dziæ, ¿e bêdzie to pierwsze
powstanie ogólnonarodowe19. Bezporedni¹ przyczyn¹ zrywu sta³ siê napad baszybuzuków na zgromadzonych w cerkwi ch³opów bu³garskich we wsi Kamenica. Napadniêtym Bu³garom przyszli z pomoc¹ mieszkaj¹cy w okolicy Serbowie.
Po odparciu napadu utworzono wspólny sztab powstañczy z M. Ivanoviciem na
czele oraz przyst¹piono do organizowania oddzia³ów powstañczych, które
wkrótce osi¹gnê³y liczbê kilku tysiêcy ludzi20. Lokalne w³adze tureckie, przera¿one rozmiarami zrywu rozpoczê³y nawet pertraktacje, ale wkrótce po raz kolejny na placu boju pojawi³y siê oddzia³y wojskowe, wspierane przez paramilitarne
jednostki baszybuzuków. Si³y powstañcze by³y zbyt s³abe liczebnie i niedostatecznie uzbrojone, aby odnieæ sukces w konfrontacji z armi¹. Dlatego te¿ w ci¹gu kilku nastêpnych miesiêcy poszczególne czaty zosta³y rozbite, a nieliczni
ocaleli uczestnicy zrywu zmuszeni byli uciekaæ do Serbii. Nie by³a to jednak
jedyna konsekwencja nieudanego powstania. Podobnie jak w latach wczeniejszych przez ziemie bu³garskie przetoczy³a siê fala terroru tureckiego. Kilkaset
wsi zosta³o spalonych, a ich mieszkañcy wymordowani. Znaczna czêæ miejscowej
18

213.

19

Na ten temat zob. szarzej D. Kosew, Nowo¿ytna historia Bu³garii, Warszawa 1955, s. 180

W. Dmochowska-Petrowa, Michai³ Czajkowski  Sadyk Pasza i by³garskoto wyzra¿danie,
Sofija 1973, s. 66 i n.; zob. tak¿e A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 4647, 5052.
20 Zob. Dokuments and Materials on the History of the Bulgarian People, Sofia 1969, nr 73,
s. 83.
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ludnoci zosta³a deportowana do Azji Mniejszej, a kilkadziesi¹t tysiêcy zmuszonych zosta³o do szukania schronienia w Rumunii i Serbii.
Okrucieñstwo, z jakim Turcy pacyfikowali powstanie oraz krwawy terror,
jaki zapanowa³ bezporednio po jego st³umieniu, szerokim echem odbi³y siê
w ca³ej Europie. Jego efektem by³y wizyty licznych dyplomatów i wojskowych
z Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Prus i Austrii, którzy na miejscu mieli zapoznaæ siê z sytuacj¹. Sporz¹dzane przez nich raporty21 nie tylko dawa³y odpowied na stawiane przez spo³eczeñstwa europejskie pytania, ale tak¿e stanowi³y
doskona³y materia³ ród³owy do poznania skomplikowanych stosunków demograficznych i etnicznych na Ba³kanach22. Równoczenie jednak nale¿y podkreliæ, ¿e relacje te nie przek³ada³y siê na konkretne dzia³ania dyplomatyczne czy
militarne. Fakt ten wynika³, jak ju¿ wspomniano, z asekuranckiej postawy mocarstw, które kieruj¹c siê swoimi partykularnymi interesami, wiêcej uwagi powiêca³y ograniczaniu stref wp³ywów swoich przeciwników w ró¿nych czêciach wiata ni¿ przeladowaniom ludnoci chrzecijañskiej na Ba³kanach. Za
tê grê polityczn¹ musieli p³aciæ Bu³garzy, którym nikt na Zachodzie nie chcia³
pomóc, a Rosja nie zawsze mog³a efektywnie wesprzeæ uciemiê¿onych pobratymców. Równoczenie jednak raporty sporz¹dzone w latach 40. XIX w. wzbudzi³y zainteresowanie opinii publicznej Pó³wyspem Ba³kañskim, a zw³aszcza
Bu³gari¹, co przyczynia³o siê do nag³onienia konfliktu turecko-bu³garskiego
w ca³ej Europie. Mia³o to zaprocentowaæ podczas wielkiego konfliktu ba³kañskiego w latach 18751878, kiedy europejska opinia publiczna zajê³a stanowisko popieraj¹ce naród bu³garski w jego walce, a Rosja uzyska³a wiêksze ni¿
kiedykolwiek wczeniej mo¿liwoci wsparcia walcz¹cych Bu³garów.
Tym samym wydawa³o siê, ¿e w³adze tureckie opanowa³y sytuacjê i na
d³ugi czas wyeliminowa³y zagro¿enie buntów ludnoci bu³garskiej. By³o to jednak zupe³nie b³êdne wra¿enie. Z nasilaj¹cym siê ruchem wyzwoleñczym Bu³garów zbieg³y siê bowiem, podejmowane przez w³adze su³tañskie, próby reform,
zwane tanzimatem. Te dog³êbne reformy, maj¹ce przekszta³ciæ Turcjê w nowoczesne pañstwo na wzór pañstw europejskich, objê³y swym zasiêgiem niemal
wszystkie p³aszczyzny ¿ycia spo³eczno-politycznego. Niestety nie wszystkie
z nich wesz³y w ¿ycie, a czêæ obowi¹zywa³a jedynie w ograniczonym zakresie23.
21 W jednym z nich Francuz J.A. Blanqui pisa³ m.in.: Europa jeszcze nie uwiadamia sobie,
jakie katusze cierpi u jej bram ponad siedem milionów takich samych chrzecijan jak my z wami.
Rz¹d utrzymuj¹cy stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi pañstwami chrzecijañskimi poniewiera
chrzecijan jak psy za przekonania religijne. Trzeba na w³asne oczy zobaczyæ rozpacz ch³opów
bu³garskich i zbrodnie okrutnych hord [...]. Europejczykom trudno jest wyobraziæ sobie, ¿e w tej
czêci Turcji honor ka¿dej chrzecijañskiej kobiety jest ca³kowicie zale¿ny od kaprysu pierwszego
lepszego muzu³manina  D. Kosew, op. cit., s. 187.
22 Zob. m.in. D. Urquahart, Le Turque, ses ressources, son organisation municipale, t. 1, Paris
1836, s. 7778.
23 Na ten temat szerzej A. Wirth, Geschichte der Türken, Stuttgart 1912, s. 4647; zob. tak¿e
T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 18781923, Warszawa 1980, s. 1219.
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Tak by³o m.in. z reform¹ roln¹, która dopuszcza³a mo¿liwoæ wykupu ziemi
z przejêtych przez pañstwo lenn spahijskich tak¿e przez chrzecijañskich ch³opów. Urzêdnicy tureccy interpretowali j¹ jednak w taki sposób, ¿e ch³op bu³garski za wykup ziemi musia³ p³aciæ podwójnie  pañstwu i dotychczasowym w³acicielom, co w praktyce skutecznie ogranicza³o chrzecijanom mo¿liwoæ
skorzystania z zapisów ustawy. Jednoczenie wprowadzone przez pañstwo podatki niejednokrotnie przewy¿sza³y wysokoæ dotychczasowych danin i czynszów24. Na ludnoæ chrzecijañsk¹ nak³adano tak¿e inne op³aty, które bezwzglêdnie egzekwowano, zw³aszcza haracz, czyli rodzaj pog³ównego. Bu³garzy
musieli go uiszczaæ nie tylko za ma³e dzieci i starców, ale nawet za zmar³ych.
Natomiast w przypadku mierci chrzecijanina nie mo¿na go by³o pogrzebaæ, nie
zap³aciwszy podatku za tzw. nieszczêcie, który siêga³ najczêciej kwoty od 50
do nawet 1000 piastrów, zale¿nie od stanu maj¹tkowego zmar³ego. W owym
czasie Turcy d¹¿yli wszelkimi sposobami do zepchniêcia bu³garskich mieszkañców na margines ¿ycia spo³ecznego i nieustannie wprowadzali w ¿ycie nowe
op³aty i daniny, a nawet jeli zdarzy³o siê, ¿e znalaz³a siê jaka luka w ¿¹daniach
w³adzy wy¿szej, to by³a natychmiast wype³niana przez przedsiêbiorczoæ
miejscowych urzêdników ni¿szego szczebla25.
Podobnie sprawa wygl¹da³a z przyznan¹ chrzecijanom opiek¹ prawn¹, co
doprowadza³o muzu³manów, przywyk³ych do traktowania miejscowych S³owian
jako obywateli drugiej kategorii, do wciek³oci. Dlatego te¿ reformy spotka³y
siê ze sprzeciwem samych Turków, a liczba gwa³tów i nadu¿yæ w stosunku do
ludnoci bu³garskiej znacznie wzros³a. Podró¿uj¹cy w tym czasie po europejskich posiad³ociach Wysokiej Porty M. Czajkowski, obserwuj¹c wielkie zaostrzenie stosunku muzu³manów do chrzecijan i ogólne zaognienie sytuacji na
ziemiach bu³garskich, zanotowa³ w swoim dzienniku, ¿e podjêtych przez su³tana
reform nikt z muzu³manów wykonywaæ ani myli, ani chce26.
Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e konflikt miêdzy ludnoci¹ bu³garsk¹ a tureckimi w³adzami i szerzej Turkami w ogóle stawa³ siê coraz bardziej intensywny,
a wynikiem takiego stanu rzeczy by³ wzrost liczby lokalnych buntów i wyst¹pieñ27. Do najwiêkszych dosz³o wiosn¹ 1850 r. w pó³nocno-zachodniej Bu³garii28.
Skoordynowana wczeniej akcja pozwoli³a powstañcom przej¹æ pocz¹tkowo
inicjatywê. Okolicznoci¹ sprzyjaj¹c¹ przywódcom zrywu z C. Todorowem na
czele by³ równie¿ masowy udzia³ lokalnej ludnoci. Podstawowym problemem,
24
25
26

Por. T. Wituch, op. cit., s. 16.
A. Zawilski, O wolnoæ , s. 49.
W. Smochowska-Petrowa, op. cit., s. 67; na ten temat tak¿e T. Wituch, op. cit., s. 1314;
J. Ho³ubowicz, op. cit., s. 114; A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 45.
27 Wiêksze wyst¹pienie mia³y miejsce w latach 1847 i 1849.
28 Jednoczenie lokalne bunty wybuch³y równie¿ w innych miejscach, m.in. w centralnej Macedonii; zob. Dokuments and Materials , dok. 77, s. 8789.
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podobnie jak w przesz³oci, by³a jednak kwestia uzbrojenia i wyposa¿enia oddzia³ów. Jedynie garstka powstañców dysponowa³a broni¹ paln¹, a reszta uzbrojona by³a w siekiery, kosy i wid³y, zupe³nie nieprzydatne w walce z pododdzia³ami armii tureckiej, które wkrótce pojawi³y siê na terenach objêtych zrywem. Po
kilku spektakularnych zwyciêstwach Turków powstanie zaczê³o wygasaæ. Najd³u¿ej walki trwa³y w Be³ogradcziku, gdzie ponad 10 tys. insurgentów oblega³o
miejscow¹ twierdzê przez ponad trzy tygodnie. Ostatecznie jednak i te oddzia³y
zosta³y rozbite, a znaczna czêæ ich ¿o³nierzy zmuszona do ucieczki do Serbii
lub Rumunii29.
Oblicza siê, ¿e w powstaniu 1850 r. bra³o udzia³ ogó³em niemal 15 tys.
Bu³garów, z czego w bitwach z Turkami zginê³o ponad 700 osób, przy stratach
tureckich wynosz¹cych tylko 15 ¿o³nierzy. Jednak straty bu³garskie by³y du¿o
wiêksze, zwa¿ywszy ¿e po rozgromieniu insurekcji oddzia³y armii tureckiej i baszybuzucy wymordowali ponad 3 tys. bu³garskiej ludnoci cywilnej, w tym kobiety, dzieci i starców. Te krwawe wydarzenia wywo³a³y oburzenie europejskiej
opinii publicznej, a g³osy krytyki odezwa³y siê tak¿e ze strony rz¹dów mocarstw
europejskich. Zmusi³o to Wysok¹ Portê do podjêcia dzia³añ na rzecz ograniczenia terroru i skierowania na teren niedawnych walk inspekcji w celu zbadania
sprawy na miejscu i sporz¹dzenia odpowiedniego raportu30. Efektem tych dzia³añ by³y zmiany w funkcjonowaniu ustawy o ziemi i zobowi¹zanie siê pañstwa
do pokrywania odszkodowañ dla dawnych w³acicieli za wykupywane przez
Bu³garów gospodarstwa. Ogólnie jednak sytuacja na ziemiach bu³garskich nie
uleg³a radykalnej zmianie.
Klêski kolejnych powstañ dobitnie wskazywa³y, ¿e mo¿liwoæ wywalczenia
niepodleg³oci w³asnymi rêkami nie jest realna, a kwestia bu³garska mo¿e
zostaæ rozwi¹zana jedynie w ramach wa¿nych wydarzeñ politycznych zachodz¹cych w Europie Po³udniowo-Wschodniej. St¹d te¿ wybuch wojny krymskiej
w 1853 r. zosta³ powitany na ziemiach bu³garskich z entuzjazmem, a tradycje
wspólnej walki z Turkami postawi³y Bu³garów u boku Rosji31. Ju¿ wiosn¹ 1854 r.
grupa kupców bu³garskich przebywaj¹cych w Rumunii utworzy³a Centralny
Bu³garski Patronat, który zaj¹³ siê werbowaniem ¿o³nierzy do oddzia³ów ochotniczych. Akcja spotka³a siê z ¿ywio³owym odzewem emigracji bu³garskiej,
a jednostki walcz¹ce u boku armii rosyjskiej osi¹gnê³y liczebnoæ kilku tysiêcy
ludzi. Jednoczenie podejmowano próby wzniecenia antytureckiego powstania na
ziemiach bu³garskich. Przygotowaniem zrywu zajêli siê G. Rakowski i N. Filipowski, ale do wybuchu insurekcji nie dosz³o. Znamienny wp³yw na biernoæ bu³garskiego
29
30
31

Na ten temat szerzej A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 5052.
D. Kosew, op. cit., s. 208.
Na temat dzia³añ wojennych na Pó³wyspie Ba³kañskim w okresie wojny krymskiej zob.
A. Wirth, op. cit., s. 5364.
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spo³eczeñstwa mia³y wie¿e jeszcze wspomnienia terroru tureckiego po upadku
powstania z 1850 r. oraz prewencyjna polityka w³adz tureckich polegaj¹ca na
sta³ych ekspedycjach karnych i pacyfikacjach wsi bu³garskich.
Klêska Rosji w wojnie krymskiej w 1856 r. w istotny sposób wp³ynê³a na
postawê bu³garskich patriotów. Ponownie stanêli oni na stanowisku, ¿e odzyskanie suwerennoci nie mo¿e byæ cile powi¹zane z polityk¹ mocarstw europejskich, a niepodleg³oæ nale¿y wywalczyæ w³asnymi si³ami, na drodze ogólnonarodowego powstania zbrojnego32. Jednoczenie powrócono do popularnej
jeszcze w latach 20. XIX w. idei wspó³dzia³ania z innymi chrzecijañskimi narodami Pó³wyspu Ba³kañskiego. G³ównym orêdownikiem tych koncepcji by³ Rakowski, który korzystaj¹c z przychylnoci ksiêcia serbskiego Micha³a Obrenovicia, d¹¿¹cego do sprowokowania konfliktu z Turcj¹ i zjednoczenia wszystkich
narodów ba³kañskich wewspólnej walce33, rozpocz¹³ w 1861 r. tworzenie tzw.
Legii Bu³garskiej skupiaj¹cej rodowiska m³odych intelektualistów bu³garskich
na emigracji oraz niewielkie grupy powstañcze, walcz¹ce z Turkami w Bu³garii.
Oddwiêk na rzucone przez Rakowskiego has³o by³ bardzo du¿y, a szeregi Legii
stale siê powiêksza³y, gromadz¹c pod swymi sztandarami licznych emigrantów
przebywaj¹cych w Serbii od upadku powstañ z lat 40. XIX w. Organizacja ta
wziê³a aktywny udzia³ w antytureckich zamieszkach ulicznych, które wybuch³y
w Belgradzie w czerwcu 1862 r., ale ju¿ jesieni¹ tego roku zosta³a rozwi¹zana
przez w³adze serbskie34. Widmo konfliktu zbrojnego zosta³o za¿egnane i Belgrad, nie chc¹c prowokowaæ zadra¿nieñ z Wysok¹ Port¹, zdecydowa³ siê na
likwidacjê bu³garskich formacji. Nie mog¹c liczyæ na poparcie Serbów, Rakowski wyjecha³ do Czarnogóry i Grecji, aby tam szukaæ poparcia dla narodowych
d¹¿eñ bu³garskich, ale jego zabiegi nie przynios³y spodziewanych rezultatów.
Negatywne stanowisko pañstw ba³kañskich do kwestii bu³garskiej podyktowane
by³o kilkoma czynnikami, sporód których dwa odgrywa³y szczególn¹ rolê. Po
pierwsze, pokój paryski z 1856 r. zahamowa³ na pewien czas rywalizacjê mocarstw w tej czêci Europy. Tym samym wspieranie bu³garskich ruchów niepodleg³ociowych mog³o naraziæ pañstwa ba³kañskie na konfrontacjê z Turcj¹, która
 bez poparcia którego z cz³onków koncertu europejskiego  musia³aby zakoñczyæ siê dla nich katastrof¹. Po drugie, w tym okresie w zasadnicz¹ fazê
wkracza³ tocz¹cy siê od pierwszej dekady XIX w. spór bu³garsko-grecko-serbski
o wp³ywy w Macedonii. Dlatego te¿ s¹siednie pañstwa, kieruj¹c siê w³asn¹ racj¹
stanu, nie widzia³y potrzeby anga¿owania siê w pomoc dla Bu³garów, którzy po
32
33

G³ównym orêdownikiem tej tezy by³ G. Rakowski; zob. D. Kosew, op. cit., s. 283284.
Ostatecznym efektem tej walki mia³o byæ stworzenie wspólnego pañstwa, obejmuj¹cego
swymi granicami tereny zamieszkane przez wszystkich S³owian po³udniowych; zob. Dokuments
and Materials , dok. nr 105, s. 123.
34 Szerzej na ten temat A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 118126.
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odzyskaniu niepodleg³oci mogliby w znacz¹cy sposób pokrzy¿owaæ ich w³asne
plany.
Tymczasem krwawe wydarzenia z okresu wojny krymskiej oraz stale obecny terror turecki na ziemiach bu³garskich niemal zupe³nie zahamowa³y rozwój
ruchu niepodleg³ociowego w Bu³garii. St¹d te¿ g³ówny ciê¿ar przygotowañ do
ponownego podjêcia sprawy bu³garskiej na arenie miêdzynarodowej spada³ na
rodowiska emigracyjne, co znacznie utrudnia³o prace. Równoczenie w drugiej
po³owie lat 60. XIX stulecia wytworzy³y siê trzy g³ówne nurty polityczne dzia³aj¹ce w rodowisku emigracji bu³garskiej. Najbardziej radykalny, nazywany tak¿e
rewolucyjnym, by³ obóz Rakowskiego, centrum stanowi³ utworzony w Bukareszcie w 1866 r. przez dawnego wspó³pracownika Rakowskiego, I. Kasabowa,
Tajny Centralny Bu³garski Komitet Spiskowy (TCBKS) opowiadaj¹cy siê poza
podjêciem walki zbrojnej, tak¿e za próbami pokojowego porozumienia z Turcj¹,
prawe skrzyd³o odrzucaj¹ce ideê powstania stanowi³ tzw. obóz starych, reprezentowany przez cz³onków tzw. Dru¿yny Dobroczynnej, finansowanej przez
w³adze rosyjskie. Rozdrobnienie bu³garskiej emigracji i wykszta³cenie siê frakcji ró¿ni¹cych siê zarówno celami, jak i metodami ich realizacji, równie¿ nie
wp³ywa³o korzystnie na tempo prac i zakres podejmowanych dzia³añ35.
Równoczenie rozgrywaj¹ce siê na Ba³kanach wydarzenia w zasadniczy
sposób wp³ywa³y na zasiêg agitacji politycznej prowadzonej przez poszczególne
grupy. Obóz rewolucyjny du¿e nadzieje wi¹za³ z konfliktem rumuñsko-tureckim,
jaki wybuch³ po obaleniu rz¹dów ksiêcia Aleksandra Cuzy. Napiêcie, jakie zapanowa³o na linii Konstantynopol  Bukareszt, stwarza³o sprzyjaj¹ce okolicznoci
dla wzniecenia antytureckiego powstania w Bu³garii. Konflikt ten zosta³ jednak
szybko za¿egnany, co znacznie os³abi³o dzia³alnoæ grupy Rakowskiego. Uaktywni³o to natomiast pozosta³e ugrupowania. Z pocz¹tkiem 1867 r. TCKBS,
wzoruj¹c siê na zmianach zachodz¹cych ówczenie w Austrii, przedstawi³ w³adzom tureckim memoria³, w którym proponowa³ stworzenie dualistycznego, bu³garsko-tureckiego pañstwa, w którym su³tan Abdülaziz zachowa³by w³adzê
zwierzchni¹ jako su³tan turecki i car bu³garski, a Bu³garzy uzyskaliby w³asny
parlament, administracjê i armiê oraz niezale¿noæ kocieln¹ i s¹downicz¹36.
Inn¹ koncepcjê przygotowa³ obóz prawicowy, który zaproponowa³ daleko posuniête zbli¿enie bu³garsko-serbskie. Jego efektem mia³o byæ utworzenie wspólnego
35
36

Na ten temat szerzej T. Wasilewski, op. cit., s. 256158.
Zob. A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 132133. Niew¹tpliwy wp³yw na kszta³t tego
memoria³u mia³y tak¿e prace prowadzone na Ba³kanach przez Hotel Lambert w okresie wczeniejszym. O dzia³alnoci dyplomacji polskiej na Ba³kanach zob. J. Skowronek, Polityka ba³kañska
Hotelu Lambert (18321856), Warszawa 1976, s. 5780 oraz A. Lewak, Dzieje emigracji polskiej
w Turcji 18311878, Warszawa 1935, s. 93130; na temat tzw. memoria³u Bystrzonowskiego, na
którym wzorowany by³ dokument TCKBS, zob. Wspominanija Michai³a Czajkowskogo, Russkaja
Stranina, t. 120, s. 243.
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pañstwa pod panowaniem Obrenoviciów, ze wspólnym rz¹dem i zgromadzeniem
narodowym37. Idee te nie zyska³y jednak poparcia ani w Konstantynopolu, ani
w Belgradzie.
Fiasko obu koncepcji wp³ynê³o mobilizuj¹co na obóz rewolucyjny, na czele
którego, po mierci Rakowskiego, stan¹³ W. Lewski. W 1870 r. wraz z L. Karawe³owem utworzy³ on w Bukareszcie Bu³garski Centralny Komitet Rewolucyjny, który rozpocz¹³ prace nad zorganizowaniem powstania narodowego38. Prace
prowadzone by³y dwutorowo: w Rumunii i w Bu³garii. Dzia³alnoæ Lewskiego
na ziemiach bu³garskich zaowocowa³a stworzeniem sieci komitetów rewolucyjnych, z których najaktywniejsze by³y: ³owecki i tyrnowski. Niestety jesieni¹
1872 r. organizacja zosta³a jednak wykryta przez w³adze tureckie, a sam Lewski
aresztowany i stracony39.
Na jaki czas sparali¿owa³o to dzia³ania, a sam komitet sta³ siê aren¹ zaciêtych sporów i kilkakrotnie dochodzi³o w nim do roz³amów. Prace nad wznieceniem powstania trwa³y jednak nadal, a sprzyja³a im sytuacja na Ba³kanach.
W 1874 r. w europejskiej Turcji zapanowa³ g³ód, bêd¹cy wynikiem pomoru
byd³a i panuj¹cej suszy. Nie zwa¿aj¹c na tragiczn¹ sytuacjê, w³adze tureckie
podnios³y ju¿ i tak wysokie podatki, co spotka³o siê z oporem miejscowej ludnoci i doprowadzi³o do wybuchu powstania w Boni i Hercegowinie w czerwcu
1875 r. Zaanga¿owanie Turcji w Boni postanowili wykorzystaæ dzia³acze Centralnego Komitetu Rewolucyjnego (CKR)40, rezyduj¹cy w rumuñskim Giurgiu,
którzy nasilili akcjê propagandow¹ w Bu³garii i przyst¹pili do przygotowywania
powstania, którego wybuch wyznaczono na 13 maja 1876 r.41 Jakkolwiek ludnoci przejawia³a gotowoæ do wsparcia kolejnego zrywu, to same prace przebiega³y wolno, a wiêksze sukcesy odnosi³ jedynie okrêg rewolucyjny Panagiuriszte
z G. Benkowskim, któremu w przewidzianym terminie uda³o siê zgromadziæ
wiêksz¹ liczbê czetników. Warto jednak podkreliæ, ze na skutek szeregu trudnoci, jedynie niewielka ich czêæ zosta³a uzbrojona.
Mimo to Benkowski, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem wybuchu
powstania, zwo³a³ 26 kwietnia1876 r. naradê lokalnych dowódców i dzia³aczy
niepodleg³ociowych, nazywan¹ tak¿e wielkim zgromadzeniem narodowym,
do miejscowoci Oboriszte42. W trakcie prowadzonych rozmów potwierdzono
datê rozpoczêcia dzia³añ  13. maja  ustalaj¹c jednoczenie, ¿e w przypadku
37
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40

A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 137138.
Ibidem, s. 153.
Na ten temat szerzej D. Kosew, op. cit., s. 321348.
Bu³garski Centralny Komitet Rewolucyjny zmieni³ nazwê na Centralny Komitet Rewolucyjny wiosn¹ 1872 r.
41 Por. A. Zawilski, Bu³garia , s. 90.
42 Przebieg spotkania relacjonuje A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 187189; na kolejnych
stronach zamieszcza dok³adny opis powstania; na ten temat zob. tak¿e tego¿, Bu³garia , s. 9193.
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dekonspiracji której z organizacji podejmie ona walkê wczeniej. Ustalenie to
okaza³o siê o tyle wa¿ne, ¿e Turcy powiadomieni o naradzie w Oboriszte przez
zdrajcê podjêli próbê pojmania buntowników. Zagro¿ony aresztowaniami Komitet w Kopriwszticy postanowi³ rozpocz¹æ powstanie 2 maja 1876 r.43 i jeszcze
tego samego dnia zaj¹³ miasto. Poinformowany o tych wydarzeniach Benkowski
równie¿ przyst¹pi³ do dzia³añ i opanowa³ Panagiuriszte. Po oficjalnym og³oszeniu wybuchu powstania utworzony zosta³ rz¹d tymczasowy, który wyda³ proklamacjê do ludnoci bu³garskiej, rozpowszechnion¹ nastêpnie przez kurierów.
W ci¹gu kilku dni zryw rozprzestrzeni³ siê na kilkadziesi¹t okolicznych wsi
i miasteczek. Mimo to si³y powstañcze by³y zbyt skromne i zbyt s³abo uzbrojone, aby prowadziæ równorzêdn¹ walkê z oddzia³ami tureckimi. Ju¿ w pierwszych
dniach oddzia³y baszybuzuków st³umi³y ruch powstañczy w Stralczy, Klisurze
i Petriczu. 12 maja 1876 r. jednostki regularnej armii tureckiej, po czterodniowych zmaganiach, zdoby³y Panagiuriszte, a nastêpnie obóz powstañczy na górze
Eled¿ik. Rozbite oddzia³y bu³garskie wycofa³y siê w góry, gdzie uleg³y rozproszeniu. Wiêkszoæ powstañców zosta³a pojmana przez Turków, w tym tak¿e
G. Benkowski. Równie szybko zakoñczy³y siê walki w Rodopach na prawym
brzegu Maricy. Do powa¿niejszych staræ dosz³o jedynie w kilku miejscowociach. Najd³u¿ej  do 17 maja 1876 r.  bronili siê mieszkañcy miejscowoci
Barcigowo, którzy skapitulowali dopiero po nadejciu regularnych wojsk tureckich. W pozosta³ych okrêgach do wybuchu powstania w ogóle nie dosz³o lub
zosta³o ono zd³awione w zarodku.
Wybuch powstania zmobilizowa³ do dzia³ania tak¿e osoby, które nie bra³y
bezporedniego udzia³u w pracach CKR. Jedn¹ z nich by³ Ch. Botew, który ze
zorganizowanym przez siebie w Rumunii oddzia³em przyby³ do Bu³garii 29 maja
1875 r. Mimo pocz¹tkowych sukcesów, i ta czeta zosta³a jednak rozbita, a sam
Botew zgin¹³ w niewyjanionych okolicznociach44.
Powstanie zakoñczy³o siê klêsk¹, a jego skutki by³y tragiczne dla Bu³garów.
W toku walk zginê³o ponad 30 tys. osób, a po st³umieniu zrywu Turcy dopucili
siê wielu masakr ludnoci cywilnej. Szczególnego okrucieñstwa oddzia³y tureckie dopuci³y siê w miejscowoci Batak, gdzie zamordowano ponad 5 tys. osób,
w tym wiele kobiet i dzieci45.
Tymczasem latem 1876 r. wojnê Turcji wypowiedzia³y Serbia i Czarnogó46
ra . Fakt ten starali siê wykorzystaæ dzia³acze bu³garscy z W. Joniem na czele,
43

niowe.

20 kwietnia 1875 r. wg kalendarza juliañskiego. St¹d nazwa powstania  powstanie kwiet-

44 Zob. A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 221222; tego¿, Bu³garia , s. 9394; B. Brodecki, op. cit., s. 10.
45 Relacje ówczesnej prasy opisuj¹ce okrucieñstwa tureckiej przytacza m.in. M. Wañkowicz,
Wojna i pióro, Warszawa 1974, s. 212.
46 Zob. A. Wirth, op. cit., s. 7273.

102

Jaros³aw Rubacha

którzy utworzyli 22 czerwca 1876 r. w Bukareszcie nowy CKR, dzia³aj¹cy pod
nazw¹ Bu³garskie Centralne Towarzystwo Dobroczynne. Z ich inicjatywy przerzucono do Serbii ponad 2500 ludzi, którzy mieli staæ siê zal¹¿kiem bu³garskiej
dywizji47. Si³y serbskie, mimo wsparcia bu³garskiego i trzytysiêcznego ochotniczego korpusu rosyjskiego, zosta³y jednak rozbite przez Turków w bitwie pod
D¿unisem w koñcu padziernika 1876 r.
Wydarzenia na Ba³kanach z uwag¹ obserwowa³a Rosja, która zamierza³a
wykorzystaæ je jako wygodny pretekst dla kolejnej konfrontacji z Wysok¹ Port¹
i ju¿ jesieni¹ 1876 r. rozpoczê³a przygotowania wojenne. W zwi¹zku z tym
Towarzystwo Dobroczynne podjê³o dzia³ania na rzecz formowania oddzia³ów
bu³garskich na terenie Rumunii, które ma³y wesprzeæ wojska carskie. Do momentu wybuchu wojny 24 kwietnia 1877 r. uda³o mu siê zwerbowaæ niemal
7500 ochotników, którzy utworzyli nastêpnie u boku armii rosyjskiej trzy brygady bu³garskie48.
Pod koniec czerwca 1877 r. Rosjanie sforsowali Dunaj w okolicach Swisztowa i ruszyli w kierunku Konstantynopola, nie napotykaj¹c pocz¹tkowo na
wiêkszy opór. W lipcu dotarli a¿ do po³udniowej Bu³garii, obsadzaj¹c po drodze
g³ówn¹ prze³êcz ba³kañsk¹  Szipka i zdobywaj¹c Star¹ Zagorê. W tym czasie
wojska tureckie, zaanga¿owane do tej pory w walki w zachodniej czêci Pó³wyspu, zosta³y skierowane do Tracji i pó³nocno-zachodniej Bu³garii. W drugiej
po³owie lipca 1877 r. jednostki Osmana-paszy pod¹¿aj¹ce od strony Widina
zajê³y Plewen, gdzie zorganizowany zosta³ silnie umocniony obóz warowny.
Atak przeprowadzony przez wojska rosyjskie 29 lipca 1877 r. nie powiód³ siê i
armia carska zmuszona by³a wycofaæ siê. Równoczenie pod¹¿aj¹cy z po³udnia
Sulejman-pasza po krwawych walkach zaj¹³ rejon Starej Zagory, spychaj¹c Rosjan na pó³nocne zbocza Ba³kanów. G³ówny punkt na tym odcinku stanowi³a
prze³êcz Szipka broniona przez 6000 ¿o³nierzy bu³garskich i rosyjskich, którzy
w toku walk toczonych przeciwko ponad 27-tysiêcznej armii w drugiej po³owie
sierpnia 1877 r. ws³awili siê niezwyk³ym bohaterstwem. Nadal jednak nie udawa³o siê Rosjanom opanowaæ Plewen, który zdobyto dopiero po regularnym
oblê¿eniu z pocz¹tkiem grudnia. By³ to punkt zwrotny w ca³ej wojnie. Armia
carska, po przekroczeniu Ba³kanów i rozbiciu niewielkich ju¿ si³ tureckich, stanê³a z pocz¹tkiem marca 1878 r. u wrót Konstantynopola. Równoczenie wojna ta przynios³a Bu³garom wyczekiwan¹ od niemal piêciu stuleci niepodleg³oæ.
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A. Zawilski, O wolnoæ Bu³garii , s. 238240; B. Brodecki, op. cit., s. 36.
Ibidem, s. 3637.
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Bulgarians in struggle for independence in the 19th century
Bulgarian lands, which at the end of the 14th century were under the Turkish rule, for
several centuries were a kind of buffer zone between the Ottoman Empire and Europe.
Specific geopolitical position of this area caused that Turkish power wanted to keep quiet by
every accessible means. Therefore it is hard to be surprised that in Bulgaria Ottoman rules
were particularly cruel, and every trial of resistance resulted in thousands of victims.
The beginning of the 19th century brought change of the situation. Causes of such a
state of things were numerous, but two of them seem the most essential. Firstly, it was the
internal crisis of multinational Turkish state. The decreasing importance of the sultan power
and ubiquitous corruption of administrative apparatus led to bigger and bigger anarchy. The
endeavour to control the situation, though declared, was usually taken at the cost of nonMuslim population, which significantly radicalized the social moods. Secondly, the growth of
Bulgarians national consciousness was doubtless, which in historiography is known as National Awake. It lasted for the other half of the 18th century.
The abortive reforms, increase of the fiscal pressure and the growth of national consciousness already in the beginning of the 19th century encouraged Bulgarians to fight for the
improvement of their existence. In this process internationalization of the Bulgarian question played the essential part. No matter what consequences it had for particular businesses of great European powers, it had at last to play the essential part in reactivating
Bulgarian state in the year 1878.
In the 19th century and at the beginning of the 20th century Bulgarians played special
part in the events on Balkan Peninsula, becoming spiritus movens of the process which led to
almost total removal of Turkey from Europe. Victims in the period of the national independence fight were not sacrificed in vain.
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ROLA KORPUSU CZECHOS£OWACKIEGO
W WOJNIE DOMOWEJ W ROSJI
1. Wprowadzenie
Udzia³owi Korpusu Czechos³owackiego w wojnie domowej w Rosji powiêcono w Polsce niewiele publikacji. W zwi¹zku jednak z istotn¹ rol¹, jak¹
formacja ta odegra³a w powstaniu polskich oddzia³ów zbrojnych we wschodniej
Rosji i na Syberii oraz minimalnym zainteresowaniem polskiej historiografii
dzia³aniami Czechos³owaków w Rosji bolszewickiej warto powiêciæ temu Korpusowi nieco wiêcej uwagi.
W okresie miêdzywojennym ukaza³o siê wiele prac o charakterze wspomnieniowym lub te¿ opisuj¹cych wybrane epizody z dziejów tworzenia siê u boku
wojsk Korpusu Czechos³owackiego polskich formacji zbrojnych. Do najwartociowszych nale¿a³oby zaliczyæ wspomnienia Romana Dyboskiego Siedem lat
w Rosji i na Syberii (19151921). Przygody i wra¿enia (Warszawa 1922). Niew¹tpliwie wartociowym ród³em informacji s¹ powieci o charakterze wspomnieniowym, a tak¿e nowele i broszury Jerzego Bandrowskiego, jednego z za³o¿ycieli
Polskiego Komitetu Wojennego (PKW). Cennym tak¿e dlatego, ¿e Bandrowski
by³ i uczestnikiem, i wiadkiem istotnych wydarzeñ zwi¹zanych ze zbrojnym wyst¹pieniem Korpusu Czechos³owackiego oraz tworzeniem polskich formacji zbrojnych we wschodniej Rosji i na Syberii. Ju¿ w czasie pobytu w Rosji wyda³ ksi¹¿kê
Bia³y lew (Kijów 1917), która na podstawie materia³ów i dokumentów czechos³owackich przedstawia³a powstanie i pierwsze walki Korpusu Czechos³owackiego.
Po powrocie do kraju w maju 1919 r. Bandrowski na podstawie skrzêtnie prowadzonego obszernego pamiêtnika, wycinków z prasy, relacji uczestników wydarzeñ
na Syberii rozpocz¹³ publikowanie efektów swojej pracy. By³ to cykl powieci
opisuj¹cych drogê uciekinierów z ziem polskich w g³¹b Rosji, którzy z czasem
trafiali do formuj¹cych siê na Syberii wojsk polskich1.
1 Do najbardziej znanych prac Jerzego Bandrowskiego nale¿¹: Syn Dniepru (Lwów 1920)  zbiór
nowel powiêconych emigracji polskiej, stosunkowi przeciêtnych ludzi do wydarzeñ zwi¹zanych z I
wojn¹ wiatow¹. Nastêpn¹ publikacj¹ byli Pielgrzymi (Lwów 1920)  powieæ opisuj¹c¹ ¿ycie
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Bandrowski nale¿a³ do tych nielicznych polskich dzia³aczy na Syberii, którzy bardzo pozytywnie oceniali wspó³pracê polsko-czesk¹ tak w dziedzinie politycznej, jak i wojskowej. Nie obwinia³ dowództwa Korpusu Czechos³owackiego
o kapitulacjê polskiej 5. Dywizji Strzelców Polskich (DSP) w styczniu 1920 r.,
jak czyni³a to ogromna wiêkszoæ polskich autorów pisz¹cych o dziejach wojsk
polskich na Syberii. Niektóre ksi¹¿ki Bandrowskiego zosta³y przet³umaczone na
jêzyk czeski2.
Polemika miêdzy polskimi i czechos³owackimi autorami trwa³a niemal przez
ca³y okres miêdzywojenny. W Polsce ukaza³o siê t³umaczenie pracy Józefa Kudeli
Czeskos³owackie i polskie wojsko w Rosji (Warszawa 1929), opisuj¹cej pocz¹tki
tworzenia narodowych formacji jeszcze przed rewolucj¹ lutow¹, a tak¿e polemizuj¹c¹ z zarzutami stawianymi przez polskich autorów Korpusowi Czechos³owackiemu, który ich zdaniem mia³ siê przyczyniæ do zag³ady 5 Dywizji Strzelców Polskich. W Polsce najciê¿sze zarzuty pod adresem dowództwa Korpusu
Czechos³owackiego wysun¹³ Stefan Witold Wojstomski w ksi¹¿ce Sprzymierzeñcy
Czesi na Syberii 19181920 (Warszawa 1938) ze wstêpem gen. Waleriana Czumy.
Polemikê tê przerwa³ wybuch II wojny wiatowej. Nie sposób wymieniæ tu podstawow¹ literaturê odnosz¹c¹ siê do dziejów Korpusu Czechos³owackiego w Rosji
i na Syberii, która ukaza³a siê w Czechos³owacji. Nale¿y natomiast stwierdziæ, ¿e
w Polsce wiedza na temat tego Korpusu jest niedostateczna.
Do dzisiaj nie ukaza³a siê w Polsce praca, która kompleksowo omawia³aby
zagadnienia zwi¹zane z rol¹ Korpusu Czechos³owackiego w wojnie domowej
w Rosji3. W latach 60. XX w. podjêto badania nad polskimi organizacjami wojskowymi w Rosji w kontekcie stosunków dyplomatycznych II Rzeczypospolitej
Polaków w gminie wygnañczej do chwili wybuchu rewolucji lutowej. Dalej Czerwona rakieta (Poznañ 1921) przedstawiaj¹ca Kijów podczas rewolucji, utworzenie republiki ukraiñskiej, powstanie
bolszewickie, oblê¿enie miasta przez bolszewików i ich krwawe represje. Opowieæ o dziejach
i dalszym rozwoju rewolucji stanowi powieæ Wciek³e psy (1922), przynosz¹ca tak¿e szczegó³ow¹
charakterystykê anarchistów rosyjskich oraz historiê ich powstania przeciwko w³adzom bolszewickim (Moskwa, wiosna 1918 r.). Utwór ten porusza wa¿ne sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem
polskiej konspiracji wojskowej. Z kolei Niezwalczone sztandary (LwówPoznañ 1923)  powieæ
opisuj¹ca wydarzenia z 1918 r., g³ównie walki Korpusu Czechos³owackiego z bolszewikami we
wschodniej Rosji i na Syberii, a tak¿e pocz¹tki formowania 5 DSP. Nazwiska g³ównych bohaterów
w wiêkszoci zosta³y w powieci pominiête b¹d ukryte pod pseudonimami, np. Bandrowski ukrywa siê pod nazwiskiem Niwiñski. Cykl koñczy ksi¹¿ka stanowi¹ca w³aciwie epilog  Przez jasne
wrota (Poznañ 1923). Opisuje ona wydarzenia z prze³omu lat 19181919 zwi¹zane z podró¿¹ Bandrowskiego z W³adywostoku do Pary¿a jako delegata Polskiego Komitetu Wojennego (PKW) do
Komitetu Narodowego Polskiego (KNP). Nale¿y podkreliæ, ¿e dwie ostatnie powieci, mimo bardzo osobistego stosunku autora do wydarzeñ, maj¹ istotne znaczenie dla poznania dziejów polskich
wojsk na Syberii.
2 J. Bandrowski, Bilý lev, Praga 1919; tego¿, Nieprzemozitelne prapory, Praga 1924.
3 W 2008 r. na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu Jan Pawe³ Winiewski obroni³
pracê doktorsk¹ pod kierunkiem naukowym prof. Zbigniewa Karpusa Korpus Czechos³owacki
w Rosji (19181920).

Rola Korpusu Czechos³owackiego w wojnie domowej w Rosji

109

z przedstawicielami bia³ej Rosji. Do cenniejszych prac tego okresu nale¿y
zaliczyæ publikacje Adolfa Juzwenki4, a tak¿e publikacje odnosz¹ce siê do syberyjskich orodków antybolszewickich Ryszarda Wojny5. Nadzieje na zmianê
tego stanu rzeczy budzi podjêcie badañ w kilku orodkach uniwersyteckich na
seminariach magisterskich i doktoranckich. Przyk³adem s¹ m.in. publikacje Jana
Paw³a Winiewskiego6.
Przy opracowywaniu niniejszego artyku³u przeprowadzono kwerendê w archiwach i bibliotekach Czeskiej Republiki. Starano siê odnaleæ w ich zbiorach
informacje dotycz¹ce polskich formacji zbrojnych i organizacji politycznych
funkcjonuj¹cych w omawianym okresie we wschodniej Rosji na Syberii i Dalekim Wschodzie. Ponadto celem kwerendy by³o znalezienie materia³ów dotycz¹cych wojny domowej w Rosji, w której przecie¿ Korpus Czechos³owacki odegra³ istotn¹ rolê szczególnie w pocz¹tkowym okresie.
Wa¿ne materia³y dotycz¹ce roli Korpusu Czechos³owackiego w wojnie domowej w Rosji, a tak¿e jego znaczenia w utworzeniu polskich formacji zbrojnych we wschodniej Rosji i na Syberii znajduj¹ siê w archiwach Republiki
Czeskiej. Kwerenda w Vojensky Historycký Archiv i Vojensky Historický Ústav
oraz Národni Knihovna ÈR (Biblioteka Narodowa Czeskiej Republiki) w Pradze
w satysfakcjonuj¹cej mierze uzupe³ni³y materia³y niezbêdne do opracowania,
odnosz¹cego siê do roli Czechów i S³owaków w wojnie domowej w Rosji.
Szczególnie obfite zbiory biblioteki Vojenského Historického Ústavu, udostêpnione dziêki uprzejmoci pracowników instytutu, umo¿liwi³y zapoznanie siê z literatur¹ dotycz¹c¹ dziejów Korpusu Czechos³owackiego7. Dodaæ nale¿y, ¿e materia³y
4 Zob. m.in.: A. Juzwenko, Sprawa uznania rz¹du Ko³czaka w polityce Polski, Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych 1963, t. 4; tego¿, Polska a bia³a Rosja (od listopada 1918 r.
do kwietnia 1920 r.), Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1973.
5 Zob. R. Wojna, W ogniu rosyjskiej wojny wewnêtrznej 19181920, Warszawa 1975; tego¿,
Z drugiego okresu wojny domowej w Rosji (marzec  listopad 1918), Studia z Dziejów ZSRR
i Europy rodkowej(dalej: Studia) 1970, t. VI; tego¿, Z trzeciego okresu wojny domowej w Rosji. Problemy polityczne i spo³eczne (grudzieñ 1918  grudzieñ 1920), Studia 1973, t. IX; tego¿,
Z trzeciego okresu wojny domowej w Rosji (grudzieñ 1918  grudzieñ 1920). Aspekty militarne,
Studia 1974, t. X.
6 Autor ten opublikowa³ w ostatnich latach kilka artyku³ów o polskich formacjach zbrojnych
na Syberii: J.P. Winiewski, Organizacja oddzia³ów polskich u boku Korpusu Czechos³owackiego
w Rosji w 1918 r., w: Od rywalizacji do wspó³pracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach m³odych
historyków z Polski i Republiki Czeskiej, red. D. D¹browski, Wroc³aw 2003, s. 41; tego¿, Ewakuacja oddzia³ów polskich z Dalekiego Wschodu w 1920 r., Zes³aniec 2004, nr 4, s. 2327; tego¿,
Udzia³ wojsk polskich w walkach z bolszewikami na Syberii w 1919 r., w: Od armii komputowej
do narodowej, II: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich s¹siadów od XVI do XX wieku, pod red.
M. Krotofila i A. Smoliñskiego, Toruñ 2005, s. 403420.
7 Na temat dziejów Korpusu Czechos³owackiego zob. m.in: V. Klecanda, Bitva u Zborova.
Vojensko-historická studie o bojach èsl. Brygady v Halièi r. 1917, Praha 1927; tego¿, Prameny
a literatura k dìjinám bitvy u Zborova, Praha 1927; J. Kudela, O slavné bitvì u Zborova, Praha
1922; tego¿, Zborov, Praha 1927; V. Kuttan, Hrst. vzpominek a historický náèrt k 10 výroèi bitvy
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te szerokim krêgom badaczy zosta³y udostêpnione dopiero po upadku w³adzy
komunistycznej w Czechos³owacji.

2. Rosja po przewrocie bolszewickim
Sukcesy bolszewickiej rewolucji by³y dla pañstw Europy Zachodniej du¿ym
zaskoczeniem. Z niepokojem przyjêto wród pañstw Ententy najpierw zapowied, a nastêpnie zawarcie przez Rosjê Sowieck¹ separatystycznego pokoju
z pañstwami centralnymi. Pokój w Brzeciu odebrano jako zagro¿enie dla mocarstw europejskich, a zw³aszcza dla Francji. Bolszewickie rz¹dy mog³y wszak
przekreliæ wielomiliardowe sumy ulokowane przed i w czasie wojny przez
banki zachodnie, g³ównie francuskie, w Rosji8. Zagro¿enia te z³o¿y³y siê na to,
¿e Wielka Brytania i Francja ju¿ 23 grudnia 1917 r. zawar³y umowê, na mocy
której terytorium Rosji podzielono na dwie strefy wp³ywów: brytyjsk¹, która
objê³a Kaukaz, kraje nadba³tyckie oraz pó³noc z Murmañskiem i Archangielskiem, oraz francusk¹, w sk³ad której wesz³y Besarabia, Ukraina i Krym. Ponadto Francuzi wziêli odpowiedzialnoæ za Polaków i Czechos³owaków, Brytyjczycy za  za Ormian i Kozaków9.
W marcu 1918 r. przedstawiciele koalicyjnego dowództwa Ententy zawarli
porozumienie z kontrrewolucyjn¹ Rad¹ Murmañsk¹. Celem tego porozumienia
by³a legalizacja interwencji wojsk sojuszniczych na terytorium Rosji. W czerwcu

u Zborova, Plzeò 1927; F. teidler, Zborov. Operace èsl. Brigády u Zborova a Tarnopole, Praha
1922; tego¿, Èeskoslovenské hnuti na Rusi, Praha 1922; Zborov. Památnik oslavy desátého výroèi
bitvy u Zborowa 1927, È. Budìjovice 1927; G. Thunig-Nitter, Die tschechoslowakische Legion In
Russland, Wiesbaden 1970; K. Pichlik, B. Klipa, J. Zabloudilová, Èeskosloventi legionáøi (1914
1920), Praha 1996.
8 Zob. na ten temat: J. Kuku³ka, Francja a Polska po traktacie wersalskim (19191922),
Warszawa 1970, s. 18.
9 Spotkanie to odby³o siê w Pary¿u. Republikê Francusk¹ reprezentowa³ premier Georges Clemenceau, minister spraw zagranicznych Stephen Pichon i gen. Ferdynand Foch. Okaza³o siê, ¿e
rz¹d francuski gotów jest nie tylko dostosowaæ swoje decyzje do polityki brytyjskiego Gabinetu
Wojennego okrelonej 3 grudnia, ale tak¿e sam podj¹³ pewne kroki. Brytyjska delegacja uzyska³a
ca³kowite poparcie w kwestii utrzymania kontaktów z bolszewikami poprzez nieoficjalnych agentów, którzy mieli zniechêcaæ bolszewików do Niemców i zarazem przekonywaæ ich, ¿e rosyjska
artyleria i rosyjskie regiony rolnicze powinny znaleæ siê poza zasiêgiem armii niemieckiej. Równoczenie Brytyjczycy i Francuzi zgodzili siê, ¿e nale¿y wspieraæ inne grupy w Rosji, które obiecywa³y kontynuowanie wojny z Niemcami i niedopuszczenie ich do zasobów Rosji. Delegacja brytyjska zosta³a poinformowana, ¿e Francuzi szczególnie chêtnie udziel¹ wsparcia Ukraiñcom.
Szerzej zob. M. Occleshaw, Tajna wojna aliantów w Rosji 19171920. Za kulisami rewolucji bolszewickiej, Warszawa 2007, s. 4760. Zob. tak¿e na ten temat: A. Juzwenko, Polityka mocarstw
zachodnich wobec Rosji w roku 1919. (Przed za³amaniem siê ofensywy Ko³czaka), Studia 1973,
t. IX, s. 123140; Z. £ukawski, Historia Syberii, Wroc³aw 1981, s. 305306.
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1918 r. Najwy¿sza Rada Wojenna Koalicji podjê³a decyzjê o zajêciu Murmañska
oraz Archangielska, co nast¹pi³o w sierpniu tego¿ roku10. Natomiast na Dalekim
Wschodzie i Syberii podobne dzia³ania podjê³y Stany Zjednoczone oraz Japonia11. Wczeniej, w listopadzie 1917 r., na po³udniu Rosji dawni carscy genera³owie Michai³ Aleksiejew, Anton Denikin i £awr Korni³ow sformowali oddzia³y,
zwane Armi¹ Ochotnicz¹, która wiosn¹ 1918 r. otrzyma³a materialne wsparcie ze
strony pañstw Ententy. Pod koniec 1918 r. w Odessie i Sewastopolu wyl¹dowa³y
wojska francuskie, za w Batumi angielskie. W tym czasie na po³udniu przeciwko bolszewikom dzia³ania zbrojne prowadzi³a kozacka armia doñska gen. Piotra
Krasnowa wspierana przez Niemcy, które wraz z wojskami austro-wêgierskimi
zajmowa³y znaczne obszary zachodniej Rosji.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w I wojnie wiatowej w listopadzie 1918 r.
mocarstwa zachodnie stanê³y przed problemem, jak prowadziæ dalsz¹ interwencjê
w Rosji, nie nara¿aj¹c siê w³asnej zmêczonej wojn¹ opinii publicznej. Zdecydowanie za prowadzeniem wojny interwencyjnej przeciwko bolszewikom opowiedzia³a siê Francja, pañstwo najmocniej zwi¹zane politycznie i gospodarczo
z przedrewolucyjn¹ Rosj¹. Próby doprowadzenia do miêdzynarodowej konferencji
z udzia³em przedstawicieli bolszewików i bia³ej Rosji nie dosz³y do skutku12.
Przyczyn¹ fiaska tych dyplomatycznych zabiegów by³y nap³ywaj¹ce ju¿ w marcu
1919 r. wieci o sukcesach syberyjskiej armii admira³a Aleksandra Ko³czaka. Wywo³a³y one wród polityków mocarstw zachodnich nadzieje na rych³y upadek
rewolucji.
Zanim dosz³o do powstanie rz¹dów Aleksandra Ko³czaka, Syberia w okresie
krwawych wydarzeñ w samej Rosji pozostawa³a, nawet jak na ówczesne standardy, obszarem w miarê spokojnym. Wczeniej przewrót bolszewicki, podobnie
jak i rewolucja lutowa, nie spowodowa³ na Syberii tak gwa³townych zmian, jak
w Rosji europejskiej. Decyduj¹ce wydarzenia rozstrzygnê³y siê w sercu olbrzymiego kraju wczeniej, zanim na te najodleglejsze kresy mia³a czas dotrzeæ
pe³niejsza informacja o nich13. Rewolucja bolszewicka dotar³a na Syberiê jako
fakt ju¿ dokonany, jako rzecz przes¹dzona i rozstrzygniêta. Nie istnia³y tutaj
prawie wcale przyczyny konfliktów, które w Rosji doprowadzi³y do ostrych
i gwa³townych wydarzeñ. Nie by³o tu wielkich mas ¿o³nierskich porzucaj¹cych
10 Na temat interwencji pañstw sprzymierzonych w pó³nocnej Rosji zob. C. Kinvig, Krucjata
Churchila. Brytyjska inwazja na Rosjê 19181920, Warszawa 2008, s. 3773.
11 A.G. Lipina, 1919 god w Sibiri (Borba s ko³czakowszczinoj), Moskwa 1962.
12 Zob. A. Juzwenko, Polityka mocarstw zachodnich wobec Rosji w roku 1919 , s. 130134;
tego¿, Sprawa uznania rz¹du Ko³czaka w polskiej polityce zagranicznej w latach 19181920,
Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych 1963, t. 4, s. 199.
13 Zob. Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Zmikrofilmowane Zbiory Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza Instytutu Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku, mf. - M391, Raport dr. B.
Nakoniecznikowa o uk³adzie si³ spo³eczno-politycznych i sytuacji politycznej w Rosji, Warszawa,
28 listopada 1918 r.
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front i spiesz¹cych do miejsc zamieszkania, nie by³o tak¿e wielkich posiad³oci
ziemskich, które sta³y siê smakowitym k¹skiem dla rozbudzonych instynktów
rewindykacyjnych ch³opstwa, by³o ono tutaj zamo¿niejsze.
W ci¹gu dwóch pierwszych miesiêcy po przewrocie padziernikowym bolszewizm pojawi³ siê na Syberii g³ównie w wielkich orodkach miejskich i innych wa¿niejszych punktach maj¹cych znaczenie dla komunikacji. Sowiety
deputatów robotniczych i ¿o³nierskich przybra³y charakter bolszewicki dopiero
pod koniec grudnia 1917 r., ziemstwa i dumy miejskie rozpêdzono natomiast na pocz¹tku 1918 r.14 Administracja bolszewicka, a wraz z ni¹  co nale¿y
podkreliæ  tylko powierzchownie ideologia komunistyczna bardzo powoli
przenika³a na rzadko zaludnione obszary Syberii. Zdecydowana wiêkszoæ syberyjskiego w³ociañstwa, ów rdzeñ ludnoci kraju, pozostawa³a na uboczu. Dla
ch³opa syberyjskiego demagogia agrarna bolszewików by³a  w przeciwieñstwie
do Rosji  bytem wirtualnym, oznacza³a bowiem, z nielicznymi wyj¹tkami, nie
rozgrabienie maj¹tków prywatnych, jak w Rosji europejskiej, lecz co najwy¿ej
przejêcie obszarów przeznaczonych dla przesiedleñców. Z drugiej za strony
ch³opstwo syberyjskie, z wy³¹czeniem rejonów po³o¿onych w pobli¿u orodków
miejskich, nie dowiadczy³o w zdecydowanej wiêkszoci terroru bolszewickich
rz¹dów. Przeciwnie, przewrót bolszewicki, znosz¹c dawn¹ administracjê, przyniós³ im chwilow¹ ulgê w wiadczeniach, zaprzestano np. ci¹gania podatków,
nikt nie powo³ywa³ rekruta. Ogromne przestrzenie i niskie temperatury izolowa³y wie zarówno od bolszewickich aposto³ów nowej idei, jak i od ekspedycji
aprowizacyjnych.
Tymczasem konspiracja antybolszewicka rozwija³a siê w tajnych organizacjach oficerskich i w politycznych grupach eserowskich, obejmuj¹c ca³¹
wschodni¹ Rosjê, Syberiê i Daleki Wschód, a tak¿e Mand¿uriê15. Obejmuj¹c
tylko nieliczne grupy opozycyjnie nastawionej inteligencji w miastach, nie znajdowa³a, i tak naprawdê nie bardzo szuka³a, szerokiego poparcia w masach ludnoci. Owe masy, nie maj¹c jeszcze przykrych dowiadczeñ z prawdziwym systemem bolszewickich rz¹dów, odnosi³y siê do niego doæ obojêtnie. A zatem,
przyjmuj¹c ten sposób mylenia, nale¿y stwierdziæ, ¿e wiosn¹ 1918 r. Syberia
i Daleki Wschód nie by³y jeszcze gotowe do obalenia w³adzy sowieckiej.
St¹d te¿ wydarzeniem zupe³nie nieoczekiwanym, które radykalnie zmieni³o
sytuacjê by³o zbrojne wyst¹pienie przeciwko bolszewikom Korpusu Czechos³owackiego16.

14

Zob. J. Matusiñski, Wojsko polskie na Syberii. T³o polityczne, powstanie i ideologia wojska
polskiego na Syberii, w: Polacy na Syberii. Szkic historyczny, Warszawa 1928, s. 20.
15 Szerzej zob. R. Wojna, W ogniu rosyjskiej wojny , s. 5658.
16 J. Kudela, Czeskos³owackie i polskie wojsko w Rosji, Warszawa 1929.
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3. Zbrojne wyst¹pienie Korpusu Czechos³owackiego i jego
znaczenie w pocz¹tkowym okresie wojny domowej
we wschodniej Rosji i na Syberii
W pewnym sensie promotorem sukcesów Ko³czaka by³ w³anie Korpus
Czechos³owacki, z³o¿ony z by³ych ¿o³nierzy armii austro-wêgierskiej, którzy
 wrogo nastawieni w swej du¿ej czêci do tej monarchii  masowo poddawali
siê w czasie wojny Rosjanom. W rezultacie w czasie I wojny wiatowej na
terenie Rosji znalaz³o siê w charakterze jeñców wojennych oko³o 200 tys. Czechów i S³owaków. Z nich to, za zgod¹ wojskowych w³adz rosyjskich, sformowano oddzia³y wojskowe, licz¹ce w lutym 1918 r. 45 tys. ¿o³nierzy, z zamiarem
skierowania na front przeciwko pañstwom centralnym17.
Zal¹¿kiem czechos³owackich oddzia³ów w Rosji by³a Èeská Druina, któr¹
sformowano jeszcze w 1914 r. w Kijowie18. Nap³yw ochotników, którzy przeszli
liniê frontu w pierwszych miesi¹cach wojny, pozwoli³ utworzyæ cztery kompanie, a nastêpnie w 1915 i 1916 r. sformowaæ kolejne kompanie, które przydzielone do rosyjskich dywizji pe³ni³y rolê pododdzia³ów rozpoznawczych.
Wiosn¹ 1917 r. z kompanii tych utworzono czechos³owack¹ brygadê, która
latem 1917 roku wziê³a udzia³ w ofensywie rosyjskiej. 19 czerwca pod Zborowem brygada przesz³a zwyciêski chrzest bojowy, po którym zosta³a wycofana na

17

V. Klecanda, Sbornik Vìd Vojenských, I: Operace Èeskoslovenského Vojska na Rusi v letech 19171920, Praha 1921, s. 8. W literaturze polskiej i sowieckiej znajduj¹ siê ró¿ne dane
liczbowe, i tak np. Z. £ukawski, Historia Syberii, s. 306, podaje, ¿e liczba ¿o³nierzy korpusu
osi¹gnê³a prawie 50 tys., z kolei M. Boncz-Brujewicz, ¿e 60 tys. ¿o³nierzy (zob. szerzej M. Boncz-Brujewicz, Wspomnienia 19141919, Warszawa 1959, s. 411416), identyczn¹ liczbê ¿o³nierzy
podaje R. Wojna, W ogniu rosyjskiej wojny , s. 54. Natomiast liczbê 40 tys. ¿o³nierzy wymienia
M. Wieliczko-Wielicki, Wojna domowa w Rosji 19171921, Toruñ 1938, s. 27.
18 Èeská Druina  ochotnicza jednostka sformowana g³ównie z Czechów mieszkaj¹cych
w Rosji, powsta³a 12 sierpnia 1914 r. Formowana by³a przez sztab Kijowskiego Okrêgu Wojennego. Trzon dru¿yn tworzy³o 720 ochotników (tzw. Starodruinici), którzy 3 listopada 1914 r. w sk³adzie rosyjskiej 3. Armii zostali skierowani na front. Ich g³ównym celem by³a agitacja wród ¿o³nierzy narodowoci czeskiej i s³owackiej walcz¹cych w szeregach armii austro-wêgierskiej w celu
sk³onienia ich do przechodzenia linii frontu na stronê rosyjsk¹. Mieli tak¿e pe³niæ rolê t³umaczy
w sytuacji, gdyby armii rosyjskiej uda³o siê wejæ na S³owacjê i do Czech. Dowódca 3. Armii
R. Dimitriew rozdzieli³ czeskie dru¿yny do ró¿nych pu³ków swojej armii w charakterze pododdzia³ów rozpoznawczych. W grudniu 1914 r. wcielono do dru¿yn 200 ochotników sporód jeñców
narodowoci czeskiej i s³owackiej (tzw. Novodruinici). Austro-wêgierskie dowództwo wyda³o rozkaz, by schwytanych dru¿ynników natychmiast rozstrzeliwaæ. W lutym 1916 r. Èeská Druina
zosta³a przeformowana w Èeskoslovenský støelecký pluk. W niepodleg³ej Czechos³owacji tradycje
dru¿yn w latach 19321939 kontynuowa³ 1. hranièáøský prapor i w latach 19481950 42. pu³k
piechoty, szerzej zob. Slovnik prvniho èeskoslovenského odboje 191418, Praha 1993, s. 23 oraz
J. Slanièka, Ze slavných dob Èeské druiny, Praha 1929.
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ty³y w rejon Kijowa w celu uzupe³nienia stanów osobowych19. Sukces brygady
czechos³owackiej spopularyzowa³ wród czeskich i s³owackich jeñców przebywaj¹cych na terenie Rosji ideê formowania samodzielnej narodowej si³y zbrojnej. Jeñcy, przy poparciu rosyjskich w³adz wojskowych, zaczêli tysi¹cami nap³ywaæ do Kijowa. Czêæ ochotników uzupe³ni³a brygadê, co pozwoli³o rozwin¹æ j¹ w 1. Czechos³owack¹ Dywizjê, a z pozosta³ych utworzono 2. Dywizjê,
któr¹ rozmieszczono w rejonie Kijów  Po³tawa. Liczny nap³yw ochotników
pozwoli³ wiêc, za zgod¹ rosyjskiego dowództwa, na sformowanie korpusu. Nadwy¿ki ochotników w liczbie 2 tys. wys³ano pod dowództwem mjr. Otokara
Husáka do Francji w celu uzupe³nienia formuj¹cych siê tam legionów czechos³owackich.
Na dowódcê Korpusu Czechos³owackiego wyznaczono rosyjskiego genera³a
W³adimira Niko³ajewicza Szokorowa20. Ze wzglêdu na brak wy¿szej kadry oficerskiej wród Czechos³owaków stanowiska dowódców pu³ków i dywizji oraz
sztabowe w pierwszym okresie istnienia Korpusu obsadzono oficerami rosyjskimi. Przywódc¹, ideologiem i reprezentantem interesów Czechos³owaków w Rosji by³ w tym czasie prof. Tomasz Masaryk przewodnicz¹cy Czechos³owackiej
Rady Narodowej, który przeszed³ razem z ¿o³nierzami Korpusu Czechos³owackiego krytyczne momenty upadku w³adzy Aleksandra Kiereñskiego oraz pocz¹tków w³adzy bolszewickiej.
Z powodu panuj¹cego wówczas w Rosji chaosu nie wszystkie oddzia³y
Korpusu zosta³y w pe³ni ukompletowane i wyposa¿one. Aby unikn¹æ sowietyzacji oraz stworzyæ pozory akceptacji nowych rozwi¹zañ rewolucyjnych, wprowadzono w oddzia³ach korpusu komitety, a z umundurowania usuniêto stopnie
oficerskie i podoficerskie, zastêpuj¹c je symbolik¹ rewolucyjn¹. Mia³o to os³abiæ czujnoæ rewolucyjn¹ bolszewików.
19

Zob. szerzej V. Klecanda, Bitva u Zborova. Vojensko-historická studie o bojach èsl. Brygady v Halièi r. 1917, Praha 1927; tego¿, Prameny a literatura k dìjinám bitvy u Zborova, Praha
1927; J. Kudela, O slavné bitvì u Zborova, Praha 1922; tego¿, Zborov, Praha 1927; V. Kuttan,
Hrst. vzpominek a historický náèrt k 10 výroèi bitvy u Zborova, Plzeò 1927; F. teidler, Zborov.
Operace èsl. Brigády u Zborova a Tarnopole, Praha 1922; Zborov. Památnik oslavy desátého
výroèi bitvy u Zborowa 1927, È. Budìjovice 1927. Na temat Korpusu Czechos³owackiego zob.
J.P. Winiewski, Armia czechos³owacka w latach 19321938, Toruñ 2007, s. 3137.
20 W.N. Szokorow (Szohor-Trockij) (18681940)  ukoñczy³ Aleksandrowsk¹ Uczelniê Wojenn¹ oraz Miko³ajewsk¹ Akademiê Sztabu Generalnego; uczestnik I wojny wiatowej. 3 padziernika 1917 r. wst¹pi³ do wojsk czeskich, gdzie obj¹³ stanowisko dowódcy Korpusu Czechos³owackiego. Przeprowadzi³ ewakuacjê Korpusu z Ukrainy. Po wyst¹pieniu Czechos³owaków przeciwko
w³adzy bolszewickiej w maju  czerwcu 1918 r. przyby³ na Ural. 1 wrzenia 1918 r., po przekazaniu dowodzenia nad Korpusem genera³owi-majorowi Janowi Syrowemu, zosta³ wyznaczony na generalnego inspektora wszystkich czechos³owackich wojsk w Rosji. W 1920 r. z W³adywostoku
emigrowa³ do Czechos³owacji, gdzie obj¹³ stanowisko genera³a do specjalnych poruczeñ w Ministerstwie Obrony Narodowe; od 1925 r. w stanie spoczynku  R.G. Szmagant, Bie³oje dwi¿enie.
900 biografij predstawitielej russkowo wojennowo zarubie¿ja, Moskwa 2006, s. 295.
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Coraz liczniejsze w Rosji konflikty o charakterze zbrojnym grozi³y wci¹gniêciem wojsk czechos³owackich do walk wewnêtrznych. Jednak zdecydowana
postawa Masaryka ustrzeg³a Czechos³owaków jeszcze na prze³omie 1917 i 1918 r.
od mieszania siê w sprawy rosyjskie. W tym okresie w szeregach bia³ych
wojsk i Czerwonej Gwardii znajdowali siê tylko pojedynczy ¿o³nierze czechos³owaccy.
W marcu 1918 r., przed zawarciem pokoju w Brzeciu, sta³o siê jasne, ¿e
armie rosyjskie nie s¹ zdolne do stawienia skutecznego oporu wojskom niemieckim i austro-wêgierskim. Dlatego te¿ decyzj¹ Masaryka Korpus Czechos³owacki
mia³ zostaæ przerzucony do Francji. Aby u³atwiæ realizacjê tego zamiaru, og³oszono, ¿e korpus jest autonomiczn¹ czêci¹ czechos³owackiej armii we Francji
i rozpoczêto negocjacje z w³adzami bolszewickimi na przejazd tych oddzia³ów
do Francji.
W lutym 1918 r. prawie ca³a Rosja zosta³a opanowana przez bolszewików,
a lokalne komitety sowieckie organizowa³y Czerwon¹ Gwardiê. Z bolszewikami
walczyli w tym czasie jedynie:
 nad Donem gen. £awr Korni³ow na czele garstki ochotników21;
 w rejonie Orenburga organizowa³ Kozaków ataman Aleksander Dutow22;
 w Mand¿urii w pogranicznych stacjach kolejowych operowa³y niewielkie
oddzia³y atamanów Grzegorza Siemionowa i Iwana Ka³mykowa;
 poza tym od zachodu rozpoczê³y ofensywê armia niemiecka i austrowêgierska w sile od 12 do 16 dywizji z oddzia³ami ukraiñskich strzelców jako
stra¿¹ przedni¹.
Na froncie austro-wêgierskim od 19 lutego praktycznie nie by³o regularnego
wojska. Kijów i Ukraina zosta³y obsadzone przez oddzia³y Czerwonej Gwardii,
znajduj¹ce siê w pocz¹tkowym stadium organizacji. Opór stawiany wojskom
niemieckim i austro-wêgierskim by³ wiêcej ni¿ symboliczny.
19 lutego 1919 r. Korpus Czechos³owacki znajdowa³ siê w nastêpuj¹cych
rejonach:
 Filia Czesko-S³owackiej Rady Narodowej (FCz-SRN), której po wyjedzie T. Masaryka do Stanów Zjednoczonych przypad³o polityczne kierownictwo,
znajdowa³a siê w Kijowie;
 sztab i dowództwo korpusu gen. Szokorowa mieci³o siê tak¿e w Kijowie;
 1. Dywizja (dowódca gen. Kolomenski) by³a rozmieszczona w rejonie
¯ytomierz  Berdyczów  Koziatyñ;
 2. Dywizja (dowódca gen. Podhajecki) koñczy³a formowanie w rejonie
Kijów  Piriatyñ.
21 Zob. m.in. Bie³oje dwi¿enie. Memuary A.I. Denikina, P.N. Krasnowa, P.N. Wrangelia, Moskwa 2006.
22 A. W. Ganin, Ataman A. I. Dutow, Moskwa 2006.
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Szef sztabu Korpusu Czechos³owackiego gen. Michai³ Diterichs23 do pierwszego transportu kolejowego odchodz¹cego do W³adywostoku do³¹czy³ tak¿e
przedstawicieli FCz- SRN. Ich zadaniem by³o zorganizowanie wzd³u¿ linii kolejowej od Kijowa a¿ do W³adywostoku, któr¹ mia³y przeje¿d¿aæ eszelony z wojskami Czechos³owaków, komórek organizacyjnych oraz punktów zaopatrzeniowych czuwaj¹cych nad sprawnym transportem.
Pod koniec lutego pod naciskiem armii niemieckiej rozpoczê³o siê przemieszczanie oddzia³ów Korpusu Czechos³owackiego w kierunku wschodnim.
1 marca 1. Dywizja opuci³a Kijów i prowadz¹c walki opóniaj¹ce, kierowa³a
siê na Kursk, rekwiruj¹c po drodze niezbêdny tabor kolejowy. Druga dywizja
Korpusu rozpoczê³a odwrót w kierunku na Po³tawê. 913 marca w rejonie Bachmaczu obie dywizje stoczy³y zwyciêsk¹ walkê z si³ami niemieckimi, które skierowane z Homla mia³y przeci¹æ drogê marszu Korpusu24. Bitwa ta umo¿liwi³a
ca³emu Korpusowi swobodny przejazd na wschód w zupe³nym porz¹dku. Spowodowa³a równie¿ rezygnacjê dowództwa niemieckiego z dalszych prób powstrzymania Czechos³owaków. Nale¿y podkreliæ, ¿e utworzone wzd³u¿ tras
przemieszczania siê Korpusu punkty organizacyjne i zaopatrzeniowe, mimo chaosu panuj¹cego w Rosji, funkcjonowa³y bardzo sprawnie.
Na trasie do Penzy pozyskano kolejne wagony, które uzupe³ni³y istniej¹ce
sk³ady poci¹gów. Dziêki temu za³ogi wagonów, które przy popiesznym zawagonowaniu w Kijowie liczy³y po 4045 osób, mo¿na by³o rozrzedziæ, powiêkszaj¹c tym samym przestrzeñ zakwaterowania dla ka¿dego ¿o³nierza. W Penzie
szeregi Korpusu opucili oficerowie rosyjscy. Ich stanowiska dowódcze obsadzono wówczas m³odymi oficerami czechos³owackimi, których nazwiska mia³y
zapisaæ siê na trwa³e w historii nie tylko Rosji bolszewickiej.

23 Michai³ Konstantynowicz Diterichs (17 kwietnia 1874  9 padziernika 1937) pochodzi³
z rosyjskiej rodziny wojskowej, szef sztabu Korpusu Czechos³owackiego, genera³ porucznik.
W 1900 r. ukoñczy³ Miko³ajewsk¹ Akademiê Sztabu Generalnego. Do wybuchu wojny s³u¿y³
w charakterze oficera sztabowego, w latach 19141916 szef wydzia³u rosyjskiego sztabu generalnego, od grudnia 1916 r. dowódca rosyjskich jednostek na froncie salonickim, nastêpnie generalny
kwatermistrz rosyjskiego dowództwa naczelnego. Od stycznia 1918 r. szef sztabu Korpusu Czechos³owackiego, organizowa³ ewakuacjê z Ukrainy. Od maja 1918 r. dowódca grupy w³adywostockiej,
od wrzenia 1918 r. szef sztabu zjednoczonych czechos³owackich i rosyjskich wojsk na Syberii.
W koñcu 1918 r. odszed³ z Korpusu Czechos³owackiego i zosta³ ministrem wojny w rz¹dzie Ko³czaka. We wrzeniu 1919 r. rozsta³ siê z Kolczakiem, w latach 19201922 we w³adzach Przymorskiego rz¹du we W³adywostoku. Po jego upadku w styczniu 1923 r. emigrowa³ do Chin i a¿ do
mierci kierowa³ rosyjskimi organizacjami emigracyjnymi  Slovnik prvniho èeskoslovenského odboje 191418, s. 33; R.G. Szmagant, op. cit., s. 111. Na temat M.K. Diterichsa zob. tak¿e wydan¹
w Rosji w ramach serii Bie³yje wojny obszern¹, dobrze udokumentowan¹ ksi¹¿kê pt. Genera³
Diterichs, red. n. W.¯. Cwetkow, Moskwa 2004.
24 Zob. szerzej J. Èermak, Boje pod Bachmaèem a ustup z Ukrajiny r. 1918, Praha 1923;
A. Navrátil, Bachmaè, Olomouc 1928.
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Po pokoju brzeskim Korpus Czechos³owacki sta³ siê dla bolszewików k³opotliwym balastem. Pod naciskiem Niemców bolszewicy naruszyli wczeniejsz¹
umowê, próbuj¹c Korpus rozbroiæ25. W³adze sowieckie, nies³usznie podejrzewaj¹c dowództwo Korpusu, ¿e planuje po³¹czyæ siê w Mand¿urii z atamanem
Grigorijem Siemionowem, zaczê³y piêtrzyæ ró¿nego rodzaju przeszkody. Pragn¹c os³abiæ Korpus, wyst¹pi³y nawet z nieoczekiwan¹ propozycj¹, aby 1. Dywizjê Korpusu skierowaæ do Archangielska. Propozycja ta wychodzi³a naprzeciw postanowieniu Najwy¿szej Rady Wojennej Ententy (tzw. postanowienie
z Abbeville), by wszystkie oddzia³y Korpusu Czechos³owackiego pozostaj¹ce na
zachód od Omska skierowaæ do Francji drog¹ przez Archangielsk i Murmañsk,
gdzie wyl¹dowali ju¿ sprzymierzeni26. Wywo³a³o to oczywicie protest Czechos³owaków. Szereg intryg, czêsto zwyk³ych nieporozumieñ, zatrzymywanie transportów przez lokalne w³adze bolszewickie w sytuacji, kiedy wracaj¹cy do swych
krajów jeñcy niemieccy i austriaccy mieli wolny przejazd, a tak¿e tajne rozkazy
o rozwi¹zaniu wojsk czechos³owackich, mimo protestów i interwencji FCz-SRN,
osi¹gnê³y punkt krytyczny, kiedy niektóre eszelony wojsk czechos³owackich zosta³y zaatakowane przez oddzia³y Czerwonej Gwardii. Doprowadzi³o to w koñcu
do otwartych walk, zwanych w historiografii sowieckiej jednoznacznie buntem,
za w czeskiej i s³owackiej zbrojnym wyst¹pieniem (brannym vystoupenim)
lub odboje, co w t³umaczeniu na jêzyk polski oznacza ruch oporu, bunt, opór,
rewoltê27. Sytuacjê zaogni³ rozkaz z 25 maja Lwa Trockiego, ówczesnego komisarza ludowego spraw wojskowych, który nakazywa³ rozstrzelanie ka¿dego
uzbrojonego Czecha i S³owaka28.
W kwietniu 1918 r., w dniach rozpoczêcia walk, po³o¿enie transportów
z oddzia³ami Korpusu nie rokowa³o dla Czechos³owaków wiêkszych szans na
sukces. Si³y Korpusu by³y rozci¹gniête na przestrzeni 7 tys. kilometrów od
Penzy a¿ do W³adywostoku. By³y one podzielone na grupy: penzeñsk¹, czelabiñsk¹, syberyjsk¹ i w³adywostock¹. £¹cznoæ telegraficzna pomiêdzy grupami
zosta³a przerwana. Sta³o siê zatem zupe³nie naturalne, ¿e pierwszym celem operacji wojennych by³o ponowne skoncentrowanie tych grup w jedn¹ zwart¹ jednostkê operacyjn¹. Ju¿ samo rozdzielenie eszelonów narzuca³o dowódcom czechos³owackim najbli¿sze zadania bojowe, a jednym z najwa¿niejszych by³o
25 W historiografii sowieckiej utrzymywano, ¿e to Ententa i Stany Zjednoczone zorganizowa³y kontrrewolucyjny bunt oddzia³ów Czechos³owaków sformowanych na terytorium Rosji Radzieckiej w celu odprawienia ich do ojczyzny. Bunt ten zosta³ szeroko wykorzystany przez imperialistów w rozwijaniu interwencji zbrojnej, zob. Historia polityczna Dalekiego Wschodu od koñca
XVI w. do 1945 r., pod red. Komitetu J. ¯ukow  przewodnicz¹cy, M. S³adkowski, A. Dubiñski,
Warszawa 1981, s. 326; Radzieckie Si³y Zbrojne 19181968, Warszawa 1970, s. 45.
26 Zob. szerzej C. Kinvig, op. cit., s. 7879.
27 Zob. m.in. F. teidler, Nae vystoupeni v Rusku r. 1918, Praha 1923; L. Sychrava, J. Werstadt, Èeskoslovenský odboj, Praha 1923.
28 R. Wojna, W ogniu rosyjskiej wojny..., s. 55; C. Kinvig, op. cit., s. 78.
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doprowadzenie do po³¹czenia grup rodkowych w celu opanowania i zabezpieczenia linii transsyberyjskiej29.
Grupy te, licz¹ce oko³o 8 tys. ¿o³nierzy, wspólnie z Kozakami oraz tzw.
bia³¹ gwardi¹, zorganizowan¹ w konspiracji przez gen. Aleksieja N. GriszynA³mazowa, utorowa³y sobie drogê na wschód30. Do pierwszych walk dosz³o 25
i 26 maja 1918 r. w Mariiñsku i Nowoniko³ajewsku31, gdzie dowódc¹ oddzia³ów
czechos³owackich by³ kapitan Radol Gajda32. By³ to sygna³ do wyst¹pienia
zbrojnego ca³ego Korpusu najpierw na Syberii Zachodniej, a nastêpnie tak¿e na
Dalekim Wschodzie.
8 czerwca 1918 r. Czechos³owacy zajêli po³o¿on¹ nad Wo³g¹ Samarê. Inny
oddzia³ pod dowództwem Siergieja Wojciechowskiego pod koniec maja zaj¹³
Czelabiñsk. W tym samym czasie transporty dowodzone przez p³k. Stefana
Czeczka, w odpowiedzi na wysuniête przez bolszewick¹ Radê Penzeñsk¹ ¿¹danie z³o¿enia broni, opanowa³y zbrojnie miasto, rozpêdzi³y Radê, a czêæ jej
delegatów  komunistów aresztowa³y i rozstrzela³y. Pod naporem wojsk bolszewickich oddzia³y Czechos³owaków opuci³y Penzê i przez Syzrañ ruszy³y na
Samarê33.
Druga Dywizja Korpusu Czechos³owackiego, której czo³owe pododdzia³y
znajdowa³y siê we W³adywostoku, wspólnie z interwencyjnymi wojskami Japonii  które ju¿ 5 kwietnia 1918 r. wyl¹dowa³y w miecie  oczyci³a z bolszewików
29 W koñcu maja 1918 r. Korpus Czechos³owacki by³ rozmieszczony w 60 transportach kolejowych rozci¹gniêtych na przestrzeni od Wo³gi do W³adywostoku, zob. Radzieckie Si³y Zbrojne , s. 45.
30 AAN, mf. M-426, Raport z dnia 2 sierpnia r.b. (1919) Dowództwa Armii gen. Hallera
w sprawie sytuacji na Syberii. Raport jest zbiorem analiz i ocen sytuacji na Syberii opracowanych
przez pp³k. Romualda Wolikowskiego szefa sztabu Wojsk Polskich na Syberii przes³anych do Dowództwa Armii Polskiej we Francji.
31 O. Hanu, Marianovka (Z bojù ruskich legii o západni Sibiø), Brno 1924; I. Je¿, Boje
o Marinsk r. 1918, Praha 1937; V. Cháb, Mariinsk  Kungur. Dva obrazy ze sibiøskì války, Praha
1931; Z. £ukawski, Historia Syberii, s. 307; M. Boncz-Brujewicz, op. cit., s. 415; R. Wojna,
W ogniu rosyjskiej wojny , s. 55
32 Radola Gajda, w³aciwie Rudolf Geidl (18921948), z pochodzenia Czech. Po wybuchu
I wojny wiatowej wst¹pi³ do armii czarnogórskiej, po jej wycofaniu siê na wyspê Korfu przeszed³
do serbskich oddzia³ów formuj¹cych siê w Odessie. Od stycznia 1917 r. w czechos³owackich oddzia³ach w Rosji. Od maja 1918 r. dowódca Nowoniko³ajewskiej, Syberyjskiej i Wschodniej grupy
Korpusu Czechos³owackiego. Od padziernika 1918 r. zosta³ dowódc¹ 2. Dywizji Strzelców i jednoczenie rosyjskich wojsk frontu uralskiego. W styczniu 1919 r. wst¹pi³ do armii rosyjskiej, gdzie
obj¹³ dowództwo Syberyjskiej oraz 2. armii wojsk ko³czakowskich. Po konfliktach z rosyjsk¹ generalicj¹ jesieni¹ 1919 r. zrezygnowa³ ze s³u¿by i odjecha³ do W³adywostoku, gdzie w listopadzie
1919 r. wywo³a³ nieudany bunt przeciwko Ko³czakowi. W styczniu 1920 r. wróci³ do Czechos³owacji, 19201921 przebywa³ na studiach we Francji, 19211924 dowódca 11. Dywizji Piechoty,
19241926 zastêpca szefa sztabu generalnego, latem 1926 r. szef generalnego sztabu, 14 sierpnia
1926 r. zwolniony z armii. Zob. szerzej Slovnik prvniho èeskoslovenského , s. 43; S.W. Wojstomski, Sprzymierzeñcy Czesi na Syberii 19181920, Warszawa 1938, s. 7577; Gajda (Geidl) Rado³a
(Rydolf)  Biograficzeskij ukazatel, <http://www.ru/biograf/bio_g/gayda_radola.html>, 23.01.2006.
33 M. Boncz-Brujewicz, op. cit., s. 415.
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wschodnie rejony Syberii i Dalekiego Wschodu34. W czerwcu 1918 r. dwie
grupy wojsk czeskich, wspierane przez ochotnicze formacje bia³ych, po³¹czy³y siê, otwieraj¹c tym samym morsk¹ komunikacjê poprzez porty Dalekiego
Wschodu, Rosji i Chin z Europ¹ i Stanami Zjednoczonymi. Po³¹czone oddzia³y
Gajdy i Wojciechowskiego opanowa³y Jekaterynburg, za grupa Czeczka zajê³a
Ufê35. Tak wiêc do koñca czerwca 1918 r. w wyniku walk Czechos³owacy opanowali obszary wschodniej Rosji i Syberii od linii Wo³gi wzd³u¿ magistrali
kolejowej a¿ do W³adywostoku36. 4 czerwca pañstwa Ententy uzna³y oddzia³y
czechos³owackie za wspó³walcz¹ce i zaprzyjanione37.
Odpowied na zasadne pytanie, jak tak nieliczny korpus, z³o¿ony z ¿o³nierzy obcej narodowoci, móg³ opanowaæ ogromne przestrzenie Rosji i Syberii,
daje w pewnym stopniu relacja Jana Starociaka, ¿o³nierza armii austro-wêgierskiej, który jako jeniec wojenny przebywa³ w Czelabiñsku i by³ wiadkiem
opanowania miasta przez ¿o³nierzy Korpusu Czechos³owackiego. Starociak pisa³, ¿e w Czelabiñsku znalaz³y siê trzy eszelony licz¹ce po kilka tysiêcy ¿o³nierzy Korpusu Czechos³owackiego. Po z³o¿eniu broni czechos³owackie oddzia³y
w celu utrzymania porz¹dku pozostawi³y sobie po cztery karabiny maszynowe
na ka¿dy wagon z odpowiedni¹ iloci¹ amunicji. W miecie tym wspomniane
eszelony zosta³y zatrzymane przez 25. pu³k krasnej gwardii z zamiarem, jak
utrzymywa³ Starociak, zawrócenia ich na zachód w stronê linii wojsk austrowêgierskich. Wówczas, jak g³osi³a jedna z powtarzanych w Czelabiñsku wersji,
Czesi mieli przej¹æ bolszewickie telegramy otrzymane z centrum, polecaj¹ce
wydanie Czechów Niemcom. Pragn¹c zaprotestowaæ przeciwko tym planom,
wojska czechos³owackie wysz³y ze swoich wagonów i na czele z orkiestr¹ przemaszerowa³y przez g³ówne ulice miasta. Po kilku dniach, w po³owie maja, po
nawi¹zaniu kontaktów z konspiracyjnymi organizacjami by³ych oficerów armii
rosyjskiej, ¿o³nierze czechos³owaccy przyst¹pili do obalenia rz¹dów bolszewickich. Czesi cichaczem  pisa³ Starociak  opucili wagony i ze sw¹ przedni¹
stra¿¹ stanowi¹cych przesz³o 800 dobrze uzbrojonych ludzi obeszli miasto i po³¹czywszy siê z »bia³¹ gwardi¹« runêli ca³¹ lawin¹ na nic nieprzeczuwaj¹c¹
za³ogê bolszewick¹ t. j. 25. pu³k zakwaterowany na peryferiach miasta. Mieszkañcy miasta zostali obudzeni ze snu piekieln¹ strzelanin¹ karabinów i kulomiotów, która trwa³a stosunkowo nied³ugo, gdy¿ zaskoczeni znienacka bolszewicy
aczkolwiek w pierwszej chwili stawili opór, lecz nastêpnie nie zdo³ali dotrzymaæ
pola dzielnym oficerom bia³ej gwardii i dobrze zorganizowanym wojskom cze34 T. Dmochowski, Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (19181922), Toruñ 2000, s. 7888; R. Wojna, W ogniu rosyjskiej wojny , s. 42.
35 M. Boncz-Brujewicz, op. cit., s. 415.
36 Szerzej zob. J. Kudela, op. cit., 1011.
37 M. Wieliczko-Wielicki, op. cit., s. 54.
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skim, to te¿ po dwugodzinnej walce zostali doszczêtnie rozbici i rozbrojeni
pozostawiaj¹c na placu boju w zabitych i rannych oko³o 400 ludzi. Po rozbrojeniu pu³ku bolszewickiego, bezbronni Czesi w iloci 3000 ludzi doskonale siê
uzbroili a trzymaj¹c siê w dalszym ci¹gu dobrej taktyki wojennej tej samej
jeszcze nocy zajêli i obsadzili sk³ady amunicji i broni oraz wszelkie instytucje
rz¹dowe. Rankiem nastêpnego dnia obywatele miasta ujrzeli je w zupe³nie odmiennym stanie jak dnia poprzedniego. Budynki pañstwowe udekorowane by³y
flagami o barwach imperium rosyjskiego i czeskich a z czerwonych bolszewickich flag nie pozosta³o ladu38.
Po rozbiciu garnizonu bolszewickiego i opanowaniu miasta ¿o³nierze czechos³owaccy rozstrzelali jego dowódców i komisarzy, czêæ za ¿o³nierzy 25.
pu³ku zwolniono do domów, czêæ za internowano w obozie jeñców. W opanowanym miecie wspólnie z rosyjskimi antybolszewickimi organizacjami przeprowadzono wkrótce rewizje i aresztowania. W ich efekcie, jak pisa³ Starociak:
wielu spokojnych obywateli, zupe³nie niewinnych, zosta³o pokrzywdzonych,
trac¹c mienie a nawet ¿ycie39.
W czasie 44 dni oddzia³y czechos³owackie obsadzi³y liniê kolejow¹ o d³ugoci 4400 km, tworz¹c i z pó³nocy, i po³udnia strefê bezpieczeñstwa siêgaj¹c¹
niekiedy 200 i wiêcej kilometrów. Obsadzenie obszaru w przybli¿eniu wielkoci
terytorium Francji w czasie tylko szeciu tygodni musia³o wywo³aæ szok przede
wszystkim dlatego, ¿e interwencja przeciwko bolszewickiej Rosji by³a niepopularna, a pierwsze akcje interwencyjne by³y przedstawiane jako próba odtworzenia frontu wschodniego. Bardziej dobitnie sukcesy Korpusu Czechos³owackiego
okreli³ Winston Churchill: Ca³a Rosja od Wo³gi do Pacyfiku, obszar wielki
prawie jak Afryka, jak za dotkniêciem ró¿d¿ki czarodziejskiej znalaz³ siê pod
kontrol¹ sprzymierzonych40. Problemem, który po pokoju brzeskim zaprz¹ta³
g³owy zachodnich mê¿ów stanu, by³a kwestia jeñców wojennych pañstw centralnych znajduj¹cych siê w Rosji. Obliczano, ¿e w marcu 1918 r. mog³o to byæ
170 tys. jeñców niemieckich i 2 100 tys. jeñców austro-wegierskich41. Z tej
liczby na wschód od Uralu mog³o przebywaæ oko³o 800 tys.  w zasadzie od
czasu podpisania pokoju w Brzeciu ju¿ wolnych. Jak szacowano, tylko nieznaczny procent stanowili wród nich Niemcy42. Mimo to wród dyplomatów
pañstw sojuszniczych zaczê³y szerzyæ siê wiadomoci, ¿e cesarskie Niemcy
mog¹ pokusiæ siê o okupacjê Syberii. Do realizacji tego celu mieli byæ wykorzystani w³anie jeñcy pañstw centralnych, uzbrojeni przez w³adze sowieckie i do38
39
40
41
42

J. Starociak, Z dywizj¹ polsk¹ na Syberii, Panteon Polski 1929, nr 5859.
Ibidem, s. 20.
Cyt. za: C. Kinvig, op. cit., s. 85.
I. Savický, op. cit., s. 59.
C. Kinvig, op. cit., s. 76.
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wodzeni przez przys³anych z Niemiec oficerów. By³a to prawdopodobnie jedna
z tych wielu nieszczêsnych legend, jakie w dobie rewolucyjnej nieustannie kr¹¿y³y po ca³ej Rosji.
Przebieg i opis walk Korpusu Czechos³owackiego wykraczaj¹ poza ramy tego
artyku³u, dlatego z koniecznoci efekty dwumiesiêcznych walk Korpusu Czechos³owackiego zostan¹ przedstawione w postaci poni¿szego schematu i tabeli.
Linie kolejowe i miejscowoci opanowane w walkach z bolszewikami przez oddzia³y
Korpusu Czechos³owackiego

Kazañ
Symbirsk

Bugulma

Perm

Jekaterynburg

Syzrañ
Tomsk
Penza

Samara

Ufa

Czelabiñsk

Omsk

NN

Buzu³uk

Troick

Barnau³

Orenburg

Kustanaj

Bijsk

Irkuck

Objanienia: NN  Nowoniko³ajewsk (obecnie Nowosybirsk).
Odleg³oci wzd³u¿ linii kolejowych miêdzy miejscowociami przedstawionymi na schemacie: Penza  Syzrañ
253 km, Syzrañ  Czelabiñsk 1142 km, Czelabiñsk  Omsk 797 km, Omsk  Nowosybirsk 626 km, Nowosybirsk  Irkuck 1851 km, Irkuck  W³adywostok 4141 km. G³ówne i decyduj¹ce walki toczy³y siê wzd³u¿
odcinka Syzrañ  Irkuck, którego d³ugoæ wynosi³a 4416 km. Odcinek Irkuck  W³adywostok jest mierzony
wzd³u¿ Transsyberyjskiej magistrali, oddzia³y Korpusu Czechos³owackiego u¿ywa³y równie¿ krótszego odcinka  Kolei Wschodniochiñskiej biegn¹cej przez Harbin.
Korpus Czechos³owacki toczy³ walki tak¿e wzd³u¿ bocznych linii kolejowych odchodz¹cych od KTS: Samara
 Orenburg 418 km, Czelabiñsk (Poletajewo)  Kustanaj 312 km, Nowosybirsk  Bijsk 368 km, Czelabiñsku
 Jekaterynburg 252 km, Jekaterynburg  Omsk 897 km, Jekaterynburg  Kazañ 862 km. Przy opanowaniu
Kazania oddzia³y Czechos³owaków oprócz linii kolejowej wykorzysta³y do transportu wojsk tak¿e Wo³gê,
g³ównie poprzez miejscowoci Bugulma  Symbirsk (Ulianowsk).
ród³o: I. Savický, Osudová setkáni. Èei v Rusku a Rusové v Èechách 19141938, Praha 1999, s. 7273.
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Chronologia obsadzenia wa¿niejszych punktów przez Korpus Czechos³owacki
Zachód
Marianowka

Omsk

Wschód

25 maja

Marinsk

26 maja

Nowoniko³ajewsk

Czelabiñsk

27 maja

Penza

28 maja

Ni¿neiudiñsk

Syzrañ, Mias

29 maja

Kañsk

Most przez Wo³gê

30 maja

Pietropaw³owsk

31 maja

Kurhan

1 czerwca
7 czerwca

Samara

8 czerwca

Po³¹czenie rodkowych

9 czerwca

Z³atoust

26 czerwca

Berdjaus

27 czerwca

Po³¹czenie rodkowych

Tajga, Tomsk

6 lipca

Omsk

i wschodnich grup

i zachodnich grup oznacza³o

obsadzenie ca³ej trasy Syzrañ  Irkuck

ród³o: I. Savický, Osudová setkáni. Èei v Rusku a Rusové v Èechách 19141938, Praha 1999,
s. 7273.

Jak siê okaza³o, Niemcy i Austriacy przede wszystkim chcieli odzyskaæ
swoich ¿o³nierzy  jeñców. By³o to zrozumia³e, wszak potrzebowali ich na frontach we Francji, W³oszech i na Ba³kanach. W³adze sowieckie zmuszone by³y
ulec ¿¹daniom pañstw centralnych tak¿e dlatego, ¿e i one mog³y zrobiæ interes
na wymianie jeñców  w obozach pañstw centralnych znajdowa³o siê oko³o
3 mln jeñców rosyjskich. Bolszewicy zapewne kalkulowali, ¿e znaczn¹ ich czêæ
mo¿na by wcieliæ do bardzo s³abej jeszcze wówczas Gwardii Czerwonej, a ponadto oczekiwali, ¿e strona niemiecka nie wykorzysta jeñców rosyjskich w oddzia³ach antybolszewickich. Dlatego te¿ niemiecka g³ówna komisja ewakuacyjna rozpoczê³a pracê w Moskwie 23 kwietnia, a austro-wêgierska 6 czerwca.
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Natomiast Korpus Czechos³owacki ju¿ 21 kwietnia z telegramu komisarza ludowego do spraw zagranicznych Georgija Cziczerina dowiedzia³ siê, ¿e nale¿y
popiesznie przetransportowaæ niemieckich i austro-wêgierskich jeñców z obozów na Syberii, co niew¹tpliwie oznacza³o zatrzymanie transportów oddzia³ów
Korpusu Czechos³owackiego w kierunku na wschód. Potwierdza³a to koñcowa
treæ telegramu: Czechos³owackich oddzia³ów nie nale¿y transportowaæ na
wschód43.
Powstaje pytanie, czy by³ to akt wrogoci, czy tylko wstêpne postanowienie
prowadzonych w³anie rokowañ o zmianie kierunku transportów ze wschodniego na pó³nocny na Archangielsk?
Nie wdaj¹c siê w dalsze rozwa¿ania44, nale¿y stwierdziæ, ¿e efektem tych
nieporozumieñ by³o wyst¹pienie zbrojne czy te¿ bunt Korpusu i zablokowanie
ewakuacji jeñców niemieckich i austro-wêgierskich przynajmniej z obszarów
wschodniej Rosji oraz z Syberii. Dlatego nic dziwnego, ¿e 11 wrzenia 1918 r.
David Lloyd George gratulowa³ Masarykowi czechos³owackich zwyciêstw nad
niemieckimi i austriackimi oddzia³ami na Syberii45.
Natomiast jeszcze 20 czerwca 1918 r. francuski premier Georges Clemenceau przesta³ stawiaæ opór przeciwko pozostawieniu Korpusu Czechos³owackiego
w Rosji, a 1 sierpnia skapitulowa³ równie¿ Masaryk, który poleci³ pozostanie
wojskom czechos³owackim w Rosji46. Idea przerzucenia ich do Francji ostatecznie upad³a, a Korpus sta³ siê jednym z militarnych komponentów wojny domowej w Rosji. Ze strony Clemenceau i Masaryka rozstrzygniêcie to nie by³o
dobrowolne; obaj zostali postawieni przed faktem dokonanym.
Wed³ug danych Dowództwa Wojsk Polskich we wschodniej Rosji, pod koniec 1919 r. w sk³ad Korpusu Czechos³owackiego wchodzi³o: 12 pu³ków piechoty, 2 pu³ki kawalerii, 3 pu³ki lekkiej artylerii, 3 dywizjony ciê¿kiej artylerii,
3 kompanie in¿ynieryjne, 3 radiostacje wraz z obs³ug¹, kompania telegraficzna,
oddzia³ lotniczy, kompania transportowa, 4 kompanie ochrony sztabowej (1 przy
sztabie korpusu, 3 przy sztabach dywizji), s³u¿ba sanitarna, obozowa oraz intendentura, magazyny, warsztaty i inne pododdzia³y zabezpieczaj¹ce. Si³y te by³y
zorganizowane w trzy dywizje piechoty i brygadê kawalerii. W sk³ad dywizji
wchodzi³y: sztab dywizji, kompania warty sztabowej, oddzia³ kawalerii, 4 pu³ki
piechoty, pu³k lekkiej artylerii, dywizjon artylerii ciê¿kiej, kompania techniczna,
radiostacja, szpital dywizyjny, szpital weterynaryjny, sk³ad apteczny, park amunicyjny, jeden lub dwa poci¹gi sanitarne, 4 lub 5 poci¹gów pancernych, intendentura dywizyjna oraz tabory dywizyjne. W sk³ad pu³ku wchodzi³o: 12 kompanii
43
44
45
46

Cyt. za: I. Savický, op. cit., s. 59.
Szerzej na ten temat  ibidem, s. 5359.
Ibidem, s. 73.
Ibidem, s. 72.
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piechoty podzielonych na 3 bataliony piechoty, ponadto kompania zwiadu pieszego, oddzia³ zwiadowców pieszych, kompania ³¹cznoci, kompania szturmowa, orkiestra pu³kowa, tabory pu³kowe. W sumie pu³k liczy³ 4050 oficerów
oraz oko³o 2 tys. ¿o³nierzy. Pu³k kawalerii tworzy³y dwa dywizjony, w sk³ad
których wchodzi³y 4 szwadrony huzarów, 2 szwadrony karabinów maszynowych, szwadron obozowy, oddzia³ saperski. W sumie pu³k kawalerii liczy³
2430 oficerów i oko³o tysi¹ca kawalerzystów. Pu³k artylerii polowej tworzy³o 6
baterii po 6 dzia³ 3 calowych. Ponadto w sk³ad pu³ku wchodzi³y: kompania
karabinów maszynowych, oddzia³ zwiadowczy i kompania ³¹cznoci. Dywizjon artylerii ciê¿kiej tworzy³y 3 baterie haubic 4,8-calowych lub modzierzy
5,1-calowych.
Dyslokacja Korpusu Czechos³owackiego na dzieñ 1 stycznia 1920 r., a zatem w okresie ewakuacji wojsk sojuszniczych z obszaru Syberii, wygl¹da³a nastêpuj¹co: 1. Dywizja Piechoty znajdowa³a siê w transportach kolejowych miêdzy Irkuckiem i W³adywostokiem, 2. DP koncentrowa³a siê w rejonie Irkucka,
za 3. DP zajmowa³a liniê kolejow¹ Krasnojarsk  Ni¿nieudiñsk. Dowódc¹ Korpusu by³ genera³-porucznik Jan Syrovy47.
Ewakuacja Korpusu drog¹ morsk¹ (po klêsce wojsk Ko³czaka) by³a przedsiêwziêciem wymagaj¹cym znacznego wysi³ku i zawarcia wielu miêdzynarodowych porozumieñ. Nale¿y podkreliæ, ¿e politycy czechos³owaccy, jak i dowództwo Korpusu zniecierpliwione przed³u¿aj¹cymi siê debatami pañstw
sojuszniczych, targuj¹cymi siê, które z mocarstw ma zapewniæ i sfinansowaæ
morski transport dla wojsk, przecie¿ nie tylko czechos³owackich znajduj¹cych
siê na Syberii, wziêli inicjatywê w swoje rêce48. 3 sierpnia 1919 r. dowództwo
Korpusu Czechos³owackiego wraz z przedstawicielami rz¹du czechos³owackiego utworzy³o we W³adywostoku Urz¹d Ewakuacyjny Wojsk Czechos³owackich
w Rosji (Evakuaèni uøád èsl. vojska na Rusi)49.
Do zorganizowania koniecznego tona¿u statków oraz zabezpieczenia technicznych i logistycznych wymogów transportu utworzono równie¿ we W³adywostoku Centrokomise (Ustøedni hospodáøská komise  centraln¹ komisjê gospodarcz¹). W krótkim czasie filie Centrokomise pojawi³y siê we wszystkich
wiêkszych portach le¿¹cych na morskich szlakach czechos³owackich transpor47

Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Wiceminister Spraw Wojskowych,
I. 300.2.24, Organizacja, liczebnoæ i dyslokacja wojsk Korpusu Czechos³owackiego na dzieñ 1
stycznia 1920 r. [b.d.].
48 Stany Zjednoczone zobowi¹za³y siê w koñcu do przetransportowania 36 tys. ¿o³nierzy, za
Wielka Brytania mia³a przewieæ pozosta³e kontyngenty wojsk sojuszniczych. Jednak wydzielenie
odpowiedniej iloci statków transportowych przystosowanych do przewozu ludzi w okresie ewakuacji wojsk chocia¿by amerykañskich z Europy nie by³o przedsiêwziêciem ³atwym. Szerzej zob.
G. Thunig-Nitter, op. cit., s. 112114.
49 Ibidem, s. 114.
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tów zmierzaj¹cych do Triestu. Transporty organizowane przez te dwie instytucje
przebiega³y planowo i bez znacznych problemów.
Aby przyspieszyæ organizacjê transportów, przedstawiciele Czechos³owacji
rozpoczêli pertraktacje z rz¹dem japoñskim. 15 stycznia 1920 r. z upowa¿nienia
rz¹du czechos³owackiego zawarto z Japoni¹ d³ugoterminowe umowy. Dziêki
nim wynajêto siedem japoñskich statków, flotê tê uzupe³niono o transportowce
 dwa rosyjskie i jeden chiñski. Wkrótce 9515 ¿o³nierzy Korpusu Czechos³owackiego opuci³o statkami frachtowymi przystosowanymi do transportu ludzi
port we W³adywostoku. W lutym 1920 r. pojawi³y siê tak¿e statki amerykañskie
i brytyjskie. Stany Zjednoczone na 12 frachtowcach przewioz³y w sumie 36 026
¿o³nierzy, za brytyjskie ok. 15 tys. ¿o³nierzy50. Ostatni statek z czechos³owackim legionistami na pok³adzie opuci³ W³adywostok 2 wrzenia 1920 r.51
W³adywostok opuci³o na statkach 36 transportów czechos³owackich ¿o³nierzy oraz 6 transportów inwalidów (wraz z transportami wczeniejszymi)  w sumie
by³o to 72 644 osoby, w tym 3004 oficerów, 53 455 szeregowców (w³¹cznie
z podoficerami), 4914 inwalidów, 1716 kobiet oraz 717 dzieci52.

***
Korpus Czechos³owacki odegra³ w pocz¹tkowym okresie wojny domowej
w Rosji istotn¹ rolê, mo¿na wrêcz zaryzykowaæ tezê, ¿e decyduj¹c¹ w drugiej
po³owie 1918 r. we wschodniej Rosji i na Syberii. Wyst¹pienie  jak utrzymuje
literatura czeska i s³owacka czy te¿ bunt Czechos³owaków  jak podaje historiografia sowiecka  Korpusu Czechos³owackiego omieli³o i u³atwi³o ró¿nym rosyjskim antybolszewickim grupom konspiracyjnym zajêcie najwa¿niejszych obszarów wschodniej Rosji, a tak¿e Syberii. Szczególne znaczenie dla powodzenia
operacji militarnych mia³o opanowanie transsyberyjskiej magistrali kolejowej
od linii Wo³gi a¿ do W³adywostoku. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e w Polsce do tej pory
nie ukaza³o siê ¿adne powa¿niejsze opracowanie na temat tej formacji zbrojnej.
Czechos³owacy, dysponuj¹c jednym silnym orodkiem politycznym oraz wielokrotnie mniejszym zapleczem demograficznym w Rosji ni¿ sk³óceni Polacy, potrafili wystawiæ zwart¹ formacjê zbrojn¹, która zosta³a zauwa¿ona przez wszystkie wa¿niejsze pañstwa sojusznicze walcz¹ce z pañstwami centralnymi. Mia³o to
istotne znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia postulatów delegacji Czechos³owacji przy stole rokowañ na konferencji pokojowej w Pary¿u.

50
51
52

Ibidem.
Ibidem, s. 115.
Ibidem.
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The Role of the Czechoslovakian Corps in the Russian Civil War
The Czechoslovak units in Russia originated from the Èeská Druina which was
formed as early as in 1914 in Kiev. The inflow of volunteers who crossed the front line in the
first months of the war was made up of four companies, and then in 1915 and 1916 further
companies were formed, which were assigned to Russian divisions and functioned as reconnaissance subunits.
The first larger unit formed from Czech and Slovak prisoners of war was an infantry
regiment created in February 1915. In May it was re-formed as a brigade, and in autumn of
1916 a 50-thousand strong corps was created. It consisted of two infantry divisions.
The baptism of fire for the Corpss units was the battle of Zborow on the 2nd July 1917.
After Bolshevik Russia signed the peace of Brest-Litovsk in March 1918, Russias
Bolshevik authorities concluded an agreement with the Czechs on the Corpss evacuation
through Vladivostok to France. In May 1918, Leon Trotsky issued the order to disarm the
Corps, which was already in the course of evacuation by the Siberian railway trunk line. The
Czechoslovaks rejected Trotskys demands and in late May-early June captured most railway
junctions on the evacuation route, cutting off Moscows communication with Siberia and the
Far East.
When the Corps occupied Samara, deputies to the Russian Constituent Assembly (mainly Esers) formed an anti-Bolshevik government (the so-called Komuch). The Corps as an
allied force connected with the Entente became, consequently, the most important antiBolshevik military force in the areas of the Volga Region and Siberia.
When Komuch government was overthrown by Admiral Kolchak, the Corpss units
were for a longer time the main armed force of his army. At the end of 1918, the Czechoslovak Corps was withdrawn from the front and sent to protect the Trans-Siberian railway. After
a series of White armies defeats at the end of 1919, the Corps started evacuation to
Vladivostok.
In 1920, the soldiers of the Czechoslovak Corps left the ports of the Far East and by sea
and then through West European countries reached Czechoslovakia.
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STOSUNKI ROSYJSKO-CZECZEÑSKIE
NA TLE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
I W NARRACJACH UCHODCÓW Z CZECZENII*
By³ tylko jeden naród,
który nie podda³ siê psychologii pokory.
Nie jednostki, nie buntownicy,
ale ca³y naród  Czeczeñcy1.
A. So³¿enicyn

1. Zbrojne konflikty rosyjsko-czeczeñskie od XVIII do po³owy XX w.
Czeczeni s¹ jedn¹ z najstarszych grup etnicznych Kaukazu. Ich pochodzenie
etniczne i jêzykowe ma zwi¹zek z Etruskami, Hetytami, Baskami oraz innymi
ludami niekaukaskimi2 . Pos³uguj¹ siê jêzykiem nachskim, który nale¿y do rodziny kaukasko-iberyjskiej i jest podobny jedynie do jêzyka inguskiego, a jego
lady mo¿na znaleæ ju¿ w I tysi¹cleciu p.n.e.3 Czeczeni wraz z Kistami i Inguszami tworz¹ naród, który nazywa siebie Wajnachami (Nasz Naród) lub Nachami. Czeczeni mówi¹ o sobie Nochczi lub Nachczoj (od Nach  ludzie, lud,
naród) i wierz¹, ¿e pochodz¹ od potomków rodu Noego. Nazwa Czeczeni
* Fragment artyku³u powsta³ na podstawie wywiadów przeprowadzonych z uchodcami czeczeñskimi przebywaj¹cymi w czterech orodkach dla uchodców: w Centralnym Orodku Recepcyjnym w Dêbaku w Podkowie Lenej, w Orodku dla Uchodców w Wo³ominie, w Orodku dla
Uchodców w Mosznie i w Orodku dla Uchodców w Warszawie przy ul. Cio³ka. Badania zosta³y
przeprowadzone w 2004 r. w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Smoliñskiej-Theiss.
1 Cytat pochodzi z ksi¹¿ki Archipelag Gu³ag A. So³¿enicyna, za: W. Jagielski, Dobre miejsce
do umierania, Historia i Sztuka, Poznañ 1994, s. 139.
2 Z. Szmyd, Republika Czeczeñska w walce o niepodleg³oæ, Warszawa 2000, s. 3.
3 M. Kuleba, Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 19941996, Warszawa 1998, s. 11.
I. Adger-Adajew do jêzyków kaukaskich zalicza rodzinê kartwelsk¹ (gruziñsk¹), rodzinê abchazoadygejsk¹ oraz rodzinê alarodyjsk¹, w sk³ad której wchodz¹ jêzyki nachskie (czeczeñski, bacoj,
kistyjski i inguski), zob. I. Adger-Adajew, Kamienie mówi¹. Dzieje i kultura Czeczenów, Warszawa 2005, s. 15.

128

Edyta Januszewska

rozpowszechni³a siê w XVIII i XIX w. i prawdopodobnie pochodzi od s³owa
Sasan, Szeszen lub Cacan, które by³y nadawane plemionom Nachów przez s¹siednie narody4. Czeczeniê okrela siê jako kraj wie¿, poniewa¿ ju¿ w I w. n.e.
powsta³y tu kompleksy wie¿owe na zboczach górskich, które mia³y za zadanie
obronê przed wrogami czêsto naje¿d¿aj¹cymi kraj Wajnachów.
Pocz¹tki ekspansji Rosji na Kaukaz siêgaj¹ XVI w., kiedy to po zdobyciu
chanatu kazañskiego i astrachañskiego car Iwan IV Grony zapragn¹³ rozszerzyæ
swoje wp³ywy tak¿e w tym regionie. W 1567 r. niedaleko ujcia rzeki Sun¿y do
rzeki Terek Iwan Grony zbudowa³ pierwsz¹ rosyjsk¹ twierdzê Terek. Stosunki
rosyjsko-wajnachskie uk³ada³y siê na ogó³ dobrze, a Rosja postrzegana by³a jako
sprzymierzeniec Wajnachów. Wzajemne pozytywne relacje panowa³y do po³owy
XVII w. Sytuacja zmieni³a siê na pocz¹tku XVIII w., kiedy car Piotr I zacz¹³
obawiaæ siê utraty wp³ywów w tym rejonie na rzecz Turcji. Zdawa³ sobie zapewne sprawê, ¿e jeli nie podbije ludów Kaukazu, zrobi to Turcja, która zyska
panowanie w obszarze basenu Morza Kaspijskiego i przejmie szlaki handlowe
³¹cz¹ce Europê z Azj¹ Po³udniow¹. W 1722 r. car Piotr I po raz pierwszy
w historii przeprawi³ siê przez tereny Czeczenii w kierunku Dagestanu i Persji.
W 1732 r. dosz³o do starcia zbrojnego Czeczenów z wojskami carskimi. W latach 17321770 nastêpowa³ systematyczny podbój Czeczenii przerywany powstaniami czeczeñskimi. W 1785 roku pod wodz¹ szejka Mansura wybuch³o
powstanie przeciwko Rosji5. W tym samym roku wyruszy³a przeciwko niemu
karna ekspedycja, która zosta³a rozgromiona przez wojska Mansura. By³o to
pierwsze du¿e zwyciêstwo Czeczenów nad wojskami cara, a szejk Mansur
(Uszurma) sta³ siê bohaterem w walce o wolnoæ Czeczenów. Wys³any przez
cara na Pó³nocny Kaukaz genera³ Pawe³ Potiomkin przerwa³ w 1787 r. powstanie wyzwoleñcze pod wodz¹ Uszurmy, a jego samego wtr¹ci³ do wiêzienia.
Wojna rosyjsko-perska (18041813), która zakoñczy³a siê w³¹czeniem do
Rosji pó³nocnego Azerbejd¿anu i Dagestanu, oraz pokój podpisany z Turcj¹
w 1812 r., dziêki któremu Rosja zdoby³a panowanie nad Gruzj¹, spowodowa³y,
¿e na Pó³nocnym Kaukazie powiêkszy³a siê sfera rosyjskich wp³ywów. Jednak
na drodze do rosyjskiej hegemonii w tym rejonie stan¹³ dumny górski naród
4 I. Adger-Adajew, op. cit., s. 11. P. Grochmalski podaje natomiast dwa ród³a nazwy Czeczen. Nazwa Czeczen wziê³a siê st¹d, ¿e kupcy z Kizlara, którzy chcieli handlowaæ z plemionami Nochczi ¿yj¹cymi w górach, przybywali do osady Czeczen-Au³, która by³a jednym z najwiêkszych centrów handlowych i dlatego plemiona te zyska³y wspóln¹ nazwê Czeczeni. Drugie
ród³o wywodzi nazwê od nieistniej¹cej ju¿ wioski Czeczen, która le¿a³a nad rzek¹ Argun. Zob. P.
Grochmalski, Czeczenia. Rys prawdziwy, Wroc³aw 1999, s. 83 i 12.
5 Uwa¿a siê, ¿e szejk Mansur by³ Czeczenem o imieniu Uszurma. Nawo³ywa³ on do wiêtej
wojny z niewiernymi, czyli z Rosjanami, a si³¹ jednocz¹c¹ ludy pó³nocnokaukaskie w walce ze
wspólnym wrogiem mia³a byæ religia. G³oszone przez niego has³a praktykowania islamu i walki
z prawos³awn¹ Rosj¹ objê³y swym zasiêgiem Czeczenów, a potem tak¿e Inguszów, Kabardyjczyków
i Osetyñców. Zob. S. Ciesielski, Rosja  Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wroc³aw 2003, s. 2728.
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 Czeczeni. Upadek Mansura nie ostudzi³ d¹¿eñ narodowowyzwoleñczych Czeczenów. Pojedynczo lub ca³ymi grupami czeczeñscy bojownicy (abrecy6) napadali na posterunki policji, grabili poci¹gi i porywali ludzi dla okupu.
W 1816 r. car Aleksander I mianowa³ protektorem Kaukazu genera³a Aleksieja Jermo³owa, który zas³yn¹³ z okrucieñstwa i bestialstwa wobec ludnoci
cywilnej. Jermo³ow, chc¹c uczyniæ z górali kaukaskich pokornych poddanych
cara, trzebi³ ca³e po³acie lasów, pali³ wioski, wycina³ stada czeczeñskiego byd³a,
zmusza³ ludnoæ do opuszczania ¿yznych terenów i ucieczki w góry, a na ich
miejsce sprowadza³ Kozaków. W 1818 r. na gruzach zniszczonych au³ów: Sarachan-Jurt, Kuli-Jurt, Staraja Sun¿a, Alchan-Czu, ¯im-Czeczan i Sol¿a-Jurt, rozpocz¹³ budowê twierdzy Groznaja, nazwanej tak na czeæ Iwana Gronego, który jako pierwszy z w³adców moskiewskich próbowa³ umocniæ Rosjê na
Kaukazie7. Twierdza mia³a znaczenie strategiczne dla dalszej ekspansji terytorialnej Rosji. Poczynania Jermo³owa nie przynios³y jednak spodziewanych rezultatów i zamiast ukorzenia siê górali przed carem, wywo³a³y opór z ich strony,
który przerodzi³ siê w powstanie. Na jego czele stan¹³ Bejbu³at Tajmijew.
W 1821 r. og³osi³ on wiêt¹ wojnê z Rosj¹, a w 1824 r. wybuch³o powstanie
zbrojne, które trwa³o do 1826 r. Bejbu³at Tajmijew nie by³ osamotniony w walce
z carskim najedc¹, poparli go bowiem bojownicy z Dagestanu i Inguszetii.
Uwa¿a siê, ¿e wojna kaukaska, trwaj¹ca z niewielkimi przerwami od 1816 r. do
1864 r., by³a jednym z najd³u¿szych i najkrwawszych konfliktów zbrojnych
w XIX-wiecznej Europie i Azji. Przez 48 lat trwania konfliktu wojska rosyjskie
wymordowa³y prawie czwart¹ czêæ ludnoci Iczkerii8.
Po objêciu tronu przez Miko³aja I, Jermo³ow straci³ uznanie w jego oczach
i w 1827 r. zosta³ zdymisjonowany. Jego miejsce zaj¹³ genera³ Iwan Paskiewicz,
póniejszy oprawca Warszawy. W 1830 r. tak pisa³ do cara Miko³aja I: Wiadomo, jak trudno prowadziæ w górach wojnê z narodem, który panuje nad tymi
górami i zdecydowany jest stawiaæ zaciêty opór. [...] Sama tylko myl o utracie
dzikiej wolnoci i podporz¹dkowaniu siê w³adzy rosyjskiego komendanta doprowadza ich do desperacji. Pokonanie wolnych plemion, od ¿adnej w³adzy niezale¿nych, wi¹¿e siê z wielkimi trudnociami9. Ekspansywna polityka Rosji
6

Ruch partyzancki, zwany abreczestwem, rozpowszechni³ siê na Pó³nocnym Kaukazie na pocz¹tku XIX w. Abrecy to wojownicy i wybrañcy Allacha. Ich jedynym powo³aniem by³a walka
o honor i wolnoæ a¿ do mierci. Abrecy walczyli przeciwko carskiej, a potem tak¿e bolszewickiej
Rosji. Najs³ynniejszy z nich by³ Zelimchan Characzojewski Zob. M. Kuleba, Czeczenia. Miecz
Proroka, Warszawa 2002, s. 84; M. Nowakowski, Trzy teksty o Czeczenii, Warszawa 2000, s. 16;
P. Chojnacki, M. Kurzyniec, Porwani w Czeczenii. 53 dni w niewoli, Kraków 1998.
7 P. Grochmalski, op. cit., s. 37 i 8485.
8 W. Górecki, P. Grochmalski, W kaukaskiej pu³apce, w: Z. Fischer-Malanowska, R.M. Magomedow, Nie bój siê, nie ufaj, nie pro... Dwa dzienniki kaukaskie, sierpieñ 1999  marzec 2000,
Warszawa 2000, s. 199.
9 Z. Raczyñski, Krwawa droga na Kaukaz, Polityka 1999 nr 50(2223), <www.polityka.pl>,
14.02.2005.
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doprowadzi³a do zjednoczenia ludów Pó³nocnego Kaukazu, a najwa¿niejszym
i najsilniejszym ogniwem spajaj¹cym sta³ siê w tym procesie islam10. Na Kaukaz dociera³y idee muzu³mañskiej sekty miurydów11, a pierwsi imamowie zaczêli stawaæ na czele zbrojnych powstañ przeciwko carskiej Rosji. W tym czasie
du¿¹ rolê odegra³ imam Muhammad al-Jaragi, a potem tak¿e jego uczeñ Gazi
Muhammad (Kazi-Mu³³a), który nawo³ywa³ do ascetycznego trybu ¿ycia, opartego na zasadach Koranu. W 1829 r. Gazi Muhammad, zostawszy imamem
 przywódc¹ religijnym i wojskowym, og³osi³ wiêt¹ wojnê z Rosj¹. W 1830 r.
stan¹³ na czele powstania zbrojnego przeciwko armii carskiej, a rok póniej
odniós³ zwyciêstwo, zdobywaj¹c twierdzê Wniezepnaja. W 1832 r., po mierci
Kazi-Mu³³y, imamem Dagestanu zosta³ Gamzat-bek. Postêpuj¹ce umacnianie siê
imamatu oraz wzrost d¹¿eñ niepodleg³ociowych ludów pó³nocnokaukaskich
wywo³a³o reakcjê Rosji. Baron Grigorij W. Rozen, nastêpca genera³a Paskiewicza na Pó³nocnym Kaukazie, zdecydowa³ o ostatecznej likwidacji oporu górali
kaukaskich. Ich os³abienie mia³o nast¹piæ po mierci imama Gamzat-beka, który
zosta³ zamordowany w 1834 r. Plan powiód³ siê tylko czêciowo. Wprawdzie
w 1836 r. imamem Dagestanu zosta³ Szamil, który uzna³ zwierzchnictwo Rosji,
ale mimo to w Czeczenii i Dagestanie dochodzi³o do potyczek armii rosyjskiej
z góralami. Ponadto car nie zamierza³ odstêpowaæ od planów kolonizacji Pó³nocnego Kaukazu, pal¹c wioski czeczeñskie, stosuj¹c blokadê towarowo-ekonomiczn¹. Nastêpca barona Rozena, genera³ Pawe³ Grabbe, otrzyma³ polecenie
rozprawienia siê z si³ami Szamila. W 1839 r. rozegra³a siê najwiêksza bitwa
ca³ej wojny kaukaskiej, w której Szamil poniós³ klêskê. Jednak rok póniej
zosta³ ponownie wybrany na imama Iczkerii i Dagestanu. Stworzy³ struktury
pañstwa kaukaskiego, w sk³ad którego wchodzi³ górny Dagestan, Czeczenia,
a tak¿e czêæ Inguszetii. Bêd¹c w³adc¹ Czeczenii i Dagestanu, utworzy³ w³asne
silne pañstwo  Degistê, ze stolic¹ w dzisiejszym czeczeñskim Dargo, a od 1845 r.
w Wiedieno. W walce z armi¹ carsk¹ Szamil przyj¹³ taktykê wojny partyzanckiej, w pierwszej po³owie lat 40. XIX w. z pozytywnym rezultatem stawiaj¹c
opór najedcy. W 1845 r. namiestnikiem Pó³nocnego Kaukazu zosta³ hrabia
Michai³ Woroncow, który w lad za Jermo³owem bestialsko pali³ wsie, mordowa³ ludnoæ i wyrzyna³ byd³o. Pod koniec lat 40. i na pocz¹tku lat 50. XIX w.
pozycja Szamila bardzo os³ab³a. Upadek pañstwa Degisty nast¹pi³ w 1859 r.,
a Czeczenia przesz³a pod panowanie rosyjskie. Mimo kilku powstañczych zrywów w latach 1860 i 1864, Czeczenom nie uda³o siê odzyskaæ suwerennoci
i w 1865 r. wszystkie górskie narody Pó³nocnego Kaukazu zosta³y wch³oniête
10 Od X w. na tereny zamieszkane przez Czeczenów i Inguszów zaczê³o docieraæ chrzecijañstwo z Gruzji. Natomiast islam sunnicki pojawi³ siê tam dopiero w XVI w. i przywêdrowa³ z s¹siedniego Dagestanu. Wp³ywy islamu by³y bardzo silne i w XIX w. sta³ siê on religi¹ dominuj¹c¹.
11 Miurydzi  mistycy i asceci, g³osili równoæ wszystkich ludzi, twierdz¹c, ¿e muzu³manin
nie mo¿e byæ poddanym drugiego cz³owieka, por. M. Kuleba, Imperium na kolanach..., s. 13.
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przez carsk¹ Rosjê. Mimo ¿e wojna kaukaska niemal wytrzebi³a ludnoæ Pó³nocnego Kaukazu, ukaza³a si³ê górali w walce ze wspólnym wrogiem. Ów wróg
tak¿e w nastêpnych dziesiêcioleciach próbowa³ podporz¹dkowaæ sobie dumne
narody Kaukazu.
Po podboju Pó³nocnego Kaukazu Rosja, chc¹c pozbyæ siê niepokornych
górali, przesiedli³a oko³o 20 tys. z nich do Turcji. Mimo to nadal wybucha³y
zbrojne powstania przeciwko okupantom, które jednak by³y szybko t³umione.
Na prze³omie XIX i XX w. nast¹pi³y silne represje wobec Czeczenów ze strony
w³adz rosyjskich, które stopniowo rozpoczê³y proces rusyfikacji tych terenów.
Czeczenia, bogata w ropê naftow¹, sta³a siê obiektem po¿¹dania w³adz rosyjskich, które za wszelk¹ cenê stara³y siê utrzymaæ j¹ w strukturach pañstwa
rosyjskiego.
W 1917 r., po abdykacji cara Miko³aja II i po wybuchu rewolucji padziernikowej, zacz¹³ siê rozpad Imperium Rosyjskiego, który Czeczenom dawa³ nadziejê na odzyskanie suwerennoci. Wyrazem d¹¿eñ niepodleg³ociowych by³
wybór w 1917 r. szejka Had¿i al-Hoco (Nad¿muddin Gocynskij) na imama Dagestanu i Czeczenii. W tym czasie jedn¹ z si³ polityczno-wojskowych, d¹¿¹cych
do objêcia w³adzy na Pó³nocnym Kaukazie, byli bolszewicy, którzy w 1918 r.
og³osili Deklaracjê Praw Narodów Rosji. Obiecywali w niej prawo narodów
do samostanowienia oraz zwrot ziem zagarniêtych przez Kozaków.
Czeczeni poparli w³adzê bolszewików i wspólnie z nimi pokonali Armiê
Ochotnicz¹ Denikina, który g³osi³ has³a niepodzielnej Rosji. Po pokonaniu
wspólnego wroga, Armia Czerwona rozpoczê³a represje wobec Czeczenów i ich
sowietyzacjê. Zaczê³a siê wojna domowa. W tym czasie du¿¹ rolê w walce
o niepodleg³oæ odegra³ wnuk imama Szamila  Said-Bek. W latach 19201921
stan¹³ na czele powstania wymierzonego przeciwko w³adzy radzieckiej.
Jeszcze w czasie trwania powstania we W³adykaukazie odby³ siê zjazd narodów górskich, na którym powo³ano do ¿ycia Górsk¹ Autonomiczn¹ Socjalistyczn¹ Republikê Radzieck¹, w sk³ad której wesz³a Czeczenia, Inguszetia, Osetia,
Kabarda, Ba³karia i Karaczaj. Republika ta jednak nie przetrwa³a d³ugo, poniewa¿ ju¿ w 1922 r. z jej sk³adu zosta³ wydzielony Czeczeñski Autonomiczny
Obwód SRR (CzAO), a w 1929 r. Grozny zosta³ jej stolic¹.
W latach 20. XX w. nastêpowa³a dalsza rusyfikacja i sowietyzacja Czeczenów, polegaj¹ca m.in. na przesiedlaniu rodzin czeczeñskich i nap³ywie ludnoci
rosyjskiej, co powodowa³o wiele konfliktów narodowociowych. Innym przejawem sowietyzacji by³y represje wobec ludnoci czeczeñskiej polegaj¹ce m.in. na
grabie¿y dobytku i tworzeniu ko³chozów. W 1929 r. wybuch³o powstanie skierowane przeciwko w³adzy radzieckiej, na czele którego stan¹³ Szita Istamu³ow, ale
zosta³o ono wkrótce st³umione. Trzy lata póniej wybuch³o kolejne powstanie,
które tak¿e zosta³o przerwane.
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W 1934 r. Stalin po³¹czy³ obwód czeczeñski i inguski w Czeczeno-Inguski
Obwód Autonomiczny (CzIAO), a w 1936 r. w miejsce CzIAO powsta³a Czeczeno-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. Pod koniec lat
30. trwa³y walki partyzanckie, a w 1940 r. w Czeczenii wybuch³o powstanie pod
wodz¹ Hasana Israila, do którego w 1942 r. przy³¹czy³ siê Majrbek Szeripow. Czeczeni chcieli wykorzystaæ wkroczenie wojsk niemieckich do ZSRR
i w³¹czyæ ich do buntu przeciwko armii radzieckiej w celu odzyskania niepodleg³oci. Niestety, powstanie upad³o, gdy¿ nie popar³a go ludnoæ Pó³nocnego
Kaukazu.
W literaturze przedmiotu znaleæ mo¿na stwierdzenie, ¿e Stalin, chc¹c ukaraæ Czeczenów i Inguszów za kolaboracjê z Niemcami, postanowi³ o ich deportacji do innych czêci ZSRR, a z mapy wykreli³ Republikê Czczeñsk¹. Niektórzy autorzy twierdz¹ jednak, ¿e deportacja przeprowadzona w 1944 r. by³a
sta³ym elementem polityki Stalina, a kolaboracja z Niemcami stanowi³a tylko
pretekst do wywózki12.
Kiedy po mierci Stalina nast¹pi³a odwil¿, w 1957 r. znów proklamowano Czeczeno-Ingusk¹ ASRR, a Czeczeni wrócili na Pó³nocny Kaukaz. Wrócili wzmocnieni nadziej¹ na u³o¿enie sobie ¿ycia w nowo utworzonej republice13.

12 Zob. P. Grochmalski, op. cit., s. 73. Datê deportacji wyznaczono na 23 lutego 1944 r.
Przesiedlono wszystkich Czeczenów i Inguszów mieszkaj¹cych na terytorium Czeczeno-Inguskiej
ASRR do innych czêci ZSRR (najwiêcej do Kazachstanu, Kirgizji i Uzbekistanu). Na Syberiê
i stepy Kazachstanu wywieziono tak¿e Ba³karów i Karaczajów. Warunki, w jakich odbywa³o siê
przesiedlenie, by³y bardzo trudne: dochodzi³o do masowych zbrodni na ludnoci cywilnej, a sam
transport w bydlêcych wagonach trwa³ prawie miesi¹c. Na wagonach umieszczono napisy: Wrogowie ludu lub Ludojady. Ró¿ni autorzy podaj¹ ró¿ne dane co do liczby deportowanych. Szacuje siê, ¿e w oko³o 180 transportach przewieziono prawie 493 tys. osób. Jednak inne dane wskazuj¹,
¿e liczba deportowanych wynosi³a przesz³o 500 tys. Inguszów i Czeczenów. Wiêcej na temat deportacji zob. m.in. S. Ciesielski, op. cit., s. 155188; P. Grochmalski, op. cit., s. 7376 i 9597;
Uchodcy wiata 2000. 50 lat pomocy humanitarnej, pod red. M. Cutts, Warszawa 2000, s. 207;
Z. Czarnotta, Z. Moszumañski, Czeczenia 9495. Najwiêksze bitwy XX wieku, t. 19, Warszawa
1995, s. 79; K. Baiev, R. i N. Daniloff, Przysiêga. Chirurg na wojnie, Warszawa 2004, s. 60;
Uchodcy z Czeczenii, Z Obcej Ziemi 2001, nr 11, s. 12; R. Bocian, ród³a czeczeñskiego fenomenu, Myl i Czyn. Pismo pi³sudczyków 2003, nr 1, s. 127128; A. G. Mi³oszowie, Kaukaz,
Warszawa 1979, s., 94; M. Kuleba, op. cit., s. 1718; Niez³omna Czeczenia, pod red. M. Kuleby,
Z. Dawidowicz, Kraków 1997, s. 8; Z. Szmyd, op. cit., s. 45; W. Górecki, Planeta Kaukaz,
WarszawaPoznañ 2002, s. 65; T. D¿isziaszwili, Przez wojnê do raju, Gazeta Wyborcza 1992,
nr 217 z 15 wrzenia, s. 6; L. Unger, Ani na si³ê, ani si³¹, Gazeta Wyborcza 1995, nr 138
z 16 czerwca, s. 6. O deportacji zob. te¿ w filmie dokumentalnym Czeczenia  lepy zau³ek, Wielka Brytania 2004, TVP 2, 4 maja 2006, godz. 0.50 oraz w filmie Czeczeñska ko³ysanka, w re¿.
Nino Kirtadze, Francja 2001, TVP 1, 29 kwietnia 2005, godz. 01.10.
13 Zob. S. Ciesielski, op. cit., s. 22149 i P. Grochmalski, op. cit., s. 3170.

Stosunki rosyjsko-czeczeñskie na tle konfliktów zbrojnych...

133

2. ¯ycie w Czeczenii w czasach radzieckich w narracjach
uchodców czeczeñskich
Pamiêæ historyczna jest ¿ywo zakorzeniona w wiadomoci Czeczenów,
a ustny przekaz pe³ni rolê ¿ywej historii14. Najwa¿niejszym wydarzeniem zwi¹zanym z histori¹ narodu czeczeñskiego, na który zwracali uwagê moi rozmówcy,
by³a wojna kaukaska, dzia³alnoæ genera³a Jermo³owa oraz deportacja ca³ego
narodu w g³¹b Rosji. Uchodcy z Czeczenii wielokrotnie opowiadali tak¿e
o swoim ¿yciu w republice w czasach radzieckich.
Przez wieki stosunki rosyjsko-czeczeñskie charakteryzowa³y siê nieustannym d¹¿eniem górali do odzyskania autonomii i suwerennoci. Poniewa¿ przez
ca³y czas panowania wojen, ma³y górski naród by³ gnêbiony przez najazdy,
najpierw armii carskiej, a potem rosyjskiej, dowiadcza³ grabie¿y, gwa³tów
i morderstw, lata wzglêdnego spokoju traktowane s¹ przez Czeczenów jako pomylne i najszczêliwsze w ich ¿yciu. Dla moich czeczeñskich rozmówców
okresy najwiêkszego spokoju i bezpieczeñstwa przypada³y na lata Zwi¹zku Radzieckiego. Tak¿e S. Ciesielski podaje, ¿e lata 19601990 uwa¿ane s¹ za najspokojniejsze w ca³ej historii Czeczenii15.
W literaturze dotycz¹cej spo³eczno-ekonomicznych warunków ¿ycia mieszkañców Czeczeno-Inguskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (CzI ASRR) mo¿na znaleæ wiele opisów potwierdzaj¹cych, ¿e by³o to
¿ycie bardzo trudne. Przede wszystkim Czeczeno-Inguszetia zajmowa³a jedno
z ostatnich miejsc w ZSRR pod wzglêdem d³ugoci ¿ycia i jedno z pierwszych
pod wzglêdem umieralnoci dzieci16, zajmowa³a tak¿e ostatnie, 73. miejsce pod
wzglêdem poziomu ¿ycia17. Ponadto, a¿ do czasu Gorbaczowowskiej pierestrojki dostêp do stopni naukowych by³ dla rdzennych mieszkañców republiki blokowany18. W 1989 roku, w CzI ASRR odnotowano najwy¿szy wród
14 wiadczy o tym wielokrotne przywo³ywanie przez moich rozmówców ró¿nych zdarzeñ z historii Czeczenii. Jedna Czeczenek tak mówi o deportacji z 1944 r.: Matka opowiada³a, ¿e nie
pozwolono im zabraæ nawet chleba i odzie¿y. ¯e z wagonów, którymi jechali, wyrzucali trupy
swoich wspó³towarzyszy, którzy nie prze¿yli podró¿y. Nasza wiara nakazuje nam pochowaæ cz³owieka, a takiej mo¿liwoci nie by³o. Obyczaj czeczeñski nakazuje te¿, aby kobiety nie za³atwia³y
swoich potrzeb fizjologicznych przy mê¿czyznach, a poniewa¿ nerki nie wytrzymywa³y, to kobiety
umiera³y w wagonach. Rodzice wrócili z zsy³ki do domu w latach szeædziesi¹tych (W-5, K-30)
 wywiad nr 5 przeprowadzony z 30-letni¹ kobiet¹; w ten sam sposób s¹ zakodowane pozosta³e
wywiady z uchodcami czeczeñskimi.
15 S. Ciesielski, op. cit., s. 197.
16 Ibidem, s. 197.
17 M. Kuleba, op. cit., s. 25.
18 P. Grochmalski, op. cit., s. 103. S. Ciesielski podaje ponadto, ¿e w 1989 r. w CzI ASRR
odnotowano najni¿szy wród narodów posiadaj¹cych autonomiê odsetek pracowników naukowych
i jeden z najni¿szych odsetków pracowników umys³owych wród ogó³u zatrudnionych. Przejawem
dyskryminacji narodowociowej by³ tak¿e stosunek w³adz radzieckich do jêzyka czeczeñskiego.
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wszystkich republik i obwodów autonomicznych RFSRR odsetek osób bez niepe³nego wykszta³cenia redniego, tj. bez ukoñczonej ósmej klasy19. Jednym z
przejawów dyskryminacji Czeczenów przez w³adzê radzieck¹ by³o równie¿ niedocenianie ich zas³ug w walce o wolnoæ w czasie II wojny wiatowej. Czterdziestodwuletnia kobieta mówi z ¿alem:
Wujek opowiada³ mi kiedy, ¿e w czasie wojny doszed³ z Armi¹ Czerwon¹ do
Berlina, ale nigdy nie dosta³ za to ¿adnego medalu. Natomiast Rosjanie, którzy
nie brali udzia³u w wojnie, mieli wiêcej medali ni¿ waleczni Czeczeni. Bardzo
wielu Czeczenów powinno zostaæ bohaterami ZSRR za zas³ugi na wojnie, ale
w³adze radzieckie nigdy jednak nas nie doceni³y. (W-22, K-42).

Innym przejawem dyskryminacji by³o niepowierzanie Czeczenom ró¿nych
funkcji pañstwowych, m.in. funkcji prokuratora republiki, ministra spraw wewnêtrznych, ministra sprawiedliwoci, przewodnicz¹cego KGB czy przewodnicz¹cego S¹du Najwy¿szego20. Ponadto w republice by³o bardzo du¿e bezrobocie21, poniewa¿ w³adze centralne, oprócz przemys³u petrochemicznego, nie
inwestowa³y w rozwój republiki. Czeczeni zmuszeni byli wyje¿d¿aæ poza granice republiki w poszukiwaniu pracy22. Ogromny przyrost naturalny, brak wykszta³cenia, bieda i bezrobocie oraz brak perspektyw pog³êbia³y trudne warunki
materialne mieszkañców republiki. Sytuacjê pogorszy³o zastosowanie przez Rosjê od 1991 r. blokady ekonomicznej republiki, co jeszcze bardziej pogr¹¿y³o jej
mieszkañców w biedzie i niepewnoci co do perspektyw dalszego ¿ycia. Jedna
z kobiet wspomina o dyskryminacji w³adz lokalnych z powodu jej narodowoci: Urodzi³am siê w 1955 r. w Kazachstanie w czasie zsy³ki narodu czeczeñskiego. Rok po moim narodzeniu rodzice powrócili do Czeczenii, do wsi niedaleko Groznego. Teraz ci¹gle s³yszê, ¿e nie jestem rodowit¹ Czeczenk¹ (W-29,
K-49).
W latach 70. i 80. w szko³ach powszechnych jêzyk czeczeñski i literatura nauczane by³y w wymiarze oko³o 3 godz. tygodniowo. W Groznym by³y tylko dwie szko³y czeczeñskie, w dodatku zlokalizowane na obrze¿ach miasta  S. Ciesielski, op. cit., s. 198199.
19 Niski poziom wykszta³cenia Czeczenów by³ rezultatem deportacji i braku wyrównywania
szans edukacyjnych przez w³adze radzieckie po 1957 r., czyli po powrocie z deportacji. W 1957 r.
zaledwie 19,1 osób na ka¿de 10 tys. ludnoci czeczeñskiej mia³o wykszta³cenie rednie lub wy¿sze
(wy¿sze 1 na 10 tys.). Sytuacja poprawi³a siê nieco w latach 19571989 i wspó³czynnik ten dla
Czeczenów wyniós³ 172 osoby na 10 tys. ludnoci (w odniesieniu do wykszta³cenia wy¿szego
37 osób na 10 tys. ludnoci)  S. Ciesielski, op. cit., s. 198.
20 Ibidem, s. 198.
21 Pod koniec 1994 r. zatrudnienie znalaz³o tylko 30% zdolnych do pracy mieszkañców Czeczenii, a w niektórych rejonach bezrobocie siêgnê³o nawet 90%  ibidem, s. 238.
22 Do pracy w przemyle ciê¿kim, budownictwie i rolnictwie regularnie wyje¿d¿a³o na Syberiê, do Kazachstanu i do europejskiej czêci Rosji oko³o 40% mêskiej populacji doros³ych Czeczenów  ibidem, s. 199.

Stosunki rosyjsko-czeczeñskie na tle konfliktów zbrojnych...

135

Interesuj¹cy jest fakt, ¿e moi rozmówcy nigdy nie wspomnieli o trudnociach ekonomicznych, politycznych i spo³ecznych, z jakimi przysz³o borykaæ
siê ich rodzinom w czasach radzieckich. Najwa¿niejszy by³ dla nich spokój
i mo¿liwoæ normalnego ¿ycia. Jak mówili, w tamtym okresie ich ¿ycie nie
by³o fizycznie zagro¿one: nikt do nich nie strzela³, nikt ich nie bombardowa³,
nikt nie gwa³ci³ i nie mordowa³, mieli poczucie bezpieczeñstwa. I to by³o dla
nich najwa¿niejsze. Mimo biedy, dzieci chodzi³y do szko³y, mia³y gdzie mieszkaæ, a skromne pensje wystarcza³y na utrzymanie wielodzietnych rodzin. Trzydziestoletnia kobieta mówi: Dzieciñstwo mia³am dobre. Kiedy chodzi³am do
szko³y by³y dobre czasy, a nasza republika kwit³a (W-7, K-ok. 30). A inna
dodaje: Przed wojn¹ [I wojn¹ czeczeñsk¹ w 1994 r.  przyp. E.J.] ¿ycie by³o
cudowne. W³aciwie to nie by³o ¿ycie, to by³ raj na Kaukazie, raj w Groznym
(W-12, K-ok. 40). Czterdziestodwuletnia kobieta równie¿ opisuje swoje dzieciñstwo i m³odoæ jako bardzo szczêliwe:
Dzieci wyrasta³y w kwitn¹cym miecie Groznym, w którym by³y fontanny, parki,
sklepy, szko³y, uniwersytet i szpitale. Bylimy zadowoleni z ¿ycia. Poniewa¿ nigdy nie by³am za granic¹ i nie mia³am pojêcia, jak wygl¹daj¹ inne miasta, uwa¿a³am, ¿e nie ma piêkniejszego miasta ni¿ Grozny. Kocha³am to miasto, bo by³o
moje (W-22, K-42).

Inna z kobiet tak mówi o swoim ¿yciu:
Urodzi³am siê w 1960 r., mam 44 lata. Moje dzieciñstwo przypad³o na lata
Zwi¹zku Radzieckiego i pamiêtam, ¿e ¿y³o nam siê dobrze. Chodzi³am do przedszkola, a potem do szko³y. Mieszkalimy w cywilizowanym kraju, nie mielimy
¿adnych k³opotów i trosk. Moja mama dostawa³a 70 rubli i to starcza³o nam na
¿ycie. Oprócz mnie by³y jeszcze cztery siostry i dwóch braci i mamy pensja
starcza³a na utrzymanie ca³ej rodziny. Mój ojciec zarabia³ równie¿ bardzo dobrze.
Wychowywa³am siê w inteligenckiej rodzinie. Mój wujek by³ lekarzem, a jednoczenie pisarzem i poet¹, a mój ojciec studiowa³ prawo w Ord¿onikidzkim Instytucie (W-26, K-44).

Ciekawa wydaje siê tak¿e wypowied 40-letniej kobiety, która wspomina
swoje ¿ycie w Groznym:
Mielimy dwa mieszkania. Dzieci chodzi³y do szko³y. Pracowa³am w domu mody,
by³am projektantk¹ ponad 11 lat. M¹¿ mia³ prywatny warsztat samochodowy
i prowadzi³ tak¿e w³asny sklep z czêciami samochodowymi. Mielimy wszystko
 nie by³o ¿adnych problemów ekonomicznych i politycznych. Mieszkalimy
w swoim domu w wolnym kraju (W-2, K-oko³o 40).
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A inna dodaje:
Przed wyjciem za m¹¿ ukoñczy³am Leningradzki Instytut ¯ywieniowy; mój m¹¿
mia³ swój sklep i wspólnie zajmowalimy siê biznesem. Mielimy dom, podwórze
i ogród, w którym uprawialimy ogórki i pomidory. Nasze ¿ycie by³o bardzo
spokojne, dzieci chodzi³y do przedszkola i do szko³y. Pamiêtam, ¿e czêsto przychodzili do nas s¹siedzi  Rosjanie i Czeczeni i d³ugo ze sob¹ rozmawialimy.
¯ylimy bardzo zgodnie (W-23, K-35).

A inna 40-letnia Czeczenka mówi:
Przed wojn¹ [I wojn¹ czeczeñsk¹ w 1994 r.  przyp. E.J.] by³o normalne, zwyk³e
¿ycie. ¯ylimy szczêliwie, by³ dach nad g³ow¹, by³a praca, dzieci i to nam
wystarcza³o. Pracowa³am jako nauczycielka w szkole podstawowej (W-25,
K-46).

Z kolei 33-letnia Czeczenka tak opisuje swoje ¿ycie:
Przed wojn¹ moje ¿ycie by³o bardzo radosne i bezpieczne. By³a pewnoæ jutra,
wszyscy ¿yli dobrze i cieszyli siê ¿yciem. Mia³am wielu znajomych w ró¿nych
czêciach Rosji i czêsto siê odwiedzalimy. Du¿o czasu spêdza³am w kurorcie
Czarnowodzk ze swoimi znajomymi. ¯ycie by³o piêkne i wydaje mi siê, ¿e by³o
jak sen, który siê ju¿ nie powtórzy [...] Za czasów radzieckich w³adza by³a stabilna i panowa³ porz¹dek. By³ wzajemny szacunek i presti¿ z posiadanej pracy
(W-34, K-oko³o 33).

A inna dodaje:
¯ylimy w dostatku, mimo i¿ pracowa³ tylko m¹¿. Mia³ swój biznes, zajmowa³ siê
handlem rurami i to wystarcza³o, aby utrzymaæ nasz¹ rodzinê (W-41, K-30).

Ciekawa wydaje siê równie¿ wypowied 35-letniej kobiety, która równie¿
opisuje swoje ¿ycie jako bardzo szczêliwe:
Mój dziadek mia³ dziewiêæ ¿on i du¿o dzieci, ale prze¿y³a tylko ciocia i mój
ojciec. Dziadek zmar³ w 1964 r., gdy ojciec mia³ dwanacie lat, a babcia zmar³a
w 1992 r. Moje dzieciñstwo by³o szczêliwe, bo by³a stabilizacja i spokój. Nie
balimy siê przysz³oci, bo obydwoje rodzice pracowali i ¿ylimy w dostatku.
Korzystalimy z wielu rozrywek, jak cyrk i karuzela. Rodzice nas kochali i nigdy
nas nie uderzyli [...] Bardzo dobrze wspominam czasy szkolne. W moim ¿yciu
du¿¹ rolê odegrali nauczyciele i to, co mówili, by³o dla mnie wiête. Stawia³am
ich za wzór do naladowania, mimo i¿ nauczycielkami by³y Rosjanki. Uczy³y nas
dobrego zachowania, kultury osobistej i wartoci, którymi nale¿y kierowaæ siê
w ¿yciu (W-45, K-35).

Stosunki rosyjsko-czeczeñskie na tle konfliktów zbrojnych...

137

Inna 44-letnia Czeczenka równie¿ opisuje swoje dzieciñstwo jako dostatnie
i szczêliwe. Skoñczy³a technikum ogrodnicze i pracowa³a jako agronom. Razem
z mê¿em i dzieæmi zajmowali du¿e, trzypokojowe mieszkanie; wprawdzie by³o to
mieszkanie socjalne, ale kobiecie to nie przeszkadza³o. Rodzina ¿y³a w dostatku,
mimo ¿e nie mia³a w³asnego biznesu, tylko utrzymywa³a siê z pensji. Co roku
wspólnie jedzili do Groznego wiêtowaæ nadejcie Nowego Roku. Zura wspomina, ¿e na pocz¹tku lat 90. zrozumia³a, ¿e zaczyna siê rozpad Zwi¹zku Radzieckiego i ¿e szykuj¹ siê powa¿ne zmiany w republice. Dowodem na to by³ fakt, ¿e
wielu Rosjan, którzy mieszkali w Czeczenii od lat, zaczê³o wyje¿d¿aæ. Kobietê
ogarn¹³ lêk o przysz³oæ jej rodziny. Uwidoczni³ siê on zw³aszcza wtedy, gdy
z Czeczenii wyjechali rosyjscy ¿o³nierze, pozostawiaj¹c du¿o broni. Poniewa¿
w tym czasie by³o du¿e bezrobocie i ludzie nie otrzymywali pensji, zaczêli zaopatrywaæ siê w broñ i szykowaæ do wojny: Nie wiedzia³am, ¿e moje piêkne i spokojne ¿ycie wkrótce zmieni siê w koszmar. Kobieta mówi, ¿e nigdy nie przeszkadza³o jej ¿ycie wród Rosjan i zawsze ¿y³a z nimi w zgodzie:
W naszej dzielnicy mieszkali sami Rosjanie, a my bylimy jedynymi Czeczenami
w okolicy. Poniewa¿ bardzo lubi³am piewaæ rosyjskie pieni narodowe i pieni
o mi³oci, to gdy jechalimy do pracy wspólnie je piewalimy. Wtedy nie mia³o
dla mnie znaczenia, ¿e jestem Czeczenk¹, a oni Rosjanami. Mia³am wród nich
bardzo wielu znajomych i przyjació³ w ró¿nych miastach. Z wieloma korespondowa³am i utrzymywa³am sta³y kontakt. Jedzi³am do nich do Nowosybirska, Rostowa, Moskwy i do Kazachstanu.

Kobiecie trudno jest zaakceptowaæ fakt, ¿e wojna spowodowa³a wrogoæ
i nienawiæ Rosjan do Czeczenów i odwrotnie. Kiedy po pierwszej wojnie kobieta pojecha³a do Moskwy, zrozumia³a, ¿e miêdzy ni¹ a Rosjanami jest ogromna przepaæ i ¿e dotychczasowi jej znajomi nie chc¹ jej wiêcej widzieæ:
Zrozumia³am, ¿e jestemy dla siebie obcy. Wiem, ¿e specjalnie nas poró¿niono,
abymy siebie nienawidzili. Jest mi bardzo przykro i smutno z tego powodu, bo
zawsze mia³am wród nich wielu znajomych i zawsze ¿ylimy w przyjani. Mimo
wszystko nadal lubiê rosyjskie pieni o mi³oci i nie piewam czeczeñskich piosenek, tylko rosyjskie.

Pomimo ró¿nych bolesnych dowiadczeñ kobieta tak podsumowuje swoje ¿ycie:
Nie zamieni³abym mojego ¿ycia na nic innego. Mia³am bardzo dobre dzieciñstwo
i m³odoæ, bo nie zazna³am nieszczêcia, cierpienia i biedy. Tego, czego ja dowiadczy³am, moje dzieci nigdy nie zazna³y (W-20, K-44).

Na podstawie wywiadów mo¿na pokusiæ siê o wyci¹gniêcie pewnych wniosków. Rzecz¹ charakterystyczn¹ dla wszystkich badanych osób jest zadowolenie
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z ¿ycia przed wojn¹. Ma to zwi¹zek m.in. z tym, ¿e jak mówi³o wielu respondentów, nigdy nie wyje¿d¿ali poza granice republiki i w zwi¹zku z tym nie mieli
porównania z warunkami ¿ycia w innych krajach. Kochali swoj¹ stolicê i swój
kraj, poniewa¿ byli do niego przywi¹zani i mogli ¿yæ spokojnie, bez lêku o
przysz³oæ. Czêæ z moich rozmówczyñ pracowa³a przed wojn¹ i w ten sposób
mog³a zapewniæ byt swojej rodzinie. Kobiety reprezentowa³y szerok¹ gamê zawodów: pocz¹wszy od projektantki mody, przez in¿yniera budownictwa, ekonomistkê, towaroznawcê, nauczycielkê w szkole podstawowej, nauczyciela akademickiego, akuszerkê, kasjerkê a¿ do kierowniczki restauracji. Ponadto ich dzieci
chodzi³y do szko³y i dziêki  jak stwierdzali moi rozmówcy  dobremu wykszta³ceniu mog³y podejmowaæ dalsz¹ naukê na wy¿szych uczelniach w ca³ej
Rosji. Wszyscy respondenci podkrelali te¿ walory i piêkno stolicy Czeczenii:
mówili, ¿e Grozny by³ najpiêkniejszym miastem na Pó³nocnym Kaukazie i ¿e
znajdowa³ siê tam ogromny park, na którym by³y place zabaw, karuzele i ZOO,
a rodzice czeczeñscy spêdzali tam wiêkszoæ czasu ze swoimi dzieæmi23. Dla
wielu moich rozmówców mo¿liwoæ bezpiecznego wychodzenia na ulicê,
wspólnego spêdzania czasu i korzystania z rozrywek by³o przejawem normalnoci: Mia³am normalne dzieciñstwo. Wszystko widzia³am: park, cyrk i kino
 mówi 25-letnia kobieta (W-31, K-25). Owa normalnoæ dawa³a poczucie
bezpieczeñstwa, stabilizacji i wolnoci, która dla Czeczenów by³a i jest wartoci¹ nadrzêdn¹. Udrêczeni wojnami i deportacjami pragnêli wytchnienia i spokoju. Jak sami stwierdzali, namiastki tego spokoju dowiadczyli w czasach radzieckich. Mia³ on trwaæ jednak krótko. Wojna, która nadesz³a w 1994 r.,
zburzy³a z³udne poczucie bezpieczeñstwa i stabilizacji moich rozmówców oraz
spowodowa³a eksplozjê, jak pisze W. Jagielski: odwiecznych konfliktów zamro¿onych w okresie sowieckim24. Ujawni³y siê wzajemne antagonizmy miêdzy ludmi dwóch narodowoci, od wieków ¿yj¹cych na jednej ziemi.
23 Do wybuchu wojny rosyjsko-czeczeñskiej w 1994 r. Grozny by³ jednym z najwiêkszych i najbardziej uprzemys³owionych miast, centrum kulturalnym i naukowym Pó³nocnego Kaukazu. Pod koniec lat 50. XX w. istnia³o w miecie i jego okolicach ponad sto przedsiêbiorstw przemys³owych,
zwi¹zanych g³ównie z przemys³em naftowym. Dzia³a³y równie¿ zak³ady przemys³u lekkiego. W 1960 r.
rozpoczêto budowê dziesiêciopiêtrowych wie¿owców, domów kultury i stadionów, a w 1980 r. wybudowano pierwszy 16-piêtrowy budynek przy centralnej alei Groznego. Grozny nazywany by³ miastem-ogrodem, poniewa¿ by³o w nim du¿o skwerów i parków. Miasto mia³o równie¿ charakter uzdrowiskowy  specjalizowa³o siê w wodolecznictwie (wody siarczane) i radolecznictwie  <www.czeczeniawalczy.prv.pl>, 21.10.2004. W. Jagielski tak opisuje Grozny przed wojn¹: Beztroskie,
zadzieraj¹ce nosa i zachwycone sob¹, rozwrzeszczane i zapêdzone, niechêtnie udaj¹ce siê na spoczynek, jakby czas przeznaczony na sen uwa¿a³o za zmarnowany. Szerokie, wysadzone drzewami ulice
zdawa³y siê nigdy nie pustoszeæ. Dzieciaki biega³y z piskiem wokó³ chlapi¹cych wod¹ fontann, a
m³ode pary kry³y siê w cieniu parkowych alei. ródmiejskie ulice i knajpy przez ca³¹ noc rozbrzmiewa³y gwarem i pulsowa³y dyskotekow¹ muzyk¹, która skutecznie zag³usza³a g³osy muezinów wzywaj¹ce górali na modlitwê w meczetach...  W. Jagielski, Wie¿e z kamienia, Warszawa 2004, s. 80.
24 W. Jagielski, Ba³kany Rosji, Gazeta Wyborcza 2004, nr 214 z 1112 wrzenia 2004, s. 16.
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Russian-Chechen relations against a background of armed conflicts
and based on Chechen refugees stories
In the first part of the article I describe the history of ChechenRussian conflicts from the
18th c. to the middle of the 20th c. From the 16th century when tsar Ivan Grozny (meaning
Terrible) ruled Russia regarded Caucasus as a buffer between the then Ottoman Turkey and
Persia. As part of the long-advancing Russian fortified line, Grozny was founded as a fortress
in 1818.
Three Russian tsars sparked the war: Alexander I, Nicholas I and Alexander II. The
leading Russian commanders in the Northern Caucasus were Aleksey Yermolov in 18161827
and Mikhail Vorontsow in 18441853.
Between 1825-1833 there was little activity since Russia was engaged in wars against
Turkey and Persia. After considerable successes in both wars, Russia resumed activity in the
Caucasus. The Caucasian War of 18171864, also known as the Russian conquest of the
Caucasus was an invasion of the Caucasus by the Russian Empire. The Russian invasion was
met with fierce resistance led by Ghazi Muhammad, Gamzat-bek and Avar Imam Shamil who
led the mountaineers from 1834 until 1859. Warfare in the Caucasus finally ended between
1856-1859 when the Russian army broke down the mountaineers resistance. The Caucasian
War ended with Russia conquering the North Caucasus and Chechen people were removed
into the Ottoman Empire. Chechen rebellions took place during the Russian-Turkish War, the
Russian Revolution of 1905 and 1917 and Russian Civil War and during Collectivization.
Under Soviet rule, Chechnya was combined with Ingushetia to form the autonomous republic
of Chechen-Ingushetia in 1930.
During World War II Stalin accused Chechens of collaboration with the Nazis. In 1944
Chechen and Ingush population of the republic were deported to Kazakhstan, Kyrgyzstan and
Siberia. The Chechens were allowed to return to their homeland in 1957 after Stalins death.
In the second part of my article I describe difficult life of Chechen people during Soviet
time. This part of the article is based on the stories of Chechen refugees.
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GOSPODARCZE I GEOPOLITYCZNE
ASPEKTY WSPÓ£PRACY MIÊDZY
POLSK¥ A UKRAIN¥ W WIETLE WYDARZEÑ
POMARAÑCZOWEJ REWOLUCJI
I ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstêp
Przyjêcie Polski do grona krajów Unii Europejskiej przyczyni³o siê przede
wszystkim w sferze formalnej do pewnych zmian w stosunkach polsko-ukraiñskich. O rozpoczêciu wspó³pracy Polski z Ukrain¹ mo¿na zacz¹æ mówiæ od
momentu og³oszenia wyników referendum w grudniu 1991 r., kiedy to spo³eczeñstwo ukraiñskie opowiedzia³o siê za uznaniem odrêbnoci od ZSRR. Trzeba
podkreliæ, ¿e 2 grudnia 1991 r. Polska jako pierwsze pañstwo na wiecie uzna³a
niepodleg³oæ Ukrainy. Mia³o to powa¿ne znaczenie dla losu mniejszoci polskiej na Ukrainie oraz ukraiñskiej w Polsce. Rozszerzenie UE 1 maja 2004 r.
oznacza³o dla Ukrainy przede wszystkim uszczelnienie granicy z Polsk¹. Komisja Europejska w uzgodnieniu z Kijowem przygotowa³a plan dzia³ania unijnej
polityki s¹siedztwa, ale Ukraina oczekiwa³a korzystniejszej oferty, porównywalnej z ofert¹ dla pañstw powsta³ych po podziale Jugos³awii, które (jak chocia¿by Chorwacja) maj¹ realn¹ perspektywê przyst¹pienia do UE. Na Zachodzie
nikt nie w¹tpi³ w europejski charakter Ukrainy, jednak by³o to pañstwo zbyt
du¿e i zbyt s³abo rozwiniête politycznie i gospodarczo, aby Unia, która w tym
czasie boryka³a siê z w³asnymi problemami, mog³a siê z nim ³atwo zintegrowaæ.
Polska sta³a siê tutaj specyficznym buforem, a z czasem porednikiem miêdzy
Ukrain¹ i Uni¹ Europejsk¹1.

1

R. Bubnicki, Dooko³a Ukrainy, Rzeczpospolita 2004 z 1 grudnia.
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2. Wybory prezydenckie i wybuch pomarañczowej rewolucji
W ostatnich latach coraz bardziej widoczne sta³o siê zmêczenie Ukrain¹,
nawet wród jej przyjació³ za granic¹. Ukraina sta³a siê symbolem nieudanej
transformacji. W Europie Zachodniej rozpowszechni³a siê opinia, ¿e w obszarze
reform, zw³aszcza gospodarczych, Ukraina pozosta³a w tyle za Rosj¹. Do tego
doszed³ skandal zwi¹zany z zabójstwem dziennikarza Georgija Gongadze niepokornego wobec rz¹dz¹cych, o które opozycja oskar¿y³a najwy¿sze w³adze Ukrainy z prezydentem Leonidem Kuczm¹ w³¹cznie. Na Ukrainie by³y i nadal s¹
³amane prawa cz³owieka, przeciwko czemu protestuje Unia Europejska2.
Pogorszeniu uleg³y tak¿e nastroje spo³eczne. Pokolenie intelektualistów,
które dosz³o do g³osu w niepodleg³ej Ukrainie, m.in. znany pisarz Jurij Andruchowycz oraz historyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego Jaros³aw Hrycak,
nie szczêdzi³o krytyki ukraiñskiej rzeczywistoci. Wszechogarniaj¹ce by³o poczucie niemocy, braku perspektyw, szans na przeprowadzenie zmian. Nawet
zwyciêstwo w wyborach parlamentarnych w 2002 r. opozycyjnego bloku Nasza
Ukraina kierowanego przez Wiktora Juszczenkê nie spowodowa³o prze³omu. Ze
wzglêdu na zawi³oci ukraiñskiej ordynacji wyborczej Nasza Ukraina pozosta³a
mniejszoci¹ w Radzie Najwy¿szej. Wszyscy obserwatorzy ¿ycia spo³ecznego,
politycznego i gospodarczego na Ukrainie byli zgodni, ¿e w ostatnich dziesiêciu
latach, zw³aszcza podczas drugiej kadencji Kuczmy, dosz³o do obni¿enia standardów demokratycznych w tym kraju. Z matematyczn¹ dok³adnoci¹ opisali to
zjawisko autorzy rankingu pañstw przechodz¹cych okres transformacji publikowanego corocznie przez amerykañsk¹ fundacjê Freedom House. Wed³ug niej
od 1996 r. do 2003 r. w skali od jedynki (najlepszej oceny) do siódemki, w kategorii proces wyborczy ocena spad³a z 3,25 do 4,25; niezale¿noæ mediów
z 4,50 do 5,50; sposób sprawowania rz¹dów z 4,50 do 5,25. Korupcja by³a
oceniana przez wiele lat prawie na tym samym poziomie, za 2003 r. przyznano
jej stopieñ 5,75.
Przy tak pesymistycznym obrazie sytuacji na Ukrainie paradoksem by³o to,
¿e w 2004 r. po raz pierwszy wyborcy stanêli przed realnym wyborem miêdzy
dwoma kandydatami maj¹cymi odmienne wizje przysz³oci kraju. Obaj mieli
szanse wygraæ wybory prezydenckie. Wczeniej nie by³o takiej mo¿liwoci wyboru. W 1991 r. ponad 60% narodu opowiedzia³o siê za Leonidem Krawczukiem, przedstawicielem radzieckiej nomenklatury. Kandydat opozycji Wiaczes³aw Czornowi³ nie mia³ przy nim najmniejszych szans. Trzy lata póniej
Ukraiñcy wybierali miêdzy Krawczukiem a cz³owiekiem nomenklatury gospodarczej Leonidem Kuczm¹, dyrektorem znanych w czasach radzieckich zak³adów
2

M. Zió³kowski, Ukraina za aksamitn¹ kurtyn¹, Rzeczpospolita 2004 z 21 wrzenia.
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produkuj¹cych rakiety. Wygra³ ten drugi g³osami wschodniej czêci kraju.
W 1999 r. wiêkszoæ opowiedzia³a siê ponownie za Kuczm¹, kontrkandydatem
w drugiej turze by³ lider ukraiñskich komunistów Petro Symonenko. Ukraiñcy
nie mieli ju¿ ochoty wracaæ do czasów Zwi¹zku Radzieckiego, wybrali wiêc
mniejsze z³o3. Có¿ takiego siê sta³o, ¿e mimo fatalnych warunków, jakie od
kilku lat panowa³y na Ukrainie, opozycyjny polityk sta³ siê realnym kandydatem
w wycigu do prezydentury? Odpowied na to pytanie nie jest ³atwa. Z pewnoci¹ do powstania nowej sytuacji przyczyni³ siê wzrost si³y spo³eczeñstwa obywatelskiego. Mimo wielu utrudnieñ ze strony w³adz, na Ukrainie powstawa³o
coraz wiêcej organizacji pozarz¹dowych. Czêæ z nich pomaga³a w budzeniu
postaw obywatelskich wród zwyk³ych ludzi. Wzrost znaczenia organizacji pozarz¹dowych by³ zauwa¿alny, czego przyk³adem jest cytowany ju¿ wczeniej
ranking Freedom House. Zdaniem amerykañskiej fundacji w kategorii organizacje pozarz¹dowe nast¹pi³a nieznaczna poprawa z oceny z 4,0 w 1996 r. do
3,75 w 2004 r.
Wa¿n¹ rolê w przemianach ukraiñskiego elektoratu odegra³o powolne, a jednak coraz bardziej widoczne kszta³towanie siê klasy redniej. Istotna by³a tak¿e
zmiana pokoleniowa. Wszak niepodleg³a Ukraina istnieje ju¿ 18 lat. Niema³¹
czêæ wyborców stanowi¹ teraz ludzie wychowani w nowej rzeczywistoci,
otwarci na Europê, chêtnie wyje¿d¿aj¹cy za granicê. Wielu z nich pracuje
w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Do kraju przywo¿¹ nie tylko pieni¹dze,
ale równie¿ dowiadczenie odmiennego wiata.
Do powstania coraz wiêkszej rzeszy zwolenników opozycji przyczyni³ siê
tak¿e ukraiñski obóz w³adzy. Jego przedstawiciele, m.in. ziêæ Kuczmy Wiktor
Pinczuk, przejmowali najlepsze przedsiêbiorstwa. W pe³ni kontrolowana przez
w³adze telewizja sta³a siê tub¹ propagandow¹ oczerniaj¹c¹ Juszczenkê. Kuczma
i jego otoczenie robili wszystko, by przeszkodziæ w wyjanieniu sprawy Gongadze. Te i inne kwestie wzbudza³y sprzeciw wobec rz¹dz¹cych wród zwyk³ych
ludzi, niezale¿nie od wieku i miejsca zamieszkania. Nies³ychanie wa¿n¹ spraw¹
sta³a siê tak¿e zmiana mapy wyborczej Ukrainy. Tendencje widoczne w zachodniej czêci kraju g³osuj¹cej za zmianami przesuwa³y siê coraz dalej na wschód,
a¿ do granicy z Rosj¹. Jest spraw¹ symboliczn¹, ¿e podczas ostatnich wyborów
prezydenckich za Wiktorem Juszczenk¹ g³osowa³y dwa obwody po³o¿one najbli¿ej Moskwy: Sumy i Czernichów.
Pierwsza tura wyborów prezydenckich odby³a siê 31 padziernika 2004 r.
Centralna Komisja Wyborcza zwleka³a z og³oszeniem wyników. Ostateczne
Juszczenko zdoby³ 39,87% g³osów, a Janukowycz 39,32%4. Wyniki I tury
3 Przebudzenie Ukrainy. Rozmowa Wiktorem Juszczenko, prezydentem elektem Ukrainy,
Wprost 2005, nr 1153 z 9 stycznia.
4 W. Pilch, Pomarañczowa racja stanu, Dziennik Polski 2005 z 8 padziernika.
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wiadczy³y o du¿ym sukcesie opozycji. Unia wci¹¿ jednak nie by³a powa¿nie
zaanga¿owana w sprawy ukraiñskie. Na pocz¹tku listopada Polska stara³a siê
przekonaæ inne kraje UE, ¿e podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
(45 listopada 2004), powinno siê wezwaæ w³adze ukraiñskie do równego traktowania obu kandydatów. Marek Belka, ówczesny polski premier, uzyska³ dla tej
inicjatywy poparcie kanclerza Niemiec, ale Francja i W³ochy by³y wobec takiej
deklaracji niechêtne; ostatecznie Polskê popar³a tylko Dania5. W dokumencie
koñcowym przywódcy pañstw UE wyrazili ¿al, ¿e pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie nie spe³ni³a miêdzynarodowych standardów demokratycznych wyborów6.
Czas pomiêdzy I i II tur¹ wyborów obfitowa³ w coraz ostrzejsze spory
miêdzy kandydatami. Ka¿da ze stron oskar¿a³a przeciwn¹ o fa³szerstwa i walkê
polityczn¹ prowadzon¹ niezgodnie z zasadami. Udokumentowane s¹ liczne przyk³ady wywierania nacisków na Komisjê Wyborcz¹. Z jednej strony prezydent
Kuczma oddzia³ywa³ zarówno oficjalnie (administracyjnie), jak i nieoficjalnie
na cz³onków komisji, z drugiej za Juszczenko og³asza³ w mediach, ¿e jeli
przegra za spraw¹ sfa³szowania wyników lub innej manipulacji, to dojdzie do
rewolucji oraz masowych wyst¹pieñ i strajków7.
¯ywsze zainteresowanie struktur europejskich wydarzeniami na Ukrainie
nast¹pi³o dopiero po sfa³szowaniu drugiej tury wyborów i wybuchu pomarañczowej rewolucji. Druga tura wyborów odby³a siê 21 listopada, trzy dni póniej
Centralna Komisja wyborcza og³osi³a ich oficjalny wynik: Janukowycz zdoby³
49,46% g³osów, a Juszczenko 46,61%8. 22 listopada Rada UE stwierdzi³a, ¿e
Unia jest zaniepokojona i rozczarowana przebiegiem drugiej tury wyborów,
które nie spe³ni³y oczekiwañ, co do standardów demokratycznych, i zaapelowa³a, by zarówno przebieg wyborów, jak i ich wyniki poddaæ kontroli. Z³agodzone zosta³o wtedy stanowisko brukselskich polityków dotycz¹ce ewentualnej
akcesji Ukrainy: Komisja Europejska nie zamyka przed Ukrain¹ mo¿liwoci
przyst¹pienia do Unii w póniejszym terminie  powiedzia³a Komisarz ds.
Stosunków Zewnêtrznych Benita Ferrero-Waldner9. Nawet wiceprzewodnicz¹cy
KE Günther Verheugen (autor koncepcji polityki s¹siedztwa, bardzo sceptycznie nastawiony do dalszego rozszerzania UE) stwierdzi³ w wywiadzie dla
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ¿e ¿adnemu krajowi europejskiemu
nie mo¿emy kategorycznie owiadczyæ, ¿e nigdy nie zostanie przyjêty, bowiem
nie wiemy, jaka bêdzie sytuacja za 30, 40 lat. Warta podkrelenia jest równie¿
5
6

Gazeta Wyborcza 2004 z 4 listopada; Rzeczpospolita 2004 z 3 i 5 listopada.
G³os w sprawie Ukrainy, Owiadczenia Rady i Komisji  Sytuacja na Ukrainie, Rezolucja
Parlamentu Europejskiego w sprawie Ukrainy, debata PE 1 grudnia 2004 r., dok.: B6-0195/2004.
7 L. Nowacka, Gdzie dwóch siê bije, Gazeta Wyborcza 2004 z 3 grudnia.
8 W. Pilch, op. cit.
9 R. So³tyk, Bruksela w kolorze pomarañczowym, Gazeta Wyborcza 2004 z 2 grudnia.
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stanowczoæ Unii Europejskiej w krótkim, acz intensywnym konflikcie z Rosj¹
na tle sytuacji na Ukrainie. Javier Solana w odpowiedzi na rosyjskie zarzuty
zaznaczy³, ¿e celem s¹ wybory bez fa³szerstw, a UE nie ma w nich swojego
kandydata10.
Po og³oszeniu wyników II tury wyborów na Ukrainie rozpoczê³y siê gwa³towne, publiczne protesty. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Komisji Wyborczej zwyciêzc¹ zosta³ Wiktor Janukowycz, który mia³ zdobyæ ponad 49% g³osów, podczas gdy jego rywal tylko 46%11. Zgodnie z obietnic¹ Juszczenko,
jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników, wyprowadzi³ na Majdan t³umy
swoich sympatyków. Codziennie na Majdanie gromadzi³o siê coraz wiêcej osób,
chocia¿ aura zdecydowanie temu nie sprzyja³a. Akcja, pocz¹tkowo spontaniczna
i organizowana na bie¿¹co, wkrótce sta³a siê zdyscyplinowana dziêki olbrzymiemu poparciu. Z ca³ego kraju nap³ywa³a pomoc oraz kolejni zwolennicy Juszczenki. Centrum Kijowa zamieni³o siê w faktyczn¹ arenê politycznych wydarzeñ, na której mia³y siê wa¿yæ losy ca³ej Ukrainy. Ze sceny przemawiali liderzy
poszczególnych partii, gra³y zespo³y muzyczne. Podstawowym has³em og³oszonej pomarañczowej rewolucji sta³o siê oskar¿enie o oszustwa podczas liczenia
g³osów. Zdaniem Juszczenki, to on zosta³ wybrany na prezydenta, a tylko fa³szerstwa umo¿liwi³y jego rywalowi osi¹gniêcie lepszego wyniku. Wskazywano
na nieprawdopodobnie wysok¹ frekwencjê we wschodnich dzielnicach Ukrainy,
oskar¿ano tak¿e, ¿e w³adza wozi³a ludzi dysponuj¹cych kilkoma zawiadczeniami o prawie do g³osowania poza miejscem zamieszkania po ca³ym kraju12.
Pozytywnym zaskoczeniem by³a reakcja Unii na sfa³szowanie wyborów prezydenckich. Holandia, przewodnicz¹ca UE w drugiej po³owie 2004 r., natychmiast po og³oszeniu wyników przez ukraiñsk¹ Centraln¹ Komisjê Wyborcz¹
wyda³a w imieniu ca³ej Unii jasne owiadczenie, w którym nie uzna³a rezultatów
II tury. Tym samym Unia Europejska nie zaakceptowa³a Janukowycza jako prezydenta Ukrainy13.
Dlaczego odpowied Unii na wydarzenia w Kijowie by³a tak jednoznaczna?
S¹dzê, ¿e s¹ tego dwie przyczyny. Po pierwsze, pomarañczowa rewolucja
odwo³ywa³a siê do podstawowych wartoci, które s¹ fundamentem Unii Europejskiej, zachodniego wiata. Ukraiñcy walczyli o poszanowanie demokracji
i prawo do wolnego wyboru. Politycy poszczególnych pañstw cz³onkowskich
i unijnych instytucji nie mogli tego zignorowaæ. Ukraiñskie wybory wywo³a³y
poruszenie zarówno w krajach od dawna nale¿¹cych do Unii, jak i tych nowo
przyjêtych. Po raz pierwszy od wielu lat Ukraina trafi³a na pierwsze strony
10
11
12
13

J.M. Nowakowski, Ukraiñska republika Rosji, Wprost 2004, nr 1132 z 8 sierpnia.
A. Szostkiewicz, Ikona z Wiktorem, Polityka 2005 z 5 lutego.
A. Szostkiewicz, S³owo o wyprawie Wiktora, Polityka 2004, z 4 grudnia.
Szerzej por. Ukraina 2004. Relacje polskich obserwatorów wyborów prezydenckich, Warszawa 2005.
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najwiêkszych europejskich gazet jako pozytywny przyk³ad przemian na obszarze
postradzieckim14.
Po drugie, rozszerzona Unia, licz¹ca wówczas dwudziestu piêciu cz³onków,
reagowa³a zupe³nie odmiennie na wydarzenia na wschodzie Europy ni¿ dawniej
piêtnastka. Wynika³o to z faktu, ¿e trzy kraje unijne  Polska, S³owacja i Wêgry  bezporednio granicz¹ z Ukrain¹, trzy inne kraje  Litwa, £otwa i Estonia
 maj¹ z ni¹ wspóln¹ radzieck¹ przesz³oæ. Wszystkie o wiele lepiej rozumiej¹,
co siê dzieje na Ukrainie ni¿ kraje z zachodu czy po³udnia UE. Zmianê w dyskursie o Ukrainie widaæ bardzo wyranie w Parlamencie Europejskim, gdzie
odmienny od dotychczasowego ton rozmowie o Europie Wschodniej nadaj¹ eurodeputowani z nowych pañstw cz³onkowskich. Choæ parlament nie ma zasadniczego znaczenia w kszta³towaniu polityki zagranicznej UE, to jednak z pewnoci¹ przyczynia siê do zmiany atmosfery. Zmienia siê tak¿e dyskusja o Ukrainie
w najwa¿niejszej unijnej instytucji  Radzie Europejskiej.
Postawa Unii, jaka uwidoczni³a siê w trakcie pomarañczowej rewolucji,
mia³a du¿e sprzê¿enie zwrotne na Ukrainie. G³os Unii i unijnych mediatorów
by³ s³uchany przez obie strony konfliktu. Potwierdza to tezê, ¿e Unia jest wa¿na
dla wszystkich opcji politycznych na Ukrainie. O potrzebie zacienienia stosunków z Uni¹ mówi nie tylko Nasza Ukraina, ale tak¿e obóz Kuczmy, klan doniecki, a nawet komunici. Wszyscy ukraiñscy politycy zdaj¹ sobie sprawê ze znaczenia Unii Europejskiej dla ukraiñskiej gospodarki. Unia jest najwa¿niejszym
rynkiem dla Ukrainy. Do Unii trafia oko³o 40% ukraiñskiego eksportu, podczas
gdy do Rosji tylko 18%. Ró¿nie jednak ukraiñscy politycy widz¹ zacienienie
relacji z Uni¹. Dla Kuczmy czy Janukowycza licz¹ siê relacje gospodarcze. Ani
jeden, ani drugi nie maj¹ zamiaru upodabniaæ Ukrainy do krajów cz³onkowskich
Unii. Dla Juszczenki gospodarka jest bardzo wa¿na, ale chce on tak¿e reformowaæ kraj tak, aby przypomina³ pañstwa unijne15.
To, co obserwowano na Ukrainie pón¹ jesieni¹ 2004 r., mo¿na uznaæ za
nowy typ rewolucji na obszarze postradzieckim. Po kilkunastu latach od rozpadu
ZSRR, najpierw w Gruzji, a nastêpnie na Ukrainie, dosz³o do tzw. kolorowych
rewolucji, które przebieg³y bezkrwawo i pokojowo. Ich g³ówni aktorzy spogl¹dali w stronê Europy. Kolorowe rewolucje nie by³yby mo¿liwe bez rodz¹cego
siê spo³eczeñstwa obywatelskiego16. Na Ukrainie ludzie spontanicznie organizowali transport, wy¿ywienie, nocleg dla tysiêcy demonstrantów w ró¿nych miastach kraju. M³ode pokolenie otwarte na Europê stanowi³o najwiêksz¹ grupê manifestantów, choæ nie zabrak³o równie¿ ludzi starszych. Rodz¹ca siê klasa rednia
wspar³a rewolucjê finansowo. W jej sukcesie pomocne by³y nowe technologie
14
15

B. Wildstein, Narodziny Ukrainy  koniec imperium, Rzeczpospolita 2004 z 30 grudnia.
L. Balcerowicz, Balcerowicz wprost  Ukraina w przemianach, Wprost 2004, nr 1152
z 31 grudnia.
16 P. Kociñski, Nie odwracaæ siê od Ukrainy, Rzeczpospolita 2006 z 28 marca.
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 Internet, telefonia komórkowa, przekaz satelitarny. W³adzom nie pomog³a nawet pe³na kontrola nad telewizj¹. Zastanawia s³aboæ si³ zachowawczych
 ancien régime i Rosji. Wobec oddolnego ruchu m¹drze pokierowanego przez
przywódców opozycji okaza³y siê bezradne. Nie oznacza to jednak, ¿e tak bêdzie równie¿ w przysz³oci17.
Co wiêc czeka Ukrainê w nastêpnych latach? Z pewnoci¹ Ukraiñcy doznaj¹ wielu jeszcze rozczarowañ. Nawet, jeli kraj bêdzie siê szybko reformowa³,
koszty przemian bêd¹ niema³e. S¹dziæ nale¿y, ¿e trwa³ym osi¹gniêciem pomarañczowej rewolucji bêdzie powstanie nowoczesnego ukraiñskiego spo³eczeñstwa, które ma ju¿ siê do czego odwo³ywaæ w swej najnowszej historii. Na
pewno konieczne bêdzie ³agodzenie sporów miêdzy regionami. Zw³aszcza miêdzy Donbasem a reszt¹ kraju. Choæ nie bêdzie to ³atwe, to jednak jest mo¿liwe
do zrobienia.
W przeprowadzeniu niezbêdnych reform mo¿e pomóc Ukrainie Unia Europejska. Trudno w tej chwili powiedzieæ, jaka bêdzie polityka Unii wobec Ukrainy. Jedno jest pewne: Ukraina bêdzie wa¿nym tematem gor¹cych dyskusji,
a mo¿e nawet k³ótni wewn¹trz Unii. Ukraina nie jest miejscem sporu o strefê
wp³ywu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Rosj¹, tak jak widzi to wielu Rosjan. Przede
wszystkim to sami Ukraiñcy chc¹ wybraæ swoj¹ przysz³oæ. Nie s¹ wiêc przedmiotem w rêkach innych. Wybieraj¹ miêdzy dwoma modelami: rosyjskim i unijnym. Ten drugi jest dla nich coraz bardziej atrakcyjny. Kiedy kto remontuje na
Ukrainie swoje mieszkanie, niezale¿nie od tego, czy dzieje siê to we Lwowie,
Kijowie, Charkowie, Odessie czy Doniecku, chce zrobiæ euroremont, który
jest synonimem dobrej jakoci. To s³owo sta³o siê bardzo popularne. Nikt nie
mówi, ¿e chcia³by zrobiæ rosyjski remont domu. Takiego zwrotu nie ma. Pomarañczowa rewolucja pokaza³a, ¿e wiêkszoæ Ukraiñców chce przeprowadziæ
euroremont swojego kraju18.
Wraz z nieustaj¹c¹ demonstracj¹ na Majdanie i w wielu miastach zachodniej Ukrainy, zwolennicy Juszczenki sk³adali skargi do s¹dów na przebieg wyborów. Ich zdaniem dopuszczono siê masowych nieprawid³owoci, wypaczaj¹cych
wynik wyborów. Twierdzono, ¿e poparcie dla Janukowycza w obwodzie donieckim i ³u¿añskim przewy¿szaj¹ce 90% jest nieprawdziwe. W³adza nie zareagowa³a w porê na rozwój wydarzeñ na Majdanie. Dziêki temu opozycja mog³a nasiliæ
swój protest. W dodatku zaanga¿owanie Polski w sprawy ukraiñskie doprowadzi³o do mediacji Unii Europejskiej. Wraz z poszerzeniem zasiêgu i iloci
pañstw zaanga¿owanych w rewolucjê zmienia³o siê tak¿e podejcie obozu Kuczmy do sytuacji. Zacz¹³ siê on coraz bardziej uginaæ pod naciskiem opozycji
i zachodnich polityków. Decyduj¹cym momentem by³ wyrok S¹du Najwy¿szego,
17
18

Ukraina na zakrêcie, Warszawa 2005.
T. Serwentyk, Szczególny wybór Ukrainy, Rzeczpospolita 2006 z 25 marca.
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który uchyli³ decyzje Komisji Wyborczej i nakaza³ powtórzenie II tury wyborów. Z czasem nawet niektóre media przesz³y na stronê opozycji. Sytuacjê na
korzyæ opozycji wzmacnia³y liczne plotki o rzekomym planie si³owego rozwi¹zania sytuacji, o wys³aniu z Moskwy s³u¿b specjalnych, o przegrupowaniach
wojsk. Te niepotwierdzone informacje tylko konsolidowa³y rewolucjonistów,
którzy wobec braku dzia³añ w³adzy poczuli, ¿e s¹ w stanie wymusiæ korzystne
dla siebie decyzje19.
Po powtórce II tury wyborów, która mia³a miejsce 26 grudnia, Polska jako
pierwsza, a za ni¹ pozosta³e kraje Unii Europejskiej z³o¿y³y gratulacje zwyciêzcy Wiktorowi Juszczence20. Pomarañczowa rewolucja zaszczepi³a trochê
kultury politycznej. Dziêki temu po raz pierwszy od lat Ukraiñcy mieli szansê
poprzeæ tych kandydatów, których chcieli, a nie tych, których poprzeæ kaza³a im
w³adza. Powtórzona II tura wyborów by³a ju¿ prowadzona pod dyktando zwolenników Juszczenki. Kraj ogarniêty rewolucj¹, a we wschodnich regionach strachem przed jej konsekwencjami, zosta³ zdominowany przez zwolenników tego
kandydata. Wed³ug kolejnych wyników wyborów zwyciê¿y³ Wiktor Juszczenko,
zdobywaj¹c 52% g³osów. Tym samym zakoñczy³a siê wielomiesiêczna wyborcza przepychanka na Ukrainie. O pora¿ce Janukowycza zadecydowa³a przede
wszystkim utrata poparcia wród wielu dotychczasowych sojuszników. Nawet
sam Kuczma stara³ siê zachowaæ podstawy bezstronnoci i w ostatecznym rachunku okaza³o siê, ¿e porozumia³ siê z obozem Juszczenki, który zagwarantowa³ mu nietykalnoæ i do¿ywotni¹ pensjê prezydenck¹21.
Wybory prezydenckie na Ukrainie pokaza³y ca³emu wiatu, jak historycznie
cierpliwy jest naród ukraiñski, ¿e nie tylko sk³ania siê do demokracji, ale potrafi
byæ jej wytrwa³ym orêdownikiem oraz dojrza³ym jej przedstawicielem w Europie i na wiecie. Przebieg wydarzeñ pokaza³ wyranie, przede wszystkim osobliwie
19

Pomarañczowa kokarda, Warszawa 2005.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników wyborów na Ukrainie, dok.:
RC-B6-0038/2005.
21 Piêtnacie lat po polskim okr¹g³ym stole, po aksamitnej rewolucji w Pradze i po upadku muru berliñskiego bez zdziwienia czytalimy sonda¿e wskazuj¹ce, ¿e coraz wiêcej obywateli
krajów Europy rodkowej têskni za dobrymi czasami komuny. Ostatnie tygodnie 2004 r. prze³ama³y ten marazm. Rok, który mia³ byæ rokiem W³adimira Putina odbudowuj¹cego imperialn¹ potêgê Rosji, w ci¹gu kilku dni w listopadzie zmieni³ siê w rok ukraiñskiej pomarañczowej rewolucji, symbolizowanej przez Wiktora Juszczenkê. Wiktor Juszczenko, staj¹c na czele ruchu
obywatelskiego sprzeciwu wobec sowieckiej pogardy dla wyborców, w ci¹gu kilku tygodni dokona³
rzeczy niezwyk³ej. Skonsolidowa³ wiêkszoæ narodu ukraiñskiego wokó³ hase³ demokratycznych i
prozachodnich; uprzytomni³ Moskwie, na jak kruchych podstawach jest zbudowane wielkomocarstwowe z³udzenie Putina; wprowadzi³ swój kraj do wiadomoci obywateli Zachodu. Rok 2004 by³
rokiem Wiktora Juszczenki tak¿e w Polsce. Jego pomarañczowa rewolucja przywróci³a nam nadziejê na pomylny rozwój naszych s¹siadów. Tysi¹com m³odych Polaków przywróci³a te¿ wiarê w
sens obywatelskiej aktywnoci. Wiktor Juszczenko mia³ olbrzymi wp³yw na korzystn¹ zmianê klimatu politycznego w ca³ej Europie rodkowej. Dlatego redakcja tygodnika Wprost przyzna³a mu
tytu³ Cz³owiek Roku 2004.
20

Gospodarcze i geopolityczne aspekty wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹...

149

m¹drym politykom kremlowskim, ¿e ukraiñski naród pozostaje w trudnych
momentach historii jednolity, niepodzielny, m¹dry, ¿yczliwy i cierpliwy wobec
siebie22.
Pomarañczowa rewolucja stworzy³a bazê dla konsekwentnych zmian jakociowych, w jakie s¹ realizowane przez Wiktora Juszczenkê i jego polityczne
zaplecze23.
Pomarañczowa rewolucja dobieg³a koñca. W jej trakcie ukraiñskie spo³eczeñstwo zademonstrowa³o swoje przywi¹zanie do idei demokratycznych, szacunek dla zasady rz¹dów prawa i przekonanie o potrzebie istnienia wolnych
mediów. W rezultacie Ukraina udowodni³a ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e jest
krajem europejskim  nie tylko w sensie geograficznym, lecz tak¿e, co najistotniejsze, ze wzglêdu na przywi¹zanie do najwa¿niejszych wartoci demokratycznych. Mimo, ¿e jednym z bezporednich skutków pomarañczowej rewolucji
by³o samookrelenie siê Ukrainy jako kraju europejskiego, nie doprowadzi³o to
do szybkich zmian w stosunkach miêdzy Ukrain¹ a Europ¹24.

3. Nowa jakoæ stosunków polsko-ukraiñskich
Badania dotycz¹ce wzajemnych stereotypów obu narodów nie pozostawiaj¹
w¹tpliwoci: obywatele obu pañstw oceniaj¹ siê nisko. Nie chodzi o to, ¿eby
rozpatrywaæ w tym miejscu, czy jest to bardziej kwestia bolesnej historii, czy
obraz wspó³czenie wytwarzany przez Polaków i Ukraiñców, czy mo¿e obie
kwestie  do pewnego stopnia  s¹ równie istotne. Najistotniejsze jest to, ¿e
miêdzy oboma narodami nie brak szowinizmu narodowego, a czasem te¿  wzajemnej pogardy. I chocia¿ nie s¹ to uczucia dominuj¹ce  co wiêcej, w opinii
wiêkszoci, pojednanie miêdzy Polakami a Ukraiñcami jest mo¿liwe  w du¿ym
stopniu by³y one odpowiedzialne za kszta³towanie siê wzajemnych relacji25.
Nawet jeli po³udniowo-wschodni s¹siedzi Polski dostrzegali w Polsce elementy pozytywne, budzi³y one raczej szacunek (cechy dobrego pracownika)
ni¿ sympatiê (cechy dobrego cz³owieka). Sprawa jest szczególnie skomplikowana w odniesieniu do starszego pokolenia Polaków, któremu Ukraiñcy kojarz¹
siê jednoznacznie. W jednym z wywiadów, Kazimierz Kutz stwierdzi³: do
Ukraiñców przylgnê³o, ¿e to s¹ ludzie, którzy maj¹ w sobie genetyczn¹ potrzebê
22
23

A. Nowak, Historia nie chce siê skoñczyæ, Rzeczpospolita 2004 z 29 grudnia.
F. Gawry, Pomarañczowa rewolucja i co dalej. Jak na nowo u³o¿yæ stosunki polsko-ukraiñskie, Rzeczpospolita 2005 z 6 stycznia.
24 P. Kociñski, T. Serwentyk, Rewolucja, w której wygra³a wolnoæ, Rzeczpospolita 2005
z 22 listopada.
25 E.K. Czaczkowska, Ukraina czy papierek lakmusowy, Rzeczpospolita 2004 z 22 grudnia.
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okrucieñstwa, zemsty i riezania. I choæ dodawa³ od razu, ¿e nagle tego nie
ma, i ¿e ludzie ci zaskoczyli Polaków, to mo¿na przyj¹æ, ¿e pod opini¹ t¹
podpisa³aby siê niema³a czêæ Polaków, których z naszymi po³udniowo-wschodnimi s¹siadami ³¹czy³o w okresie II wojny wiatowej bezporednie dowiadczenie i którzy posiadaj¹ na ten temat wiedzê; czy to z opowiadañ rodzinnych, czy
z literatury. Pomarañczowa rewolucja ma szansê wp³yn¹æ na zmianê wzajemnych odczuæ26.
Rola Polski, jaka ujawni³a siê w zwi¹zku z tymi wydarzeniami  zarówno na
p³aszczynie politycznej, jak i czysto spo³ecznej  jest olbrzymia. Co wiêcej,
wiadomoæ tego maj¹ zarówno ukraiñskie elity, jak i tzw. zwykli obywatele
 grupa tym cenniejsza, ¿e najczêciej odpowiadaj¹ca za autentyczne relacje
spo³eczne miêdzy dwoma narodami. W czasie kadencji Aleksandra Kwaniewskiego i Leonida Kuczmy, stosunki polityczne, jakie wypracowali obaj prezydenci, by³y bardzo dobre, tyle ¿e nie wspó³gra³y z odczuciami spo³ecznymi.
Teraz Polska i Ukraina stoj¹ przed historyczn¹ szans¹ na ich poprawê. Mówi¹c
o redefinicji wzajemnych stosunków, nale¿y zachowaæ umiar. Fakt, ¿e Polacy
brali udzia³ w protestach we Lwowie czy Kijowie, nie oznacza, ¿e po obu
stronach Dniepru bêd¹ cieszyæ siê bezgraniczn¹ sympati¹. I odwrotnie  to, ¿e
Ukraiñcy zademonstrowali godn¹ najwy¿szej pochwa³y postawê obywatelsk¹
(dostrze¿on¹ przez naszych rodaków), prawdopodobnie nie wyeliminuje nieprzyjemnoci (np. werbalnych), z którymi bêd¹ siê nadal stykali na targowiskach
w Przemylu czy na warszawskim Stadionie X-lecia27. Przecie¿ w ka¿dym kraju,
niezale¿nie od bie¿¹cych wydarzeñ czy oficjalnej linii politycznej w³adz, mo¿na
spotkaæ siê z agresj¹ albo narodowymi szowinizmami. Polacy, tak bardzo ceni¹cy sobie wolnoæ, nie pozostaj¹ obojêtni na wysi³ek podjêty przez swych po³udniowo  wschodnich s¹siadów, a tym bardziej na jego pokojowe oblicze; Ukraiñcy za nie powinni zapomnieæ, ¿e tym razem Polska by³a ich rzecznikiem nie
tylko w sensie politycznych deklaracji, ale w du¿o g³êbszym  w sensie czynu,
i to, jak czasem komentowano, wychodz¹c przed szereg oraz przeciwstawiaj¹c
siê artyku³owanym dobitnie przez Rosjê w³asnym interesom. Jeden z polskich
dziennikarzy, obecnych na Ukrainie w czasie listopadowych wydarzeñ, zauwa¿y³: Dzi prawdziwe pojednanie miêdzy naszymi narodami dokonuje siê w³anie na wype³nionym ludzkim morzem kijowskim placu Niepodleg³oci, gdzie
miêdzy ukraiñskimi ¿ó³to-sinymi sztandarami dostrzegam równie¿ polskie flagi
i s³yszê g³os tysiêcy Ukraiñców skanduj¹cych: Polska  Ukraina na wieki28. Co wiêcej, analizuj¹c treæ reporta¿y z Kijowa, niejednokrotnie mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
26
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na tamtejszym placu dokonuje siê swoiste zdejmowanie piêtna z tych komponentów ukraiñskiej to¿samoci narodowej, które maj¹ swe ród³a w dramacie
polsko-ukraiñskim (np. zgo³a fantastyczna rozmowa polskiego dziennikarza
z Ukraiñcem, który, zapraszaj¹c na herbatê z termosu, deklaruje, ¿e jest banderowcem). Nie da siê ukryæ, ¿e pomarañczowa rewolucja wyzwoli³a w ludziach
wiele entuzjastycznych zachowañ. Czy dowiadczenia koñca 2004 r. bêd¹ mia³y
wp³yw na to, czego w stosunkach polsko-ukraiñskich nie uda³o siê do tej pory
rozwi¹zaæ? Mowa tu przede wszystkim o konflikcie wokó³ treci napisu na
p³ycie g³ównej na lwowskim Cmentarzu Orl¹t Lwowskich. Dotychczas by³a to
kwestia mocno polityczna, chocia¿ tak¿e miejscowa ludnoæ, raczej niechêtna
inskrypcji: Bohatersko poleg³ym za Polskê w latach 19191921, tworzy³a
w oparciu o ten problem swoj¹ to¿samoæ. Anatolij Romaniuk, profesor politologii Uniwersytetu Lwowskiego, a jednoczenie cz³onek Rady Miasta Lwowa
z ramienia opozycyjnej, projuszczenkowskiej partii Reforma i Porz¹dek, stwierdza, ¿e gdy wraz z innymi radnymi próbowa³ przeforsowaæ uchwalê pozwalaj¹c¹ na umieszczenie kontrowersyjnego dla Ukraiñców napisu na Cmentarzu Orl¹t, na sesjê przysz³a skrajna prawica. Polacy nas nienawidz¹  krzyczeli. I nas
 zwolenników kompromisu  zakrzyczeli. Teraz nikt by im nie uwierzy³29.
I znów mo¿na pos³u¿yæ siê t¹ sam¹ point¹: nawet jeli wypowied radnego
cechuje nadmierny optymizm, uskrzydlony polsko-ukraiñsk¹ solidarnoci¹ ze
Lwowa czy Kijowa, to jednak cenna jest nadzieja, ¿e w przysz³oci trudne
rozmowy, dotycz¹ce wzajemnych sporów, byæ mo¿e prowadzone bêd¹ przy bardziej zrównowa¿onych nastrojach i odczuciach. A to  w obliczu tak przepe³nionego przecie¿ emocjami problemu  powinno byæ, na pocz¹tek, wartoci¹ sam¹
w sobie30.
Powy¿sze uwagi w du¿ej mierze dotyczy³y zachodniej czêci Ukrainy. A co
ze wschodni¹ czêci¹ narodu? Wprawdzie dotychczas charakteryzowa³a siê ona
w odniesieniu do Polski i Polaków stanowiskiem bardziej umiarkowanym ni¿
mieszkañcy zachodnich obwodów, jednak obecnie, bêd¹c  tak jak Rosjanie
 pod wp³ywem prokremlowskich rodków przekazu, karmiona jest informacjami tendencyjnymi i nierzadko k³amliwymi. W jednym z programów komentator
najwiêkszego kana³u telewizji rosyjskiej zapewnia³ 140 milionów telewidzów,
¿e zamieszaniu na Ukrainie s¹ winni nawet nie Polacy, ale Lachy (czyli grubiañsko Polaki. Bo Lachy chc¹ co znaczyæ w Europie, dlatego  mówi³ [ ]
 musz¹ odbudowaæ swe imperium, które cztery wieki temu obejmowa³o tak¿e
Ukrainê31. Stwierdzenia tego typu, nie doæ, ¿e nastawiaj¹ negatywnie do pañstwa i narodu polskiego tych, którym tego typu mylenie by³o dot¹d obce, to
29
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tak¿e przypominaj¹ obywatelom zachodniej Ukrainy, jeli rewelacje te do nich
docieraj¹  o tym, co z miejsca wywo³ywaæ w nich mo¿e odruch buntu. W konsekwencji, nawet jeli niektóre krêgi obdarzaj¹ Polaków zaufaniem i wdziêcznoci¹, warstwom tym, niejako enpassant, przypomina siê o bolesnej przesz³oci,
os³abiaj¹c tym samym pozytywne oddzia³ywanie obecnej polsko-ukraiñskiej solidarnoci. A odczucia takie nie mog¹ dziwiæ, skoro ³atwo potrafimy sobie wyobraziæ analogiczn¹ sytuacjê, w której g³ównymi aktorami byliby Polacy
i Niemcy, a manifestacyjnym epicentrum by³yby np. Wroc³aw, Szczecin czy
Gdañsk. Wysuwaj¹c podobne oskar¿enia, tak¿e czêci spo³eczeñstwa rosyjskiego zaszczepia siê negatywny stereotyp Polski  kraju o chorych ambicjach neoimperialnych. Nie trzeba dodawaæ, jakie to mo¿e budziæ reakcje wród narodu,
który sam nie mo¿e pogodziæ siê z utrat¹ tego w³anie atrybutu. St¹d ju¿ tylko
krok do postawienia wyrazistej tezy, ¿e obecne och³odzenie stosunków polskorosyjskich jest wynikiem walki tych pañstw o orientacjê Ukrainy. Jakie skojarzenia mo¿e to wywo³aæ w tamtejszym spo³eczeñstwie? Czy, na przyk³ad, te zwi¹zane
z uni¹ perejas³awsk¹ z 1654 r. (czy¿by 350. rocznica mia³a byæ symboliczn¹?),
w wyniku której nast¹pi³ haniebny  w odczuciu mieszkañców Galicji Wschodniej  podzia³ tego kraju miêdzy Polskê i Rosjê? Nale¿y ¿ywiæ nadziejê, ¿e nasi
po³udniowo-wschodni s¹siedzi zdaj¹ sobie sprawê z uwarunkowañ zainteresowania ich kwesti¹ p³yn¹cego z Warszawy i Moskwy32.
My  zauwa¿a S³awomir Popowski  traktujemy Ukrainê jako suwerenne
pañstwo, podczas gdy dla znacz¹cej czêci Rosjan  ¿eby nie powiedzieæ wiêkszoci  to twór tymczasowy, który móg³ siê oddzieliæ tylko w wyniku rozpadu
ZSRR [...]. Twór, który wczeniej czy póniej bêdzie musia³ wróciæ na ³ono
Matuszki Rosji  jedynego spadkobiercy dawnej Rusi; twór, którego utrata
 mówi¹c inaczej  to tylko kwestia przypadku. W konsekwencji realniejsze
kszta³ty przybra³by projekt odbudowy dawnego imperium33.
Historia a identyfikacja narodowa to problem du¿o szerszy, a mianowicie
dotycz¹cy ukraiñskiej identyfikacji narodowej. Wybitna polska socjolog Antonina K³oskowska, pisz¹c o narodowej walencji kulturowej, czyli  w du¿ym
uproszczeniu  o przyswojonej i uznanej za w³asn¹ kulturze i identyfikacji narodowej, stwierdza, ¿e poci¹ga ona za sob¹ poczucie wspólnej w³asnoci (równie¿
w sensie kultury narodowej), która mo¿e byæ niekiedy ród³em wstydu i odczuwanej winy z powodu odpowiedzialnoci za przesz³oæ. Takie podejcie stawia
przed nami kilka wa¿nych pytañ: Jak z problemem tym radz¹ sobie Ukraiñcy?
Czy s¹ gotowi do zmierzenia siê ze swoj¹ histori¹ oraz pe³nego zaakceptowania
jej ciemnych kart? Czy s¹ zdolni przyznaæ siê do niektórych b³êdów przed tymi,
których b³êdy te dotyczy³y? Czy na d³u¿sz¹ metê mo¿liwa jest budowa w³asnej
32
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identyfikacji narodowej w oparciu o niechêæ do innych narodów? Jaka przysz³oæ czeka naród, który na p³aszczynie spo³ecznej nie potrafi u³o¿yæ sobie
stosunków ze swymi dwoma najwiêkszymi i najwa¿niejszymi s¹siadami? Wydaje siê, ¿e tak naprawdê u podstaw pozytywnego wspó³¿ycia polsko-ukraiñskiego
le¿¹ odpowiedzi na te pytania. Niew¹tpliwie jednak okolicznoci pomarañczowej rewolucji przybli¿aj¹ moment ogólnonarodowej debaty. Gwoli prawdy nale¿y dodaæ, ¿e proces rozliczenia siê z t¹ czêci¹ w³asnej historii, która dotyczy
innych pañstw, wbrew pozorom nie zakoñczy³ siê nawet w odniesieniu do niektórych krajów Zachodu. Czy s¹ one gotowe uznaæ, ¿e w latach 19381939
opuci³y swych sojuszników (Czechos³owacjê, Polskê), wobec których mia³y
polityczne zobowi¹zania; ¿e zachowa³y siê biernie wobec powstania warszawskiego; ¿e przysta³y na podzia³ Europy na obóz kapitalistyczny (proamerykañski) i proradziecki (pamiêtaj¹c jednoczenie, ¿e wszystko to w imiê tzw. niedra¿nienia)? Co wiêcej, czy o wydarzeniach tych mo¿na publicznie mówiæ bez
os³abiaj¹cych ich znaczenie eufemizmów? Problem tkwi jednak w tym, ¿e zgodê
na powy¿sze fakty udaremnia nie tylko brak dojrza³oci do uznania w³asnych
zaniedbañ, ale tak¿e ró¿norodnoæ opinii przefiltrowanych przez w³asny interes
narodowy oraz interpretacjê poszczególnych wydarzeñ czy przypisywanych im
znaczeñ34.
Byæ mo¿e ostateczny (i po¿¹dany) zapis przesz³oci, czyli prawda (w obawie przed b³êdem tautologii, choæ niechêtnie, rezygnujê z przymiotnika: obiektywna), a nie wersja satysfakcjonuj¹ca wszystkich zainteresowanych, ujawni
siê dopiero za kilkadziesi¹t (a mo¿e i wiêcej) lat. Moment ten zale¿y od tego,
kiedy mo¿liwe bêdzie ca³kowite odciêcie siê od politycznej poprawnoci i tendencji do niedra¿nienia. Litewski poeta i krytyk literacki Tomas Venclova
wspomina s³owa pewnego m¹drego cz³owieka, który zauwa¿y³, ¿e nauka historii sk³ada siê z dwóch czêci: mediewistyki i publicystyki. Istot¹ tego stwierdzenia by³a myl, ¿e tylko w odniesieniu do dziejów najdawniejszych mo¿liwy
jest rzetelny dialog w oparciu o fakty. Dalej górê bior¹ emocje, demagogiczne
spory i racje narodowe, w wiêkszym stopniu charakterystyczne dla debat publicznych. Wydaje siê, ¿e w tej kwestii Ukraina nie jest przypadkiem odosobnionym, choæ niew¹tpliwe  bardziej wyrazistym.
Przy okazji ukraiñskiej rewolucji warto zatrzymaæ siê tak¿e przy powracaj¹cym w tym kontekcie pytaniu o granice i to¿samoæ Europy rodkowej  tworu
poredniego miêdzy europejskim Wschodem i Zachodem. Takie w³anie rozumienie pozycji Europy rodkowej oznacza, ¿e jej wschodnia granica by³aby
jednoczenie zachodni¹ granic¹ Orientu. Wed³ug amerykañskiego politologa Samuela P. Huntingtona, przebiega ona m.in. przez zachodni¹ Bia³oru i dalej
przecina Ukrainê dziel¹c j¹ na unicki zachód i prawos³awny wschód. Z tym
34
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cywilizacyjnym podzia³em nie zgadza siê brytyjski historyk i publicysta Timothy Garton Ash, który uwa¿a, ¿e wschodnia granica Zachodu biegnie wzd³u¿
Bugu i U¿u, a zatem nie obejmuje Ukrainy. Uzasadniaj¹c tak¹ delimitacjê, autor
wskazuje np. na infrastrukturalne (rodzaj nawierzchni jezdnej) i spo³eczne
(ukraiñscy mê¿czyni, których wygl¹d kojarzy siê z typem postkomunistycznego mafioso) ró¿nice miêdzy rzeczywistoci¹ dwóch granicznych miejscowoci:
s³owackiego Vyne Nemecke i ukraiñskiego Uhorodu. I chocia¿ Ash zaraz dodaje, ¿e jego luna, anegdotyczna relacja mog³aby byæ wsparta odpowiednimi
danymi statystycznymi, nale¿y w tym miejscu zapytaæ, czy przynale¿noæ do
tego b¹d innego krêgu kulturowego mo¿e opieraæ siê na realiach, których geneza tkwi w okresie komunistycznym, a mniejsze znaczenie przypisaæ tym ukszta³towanym w odleglejszej przesz³oci? Przecie¿, pos³uguj¹c siê tak¹ retoryk¹, gdy
spojrzeæ na stan dróg w Polsce, np. w porównaniu ze S³owacj¹, nale¿a³oby siê
zastanowiæ tak¿e nad naszym miejscem w Europie. Wydaje siê, ¿e równie¿
kwestia spo³ecznej odpornoci czy przyzwyczajenia do przemocy lub bezprawia,
analizowane w obrêbie takiego w³anie trójk¹ta (Polska  S³owacja  Ukraina),
nie jest jednoznacznym wskanikiem cywilizacyjnej przynale¿noci danego narodu. Jednoczenie fakt, ¿e ludnoæ obwodów zachodnich i centralnych cechuje
inny typ mentalnoci ni¿ zamieszkuj¹c¹ Ukrainê lewobrze¿n¹, nie jest bynajmniej objawieniem wydarzeñ z koñca 2004 r. Od dawna wskazywano na ró¿nice
kulturowe (jêzyk ukraiñski a rosyjski), religijne (grekokatolicyzm a prawos³awie), polityczne (orientacja na Zachód a orientacja na Rosjê; stosunek do zmian
politycznych po odzyskaniu niepodleg³oci), historyczne (dziedzictwo Galicji,
pañstwo carskie, a tak¿e ogólnie  stosunek do poszczególnych wydarzeñ historycznych), spo³eczne (etniczny b¹d polityczny typ to¿samoci ukraiñskiej;
oczekiwania wobec rz¹du i wobec samego siebie) czy ró¿nice w strukturze narodowociowej (przewaga Rosjan b¹d Ukraiñców) miêdzy regionami zachodnimi
a wschodnimi35.
Natomiast now¹ okolicznoci¹ wydaje siê stosunek do kryminalnej przesz³oci Wiktora Janukowycza. W jednej z korespondencji prasowych ze wschodu kraju czytamy:  I co z tego, ¿e siedzia³  wcieka siê na mnie starsza
kobieta [...].  Lenin te¿ siedzia³. I Stalin siedzia³. My, naród sowiecki, my
siedzieæ przywyklimy. U nas co drugi mia³ w ¿yciu »chodkê«. I nic, ¿yjemy
tu36. Jest to zatem ta sama okolicznoæ, która w zachodnich obwodach podawana jest jako jeden z najwa¿niejszych zarzutów pod adresem wspomnianego kandydata. Tu ju¿ nie chodzi o niedoinformowanie, odmienne preferencje polityczne czy w³aciw¹ dla kraju drogê, lecz o ca³kowicie ró¿ne typy mentalnoci
i systemy wartoci. Równie interesuj¹cych rezultatów dostarcza analiza kryteriów
35
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zastosowanych przez czeskiego historyka, profesora Jaroslava Valentê, dla wyodrêbnienia elementów sk³adaj¹cych siê na to¿samoæ rodkowoeuropejsk¹.
W jednym ze swych artyku³ów wskazuje m.in. na: wielowiekowe zbiorowe dowiadczenie narodów ¿yj¹cych w wielokulturowym organizmie; wielowiekow¹,
a¿ do 1918 r. (choæ w poszczególnych przypadkach  ró¿nej d³ugoci trwania),
etniczn¹ i kulturow¹ dominacjê ze strony obcych, czego skutkiem by³o ponoszenie ofiar w celu podtrzymania to¿samoci narodowo-kulturowej; historyczne
dowiadczenie bycia obiektem rywalizacji miêdzy Niemcami a Rosj¹; po 1945 r.
niezale¿na od woli zainteresowanych narodów decyzja o ich wcieleniu do obozu
radzieckiego, za w latach 90. ubieg³ego wieku podejmowanie wysi³ków w celu
stworzenia nowej rzeczywistoci. Nie przytaczam tu wszystkich czynników zaproponowanych przez Valentê. Niektóre z nich niew¹tpliwie mog³yby wiadczyæ
przeciwko wnioskowi o ponowne rozpatrzenie pozycji, jak¹ w Europie zajmuje
obecnie Ukraina, tak jak nie wszystkie z wymienionych powy¿ej cech idealnie
pasuj¹ do tamtejszej rzeczywistoci. Jednak nie mo¿na przejæ do porz¹dku nad
tymi wybranymi, które w niema³ym stopniu wiadcz¹ o (zachodnio) ukraiñskiej
specyfice. Tym samym oba dylematy przyczyniaj¹ siê do podkrelenia nieostroci definicyjnej omawianej kategorii. Byæ mo¿e ta czêæ Europy, która nazywana
bywa rodkowo-wschodni¹, jest bardziej skomplikowana, ni¿ wskazywa³aby na
to perspektywa krajów  powiedzmy  starej Europy, dla których Zachód
koñczy siê wraz z Uni¹ Europejsk¹. W sensie politycznym w maju 2004 r.
powiêkszy³ siê on o dziesiêæ pañstw. W sensie spo³ecznym zapewne bêdzie
musia³o up³yn¹æ jeszcze przynajmniej kilka lat, zanim Anglicy czy W³osi powszechnie identyfikowaæ siê bêd¹ nie tylko z Francuzami czy Niemcami, ale
tak¿e ze S³owakami b¹d £otyszami. A Ukraina? Wed³ug tego paradygmatu jest
skazana na przynale¿noæ do Wschodu, czyli  Rosji37.
Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e tego typu doniesienia stanowi¹ mniejszoæ
wród zachodnioeuropejskich relacji. Te za prawdziwe byæ mo¿e spowoduj¹, ¿e
czêæ tamtejszych rodowisk opiniotwórczych kolejny raz podejmie w¹tek to¿samoci nowych s¹siadów UE na wschodzie. Taka perspektywa, choæ pozornie
bardziej obiektywna ni¿ skrajny determinizm kulturowy (nazywany przez T. G. Asha
wulgarnym huntingtonizmem), grozi z kolei popadniêciem w równie niebezpieczny polityczny woluntaryzm. Bowiem z punktu widzenia Zachodu poszczególne kraje nale¿¹ b¹d nie nale¿¹ do Europy rodkowej zale¿nie od aktualnie
prowadzonej polityki. Oznacza to tyle, ¿e w wyniku zaakceptowania i przestrzegania norm, którym ho³duj¹ pañstwa Europy Zachodniej (przynajmniej deklaratywnie), mo¿na do³¹czyæ do tego elitarnego klubu. W kwestii zasiêgu Europy rodkowej pojawi³o siê dot¹d wiele g³osów (co samo w sobie oznacza, ¿e
jest daleka od jednoznacznoci). Wska¿ê na jeszcze jeden. Przed 30 laty na
37
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³amach paryskiej Kultury Juliusz Mieroszewski (nie koncentruj¹c siê na kwestii Europy rodkowej jako takiej) przedstawia³ swój punkt widzenia na typ
relacji w obrêbie trójk¹ta Polska  Rosja  obszar ULB (Ukraina, Litwa i Bia³oru). Dostrzega³, ¿e sytuacja w owych  wówczas  republikach radzieckich, ale
tak¿e w czasach wczeniejszych, determinuje stosunki polsko-radzieckie, co wynika³o z faktu, ¿e by³ to teren wzajemnej rywalizacji. Jej skutkiem by³o za to,
¿e zarówno Polska, jak i Rosja zdo³a³y w przesz³oci odcisn¹æ na nich widoczne
do dzi piêtno. I nawet jeli w odniesieniu do Ukrainy która z tych dwóch
kultur jest obecnie wyraniejsza, nie oznacza to jeszcze, ¿e to ona dominuje.
Wp³ywu tego nie mo¿na bagatelizowaæ. Zarówno to¿samoæ, jak i delimitacja
Europy rodkowej s¹ procesami formu³owanymi w perspektywie d³ugoterminowej. Istniej¹ jednak tak¿e g³osy, które ka¿¹ zasiêg owego fenomenu uznaæ za
redefiniowalny przy okazji ka¿dego, co bardziej znacz¹cego zdarzenia (a to
samo w sobie mog³oby stanowiæ jeden z elementów sk³adowych tego¿ konceptu). Z racji tych za wynika, ¿e spo³eczno-polityczne przeobra¿enia na Ukrainie
pod koniec 2004 r. niekoniecznie uprawniaj¹ do pochopnego korygowania granic Europy rodkowej, choæ z pewnoci¹ powinny stanowiæ wa¿ny g³os w dyskusji na ten temat. Wpisuj¹c powy¿sze rozwa¿ania w dylemat prymatu jednego
typu determinizmu nad drugim (kulturowego i politycznego), warto siê zastanowiæ, który z nich jest pierwotny. Mo¿na stwierdziæ, ¿e pewne cechy spo³eczeñstwa spod znaku Tryzuba (bunt, ¿¹dza demokracji; uleg³oæ, postradziecki system wartoci) wyp³ywaj¹ z tamtejszej z³o¿onej mentalnoci (potwierdzaj¹c
jednoczenie tezê o pêkniêciu w obrêbie narodu); to za z kolei daje asumpt do
decyzji politycznych. Dodam, ¿e intelektualnie du¿o bardziej owocny wydaje siê
dylemat: jakie inne czynniki mog¹ odgrywaæ istotn¹ rolê przy okrelaniu pozycji
Ukrainy? Czy w miarê trwa³e okrelenie granic Europy rodkowej jest w ogóle mo¿liwe? Kwestie te pozostawiamy jednak otwarte38.
Wspó³praca Polski z Ukrain¹ widoczna jest na arenie miêdzynarodowej.
Jest to mo¿liwe dziêki dwustronnej kooperacji, której efekty widoczne s¹ chocia¿by w kontaktach ekonomicznych i politycznych. Dla Polski Ukraina jest
wa¿nym partnerem handlowym, oba kraje ³¹czy wspólna historia, kultura narodowa, st¹d te¿ ³atwiej o zrozumienie i poszanowanie w³asnych interesów. Bior¹c
pod uwagê ca³¹ historiê kontaktów Polski i Ukrainy, mo¿na z ca³¹ stanowczoci¹
stwierdziæ, ¿e obie strony dokona³y ogromnego postêpu w kszta³towaniu stosunków dwustronnych. Ukraina i Polska przewartociowa³y za³o¿enia wzajemnych
relacji, co by³o w pewnej mierze pochodn¹ zmiany strategicznych celów polityki
zagranicznej. Po prze³omie na Ukrainie w 2005 r. spodziewano siê jednak czego innego. Obie strony zrobi³y znacznie mniej, ni¿ mo¿na by³o zdzia³aæ,
zw³aszcza je¿eli uznaæ Polskê za ambasadora Unii Europejskiej. Przyk³adowo
38
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Unia Europejska mog³a nadaæ Ukrainie status gospodarki rynkowej oraz rozpocz¹æ negocjacje w sprawie u³atwieñ wizowych znacznie wczeniej, co najmniej
latem 2005 r. Polska wielokrotnie podkrela³a swoimi dzia³aniami, ¿e chce
wspieraæ Ukrainê na forum europejskim. W drugiej po³owie stycznia 2005 r.
Ukraina przy wsparciu Polski i Litwy wynegocjowa³a porozumienie w sprawie
u³atwieñ w ruchu wizowym dla Ukraiñców, przyznanie Ukrainie statusu gospodarki rynkowej, poparcie jej cz³onkostwa w WTO i udzielenie pomocy eksperckiej w przeprowadzeniu reform. Dokument pomija³ sprawê cz³onkostwa Ukrainy
w UE, a jego konkretne propozycje nie wykracza³y poza przyjêty plan dzia³ania.
31 stycznia 2005 r. na spotkaniu Rady UE dodano do Planu dzia³ania dziesiêciopunktowy specjalny pakiet, który mówi³ m.in. o pog³êbieniu wspó³pracy handlowo-ekonomicznej, pomocy w budowie demokracji i praworz¹dnoci, pomocy
finansowej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego39.
Ukraina sta³a siê cz³onkiem wiatowej Organizacji Handlu WTO 16 maja
2008 r. W³adze w Kijowie licz¹, ¿e stanie siê to impulsem dla o¿ywienia gospodarczego. Ministerstwo Gospodarki twierdzi, ¿e dziêki wejciu do WTO Ukrainie uda siê polepszyæ stosunki handlowe z innymi cz³onkami organizacji. Chodzi m.in. o ³atwiejszy dostêp ukraiñskich towarów, w tym stali, do rynków
zagranicznych. Zwiêksz¹ siê te¿ inwestycje w gospodarkê ukraiñsk¹. Cz³onkostwo w WTO ma u³atwiæ równie¿ rozmowa Kijowa z Bruksel¹ na temat strefy
wolnego handlu.
Komentatorzy podkrelaj¹, ¿e Kijów z³o¿y³ podanie o przyjêcie do tej organizacji prawie w tym samym czasie co Moskwa. Ukraiñcy obawiali siê, ¿e je¿eli
Rosja pierwsza do³¹czy do WTO, bêdzie hamowaæ cz³onkostwo Ukrainy. Kijów
wyprzedzi³ jednak Moskwê i sam mo¿e teraz u¿ywaæ tego faktu jako karty
przetargowej w negocjacjach np. gazowych.
Dla zwyk³ych Ukraiñców wejcie do wiatowej Organizacji Handlu oznacza³o obni¿kê cen niektórych artyku³ów sprowadzanych z zagranicy, np. samochodów (od 10 do 20%), sprzêtu AGD, a tak¿e miêsa oraz produktów mlecznych
(od 15 do 40%). Oznacza³o to jednak pogorszenie sytuacji firm, które sprzedaj¹
jedynie na rynku ukraiñskim. Jednoczenie pojawi³y siê nowe mo¿liwoci dla
eksporterów.
Polska by³a niew¹tpliwie prekursorem, a zaraz za ni¹ wszystkie kraje UE
uzna³y, ¿e pomarañczowa rewolucja jest demonstracj¹ podstawowych europejskich wartoci: wiary w demokracjê, gotowoci do przyjêcia zasady rz¹dów
prawa i chêci uwolnienia od tyranii pañstwa. Przedstawiciele UE odegrali istotn¹ rolê w rozpoczêciu negocjacji i przyczynili siê do wypracowania rozwi¹zania
problemu. Udzia³ przedstawicieli UE i prezydentów pañstw cz³onkowskich UE (Valdasa Adamkusa i Aleksandra Kwaniewskiego) w negocjacjach przy okr¹g³ym
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stole przy udziale Kuczmy, Janukowycza i Juszczenki by³ wa¿nym osi¹gniêciem
polityki zagranicznej UE i Polski. Przedstawiciele odegrali wa¿n¹ rolê nie tylko w
negocjacjach, ale przyczynili siê te¿ do wypracowania rozwi¹zania problemu40.
Warto podkreliæ, ¿e Polska jest tym krajem UE, który najczêciej i najg³oniej popiera³ jej d¹¿enia w polityce zagranicznej. Czynnikami, które wp³ywa³y
na politykê UE wobec Ukrainy, by³y m.in. wybory parlamentarne w Niemczech
i prezydenckie w Polsce jesieni¹ 2005 r. Wydarzenia polityczne w tych dwóch
krajach mia³y istotne znaczenie, poniewa¿ Polska i Niemcy odgrywa³y rolê
g³ównych aktorów w kszta³towaniu polityki ukraiñskiej wzglêdem UE zarówno
przed pomarañczow¹ rewolucj¹, w jej trakcie, jak i w pierwszych miesi¹cach
po niej. Na tle relacji polsko-ukraiñskich warto wskazaæ, ¿e wobec Ukrainy
zrodzi³y siê dwie postawy Unii Europejskiej. Pierwsza, to podejcie poczekaæ
i zobaczyæ, ocenienie rezultatów wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Podczas wyborów Ukraina mia³a udowodniæ swój demokratyczny charakter. Druga
postawa, to stwierdzenie, ¿e UE nie powinna podejmowaæ ¿adnych dzia³añ,
dopóki Ukraina nie wype³ni za³o¿onego planu dzia³ania.
Mimo wszystko, wizerunek Ukrainy po pomarañczowej rewolucji by³ bardziej pozytywny ni¿ przed jesieni¹ 2004 r. Dziêki niew¹tpliwemu wp³ywowi
Polski, Unia Europejska zwraca³a wiêksz¹ uwagê na sytuacjê w tym pañstwie
ni¿ za czasów prezydentury Kuczmy41. Obecnie coraz czêciej postrzega siê
Ukrainê jako podmiot niezale¿ny od Rosji, z europejskimi aspiracjami i z europejskim spo³eczeñstwem. Rozwojowi ulegaj¹ wzajemne stosunki gospodarcze.
Przyk³adem mo¿e byæ podpisany ju¿ po pomarañczowej rewolucji przez UE
i Ukrainê umowy o produktach metalurgicznych na lata 20052006, czy te¿
otwart¹ polsk¹ gospodarkê na bezporednie inwestycje ukraiñskie. Zapocz¹tkowano tak¿e negocjacje w sprawie uproszczenia procedur wizowych. Zniesienie
op³at wizowych przez Czechy, S³owacjê, £otwê, Estoniê to kolejny przyk³ad
nowej polityki wobec Ukrainy, gdy¿ przed pomarañczow¹ rewolucj¹ tylko
Polska, Wêgry i Litwa oferowa³y Ukraiñcom bezp³atne wizy42.
Warto zaznaczyæ, ¿e w stosunkach polsko-ukraiñski, a przede wszystkim na
linii UE  Ukraina fundamentalne znaczenie mia³y wybory parlamentarne na
Ukrainie, które odby³y siê w marcu 2006 r. Ich wynik mia³ potwierdziæ polityczne priorytety Ukraiñców. Wybory by³y tak¿e bardzo istotne dla UE, gdy¿ by³y
one miernikiem tego, na ile na Ukrainie zakorzeni³a siê demokracja. Wybory
parlamentarne odby³y siê dok³adnie 15 miesiêcy po wyborze Wiktora Juszczenki
na prezydenta Ukrainy. Wybory mia³y byæ testem popularnoci dla bohaterów
pomarañczowej rewolucji. Kraj zda³ egzamin z demokracji. Nie tylko kampania
40
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wyborcza by³a demokratyczna, ale równie¿ samo liczenie g³osów odby³o siê prawid³owo. Wybory parlamentarne stanowi³y ogromny postêp w porównaniu z wyborami parlamentarnymi cztery lata wczeniej, czy z prezydenckimi w 2004 r.43
Wybory wygra³a Partia Regionów by³ego kandydata na prezydenta Wiktora
Janukowycza. Za najwiêkszego przegranego uwa¿a siê Nasz¹ Ukrainê, która
osi¹gnê³a trzeci¹ pozycjê, z niemal trzyprocentow¹ strata do Bloku Julii Tymoszenko. Suma g³osów oddanych na partie Majdanu, czyli Blok Julii Tymoszenko, Nasz¹ Ukrainê i Socjalistyczn¹ Partiê Ukrainy przewy¿szy³a wyranie
liczbê g³osów otrzymanych przez Partiê Regionów Wiktora Janukowycza. Linia
podzia³u politycznego przebiega³a tak jak podczas wyborów prezydenckich
w 2004 r.  z pó³nocnego wschodu na po³udniowy zachód44.
Komentarze dotycz¹ce ukraiñskich wyborów ze strony przedstawicieli Unii
Europejskiej by³y pozytywne. Komisarz UE Benita Ferrero-Waldner w swoim
owiadczeniu z 27 marca w Brukseli oceni³a wybory jako wolne i sprawiedliwe.
Wyrazi³a tak¿e nadziejê, ¿e przysz³y rz¹d bêdzie kontynuowa³ politykê integracji
europejskiej. Zadeklarowa³a, ¿e UE jest gotowa do rozpoczêcia negocjacji z rz¹dem Ukrainy w sprawie nowej pog³êbionej umowy o wspó³pracy45. Jerzy Buzek,
obserwator wyborów, powiedzia³: jest to zwyciêstwo prawdziwych, demokratycznych wyborów. Zdaniem polskiego eurodeputowanego owiadczenia niektórych zachodnich mediów o apatii panuj¹cej wród ukraiñskich wyborców s¹
niesprawiedliwe. Kraje europejskie oczekuj¹, ¿e Ukraina bêdzie demokratyczna. To dobry znak dla Europy, dlatego ¿e cywilizacja europejska zbudowana jest
na wartociach demokratycznych  podkreli³ by³y polski premier i od 2009 r.
przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego46.
Sukcesy Ukrainy z lat 20052008 przyczyni³y siê do zmiany stanowiska Unii
Europejskiej w kwestii przyjêcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wydaje siê, ¿e
Parlament Europejski powinien teraz krytycznie spojrzeæ na swoj¹ politykê i przypomnieæ sobie uchwa³ê, w której wita³ z radoci¹ europejskie aspiracje Ukrainy,
twierdz¹c, ¿e bêdzie je wspieraæ. I tego obecnie Ukraina oczekuje od UE. Wielk¹
rolê do odegrania ma w tym obszarze Polska, która powinna staraæ siê stworzyæ
siln¹ grupê wewn¹trz UE, bêd¹c¹ wsparciem dla prozachodniej polityki Ukrainy.
Wygrana w wyborach prezydenckich Wiktora Janukowycza w lutym 2010 r.
ma szansê przynieæ Ukrainie paradoksalnie okres politycznej stabilnoci i konsensusu w polityce gospodarczej. Prezydentura Janukowycza, wed³ug mojej oceny, mo¿e byæ wiêkszym spe³nieniem obietnic pomarañczowej rewolucji ni¿
kiedykolwiek mia³o to miejsce za rz¹dów Juszczenki i Tymoszenko. Czy tak siê
stanie, czas poka¿e.
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3. Wnioski
Polska jest atrakcyjna dla Ukrainy jako partner, po pierwsze dlatego, ¿e Polsce uda³a siê transformacja, ale te¿ dlatego, ¿e jest ona ju¿ czêci¹ Unii Europejskiej. Ukraina dostrzega w Polsce kraj, który chce promowaæ interesy ukraiñskie
w Unii Europejskiej. Polska powinna przyjmowaæ tê rolê, wci¹gaj¹c do tego kraje,
które tak¿e ju¿ widz¹ koniecznoæ budowania wspólnotowej polityki wschodniej.
Przy okazji kazusu ukraiñskiego powinnimy wykazaæ, ¿e to nie Polska ma
problem z Rosj¹ (a takie resentymenty siê nam zarzuca), ale ca³a Europa ma
problem z Rosj¹. Powinnimy wiêc podejmowaæ inicjatywy w³asne, ale tylko na
tyle, na ile jest to realistyczne, by nie straciæ poparcia Europy. Nie powinnimy
partnerom europejskim dostarczaæ argumentów za wyborem: poparcie dla polskiej
polityki wschodniej, w tym dla aspiracji euroatlantyckich Ukrainy, albo strategiczne partnerstwo z Rosj¹. Celem d³ugofalowym Polski powinno byæ wprowadzenie
Ukrainy do Unii Europejskiej. Celem strategicznym powinno byæ te¿ to, by w Unii
Europejskiej Polska mog³a mówiæ g³osem wzmocnionym o g³os krajów naszego
regionu. Próby, które by³y podejmowane, nie s¹ jak dot¹d realizowane konsekwentnie. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e Ukraina nie chce na forum miêdzynarodowym przyznaæ, ¿e Polska jest jej naturalnym reprezentantem47.
Wydarzenia na linii Kijów  Warszawa pokazuj¹, ¿e niestety nie do koñca
potrafimy wykorzystywaæ nowe perspektywy, jakie pojawi³y siê w relacjach
polsko-ukraiñskich. Czêsto przebija siê w nich t³o historyczne. Dlatego te¿ ci¹gle relacje polsko-ukraiñskie budz¹ emocje. Jest to uzasadnione, gdy¿ historia
obu narodów, obfituj¹ca w dramatyczne wydarzenia, jest bolesna zarówno dla
Polaków, jak i Ukraiñców. Byæ mo¿e wspólna organizacja mistrzostw Europy w
pi³ce no¿nej EURO 2012 zbli¿y Polskê i Ukrainê przede wszystkim w wymiarze
ekonomicznym i politycznym. Stabilnoæ gospodarcza Ukrainy ma wiêksze znaczenie dla Polski, która powinna staæ siê patronem Ukrainy w drodze do jej
cz³onkostwa w Unii Europejskiej
Economic and geopolitical aspects of the collaboration between Poland and Ukraine
in the aspects of events of the orange revolution and enlargement
of the European Union
Acceptance of Poland to the cluster of countries forming the European Union contributed, first of all in the formal sphere, to certain changes in Polish-Ukrainian intercourse. About
the beginning of the collaboration of Poland with Ukraine one can speak from the moment of
announcing results of the referendum in December 1991 when the Ukrainian society suppor47
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ted separation from the USSR. It is necessary to underline that on the 2nd December 1991
Poland as the first state in the world acknowledged the independence of Ukraine. It was
meaningful for the Polish minority in Ukraine and Ukrainians in Poland. The enlargement of
the EU on the 1st May 2004 meant for Ukraine, first of all, sealing the border with Poland.
European Commission in the co-ordination with Kiev prepared the plan of action of the
Union policy of the neighbourhood, but Ukraine awaited the better offer, comparable with
the offer given to the states created after the division of Yugoslavia which (like Croatia) has
a real perspective of the EU accession. In The West nobody doubted the European character
of Ukraine. Nevertheless, this state is too large and too weakly developed politically and
economically so that the Union, which at that time tackled with own problems, could integrate with Ukraine easily. Poland became here a specific buffer and over time, a mediator
between Ukraine and the European Union.
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OBCHODY ROKU ROSJI W CHINACH
I ROKU CHIN W ROSJI (20062007)
Zagadnienie roli Rosji w stosunkach miêdzynarodowych to przedmiot zainteresowania wielu osób. Zw³aszcza ¿e w czasie prezydentury W³adimira Putina
Rosja ponownie zaczê³a pretendowaæ do roli mocarstwa oraz lansowaæ wizjê
wiata wielobiegunowego. Jednym ze sposobów stworzenia przeciwwagi dla
USA sta³y siê dzia³ania na rzecz rozwoju strategicznego partnerstwa Rosji z takimi krajami, jak Chiny, Indie czy Brazylia. Globalna równowaga si³ miêdzy
Zachodem (USA i UE) a Japoni¹, Chinami, Indiami oraz Rosj¹ ma zapewniæ
 wed³ug koncepcji rosyjskiej  stabilnoæ polityki miêdzynarodowej. Zdaniem
twórców rosyjskiej polityki zagranicznej Rosja jako pañstwo kulturowo europejskie, ale le¿¹ce na dwóch kontynentach, musi dbaæ o swoje interesy tak w Europie, jak i w Azji, st¹d szczególna waga, jak¹ przyk³ada siê do rozwoju partnerskich stosunków z Pañstwem rodka.
Okazj¹ do intensyfikacji kontaktów miêdzy Rosj¹ a Chinami (nie tylko politycznych, ale tak¿e gospodarczych, spo³ecznych i kulturalnych) mia³y byæ organizowane w latach 20062007 przedsiêwziêcia pod nazw¹ Rok Rosji i Rok
Chin. Decyzjê w tej sprawie podjêli przywódcy obu krajów w padzierniku
2004 roku, przy okazji wizyty w Chinach prezydenta Putina. Nad przygotowaniami ze strony rosyjskiej pracowa³ specjalny komitet organizacyjny pod przewodnictwem ówczesnego wicepremiera Dmitrija Miedwiediewa, w jego sk³ad
wesz³o 31 przedstawicieli z 28 ministerstw i organizacji. 10 stycznia 2005 r.
rosyjski rz¹d przyj¹³ decyzjê o przeznaczeniu 337,8 mln rubli na finansowanie
projektów w ramach Roku Rosji w Chinach1. Ze strony chiñskiej przewodnicz¹c¹ komitetu organizacyjnego by³a wicepremier Wu Yi, a wiceprzewodnicz¹c¹
radca stanu w Radzie Pañstwowej ChRL Chen Zhili2.
1 Çàÿâëåíèÿ äëÿ ïðåññû ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðîññèéñêî-êèòàéñêèõ äîêóìåíòîâ, 14 îêòÿáðÿ
2004 ãîäà, Ïåêèí, <http://www.kremlin.ru/text/appears/2004/10/77989.shtml>; Ni Xiaoquan, Chinas
Security Interest in the Russia Far East, [w:] Siberia and the Russia Far East in the 21st Century:
Partners in the Community of Asia, Vol. 1 Crossroads in Northeast Asia, ed. by A. Iwashita,
[Sapporo] 2005, s. 61, <http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no6_1_ses/chapter4_ni.pdf>.
2 Russian world-known troupe presents folk dance in China, <http://news.xinhuanet.com/english/2006-05/28/content_4609972.htm>, 28.05.2006.
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Oficjalne otwarcie Roku Rosji, jak to zapowiedzia³ w grudniu 2005 r. na
konferencji prasowej ambasador Siergiej Riazow, mia³o mieæ miejsce dopiero
podczas wizyty prezydenta Putina w ChRL, w marcu 2006 r.3 Jednak dzia³ania
przewidziane harmonogramem realizowano ju¿ od stycznia. W ci¹gu dwóch
pierwszych miesiêcy roku by³o to oko³o 30 przedsiêwziêæ, ró¿nego typu, niektóre z nich mia³y charakter symboliczno-marketingowy, np. w Pekinie ustawiono
syberyjsk¹ noworoczn¹ choinkê  podarunek Irkucka, stolicê Chin odwiedzi³ te¿
rosyjski Dziadek Mróz 4.
W latach 20062007 mia³y miejsce intensywne kontakty miêdzy politykami
najwy¿szego szczebla obu krajów. W³adimir Putin i Hu Jintao spotykali siê
wielokrotnie. Po raz pierwszy mia³o to miejsce w 2006 r. w czasie marcowej
wizyty prezydenta Rosji w Chinach. Towarzyszy³o mu oko³o 90 osób, w tym
wicepremier Miedwiediew, minister spraw zagranicznych Siergiej Iwanow, minister energetyki i przemys³u Wiktor Christienko, prezydent Czeczenii A³u A³chanow oraz prezesi najwiêkszych rosyjskich przedsiêbiorstw: Aleksiej Miller
(Gazprom), Sirgiej Bogdanczykow (Rosnieft), Anatolij Czubajs (holding energetyczny RAO JES), W³adimir Jakunin (Rosyjskie Koleje ¯elazne  R¯D).
Na Kremlu przed wizyt¹ dawano do zrozumienia, ¿e Putin bêdzie siê stara³
unikaæ w Pekinie kwestii spornych, np. sprawy nielegalnej migracji Chiñczyków
na terytorium Syberii. Jak stwierdzi³ nieoficjalnie jeden z wysokich urzêdników
administracji prezydenta, sprawa ta zosta³a bez potrzeby nag³oniona. Tak¿e
kwestia zatrucia przez stronê chiñsk¹ wód rzeki Sungarii (dop³ywu Amuru)
zosta³a scedowana na gubernatorów zainteresowanych regionów (gdyby nie silne zaniepokojenie spo³eczne, nie uczyniono by nawet tego)5.
Nic wiêc dziwnego, ¿e wizyta przebiega³a w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Rano 21 marca Putin oraz cz³onek Rady Pañstwowej ChRL Tang Jiaxuan
oficjalnie zainaugurowali Rok Rosji w Rosyjskim Centrum Informacyjnym
w Beijing News Plaza Hotel. Podczas ceremonii prezydent Rosji bardzo pozytywnie oceni³ rozwój stosunków dwustronnych, a tak¿e podkreli³ znaczenie
wspó³pracy rosyjsko-chiñskiej dla stabilnoci polityki wiatowej6.
3 Putin to visit China for Year of Russia, <http://news.xinhuanet.com/english/2005-12/21/content_3949697.htm>, 21.12.2005.
4 À. Àëåêñååâ, Ïóòèí îòêðîåò Ãîä Ðîññèè â Êèòàå, Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà, <http://
www.ng.ru/politics/2006-03-15/2_kartblansh.html>, 15.03.2006.
5 Yu Bin, China-Russia relations: pollution, politics, and partnership, Comparative Connections Vol. 7, No. 4 (January 2006). s. 135137, <http://www.ciaonet.org/olj/cpc/cpc_jan06/
cpc_jan06m.pdf>; Í. Ìåëèêîâà, Íåôòü, ãàç è Øàîëèíü, Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà, <http://
www.ng.ru/politics/2006-03-20/2_shaolin.html>, 20.03.2006.
6 Í. Ìåëèêîâà, Cåâåðî-Åâðîïåéñêèé ãàçîïðîâîä ïî-êèòàéñêè, Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà,
<http://www.ng.ru/politics/2006-03-22/1_gazoprovod.html>, 22.03.2006; Âûñòóïëåíèå [W. Putina] íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Ãîäà Ðîññèè â Êèòàå, 21 ìàðòà 2006 ãîäà,
Ïåêèí, <http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/03/103414.shtml>.
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W trakcie spotkania na szczycie poruszano g³ównie kwestie gospodarcze.
Mo¿na domniemywaæ, ¿e politycy rozmawiali o bardzo istotnej dla Chin sprawie budowy ruroci¹gu dostarczaj¹cego rosyjski gaz7. Obydwaj przywódcy podpisali tak¿e dokument o charakterze politycznym  Wspóln¹ deklaracjê Rosji
i Chin. Oprócz innych zapisów zawiera³a ona stwierdzenia o ponownym rosyjskim uznaniu jednych Chin i sprzeciwie idei niepodleg³oci Tajwanu oraz
uznaniu Tybetu za czêæ ChRL. Pekin nie odwzajemni³ siê podobnym owiadczeniem w sprawie Czeczenii, ale symboliczny by³ fakt, ¿e porozumienie
w sprawie rozwoju inwestycji podpisa³ prezydent Czeczenii A³u A³chanow8.
Do wizyty Putina w Pekinie nawi¹zali podczas spotkania w stolicy Chin
16 maja Hu Jintao i minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej
£awrow. Hu Jintao wyrazi³ nadziejê na pobudzenie dwustronnej wspó³pracy
w dziedzinach: gospodarczo-handlowej, energetyki, inwestycji i naukowo-technicznej. Obydwaj politycy mówili, ¿e realizacja porozumieñ osi¹gniêtych miêdzy przywódcami ChRL i Rosji zale¿y ju¿ w du¿ej mierze od odpowiednich
resortów i ich dzia³añ9.
Oceny wizyty prezydenta Putina by³y i s¹ ró¿norodne. W opinii komentatorów rosyjskich wizyta mia³a prawdziwie prze³omowe znaczenie, a podpisane
umowy mia³y skutkowaæ wejciem Rosji do pierwszej pi¹tki najwa¿niejszych
partnerów Chin, co w efekcie o¿ywi gospodarkê rosyjsk¹10. Na Zachodzie podkrelano, ¿e mimo podpisania wielu porozumieñ, zapowiadane strategiczne partnerstwo miêdzy ChRL a Rosj¹ nadal istnieje tylko w sferze deklaracji, a wzajemne zainteresowanie jest tylko pobie¿ne11.
Koniec 2006 r. przyniós³ wymianê ¿yczeñ i pozdrowieñ miêdzy przywódcami obu krajów. Podsumowuj¹c rok, politycy podkrelili gwa³townie rozwijaj¹ce
siê stosunki chiñsko-rosyjskie. Mówili o cis³ej wspó³pracy na wysokim szcze7 Lu Hui, Chinese, Russian presidents hold talks, <http://news.xinhuanet.com/english/200603/21/content_4327655.htm>, 21.03.2006; Âñòðå÷à [W. Putina] ñ ðîññèéñêèìè æóðíàëèñòàìè
ïî çàâåðøåíèè öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ðîññèéñêî-êèòàéñêèõ äîêóìåíòîâ, 21 ìàðòà 2006 ãîäà,
Ïåêèí, <http://www.kremlin.ru/appears/2006/03/21/1641_type63377type63380_103402.shtml>.
8 Ñîâìåñòíàÿ äåêëàðàöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè,
Ïåêèí, 21 ìàðò 2006, <http://www.kremlin.ru/events/articles/2006/03/103278/154587.shtml>;
Í. Ìåëèêîâà, Ñåâåðî-Åâðîïåéñêèé ãàçîïðîâîä ïî-êèòàéñêè, Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà <http://
www.ng.ru/politics/2006-03-22/1_gazoprovod.html>, 22.03.2006.
9 Yang Lei, Hu calls for Sino-Russian co-op in big projects, <http://news.xinhuanet.com/english/
2006-05/16/content_4559592.htm>, 16.05.2006; Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Ìèíèñòðà
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñ.Â.Ëàâðîâà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè äëÿ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ÑÌÈ
ïî èòîãàì îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Êèòàé, Ïåêèí, 16 ìàÿ 2006 ãîäà, <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/
2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/6b3e59c911cea521c32571710035bff6?OpenDocument>.
10 Zob. m.in. À. Þðîâ, Ðîññèÿ ñìîòðèò íà âîñòîê, íî äóìàåò î Åâðîïå, <http://
www.rian.ru/analytics/20060322/44677595.html>, 22.03.2006.
11 Zob. m.in. P. Moore, Russia/China: «Partners» Struggle With An Unequal Relationship,
<http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/03/f2221dae-56ed-4483-ac2e-02582b18ea53.html>;
Sino-Russian cynicism, Financial Times 2006 z 22 marca.
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blu oraz efektywnoci mechanizmów konsultacyjnych. Podkrelili znaczenie
Roku Rosji, wzrost wspó³pracy w wielu dziedzinach (politycznej, gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej, humanitarnej) oraz strategiczn¹ wspó³pracê na arenie miêdzynarodowej i regionalnej12.
Równie bogaty w wydarzenia polityczne by³ Rok Chin. Zosta³ on oficjalnie
zainaugurowany 26 marca 2007 r. w Moskwie. Wówczas Hu Jintao i W³adimir
Putin podpisali kolejn¹ Wspóln¹ deklaracjê Chin i Rosji. Jak ju¿ wielekroæ wczeniej, mówiono w niej o wzmocnieniu zaufania i wspó³pracy dziêki akcji z 2006 r.,
jednoczenie podkrelono, ¿e obie strony podejm¹ wszelkie niezbêdne wysi³ki,
aby zapewniæ wysoki poziom Roku Chin. G³owa Pañstwa rodka spotka³a siê
tak¿e z premierem Michai³em Fradkowem, przewodnicz¹cym Dumy Borysem
Gryz³owem i prezydentem Republiki Tatarstanu Mintimerem Shaimiewem13.
Okazj¹ do spotkañ przywódców obu pañstw by³y tak¿e szczyty Szanghajskiej Organizacji Wspó³pracy (SOW) w czerwcu 2006 i w sierpniu 2007 r., które
oprócz spotkañ plenarnych s¹ równie¿ miejscem rozmów dwustronnych. SOW
to wa¿ny mechanizm wspó³pracy politycznej, przede wszystkim w sferze bezpieczeñstwa. Oczywicie ka¿de z pañstw cz³onkowskich, w tym Rosja i Chiny,
próbuje za jej pomoc¹ osi¹gn¹æ tak¿e w³asne cele. Dla Rosji organizacja jest
m.in. instrumentem umacniania pozycji na arenie miêdzynarodowej oraz równowa¿enia wp³ywów USA w regionie Azji rodkowej. Moskwa sprzeciwia siê
natomiast forsowanej przez Pekin idei utworzenia na obszarze pañstw nale¿¹cych do SOW strefy wolnego handlu. Jednak mimo pewnych rozbie¿noci i niejako naturalnej rywalizacji rosyjsko-chiñskiej, nale¿y podkreliæ, ¿e oba pañstwa
potrafi¹ wspó³pracowaæ w zakresie realizacji wspólnych interesów14.
Niektóre spotkania na szczycie mia³y te¿ charakter nieformalny. Odbywa³y siê niejako przy okazji konferencji miêdzynarodowych i spotkañ wielostronnych. Tak by³o np. w czerwcu 2006 r. podczas drugiego szczytu pañstw cz³onkowskich Konferencji dotycz¹cej wspó³dzia³ania i rodków budowy zaufania
w Azji (CICA) i w lipcu 2006 r., gdy Hu Jintao wzi¹³ udzia³ w dialogu liderów
12 Ïîçäðàâëåíèÿ  Ëèäåðû  Íîâûé Ãîä, 28 äåêàáðÿ 2006 ãîäà, <http://www.kremlin.ru/
text/psmes/2006/12/116044.shtml>; Ïðåäñåäàòåëü Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Õó
Öçèíüòàî íàïðàâèë Âëàäèìèðó Ïóòèíó ïîçäðàâèòåëüíîå ïîñëàíèå, 31 äåêàáðÿ 2006 ãîäà,
<http://www.kremlin.ru/text/news/2006/12/116266.shtml>.
13 Ñîâìåñòíàÿ äåêëàðàöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè,
Ìîñêâà, 26 ìàðò 2007 <http://www.kremlin.ru/events/articles/2007/03/120593/155372.shtml>;
Ñîâìåñòíàÿ äåêëàðàöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, <http://
russian.sme.gov.cn/news/yaowen/20070425/092925.html>, 26.03.2007.
14 A.J.K. Bailes, P. Dunay, P. Guang, M. Troitskiy, The Shanghai Cooperation Organization,
SIPRI Policy Paper No. 17 (May 2007), s. 4250, <http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP17.pdf>; À. Æåëåíèí, Í. Ìåëèêîâà, Êèòàé âûòåñíÿåò Ðîññèþ èç Àçèè, Íåçàâèñèìàÿ
Ãàçåòà <http://www.ng.ru/cis/2007-08-16/1_kitai.html>, 16.08.2007; A. Curanoviæ, Sz. Karda,
R. Alf, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury W³adimira Putina. Próba bilansu, Warszawa 2008, s. 5155.
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grupy G-8 w St. Petersburgu. W listopadzie tego roku okazj¹ do spotkania sta³
siê 14. szczyt APEC w Hanoi, a w roku nastêpnym szczyt G-8 w Heiligendamm
czy wrzeniowy szczyt APEC w Sydney.
Ponadto spotykali siê szefowie rz¹dów obu krajów. Oficjaln¹ okazj¹ by³o
organizowane w listopadzie 2006 r. w Pekinie doroczne, 11. spotkanie premierów Chin i Rosji. Wieczorem pierwszego dnia uroczycie zakoñczono Rok
Rosji. Premierzy Fradkow i Wen Jiabao podkrelili, ¿e przedsiêwziêcie to zakoñczy³o siê sukcesem i pobudzi wspó³pracê miêdzy obu krajami15. Rok póniej
w Moskwie spotkali siê premierzy Wiktor Zubkow i Wen Jiabao.
Czêste by³y tak¿e spotkania polityków ni¿szego szczebla. W styczniu 2006 r.
ministrowie spraw zagranicznych Siergiej £awrow i Li Zhaoxing spotkali siê
w Londynie w sprawie irañskiego programu nuklearnego (rozmawiano tak¿e
o Szanghajskiej Organizacji Wspó³pracy, ekologii i Roku Rosji). Sprawie Iranu powiêcone by³o moskiewskie spotkanie w kwietniu 2006 r. Siergieja £awrowa z Cui Tiankai, asystentem chiñskiego ministra spraw zagranicznych. W lipcu
politycy omawiali sprawê reakcji ONZ na test rakietowy Korei Pó³nocnej. Problematyka koreañska by³a te¿ poruszana podczas wizyty w Moskwie (padziernik 2006) specjalnego wys³annika prezydenta ChRL Tang Jiaxuana, który spotka³ siê z ministrami £awrowem, Iwanowem i prezydentem Putinem.
W 2007 r. minister £awrow kontynuowa³ spotkania dwustronne, ale ju¿
z nowym partnerem  Yang Jiechi; spotyka³ siê z nim w maju, czerwcu i lipcu.
Zbie¿noæ interesów oby pañstw by³a widoczna na forum Rady Bezpieczeñstwa
ONZ. Kraje te g³osowa³y jednomylnie, czy to sprzeciwiaj¹c siê Stanom Zjednoczonym (np. veto w sprawie na³o¿enia sankcji na Myanmar w styczniu 2007 r.), czy
wspieraj¹c ich inicjatywy (np. zgoda w marcu 2007 r. na zakaz eksportu broni do
Iranu i zamro¿enia maj¹tków 28 urzêdników i instytucji irañskich).
Mia³y te¿ miejsce spotkania na ni¿szym szczeblu, jak np. przewodnicz¹cych
Sta³ego Komitetu Ogólnochiñskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
Wu Bangguo i Rady Federacji Siergieja Mironowa16.
15 Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò î ñîâåùàíèè [W. Putina] ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà,
13 íîÿáðÿ 2006 ãîäà, Ìîñêâà, <http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/11/113751.shtml>; China, Russia to hold closing ceremony of Year of Russia, <http://www.chinadaily.com.cn/china/
2006-10/25/content_716948.htm>, 25.10.2006.
16 Dok³adne kalendarium spotkañ opracowa³ Yu Bin w czasopimie Comparative Connections: China-Russia Relations: SCO Five Years On: Progress and Growing Pains, Vol. 8, No 2
(July 2006); China-Russia Relations: G-8, Geoeconomics, and Growing Talk Fatigue, Vol. 8,
No 3 (October 2006); China-Russia Relations: What Follows Chinas Russia Year?, Vol. 8, No
4 (January 2007); China-Russia Relations: Russia Says No to the West, and Sort of to China,
Vol. 9, No 1 (April 2007); China-Russia Relations: Partying and Posturing for Power, Petro, and
Prestige..., Vol. 9, No 2 (July 2007); China-Russia Relations: Between Cooperation and Competition, Vol. 9, No 3 (October 2007); China-Russia Relations: Living with Putins Unfading Glory
and Dream, Vol. 9, No 4 (January 2008).
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Rok Rosji i Rok Chin przyniós³ równie¿ intensyfikacjê wspó³pracy
w dziedzinie gospodarki. 27 stycznia 2006 r. w Harbinie, stolicy prowincji Heilongjiang granicz¹cej z Rosj¹ i generuj¹cej oko³o 20% wymiany handlowej
z pó³nocnym s¹siadem, zakoñczy³o siê spotkanie przewodnicz¹cych regionalnych izb handlowych Chin i Rosji. W efekcie podpisano deklaracjê, w której
niepañstwowe organizacje handlowe z Rosji zapowiedzia³y ustanowienie d³ugoterminowych zwi¹zków z partnerami z Chin. Gotowoæ do wspó³pracy z rosyjskimi regionami wyrazili tak¿e przedstawiciele z prowincji Heilongjiang, Liaoning i Jilin17. Prowincja by³a tak¿e gospodarzem miêdzynarodowych targów
w Harbinie z udzia³em licznej delegacji rosyjskiej18.
Bardzo wa¿na dla stosunków gospodarczych by³a marcowa wizyta Putina w Pekinie i spotkanie z Hu Jintao. 21 marca 2006 r. w obecnoci obu prezydentów
zosta³o podpisanych 14 dokumentów (m.in. porozumienie o wspó³pracy w dziedzinie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych sytuacji, plan konsultacji miêdzy MSZ
Rosji i ChRL na 2006 r., porozumienie o wspó³pracy w zakresie rozwoju inwestycji)19.
Kilka umów dotyczy³o wspó³pracy gospodarczej. Rosyjski Gazprom i koncern China National Petroleum Corporation (CPNC) podpisa³y porozumienie,
w którym strona rosyjska zobowi¹za³a siê dostarczaæ Chinom 3040 mld m3
gazu w ci¹gu roku. W tym celu mia³yby powstaæ dwa gazoci¹gi  jeden do 2011 r.
z Zachodniej Syberii (d³ugoci ok. 3 tys. km). Drugi mia³by dostarczaæ surowiec
z Syberii Wschodniej (ze z³ó¿ Kowykty lub Sachalinu). Ponadto CPNC podpisa³
umowê z pañstwowym koncernem paliwowym Rosnieft. Rosyjski koncern dziêki du¿ej po¿yczce od CPNC pod koniec 2004 r. przej¹³ na przymusowej aukcji
najwiêksze z³o¿a ropy naftowej Jukosu, który wczeniej by³ g³ównym dostawc¹
ropy do Pañstwa rodka (sprzedawana by³a g³ównie CPNC). Wspomniana umowa dotyczy³a budowy w Chinach rafinerii i powo³ania mieszanej spó³ki, która
mia³a zaj¹æ siê dystrybucj¹ paliw na terytorium ChRL. Dla w³adz pekiñskich
najistotniejsza z punktu widzenia bezpieczeñstwa energetycznego by³aby budowa ruroci¹gu z Syberii. Sprawa ta od lat wykorzystywana by³a przez Moskwê
jako karta przetargowa w rozgrywce miêdzy Japoni¹ a Chinami  ta pierwsza
chce, aby w pierwszej kolejnoci zrealizowana zosta³a inwestycja ³¹cz¹ca Syberiê z Pacyfikiem (sk¹d ropa sz³aby do ca³ej Azji i USA)20. W czasie wizyty
17
18

ITAR-TASS z 27 stycznia 2006 r.
Plans to increase trade with Russia, <http://news.xinhuanet.com/english/2006-03/18/content_4314989.htm>, 18.05.2006.
19 Î ïåðåãîâîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà ñ Ïðåäñåäàòåëåì ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî,
Ïåêèí, 21 ìàðòà 2006 ãîäà, <http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/
432569d80021985fc3257139002ba25d?OpenDocument>.
20 W 2006 r. Rosja zmieni³a projekt Angarsk-Dacin na projekt nieograniczaj¹cy siê tylko do
Chin, ale zak³adaj¹cy dostawy do innych krajów regionu (Korea Po³udniowa, Japonia), gdzie Chiny
by³by jednym z wielu odbiorców  Ñ. Êóëèêîâ, Ðîññèÿ-Êèòàé: äðóæáà è âûãîäà, Íåçàâèñèìàÿ
Ãàçåòà, <http://www.ng.ru/economics/2006-11-02///1_ruschina.html>, 2.11.2006.
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sprawa ta nie zosta³a rozstrzygniêta, pewnym ustêpstwem strony rosyjskiej by³a
obietnica sfinansowania studium wykonalnoci ruroci¹gu21.
Ponadto federalne przedsiêbiorstwo komunikacji satelitarnej RSCC i China
Netcom (Group) Company Limited podpisa³y porozumienie o wzajemnej wspó³pracy przy organizacji miêdzynarodowych satelitarnych transmisji telewizyjnych Igrzysk Olimpijskich w 2008 r., RAO JES i State Grid Corporation of
China (SGCC) o wszechstronnym opracowaniu projektu dostaw do Chin energii
elektrycznej z Rosji22.
Strona rosyjska zapowiada³a, ¿e g³ównym gospodarczym celem wizyty by³o
zwiêkszenie wymiany handlowej oraz zmiana jej struktury (zw³aszcza wzrost
w eksporcie do ChRL produktów gotowych, a nie tylko surowców i pó³surowców). Efektem zaplanowanych na 2006 r. wspólnych projektów ma byæ czterokrotny wzrost obrotów handlowych  w roku 2010 mia³by on osi¹gn¹æ poziom
80 mld dolarów (z 29 mld w 2005 r.)23.
Czêæ tych porozumieñ bardzo szybko doczeka³a siê realizacji. W padzierniku 2006 r. dziennik China Daily poinformowa³, ¿e w ci¹gu piêciu lat rosyjski koncern RAO JES wraz z SGCC ma wybudowaæ na granicy sieæ elektrowni
dostarczaj¹cych energiê do Chin. Wêgiel bêdzie dostarczany g³ównie ze z³ó¿
syberyjskich, a strona chiñska ma zapewniæ wyposa¿enie. By³ to efekt marcowego porozumienia podpisanego miêdzy Anatolijem Czubajsem (RAO) i Liu Zhenya (SGCC), zaaprobowanego przez premiera Michai³a Fradkowa podczas jego
kwietniowej wizyty w Chinach. Wspó³praca ta jest wa¿na zw³aszcza dla ChRL
potrzebuj¹cej ogromnych iloci energii elektrycznej. Pierwsza faza projektu ju¿
siê rozpoczê³a, a docelowo do Pañstwa rodka ma trafiaæ 60 trylionów kilowatogodzin (w 2007 r. by³o to 23 tryliony)24. Tak¿e w padzierniku Siergiej Bog21 Yao Runping, Russia to build large gas pipelines to China, <http://news.xinhuanet.com/
english/2006-03/22/content_4329019.htm>, 22.03.2006; Í. Ïóñåíêîâà, Ðîñíåôòü êàê çåðêàëî
ðóññêîé ýâîëþöèè, Pro et Contra 2006, nr 23, s. 101, <http://www.carnegie.ru/en/pubs/procontra/vol10num2-3-full.pdf>.
22 The Russian Satellite Communications Company and China Netcom (Group) Company Limited signed a Memorandum of Understanding about establishing international satellite TV broadcasting from the Olympic Games 2008, <http://www.rscc.ru/en/news/news/2006.03.22.html>,
22.03.2006; RAO UES Head Anatoly Chubais, Chinas State Power Grid Corp. General Manager Liu
Zhenya Sign Agreement on Feasibility Study for Sales of Russian Electricity to China, <http://www.raoees.ru/en/news/pr_depart/archiv_pr/2006/show.cgi?210306chi.htm>, 21.03.2006; Î ïåðåãîâîðàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.Ïóòèíà ñ Ïðåäñåäàòåëåì ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî, Ïåêèí, 21 ìàðòà 2006 ãîäà,
<http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021
985fc3257139002ba25d?OpenDocument>.
23 Í. Ìåëèêîâà, Íåôòü, ãàç è Øàîëèíü, Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà, <http://www.ng.ru/politics/
2006-03-20/2_shaolin.html>, 20.03.2006.
24 Wang Ying, Russian electricity to light up NE China, China Daily, s. 9, <http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2006-10/12/content_706302.htm>, 12.10.2006; Mo Honge, Russia gets ready
to supply power to China, <http://news.xinhuanet.com/english/2007-09/19/content_6751555.htm>,
19.09.2007.
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danczikow (Rosnieft) i Chen Geng (CNPC) podpisali porozumienie powo³uj¹ce
wspólne rosyjsko-chiñskie przedsiêbiorstwo (Rosnieft 51%, CNPC 49%) Vostock Energy Ltd, które m.in. ma poszukiwaæ i eksploatowaæ z³o¿a ropy w Rosji.
By³ to sukces strony chiñskiej, której po wieloletnich staraniach uda³o siê wejæ
na rosyjskie rynki energetyczne25.
W listopadzie 2006 r. w stolicy Chin w Beijing International Trade Center
odbywa³a siê przemys³owa Rosyjska Wystawa Narodowa (813 listopada),
w której wziê³o udzia³ ponad 700 wystawców oraz III Rosyjsko-Chiñskie Forum
Inwestycyjne (913 listopada). Uczestnikami Forum byli wicepremierzy Aleksander ¯ukow i Wu Yi; zakoñczy³o siê ono podpisaniem protoko³ów o rosyjskich inwestycjach w Chinach i chiñskich w Rosji na sumê ponad 1,5 mld
dolarów26. W tym czasie ambasador Rosji w Chinach Siergiej Riazow, podsumowuj¹c wydarzenia koñcz¹cego siê roku, podkreli³, ¿e Moskwa wyda³a 12,5 mln
USD na promocjê Rosji w Chinach, czego efektem by³ wzrost obrotów handlowych w pierwszych dziewiêciu miesi¹cach roku o 18,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego, do poziomu 26,6 mld USD27.
Wa¿na dla rozwoju wspó³pracy gospodarczej by³a wizyta chiñskiego przywódcy w Moskwie w marcu 2007 r. Przynios³a podpisanie dziewiêciu dokumentów, m.in. porozumienia o wspó³pracy w dziedzinie rozwoju inwestycji miêdzy
Krajem Krasnojarskim, Vnesheconombank i The China State Development
Bank; porozumienia miêdzy R¯D i Ministerstwem Kolei ChRL o umocnieniu
wspó³pracy w dziedzinie przewozu ropy naftowej transportem kolejowym; memorandum o wspó³pracy naukowo-technicznej miêdzy R¯D i Ministerstwem
Kolei ChRL; porozumienia miêdzy Federaln¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ a Chiñsk¹
Narodow¹ Administracj¹ Kosmiczn¹ o wspó³pracy w dziedzinie badañ Fobosa
i Marsa28.
27 marca Hu Jintao i W³adimir Putin wziêli udzia³ w uroczystoci inauguracji Chiñskiej Wystawy Pañstwowej, najwiêkszego pokazu chiñskiej kultury
i rozwoju gospodarczego poza granicami ChRL, w którym uczestniczyli wystawcy z 31 prowincji chiñskich oraz Specjalnych Regionów Administracyjnych
25 I. Tomberg, Hard Energy Dialog: Lose In The West, Gain In The East, <http://www.energydaily.com/reports/Hard_Energy_Dialog_Lose_In_The_West_Gain_In_The_East_999.html>,
25.11.2006; Russian PM arrives in China for talks, <http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-11/
09/content_729181.htm>, 09.11.2006.
26 Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò î ñîâåùàíèè [W. Putina] ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà,
13 íîÿáðÿ 2006 ãîäà, Ìîñêâà, <http://www.kremlin.ru/text/appears/2006/11/113751.shtml>; China, Russia to hold closing ceremony of Year of Russia, <http://www.chinadaily.com.cn/china/
2006-10/25/content_716948.htm>, 25.10.2006.
27 China, Russia to hold closing ceremony of Year of Russia <http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-10/26/content_717443.htm>, 26.10.2006.
28 Äîêóìåíòû, ïîäïèñàííûå ïî èòîãàì ðîññèéñêî-êèòàéñêèõ ïåðåãîâîðîâ, Ìîñêâà 2627
ìàðòà 2007, <http://www.kremlin.ru/events/articles/2007/03/120593/120797.shtml>.
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 Hongkongu i Makau. W zwi¹zku z ni¹ chiñskie i rosyjskie przedsiêbiorstwa
podpisa³y 21 porozumieñ i kontraktów na sumê 4,3 mld dolarów29.
W 2007 r. zorganizowano szereg innych przedsiêwziêæ o charakterze ekonomicznym. W czerwcu, podczas XI Miêdzynarodowego Forum Gospodarczego
w Sankt Petersburgu, chiñskie i rosyjskie przedsiêbiorstwa podpisa³y 19 kontraktów opiewaj¹cych na oko³o 2 mld USD30.
Okazj¹ do zacienienia wspó³pracy gospodarczej by³o te¿ II Rosyjsko-Chiñskie Forum Ekonomiczne w Moskwie (listopad 2007) z udzia³em premiera Wen
Jiabao, podczas którego podpisano nastêpnych dziewiêæ porozumieñ.
Zacienienie wspó³pracy gospodarczej potwierdzaj¹ dane handlowe za rok
2007. Wed³ug strony chiñskiej eksport towarów do Rosji osi¹gn¹³ poziom
28 mld dolarów (wzrost o 80% w porównaniu do roku 2006), a import 20 mld
(wzrost o 12%). Jednak wyniki te nie s¹ nadal imponuj¹ce  wielkoci te stanowi³y tylko nieco ponad 2% ca³kowitego importu i eksportu Chin31.
W okresie dwóch ostatnich lat prezydentury Putina intensywna by³a tak¿e
wspó³praca wojskowa. Ju¿ w lutym 2006 r. w Pekinie spotkali siê genera³owie
Zhang Qinsheng (przedstawiciel Sztabu Generalnego Chiñskiej Armii LudowoWyzwoleñczej) i Jewgienij Buszinski (wicedyrektor Biura Miêdzynarodowej
Wspó³pracy Wojskowej i Biura Prawa przy Ministerstwie Obrony Narodowej).
Jednym z efektów tych rozmów by³a marcowa wizyta g³ównodowodz¹cego
wojsk l¹dowych genera³a Aleksieja Mas³owa w Chinach, podczas której rozmawia³ m.in. z dowódc¹ ChALW genera³em Liang Guanglie (rewizyta mia³a miejsce w maju). Miesi¹c póniej w Pekinie przebywa³ wicepremier i minister obrony Siergiej Iwanow (z okazji posiedzenia Rosyjsko-Chiñskiej Komisji ds.
Wspó³pracy Wojskowo-Technicznej) i spotka³ siê ze swoim odpowiednikiem Cao
Gangchuan. Sprawom bie¿¹cym by³a powiêcona 10. runda konsultacji miêdzysztabowych w Pekinie (maj 2006) z udzia³em przedstawiciela szefa sztabu generalnego genera³a Aleksandra Rukszina i asystenta szefa sztabu generalnego Zhang
Qinsheng. Nastêpna runda odby³a siê w listopadzie 2007 r.  tym razem stronê
chiñsk¹ reprezentowa³ zastêpca szefa Sztabu Generalnego Ma Xiaotian.
Jednak najwa¿niejszym wydarzeniem wojskowym by³y zaplanowane na
sierpieñ 2007 r., w ramach Szanghajskiej Organizacji Wspó³pracy, wspólne manewry Misja Pokoju 2007. Powiêcono im cztery rundy rozmów ekspertów
29

Hu, Putin open Chinese National Exhibition in Moscow, 28.03.2007, <http://www.chineseembassy.org.uk/eng/zyxw/t307062.htm>; M. Burdman, Russia-China partnership plans to go into
space, EIR Wold News 6 April 2007, p. 43, <http://www.larouchepub.com/eiw/public/2007/
2007_10-19/2007_10-19/2007-14/pdf/42_714_world.pdf>.
30 Mu Xuequan, Chinese, Russian companies ink $2 bln contracts, 11.06.2007, <http://
news.xinhuanet.com/english/2007-06/11/content_6224334.htm>.
31 China, BOFIT Weekly, <http://www.suomenpankki.fi/NR/rdonlyres/85803501-CE194909-A3D3-2E22591CA89F/0/w200814.pdf>, 4.04.2008.
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wojskowych z krajów SOW. W Pekinie w marcu 2007 r. rozmawia³ m.in. na ten
temat szef sztabu generalnego Jurij Ba³ujewskij; spotka³ siê wówczas z wiceprezesem Centralnej Rady Wojskowej Guo Boxiong, ministrem obrony Cao Gangchuan i szefem sztabu Liang Guanglie. W efekcie po raz pierwszy w historii
mo¿na by³o obserwowaæ wspólne æwiczenia jednostek wojskowych Chin i Rosji, które sta³y siê okazj¹ do zaakcentowania bardzo dobrych stosunków miêdzy
obydwoma krajami32.
We wrzeniu 2007 r. w Kraju Krasnodarskim odby³y siê natomiast æwiczenia elitarnych jednostek policyjnych. Koordynacj¹ przygotowañ zajmowa³ siê
m.in. przedstawiciel ministerstwa spraw wewnêtrznych genera³ Jurij Babkin. Po
raz pierwszy jednostki chiñskiej Policji Ludowej uczestniczy³y w miêdzynarodowych æwiczeniach poza granicami ChRL.
Æwiczenia te poprzedzi³o spotkanie w Moskwie ministra spraw wewnêtrznych Raszida Nurgalijewa i ministra bezpieczeñstwa publicznego Zhou Yongkang (lipiec 2006). W jego trakcie podpisano protokó³ dotycz¹cy wspó³pracy
w sprawie ochrony granic; dyskutowano tak¿e na temat mo¿liwoci ³¹czonych
operacji przeciwko transgranicznym grupom zorganizowanym.
Symboliczne wydarzenie mia³o miejsce w sierpniu 2007 r.; chiñskie okrêty
wojenne Guangzhou i Lake Weishanghu  odwiedza³y St. Petersburg.
Wtedy to po raz pierwszy chiñskie okrêty wp³ynê³y na Morze Ba³tyckie33.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e Chiny to najwiêkszy importer rosyjskiej broni
 z Rosji pochodzi oko³o 80% uzbrojenia kupowanego rocznie przez Pañstwo
rodka34. Jednak w ostatnim czasie w³anie na tle dostaw uzbrojenia dochodzi
do zadra¿nieñ. Chiñczycy domagaj¹ siê bowiem coraz bardziej wyrafinowanych
i nowoczesnych typów uzbrojenia, których Moskwa im odmawia. Jednoczenie
zaawansowane technologicznie rozwi¹zania trafiaj¹ w inne rêce  do Wenezueli,
Algierii czy, co najbardziej dra¿ni Pekin, Indii. Nie jest to tylko skutkiem obaw
przed wzmocnieniem potencjalnego rywala; Chiny same przekszta³caj¹ siê
w du¿ego eksportera broni, g³ównie tworzonej na wzór rosyjskich licencji. To
piractwo nakierowane jest na eksport analogów rosyjskich produktów do krajów trzeciego wiata. Przyk³adem mo¿e byæ sprawa chiñskiego myliwca J11B,
kopii Su-27SK.
Lata 20062007 nie przynios³y podpisania ¿adnych du¿ych kontraktów, rosyjski eksport do Chin spad³ o 38%, wspó³praca ogranicza siê do wype³niania
wczeniejszych zobowi¹zañ i w przeciwieñstwie do lat 90. XX w., gdy chiñskie

32

s. 83.

33
34

Z. liwa, Y. Ong, Szanghajska Organizacja Wspó³pracy, Kwartalnik Bellona 2008, nr 2,
Patrz artyku³y Yu Bin w Comparative Connections.
A. Curanoviæ, Sz. Karda, R. Alf, op. cit., s. 44.
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zamówienia uratowa³y rosyjski przemys³ zbrojeniowy, obecnie inni kontrahenci
(w szczególnoci Malezja i Wenezuela) czêciowo wype³niaj¹ tê lukê35.
Rok Rosji i Rok Chin sta³y siê tak¿e okazj¹ do licznych projektów
w sferze kultury nauki i owiaty.
W ramach Roku Rosji czêste by³y kontakty spo³ecznoci akademickich
obu krajów  poczynaj¹c od studentów, przez kadrê naukow¹, po rektorów.
Festiwale, wystawy i konkursy mia³y daæ mieszkañcom Pañstwa rodka sposobnoæ do zapoznania siê z rosyjskim ¿yciem akademickim (i nie tylko). Na przyk³ad w marcu w Pekinie, Hangzhou i Shenzhen odby³ siê rosyjsko-chiñski festiwal m³odzie¿y studenckiej, a w padzierniku forum rektorów uczelni obu
pañstw36. Ju¿ 26 stycznia w Harbinie zosta³a otwarta z inicjatywy Uniwersytetu
Heilongjiang i Dalekowschodniego Uniwersytetu Pañstwowego w Harbinie pierwsza wspólna chiñsko-rosyjska aspirantura  uroczystoæ odby³a siê w ramach
Roku Rosji. By³a to pierwsza aspirantura utworzona wspólnie przez wiod¹ce
uczelnie rosyjsk¹ i chiñsk¹37.
W czerwcu w Pekinie odby³ siê Tydzieñ Moskiewski, w którym udzia³
wziê³a delegacja z burmistrzem Moskwy Jurijem £u¿kowem na czele; goci³ j¹
burmistrz Pekinu Wang Qishan. W ramach obchodów oko³o stu moskiewskich
przedsiêbiorców spotka³o siê ze swoimi pekiñskimi odpowiednikami38. Wspólnych przedsiêwziêæ kulturalnych w ramach Roku Rosji by³o znacznie wiêcej.
Mo¿na wymieniæ choæby Festiwal Kina Rosyjskiego, wystawê rosyjskich strojów carskich, Tydzieñ Sankt Petersburga w Szanghaju czy wystawê malarstwa
rosyjskiego w Guiyang.
Rok Chin tak¿e zaowocowa³ wieloma wydarzeniami kulturalnymi.
26 marca podczas inauguracji przedsiêwziêcia mia³ miejsce koncert Symfonia
Wiosny, podczas którego rozbrzmiewa³a muzyka z ró¿nych regionów Chin,
prezentowano tak¿e fragmenty tradycyjnej opery chiñskiej. Koncert ten, transmitowany przez telewizjê, dotar³ do milionów Rosjan.
Poza tym rosyjska publicznoæ w ramach Roku Chin mia³a mo¿liwoæ zapoznania siê z tybetañsk¹ oper¹-baletem Baniowa ojczyzna oraz show Legendy
35 D. Lague, Russia and China rethink arms deal, Herald Tribune <http://www.iht.com/
articles/2008/03/02/asia/arms.php>, 2.03.2008; Â. Ìÿñíèêîâ, Ðóññêèå ñóøêè ïî-êèòàéñêè,
Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà 2008 z 22 kwietnia, s. 1; Ïðîèçâîäñòâî Êèòàåì èñòðåáèòåëåé J11,
êîïèðóþùèõ ðîññèéñêèé Ñó-27ÑÊ, ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ìåæãîñóäàðñòâåííûõ
äîãîâîðåííîñòåé, <http://www.arms-expo.ru/site.xp/049056050057124050048051052.html>.
36 Ã. Áàëûõèí, Ãîä Ðîññèè â Êèòàå ïðèíåñ ïîëüçó âñåì, Ó÷èòåëüñêàÿ Ãàçåòà; <http://
www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=3431>, 19.09.2006; Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò î çàñåäàíèè
Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, òåõíîëîãèÿì è îáðàçîâàíèþ, 17 îêòÿáðÿ
2006 ãîäà, <http://www.kremlin.ru/appears/2006/10/17/2000_type63378type63381_112647.shtml>.
37 Ðîññèÿ è ñòðàíû ÀÒÐ. 2006 ãîä, <http://www.ifes-ras.ru/cnid/doc/060331.pdf>.
38 Lin Li, Moscow-Beijing Week spurs cooperation, <http://english.gov.cn/2006-06/17/content_312970.htm>, 17.06.2006.
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kung-fu. Okazj¹ do kulturalnych wycieczek by³y Tydzieñ pekiñski i Tydzieñ
kultury tybetañskiej. Du¿ym przedsiêwziêciem by³y Podró¿e mistrzów sztuk
Chin po Wo³dze, w trakcie którego ponad stu artystów chiñskich pokaza³o
mieszkañcom 11 nadwo³¿añskich miast per³y sztuki Pañstwa rodka. W promocjê chiñskiej kultury aktywnie zaanga¿owa³y siê rodki masowego przekazu (np.
gazeta Izwiestija, radio Kultura).
Podczas XX Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki (wrzesieñ) Chiny by³y
honorowym gociem. Podobnie jak w 2006 r. przeprowadzono festiwale studenckie, forum rektorów uczelni wy¿szych.
Zorganizowano tak¿e rajd samochodowy pn. Trasa przyjani chiñsko-rosyjskiej  podró¿ po Chinach, który wiód³ przez 15 chiñskich prowincji, a oko³o 20 rosyjskich korespondentów opisa³o chiñski cud39.
11 wrzenia w Moskwie otwarto Tydzieñ wspó³pracy naukowo-technicznej
Rosji i Chin. W jego trakcie mia³y miejsce imprezy s³u¿¹ce rozwojowi wspó³pracy chiñsko-rosyjskiej (np. drugie chiñsko-rosyjskie sympozjum in¿ynieryjne
i naukowo-techniczne), wielu naukowców z Pañstwa rodka odwiedzi³o instytuty naukowo-badawcze i wy¿sze uczelnie Rosji. Podczas ceremonii otwarcia minister owiaty i nauki Federacji Rosyjskiej Andriej Fursienko przypomnia³
o wspó³pracy, tak¿e w dziedzinie nauk stosowanych, np. lotów kosmicznych,
produkcji nowych materia³ów czy technologii rolniczych40.
16 listopada (ju¿ po oficjalnym zakoñczeniu obchodów Roku) w Pañstwowym Centralnym Muzeum Historii Wspó³czesnej Rosji zosta³a otwarta wystawa
chiñskiej porcelany, du¿¹ czêæ eksponatów udostêpni³a deputowana do Dumy
Margarita Bar¿anowa; w uroczystoci brali udzia³ ambasador Liu Guchang oraz
minister kultury i rodków masowego przekazu Aleksander Soko³ow.
£¹cznie w 2006 r. odby³o siê 18, a w 2007 r. 16 wspólnych przedsiêwziêæ
o charakterze kulturalnym, naukowym b¹d owiatowym41.
Analizuj¹c rosyjsk¹ politykê zagraniczn¹ za prezydentury Putina pod k¹tem
realizacji koncepcji wielobiegunowoci, mo¿na dostrzec konkretne osi¹gniêcia.
Przede wszystkim stosunkom z Chinami, Indiami czy Brazyli¹ rzeczywicie zosta³a nadana ranga partnerstwa. Stworzono tak¿e nowe mechanizmy wspó³pracy
dwustronnej na ró¿nych szczeblach, zapocz¹tkowano ró¿norodne projekty, takie
jak choæby przedsiêwziêcia opisane w niniejszym szkicu. Strategiczne partnerstwo rozwija siê na p³aszczynie gospodarczej, energetycznej, wojskowej oraz
w postaci wspólnych wyst¹pieñ na arenie miêdzynarodowej.
39

Îáçîð: êóëüòóðíûé îáìåí ìåæäó Êèòàåì è Ðîññèåé ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ñîäåðæàíèåì
Ãîäà Êèòàÿ â Ðîññèè, <http://russian.people.com.cn/31519/6297517.html>, 06.11.2007.
40 Â Ìîñêâå îòêðûëàñü Íåäåëÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Êèòàÿ è Ðîññèè,
<http://russian.people.com.cn/31519/6260575.html>, 12.09.2007.
41 Êèòàé íàìåðåí ðàñøèðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, <http://
russian.people.com.cn/31517/5737999.html>, 16.05.2007.
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Jednak w ka¿dej beczce miodu jest przys³owiowa ³y¿ka dziegciu. Coraz
czêciej zarówno wród opinii publicznej, jak i polityków rosyjskich pojawiaj¹
siê obawy, czy strategiczne partnerstwo nie zmieni siê w dominacjê Pekinu.
Postêpuj¹ca degradacja pó³nocno-wschodnich regionów Chin, zanieczyszczenie
wody, powietrza, a tak¿e procesy pustynnienia wp³ywaj¹ ju¿ nie tylko na same
Chiny, ale tak¿e na kraje ocienne, w tym Rosjê. Imigracja Chiñczyków na
Syberiê, je¿eli proces ten utrzyma siê na dotychczasowym poziomie, wczeniej
czy póniej musi doprowadziæ do podjêcia przez Moskwê rodków zapobiegawczych, które mia³yby zabezpieczyæ j¹ przed utrat¹, a w najlepszym wypadku
sinizacj¹ regionów, odebranych Chinom w XIX w. Wed³ug Dmitrija Babicza,
znanego komentatora miêdzynarodowego, oficjalnie w Rosji jest na razie 35 tys.
Chiñczyków. Ale dziêki sieci nielegalnych banków i korupcji chiñski biznes ju¿
stworzy³ system wykupywania naturalnych bogactw rosyjskich, takich jak np.
syberyjskie drewno. Poza tym rozpoczê³a siê ju¿ nielegalna fala osadnictwa
chiñskiego, która, jak twierdzi prof. Wilja Gielbars z Instytutu Azji i Afryki,
ulegnie znacznemu wzmocnieniu, kiedy ludnoæ Chin przekroczy 1,5 mld42.
Z pewn¹ ambiwalencj¹ czêæ Rosjan odnosi siê do zaanga¿owania chiñskiego na Syberii. Funkcjonuj¹ca ju¿ Ussuryjska Strefa Wspó³pracy Gospodarczej
i Handlowej z jednej strony zapewnia miejsca pracy i zarobki wy¿sze od przeciêtnych, ale z drugiej w du¿ej mierze opiera siê na rosyjskich surowcach
(zw³aszcza drewnie). Znaczenie strefy dla Chiñczyków wzros³o zw³aszcza po
decyzji Moskwy z kwietnia 2007 r., kiedy zakazano handlu bezporedniego na
bazarach i targowiskach obcokrajowcom, wielu z nich mo¿e nadal tam pracowaæ43.
Problemem jest tak¿e tzw. szary import, czyli zalew rosyjskiego rynku tanimi towarami z Chin, Turcji i Wietnamu, które w du¿ej mierze przemycane s¹
przez granice krajów WNP44. Niebagateln¹ rolê w zwi¹zku z rosn¹cym zainteresowaniem wykorzystania surowców z kosmosu mo¿e tak¿e odegraæ intensywny
rozwój chiñskiego programu kosmicznego, który staje siê konkurencj¹ dla rosyjskiego  i tak np. Amerykanie, którzy poszukuj¹ alternatywnych rozwi¹zañ do
rosyjskich, aby jak najbardziej uniezale¿niæ siê od Moskwy, mogliby skorzystaæ
z oferty Pekinu. Waszyngton móg³by wówczas podtrzymywaæ twarde stanowisko
42

D. Babicz, Przyjaciel Chiñczyk, <http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34181,4323642.html>;
À. Ãóëþòèí, Ðàáîòàòü íåêîìó, Íîâûå Èçâåñòÿ, <http://www.newizv.ru/news/2005-12-22/
37676/>, 22.12.2005; Yu Bin, China-Russia Relations: Chinas Year of Russia and the Gathering
Nuclear Storm, Comparative Connections Vol. 8, No 1 (April 2006), <http://www.csis.org/media/
csis/pubs/0601qchina_russia.pdf>.
43 Mu Xuequan, Chinese-sponsored economic zone debuts in Russia, <http://news.xinhuanet.com/english/2007-07/12/content_6367597.htm>, 12.07.2007.
44 Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò î ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà, 10 àïðåëÿ 2006
ãîäà, Ìîñêâà, Êðåìëü, <http://www.kremlin.ru/appears/2006/04/10/1626_type63378type63381_104350.shtml>.
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w sprawie sankcji skierowanych przeciwko rosyjskim przedsiêwziêciom i organizacjom kosmicznym, z powodu rzekomej wspó³pracy z Iranem w sferze atomowej i rakietowej45.
Tak¿e wspó³praca w dziedzinie energetyki, tak istotna dla ChRL, budzi
obawy w niektórych rodowiskach rosyjskich, ¿e Pañstwo rodka chce zmieniæ
Rosjê w swój surowcowy dodatek46. Z drugiej strony jest dobrym rodkiem
nacisku na starego odbiorcê, czyli Europê, ale tak¿e na Stany Zjednoczone,
zainteresowane dywersyfikacj¹ róde³ importu ropy i gazu47.
Zbigniew Brzeziñski w wywiadzie dla Niezawisimoj Gaziety stwierdzi³,
¿e dla Rosji bardziej korzystne jest zacienianie wiêzów z Europ¹ ni¿ Chinami,
gdy¿ te ostatnie bêd¹ stron¹ dominuj¹c¹. Jak powiedzia³: Chiny posiadaj¹ inteligentniejsze elity polityczne, lepsz¹ gospodarkê i wiêcej inwestuj¹ w rozwój
technologii ni¿ Rosja48.
Problemem, mimo dynamicznego wzrostu, jest tak¿e wymiana handlowa.
Ma ona doæ jednostronny charakter  Rosja sta³a siê zapleczem surowcowym
i jednoczenie rynkiem zbytu dla chiñskich towarów (ju¿ nie tylko obuwia
i ubrañ, ale tak¿e produktów bardziej zaawansowanych technologicznie). Nierównomiernie wygl¹daj¹ tak¿e inwestycje wzajemne. Zastêpca ministra handlu
Yu Guangzhou w marcu 2007 r. stwierdzi³, ¿e inwestycje chiñskie w Rosji
osi¹gnê³y poziom 1 mld dolarów, za rosyjskie w Chinach oszacowano tylko na
70 mln. Niepokojom z tym zwi¹zanym próbowa³ przeciwdzia³aæ chiñski ambasador w Moskwie Liu Guchang, który podczas konferencji prasowej odpiera³
zarzut, ¿e wzrost wymiany handlowej odbywa siê kosztem Rosji, twierdz¹c, ¿e
ta miêdzy rokiem 1992 a 2005 uzyska³a nadwy¿kê w wysokoci 50 mld dolarów49.
Zmiana na stanowisku prezydenta Rosji nie przynios³a odejcia od wytyczonych kierunków polityki zagranicznej. Dzia³ania na rzecz wzajemnego zbli¿enia
i rozwoju partnerstwa rosyjsko-chiñskiego s¹ kontynuowane. Ich przejawem jest
m.in. og³oszenie roku 2009 Rokiem jêzyka rosyjskiego w Chinach. Tradycyjnie rok 2010 bêdzie zatem Rokiem jêzyka chiñskiego w Rosji.

45 Þ. Êàðàø, Æåëòî-ïîëîñàòûé êîñìîñ, Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà, <http://www.ng.ru/politics/2006-06-14/3_kartblansh.html>, 14.06.2006.
46 Êèòàé: óãðîçû, ðèñèêè, âûçîâû, ðàçâèòèþ, red. Â. Ìèõååâ, Ìîñêâà 2005, s. 340.
47 Â. Âîëêîâ, Ãàçïðîì: ðèñêîâaííàÿ ñòðàòåãèÿ, Pro et Contra 2006, nr 23, s. 87;
Ý. Ìîíàãàí, Äèëåìà ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ibidem, s. 1719.
48 Ãëàçàìè øàõìàòèñòà, Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà, <http://www.ng.ru/scenario/2006-06-27/
13_glaza.html>, 27.06.2006.
49 China-Russia border trade reaches 7 bln dollars in 2006, <http://news.xinhuanet.com/english/2007-03/02/content_5790029.htm>, 2.03.2007; China, Russia promote mutual trade co-op on
equal footing, <http://news.xinhuanet.com/english/2007-02/27/content_5778824.htm>, 27.02.2007.
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Celebrations of The Year of Russia in China and The Year of China
in Russia (2006-2007)
The Year of Russia and The Year of China were enterprises that aimed at improvement in bilateral cooperation in various fields. During the presidency of Vladimir Putin
China became one of the strategic partners of Russia. That was the source of numerous
political, military, economic and also cultural contacts. The actions described in the article
above all contributed to intensification of the trade exchange, but also to mutual presentation
of cultures, art, and traditions of both countries. A lot of the actions performed were of
symbolic and propagandist nature. The enterprises undertaken were accompanied by the
atmosphere of friendship and partnership which was emphasized at every turn. Obviously,
Russian-Chinese relations are not free from problems  tensions, hostilities or antagonism in
number of fields, but it should be emphasized that both sides put a lot of effort to develop
harmoniously.

178

Pawe³ Letko

Ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêàÿ àãðîãèãàíòîìàíèÿ 19201930-õ ãîäîâ...

EKONOMIKA

179

180

Àëåêñàíäð Íèêóëèí

Ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêàÿ
àãðîãèãàíòîìàíèÿ
19201930-õ ãîäîâ...
PRZEGL¥D
WSCHODNIOEUROPEJSKI
1 2010: 181200
181

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÓËÈÍ

Ìîñêîâñêàÿ âûñøàÿ øêîëà ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, Ìîñêâà

ÑÎÂÅÒÑÊÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÀÃÐÎÃÈÃÀÍÒÎÌÀÍÈß 19201930-Õ ÃÎÄÎÂ:
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×Èß, ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Àìåðèêàíñêàÿ àãðàðíàÿ ìå÷òà è ðóññêî-ñîâåòñêàÿ àãðàðíàÿ èäåÿ 1920
1930-õ ãîäîâ èìåëè ôàêòè÷åñêè îäíó öåëü: ïðåîáðàçîâàíèå ñåëà ïî
îáðàçöó êðóïíûõ èíäóñòðèàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà.
Ïîäîáíîãî ðîäà àãðîãèãàíòîìàíèÿ ÿâëÿëàñü ÷àñòíûì ñëó÷àåì
âñåìèðíîé ãèãàíòîìàíèè íà÷àëà XX âåêà  ïðîöåññà ñîçäàíèÿ â õîäå
èíäóñòðèàëèçàöèè ðåêîðäíî êðóïíûõ ìàøèí, ìåõàíèçìîâ, ôàáðèê
è çàâîäîâ. Íåáîñêðåáû è êîíâåéåðíûå ëèíèè, òðàíñîêåàíñêèå ëàéíåðû
è ïîëíåáà çàêðûâàþùèå äèðèæàáëè, ïóøêè îãðîìíûõ êàëèáðîâ è òàíêèìàñòîäîíòû ïîðàæàëè âîîáðàæåíèå ñîâðåìåííèêîâ íà÷àëà XX âåêà.
Íî â ñðàâíåíèè ñ èíäóñòðèàëüíûì ãèãàíòèçìîì â ãîðîäå
èíäóñòðèàëüíîå óêðóïíåíèå â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå èìåëî ãîðàçäî ìåíüøèå
óñïåõè. Ïåðâûå òðàêòîðû è ëîêîìîáèëè, ïðèâîäèâøèåñÿ â äâèæåíèå
ïàðîâûìè äâèãàòåëÿìè, ó ñîâðåìåííèêîâ íå àññîöèèðîâàëèñü ñ ãèãàíòñêèì
ïðåîáðàçîâàíèåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â öåëîì. Âåäü ãëàâíàÿ ïîëèòèêîýêîíîìè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü èíäóñòðèàëüíîãî ãèãàíòà  ýòî, ïðåæäå âñåãî,
ãðîìàäíàÿ êîíöåíòðàöèÿ òðóäà (ëþäåé) è êàïèòàëà (çäàíèé, ìàøèí,
îáîðóäîâàíèÿ). Îñóùåñòâëÿòü åå â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ðàñïûëåííîì íà
íåîáúÿòíûõ çåìåëüíûõ ïëîùàäÿõ, íè àãðîèíæåíåðû, íè àãðîíîìû, íè
àãðîìåíåäæåðû íà÷àëà XX âåêà íå ñïåøèëè.
Ïîáåäèâøèå â îêòÿáðå 1917 ãîäà â Ðîññèè áîëüøåâèêè ñ õîäó
ïðèíÿëèñü íàöèîíàëèçèðîâàòü è óêðóïíÿòü ýêîíîìèêó, îæèäàÿ îò ýòîãî
íåìåäëåííîãî è ãèãàíòñêîãî ïðèðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë.
Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå â ðåçóëüòàòå íàöèîíàëèçàöèè êðóïíûõ
ïîìåùè÷üèõ õîçÿéñòâ áûëè ñîçäàíû ñîâåòñêèå õîçÿéñòâà (ñîâõîçû)
 êðóïíûå ãîñóäàðñòâåííûå àãðàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ ñîâåòñêèå
íàåìíûå ðàáî÷èå äîëæíû áûëè ïðîèçâîäèòü ñåëüõîçïðîäóêöèþ ïî
åäèíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ïëàíó. Îäíàêî ýêñïåðèìåíòû, ÷óòü íå ñòîèâøèå
áîëüøåâèêàì ïîòåðè âëàñòè, âûíóäèëè èõ ââåñòè ÍÝÏ, îñíîâíîé öåëüþ
êîòîðîãî áûëî äîñòèæåíèå êîìïðîìèññà ãîñóäàðñòâà ñ êðåñòüÿíñòâîì íà
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óñëîâèÿõ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Ïðîåêòû êîììóíèñòè÷åñêîé ãèãàíòîìàíèè
îòëîæèëè íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê, à ãëàâíîé çàäà÷åé áûëî ïðèçíàíî
ñêîðåéøåå âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîãî âîéíàìè õîçÿéñòâà  äëÿ íà÷àëà
â òðàäèöèîííûõ ôîðìàõ ìíîãîóêëàäíîé ýêîíîìèêè, ãäå âàæíåéøàÿ ðîëü
îòâîäèëàñü êðåñòüÿíñêèì õîçÿéñòâàì. Íî óæå â ãîäû ïåðâîé ïÿòèëåòêè
ãîñóäàðñòâî ñ íîâîé ÿðîñòíîé ýíåðãèåé è èçîáðåòàòåëüíîñòüþ îáðàòèëîñü
ê àãðîãèãàíòîìàíèè.
Íàâåðíîå, íèêîãäà åùå â èñòîðèè, êðîìå êàê â 19201930-õ ãîäàõ
æåëàåìîå òóò æå âûäàâàëîñü çà äåéñòâèòåëüíîå, ñêàçêó îáúÿâëÿëè áûëüþ.
Âñïîìíèì ùåìÿùóþ ãðóñòü åñåíèíñêèõ ñòðîê î ñîðåâíîâàíèè æåðåáåíêà
ñ ïàðîâîçîì:
Ìèëûé, ìèëûé, ñìåøíîé äóðàëåé,
Íó êóäà îí, êóäà îí ãîíèòñÿ?
Íåóæåëü îí íå çíàåò, ÷òî æèâûõ êîíåé
Ïîáåäèëà ñòàëüíàÿ êîííèöà?

Ýòè ñòðîêè ìû ïðèâû÷íî îòíîñèì ê Ðîññèè â åå ïðåä÷óâñòâèè
íàäâèãàþùåãîñÿ øîêà èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçàöèè. È íàì ñàìî
ñîáîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â 1920-å ãîäû, êîãäà Ðîññèÿ áûëà äåéñòâèòåëüíî
îòñòàëîé ñòðàíîé, â ïåðåäîâûõ ñòðàíàõ, â îñîáåííîñòè â ôåðìåðñêîé
Àìåðèêå, óæå ïðîèçîøëà èíäóñòðèàëèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íî âåäü
íåò æå! Òîãäà äàæå â ñàìîé Àìåðèêå ýëåêòðèôèöèðîâàíà áûëà âåñüìà
íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ôåðì. Áîëüøå ïîëîâèíû àãðàðíûõ ðàáîò
â àìåðèêàíñêîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå âûïîëíÿëîñü ëîøàäüìè. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà áûëà äîðîãîé è íåäîñòàòî÷íî íàäåæíîé. Òàê ÷òî,
ãîâîðÿ ìåòàôîðè÷åñêè, ìàøèíà íå âñåãäà ïîáåæäàëà â ñîðåâíîâàíèè
ñ ëîøàäüþ. Àìåðèêàíñêîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â ìàññå ñâîåé áàçèðîâàëîñü
íà ýêîíîìèêå îáû÷íûõ ñåìåéíûõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. Íà âñþ Àìåðèêó
áûëî ëèøü íåñêîëüêî ñëó÷àåâ ñîçäàíèÿ çåðíîâûõ àãðîôàáðèê1.
Â ýòîé ñòàòüå ðå÷ü ïîéäåò èìåííî î òåõ àìåðèêàíöàõ è î òåõ
áîëüøåâèêàõ, êîòîðûå â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ïîëíîñòüþ ñäåëàëè ñòàâêó íà
ìàøèíó è ôàáðèêó, î òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ èííîâàòîðàõ äâóõ ñòðàí,
îáúåäèíèâøèõ ñâîè óñèëèÿ â ñîâìåñòíûõ àãðàðíûõ ïðîåêòàõ. Ýòîò ñîþç
áûë âûãîäåí è ïðîäóêòèâåí äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí äî ñàìîãî íà÷àëà 1930-õ
ãîäîâ. Ñåãîäíÿ, ïî èñòå÷åíèè ïðîøåäøèõ ñ òåõ ïîð áîëåå òðåõ ÷åòâåðòåé
âåêà, èíòåðåñíî ðåêîíñòðóèðîâàòü ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñòîðîíó
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðóññêèìè è àìåðèêàíöàìè, óâëå÷åííî è óïîðíî
òðóäèâøèìèñÿ íàä âîçâåäåíèåì èíäóñòðèàëüíûõ àãðîãèãàíòîâ.
1

D. Fitzgerald, Every Farm a Factory: The Industrial Ideal in American Agriculture, Yale
University Press 2003, p. 1032.
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Âñïîìèíàÿ èñòîðèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ áîëüøåâèêàìè òðåõ àìåðèêàíöåâ
 ìåíåäæåðà-êîììóíèñòà Ãàððè Óýéðà (18891935), ìåõàíèêà-èäåàëèñòà
Ëåìåíòà Õàððèñà (18991985) è êàïèòàëèñòà-ðåôîðìàòîðà Òîìàñà
Êåìïåáëà (18821966),  ìû ïîáûâàåì â ñîâåòñêîé Ðîññèè âðåìåí ÍÝÏà
è ïåðâîé ïÿòèëåòêè, ïîñòàðàåìñÿ ðåêîíñòðóèðîâàòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü
àìåðèêàíî-ñîâåòñêèé àãðàðíûé îïûò.

1. Òîéêèíñêèå ðóèíû è Ãàðîëüä Óýéð
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü â ñîöèîëîãè÷åñêîì
èññëåäîâàíèè â ïåðìñêîì ñåëå. Áûë êîíåö àïðåëÿ, íî çäåñü âûïàë ñíåã,
áûëî ïðîìîçãëî è ïàñìóðíî. Â Òîéêèíî â ïîçäíèå ñîâåòñêèå âðåìåíà
íàõîäèëàñü öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïðîöâåòàâøåãî òîãäà ñîâõîçà. À íûíå òóò
áîðåòñÿ çà ýêîíîìè÷åñêîå âûæèâàíèå íåáîëüøîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
êîîïåðàòèâ. Ìèëîâèäíàÿ ñëóæàùàÿ ñåëüñêîãî ìóíèöèïàëèòåòà ñîïðîâîæäàëà ìåíÿ â òîéêèíñêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèÿõ, äîáðîñîâåñòíî
îòâå÷àÿ íà ìîè ðàññïðîñû î ìåñòíîì æèòüå-áûòüå. Èç êîíòîðû ìû
ïðîñëåäîâàëè â ïðèëåãàþùåå ïîìåùåíèå, îáúåäèíÿâøåå êëóá è äåòñêèé
ñàä. Â êëóáå ìîå âíèìàíèå ïðèâëåê êàê-òî ñèðîòëèâî âèñÿùèé ñòåíä ñî
ñòàíäàðòíîé êðàåâåä÷åñêîé øàïêîé-çàãîëîâêîì «Èç èñòîðèè íàøåãî ñåëà».
Ïîä çàãîëîâêîì  ôîòîãðàôèè ëþäåé, áèòêîì íàáèâøèõñÿ â îòêðûòûé
àâòîìîáèëü, èçîáðàæåíèÿ ïåðâûõ òðàêòîðîâ, à â öåíòðå ïîðòðåò ëó÷èñòî
óëûáàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà ñðåäíèõ ëåò. Ïîäïèñü ïîä ïîðòðåòîì ãëàñèëà, ÷òî
ýòî íåêèé Ãàðîëüä Âåð.
 Ó íàñ çäåñü áûëè àìåðèêàíöû  çàñòåí÷èâî ñêàçàëà ìîÿ ñîïðîâîæäàþùàÿ.
 ×òî? Êàêèå àìåðèêàíöû?  ìàøèíàëüíî ïåðåñïðîñèë ÿ.
 Ó íàñ çäåñü áûë ñîçäàí ïåðâûé ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêèé ñîâõîç, åùå
ïî ëè÷íîìó óêàçàíèþ Ëåíèíà.
 Ïðàâäà? Èíòåðåñíî!..
Âðåìåíè ÷èòàòü ðóêîïèñíûé òåêñò, ïîÿñíÿâøèé ôîòîãðàôèè, è ðàññïðàøèâàòü îá àìåðèêàíöàõ ó ìåíÿ íå áûëî, è ÿ ïðîñòî ñôîòîãðàôèðîâàë âåñü
ñòåíä. Âîñïðîèçâîæó èç íåãî íåñêîëüêî ñòðî÷åê î ñóòè òîéêèíñêîãî
ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêîãî ïðîåêòà:
Ëåòîì 1922 ãîäà â Òîéêèíî ïðèáûë àìåðèêàíñêèé òðàêòîðíûé îòðÿä âî
ãëàâå ñ Ãàðîëüäîì Âåðîì. Ñ îòðÿäîì Ãàðîëüäà Âåðà, íàñ÷èòûâàþùèì
20 òðàêòîðîâ «Êåéñ» è îäèí «Ôîðäçîí», ïðèáûëî èç Àìåðèêè 10 ÷åëîâåê
8 àâãóñòà 1922 ãîäà àìåðèêàíöû óñòðîèëè áîëüøóþ ïîêàçàòåëüíóþ ðàáîòó
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â ñîâõîçå. 500 êðåñòüÿí ïðèøëè ñìîòðåòü, êàê ðàáîòàþò àìåðèêàíñêèå
òðàêòîðà. Â ñîâõîçå Òîéêèíñêèé àìåðèêàíöû âñïàõàëè è çàñåÿëè 900 ãà äëÿ
îçèìîé ðæè è 500 ãà äëÿ ÿðîâîé ïøåíèöû.

Ìû âûøëè èç êëóáà, ñåëè â óàçèê è íà íåì, ñëîâíî íà êàòåðå, ïîïëûëè
ïî ñíåæíî-ñëÿêîòíûì âîëíàì-óõàáàì òîéêèíñêèõ óëèö. Âîêðóã áðîñàëèñü
â ãëàçà ðóèíû äâóõýòàæíûõ ñîâõîçíûõ äîìîâ, îñòàâëåííûõ æèòåëÿìè èç-çà
íåâîçìîæíîñòè ïðîòîïèòü èõ â êðèçèñíûå 1990-å ãîäû, äà è âîîáùå íàéòè
çäåñü êàêóþ-ëèáî ðàáîòó. Íà îêðàèíå Òîéêèíî âîçâûøàëàñü âîäîíàïîðíàÿ
áàøíÿ èç ñåðîãî êèðïè÷à, íà îêðóãëîé âåðøèíå êîòîðîé êðàñíûì êèðïè÷îì
áûëî âûëîæåíî «Ëåíèí ñ íàìè»
Âåðíóâøèñü â Ìîñêâó, àíàëèçèðóÿ ñîáðàííûå â ïåðìñêèõ ñåëàõ
ìàòåðèàëû, ÿ çàíÿëñÿ ïîèñêîì ñâåäåíèé îá àìåðèêàíñêîì ñîâõîçå. Èõ è â íàøåé,
è â àìåðèêàíñêîé ëèòåðàòóðå îêàçàëîñü ïðåäîñòàòî÷íî2.
Â öåíòðå ýòîé òîéêèíñêîé èñòîðèè, äà è ôàêòè÷åñêè âñåãî ñîâåòñêîàìåðèêàíñêîãî àãðàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 1920-õ îêàçàëàñü ëè÷íîñòü òîãî
ñàìîãî Ãàðîëüäà Óýéðà (Âåðà), ïîðòðåò êîòîðîãî âèñèò íà ñòåíäå â òîéêèíñêîì êëóáå3.
Óýéð îêàçàëñÿ áëåñòÿùèì ñîöèàëüíûì ìåíåäæåðîì êîììóíèñòè÷åñêîãî òîëêà, ïîëó÷èâøèì îáðàçîâàíèå àãðîíîìà â Ïåíñèëüâàíñêîì
óíèâåðñèòåòå, è â 1910-å ãîäû, ó÷àñòâîâàâøèì â îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî
äâèæåíèÿ ëåñîðóáîâ è ñåëüõîçðàáî÷èõ Àìåðèêè. Ïîñëå ïîáåäû
áîëüøåâèñòñêîé ðåâîëþöèè, Óýéð ñòàë àêòèâèñòîì «Îáùåñòâà äðóçåé
ñîâåòñêîé Ðîññèè». Â 1921 ãîäó îí ïîñåòèë Ðîññèþ è áûë ïîòðÿñåí
òåõíè÷åñêîé îòñòàëîñòüþ åå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðàçðóõîé è ãîëîäîì. Óýéð
ïðåäëîæèë Ëåíèíó ïëàí îêàçàíèÿ àìåðèêàíñêîé ïîìîùè â ìåõàíèçàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ïëàí ñ ýíòóçèàçìîì áûë ïðèíÿò âîæäåì ìèðîâîãî
ïðîëåòàðèàòà. Âåðíóâøèñü â Àìåðèêó, Óýéð ïðîâåë óñïåøíóþ êàìïàíèþ
ïî ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ ñîçäàíèÿ àãðîìåõàíèçèðîâàííîé êîëîííû. Ëåòîì
1922 ãîäà â Ðîññèþ ïðèáûë æåëåçíîäîðîæíûé ñîñòàâ èç ïÿòèäåñÿòè
âàãîíîâ, â êîòîðûõ áûëè òðàêòîðà, àâòîìîáèëè, ýëåêòðîãåíåðàòîð, ðåìîíòíàÿ ìàñòåðñêàÿ, íàâåñíûå ñåëüõîçîðóäèÿ, ïàëàòêè, ñåìåíà, ìåäèêàìåíòû.
À ãëàâíîå  äåñÿòîê êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ èç Ñåâåðíîé
Äàêîòû: ôåðìåðû, ìåõàíèê, àãðîíîì, âðà÷. Âîâëå÷åííûå Óýéðîì
â áîëüøåâèñòñêèé ýêñïåðèìåíò, îíè çàêëþ÷èëè ïîëóãîäîâîé êîíòðàêò
ñ Ñîâåòàìè ñ îïëàòîé ëèøü â âèäå íàòóðàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
2 Ã. Òàðëå, Îò èìåíè ðåâîëþöèè, Ñìåíà 1967, ¹ 7, c. 3; Ñ. Ôåäîòîâà, Å. Ãàðàåâ,
«Ìåðèêàíöû» â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè, Êîìïàíüîí  magazine 2006, ¹ 5, ñ. 4449.
3 L. Harris, Harold Ware (18901935), Agricultural Pioneer, USA and USSR, Occasional
paper 1978, ¹ 30, American Institute for Marxist Studies.
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Íåïîíÿòíî, ïî÷åìó Ëåíèí íå íàøåë äëÿ àìåðèêàíöåâ çåìëè ïîáëèæå
è ïîëó÷øå, êðîìå êàê â íåïðîëàçíîé ãëóáèíêå Ïåðìñêîãî íå÷åðíîçåìüÿ,
ðàçîðåííîãî ãðàæäàíñêîé âîéíîé.
2 èþëÿ 1922 ãîäà êîìàíäà Óýéðà ïðèáûëà íà æåëåçíîäîðîæíóþ
ñòàíöèþ Âåðåùàãèíî, íàõîäÿùóþñÿ â ñòà êèëîìåòðàõ îò Òîéêèíà, êóäà
àìåðèêàíöû äîáèðàëèñü ñâîèì õîäîì ïî áåçäîðîæüþ äâå íåäåëè.
Ïåðìñêèå êðåñòüÿíå áûëè ïîòðÿñåíû ÷óäåñàìè: òðàêòîðàìè, ýëåêòðè÷åñòâîì è êèíåìàòîãðàôîì. Ìåæäó àìåðèêàíöàìè è ðóññêèìè áûñòðî
âîçíèêëè äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Ñîðåâíîâàíèå òðàêòîðîâ ñ ëîøàäüìè
â ïîëüçó òðàêòîðîâ, êèíî ïðî óñïåõè àìåðèêàíñêîé ôåðìåðñêîé ìåõàíèçàöèè, ýëåêòðè÷åñêèå áûòîâûå ïðèñïîñîáëåíèÿ, íàïðèìåð, ýëåêòðîïëèòû
îäíîçíà÷íî àãèòèðîâàëè ïåðìñêèõ êðåñòüÿí çà òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ.
Íàëàæèâàëàñü è ëè÷íàÿ æèçíü ïðèåõàâøèõ. Îäèí èç àìåðèêàíñêèõ
èòàëüÿíöåâ æåíèëñÿ íà òîéêèíñêîé êðåñòüÿíêå4.
Èç Òîéêèíî â Ìîñêâó è Àìåðèêó ïîñòóïàëè, êîíå÷íî, èñêëþ÷èòåëüíî
ðàäóæíûå ñâåäåíèÿ î ïåðñïåêòèâàõ ïåðâîãî àìåðèêàíî-ñîâåòñêîãî ñîâõîçà.
Äîâîëüíûé Ëåíèí â ïèñüìå «Îáùåñòâó äðóçåé Ñîâåòñêîé Ðîññèè»
â Àìåðèêå ñîîáùàë:
Äîðîãèå òîâàðèùè! ß òîëüêî ÷òî ïðîâåðèë ñïåöèàëüíûì îïðîñîì Ïåðìñêîãî
ãóáèñïîëêîìà òå ÷ðåçâû÷àéíî áëàãîïðèÿòíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå áûëè
îïóáëèêîâàíû â íàøèõ ãàçåòàõ, îòíîñèòåëüíî ðàáîòû ÷ëåíîâ âàøåãî
îáùåñòâà... â ñîâõîçå «Òîéêèíî»... ß âõîæó ñ õîäàòàéñòâîì â ïðåçèäèóì
ÂÖÈÊ î ïðèçíàíèè ýòîãî ñîâåòñêîãî õîçÿéñòâà îáðàçöîâûì è îá îêàçàíèè
åìó ñïåöèàëüíîé è ýêñòðàîðäèíàðíîé ïîìîùè êàê â îòíîøåíèè
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, òàê è â ñíàáæåíèè áåíçèíîì, ìåòàëëîì è äðóãèìè
ìàòåðèàëàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ îðãàíèçàöèè ðåìîíòíîé ìàñòåðñêîé 5.

Â ýòîì áëàãîñòíîì ïèñüìå ïðî «îáðàçöîâîå õîçÿéñòâî» ñìóùàåò ëèøü
ñòðàííîå óïîìèíàíèå î êàêîé-òî «ñïåöèàëüíîé è ýêñòðàîðäèíàðíîé
ïîìîùè». Íà ñàìîì äåëå, ìåæ àìåðèêàíñêèì îòðÿäîì è ïåðìñêèì
ãóáèñïîëêîìîì ê òîìó âðåìåíè âîçíèê çàòÿæíîé êîíôëèêò ïî êëþ÷åâûì
îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì. «Ïðîæîðëèâàÿ» àìåðèêàíñêàÿ òåõíèêà
òðåáîâàëà äåôèöèòíîãî ãîðþ÷åãî è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, äîñòàâëÿÿ òåì
ñàìûì ïîñòîÿííóþ ãîëîâíóþ áîëü ïåðìñêèì êóðàòîðàì òîéêèíñêîãî
ñîâõîçà. Â ãóáêîìå ñåòîâàëè íà àìåðèêàíöåâ, ÷òî îíè íå òàì ïàøóò
è áåñõîçÿéñòâåííî ðàñõîäóþò áåíçèí è ñìàçêó. Â ñâîþ î÷åðåäü,
àìåðèêàíöû òðåáîâàëè âîçâåäåíèÿ îáåùàííûõ èì æèëüÿ è ðåìîíòíîé
4

Îïèñàíèå îñîáåííîñòåé ìåæëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé àìåðèêàíöåâ ñ ïåðìÿêàìè
äàíî â ñòàòüå Àìåðèêàíöû â Òîéêèíî â êíèãå Çåìëÿ Ñîñíîâñêàÿ, Ïåðìü 2004, ñ. 1923.
5 Â.È. Ëåíèí, ÏÑÑ, ò. 54, ñ. 545.
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ìàñòåðñêîé. À óæ íà òàêèå êàïèòàëîâëîæåíèÿ ó ãóáêîìà òåì áîëåå íå áûëî
ñðåäñòâ. Çàâåäóþùèé ñîâõîçîì ñ ñîâåòñêîé ñòîðîíû òîâàðèù ×èêèí,
îêàçàâøèñü ìåæäó àìåðèêàíñêèì ìîëîòîì è ïåðìñêîé íàêîâàëüíåé, íà
çàñåäàíèè ïåðìñêîé ïàðòÿ÷åéêè êîíñòàòèðîâàë îñîáåííîñòè ìåñòíîé
îðãàíèçàöèîííîé íåðàçáåðèõè è íåôîðìàëüíîé ýêîíîìèêè:
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòðÿä îêàçàëñÿ â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè áåç ðîäó è ïëåìåíè,
ò.ê. Ìåæðàáïîìîë ëèêâèäèðîâàëñÿ, à Òîâàðèùåñòâî ðàáî÷åé ïîìîùè, áóäó÷è
ïðååìíèêîì ïîñëåäíåãî, îò îòðÿäà îòêàçàëîñü è îòðÿä ïîïàë â ïîëîæåíèå
íàåìíîãî ðàáîòíèêà Êèçåë-êîïåé
Äîðîãî ñòîèò äîñòàâêà òîïëèâà, ò.ê.
ïðèõîäèòñÿ âîçèòü ñî ñò. Âåðåùàãèíî çà 70 âåðñò, ïðè÷åì ìîáèëèçîâàííûå
íà ïîäâîçêó òîïëèâà êðåñòüÿíå âî âðåìÿ ïåðåâîçêè âñÿ÷åñêèìè ñïîñîáàìè
îòëèâàþò áåíçèí è ðàçáàâëÿþò âîäîé, ÷òî âðåäíî îòðàæàåòñÿ íà ðàáîòå
ìàøèí.6

Íàñòóïàëà îñåíü. Îáåùàííàÿ òîéêèíñêîìó îòðÿäó ïîìîùü òàê è íå
ïðèøëà, äàæå ïîñëå óêàçàíèÿ Ëåíèíà. Ïåðåä àìåðèêàíöàìè âñòàëà
ïðîáëåìà, êàê ïåðåæèòü ïðåäñòîÿùóþ óðàëüñêóþ çèìó.
Ãàðîëüä Óýéð â ýòîé ñèòóàöèè ïðåäïðèíÿë êàðäèíàëüíûå ìåðû. Äëÿ
íà÷àëà îí ïåðåáðàëñÿ ñî ñâîèì îòðÿäîì íåñêîëüêî þæíåå, â ×åëÿáèíñêóþ
îáëàñòü, ãäå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû è æèçíè îêàçàëèñü ëó÷øå. À ñ ñåðåäèíû
1920-õ ãîäîâ è ôàêòè÷åñêè äî êîíöà Ïåðâîé ïÿòèëåòêè Óýéð ïðèíèìàë
àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè íåñêîëüêèõ ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêèõ
ñîâõîçîâ íà þãå Ðîññèè è Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Ó íåãî íàêîïèëñÿ áîãàòåéøèé
è óíèêàëüíåéøèé îïûò îáùåíèÿ êàê ñ ïðîñòûì íàðîäîì, òàê è ñ âûñîêîïîñòàâëåííûìè ÷èíîâíèêàìè ñîâåòñêîé Ðîññèè.
Â òî âðåìÿ ÑÑÑÐ çàêóïàë çà ãðàíèöåé ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå
ñåëüõîçòåõíèêè. Ñîâåòñêèé ðûíîê âûçûâàë îãðîìíûé èíòåðåñ êðóïíåéøèõ
àìåðèêàíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé òðàêòîðîâ è êîìáàéíîâ. Â 1930 ãîäó,
íàïðèìåð, â ðàçãàð âåëèêîé äåïðåññèè, â Øòàòàõ Ñîâåòñêèé ñîþç çàêóïèë
ó àìåðèêàíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé òðàêòîðîâ áîëüøå, ÷åì îíè ñìîãëè ïðîäàòü
ó ñåáÿ â Àìåðèêå7. Ðÿä êðóïíåéøèõ àìåðèêàíñêèõ àãðîôèðì ïðåäëàãàëè
Óýéðó ìåñòî ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ÑÑÑÐ ñ âåñüìà
ïðèëè÷íûì îêëàäîì. Íî ìåíåäæåð-êîììóíèñò Óýéð íà ïîäîáíîãî ðîäà
ñîáëàçíû îòâå÷àë îòêàçîì. Äíåâíèê Óýéðà îñåíè 1929 ãîäà ñîäåðæèò
ýìîöèîíàëüíî èñêðåííèå ïîÿñíåíèÿ ïðè÷èí òàêîãî ðåøåíèÿ:
Ìíå ïðåäëàãàþò çàíèìàòüñÿ ðîññèéñêèìè äåëàìè â îäíîé êðóïíîé
àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè. Ýòî îçíà÷àåò  äîñòàòî÷íî äåíeã äëÿ âåñüìà
6 Ñ. Ôåäîòîâà, Å. Ãàðàåâ, «Ìåðèêàíöû» â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè, Êîìïàíüîí  magazine
2006, ¹ 5, ñ. 47.
7 D. Fitzgerald, op. cit., ð. 158.
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è âåñüìà çàæèòî÷íîé æèçíè. Ñåé÷àñ äåëà ó ìåíÿ îáñòîÿò òàê, ÷òî ÿ òîëüêîòîëüêî ìîãó âûæèòü, ñ òðóäîì ìîãó ïîñëàòü ñâîèõ äåòåé â ïðèëè÷íóþ øêîëó.
Íî ïðèíÿòü ýòó äîëæíîñòü áóäåò îçíà÷àòü æèòü ñ ÷óâñòâîì íåâûïîëíåííîãî
äîëãà, íåçàâåðøåííîé ðàáîòû, äëÿ êîòîðîé, òàê óæ ìíå ïîâåçëî, ÿ ÿâëÿþñü
ñàìûì ïîäõîäÿùèì ÷åëîâåêîì, ÷òîáû ïîìî÷ü â ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðåâîëþöèè îò èíäèâèäóàëüíîãî õîçÿéñòâà ê èíäóñòðèàëüíîìó. ß ìîãó ïîìî÷ü è îáÿçàòåëüíî ïîìîãó ýòîé áûñòðîé òðàíñôîðìàöèè.
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè ìû ìîæåì ïîìî÷ü ëþäÿì ñýêîíîìèòü ìèëëèîíû äîëëàðîâ
è ìèëëèîíû ÷àñîâ ðàáñêîãî ÷åëîâå÷åñêîãî òðóäà.
Åñëè áû ÿ ïîøåë íà ýòî ïðåäëîæåíèå, ÿ ïåðåñòàë áû áûòü èõ äðóãîì
è ïðåâðàòèëñÿ áû òîëüêî â ïðîäàâöà. Íåò óæ! ß ðåøèë îñòàâàòüñÿ òàêèì
äóðàêîì, êàêèì ÿ ðîäèëñÿ, è ïðîäîëæàòü íà÷àòîå ìíîþ äåëî.8

Â 1932 ãîäó Óýéð âåðíóëñÿ â ÑØÀ. Êàê îáúÿñíèë îí ñâîèì ðóññêèì
è àìåðèêàíñêèì äðóçüÿì, ê êîíöó Ïåðâîé ïÿòèëåòêè ðóññêèå âïîëíå
îâëàäåëè ñîáñòâåííûì îïûòîì ïðîåêòèðîâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè êðóïíûõ
àãðîèíäóñòðèàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé-ñîâõîçîâ è íàëàäèëè ñîáñòâåííîå
ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî òðàêòîðîâ, êîìáàéíîâ è àâòîìîáèëåé. Â ýòèõ
óñëîâèÿõ Óýéð ñ÷èòàë ñâîþ ìèññèþ â ÑÑÑÐ âûïîëíåííîé. Òåïåðü îí,
íàîáîðîò, ñòðåìèëñÿ â ÑØÀ, ãäå áóøåâàëà âåëèêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
äåïðåññèÿ è ãäå óæå àìåðèêàíñêèå òðóäÿùèåñÿ íóæäàëèñü â åãî
îðãàíèçàòîðñêèõ òàëàíòàõ. Áûë ëè Ãàðîëüä Óýéð äåéñòâèòåëüíî èñêðåííèì
â ñâîèõ îïòèìèñòè÷åñêèõ çàÿâëåíèÿõ ïî ïîâîäó óñïåõîâ ñåëüñêîé
èíäóñòðèàëèçàöèè â ÑÑÑÐ? Íåóæåëè ñ åãî ãðîìàäíûì îïûòîì ñåëüñêîé
æèçíè â ñîâåòñêîé Ðîññèè îí íå ðàçãëÿäåë â 1932 ãîäó íàäâèãàþùóþñÿ
óãðîçó âåëèêîãî ãîëîäà?..

2. Ñîâõîç «Âåðáëþä» è Ëåìåíò Õàððèñ
Äî íà÷àëà Ïåðâîé ïÿòèëåòêè ñîòðóäíè÷åñòâî ðóññêèõ è àìåðèêàíöåâ
â ïðîåêòèðîâàíèè è ðàáîòå êðóïíûõ àãðàðíûõ ïðåäïðèÿòèé íîñèëî âñå æå
ñïîðàäè÷åñêèé õàðàêòåð, íî âñå ñòàëî ìåíÿòüñÿ â 1928 ãîäó â ïðåääâåðèè
íàñòóïàþùåé ôîðñèðîâàííîé èíäóñòðèàëèçàöèè. Â ýòîò ãîä Ñòàëèí
âûäâèíóë çàäà÷ó ñîçäàíèÿ ìîùíîãî ñåêòîðà êðóïíûõ ìåõàíèçèðîâàííûõ
çåðíîâûõ õîçÿéñòâ (ñîâõîçîâ) â þæíûõ ñòåïíûõ ðàéîíàõ ÑÑÑÐ. Äëÿ ýòîãî
èç Àìåðèêè ïðèãëàñèëè óæå íåñêîëüêî ñîòåí àìåðèêàíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ
 ìåíåäæåðîâ, àãðîíîìîâ, èíæåíåðîâ, ìåõàíèçàòîðîâ. Îäíî èç ïåðâûõ
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñíîâàííûõ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ñîâõîç ¹ 2,
8

L. Harris, My Tale of Two Worlds, NY: International Publishers 1986, ð. 74.
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ïîëó÷èâøèé ñìåøíîå íåôîðìàëüíîå íàçâàíèå «Âåðáëþä», ñòàë èñïûòàòåëüíûì àìåðèêàíî-ðîññèéñêèì àãðàðíûì ïîëèãîíîì. Àìåðèêàíñêèé
ìåõàíèê, ðàáîòàâøèé â ýòîì ñîâõîçå,  Ëåìåíò Õàððèñ â 1980-å ãîäû
îïóáëèêîâàë êíèãó ñâîèõ âîñïîìèíàíèé î ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêîì ñîâõîçå
è âîîáùå, îá ÑÑÑÐ âðåìåí Ïåðâîé ïÿòèëåòêè.9
Õàððèñ, âûðîñøèé â áîãàòîé ñåìüå, ëþáèë íà äîñóãå ÷èòàòü êíèæêè
ïðî ïðîåêòû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ïî ðåöåïòàì Òîëñòîãî,
Ãàíäè è Ëåíèíà. Òîëñòîé áûë äëÿ íåãî ñëèøêîì àðèñòîêðàò, â Ãàíäè åãî
ðàçäðàæàëà ïàíàöåÿ êóñòàðíîé èíäèéñêîé ïðÿëêè, à â ÑÑÑÐ, êàê åìó
êàçàëîñü, äåéñòâèòåëüíî ñîáðàëèñü ñåðüåçíî ïîáîðîòüñÿ ñ áåäíîñòüþ
òðóäÿùèõñÿ, è ìîëîäîé àìåðèêàíñêèé ìåõàíèê îòïðàâèëñÿ ñòðîèòü
ñîöèàëèçì â ÑÑÑÐ. Êíèãà Ëåìåíòà Õàððèñà, ïîáûâàâøåãî çà òðè ãîäà
ñâîåé ñîâåòñêîé æèçíè, êðîìå ñîâõîçà «Âåðáëþä», â Îäåññå, Ðîñòîâå,
íàêîíåö, â Ìîñêâå è Ñî÷è è ïîðàáîòàâøåãî òðàêòîðèñòîì, ñòðîèòåëåì,
ïåðåâîä÷èêîì, ïîëíà óâëåêàòåëüíûõ îïèñàíèé òðîãàòåëüíûõ è ñìåøíûõ
ñîâåòñêèõ ïîðÿäêîâ, ê êîòîðûì â öåëîì àâòîð îòíîñèëñÿ ñ ñèìïàòèåé
è ïîíèìàíèåì.
×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî «Âåðáëþäà», ðàñêèíóâøåãîñÿ íà ïëîùàäè äâåñòè
òûñÿ÷ ãà, òî â åãî çàäà÷ó âõîäèëî ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî äåøåâîãî çåðíà íà
ñòåïíûõ ðîñòîâñêèõ ÷åðíîçåìàõ, äåìîíñòðàöèÿ íîâåéøåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáó÷åíèå ðàáîòå íà íåé ñòóäåíòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âóçîâ è òåõíèêóìîâ. Â ñîâõîç âîøëè çåìëè îêðóæàþùèõ
äåðåâåíü, èç æèòåëåé êîòîðûõ ðåêðóòèðîâàëèñü ñåëüõîçðàáî÷èå. Âñÿ çåìëÿ
áûëà ïîäåëåíà íà âîñåìü ó÷àñòêîâ. Êàæäûé ó÷àñòîê èìåë â ÷èñòîì ïîëå
ñâîé ëàãåðü, ñîñòîÿâøèé èç âàãîí÷èêîâ è ïàëàòîê, â êîòîðûõ æèëè
ðàáîòíèêè ñîâõîçà.
Ðàáî÷èé äåíü íà÷èíàëñÿ â ÷åòûðå óòðà. Ðàáîòíèêè ãîòîâèëè òðàêòîðà
è êîìáàéíû ê ðàáîòå: çàëèâàëè â íèõ áåíçèí, ìàñëî è âîäó. Òàê êàê òåõíèêà
áûëà íåíàäåæíàÿ, à ìíîãèå ìåõàíèçàòîðû íåîïûòíûå, òî òðàêòîðû
è êîìáàéíû ÷àñòî ëîìàëèñü. Äëÿ îêàçàíèÿ îïåðàòèâíîé ïîìîùè â ïîëå
äåæóðèëè êâàëèôèöèðîâàííûå ìåõàíèêè, êàê ïðàâèëî, èç àìåðèêàíöåâ, íà
ëîøàäÿõ, ñ ïðèòîðî÷åííûìè ê ñåäëàì ñóìêàìè ñ èíñòðóìåíòàìè.
Ìåõàíèêè-âñàäíèêè çîðêî âûñìàòðèâàëè îñòàíîâèâøèéñÿ òðàêòîð èëè
êîìáàéí. Åñëè èç ìàøèíû ìàõàëè áåëûì ôëàãîì, çíà÷èò îíà ñëîìàëàñü,
è âñàäíèê-ìåõàíèê ñëîìÿ ãîëîâà ñêàêàë íà ïîìîùü. Ðàáîòà â ïèê ñåçîíà
ïðîäîëæàëàñü ïî÷òè êðóãëîñóòî÷íî.
Ïåðåäâèæíîé áðèãàäíûé ëàãåðü, ïî ìíåíèþ Õàððèñà, âíåøíå
íàïîìèíàë áðîäÿ÷èé öèðê. Â öåíòðå ëàãåðÿ íàõîäèëàñü áîëüøàÿ ñïàëüíàÿ
ïàëàòêà íà òðèäöàòü êîåê. Ðÿäîì ñòîÿëà òàêàÿ æå ïàëàòêà äëÿ ðàáî÷èõ
9

Ibidem.
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ñîáðàíèé. Â íåé ñòîÿëè ñòóëüÿ è ñòîëû, â Êðàñíîì óãîëêå áûëè êíèãè
è æóðíàëû. Åùå â ëàãåðå áûë ïåðåäâèæíîé äîìèê, ãäå æèëè æåíùèíûòðàêòîðèñòêè è ïîâàðèõè. Äðóãîé äîìèê íà êîëåñàõ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé
ðåìîíòíóþ ìàñòåðñêóþ. Ãàðîëüä Óýéð ñïîñîáñòâîâàë ñîîðóæåíèþ ïåðåäâèæíûõ äóøåé, î íàëè÷èè êîòîðûõ îñîáåííî áåñïîêîèëèñü ÷èñòîïëîòíûå
ÿíêè. Õàððèñ òàê îïèñûâàåò äóøåâóþ êîíñòðóêöèþ Óýéðà:
Òðàêòîðû áûëè äîñòàâëåíû èç Àìåðèêè â áîëüøèõ äåðåâÿííûõ êîíòåéíåðàõ,
êîòîðûå Óýéð ïðåäëîæèë ïîñòàâèòü â ñòåïè îòêðûòûìè ñâåðõó, çà
èñêëþ÷åíèåì îäíîé äîñêè, ïåðåñåêàþùåé èõ íà ìåñòå êðûøè. Íà ýòó äîñêó
ñòàâèëè øåñòü äåñÿòèãàëëîíîâûõ êîíòeéíåðîâ ñ âîäîé, â äíå êàæäîãî èç
êîòîðûõ áûëà ïðîäåëàíà äûðà è âñòàâëåíà ðåçèíîâàÿ òðóáêà ñ çàæèìîì
Öèñòeðíû íà êîëåñàõ ïðèâîçèëè âîäó, à ðó÷íîé íàñîñ íàêà÷èâàë å¸
â êîíòåéíåðû. Ãîðÿ÷eå èþëüñêîå ñîëíöå íàãðåâàëî âîäó è äåëàëî äëÿ íàñ
âïîëíå ïðèåìëåìûé äóø.10

C ìåíüøèì ýíòóçèàçìîì è áîëüøåé òðåâîãîé Óýéð îïèñûâàåò
êîíñòðóêöèþ ñîâõîçíî-ëàãåðíîãî îòõîæåãî ìåñòà:
Ñçàäè äóøåâûõ êàáèíîê íàõîäèëñÿ òóàëåò  ÿìà ñ äîñêîé ÷åðåç íåå.
Ïðèìîñòèâøèñü íà íåé, ñ óæàñîì ïðåäñòàâëÿåøü ñåáå, ÷òî ñëó÷èòñÿ, åñëè òû
ïîòåðÿåøü ðàâíîâåñèå.11

Êóõíÿ â ñîâõîçå «Âåðáëþä» áûëà íà êîëåñàõ  âîåííî-ïîëåâàÿ.
Ñòàëüíûå ïëèòû ðàçîãðåâàëèñü äðîâàìè. Ãîòîâèëè ñóïû ñ ìÿñîì è îâîùàìè.
Ñîâõîç ðàáîòàë â ÷èñòîì ïîëå. Ïîýòîìó êîíòàêòû ðàáî÷èõ ñîâõîçà
ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè íå áûëè ÷àñòûìè. Îçàäà÷åííûé Õàððèñ âñïîìèíàåò,
êàê ïî îñåíè, âñïàõèâàÿ áåñêðàéíèå ðîñòîâñêèå çåìëè, ñîâõîçíûå òðàêòîðû
âûïîëçëè ê ó÷àñòêó, çàñåÿííîìó âåëèêîëåïíûì ïîäñîëíå÷íèêîì.
Òðàêòîðèñòû íå ïîñìåëè ïåðåïàõàòü ýòî ìåñòî, áëàãî ÷òî íåïîäàëåêó â ýòî
âðåìÿ íàõîäèëñÿ Óýéð, êîòîðûé âåëåë îïîâåñòèòü ìåñòíîå íàñåëåíèå, ÷òî
åñëè â áëèæàéøèå äâà äíÿ íå îáúÿâÿòñÿ õîçÿåâà ïîäñîëíå÷íèêà, ïîëå
ïðèäåòñÿ ïåðåïàõàòü. Íå ïîñëåäîâàëî íèêàêîãî îòâåòà, íî óæå íà
ñëåäóþùåå óòðî ïîäñîëíå÷íèê èñ÷åç. Êòî-òî çà íî÷ü ïîëíîñòüþ óáðàë
óðîæàé. Êîíå÷íî, ýòî áûëè êðåñòüÿíå, êîòîðûå â òàéíå îò âëàñòåé,
ïðîâîäèâøèõ â ýòî âðåìÿ êîëëåêòèâèçàöèþ, ïîñåÿëè ïîäñîëíå÷íèê è òàê
æå â òàéíå óáðàëè óðîæàé. Íàèâíûé Õàððèñ, êîììåíòèðóÿ ýòîò ñëó÷àé,
ãëóáîêîìûñëåííî óòâåðæäàë, ÷òî â äàííîé èñòîðèè âèäåí âåêîâîé ñòðàõ
10
11

L. Harris, op. cit., ð. 66.
Ibidem.
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êðåñòüÿí åùå ïåðåä öàðñêîé âëàñòüþ è íå ïðåîäîëåííûé äàæå ïðè ðàáî÷åêðåñòüÿíñêîì ïðàâèòåëüñòâå.
Íåñìîòðÿ íà ÿâíóþ íåõâàòêó ñîâðåìåííûõ àãðîòåõíè÷åñêèõ çíàíèé,
ðóññêèå, ïî ìíåíèþ Õàððèñà, îñîáåííî ìîëîäîå ïîêîëåíèå, ñòðàñòíî
ñòðåìèëèñü ó÷èòüñÿ. Ê òîìó æå ïîðÿäêè â ñîâõîçå êàçàëèñü äåéñòâèòåëüíî
äåìîêðàòè÷åñêèìè è êîëëåêòèâèñòñêèìè. Íà Õàððèñà ïðîèçâåë áîëüøîå
âïå÷àòëåíèå êîíôëèêò ìåæäó àìåðèêàíñêèì ìåõàíèêîì è ðóññêèì ðàáî÷èì.
Â ñîâõîç «Âåðáëþä» ôèðìà «Êàòåðïèëëàð», êðîìå ìîùíûõ ïîëåâûõ
òðàêòîðîâ, ïðèñëàëà ìèíèàòþðíûé òðàêòîð «Êàò», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñàäîâûõ ðàáîò. Îäèí èç ðóññêèõ òðàêòîðèñòîâ, çàãîðåâøèñü ëþáîïûòñòâîì,
ïîäñêî÷èë ê òðàêòîðó, âêëþ÷èë çàæèãàíèå è çàâåë ìîòîð, íå ïðîâåðÿÿ äàæå
íàëè÷èå âîäû â ðàäèàòîðå. Àìåðèêàíñêèé ìåõàíèê Ðîáåðòñîí, ïîíèìàÿ, ÷òî
ìîòîð ìîìåíòàëüíî âûéäåò èç ñòðîÿ, áðîñèëñÿ ê òðàêòîðèñòó, îòøâûðíóë
åãî, âûêëþ÷èë ìîòîð, ñïðÿòàë êëþ÷è â êàðìàí è óøåë, íå ñêàçàâ íè ñëîâà
 íå çíàÿ ðóññêîãî ÿçûêà.
Îáèæåííûé òðàêòîðèñò ïîäàë æàëîáó íà àìåðèêàíöà â ïðîôñîþç.
Õàððèñ ïðèñóòñòâîâàë íà òîâàðèùåñêîì ñóäå, ïðîõîäèâøåì â ïàëàòêå äëÿ
ñîáðàíèé. Ïàëàòêà áûëà íàáèòà áèòêîì íàðîäîì. Ìðà÷íîëèêèé ïðîôñîþçíûé ïðåçèäèóì ïðèñòóïèë ê îïðîñó ñâèäåòåëåé.
Ñðåäè àìåðèêàíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ òóò æå íàøåëñÿ àäâîêàò ïî
ïðèçâàíèþ, ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû «Êàòåðïèëëåð» ìèñòåð Òýò÷åð, çàÿâèâøèé:
Îáñòîÿòåëüñòâà èçëîæåíû âåðíî. ß íå çàùèùàþ äåéñòâèé Ðîáåðòñîíà,
ÿ äàæå îñóæäàþ èõ. Íî åñòü îáñòîÿòåëüñòâà, î êîòîðûõ âàì íåîáõîäèìî
çíàòü. Ðîáåðòñîí  õîëîñòÿê. Îí íèêîãäà íå áûë æåíàò. Â åãî æèçíè íå áûëî
æåíùèíû. Âñÿ åãî æèçíü ïoñâÿùåíà òðàêòîðàì è äðóãèì ìàøèíàì.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè îí òàê ïðåäàí ñâîåìó äåëó, ÷òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îí
æåíàò íà ñâîèõ ìàøèíàõ.
Êîãäà îí óâèäåë, ÷òî òðàêòîð áûë çàâåäåí áåç âîäû â ðàäèàòîðå, îí íå ìîã
ïîäóìàòü íè î ÷åì äðóãîì, êðîìå êàê î òîì, ÷òî æèçíü ìàøèíû ïîä óãðîçîé.
Åãî äåéñòâèÿ áûëè ñïîíòàííûìè  òàêèìè æå, êàê ïîâåë áû ñåáÿ ëþáîé
ìóæ÷èíà, åñëè áû êòî-òî îáèäåë åãî æåíó.12

Ýòî áûë ñèëüíûé õîä. Â ÑÑÑÐ ïîä èäåîëîãè÷åñêîé îïåêîé íàõîäèëèñü
íå òîëüêî ðàáî÷èå, íî òàêæå æåíùèíû è ìàøèíû. Ïîñëå òàêîé
òðîãàòåëüíîé ðå÷è, íå ñêðûâàþùèå ñâîåãî óäîâëåòâîðåíèÿ ðóêîâîäèòåëè
ïðîôñîþçà îñòàâèëè äåëî áåç ïîñëåäñòâèé, íå æåëàÿ ïîðòèòü îòíîøåíèÿ
ñ àìåðèêàíöàìè.
12

Ibidem, ð. 6465.

Ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêàÿ àãðîãèãàíòîìàíèÿ 19201930-õ ãîäîâ...

191

Âïðî÷åì, â îòëè÷èå îò Õàððèñà, óïîðíî èíòåðïðåòèðîâàâøåãî âñå
óâèäåííîå â ÑÑÑÐ òîëüêî ñ ëó÷øåé ñòîðîíû, äðóãèå àìåðèêàíöû, òàêæå
ðàáîòàâøèå â «Âåðáëþäå», êðèòè÷åñêèå ñóäèëè î ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Òåì áîëåå ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî àìåðèêàíöåâ,
ïðèåõàâøèõ â ÑÑÑÐ, ðóêîâîäñòâîâàëèñü íå ñîöèàëèñòè÷åñêèìè èäåàëàìè,
íî ïðàãìàòè÷åñêèìè èíòåðåñàìè  âûñîêèìè çàðïëàòàìè, êîòîðûå ïëàòèëè
áîëüøåâèêè èíîñòðàííûì ñïåöèàëèñòàì. Àìåðèêàíöû ïîëó÷àëè
â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì ñîâåòñêèå ìåõàíèçàòîðû. Âèäÿ, êàê ìàëî
ïîëó÷àþò ðóññêèå è íàñêîëüêî íåðåíòàáåëüíû ñîâåòñêèå ïðåäïðèÿòèÿ,
â òîì ÷èñëå è ñîâõîçû-ãèãàíòû, îíè ñî÷èíèëè ïåñåíêó:
Òû òåïåðü â ñîâõîçå Âåðáëþä, òû íå îäèí!
Òû íèêîãäà íå ñòàíåøü òóò áîãàòûì, ñóêèí ñûí!
Ïðèïåâ:
Òû òåïåðü â ñîâõîçå!
Òû òåïåðü â ñîâõîçå!13

Îçàäà÷èâàëè àìåðèêàíöåâ è îñîáåííîñòè ñîâåòñêîãî èíòåðíàöèîíàëèçìà-íàöèîíàëèçìà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðóññêèå íàçîéëèâî ðàññïðàøèâàëè àìåðèêàíöåâ î ïðèòåñíåíèÿõ â ÑØÀ íåãðîâ, âûðàæàÿ ÷åðíîêîæåìó
íàñåëåíèþ ñâîå íåïðåìåííîå ñî÷óâñòâèå. Àìåðèêàíñêóþ äèàñïîðó îäíàæäû
îáëåòåëî èçâåñòèå î òîì, ÷òî êîãäà íà Ñòàëèíãðàäñêîì òðàêòîðíîì çàâîäå
áåëûé àìåðèêàíåö, ïîññîðèâøèñü ñ ÷åðíîêîæèì àìåðèêàíöåì, íîêàóòèðîâàë
ïîñëåäíåãî, òî îêàçàëñÿ çà ýòî ïîä óãðîçîé òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ. Ïîñëå
ïîêàçàòåëüíîãî ïðîöåññà ñ ïðèâëå÷åíèåì øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè îí áûë
ñïåøíî âûäâîðåí çà ïðåäåëû ÑÑÑÐ. Èòàê, ñ îäíîé ñòîðîíû ìóëüòèöâåòíîé
ñîâåòñêèé èíòåðíàöèîíàëèçì, ñ äðóãîé ñòîðîíû, àìåðèêàíöû íà÷èíàëè
îùóùàòü íà ñåáå è ñâîåîáðàçíûé ñîâåòñêèé íàöèîíàëèçì. Ðóññêèå ê íèì
ïîðîé îòíîñèëèñü íàñìåøëèâî-ñíèñõîäèòåëüíî, êàê ê ãðàæäàíàì èç ñòðàíû
îòñòàëîé  êàïèòàëèñòè÷åñêîé  ôîðìàöèè.
Ñìóùàëè àìåðèêàíöåâ è íåêîòîðûå ïðèìåòû âîåíèçàöèè â ïîâñåäíåâíîé ñåëüñêîé æèçíè. Òàê, ñòóäåíòû, ðàáîòàâøèå íà ïîëÿõ «Âåðáëþäà»,
æèëè, ïî ìíåíèþ àìåðèêàíöåâ, ïî êàçàðìåííûì ïîðÿäêàì. Îäíîé èç
èäåîëîãè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè áûëî ÷àñòîå íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî ñåãîäíÿøíèå òðàêòîðèñòû ýòî çàâòðàøíèå òàíêèñòû.
Íî, êîíå÷íî, áîëåå âñåãî àìåðèêàíöåâ âûâîäèë èç ñåáÿ ñîâåòñêèé
áþðîêðàòèçì. Äâà àìåðèêàíñêèõ èíæåíåðà, âåðíóâøèñü â ñîâõîç èç
äîëãîñðî÷íîé êîìàíäèðîâêè â Ìîñêâó è Ðîñòîâ, çàÿâèëè ñâîèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì, ÷òî òàì â ìíîãîýòàæíûõ îôèñíûõ çäàíèÿõ âñå îòâðà13

Ibidem, ð. 58.
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òèòåëüíî, ëèøü îäíî äåëî ïîñòàâëåíî îáðàçöîâî: ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå òàáëè÷åê ñ íàäïèñüþ «Ëèôò íå ðàáîòàåò».
Ãëàâíûé àãðîêîíñóëüòàíò «Âåðáëþäà» ïðîôåññîð Âèëüñîí
õàðàêòåðèçîâàë ñîâåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ âðåìåíè Ïåðâîé ïÿòèëåòêè ïî
óðîâíþ ðàçâèòèÿ êàê äîèñòîðè÷åñêèå. Óæå âåðíóâøèñü â Àìåðèêó, îí âñå
ïîñûëàë â ñîâåòñêèå ñîâõîçû ëèòåðàòóðó ïî àêòóàëüíûì, êàê îí ñ÷èòàë,
âîïðîñàì: ìåíåäæìåíòó è ó÷åòó14.
À Ëåìåíò Õàððèñ òàê íàâñåãäà è îñòàëñÿ ïî÷èòàòåëåì ñîâåòñêîãî îáðàçà æèçíè. Òðèäöàòü ïÿòü ëåò ñïóñòÿ, â õðóùåâñêèå âðåìåíà, åãî ïðèãëàñèëè
â ÑÑÑÐ è â ñòàíèöå Åãîðëèåâñêîé  áûâøåì øòàáå ñîâõîçà «Âåðáëþä»,
ñòàâøåì â 1960-å ãîäû öåíòðàëüíîé óñàäüáîé ñîâõîçà «Ñåëèíñêèé», íà
áàíêåòå â ÷åñòü àìåðèêàíñêîãî ãîñòÿ åìó âðó÷èëè äèïëîì çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ñîçäàíèè îðäåíà Ëåíèíà ñîâõîçà «Ñåëèíñêèé» Åãîðëèêñêîãî
ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.
Cìóùåííûé Õàððèñ ïîáëàãîäàðèë, ñêðîìíî çàìåòèâ, ÷òî ãîðàçäî
áîëüøå ýòîé ÷åñòè äîñòîèí äåéñòâèòåëüíî ó÷àñòâîâàâøèé â ñîçäàíèè
ñîâõîçà òîâàðèù Ãàðîëüä Óýéð. Õàððèñ êàê-òî íå ïðèäàë çíà÷åíèÿ òîìó, ÷òî
çà âðåìÿ åãî îòñóòñòâèÿ â ÑÑÑÐ ýòîò ñîâõîç ¹ 2 (îí æå «Âåðáëþä»)
ðàñïàëñÿ íà íåñêîëüêî êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ, â òîì ÷èñëå è ñîâõîç
«Ñåëèíñêèé». ×òîáû ïîíÿòü çàãàäêó óêðóïíåíèÿ è ðàçóêðóïíåíèÿ
àìåðèêàíî-ñîâåòñêèõ àãðàðíûõ äåòèù íàäî áûëî îò ñîâõîçíîé ïîâñåäíåâíîñòè ïîäíÿòüñÿ ê âåðøèíàì ïîëèòèêè ñîâåòñêîé âëàñòè è àìåðèêàíñêîãî áèçíåñà.

3. Êîììóíèñòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî è Òîìàñ Êýìïåáë
Èîñèô Ñòàëèí äî êîíöà 1920-õ ãîäîâ, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ
áîëüøåâèñòñêèõ ëèäåðîâ, íå èìåë íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ãèãàíòîìàíèè,
íè÷åãî îá ýòîì íå ïèñàë è íå ãîâîðèë. Íàïðîòèâ, äî 1928 ãîäà îí
ïåðèîäè÷åñêè ïîä÷åðêèâàë ñâîå ñêåïòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê íîâûì
ãèãàíòñêèì èíäóñòðèàëüíûì ïðîåêòàì, êîòîðûå ìîãóò ðàçîðèòü íåáîãàòóþ
êàçíó áîëüøåâèñòñêîãî ãîñóäàðñòâà 15. Íî â 1928 ãîäó Ñòàëèí ñòàë
ðåøèòåëüíî ïîîùðÿòü ãèãàíòîìàíèþ. Îäíèì èç ïåðâûõ ïðèçíàêîâ ïåðåìåí
â ñîâåòñêîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå áûëî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå
êðóïíûõ ñîâõîçîâ íà þãå ñòðàíû.
Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ êðèçèñîì õëåáîçàãîòîâîê, âîçíèêøèì èç-çà
íåæåëàíèÿ êðåñòüÿí ïðîäàâàòü çåðíî ãîñóäàðñòâó ïî îôèöèàëüíî
14
15

D. Fitzgerald, op. cit., ð. 180.
È.Ñ. Ñòàëèí, Îá îïïîçèöèîííîì áëîêå â ÂÊÏ (á), Ñî÷èíåíèÿ ò. 8, ñ. 152155.
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óñòàíîâëåííûì, íåâûãîäíûì äëÿ íèõ öåíàì. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü îòâåòèëà
íàñèëüñòâåííûì èçúÿòèåì çåðíà ó êðåñòüÿí è óñèëåííûì íàñàæäåíèåì
êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ16.
Ïåðâûé (äîõðóùåâñêèé) ïëàí îñâîåíèÿ öåëèííûõ çåìåëü îáñóæäàëñÿ
íà èþëüñêîì ïëåíóìå ÂÊÏ (á)1928 ãîäà17. Â öåíòðå äèñêóññèè îêàçàëîñü
èìÿ íåêîåãî àìåðèêàíñêîãî êàïèòàëèñòà Òîìàñà Êýìïåáåëà. Â êîíöå
êîíöîâ, ïëåíóì óòâåðäèë ïðîñòàëèíñêîå ðåøåíèå î ðàçâåðòûâàíèè ñòåïíûõ
ñîâõîçîâ-ãèãàíòîâ. Â ÿíâàðå 1929 ãîäà Ñòàëèí ïðèãëàñèë Òîìàñà Êýìïåáëà
â Ìîñêâó.
Êòî òàêîé Êýìïåáë?  Êðóïíåéøèé àìåðèêàíñêèé àãðîòåõíîêðàò, åãî
ìåòîäû îðãàíèçàöèè ðàáîòû íàçûâàëè àãðîòåéëîðèçìîì, åãî ñàìîãî  àãðàðíûì Ôîðäîì. Â 1928-ì ãîäó æóðíàë Time ïîìåñòèë ïîðòðåò Êýìïåáëà
íà ñâîþ îáëîæêó ñ ïóáëèêàöèé ïîçèòèâíîé ñòàòüè î íåì ñàìîì è åãî
ãèãàíòñêîé çåðíîôàáðèêå â ñòåïÿõ øòàòà Ìîíòàíà18.
Çèìîé 1929 ãîäà ìèñòåð Êýìïåáë, ìèëëèîíåð, ïðèáûë â ÑÑÑÐ. Åãî
ïðèíèìàëè ñî âñåìè ïî÷åñòÿìè è ðàäóøèåì Ñòàëèí è Êàëèíèí. Îí
âûñòóïèë â Ìîñêâå ñ ëåêöèÿìè î êðóïíîì àìåðèêàíñêîì àãðîáèçíåñå.
Ëåòîì 1930 ãîäà Êýìïåáë ñíîâà ïîáûâàë â ÑÑÑÐ, â ñîâõîçàõ-ãèãàíòàõ Þãà
Ðîññèè, â òîì ÷èñëå, êîíå÷íî, â ñîâõîçå «Âåðáëþä». Êýìïåáë áûë ïîëîí
ïîçèòèâíûõ âïå÷àòëåíèé è â 1932 ãîäó îïóáëèêîâàë î Ñîâåòñêîì Ñîþçå
êíèãó ïîä òèïè÷íî àìåðèêàíñêèì ïî ñìûñëó íàçâàíèåì «Ðîññèÿ: ðûíîê
èëè óãðîçà?»19.
Êíèãà áûëà íàïèñàíà ñ áîëüøîé ñèìïàòèåé ê ÑÑÑÐ. Íà åå ïåðâîé
ñòðàíèöå, âìåñòî ïðåäïîëàãàåìîãî, íàïðèìåð, ïîðòðåòà àâòîðà èëè
Ñòàëèíà, áûëà ïîìåùåíà ôîòîãðàôèÿ ñîâåòñêîé äîÿðêè-êîìñîìîëêè
â áåëîñíåæíûõ õàëàòå è ïëàòêå, ñ áèäîíàìè ìîëîêà. À äàëüøå áûëè,
êîíå÷íî, ôîòîãðàôèè è Ñòàëèíà, è Êýìïåáëà, è áåñêðàéíèõ ïøåíè÷íûõ
ïîëåé, íà êîòîðûõ ðàáîòàëè àìåðèêàíñêèå êîìáàéíû.
Òåçèñíî îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ êíèãè Êýìïåáëà ñâîäèëèñü ê ñëåäóþùåìó ðÿäó óòâåðæäåíèé.
(1) Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ  âåëèêàÿ ñòðàíà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàíñôîðìèðóþùàÿñÿ èç îòñòàëîñòè â íå÷òî íåâåäîìîå.
(2) Íàðîä Ðîññèè íàõîäèòñÿ ïîä íîâîé ôîðìîé ðåâîëþöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ, òàêæå äîñåëå íåèçâåñòíîãî. Ýòà ôîðìà óïðàâëåíèÿ îñíîâàíà
íà âñåîáúåìëþùåé ïðîãðàììå èíäóñòðèàëèçàöèè ñ öåíòðàëèçîâàííûì
êîíòðîëåì. Êîììóíèñò âû èëè íåò (àâòîð ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ñàì îí íå
16
17

M. Lewin, Russian Peasants and Soviet Power, London 1968.
È. Å. Çåëåíèí, Ïåðâàÿ ñîâåòñêàÿ ïðîãðàììà ìàññîâîãî îñâîåíèÿ öåëèííûõ çåìåëü
(êîíåö 20-õ30-å ãîäû), Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ 1996, ¹ 2, ñ. 5565.
18 Cover Thomas Campbell, Time 1928, Jan. 9.
19 Ò. Campbell, Russia: Market or Menace?, Longmans. L, NY 1932.
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êîììóíèñò), íî âñåì ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî ñîâåòñêèé ýêñïåðèìåíò
íåâîçìîæíî ïðîñòî èãíîðèðîâàòü.
(3) Ðåâîëþöèÿ ðàçáóäèëà ãèãàíòñêèå ñîöèàëüíûå ñèëû. Èäåè êîììóíèçìà áûëè ïîñåÿíû òûñÿ÷è ëåò íàçàä,  èõ óðîæàé ïîñïåâàåò òîëüêî
ñåé÷àñ. Àâòîð èñêðåííå ðàä, ÷òî ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïîëåì êîììóíèñòè÷åñêîãî óðîæàÿ ñòàëà Ðîññèÿ, à íå Ñîåäèíåííûå Øòàòû.
(4) Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî  êðàåóãîëüíûé êàìåíü ñîâåòñêèõ ðåôîðì. Õëåá
 âåëèêîå ñëîâî â Ðîññèè, íà õëåáå âñå çäåñü îñíîâàíî. Òàê êàê àâòîð âñþ
ñâîþ æèçíü â Àìåðèêå ïîñâÿòèë âûðàùèâàíèþ ýòîãî ñàìîãî õëåáà, îí áûë
ïðèãëàøåí äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äèñêóññèé â Ðîññèþ, ãäå ìîäåðíèçàöèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ñîçèäàíèÿ íîâîé ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðû îáùåñòâà.
(5) ×óäîâèùåí ñòðåññ ïåðâîãî ïÿòèëåòíåãî ïëàíà êàê äëÿ ñîâåòñêèõ
ðóêîâîäèòåëåé, òàê è äëÿ âñåãî íàðîäà. Ðóññêèå çà ïîáåäû ïåðâîé
ïÿòèëåòêè ðàñïëà÷èâàþòñÿ öåíîé íåâåðîÿòíûõ ëèøåíèé, êîòîðûå íèêîãäà
åùå â ìèðíîå âðåìÿ íå èñïûòûâàëà íè îäíà íàöèÿ.
(6) Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿåò äëÿ âñåãî ìèðà âåëèêóþ ïðîáëåìó,
êîòîðóþ íåâîçìîæíî èãíîðèðîâàòü êàê ñîöèàëüíî, òàê è ïîëèòè÷åñêè,
è êîíå÷íî êàê ïåðñïåêòèâíûé ôàêòîð ãðîìàäíîãî áèçíåñà ìåæäóíàðîäíîé
òîðãîâëè. Áåçóñëîâíî, çàìå÷àòåëüíûìè áûëè è îïèñàíèÿ ëè÷íîñòíûõ
âïå÷àòëåíèé Êýìïåáëà îò Ðîññèè.
(7) Ïåðâîå ïóòåøåñòâèå èç Âàðøàâû â Ìîñêâó  òðàíññèáèðñêèé
ýêñïðåññ âúåçæàåò â æóòêèé ðóññêèé ÿíâàðñêèé ìîðîç. Ïðåñêîíôåðåíöèÿ
â Çåðíîòðåñòå. Ìîëîäûå, óâëå÷åííûå ëèöà ñîâåòñêèõ ñïåöèàëèñòîâ íà
ëåêöèè Êýìïáåëëà. Ïîñåùåíèå Áîëüøîãî òåàòðà, ãäå äàâàëè Àèäó
è Ñåâèëüñêîãî öèðþëüíèêà. Ïîêóïêà î÷åíü òåïëîé øàïêè äèêîâèííîãî
ïåðñèäñêî-ðóññêîãî ïîêðîÿ. Ïðèåì â Êðåìëå ó Ñòàëèíà. À êàáèíåòèê òî,
îòäåëàííûé äåðåâîì,  îòìå÷àåò Êýìïåáë,  ó ñîâåòñêîãî âîæäÿ ñêðîìíåíüêèé, òàê íà óðîâíå êàáèíåòà àìåðèêàíñêîãî ìåíåäæåðà ñðåäíåãî
èíæåíåðíîãî çâåíà, à íå êðóïíîãî àìåðèêàíñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ.
(8) Êàêîé îí Ñòàëèí? Êýìïýáë îïèñûâàåò åãî òàê: îí êîðåíàñòûé,
íåâûñîêèé, åãî òåìíûå ãëàçà áåñïðåðûâíî ïðèñòàëüíî ñìîòðÿò íà âàñ.
Ó Ñòàëèíà øèðî÷àéøèé êðóãîçîð è ïîòðÿñàþùàÿ îñâåäîìëåííîñòü
â ýêîíîìèêî-òåõíîêðàòè÷åñêèõ âîïðîñàõ, â ýòîì îí î÷åíü íàïîìèíàåò
âåäóùèõ êàïèòàíîâ-òåõíîêðàòîâ àìåðèêàíñêîãî áèçíåñà. Øèðîòó åãî
êðóãîçîðà äåìîíñòðèðóþò ñòàëèíñêèå ïîçíàíèÿ â êîíñòèòóöèè ÑØÀ.
(9) Íó, êàêîé îí åùå?  ïî ìíåíèþ Êýìïáåëà,  òÿæåëûé Ñòàëèí
÷åëîâåê, íî äîëæíî áûòü íå æåñòîêèé. Îí òðåáóåò ñóðîâîé äèñöèïëèíû.
Òàê âåäü ëþáàÿ ñòðàíà ïîñëå âîéíû è ðåâîëþöèè òðåáóåò ê ñåáå æåñòêèõ
ìåð. Äà, îí, âèäàòü, æåñòîê, íî, ïîõîæå, íå æåñòîê, íåò, íå êðîâîæàäåí. Îí
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êîíå÷íî, â ëþáîì ñìûñëå äèêòàòîð, íî ïî íûíåøíèì âðåìåíàì Ðîññèÿ
è äîëæíà èìåòü äèêòàòîðà.
(10) Âòîðîé ïðèåì ó ÷åòû Êàëèíèíûõ  áîëüøîé áàíêåò. Êåìïåáëó
ïðåäëàãàþò âûïèòü, à îí îòêàçûâàåòñÿ: â Àìåðèêå ñóõîé çàêîí. Ðóññêèå
â îòâåò, ñîêðóøåííî íåäîóìåâàþò. Ìèññèñ Êàëèíèíà çàáîòëèâàÿ õîçÿéêà.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Êàëèíèí ìíîãî ðàáîòàåò íàä ïðîáëåìàìè âåëèêîé
àãðàðíîé ðåôîðìû. Îí ñàì äîëãî æèë â ñåëüñêîé Ðîññèè è ãëóáîêî
ïîíèìàåò òÿãîòû è ÷àÿíèÿ ðóññêîãî êðåñòüÿíñòâà.
(11) Àõ, êàê ïðåêðàñíà Ìîñêâà çèìîé, ýòîò ãîðîä íà ïîãðàíè÷üè Çàïàäà
è Âîñòîêà, âîò òîëüêî áû, ãóëÿÿ ïî Ìîñêâå åùå óìåòü íå îáðàùàòü
âíèìàíèÿ íà òî, êàê áåäíî îäåòû ýòè ðóññêèå, êàê ìíîãî ñðåäè íèõ áðîäèò
ïðîñòî íèùèõ, äà, è âîîáùå, ïî òàêîìó ìîðîçó ó ìîñêâè÷åé íà íîãàõ ðåäêî
âñòðåòèøü íîðìàëüíóþ çèìíþþ îáóâü, à âñå êàêèå-òî ñòðàííûå äàëåå
ñëåäóåò ñìåøíîå îïèñàíèå ðâàíûõ è ñàìîäåëüíûõ êàëîø È ýòè ëþäè
ãîòîâû äîãíàòü è ïåðåãíàòü Àìåðèêó?!
(12) Îáùèé, ôèíàëüíûé âûâîä Êýìïåáëà: Ðîññèÿ ìàëîâåðîÿòíàÿ óãðîçà
äëÿ ìèðà, â ãðîìàäíîé ñòåïåíè ýòî âåëèêèé ðûíîê äëÿ âçàèìîâûãîäíîãî
ìèðîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. È ê òîìó æå ñàì Ñòàëèí óâåðÿë Êýìïåáëà
â ìèðîëþáèâîé âíåøíåé ïîëèòèêå Êðåìëÿ
È òóò æå, ýòà, â îáùåì, íàèâíî áåçîáèäíàÿ êíèãà Êýìïåáëà ïîïàëà âî
ìíîãîì ïî ïàðàäîêñàëüíîìó íåäîðàçóìåíèþ â öåíòð î÷åðåäíîé çëîáíîé
ñêëîêè ìåæ âîæäÿìè ìèðîâîãî êîììóíèçìà.
Òðîöêèé, ïðèñòàëüíî ñëåäèâøèé çà âñåìè êíèæíûìè àíàëèòè÷åñêèìè
íîâèíêàìè, ïîñâÿùåííûìè ÑÑÑÐ, ïðî÷èòàâ ôðàíöóçñêîå èçäàíèå êíèãè
Êýìïåáëà, íåìåäëåííî â ñâîåì Áþëëåòåíå îïïîçèöèè îïóáëèêîâàë èçäåâàòåëüñêóþ äëÿ Ñòàëèíà ñòàòüþ-ðåöåíçèþ: Îáåèìè ðóêàìè: Còàëèíñêàÿ
áþðîêðàòèÿ è Ñîåäèíåííûå øòàòû20. Â öåíòðå ñòàòüè íàõîäèòñÿ àíàëèç
è èíòåðïðåòàöèÿ, îïèñûâàåìîé â êíèãå, âñòðå÷è Êýìïåáëà ñî Ñòàëèíûì.
Òðîöêèé ñî çëîðàäñòâîì îòìå÷àåò, ÷òî Ñòàëèí ïîæèìàë àìåðèêàíöó ðóêó
ñâîèìè îáåèìè ðóêàìè (çíà÷èò, çàèñêèâàë ïåðåä êàïèòàëèñòîì). Äàëåå
Ñòàëèí áåñåäîâàë ñ êàïèòàëèñòîì íåïðèëè÷íî äîëãî, âñþ íî÷ü, äî ñàìîé
çàðè. Íî, ãëàâíîå, Ñòàëèí â áåñåäå ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÑÑÑÐ òåïåðü íå
ñîáèðàåòñÿ çàíèìàòüñÿ ìèðîâîé ðåâîëþöèåé (è âîîáùå ýòèì âñåãäà
çàíèìàëñÿ Òðîöêèé, à íå Ñòàëèí), à, ïðîâîäÿ ìèðîëþáèâóþ âíåøíþþ
ïîëèòèêó, ñòðîèòü âíóòðè ñòðàíû ñîöèàëèçì. Äëÿ ýòîãî Ñîâåòñêèé Ñîþç
î÷åíü çàèíòåðåñîâàí â ðàçâèòèè òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ñ Àìåðèêîé. Îáùèé âûâîä ñòàòüè Òðîöêîãî: Ñòàëèí è åãî áþðîêðàòèÿ,
20 Ë.Ä. Òðîöêèé, Îáåèìè ðóêàìè. Ñòàëèíñêàÿ áþðîêðàòèÿ è Ñîåäèíåííûå Øòàòû,
«Áþëëåòåíü îïïîçèöèè (áîëüøåâèêîâ-ëåíèíöåâ)» 1932, ¹ 32, ñ. 27.
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ïîïàâ â òÿæåëóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ñðåäü àâàíòþð ïåðâîé ïÿòèëåòêè, òåïåðü èùóò âñÿ÷åñêîé ïîääåðæêè ó àìåðèêàíñêîãî èìïåðèàëèçìà,
ïðåäàâàÿ öåëè è èäåàëû ìèðîâîé ðåâîëþöèè.
Ñòàëèí ïðèøåë â ÿðîñòü îò ïðî÷òåíèÿ ñòàòüè Òðîöêîãî. Íåìåäëåííî
â æóðíàëå Áîëüøåâèê áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàëèíñêàÿ ñòàòüÿ Ãîñïîäèí
Êýìïåáë ïðèâèðàåò21. Â íåé ðåøèòåëüíî îòðèöàëàñü äîñòîâåðíîñòü âñåõ
òåõ ôàêòîâ, íà êîòîðûå îáðàùàë âíèìàíèå Òðîöêèé, óòâåðæäàëîñü, ÷òî
áåñåäà äëèëàñü íå ñ íî÷è äî çàðè, à âñåãî ëèøü äâà ÷àñà, íå áûëî íèêàêèõ
ìíîãîçíà÷èòåëüíûõ äâóðó÷íûõ ñòàëèíñêèõ ðóêîïîæàòèé, èìÿ Òðîöêîãî,
îêàçûâàåòñÿ, âîîáùå íå óïîìèíàëîñü â áåñåäå è òàê äàëåå.
Ôàêòîãðàôèÿ ïîäðîáíîñòåé ýòîãî êîíôëèêòà ñîâðåìåííûìè èñòîðèêàìè-àðõèâèñòàìè èçó÷åíà äîñòàòî÷íî òùàòåëüíî. Èç-çà ðàçíèöû
ôðàíöóçñêîãî ïåðåâîäà àíãëèéñêîãî èçäàíèÿ êíèãè, ñ îäíîé ñòîðîíû,
Òðîöêèé âû÷èòàë, òî ÷åãî Êýìïåáë ïî-àíãëèéñêè íå ïèñàë. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, èçíà÷àëüíàÿ çàïèñü ñòåíîãðàììû áåñåäû Ñòàëèíà ñ Êýìïåáëîì
ïðåäïîëàãàëà äâóñìûñëåííîñòü è íåîïðåäåëåííîñòü â íåêîòîðûõ ìåñòàõ22.
À, â ðåçóëüòàòå, êîíå÷íî, Êýìïåáë îêàçàëñÿ â äîâîëüíî ãëóïîì ïîëîæåíèè,
êîòîðîå è çàôèêñèðîâàë â ñâîåé çàìåòêå Ïðåêðàñíûé äæåíòëüìåí æóðíàë
Time23. Æóðíàë èðîíèçèðîâàë, ÷òî èìåííî Êýìïåáë ïðî÷óâñòâîâàííî
íàçâàë â ñâîåé êíèãå Ñòàëèíà ïðåêðàñíûì äæåíòëüìåíîì, à ýòîò
äæåíòëüìåí â îòâåò ãðóáî îáõàìèë Êýìïåáëà. Êîíå÷íî, ïîñëå ýòîãî
òðîöêèñòñêî-ñòàëèíñêîãî êîíôëèêòà ñîâåòñêàÿ ñòîðîíà íàâñåãäà ðàçîðâàëà
îòíîøåíèÿ ñ Êåìïåáëîì. Âïðî÷åì, â îòâåò Êåìïáåë íå çàòàèë â ñåðäöå
õàìñòâà. Â ãîäû âîéíû ñ ôàøèçìîì, îí ýíåðãè÷íî è íàñòîé÷èâî àãèòèðîâàë
çà îêàçàíèå àìåðèêàíñêîé ïîìîùè ñîâåòñêîìó ñîþçíèêó.
Êåìïåáë ïðîæèë äîëãóþ æèçíü. Ïîñëå âîéíû íåóãîìîííûé èííîâàòîðòåõíîêðàò ðåàëèçîâûâàë ñâîè ïðîåêòû êðóïíûõ ìåõàíèçèðîâàííûõ
ïðåäïðèÿòèé äàæå â Ìàðîêêî è Òóíèñå. À ãëàâíîå, íåñìîòðÿ, íà âñå
êîëåáàíèÿ ìèðîâîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû, îí óâåðåííî âåë
áèçíåñ Êýìïåáë Ôàðìèíã Êîðïîðåéøí äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè.
Íàñëåäíèêè æå Êýìïåáëà, íå ñïðàâèâøèñü ñ óïðàâëåíèåì òàêèì
ãðîìàäíûì äåòèùåì, ðàñïðîäàëè åãî ïî ÷àñòÿì24.

21
22

È.Ñ. Còàëèí, Ãîñïîäèí Êýìïáåë ïðèâèðàåò, Ñî÷èíåíèÿ ò. 13, ñ. 146157.
Áîðîâè÷  Ïîñêðåáûøåâó î êíèãå àìåðèêàíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàãíàòà
Êýìïåáëà 3 ÿíâàðÿ 1933 ã., Áîëüøàÿ Öåíçóðà. Ïèñàòåëè è æóðíàëèñòû â ñòðàíå ñîâåòîâ 1917
1956. Ñîñòàâèòåëü Ë. Â. Ìàêñèìåíêîâ, Ì. 2005, ñ. 273276.
23 Fine Gentleman, Time 1933, Jan. 09.
24 D. Fitzgerald, op. cit., ð. 222.
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4. Âçëåò è ïàäåíèå ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêîé ãèãàíòîìàíèè
Íà ñòàðòå Ïåðâîé ïÿòèëåòêè àìåðèêàíî-ðîññèéñêàÿ ãèãàíòîìàíèÿ
ïåðåæèâàëà âîèñòèíó ìåäîâûé ìåñÿö. Íà Þãå Ðîññèè ñîçäàâàëèñü êðóïíûå
çåðíîñîâõîçû. Íà êîñòðîìñêèõ è ñìîëåíñêèõ çåìëÿõ ñîçäàâàëèñü ãèãàíòñêèå ëüíîâîä÷åñêèå ñîâõîçû, â Êðûìó è íà Êóáàíè  îãðîìíûå ñîâõîçûñàäû. Íà ïîâîëæñêî-ñèáèðñêèõ ðàâíèíàõ ñêîòèíó ñãîíÿëè â íåñìåòíûå
ñòàäà. Ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ îñíîâàíû íà èíîñòðàííîì,
ïðåæäå âñåãî, àìåðèêàíñêîì îïûòå. Ñ ãîðäîñòüþ çàÿâëÿëîñü, ÷òî íàøè
ñîâõîçû, ðàçóìååòñÿ, â òðè-÷åòûðå ðàçà êðóïíåå ñàìûõ áîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ. È ðàáîòàåò â íàøèõ ñîâõîçàõ àìåðèêàíñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà25.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ÷óäîäåéñòâåííûõ àìåðèêàíñêèõ òðàêòîðîâ è ìàøèí
â õîçÿéñòâàõ áûëî êðàéíå ìàëî, äà è ðàáîòàòü íà ýòîé òåõíèêå åùå ïðåäñòîÿëî êàê ñëåäóåò íàó÷èòüñÿ.
Îäíàêî â òàêèõ îáðàçöîâûõ ñîâõîçàõ, êàê «Âåðáëþä» èëè «Ãèãàíò»,
ñ àìåðèêàíñêîé òåõíèêîé è åå îáñëóæèâàíèåì îñîáûõ ïðîáëåì íå áûëî.
È â ïåðâûå äâà ãîäà îáà ñîâõîçà ñîáðàëè íåïëîõîé óðîæàé26.
Âåñíîé 1931 ãîäà öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ñîâõîçà «Âåðáëþä» ïðåâðàòèëàñü â áëàãîóñòðîåííûé ðàáî÷èé ïîñåëîê. Íà ýòî ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêîå
÷óäî ïðèåçæàëà ñìîòðåòü èíòåðíàöèîíàëüíàÿ áðèãàäà ïèñàòåëåé èç
Ôðàíöèè, Àìåðèêè, Âåíãðèè è Ãåðìàíèè. ×ëåí áðèãàäû ôðàíöóç Âàéÿí
Êóòþðüå ïèñàë î «Âåðáëþäå» â ñâîåé ñòàòüå «Cîöèàëèñòè÷åñêèé ãîðîä
çåðíà», îïóáëèêîâàííîé â ìàå 1931 ãîäà â «Ïðàâäå»27.
Íî ê êîíöó ïåðâîé ïÿòèëåòêè â 1932 ãîäó ñîâõîçíîå îïüÿíåíèå ñòàëî
ðåçêî ñìåíÿòüñÿ ïîõìåëüåì. Ïîÿâèëèñü òðåâîæíûå ñèãíàëû î íàðàñòàþùèõ
êðèçèñíûõ ÿâëåíèÿõ, à òî è î ðåçêîì ýêîíîìè÷åñêîì ñïàäå â ñîâõîçíîì
ïðîèçâîäñòâå.
Â «Âåðáëþäå», äà è âî âñåõ îñòàëüíûõ ñîâõîçàõ-ãèãàíòàõ, íà÷àëñÿ
îáâàëüíûé ñïàä ïðîèçâîäñòâà28.
Â ÷åì æå áûëè ïðè÷èíû ñîâõîçíîãî êðèçèñà? Ïåðâîïðè÷èíîé ñòàëî
íåóäåðæèìîå, ïåðìàíåíòíîå óêðóïíåíèå ñîâõîçîâ. Â 1928 ãîäó áûëî
îáðàçîâàíî äåñÿòü þæíî-ñòåïíûõ ñîâõîçîâ íà ïëîùàäè 545 òûñ. ãà, òî åñòü
â ñðåäíåì íà îäèí ñîâõîç ïðèõîäèëîñü 54 òûñ. ãà çåìëè (êðóïíåéøåå
25 Â.È. Çàéäèíåð, Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ çåðíîâûõ ñîâõîçîâ â êîíöå 20-õ  íà÷àëå 30-õ
ãîäîâ è âîçíèêíîâåíèå àãðîãîðîäîâ, Îñîáåííîñòè ðîññèéñêîãî çåìëåäåëèÿ è ïðîáëåìû
ðàññåëåíèÿ IXXX ââ., Ì. 1998, ñ. 153155.
26 Ibidem, ñ. 154.
27 Â. Êóòþðüå, Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ãîðîä çåðíà, Ïðàâäà 1931, 12 ìàÿ.
28 Â.È. Çàéäèíåð, Â.Ê. Ãîðáåíêî, Ó÷åáíî-îïûòíûé çåðíîñîâõîç ¹ 2: èñòîðèÿ
è ñîâðåìåííîñòü, Çåðíîãðàä 1993, ñ. 17.
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â ìèðå õîçÿéñòâî Êýìïåáëà çàíèìàëî 35 òûñ. ãà). Â 1930 ãîäó íà ñòåïíîì
þãå áûëî ÷åòûðíàäöàòü ñîâõîçîâ ñ îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 1 ìëí. ãà. Òî
åñòü â ñðåäíåì íà îäèí ñîâõîç óæå ïðèõîäèëîñü 80 òûñ. ãà çåìëè.
Ïðè ýòîì çåìëè äâóõ ñâåðõãèãàíòîâ  ñîâõîçà «Ãèãàíò» è ñîâõîçà
«Âåðáëþä» âûðîñëè ñîîòâåòñòâåííî ñî 127 òûñ. ãà â 1928 äî 239 òûñ. ãà
â 1930 ó «Ãèãàíòà» è ñ 110 òûñ. ãà â 1928 ãîäó äî 228 òûñ. ãà â 1930 ãîäó
ó «Âåðáëþäà». Ðàññìàòðèâàëèñü ïðîåêòû ñîçäàíèÿ íà áàçå ýòèõ ãèãàíòîâ
àãðîêîìáèíàòîâ, âêëþ÷àâøèõ â ñåáÿ âñå îêðåñòíûå êîëõîçû è ñîâõîçû.
Ïîäîáíîãî ðîäà ïåðìàíåíòíîå óêðóïíåíèå, ïðè òîãäàøíåì óðîâíå
ðàçâèòèÿ òåõíèêè è ñâÿçè, ïðèâîäèëî ê ïîòåðå óïðàâëÿåìîñòè. Îíà
âûðàæàëàñü, ïðåæäå âñåãî, â íåñîáëþäåíèè íåîáõîäèìûõ àãðàðíûõ
òåõíîëîãèé. È ýòî áûëà âòîðàÿ ñåðüåçíàÿ ïðè÷èíà ñïàäà ñîâõîçíîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Êàê è ïðåäóïðåæäàëè ó÷åíûå-àãðàðíèêè ñòàðîé øêîëû, ÷åðåç ïàðó ëåò
öåëèííûå çåìëè ñòàëè ðåçêî èñòîùàòüñÿ îò ïðèìåíåíèÿ óïðîùåííîé
àãðîòåõíèêè (ìîíîêóëüòóðà ïøåíèöû áåç ñåâîîáîðîòîâ, ìåëêàÿ ïàõîòà,
ñîêðàùåíèå ïàðîâ)29. Äà è òàêàÿ óïðîùåííàÿ àãðîòåõíèêà, ñòîëü óäîáíàÿ
äëÿ ôîðìàëüíîé îò÷åòíîñòè áþðîêðàòè÷åñêîãî âàëà, ïëîõî ñîáëþäàëàñü:
âñïàøêà çÿáè, ïàðîâ, óáîðêà óðîæàÿ,  âñå ñèëüíî çàòÿãèâàëîñü.
Ñêàçûâàëàñü è óðàâíèëîâêà â ìîòèâàöèè ñîâõîçíûõ ðàáîòíèêîâ,
íåñòàáèëüíîñòü èõ òðóäà íà ïîñòîÿííî ïåðåòàñîâûâàåìûõ ó÷àñòêàõ
ñîâõîçíûõ áðèãàä è çâåíüåâ. Ê òîìó æå, áîëüøèíñòâó ðàáîòíèêîâ íå
õâàòàëî êâàëèôèêàöèè äëÿ ðàáîòû ñ ìàøèíàìè, äà è ñàìà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà, äàæå àìåðèêàíñêàÿ îáðàçöà 1930 ãîäà, íå
áûëà äîñòàòî÷íî íàäåæíà.
Â ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè ñîâõîçîâ, íà÷èíàÿ ñ 1931 ãîäà
íåóêëîííî ïîïîëçëè âíèç. Äàæå îáðàçöîâûå «Ãèãàíò» è «Âåðáëþä» â 1932
è 1933 ãîäàõ ñîáèðàëè íå áîëåå 3,54 öåíòíåðîâ ñ ãà. Ïëàí ïî çåðíó
ñîâõîçû âûïîëíÿëè ìåíüøå ÷åì íà 30%. Ïîëÿ àãðîãèãàíòîâ ñòðåìèòåëüíî
çàðàñòàëè ñîðíÿêàìè, äåìîðàëèçîâàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà ðàçáåãàëàñü.
Íàäâèãàëñÿ âåëèêèé ãîëîä.
Íî âñåãî ýòîãî àìåðèêàíñêèå òîâàðèùè è ãîñïîäà, òðóäèâøèåñÿ
â «Âåðáëþäå» è åãî îêðåñòíîñòÿõ, óæå íå óâèäåëè. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ
ãðîçÿùåé êàòàñòðîôû îíè áûëè îòïðàâëåíû çà ïðåäåëû ÑÑÑÐ. Èì çàÿâèëè,
÷òî òåïåðü ÑÑÑÐ è ñàì óïðàâèòñÿ ñ êðóïíûì àãðàðíûì ïðîèçâîäñòâîì,
à çíà÷èò è íå íóæäàåòñÿ áîëåå â çàðóáåæíîé àãðîïîìîùè.30 Ñîâåòñêîå
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî åùå íåñêîëüêî ëåò òÿãîñòíî ïðåîäîëåâàëî ïîñëåäñòâèÿ
29
30

È.Å. Çåëåíèí, op. cit., ñ. 56.
L. Feuer, American Travelers to the Soviet Union 19171932: The Formation of a. Component of New Deal Ideology, American Quarterly 1961, ¹ 3, p. 147.
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ñâîåé ôîðñèðîâàííîé ãèãàíòîìàíèè. Â 1933-ãîäó áûâøèé ñîâåòñêîàìåðèêàíñêèé ñîâõîç Âåðáëþä áûë ñïåðâà ðàçóêðóïíåí íà 4 ñîâõîçà,
à âñêîðå è ýòè ñîâõîçû ðàçóêðóïíèëè åùå ðàç 31 . ×òî êàñàåòñÿ èäåé
ïøåíè÷íîãî àãðîãèãàíòèçìà â ñàìîé Àìåðèêå, òî â 1930-å ãîäû ýòà èäåÿ
ïîïðîñòó âûäîõëàñü. Àãðîôàáðèêà Êýìïåáëà íå ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
ðåøàþùèõ ïðåèìóùåñòâ â êîíêóðåíöèè ñ ôåðìåðñêèìè õîçÿéñòâàìè32. Äà,
ñàìî ïî ñåáå óêðóïíåíèå àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîèñõîäèëî è ïðîèñõîäèò äî ñèõ ïîð. Â ÑØÀ óæå äàâíî ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì áåçðàçäåëüíî
óïðàâëÿåò àãðîáèçíåñ êðóïíûõ êîðïîðàöèé, íî áàçèðóåòñÿ òî îí íà
ñòðóêòóðå âñå òåõ æå òðàäèöèîííûõ ñåìåéíûõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ.
Â ÑÑÑÐ è ïîñëå òðèäöàòûõ ãîäîâ ïåðèîäè÷åñêè íîñèëèñü ñ èäåé ñîâõîçíîãî óêðóïíåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ñîâåòñêèì èäåîëîãè÷åñêèì ïîñòóëàòîì,
÷òî êðóïíîå êàçåííîå àãðîïðîèçâîäñòâî ñàìîå ïðîãðåññèâíîå è âûãîäíîå.
Äåéñòâèòåëüíîñòü âñÿêèé ðàç îïðîâåðãàëà ýòó äîãìó,  ïîñëå î÷åðåäíîãî
óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà è ðàçìåðîâ ñîâõîçîâ çà ñ÷åò êîëõîçîâ è ëè÷íûõ
ïîäâîðèé ãðàæäàí ïî÷òè àâòîìàòè÷åñêè â ñòðàíå âîçðàñòàëè òàê
íàçûâàåìûå ïðîäîâîëüñòâåííûå çàòðóäíåíèÿ.
Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî àìåðèêàíî-ñîâåòñêàÿ àãðîãèãàíòîìàíèÿ 1920
1930-õ ãîäîâ îñòàëàñü â èñòîðèè ëèøü àáñóðäíûì àíåêäîòîì,
ïàìÿòíèêîì-òóïèêîì ñîâåòñêîé àãðàðíîé ýâîëþöèè, íî ïðèñòóïû ìàíèé,
â òîì ÷èñëå è àãðîìàíèé, ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿþòñÿ 33 . Íà ñìåíó
èíäóñòðèàëüíûì ãèãàíòîìàíèÿì XX âåêà, êàæåòñÿ, ïðèõîäÿò íàíîìàíèè
áèîòåõíîëîãèé âåêà XXI, â êîòîðûõ óæå âîçìîæíî îáíàðóæèòü
ñîáñòâåííûå àãðîìàíèàêàëüíûå ïàðàäîêñû. Âïðî÷åì, ýòî òåìà óæå äðóãîãî
èññëåäîâàíèÿ  ñîâðåìåííîãî ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî, êîòîðîìó ìîãóò
îêàçàòüñÿ íåáåñïîëåçíûìè èñòîðè÷åñêèå ïðåöåäåíòû àìåðèêàíî-ñîâåòñêèõ
ôàíòàçìîâ ïî÷òè ñòîëåòíåé äàâíîñòè.
Soviet and American Agrarian Giant-mania in the 1920s  1930s:
Projects, Contradictions, Outcomes
The article is devoted to the phenomenon of agrarian giant-mania in the 1920s  1930s
whose technical ideas emerged at the turn of the 20th century in the USA and which were put
into practice with vigor and enthusiasm in establishing the system of giant farms (sovkhozes)
in the USSR.
The article is based on the analysis of three biographic cases of American agro-consultants who worked in the soviet Russia. The first case is connected with the work in the USSR
31
32
33

Â.È. Çàéäèíåð, Â.Ê. Ãîðáåíêî, op. cit., c. 21.
D. Fitzgerald, op. cit., p. 227.
À.Ì. Íèêóëèí, Íîâåéøàÿ ãèãàíòîìàíèÿ, Ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë 2004, ¹ 4, ñ. 1518.

200

Àëåêñàíäð Íèêóëèí

of Harold Ware, manager and communist, who created the first Soviet-American sovkhoz in
1922. The second case is the story of life and work in soviet sovkhozes of Lement Harris,
leftist agro-mechanic. The third case is devoted to Thomas Campbell, an American agrarian
tycoon and owner of the biggest grain factory in the world, who consulted Stalin and his
government in the years of the 1st five-year plan.
The article reconstructs and analyses the peculiarities of the mentality and activity of
different strata of Soviet society, ranging from sovkhoz workers to communist leaders, in
their interaction with the representatives of the American industrial-agrarian culture.
Finally, conclusions about the significance of big and super-big highly technological
agrarian production in the Soviet history are drawn, and the question of the causes of recurrence of the giant-mania phenomenon is raised.
On the whole, this research is based on the multi-disciplinary understanding of social
history as a broad field of interplay and interaction between political-economic and socialcultural factors and contradictions, where statistics and anecdotal facts appear to be natural
components of human history.
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MAKROEKONOMICZNE SKUTKI ROZSZERZENIA
UNII EUROPEJSKIEJ O KRAJE
EUROPY RODKOWEJ I WSCHODNIEJ.
UJÊCIE RETOSPEKTYWNE
1. Wstêp
Mimo ogromnego postêpu odnotowanego w latach 90. ubieg³ego wieku,
w gospodarkach pañstw Europy rodkowej i Wschodniej wci¹¿ trwa proces
transformacji, w tym budowy instytucji rynkowych i efektywnych struktur gospodarczych charakterystycznych dla rozwiniêtych gospodarek rynkowych. Niniejsze opracowanie oparto na przedakcesyjnych raportach pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Zaprezentowano prognozy przede wszystkim
w zakresie wp³ywu na dynamikê produktu krajowego brutto per capita dla krajów starej Unii Europejskiej przed faktycznym jej rozszerzeniem.

2. Rozszerzenie Unii a zmiany w wielkoci PKB UE-15
Podstawowym miernikiem poziomu rozwoju gospodarczego kraju jest wysokoæ produktu krajowego brutto (PKB) per capita  a wiêc wartoæ wytworzonych w kraju wyrobów i us³ug przypadaj¹ca na jednego mieszkañca. Niski
poziom rozwoju gospodarczego nowych pañstw Unii znajduje odbicie w strukturze produkcji i strukturze zatrudnienia. Gospodarkê nowo przyjêtych pañstw cechuje te¿ ni¿szy udzia³ us³ug w tworzeniu PKB i jednoczenie niski udzia³
produkcji wyrobów nowoczesnych, tzw. produktów wysokiej techniki. Ponadto
analiza struktury PKB krajów Europy rodkowej i Wschodniej przed akcesj¹ pokazuje, ¿e mimo realizacji procesów restrukturyzacyjnych, nadal wysoki
jest udzia³ przemys³u w tworzeniu PKB, chocia¿ mo¿na zauwa¿yæ zbli¿anie
struktur dzia³ów gospodarki tworz¹cych produkt krajowy brutto UE-15 i kra-
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jów Europy rodkowej i Wschodniej, systematycznie spada natomiast udzia³
rolnictwa.
Z szacunków Komisji Europejskiej wynika³o, ¿e rozszerzenie UE o kraje
Europy rodkowej i Wschodniej mo¿e w latach 20052009 zwiêkszaæ wartoæ
produktu krajowego brutto UE-15 o 0,50,7% rocznie, czyli od 43 do 60 mld
euro, a w przeliczeniu na mieszkañca od 115 do 160 euro. Analizy niemieckie
(m.in. Fundacji F. Eberta) ocenia³y potencjalny efekt wzrostowy rozszerzenia
dla Niemiec od 0,5% do nawet 1% PKB rocznie, czyli od 120 do 240 euro na
mieszkañca, a wyliczenia dla Austrii szacowa³y ten efekt na 160 do 200 euro per
capita1. Tymczasem wydatki z bud¿etu UE na wszystkie nowe pañstwa cz³onkowskie wynios³y w latach 20042006 netto redniorocznie 3,43 mld euro, czyli
rednio nieco ponad 9 euro na mieszkañca UE-15 (w Niemczech  33 euro per
capita). Roczne wydatki bud¿etowe netto UE na nowe kraje cz³onkowskie szacuje siê na poziomie 0,04% PKB UE-15. Nawet jeli obecnie zjawiska recesyjne
obni¿aj¹ relacje miêdzy efektami a kosztami, to wci¹¿ jednak efekty ekonomiczne rozszerzenia wielokrotnie przewy¿szaj¹ koszty2.
Podkrelenia wymaga fakt, ¿e wzrost PKB krajów Piêtnastki przy za³o¿eniu 45 mld euro odpowiada oko³o 45% ca³ego rocznego bud¿etu UE, a 64 mld
euro to dwie trzecie bud¿etu. Kwoty te kilkakrotnie przekraczaj¹ wysokoæ za³o¿onych przez Komisjê Europejsk¹ rocznych wydatków z bud¿etu UE na nowe
kraje cz³onkowskie. Je¿eli zatem powy¿sze przewidywania spe³ni¹ siê, to korzyci ekonomiczne w zwi¹zku z tym, jakie mog¹ odnieæ kraje UE-15 z rozszerzenia UE, s¹ niewspó³miernie wiêksze od kwot przeznaczonych dla nowych
pañstw cz³onkowskich w bud¿ecie UE3.
Raport Instytutu Europejskiego i Centrum Schumana4 przypomina³, ¿e rozszerzenie Unii o dziesiêæ nowych pañstw spowoduje wzrost populacji na terytorium Wspólnoty o oko³o 75 mln nowych konsumentów (por. tab. 1).
To za powinno zintensyfikowaæ handel dobrami i us³ugami wewn¹trz Unii,
zwiêkszaj¹c tym samym ekonomiczne korzyci skali, nasilaj¹ce konkurencjê
i powoduj¹ce wiêkszy przep³yw inwestycji zagranicznych miêdzy regionami UE-25
(zarówno bezporednich, jak i portfelowych).

1 Ch. Weise, J. Bachtler, R. Downes, I. McMaster, K. Toepel, The impact of EU enlargement
on Cohesion, German Institut for Economic Research and European Policies Research Centre, European Commission Tender No. PO/00-/RegionA4, Final Report, Berlin and Glasgow 2001.
2 Ibidem.
3 H. Grabbe, Profiting from EU enlargement, Centre for European Reform, Londyn 2001.
4 W. Kok, Enlarging the European Union Achievements and Challenges, Report to the European Commission European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
2003.
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Ludnoæ UE-15 i UE-25 na dzieñ 1 stycznia 2004 r.
Kraje
Obszary

Ludno  æ na dz ie ñ
1 s t y c z nia 2 0 0 4
r. ( w mln)

Tabela 1

St rukt ura ludno  c i we d³ug wie ku ( 2 0 0 2 r.)
do 1 5 la t
( w %)

1 5 - 6 4 la t
( w %)

po na d 6 5 la t
( w %)

UE2 5

4 5 4 ,9

1 6 ,8

6 7 ,2

1 6 ,0

UE 1 5

3 8 0 ,8

1 6 ,6

6 6 ,8

1 6 ,6

Cy pr

0,7

21,5

66,8

11,7

Es t o nia

1,3

17,7

67,0

15,2

Lit wa

3,4

19,0

66,8

14,2

£o t wa

2,3

16,6

67,8

15,5

Ma lt a

0,4

19,2

68,2

12,6

Po ls ka

38,2

18,2

69,3

12,5

Re publika
Cz e s ka

10,2

15,9

70,3

13,8

S³o wa c j a

5,4

18,6

69,9

11,5

S³o we nia

2,0

15,4

70,1

14,5

Wê g ry

10,1

16,3

68,4

15,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Eurostatu, 2004 r.

Efekty integracji najszybciej przejawia³y siê w handlu zagranicznym, gdy¿
proces integracji rozpocz¹³ siê od znoszenia ograniczeñ handlowych. W odniesieniu do handlu wewn¹trz Unii Europejskiej w dziesiêcioleciu 19851995 zaobserwowano wzrost udzia³u wewn¹trzunijnego importu w imporcie dóbr ogó³em o przeciêtnie 6,7 punktu procentowego. Wzros³a zatem penetracja ze strony
importu wewn¹trzunijnego w przemyle UE jako ca³oci. Ekonometryczne oceny dostarczaj¹ dowodów, ¿e proces otwarcia i liberalizacji w zwi¹zku z tworzeniem strefy wolnego handlu wywar³ bezporedni wp³yw na kreacjê handlu wewn¹trz Unii. Szacuje siê, ¿e 80% zmian w udziale rynkowym wewn¹trzunijnego
importu jest spowodowane bezporednimi i prokonkurencyjnymi efektami dzia³ania jednolitego rynku wewnêtrznego.
W tabeli 2 zaprezentowano statystyki dotycz¹ce handlu zagranicznego UE
do krajów Europy rodkowo-Wschodniej w okresie przedakcesyjnym.
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Handel zagraniczny UE-15 z krajami Europy rodkowo-Wschodniej
Ro k

Eks po rt

Impo rt

Sa ldo

1995

53,2

44,4

+8,8

1996

63,8

47,2

+16,6

1997

78,7

56,9

+21,8

1998

90.5

67,9

+22,8

1999

93,2

75,8

+17,4

2000

114,7

97,5

+17,2

O g ó ³e m

4 9 4 ,1

3 8 9 ,7

+1 0 4 ,4

Tabela 2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Komisji Europejskiej, w: Enlarging the European
Union Achievements and Challenges Report of Wim Kok, Report to the European Commission
European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2003.

Raport Koka stwierdza³ ponadto, ¿e rozszerzenie jest wielk¹ szans¹ zarówno dla wstêpuj¹cych pañstw, jak te¿ dla krajów starej Unii. Dokonywane
szacunki potwierdza³y, ¿e UE-15 w d³ugim okresie zyska oko³o 10 mld euro
rocznie z tytu³u przyjêcia nowych pañstw na skutek przede wszystkim zwiêkszonych obrotów handlowych. Wzrost PKB z tego tytu³u siêgnie oko³o 0,2% w skali roku, natomiast gospodarka UE-25 z tytu³u powiêkszenia bêdzie w stanie
wygenerowaæ 300 tys. nowych miejsc pracy rocznie. Raport podkrela³, ¿e jedna
trzecia tych korzyci przypadnie w udziale Niemcom. Inne raporty równie¿ podkrela³y, ¿e z rozszerzenia najwiêksz¹ korzyæ odnios¹ Niemcy, gdy¿ ich powi¹zania z gospodarkami Europy rodkowej i Wschodniej s¹ najwiêksze. Analizy
niemieckie wskazywa³y, ¿e rozszerzenie mo¿e zwiêkszaæ niemiecki PKB corocznie o 1%, co oznacza prawie 20 mld USD, a przeliczaj¹c na jednego mieszkañca
RFN ponad 240 USD5.
Wed³ug Raportu Centrum Reform Europejskich6, przyrost PKB wskutek
rozszerzenia Unii o nowe pañstwa równie¿ wyniesie 0,2% w UE-15 w skali
roku. Autorzy zaznaczyli, ¿e wzrost PKB, a tym samym przyrost PKB per capita, bêdzie w krajach UE-15 du¿o mniejszy ni¿ w UE-10. Raport podkrela³, ¿e
liberalizacja rynków ju¿ nast¹pi³a, a proces ten zosta³ zapocz¹tkowany wiele lat
wczeniej. Nie nale¿y wiêc spodziewaæ siê znacz¹cych zmian w zakresie handlu
5
6

Ch. Weise, J. Bachtler, R. Downes, I. McMaster, K. Toepel, op. cit.
H. Grabbe, Profiting from EU enlargement, Centre for European Reform, Londyn 2001.
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zagranicznego pomiêdzy UE-15 a UE-10. Rozszerzenie bêdzie jednak zdecydowanie bardziej korzystne z punktu widzenia nowych cz³onków ni¿ starej Unii.
Koñcowe efekty makroekonomiczne s¹ obecnie trudne do oszacowania i bêd¹
zale¿a³y od szybkoci i kompatybilnoci gospodarek nowych krajów w ramach
ca³ej Wspólnoty.
Podobne zale¿noci dostrzegli autorzy raportu The Voice of Business in
Europe7, którzy zaznaczaj¹, ¿e w odniesieniu do handlu wewn¹trz Unii Europejskiej nast¹pi jego znacz¹cy wzrost, poprawi siê w d³u¿szym okresie wydajnoæ
pracy, redukcji ulegn¹ koszty wskutek polepszenia konkurencyjnoci gospodarki
europejskiej. Rozszerzenie wymusi równie¿ restrukturyzacjê niektórych sektorów przemys³u. Bêdzie to bardzo korzystne zarówno dla krajów UE-15, jak i dla
ca³ej Wspólnoty. W dalszej czêci raport podaje, ¿e z tytu³u rozszerzenia w UE-15
PKB bêdzie wzrasta³ rocznie o 0,1%.
W Raporcie koñcowym Komisji Europejskiej na temat bud¿etu8 zaznaczono, ¿e zyski z tytu³u rozszerzenia dla UE-15 bêd¹ stosunkowo ma³e i wynios¹ oko³o 0,10,2% PKB rocznie. W wypadku Austrii wzrost ten bêdzie wiêkszy, w granicach 0,50,6% rocznie, eksport bêdzie rós³ z tytu³u rozszerzenia
4% w skali roku. W Raporcie podano, ¿e wiêkszych zysków bêdzie siê mo¿na
spodziewaæ nie w pierwszych latach po rozszerzeniu, ale raczej w d³u¿szym
okresie.
Raport koñcowy Komisji Europejskiej na temat bud¿etu9 oparty zosta³ na
modelu INTIMO (ang. Interindustry Italian Model). Zbadano wp³yw rozszerzenia UE-15 na niektóre wielkoci makroekonomiczne. Model uwzglêdnia³ zarówno popyt wewnêtrzny: sk³onnoæ do konsumpcji, sk³onnoæ do oszczêdzania,
inwestycje, wydatki rz¹dowe, jak równie¿ handel zagraniczny: eksport, import.
Wszystkie te elementy maj¹ bowiem swój udzia³ w tworzeniu PKB. Model
zak³ada³ trzy scenariusze. W poszczególnych scenariuszach przyjêto, ¿e w latach
20012010 PKB we W³oszech bêdzie rós³ w tempie od 1,8% do 3,2% rocznie.
W pierwszym scenariuszu w wyniku rozszerzenia Unii PKB powiêkszy siê
o 0,198% w 2001 r. i o 0,145% w 2010 r. Drugi scenariusz zak³ada³ wzrost PKB
z tytu³u rozszerzenia o od 0,39% do 0,36% w tym samym okresie. Trzeci scenariusz, najbardziej optymistyczny, przewidywa³ wzrost o 0,45% w 2001 r. i o 0,42%
w 2010 r. Widoczny w zwi¹zku z tym jest fakt, ¿e pañstwa UE-15 odnios³y
pierwsze pozytywne efekty z tytu³u poszerzenia Wspólnoty jeszcze przed formalnym wst¹pieniem nowych pañstw do UE.
7
8

Ensuring EU enlargement is a success, UNICE, The Voice of Business in Europe 2002.
Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and Benefits for EU Present member States?
Case of Austria Study XIX /B1/9801 Final Report 1999.
9 Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and Benefits for EU Present member States?
Case of Italy Study BUDG/B1/0001 Final Report 2001.
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W Raporcie koñcowym Komisji Europejskiej na temat bud¿etu10 dostrze¿ono, ¿e korzyci, jakie mog¹ odnieæ kraje UE-15, nast¹pi¹, je¿eli: polepszy siê
konkurencyjnoæ na wspólnym rynku unijnym, wszystkie pañstwa zaabsorbuj¹ najwy¿szej klasy technologie, nast¹pi¹ korzyci skali oraz wyrównywanie w poziomie rozwoju ró¿nych regionów UE-25. W Raporcie zauwa¿ono,
¿e wówczas mo¿na spodziewaæ siê tzw. efektu handlowego, czyli wzrostu obrotów handlowych. Wymiana handlowa UE-15 z UE-10 stanowi³a zaledwie
1012% ca³ego handlu zagranicznego starej Unii. Zale¿noci te prezentuje
tabela 3.
Udzia³ eksportu i importu Danii do krajów UE-10 oraz Bu³garii i Rumunii
Kraj

Eks po rt

Impo rt

Tabela 3

Sa ldo

1993

2000

1993

2000

1993

2000

Cz e c hy

0,34

0,40

0,24

0,36

0,11

0,02

Es t o nia

0,09

0,26

0,06

0,24

0,07

0,01

Wê g ry

0,23

0,29

0,14

0,26

0,08

0,01

Po ls ka

1,31

1,80

1,27

1,56

0,51

0,10

S³o we nia

0,08

0,11

0,09

0,19

0,03

-0,02

Bu³g a ria

0,08

0,10

0,05

0,07

0,03

0,01

£o t wa

0,08

0,24

0,05

0,27

0,07

0,00

Lit wa

0,09

0,44

0,08

0,47

0,13

0,00

S³o wa c j a

0,09

0,11

0,03

0,06

0,03

0,01

Rumunia

0,08

0,12

0,04

0,10

0,03

0,01

Cy pr

0,11

0,09

0,01

0,01

0,03

0,02

Ma lt a

0,13

0,05

0,01

0,00

0,01

0,00

UE- 1 0

2,48

3,87

2,06

3,59

1,09

0,13

Rok

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and
Benefits for EU Present member States? Case of Denmark European Commission, Budget Study
BUDG/B1/0001, Final Report, 2001.
10 Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and Benefits for EU Present member
States? Case of Denmark, European Commission, Budget Study BUDG/B1/0001, Final Report,
2001.
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Autorzy stwierdzili, ¿e rozszerzenie spowoduje wiêkszy popyt na towary
importowane z UE-15 i na odwrót  wzronie eksport krajów UE-10 do UE-15.
Dania jednak nie odniesie z tego tytu³u znacz¹cych korzyci. Autorzy opracowania zwracali uwagê, ¿e to przede wszystkim Niemcy i Austria, ze wzglêdu na
swoje po³o¿enie geograficzne, jak te¿ uwarunkowania historyczne, odnios¹ zdecydowanie najwiêksze korzyci z poszerzenia Wspólnoty.
W dalszej czêci raportu, na podstawie modelu ekonometrycznego ADAM
(ang. Aggregated Danish Annual Model), autorzy udowadniaj¹, ¿e rozszerzenie
Unii bêdzie mia³o pozytywne implikacje dla UE-15 w postaci wzrostu PKB
o oko³o 0,5% rocznie. Jednak¿e po 15 latach pozytywny efekt wp³ywu rozszerzenia na PKB zostanie wyeliminowany. Najwiêkszy pozytywny wp³yw na wielkoæ PKB Danii z tytu³u rozszerzenia Wspólnoty bêd¹ mia³y nastêpuj¹ce czynniki: integracja ekonomiczna, wyrównywanie zapónieñ cywilizacyjnych,
dostosowywanie cen i wydajnoci pracy oraz migracje. W przypadku Danii
ca³oæ zale¿noci dla krótkiego okresu prezentuje tabela 4, która uwzglêdnia trzy
scenariusze rozwoju sytuacji.
Tabela 4

Koñcowe efekty rozszerzenia Unii i ich wp³yw na gospodarkê Danii
Rok

2005

2006

2007

2010

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

PKB

0 ,2 0

0 ,1 9

- 0 ,2 7

0 ,2 6

0 ,2 0

- 0 ,4 5

0 ,4 3

0 ,3 8

- 0 ,3 9

0 ,6 2

0 ,5 6

- 0 ,6 7

Ex po rt

0,40

0,37

0,04

0,61

0,46

0,03

0,88

0,79

0,35

1,49

1,33

2,07

Impo rt

0,18

0,16

-0,65

0,20

0,06

-0,08

0,38

0,28

-1,08

0,53

0,39

0,40

Efekt

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and
Benefits for EU Present member States? Case of Denmark, European Commission, Budget Study
BUDG/B1/0001, Final Report, 2001.

Raport J. Pekmansa11 podkrela³, ¿e proces tworzenia jednolitego rynku
wewnêtrznego uaktywnia mechanizmy makro- i mikroekonomiczne, które z jednej strony pozwalaj¹ na kumulacjê korzyci, a z drugiej powoduj¹ koszty spo³eczne i ekonomiczne. Wzrost PKB, który nast¹pi po rozszerzeniu, w ca³ej
Wspólnocie jest ³¹cznym efektem sprzê¿eñ makroekonomicznych i bêdzie prowadziæ do poprawy stanu finansów publicznych, g³ównie w krajach maj¹cych
problemy z du¿ym udzia³em wydatków publicznych w PKB oraz wysokimi deficytami. Wzrostowi PKB towarzyszyæ bêdzie równoczenie powolne tworzenie
nowych miejsc pracy.
11

J. Pelkmans, Economic Implications of Enlargement, College of Europe 2002.
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W Raporcie The Economist Intelligence12 odnotowano, ¿e PKB per capita
z tytu³u rozszerzenia powiêkszy siê w UE-15 o oko³o 2% rocznie, w zale¿noci
od szybkoci wprowadzanych reform w nowo przyjêtych krajach. Dok³adne
dane statystyczne dotycz¹ce PKB per capita w UE-15 i w UE-12 (z Bu³gari¹
i Rumuni¹) prezentuje tabela 5.
Tabela 5
Projekcja d³ugoterminowego rocznego wzrostu PKB per capita w wyniku rozszerzenia
Wspólnoty w krajach UE-15, nowych pañstwach cz³onkowskich oraz Bu³garii i Rumunii

Sc e na rius z
pe s y mis t y c z ny

Sc e na rius z
s t a biliz a c y j ny

Sc e na rius z
re f o rma t o rs ki

Lic z ba la t wy ma g a na
do wyrównania re dnie go
po z io mu PKB FAH ?=FEJ=
UE- 1 5 prz y z a ³o ¿ e niu
s c e na rius z a
re f o rma t o rs kie g o

UE- 1 5

1 ,8

1 ,9

2 ,0



Bu³g a ria

2,6

2,8

3,8

63

Cy pr

2,0

3,1

3,4

21

Cz e c hy

2,2

3,1

3,7

39

Es t o nia

3,5

4,5

4,8

31

Lit wa

2,2

2,9

3,8

53

£o t wa

2,3

3,0

3,9

58

Ma lt a

2,8

3,4

4,1

29

Po ls ka

2,4

2,9

3,8

59

Rumunia

2,4

2,6

3.8

80

S³o wa c j a

2,4

3,2

4,0

38

S³o we nia

2,1

3,1

3,2

31

Wê g ry

2,7

3,0

4,0

34

re dnia

2,4

3,0

3,8

56

Kraje

Obszary

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Unit Europe enlarged:Understanding the impact, The
Economist Intelligence, 2003.
12

Unit Europe enlarged: Understanding the impact, The Economist Intelligence, 2003.
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Raport podkrela³, ¿e wskutek rozszerzenia o dziesiêæ pañstw UE-25 stanie
siê partnerem silniejszym, który bêdzie móg³ podj¹æ bardziej wyrównan¹ konkurencjê ze Stanami Zjednoczonymi. Autorzy k³ad¹ nacisk na to, ¿e na skutek
poszerzenia udzia³ UE-25 w tworzeniu wiatowego PKB zwiêksza siê.
Struktura wiatowego PKB po rozszerzeniu Wspólnoty o 10 pañstw (w %)
UE-25
30,9%

Inne
26,7%

Japonia
11,9%

USA
30,5%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Unit Europe enlarged:Understanding the impact,
The Economist Intelligence, 2003.

Przyst¹pienie krajów Europy rodkowej i Wschodniej do UE oznacza³o
wed³ug raportu zwiêkszenie wartoci PKB UE-15 o 4,6%13.
W opracowaniu hiszpañskim Departamentu Badañ Ekonomicznych La
Caixa14, autorzy stwierdzaj¹, ¿e wskanik PKB z tytu³u rozszerzenia UE ma
wzrosn¹æ wed³ug zaprezentowanych symulacji dopiero w 2013 r., jednak¿e jego
wzrost nie bêdzie du¿y (por. tab. 6).
Tabela 6
Makroekonomiczne skutki rozszerzenia UE dla gospodarki hiszpañskiej jako rezultat zmian
strukturalnych  wybrane wskaniki (w %)
Ws ka  niki ma kro e ko no mic z ne

2004

2007

2013

2

3

4

PKB ( w uj ê c iu re a lny m)

- 0 ,2 4

- 0 ,1 6

0 ,3 6

Dobra handlowe (zmiana w ujêciu realnym)

-0,64

-0,43

0,88

Dobra niehandlowe (zmiana w ujêciu realnym)

-0,15

-0,10

0,22

1

13
14

Por.: Statistics in Focus, Economy and Finance, Theme 2-11/2004.
C. Martin, J.A. Herce, S.S. Rivero, F.J. Velazquez, European Union enlargement. Effects
on the Spanish economy, Economic Studies Series No 27, la Caixa Economic Research Department, 2002 r.
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cd. tabeli 6
1

2

3

4

D³ug publiczny (% PKB)

0,05

-0,04

0,57

Konsumpcja prywatna (deflator)

-1,85

-2,65

0,17

Stopa bezrobocia

0,13

0,11

0,16

Bilans rachunku obrotów bie¿¹cych (% PKB)

-0,09

0,03

0,59

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie C. Martin, J. A. Herce, S.S Rivero, F.J Velazquez,
European Union enlargement. Effects on the Spanish economy. Economic Studies Series, La
Caixa, 2002 r., s.129.

Raport stwierdza³, ¿e liberalizowanie rynku wp³ynie w rednim i d³ugim
okresie pozytywnie na wzrost wartoci PKB.
Tabela 7
Makroekonomiczne skutki rozszerzenia UE dla gospodarki hiszpañskiej jako rezultat
rozszerzenia i liberalizacji rynku wspólnotowego  wybrane wskaniki (w %)
Ws ka  niki ma kro e ko no mic z ne

2004

2007

2013

PKB ( w uj ê c iu re a lny m)

- 0 ,1 0

0 ,0 8

1 ,0 8

Dobra handlowe (zmiana w ujêciu realnym)

-0,33

0,20

2,87

Dobra niehandlowe (zmiana w ujêciu realnym)

-0,04

0,05

0,65

D³ug publiczny (% PKB)

0,03

-0,02

-0,25

Konsumpcja prywatna (deflator)

-0,76

-0,27

-0,08

Stopa bezrobocia

0,06

-0,05

-0,07

Bilans rachunku obrotów bie¿¹cych (% PKB)

-0,04

-0,01

0,18

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie C. Martin, J. A. Herce, S.S Rivero, F.J Velazquez,
European Union enlargement. Effects on the Spanish economy. Economic Studies Series, La
Caixa, 2002, s. 133.

W raporcie hiszpañskim dostrze¿ono zdecydowanie wiêcej zagro¿eñ ni¿ korzyci p³yn¹cych z przyjêcia nowych pañstw. Wynika³o to w du¿ej mierze z faktu, ¿e Hiszpania ma zbli¿on¹ strukturê ekonomiczn¹ w stosunku do nowych
pañstw cz³onkowskich. Kraje UE-10 stanowi¹ w zwi¹zku z tym siln¹ konkurencjê dla gospodarki hiszpañskiej. Poprzednie rozszerzenia pokaza³y, ¿e jednoczenie potencja³u gospodarczego Europy daje wyrane pozytywne efekty, które s¹
udzia³em krajów ju¿ bêd¹cych w Unii.
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Natomiast eksperci francuscy oceniaj¹, ¿e nadwy¿ka pochodz¹ca z dzia³alnoci gospodarczej w przypadku rozszerzenia Unii Europejskiej wyniesie 1%
PKB dla UE-1515. Ten wzrost bêdzie spowodowany przede wszystkim korzyciami z inwestycji bezporednich. Ocenia siê równie¿, ¿e porednio wp³aty do
bud¿etu UE i finansowanie rozwoju w nowych pañstwach cz³onkowskich prze³o¿y siê na wzrost eksportu do krajów UE-15 i wp³ynie korzystnie na finanse
publiczne. Tak¿e eksport do krajów UE-10 zdynamizuje wzrost PKB krajów
UE-15 poprzez wzrost produkcji, a co za tym idzie, wzrost zatrudnienia i poprawê bilansu handlu zagranicznego.
Tabela 9 prezentuje zestawienie zbiorcze wybranych raportów unijnych. Warto zwróciæ uwagê, ¿e prognozy poszczególnych orodków w odniesieniu do
zwiêkszenia PKB z tytu³u rozszerzenia ró¿ni¹ siê od siebie i wahaj¹ siê w przedziale 010,7% wzrostu rocznie. Najczêciej pojawiaj¹ca siê wielkoæ to 0,2%.
Tabela 8
Zbiorcze zestawienie prognoz dotycz¹cych przewidywanych zmian PKB UE-15 i poszczególnych
pañstw starej Unii z tytu³u poszerzenia Wspólnoty o dziesiêæ nowych pañstw na podstawie
wybranych raportów

Ra po rt

Pro g no z a z mia n w PKB w s ka li
ro ku ( w %)

Pro g no z a
z mia n PKB
FA H ? =FE J =
ro c z nie

1

2

3

Fundacja F. Eberta

0,20,3 dla UE-5, dla Niemiec
0,51,0 rocznie

120240 euro

Komisja Europejska

0,50,7 dla UE-15

115160 euro

Raport Wima Koka, Enlarging the
European Union Achievements and
Challenges

0,2 dla UE-15

Profiting from EU enlargement

0,2 dla UE-15

Ensuring EU enlargement is a success

0,1 dla UE-15

Generalny Komisariat Planu Francji

1,0 dla UE-15

Eastern Enlargement of the UE:
Economic Costs and Benefits for UE
Present member States? Case of
Austria

0,10,2 dla UE-15,
dla Austrii 0,50,6

15

Por. Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód Europy: zyski dla Wschodu i Zachodu,
Generalny Komisariat Planu Francji, Pary¿, 1999 r.
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cd. tabeli 8
1

2

Eastern Enlargement of the UE:
Economic Costs and Benefits for EU
Present member States? Case of
Denmark

0,5 dla UE-15,
dla Danii w latach 20052010
I scenariusz: od 0,2 w 2005 do 0,62
w 2010 r.
II scenariusz: od 0,19 w 2005 do
0,56 w 2010 r.
III scenariusz: od (-0,27) w 2005
do (-0,67) w 2010 r.

Eastern Enlargement of the UE:
Economic Costs and Benefits for EU
Present member States? Case of Italy

dla W³och w latach 20012010
I scenariusz: od 0,198 w 2001 do
0,145 w 2010 r.
II scenariusz: od 0,39 w 2001 do
0,36 w 2010 r.
III scenariusz: od 0,45 w 2001 do
0,42 w 2010 r.
2%

Unit Europe enlarged: Understanding
the impact
European Union enlargement. Effects
on the Spanish economy

3

dla Hiszpanii w latach 20042013
z tytu³u rozszerzenia i liberalizacji
rynku od (-0,10) w 2004r. do 1,08
w 2013r. z tytu³u zmian
strukturalnych od (-0,24) w 2004r.
do 0,36 w 2013r. z tytu³u przep³ywu
BIZ od (-0,15) w 2004r. do (-1,68)
w 2013r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Kok, Enlarging the European Union Achievements
and Challenges, Report to the European Commission European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2003; Ch. Weis, J. Bachtler, R. Downes, I. McMaster, K. Toepel, The impact of EU enlargement on Cohesion, German Institut for Economic Research and
European Policies Research Centre, European Commission Tender No. PO/00-/RegionA4, Final
Report, Berlin and Glasgow, 2001;H. Grabbe, Profiting from EU enlargement, Centre for European Reform, 2001; Ensuring EU enlargement is a success, UNICE The Voice of Business in
Europe, 2002; Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and Benefits for EU Present
member States? Case of Austria Study XIX /B1/9801 Final Report 1999; C. Martin, J.A. Herce,
S.S. Rivero, F.J. Velazquez, European Union enlargement. Effects on the Spanish economy,
Economic Studies Series No 27, la Caixa Economic Research Department, 2002, na podstawie
Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and Benefits for EU Present member States?
Case of Denmark, European Commission, Budget Study BUDG/B1/0001, Final Report, 2001;
Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and Benefits for EU Present member States?
Case of Italy Study BUDG/B1/0001 Final Report 2001; Rozszerzenie Unii Europejskiej na
Wschód Europy: zyski dla Wschodu i Zachodu, Generalny Komisariat Planu Francji, Pary¿, 1999.
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3. Przep³yw kapita³u miêdzy krajami UE-15 a pañstwami Europy
rodkowej i Wschodniej
Wiêkszoæ raportów unijnych i rz¹dowych UE-15 w ocenach dotycz¹cych
makroekonomicznych skutków rozszerzenia koncentruje siê przede wszystkim
na pozytywnych efektach, jakie z tego tytu³u powinny staæ siê udzia³em nowych
pañstw cz³onkowskich UE. Natomiast czêsto pomijana jest kwestia korzyci dla
krajów starej Unii. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e w raportach przep³yw kapita³u rozpatrywany jest g³ównie z punktu widzenia korzyci wynikaj¹cych z przep³ywu bezporednich inwestycji zagranicznych BIZ. Do tej kategorii zalicza siê
przede wszystkim przep³ywy finansowe z tytu³u inwestycji. Inwestycje te zwi¹zane s¹ z zasilaniem kapita³u zak³adowego tworzonych przedsiêbiorstw, reinwestowaniem zysków z tych inwestycji oraz ze zobowi¹zaniami zwi¹zanymi z zad³u¿eniem przedsiêbiorstw bezporedniego inwestowania u inwestorów zagranicznych16. W ¿adnym z opracowañ nie dokonano oceny makroekonomicznych skutków rozszerzenia UE z perspektywy innych rodzajów przep³ywów kapita³u, np.
obrotu kredytowego czy nabywania nieruchomoci.
Warto zaznaczyæ, ¿e ju¿ przed rozszerzeniem Unii mai³a miejsce asymetria
w przep³ywie kapita³u zwi¹zana z otwarciem siê rynków przysz³ych pañstw
cz³onkowskich na bardziej rozwiniête kraje UE-15. By³o to korzystne tak¿e dla
pañstw UE-15, które uzyska³y dogodniejsze mo¿liwoci lokowania nadwy¿ek
swojego kapita³u na rynkach krajów kandyduj¹cych. Zale¿noci te prezentuje
tabela 10.
Tabela 9

Bezporednie inwestycje zagraniczne w wybranych latach (w mln USD)
Na p³y w BIZ do kra j ó w Euro py ro dko we j i Ws c ho dnie j
1999
1

26,518

a

2000

2001

2002

2003

2

3

4

5

27508

26371

31232

20970

Be z po  re dnie inwe s t y c j e z a g ra nic z ne kra j ó w Euro py ro dko we j i Ws c ho dnie j

b

1999

2000

2001

2002

2003

2,460

4024

3546

4876

7034

16 Przedsiêbiorstwo bezporedniego inwestowania to takie przedsiêbiorstwo, w którym inwestor bezporedni posiada liczbê udzia³ów (akcji) daj¹c¹ mu co najmniej 10% praw g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udzia³owców.
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cd. tabeli 9
1

2

3

4

5

Skumulo wa na wa rt o  æ na p³y wu be z po  re dnic h inwe s t y c j i z a g ra nic z ny c h do kra j ó w
Euro py ro dko we j i Ws c ho dnie j
1990

1995

2000

2002

2003

2,828

39573

138271

228199

263270

Skumulo wa na wa rt o  æ be z po  re dnic h inwe s t y c j i z a g ra nic z ny c h kra j ó w
Euro py ro dko we j i Ws c ho dnie j
1990

1995

2000

2002

2003

616

6161

26230

57549

65863

a

Kraje Europy rodkowej i Wschodniej (Albania, Bia³oru, Bonia i Hercegowina, Bu³garia,
Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, £otwa, Litwa, Macedonia, Mo³dawia, Polska, Rumunia,
Rosja, Serbia i Czarnogóra, S³owacja, S³owenia, Ukraina, Wêgry).
b BIZ pañstw Europy rodkowo-Wschodniej dotycz¹ równie¿ inwestycji w pañstwach spoza
UE-15.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie UNCTAD, World Investment Report, 2004.

W wielu raportach nie dostrze¿ono tego aspektu i krytycznie oceniano skutki rozszerzenia UE dla krajów starej Unii. Raport koñcowy Komisji Europejskiej na temat bud¿etu podkrela³, ¿e syntetycznym miernikiem przep³ywu kapita³u jest rola inwestycji zagranicznych oraz ich wp³yw na wzrost gospodarczy17.
Autorzy starali siê udowodniæ, ¿e formalne cz³onkostwo nowych pañstw w UE
nie oznacza dla starych krajów ¿adnych nowych, istotnych efektów w tym
obszarze wspó³pracy. Przed rozszerzeniem korzyci starych pañstw cz³onkowskich z tytu³u przep³ywu kapita³u z krajami Europy rodkowej i Wschodniej
przewy¿sza³y koszty. Po sformalizowaniu cz³onkostwa nowych krajów stosunek
korzyci do kosztów nie ulegnie zmianie. Raport dodawa³, ¿e pozytywnych efektów dla gospodarki Danii raczej nie nale¿y siê spodziewaæ, chocia¿by ze wzglêdu na znikomy udzia³ BIZ krajów kandyduj¹cych w globalnej sumie inwestycji
w tym kraju, wynosz¹cy oko³o 0,12% w 1997 r. Raport jednoczenie zauwa¿a³,
¿e mo¿na oczekiwaæ pozytywów, które ujawni¹ siê ze strony bezporednich
inwestycji zagranicznych nap³ywaj¹cych do krajów UE-15 jako ca³oci.

17 Eastern Enlargement of the UE: Economic Costs and Benefits for EU Present Member
States? Case of Denmark, European Commission, Budget Study BUDG/B1/0001, Final Report,
2001.
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Jeszcze bardziej krytyczny w swoim tonie by³ raport hiszpañski opracowany przez Departament Badañ Ekonomicznych La Caixa18. Autorzy starali siê
udowodniæ na podstawie modelu ekonometrycznego, ¿e rozszerzenie spowoduje
niewielki wzrost hiszpañskich bezporednich inwestycji zagranicznych w krajach kandyduj¹cych. Nie bêdzie on jednak równowa¿ony w ¿aden sposób przez
nap³yw BIZ z nowo przyjêtych pañstw. Konsekwencj¹ mia³ byæ wzrost bezrobocia w Hiszpanii, spadek produkcji i PKB. Ten ostatni wskanik mia³ wzrosn¹æ
wed³ug zaprezentowanych symulacji w 2013 r. Ponadto mo¿e dojæ do spadku
zarówno cen, jak i p³ac. Zwiêkszy siê równie¿ d³ug publiczny oraz pogorszy
bilans na rachunku obrotów bie¿¹cych. Makroekonomiczne skutki rozszerzenia
UE w gospodarce hiszpañskiej jako rezultat przep³ywu bezporednich inwestycji
zagranicznych przedstawia tabela 11.
Tabela 10
Makroekonomiczne skutki rozszerzenia UE dla gospodarki hiszpañskiej jako rezultat
przep³ywu BIZ  wybrane wskaniki (w %)

Ws ka  niki ma kro e ko no mic z ne

2004

2007

2013

PKB ( w uj ê c iu re a lny m)

- 0 ,1 5

- 0 ,8 5

1 ,6 8

Dobra handlowe ( w ujêciu realnym)

-0,40

-2,27

-3,18

Dobra niehandlowe (w ujêciu realnym)

-0,10

-0,53

-1,03

D³ug publiczny (% PKB)

0,03

0,21

0,60

Konsumpcja prywatna (deflator)

-0,79

-2,09

-2,61

Stopa bezrobocia

0,08

0,59

0,99

Bilans rachunku obrotów bie¿¹cych (% PKB)

-0,04

-0,14

0,36

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie C. Martin, J.A. Herce, S.S Rivero, F.J Velazquez,
European Union Enlargement. Effects on the Spanish Economy, Economic Studies Series, La
Caixa, 2002, s.133.

Niektóre opracowania zawiera³y jednak oceny bardziej umiarkowane, a nawet pozytywne. Wed³ug raportu Centrum Reform Europejskich, rozci¹gniêcie na
nowe kraje cz³onkowskie swobody przep³ywu kapita³u i przejêcie dorobku prawnego UE-15 pozwoli w pe³ni w³¹czyæ ten obszar w europejski, a tak¿e wiatowy
obieg kapita³u19. Umo¿liwi to firmom starej Unii lepsze i efektywniejsze funk18 C. Martin, J.A. Herce, S.S. Rivero, F.J. Velazquez, European Union enlargement. Effects on
the Spanish economy, Economic Studies Series No 27, la Caixa Economic Research Department,
Barcelona 2002.
19 H. Grabbe, Profiting from EU Enlargement, Centre for European Reform, London 2001.
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cjonowanie w ramach poszerzonej Wspólnoty. Obywatelom UE-25 pozwoli na
uczestnictwo w rynku kapita³owym na terenie ca³ej Europy. Przedsiêbiorstwom
UE-15 przyniesie wymierne korzyci finansowe oraz mo¿liwoci jeszcze wiêkszej ekspansji. Raport stwierdza, ¿e korzyci UE-15 z akcesji w kontekcie
przep³ywu kapita³u polegaj¹ m.in. na tym, ¿e inwestuj¹c w nowych krajach
cz³onkowskich, oferuje siê im ró¿norodn¹ pomoc, poczynaj¹c od finansowej,
a koñcz¹c na technicznej. Stanowiæ to powinno zachêtê do wprowadzania dalszych reform gospodarczo-spo³ecznych w tych krajach. Powy¿sze procesy
sprzyjaj¹ szybszemu rozwojowi gospodarczemu oraz zwiêkszaj¹ si³ê nabywcz¹
spo³eczeñstw nowych krajów cz³onkowskich UE. W konsekwencji proces ten
prowadzi do osi¹gania wy¿szych zysków przez firmy unijne. Zamo¿ne pañstwa
krajów UE-15 gotowe s¹ zachêcaæ rodzime firmy do inwestycji, wiedz¹c, jak
korzystna mo¿e byæ wymiana z krajami o rosn¹cej sile nabywczej. Im bogatsi
partnerzy, tym lepiej dla rynku wewnêtrznego UE. W interesie Unii le¿y, by
nowo przyjmowane pañstwa mo¿liwie szybko zmniejsza³y dystans dziel¹cy je
od krajów UE-15. W dobie globalizacji tylko jednorodna pod wzglêdem zamo¿noci poszczególnych krajów Unia mo¿e sprostaæ konkurencji ze strony Stanów
Zjednoczonych, Chin, Rosji czy wielkich ponadnarodowych korporacji. Raport
wskazuje, ¿e ustanowienie swobody przep³ywu kapita³u i poszerzenie UE mog¹
spowodowaæ zwiêkszony nap³yw ró¿norodnych form kapita³u, powoduj¹c
wzrost jego poda¿y na rynkach nowych krajów cz³onkowskich. Wywrze to presjê na obni¿anie stopy procentowej, powoduj¹c jednoczenie mo¿liwoæ potanienia kapita³u. Powinno to zwiêkszyæ jego dostêpnoæ dla inwestorów, co oznacza³oby mo¿liwoæ pobudzania inwestycji i uruchomienia dodatkowych procesów
wzrostowych. Potanienie kapita³u oznacza jednoczenie zmniejszenie korzyci dla
oszczêdzaj¹cych i ich zwiêkszenie dla inwestorów. Zmianie prawdopodobnie
ulegnie tak¿e proporcja miêdzy g³ównymi grupami spo³ecznymi w kraju przyjmuj¹cymi kapita³29. W nowych krajach cz³onkowskich mo¿na zatem spodziewaæ
siê wzrostu udzia³u dochodów z pracy kosztem dochodu w³acicieli kapita³u.
Mo¿liwe jest równie¿ ujawnienie siê tzw. efektów dynamicznych poprzez
wzmocnienie konkurencji miêdzy organizacjami finansowymi UE-15, zwiêkszaj¹ce korzyci skali i podnosz¹ce jakoæ us³ug, co powinno mieæ pozytywne
implikacje dla konsumentów UE-15 korzystaj¹cych z rynku finansowego.
Raport niemieckiego Instytutu ds. Badania Gospodarki i Polityki Europejskiej, podkrela³, ¿e z punktu widzenia inwestorów zagranicznych cz³onkostwo
kraju przyjmuj¹cego BIZ w UE postrzegane jest jako czynnik silnie ograniczaj¹cy ryzyko polityczne i gospodarcze zwi¹zane z dokonywaniem inwestycji21 .
20
21

Dochody czynnika pracy w porównaniu z dochodami od kapita³u.
Ch. Weise, J. Bachtler, R. Downes, I. McMaster, K. Toepel, The Impact of EU Enlargement
on Cohesion, German Institut for Economic Research and European Policies Research Centre, European Commission Tender No. PO/00-/RegionA4, Final Report, Berlin and Glasgow, 2001.
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Powinna wzrosn¹æ pozycja pañstw nowo przyjêtych jako partnera we wspó³pracy gospodarczej. Przyjêcie zasad reguluj¹cych funkcjonowanie Jednolitego Rynku UE w zakresie konkurencji, prawa spó³ek, swobód rynkowych, przyczyni siê
do wzrostu atrakcyjnoci inwestycyjnej nowych krajów cz³onkowskich m.in.
dziêki zwiêkszonej stabilnoci prawnej i wiêkszej przewidywalnoci polityki
gospodarczej. Tym samym powinno zmniejszyæ siê ryzyko prowadzenia dzia³alnoci inwestycyjnej przez podmioty z krajów UE-15. Raport podkrela, ¿e nap³yw kapita³u do krajów kandyduj¹cych jest ma³o znacz¹cy, gdy¿ w 1998 r.
stanowi³ zaledwie 0,15% wiatowego PKB oraz 0,8% wszystkich inwestycji
lokowanych w UE-15. Autorzy zaznaczaj¹, ¿e dopiero inwestycje w regionie,
obejmuj¹ce nowe pañstwa cz³onkowskie, stanowi¹ce oko³o 5% wiatowego
PKB oraz powy¿ej 20% globalnej sumy inwestycji w pañstwach starej Unii
mia³yby istotny wp³yw na wskaniki makroekonomiczne, takie jak: PKB, stopy
procentowe i zatrudnienie. Wed³ug raportu, ³¹czne korzyci dla UE-15 w dalszej
perspektywie mog¹ mieæ swoje ród³a w:
a) oszczêdnociach wynikaj¹cych ze zniesienia barier przep³ywu kapita³u
wewn¹trz UE-15,
b) oszczêdnociach wynikaj¹cych z pe³nej liberalizacji rynku finansowego
na terenie UE-25,
c) nasileniu siê konkurencji wewnêtrznej w UE-15,
d) zwiêkszeniu skali produkcji,
e) modernizacji wielu dziedzin gospodarki UE-15.
Raport Fundacji Friedricha Eberta równie¿ zauwa¿a³ fakt, ¿e BIZ wywo³uj¹ pozytywny efekt, a mianowicie transfer technologii do krajów kandyduj¹cych,
który wspiera ich wzrost gospodarczy i wzrost wydajnoci pracy. Przyczynia siê
to do zmniejszenia ró¿nic w dochodach w relacji stare i przysz³e kraje UE.
To z kolei pozwala na wiêkszy import z krajów UE i zmniejsza prawdopodobieñstwo migracji si³y roboczej22.
Raport Europejskiego Uniwersytetu we Florencji oraz Centrum Schumana
w sposób bardzo syntetyczny dowodzi³, ¿e dzia³anie mechanizmów zwi¹zanych
z przep³ywem kapita³u w krajach UE-15 pog³êbia ca³y proces integracji z krajami kandyduj¹cymi23. Bezporednie Inwestycje Zagraniczne oddzia³uj¹, poprzez
nasilenie siê konkurencji, na obni¿enie kosztów produkcji i obni¿enie cen w ca³ej
22

Die Osterweiterung der Europäischen Union Konsequenzen für Wohlstand und Beschaftigung in Europa, w: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód  konsekwencje dla dobrobytu
i zatrudnienia w Europie. Opinia o raporcie Fundacji Friedricha Eberta, Pe³nomocnik Rz¹du do
spraw Negocjacji o Cz³onkostwo RP w Unii Europejskiej Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa
2000.
23 S.S. Nello, K.E. Smith, The Consequences of Eastern Enlargement of the European Union
in Stages. European, University Institute we Florencji, Robert Schuman Centre, EUI Working Paper RSC No. 97/51, Badia Fiesolana, San Domenico, 1997.
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Wspólnocie. Z kolei ni¿szy poziom cen powoduje wzrost si³y nabywczej ludnoci, co pobudza popyt i tym samym stymuluje wzrost gospodarczy. Jednoczenie
obni¿enie kosztów i cen pozwala dyskontowaæ korzyci z zakresu konkurencyjnoci cenowo-kosztowej, a znajduje odbicie we wzrocie produktu krajowego
brutto (PKB).
Raport The Economist Intelligence Unit odnotowa³, ¿e w ¿adnym wczeniejszym rozszerzeniu UE nie uczestniczy³o tak wiele pañstw i ¿adne nie pog³êbia³o tak bardzo ró¿nic wewn¹trz Unii24. W zakresie przep³ywu kapita³u to
w³anie pañstwom kandyduj¹cym akcesja ma przynieæ najwiêcej wymiernych
korzyci. Dla krajów UE-15 zwiêkszenie wp³ywów z tego tytu³u to kwestia
wielu lat. Autorzy raportu oceniaj¹, ¿e wszyscy, którzy mieli zainwestowaæ w
krajach nowo wstêpuj¹cych, ju¿ to zrobili. Teraz bêd¹ najwy¿ej kontynuowali
ju¿ rozpoczête inwestycje. Trudno natomiast spodziewaæ siê jakiego znacz¹cego nap³ywu nowego kapita³u. W dalszej przysz³oci przewiduje siê jednak ponowny nap³yw kapita³u inwestycyjnego. Sprzyjaæ mu bêd¹ dalsza liberalizacja
i harmonizacja przepisów oraz rozwój infrastrukturalny. Obawy budzi: nadal
nadmierna restrykcyjnoæ przepisów, zwi¹zanych g³ównie z ochron¹ rodowiska
i bezpieczeñstwem pracy, co powiêksza koszty operacyjne. Wzrost kosztów pracy to kolejny czynnik mog¹cy powodowaæ przenoszenie zak³adów produkcyjnych bardziej na Wschód, chocia¿ zniesienie barier celnych i bliskoæ nowych
krajów cz³onkowskich powinny dynamizowaæ handel i produkcjê. Wiele zale¿y
od lokalnych planów rozwoju, które skupi¹ siê tylko na pewnych kierunkach
i dzia³aniach rozwojowych odpowiadaj¹cych specyfice regionu. Nawet najlepiej
rozwiniêta infrastruktura i najlepsze prawo mog¹ postawiæ nowe kraje cz³onkowskie w roli pañstw tranzytowych, które s³u¿¹ do nawi¹zywania korzystnej
wspó³pracy z krajami trzecimi, jeli nowo przyjête pañstwa nie przedstawi¹
w³asnej, oryginalnej oferty w zakresie bezporednich inwestycji zagranicznych
na terytorium UE-15 .
W¹tek ten podejmuje raport Instytutu Spraw Europejskich, który zauwa¿y³,
¿e obok zwiêkszenia zaanga¿owania kapita³owego zagranicznych przedsiêbiorstw w nowych krajach cz³onkowskich nale¿y oczekiwaæ, ¿e stopniowo bêd¹
wzrasta³y te¿ inwestycje tych krajów za granic¹, zw³aszcza w krajach UE-15.
W dalszej czêci raport stwierdza, ¿e integracja rynków kapita³owych w ramach
UE-25 zapewni UE-15 dostêp do wynikaj¹cych st¹d korzyci, m.in. korzyci
skali, zmniejszenia zak³óceñ konkurencji oraz obni¿enia kosztów us³ug finansowych, sprzyjaj¹c bardziej efektywnej alokacji zasobów.
Raport Instytutu Europejskiego i Centrum Roberta Schumana podkrela, ¿e
pe³na swoboda przep³ywu kapita³u przyczyni siê do modernizacji wielu dziedzin
24 P. Brennan, Enlargement an Economic Assessment Ireland and Europe, Institut of European
Affairs, Dublin 2002.
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gospodarki w UE-15. Rozszerzenie UE wzmocni bezpieczeñstwo inwestycji zagranicznych UE-15, stwarzaj¹c gwarancjê wiêkszej stabilnoci przepisów i polityki gospodarczej.
Raporty podkrelaj¹, ¿e szczególnie korzystna dla zwiêkszenia wiarygodnoci nowo przyjêtych pañstw i funkcjonuj¹cych w ich obrêbie podmiotów wobec
instytucji zagranicznych jest implementacja przepisów unijnych dotycz¹cych finalnoci rozrachunku w systemach p³atnoci i w systemach rozrachunku papierów wartociowych. Przepisy te zmniejszaj¹ poziom ryzyka systemowego, ustalaj¹c wymagalnoæ zleceñ transferu, nawet w przypadku postêpowania upad³ociowego wobec uczestnika, a tak¿e nieodwo³ywalnoæ zleceñ po up³ywie momentu okrelonego w ustawie. Pozwoli to ograniczyæ ryzyko dzia³ania i zachêci
inwestorów z UE-15 do podejmowania dzia³alnoci w nowych krajach cz³onkowskich, oferuj¹c rynki zbytu na terenie ca³ej rozszerzaj¹cej siê struktury
wspólnotowej. Wzrost wiarygodnoci inwestycyjnej nowo przyjêtych pañstw
prze³o¿y siê na poprawê warunków i obni¿enie kosztów pozyskania kapita³u za
granic¹, zw³aszcza kredytów i po¿yczek.
Raporty k³ad¹ nacisk równie¿ na fakt zniesienia pozosta³ych ograniczeñ
swobody zak³adania i dzia³ania oddzia³ów zagranicznych banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e spowoduje to dodatkowy nap³yw kapita³u zagranicznego do sektora finansowego nowo przyjêtych
pañstw, co pozwoli na wzmocnienie i unowoczenienie tego sektora. Bankowe
procesy konsolidacyjne w Europie Zachodniej i na wiecie bêd¹ wp³ywaæ na
sektor bankowy w Europie rodkowej i Wschodniej. Powinno to poprawiæ wyniki finansowe podmiotów zachodnioeuropejskich poprzez ekspansjê i zdobywanie nowych rynków i klientów. W rezultacie zmniejszenia ryzyka zwi¹zanego
z inwestowaniem na rynkach pañstw nowo wstêpuj¹cych, mo¿na oczekiwaæ
spadku udzia³u kapita³u spekulacyjnego i wyd³u¿enia okresu inwestycji portfelowych. Zmniejszy to niebezpieczeñstwo nag³ego wycofania kapita³u spekulacyjnego oraz wynikaj¹cych st¹d problemów gospodarczo-walutowych. S¹ to wa¿ne
korzyci, które z poszerzenia Wspólnoty odnios¹ zarówno kraje UE-15, jak i nowe kraje Unii.
Raporty zwracaj¹ równie¿ uwagê na fakt, ¿e liberalizacja rynku finansowego powoduje obni¿enie kosztów bankowych, potanienie kredytów i zwiêkszenie
rodków na inwestycje przedsiêbiorstw, co poprzez dynamizacjê inwestycji oddzia³uje na wzrost PKB. Wzrost PKB, który jest ³¹cznym efektem sprzê¿eñ
makroekonomicznych, prowadzi do poprawy stanu finansów publicznych. Jednoczenie przyczynia siê w pewnym stopniu do tworzenia nowych miejsc pracy.
W wiêkszoci raportów tak unijnych, jak i rz¹dowych pañstw UE-15 podkrelano rolê bezporednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki, wdra¿aniu nowoczesnych technologii, umiejêtnoci organizacyjnych, marketingowych itd.
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Zagro¿enia dla nowych pañstw cz³onkowskich UE s¹, paradoksalnie, jednoczenie korzyciami dla pañstw UE-15. I tak, w niektórych przypadkach mo¿e
wyst¹piæ zmniejszenie dochodów bud¿etowych w nowych pañstwach cz³onkowskich. Na przyk³ad wejcie podmiotów zagranicznych na rynek gier losowych
i zak³adów wzajemnych spowoduje spadek wp³ywów bud¿etowych, poniewa¿
bêd¹ one transferowaæ czêæ zysku za granicê, g³ównie do krajów UE-15. Podobnie wzrost konkurencji w sektorze ubezpieczeniowym z tytu³u wejcia podmiotów zagranicznych mo¿e doprowadziæ do spadku mar¿ zak³adów ubezpieczeniowych, a w konsekwencji do spadku wp³ywów do bud¿etów narodowych
krajów nowo wstêpuj¹cych, powiêkszaj¹c tym samym mo¿liwoci ekspansji
przedsiêbiorstw UE-15. Mo¿liwe jest czasowe pogorszenie bilansu p³atniczego
w wyniku pe³nej liberalizacji rynku kapita³owo-finansowego, zale¿ne od struktury kapita³u nap³ywaj¹cego do nowych pañstw cz³onkowskich. W przypadku du¿ego nap³ywu kapita³u krótkoterminowego mo¿liwa jest, przy wyst¹pieniu czynników niesprzyjaj¹cych stabilnoci rynku finansowego, ucieczka powoduj¹ca
zjawiska kryzysowe w zakresie polityki monetarnej i walutowej. W raportach
unijnych jednak tych problemów nie poruszono.
W raportach nie by³o równie¿ wzmianek na temat wyst¹pienia efektu tzw.
przestrzennej koncentracji. Przy ró¿nicy w poziomie rozwoju rynków finansowych, jaka ma miejsce miêdzy nowymi a starymi krajami cz³onkowskimi
UE i jednoczenie swobodzie zak³adania przedsiêbiorstw, mo¿e nast¹piæ transfer
nie tylko nadwy¿ki popytu i poda¿y pieni¹dza do centrów finansowych w starej UE, ale po¿yczaj¹cy i po¿yczkodawcy mog¹ zmieniæ lokalizacjê swej dzia³alnoci. Pojawienie siê tego efektu mog³oby siê staæ niebezpieczne dla nowych
krajów cz³onkowskich, natomiast korzystne dla pañstw UE-15.

4. Wnioski
Niemal wszystkie raporty przed akcesj¹ ocenia³y, ¿e przyjêcie nowych
pañstw do UE-15 spowoduje szybsze tempo wzrostu gospodarczego na terytorium ca³ej Wspólnoty. Bêdzie ono wynikiem przede wszystkim intensyfikacji
handlu, zwiêkszenia konkurencji oraz wiêkszego przep³ywu inwestycji zagranicznych miêdzy UE-15 a nowymi krajami Unii. Zjawiska te wyst¹pi³y ju¿
w trakcie przyjmowania pañstw w poprzednich rozszerzeniach i budowy jednolitego rynku na prze³omie lat 80. i 90. ubieg³ego wieku. Rozszerzenie Unii o kraje
Europy rodkowej i Wschodniej przyniesie wiêc korzyci zarówno krajom kandyduj¹cym, jak i obecnym pañstwom cz³onkowskim, gdy¿ najogólniej mówi¹c,
wzronie potencja³ rozwojowy ca³ego ugrupowania. Szybsze tempo wzrostu gospodarczego powinno prze³o¿yæ siê na wzrost zatrudnienia, sprzyjaj¹c pokona-
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niu obecnie jednego z najwa¿niejszych problemów spo³eczno-ekonomicznych
jednocz¹cej siê Europy.
W raportach podkrelano, ¿e wdro¿enie pe³nej swobody przep³ywu kapita³u
miêdzy UE-10 a krajami UE-15 (rozumianej w myl art. 73b Traktatu z Maastricht), wraz z wprowadzeniem w ¿ycie pozosta³ych swobód, oznacza w³¹czenie tych krajów do jednolitego rynku wewnêtrznego UE. Przyniesie to zwiêkszenie zainteresowania gospodarkami nowych krajów cz³onkowskich jako miejscem
lokowania kapita³u, zwiêkszy bezpieczeñstwo obrotu kapita³u i systemu bankowego, wp³ynie na obni¿enie kosztów us³ug finansowych i o¿ywienie dzia³alnoci
gospodarczej. Stanowi to na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego jedn¹ z g³ównych
korzyci, jakie odniesie UE-15 z poszerzenia Unii. Liberalizacja rynku finansowego i zwiêkszenie inwestycji powinno wp³yn¹æ na wzrost PKB w nowych
krajach UE oraz prowadziæ do wzrostu zatrudnienia.
Macroeconomic results of the enlargement of the European Union for countries
of Central and Eastern Europe
In spite of the huge progress noted down in the 1990s in economies of the states of
Central and Eastern Europe the process of transformation still lasts, for instance construction
of the institution of market and effective economic structures for developed market economies. A basic measure of the level of the economic development of the country is the height
of the gross domestic product (GDP) per capita  the value of produced products and services
provided to one inhabitant of the country. The economic development of new states of the
Union is reflected in the relation of production to the employment rate. The economy of
newly accepted states is also characterized by lower participation of services in GDP and the
simultaneously low production of modern products, so called high technology products.
Moreover, the analysis of the GDP structure of countries of Central and Eastern Europe
before the accession shows that in spite of the realization of restructuring processes in the
economy industry is still important for GDP. However, systematic decrease of the importance
of agriculture is observed. The research was based on pre-accessional reports of member
states of the European Union. Prognoses of the influence on basic macroeconomic indicators
for countries of old European Union were presented.
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SPECYFIKA ¯YCIA MONASTYCZNEGO
W EUROPIE WSCHODNIEJ
¯ycie duchowe w Kociele wschodnim cechuje wielkie bogactwo form,
wród których najdoskonalsz¹ jest monastycyzm. W przeciwieñstwie do ¿ycia
zakonnego na Zachodzie, w monastycyzmie wschodnim nie ma wielu regu³.
Wynika to z samej koncepcji ¿ycia monastycznego, którego jedynym celem jest
zjednoczenie z Bogiem w ca³kowitym wyrzeczeniu siê ¿ycia wieckiego. Mnisi
wk³adaj¹ habit, aby w monasterze albo w pustelni oddawaæ siê modlitwie, pracy
wewnêtrznej. Miêdzy monasterem, w którym prowadzi siê ¿ycie wspólnotowe,
i samotnoci¹ anachorety1, kontynuuj¹cego tradycjê ojców pustyni, jest wiele
porednich form monastycyzmu. Monastycyzm jest wy³¹cznie kontemplacyjny2.
Teksty liturgiczne nazywaj¹ mnichów ziemskimi anio³ami i niebiañskimi ludmi. Monastyczna wiêtoæ stwarza typ bardzo podobnego do obrazu wiêtego
(priepodobnyj), ¿ywej ikony Boga. w. Jan Chryzostom przyznawa³, ¿e klasztory s¹ niezbêdne, gdy¿ wiat nie jest w pe³ni chrzecijañski3.
W dziejach chrzecijañstwa ¿ycie monastyczne stawia³o sobie dwa cele.
Oznacza³o ca³kowite oddzielenie siê od spo³eczeñstwa, które ¿y³o swoimi problemami politycznymi i ekonomicznymi. By³a to niejako ucieczka na pustyniê, a póniej autonomiczna egzystencja wspólnot odpowiadaj¹cych wszystkim
potrzebom swoich cz³onków. Przyk³ad takiej formy ¿ycia wspólnotowego i samowystarczalnego, odseparowanego od wiata daj¹ mnisi z góry Athos. Drugim
celem ¿ycia monastycznego jest d¹¿enie do schrystianizowania wiata. To wymaga od mnichów tworzenia wspólnot chrzecijañskich, ich ewangelizacji i pomocy blinim.
¯ycie monastyczne zapocz¹tkowa³ w. Antoni Wielki ( 356). Monastycyzm
zacz¹³ siê kszta³towaæ na terenie Górnego Egiptu. Najwiêkszy orodek zakonny, orodek w. Katarzyny, powsta³ na Pó³wyspie Synajskim. Wielkie zas³ugi
1 Anachoreta  pustelnik, eremita, który stale lub okresowo ¿yje na pustyni albo w innym
odosobnionym miejscu. Praktykuje ubóstwo, pokutê i modlitwê w celu cilejszego zjednoczenia
z Bogiem (kontemplacja).
2 W. £osski, Teologia mistyczna Kocio³a Wschodniego, Warszawa 1989, s. 1415.
3 P. Ewdokimow, Wieki ¿ycia duchowego, Kraków 1996, s. 156157.
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w rozwoju monastycyzmu wniós³ mnich Pachomiusz ( 347), który postulowa³
wype³nianie s³ów Ewangelii poprzez ¿ycie we wspólnocie. Dzia³ania Pachomiusza doprowadzi³y do stworzenia przez niego pierwszej regu³y zakonnej porz¹dkuj¹cej w szczegó³ach zasady ¿ycia monastycznego. Regu³a w. Pachomiusza,
po udoskonaleniu przez w. Bazylego Wielkiego ( 379), sta³a siê obowi¹zuj¹c¹
w ca³ym Cesarstwie Bizantyjskim. W klasztorach egipskich w IV w. powsta³
odrêbny ruch monastyczny, pos³uguj¹cy siê jêzykiem greckim i regu³¹ w. Bazylego Wielkiego.
W czasach cesarza Justyniana I (527565) ruch monastyczny uleg³ podzia³owi na narodowe ruchy zakonne. Powsta³y wówczas zakony greckie, syryjskie,
koptyjsko-egipskie, ormiañskie i ³aciñskie. W pierwszej po³owie IV w. mnisi
koptyjsko-egipscy przyjêli regu³ê w. Pachomiusza. W drugiej po³owie tego stulecia regu³a w. Bazylego sta³a siê obowi¹zuj¹ca w zgromadzeniach greckich.
Z kolei w po³owie VI w. zakonnicy klasztorów ³aciñskich przyjêli regu³ê w.
Benedykta.
Wp³ywy monastyczne orodków greckich promieniowa³y na Europê
Wschodni¹ i rodkow¹. Szczególn¹ rolê odegra³ konstantynopolitañski klasztor
w. Teodora Studyty. Praktykowana w nim regu³a, zwana póniej studyck¹, obok
regu³y w. Bazylego Wielkiego, zosta³a powszechnie przyjêta przez monastery
bizantyjskie i s³owiañskie. Twórc¹ regu³y by³ w. Teodor Studyta ( 826), który
d¹¿y³ do zachowania ubóstwa indywidualnego mnichów ¿yj¹cych we wspólnocie. Regu³a studycka tylko nieznacznie odbiega³a od regu³y w. Bazylego Wielkiego. Klasztor w. Teodora Studyty, wyposa¿ony w bogat¹ bibliotekê, sta³ siê
wa¿nym orodkiem kultury prawos³awnej, oddzia³uj¹cej na inne monastery.
W okresie póniejszym szczególnego znaczenia nabra³y monastery greckie
na Górze Athos. Pierwsze wspólnoty zakonne pojawi³y siê tam ju¿ w X w.
Z czasem ich liczba powiêkszy³a siê, w ten sposób powsta³a swoista republika
mnichów. Jej sk³ad pod wzglêdem narodowociowym by³ bardzo zró¿nicowany. Symbolem serbskiego monastycyzmu by³ klasztor Chilandar, który powsta³y
1198 r. Bu³garzy za³o¿yli w drugiej po³owie XIII w. monaster Zografu. Monastycyzm ruski reprezentowa³ klasztor w. Pantelejmona powsta³y w 1169 r. Czasy
wietnoci w. Góry Athos przypadaj¹ na XVI stulecie, kiedy liczba mnichów
wzros³a tam do oko³o 20 tys.
Klasztory greckie wywar³y zasadniczy wp³yw na ¿ycie monastyczne na
Rusi. Najlepszym przyk³adem powi¹zañ Rusi Kijowskiej z Bizancjum jest w.
Antoni Pieczewski, za³o¿yciel £awry (Klasztoru) Kijowsko-Pieczerskiej. Innym
przyk³adem powi¹zania Ksiêstwa Moskiewskiego z klasztorami athoskimi by³y
postacie Nila Sorskiego i Maksyma Greka. Równie istotne znaczenie dla rozwoju ¿ycia zakonnego na ziemiach ruskich mia³y zwi¹zki Rusi z Serbi¹. Serbskie
monastery od pocz¹tku istnienia pañstwa serbskiego (XII w.) oddzia³ywa³y na
pozosta³e ziemie s³owiañskie. G³ównym patronem i organizatorem ¿ycia klasz-
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tornego w Serbii by³ w. Sawa. Symbolem kontaktów rusko-serbskich byli mnisi
Cyprian i Pachomiusz, którzy zostawili bogate lady obecnoci w kulturze Rusi
Moskiewskiej.
W odnowionym pañstwie bu³garskim w XIIIXIV w. nast¹pi³ nowy etap
rozwoju monasterów, które sta³y siê wa¿nymi orodkami nowych pr¹dów religijno-kulturowych Bizancjum. Symbolicznego znaczenia nabra³ monaster rylski
powsta³y jeszcze w X w. za spraw¹ w. Jana Rylskiego. W przypadku orodków
rumuñskich wa¿ne miejsce zajmuje grupa monasterów bukowiñskich wznoszonych w XVXVI w., które zachowywa³y ci¹g³oæ ¿ycia monastycznego.
Monastery poprzez swoje bogactwo duchowe i ogromne znaczenie w rozwoju kulturalno-religijnym krajów znajduj¹cych siê w krêgu bizantyjsko-s³owiañskim wesz³y na sta³e do ich historii. Na obszarach nowo schrystianizowanych, zanim dosz³o do ukszta³towania siê struktury kocielnej, powstawa³y
orodki zakonne. Proces ten by³ widoczny zw³aszcza na obszarze podleg³ym
cywilizacji bizantyjsko-s³owiañskiej. Je¿eli w Europie Zachodniej kultura formowa³a siê pod wp³ywem miast i uniwersytetów, to w Europie Wschodniej
decyduj¹c¹ rolê w jej rozwoju odegra³y orodki ¿ycia monastycznego. Klasztory, zasobne w biblioteki, warsztaty kopistów i ikonopisców, sta³y siê centrami
duchowymi oddzia³uj¹cymi na wszystkie warstwy spo³eczne4.

*
Próba okrelenia specyfiki monastycyzmu w Europie rodkowo-Wschodniej nie jest mo¿liwa bez podjêcia analizy istniej¹cych wówczas na ziemiach
ruskich regu³ monastycznych. Monastycyzm w Rusi Moskiewskiej rozwija³ siê
w zupe³nej separacji od humanistycznego Zachodu. Ruski monastycyzm ukszta³towa³ siê w XVI w., zw³aszcza w okresie panowania cara Iwana Gronego
i metropolity Makarego. Ówczesne wydarzenia pokaza³y, czym by³y monastery
dla starej Rusi i czym bêd¹ w przysz³oci, kiedy Rosja zyska wymiar potê¿nego
pañstwa. Fenomen klasztorów na Rusi polega³ przede wszystkim na ich ogromnej roli w ¿yciu spo³ecznym i politycznym tego pañstwa. Monastery sta³y siê
nieod³¹cznym elementem krajobrazu ziem ruskich.
Strukturê ruskiego monasteru przedstawi³ Paulus Iovius (Paolo Giovio), który zosta³ poinformowany o ¿yciu monastycznym na Rusi przez pos³a moskiewskiego Dymitra Gerasimowa, przebywaj¹cego w 1526 r. z wizyt¹ u papie¿a
Klemensa VII. Wed³ug tego ród³a, w monasterze funkcjonowa³y dwie grupy
ludzi. Pierwsz¹ stanowili nowicjusze i czêæ mnichów, która nie podlega³a surowym prawom ¿ycia we wspólnocie, do drugiej nale¿eli za mnisi prowadz¹cy
4 A. Mironowicz, Wprowadzenie, w: ¯ycie monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Bia³ystok 2001, s. 57.
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¿ywot wed³ug regu³y w. Bazylego Wielkiego. Okrelano ich mianem starców,
czyli osób maj¹cych du¿e dowiadczenie i szacunek spo³ecznoci nie tylko zakonnej. Przebywali oni zazwyczaj w odosobnieniu w swoich celach, które opuszczali
tylko w wyj¹tkowych sytuacjach5.
Odrodzenie siê ruskiego monastycyzmu po okresie niewoli tatarskiej polega³o na modyfikacji regu³ staro¿ytnego monastycyzmu i dostosowaniu ich do
warunków w pañstwie ruskim. Pierwsz¹ tak¹ prób¹ przystosowawcz¹ by³a modyfikacja regu³y studyjskiej dokonana w XI w. przez w. Tedozjusza. W XV w.
ruskie monastery funkcjonowa³y w oparciu o kilka tzw. ustawów, czyli regu³
¿ycia monastycznego. Sporód nich najistotniejsze dla rozwoju klasztorów by³y
regu³y napisane przez wiêtych Józefa Wo³ockiego i Nila Sorskiego.
W XV w. pierwszym autorem regu³y monastycznej by³ w. Eufrozyn
Pskowski. Wed³ug niego, mnich nie powinien posiadaæ ¿adnej w³asnoci, albowiem wszystko nale¿y do ca³ej wspólnoty. cile okrela³ te¿ miejsce, w którym
mo¿na spo¿ywaæ posi³ki. Ihumen przewodz¹cy klasztorowi musia³ wyró¿niaæ siê
m¹droci¹ i duchowym dowiadczeniem. W relacjach ihumen  wspólnota k³adziono nacisk na pos³uszeñstwo i dyscyplinê, co jest charakterystyczne dla ¿ycia
cenobistycznego. Zasady ¿ycia monastycznego spisane przez Eufrozyna opiera³y
siê na regule w. Bazylego Wielkiego6.
Twórc¹ kolejnej regu³y by³ w. Herasym Bo³dyñski, za³o¿yciel czterech monasterów. W zgromadzeniach tych, podobnie jak w innych klasztorach, stawiano
na bezwzglêdne pos³uszeñstwo mnichów wobec prze³o¿onego. Mnichów obowi¹zywa³a surowa dyscyplina. Ihumeni byli wybierani sporód cz³onków wspólnoty7. W kszta³towaniu ¿ycia klasztornego w archidiecezji nowogrodzkiej du¿y
udzia³ mia³ arcybiskup Makary. W jednym z rozporz¹dzeñ wys³anych do monasteru w. Ducha hierarcha stwierdzi³, ¿e w orodku powinien znajdowaæ siê
jeden mnich, maj¹cy wiêcenia kap³añskie, jeden hierodiakon i dziewiêciu braci,
a ca³a wspólnota wraz z ihumenem mia³a liczyæ dwunastu mnichów8. Inn¹ znan¹
postaci¹ monastycyzmu ruskiego by³ Kornel Komelski. Jego regu³a by³a wzorowana na monasterze po³o¿onym nad Jeziorem Bia³ym9.
Rozkwitowi monasterów od XIV do XVI w. nie towarzyszy³o formowanie
siê jednolitych zasad ¿ycia klasztornego. Klasztory z czasem zaczê³y powiêkszaæ
swój maj¹tek. Zarz¹dzanie maj¹tkami klasztornymi musia³o wp³ywaæ na ¿ycie
duchowe mnichów. Potrzebê reform ¿ycia monastycznego w zwi¹zku z tym
widzia³a hierarchia, rodowiska zakonne, kniaziowie i bojarstwo. Ju¿ metropolita Cyprian ( 1406) stwierdza³, ¿e nadmierne maj¹tki klasztorne nie przystoj¹
5
6
7
8
9

Makarij, Istorija Russkoj Cerkwi, ks. IV, cz. I, Moskwa 1996, s. 266267.
Ibidem, s. 240241.
Ibidem, s. 246.
Ibidem, s. 245246.
Ibidem, s. 244245.

Specyfika ¿ycia monostycznego w Europie Wschodniej

229

biednym mnichom. Sposoby naprawy sytuacji przedstawione zosta³y przez Józefa Wo³ockiego i Nila Sorskiego. Wizja monastycyzmu Józefa Wo³ockiego opiera³a siê na pos³uszeñstwie i rygorystycznym wype³nianiu tego, co ju¿ zosta³o
okrelone w pismach w. ojców. Z kolei Ni³ Sorski za cel poczynañ mnicha
uwa¿a³ ubóstwo i poszanowanie ludzkiej wolnoci.

*
Józef Wo³ocki swój pogl¹d na ¿ycie klasztorne zawar³ w regule Pouczenia
o ¿yciu duchowym. Regu³a licz¹ca 14 rozdzia³ów sk³ada³a siê z trzech czêci.
Pierwsza odnosi³a siê do ca³ego zgromadzenia zakonnego i porusza³a kwestie:
odprawiania nabo¿eñstw w cerkwiach i odbywania wspólnych modlitw; sposobu
spo¿ywania posi³ków; ubioru mnichów; czynnoci wykonywanych po wieczornych modlitwach; pos³uszeñstwa mnichów wobec ihumena; wykonywania poszczególnych prac i obowi¹zków nowicjuszy; zakazu przebywania we wspólnocie kobiet i dzieci oraz spo¿ywania jakichkolwiek napojów alkoholowych10.
Druga czêæ dotyczy³a postêpowania samego ihumena i jego stosunku do braci11. Trzecia czêæ traktowa³a o ¿yciu wewn¹trz klasztoru, wzajemnych relacjach
miêdzy mnichami12.
Zagadnieniem o odrêbnym charakterze w regule Józefa Wo³ockiego by³a
sprawa wewnêtrznej organizacji monasteru. Na czele zgromadzenia sta³ ihumen,
który by³ wybierany sporód braci zakonnych. Osobami pomagaj¹cymi mu
w prowadzeniu orodka byli kelior i starcy. Ci ostatni, w liczbie 12, zatwierdzali wybór nowego ihumena. Do zadañ pe³nionych przez nich w klasztorze
zalicza³o siê nadzorowanie ustanowionego porz¹dku. Czêæ z nich w dzieñ i w nocy
obchodzi³a cele klasztorne. Czynnoæ ta przypomina³a postêpowanie w. Teodozjusza Pieczerskiego, który równie¿ dokonywa³ przegl¹du pomieszczeñ zajmowanych przez mnichów. W sprawach mniejszej wagi prze³o¿ony monasteru sam
podejmowa³ decyzje. Natomiast przy rozstrzyganiu problemów dotycz¹cych ca³ej wspólnoty prawo g³osu mia³ ka¿dy mnich13 .
Józef Wo³ocki zarzuca³ wspó³czesnym lekcewa¿enie pouczeñ ojców Kocio³a. Mnich przypomina³, ¿e jego regu³a stanowi jedynie powtórzenie s³ów w.
ojców, zw³aszcza w. Bazylego Wielkiego i w. Teodora Studyty. Dla Józefa
Wo³ockiego nie by³a wa¿na surowoæ regu³y, lecz jej przestrzeganie. Poczucie
dyscypliny ³¹czy³o siê u niego z praktyk¹ ¿ycia codziennego. Zgromadzenie przyci¹ga³o dowiadczonych mnichów, którzy stawali siê administratorami wspólnego
gospodarstwa. Zdaniem Józefa Wo³ockiego wszystkie normy zewnêtrzne i nakazy
10
11
12
13

Ibidem, s. 241242.
Ibidem, s. 242.
Ibidem.
Ibidem, s. 243244.

230

Antoni Mironowicz

stanowi³y niezbêdny warunek do rozbudzenia w mnichach rzeczywistego ¿ycia
wewnêtrznego, a nastêpnie spe³nienia przez klasztor jego misji w spo³eczeñstwie. Józef Wo³ocki k³ad³ nacisk na budowê przytu³ków, szkó³, które mia³y
przygotowywaæ mnichów do pe³nienia pos³ugi spo³ecznej. Ka¿dy monaster mia³
stanowiæ ¿ywy przyk³ad dla ca³ej ludnoci. Przy tym wszystkim dobra ziemskie
by³y niezbêdne w realizacji postawionych celów. Pod wp³ywem jego nauki,
kiedy w koñcu XV w. na terenie Wielkiego Ksiêstwa Moskiewskiego pojawi³y
siê liczne sekty strygolników i z¿ydowia³ych, panuj¹cy i hierarchia cerkiewna wspólnie zaczêli je zwalczaæ14.
Wed³ug Józefa Wo³ockiego, pos³uszeñstwo wobec praw kocielnych i wieckich by³o jedyn¹ szans¹ na zbawienie chrzecijañstwa. W ten sposób Józef pragn¹³ uczyniæ z Wielkiego Ksiêstwa Moskiewskiego ogromny monaster, którego
g³ow¹ mia³ byæ car. W koncepcji tej widaæ wyrane nawi¹zanie do idei pañstwa
bizantyjskiego. Pogl¹dy g³oszone przez Józefa Wo³ockiego odpowiada³y przysz³emu carowi-despocie Iwanowi Gronemu, który w umiejêtny sposób wykorzystywa³ s³owa mnicha w swoich rozgrywkach politycznych. Reformatorskie
cechy regu³y wo³oko³amskiej ujawnia³y siê w przywróceniu wiêtej tradycji,
która w wielu orodkach zosta³a czêciowo zapomniana. Pod¹¿anie w stronê
tradycjonalizmu hamowa³o rozwój myli zawartych w staro¿ytnych pismach w.
ojców. Niebezpieczeñstwo izolacji i skostnienia monastycyzmu ruskiego spowodowa³o powstanie na Rusi odmiennej drogi monastycznej.
Zasadniczym elementem nowego kierunku by³ hezychazm. S³owo to pochodzi od greckiego hesychia i oznacza ciszê, spokój. Hezychaci d¹¿yli do zjednoczenia doskona³ego z Bogiem poprzez modlitwê wewnêtrzn¹ w odosobnionym
miejscu, pustelni, zwanej skitem. Tego rodzaju praktyki by³y znane ju¿ wczeniej wród staro¿ytnych mnichów w Egipcie i na Synaju. Jednak prawdziwy
rozwój tego kierunku nast¹pi³ dopiero w XVI w. na Górze Athos. Wielkim
orêdownikiem hezychazmu by³ ówczesny arcybiskup Tessalonik w. Grzegorz
Palamas (12961359). Przeniesienie ruchu hezychastycznego na ziemie ruskie
odby³o siê za spraw¹ Nila Sorskiego. Mnich ten odby³ podró¿ do Ziemi wiêtej
i Konstantynopola w okresie bezporednio po jego upadku, a stamt¹d uda³ siê na
wiêt¹ Górê Athos. Przebywaj¹c tam, nabra³ g³êbokiego szacunku dla miejscowego ¿ycia duchowego, wolnego od zewnêtrznej dyscypliny i ograniczeñ. Nil
uwa¿a³, ¿e ¿ycie w skicie jest optymaln¹ form¹ monastycyzmu, gdy¿ ³¹czy w sobie zalety klasztoru wspólnotowego i eremickiego. Ka¿dy orodek sk³ada³ siê
z dowiadczonego starca æwicz¹cego w duchowej modlitwie i wiêtych lekturach oraz jednego lub dwóch mnichów. Wszyscy mnisi ze skitów w niedziele
i wiêta mieli gromadziæ siê na wspólnych nabo¿eñstwach. Ka¿dy skit musia³
byæ samowystarczalny, ale zarazem opieraæ siê pokusie bogactwa i luksusu.
14
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Zewnêtrzne przejawy religijnoci nie mia³y dla Nila znaczenia. Pokazywa³ raczej potêgê przyk³adu duchowego i stara³ siê stworzyæ w klasztorze warunki do
jego realizacji.
Po powrocie do ojczyzny Nil postanowi³ zbudowaæ skit nieopodal rzeki Sora,
aby tam móc realizowaæ idea³y ¿ycia monastycznego. Znaj¹c grekê, czyta³ dzie³a
autorów, które nie zosta³y prze³o¿one na jêzyk s³owiañski, zw³aszcza Symeona
Nowego Teologa i Grzegorza Synaitê. Orodek Nila zewnêtrznie niczym nie ró¿ni³
siê od innych wspólnot, albowiem wówczas na ziemiach ruskich funkcjonowa³y
ju¿ orodki, w których przebywa³o po kilku mnichów, co mog³o przypominaæ
formê ¿ycia w skicie. Jednak do tej pory nie spotykano tego rodzaju drogi kontemplacyjnej, jak¹ wprowadzi³ w swoim orodku Nil. Spisana przez niego regu³a nie
zawiera³a istotnych nowoci, pochodz¹cych od samego autora. Stanowi³a jedynie
streszczenie nauczania w. ojców, wywodz¹cych siê z nurtu hezychastycznego. We
wstêpie Nil wzywa³ do skromnego wystroju monasteru i wi¹tyni, pozbawionego
przepychu oraz z³ota i srebra. Ponadto zabrania³ opuszczaæ orodek bez zezwolenia ihumena, zakazywa³ wstêpu kobietom i dzieciom15.
Pouczenie o ¿yciu w skicie zosta³o spisane w 11 rozdzia³ach, w których Nil
zaprezentowa³ istotê duchowej kontemplacji, charakteryzuj¹cej siê skupieniem
umys³u na modlitwie i sprowadzeniem jej do serca. Mnich sorski opisa³ wewnêtrzn¹ walkê z pokusami i poucza³, jak wyjæ z niej zwyciêsko. Drug¹ czêæ
regu³y stanowi opis omiu grzechów g³ównych, bêd¹cych rezultatem b³êdów
pope³nionych podczas praktykowania powy¿szej metody. W czêci trzeciej Nil
wskazywa³ na poprawne prowadzenie siê mnicha. Temu wszystkiemu mia³a towarzyszyæ modlitwa umys³u, pokora i ¿ycie w ubóstwie16.
Regu³a w. Nila nie by³a typowym zbiorem zasad ¿ycia monastycznego.
W swojej formie i treci przypomina³a raczej systematyczny, krótki opis prawos³awnej ascetyki, konsoliduj¹cej ca³¹ myl hezychastyczn¹. Nil wprowadza³ na
grunt ruski nowy element, który móg³ spe³niæ oczekiwania tzw. starców zawo³¿añskich, poszukuj¹cych spokoju i g³êbokiej kontemplacji. Wed³ug w. Nila, to
nie gospodarstwo wi¹za³o ma³¹ wspólnotê, ale modlitwa. Rozdwiêk, jaki nast¹pi³ pomiêdzy uczniami w. Józefa i w. Nila, mia³ swoje pod³o¿e w samym
ukierunkowaniu ¿ycia duchowego oraz w kwestiach spo³ecznych.

*
W XVI w. ruch hezychastów stawa³ siê coraz s³abszy, ustêpuj¹c osiflanom.
Nie oznacza to jednak, ¿e Nil Sorski zosta³ zapomniany. Wrêcz przeciwnie, car
Iwan Grony rozkaza³ wybudowaæ cerkiew na miejscu jego pustelni. Natomiast
15
16

Ibidem, s. 249.
Ibidem; T. pidlik, Wielcy mistycy rosyjscy, Kraków 1996, s. 124.

232

Antoni Mironowicz

sam fakt, ¿e kanonizacja Nila mia³a miejsce dopiero na pocz¹tku XX w. pokazuje, jakim torem potoczy³y siê dzieje monastycyzmu w Rosji. Mnich znad Sory
by³ prekursorem ruchu, który odnowi³ ¿ycie duchowe monasterów rosyjskich
dopiero w XVIII i XIX w. Wskrzesicielem hezychazmu w Rosji zosta³ ¿yj¹cy
w XVIII w. w. Paisjusz Wieliczkowski.
Konflikt, jaki mia³ miejsce miêdzy orêdownikami hezychazmu a osiflanami,
by³ równie¿ dowodem braku mentalnego przygotowania mnichów ruskich do
prowadzenia ze sob¹ dysput na ró¿ne tematy. Wszelkie odmienne spojrzenie na
tradycjê budzi³o podejrzenia, a zgoda na wystêpowanie ró¿nic w tej kwestii by³a
traktowana jako przyzwolenie na herezjê. Ostatecznie zdyscyplinowany monaster, z dobr¹ organizacj¹, sta³ siê w du¿ym stopniu wzorem dla Cerkwi i spo³eczeñstwa, co da³o pocz¹tek zanikowi duchowoci w rosyjskich orodkach klasztornych. Dlatego te¿ postêpuj¹ce od tego momentu wi¹zanie siê monasterów
z caratem, mimo ¿e mia³o donios³e skutki dla pañstwa, w ¿yciu mniszym przynios³o rosn¹ce uzale¿nienie od w³adzy i okaza³o siê bardzo niebezpieczne.
Sukces linii prezentowanej przez Józefa i jego zwolenników zosta³ osi¹gniêty w 1551 r. na Stog³awie, czyli Soborze Stu Rozdzia³ów. Jednak nie by³o to
zwyciêstwo ca³kowite, albowiem Iwan Grony w swoich planach centralizacji
pañstwa d¹¿y³ do jak najwiêkszego podporz¹dkowania Cerkwi swojej w³adzy,
g³ównie poprzez os³abienie jej potencja³u ekonomicznego. Mimo oporu metropolity Makarego, cel ten uda³o siê carowi osi¹gn¹æ i zaraz po soborze zabroni³
on Cerkwi nabywania ziem dziedzicznych bez swojej uprzedniej zgody. Jednoczenie wprowadzono w ¿ycie postanowienia nowego zbioru praw  Sudiebnika
z 1550 r., likwiduj¹ce przywileje podatkowe, co negatywnie odbi³o siê na maj¹tkach monasterów, korzystaj¹cych do tej pory ze zwolnienia od op³acania podatków na rzecz pañstwa17.
Zmiany w relacjach pañstwo  Cerkiew przynios³y tej ostatniej równie¿
wymierne korzyci. Dosz³o bowiem do wzmocnienia roli Cerkwi w ¿yciu spo³eczeñstwa. Stog³aw zawiera³ w tej sprawie wiele szczegó³owych przepisów i zasad postêpowania, przypominaj¹cych jakby regu³ê ¿ycia dla ogó³u chrzecijan.
W ten sposób pañstwo mia³o stanowiæ wielki monaster, na czele którego sta³ car
 autorytarny prze³o¿ony, którego obowi¹zki i sakralnoæ w³adzy szczególnie
podkrelane by³y przez Józefa Wo³ockiego. Póniej idea monastycznej, zdyscyplinowanej cywilizacji sta³a siê bardzo wa¿nym elementem carskiej, rosyjskiej
pañstwowoci18.
Obrady soborowe z 1551 r. da³y pe³n¹ jasnoæ co do charakteru ¿ycia monastycznego w Rosji. Podjêto stosowne rozwi¹zania w stosunku do orodków
17
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klasztornych, a szczególnie wobec samych pustelni. Jak wiadomo, nawet wskazania Nila Sorskiego nie doprowadzi³y do uporz¹dkowania organizacji ¿ycia
w skitach. Mnisi-pustelnicy, nie posiadaj¹c ¿adnych rodków utrzymania, zmuszeni byli do wêdrowania po miastach i wsiach w celu zebrania datków na
budowê wi¹tyñ, a nierzadko równie¿ na potrzeby osobiste. Nie byli w stanie,
nie posiadaj¹c ziemi rolnej, zapewniæ swoim orodkom sprawnego funkcjonowania od strony materialnej. Potwierdzeniem tej opinii by³a pustelnia w. Nila.
Zamieszkali w niej mnisi byli zmuszeni prosiæ samego wielkiego kniazia Wasyla III
o darowanie im m¹ki na chleb19. Aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom, na
Stog³awie postanowiono, ¿e niewielkie pustelnie nale¿y po³¹czyæ i stworzyæ
wiêksze, za wszelkie dzia³ania podejmowane przez ich mieszkañców powinny
uzyskaæ akceptacjê miejscowej hierarchii. Ponadto mo¿liwoæ budowy pustelni
zosta³a odebrana tym mnichom, którzy nie posiadali ¿adnych maj¹tków, co by³o
ju¿ wyranym pogwa³ceniem g³oszonej przez Nila zasady ubóstwa20.
Sobór zaj¹³ siê równie¿ spraw¹ tzw. wolnych mnichów, którzy mimo przyjêcia stanu zakonnego we wspólnotach klasztornych, gdzie istnia³y dostateczne
ród³a ich utrzymania, prowadzili wêdrowny tryb ¿ycia, goszcz¹c w ró¿nych
miejscach. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wielu z tych w³ócz¹cych siê mnichów pragnê³o w ten sposób uwolniæ siê od surowych zasad monastycznych, które panowa³y w ich klasztorach. Rozwi¹zanie tego problemu widziano w rozes³aniu mnichów do ró¿nych orodków. M³odych i zdrowych posy³ano do starców,
oddaj¹c ich kierownictwu. Z kolei starych i schorowanych umieszczano w klasztornych przytu³kach, gdzie sprawowano nad nimi opiekê. Zobowi¹zano przy tym
cara i hierarchów do wspomagania tych miejsc21.
Sobór podj¹³ kilka decyzji, które w istotny sposób ogranicza³y samodzielnoæ monasterów. Mianowicie wybór prze³o¿onych wspólnot mia³ byæ teraz zale¿ny równie¿ od decyzji hierarchów kocielnych lub w³adzy wieckiej22. Niew¹tpliwie by³ to wyrany krok w stronê podporz¹dkowania ca³ego duchowieñstwa w³adzy wieckiej. Fakt ten stanowi³ kompromis, na jaki zgodzi³a siê Cerkiew w stosunku do ¿¹dañ Iwana Gronego. W tym samym duchu podjêto rozwi¹zanie, które cile okrela³o zadania kieruj¹cych monasterami. Ihumen nie
móg³ samodzielnie rozporz¹dzaæ maj¹tkiem klasztoru. W tych sprawach liczy³o
siê te¿ zdanie grona starców. Ci ostatni nie mogli podejmowaæ decyzji z pominiêciem prze³o¿onego klasztoru. Dalszym krokiem maj¹cym na celu uzyskanie
wp³ywu na administrowanie monasterami by³ zakaz wyje¿d¿ania do miast i wsi,
le¿¹cych poza wspólnot¹, bez uprzedniej zgody biskupa. W gospodarstwach
19
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klasztornych, oprócz ch³opów, pracowali równie¿ mnisi. Nadzór nad owymi
pracami mieli sprawowaæ starcy23.
Powy¿sze ustalenia potwierdzaj¹, ¿e monaster odgrywa³ wa¿n¹ rolê w ¿yciu
miejscowej ludnoci. Natomiast poczynania hierarchii kocielnej w tym kontekcie mo¿na uznaæ za reakcjê obronn¹. Cerkiew, chc¹c zachowaæ wp³yw na to, co
siê dzia³o w pañstwie, musia³a pójæ na ustêpstwa wobec cara kosztem os³abienia pozycji monasterów. Od tej chwili nastêpowa³o coraz wiêksze uzale¿nienie
tych orodków od w³adzy pañstwowej.
Du¿y wp³yw na rozwój ¿ycia duchowego mia³ pochodz¹cy z Epiru Maksym
Grek (14801556) sprowadzony do Rosji w celu dokonania przek³adów tekstów
liturgicznych. Maksym Grek popiera³ pogl¹dy uczniów Nila Sorskiego, za co
zosta³ uwiêziony przez Iwana IV. Ostatecznie w 1551 r. synod moskiewski pod
presj¹ cara zatwierdzi³ wspó³pracê pañstwa i Cerkwi i doprowadzi³ do uwolnienia Maksyma Greka. W 1996 r. Rosyjska Cerkiew Prawos³awna, po odnalezieniu relikwii, kanonizowa³a Maksyma Greka.
Synod tzw. stu rozdzia³ów spowodowa³ ruch odnowy w Rosyjskiej Cerkwi
Prawos³awnej. Jego najwybitniejsz¹ postaci¹ sta³ siê protopop Awwakum, który
stworzy³ w³asn¹ spo³ecznoæ religijn¹, pozostaj¹c¹ poza oficjalnymi strukturami
Cerkwi  staroobrzêdowców. W tym okresie nast¹pi³ rozwój orodka zakonnego na Wyspach So³owieckich na Morzu Bia³ym. wiêci mnisi so³owieccy Sawwati ( 1435), Zosima ( 1478) i Herman ( 1484) stworzyli wielkie duchowe
centrum rosyjskiego prawos³awia.
Za panowania Iwana IV dosz³o do konfliktu miêdzy panuj¹cym a duchowieñstwem. Metropolita moskiewski Filip domaga³ siê niezale¿noci Cerkwi
i pad³ ofiar¹ gniewu carskiego (1568). Obecnie metropolita Filip, a tak¿e metropolici moskiewscy Piotr ( 1326), Aleksy ( 1378) i Iona ( 1461) s¹ wiêtymi
szczególnie czczonymi, bronili bowiem niezale¿noci Cerkwi od w³adzy pañstwowej. Podobn¹ postawê wykaza³ w. Giennadij arcybiskup nowogrodzki
( 1504). Za wiêtego uznany zosta³ równie¿ cerewicz Dymitr, ksi¹¿ê moskiewski i uglicki ( 1591).

*
Cisza i spokój, na co zwraca³ uwagê Nil Sorski, w nowej rzeczywistoci dla
mnichów z ruskich monasterów stawa³a siê w nastêpnych stuleciach interesuj¹c¹
alternatyw¹. Mnisi podejmowali ¿ywot w odosobnieniu, prowadz¹c w odleg³ych
miejscowociach dzia³alnoæ misyjn¹. Kierunek ten najbardziej sprzyja³ odrodzeniu siê ruskiego monastycyzmu. W XVI w. na ziemiach Rusi Moskiewskiej
zrodzi³ siê ruch jurodiwych  chrystusowych szaleñców. Ta specyficzna grupa
23
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proroków, wywodz¹ca siê z ró¿nych warstw spo³ecznych, mia³a wielk¹ charyzmê i wp³ywa³a na postawê cara i jego otoczenia. By³ to szczególny rodzaj
pos³ugi, zawieraj¹cy w sobie elementy proroctwa24. W innym znowu miejscu
postaw¹ jurodztwa okrela siê ascetyczn¹ formê pobo¿noci chrzecijañskiej,
nazywanej szaleñstwem z mi³oci do Chrystusa25.
Pocz¹tki jurodztwa siêgaj¹ na Rusi XIV w. Jednak jego rzeczywisty rozwój
przypada na XVI stulecie i siêga po³owy XVIII w., kiedy to przesta³o byæ ono
uznawane przez Cerkiew. G. Fiedotow przedstawia liczbê czczonych ruskich
jurodiwych, stosuj¹c podzia³ wed³ug stuleci: XIV w.  4; XV  11; XVI  14;
XVII  726. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ich liczba by³a nieco wiêksza, zwa¿ywszy,
¿e niemal ka¿de miasto czci³o którego sporód swoich patronów lokalnych.
Znaczna liczba szalonych dla Chrystusa w kalendarzu wiêtych Cerkwi
ruskiej oraz wielka oddawana im czeæ nadaje tej formie chrzecijañskiej ascezy
narodowy charakter. Nie nale¿y jednak przez to rozumieæ, ¿e ten typ wiêtoci by³
specyfik¹ wy³¹cznie rusk¹, albowiem jurodiwych czci równie¿ Cerkiew grecka.
Najbardziej znani byli w. Symeon z VI w. i w. Andrzej z IX w. Z kolei przyk³adem jurodztwa na Zachodzie jest osoba w. Franciszka z Asy¿u. Pierwszym autentycznym jurodiwym Rusi by³ w. Prokop z Ustiuga ( 1302). Zanim jednak trafi³
do tego miasta, przebywa³ w Nowogrodzie Wielkim. Rejon Nowogrodu oraz Moskwy to miejsca, gdzie jurodiwi pojawili siê w najwiêkszej liczbie27. Pierwszym
moskiewskim jurodiwym by³ w. Maksym ( 1433), kanonizowany w 1547 r. Wiek
XVI, tak owocny dla tego typu wiêtoci, da³ Moskwie Wasyla B³ogos³awionego
( 1550) i Jana, zwanego Wielkim Ko³pakiem28. Drugi z wymienionych, Jan,
pochodzi³ z okolic Wo³ogdy. Po przeniesieniu siê do Rostowa zbudowa³ sobie celê
i umartwia³ cia³o okowami oraz ciê¿kimi kolcami. Przydomek Ko³pak bra³ siê
st¹d, ¿e przed wyjciem na ulicê zak³ada³ pelerynê z kapturem. Ostatecznie swoje
losy zwi¹za³ z Moskw¹, gdzie przebywa³ do mierci29. Zmar³y w po³owie XVI w.
w. Wasyl nie by³ wiadkiem terroru Iwana Gronego. Jednak czêsto w swoim
¿ywocie przedstawiany jest jako oskar¿yciel cara. Owo oskar¿anie carów i mo¿now³adców sta³o siê w XVI stuleciu cech¹ charakterystyczn¹ jurodztwa. Najbardziej
wymownym tego wiadectwem by³ w. Miko³aj, o którym legenda mówi, ¿e
w 1570 r. uchroni³ miasto Psków przed gniewem Iwana Gronego, chc¹cego zemciæ siê represjami za stawianie oporu. Odwa¿na rozmowa wiêtego z carem
zahamowa³a jego zapêdy30.
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Zdarzenie to pokazuje, ¿e w ruskim jurodztwie, gdzie pocz¹tkowo przewa¿a³
aspekt ascetyczny, w XVI w. bez w¹tpienia zaczyna dominowaæ czynnik pos³ugi
spo³ecznej. Fakt ten docenia³ prosty lud. Wyrazem jego wdziêcznoci, w tym
wypadku dla Wasyla, kanonizowanego w 1588 r., by³o powiêcenie cerkwi jego
imienia jeszcze w XVI w. oraz zmiana wezwania soboru Opieki Matki Bo¿ej,
w którym zosta³ pochowany, na sobór w. Wasyla B³ogos³awionego31. wi¹tynia
ta sta³a siê jedn¹ z wizytówek Moskwy.
Dope³nieniem przedstawionego powy¿ej obrazu ruskich monasterów jest
zwrócenie uwagi na ich rolê w rozwoju kultury pimienniczej Rusi. Orodki
klasztorne w Europie Wschodniej odegra³y bowiem wa¿n¹ rolê w rozwoju pimiennictwa i owiaty. Du¿e zas³ugi mieli tutaj mnisi przybywaj¹cy na Ru
z terenu Ba³kanów i Bizancjum po jego upadku w 1453 r. Pojawi³y siê wówczas
takie osoby, jak Cyprian, Pachomiusz, Teofan Grek, wybitny pisarz ikon i nauczyciel Andrzeja Rublowa. Dwaj wymienieni na pocz¹tku byli Serbami. Cyprian przebywa³ w Moskwie w charakterze pos³a patriarchy carogrodzkiego.
Cyprian nauczy³ rozró¿niaæ ksiêgi kanoniczne od apokryficznych oraz spisa³
w nowym stylu ¿ywot pierwszego wiêtego Moskwy, metropolity Piotra32. Natomiast Pachomiusz sprawuj¹cy w stolicy pañstwa moskiewskiego funkcjê nadwornego sekretarza, podj¹³ siê stworzenia w Moskwie i Nowogrodzie szkó³
hagiograficznych.
Zak³adane jeszcze w dobie przedmongolskiej nieliczne biblioteki klasztorne
gromadzi³y w swych zbiorach dzie³a dla potrzeb cerkiewnych. By³y to g³ównie
teksty liturgiczne, ale powstawa³y te¿ kompilacje bêd¹ce przemylanym wyborem konkretnych utworów. Oprócz licznych tekstów przepisywanych przez kopistów, sztukê pimiennicz¹ dodatkowo powiêksza³a rozwijaj¹ca siê twórczoæ
oryginalna, która poprzez swoj¹ formê i zawart¹ w niej myl wiadczy³a o wysokim poziomie kultury ksi¹¿kowej Rusi.
Biblioteka klasztoru troicko-sergijewskiego ju¿ pod koniec XV stulecia posiada³a w swoich zbiorach oko³o 300 ksi¹¿ek33. Póniej, na przestrzeni XVI w.,
ich liczba wzrasta³a, g³ównie dziêki pracy niestrudzonych kopistów34. Innym
wa¿nym orodkiem ruskiego monastycyzmu by³ monaster so³owiecki. Na polu
pimiennictwa szczególnie odznaczy³ siê jego ihumen Dozydeusz. Gromadzone
przez niego ksi¹¿ki pochodzi³y g³ównie z Nowogrodu. One te¿ sta³y siê przedmiotem pracy klasztornych kopistów35.
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*
Istotne zmiany w ¿yciu religijnym Rosji nast¹pi³y za panowania Piotra I
(16821725). Rosyjska Cerkiew Prawos³awna nie potrafi³a skutecznie przeciwstawiæ siê reformom politycznym cara, który po mierci patriarchy Adriana
( 1700) nie dopuci³ do wyboru jego nastêpcy. Ostatecznie Piotr Wielki zniós³
patriarchat i zast¹pi³ go instytucj¹ wi¹tobliwego Synodu, którego cz³onków
sam mianowa³. Rzeczywist¹ w³adzê w wi¹tobliwym Synodzie sprawowa³
urzêdnik wiecki  oberprokurator. Likwidacja patriarchatu moskiewskiego by³a
aktem wymierzonym przeciwko dotychczasowej strukturze cerkiewnej, przeciwko kanonom prawos³awnym oraz ca³ej tradycji bizantyjskiej i rosyjskiej. Decyzja Piotra I przynios³a g³êbokie skutki w funkcjonowaniu Cerkwi rosyjskiej36.
W XVIII w. nast¹pi³y kolejne ograniczenia Cerkwi prawos³awnej, zw³aszcza za panowania Katarzyny II. Ta owiecona caryca doprowadzi³a do likwidacji w 1764 r. oko³o 75% klasztorów i sekularyzacji ich dóbr. Metropolita
Rostowa Arseniusz za protesty przeciwko przeladowaniom zosta³ zdegradowany i uwiêziony w twierdzy. Miêdzy panuj¹cymi w Rosji, ulegaj¹cymi wp³ywom
zachodnim, a duchowieñstwem i ludem, pozostaj¹cym w dawnej wschodniej
tradycji chrzecijañskiej, pojawi³ siê wyrany rozdwiêk. Efektem tego rozdwiêku by³o wyst¹pienie na szerok¹ skalê ruchu sekciarskiego.
W drugiej po³owie XVIII w. dosz³o do ponownego odrodzenia ¿ycia religijnego w Rosji i wzrostu znaczenia Cerkwi prawos³awnej w ¿yciu publicznym.
Rozwój myli teologicznej nast¹pi³ za spraw¹ upowszechnienia nauczania w.
Tichona Zadoñskiego (17241783), biskupa woroneskiego. Jego nauczanie,
oparte na fundamencie Ewangelii i dzie³ ojców Cerkwi, popularyzowa³o powszechnoæ zbawienia rodzaju ludzkiego. Dziêki jego pogl¹dom, w XIX w.
pojawi³y siê nowe orodki zakonne o charakterze kontemplacyjnym i modlitewnym. W Rosji popularna stawa³a siê instytucja starczestwa  mnichów o g³êbokiej m¹droci i wiedzy. Odnowê ¿ycia zakonnego zapocz¹tkowa³ ¿yj¹cy
w XVIII w. mnich Paisjusz Wieliczkowski (17221794). Jemu te¿ przypisuje siê
odrodzenie ¿ycia intelektualnego w klasztorach i upowszechnienie tekstów nauczania wiêtych ojców Cerkwi. Praca Paisjusza Wieliczkowskiego Dobrotolubije, bêd¹ca zbiorem wyj¹tków pism ojców Cerkwi greckiej, stanowi do dzi
podstawowy podrêcznik do poznania prawdziwych zasad ¿ycia chrzecijanina.
Pogl¹dy charyzmatycznych starców, obdarzonych szczególnymi zdolnociami przewidywania (uczniowie w. Paisjusza Wieliczkowskiego, mnisi z pustelni
36 N. Pablenko, Piotr Pierwyj, Moskwa 1975, s. 306307; W.A. Serczyk, Piotr I Wielki, Wroc³aw 1990; B.A. Uspieñski, W.M. ¯ywow, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy
w Rosji, Warszawa 1992, s. 8688; A. Mironowicz, Polityka Piotra I wobec Kocio³a prawos³awnego w Rosji i w Rzeczypospolitej, w: Cywilizacja Rosji Imperialnej, pod red. P. Kraszewskiego,
Poznañ 2002, s. 277294.
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Optino37, a zw³aszcza w. Serafima Sarowskiego) wp³ywa³y na elity spo³eczeñstwa ruskiego z carem w³¹cznie. w. Serafim (17591833) g³osi³ radosne przes³anie zmartwychwstania Chrystusa. Odwiedzaj¹cych jego pustelniê ko³o Sarowa wita³ s³owami: Radujmy siê, Chrystus zmartwychwsta³. Do pustelni
Optino przybywali po poradê filozofowie i pisarze: Miko³aj Gogol (18091852),
Fiodor Dostojewski (18211911), W³odzimierz So³owiow (18531900), Lew
To³stoj (18281911) i inni38. Twórczoæ wymienionych pisarzy by³a przesi¹kniêta etyk¹ i filozofi¹ chrzecijañsk¹. Pawe³ Floreñski i Sergiusz Bu³hakow odkrywali w Cerkwi wszechwiat i mi³oæ Boga do cz³owieka. Na postawê elit petersburskich mia³a wp³yw pochodz¹ca z rodu arystokratycznego Ksenia, która
poprzez pracê fizyczn¹ i modlitwê uzyska³a moc uzdrawiania39.
W XIX w. w rodowisku wy¿szego duchowieñstwa odradza³y siê tendencje
niezale¿noci Cerkwi od pañstwa. Zwolennikiem autonomii Cerkwi by³ metropolita moskiewski Filaret ( 1867). Inni biskupi, nie mog¹c uniezale¿niæ Cerkwi od
wp³ywu pañstwa, wybierali ¿ycie w klasztorze, np. Ignatij Brianczaninow (1807
1867), Ambro¿y z pustelni Optino ( 1891) czy Teofan Pustelnik (18151894).
Izolacji kleru rosyjskiego sprzyja³o jego pochodzenie z rodzin duchownych40.

*
¯ycie monastyczne odgrywa³o wa¿n¹ rolê równie¿ w ¿yciu spo³ecznoci
prawos³awnej dawnej Rzeczypospolitej41. Wierni czêsto pielgrzymowali do monasterów, duchowych centrów ich Kocio³a. Szczególnego znaczenia nabiera³y
te orodki zakonne, w których znajdowa³y siê cudowne ikony lub relikwie wiêtych. Monastery w dawnej Rzeczypospolitej by³y centrami ¿ycia kulturowego
i owiatowego. Bogate zbiory biblioteczne w monasterze supraskim czy ³awryszowskim znane by³y poza granicami Rzeczypospolitej. Szko³y przyklasztorne
zajmowa³y istotne miejsce w systemie edukacji religijnej m³odego pokolenia.
Na terenie miast Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego monastery w XVIII w. sta³y
siê ostoj¹ prawos³awia i centrami opozycji antyunijnej. Klasztory wiernych Kocio³a prawos³awnego uto¿samiane by³y z ich orodkami duchowymi. Tak by³
postrzegany najwiêkszy zespó³ klasztorny w Kijowie. £awra Kijowsko-Pieczerska kszta³towa³a obraz ¿ycia religijnego na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej,
promieniowa³a na ca³y wiat chrzecijañski swoj¹ duchowoci¹ i histori¹. Podobn¹ rolê odgrywa³y ³awry supraska, poczajowska czy ¿yrowicka. Równie
37
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istotn¹ funkcjê w wymiarze lokalnym pe³ni³y mniejsze orodki zakonne. Monastery prawos³awne by³y niewyczerpanym ród³em duchowoci i kultury.
Klasztory w Kociele prawos³awnym by³y centrami duchowymi, podpor¹
miejscowej hierarchii. W XIX stuleciu monastycyzm na ziemiach polskich przybra³ formê charakterystyczn¹ dla klasztorów rosyjskich. Z jednej strony na ziemiach polskich znajduj¹cych siê w Cesarstwie Rosyjskim dosz³o do ponownego
odrodzenia ¿ycia religijnego i wzrostu znaczenia klasztorów w ¿yciu Cerkwi
prawos³awnej, z drugiej za w³adze carskie wci¹gnê³y monastery do swej polityki imperialnej. ¯ycie monastyczne w XIX w. nie przedstawia³o jednolitego obrazu. W zachodnich guberniach nie by³o na tak szerok¹ skalê, jak w centralnej
czêci Imperium, rozwiniêtej myli teologicznej ani te¿ wielkich orodków
o charakterze kontemplacyjnym i modlitewnym. W Rosji popularna by³a instytucja starczestwa  mnichów o g³êbokiej m¹droci i wiedzy. W XIX w., kiedy na
ziemiach polskich pojawi³y siê nowe orodki zakonne, mia³y one nieco odmienny charakter. Klasztory te bardziej ani¿eli gdzie indziej by³y nastawione na
dzia³alnoæ owiatow¹ i charytatywn¹ (Lena, Krasnystok-Ró¿anystok). Carat
w celu zapewnienia sobie poparcia ludnoci rosyjskiej wspiera³ tendencje integrystyczne w Cerkwi prawos³awnej. W ¿yciu zakonnym w zachodnich obszarach Imperium nie dominowa³ nurt kontemplacyjny i izolacyjny, lecz pogl¹dy
prezentowane przez w. Iwana z Kronsztadu (18291909). G³osi³ on, ¿e celem
duchownego jest propagowanie codziennej liturgii, pomoc biednym i niesienie
owiaty szerokim masom42.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci, na ziemiach polskich funkcjonowa³o ponad dwadziecia orodków zakonnych. Monastery w II Rzeczypospolitej oprócz pe³nienia funkcji orodków ¿ycia kontemplacyjnego i religijnego,
odgrywa³y wa¿n¹ rolê gospodarcz¹, owiatow¹ i charytatywn¹. Podobnie jak
w poprzednich stuleciach, prawos³awne orodki zakonne pe³ni³y wa¿n¹ funkcjê
w systemie owiatowym Kocio³a prawos³awnego. Monastery prowadzi³y szko³y przyklasztorne, które obejmowa³y systemem edukacji religijnej znaczn¹ czêæ
m³odzie¿y. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y istniej¹ce przy klasztorach szko³y psalmistów
(np. przy monasterze w Jab³ecznej), które przygotowywa³y wykszta³con¹ kadrê
na potrzeby Kocio³a prawos³awnego. Szczególne miejsce w Kociele prawos³awnym w II Rzeczypospolitej zajmowa³y seminaria duchowne w Wilnie (w budynkach monasteru w. Trójcy) i Krzemieñcu (w monasterze Objawienia Pañskiego). W monasterach krzemienieckim i wileñskim funkcjonowa³y drukarnie,
biblioteki i ksiêgarnie. W monasterze w Krzemieñcu znajdowa³y siê siedziba
42
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biskupa diecezji wo³yñskiej oraz pomieszczenia Wo³yñskiego Konsystorza Duchownego. Obok seminarium w monasterze krzemienieckim funkcjonowa³y
dwie szko³y  powszechna i diakonów. Przy monasterze w. Trójcy w Wilnie
funkcjonowa³o miejscowe seminarium duchowne. W budynkach klasztoru mieci³o siê gimnazjum bia³oruskie, muzeum im. Iwana £uckiewicza i Bia³oruskie
Prawos³awne Bractwo w. Trójcy. W wileñskim klasztorze w. Ducha mieci³ siê
Wileñski Konsystorz Duchowny i rezydencja abp. Teodozjusza.
Monastery w okresie miêdzywojennym charakteryzowa³y siê szerok¹ dzia³alnoci¹ charytatywn¹ i gospodarcz¹. Przy wielu z nich zak³adano szpitale,
przytu³ki, sierociñce, ambulatoria, apteki, orodki pomocy medycznej, uczono
higieny. Dzia³alnoæ gospodarcza monasterów polega³a na zak³adaniu warsztatów rzemielniczych, m³ynów, kaszarni, gospodarstw rolnych, prowadzeniu gospodarstw rybackich, pasiek, ogrodów botanicznych. Gospodarka klasztorna
by³a wzorem dla okolicznej ludnoci i przyczynia³a siê do rozwoju ekonomicznego regionu. Otwarcie monasterów na spo³eczeñstwo i ich dzia³alnoæ gospodarczo-owiatowa podnios³y ich presti¿ wród wiernych.
W najwiêkszym orodku monastycznym w II Rzeczypospolitej, £awrze Zaniêcia NMP w Poczajowie, ulokowanych zosta³o wiele instytucji gospodarczych, owiatowych i charytatywnych. Klasztor posiada³ w³asn¹ drukarniê, ksiêgarniê, aptekê, szpital, pracowniê ikonograficzn¹, zak³ad lusarski i ciesielski,
fabrykê wiec i piekarniê, prowadzi³ siedmioklasow¹ szko³a powszechn¹, sierociniec, pocztê, bank.
Monastery Zaniêcia NMP W Poczajowie i w ¯yrowicach, Podwy¿szenia
w. Krzy¿a w Dubnie, w. Onufrego w Jab³ecznej odgrywa³y wa¿n¹ rolê w ¿yciu
Kocio³a prawos³awnego w okresie miêdzywojennym; by³y wa¿nymi orodkami
p¹tniczymi. W wymienionych orodkach zakonnych znajdowa³y siê relikwie
wiêtych i cudowne ikony. Mnisi obs³ugiwali okoliczne parafie i przeciwstawiali
siê tendencjom neounijnym. Do klasztoru w Jab³ecznej przyci¹ga³y wiernych
cudowne ikony w. Onufrego i Matki Bo¿ej. Monaster Zaniêcia NMP w ¯yrowicach by³ jednym z g³ównych orodków kultowych i duchowych Kocio³a
prawos³awnego w okresie miêdzywojennym. Do ¯yrowic pielgrzymów przyci¹ga³a cudowna ikona Matki Bo¿ej. Cudowna ikonê Matki Bo¿ej posiada³ równie¿
monaster w Zahajcach. Cudowna ikona Matki Bo¿ej przechowywana by³a na
terenie klasztoru w Obyczu. W Dermaniu za znajdowa³a siê kopia cudownej
ikony Matki Bo¿ej Kazañskiej. W klasztorze w Korcu znajdowa³a siê cudowna
ikona Matki Bo¿ej przyci¹gaj¹ca liczne rzesze pielgrzymów43. Monastery nadal
pozostawa³y najwa¿niejszymi orodkami p¹tniczymi i z tego powodu zajmowa³y
wa¿ne miejsce w ¿yciu spo³eczno-religijnym wyznawców Kocio³a prawos³awnego.
43
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¯ycie monastyczne i orodki zakonne by³y i s¹ nadal podpor¹ ca³ego Kocio³a prawos³awnego, centami duchowymi i orodkami ¿ycia religijnego.
W monasterach szukali wsparcia nie tylko p¹tnicy, ale tak¿e ludzie elit i duchowieñstwo wieckie. W okresie wielkich wyzwañ, przed którymi stan¹³ Koció³
prawos³awny w Europie rodkowo-Wschodniej, monastery sta³y siê g³ównymi
obroñcami prawos³awia, a poprzez dzia³alnoæ misyjn¹ i charytatywn¹ zawsze
pozostawa³y blisko okolicznej ludnoci. rodowiska zakonne wp³ywa³y te¿ na
standardy moralne i etyczne duchowieñstwa i wiernych. Monastery by³y i s¹
w Europie Wschodniej orodkami wiêtymi, miejscami szukania zbawienia dla
mnichów i wiernych.
The specific character of monastic life of the Eastern Christianity
in Central-Eastern Europe
The spiritual life of the Eastern Church is characterized by a great variety of forms,
among which monasticism is the most perfect one. Monasteries were always a source of
spiritual life and therefore a foundation of Christianity. They influenced the policy of the
state. Rulers treated monks as people of unquestionable authority.
The influence of monastic centers in Greece spread to central and eastern Europe. Through
their rich spirituality and influence on the cultural and religious life of this part of Europe
monasteries became an inseparable part of the history of the countries from the ByzantineSlavic cultural group. Just as the culture of Western Europe formed under the influence of cities
and universities, in eastern Europe monasteries were of paramount importance.
Renowned specialists in Orthodox monastic history from many European scientific
institutions were asked to take part in the conference The specific character of monastic life
of eastern Christianity in central-eastern Europe. The aim of the panel is to draw attention to
the specific features of eastern monastic life and show its role in the religious life of the
inhabitants of central-eastern Europe. We would like to present this problem in many aspects.
The organizers would like to emphasize the relations between eastern and western monasticism in central-eastern Europe. To show these relations is a very important task, as they are
the wealth of the whole Christian society. The participants of the conference will take up the
problem of defining the place of eastern monasticism in forming the civilization of this
region of Europe.
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DZIA£ALNOÆ POLITYCZNA POLAKÓW
W ODRODZONEJ REPUBLICE LITEWSKIEJ
1. Wstêp
Choæ Polacy od wieków zamieszkiwali na Litwie, w koñcu XIX w., jeszcze
w warunkach rozbiorowych, dosz³o do polsko-litewskich napiêæ narodowociowych1. W XX w. relacje polsko-litewskie uk³ada³y siê le, a stosunki Polski
i Litwy w okresie miêdzywojennym by³y niezwykle napiête. Po II wojnie wiatowej Litwa znalaz³a siê w sk³adzie ZSRR jako Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka, a w jej granicach zamieszkiwa³a liczna mniejszoæ polska2.
Tak¿e we wspó³czesnej Litwie Polacy stanowi¹ pokan¹ mniejszoæ narodow¹3. Spo³ecznoæ polska anga¿uje siê w ró¿nego rodzaju dzia³alnoæ o charakterze spo³ecznym, kulturalnym, gospodarczym, sportowym i innym4. Organizacj¹,
która reprezentowa³a mniejszoæ polsk¹, by³ za³o¿ony w 1990 r. Zwi¹zek Polaków na Litwie (ZPL)5. Stowarzyszenie pocz¹tkowo pe³ni³o zadania spo³eczno-polityczne, ale w 1994 r. dosz³o do utworzenia Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie (AWPL). By³a to partia, która sta³a siê g³ówn¹ si³¹ polityczn¹ mniejszoci
1 Zob. P. £ossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 18831939,
Warszawa 1985; ten¿e, Litwa, Warszawa 2001; G. B³aszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich
od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoci, t. I: Trudne pocz¹tki, Poznañ 1998; P. Eberhardt,
Przemiany narodowociowe na Litwie, Warszawa 1997.
2 Zob. P. Eberhardt, Polska ludnoæ kresowa. Rodowód, liczebnoæ, rozmieszczenie, Warszawa
1998; P. £ossowski, Stosunki polsko-litewskie 19211939, Warszawa 1997; ten¿e, Litwa a sprawy
polskie 19391940, Warszawa 1982; A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 19441989, Toruñ
2000.
3 Zgodnie ze spisem powszechnym przeprowadzonym na Litwie w 2001 r., liczba osób deklaruj¹cych narodowoæ polsk¹ wynosi³a 234 989, co stanowi³o 6,7% ludnoci Litwy  Gyventojai
pagal iðsilavinimà, gimtàjà kalbà ir kalbø mokëjimà, Vilnius 2002, s. 175.
4 K. Sidorkiewicz, Wybrane organizacje Polaków w odrodzonej Republice Litewskiej  cele
i dzia³alnoæ, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2002 nr 3, s. 479488; ten¿e, Dzia³alnoæ spo³eczna mniejszoci polskiej w Republice Litewskiej, Szkice Humanistyczne 2002, t. II, nr 34,
s. 179190.
5 K. Sidorkiewicz, Zwi¹zek Polaków na Litwie po piêtnastu latach dzia³alnoci, Przegl¹d
Polonijny 2005, z. 2, s. 7390.
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polskiej na Litwie. Od ukszta³towania siê odrodzonego pañstwa litewskiego
trwa³a dyskusja w gronie osób dzia³aj¹cych w sferze politycznej wród mniejszoci polskiej na Litwie na temat form zaanga¿owania politycznego. AWPL
stanowi typow¹ partiê mniejszoci narodowej, której ambicj¹ jest zg³aszanie
postulatów tak¿e innych mniejszoci narodowych.
Celem artyku³u jest próba pokazania zaanga¿owania politycznego Polaków
na Litwie w latach 19902008. Pocz¹tkowa cezura zwi¹zana jest z og³oszeniem
przez Litwê Deklaracji Niepodleg³oci. Datê koñcow¹ stanowi¹ wybory parlamentarne, które odby³y siê na Litwie jesieni¹ 2008 r. W tekcie pokazano poparcie dla polskich ugrupowañ, ZPL, potem AWPL, w parlamencie litewskim, najpierw w Radzie Najwy¿szej, a nastêpnie w litewskim Sejmie (Sejmas), na tle
ugrupowañ litewskich. W tym celu przeanalizowano materia³y przygotowywane
przez G³ówn¹ Komisjê Wyborc¹ na Litwie6. Bazê ród³ow¹ stanowi³a tak¿e
prasa polska na Litwie oraz bie¿¹ce obserwacje autora. Przedstawiono równie¿
postulaty spo³ecznoci polskiej na Litwie prezentowane w trakcie kampanii wyborczych. Autor ma wiadomoæ, ¿e ze wzglêdu na ograniczenia zwi¹zane z objêtoci¹ artyku³u niemo¿liwe by³o wyczerpanie tematu.

1. Deklaracja Niepodleg³oci z 11 marca 1990 r.
Wybory do Rady Najwy¿szej Litewskiej SRR odby³y siê 24 lutego 1990 r.
Wyniki przedstawia³y siê nastêpuj¹co: na 133 deputowanych  70 stanowili
bezpartyjni jako kandydaci Sajudisu (Ruch na rzecz Przebudowy, lit. sàjûdis
wspólny ruch), 40  deputowani z samodzielnej KPL, 5  deputowani z KPL
(KPZR), 4  deputowani Zielonych, ponadto  3 demokratów i 2 chadeków.
Wynik wskazywa³ na zdecydowan¹ dominacjê Sajudisu i dosyæ wysok¹ pozycjê
samodzielnej KPL7. Analiza wyników w poszczególnych okrêgach wyborczych
pokazywa³a, jak du¿a by³a przewaga zwyciêskich kandydatów8.
Pierwsza sesja Rady Najwy¿szej Republiki Litewskiej rozpoczê³a siê
10 marca 1990 r. Kluczowe decyzje podjêto dzieñ póniej. Do funkcji przewodnicz¹cego Rady Najwy¿szej republiki kandydowali Algirdas Brazauskas i Vytautas Landsbergis. Za Landsbergisem opowiedzia³o siê 91 deputowanych i to w³a-

6
7
8

Odpowiednik Pañstwowej Komisji Wyborczej (PKW) w Polsce.
G. B³aszczyk, Litwa wspó³czesna, WarszawaPoznañ 1992, s. 147.
W Republikañskiej Komisji Wyborczej: Na podstawie protoko³ów okrêgowych komisji wyborczych podaje siê wyniki wyborów deputowanych do Rady Najwy¿szej Litewskiej SRR 24 lutego
1990 roku, Kurier Wileñski 1990, nr 50, s. 2; Kurier Wileñski 1990, nr 5657, s. 2; Lista
deputowanych, Kurier Wileñski 1990, nr 55, s. 1.
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nie lider Sajudisu stan¹³ na czele litewskiego parlamentu9. 11 marca 1990 r.
Rada Najwy¿sza Republiki Litewskiej og³osi³a, ¿e przywraca siê realizacjê
suwerennej mocy Pañstwa Litewskiego, zniweczonej w 1940 roku przez obce
si³y i odt¹d Litwa znowu jest niepodleg³ym pañstwem. By³a to oczekiwana
przez wszystkich ponowna deklaracja niepodleg³oci10. Przywrócono jednoczenie nazwê Republika Litewska oraz god³o i znak pañstwa  Pogoñ11. Podjêto
równie¿ decyzjê ustrojow¹ o przywróceniu Konstytucji Litwy z 12 maja 1938 r.12
Parlament litewski zwróci³ siê ponadto do wolnych narodów wiata z prob¹
o poparcie, pomoc i solidarnoæ13. Decyzje Rady Najwy¿szej otwiera³y nowy
rozdzia³ we wspó³czesnych dziejach Litwy, podejmowane by³y w bardzo gor¹cej, a jednoczenie podnios³ej atmosferze14.
Ju¿ 12 marca 1990 r. Rada Najwy¿sza podjê³a kolejn¹ decyzjê ustrojow¹,
wprowadzaj¹c Tymczasow¹ Ustawê Zasadnicz¹ Republiki Litewskiej, a zarazem
zwieszaj¹c dzia³anie Konstytucji Litwy z 12 marca 1938 r.15 Poruszono równie¿
kwestie narodowociowe, gwarantuj¹c wszystkim wspólnotom narodowociowym Litwy prawa do rozwijania swego jêzyka, kultury i obyczajów. Zaznaczono, ¿e decyzje polityczne mia³y byæ podejmowane z uwzglêdnieniem interesów
wszystkich zamieszka³ych na Litwie wspólnot narodowociowych bez ograniczenia ich godnoci narodowej i praw16.
W sumie w wyborach do Rady Najwy¿szej na Litwie Polacy wystawili
27 kandydatów, którzy startowali z ró¿nych list17. 11 marca 1990 r. podczas
historycznego g³osowania Aktu Niepodleg³oci w Litewskiej Radzie Najwy¿szej
polscy deputowani byli jedyni, którzy wstrzymali siê od g³osu18. Sporód Polaków za g³osowali: Czes³aw Okiñczyc, Medard Czobot i Zbigniew Balcewicz.

9

Komunikat informacyjny o pierwszej sesji Rady Najwy¿szej Republiki Litewskiej pierwszej
kadencji, Kurier Wileñski 1990, nr 59, s. 1.
10 Akt Rady Najwy¿szej Republiki Litewskiej w sprawie odrodzenia niepodleg³ego Pañstwa
Litewskiego, Kurier Wileñski 1990, nr 60, s. 1; G. B³aszczyk, Litwa w latach 19881993: Próba
podsumowania, Lithuania 1994, nr 23, s. 198201.
11 Ustawa o nazwie i godle pañstwa, Kurier Wileñski 1990, nr 60, s. 1.
12 Ustawa Republiki Litewskiej O przywróceniu dzia³ania Konstytucji Litwy z 12 maja 1938 roku,
Kurier Wileñski 1990, nr 60, s. 1.
13 Odezwa Rady Najwy¿szej Republiki Litewskiej do narodów wiata, Kurier Wileñski 1990,
nr 60, s. 1.
14 Historiê tworzymy dzi, Kurier Wileñski 1990, nr 63, s. 1.
15 Ustawa Republiki Litewskiej o Tymczasowej Ustawie Zasadniczej Republiki Litewskiej,
Przyjañ 1990, nr 31, s. 1.
16 Odezwa Rady Najwy¿szej Republiki Litewskiej do wspólnot narodowociowych Litwy, Kurier Wileñski 1990, nr 31, s. 1.
17 Nacjonalizm. Konflikty narodowociowe w Europie rodkowej i Wschodniej, pod red.
S. Helnarskiego, Toruñ 1994, s. 240.
18 J. Widacki, Stosunki polsko-litewskie (od koñca lat 80-tych po dzieñ dzisiejszy), Kultura
(Pary¿) 1997, nr 11, s. 41.
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Od g³osu wstrzymali siê: Leon Jankielewicz, Stanis³aw Akanowicz, Walentyna
Subocz, Stanis³aw Pieszko, Ryszard Maciejkianiec i Edward Tomaszewicz19.
Wydarzenie, które przesz³o do historii wspó³czesnej Litwy, by³o bardzo
wa¿ne z punktu widzenia spo³ecznoci polskiej na Litwie. Fakt znacznej ró¿nicy
pogl¹dów w istotnych sprawach widoczny by³ ju¿ w kampanii wyborczej.
11 marca 1990 r. pokaza³ podzia³y polityczne, jakie istnia³y wród polskich deputowanych. Jednak wa¿niejsza wydaje siê inna sprawa. Dotyczy ona powa¿nego b³êdu politycznego, jakim by³o wstrzymanie siê od g³osu w sprawie niepodleg³oci Litwy. Taki sposób g³osowania na pewno nie wp³yn¹³ pozytywnie na
relacje polsko-litewskie w niepodleg³ym pañstwie litewskim. Natomiast bardzo
dobrze siê sta³o, ¿e ¿aden z Polaków nie g³osowa³ przeciwko niepodleg³oci, co
mia³o swój pozytywny wymiar i zosta³o dostrze¿one jako fakt akceptacji niepodleg³oci Litwy. Wstrzymanie siê od g³osu by³o pewnym sygna³em dotycz¹cym
po³o¿enia mniejszoci polskiej na Litwie i jej traktowania przez ówczesne w³adze litewskie.

2. Wybory do parlamentu litewskiego w 1992 r.
W 1992 r. w³adze Polski i Litwy podpisa³y deklaracjê, która zapocz¹tkowywa³a budowanie wzajemnych relacji. Podpisanie partnerskiej deklaracji nie mia³o pocz¹tkowo wp³ywu na polepszenie sytuacji Polaków na Litwie. Nierozwi¹zana pozostawa³a sprawa wyborów samorz¹dowych. Przewodnicz¹cy Rady
Najwy¿szej RL Vytautas Landsbergis by³ temu przeciwny20. Nie uwzglêdniano
równie¿ postulatów spo³ecznoci polskiej w sprawie nowego podzia³u administracyjnego. Przedstawiciele spo³ecznoci polskiej uwa¿ali, ¿e zasady nowego
podzia³u administracyjno-terytorialnego nie by³y z nimi konsultowane. Wed³ug
Polaków, nie sprzyjano udzia³owi polskiej grupy mniejszociowej w pracach nad
nowym podzia³em. Przez to nie mogli oni decydowaæ o sprawach ich dotycz¹cych. W³adze litewskie nie wziê³y pod uwagê prawa mniejszoci do odrêbnoci
administracyjnej na poziomie regionalnym. Polacy proponowali, aby w podziale
administracyjnym uwzglêdniæ uchwa³ê Rady Najwy¿szej RL ze stycznia 1991 r.,
która dotyczy³a utworzenia w oparciu o rejon wileñski i solecznicki, powiatu
wileñskiego. Zdaniem Polaków najlepszym rozwi¹zaniem by³oby utworzenie
19 G. B³aszczyk, Litwa wspó³czesna..., s. 147; Komunikat informacyjny o pierwszej sesji Rady
Najwy¿szej Republiki Litewskiej pierwszej kadencji, Kurier Wileñski 1990, nr 59, s. 1; Akt Rady
Najwy¿szej Republiki Litewskiej w sprawie odrodzenia niepodleg³ego Pañstwa Litewskiego, Kurier Wileñski 1990, nr 60, s. 1; G. B³aszczyk, Litwa w latach 19881993: Próba podsumowania,
Lithuania 1994, nr 23, s. 198201.
20 Owiadczenie Zwi¹zku Polaków na Litwie z 29. 03. 1992 r., Nasza Gazeta 1992, nr 6,
s. 2.
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powiatu wileñskiego, w którego sk³ad wesz³yby: rejon wileñski, rejon solecznicki, miasto Wilno oraz gminy s¹siednich rejonów, w których mniejszoæ polska
zamieszkiwa³a w zwartych skupiskach21.
Polacy na Litwie sygnalizowali problem wykupu ziemi na Wileñszczynie
przez, jak to okrelano, intruzów czy kolonistów. Dotyczy³o to procesu
reprywatyzacji, a wiêc oddania ziemi prawowitym w³acicielom22. Problem odzyskiwania ziemi przez w³acicieli  Polaków sta³ siê równie¿ przez d³ugi czas
tematem rozmów polsko-litewskich.
Zbli¿aj¹ce siê wybory do parlamentu litewskiego zmobilizowa³y spo³ecznoæ polsk¹ na Litwie. Mia³y to byæ pierwsze wybory w niepodleg³ej Litwie.
W ordynacji wyborczej ustalono, ¿e 71 pos³ów zostanie wybranych w okrêgach
jednomandatowych wed³ug zasady wiêkszociowej, a 70 pos³ów w jednym okrêgu wielomandatowym, który obejmowa³ ca³¹ Litwê w systemie proporcjonalnym. Partia b¹d ruch spo³eczny musia³y wystawiæ przynajmniej 20 kandydatów
w okrêgu wielomandatowym. Aby zarejestrowaæ ruch spo³eczno-polityczny nale¿a³o zebraæ tysi¹c podpisów wyborców. Ustalono równie¿, ¿e wybory s¹ wa¿ne w okrêgach, jeli frekwencja wynios³a co najmniej 40%. Próg dla partii
politycznych wynosi³ 4%, ale nie dotyczy³ mniejszoci narodowych. Wprowadzono równie¿ zasadê kaucji wyborczej w wysokoci jednej przeciêtnej p³acy
miesiêcznej pomno¿onej przez liczbê kandydatów na licie23.
5 wrzenia 1992 r. odby³a siê konferencja przedwyborcza ZPL. Podstawow¹
spraw¹ by³o zatwierdzenie programu wyborczego oraz ustalenie listy kandydatów24. Konferencja utrzyma³a ponadto stanowisko w sprawie projektu podzia³u
administracyjno-terytorialnego25. Przygotowano równie¿ program wyborczy,
w którym odniesiono siê do kwestii systemu polityczno-prawnego, gospodarki,
polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, kultury i owiaty oraz polityki narodowociowej. ZPL popiera³ równie¿ ideê Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, domaga³ siê znajomoci jêzyka mniejszoci narodowych przez funkcjonariuszy administracji, którzy mieli kontakt z ludnoci¹, autentycznej pisowni imion i nazwisk
osób nale¿¹cych do mniejszoci narodowych. ¯¹dano równie¿ zagwarantowania
retransmisji programów Telewizji Polskiej oraz zwiêkszenia programów polskich w litewskim radiu i telewizji26. Wymienione has³a eksponowane by³y
21

Cz. Okiñczyc, Z. Balcewicz, Jak ma wygl¹daæ powiat wileñski?, Kurier Wileñski 1992,
nr 180, s. 3.
22 Obroñmy ziemiê sk¹d nasz ród, Nasza Gazeta 1992, nr 6, s. 1.
23 A. P³okszto, Wykorzystaæ szansê, Nasza Gazeta 1992, nr 16, s. 1.
24 J. Szostakowski, ZPL wytypowa³ kandydatów na pos³ów do Sejmu RL, Kurier Wileñski
1992, nr 175, s. 12.
25 Do Rz¹du Republiki Litewskiej. Owiadczenie przyjête na konferencji Zwi¹zku Polaków na
Litwie 5.09.1992 r., Nasza Gazeta 1992, nr 21, s. 1.
26 Deklaracja wyborcza Zwi¹zku Polaków na Litwie, Nasza Gazeta 1992, nr 22, s. 2.
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w trakcie kampanii wyborczej27. ZPL sygnalizowa³ dzia³ania dyskryminacyjne
wobec niektórych przedstawicieli Polonii przez w³adze litewskie. Zarzucano
w³adzom zbyt szczegó³owe sprawdzanie podpisów wyborców pod listami polskich kandydatów, co w konsekwencji prowadzi³o do wykrelania ich z listy
wyborczej i uniemo¿liwia³o kandydowanie28.
25 padziernika1992 r. odby³y siê wybory do parlamentu litewskiego, a jednoczenie przeprowadzono referendum w sprawie przyjêcia konstytucji. Za konstytucj¹ g³osowa³o 56,76% obywateli. Frekwencja w wyborach wynios³a
75,06%, co by³o wynikiem bardzo dobrym. W okrêgu wielomandatowym, jakim
by³a ca³a Litwa, podzia³ mandatów by³ nastêpuj¹cy: Litewska Demokratyczna
Partia Pracy  36, koalicja Sajudisu  17, blok Litewskiej Partii Chrzecijañskich Demokratów, Litewskiego Zwi¹zku Wiêniów i Zes³añców Politycznych
oraz Litewskiej Partii Demokratycznej  10, Litewska Partia Socjaldemokratyczna  5 i ZPL  2 mandaty. Z okrêgów jednomandatowych w pierwszej turze
wyborów zwyciê¿y³ jeden przedstawiciel ZPL  Zbigniew Siemionowicz. W 61 okrêgach wyborczych ¿aden z kandydatów nie uzyska³ ponad 50% g³osów, co spowodowa³o koniecznoæ przeprowadzenia drugiej tury wyborów29. W drugie turze w swoim okrêgu wyborczym zwyciê¿y³ Ryszard Maciejkianiec30. W
wyborach parlamentarnych ZPL uzyska³ ostatecznie cztery mandaty. Z okrêgu
wielomandatowego weszli: Jan Mincewicz i Artur P³okszto31. By³o to zdecydowanie mniej ni¿ w w wyborach z 1990 r., kiedy to przedstawiciele spo³ecznoci
polskiej uzyskali dziewiêæ mandatów. Wynik z 1992 r. mo¿na by³o uznaæ za
pora¿kê ZPL. Sporód Polaków, którzy startowali z innych ugrupowañ, dwóch
zosta³o wybranych do Sejmu RL  Medard Czobot i Karol nie¿ko32.

3. Powstanie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w 1994 r.
12 maja 1994 r. decyzj¹ Sejmu RL zmieniono zasady ordynacji wyborczej
do samorz¹du. W wyborach samorz¹dowych na Litwie mog³y uczestniczyæ tylko
27

Nasza Gazeta 1992, nr 25, s. 23; Kurier Wileñski 1992, nr 206, s. 3.
Owiadczenie Zwi¹zku Polaków na Litwie z 15 padziernika 1992, Nasza Gazeta 1992,
nr 27, s. 1.
29 Wyniki wyborów do Sejmu. 25 padziernika  Dzieñ Konstytucji RL, Kurier Wileñski
1992, nr 215, s. 1; Wybory do Sejmu Republiki Litewskiej, Kurier Wileñski 1992, nr 213, s. 3.
Wyniki wyborów podali równie¿ A. Junevièius, J. Matakas, Valstybës pagrindai. Primoji dalis.
Mokomoji knyga, Kaunas 1996, s. 170171.
30 Cz³onkowie Sejmu, wybrani w okrêgach jednomandatowych, Kurier Wileñski 1992,
nr 230, s. 3.
31 M. Jackiewicz, Polacy na Litwie 19182000 (S³ownik biograficzny), Warszawa 2002,
s. 134, 161162.
32 Mówi¹ Polacy  pos³owie Sejmu Republiki Litewskiej. Rozmowê przeprowadzi³ S. Widtmann, Znad Wilii 1993, nr 7, s. 1, 45.
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partie polityczne. Postawi³o to ZPL w trudnej sytuacji, gdy¿ w nied³ugim czasie
mia³y odbyæ siê na Litwie wybory samorz¹dowe. Dzia³acze ZPL rozwa¿ali, czy
ZPL powinien przekszta³ciæ siê w partiê polityczn¹, czy te¿ nadal dzia³aæ jako
organizacja spo³eczna i jednoczenie stworzyæ partiê polityczn¹, która prowadzi³aby odrêbn¹ dzia³alnoæ. Zastanawiano siê równie¿ nad bojkotem nadchodz¹cych wyborów. Sytuacja by³a o tyle niekorzystna dla ZPL, ¿e organizacja odgrywa³a istotn¹ rolê na Wileñszczynie. ZPL zaapelowa³ do prezydenta Algirdasa
Brazauskasa o odrzucenie tej ustawy33. Krytykowano tak¿e sam fakt upartyjnienia wyborów samorz¹dowych34. Dyskusja objê³a szerokie krêgi cz³onków
ZPL35.
Ostatecznie podjêto decyzjê o utworzeniu partii politycznej jako odrêbnej
organizacji. W tym celu zwo³ano V nadzwyczajny zjazd ZPL, który odby³ siê w
sierpniu 1994 r., a wiêc w nieca³y rok po poprzednim zjedzie. Na zjedzie
poruszono trzy g³ówne kwestie, wymuszone sytuacj¹ polityczn¹. By³y to: zmiana statutu ZPL, uzupe³nienie komisji statutowej oraz informacja o dzia³alnoci
ZPL w okresie od IV do V zjazdu. Po dyskusji ustalono, ¿e ZPL pozostanie
niezale¿n¹ organizacj¹ spo³eczn¹. Dokonano równie¿ niezbêdnych poprawek
w statucie ZPL36. V Zjazd ZPL przyj¹³ dwie uchwa³y oraz rezolucje37. Przedstawiono równie¿ Deklaracjê za³o¿ycielsk¹ Akcji Wyborczej Zwi¹zku Polaków na
Litwie (AW  ZPL), w której stwierdzono: celem organizacji, któr¹ powo³ujemy, jest zapewnienie równych praw politycznych, spo³ecznych, socjalnych
i ekonomicznych dla wszystkich obywateli Republiki Litewskiej38. Ustawa wyborcza zak³ada³a koniecznoæ zebrania czterystu podpisów. By³ to niezbêdny
warunek, aby za³o¿yæ partiê polityczn¹39.
33 ZG ZPL debatowa³ nad decyzj¹ w sprawie wyborów samorz¹dowych, Kurier Wileñski
1994, nr 95, s. 3.
34 Jaki samorz¹d jest nam potrzebny  terytorialny, czy... partyjny?, Kurier Wileñski 1994,
nr 97, s. 1.
35 A. Przybylski, Przekszta³ciæ ZPL w partiê, czy zak³adaæ now¹ organizacjê polityczn¹?,
Kurier Wileñski 1994, nr 116, s. 6.
36 L. Dowdo, Decyzje sprawdzi ¿ycie, Kurier Wileñski 1994, nr 160, s. 8.
37 Uchwa³y V Zjazdu Zwi¹zku Polaków na Litwie: O zmianie Statutu, O koordynacji dzia³alnoci polskich organizacji spo³ecznych na Litwie oraz Rezolucje i Uchwa³y V Zjazdu Zwi¹zku
Polaków na Litwie: O poparciu inicjatywy powo³ania organizacji politycznej, O ograniczeniu
praw wyborczych mniejszoci narodowych na Litwie, O poparciu akademickiej inicjatywy
SNPL, O materialnym zabezpieczeniu dzia³alnoci polskich organizacji spo³ecznych, Nasza
Gazeta 1994, nr 34, s. 3; Statut Zwi¹zku Polaków na Litwie zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwoci RL 31 stycznia 1996 r., Nasza Gazeta 1996, nr 12, s. 34.
38 Deklaracja za³o¿ycielska, Nasza Gazeta 1994, nr 33, s. 1; Magazyn Wileñski 1994,
nr 16, s. 2. Sygnatariuszami Deklaracji byli: Jan Sienkiewicz, Tadeusz Filipowicz, Edmund Szot,
Micha³ Mackiewicz, Waldemar Tomaszewski, Leokadia Januðauskienë, Wùodzimierz Sipowicz,
Czesùaw Tomaszewicz, Jan Zacharzewski, Marian Adamowicz, Witold Tr¹baczyk, Stanis³aw Pietrewicz, Stanis³aw Lewkowicz, Stanis³aw Dawidowicz, Stanis³aw Witkowicz.
39 J. Sienkiewicz, Zwi¹zek w Akcji, Magazyn Wileñski 1994, nr 16, s. 12.
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Dokoñczenie V nadzwyczajnego zjazdu ZPL nast¹pi³o 19 marca 1995 r.
Wczeniej Sejm RL przyj¹³ now¹ ustawê o organizacjach spo³ecznych, co spowodowa³o koniecznoæ dokonania zmian w statucie ZPL40. Zjazd wybra³ wiceprezesa ZPL, którym zosta³a Leokadia Januauskienë41.
Jeszcze w sierpniu 1994 r. przygotowano projekt programu oraz projekt
statutu, zebrano 739 podpisów, a nastêpnie przeprowadzono zjazd za³o¿ycielski
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (u¿ywano akronimu AWPL). Zjazd odbywa³ siê w Wilnie, a uczestniczy³o w nim 407 osób. AWPL przejê³a d¹¿enia
polityczne ZPL. W trakcie zjazdu wybrano prezesa AWPL, którym zosta³ Jan
Sienkiewicz, a wiceprezesem Waldemar Tomaszewski. Wybrano równie¿
12-osobowy sk³ad rady organizacji oraz sk³ad komisji: mandatowej, statutowej,
etyki i nadzorczej42. Nastêpnie z³o¿ono dokument w sprawie rejestracji AWPL
w litewskim Ministerstwie Sprawiedliwoci43. Ostatecznie AWPL zosta³a zarejestrowana 23 padziernika 1994 r. jako organizacja polityczna. Nast¹pi³o to bez
wiêkszych problemów, za¿¹dano jedynie wykrelenia wyrazu Zwi¹zek z nazwy partii44.
Podzia³ polskich organizacji wymusi³y realia prawne. Obie organizacje  ZPL
i AWPL  deklarowa³y cis³¹ wspó³pracê, co u³atwia³ fakt, ¿e cz³onkowie AWPL
byli z regu³y cz³onkami ZPL. Polacy mogli w tej sytuacji startowaæ z list ró¿nych
litewskich partii politycznych. Przedstawiciele spo³ecznoci polskiej obawiali siê
jednak takiego rozwi¹zania. Wed³ug czêci dzia³aczy mog³o bowiem dojæ do
zbytniego rozbicia g³osów spo³ecznoci polskiej. Obawiano siê równie¿ braku
zainteresowania problemami mniejszoci polskiej ze strony partii litewskich.

4. Wybory do Sejmu RL w 1996 r.
Na pocz¹tku 1996 r. dzia³acze ZPL przygotowywali siê do kolejnego zjazdu.
VI Zjazd ZPL odby³ siê 23 marca 1996 r.45 Podczas zjazdu omówiono wydarzenia, które mia³y miejsce w okresie miêdzy zjazdami. Podkrelano sukces odnie40
41

J. Sienkiewicz, Nasza racja stanu. Wybór publikacji 19881998, Toruñ 2000, s. 155.
L. Dowdo, Zarz¹d G³ówny bêdzie mia³ szersze pe³nomocnictwa, Kurier Wileñski 1995,
nr 55, s. 1; J. Sienkiewicz, Zjazdy i najazdy, Magazyn Wileñski 1995, nr 6, s. 1; W stronê
konsolidacji, Nasza Gazeta 1995, nr 13, s. 1; J.J. Komar, S³owo Wileñskie 1995, nr 12, s. 3.
42 L. Dowdo, Najtrudniej by³o wybraæ prezesa, Kurier Wileñski 1994, nr 169, s. 12.
43 ZPL wystawi³ do Sejmu RL takich kandydatów, z których nie wszyscy w tej chwili realizuj¹
program Zwi¹zku. Rozmowê z Janem Sienkiewiczem przeprowadzi³a Jadwiga Bielawska, Kurier
Wileñski 1994, nr 194, s. 8.
44 Jubileusz 5-lecia AWPL, Rota (Dodatek historyczno-patriotyczny dla Polaków na Litwie)
do gazety Przyjañ 1999, nr 37, s. 1.
45 VI Zjazd Zwi¹zku Polaków na Litwie, Znad Wilii 1996, nr 7, s. 2.
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siony w wyborach samorz¹dowych oraz trwa³oæ wspó³pracy miêdzy ZPL
i AWPL46. Zjazd przyj¹³ uchwa³ê i cztery rezolucje. W obliczu zbli¿aj¹cych siê
wyborów do Sejmu, ZPL zadeklarowa³: Zjazd wyra¿a ca³kowit¹ aprobatê dla
Deklaracji Wyborczej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej47. Zjazd wybra³ równie¿ nowe w³adze ZPL. Przewodnicz¹cym zosta³ ponownie Ryszard Maciejkianiec, a wiceprzewodnicz¹cym Tadeusz Filipowicz48.
Wiosn¹ 1996 r. rozstrzygniêta zosta³a sprawa tzw. wielkiego Wilna. 24 kwietnia 1996 r. Sejm RL przyj¹³, a Prezydent RL Algirgdas Brazauskas podpisa³
ustawê O zmianie granic administracyjnych terytoriów samorz¹dów m. Wilna,
rejonów wileñskiego i trockiego. Granice miasta Wilna zosta³y poszerzone
o liczne miejscowoci rejonu wileñskiego i rejonu trockiego49. Przeciwko ustawie protestowali przedstawiciele spo³ecznoci polskiej. Podkrelali przede
wszystkim to, ¿e przy³¹czenie tak du¿ego obszaru do Wilna mo¿e byæ uci¹¿liwe
dla rolników z powodu wzrostu podatków oraz wiêkszych trudnoci w odzyskaniu ziemi. Zwracali te¿ uwagê, ¿e decyzja ta doprowadzi do zmiany struktury
narodowociowej, co by³o sprzeczne z traktatem polsko-litewskim50. ZPL i AWPL
zorganizowa³y kilka wieców, w czasie których domagano siê zmiany decyzji
niekorzystnych dla Polaków na Litwie. Pos³owie polscy zapowiadali zg³oszenie
odpowiednich poprawek51. W specjalnym owiadczeniu do tych argumentów
ustosunkowa³ siê Prezydent RL, który jednak podtrzymywa³ swoj¹ decyzjê52.
W ci¹gu piêciu lat nast¹pi³a pewna zmiana sytuacji w tej sprawie. 31 grudnia 1991 r.
46

s. 12.

VI Zjazd ZPL: Jednoæ, konsolidacja, wzajemne zaufanie, Nasza Gazeta 1996, nr 13,

47 Uchwa³a VI zjazdu Zwi¹zku Polaków na Litwie O przyst¹pieniu do Rady Polonii wiata,
rezolucje VI zjazdu Zwi¹zku Polaków na Litwie: W sprawie Uniwersytetu Polskiego w Wilnie,
W sprawie kszta³towania zdrowego uk³adu ¿ycia, W sprawie harcerstwa polskiego na Litwie,
O Deklaracji Wyborczej AWPL, Nasza Gazeta 1996, nr 13, s. 5.
48 Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polaków na Litwie, Nasza Gazeta 1996, nr 13, s. 5. Nowy sk³ad
Zarz¹du G³ównego ZPL by³ nastêpuj¹cy: Marian Adamowicz, Teresa Bereziñska, Wincenty Grycewicz, Henryk Jankowski, Leokadia Januðauskienë, Anna Jurkiewicz, Halina Kisielowa, Leonard
Klimowicz, Ryszard Kuêmo, Zbigniew Mackiewicz, Teresa Matukañska, Jan Mincewicz, Janusz
Ob³oczyñski, Zdzis³aw Palewicz, Antonina Po³tawiec, Genowefa Praniewicz, Józef Rybak, Jan
Rynkiewicz, Jan Sienkiewicz, Jan Sinicki, Wis³aw Starykowicz, Fryderyk Szturmowicz, Stefan
wietlikowski, Leonard Talmont, Czes³aw Tomaszewicz, Waldemar Tomaszewski, Zofia Tylingo,
Franciszek ¯eromski.
49 Ustawa Republiki Litewskiej nr I  1304 z 24 kwietnia 1996 r. O zmianie granic administracyjnych terytoriów samorz¹dów m. Wilna, rejonów wileñskiego i trockiego, Kurier Wileñski
1996, nr 10, s. 2, 6.
50 List otwarty, Nasza Gazeta 1996, nr 18, s. 3.
51 B. Sosno, W Sejmie zostan¹ zg³oszone poprawki do Ustawy, Kurier Wileñski 1996,
nr 111, s. 1.
52 Owiadczenie prezydenta Republiki Litewskiej w sprawie zmiany granic administracyjnych
Wilna, Nasza Gazeta 1996, nr 20, s. 2.
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rz¹d Giedyminasa Vagnoriusa zaproponowa³ powiêkszenie miasta o oko³o
28 tys. hektarów. Ostatecznie przy³¹czono oko³o 10,5 tys. hektara53. By³ to wiêc
znacznie mniejszy obszar, ni¿ projektowano. Jednoczenie ¿aden z mieszkañców
podwileñskich wsi do 1996 r. nie otrzyma³ swojej ziemi, któr¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem otrzymaæ powinien. W tej sytuacji mog³o to stanowiæ
rzeczywicie jeszcze wiêkszy problem54.
Wydarzenia z wiosny 1996 r. mia³y na pewno wp³yw na zbli¿aj¹c¹ siê
kampaniê wyborcz¹ do Sejmu RL. Polskie organizacje na Litwie, g³ównie ZPL
i AWPL, wzmocnione wynikami wyborów samorz¹dowych, a tak¿e po decyzji
w³adz litewskich w sprawie Wielkiego Wilna pokaza³y, ¿e s¹ w stanie zorganizowaæ masowe, jak na mniejszoæ narodow¹ protesty. AWPL krytykowa³ rz¹dz¹c¹ Litewsk¹ Demokratyczn¹ Partiê Pracy, której decyzje by³y niekorzystne
dla spo³ecznoci polskiej. Szczególnie uci¹¿liwy okaza³ siê piêcioprocentowy
próg wyborczy, który móg³ bardzo skutecznie eliminowaæ mniejszoci narodowe
z ¿ycia politycznego Litwy55.
AWPL wystawi³a na swoich listach wyborczych przedstawicieli ró¿nych
organizacji spo³ecznych  6 polskich, 5 rosyjskich oraz jednego bia³oruskiej. Na
licie byli wiêc Polacy, Rosjanie i Bia³orusini. AWPL postulowa³a w kampanii
wyborczej stworzenie wszystkim obywatelom Litwy, bez wzglêdu na narodowoæ, takich samych warunków we wszystkich dziedzinach, domaga³a siê stworzenia obywatelom mo¿liwoci dzia³ania oraz zwiêkszenia kompetencji samorz¹du. W kwestii praw mniejszoci narodowych odwo³ywa³a siê do
przestrzegania prawa wewnêtrznego oraz dokumentów miêdzynarodowych56.
W wyborach 1996 r. AWPL mia³a konkurencjê w postaci innej listy mniejszoci
narodowych  Aliansu Mniejszoci Narodowych Litwy57. Z list nowego ugrupowania oprócz Rosjan startowali tak¿e Polacy58. Realne by³o wiêc niebezpieczeñstwo, ¿e AWPL nie bêdzie w stanie przekroczyæ progu wyborczego.
AWPL wystawi³a kandydatów w okrêgach wielomandatowym59 i jednomandatowych60. Wybory do Sejmu RL odby³y siê 20 padziernika 1996 r. (zob. tab. 1).
53
54
55
56

Wielkie Wilno: rozbój w bia³y dzieñ, Nasza Gazeta 1996, nr 20, s. 4.
Wielkiego Wilna  lekcja pogl¹dowa, Nasza Gazeta 1996, nr 22, s. 4.
L. Dowdo, Zarzuty AWPL wobec partii rz¹dz¹cej, Kurier Wileñski 1996, nr 159, s. 1.
L. Dowdo, Z listy AWPL kandyduj¹ Polacy, Rosjanie i Bia³orusini, Kurier Wileñski 1996,
nr 181, s. 3.
57 Program Aliansu Mniejszoci Narodowych Litwy, Kurier Wileñski 1996, nr 182, s. 4.
58 Byli to m.in. Mieczys³aw Waszkowicz, Ryszard Litwinowicz, Czes³aw Baranowski, Czes³aw Malewski  J. Widacki, Litwa po wyborach, Kultura (Pary¿) 1997, nr 3, s. 122.
59 Lista kandydatów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (lista nr 9), w: Seimo rinkimai 1996
I Tomas, Vilnius 1997, s. 2425.
60 Lista kandydatów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie na pos³ów do Sejmu RL. Kandydaci
na pos³ów z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w jednomandatowych okrêgach wyborczych, Nasza Gazeta 1996, nr 42, s. 1; Kurier Wileñski 1996, nr 203, s. 2.
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Tabela 1
Wyniki wyborów do Sejmu RL z 20 padziernika 1996 r. w okrêgu wielomandatowym
Lp.

Pa rt ia

Lic z ba
g ³o s ó w

%
g ³o s ó w

Lic z ba
ma nda t ó w

1.

Zwi¹zek Ojczyzny

409 585

29,80

33

2.

Litewska Partia Chrzecijañskich Demokratów

136 259

9,91

11

3.

Litewska Demokratyczna Partia Pracy

130 837

9,52

10

4.

Litewski Zwi¹zek Centrum

113 333

8,24

9

5.

Litewska Partia Socjaldemokratyczna

90 756

6,60

7

6.

Litewska Partia Narodowa

52 423

3,81

7.

Litewska Partia Kobiet

50 494

3,67

8.

Zwi¹zek Chrzecijañskich Demokratów

42 346

3,08

9.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie

40 941

2,98

10.

Alians Mniejszoci Narodowych Litwy

33 389

2,43

11.

Koalicja Litewskiego Zwi¹zku Narodowców
i Litewskiej Partii Demokratycznej

28 744

2,09

12.

Litewski Zwi¹zek Libera³ów

25 279

1,84

13.

Litewska Partia Ch³opska

22 826

1,66

14.

Zwi¹zek Rosjan Litwy

22 395

1,63

15.

Litewski Zwi¹zek Wiêniów Politycznych
i Zes³añców

20 580

1,50

16.

Litewska Unia Wolnoci

20 511

1,49

17.

Litewska Partia Gospodarcza

16 475

1,20

18.

Litewska Liga Wolnoci

12 562

0,91

19.

Litewski Zwi¹zek Sprawiedliwoci Spo³ecznej

12 234

0,89

20.

Litewska Partia Socjalistyczna

9 985

0,73

21.

Litewska Partia Republikañska

5 063

0,37

22.

Partia Postêpu Narodowego

3 922

0,29

23.

Litewska Partia Logiki ¯ycia

3361

0,24

24.

Litewska Partia Ludowa

2 622

0,19

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie: <http://
www3.lrs.lt/n/rinkimai/seim96/>, 31.12.2008 oraz Wstêpnych wyników g³osowania w okrêgu wielomandatowym, Kurier Wileñski 1996, nr 208, s. 1; Przyjañ 1996 nr 43, s. 1.
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Mandaty w okrêgach jednomandatowych uzyska³y nastêpuj¹ce ugrupowania: Zwi¹zek Ojczyzny  37, Litewska Partia Chrzecijañskich Demokratów  5,
Litewska Partia Socjaldemokratyczna  5, Litewski Zwi¹zek Centrum  4, Litewska Demokratyczna Partia Pracy  2, Litewska Partia Demokratyczna  2. Po
jednym mandacie zdoby³y: M³oda Litwa, Litewska Partia Kobiet, Zwi¹zek
Chrzecijañskich Demokratów, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Zwi¹zek
Litewskich Narodowców, Litewska Partia Ch³opska, Zwi¹zek Rosjan Litwy, Litewski Zwi¹zek Wiêniów Politycznych i Zes³añców.
Wyniki wyborów do Sejmu RL w okrêgu wielomandatowym, który odzwierciedla³ poparcie dla partii politycznych w skali ca³ej Litwy, nie by³ korzystny dla AWPL. W marcu 1995 r. AWPL zdoby³a 6,25% g³osów w wyborach
samorz¹dowych, a wyborach do Sejmu w 1996 r. zaledwie 2,96%. By³ to znacz¹cy spadek poparcia. Wybory samorz¹dowe mia³y jednak inny charakter ni¿
wybory parlamentarne i dopiero nastêpne wybory samorz¹dowe mog³y zweryfikowaæ ten wynik.
W pierwszej turze wyborów 20 padziernika 1996 r. w okrêgach jednomandatowych wybrano zaledwie dwóch pos³ów. W innych okrêgach musia³a odbyæ
siê druga tura, któr¹ przeprowadzono 10 listopada 1996 r.61 ¯adnemu z przedstawicieli AWPL nie uda³o siê uzyskaæ mandatu w pierwszej turze wyborów.
W drugiej turze w swoim okrêgu wygra³ Jan Mincewicz. Równie¿ Jan Sienkiewicz zdecydowanie zwyciê¿y³ w swoim okrêgu wyborczym, ale frekwencja wynios³a 36,07%, co spowodowa³o uniewa¿nienie wyborów w tym okrêgu. Tak¿e
w przypadku Waldemara Tomaszewskiego o pora¿ce zadecydowa³a niska frekwencja wyborcza62. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Sejmu, przeprowadzonych 23 marca 1997 r., mandat poselski zdoby³ Jan Sienkiewicz63. Pos³ami do
Sejmu RL zostali równie¿ Polacy, którzy startowali z list innych ugrupowañ
politycznych. Byli to Zygmunt Mackiewicz ze Zwi¹zku Ojczyzny oraz Artur
P³okszto z Demokratycznej Partii Pracy64.
Przy obowi¹zuj¹cych regu³ach prawnych zdobycie ponadpiêcioprocentowego poparcia w okrêgu wielomandatowym by³o bardzo trudne. AWPL musia³a
wiêc wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oæ, jeli chodzi o start w wyborach do
Sejmu RL. Rozwa¿ano mo¿liwoæ poszukiwania sojuszników w celu budowania
szerokiej koalicji wyborczej. Przedstawiciele AWPL uwa¿ali ponadto, ¿e nale¿a³o siê skoncentrowaæ na okrêgach jednomandatowych, choæ tu problemem by³a
niska frekwencja wyborcza. Nale¿a³o wiêc podj¹æ pewne dzia³ania, aby ow¹
61

Oficjalnie og³oszono nazwiska wszystkich wybranych pos³ów do nowego Sejmu, Kurier
Wileñski 1996, nr 225, s. 3.
62 AWPL pozostaje wiod¹ca si³¹ polityczn¹ na Wileñszczynie, Nasza Gazeta 1996, nr 44, s. 2.
63 Wyniki uzupe³niaj¹cych wyborów do Sejmu RL, 23 marca 1997 roku, Nasza Gazeta 1997,
nr 15, s. 8.
64 Seimo rinkimai 1996 II Tomas, Vilnius 1997, s. 10621069.
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frekwencjê zwiêkszyæ, uwiadamiaj¹c obywatelom, ¿e to w³anie oni decyduj¹
o swoim losie, a wybrani pos³owie reprezentuj¹ ich interesy65.
W rejonie wileñskim w wyborach z padziernika 1966 r. uczestniczy³o
39,7%, w rejonie solecznickim 35,73%66, w rejonie trockim 37,1% wyborców,
natomiast rednia republikañska wynios³a 44,8 %67. To w³anie frekwencja decydowa³a w du¿ym stopniu o takim, a nie innym wyniku wyborczym. Wynik
w rejonie wileñskim i solecznickim pokazywa³, ¿e AWPL zachowa³a poparcie
mieszkañców Wileñszczyzny. Mia³o to du¿e znaczenie w kontekcie zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych.

5. Wybory do Sejmu RL w 2000 r.
Sytuacja, jaka siê wytworzy³a w pierwszej po³owie 2000 r. w organizacjach
polskich, nie sprzyja³a prowadzeniu kampanii wyborczej. W jej trakcie dosz³o
bowiem do wewnêtrznych konfliktów w AWPL i w konsekwencji pose³ tej partii
i jeden z liderów Polaków na Litwie, Jan Sienkiewicz, zrezygnowa³ ze startu
w wyborach parlamentarnych68.
AWPL w kampanii wyborczej prezentowa³a program, który przygotowano
zim¹ 2000 r. na wybory samorz¹dowe. G³ówne tezy to: gospodarczy i spo³eczny
rozwój Wileñszczyzny, rolnictwo, samorz¹dnoæ oraz reformy administracyjne,
opieka socjalna i zdrowotna, owiata i kultura, stosunki narodowociowe, sfera
duchowa spo³eczeñstwa69. AWPL wystawi³a kandydatów w okrêgu wielomandatowym i jednomandatowym70. Wybory do Sejmu RL odby³y siê 8 padziernika
2000 r.71 (zob. tab. 2).

65

Komentarze powyborcze liderów AWPL: J. Sienkiewicz, Opuciæ rêce? Nie! Zakasaæ rêkawy!, Magazyn Wileñski 1996, nr 11, s. 1, 6; W . Tomaszewski, Zachowalimy zaufanie wyborców, Magazyn Wileñski 1996, nr 11, s. 5; J. Sienkiewicz, Razem czy osobno?, Magazyn Wileñski 1996 nr 9, s. 1.
66 Ibidem.
67 W. Tomaszewski, Zachowalimy zaufanie..., s. 5.
68 W. Tomaszewski, Na prostej do Sejmu, Kurier Wileñski 2000, nr 163, s. 12.
69 Program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie  wybory 2000. Przyjañ 2000, nr 6, s. 34;
Magazyn Wileñski 2000, nr 8, s. 1013.
70 Seimo rinkimai 2000. Spalio 8, Vilnius 2000, s. 56; Kandydaci z ramienia Akcji wyborczej
Polaków na Litwie na wybory do Sejmu RL w okrêgach jednomandatowych, Magazyn Wileñski
2000, nr 9, s. 3.
71 R. Mickiewicz, Litwa wybra³a nowy parlament, Nasza Gazeta 2000, nr 42, s. 1.

256

Krzysztof Sidorkiewicz

Tabela 2
Wyniki wyborów do Sejmu RL z 8 padziernika 2000 r. w okrêgu wielomandatowym
Lp.

Pa rt ia

Lic z ba
g ³o s ó w

%
g ³o s ó w

Lic z ba
ma nda t ó w

1.

Litewska Demokratyczna Partia Pracy,
Litewska Partia Socjaldemokratyczna,
Zwi¹zek Rosjan Litwy, Partia Nowej
Demokracji

457 294

31,08

28

2.

Nowy Zwi¹zek (socjallibera³owie)

288 895

19,64

18

3.

Litewski Zwi¹zek Libera³ów

253 823

17,25

16

4.

Zwi¹zek Ojczyzny

126 850

8,62

8

5.

Zwi¹zek Chrzecijañskich Demokratów

61 583

4,19

6.

Litewska Partia Ch³opska

60 040

4,08

7.

Litewska Parta Chrzecijañskich Demokratów

45 227

3,07

8.

Litewski Zwi¹zek Centrum

42 030

2,86

9.

Umiarkowany Zwi¹zek Konserwatywny

29 615

2,01

10.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie

28 641

1,95

11.

Litewski Zwi¹zek Ludowy

21 583

1,47

12.

Litewski Zwi¹zek Wolnoci

18 622

1,27

13.

M³oda Litwa

16 941

1,15

14.

Zwi¹zek Litewskich Narodowców

12 884

0,88

15.

Socjaldemokracja 2000

7 219

0,49

1 471 247

100

Ra z e m

70

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie: <http://
www3.lrs.lt/n/rinkimai/ 20001008/>, 30.12.2008; Wybory do Sejmu RL  2000 w liczbach, Magazyn Wileñski 2000, nr 10, s. 34.

Tylko cztery pierwsze partie przekroczy³y piêcioprocentowy próg wyborczy.
W okrêgach jednomandatowych 71 mandatów podzielono w nastêpuj¹cy sposób: Litewski Zwi¹zek Libera³ów  18, Litewska Demokratyczna Partia Pracy
 14, Nowy Zwi¹zek (socjallibera³owie)  11, Litewska Partia Socjaldemokratyczna  7, Litewska Partia Ch³opska  4, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie  2,
Litewska Partia Chrzecijañskich Demokratów  2, Litewski Zwi¹zek Centrum
 2, Partia Nowej Demokracji  2, Litewski Zwi¹zek Wolnoci  1, M³oda Litwa
 1, Nowoczeni Chrzecijañscy Demokraci  1, Umiarkowany Zwi¹zek Kon-
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serwatywny  1, Zwi¹zek Chrzecijañskich Demokratów  1, Zwi¹zek Ojczyzny
 1, niezale¿ni  372.
AWPL w okrêgu wielomandatowym osi¹gnê³a 1,95% g³osów, co wobec
wyniku z 1996 r.  2,96% by³o wynikiem gorszym. W sumie na kandydatów
AWPL oddano 41 295 g³osów, w 1996 r.  36 434. Jeli chodzi o liczbê oddanych g³osów nast¹pi³ wzrost poparcia. W szacunkach tych du¿¹ rolê odgrywa³a
frekwencja wyborcza, która wynios³a 55,99%. Oznacza³o to, ¿e w g³osowaniu
wziê³o udzia³ 1 470 369 uprawnionych. W okrêgach jednomandatowych AWPL
utrzyma³a stan posiadania, zdobywaj¹c dwa mandaty poselskie73. Pos³em po raz
trzeci zosta³ Jan Mincewicz, a po raz pierwszy Waldemar Tomaszewski74. Dobry
wynik AWPL osi¹gnê³a w Wilnie, gdzie w okrêgach jednomandatowych oddano
na ni¹ 18 835 g³osów, a w 1996 r.  12 131, co wskazywa³o na znacz¹cy postêp.
Na ca³ej Wileñszczynie oprócz Wilna na kandydatów AWPL g³osowa³o 22 460
osób. W 1996 r. wynik by³ podobny  22 110, ale dochodzi³y jeszcze 2193 g³osy
oddane na AWPL w Kownie, Druskiennikach i innych miejscowociach, w których AWPL w 2000 r. nie wystawi³a kandydatów75.
Polacy startowali tak¿e z list innych litewskich partii politycznych. Do Sejmu ponownie zosta³ wybrany Artur P³okszto, który kandydowa³ z listy Koalicji
Socjaldemokratycznej, a po raz pierwszy Aleksander Pop³awski z Nowego
Zwi¹zku (socjallibera³owie)76. W Sejmie RL wybranym w 2000 r. by³o wiêc,
podobnie jak w poprzedniej kadencji, czterech Polaków.
Wynik wyborczy osi¹gniêty przez AWPL by³ podobny do wyniku z 1996 r.
Barier¹ nie do przekroczenia w okrêgu wielomandatowym nadal by³ piêcioprocentowy próg wyborczy. Ewentualna koalicja przedwyborcza z silnym partnerem, ale jednoczenie akceptuj¹cym g³ówne tezy programowe AWPL, mog³aby
przynieæ lepszy wynik wyborczy77. Z drugiej strony mo¿na by³o liczyæ w przysz³oci na zmiany w ordynacji wyborczej, dotycz¹ce progu wyborczego dla
mniejszoci narodowych. Polacy na Litwie bardzo czêsto podkrelali, ¿e by³ to
czynnik dyskryminuj¹cy mniejszoci narodowe, powo³ywano siê przy tym na
przyk³ad Polski, gdzie w odniesieniu do mniejszoci narodowych w wyborach
parlamentarnych progu procentowego nie stosowano.
Ju¿ 12 padziernika 2000 r. zawarto umowê koalicyjn¹ pomiêdzy AWPL
a Nowym Zwi¹zkiem (socjallibera³owie), Zwi¹zkiem Libera³ów Litwy, Zwi¹z72 Na podstawie danych G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie: <http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/ 20001008/>, 30.12.2008.
73 Ibidem, s. 4.
74 Seimo rinkimai 2000. Spalio 8, Vilnius 2000, s. 638.
75 Wyniki w liczbach, Magazyn Wileñski 2000, nr 10, s. 4.
76 Seimo rinkimai 2000. Spalio 8, Vilnius 2000, s. 832. Wyniki wyborów parlamentarnych na
Litwie w latach 19922000 przedstawi³ J. Zieliñski, Seimas. Parlament Litwy, Warszawa 2003,
s. 3944.
77 J. Sienkiewicz, Ustawy i postawy, Wilno 2001, s. 169174.
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kiem Centrum Litwy i Zwi¹zkiem Modernistycznych Chrzecijañskich Demokratów. Wspólnie uzgodniono, aby dzia³aæ na rzecz zachowania tradycyjnego
systemu owiaty mniejszoci narodowych, rozszerzania kompetencji i funkcji
samorz¹du a nie sztucznie wytyczaæ granice nowych samorz¹dów. Zwracano
uwagê na opracowanie programów na rzecz regionów, dzia³anie w celu o¿ywienia gospodarczego Litwy, akceptowano te¿ politykê zagraniczn¹ Litwy w kierunku struktur euroatlantyckich. Uzgodniono równie¿ sprawy personalne78. Wiceministrem nauki i owiaty zosta³ Jan Dzilbo, a zastêpc¹ naczelnika powiatu
wileñskiego Zbigniew Balcewicz79. Na czele koalicyjnego rz¹du, ju¿ jedenastego w niepodleg³ej Litwie, stan¹³ Rolandas Paksas, lider Zwi¹zku Libera³ów80.
W Sejmie RL AWPL wesz³a w sk³ad tzw. Zjednoczonej Frakcji, któr¹ oprócz
AWPL tworzy³o Centrum Modernistycznych Chrzecijañskich Demokratów81.
AWPL wspó³tworzy³a rz¹d Republiki Litewskiej, a jej przedstawiciele brali
odpowiedzialnoæ za wykonywanie polityki rz¹du. Po zawarciu koalicji wiosn¹
2000 r., w Wilnie po kilku miesi¹cach zawarto koalicjê rz¹dow¹. Kolejne bariery
i stereotypy zosta³y prze³amane. Mniejszoæ polska na Litwie traktowana by³a
jak partner. By³ to wielki sukces ca³ej spo³ecznoci polskiej na Litwie. Sukces,
który pozwala³ tak¿e dopilnowaæ spraw istotnych dla Polaków na Litwie, jak
szkolnictwo czy restytuowanie prawa w³asnoci.

6. G³ówne wydarzenia polityczne 2004 r.
6.1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 r.
1 maja 2004 r. Litwa sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej, a ju¿ w czerwcu
tego roku mia³y siê odbyæ wybory do Parlamentu Europejskiego. Utworzenie
koalicji z punktu widzenia spo³ecznoci polskiej na Litwie mia³o swoj¹ logikê
polityczn¹, zw³aszcza w wietle obowi¹zuj¹cej ordynacji wyborczej, która tak¿e
78 Protokó³ umowy koalicyjnej zawartej dniu 12 padziernika 2000 r. miêdzy Akcja Wyborcz¹
Polaków na Litwie a Nowym Zwi¹zkiem (socjallibera³owie), Zwi¹zkiem Libera³ów Litwy, Zwi¹zkiem Centrum Litwy i Zwi¹zkiem Modernistycznych Chrzecijañskich Demokratów. Protokó³ podpisano 18 padziernika w Wilnie. Autor otrzyma³ tekst protoko³u w jêzyku polskim i jêzyku litewskim w siedzibie AWPL w Wilnie.
79 Wymienione funkcje Polacy sprawowali do lipca 2001 r. Zwi¹zane to by³o z rozpadem
koalicji i upadkiem rz¹du Rolandasa Paksasa. W czasie kryzysu politycznego w czerwcu 2001 r.
autor przebywa³ na Litwie. To w³anie wtedy przeprowadzi³ rozmowê z Janem Dzilbo, ówczesnym
wiceministrem owiaty w rz¹dzie RL.
80 Kronika litewska 19882000, pod red. Cz. Biedulskiego, Warszawa 2001, s. 320.
81 O za³o¿eniu Zjednoczonej Frakcji (Centrum Modernistycznych Chrzecijañskich Demokratów, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie). Autor otrzyma³ materia³ w siedzibie AWPL w Wilnie.
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w wyborach do PE przewidywa³a piêcioprocentowy próg wyborczy. Na Litwie
oko³o 16% mieszkañców stanowi³y mniejszoci narodowych. Na wspólnej licie
znalaz³o siê 13 przedstawicieli spo³ecznoci polskiej i 8 rosyjskiej82. 13 czerwca
2004 r. w wyborach do PE piêcioprocentowy próg wyborczy przekroczy³o siedem partii: Partia Pracy  30,18% (363,9 tys. g³osów), socjaldemokraci
 14,42% (173,9 tys.), konserwatyci  12,56% (151,4 tys.), Zwi¹zek Libera³ów
i Centrystów  11,23% (135,3 tys.), Zwi¹zek Partii Ch³opskiej i Nowej Demokracji  7,41% (89,3 tys.), Koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Zwi¹zek Rosjan Litwy W jednoci si³a  5,71% (68,9 tys.). Pomimo ¿e przekroczy³a próg wyborczy, koalicja nie otrzyma³a mandatu europejskiego ze wzglêdu na
okrelony sposób liczenia g³osów. Spowodowa³o to protesty przedstawicieli spo³ecznoci polskiej83.
Dla AWPL by³ to bardzo dobry wynik. Przekroczono próg wyborczy, nieosi¹galny do tej pory w wyborach do Sejmu litewskiego. W wyniku przekroczenia trzyprocentowego progu AWPL mog³a liczyæ na to, ¿e znajdzie siê na licie
partii ogólnoeuropejskich. AWPL najwiêcej g³osów zdoby³a w rejonie solecznickim  65,75%, rejonie wileñskim  55,55%, w Wilnie  15,76%84. W wyborach do PE 6,18% kart do g³osowania uznano za niewa¿ne. Wed³ug przedstawicieli mniejszoci polskiej wynika³o to z faktu, ¿e nie przet³umaczono biuletynów
wyborczych na jêzyki mniejszoci narodowych85.
Jesieni¹ 2004 r. mia³y siê odbyæ na Litwie wybory do Sejmu. Uzyskany wynik
wskazywa³ kierunek politycznego dzia³ania, czyli koniecznoæ tworzenia koalicji,
gdy¿ tylko to dawa³o szansê na przekroczenie progu wyborczego. By³ to tak¿e
dowód na to, ¿e polskie organizacje AWPL i ZPL wysz³y z kryzysu. Z ostatecznymi ocenami nale¿a³o jednak¿e poczekaæ do kolejnych wyborów, gdy¿ frekwencja
w wyborach do PE by³a o 10% ni¿sza ni¿ wyborach do innych instancji.

6.2. Wybory parlamentarne z 10 padziernika 2004 r.
Jesieni¹ 2004 r. odby³y siê kolejne wybory parlamentarne, AWPL wystartowa³a w nich samodzielnie, co wymaga³o przekroczenie trudnego progu wybor82 Jednoci¹ silni, Magazyn Wileñski 2004, nr 5, s. 25. Przedstawiciele spo³ecznoci
polskiej, którzy znaleli siê na licie kandydatów do PE (w kolejnoci umieszczonej na licie):
Waldemar Tomaszewski, Tadeusz Andrzejewski, Gabriel Jan Mincewicz, Micha³ Mackiewicz, Józef Kwiatkowski, Zbigniew Jedziñski, Irena Narkiewicz, Marian Grydziuszko, Eduard Trusewicz,
Tatiana Markowa, Jurgita Jaloveckaitë, Wanda Kuêmina, Edward Zakrzewski.
83 List do Przewodnicz¹cego PE Pata Coxa, Tygodnik Wileñszczyzny 2004, nr 28 (wydanie
internetowe nr 200) <http://www.tygodnik.lt/200428/>, 10.07.2004.
84 AWPL przekroczy³a próg wyborczy, Magazyn Wileñski 2004, nr 6, s. 5, 12.
85 T. Andrzejewski, Powyborcza konferencja prasowa liderów koalicji AWPL/ZRL, Tygodnik
Wileñszczyzny 2004, nr 26 (wydanie internetowe nr 198) <http://www.tygodnik.lt/200426/>,
10.07.2004.
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czego w okrêgu wielomandatowym. By³o to drugie wa¿ne wydarzenie polityczne w 2004 r. na Litwie (por. tab. 3).
Wyniki wyborów na Litwie przeprowadzonych 10 padziernika 2004 r.
w okrêgu wielomandatowym

Lp.

Pa rt ia

Tabela 3

Lic z ba
g ³o s ó w

%
g ³o s ó w

Lic z ba
ma nda t ó w

1.

Partia Pracy

340 035

28,44

22

2.

Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Nowy
Zwi¹zek (socjallibera³owie)

246 852

20,65

16

3.

Zwi¹zek Ojczyzny

176 409

14,75

11

4.

Porz¹dek i Sprawiedliwoæ

135 807

11,36

9

5.

Zwi¹zek Libera³ów i Centrum

109 872

9,19

7

6.

Zwi¹zek Partii Ch³opskiej i Nowej
Demokracji

78 902

6,60

5

7.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie

45 302

3,79

8.

Chrzecijañsko-Konserwatywny Zwi¹zek
Socjalny

23 426

1,96

9.

Litewscy Chrzecijañscy Demokraci

16 362

1,37

10.

Narodowa Partia Centrowa

5 989

0,50

11.

Partia Republikañska

4 326

0,36

12.

Litewski Zwi¹zek Socjaldemokratów

3 977

0,33

13.

Litewski Zwi¹zek Wolnoci

3 337

0,28

14.

Partia Narodowa Litewska Droga

2 577

0,22

15.

Zwi¹zek Litewskich Narodowców

2 482

0,21

1 195 655

100
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ród³o: Na podstawie danych G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie <http://www3.lrs.lt/rinkimai/2004/seimas/ rezultatai/rez_l_20.htm>, 28.09.2008

Druga tura wyborów odby³a siê 24 padziernika 2004 r. i dotyczy³a tylko okrêgów jednomandatowych. W okrêgach tych 71 mandatów podzielono w sposób nastêpuj¹cy: Partia Pracy  17, Zwi¹zek Ojczyzny  14, Litewska Partia Socjaldemokratyczna  11, Zwiazek Liberalów i Centrum  11, Zwiazek Partii Chlopskiej
i Nowej Demokracji  5, Nowy Zwi¹zek (socjalliberalowie)  4, Akcja Wyborcza
Polaków na Litwie  2, Partia Liberalno-Demokratyczna  1, niezale¿ni  6.
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Podzia³ mandatów w litewskim Sejmie by³ nastêpuj¹cy: Partia Pracy  39,
Zwi¹zek Ojczyzny  25, Litewska Partia Socjaldemokratyczna  20, Zwi¹zek
Libera³ów i Centrum  18, Nowy Zwiazek (socjalliberalowie)  11, Partia Liberalno-Demokratyczna  10, Zwiazek Partii Chlopskiej i Nowej Demokracji  10,
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie  2, niezalezni  686.
Pierwsza tura wyborów zakoñczy³a siê zwyciêstwem ugrupowania Wiktora
Uspaskicha  Partii Pracy. Uzyskany wynik przek³ada³ siê na 22 mandaty na 141
w litewskim Sejmie. Wynik AWPL mo¿na by³o uznaæ za dobry, gdy¿ by³o on
du¿o lepszy w porównaniu z wynikiem z 2000 r.  1,91%. Pomimo to partia nie
przekroczy³a piêcioprocentowego progu wyborczego. W pierwszej turze wyborów w okrêgu jednomandatowym wileñsko-solecznickim zwyciê¿y³ Waldemar
Tomaszewski87. Z AWPL do parlamentu dosta³a siê tak¿e Leokadia Poczykowska, która zwyciê¿y³a w drugiej turze w okrêgu szyrwincko-wileñskim88.
AWPL stanowi³a po wyborach siódm¹ co do wielkoci si³ê polityczn¹ na
Litwie. Wa¿ne by³o utrzymanie stanu posiadania dwóch mandatów w parlamencie. W przysz³oci nale¿a³o podj¹æ dzia³ania polityczne w celu tworzenia szerszej koalicji, która pozwoli³aby przekroczyæ piêcioprocentowy próg wyborczy.
Wybory pokaza³y równie¿, ¿e elektorat nale¿a³o mobilizowaæ do samego koñca.
AWPL mia³a bowiem du¿¹ szansê na uzyskanie trzeciego mandatu, ale w okrêgu
wileñsko-trockim zabrak³o oko³o piêciuset g³osów poparcia dla Jaros³awa Narkiewicza. Du¿ym u³atwieniem by³oby oczywicie zniesienie progów procentowych dla mniejszoci narodowych, ale to zale¿a³o od decyzji parlamentu litewskiego. Nale¿y przypomnieæ, ¿e w rozwi¹zaniach polskiej ordynacji wyborczej
do parlamentu próg procentowy nie dotyczy mniejszoci narodowych89.
Po wyborach 2004 r. na Litwie powsta³a centrolewicowa koalicja, któr¹
tworzyli socjaldemokraci, socjallibera³owie, Partia Pracy, Zwi¹zek Partii Ch³opskiej i Nowej Demokracji. Koalicja posiada³a 80 mandatów w 141-osobowym
parlamencie, a jednoczenie liczy³a na poparcie kandydatów niezale¿nych. Premierem rz¹du zosta³ Algirdas Brazauskas90.
86

W oparciu o dane G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie: <http://www3.lrs.lt/rinkimai/
2004/seimas /rezultatai/rez_l_20.htm>. 28.09.2008.
87 Pierwsza tura wyborów zakoñczona, Magazyn Wileñski 2004, nr 10, s. 711 <http://
www.magwil.lt/>; T. Andrzejewski, Pierwsza tura dla populistów, Tygodnik Wileñszczyzny
2004, nr 42 (wydanie internetowe 214) <http://www.tygodnik.lt/200442/>.
88 T. Andrzejewski, Druga tura  odwrót populistów, Tygodnik Wileñszczyzny 2004, nr 44
(wydanie internetowe nr 216) <http://www.tygodnik.lt/200444/; http://www3.lrs.lt/rinkimai/2004/
seimas/rezultatai/ rez_l_20.htm>, 28.09.2008.
89 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2001, Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz.
1802; 2002, Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271; 2003,
Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; 2004, Nr 25, poz. 219; 2005, Nr 140, poz. 1173.
90 Na Litwie bêdzie rz¹dzi³a centrolewica, Magazyn Wileñski 2004, nr 11, s. 7, 12, 15, 18.
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7. Wybory do Sejmu RL z 12 padziernika 2008 r.
Po czterech latach, 12 padziernika 2008 r., w terminie konstytucyjnym
odby³y siê kolejne wybory. AWPL ponownie samodzielnie podjê³a trud wyborczy, ale jednoczenie ugrupowanie to uzyska³o poparcie trzydziestu polskich,
rosyjskich i bia³oruskich organizacji. Dziêki temu wystawiono pe³n¹ listê kandydatów91. Program wyborczy partii by³ kontynuacj¹ propozycji sk³adanych w poprzednich wyborach92. AWPL po raz kolejny podjê³a próbê przekroczenia progu
wyborczego w okrêgu wielomandatowym (por. tab. 4).
Tabela 4
Wyniki wyborów do Sejmu RL z 12 padziernika 2008 r. w okrêgu wielomandatowym

Lp.

Pa rt ia

Lic z ba
g ³o s ó w

%
g ³o s ó w

Lic z ba
ma nda t ó w

1

2

3

4

5

1.

Zwi¹zek Ojczyzny  Litewscy Chrzecijañscy
Demokraci

243 379

19,70

18

2.

Partia Odrodzenia Narodowego

186 524

15,10

13

3.

Porz¹dek i Sprawiedliwoæ

156 686

12,68

11

4.

Litewska Partia Socjaldemokratyczna

144 775

11,7

10

5.

Koalicja Partii Pracy i M³odych

111 101

8,99

8

6.

Ruch Liberalny Republiki Litewskiej

70 704

5,72

5

7.

Zwi¹zek Libera³ów i Centrum

66 000

5,34

5

8.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie

59 224

4,79

9.

Litewski Ludowy Zwi¹zek Ch³opski

46 133

3,73

10.

Nowy Zwi¹zek (socjallibera³owie)

45 007

3,64

11.

Partia Front

39 992

3,24

91

AWPL startuje pod nr 8, <http://www.awpl.lt/index.php?action=page&id=329&lng=pl>,
28.09.2008.
92 Deklaracja Wyborcza  2008. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zatwierdzony w dniu 28
sierpnia 2008 r. na konferencji AWPL, <http://www.awpl.lt/index.php?action=page&id
=335&lng=pl>, 28.09.2008. W dokumencie wyró¿niono nastêpuj¹ce czêci: gospodarczy i spo³eczny rozwój Litwy i Wileñszczyzny; ochrona rodowiska; rolnictwo; samorz¹dnoæ oraz reforma administracyjna; opieka socjalna i zdrowotna; owiata i kultura; stosunki narodowociowe; sfera duchowa spo³eczeñstwa.
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cd. tabeli 4
1

2

3

4

12.

M³oda Litwa

21 577

1,75

13.

Partia Demokracji Obywatelskiej

13 766

1,11

14.

Zwi¹zek Rosjan Litwy

11 331

0,92

15.

Litewski Zwi¹zek Socjaldemokratów

10 628

0,86

16.

Litewska Partia Centrum

8 657

0,70

1 235 484

100

Ra z e m

5

70

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie,
<http://www.vrk.lt/lt/2008-seimo-rinkimai/>, 28.12.2008.

W okrêgach jednomandatowych 71 mandatów podzielono w sposób nastêpuj¹cy: Zwi¹zek Ojczyzny  Litewscy Chrzecijañscy Demokraci  27, Litewska Partia Socjaldemokratyczna  15, Ruch Liberalny Republiki Litewskiej 
6, Porz¹dek i Sprawiedliwoæ  4, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie  3,
Litewski Ludowy Zwi¹zek Ch³opski  3, Partia Odrodzenia Narodowego  3,
Zwi¹zek Libera³ów i Centrum  3, Partia Pracy  2, Nowy Zwi¹zek (socjallibera³owie)  1, niezale¿ni  493.
Podzia³ mandatów w litewskim Sejmie by³ nastêpuj¹cy: Zwi¹zek Ojczyzny
 Litewscy Chrzecijañscy Demokraci  45, Litewska Partia Socjaldemokratyczna  25, Partia Odrodzenia Narodowego  16, Porz¹dek i Sprawiedliwoæ  15,
Ruch Liberalny Republiki Litewskiej  11, Partia Pracy  10, Zwi¹zek Libera³ów i Centrum  8, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie  3, Litewski Ludowy
Zwi¹zek Ch³opski  3, Nowy Zwi¹zek (socjallibera³owie)  1, niezale¿ni  494 .
Do parlamentu litewskiego dosta³o siê trzech przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie: Waldemar Tomaszewski (przewodnicz¹cy AWPL), Micha³ Mackiewicz (prezes ZPL), Jaros³aw Narkiewicz (prezes ZPL rejonu trockiego). Pos³owie do³¹czyli do frakcji Prawo i Porz¹dek. Frekwencja w pierwszej
turze wynios³a 48,59%, a w drugiej turze 32,30%. Po wyborach zawi¹za³a siê
koalicja centroprawicowa (Zwi¹zek Ojczyzny, Partia Odrodzenia Narodowego,
Zwi¹zek Libera³ów i Centrum) na czele z Andriusem Kubiliusem.
Tu¿ po wyborach dosz³o do konfliktu. Przedstawiciel Zwi¹zku Ojczyzny
Gintaras Songaila wyst¹pi³ do G³ównej Komisji Wyborczej, aby ta sprawdzi³a,
czy wybrani przedstawiciele AWPL W. Tomaszewski i M. Mackiewicz nie naru93

W oparciu o dane G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie, <http://www.vrk.lt/lt/2008-seimorinkimai/>, 28.12.2008.
94 W oparciu o dane G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie, <http://www.vrk.lt/lt/2008-seimorinkimai/>, 28.12.2008.
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szyli zasady lojalnoci wobec pañstwa litewskiego. Zwi¹zane to by³o z podpisaniem przez pos³ów tzw. Karty Polaka. Osoba startuj¹ca w wyborach parlamentarnych, zgodnie z konstytucj¹ litewsk¹, nie mog³a byæ zwi¹zana przysiêg¹ lub
jakim zobowi¹zaniem z obcym pañstwem95.

Zakoñczenie
Polacy mieli wp³yw na kszta³towanie siê sytuacji politycznej, na rozwój
systemu politycznego i partyjnego na Litwie, a tak¿e samorz¹du terytorialnego,
g³ównie na obszarze Wileñszczyzny. Pocz¹wszy od wyborów w lutym 1990 r. do
Rady Najwy¿szej, jeszcze w strukturach Litewskiej SRR, politycy polscy byli
widoczni we wszystkich kolejnych wyborach parlamentarnych. Czêæ Polaków
dzia³a³a w strukturach polskich organizacji politycznych. Inni wybrali zaanga¿owanie w dzia³alnoæ partii litewskich. Istotnym wydarzeniem by³y wybory parlamentarne w 2000 r., po których przedstawiciele mniejszoci polskiej weszli
w sk³ad koalicji rz¹dowej, a ich reprezentanci objêli wa¿ne funkcje pañstwowe
i wziêli na siebie czêæ odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje. W 1990 r.
szeciu Polaków wstrzyma³o siê od g³osu w trakcie g³osowania litewskiego Aktu
Niepodleg³oci. Konflikt polsko-litewski by³ wówczas realnym problemem odrodzonej Republiki Litewskiej. Po dziesiêciu latach Polacy wspó³rz¹dzili Litw¹.
Wród Polaków na Litwie nie ustawa³a jednak dyskusja dotycz¹ca formy zaanga¿owania politycznego.
Polacy byli widoczni w politycznym krajobrazie Litwy. Dokonany wybór
zwi¹zany z budowaniem partii politycznej mniejszoci narodowej nie by³ wyborem ³atwym. Skutkiem tego by³o skoncentrowanie programu politycznego na
problemach mniejszoci narodowej. W partii znalaz³y siê osoby o ró¿nych pogl¹dach w sferze wartoci, gospodarki, czy spraw spo³ecznych. W zwi¹zku
z tym elektorat AWPL by³ wzglêdnie sta³y, ale jednoczenie stosunkowo nieliczny. Partia mia³a problemy z przekroczeniem progu wyborczego w okrêgu wielomandatowym. Jeli nie nast¹pi¹ zmiany w ordynacji wyborczej, AWPL bêdzie
zmuszona budowaæ szersz¹ koalicjê wyborcz¹. Wybory do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. pokaza³y, ¿e takie mo¿liwoci istniej¹.
W okresie 19902008 poparcie dla ZPL, a potem AWPL by³o stabilne,
zw³aszcza jeli wemiemy pod uwagê wybory w wolnej Litwie od 1992 r.
W ka¿dym parlamencie by³o od dwóch do szeciu Polaków, przy czym czêæ
otrzymywa³a mandat, kandyduj¹c z innych partii litewskich. AWPL uczestniczy95 W oparciu o: Wybory Sejmowe 2008 (AWPL ma trzech pos³ów, Konserwatysta w¹tpi w lojalnoæ Polaków wobec Litwy) na stronie internetowej Magazynu Wileñskiego, <http://www.magwil.lt/>, 28.12.2008.
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³a tak¿e przez pewien okres w koalicji rz¹dowej, co mia³o znaczenie dla wizerunku partii i realizacji czêci postulatów wyborczych.
Udzia³ w polityce litewskiej pozwa³ na artyku³owanie problemów mniejszoci polskiej na Litwie, ale tak¿e mia³ wp³yw na budowanie siê spo³eczeñstwa
obywatelskiego w tym kraju.
Political activity of Poles in the revived Republic of Lithuania
The national revival in Lithuania began in 1987/1988. In 1990 Lithuania proclaimed the
Declaration of Independence. The process of becoming independent lasted until 1991 when,
after so called Janajews putsch, Lithuania was recognized by the international community.
That process involved also the Poles who have inhabited Lithuania for ages and are now a
considerable national minority there. According to the 2001 census, 234 989 people declared
the Polish nationality, that is 6.7% of the Lithuanian population. The aim of the article is to
present the participation of the Poles in the political life of the Republic of Lithuania. At first
the Supreme Council was the main parliamentary body in Lithuania, after some time the
Parliament replaced it. In 2004 the elections to the European Parliament took place and that
is also mentioned in the article. The author considers here the time between 1990 and 2008.
The beginning is marked by the symbolic gaining independence by Lithuania. The closing
date is the parliamentary elections in fall 2008. The Polish community in Lithuania was at
first represented by the Association of Poles in Lithuania (ZPL), and since 1994 by The
Electoral Action of Poles in Lithuania (AWPL). The results of the parliamentary elections in
Lithuania are analyzed in the article with particular attention paid to votes for the Polish
representatives. The documents of the Central Electoral Commission in Lithuania and the
Polish press in Lithuania, as well as the author's own observations are the source materials
for the article. Some demands of the Polish community presented during the electoral campaign are also discussed in the article.
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WIELOKULTUROWE DZIEDZICTWO ORAZ LOSY
LUDNOCI WARMII I MAZUR PO 1945 ROKU
 PRZEGL¥D TEMATYKI I LITERATURY PRZEDMIOTU
POD K¥TEM NAUCZANIA DZIEJÓW REGIONU
1. Wprowadzenie
W dokumentach programowych reformy szkolnictwa z 1999 r. zwrócono
uwagê na znaczenie regionalizmu w kszta³ceniu i wychowaniu m³odego pokolenia. Odpowiednie zapisy podstaw programowych kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ oraz cie¿ki miêdzyprzedmiotowej ,,Edukacja regionalna  dziedzictwo kulturowe w regionie podkreli³y potrzebê ukierunkowania
edukacji historycznej na poznawanie wielokulturowego dziedzictwa regionów,
na dostrzeganie obecnoci we wspólnej historii mniejszoci narodowych i etnicznych. Celem przywiecaj¹cym wprowadzeniu edukacji regionalnej jest kszta³towanie poczucia to¿samoci regionalnej, bêd¹cej podstaw¹ do osobistego zaanga¿owania w funkcjonowanie w³asnego rodowiska i autentycznego otwarcia na
inne spo³ecznoci i kultury1. W ideach regionalizmu i lokalizmu szuka siê szansy na zbudowanie to¿samoci w³asnej i identyfikacji z grup¹, inspiracji do aktywnoci i kreatywnych dzia³añ w ,,ma³ych ojczyznach, sposobu na ³atwiejsze
poruszanie siê wród mieszkañców lokalnego rodowiska oraz u³o¿enie niejednokrotnie trudnych stosunków miêdzy spo³ecznociami lokalnymi2.
Do opisu zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci niezbêdne sta³y siê takie kategorie
pojêciowe, jak wielokulturowoæ, zderzenie kultur, ró¿nica kulturowa.
Wielokulturowoæ  to wspó³wystêpowanie na tej samej przestrzeni lub

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej  dziedzictwie kulturowym w regionie, Warszawa 2000, Biblioteczka reformy z. 24, s. 17.
2 A.J. Omelaniuk, Regionalizm wspó³czesny  jego znaczenie i rola w procesie oddzia³ywania
na m³odzie¿ u progu XXI wieku, w: Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej
szkole, pod red. S. Bednarka, Wroc³aw 1999, s. 61 i n.
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w bezporednim s¹siedztwie dwóch lub wiêcej grup spo³ecznych o odmiennych
cechach (jêzyk, wyznanie, przynale¿noæ etniczna, wzory zachowañ itp.), które
przyczyniaj¹ siê do wzajemnego postrzegania odmiennoci z ró¿nymi tego skutkami3. Termin wielokulturowoæ wpisany do systemu edukacji pojmowany
jest jako trwa³e spotkanie ró¿nych kultur, realizowane na p³aszczynie spo³ecznej, przebiegaj¹ce bez deprecjonowania ¿adnej ze stron. Edukacja dla wielokulturowoci powinna s³u¿yæ zarówno pielêgnowaniu w³asnej to¿samoci, jak
i rozwijaniu postaw zrozumienia i akceptacji odmiennoci: narodowych, etnicznych, religijnych czy kulturowych.
Nie trzeba chyba szerzej uzasadniaæ potrzeby upowszechniania wyników
badañ problematyki wskazanej w tytule niniejszego opracowania. ,,Kiedy zagra¿a³a nam ideologia, dzi ignorancja4  trafnie konstatuje Ewa Romanowska.
Przez wiele powojennych lat milczenie otacza³o kwestie zwi¹zane z to¿samoci¹
regionu, z wielokulturowoci¹ Warmii i Mazur, ,,t¹ historyczn¹ i t¹ wyra¿aj¹c¹
siê obecnoci¹ mniejszoci narodowych5. Przeprowadzone w 2000 r. badania
ankietowe m³odzie¿y licealnej Warmii i Mazur wykaza³y spore braki w wiedzy
historycznej uczniów w zakresie znajomoci dziejów i specyfiki kulturowej regionu. S³aba jest znajomoæ i rozumienie historycznych odrêbnoci Warmii
i Mazur, wielonarodowej i wielokulturowej przesz³oci tych ziem6.
Uwa¿nemu ledzeniu literatury przedmiotu nie sprzyja rozproszenie wyników badañ w ró¿nych opracowaniach. Prezentowany tekst zosta³ przygotowany
przede wszystkim z myl¹ o potrzebach nauczycieli regionu oraz studentów
historii. Nauczyciele omawiaj¹cy na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej problematykê wielokulturowego dziedzictwa regionu oraz powojennych losów jego
mieszkañców, obok wykorzystywanych na potrzeby edukacji szkolnej wydawnictw ,,ca³ociowo omawiaj¹cych dzieje Warmii i Mazur czy poszczególnych
miast7, maj¹ do dyspozycji bogaty zestaw literatury historycznej powiêconej
jedynie wybranym zagadnieniom; warto te¿ pamiêtaæ o publikacjach z zakresu
dyscyplin pokrewnych (szczególnie wa¿ne s¹ te z zakresu socjologii, demografii, etnografii). Wiele z omawianych poni¿ej kwestii doczeka³o siê nowych ujêæ
i interpretacji, nie zawsze znajduj¹cych odzwierciedlenie na kartach szkolnych
3 M. Golka, Oblicza wielokulturowoci, w: U progu wielokulturowoci. Nowe oblicza spo³eczeñstwa polskiego, pod red. M. Kempego, A. Kapciak, S. £odziñskiego, Warszawa 1997, s. 55.
4 E. Romanowska, Sk¹d siê wzi¹³ obwód kaliningradzki, Borussia 2005, nr 36, s. 82.
5 B. Domaga³a, Z problematyki to¿samoci obszarów pogranicza, w: To¿samoæ kulturowa
spo³eczeñstwa Warmii i Mazur, pod red. B. Domaga³y, A. Saksona, Olsztyn 1998, s. 18.
6 Zob. I. Lewandowska, Historyczna wiadomoæ regionalna. Z badañ nad m³odzie¿¹ licealn¹
Warmii i Mazur, Olsztyn 2003. Na 2009 r. planowane jest ukazanie siê publikacji Dzieje Warmii
i Mazur. Podrêcznik dla m³odzie¿y, pod red. I. Lewandowskiej.
7 Zob. np. S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 1997; ten¿e, Olsztyn: dzieje
miasta, Wroc³aw 2004; Olsztyn 13532003, pod red. S. Achremczyka, W. Ogrodziñskiego, Olsztyn
2003.
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podrêczników historii. Ta ostatnia kwestia wychodzi ju¿ jednak poza ramy zakrelone dla niniejszego artyku³u. Jego celem jest jedynie zasygnalizowanie wybranych ustaleñ refleksji naukowej. W zarysowanym obrazie powojennych losów
poszczególnych grup ludnoci zamieszkuj¹cych tereny Warmii i Mazur (ze szczególnym uwzglêdnieniem ludnoci rodzimej) odwo³ujê siê do wielu opracowañ, co
powinno u³atwiæ poszukiwania bibliograficzne zarówno pod k¹tem samokszta³cenia, jak i realizacji celów edukacji regionalnej na ró¿nych poziomach kszta³cenia8.

2. Warmia i Mazury regionem pogranicza
W wyniku powojennych zmian granic Polski na terenie Warmii i Mazur nast¹pi³o zetkniêcie spo³ecznoci z³o¿onych z ludnoci rodzimej oraz spo³ecznoci
postmigracyjnych, kszta³tuj¹cych siê w wyniku nap³ywu na te obszary ró¿nych
grup ludnoci, przyby³ych z odleg³ych geograficznie i kulturowo terenów9. Odrêbnoci etniczne i kulturowe (jêzykowe, wyznaniowe) grup ludnoci wspó³¿yj¹cych
na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego wskazuj¹ na wystêpowanie cech
charakterystycznych dla wielokulturowego spo³eczeñstwa pogranicza.
Pogranicze mo¿e byæ opisywane w aspekcie terytorialnym, treciowo-kulturowym, interakcyjnym, osobowym, a tak¿e jako zjawisko spo³eczno-kulturowe10. Mo¿na wyodrêbniæ kilka podstawowych znaczeñ (sposobów pojmowania)
pojêcia ,,pogranicze: jako obszar, który stanowi przedmiot wp³ywów i wzajemnego przenikania siê zjawisk kulturowych s¹siaduj¹cych narodów  w warunkach nadrzêdnoci lub równorzêdnoci, ale bez niszczenia zwi¹zków z w³asnym
obszarem narodowym11; jako sytuacjê psychiczn¹ i wiadomociow¹ indywidualnych ludzi; grupy pogranicza to ,,spo³ecznoci o niesprecyzowanej wiadomoci narodowej, ale o silnym poczuciu w³asnej to¿samoci terytorialnej (lokalnej,
regionalnej), która mo¿e czêsto zastêpowaæ wiadomoæ narodow¹12; jako typ
8 Zob. I. Lewandowska, Nauczanie regionalne w szkole. Wskazówki bibliograficzne, Wiadomoci Historyczne 2001, nr 2, s. 97104; tej¿e, Dzieje regionu w edukacji spo³eczeñstwa na
Warmii i Mazurach w drugiej po³owie XX w. Bibliografia w wyborze, Bibliotekarz Warmiñsko-Mazurski 2002, nr 34, s. 220231; B. Wasilewska, Warmia i Mazury 19451995. Przewodnik
bibliograficzny, Olsztyn 1996.
9 A. Sakson, R. Traba, Purda Wielka/Gross Purden. Uniwersalny charakter i specyfika opowieci o pograniczu polsko-niemieckim, w: Przesz³oæ zapamiêtana. Narracje z pogranicza. Materia³y pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowociowych na przyk³adzie
warmiñskiej wsi Purda Wielka, pod red. R. Traby, A. Saksona, Olsztyn 2007, s. 19.
10 J. Nikitorowicz, Edukacja miêdzykulturowa. Kreowanie to¿samoci dziecka, Gdañsk 2007,
s. 3942.
11 A. Sakson, Mazurzy  spo³ecznoæ pogranicza, Poznañ 1990, s. 23.
12 S. £odziñski, Struktura narodowociowa Polski i polityka pañstwa wobec mniejszoci w latach 19891992, Kultura i Spo³eczeñstwo 1992, nr 3, s. 85.
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sytuacji kulturowej  w wyniku d³ugotrwa³ego kontaktu kulturowego cz³onkowie okrelonej spo³ecznoci poddawani s¹ ró¿nym presjom asymilacyjnym;
,,rozmywanie granic systemów kulturowych rodzi okrelone komplikacje, ale
te¿ stwarza szansê na twórcz¹ wymianê i wzbogacanie osobowoci poszczególnych ludzi13.
Specyfik¹ Warmii i Mazur po 1945 r. by³a niespotykana dot¹d migracja
i niemal ca³kowita wymiana ludnoci. W momencie obejmowania przez w³adze
polskie po³udniowej czêci Prus Wschodnich liczba mieszkañców wynosi³a zaledwie nieco ponad 16% poprzedniego stanu zaludnienia (oko³o 150 tys. osób).
W lipcu 1945 r. na terenie Okrêgu Mazurskiego (od 1946 r.  województwa
olsztyñskiego) przebywa³o ponad 142 tys. osób narodowoci niemieckiej. Do
koñca 1950 r. z terenu województwa olsztyñskiego ogó³em wysiedlono 71,9 tys.
Niemców14.
Po II wojnie wiatowej w Olsztyñskiem zamieszkiwa³y cztery podstawowe
grupy (kategorie) ludnoci:
 ludnoæ rodzima (wczeniej obywatele niemieccy, po weryfikacji narodowociowej uznani za Polaków)15;
 osadnicy z województw Polski centralnej16;
 przesiedleñcy z dawnych Kresów Wschodnich (Polacy z terenów w³¹czonych w granice ZSRR, g³ównie z Wileñszczyzny i Wo³ynia)17;
 osadnicy ukraiñscy i £emkowie, przesiedleni przymusowo w 1947 r.
w wyniku akcji Wis³a z Rzeszowskiego oraz Lubelskiego18.
Mniejsze grupy osadników tworzyli m.in. Bia³orusini, Litwini, Romowie.
Takie zró¿nicowanie ludnoci nios³o ze sob¹ wiele problemów integracyjnych.
Ka¿da z przybywaj¹cych tu grup przynosi³a swoje cechy kulturowe, zachowania,
13 B. Domaga³a, Mniejszoæ niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, to¿samoæ, Olsztyn 1996, s. 18; tej¿e, Z problematyki to¿samoci , s. 1516.
14 W. Gieszczyñski, Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach
(19451950), Olsztyn 1999, s. 4665.
15 Na ludnoæ w³¹czonych do Polski obszarów dawnych Prus Wschodnich, poza Mazurami
i Warmiakami (te grupy najczêciej okrela siê terminem ludnoæ rodzima), sk³adali siê Niemcy
(w 1945 r.  131 tys. osób, 1946 r.  97 tys., 1947 r.  11 tys., 1948 r.  5,8 tys.)  A. Sakson,
Warmia i Mazury po 1945 roku  nowa to¿samoæ czy dezintegracja, Borussia 1992, nr 34,
s. 45.
16 Osadnicy z Polski centralnej pochodzili przede wszystkim z województwa warszawskiego
(oko³o 200 tys. osób; w 1950 r. stanowili 29,5% ogó³u mieszkañców ówczesnego województwa
olsztyñskiego), bia³ostockiego i lubelskiego (po 9,6%), rzeszowskiego (8%)  ibidem.
17 W 1948 r. stanowili oko³o 26% mieszkañców województwa  ibidem.
18 Na teren województwa olsztyñskiego w granicach z 1950 r. przesiedlono 56 625 osób, co
stanowi³o oko³o 11,5% ogó³u mieszkañców województwa  A. Sakson, Stosunki narodowociowe
na Warmii i Mazurach 19451997, Poznañ 1998, s. 134. Por. W. Gieszczyñski, op. cit., s. 119;
A. Korzeniewska-Lasota, Ukraiñcy na Warmii i Mazurach w latach 19471970, Olsztyn 2007,
s. 54, przypis 12.
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przyzwyczajenia, wyobra¿enia o ¿yciu, sposoby gospodarowania itp. Nast¹pi³o
tu zderzenie kultur, zetkniêcie siê z odmiennymi czêsto od w³asnych tradycjami
i wartociami, zarówno w odniesieniu do kultury materialnej, jak i duchowej.

3. Ludnoæ rodzima
Jako terminy, które wydaj¹ siê najbardziej zbli¿one do charakterystyki Warmiaków oraz Mazurów, wspó³czenie proponowane jest u¿ywanie okreleñ:
zbiorowoæ terytorialna, zbiorowoæ regionalna, grupy regionalne, grupy
pogranicza. Warmiacy i Mazurzy przeszli ró¿ne drogi rozwoju; pod wp³ywem
okolicznoci historycznych spo³ecznoci te wytworzy³y w³asne specyficzne formy wiadomoci19. Omówienie sytuacji powojennej ludnoci rodzimej nale¿y
poprzedziæ informacjami na temat losów tych grup pogranicza w ramach pañstwa pruskiego (niemieckiego) oraz rozwa¿aniami dotycz¹cymi kolejnych faz
kszta³towania siê poczucia narodowego Warmiaków i Mazurów.
W wiadomoci mieszkañców Warmii trwa³o przekonanie o pewnej odrêbnoci, a tak¿e peryferyjnoci ich krainy zarówno w stosunku do terytorium
przedrozbiorowej Polski, której czêci¹ by³a kiedy Warmia, jak i do pañstwa
pruskiego (niemieckiego). Podstawowym wyró¿nikiem Warmiaków  niemieckich i polskich  wród protestanckiej ludnoci Prus Wschodnich by³ katolicyzm. Du¿e znaczenie mia³ na Warmii kult Matki Bo¿ej (potwierdza³y to gromadne pielgrzymki do sanktuariów: w wiêtej Lipce, Stoczku Warmiñskim,
a póniej najg³oniejszego  w Gietrzwa³dzie). Przywi¹zanie do ,,wiary ojców
by³o trwa³ym elementem to¿samoci ludnoci po³udniowej (,,polskiej) Warmii.
Konserwatyzm polskich Warmiaków i przywi¹zanie do katolicyzmu sprzyja³y
kultywowaniu starych obyczajów oraz os³abia³y postêpy germanizacji. Mimo
izolowania ludnoci od kontaktów z polskoci¹ i braku ze strony polskiej szerszej akcji politycznej, w wielu rodowiskach przetrwa³a pamiêæ ³¹cznoci
z Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów, pamiêæ sprawiedliwych rz¹dów biskupich20.
Jednoczenie nie bez znaczenia dla wiadomoci ogó³u mieszkañców Warmii by³ sta³y wzrost potêgi pañstwa pruskiego, przyczyniaj¹cy siê do ,,wzrostu
atrakcyjnoci pruskiej pañstwowej ojczyzny, wobec której zachowywali tradycyjn¹ lojalnoæ21. Procesy modernizacji i potrzeby wynikaj¹ce z udzia³u w ¿yciu
19
20

A. Szyfer, Warmiacy. Studium to¿samoci, Poznañ 1996, s. 1819.
J. Ch³osta, To¿samoæ Warmii w wiadomoci wspó³czesnych Polaków, w: To¿samoæ wspó³czesnej Warmii, Lidzbark Warmiñski 2006, s. 17, 22; tego¿, Koció³ katolicki wobec Warmiaków po
1945 roku, w: Wysiedlaæ czy repolonizowaæ? Dylematy polityki wobec Warmiaków i Mazurów po
1945 roku, pod red. T. Filipkowskiego, W. Gieszczyñskiego, Olsztyn 2001, s. 7778, 81.
21 B. Domaga³a, Orientacje narodowociowe Mazurów i Warmiaków  stowarzyszenia mniejszoci niemieckiej na Warmii i Mazurach, Borussia 1991, nr 1, s. 21.
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spo³eczno-politycznym przyczynia³y siê do stopniowej integracji Warmiaków
najpierw z pañstwem pruskim, a nastêpnie niemieckim. W 1900 r. liczba mieszkañców czterech powiatów warmiñskich wynosi³a 238 393, co stanowi³o oko³o
12% ogó³u mieszkañców Prus Wschodnich. Liczba ludnoci polskiej szacowana
jest na oko³o 60 tys.22 Przewaga ¿ywio³u i jêzyka niemieckiego by³a szczególnie
widoczna w miastach. W dyskusji powiêconej problematyce to¿samoci Warmiaków i Mazurów w XIX i XX w. Robert Traba stwierdzi³:
wiadomoæ Warmiaków niemieckich zmierza³a w kierunku wiadomoci ogólnoniemieckiej, zosta³a jednak zahamowana na pewien czas przez Kulturkampf, natomiast wiadomoæ polska  jak udowodni³ to Janusz Jasiñski  kszta³towa³a siê
na po³udniowej Warmii powoli i dopiero schy³ek XIX wieku ujawni³, ¿e istnieje
tu grupa wiadomych narodowo Polaków, jednak nieliczna.23

Studium przywo³anego wy¿ej Janusz Jasiñskiego24 ograniczone jest do po³udniowej Warmii (obszaru pó³tora powiatu  olsztyñskiego i reszelskiego  w granicach z 1818 r.) i dotyczy przeobra¿eñ wiadomoci narodowej ludnoci etnicznie polskiej w przedziale czasowym 17721914. W po³owie lat 80. XIX w.
rozpocz¹³ siê na Warmii narodowy ruch polski. Pocz¹tki ruchu zwi¹zane by³y
z akcj¹ petycyjn¹ (1885) w sprawie uniewa¿nienia zarz¹dzenia z 1873 r., wprowadzaj¹cego jêzyk niemiecki do nauczania w szko³ach wszystkich szczebli, oraz
z za³o¿eniem ,,Gazety Olsztyñskiej (1886). To przebudzenie narodowe na Warmii zosta³o wzmocnione wymow¹ objawieñ gietrzwa³dzkich z 1877 r. Miejscowa ludnoæ (z pomoc¹ dzia³aczy z Wielkopolski i Prus Zachodnich) otwiera³a na
terenie po³udniowej Warmii biblioteczki Towarzystwa Czytelni Ludowych, podtrzymuj¹ce wród ludnoci znajomoæ jêzyka polskiego. Aktywnoæ narodowa
Polaków warmiñskich przejawia³a siê tak¿e w pimiennictwie ludowym, zak³adaniu polskich ksiêgarñ. Zwi¹zany z ruchem polskim ks. Walenty Barczewski,
który kandydowa³ od 1911 r. na pos³a do sejmu pruskiego b¹d parlamentu
Rzeszy, pisa³: ,,lud pozosta³ polskim, [ ] nie wstydzi siê swego dialektu [ ]
ksi¹¿ki i czasopisma chêtnie czyta25. Pionierami walki o utrzymanie polskoci
po³udniowej Warmii byli Andrzej Samulowski, Franciszek Szczepañski, Jan Liszewski, Jakub Mazuch. Idea rozbudzania wród mieszkañców dawnego biskupiego ksiêstwa polskiej wiadomoci narodowej mia³a zwolenników w gronie

22
23

R. Traba, Kraina tysi¹ca granic. Szkice o historii i pamiêci, Olsztyn 2003, s. 1920.
W poszukiwaniu to¿samoci: Mazurzy i Warmiacy w XIX i XX wieku. Dyskusja, oprac.
G. Jasiñski, Borussia 1992, nr 1, s. 8.
24 J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn
1983.
25 Cyt. za: J. Ch³osta, To¿samoæ Warmii , s. 21.
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czêci ni¿szego duchowieñstwa katolickiego; wspomnieæ tu nale¿y m.in. postacie Wac³awa Osiñskiego, Roberta Bilitewskiego, Antoniego Wolszlegiera.
Wed³ug szacunkowych obliczeñ Janusza Jasiñskiego, z narodem polskim
uto¿samia³o siê piêædziesi¹t kilka procent Warmiaków mówi¹cych w domu po
polsku, oko³o 30% nie posiada³o wykrystalizowanej wiadomoci narodowej,
a kilkanacie procent Warmiaków uwa¿a³o siê za ,,po polsku mówi¹cych Prusaków lub za Niemców26. To¿samoci polskich Warmiaków zagra¿a³y procesy
asymilacyjne, natomiast obrona przed t¹ presj¹ skazywa³a ich na marginalizacjê
w ¿yciu spo³ecznym. Cofanie siê jêzyka polskiego powodowa³a zarówno celowa
polityka germanizacyjna, jak i procesy stopniowej asymilacji na gruncie niemieckim, którym sprzyja³a dzia³alnoæ szko³y, organizacji o charakterze politycznym, zawodowym, kulturalnym, religijnym oraz czytelnictwo prasy niemieckiej27.
Po przegranym plebiscycie 1920 r. odrodzi³ siê ruch polski. Ksi¹dz Walenty
Barczewski w 1922 r. reprezentowa³ ludnoæ polsk¹ w sejmiku prowincjonalnym w Królewcu. Wiosn¹ 1929 r. otwarto pierwsze prywatne katolickie szko³y
polskie, dzia³a³y te¿ polskie przedszkola, a w Olsztynie kontynuowano wydawanie ,,Gazety Olsztyñskiej. Zasiêg spo³ecznoci polskich Warmiaków wyznacza³a gwara warmiñska, bêd¹ca jêzykiem domowym ludnoci o polskich korzeniach, mieszkaj¹cej na terenach po³udniowej Warmii (g³ównie w spo³ecznociach wiejskich). Najwiêcej osób zna³o jêzyk polski w powiecie olsztyñskim,
w którym najsilniejsze by³y tradycje ruchu polskiego: wród dzia³aczy Zwi¹zku
Polaków w Niemczech, wród przedstawicieli ludnoci miejscowej zg³aszaj¹cych przynale¿noæ do polskich organizacji i posy³aj¹cych swe dzieci do szkó³
mniejszociowych, wród czytelników polskich gazet i ksi¹¿ek28.
To¿samoæ drugiej grupy pogranicza  Mazurów  dobrze charakteryzuj¹
s³owa: ,,niejednoznaczna, zmienna w czasie, ambiwalentna jeli chodzi o konkretne treci29. Zdaniem Grzegorza Jasiñskiego, do po³owy XIX w. trudno mówiæ o wiadomoci narodowej Mazurów, najwy¿ej o jej wstêpnym etapie, kszta³tuj¹cym siê w sferze jêzykowo-kulturowej30. Podstawowymi wyznacznikami
odrêbnoci kulturowej potomków redniowiecznych ch³opskich osadników
z Mazowsza by³o wyznanie ewangelickie oraz gwara mazurska (dialekt mazurski jêzyka polskiego). Brak wiêzi z Polakami spowodowa³, ¿e w stosunku do
jêzyka polskiego, wywodz¹ca siê z niego gwara mazurska stawa³a siê coraz
26
27
28

J. Jasiñski, op. cit., s. 400401.
Ibidem, s. 398, 403.
B. Domaga³a, Mniejszoæ niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy , s. 78
93; A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 104.
29 B. Domaga³a, Mniejszoæ niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy , s. 45.
30 W poszukiwaniu to¿samoci , s. 5.

274

Maria Bieniek

bardziej archaiczna (oraz pe³na nalecia³oci niemieckich); zdecydowany regres
gwary mazurskiej przynosz¹ lata 30. XX w. Tradycyjna mazurska spo³ecznoæ
wiejska by³a oparta na ograniczonym krêgu kontaktów osobistych oraz na poczuciu silnej odrêbnoci od ,,obcych31.
Zdaniem Grzegorza Straucholda, wykszta³cony w ci¹gu kilkuset lat separatyzm mazurski oraz protestantyzm wykorzystywa³y w³adze pruskie, gdy w XIX w.
rozpoczê³y walkê o niedopuszczenie do wykszta³cenia siê wród Mazurów polskiej wiadomoci narodowej:
Mazurzy ¿yj¹cy w obcym jêzykowo pañstwie i obok niemieckojêzycznej ludnoci, na zacofanych cywilizacyjnie terenach, wykazywali niechêæ wobec jakichkolwiek obcych. Od Niemców oddziela³ ich jêzyk, od polskich Warmiaków i mieszkañców Kongresówki religia, a od tych ostatnich równie¿ granica. Religia z kolei
stanowi³a ogniwo ³¹cz¹ce ich z niemieckim krêgiem kulturowym. Uwarunkowania te  niejednokrotnie z powodzeniem  wykorzystywa³a polityka Berlina. W³adze pruskie d¹¿y³y zatem do pog³êbienia separatyzmu Mazurów w stosunku do
Polaków oraz do przyci¹gniêcia ich  poprzez protestantyzm  do niemieckoci.
A¿ po 1920 rok nie uda³o siê z tych ludzi zrobiæ wiadomych Niemców, ale te¿ na
pewno nie byli oni Polakami.32

W latach 30. i 40. XIX w. w³adze rejencyjne, pos³uguj¹c siê argumentem
podnoszenia kultury ludnoci miejscowej, og³asza³y coraz dalej id¹ce zarz¹dzenia germanizacyjne w odniesieniu do wprowadzania w szko³ach (w ró¿nym
zakresie) jêzyka niemieckiego33. Do gwary mazurskiej oraz do odrêbnoci liturgii i ¿ycia religijnego (Biblia, kancjona³y, nabo¿eñstwa, nauka religii  w jêzyku
polskim), ludnoæ mazurska by³a bardzo przywi¹zana. Nie sta³o to jednak
w sprzecznoci z lojalnoci¹ Mazurów wobec pañstwa i przypisywanym im
,,pruskim patriotyzmem34. Kilkaset lat sprawowania prusko-niemieckiej administracji, nie mówi¹c o efektach zarówno zorganizowanej akcji germanizacyjnej,
jak i procesu stopniowej (naturalnej) asymilacji na gruncie niemieckoci, wynikaj¹cej m.in. z postêpów industrializacji oraz korzystania z niemieckich zdobyczy cywilizacyjnych, zaowocowa³o wrastaniem w niemieckoæ ludnoci mazurskiej. Wojciech Kêtrzyñski pisa³:
Aczkolwiek Mazur wie i sam przyznaje, ¿e po polsku mówi, to jednak rzadko
z jego ust us³yszysz, ¿e jest Polakiem, prêdzej ci odpowie, ¿e jest Prusakiem,
31
32

A. Sakson, Mazurzy , s. 45.
G. Strauchold, Kim byli Mazurzy w 1945 roku?, Borussia 1991, nr 1, s. 17. Zob. te¿
G. Jasiñski, Duchowieñstwo mazurskie w II po³owie XIX wieku, w: Zagadnienia narodowociowe
w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku, pod red. J. Jasiñskiego, Olsztyn 1993, s. 75.
33 J. Jasiñski, Problematyka jêzyków nieniemieckich w Prusach Wschodnich w I po³owie XIX wieku, w: Zagadnienia narodowociowe..., s. 15.
34 W poszukiwaniu to¿samoci , s. 6, 11.
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Polaków bowiem ju¿ dla religii nie lubi, dla nich ¿adnych nie ma sympatii. [ ]
Smutna to prawda, ¿e Mazur braciom nie sprzyja  ale czymy kiedykolwiek
o jego ¿yczliwoæ i o prze³amanie jego wzglêdem nas przes¹dów siê starali?35

Na terenach pogranicza mniejszoci (Mazurzy) w sposób samoistny przejmuj¹ cechy grupy dominuj¹cej (Niemców). Celn¹ diagnozê tego problemu sformu³owa³ Jacek Wojs³aw:
Zjawiskiem sprzyjaj¹cym asymilacji Mazurów do szeroko pojêtej kultury i cywilizacji niemieckiej by³o przyjmowanie przez ludnoæ mazursk¹, w coraz wiêkszym stopniu, szczególnie od koñca XIX w., elementów po niemiecku zorganizowanego ¿ycia codziennego z jêzykiem na czele. Wi¹zaæ to siê mog³o, [ ]
z awansem i popraw¹ poziomu ich ¿ycia. Dodatkowo wielowiekowa przynale¿noæ do pañstwa pruskiego, przywi¹zanie do króla (cesarza) stoj¹cego na czele
Kocio³a protestanckiego przy jednoczesnym kojarzeniu Polaków, a póniej Polski, z katolicyzmem i ,,bosymi Antkami, nie wydaje siê, by prowadziæ mog³y do
powstania alternatywy wyboru przynale¿noci narodowej dla wiêkszoci Mazurów, co naturalnie nie musi oznaczaæ zerwania zwi¹zków z ró¿nymi przejawami
polskoci (jêzykiem, obyczajami, kultur¹).36

Na mazurskoæ sk³ada³o siê przywi¹zanie do ,,bli¿szej ojczyzny, wiê z lokaln¹ wspólnot¹, bronione przed wp³ywami zewnêtrznymi tradycyjne wartoci,
zwyczaje, obyczaje i kultura, odczuwanie odrêbnoci etnicznej, jêzykowej i religijnej. wiadomoæ lokalna, ograniczona do najbli¿szego rodowiska (wioski,
parafii), by³a czêci¹ sk³adow¹ ca³ego kompleksu przekonañ, wspó³wystêpuj¹cych ze wiadomoci¹ religijn¹ oraz pañstwow¹ (prusk¹), która sta³a siê wartoci¹ w pe³ni uwiadamian¹ dopiero w drugiej po³owie XIX w.37 Na progu I wojny wiatowej najwiêksz¹ grupê stanowili Mazurzy pos³uguj¹cy siê jêzykiem
polskim b¹d ju¿ dwujêzyczni, traktuj¹cy jêzyk polski w kategoriach komunikacyjnych (u¿ytkowych) oraz jako jêzyk kocielny.
Sprawna odbudowa ze zniszczeñ spowodowanych przez krótkie, lecz bardzo
intensywne dzia³ania wojenne, i zwi¹zana z ni¹ akcja propagandowa mia³y
ogromny wp³yw na oblicze Prus Wschodnich; przyczyni³y siê te¿ do wzrostu
zainteresowania odleg³¹ prowincj¹38. Udzia³ wielu Mazurów w wydarzeniach
35

Cyt. za: B. Domaga³a, Kszta³towanie siê to¿samoci narodowej m³odego pokolenia Mazurów w ¿yciorysach wychowanków Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej: KMW) 1991, nr 3, s. 160, przypis 40.
36 J. Wojs³aw, wiadomoæ narodowa Mazurów w XIX i XX wieku w wietle pimiennictwa
polskiego po roku 1945, KMW 1997, nr 1, s. 9394.
37 G. Jasiñski, Mazurzy w drugiej po³owie XIX w. Kszta³towanie siê wiadomoci narodowej,
Olsztyn 1994, s. 141, 144145, 148149.
38 K.A. Worobiec, Drogi i bezdro¿a rozwoju Warmii i Mazur. Toskania pó³nocy, Borussia
[2008], nr 43, s. 157158; J. Salm, Zapomniana odbudowa, Borussia 2005, nr 36, s. 103 i n.
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I wojny wiatowej spowodowa³ zacienienie zwi¹zków z pañstwem i narodem
niemieckim. Mazurzy nie identyfikowali siê z Polakami, postrzegaj¹c ich jako
ubogich wychodców poszukuj¹cych w Prusach Wschodnich pracy u bogatszych gospodarzy oraz przez pryzmat stereotypu ,,Polak  katolik. W latach 20.
XX w., po przegranym przez Polskê plebiscycie, nast¹pi³a ju¿ prawie ca³kowita
asymilacja Mazurów w pañstwie niemieckim39. Przywi¹zanie do dawnych tradycji i obyczajów zanika³o zw³aszcza u tych, którzy wchodzili w orbitê ¿ycia
ogólnopañstwowego. Jak podaje B. Domaga³a, charakter mazurski zachowa³a
tylko grupa ch³opów  samodzielnych rolników, prowadz¹cych ekstensywn¹ gospodarkê z dala od wiêkszych orodków miejskich40. Nie uczestnicz¹c w ¿yciu
kulturalnym i spo³ecznym (niemieckim), nie wrastali w niemieckoæ, zachowywali sw¹ odrêbnoæ, ,,tutejszoæ z jej polskimi elementami. Jêzyk niemiecki by³
jêzykiem instytucji, urzêdów, szkó³; jêzykiem domowym sporej czêci ludnoci
wiejskiej pozostawa³a gwara mazurska.
Na kszta³towanie postaw narodowociowych znacz¹cy wp³yw mia³a sytuacja,
w jakiej znaleli siê Mazurzy (i Warmiacy) w okresie dyktatury nazistowskiej. Na
partiê hitlerowsk¹ w wyborach 1930 r. odda³a g³os blisko jedna trzecia wyborców
mazurskich. NSDAP sta³a siê najsilniejsza parti¹ prowincji, a odsetek oddanych
na ni¹ g³osów w kolejnych wyborach (1932, 1933) wzrasta³ lawinowo41. Sukcesy
wyborcze NSDAP i jej rozwój organizacyjny na Mazurach wynika³ z fatalnej
sytuacji gospodarczej tych terenów. W sytuacji kryzysu gospodarczego, zwiêkszaj¹cej siê liczby zlicytowanych gospodarstw, idee nazistów znajdowa³y silny oddwiêk wród ch³opów mazurskich i m³odzie¿y wiejskiej. Przemylana polityka
w stosunku do ludnoci, której dano mo¿liwoæ awansu spo³ecznego i podniesienia poziomu ¿ycia spowodowa³a, ¿e po raz pierwszy w swojej historii mieszkañcy
Mazur, traktowani dot¹d przez resztê spo³eczeñstwa jako obywatele drugiej kategorii, poczuli siê w pe³ni akceptowanymi cz³onkami spo³eczeñstwa, w³¹czonymi
do wspólnoty narodowej42. Brak perspektyw na mo¿liwoæ awansu oraz poprawê
warunków ¿ycia popycha³ m³odzie¿ mazursk¹ w szeregi ruchu hitlerowskiego,
gdzie znajdowa³a potwierdzenie swojej wartoci i poczucie przydatnoci43. Silna
39 Por. B. Domaga³a, Mniejszoæ niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy ,
s. 4553; W. Wrzesiñski, Dziedzictwo a to¿samoæ. Prusy Wschodnie  Warmia i Mazury  Olsztyñskie, KMW 1997, nr 1, s. 41; G. Strauchold, op. cit., s. 18. O skali asymilacji Mazurów
wiadcz¹ statystyki spisów jêzykowych. O ile w roku 1890 za swój jêzyk ojczysty uzna³o wy³¹cznie: niemiecki  143 397, a polski 152 186 osób, to w roku 1925 odpowiednio 364 723 i 2297
Mazurów (w tym niemiecki i polski  4602, niemiecki i mazurski  23 452 i mazurski  40 869)
 B. Domaga³a, Orientacje narodowociowe , s. 22.
40 B. Domaga³a, Kszta³towanie siê to¿samoci narodowej , s. 140.
41 B. Kozie³³o-Poklewski, Kszta³towanie siê postaw politycznych ludnoci Mazur w okresie
miêdzywojennym, w: Zagadnienia narodowociowe , s. 124125.
42 W poszukiwaniu to¿samoci , s. 6.
43 B. Kozie³³o-Poklewski, op. cit., s. 125, 126; B. Domaga³a, Kszta³towanie siê to¿samoci ,
s. 134 i n.
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indoktrynacja narodowosocjalistyczna (,,swoista krzy¿ówka represji i ukazywania atrakcyjnych stron opcji narodowociowej niemieckiej44), oddzia³ywanie
szko³y, zak³adów pracy, organizacji m³odzie¿owych trafia³y na podatny grunt.
M³odzie¿ by³a wychowywana w przekonaniu, ¿e Mazurom, jako ludowi pogranicza, przypada³a szczytna rola obroñców niemieckiej kultury przed naporem
S³owian w okolicznociach niesprawiedliwych linii granicznych. Wychowanie
ch³opców i dziewcz¹t w organizacjach m³odzie¿owych odbywa³o siê w atrakcyjnych formach (poza szkoleniami  zajêcia sportowe, gry, zabawy, obozy, wycieczki itp.). Jednolity system wychowania wype³nia³ czas, nie pozwala³ m³odzie¿y na samodzielne, krytyczne mylenie45.
W³adze nazistowskie podjê³y zdecydowane dzia³ania maj¹ce na celu likwidacjê wszelkich przejawów odrêbnoci etnicznej Mazurów; nast¹pi³a zmiana
polsko brzmi¹cych imion, nazwisk i nazw geograficznych. Oto fragmenty wspomnieñ sprzed 1939 r. m³odych Mazurów z okolic Szczytna: ,,Ze strony rz¹du
by³a gwara mazurska surowo wzbroniona. W ka¿dym wiêkszym lokalu by³y
odpowiednie og³oszenia; ,,Dopiero jak Hitler przyszed³, to zabroni³ po polsku
mówiæ, a jednak [Mazurzy  M.B.] po polsku mówili, choæ ich karano46. Na
postawy ludnoci wp³yw wywiera³y sukcesy polityki spo³ecznej i gospodarczej
pañstwa, zapewniaj¹cej dobrobyt i poczucie stabilizacji (,,Z kresowej i zacofanej, w stosunku do reszty Rzeszy, prowincji Prusy Wschodnie awansuj¹ do roli
wizytówki Rzeszy47), a w latach nastêpnych  narastanie represji w stosunku
do wszelkich przejawów polskoci, s³u¿ba w Wehrmachcie, sukcesy armii niemieckiej. Dla wielu Mazurów i Warmiaków wojna zaczê³a siê w sposób odczuwalny wraz z ofensyw¹ radzieck¹ i nakazem ewakuacji. Pod wp³ywem klêski
III Rzeszy czêæ m³odych Mazurów i Warmiaków (,,przedstawicieli pokolenia
zwichniêtego przez praktyki wychowawcze totalitarnego pañstwa, wojnê i powojenn¹ dezorganizacjê48), prze¿ywa³o kryzys to¿samoci. Nowa rzeczywistoæ jawi³a siê jako co gronego, zagra¿aj¹cego podstawom dotychczasowej
egzystencji.
Sytuacja Warmiaków i Mazurów po II wojnie wiatowej by³a bardzo skomplikowana. Los mieszkañców dawnych Prus Wschodnich zale¿a³ od akcji weryfikacyjnej, maj¹cej nak³oniæ ich do zadeklarowania swojej polskiej lub niemieckiej
44

s. 95.

45
46

G. Strauchold, Odzyskanie czy zagarniêcie. Mazurzy w 1945 roku, Borussia 1996, nr 12,

B. Domaga³a, Kszta³towanie siê to¿samoci narodowej , s. 145.
Wypowiedzi m³odych Mazurów, uczestników kursów repolonizacyjnych prowadzonych
przez utworzony w lipcu 1945 r. Mazurski Uniwersytet Ludowy w Rudziskach Pasymskich, cyt.
za: B. Domaga³a, Próby przekszta³cenia wiadomoci Mazurów i Warmiaków we wspomnieniach
uczestników Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich, w: Wysiedlaæ czy
repolonizowaæ , s. 66, 7273.
47 B. Domaga³a, Kszta³towanie siê to¿samoci narodowej , s. 140.
48 Ibidem, s. 135.
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przynale¿noci narodowej. Celem weryfikacji narodowociowej by³o wyodrêbnienie ludnoci polskiego (s³owiañskiego) pochodzenia z masy ludnoci niemieckiej, przeznaczonej do przymusowego wysiedlenia. By móc pozostaæ na
swojej ziemi, Warmiacy i Mazurzy musieli siê zdeklarowaæ jako Polacy lub
osoby polskiego pochodzenia. Ludnoæ miejscowa pochodzenia nieniemieckiego
(nazywana przez polskie w³adze ludnoci¹ autochtoniczn¹) mia³a uzyskaæ polskie obywatelstwo49.
Akcja weryfikacyjna nie uwzglêdnia³a z³o¿onych stosunków narodowociowych panuj¹cych na Warmii i Mazurach. Ludnoæ rodzima niechêtnie precyzowa³a swoj¹ identyfikacjê narodowociow¹. W 1945 r. Warmiacy i Mazurzy mieli
raczej nik³¹ wiedzê o Polsce; jêzykiem polskim (na ogó³ gwar¹ warmiñsk¹ lub
mazursk¹) pos³ugiwali siê ludzie starsi i czêæ redniego pokolenia. Do koñca
1945 r. w Okrêgu Mazurskim zarejestrowa³o siê 58 287 autochtonów50. Warmiacy w wiêkszoci poddali siê procedurze weryfikacyjnej, natomiast du¿a grupa
Mazurów wzbrania³a siê przed uznaniem za Polaków. Przyczyn spadku tempa
rejestracji ludnoci rodzimej by³o wiele: sta³e poczucie zagro¿enia panuj¹ce
wród miejscowej ludnoci, jej tragiczna sytuacja materialna (autochtoni byli
obiektem brutalnych napadów i rabunków: najpierw ze strony ¿o³nierzy radzieckich, nastêpnie szabrowników i osadników polskich), niechêtny lub wrogi stosunek ludnoci nap³ywowej do Warmiaków, a zw³aszcza ewangelickich Mazurów
(wyznawców ,,wiary niemieckiej). Ludnoæ rodzim¹ obarczano wspó³odpowiedzialnoci¹ za zbrodnie hitlerowskie i krzywdy poniesione przez naród polski
w czasie wojny i okupacji. Istotne znaczenie mia³o nieprzyjazne na ogó³ nastawienie urzêdów lokalnych ni¿szego szczebla i milicji do ludnoci miejscowej,
nieznajomoæ lokalnej specyfiki, presja towarzysz¹ca regulacji spraw narodowociowych. Niechêæ do weryfikacji potêgowa³ brak wiary ludnoci miejscowej
w trwa³oæ powojennych rozwi¹zañ. Sytuacjê komplikowa³ fakt, ¿e du¿a czêæ
rodzin pozbawiona by³a mê¿czyzn: zginêli, nie wrócili z niewoli albo pozostali
na Zachodzie.
Grabie¿ mienia autochtonów przez grasuj¹ce bandy szabrowników, gwa³ty
i próby zastraszania pozostawi³y g³êbokie lady w psychice, pamiêci i postawach
autochtonów. Ludnoæ rodzima postrzega³a osadników jako przybyszów o ni¿szej kulturze, a tych z Kurpiów i Mazowsza mia³a za szabrowników i z³odziei.
Konflikty potêgowa³a kwestia tzw. gospodarstw spornych, w których  jako
opuszczonych  lokowano osadników. Problem pojawia³ siê wtedy, gdy powracali poprzedni, prawowici w³aciciele. Niejednokrotnie pod jednym dachem
49

G. Strauchold, Zagadnienie mniejszoci niemieckiej na tzw. Ziemiach Odzyskanych w latach 194546 w opiniach polityków i publicystów, Borussia 1996, nr 12, s. 103; A. Sakson,
Stosunki narodowociowe , s. 85.
50 W. Gieszczyñski, op. cit., s. 68.
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przez jaki czas mieszkali starzy i nowi w³aciciele. Osadnicy zajmowali nie
tylko opuszczone, poniemieckie mienie, ale tak¿e nierzadko i maj¹tki zweryfikowanych prawowitych w³acicieli, których przemoc¹ pozbawiano gospodarstw.
W³adze terenowe niewiele robi³y w kwestii zapewnienia autochtonom poczucia
bezpieczeñstwa. Konfrontacja warunków egzystencji pod polskimi rz¹dami
z wzglêdnym dobrobytem, do jakiego byli przyzwyczajeni Warmiacy i Mazurzy,
oraz ze stabilizacj¹, ³adem i porz¹dkiem w okresie przedwojennym, powodowa³a
idealizowanie przesz³oci, narastanie poczucia krzywdy i degradacji spo³ecznej,
pozostawanie na uboczu przemian politycznych i gospodarczych, odgradzanie
siê od osadników. Nie posuwa³o to naprzód sprawy przemian wiadomociowych ludnoci rodzimej, popycha³o w kierunku niemieckiego samookrelenia
narodowego, podejmowania decyzji o wyjedzie do Niemiec51.
Na weryfikacji zale¿a³o tym, którzy chcieli pozostaæ na swojej ziemi i utrzymaæ gospodarstwa; uzyskiwali przynajmniej formalne podstawy równouprawnienia z ludnoci¹ nap³ywow¹. Inne motywy podejmowania decyzji o przyjêciu
obywatelstwa polskiego, a przy okazji nastroje, jakie temu towarzyszy³y, ujawniaj¹ wypowiedzi m³odych Mazurów, uczestników kursów repolonizacyjnych
prowadzonych przez Mazurski Uniwersytet Ludowy (MUL) w Rudziskach Pasymskich: ,,przyznalimy siê do polskiej narodowoci i by³em pod Polakami, ale
moje sumienie by³o niemieckie; ,,W koñcu jednak postanowi³em zostaæ i przyj¹æ obywatelstwo polskie. Czyni³em to tylko, ¿eby co zacz¹æ, aby wyrwaæ siê
z chaosu i daæ ¿yciu swojemu pewien kierunek; ,,jeli Polacy uwa¿aj¹, ¿e ziemie te maj¹ nale¿eæ do Polski, to dlaczego nie uznaj¹ nas z góry jako pe³noprawnych obywateli polskich. [ ] Po co to pisanie i d³ugie urzêdowanie. Przecie¿
my nie umiemy pisaæ po polsku, a Polacy, którzy tutaj przybyli nie chc¹ nam
w tym pomóc, tylko oczekuj¹ naszego rych³ego wyjazdu do Niemiec, aby posi¹æ nasze realnoci52.
Weryfikacjê narodowociow¹ ludnoci rodzimej zakoñczono w 1950 r., kiedy to wszystkim osobom, które dotychczas nie zosta³y zweryfikowane, nadano
obywatelstwo polskie. Wed³ug danych spisu powszechnego z tego roku, w województwie olsztyñskim ludnoæ rodzima  ³¹cznie 103 122 osoby (66 tys. Mazurów i 37 tys. Warmiaków)  stanowi³a 18,5% ogó³u mieszkañców53. Autochtonów poddawano repolonizacji54, prowadzonej z intencj¹ ,,przywrócenia ich do
51 G. Strauchold, Odzyskanie czy zagarniêcie , s. 98; ten¿e, Polska ludnoæ rodzima ziem
zachodnich i pó³nocnych. Opinie nie tylko publiczne lat 19441948, Olsztyn 1995, s. 106107,
118120.
52 Cyt. za: B. Domaga³a, Kszta³towanie siê to¿samoci narodowej , s. 163, 164, 165.
53 A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 8284, tab. 5, 6.
54 W latach 19451950 kursy repolonizacyjne ukoñczy³o ponad 16 tys. Mazurów i Warmiaków  T. Filipkowski, Rozwój owiaty po 1945 roku, w: Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, pod
red. E. Wojnowskiego, Olsztyn 1985, s. 106. Zob. ten¿e, Owiata na Warmii i Mazurach w latach
19451960, Warszawa 1978; B. Domaga³a, Kszta³towanie siê to¿samoci , s. 131175.

280

Maria Bieniek

polskoci. Powierzchownie przygotowana repolonizacja nie przynios³a takich
rezultatów, jakich siê spodziewano. Zabrak³o zrozumienia dla problemów autochtonów, poszanowania ich odrêbnoci i tradycji. Zbyt ma³o uruchomiono kursów repolonizacyjnych i za wczenie je zlikwidowano. Nie zrealizowano zapowiadanego udzia³u ludnoci miejscowej w strukturach w³adzy, uniemo¿liwiono
zaistnienie organizacji zrzeszaj¹cych Warmiaków i Mazurów. Lata 19491955
to okres nasilenia represji, dyskryminowania autochtonów na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia zbiorowego55.
Z chwil¹ gdy pojawi³y siê mo¿liwoci wyjazdu do Niemiec, du¿a czêæ
Warmiaków i Mazurów skorzysta³a z nich (z przyczyn narodowociowych, wyznaniowych, rodzinnych, osobistych, ekonomicznych, z powodu braku akceptacji sytuacji powojennej). Du¿ych rozmiarów nabra³y wyjazdy po 1956 r. i w drugiej
po³owie lat 70. (wyjazdy w ramach tzw. ³¹czenia rodzin). Wielu Warmiaków,
aktywnych uczestników i liderów ruchu polskiego, prze¿ywa³o podwójny dramat: ,,stworzyli sobie idealistyczny obraz przysz³ej Polski. Tymczasem Polska
po roku 1945 daleka by³a od tych idea³ów 56.
Na losach Warmiaków i Mazurów na przestrzeni lat 19331989 tragicznym
piêtnem odcisnê³o siê funkcjonowanie w systemach, które nie tolerowa³y odrêbnoci etnicznych i narodowych. Zarówno Warmiakom, jak i Mazurom nie dane
by³o podtrzymanie w³asnej odrêbnoci i kultury57. Zw³aszcza Mazurzy znaleli
siê w sytuacji grupy marginalnej, skazanej na wybór miêdzy ,,rozp³yniêciem siê
w polskim otoczeniu i opuszczeniem kraju.
Przyczyny tego, ¿e pozostali po wojnie w Polsce Mazurzy i Warmiacy ,,ponownie zgermanizowali siê upatrywane s¹ nie tylko w rezultatach d³ugotrwa³ych procesów historyczno-spo³ecznych; by³o to te¿ niew¹tpliwie ,,smutn¹ zas³ug¹ Polaków oraz niedemokratycznego systemu panuj¹cego w socjalistycznej
Polsce58. D¹¿enie do redukcji ró¿nic narodowociowych, mentalnych i kulturowych przynios³o efekty odwrotne do zamierzonych i oczekiwanych: przyczyni³o
siê do utrwalenia podzia³ów oraz os³abia³o procesy integracji spo³ecznoci Warmii i Mazur. Wyjazd ponad 110 tys. Warmiaków i Mazurów do Niemiec spowodowa³ rozpad tych znacznie ju¿ rozproszonych spo³ecznoci. U schy³ku lat 80.
XX w. Mazurzy i Warmiacy nie istnieli ju¿ jako liczebnie znacz¹ce grupy etniczne. W 2005 r. Wiktor M. Leyk, Pe³nomocnik Marsza³ka ds. Mniejszoci Narodowych i Etnicznych, szacowa³ liczebnoæ Mazurów zamieszkuj¹cych na terenie
województwa warmiñsko-mazurskiego na oko³o 6 tys., a Warmiaków  na oko³o
55 R. Tomkiewicz, W³adze lokalne a proces repolonizacji, w: Wysiedlaæ czy repolonizowaæ?...,
s. 98103.
56 R. Traba, Purda le¿y na Warmii, w: Przesz³oæ zapamiêtana , s. 11.
57 A. Sakson, Postscriptum do dyskusji, Borussia 1992, nr 1, s. 16.
58 K. Brakoniecki, Pisarz i ziemia rodzinna, Borussia 1993, nr 34, s. 68.
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4 tys. osób59. Na obszarze Warmii i Mazur pozosta³a pewna liczba ,,Niemców
etnicznych, którzy z ró¿nych wzglêdów nie zostali wysiedleni. Czêæ z nich
uwa¿a siê za niemieckich Polaków, jeszcze inni okrelaj¹ siê mianem Niemców
mieszkaj¹cych w Polsce60.

4. Ludnoæ nap³ywowa
Osadnicy z Polski centralnej byli grup¹ wewnêtrznie zró¿nicowan¹, aktywn¹ pod wzglêdem gospodarczo-organizacyjnym i spo³eczno-politycznym. G³ównym motywem ich przyjazdu na ziemie Warmii i Mazur by³a chêæ poprawy
sytuacji materialnej, znalezienia pracy, zdobycia ziemi pod uprawê, uzyskania
rekompensaty za zniszczone w czasie wojny domostwa. Z tej grupy czêsto wywodzi³y siê osoby sprawuj¹ce w³adzê, uosabian¹ z przemianami spo³ecznymi61.
Warto te¿ wspomnieæ o osadnictwie, zwanym pionierskim. Wiêksze lub mniejsze grupy przesiedleñców, g³ównie z Pomorza Gdañskiego i Wielkopolski (kolejarze, nauczyciele, pracownicy administracji), przyje¿d¿a³y na Ziemie Odzyskane w celu ich zagospodarowania, postrzegaj¹c to jako swoist¹ misjê i obowi¹zek
obywatelski62.
Z terenów w³¹czonych w granice Zwi¹zku Radzieckiego przyby³a g³ównie
ludnoæ wiejska, choæ nie brakowa³o tak¿e inteligencji pochodz¹cej g³ównie
z Wilna. Przesiedleñcy z dawnych Kresów Wschodnich stosunkowo naj³atwiej
adaptowali siê (nie mieli dok¹d wracaæ) oraz integrowali z ludnoci¹ rodzim¹,
z uwagi na poczucie niezawinionej krzywdy i odczuwan¹ nieufnoæ wobec polskich komunistycznych w³adz pañstwowych. Po zakoñczeniu drugiej akcji repatriacyjnej z ZSRR (w latach 19551960 na obszarze województwa olsztyñskiego
zamieszka³o ponad 31 tys. osób), spo³ecznoæ ta sta³a siê elementem bardzo
dynamicznym i d¹¿¹cym do wspó³pracy z innymi grupami regionalnymi63.
W specyficznej sytuacji znalaz³a siê ludnoæ ukraiñska. Jej przesiedlenie
w ramach akcji Wis³a zakoñczono 24 lipca 1947 r.64 Celem akcji by³o ,,rozwi¹zanie ostateczne problemu ukraiñskiego w Polsce; równolegle z akcj¹ prze59 W.M. Leyk, Mniejszoci narodowe w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem mniejszoci
zamieszkuj¹cych Warmiê i Mazury, referat wyg³oszony 10 czerwca 2005 r. w Górowie I³aweckim
na szkoleniu nauczycieli w ramach grantu Warmiñsko-Mazurskiego Kuratora Owiaty Rozwijanie
i podtrzymywanie to¿samoci narodowej, etnicznej i jêzykowej w wietle obowi¹zuj¹cego prawa,
s. 1 (tekst powielony w zbiorach autorki).
60 A. Sakson, Procesy narodowociowe , s. 281.
61 W. Wrzesiñski, op. cit., s. 44.
62 A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 115.
63 A. Sakson, Warmia i Mazury po 1945 roku , s. 49; ten¿e, Stosunki narodowociowe , s. 259.
64 A. Korzeniewska-Lasota, op. cit., s. 53.

282

Maria Bieniek

siedleñcz¹ toczy³y siê dzia³ania zbrojne pomiêdzy Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armi¹
i Wojskiem Polskim. Na terenach Warmii i Mazur znalaz³o siê ok. 40% ogó³u
wysiedlonej ludnoci ukraiñskiej; jest to do dzisiaj najwiêksze skupisko mniejszoci ukraiñskiej w Polsce65. W piêciu powiatach województwa olsztyñskiego
osiedlono pewn¹ liczbê £emków. Ukraiñcy mieli zostaæ rozproszeni na terenach
najbardziej dowiadczonych wojn¹ i szabrem, g³ównie w ma³ych miejscowociach i we wsiach (nie mogli w nich stanowiæ wiêcej ni¿ 10% ludnoci). Z powodu objêcia zasiêgiem akcji ,,Wis³a znacznie wiêkszej liczby ludnoci, ni¿
pocz¹tkowo planowano, dyrektywy w tej kwestii nie by³y cile przestrzegane.
Najwiêcej Ukraiñców zamieszka³o w powiatach: górowskim (42%), wêgorzewskim (36,8%) i braniewskim (27,5%)66.
Ukraiñcy, którzy przymusowo trafili na Warmiê i Mazury, traktowali tê
sytuacjê jako tymczasow¹. Na po³udniu wielu z nich zostawi³o krewnych, domy,
maj¹tek. Wynika³a st¹d niechêæ Ukraiñców do wszelkiej asymilacji (oznacza³a
utratê w³asnej to¿samoci) i poczucie g³êbokiej krzywdy. Ludnoci ukraiñskiej
zakazano kultywowania rodzimej kultury i jêzyka, podejmowania jakichkolwiek
form ¿ycia kulturalnego, owiatowego i spo³ecznego. W³adze pañstwowe wprowadzi³y zakaz odprawiania nabo¿eñstw w obrz¹dku greckokatolickim67. Zdecydowanie lepiej przedstawia³a siê sytuacja prawos³awnych Ukraiñców; Cerkiew
prawos³awna nie by³a tak gnêbiona, jak greckokatolicka. Ludnoæ ukraiñska
spotyka³a siê z podejrzeniami i szykanami ze strony s¹siadów, zw³aszcza jeli
byli nimi osadnicy z Rzeszowskiego czy Lubelskiego, którzy w czasie wojny
doznali krzywd od ukraiñskich nacjonalistów. Oto fragment wypowiedzi nauczyciela M. P. z Braniewa z po³owy lat 60. XX w.:
Ja wiem, Polacy [ ] pamiêtaj¹ rzezie na kresach Po³udniowo-Wschodnich, banderowców, UPA i inne bandy. [ ] nie chc¹ o tym wiedzieæ i s³yszeæ, ¿e i wówczas nie
wszyscy Ukraiñcy solidaryzowali siê z bandami, ¿e bardzo wielu uczciwych Ukraiñców zginê³o z r¹k w³anie tych band. [ ] Tu nas wszystkich traktuj¹ jako wrogów,
podejrzewaj¹ na ka¿dym kroku o organizowanie jakich band, tajnych schadzek.68

Zmuszona do ¿ycia w rozproszeniu, dotkniêta represyjn¹ polityk¹ w³adz
kraju, w którym negatywny stereotyp Ukraiñca by³ powszechny, ludnoæ ukraiñska
kultywowa³a sw¹ tradycjê w ukryciu69. Po najgorszym okresie (lata 19471948)
65
66
67

W. Gieszczyñski, op. cit., s. 119.
A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 138. Por. A. Korzeniewska-Lasota, op. cit., s. 55.
W 1956 r. w³adze poczyni³y pewne ustêpstwa, zezwalaj¹c na dzia³alnoæ duszpasterskich
placówek greckokatolickich. Szerzej na ten temat zob. A. Korzeniewska-Lasota, op. cit., rozdzia³
5, s. 161199.
68 Cyt. za: A. Sakson, Warmia i Mazury po 1945 roku , s. 51.
69 I. Hrywna nazwa³ tê sytuacjê ¿yciem w ukraiñskim narodowym getcie  I. Hrywna, Rok
pierwszy, Borussia 1991, nr 1, s. 35.
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polityka wobec Ukraiñców uleg³a pewnej liberalizacji. Zmiany warunków dla
rozwoju to¿samoci etnicznej i kulturowej Ukraiñców przynios³y dopiero lata
60. XX w.70 Z up³ywem czasu w spo³ecznoci Ukraiñców ¿yj¹cych na Warmii
i Mazurach, spo³ecznoci wewnêtrznie zró¿nicowanej pod wzglêdem poziomu
wiadomoci narodowej i podzia³ów wyznaniowych, postêpowa³ proces stabilizacji oraz asymilacji spo³ecznej (czêciowo  tak¿e narodowej); wi¹za³o siê to
z awansem spo³ecznym, migracj¹ ludnoci ze wsi do miast oraz ze wzrostem
liczby ma³¿eñstw mieszanych71.

***
Po 1945 r. zasadniczo zmieni³ siê obraz ¿ycia spo³ecznego ziem w³¹czonej
do Polski po³udniowej czêci dawnych Prus Wschodnich, zwanych teraz Warmi¹ i Mazurami. W pierwszych latach powojennych ró¿nice kulturowe ludnoci
nap³ywowej i rodzimej mia³y decyduj¹cy wp³yw na kszta³t kontaktów miêdzygrupowych. Przebieg i tempo procesów integracyjnych w spo³ecznociach lokalnych w du¿ej mierze zale¿a³y od sk³adu zasiedlanych miejscowoci i liczby
reprezentantów poszczególnych grup osadniczych72. Wzajemne animozje pomiêdzy poszczególnymi grupami nie zosta³y wyeliminowane, ale potrzeby ¿ycia
codziennego i spo³ecznego (kszta³cenie, praca, usuwanie zniszczeñ wojennych,
praktyki religijne, wychowanie dzieci) powodowa³y kontakty wzajemne, ustalanie norm s¹siedzkiego bytowania, prowadzi³y do prze³amywania barier kulturowych, nieufnoci, uprzedzeñ i stereotypów miêdzygrupowych. Dzia³alnoæ szko³y, instytucji, mediów itd. przyczynia³a siê do internalizacji przez ogó³
mieszkañców wzorców kulturowych i jêzyka ogólnopolskiego. Du¿a liczba ma³¿eñstw mieszanych (w drugim pokoleniu migrantów) powodowa³a, ¿e wród
m³odego pokolenia ró¿nice kulturowe stopniowo zaciera³y siê i schodzi³y na
dalszy plan73.
70 Zob. I. Hrywna, ¯ycie spo³eczno-kulturalne Ukraiñców na Warmii i Mazurach, w: To¿samoæ kulturowa , s. 109117; B. Beba, Kierunek przemian to¿samoci kulturowej Ukraiñców na
Warmii i Mazurach, ibidem, s. 102107; J. Moska³yk, Koció³ greckokatolicki na Warmii i Mazurach, ibidem, s. 128131; M. Czech, Problemy asymilacji ludnoci ukraiñskiej na ziemiach pó³nocnych i zachodnich, Borussia 1992, nr 34, s. 7583; B. Beba, I. Hrywna, Aspiracje spo³eczno-kulturalne Ukraiñców na Warmii i Mazurów, w: Demografia i spo³eczeñstwo Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych 19451995. Próba bilansu, pod red. E. Fr¹tczak, Z. Strzeleckiego, Warszawa 1996,
s. 408412.
71 A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 301302, 307.
72 A. Szyfer, To¿samoæ etniczna i regionalna a procesy integracji, w: Demografia i spo³eczeñstwo..., s. 572574.
73 A. Sakson, Warmia i Mazury po 1945 roku , s. 52; Cz. Osêkowski, Integracja i dezintegracja spo³eczna w Polsce zachodniej i pó³nocnej w latach 19451956, w: Demografia i spo³eczeñstwo , s. 468, 474476.
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Na przebiegu procesów spo³ecznych na tym obszarze negatywnie zawa¿y³o
szereg czynników, istotnych dla sytuacji w Polsce w pierwszych latach powojennych oraz w okresie stalinizmu (19501955): atmosfera strachu i podejrzliwoci,
rozbudowany system represji, antagonizowanie stosunków narodowociowych,
narzucanie jednolitego modelu socjalistycznej kultury ogólnonarodowej, kolektywizacja rolnictwa. Skutecznie hamowa³y one i blokowa³y procesy tworzenia
siê nowych, zwartych spo³ecznoci lokalnych74. Bardziej sprzyjaj¹ce warunki do
integracji spo³ecznej na wy¿szym ni¿ lokalny poziomie terytorialnym nast¹pi³y
dopiero po 1956 r. Z czasem o postêpie integracji zaczê³y decydowaæ czynniki
inne ni¿ tu¿ po wojnie.
Przez dziesiêciolecia skutecznie zamazywano i zafa³szowywano specyfikê regionu warmiñsko-mazurskiego. Warmia i Mazury  nawet dla wiêkszoci mieszkaj¹cych tu ludzi  to swego rodzaju terra incognita, ,,miejsce, które na nowo ustaliæ
musi swoj¹ to¿samoæ75. W 1995 r., w rozmowie z dziennikarzem ,,Gazety Olsztyñskiej wybitny mazurski pisarz, poeta i publicysta Erwin Kruk stwierdzi³, ¿e
zarówno kultura ludnoci rodzimej, jak i kultury przyniesione po wojnie przez
ludnoæ nap³ywow¹ ,,gdzie zaginê³y, a Warmiacy i Mazurzy, a tak¿e przybysze
z Wileñszczyzny, Podola, Wo³ynia, Pomorza czy Mazowsza ,,utracili swoje charakterystyczne cechy, wrodzone i wykszta³cone przez wieki talenty i predyspozycje76. Wed³ug socjologów trudno uznaæ, ¿e w miejsce poprzedniego zró¿nicowania
(etnograficzno-kulturowego) powsta³ nowy uk³ad, ³¹cz¹cy ludzi na zasadzie
wspólnych wartoci i odpowiadaj¹cych im sposobów zachowañ; ,,perspektywa
zbudowania w³asnej to¿samoci kulturowej jest ci¹gle raczej wyzwaniem przysz³oci ni¿ rzeczywistoci¹ ¿ycia mieszkañców tej ziemi77.

5. Mniejszoci narodowe i grupy etniczne w województwie
warmiñsko-mazurskim
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszkañ (dalej: NSP) z 2002 r.
rzuci³ nowe wiat³o na funkcjonuj¹ce w dotychczasowym obiegu dane na temat
liczebnoci zamieszkuj¹cych województwo warmiñsko-mazurskie mniejszoci
74 A. Sakson, Przemiany procesów spo³ecznych na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych 1945
1995, w: Demografia i spo³eczeñstwo , s. 503; Cz. Osêkowski, op. cit., s. 470.
75 J. Szyd³owska, Ziemia spe³nionej Apokalipsy. Warmia i Mazury w reporterskich retrospekcjach lat osiemdziesi¹tych, w: Wysiedlaæ czy repolonizowaæ , s. 112.
76 Cyt. za: B. Domaga³a, Grupy narodowe i narodowociowe w spo³eczeñstwie Warmii i Mazur, w: Demografia i spo³eczeñstwo , s. 415.
77 B. Domaga³a, Warmia i Mazury  dezintegracja i to¿samoæ po 1945 roku, Borussia
1992, nr 34, s. 62. Por. A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 389, 393.
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narodowych i grup etnicznych78. Okaza³y siê one znacznie ni¿sze ni¿ wczeniej
przyjmowane (urzêdowe lub pochodz¹ce od organizacji zrzeszaj¹cych mniejszoci) szacunki, okrelaj¹ce potencjaln¹ populacjê rodowisk mniejszociowych
(zob. tab.).
Liczebnoæ narodowoci oraz szacunki liczebnoci mniejszoci narodowych i grup etnicznych
w województwie warmiñsko-mazurskim wed³ug poszczególnych róde³
ró d³o
Sz a c unki
z la t 9 0 . XX w.*

Na ro do wy Spis
Po ws z e c hny
z 2 0 0 2 r.* *

Pe ³no mo c nik Ma rs z a ³ka
ds . Mnie j s z o  c i
Na ro do wy c h i Et nic z ny c h
W.M. Le y k ( 2 0 0 5 r.) * * *

Niemcy

15 000  28 000

4 535

25 000  30 000

Ukraiñcy

50 000  80 000

12 009

85 000  100 000

2000  5000

274

3 000  5 000

Rosjanie

200  300=

219

kilkadziesi¹t osób

Litwini

brak danych

102

300  400

Warmiacy

4 000  6 000

_

ok. 4 000

Mazurzy

6 000  10 000

25

ok. 6 000

Romowie

1 000

435

1 000

Mnie j s z o  æ
( na ro do wo  æ )

Bia³orusini

a tylko

starowiercy

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: *I. Lewandowska, Historyczna wiadomoæ regionalna. Z badañ nad m³odzie¿¹ licealn¹ Warmii i Mazur, Olsztyn 2003, s. 109; **Raport z wyników
spisów powszechnych województwa warmiñsko-mazurskiego, Urz¹d Statystyczny w Olsztynie,
Olsztyn 2003, s. 3; ***W.M. Leyk, Mniejszoci narodowe w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem mniejszoci zamieszkuj¹cych Warmiê i Mazury, referat wyg³oszony 10 czerwca 2005 r.
w Górowie I³aweckim na szkoleniu nauczycieli w ramach grantu Warmiñsko-Mazurskiego Kuratora Owiaty ,,Rozwijanie i podtrzymywanie to¿samoci narodowej, etnicznej i jêzykowej w wietle
obowi¹zuj¹cego prawa, s. 1 (tekst powielony w zbiorach autorki).
78 Mniejszoæ narodowa to grupa osób, które mieszkaj¹ na terytorium danego pañstwa i s¹
jego obywatelami, utrzymuj¹ d³ugotrwa³e, ustabilizowane i sta³e zwi¹zki z danym pañstwem, demonstruj¹ odrêbnoæ etniczn¹, kulturaln¹, religijn¹ lub jêzykow¹ [ ], przejawiaj¹ zainteresowanie
grupowym przetrwaniem i podtrzymaniem wspólnej to¿samoci narodowej  T. Astramowicz-Leyk, Europejskie standardy prawa mniejszoci narodowych do edukacji a praktyka w regionie
Warmii i Mazur, w: Unifikacja i ró¿nicowanie siê wspó³czesnej Europy, pod red. B. Fija³kowskiej,
A. ¯ukowskiego, Warszawa 2002, s. 507, przypis 12. Grupami etnicznymi nazywamy z regu³y
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Tak powa¿ne rozbie¿noci t³umaczone s¹ wczeniejszymi przeszacowaniami
liczebnoci spo³ecznoci mniejszociowych przez liderów organizacji skupiaj¹cych mniejszoci, zastosowanym w spisie kryterium przynale¿noci narodowej79, procesami asymilacyjnymi, ruchliwoci¹ spo³eczn¹ wi¹¿¹c¹ siê z opuszczaniem rodzimego rodowiska, brakiem wystarczaj¹co silnego poczucia
identyfikacji z narodow¹ grup¹ pochodzenia oraz niedoskona³oci¹ technik spisowych. Po zakoñczeniu NSP zwracano uwagê na zdarzaj¹ce siê przypadki nieprawid³owoci w przebiegu spisu, a tak¿e na brak poczucia anonimowoci i obawy cz³onków spo³ecznoci mniejszociowych przed skutkami ujawnienia
informacji o ich deklaracjach narodowociowych w miejscu pracy i zamieszkania80. Wyniki spisu s¹ bli¿sze raczej minimalnym ni¿ maksymalnym liczebnociom poszczególnych mniejszoci.
Na ³¹czn¹ liczbê 1 428 357 mieszkañców województwa warmiñsko-mazurskiego, narodowoæ inn¹ ni¿ polska zadeklarowa³o 18 245 osób, co stanowi
1,3% ogó³u mieszkañców (g³ówne narodowoci zob. tab.); narodowoæ 22 815 osób
(1,6%) nie zosta³a ustalona81. Pod wzglêdem odsetka ogó³u niepolskich identyfikacji
(3,9%), województwo warmiñsko-mazurskie zajmuje czwarte miejsce w kraju
(za województwem l¹skim  41,1%, opolskim  29,3% i podlaskim  12,2%)82.
98,3% ankietowanych w kontaktach rodzinnych u¿ywa jêzyka polskiego. Polski
zbiorowoci, które wykszta³ci³y trwa³e postacie integracji spo³ecznej. Powsta³y one w wyniku
obiektywnego procesu historycznego na gruncie jêzyka, autentycznego lub domniemanego pochodzenia, religii i innych czynników i cechuj¹ siê poczuciem odrêbnoci w stosunku do innej zbiorowoci. Grupy etniczne w przeciwieñstwie do narodowych nie aspiruj¹ do tworzenia w³asnego pañstwa. Typowymi mniejszociami narodowymi w Polsce s¹ np. Ukraiñcy i Litwini, a do grupy
mniejszoci etnicznych zaliczamy Kaszubów, l¹zaków, Mazurów i Warmiaków  A. Sakson,
Stosunki narodowociowe , s. 324, przypis. 22.
79 W NSP przyjêto subiektywne kryterium przynale¿noci narodowej (na podstawie samookrelenia osób spisywanych), wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e identyfikacja etniczna jednostki stanowi jej
cechê uznaniow¹ (deklaratywn¹). Inne kryteria narodowoci (o charakterze obiektywnym) s¹ traktowane jako uzupe³niaj¹ce  S. £odziñski, Trauma i w³adza liczb. Wybrane problemy spo³ecznego
odbioru pytania o narodowoæ w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku, w: Mniejszoci
narodowe w Polsce w wietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, pod red. L. Adamczuka, S. £odziñskiego, Warszawa 2006, s. 174175.
80 Por. G. Babiñski, Mniejszoci narodowe i etniczne w Polsce w wietle spisu ludnoci z roku
2002, Studia Socjologiczne 2004, nr 1, s. 145146; G. Gudaszewski, Demograficzno-spo³eczna
charakterystyka obywateli polskich deklaruj¹cych narodowoæ niepolsk¹ w Narodowym Spisie
Powszechnym w 2002 roku, w: Mniejszoci narodowe w Polsce , s. 97; L.M. Nijakowski, Status
grup etnicznych oraz mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce w wietle wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, ibidem, s. 146, 148; S. £odziñski, Trauma i w³adza
liczb , s. 186, 195.
81 Raport z wyników spisów powszechnych województwa warmiñsko-mazurskiego, Urz¹d Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2003, s. 3; G. Babiñski, op. cit., s. 141, tab. 1. Wed³ug szacunków
z koñca lat 90. XX w., mniejszoci narodowe i etniczne mia³y stanowiæ blisko 10% ogó³u spo³eczeñstwa regionu warmiñsko-mazurskiego. Zob. B. Domaga³a, Grupy narodowe , s. 417; A. Korzeniewska-Lasota, op. cit., s. 7.
82 G. Gudaszewski, op. cit., s. 105, tab. 5.
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jest jedynym jêzykiem w kontaktach domowych dla 96,9% mieszkañców, jêzykami niepolskimi w kontaktach rodzinnych pos³uguje siê 1,5% mieszkañców
województwa, a 1,3% u¿ywa ich na przemian z jêzykiem polskim. Jêzyk ukraiñski jako jêzyk kontaktów rodzinnych wymieni³o 9,4 tys. ankietowanych, niemiecki  6,4 tys.83
Zasiedzia³¹ historycznie jest ludnoæ niemiecka, Mazurzy i Warmiacy oraz
staroobrzêdowcy  potomkowie dawnych emigrantów z carskiej Rosji. Ukraiñcy
zasiedlaj¹ pó³nocne powiaty województwa od granicy z obwodem kaliningradzkim do Olsztyna (najwiêksze skupiska  od Braniewa po Banie Mazurskie, a w rodkowej czêci województwa  Olsztyn i Mr¹gowo). Niemcy s¹ rozproszeni na terenie ca³ego województwa; du¿¹ czêæ rodzin niemieckich stanowi¹ ma³¿eñstwa
mieszane. Bia³orusini (w znacznej mierze zasymilowani) zamieszkuj¹ pó³nocn¹
i rodkow¹ czêæ województwa, Litwini  pó³nocno-wschodnie gminy województwa, znajduj¹ce siê na terenie powiatów olecko-go³dapskiego i e³ckiego.
Romowie osiedli g³ównie w miastach (m.in. w Olsztynie)84.
Na mozaikê narodowociowo-etniczno-jêzykow¹ nak³ada siê czêciowo
zró¿nicowanie wyznaniowe i religijne regionu. Przy³¹czenie do Polski po³udniowej czêci dawnych Prus Wschodnich oraz zwi¹zane z tym masowe migracje
ludnoci poci¹gnê³y za sob¹ zmiany w strukturze wyznaniowej obszarów Warmii i Mazur. Województwo warmiñsko-mazurskie zamieszkuje  obok katolickiej wiêkszoci  6080 tys. wyznawców innych Kocio³ów chrzecijañskich.
Ukraiñcy s¹ wyznania greckokatolickiego (nale¿¹cy do Kocio³a BizantyjskoUkraiñskiego stanowi¹ oko³o 70%) i prawos³awnego (wyznawcy Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego stanowi¹ oko³o 30%). Niemcy s¹ wyznania rzymskokatolickiego (oko³o 60%) lub ewangelickiego (oko³o 40%),
Bia³orusini s¹ w wiêkszoci prawos³awnymi, Romowie  katolikami (w Olsztynie czêæ nale¿y do Kocio³a zielonowi¹tkowego). Warmiacy to tradycyjnie
katolicy, Mazurzy  ewangelicy. Litwini s¹ wyznania rzymskokatolickiego,
a Rosjanie zamieszkuj¹cy teren województwa warmiñsko-mazurskiego to prawos³awni lub starowiercy (potomkowie rosyjskich staroobrzêdowców tradycyjnie zasiedlaj¹ okolice Wojnowa i Ukty)85.
Po 1989 r. nast¹pi³ w Polsce wyrany wzrost aktywnoci mniejszoci narodowych, zw³aszcza ukraiñskiej i niemieckiej. Tak¿e na terenie Warmii i Mazur
mniejszoci dysponuj¹ swoimi stowarzyszeniami. Przyjrzyjmy siê dzia³alnoci
stowarzyszeñ dwóch najliczniejszych w regionie mniejszoci: ukraiñskiej i niemieckiej.
83
84
85

Raport z wyników spisów , s. 39.
W.M. Leyk, op. cit., s. 12.
Ibidem. Na temat staroobrzêdowców zob. Z. Jaroszewicz-Pieres³awcew, Starowiercy w Polsce i ich ksiêgi, Olsztyn 1995. Zob. te¿ A. Kopiczko, Panorama wyznaniowa województwa olsztyñskiego po II wojnie wiatowej, w: To¿samoæ kulturowa , s. 3468.
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Na fali destalinizacji poczyniono pewne ustêpstwa na rzecz spo³ecznoci
ukraiñskiej  oficjalnie przyzwolono na dzia³alnoæ kulturalno-owiatow¹.
W lipcu 1956 r. powsta³ w Olsztynie Wojewódzki Komitet Organizacyjny Ukraiñskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego (UTSK). Statut towarzystwa zak³ada³ pielêgnowanie folkloru ukraiñskiego, otoczenie opiek¹ ukraiñskich szkó³,
organizacjê kursów jêzyka ukraiñskiego, czytelni, bibliotek itp. Towarzystwo
prowadzi³o ró¿ne formy pracy kulturalno-owiatowej. Dzia³a³y chóry, zespo³y
ludowe, kó³ka teatralne, prowadzono dzia³alnoæ wydawnicz¹, rozprowadzano
ksi¹¿ki ukraiñskie i kalendarze, organizowano seminaria, wieczorki literackie,
konkursy recytatorskie itp.86 Jednak UTSK nie odegra³o wiod¹cej roli w podtrzymywaniu to¿samoci narodowej Ukraiñców. To Cerkiew greckokatolicka pozosta³a ,,podstawow¹ instytucj¹ przekazu kultury i tradycji87.
Z dniem 1 wrzenia 1952 r. zdecydowano o wprowadzeniu w szko³ach
dodatkowej nauki jêzyka ojczystego dla dzieci narodowoci ukraiñskiej. W 1952 r.
najwiêcej szkó³ z dzieæmi ukraiñskimi by³o w powiecie górowskim (na 35 a¿
32), pas³êckim (na 49  44) i w wêgorzewskim (na 63  55)88. Czêstym zmianom ulega³a liczba szkó³ z punktami nauczania jêzyka ukraiñskiego w województwie olsztyñskim; w 1964 r. punkty nauczania jêzyka ukraiñskiego dzia³a³y
w 78 szko³ach, w 1965  w 82, w 1968 r.  w 65, a w roku szkolnym 1972/73
 w 33 szko³ach podstawowych89. Od roku szkolnego 1956/57 zaczê³y tak¿e
dzia³alnoæ pierwsze szko³y podstawowe z jêzykiem ukraiñskim oraz klasy z jêzykiem ukraiñskim w wybranych szko³ach ponadpodstawowych90. Najwiêkszy
rozwój szkolnictwa ukraiñskiego przypada w Polsce na lata 19571961; w po³owie lat 60. nast¹pi³ regres w tej dziedzinie.
Na bazie UTSK powsta³ Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce. Cele zwi¹zku koncentruj¹ siê na integrowaniu spo³ecznoci ukraiñskiej na gruncie narodowych
tradycji i kultury, pielêgnowaniu jêzyka ukraiñskiego, obronie interesów grupowych spo³ecznoci ukraiñskiej. Pod koniec lat 90. XX w. Andrzej Sakson pisa³:
Spo³ecznoæ Ukraiñców na Warmii i Mazurach stoi przed istotnym problemem
zwi¹zanym z zachowaniem w³asnej to¿samoci kulturowej i narodowej oraz odnalezieniem w³asnego miejsca w nowej sytuacji tworzenia siê spo³eczeñstwa demokratycznego. W ostatnim czasie zaobserwowaæ mo¿na znamienn¹ ewolucjê
w zakresie to¿samoci kulturowej tej ludnoci. Ewoluowa³a ona od postaci kultu86
87
88

A. Korzeniewska-Lasota, op. cit., s. 95101.
Ibidem, s. 197.
I. Jówiak, Szkolnictwo ukraiñskie w pierwszych latach po II wojnie wiatowej na terenie
województwa olsztyñskiego, w: Stosunki polsko-ukraiñskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX
do XXI wieku. Materia³y konferencji naukowej 2122 padziernika 2004 r., Cedzyna k. Kielc, pod
red. H. Wójcik-£agan, Kielce 2005, s. 279.
89 A. Korzeniewska-Lasota, op. cit., s. 7, 146148.
90 Ibidem, s. 154 i n.
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ry niejako danej, posiadaj¹cej charakter introwertywny, w znacznej mierze bezrefleksyjny, w kierunku bardziej rozbudowanych i manifestowanych form ukraiñskiej kultury narodowej.91

W sk³ad Zwi¹zku Stowarzyszeñ Ludnoci Niemieckiej w by³ych Prusach
Wschodnich, zarejestrowanego 3 marca 1993 r., wesz³y stowarzyszenia mniejszoci niemieckiej (w 1998 r. by³o ich 23, z 11 tys. cz³onków), skupiaj¹ce
obywateli polskich deklaruj¹cych niemieckie pochodzenie i narodowoæ. Na
Warmii i Mazurach dzia³aj¹ te¿ organizacje skupiaj¹ce ludnoæ niemieck¹, które
nie wesz³y w sk³ad zwi¹zku. Celem stowarzyszeñ jest: umacnianie niemieckiej
to¿samoci narodowej cz³onków, integrowanie rodowiska mniejszoci niemieckiej, krzewienie niemieckiej kultury i jêzyka, prowadzenie punktów nauki jêzyka ojczystego, utrzymywanie ³¹cznoci spo³eczno-kulturalnej i wspó³praca z organizacjami i instytucjami niemieckimi w Polsce i Niemczech, reprezentowanie
interesów mniejszoci wobec w³adz i instytucji pañstwowych oraz samorz¹dowych, sprawowanie ró¿nych form opieki socjalnej92.
W latach 90. XX w. sprawy mniejszoci niemieckiej czêsto goci³y na ³amach prasy regionalnej i lokalnej; od kilku lat  zdecydowanie rzadziej93. Po
okresie du¿ej dynamiki dzia³añ stowarzyszeñ mniejszoci niemieckiej na terenie
Warmii i Mazur (lata 19901994) nastêpowa³a stopniowa stabilizacja, wreszcie
 znaczne os³abienie aktywnoci stowarzyszeñ, spowodowane przede wszystkim
rozczarowaniem szeregowych cz³onków rozmiarami uzyskiwanej pomocy materialnej. Zwi¹zek z kultur¹ niemieck¹ cz³onków stowarzyszeñ jest ró¿ny. rednie
i m³odsze pokolenie jest w znacznym stopniu spolonizowane (zw³aszcza osoby
urodzone w ma³¿eñstwach mieszanych). Spora grupa nie posiada bieg³ej znajomoci jêzyka niemieckiego94.
W zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹, Pe³nomocnik Wojewody ds. Mniejszoci Narodowych, Wyznaniowych i Inicjatyw Lokalnych przeszed³ do samorz¹du województwa. Z dniem 22 padziernika 1999 r. powo³any zosta³ Pe³nomocnik Marsza³ka ds. Mniejszoci Narodowych i Etnicznych (obecnie  Joanna
Wañkowska-Sobiesiak). Zadaniem Pe³nomocnika jest wspó³praca z organizacjami mniejszoci oraz wsparcie ich dzia³alnoci. Od 1999 r. istnieje tak¿e Komisja
ds. Mniejszoci Narodowych i Etnicznych przy Sejmiku Samorz¹dowym. Decyzje
91
92

A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 352.
Szerzej na temat celów statutowych i dzia³alnoci poszczególnych stowarzyszeñ mniejszoci
zob. B. Domaga³a, Mniejszoæ niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy , s. 97 i n.;
tej¿e, Mniejszoæ niemiecka na Warmii i Mazurach  narodziny organizacji, w: To¿samoæ kulturowa , s. 8395; A. Czesla, Niemcy na Warmii i Mazurach w okresie transformacji ustrojowej
w Polsce, ibidem, s. 71 i n.
93 Zob. J. Wañkowska-Sobiesiak, Mniejszoæ niemiecka Warmii i Mazur w prasie polskiej,
Borussia 2004, nr 35, s. 166169.
94 A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 337341.
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te stabilizuj¹ i wzmacniaj¹ aktywnoæ mniejszoci narodowych i etnicznych oraz
podnosz¹ ich rolê w oczach spo³ecznoci regionu. Wiele samorz¹dów lokalnych
wykorzysta³o obecnoæ mniejszoci narodowych na swoim terenie do nawi¹zywania wspó³pracy gospodarczej i kulturalnej z partnerami w Niemczech i na
Ukrainie.
Mniejszoci korzystaj¹ ze wsparcia organizacyjnego i finansowego gmin,
miast i samorz¹du województwa. rodki finansowe rezerwowane s¹ (choæ nie
zawsze na miarê oczekiwañ) w ich bud¿etach na konkretne projekty kulturalne
oraz na wspó³pracê partnersk¹ miast, gmin i powiatów. Bardziej skomplikowana
jest ocena sytuacji szkó³ z jêzykiem nauczania mniejszoci. Tendencja do likwidacji ma³ych szkó³ wiejskich poci¹ga za sob¹ redukcjê punktów nauczania jêzyków mniejszoci. Do sukcesów nale¿y zaliczyæ realizacjê w województwie rz¹dowego programu pomocy Romom, w ramach którego w kilku miastach
województwa utworzono klasy integracyjne95.
Sytuacjê mniejszoci narodowych i etnicznych w województwie warmiñsko-mazurskim Pe³nomocnik Marsza³ka ds. Mniejszoci Narodowych i Etnicznych w koñcu 2006 r. okreli³ jako stabiln¹; podobnie oceni³ dzia³alnoæ stowarzyszeñ mniejszoci. Oddzieln¹ kwesti¹ jest sytuacja Warmiaków i Mazurów.
Pierwsi nie stworzyli w³asnej organizacji, czêæ Mazurów natomiast zg³osi³o
akces do Stowarzyszenia Mazurskiego  Zwi¹zku Polsko-Niemieckiego. Po
1989 r. wielu Warmiaków i Mazurów w³¹czy³o siê w proces powstawania stowarzyszeñ mniejszoci niemieckiej. Niezwykle istotne znaczenie ma prowadzenie
badañ i publikowanie opracowañ naukowych prezentuj¹cych historiê i kulturê
ludnoci rodzimej, organizowanie seminariów i konferencji powiêconych przesz³oci regionu.

6. Miêdzy niemieckoci¹ a polskoci¹  spór o Mazurów i Warmiaków
W dyskusjach na temat specyfiki procesu dziejowego na obszarze Prus
Wschodnich/Warmii i Mazur oraz losów i to¿samoci (etnicznej, narodowej,
kulturowej) Warmiaków i Mazurów, polscy oraz niemieccy naukowcy i publicyci prezentuj¹ swój punkt widzenia. Obustronnie formu³owane s¹ przy tej okazji
zarzuty ,,polono- lub ,,germanocentryzmu, nierzetelnego lub niepe³nego nawietlania wielu problemów. Rozbie¿noci w ujmowaniu szeregu kwestii cechuj¹ te¿ wypowiedzi badaczy reprezentuj¹cych tê sam¹ nacjê96.
95 W.M. Leyk, Rola mniejszoci narodowych na Warmii i Mazurach z perspektywy Pe³nomocnika ds. Mniejszoci Narodowych i Etnicznych (powielony tekst referatu, w zbiorach autorki),
s. 45.
96 Zob. W poszukiwaniu to¿samoci , s. 315.
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Niemieccy badacze i publicyci podkrelaj¹ jednostronnoæ propagowanej
w Polsce wizji Wschodnioprusaków (zw³aszcza Mazurów), walcz¹cych z germanizacj¹ przez ca³y XIX w. oraz w okresie hitlerowskim, sprowadzanie dziejów tych terenów do kwestii obrony ludnoci miejscowej przed przymusow¹
germanizacj¹ i popularyzowanie tego obrazu nie tylko w polskich podrêcznikach
szkolnych, ale te¿ w publicystyce, a nawet w literaturze historycznej. Maj¹ za
z³e niedostrzeganie wp³ywów ró¿nych nacji na dzieje regionu na przestrzeni
jego dziejów, wielokulturowoci Prus Wschodnich, zatajanie i wymazywanie
elementów niemieckich z tradycji mazurskiej i warmiñskiej. Badaczom i publicystom polskim zarzucaj¹ negacjê znaczenia niektórych wydarzeñ (np. wyniku
i nastêpstw plebiscytu z 1920 r.), kreowanie nielicznej grupy dzia³aczy mazurskich na reprezentantów ca³ego spo³eczeñstwa, niew³aciw¹ ocenê stosunków
panuj¹cych na Mazurach.
Strona niemiecka zwraca szczególn¹ uwagê na specyficzne mazurskie warunki, które u³atwia³y dobrowoln¹ germanizacjê Mazurów (niemieckoæ uto¿samiana by³a z postêpem i dobrobytem). W procesie asymilacji po stronie niemieckiej istotn¹ rolê odegra³y te¿ kwestie wyznaniowe (protestantyzm Mazurów
tworzy³ barierê miêdzy nimi a katolick¹ Polsk¹). Z kolei badacze polscy oczekuj¹ od historyków niemieckich bardziej wnikliwego postrzegania wk³adu Polaków w rozwój cywilizacyjny tych ziem przed 1939 r.97 Zwracaj¹ uwagê na
sk³onnoci do zapominania ,,o ciemnych kartach polityki narodowociowej Prus
i Niemiec, o elementach przymusu98, na tendencjê do marginalizowania polskich tradycji ziem wschodniopruskich, niedostrzegania, ¿e korzenie kulturowe
Warmiaków i Mazurów w ró¿ny sposób splecione by³y i s¹ zarówno z niemieckoci¹, jak i z polskoci¹99.
W dyskusjach nad drogami rozwojowymi i to¿samoci¹ Warmiaków i Mazurów Polacy powo³uj¹ siê przede wszystkim na uwarunkowania obiektywne
(pochodzenie, wspólnotê jêzyka, tradycji, obyczajów), Niemcy za na subiektywne (samookrelenie, wyra¿enie w³asnej woli, a tak¿e na wspólnotê losów
historyczno-pañstwowych). Historyk niemiecki Joachim Rogall dostrzega, ¿e badacze niemieccy podkrelaj¹ prusk¹, a potem niemieck¹ postawê Mazurów, ale
wskazuj¹ równie¿ na ,,trwanie przy »nieniemieckich« tradycjach, jak jêzyk
i obyczaje100. Przyznaje, ¿e wród jego rodaków ¿yj¹cych na terenie Niemiec,
Warmiacy i Mazurzy ,,to tylko pojêcia konfesyjne i geograficzne, nie ma wród
97
98
99

J. Ch³osta, To¿samoæ Warmii , s. 22.
W poszukiwaniu to¿samoci , s. 11.
W. Wrzesiñski, op. cit., s. 50. Dyskusjê z kontrowersyjnymi pogl¹dami strony niemieckiej,
sprzecznymi z ustaleniami nauki polskiej, podj¹³ J. Jasiñski, O sprawie mazurskiej w XIX w. (Panu
Heinrichowi Mrowce w odpowiedzi), Borussia 1992, nr 34, s. 115122; tego¿, Kwestia mazurska w ujêciu profesora Hubatscha, KMW 1968, nr 2, s. 383402.
100 J. Rogall, Niemieccy czy polscy Mazurzy?, Borussia 1992, nr 34, s. 12.
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nich znaczenia podzia³ kulturowy (nadrzêdne jest tu pojêcie ,,Wschodnioprusak)101.
Na temat postrzegania problemu ludnoci rodzimej wypowiedzia³ siê m.in.
Andrzej Sakson:
Trwaj¹cy od dziesiêcioleci exodus ludnoci mazurskiej i warmiñskiej za Odrê
oraz gremialny akces tej ludnoci po 1990 r. do ró¿nych towarzystw mniejszoci
niemieckiej spowodowa³, i¿ coraz czêciej podwa¿ano fakt istnienia Mazurów
i Warmiaków. Zaczêto ich uto¿samiaæ z Niemcami, twierdz¹c, ¿e niektórzy
z nich, szczególnie pokolenia urodzone po 1945 r., w wyniku procesu asymilacji
stali siê Polakami. St¹d wysuwano wniosek, i¿ problem ludnoci rodzimej sam siê
niejako rozwi¹za³. Jednoczenie przedmiotem dyskusji sta³o siê inne zjawisko,
tzw. nowych Mazurów, tzn. tych Polaków którzy wywodz¹c siê z ludnoci nap³ywowej, urodzili siê na Mazurach.102

W wyst¹pieniu na seminarium historycznym ,,Mazury  tragedia krainy
pogranicza (Mr¹gowo, 2022 padziernika 1994) B. Fisch (z pochodzenia
 niemiecki Mazur) wskaza³ i zdefiniowa³ trzy kategorie Mazurów: 1) starzy
(albo: w³aciwi) Mazurzy  ¿yj¹cy na Mazurach lub stamt¹d pochodz¹cy, mówi¹cy po polsku (mazursku) protestanci; 2) niemieccy Mazurzy  ¿yj¹cy na
Mazurach lub tam urodzeni, mówi¹cy po niemiecku potomkowie starych Mazurów, jak te¿ przybyszów narodowoci niemieckiej i innej (niezale¿nie od ich
religii); 3) polscy Mazurzy  ¿yj¹cy na Mazurach lub tam urodzeni, mówi¹cy po
polsku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, identyfikuj¹cy siê z krajobrazem,
dziejami i kultur¹ Mazur oraz uwa¿aj¹cy je za swoj¹ ,,ma³¹ ojczyznê103. Mo¿liwoci odnowienia klasycznej mazurskoci, przywrócenia to¿samoci etnicznej
i kulturowej Mazurów pozosta³ych w ojczystych stronach budz¹ w¹tpliwoci
strony niemieckiej. Na konferencji nt. ,,Prusy Wschodnie  dziedzictwo i nowa
to¿samoæ (Olsztyn, listopad 1991) Joachim Rogall stwierdzi³:
Dzisiaj istnieje tylko garstka Mazurów, którzy [ ] chc¹ uratowaæ od zapomnienia mazurskie tradycje. Jednak wród rodaków ¿yj¹cych zarówno w Niemczech
jak i w Polsce nie znajduj¹ zrozumienia. Rozwój dziejów sprawi³, ¿e w³aciwie
istniej¹ tylko Niemcy mazurskiego pochodzenia i Polacy mazurskiego pochodzenia. Mazurów w³aciwie ju¿ nie ma.104

Tezê tê podwa¿a³ w swoich licznych wypowiedziach dziennikarz Tadeusz
Willan, za³o¿yciel (1990) Stowarzyszenia Mazurskiego  Zwi¹zku Polsko-Nie101
102
103
104

W poszukiwaniu to¿samoci , s. 15.
A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 359360.
B. Fisch, Kim s¹ Mazurzy? Czym s¹ Mazury? Tezy, Borussia 1996, nr 12, s. 59.
J. Rogall, op. cit., s. 1415.
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mieckiego. Zdaniem Willana tradycja mazurska nadal istnieje i mo¿na j¹ podtrzymaæ:
S¹ wród nas ludzie, których to¿samoæ jest bardzo z³o¿ona. [ ] Ludzie znajduj¹cy siê miêdzy dwoma narodami, w zasiêgu dwóch kultur, raz germanizowani to
znów polonizowani, to znaczy na si³ê izolowani od wp³ywu tej drugiej, tak¿e im
bliskiej kultury. Wielu z nas mówi: jestemy Mazurami. Ani Niemcami, ani Polakami lecz Mazurami  potomkami Starych Prusów, Niemców, Austriaków, Polaków, Litwinów, Holendrów i Szwajcarów, zwyciêzców i pokonanych, przechodniów i gospodarzy w ci¹gu ich siedmiosetletniej historii.105

Autor tych s³ów zwróci³ uwagê na zjawisko odchodzenia od mazurskoci
(m.in. urzêdników i funkcjonariuszy pod panowaniem niemieckim, ludzi podejmuj¹cych pracê poza obszarem swoich rodzinnych stron czy wysiedlonych do
Niemiec po 1945 r.) oraz powrotu do niej. Ci, którzy pozostali w Polsce, i ci,
którzy j¹ opucili, wyranie odczuwali swoj¹ odrêbnoæ. Zakorzenieni w obu
kulturach  niemieckiej i polskiej  Mazurzy przekonywali siê, ¿e ,,s¹ za polscy
dla Niemców i za niemieccy dla Polaków, tu ich zachêcano do wyjazdu jako
Niemców, tam witano ich jako Polaków106. Szans na przetrwanie Mazurów
jako odrêbnej grupy Willan upatrywa³ w potencjalnych mo¿liwociach odegrania roli pomostu w kszta³towaniu poprawnych stosunków miêdzy narodami polskim i niemieckim.
Rok 1989 stanowi³ dla regionu warmiñski-mazurskiego istotn¹ cezurê
z punktu widzenia procesów tworzenia siê wiêzi lokalnych i regionalnych. Poszukiwanie to¿samoci regionu, szukanie w jego dziedzictwie kulturowym oparcia dla to¿samoci wspó³czesnej znalaz³o odbicie zarówno w tworzeniu instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego (m.in. stowarzyszeñ o aspiracjach regionalnych), jak i w dzia³alnoci o charakterze intelektualnym, m.in. w publicystyce
i w refleksji naukowej.
W ostatniej dekadzie XX w. problemy przesz³oci i teraniejszoci ludnoci
mazurskiej by³y obecne na ³amach pism specjalistycznych, prasy ogólnopolskiej
i lokalnej107. Wiele istotnych opracowañ dotycz¹cych Mazur i Mazurów opublikowano na ³amach ,,Pomeranii, ,,Rocznika Mazurskiego, ,,Masovii i miesiêcznika ,,Borussia. W 1995 r. na ³amach ,,Rzeczpospolitej toczy³a siê dyskusja pomiêdzy Erwinem Krukiem a liderami Wspólnoty Kulturowej ,,Borussia
na temat wspó³czesnego rozumienia mazurskoci. Dyskusja dotyczy³a takich kwestii, jak: kto dzi mo¿e czuæ siê Mazurem, czy pojêciem tym mo¿na okrelaæ równie¿
,,nowych Mazurów, tzn. urodzonych na tym terenie potomków osadników przyby105
106
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T. Willan, Od i do mazurskoci, Borussia 1992, nr 34, s. 29.
Ibidem, s. 31.
Szerzej na ten temat zob. A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 368371.

294

Maria Bieniek

³ych tu po 1945 r. Tematyka ta powraca³a na ³amach m.in. ,,Gazety Olsztyñskiej. Kreowania wizji ,,nowych Mazurów podjê³o siê siêgaj¹ce do mazurskiego dziedzictwa kulturowego Stowarzyszenie ,,Wspólnota Mazurska, którego
przewodnicz¹cy, socjolog Wojciech £ukowski, to¿samoæ tej grupy ,,owieconych wspó³czesnych mieszkañców regionu okreli³ jako ,,to¿samoæ ideologiczn¹, pewien projekt, ,,marzenie intelektualistów108. Koncepcja istnienia
,,nowych Mazurów pozostaje nadal spraw¹ otwart¹.
Trochê na uboczu tych dyskusji i sporów pozostawa³y kwestie warmiñskie.
Zdaniem Roberta Traby, w rodzimych opracowaniach ,,przez pojêcie Warmiak
rozumiany jest tylko polski Warmiak, co z kolei prawie jednoznacznie uto¿samiane jest z Polakiem. W konsekwencji dzieje Warmii postrzegane s¹ tylko przez
pryzmat interesów tej spo³ecznoci109. Badacz ten zwraca jednak tak¿e uwagê na
fakt, ¿e pojêcia: ,,der polnische Ermländer (polski Warmiak), ,,das polnische
Ermland (polska Warmia) jakby straci³y prawo samoistnej egzystencji w opracowaniach niemieckich. Niemieccy historycy i publicyci zarzucaj¹ stronie polskiej
tendencje do ,,zaw³aszczania przedwojennych Warmiaków, niedostrzegania lub
bagatelizowania wp³ywów jêzyka niemieckiego na mowê Warmiaków110.
Idei o¿ywienia tradycji warmiñskich s³u¿y organizowanie konferencji, seminariów i spotkañ dyskusyjnych, ukazywanie siê opracowañ i artyku³ów o tematyce regionalnej, obchody istotnych dla Warmii rocznic historycznych, nawi¹zywanie do tradycji ruchu polskiego, rewitalizacja pewnych elementów kultury
materialnej i folkloru warmiñskiego. W 2004 r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Olsztynie powsta³ portal internetowy ,,Dom Warmiñski111, bêd¹cy czêci¹ stowarzyszenia o tej samej nazwie. Zadaniem portalu jest popularyzacja
Warmii jako obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz zainteresowanie jej dziedzictwem historyczno-kulturowym.
Mimo podejmowania ró¿nego rodzaju dzia³añ, ostatnie lata charakteryzuj¹
siê spadkiem dynamiki inicjatyw zapocz¹tkowanych w latach 90. Pozytywnym
wyj¹tkiem (i pewnym fenomenem) jest dzia³alnoæ Stowarzyszenia Wspólnota
Kulturowa ,,Borussia112. Pomys³ ,,Borussii zamyka³ siê w dwóch has³ach:
,,Atlantyda Pó³nocy (mit ,,Atlantydy to mit odkrywania zaginionego wiata)
i ,,otwarty regionalizm (w ocenie zwolenników idea ta, choæ straci³a nieco swoj¹ dynamikê, nie utraci³a ¿ywotnoci)113. Uczestnicy dyskusji nad problemem
108
109
110

Ibidem, s. 369.
W poszukiwaniu to¿samoci , s. 9.
U. Fox, Wspólnota warmiñska na przyk³adzie wsi Alt-Wartenburg, Stary Wartembork, Barczewko, Borussia 1992, nr 34, s. 44.
111 Zob. <http://www.domwarminski.pl>, 7.11.2008.
112 Nazwa stowarzyszenia jest zlatynizowanym okreleniem ziem miêdzy doln¹ Wis³¹ a Niemnem. Od 2006 r. funkcjonuje Fundacja, Stowarzyszenie i kwartalnik Borussia.
113 Szerzej na ten temat zob. R. Traba, Kresy czy Atlantyda Pó³nocy? Wspó³czesne polskie dyskusje o mitologii miejsca, Borussia 2004, nr 35, s. 124131; Filozofia d³ugiego trwania,
oprac. R. ¯ytyniec, Borussia 2006, nr 39, s. 818.
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budowania nowej to¿samoci regionalnej zwracaj¹ uwagê na stopniowe odrzucanie strachu przed dziedzictwem niemieckim; to¿samoæ na postmigracyjnych
terenach Warmii i Mazur mo¿na budowaæ nie tylko w oparciu o to, co przywieli
osadnicy, ale i o to, co zosta³o przez nich zastane.
Po 1945 r. wiele ,,poniemieckich obiektów zabytkowych (pa³aców, dworów, willi) rozbierano, przebudowywano lub zamieniano na siedziby instytucji,
biura, szko³y, zaniedbano ich konserwacjê i remonty. Pod pozorem postêpu i nowoczesnoci nastêpowa³o niszczenie tradycyjnych, regionalnych form przestrzennych i architektonicznych, unifikacja wygl¹du miast i wsi. Zapanowa³
wszechobecny chaos stylistyczny i urbanistyczny114. Niepokój budzi te¿ ,,dzika
i bezplanowa eksploatacja krajobrazu, niszcz¹ca potencja³ rozwojowy regionu115. Niema³e dotacje unijne, w du¿ej mierze przeznaczane na rozwój infrastruktury regionu (budowê dróg, oczyszczalni cieków itp.) oraz na rozwój turystyki, stwarzaj¹ kolejn¹ szansê dla Warmii i Mazur. Konieczne jest wypracowanie spójnej koncepcji, godz¹cej troskê o zachowanie specyfiki regionu
i ochronê warmiñsko-mazurskiej przestrzeni z potrzebami rozwoju regionu oraz
jasnej strategii edukacji regionalnej, pozwalaj¹cej na przekazywanie m³odzie¿y
wiedzy na temat ró¿nych obrazów pamiêci tej ziemi116. Istot¹ podejmowanych
dzia³añ powinno byæ nawi¹zywanie do zastanych wartoci dziedzictwa kulturowego oraz twórcza kontynuacja zastanej tradycji117.
nie chodzi o to  przypomina R. Traba  ¿eby tylko odrestaurowaæ zabytek,
poniewa¿ wtedy staje siê on skansenem, ale o to, by wype³niæ go ¿yciem, by
z naszego powojennego dowiadczenia, ponad szeædziesiêciu lat i z pozosta³oci
sprzed 1945 roku zbudowaæ jak¹ now¹ wartoæ.118

W zakoñczeniu swojej pracy powiêconej stosunkom narodowociowym na
Warmii i Mazurach w latach 19451997 Andrzej Sakson napisa³: ,,Wydaje siê,
¿e kulturowe, narodowociowe i obyczajowe zró¿nicowanie Warmii i Mazur
stwarza nowe szanse i mo¿liwoci [podkrelenie M.B.] dla tej umi³owanej przez
wielu niezwyk³ej krainy119. Czy wspó³czesna m³odzie¿ jest zainteresowana sko114

Szerzej na ten temat zob. np. K.A. Worobiec, op. cit., s. 159, 167168; I. Li¿ewska, Krajobrazy i formy regionalne, Borussia [2008], nr 43, s. 182 i n.; W. Witkowski, Architektura
regionalna  rzeczywista potrzeba czy idée fixe?, Borussia 2005, nr 36, s. 109115.
115 K.A. Worobiec, op. cit., s. 167.
116 Mylenie nie boli , czyli przeciw pozornej nowoczesnoci na Mazurach i Warmii,
z R. Trab¹ rozmawia R. ¯ytyniec, Borussia [2008], nr 43, s. 811.
117 I. Li¿ewska, op. cit., s. 182, 185. S³u¿y temu np. realizacja projektu Nowe ¿ycie pod
starymi dachami, realizowanego od 2000 r. Efektem projektu jest m.in. seria wydawnicza pod tym
samym tytu³em, powiêcona sprawom odnowy i zachowania dziedzictwa wiejskiego. Zob. ibidem,
s. 187.
118 Mylenie nie boli , nr 43, s. 67.
119 A. Sakson, Stosunki narodowociowe , s. 395.
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rzystaniem z tej szansy? Czy mo¿na mówiæ o bliskim, emocjonalnym zwi¹zku
mieszkañców z Warmi¹ i Mazurami, o rzeczywistej identyfikacji ludnoci
z miejscem i regionem zamieszkania? Czy m³odzi ludzie, którzy siê tutaj urodzili/wychowali, mog¹ czuæ siê spadkobiercami kapita³u kulturowego tej ziemi?
Niezbêdna jest wywa¿ona ocena wielokulturowego dziedzictwa regionu
oraz jego prezentacja i popularyzacja dostosowana do okrelonego poziomu
kszta³cenia i celów edukacji regionalnej. Systematyczne i d³ugotrwa³e dzia³ania
mog¹ podnieæ stan historycznej wiadomoci regionalnej m³odzie¿y, zbli¿yæ j¹
i silniej zwi¹zaæ z ,,bli¿sz¹ ojczyzn¹. Jest to projekt wymagaj¹cy czasu oraz
wysi³ku wielu rodowisk  szko³y, rodziny, mediów, samorz¹dów lokalnych,
rozmaitych instytucji i stowarzyszeñ oraz badaczy przesz³oci regionu.
The multicultural heritage and fate of the population of Warmia and Masuria
after 1945  the review of subject matter and literature under the angle
of a history teacher's needs
In program documents of the education reform from 1999 attention was paid to the
meaning of regionalism in education and upbringing of the young generation as well as to the
need of including the multicultural heritage of regions in the historical education. Teaching
multiculturalism should serve the cultivation of personal identity as well as understanding
and acceptance of national, ethnic, religious or cultural distinctness. Teaching the dialogue in
a multicultural society is treated as an answer to great migrations in the 20th century.
After World War II the picture of social life in the area of former Eastern Prussia, which
belonged to Poland, changed fundamentally. In Warmia and Masuria the native population met
post-migration population. Such diversity caused many integration problems. Each group brought specific cultural features, patterns of behavior, habits, ways of management etc. For many
years after the war the matters connected with identity of the region, multiculture of Warmia
and Masuria and presence of national minorities remained silent. The surveys carried out in
2000 among high school population indicated considerable lack of historical knowledge connected with the regions history and the specific nature of its culture. The understanding and
knowledge of historical distinctions between Warmia and Masuria are also insufficient.
This article was prepared to meet the needs of teachers who explore the issues of the
region's multicultural heritage. In the description of particular populations living in Warmia
and Masuria the situation of native population is strongly emphasized. The professional
literature presented may be helpful for biographical exploration directed to self-education as
well as regional education.
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Àëòàéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Áàðíàóë

ÄÅßÒÅËÈ ÍÀÓÊÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÎËÜÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß Â ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
XIX  ÍÀ×ÀËÀ XX ÂÅÊÎÂ
«Âêëàä ïîëÿêîâ â ðàçâèòèå êóëüòóðû è íàóêè äîðåâîëþöèîííîé
Ñèáèðè»  òåìà âåñüìà ïîïóëÿðíàÿ â ñîâðåìåííîì ñèáèðåâåäåíèè
è ïîëîíèñòèêå. Â ðîññèéñêîé èñòîðèîãðàôèè äàííîé òåìîé óñïåøíî
çàíèìàþòñÿ Â.À. Äüÿêîâ, Á.Ñ. Øîñòàêîâè÷, Ñ.Ã. Ôèëü, È.Í. Íèêóëèíà,
Ð.Â. Îïëàêàíñêàÿ, Ñ.À. Ìóëèíà, Â.À. Õàíåâè÷, Ñ.Â. Ëåîí÷èê è äð.,
â ïîëüñêîé  Â. Ñëèâîâñêàÿ, À. Êó÷èíüñêèé, Á. Åíäðûõîâñêàÿ, Ç. Âóéöèê,
Ô. Íîâèíüñêèé è äð. Â òî æå âðåìÿ, íàäî ïðèçíàòü, óêàçàííàÿ
ïðîáëåìàòèêà ñòàëà ðàçðàáàòûâàòüñÿ, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ðîññèéñêîé
èñòîðèîãðàôèè, ïîçäíåå ÷åì ïîëèòè÷åñêàÿ ññûëêà è, ñëåäîâàòåëüíî, òåìà
èìååò ìíîãî «áåëûõ ïÿòåí». Ïðè ýòîì áîëüøå âñåãî ïîñâÿùåíî ðàáîò
ññûëêå è äåÿòåëüíîñòè íàèáîëåå êðóïíûõ è èçâåñòíûõ ó÷åíûõ, òàêèõ êàê
Á. Ïèëñóäñêèé, ß. ×åðñêèé, Á. Äûáîâñêèé, Â. Ñåðîøåâñêèé1.
Ìåæäó òåì ñîòíè ïîëÿêîâ è íå òîëüêî ññûëüíûõ ðàáîòàëè â Ñèáèðè
âðà÷àìè, ó÷èòåëÿìè, ìóçûêàíòàìè, àðòèñòàìè, àðõèòåêòîðàìè, ãåîëîãàìè,
èíæåíåðàìè, ò.å., íà÷èíàÿ îò ñêðîìíûõ ôåëüäøåðîâ è êîí÷àÿ ãóáåðíàòîðàìè è ïðîôåññîðàìè òîìñêèõ âóçîâ. Ìàñøòàáû è âñå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïîëÿêîâ â íàóêå è êóëüòóðå Ñèáèðè, îñîáåííî Çàïàäíîé, åùå
íå îïðåäåëåíû è ìíîãèå èìåíà îêàçàëèñü ôàêòè÷åñêè çàáûòû è íå òîëüêî
ïî ïðè÷èíå õðîíîëîãè÷åñêîé îòäàëåííîñòè ñîáûòèé, íî è ïî ïðè÷èíå òîãî,
÷òî ðÿä äåÿòåëåé â 30-å ãã. XX â. áûëè ðåïðåññèðîâàíû, êàê, íàïðèìåð,
áàðíàóëüñêèé ìóçûêàíò À. Ìàðöèíêîâñêèé èëè áèéñêèé ó÷èòåëü
Ï. Ìàëåøåâñêèé. Èõ èìåíà íàäîëãî áûëè âû÷åðêíóòû äàæå èç èñòîðèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîðîäîâ, äëÿ êîòîðûõ îíè òàê ìíîãî ñäåëàëè ïîëåçíîãî.
Âûÿâëåíèå êðóãà ññûëüíûõ ïîëÿêîâ, êîòîðûå ðàáîòàëè â ñôåðå íàóêè
è êóëüòóðû, çàòðóäíåíî äàæå ïî àðõèâíûì èñòî÷íèêàì åùå ïî îäíîé
1 A. Kuczyñski, Syberia: Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa,
Wroc³aw 1993; Ñèáèðü â èñòîðèè è êóëüòóðå ïîëüñêîãî íàðîäà, Ì. 2002; Polacy w nauce,
gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na pocz¹tku XX weku, Wroc³aw 2007.
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ïðè÷èíå, íà êîòîðóþ îáðàòèëè âíèìàíèå ïîëüñêèå êîëëåãè  Á. Åíäðûõîâñêàÿ è Â. Ñëèâîâñêàÿ. Çà÷àñòóþ, îñòàâàÿñü ôîðìàëüíî ñîëäàòàìè
è êàòîðæíèêàìè, ññûëüíûå ïîëÿêè øèðîêî ïðèâëåêàëèñü â Ñèáèðè
ê îáó÷åíèþ äåòåé ÷èíîâíèêîâ è êóïöîâ, ê âðà÷åáíîé ïðàêòèêå, ïîëó÷àëè
çàêàçû íà æèâîïèñíûå ðàáîòû è ò.ä.2
Â èñòîðèîãðàôèè ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ, ÷òî ïîëüñêàÿ äèàñïîðà
Âîñòî÷íîé Ñèáèðè èññëåäîâàíà çàìåòíî ïîëíåå, ÷åì Çàïàäíîé. Ýòî
â ïîëíîé ìåðå êàñàåòñÿ ñþæåòà, èçáðàííîãî äëÿ ñòàòüè. Çàïàäíàÿ Ñèáèðü
ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãðàíèöàõ Òîáîëüñêîé è Òîìñêîé ãóáåðíèé, âêëþ÷àÿ
ã. Îìñê, êîòîðûé äî 1868 ã. âõîäèë â ñîñòàâ Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè, à â óêàçàííîì ãîäó ñòàë öåíòðîì Àêìîëèíñêîé îáëàñòè. Â èñòîðèîãðàôèè òàêæå
òðàäèöèîííî áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ ññûëüíûì ïîëÿêàì, ò.å. òîëüêî
îäíîé ÷àñòè ïîëüñêîé äèàñïîðû, è ìåíüøå  äîáðîâîëüíûì ìèãðàíòàì
â Ñèáèðü.
Â Ðîññèè â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä çàìåòíî âîçðîñëî êîëè÷åñòâî èçäàííûõ ðåãèîíàëüíûõ ýíöèêëîïåäèé è äðóãèõ ñïðàâî÷íûõ èçäàíèé. Íàìè
áûëè îòîáðàíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû 14 ðåãèîíàëüíûõ ýíöèêëîïåäèé
è ñïðàâî÷íûõ èçäàíèé ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ äåÿòåëåé íàóêè è êóëüòóðû
ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ èõ âêëàäà â êóëüòóðíîå ðàçâèòèå
Çàïàäíîé Ñèáèðè. Ïðè ýòîì ìû íå ïðèâëåêàëè èíûå èñòî÷íèêè, îãðàíè÷èâøèñü íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûìè ñïðàâî÷íûìè
èçäàíèÿìè. Â ÷èñëå èñïîëüçîâàííûõ èçäàíèé  ýíöèêëîïåäèè Àëòàéñêîãî
êðàÿ (â 2-õ òò. Áàðíàóë, 1996), «Áàðíàóë» (Áàðíàóë, 2000), «Íîâîñèáèðñê»
(Íîâîñèáèðñê, 2003), «Òîìñê îò À äî ß» (Òîìñê, 2004), «Ýíöèêëîïåäèÿ
îáðàçîâàíèÿ â Çàïàäíîé Ñèáèðè» (ò. 3. Áàðíàóë, 2003), ñïðàâî÷íûå èçäàíèÿ:
«Îìñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ñëîâàðü» (Ì., 1984), «Èññëåäîâàòåëè
Àëòàéñêîãî êðàÿ» (Áàðíàóë, 2000), «Ïðîôåññîðà Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà» (ò. 1. Òîìñê, 2000), «Ïðîôåññîðà Òîìñêîãî
óíèâåðñèòåòà» (Âûï. 1. Òîìñê, 1996), «Ñèáèðñêèå è òîáîëüñêèå
ãóáåðíàòîðû (Òþìåíü, 2000), «Êàòîëè÷åñêèé íåêðîïîëü ãîðîäà Òîìñêà»
(Òîìñê, 2001), áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü, ñîñòàâëåííûé Â.Ñ. Ñóëèìîâûì
«Ïîëüñêèå ññûëüíûå â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè (18011881)» (Òîáîëüñê,
2007), «Òîáîëüñêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü» (Åêàòåðèíáóðã, 2004).
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò èçäàíèå «Òîìñê: èñòîðèÿ ãîðîäà â èëëþñòðàöèÿõ»
(Òîìñê, 2004), êîòîðîå íå ÿâëÿåòñÿ ñïðàâî÷íûì èçäàíèåì, íî â òî æå âðåìÿ
ñîäåðæèò ðÿä öåííûõ áèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâîê î æèòåëÿõ ãîðîäà, îíî
òàêæå áûëî èñïîëüçîâàíî. Îñîáåííî áîëüøóþ öåííîñòü äëÿ èññëåäîâàíèÿ
2

Á. Åíäðûõîâñêàÿ, Â. Ñëèâîâñêàÿ, Ïðîñâåòèòåëüñêî-êóëüòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîëüñêèõ
ññûëüíûõ â Ñèáèðè â XIX â., w: Êóëüòóðíûå ñâÿçè Ðîññèè è Ïîëüøè â XI  XX ââ., Ì. 1988,
ñ. 110111.
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òåìû èìååò áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü «Ïðîôåññîðà Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà», ñîñòàâëåííûé À.Ã. Ãàãàðèíûì, òàê êàê â ýòîì âóçå
(äî 1925 ã.  Òîìñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò, äàëåå  ÒÒÈ) ðàáîòàëî
äîâîëüíî ìíîãî ïðîôåññîðîâ è äðóãèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýòîìó ñþæåòó òàêæå ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ Ð. Ãàëàíîâîé. 3
Ê ñîæàëåíèþ, â ðÿäå èçäàíèé ñîäåðæàòñÿ â îñíîâíîì ïåðå÷íè ôàìèëèé áåç
óêàçàíèÿ äåÿòåëüíîñòè óïîìèíàåìûõ ëèö, íàïðèìåð, â ñëîâàðå «Ïîëüñêèå
ññûëüíûå â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè». Õîòÿ â êàæäîì ñëó÷àå ñîñòàâèòåëè
ýíöèêëîïåäèé è ñïðàâî÷íûõ èçäàíèé ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó, íåëüçÿ
ãîâîðèòü î ïîëíîì ó÷åòå äàæå âèäíûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû  ïðåäñòàâèòåëåé
ïîëüñêîé äèàñïîðû. Åùå áîëåå ïðîáëåìàòè÷åí ó÷åò ìíîãèõ ðÿäîâûõ
äåÿòåëåé êóëüòóðû.
Íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ 14 óêàçàííûõ âûøå ýíöèêëîïåäèé
è ñïðàâî÷íûõ èçäàíèé áûëè âûÿâëåíû 54 ÷åë. ïîëüñêîé íàöèîíàëüíîñòè
èëè ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ò.å. ïîòîìêîâ ïîëÿêîâ, èíîãäà óæå
îáðóñåâøèõ èëè èç ñìåøàííûõ ñåìåé), êîòîðûå âíåñëè âêëàä â ðàçâèòèå
íàóêè è êóëüòóðû Çàïàäíîé Ñèáèðè íà ïðîòÿæåíèè ñ íà÷àëà XIX â. äî
1917 ã. (ñì. Ïðèëîæåíèå). Â ýòîò ñïèñîê ìû âêëþ÷èëè èçâåñòíîãî ó÷åíîãî
Â. Âåðíàäñêîãî è ãåîëîãà Ë. Êàðïèíñêîãî, êîòîðûõ â ðîññèéñêîé ëèòåðàòóðå ê ïîëÿêàì îáû÷íî íå îòíîñÿò. Íî ôàìèëèè ãîâîðÿò î ïîëüñêîì
ïðîèñõîæäåíèè, íà ÷òî óæå îáðàòèë âíèìàíèå Âóéöèê.4
Ïðåæäå âñåãî îïðåäåëèì äîëþ ññûëüíûõ è ïîòîìêîâ ññûëüíûõ
â íàøåì ñïèñêå. Ññûëüíûìè áûëè 10 ÷åëîâåê: Ò. Áóëãàê, À. Áÿëîâåñêèé,
Ê. Âîëèöêèé, Ô. Ãðîõàëüñêèé, Ã. Çåëèíñêèé, À. Ìàëèíîâñêèé, Ô. Îðæåøêî,
È. Öèçèê, ß. ×åðñêèé, À. ßíóøêåâè÷. Â îñíîâíîì îíè áûëè ó÷àñòíèêàìè
âîññòàíèé 18301831 è 18631864 ãã. 6 ÷åë. áûëè ïîòîìêàìè ññûëüíûõ:
Î. Ãðæåãîæåâñêèé, Ê. Çåëåíåâñêèé, Ñ. Êåâëè÷, Ï. Ìàëåøåâñêèé,
Â. Îðæåøêî, À. Ïèîòðîâñêèé. Â öåëîì ññûëüíûå è ïîòîìêè ññûëüíûõ
ñîñòàâèëè 16 ÷åë. èç 54, ÷òî ñîîòâåòñòâîâàëî 30%. Èç äåÿòåëåé íàóêè
è êóëüòóðû ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â Çàïàäíîé Ñèáèðè îñíîâíóþ ÷àñòü
ñîñòàâëÿëè äîáðîâîëüíûå ïåðåñåëåíöû, èëè ëèöà íà ñëóæáå. Õîòÿ õîðîøî
èçâåñòíî, ÷òî îñíîâíóþ ÷àñòü ïîëüñêîé äèàñïîðû Ñèáèðè â XIX â.
ñîñòàâëÿëè èìåííî ññûëüíûå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå èç ññûëüíûõ
íå èìåëè âîçìîæíîñòè çàíÿòüñÿ òâîð÷åñêèìè ïðîôåññèÿìè èëè èõ
äåÿòåëüíîñòü â äàííîì íàïðàâëåíèè äîêóìåíòàìè íå ôèêñèðîâàëàñü, íà ÷òî
óæå âûøå îáðàùàëîñü âíèìàíèå.
3 R. Ga³anova, Z polskich tradycji Politechniki Tomskiej w dzialalnoci naukowej, owiatowej
i kulturalnej, w: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii , s. 289300.
4 Ç. Âóéöèê, Ïîëüñêèå ãåîëîãè â óíèâåðñèòåòàõ è âûñøèõ òåõíè÷åñêèõ ó÷èëèùàõ Ðîññèè,
w: Ïîëüñêèå ïðîôåññîðà è ñòóäåíòû â óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèè (XIX  íà÷àëî XX â.).
Êîíôåðåíöèÿ â Êàçàíè 1315 îêòÿáðÿ 1993 ã., Âàðøàâà 1995, ñ. 6465.
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Â ðÿäå ñëó÷àåâ ñûíîâüÿ ïîëèòññûëüíûõ, â îòëè÷èå îò îòöîâ, ìîãëè
ïåðåìåùàòüñÿ ïî òåððèòîðèè èìïåðèè è äàæå çà ãðàíèöó, ïîëó÷àòü
îáðàçîâàíèå â âóçàõ. Òàê, áóäóùèé õóäîæíèê, ñûí ññûëüíîãî Çåëåíåâñêèé
ó÷èëñÿ â âóçàõ Êðàêîâà, Âåíû, Ïàðèæà.5 Ñûí ññûëüíûõ Êåâëè÷ îêîí÷èë
Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò, Ìàëåøåâñêèé  Âàðøàâñêèé óíèâåðñèòåò,
Â. Îðæåøêî  âûñøåå õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå ïðè Àêàäåìèè õóäîæåñòâ
â Ïåòåðáóðãå è ò.ä.
Ìíîãèå äåÿòåëè èç ñîñòàâëåííîãî íàìè ñïèñêà áûëè äâîðÿíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ è ïîëó÷èëè õîðîøåå îáðàçîâàíèå. Èçâåñòíî äîñòîâåðíî
î äâîðÿíñêîì ïðîèñõîæäåíèè 23-õ èç 54 ÷åë., íî ýòè äàííûå, ñêîðåå âñåãî,
íåïîëíûå. 39 ÷åë. èìåëè âûñøåå îáðàçîâàíèå. Çäåñü áûëè ïðåäñòàâëåíû
âûïóñêíèêè Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî, Ìîñêîâñêîãî, Âàðøàâñêîãî, Êàçàíñêîãî,
Êèåâñêîãî, Âèëåíñêîãî óíèâåðñèòåòîâ, Ïåòåðáóðãñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî,
Ãîðíîãî èíñòèòóòîâ, Âîåííî-õèðóðãè÷åñêîé àêàäåìèè è ìíîãèõ äð.
10 ÷åë. èç àíàëèçèðóåìîãî ñïèñêà ñëåäóåò îòíåñòè ê ÷èñëó êðóïíûõ
ó÷åíûõ. Ýòî  Í. Áåëåëþáñêèé  ó÷åíûé ìîñòîñòðîèòåëü, ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå ìîñòà ÷åðåç Îáü íà Ñèáèðñêîé
æ.ä., Ï. Áóðæèíñêèé, ïðîôåññîð Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñòîÿë ó èñòîêîâ
òîìñêîé øêîëû ôàðìàêîëîãèè, Âåðíàäñêèé  îñíîâîïîëîæíèê ó÷åíèÿ
î áèîñôåðå, â 1916 è 1918 ãã. ïðèíèìàë ó÷àñòèå â íàó÷íûõ ýêñïåäèöèÿõ íà
Àëòàé, Í. Ãóòîâñêèé  ïðîôåññîð è ðåêòîð (â 19211930 ãã.) ÒÒÈ,
îñíîâàòåëü ñèáèðñêîé øêîëû èíæåíåðîâ-ïðîêàò÷èêîâ, Ñ. Çàëåññêèé
 õèìèê, ïðîôåññîð Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãåîëîã Â. Êîòóëüñêèé,
ïðîôåññîðà ÒÒÈ À. Ñàáåê è Ï. Ñîáîëåâñêèé, âòîðîé  êðóïíûé ñïåöèàëèñò
â îáëàñòè òåîðèè îñíîâ ãåîìåòðèè è ãåîìåòðèçàöèè íåäð, ×åðñêèé
 èçâåñòíûé ó÷åíûé ãåîëîã è ïàëåîíòîëîã, Ì. ßíèøåâñêèé, ïðîôåññîð
ÒÒÈ, ïàëåîíòîëîã. Â ÷èñëå ïðåïîäàâàòåëåé ÒÒÈ ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
áûëè òàêæå ïðîôåññîðà Ñ. Ãîìåëÿ (ìàòü  Ìàçàíîâñêàÿ  ïîëüêà),
Ñ. Äîáîðæèíñêèé, À. Ìèëîâè÷, È. Ðîí÷åâñêèé è íå èìåþùèå çâàíèÿ
ïðîôåññîðà Ñ. Æáèêîâñêèé, Ê. Çàðàíåê, À. Êðæèæàíîâñêèé, Ô. Îññåíäîâñêèé.
Â ñïèñîê âêëþ÷åíû òðè êðóïíûõ ÷èíîâíèêà: ãóáåðíàòîðû Òîáîëüñêîé
ãóáåðíèè Â. Àðöèìîâè÷ è À. Äåñïîò-Çåíîâè÷ è íà÷àëüíèê Àëòàéñêîãî
îêðóãà À. Êóáëèöêèé-Ïèîòòóõ. Âñå òðîå ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ
êóëüòóðû, â ÷àñòíîñòè, íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Êóáëèöêèé-Ïèîòòóõ â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñòàë ïðîôåññîðîì Ëåñíîãî
èíñòèòóòà è âåë íàó÷íóþ ðàáîòó. Ðÿä ëèö áûëè èíæåíåðàìè-ïðàêòèêàìè
è â ïðîöåññå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çàíèìàëèñü èññëåäîâàíèåì êðàÿ, â èõ
5 Ë.È. Îâ÷èííèêîâà, Çåëåíåâñêèé Êàçèìèð Êàçèìèðîâè÷, w: Òîìñê îò À äî ß. Êðàòêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ ãîðîäà, Òîìñê 2004, ñ. 124.
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÷èñëå  ãîðíûå èíæåíåðû Êàðïèíñêèé, Â. Ðåóòîâñêèé, ïðîåêòèðîâùèêè
è ñòðîèòåëè Ñèáèðñêîé æ.ä. Áåëåëþáñêèé è Â. Ðîåöêèé.
Ê äåÿòåëÿì òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé îòíåñåíû ïèñàòåëè è ïîýòû Çåëèíñêèé, Ïèîòðîâñêèé, ßíóøêåâè÷, àðõèòåêòîðû Ï. Íàðàíîâè÷ (ðóêîâîäèë
ñòðîèòåëüñòâîì Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòà), È. Íîñîâè÷ (ãîðîäñêîé àðõèòåêòîð Áàðíàóëà), Â. Îðæåøêî (Òîìñê), À. Øàäåâñêèé (Òîáîëüñê), õóäîæíèêè Ì. Âðóáåëü, Çåëåíåâñêèé, Öåçèê, ìóçûêàíòû è àðòèñòû Âîëèöêèé,
ß. Çàëåññêàÿ (Èâàíîâñêàÿ), Ìàðöèíêîâñêèé. Â ñôåðå ìåäèöèíû ðàáîòàëè
Ãðæåãîðæåâñêèé, Ãðîõàëüñêèé, È. Èãíàòîâñêèé, Êåâëè÷, À. Êðàóññêàÿ
(â 1940 ã. îíà ñòàëà çàñëóæåííûì äåÿòåëåì íàóêè ÐÑÔÑÐ), Ê. Ëåíåâè÷,
Ìàëèíîâñêèé, Ô. Îðæåøêî, Â. Ïèðóññêèé, À. Íåäçâåöêèé. Ïèðóññêèé ñòàë
ôàêòè÷åñêè «îòöîì» ôèçêóëüòóðíîãî äâèæåíèÿ â Òîìñêå, äà è âî âñåì
ðåãèîíå. Â Òîìñêå ïî åãî èíèöèàòèâå áûëî ñîçäàíî Îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ
ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, âûñòðîåí ìàíåæ, èçäàâàëèñü ãàçåòà è æóðíàë
«Çäîðîâüå äëÿ âñåõ». Êâàðòèðû ðÿäà ëèö ÿâëÿëèñü ñâîåîáðàçíûìè
ñàëîíàìè, ìåñòàìè îáùåíèÿ ññûëüíûõ ïîëÿêîâ (Áóëãàê, Ãóêîâñêèé).
Ìíîãèå (13 ÷åë.) èç óêàçàííûõ âûøå ëèö çà ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå ìåäèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, ó÷åíûõ áûëè íàãðàæäåíû
ðîññèéñêèìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, ÷àùå âñåãî ýòî áûëè îðäåíà Ñâÿòîé
Àííû, Ñâÿòîãî Ñòàíèñëàâà, ìåäàëü «Â ïàìÿòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ».
Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ âñòðå÷àëèñü äàæå áûâøèå ññûëüíûå. Òàê, âðà÷
Ô. Îðæåøêî áûë íàãðàæäåí îðäåíàìè Ñâÿòîé Àííû 2-é è 3-é ñòåïåíè è Ñâ.
Ñòàíèñëàâà 3-é ñòåïåíè. Íåðåäêî ïîòîìêè áûâøèõ ññûëüíûõ ñòàíîâèëèñü
óæå â XX â. êðóïíûìè ó÷åíûìè è äåÿòåëÿìè êóëüòóðû. Ê ïîòîìêàì
ññûëüíîãî, ó÷àñòíèêà âîññòàíèÿ 18631864 ãã., Ì. Êåâëè÷à îòíîñèòñÿ
èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ó÷åíûé, ïðåçèäåíò ÐÀÍ Þðèé Îñèïîâ6.
Ïðåäñòàâëåííûé â ñòàòüå ìàòåðèàë ñî âñåé íàãëÿäíîñòüþ ïîäòâåðæäàåò
òåçèñ, â ïðèíöèïå äàâíî èçâåñòíûé, î áîëüøîì âêëàäå ïîëÿêîâ â ðàçâèòèå
íàóêè è êóëüòóðû Ñèáèðè. Èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë ïîëüñêîé
äèàñïîðû Ñèáèðè îïðåäåëÿëñÿ ðÿäîì îáñòîÿòåëüñòâ, ãëàâíûå èç êîòîðûõ
ñëåäóþùèå. Â ÷èñëå ññûëüíûõ, îñîáåííî ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèé 18301831
è 18631864 ãã. âûñîê áûë ïðîöåíò äâîðÿí, ëþäåé ñ âûñîêèì óðîâíåì
îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû. Á. Ïèëñóäñêèé îòìå÷àë, ÷òî â ñîñòàâå ïîëüñêèõ
ññûëüíûõ â Ñèáèðü 1830  50-õ ãã. äâå òðåòè ïðèíàäëåæàëè ê äâîðÿíñêîìó
ñîñëîâèþ, à â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèÿ 1863 ã. «ïîëîâèíà áûëè ëþäüìè
îáðàçîâàííûìè»7. Íàäî òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå íà áîëüøîå ÷èñëî
ñòóäåíòîâ ïîëÿêîâ â âóçàõ ñòðàíû. Ïî ìíåíèþ ß.Í. Ùàïîâà, öàðñêîå
6
7

Òîáîëüñêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü, Åêàòåðèíáóðã 2004, ñ. 208.
Á. Ïèëñóäñêèé, Ïîëÿêè â Ñèáèðè, w: Ñèáèðü â èñòîðèè è êóëüòóðå ïîëüñêîãî íàðîäà,
Ì. 2002, ñ. 17.
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ïðàâèòåëüñòâî áûëî çàèíòåðåñîâàíî â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ ïîëÿêîâ
â óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèè, «âîñïèòàííûõ êàê âåðíîïîääàííûõ»8. Óáåäèòåëüíûå öèôðû â ýòîé ñâÿçè ïðèâîäÿòñÿ àâòîðàìè ñáîðíèêà «Ïîëüñêèå
ïðîôåññîðà è ñòóäåíòû â óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèè». ×èñëî ñòóäåíòîâ ïîëÿêîâ
â Ïåòåðáóðãå â 18381839 ãã. ñîñòàâëÿëî 100 ÷åë., à íà ðóáåæå 50-60-õ ãã.
XIX â.  îêîëî 500, Ãîðíûé èíñòèòóò îêîí÷èëè îò 250 äî 300 ïîëÿêîâ,
à Òåõíîëîãè÷åñêèé  ñâûøå 1300, Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò  ñâûøå 1100
è ò.ä.9
Îáðàòèì âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøåãî ïîèñêà íîâûõ
ôàìèëèé è ðàçðàáîòêè áèîãðàôèé óæå âûÿâëåííûõ äåÿòåëåé íàóêè
è êóëüòóðû  ïðåäñòàâèòåëåé ïîëüñêîé äèàñïîðû. Âèäèìî, áûëî áû öåëåñîîáðàçíî ñîçäàíèå ñïðàâî÷íîãî èçäàíèÿ «Ïîëÿêè â Ñèáèðè» è â êà÷åñòâå
óäà÷íîãî ïðèìåðà ìîæíî ñîñëàòüñÿ íà 4-òîìíóþ ýíöèêëîïåäèþ «Íåìöû
Ðîññèè»10.
Ïðèëîæåíèå
Ñïèñîê äåÿòåëåé íàóêè è êóëüòóðû Çàïàäíîé Ñèáèðè XIX
 íà÷àëà XX â. ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
ÀÆÁÎËÒÎÂÑÊÈÉ Àíäðåé Ìå÷èñëàâîâè÷, â íà÷àëå XX â. ïðîæèâàë
â ñ. Áåðäñêîì Áàðíàóëüñêîãî óåçäà, ðàáîòàë íà ìåëüíèöå óïðàâëÿþùèì,
èññëåäîâàë ôëîðó.
ÀÐÖÈÌÎÂÈ× Âèêòîð Àíòîíîâè÷ (1820, Áåëîñòîê  1893). Èç ñåìüè
äâîðÿí, îòåö  ïðîôåññîð Âèëåíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â.À. Àðöèìîâè÷
îêîí÷èë èìïåðàòîðñêîå ó÷èëèùå ïðàâîâåäåíèÿ â Ïåòåðáóðãå. Â 1854
1858 ãã.  òîáîëüñêèé ãóáåðíàòîð. Óäåëÿë áîëüøîå âíèìàíèå çàñòðîéêå
è áëàãîóñòðîéñòâó Òîáîëüñêà, ðàçâèòèþ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèþ
êóëüòóðû. Â ÷àñòíîñòè, â Òîáîëüñêå áûë ðàçáèò ñàä, ïðîâåäåíî ìîùåíèå
è îñâåùåíèå óëèö. Â 1854 ã. Îòêðûòà æåíñêàÿ Ìàðèèíñêàÿ øêîëà, â 1857 ã.
ïî åãî èíèöèàòèâå íà÷àò âûïóñê ãàçåòû «Òîáîëüñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè».
ÁÅËÅËÞÁÑÊÈÉ Íèêîëàé Àïîëëîíîâè÷ (1845, Ïåòåðáóðã  1922, Ïåòðîãðàä). Èçâåñòíûé ó÷åíûé ìîñòîñòðîèòåëü. Âûïóñêíèê Ïåòåðáóðãñêîãî
èíñòèòóòà ïóòåé ñîîáùåíèé (1867 ã.), ïðîåêòèðîâàë è ïðèíèìàë ó÷àñòèå
8 ß.Í. Ùàïîâ, Ðóññêî-ïîëüñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî â óíèâåðñèòåòàõ äîðåâîëþöèîííîé
Ðîññèè êàê ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ (Ââåäåíèå), w: Ïîëüñêèå ïðîôåññîðà è ñòóäåíòû , ñ. 8.
9 Ïîëüñêèå ïðîôåññîðà è ñòóäåíòû..., ñ. 8, 46, 47, 93.
10 Íåìöû Ðîññèè: Ýíöèêëîïåäèÿ. Â 4-õ òò., Ì. 19992006.
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â ñòðîèòåëüñòâå ìîñòîâ Ñèáèðñêîé æ.ä., â ò. ÷. ìîñòà ÷åðåç Îáü â ðàéîíå
áóäóùåãî ãîðîäà Íîâîíèêîëàåâñêà (Íîâîñèáèðñêà).
ÁÓËÃÀÊ Òîìàø. Øëÿõòè÷ Âèëåíñêîé ãóá., äâàæäû ññûëàëñÿ â Ñèáèðü
çà ó÷àñòèå â îñâîáîäèòåëüíîì äâèæåíèè, ïåðâûé ðàç â 1838 ã., âòîðîé  â 1864 ã.,
îáà ðàçà îòáûâàë ññûëêó â Òîìñêå, îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îêîëî
30 ëåò. Ñóïðóãà Òåðåçà òàêæå áûëà ïîëüêîé. Äîì ñóïðóãîâ Áóëãàê â Òîìñêå
ñòàë ñâîåîáðàçíûì êóëüòóðíûì öåíòðîì ïîëüñêîé îáùèíû.
ÁÓÐÆÈÍÑÊÈÉ Ïàâåë Âîéöåõîâè÷ (Âàñèëüåâè÷) (1858, Öàðñêîå Ñåëî
Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîé ãóá.  1926, Ïóòèâëü Êóðñêîé ãóá.). Èç äâîðÿí.
Âûïóñêíèê Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè â Ïåòåðáóðãå. Ñ 1891 ïî 1908 ã.
ðàáîòàë â Òîìñêîì óíèâåðñèòåòå ïðîôåññîðîì ïî êàôåäðå ôàðìàêîëîãèè,
ñòîÿë ó èñòîêîâ òîìñêîé øêîëû ôàðìàêîëîãèè, â 1909-1910 ãã. ðàáîòàë
â Êàçàíñêîì, ñ 1911 ïî 1916 ã. â Ïåòåðáóðãñêîì (Ïåòðîãðàäñêîì) ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå. Íàãðàäû: Ñâ. Àííû 2-é ñòåïåíè, Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é ñòåïåíè, Ñâ. Àííû 3-é ñòåïåíè, Ìåäàëü â ïàìÿòü öàðñòâîâàíèÿ
èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II è 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ.
ÁßËÎÂÅÑÊÈÉ Àäàì Âàñèëüåâè÷ (1860  ?). Îòáûâàë ññûëêó
â Çàïàäíîé Ñèáèðè, æèë â Ñåìèïàëàòèíñêå, Óñòü-Êàìåíîãîðñêå, Áàðíàóëå.
Âûïóñêíèê Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãåîëîã. Íàõîäÿñü â ññûëêå, çàíèìàëñÿ
èçó÷åíèåì ãåîëîãèè êðàÿ.
ÂÅÐÍÀÄÑÊÈÉ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (1863  1945) âûäàþùèéñÿ
ó÷åíûé åñòåñòâîèñïûòàòåëü, ìèíåðàëîã, îñíîâîïîëîæíèê ó÷åíèÿ
î áèîñôåðå. Âûïóñêíèê Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñ 1912 ã.  àêàäåìèê Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ, â ñîâåòñêèé ïåðèîä àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ. Ëåòîì
1916 ã. ñîâìåñòíî ñ À.Å. Ôåðñìàíîì ïðåäïðèíÿë ýêñïåäèöèþ íà Àëòàé äëÿ
èçó÷åíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âòîðîé ýòàï ýêñïåäèöèè â 1918 ã.
ÂÎËÈÖÊÈÉ Êîíñòàíòèí (1805  1863). Äâîðÿíèí, ó÷àñòíèê âîññòàíèÿ
18301831 ãã. Â 1834ã. ñîñëàí â Ñèáèðü, ññûëêó îòáûâàë â Òîáîëüñêå
è Îìñêå. Â Òîáîëüñêå îáó÷àë äåòåé ìóçûêå, áûë êàïåëüìåéñòåðîì,
ò.å. äèðèæåðîì îðêåñòðà, âìåñòå ñ îðêåñòðîì â 1839 ã. áûë ïåðåâåäåí
â Îìñê. Â 1840 ã. âåðíóëñÿ â Ïîëüøó.
ÂÐÓÁÅËÜ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ (1856, Îìñê  1910). Âûäàþùèéñÿ ðóññêèé õóäîæíèê. Îòåö áûë ïîëÿê  îôèöåð, ñëóæèë â Îìñêå, ìàòü  ðóññêàÿ
(À.Ã. Áàñàðãèíà).
ÃÎÌÅËß Ñòåïàí Ïðîêëîâè÷ (1875, Ñåäëåöêàÿ ãóá.  ?). Îòåö
 ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê, ìàòü  Ïàóëèíà Ìàçàíîâñêàÿ  ïîëüêà.
Âûïóñêíèê Ñ.-Ïåòåðáóðãñêãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1902 ã.). Ñ 1902
ïî 1924 ã.  ïðåïîäàâàòåëü Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (äîöåíò,
ñ 1920 ã.  ïðîôåññîð). Íàãðàäû: îðäåí Ñâ. Ñòàíèñëàâà 3-é ñòåïåíè, ìåäàëü
«Â ïàìÿòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ».
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ÃÐÆÅÃÎÐÆÅÂÑÊÈÉ Îëüãåðä Âèêòîðîâè÷ (1873  ?). Ðîäèëñÿ â ñåìüå
ïîëüñêèõ ïîëèòññûëüíûõ. Â 1898 ã. îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ðàáîòàë â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Òîáîëüñêîé
ãóá. Îðäåíà Ñâ. Ñòàíèñëàâà 3-é è 2-é ñòåïåíè, Ñâ. Àííû 3-é è 2-é ñòåïåíè,
ìåäàëü â ïàìÿòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ.
ÃÐÎÕÀËÜÑÊÈÉ Ôðàíö. Ññûëüíûé «ïðèâåëåãèðîâàííîãî» ñîñëîâèÿ.
Ïðîæèâàë â Òîáîëüñêå, â 1817 ã. åìó áûëà ðàçðåøåíà ìåäèöèíñêàÿ
ïðàêòèêà, â 1869 ã. âûåõàë â Âàðøàâó.
ÃÓÒÊÎÂÑÊÈÉ Êàðë Êàçèìèðîâè÷ (18151867)  âûïóñêíèê
Íèêîëàåâñêîé âîåííîé àêàäåìèè Ãåíøòàáà, ñ 1838 ã. æèë â Îìñêå,
÷èíîâíèê, îäíîâðåìåííî ïðåïîäàâàòåëü Ñèáèðñêîãî êàçà÷üåãî êîðïóñà.
Äîì Ãóòêîâñêèõ â Îìñêå áûë ñâîåîáðàçíûì öåíòðîì êóëüòóðíîé æèçíè.
ÃÓÒÎÂÑÊÈÉ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ (1876, Íèæíèé Íîâãîðîä
 1933, Òîìñê). Èç äâîðÿí. Âûïóñêíèê Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà (1902 ã.). Ñ 1903 ïî 1930 ã. ðàáîòàë â Òîìñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì
èíñòèòóòå (ëàáîðàíò, ïðåïîäàâàòåëü, ñ 1914 ã.  ïðîôåññîð), â 1921  1930 ãã.
 ðåêòîð. Â 1930 ã. âîçãëàâèë â Òîìñêå Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìåòàëëîâ. Â 1931 ã. èíñòèòóò áûë ïåðåâåäåí
â Íîâîêóçíåöê. Îñíîâàòåëü ñèáèðñêîé øêîëû èíæåíåðîâ-ïðîêàò÷èêîâ,
ñïåöèàëèñò ïî îáðàáîòêå ìåòàëëîâ äàâëåíèåì. ×ëåí ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà
èçó÷åíèÿ Ñèáèðè, âèöå-ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâà ñèáèðñêèõ èíæåíåðîâ,
÷ëåí ðåäêîëëåãèè æóðíàëà «Âåñòíèê ñèáèðñêèõ èíæåíåðîâ». Áûë
íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Â ïàìÿòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ».
ÄÅÑÏÎÒ-ÇÅÍÎÂÈ× Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (1828, Âèëåíñêàÿ ãóá.  1895,
Êðûì). Èç äâîðÿí ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, âûïóñêíèê þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 18631867 ãã.  òîáîëüñêèé
ãóáåðíàòîð. Ïðîÿâèë ñåáÿ óìåëûì óïðàâëåíöåì, áîðîëñÿ ñî âçÿòî÷íè÷åñòâîì. Ñïîñîáñòâîâàë ðàçâèòèþ ìåäèöèíû, îðãàíîâ îïåêè.
Ñïîñîáñòâîâàë ðàçâèòèþ ìåäèöèíû, îðãàíîâ îïåêè. Áûë ÷ëåíîì
Èìïåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.
ÄÎÁÎÐÆÈÍÑÊÈÉ Ñòàíèñëàâ Þëèàíîâè÷ (1865  ?) âûïóñêíèê Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà (1889 ã.). Â 18941906 ãã. ðàáîòàë â Ïîëüøå
â ñôåðå ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ñ 1907 ïî 1921 ã. ðàáîòàë â Òîìñêîì
òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå, èñïîëíÿë äîëæíîñòü ýêñòðàîðäèíàðíîãî
ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ãîðíîãî èñêóññòâà («Ãîðíîçàâîäñêàÿ ìåõàíèêà»).
Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Â ïàìÿòü öàðñòâîâàíèÿ Àëåêñàíäðà III» è «Â ïàìÿòü
300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ».
ÆÁÈÊÎÂÑÊÈÉ Ñòàíèñëàâ Àíòîíîâè÷ (1861  ?). Âûïóñêíèê
èíñòèòóòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ (1888 ã.), ãðàæäàíñêèé èíæåíåð, â 19001903 ã.
íåøòàòíûé ðóêîâîäèòåëü ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî ìåõàíèêå â Òîìñêîì
òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå.
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ÆÅËÅÇÎÂÑÊÀß Åëåíà Èîñèôîâíà (18931914, Òîìñê). Ïðîæèâàëà
â Òîìñêå, çóáíîé âðà÷.
ÇÀËÅÑÑÊÀß (ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß) ßäâèãà  ïèàíèñòêà. Âûïóñêíèöà
Âàðøàâñêîé êîíñåðâàòîðèè. Â Òîìñêå ïðîæèâàëà âìåñòå ñ ìóæåì,
ïðîôåññîðîì óíèâåðñèòåòà, ñ 1888 ã.
ÇÀËÅÑÑÊÈÉ (ÇÀËÅÑÊÈÉ) Ñòàíèñëàâ Èîñèôîâè÷ (Èîñîôàòîâè÷)
(1858, Âàðøàâà  íå ðàíåå 1917). Èç äâîðÿí. Âûïóñêíèê ìåäèöèíñêîãî
ôàêóëüòåòà Âàðøàâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1888 ã. ðàáîòàë â Òîìñêîì
óíèâåðñèòåòå, ïî êàôåäðå õèìèè, ñîâìåùåííîé ñ ìåäèöèíñêîé. Èçó÷àë
ìèíåðàëüíûå âîäû è ãðÿçè Ñèáèðè. Â 1894 ã. ïåðååçæàåò â Ïåòåðáóðã.
Â 19081917 ãã. âîçãëàâëÿë Ïîëüñêèé ñîþç âðà÷åé è åñòåñòâîèñïûòàòåëåé
â Ïåòåðáóðãå (Ïåòðîãðàäå). Íàãðàäû: Ñâ. Âëàäèìèðà 3-é ñòåïåíè,
Ñâ. Ñòàíèñëàâà 3-é ñòåïåíè, ìåäàëü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ.
ÇÀÐÀÍÅÊ Êîíñòàíòèí Àíòîíîâè÷ (1863  ?). Âûïóñêíèê Èíñòèòóòà
ãðàæäàíñêèõ èíæåíåðîâ (1885 ã.). Ñ 1902 ïî 1906 ã.  íåøòàòíûé
ïðåïîäàâàòåëü àðõèòåêòóðû, ÷åð÷åíèÿ è ðèñîâàíèÿ Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
ÇÄÀÍÎÂÈ× Âëàäèñëàâ Èîàííîâè÷ (18581913, Òîìñê). Äâîðÿíèí,
ñòàòñêèé ñîâåòíèê, ïðåïîäàâàòåëü Òîìñêîé êàçåííîé æåíñêîé ãèìíàçèè.
ÇÅËÅÍÅÂÑÊÈÉ Êàçèìèð Êàçèìèðîâè÷ (1888, Òîìñê  1931, Íåàïîëü).
Èçâåñòíûé õóäîæíèê. Äâîðÿíèí, ñûí ïîëèòññûëüíîãî, êîòîðûé â Òîìñêå
ñòàë ïðåäïðèíèìàòåëåì (ïèâîâàðåííûé çàâîä, òîðãîâëÿ). Â Òîìñêå æèë
â 18881911, 19171918 ãã. Ó÷èëñÿ â óíèâåðñèòåòàõ Æåíåâû, Ïàðèæà,
Êðàêîâà, Êðàêîâñêîé è Âåíñêîé õóäîæåñòâåííûõ àêàäåìèÿõ. Âûñòàâêè
ðàáîò â Ðîññèè, Ïîëüøå, Øâåéöàðèè, Ôðàíöèè. Áûë îðãàíèçàòîðîì
â Òîìñêå Ñèáèðñêîé íàðîäíîé õóäîæåñòâåííîé àêàäåìèè è êàðòèííîé
ãàëåðåè â 1918 ã.
ÇÅËÈÍÑÊÈÉ Ãóñòàâ (18091881), ïîëèòññûëüíûé, ó÷àñòíèê âîññòàíèÿ
1830-1831 ãã. Äâîðÿíèí, ó÷èëñÿ â Âàðøàâñêîì óíèâåðñèòåòå. Â Ñèáèðè
ññûëêó îòáûâàë â Òîáîëüñêå (18341835) è Èøèìå òîé æå ãóáåðíèè (1835
1842). Íàõîäÿñü â ññûëêå, çàíèìàëñÿ ïîýçèåé. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç
ññûëêè, ïîæåðòâîâàë áèáëèîòåêó îòöà ãèìíàçèè ã. Ïîëîöêà.
ÈÃÍÀÒÎÂÑÊÈÉ Èâàí Îñèïîâè÷ (18231876). Ñòàðøèé âðà÷
Êîëûâàíñêîé ìåñòíîé êîìàíäû â Àëòàéñêîì ãîðíîì îêðóãå, êîëëåæñêèé
ñîâåòíèê.
ÊÀÐÏÈÍÑÊÈÉ Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ (18431903). Ãîðíûé èíæåíåð.
Âûïóñêíèê èíñòèòóòà Êîðïóñà ãîðíûõ èíæåíåðîâ â Ïåòåðáóðãå. Ñ 1864 ïî
1873 ã. íà ñëóæáå â Àëòàéñêîì ãîðíîì îêðóãå, àâòîð ñòàòåé î ãîðíîé
ïðîìûøëåííîñòè Àëòàÿ.
ÊÅÂËÈ× Ñòàíèñëàâ Ìèõàéëîâè÷ (1865, ã. Êóðãàí Òîáîëüñêîé ãóá.  1913).
Âðà÷, ñûí ïîëèòññûëüíûõ ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèÿ 18631864 ãã. Âûïóñêíèê
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ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1891 ã. ðàáîòàë
âðà÷îì â Òîáîëüñêîé ãóá. Çà ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïîëó÷èë ÷èí
íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà, íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ. Ñòàíèñëàâà 3-é ñòåïåíè.
Âíóê Êåâëè÷à  Þðèé Îñèïîâ  äîêòîð íàóê, ïðåçèäåíò ÐÀÍ.
ÊÎÒÓËÜÑÊÈÉ Âëàäèìèð Êëåìåíòüåâè÷ (1879, Áåëîñòîê  1938).
Ó÷åíûé-ãåîëîã. Âûïóñêíèê Ïåòåðáóðãñêîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà. Â 1916
1919 ãã. èññëåäîâàë íåäðà Àëòàÿ. Àâòîð ñåðèè ñòàòåé î ìåñòîðîæäåíèÿõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Àëòàÿ.
ÊÐÀÓÑÑÊÀß Àííà Àäàìîâíà (1854, Òîáîëüñê  1941). Ìåäèê,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÑÑÑÐ. Âûïóñêíèöà æåíñêèõ âðà÷åáíûõ êóðñîâ
ïðè Âîåííî-Ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. Æèëà è ðàáîòàëà â îñíîâíîì
â Ïåòåðáóðãå (Ïåòðîãðàäå, Ëåíèíãðàäå). Çâàíèå çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè ïîëó÷èëà â 1940 ã.
ÊÐÆÈÆÀÍÎÂÑÊÈÉ Àäðèàí Ýðàçìîâè÷ (1867  ?). Âûïóñêíèê
Ìîñêîâñêîãî òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà (1895 ã.). Â 1902  1907 ãã. ïðåïîäàâàë
ãèäðàâëèêó è ÷åð÷åíèå â Òîìñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå.
ÊÓÁËÈÖÊÈÉ-ÏÈÎÒÒÓÕ Àäàì Ôåëèêñîâè÷ (18551932). Èç äâîðÿí.
Â 1900  1904 ãã.  íà÷àëüíèê Àëòàéñêîãî îêðóãà, æèë â Áàðíàóëå.
Çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ óìåëûì óïðàâëåíöåì. Áûë ïî÷åòíûì ïðåäñåäàòåëåì
Îáùåñòâà ëþáèòåëåé èññëåäîâàíèé Àëòàÿ, êîòîðîå â 1902 ã. áûëî
ïðåîáðàçîâàíî â Àëòàéñêèé ïîäîòäåë Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî îòäåëà Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. Â ñîâåòñêèé ïåðèîä  ïðîôåññîð Ëåñíîãî
èíñòèòóòà, àâòîð ðàáîò ïî ëåñíîìó õîçÿéñòâó.
ËÅÍÅÂÈ× Ëþáîìèð Ôðàíöåâè÷ (1855, Âîëûíñêàÿ ãóá.  1932). Èç
äâîðÿí, õèðóðã. Âûïóñêíèê Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1880-õ  íà÷àëå
1890-õ ãã. ðàáîòàë âðà÷îì â ãîðîäàõ Òîáîëüñêîé ãóá.  Êóðãàíå, Òóðèíñêå,
Òîáîëüñêå.
ÌÀËÅØÅÂÑÊÈÉ Ïåòð Ñòàíèñëàâîâè÷ (18771938). Ñûí ó÷àñòíèêà
âîññòàíèÿ 1863  1864 ãã. Âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Âàðøàâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 1901 ïî 1938 ã. ðàáîòàë â ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ ñèáèðñêèõ ãîðîäîâ (Áàðíàóë, Áèéñê, Ïåòðîïàâëîâñê
Àêìîëèíñêîé îáë., Êóçíåöê, âíîâü Áèéñê). Ïðåïîäàâàë ìàòåìàòèêó
â Áàðíàóëüñêîì ðåàëüíîì ó÷èëèùå, Áèéñêîé Íèêîëàåâñêîé æåíñêîé
ãèìíàçèè, ìóæñêîé ãèìíàçèè, Êóçíåöêîé ñìåøàííîé ãèìíàçèè, ñ 1920 ã.
äèðåêòîð Áèéñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Îäèí èç ó÷ðåäèòåëåé
Áèéñêîãî îòäåëà Îáùåñòâà èçó÷åíèÿ Ñèáèðè è óëó÷øåíèÿ åå áûòà.
Â 1938 ã. ðåïðåññèðîâàí.
ÌÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (1836, Ãðîäíåíñêàÿ ãóá.  1921).
Âûïóñêíèê ôåëüäøåðñêîé øêîëû â Âàðøàâå (1861 ã.), ó÷àñòíèê âîññòàíèÿ
1863  1864 ãã. Ñîñëàí â Ñèáèðü, çäåñü çàíèìàëñÿ ÷àñòíîé ôåëüäøåðñêîé
ïðàêòèêîé.
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ÌÀÐÖÈÍÊÎÂÑÊÈÉ Àíòîíèé Èâàíîâè÷ (1875, Âîëûíñêîé ãóá.  1938,
Áàðíàóë). Ìóçûêàíò, âûïóñêíèê øêîëû îðãàíèñòîâ â Æèòîìèðå. Ñ 1907 ã.
æèë â Áàðíàóëå, ïðåïîäàâàë ïåíèå â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà, áûë
îðãàíèñòîì â êàòîëè÷åñêîì êîñòåëå. Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ â Áàðíàóëå
Ìóçûêàëüíîãî îáùåñòâà è íàðîäíîé êîíñåðâàòîðèè (1917 ã.). Â ñîâåòñêîå
âðåìÿ  äèðåêòîð Ïåðâîé ìóçûêàëüíîé øêîëû Áàðíàóëà. Â 1938 ã.
ðåïðåññèðîâàí.
ÌÈËÎÂÈ× Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ (1874, Áîáðóéñê Ìèíñêîé ãóá.  ?).
Èç äâîðÿí. Âûïóñêíèê Ìîñêîâñêîãî âûñøåãî òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà,
èíæåíåð-ìåõàíèê. Â 1908  1909 ãã.  èñïîëíÿë äîëæíîñòü ýêñòðàîðäèíàðíîãî ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè è ìàøèíîñòðîåíèÿ ÒÒÈ.
ÍÀÐÀÍÎÂÈ× Ïàâåë Ïåòðîâè÷ (1853, Çìåèíîãîðñêèé ðóäíèê Òîìñêîé
ãóá.  1894, Òîìñê). Àðõèòåêòîð, ðîäèëñÿ â ñåìüå ãîðíîãî èíæåíåðà,
âûïóñêíèê Èíñòèòóòà ãðàæäàíñêèõ èíæåíåðîâ â Ïåòåðáóðãå. Ñ 1881 ã. äî
êîíöà æèçíè æèë â Òîìñêå, ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñòðîèëñÿ ãëàâíûé
è äðóãèå êîðïóñà Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïðè ýòîì îí çàíèìàë äîëæíîñòü
àðõèòåêòîðà óíèâåðñèòåòà.
ÍÀÄÇÂÅÖÊÈÉ Àëüáèí Íèêîëàåâè÷ (1850, Ìèíñêàÿ ãóá.  ?). Èç
äâîðÿí, âûïóñêíèê Ïåòåðáóðãñêîé ìåäèêî-õèðóðãè÷åñêîé àêàäåìèè.
Ñ 1875 ã. ðàáîòàë íà Àëòàå (â Áèéñêå è Áàðíàóëå). Ñ 1896 ã. ÿâëÿëñÿ
ìåäèöèíñêèì èíñïåêòîðîì Àëòàéñêîãî îêðóãà. ×ëåí Îáùåñòâà ëþáèòåëåé
èññëåäîâàíèÿ Àëòàÿ.
ÍÎÑÎÂÈ× Èâàí Ôåäîñååâè÷ (1862, ã. Ðîâíî Âîëûíñêîé ãóá.  ?). Èç
äâîðÿí, âûïóñêíèê Ïåòåðáóðãñêîãî èíñòèòóòà ãðàæäàíñêèõ èíæåíåðîâ.
Àðõèòåêòîð, ðàáîòàë â Õàáàðîâñêå, Âåðíîì (Àëìà-Àòà), Ñåìèïàëàòèíñêå,
Áàðíàóëå. Â ïîñëåäíåì èç íàçâàííûõ ãîðîäîâ  ñ 1899 äî íà÷àëà 1920-õ ãã.
Íà Àëòàå ïî åãî ïðîåêòàì ïîñòðîåíî ìíîãî êóëüòîâûõ, îáùåñòâåííûõ,
æèëûõ çäàíèé, â èõ ÷èñëå êîñòåë è ãîðîäñêîé òîðãîâûé êîðïóñ â Áàðíàóëå.
Íàðîäíûé äîì â Áèéñêå è äð. Áûë ÷ëåíîì Îáùåñòâà ïîïå÷åíèÿ
î íà÷àëüíîì îáðàçîâàíèè â Áàðíàóëå è Àëòàéñêîãî ïîäîòäåëà ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ãëàñíûì Áàðíàóëüñêîé ãîðîäñêîé äóìû.
ÎÐÆÅØÊÎ Âèêåíòèé Ôëîðèàíîâè÷ (1876, Òîìñê  ïîñëå 1917). Èç
äâîðÿí, ñûí âðà÷à Ô.Ô. Îðæåøêî. Àðõèòåêòîð, âûïóñêíèê Âûñøåãî
õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà Àêàäåìèè õóäîæåñòâ â Ïåòåðáóðãå (1902).
Â 1905  1914 ãã.  ïðåïîäàâàòåëü àðõèòåêòóðû, ðèñîâàíèÿ, ÷åð÷åíèÿ
Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, çàíèìàëñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé,
ïðîåêòèðóÿ çäàíèÿ äëÿ ãîðîäà.
ÎÐÆÅØÊÎ Ôëîðèàí Ôåëèêñîâè÷ (1834, Ãðîäíåíñêàÿ ãóá.  1905,
Òîìñê). Èç äâîðÿí, âûïóñêíèê Ìåäèêî-õèðóðãè÷åñêîé àêàäåìèè
â Ïåòåðáóðãå (1861 ã.). Ó÷àñòíèê âîññòàíèÿ 1863  1864 ãã., ñîñëàí â Ñèáèðü.
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Â Òîìñêå çàíèìàëñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé,
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Íàãðàæäåí îðäåíàìè Ñâ. Ñòàíèñëàâà 3-é
ñòåïåíè è Ñâ. Àííû 2-é è 3-é ñòåïåíè.
ÎÑÑÅÍÄÎÂÑÊÈÉ Ôåðäèíàíä Àíòîíèé Ìàðòèíîâè÷ (1876  ?).
Âûïóñêíèê Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ îêòÿáðÿ 1900 ïî àïðåëü
1902 ã. ëàáîðàíò êàôåäðû ôèçèêè Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÈÉ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ (1890, Ïåðìñêàÿ ãóá.  1939).
Ñûí ññûëüíîãî ïîëÿêà, ñ 1901 ã. æèë â Áàðíàóëå, çäåñü â 1910 ã. îêîí÷èë
ñåìèíàðèþ, ðàáîòàë ó÷èòåëåì. Ïîýò, ïèñàòåëü, èçâåñòíî îêîëî 150 åãî
ñòèõîòâîðåíèé. Ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ â 1912 ã. â áàðíàóëüñêîé ãàçåòå «Æèçíü
Àëòàÿ» «Àäàì. Ïåðåâîä èç Þëèÿ Ñëîâàöêîãî».
ÏÈÐÓÑÑÊÈÉ Âëàäèñëàâ Ñòàíèñëàâîâè÷ (1857, Âèëåíñêàÿ ãóá.  1933,
Èðêóòñê). Âðà÷, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü. Èç äâîðÿí, âûïóñêíèê Ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (1882 ã.). Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
âóçà ðàáîòàë îêðóæíûì âðà÷îì â ã. Êàèíñêå Òîìñêîé ãóá., ñ 1885 ã.
â Òîìñêå, ãäå çàíèìàë ðàçëè÷íûå âðà÷åáíûå äîëæíîñòè, â 1913  1915 ãã.
 çàâ. âðà÷åáíîé ÷àñòüþ íà ñòðîèòåëüñòâå Àëòàéñêîé æ. ä., â 1916  1920 ãã.
íà ñòðîèòåëüñòâå Êîëü÷óãèíñêîé æ. ä. Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ
ôèçêóëüòóðíîãî äâèæåíèÿ â Ñèáèðè. Ïî åãî èíèöèàòèâå â Òîìñêå â 1895 ã.
áûëî îñíîâàíî Îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, â 1904 
 1913 ãã. ïîñòðîåí Äîì ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (ìàíåæ), â 1909 ã. îòêðûòû
ïåðâûå â Ñèáèðè êóðñû ãèìíàñòèêè äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé. Ñ 1913 ã. ïî åãî
æå èíèöèàòèâå èçäàâàëàñü ãàçåòà «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ», ñ 1917 ã. æóðíàë ïîä
òåì æå íàçâàíèåì. Â 1920 ã. âîçãëàâèë Òîìñêèé èíñòèòóò ôèçêóëüòóðû.
ÐÅÓÒÎÂÑÊÈÉ Âÿ÷åñëàâ Ñòåïàíîâè÷ (1853, Âîðîíåæ  1923, Òîìñê).
Èíæåíåð, ïðåäïðèíèìàòåëü, èññëåäîâàòåëü. Âûïóñêíèê Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîðíîãî èíñòèòóòà (1878 ã.). Â 1878  1884 ãã. ñëóæèë â Àëòàéñêîì ãîðíîì
îêðóãå, ïðåïîäàâàë â Áàðíàóëüñêîì ãîðíîì ó÷èëèùå, â êîíöå 80-õ ãã. XIX â.
ïåðååõàë â Òîìñê. Çäåñü ñòàë èíèöèàòîðîì ýëåêòðèôèêàöèè ãîðîäà.
Â 1894 ã. âìåñòå â Ì.Â. Ãèðáàñîâûì îñíîâàë Òåõíèêî-ïðîìûøëåííîå
áþðî, êîòîðîå â 1895 ã. ïîñòðîèëî ãîðîäñêóþ ýëåêòðîñòàíöèþ. Îäèí èç
èíèöèàòîðîâ ñòðîèòåëüñòâà òîìñêîãî âîäîïðîâîäà. Ïî åãî èíèöèàòèâå
â Òîìñêå â 1892  1904 ãã. èçäàâàëñÿ æóðíàë «Âåñòíèê çîëîòîïðîìûøëåííîñòè è ãîðíîãî äåëà âîîáùå». Â 1903  1917 ãã. æèë â Ïåòåðáóðãå
(Ïåòðîãðàäå), ãäå ðåäàêòèðîâàë æóðíàë «Çîëîòî è ïëàòèíà». Íàãðàæäåí
îðäåíàìè Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é è 3-é ñòåïåíè, Ñâ. Àííû 3-é ñòåïåíè.
ÐÎÅÖÊÈÉ Âèêåíòèé Èâàíèâè÷ (1861, Ïîëüøà  1896, ÁðåñòËèòîâñêèé). Èíæåíåð, âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà (1884 ã.), Èíñòèòóòà èíæåíåðîâ ïóòåé
ñîîáùåíèÿ (1887 ã.). Ïðîâîäèë èçûñêàíèÿ ïî òðàññå Ñèáèðñêîé æ. ä. â ðàéîíå
ìîñòà ÷åðåç Îáü.
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ÐÎÍ×ÅÂÑÊÈÉ Èîñèô (Ñòàíèñëàâ) Èãíàòüåâè÷ (1864, Ïåòåðáóðã  ?).
Èç äâîðÿí, âûïóñêíèê Ðèæñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1889 ã.),
èíæåíåð-õèìèê. Â 1900-1905 ãã.  ïðåïîäàâàòåëü Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, èñïîëíÿë äîëæíîñòü ýêñòðàîðäèíàðíîãî ïðîôåññîðà ïî
êàôåäðå ìåòàëëóðãèè. Íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ. Àííû 3-é ñòåïåíè.
ÑÀÁÅÊ Àëåêñàíäð (Äèîíèñèé) Ýäóàðäîâè÷ (1864, Êèåâñêàÿ ãóá.
 1909, ã. Ïîçíàíü). Èç ñåìüè ëè÷íîãî ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà, ïîääàííîãî
Ãåðìàíèè. Âûïóñêíèê Õàðüêîâñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1890 ã.).
Èíæåíåð-òåõíîëîã. Â 1901  1909 ãã.  ïðåïîäàâàòåëü Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ïðåïîäàâàòåëü ÷åð÷åíèÿ, íà÷åðòàòåëüíîé ãåîìåòðèè,
èñïîëíÿë äîëæíîñòü ýêñòðàîðäèíàðíîãî ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå
õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, â 1905  1909ãã.  äåêàí
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî îòäåëåíèÿ. Íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ. Àííû 3-é
ñòåïåíè.
ÑÎÁÎËÅÂÑÊÈÉ Ïåòð (Ñòàíèñëàâ) Êîíñòàíòèíîâè÷ (1868, Áÿëà
Ïîäëÿñêà, Ïîëüøà  1949, Ìîñêâà). Èç äâîðÿí. Âûïóñêíèê ãîðíîãî
èíñòèòóòà (1898 ã.), ãîðíûé èíæåíåð. Â 1903  1917 ãã.  ïðåïîäàâàòåëü
Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ñ 1911 ã.  èñïîëíÿë äîëæíîñòü
ýêñòðàîðäèíàðíîãî ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ãåîäåçèè è ìàðêøåéäåðñêîãî
èñêóññòâà, ñ 1917 ïî 1933 ã. ðàáîòàë â Åêàòåðèíáóðãå (Ñâåðäëîâñêå), ñ 1933
 â Ìîñêâå. Êðóïíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ãåîìåòðèè
è ãåîìåòðèçàöèè íåäð. Íàãðàäû: Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é, 3-é ñòåïåíè, ìåäàëü
«Â ïàìÿòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ», â ñîâåòñêèé ïåðèîä  äâà îðäåíà
è òðè ìåäàëè. Ñûí  Ïåòð (ð. 1904 ã.)  èçâåñòíûé êèíîàêòåð, ìëàäøèé ñûí
 Êîíñòàíòèí (ð. 1911 ã.)  õóäîæíèê, áûë ðåïðåññèðîâàí.
ÖÅÇÈÊ Èãíàöèé Þëèàí (1779  ?). Ó÷èëñÿ â Âèëåíñêîì óíèâåðñèòåòå.
Â íà÷àëå 1830-õ ãã. ñîñëàí â Òîáîëüñê. Õóäîæíèê, ñêóëüïòîð.
×ÅÐÑÊÈÉ ßí Äîìèíèê (Èâàí Äåìåíòüåâè÷) (1845, Âèëåíñêàÿ ãóá.
 1892, ßêóòèÿ). Èç äâîðÿí. Ó÷àñòíèê âîññòàíèÿ 1863-1864 ãã. Ñîñëàí
â Ñèáèðü. Â 1863  1869 ãã. ñëóæèë â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì ëèíåéíîì
áàòàëüîíå (Îìñê). Îäíîâðåìåííî çàíèìàëñÿ ãåîëîãè÷åñêèìè è ïàëåîíòîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè â ðàéîíå Îìñêà. Â 1869 ã. óâîëåí ñî
ñëóæáû, åìó áûëî ðàçðåøåíî äàâàòü ÷àñòíûå óðîêè. Â 1871 ã. ïåðååõàë
â Èðêóòñê. Âñåìèðíóþ èâåñòíîñòü åìó ïðèíåñëè èññëåäîâàíèÿ ðàéîíà
Áàéêàëà.
ØÀÄÅÂÑÊÈÉ Îñèï Ïàâëîâè÷ (1826  1871, Òîìñê). Àðõèòåêòîð
Òîáîëüñêîé ñòðîèòåëüíîé êîìèññèè.
ßÍÈØÅÂÑÊÈÉ Ìèõàèë Ýðàñòîâè÷ (1871, Êàçàíü  1949, Ëåíèíãðàä).
Ñûí ïðîôåññîðà Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, âûïóñêíèê Êàçàíñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1893 ã.). Â 1902  1911 ãã.  îðäèíàðíûé ïðîôåññîð ïî
êàôåäðå ïàëåîíòîëîãèè Òîìñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ñîâåðøèë
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ðÿä íàó÷íûõ ýêñïåäèöèé ïî Ñèáèðè è äð. ðåãèîíàì Ðîññèè. Êðóïíûé
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ïàëåîíòîëîãèè, àâòîð ñâûøå 120 ðàáîò. Ñ 1912 ã. æèë
â Ïåòåðáóðãå (Ïåòðîãðàäå, Ëåíèíãðàäå). Íàãðàäû: îðäåí Ñâ. Àííû 3-é
ñòåïåíè, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ (1945 ã.), îðäåí Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè.
ßÍÓØÊÅÂÈ× Àäîëüô (1803, Ìèíñêàÿ ãóá.  1857, Ìèíñêàÿ ãóá.). Èç
äâîðÿí. Ó÷èëñÿ íà ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Âèëåíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ïîýò. Ó÷àñòíèê âîññòàíèÿ 1830-1831 ãã. Â 1832 ã. ïî ðåøåíèþ ñóäà áûë
ëèøåí äâîðÿíñêîãî çâàíèÿ è ñîñëàí â Ñèáèðü, â Òîáîëüñêóþ ãóá. Çäåñü
ïðîáûë äî 1856 ã.
Scientists of the Polish origin in Western Siberia
in the 19th and at the beginning of the 20th century
The fact that Poles and all the exiled made a great contribution to the 19th  early 20th
century development in Siberia has been pointed out more than once in the historical literature. At the same time this subject appears to be studied more often concerning Eastern Siberia,
obviously due to the fact that such well-known scientists of the Polish origin as B. Pilsudsky,
Yan Chersky, B. Dybovsky, V. Seroshevsky and others worked in Eastern Siberia. Having
analyzed the materials of regional, that is of Western Siberia encyclopedias and dictionaries
published in recent years, the author of the article made a list of cultural and academic figures
of the Polish origin who lived (either permanently or on exile) or visited Western Siberia with
expeditions in the 19th and early 20th century. All the materials of 14 encyclopedias and
reference books have been studied. There are 54 people in the list. Each of them made
contribution to the development of science and culture in Western Siberia. The list comprises
prominent scientists (Yan Chersky, professors S. Zalessky, P. Burzhinsky, etc.), painters
(M. Vrubel, K. Zelenevsky, etc.), architects (V. Orzheshko, I. Nosovich, etc.), writers and
poets (G. Zelinsky, A. Yanushkevich, etc.), medics (F. Orzheshko, V. Pirussky, etc.), prominent officials who made for the development of culture and medicine in the region (Artsimovich, Despot-Zenovich, Kublitsky-Piottukh, etc.). The article shows the correlation of the
exiled, descendants of the exiled and the people who voluntarily came to Siberia or were
there in service. It is clear that the given list is not exhaustive, nevertheless it allows to speak
about the contribution of Poles to various branches of science and culture in Western Siberia,
and at the same time it encourages to further study of the theme.
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Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû, Ìèíñê

ÌÎÄÅËÜ ÝÒÎÑÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÁÅËÎÐÓÑÀ:
ÎÏÛÒ ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ
Ïîíÿòèå ýòîñà. Êîíöåïò ýòîñ êóëüòóðû øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ
â ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ, íî íå ÿâëÿåòñÿ ôîðìàëèçîâàííûì. Íàèáîëåå ÷àñòî
îí ïîíèìàåòñÿ êàê: 1) íðàâñòâåííûé ïîðÿäîê è òèï ìèðîâîççðåíèÿ1;
2) åäèíñòâî íðàâîâ ÷åëîâåêà è ãðóïïû 2; 3) ñòèëü æèçíè, èåðàðõèÿ
öåííîñòåé3; 4) ýìîöèîíàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ æèçíè ëþäåé4; 5) ïðèíöèï,
ïîä÷èíÿþùèé èìïëèöèòíóþ ÷àñòü êóëüòóðû 5 ; 6) êîíôèãóðàöèÿ
âíóòðèêóëüòóðíûõ ýëåìåíòîâ6; 7) òåìàòè÷åñêèå ëèíèè è àêöåíòû
êóëüòóðû7. Ðàçíîîáðàçèå èíòåðïðåòàöèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòîñ
ñâÿçàí ñ öåííîñòÿìè, êàðòèíîé ìèðà, ñòèëåì æèçíè, íî íå òîæäåñòâåí èì.
Ìû áóäåì ïîíèìàòü ýòîñ êàê ñòðóêòóðîîáðàçóþùèé ïðèíöèï êóëüòóðû,
óñòîé÷èâóþ ñèñòåìó ñâÿçåé è âçàèìîêîððåêöèé ìåæäó ïðåäñòàâëåíèÿìè
è öåííîñòÿìè, à òàêæå âîñïðîèçâîäñòâîì ïîñëåäíèõ â ïîâñåäíåâíûõ
ïðàêòèêàõ ëþäåé.
Êàê îòìå÷àë åùå Äæ. Õîíèãìàí, ýòîñ  ýìîöèîíàëüíàÿ êàòåãîðèÿ8.
Ïðèíöèï ýòîñà èìïëèöèòåí  âåðîÿòíî, âñëåäñòâèå åãî ñâÿçè ñ ëàòåíòíûìè
ñòðóêòóðàìè êàðòèíû ìèðà (íàçîâåì èõ êóëüòóðíî-ñìûñëîâûìè ïîëÿìè).
Ïîòîìó ïîïûòêè åãî àíàëèçà êîëè÷åñòâåííûìè ìåòîäàìè áåçóñïåøíû.
1

Å. Àí÷åë, Ýòîñ è èñòîðèÿ, Ìîñêâà 1988, ñ. 1116.
À.À. Ãóñåéíîâ, Ãëîáàëüíûé ýòîñ êàê ïðîáëåìà, w: Ýòîñ ãëîáàëüíîãî ìèð, Ìîñêâà,
2002, ñ. 1429.
3 Ê. Ãèðö, Èíòåðïðåòàöèÿ êóëüòóð, Ìîñêâà 2004, ñ. 106; Ì. Îññîâñêàÿ, Ðûöàðü
è áóðæóà: Èññëåäîâàíèÿ ïî èñòîðèè ìîðàëè, Ìîñêâà 1987, ñ. 26.
4 Äæ. Õîíèãìàí, Ïîíÿòèÿ, Ëè÷íîñòü, êóëüòóðà, ýòíîñ: ñîâðåìåííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
àíòðîïîëîãèÿ, Ìîñêâà 2001, ñ. 75.
5 Ê. Êëàêõîí, Çåðêàëî äëÿ ÷åëîâåêà: Ââåäåíèå â àíòðîïîëîãèþ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1998,
ñ. 56.
6 R. Benedict, Patterns of Culture, Boston 1934, ñ. 32.
7 Ã. Áåéòñîí, Ýêîëîãèÿ ðàçóìà [online] <http://biblioteka.org.ua/bok.php?id=1120000821&p=10>,
äîñòóï 22.02.2007.
8 Äæ. Õîíèãìàí, Ïîíÿòèÿ , ñ. 72.
2
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Äóìàåòñÿ, çäåñü àäåêâàòåí êóëüòóðíî-ñåìèîòè÷åñêèé (òåêñòóàëüíûé) ìåòîä,
ò.ê. ÿçûê, ëîãèêà è ëèòåðàòóðà îïðåäåëÿþò ñóäüáó îáùåñòâà è âûðàæàþò
âñå ïåðåìåíû: îíè âîïëîùàþòñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè è îïðåäåëÿþò åå9.
Îáîñíîâàíèÿ êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ â èíòåðíåòå.
Ãðóïïû èíòåðïðåòèðóþò ýòíîêóëüòóðíîå Ìû ïî-ðàçíîìó. Îñíîâíàÿ
ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ìû èçáðàëè èíòåðíåò-ñîîáùåñòâî â êà÷åñòâå ïðåäìåòà
èññëåäîâàíèÿ ýòîñà, òàêîâà: ÷åëîâåê, îòíîñÿùèéñÿ ê íåìó, ïðèíàäëåæèò
è âèðòóàëüíîé, è ðåàëüíîé êóëüòóðå, è ðÿäó ñóáêóëüòóð. Âèðòóàëüíîå
ñîîáùåñòâî êîððåëèðóåò ñ ðåàëüíûì: 1) ïî òåìàì âûñêàçûâàíèé; 2) ïî
àêòóàëüíîñòè òåì; 3) ïî êðèòåðèÿì îöåíêè ÿâëåíèé; 4) ïî âûáîðó
êëþ÷åâûõ ñëîâ; 5) ïî òèïàì ðåïðåçåíòàöèè ÿ êàê ïóáëè÷íî
êîíñòðóèðóåìîé êàòåãîðèè.
Äðóãèå ïðè÷èíû íàøåãî âûáîðà òàêîâû: À) Èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëè
ïðåäñòàâëÿþò çíà÷èìûé ñåãìåíò îáùåñòâà (ïî äàííûì ïðîøëîãî ãîäà
áîëåå 34% ãðàæäàí Áåëàðóñè, à ñóäÿ ïî ñòðåìèòåëüíîìó ðîñòó
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà ñåé÷àñ èõ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 40%). Ýòî
áîëüøîé ïðîöåíò íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ïðè÷åì ïî ïðåèìóùåñòâó ìîëîäîãî
(îò 18 äî 29 ëåò), êîòîðîå â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ äåñÿòèëåòèé áóäåò
îïðåäåëÿòü ðàçâèòèå êóëüòóðû Áåëàðóñè; Á) Ýòîò ñëîé  îäèí èç íàèáîëåå
îáðàçîâàííûõ â ñòðàíå: áîëåå ïîëîâèíû ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà (53%)
èìååò âûñøåå è íåçàêîí÷åííîå âûñøåå îáðàçîâàíèå; Â) Âñëåäñòâèå
ïðèíàäëåæíîñòè ê èíôîðìàöèîííîìó ïðîñòðàíñòâó ïîëüçîâàòåëü
èíòåðíåòà îáðåòàåò äîïîëíèòåëüíóþ êóëüòóðíóþ êîìïåòåíòíîñòü; Ã) Àíîíèìíîñòü ÷åëîâåêà â èíòåðíåòå â íàøåì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ ïîçèòèâíîé
õàðàêòåðèñòèêîé, ò.ê. ïðåïÿòñòâóåò ñàìîöåíçóðå; Ä) Ôîðìà äíåâíèêà
ïîáóæäàåò ê ñàìîðåôëåêñèè, à òàêæå  ê ðåôëåêñèè íàä ñóäüáîé ñòðàíû,
íàä ìåíòàëèòåòîì, öåííîñòÿìè è ò.ä.; Å) Äíåâíèêîâûé õàðàêòåð áëîãîâ
ïîáóæäàåò ê èñïîâåäàëüíîñòè, îòêðîâåííîñòè  è òåì ñàìûì ê ðåïðåçåíòàöèè ýìîöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ ÷åëîâåêà.
Ìû íå ñòàíåì îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ âûáîðîì ðåïëèê èñêëþ÷èòåëüíî
ãðàæäàí Áåëàðóñè: íàì âàæíî è ìíåíèå ñòîðîííèõ íàáëþäàòåëåé,
ïîñêîëüêó ñîâðåìåííûé ýòîñ áàçèðóåòñÿ íà êîíòàêòàõ ñ äðóãèìè êóëüòóðàìè,
è ëþáîé íàðîä ñòðîèò ñâîå ìåòàîïèñàíèå êàê íà ñîáñòâåííûõ îöåíêàõ, òàê è
íà îöåíêàõ çíà÷èìûõ äðóãèõ. Íàø êåéñ ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåðèàëàì
íàèáîëåå êðóïíûõ áëîã-ïëàòôîðì: Æèâîé Æóðíàë, Æèâîé Èíòåðíåò è
ðÿäà äðóãèõ, à òàêæå íåêîòîðûõ ïîïóëÿðíûõ â Áåëàðóñè ôîðóìîâ.
Îïðåäåëèì ðÿä òåðìèíîâ, îïðåäåëÿþùèõ ñïåöèôèêó íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ â èíòåðíåòå.
9

Î. Ðîçåíøòîê-Õþññè, Ðå÷ü è äåéñòâèòåëüíîñòü, Ìîñêâà 1994, ñ. 12.
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Áàéíåò  áåëîðóññêèé èíòåðíåò.
Áëîã (àíãë. blog, îò web log)  àâòîðñêèé ñàéò, ñîäåðæàùèé çàïèñè ïî
ïðèíöèïó äíåâíèêà. Áëîã îòëè÷àåòñÿ îò äíåâíèêà òèïîì íîñèòåëÿ
(ýëåêòðîííûé) è íàëè÷èåì îáðàòíîé ñâÿçè: îí ñîçäàåòñÿ â ðàñ÷åòå íà
÷èòàòåëÿ, êîòîðûé ìîæåò îòêðûòü äèñêóññèþ ñ àâòîðîì è äðóãèìè
áëîããåðàìè â âèäå ðåïëèê (êîììåíòàðèåâ, êîììåíòîâ). Òåì ñàìûì áëîã
ñîçäàåòñÿ íà ãðàíè ïðèâàòíîãî è ïóáëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâ.
Áëîããåð  ÷ëåí èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà, ñîçäàâøèé ñâîé áëîã. Îí
âûñòóïàåò ïîä íèêîì (ïñåâäîíèìîì) èëè ïîä ñîáñòâåííûì èìåíåì.
Áëîãîñôåðà  ñóììà áëîãîâ è îäíîâðåìåííî ñîîáùåñòâî áëîããåðîâ.
Íåñìîòðÿ íà ãåòåðîíîìíîñòü áëîãîñôåðû, îíà îáëàäàåò õàðàêòåðèñòèêàìè,
äåëàþùèìè åå ðåëåâàíòíîé äëÿ èññëåäîâàíèÿ: ýòî àêòóàëüíîñòü ðåàêöèé
(áëîããåðû îïåðàòèâíî îòìå÷àþò è àíàëèçèðóþò èçìåíåíèÿ ðåàëüíîñòè),
ñâÿçàííîñòü (îáåñïå÷èâàåìàÿ äèñêóññèÿìè), íåïîñðåäñòâåííîñòü, öåííîñòíàÿ
íàïðàâëåííîñòü è ò.ä. Ãåòåðîíîìíîñòü áëîãîñôåðû âàæíà íàì è êàê òàêîâàÿ:
ýòî åå êà÷åñòâî  àäåêâàòíàÿ èëëþñòðàöèÿ ñîâðåìåííîãî ýòîñà.
Ïîñò  òåêñòóàëüíîå èëè âèçóàëüíîå ñîîáùåíèå â áëîãå (äàòèðîâàííîå).
Êîììåíòàðèé (êîììåíò), ðåïëèêà  îòâåòíîå ñîîáùåíèå ïî òåìå
ïîñòà, ñäåëàííîå äðóãèì áëîããåðîì, èëè ãîñòåì.
Ôîðóì  âèðòóàëüíàÿ ïóáëè÷íàÿ ïëîùàäêà äëÿ äèñêóññèè ïî íàèáîëåå
àêòóàëüíûìïðîáëåìàì ÷àñòíîé è îáùåñòâåííîé æèçíè èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé.
Êóëüòóðíî-ñìûñëîâûå ïîëÿ ýòîñà. Ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè ýòîñà
êóëüòóðû ìû áóäåì ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òåçèñîì, ÷òî åãî ñôåðû ïðîèçâîäíû
îò êàðòèíû ìèðà è ïðåäñòàâëÿþò îñîáûå ñìûñëîâûå ïîëÿ, âîçíèêàþùèå íà
îñíîâå ðÿäà åå îïïîçèöèé. Òàê, íà óðîâíå ýòîñà îïïîçèöèÿ Êîñìîñ
 Õàîñ èçíà÷àëüíî ïîðîæäàåò ïðåäñòàâëåíèÿ î êîñìîëîãèè è îá îáùåì
ïðåäêå (áîæåñòâå, êóëüòóðíîì ãåðîå), ñîçäàâøåì íîðìû è îáåñïå÷èâøåì
îáùåçíà÷èìûé ïîðÿäîê. Êóëüòóðíûé ñìûñë, âîçíèêàþùèé íà ýòîé îñíîâå,
 ñïëî÷åíèå îáùíîñòè ïîä ïàòðîíàæåì áîãîâ è êóëüòóðíûõ ãåðîåâ
(â ñîâðåìåííîñòè  ëèäåðîâ è êóëüòóðòðåãåðîâ), à òàêæå îùóùåíèå
ðåàëüíîãî è/ èëè ñèìâîëè÷åñêîãî ðîäñòâà ÷ëåíîâ Ìû-îáùíîñòè â ñâåòå
èõ åäèíîãî ãåíåçèñà. Â ïðåäñòàâëåíèè ÷ëåíîâ ýòíîñà òàêæå ñóùåñòâóþò
ãðóïïû Îíè, ðÿä èç êîòîðûõ â òîé èëè èíîé ìåðå ñèìâîëèçèðóåò Õàîñ.
Â ñâÿçè ñ îïïîçèöèåé Ñàêðàëüíîå  Ïðîôàííîå ìîæíî ãîâîðèòü
î êîíêðåòíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î ñâÿùåííîì è ìèðñêîì è î ïóòÿõ ê èõ
åäèíñòâó. Êóëüòóðíûé ñìûñë çäåñü  ïðèíàäëåæíîñòü ÷åëîâåêà íå òîëüêî
è ìèðó äîëüíåìó, íî è ìèðó ãîðíåìó, à âåäóùèå öåííîñòè  ðåëèãèîçíûå. Îïïîçèöèÿ ñâîå  ÷óæîå íà óðîâíå ïðåäñòàâëåíèé ðàçâèâàåò
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àíòèòåçó ìû  îíè. Åå ñìûñë  ñîçäàíèå êóëüòóðíîé äèñòàíöèè. Åñëè
â îïïîçèöèè Êîñìîñ  Õàîñ áîëåå âûðàæåí àñïåêò ñïëî÷åíèÿ îáùíîñòè,
òî çäåñü  àñïåêò ðàçëè÷åíèÿ ñ äðóãèìè. Çäåñü çàäåéñòâîâàíû
ðàçíîîáðàçíûå öåííîñòè â òîé ìåðå, â êîòîðîé îíè ôèêñèðóþò ÷åðòû
ñõîäñòâà è îòëè÷èÿ Ìû- è Îíè-ãðóïï. Â ðóñëå ýòîé îïïîçèöèè öåííîñòè
÷àñòî ðåäóöèðóþòñÿ ê àâòî- è ãåòåðîñòåðåîòèïàì. Îïïîçèöèÿ æèçíü
 ñìåðòü èçíà÷àëüíî ñâÿçàíà ñ ïðîàíàëèçèðîâàííûìè: æèâîå
ñîîòâåòñòâóåò Êîñìîñó è ñâîåìó, à ìåðòâîå  Õàîñó è ÷óæîìó.
Êóëüòóðíûé ñìûñë çäåñü  ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ýòèì ñâåòîì è òåì
ñâåòîì, ïðè÷åì ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàþò ôîðìû è ïðàêòèêè
âçàèìîîòíîøåíèé æèâûõ è ìåðòâûõ, ïîíèìàíèå ñìåðòè êàê ôèíàëà èëè
íà÷àëüíîé òî÷êè íîâîé æèçíè è ò.ä. Îïïîçèöèÿ âðåìÿ  ïðîñòðàíñòâî
êîíêðåòèçèðóåò ïðåäñòàâëåíèÿ î òåððèòîðèè è ãåíåçèñå ýòíîñà. Áëàãîäàðÿ
èì ôîðìèðóåòñÿ êóëüòóðíûé ñìûñë åäèíñòâà ñóäüáû íàðîäà,
ïîðîæäàþùèé öåííîñòè ñâÿùåííîé ðîäèíû è îáùåãî ïðîøëîãî, êîòîðûå
ñòàíîâÿòñÿ ôóíäàìåíòîì ïàòðèîòèçìà è ëîæàòñÿ â îñíîâàíèå åãî
ýòíîêóëüòóðíûõ ìîäåëåé. Íà óðîâíå îïïîçèöèè ìóæñêîå  æåíñêîå
óïðî÷èâàþòñÿ ãåíäåðíûå ðîëè è êîäåêñû æåíñêîãî è ìóæñêîãî ïîâåäåíèÿ
(íàçîâåì èõ ãåíäåðîëåêòàìè). Êóëüòóðíûé ñìûñë çäåñü  ðàçíîîáðàçèå, íå
ïðîñòî îïðåäåëåííîå ïîëîì, íî è îñâÿùåííîå òðàäèöèåé, è ñëóæàùåå
íóæäàì ñòàáèëèçàöèè (æåíùèíà) è ðàçâèòèÿ (ìóæ÷èíà). Êóëüòóðíûé ñìûñë
îïïîçèöèè äîáðî  çëî  â ñîçäàíèè è âîñïðîèçâîäñòâå öåííîñòåé
ìîðàëè, â ñâåòå êîòîðûõ äåÿòåëüíîñòü ýòíîôîðà îöåíèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
îáùåãî áëàãà.
Òèï ýòîñà, ïðåäñòàâëåííîãî â áåëîðóññêîì èíòåðíåòå, ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ãåòåðîñòàòè÷åñêèé  â ïðîòèâîâåñ òðàäèöèîííîìó
ãîìåîñòàòè÷åñêîìó, ñòàâøåìó ïðåäìåòîì ðÿäà íàøèõ ïðåäøåñòâóþùèõ
èññëåäîâàíèé10. Åñëè ãîìåîñòàòè÷åñêèé ýòîñ âîçíèêàåò â êðåñòüÿíñêîé
ñðåäå è âêëþ÷àåò òàêèå õàðàêòåðèñòèêè, êàê òðóäîâîé (ïðè÷åì, ñâÿçàííûé
èìåííî ñ ðàáîòîé íà çåìëå) êîäåêñ; ðåçêîå îòòîðæåíèå îò ãðóïï Îíè;
îò÷åòëèâîå ãåíäåðíîå ñåãìåíòèðîâàíèå; óñòàíîâêè íà ãåðìåòèçì
è ïîâòîðÿåìîñòü ñàêðàëüíî çàäàííûõ ïðàêòèê äåéñòâèÿ è ïîâåäåíèÿ, è ò.ä.,
òî ãåòåðîñòàòè÷åñêèé  ïðîäóêò ãîðîäñêîãî îáùåñòâà è èíôîðìàöèîííîé
êóëüòóðû. Àíàëèç ãåòåðîñòàòè÷åñêîãî ýòîñà ñëîæåí è ïîòîìó, ÷òî îí
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ, è ïîòîìó, ÷òî åãî ñóùíîñòíîé ÷åðòîé
ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññóàëüíîñòü. Ýòî îáóñëîâëåíî õàðàêòåðîì ãåòåðîñòàçà êàê
ñîñòîÿíèÿ íåðàâíîâåñíîñòè â ñèñòåìå. Ýòîò òèï ýòîñà âêëþ÷àåò ìíîæåñòâî
10 Ñîâîêóïíîñòü ýòèõ èññëåäîâàíèé íàøëà îòðàæåíèå â íàøåé ìîíîãðàôèè, ñì.: Þ.Â. ×åðíÿâñêàÿ, Áåëîðóñ: Øòðèõè ê àâòîïîðòðåòó (Ýòíè÷åñêèé ñàìîîáðàç áåëîðóñà â ñêàçêàõ), Ìèíñê
2006.
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íåðÿäîïîëîæåííûõ ïðåäñòàâëåíèé è öåííîñòåé, íå ñòðåìÿùèõñÿ
ê èíòåãðàöèè. Â îòëè÷èå îò öåíòðîñòðåìèòåëüíîãî äèíàìè÷åñêîãî ýòîñà
(íàïðèìåð, ýòîñà Modernity), ãåòåðîñòàòè÷åñêèé öåíòðîáåæåí: ïîòîìó ÿðêîé
åãî ìîäåëüþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíòåðíåò êàê ãèïåð- è èíòåðòåêñòóàëüíàÿ öåëîñòíîñòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò îòìåòèòü çíà÷èìóþ ÷åðòó
èíòåðíåò-êóëüòóðû è ñîâðåìåííîãî ýòîñà â öåëîì  ñìåùåíèå îò ÿçûêà (langue â ïîíèìàíèè Ô. Ñîññþðà, ò.å. êàê ñîöèàëüíîãî ïðîäóêòà, êîíâåíöèîíàëüíîãî ñâîäà ïðàâèë è öåííîñòåé) ê ðå÷è (parole êàê èíäèâèäóàëüíîé êîìáèíàöèè ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ). Çíà÷èìûé ñåãìåíò èíòåðíåòà
(íàðÿäó ñ èíôîðìàöèîííûì)  êîììóíèêàòèâíûé (ôîðóìû, áëîãè), êîòîðûé
ðàçâèâàåòñÿ ìåæäó ÿçûêîì è ðå÷üþ (àðãî, îòñóòñòâèå ïðîïèñíûõ áóêâ,
çíàêè ýìîöèé (ñìàéëèêè), íåñóùèå êâàçèìèìè÷åñêóþ íàãðóçêó è ò.ä.). Ìîæíî
ñäåëàòü ïðåäâàðèòåëüíîå çàìå÷àíèå î òîì, ÷òî ãåòåðîñòàòè÷åñêîìó ýòîñó
ïðèñóù îòõîä îò ðàôèíèðîâàííûõ ôîðì ëè÷íîñòíîãî ïèñüìà ê èçóñòíîñòè
ïèñüìà, îòðàæàþùåì íîâóþ ôîëüêëî-ðèçàöèþ ìûøëåíèÿ.
Ìîäåëü ãåòåðîñòàòè÷åñêîãî ýòîñà áåëîðóññêîãî áëîããåðà
1. Êóëüòóðíî-ñìûñëîâîå ïîëå Êîñìîñ  Õàîñ. Íàèáîëåå ðàçâèòûå
êðèòåðèè, ïî êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ Êîñìîñ, òàêîâû: À) Ñòàáèëüíîñòü:
[Áåëîðóñû] æèâóò íå ñ øèêîì, íå áîãàòî, íî çàòî ñòàáèëüíî ñðåäíå,
à ñòàáèëüíîñòü ýòî çàëîã óñïåõà11; Á) Ïîðÿäîê: Âû íå ñîãëàñèòåñü ñ òåì,
÷òî õàìñòâà, ìóñîðà, ãðÿçè, áîìæåé, íèùèõ â íàøåé ñòðàíå < > íà êâàäðàòíûé
ìåòð ãîðàçäî ìåíüøå íåæåëè â Ìîñêâå?12; Â) Ñïîêîéñòâèå: â òîì ðàéîíå, ãäå ÿ
æèâó, ìîæíî ñïîêîéíî ãóëÿòü â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê13; Ýòà ýíåðãåòèêà < >
ñïîêîéíàÿ è ïîçèòèâíàÿ, íàöåëåííàÿ íà ïîñòîÿííûé òðóä è ðàáîòó, ãäå êàæäûé
îùóùàåò ñåáÿ íà ñâî¸ì ìåñòå è îñîçíà¸ò ñâîþ ìèññèþ14.
Êîñìîñ ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ Õàîñó, íàèáîëåå ÷àñòî ïðåäñòàþùåãî
â îáðàçå ðîññèéñêîãî ìåãàïîëèñà (24 ðåïëèêè). Îäíàêî â ðÿäå ðåïëèê
ïðîñëåæèâàåòñÿ ýëåìåíò íåäîâîëüñòâà èçëèøíåé ñòåðèëüíîñòüþ, óïîðÿäî÷åííîñòüþ ñîâðåìåííîé áåëîðóññêîé æèçíè, íàïðèìåð: Ïîääåðæàíèå
ïðàâîïîðÿäêà îðãàíèçîâàíî ïðåæäå âñåãî êàê áîðüáà çà ÷èñòîòó, òî åñòü
ïðîôèëàêòèêà ïî íåäîïóùåíèþ ñàìîé âîçìîæíîñòè çàãðÿçíåíèÿ
11 Ñ ìèðó ïî íèòêå [online] <www.tusovka.lt/viewtopic.php?p=565109#565109>, äîñòóï:
21.07.2008. Âñå öèòàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ñîõðàíåíèåì îñîáåííîñòåé îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè
èñòî÷íèêîâ.
12 Volodymir-k s journal [online] <www.volodymir-k.livejournal.com/427950.html> äîñòóï:
11.07.2008.
13 Wws journal [online] <www.liveinternet.ru/users/wwp/post54439404> äîñòóï: 11.07.2008.
14 Traveltobelarus community [online] <www.community.livejournal.com/traveltobelarus/
2397.html> äîñòóï: 09.08.2008.
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òåððèòîðèè, êàê ïîïûòêà óïðåäèòü ëþáîå ñòðåìëåíèå ê èçáûòî÷íîñòè
è õàîñó. < > ïîáåã â êàðíàâàë ñòàíîâèòñÿ çàêîíîìåðíûì èòîãîì
ïîëèòèêè âîçäåðæàíèÿ... 15 . Îòñþäà àâòîð âûâîäèò ðèòóàëüíîå
ïðåâðàùåíèå ïîðÿäêà â áåñïîðÿäîê â äíè ïðàçäíèêîâ, íåõâàòêó ïóáëè÷íûõ
ïëîùàäîê, ñåãìåíòèðóþùèõ íàñåëåíèå ïî ïðèñòðàñòèÿì, ìîäíûì
òåíäåíöèÿì è ò.ä. Çäåñü âîçíèêàåò äèñêóðñèâ (ò.å. íàñóùíàÿ ïðîáëåìà,
òðåáóþùàÿ ðàçðåøåíèÿ) óïîðÿäî÷åííîñòü  ñâîáîäà ñàìîâûðàæåíèÿ, íî
âàðèàíòîâ åå ðåøåíèÿ íå ïðåäëàãàåòñÿ.
Õàîñîìíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå òîëüêî ìîñêîâñêàÿ, íî è â öåëîì
ðîññèéñêàÿ ðåàëüíîñòü (Ñòîèëî òîëüêî ïåðåñå÷ü ãðàíèöó ñ ñîþçíûì
ãîñóäàðñòâîì, êàê êîíòðàñò ñ Ðîññèåé îêàçàëñÿ íåâåðîÿòíûì. Âñïàõàííûå
è óõîæåííûå ïîëÿ, âåëèêîëåïíàÿ äîðîãà, äâèæóùèåñÿ (!!!) òðàêòîðû è äàæå
òðàâà ÿð÷å 16). Îäíàêî ïðîòèâîðå÷èâîñòü íûíåøíèõ âçàèìîîòíîøåíèé
Ðîññèÿ  Áåëàðóñü íå òîëüêî ýìîöèîíàëüíî êîíñòàòèðóåòñÿ: äåëàþòñÿ
ïîïûòêè îáîñíîâàòü èõ ñïåöèôèêó íîâåéøåé èñòîðèåé: äî 1990-õ ãã.
ðóññêèå âîñïðèíèìàëèñü íå ïðîñòî ïîçèòèâíî, íî  ÷åðåç âêëþ÷åíèå â èõ
èäåíòèôèêàöèþ. Âëèÿíèå ðîññèéñêèõ ÑÌÈ â 1990-å ãã. ñïîñîáñòâîâàëè
ïîñòåïåííîìó ðîñòó íåäîâåðèÿ. Â ýòè ãîäû â Ðîññèè ïðîöâåòàëà
ñàìîêðèòèêà, èçîáëè÷åíèå îòðèöàòåëüíûõ ñòîðîí ðîññèéñêîé æèçíè < >,
ê òîìó æå ïëþðàëèçì ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñôåðû áûë ñòîëü âåëèê
è íåîðãàíèçîâàí, ÷òî äëÿ îáû÷íîãî áåëîðóñà Ðîññèÿ ñòàëà áûñòðî
âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ñòðàíà õàîñà è íåñïðàâåäëèâîñòè. Äàæå ýòíè÷åñêèå
ðóññêèå â Áåëàðóñè áûñòðî ñòàëè äèñòàíöèðîâàòü ñåáÿ îò ñîâðåìåííîé
Ðîññèè. Îäíàêî ðîñò íåãàòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ ðóññêèõ âñå æå áûë
íåçíà÷èòåëüíûì ïî ñðàâíåíèþ ñ ñèòóàöèåé ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè
Ïóòèíà... Ïî-íàñòîÿùåìó ìîùíî ñòàë ÷óâñòâîâàòüñÿ ðîñò íåãàòèâíûõ
íàñòðîåíèé â ðåçóëüòàòå ýíåðãåòè÷åñêîé ïðîáëåìû 17.
Íåðåäêî áîëüøàÿ ñòåïåíü êîñìèçàöèè Áåëàðóñè ïî ñðàâíåíèþ
ñ Ðîññèåé ñâÿçûâàåòñÿ ñ åâðîïåéñêèì âëèÿíèåì (è äàæå ñ óáåæäåíèåì
â èñòîðè÷åñêè-åâðîïåéñêîì ïåðâåíñòâå Áåëàðóñè êàê öåíòðà Âåëèêîãî
êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî): Ñíà÷àëà áûë ñîçäàí ñòàðîáåëîðóññêèé ÿçûê,
à ïîòîì áåëîðóñû ïîìîãàëè ñîçäàâàòü ðóññêèé è êíèãè ñíà÷àëà Ñêîðèíà
íàïå÷àòàë, à ïîòîì ïîìîãàë ðóññêèì, è êîíñòèòóöèÿ ó íàñ áûëà ñîçäàíà
ïåðâàÿ â Åâðîïå18.
15 Animintervents journal [online] <www.animintervent.livejournal.com/7591.html> äîñòóï:
11.07.2008.
16 Js journal [online] <www.franz-josef.livejournal.com/163993.html> äîñòóï: 17.07.2008.
17 Diim-avgust journal [online] <www.diim-avgust.livejournal.com/4344.html> äîñòóï:
18.09.2007.
18 111290 journal[online] <www. livejournal.com/80186.html> äîñòóï: 17.07. 2008.
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Ïðàêòèêè êîñìèçàöèè ðåàëüíîñòè  ìèðîñòðîèòåëüñòâî, ñàìîñòðîèòåëüñòâî è äîìîñòðîèòåëüñòâî. Â ïîñëåäíåì àñïåêòå îòìå÷àåòñÿ
óñòîé÷èâîñòü öåííîñòè áëàãîñîñòîÿíèÿ: Áîëüø íåàáõîäíû äëÿ áåëàðóñà¢
ýêàíàì³÷íû äàáðàáûò. Íà ïðàöÿãó ñòàãîääçÿ¢ òûÿ, õòî òàê ë³÷û¢, âûæûâàë³,
³ àäïàâåäíà âó÷ûë³ ñâà³õ äçÿöåé19. Îäíàêî àâòîð îòâåòíîé ðåïëèêè
ïîëàãàåò, ÷òî ýòà öåííîñòü äîëæíà âòîðè÷íà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåííîñòÿìè
íåçàâèñèìîñòè, êóëüòóðû è ÿçûêà, ò.å. ñ öåííîñòÿìè ìèðî- è ñàìîñòðîèòåëüñòâà [òàì æå].
2. Êóëüòóðíî-ñìûñëîâîå ïîëå Ñàêðàëüíîå  Ïðîôàííîå. Âûðàæåííîãî äèñêóðñà î ñàêðàëüíîì (â ðåëèãèîçíîì ñìûñëå) â áëîãîñôåðå íå
ïðîñëåæèâàåòñÿ. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïðè÷èíû ýòîãî: à) âîçðàñòíàÿ ñïåöèôèêà:
ñàìûé àêòèâíûé ñåãìåíò áàéíåòà  ìîëîäåæü îò 18 äî 29 ëåò20; á) íàëè÷èå
ðåëèãèîçíûõ áëîãîâ è ôîðóìîâ, èññëåäîâàíèå êîòîðûõ íå âõîäèëî â íàøè
çàäà÷è; â) âîçäåéñòâèå èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè ñ ïåðåìåííûìè ïîáåäàìè
ïðàâîñëàâèÿ è êàòîëè÷åñòâà íà òåððèòîðèè Áåëàðóñè, â èòîãå ÷åãî ðåëèãèÿ
ñòàëà ïîíèìàòüñÿ áîëüøèíñòâîì áåëîðóñîâ, ñêîðåå, êàê ìîðàëüíî-ýòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà, ÷åì êàê îñîáàÿ ôîðìà ìèðîâîççðåíèÿ, îïðåäåëÿåìàÿ âåðîé;
ã) ìîùíûé ïëàñò ÿçû÷åñêèõ âåðîâàíèé, ðàñöâåòøèé íà ôîíå ôîðìàëüíîé
âîöåðêîâëåííîñòè áåëîðóñîâ. Íàèáîëåå ÿðêî â áëîãîñôåðå ïðîÿâëÿþòñÿ äâå
òåíäåíöèè. Â ïåðâîì àñïåêòå âåðà ïîíèìàåòñÿ êàê íåîòðûâíàÿ îò
ïîâñåäíåâíîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì îòìå÷àåòñÿ åå ÿçû÷åñêèé è  øèðå
 àãíîñòè÷åñêèé êîìïîíåíò: Ïðû òûì, ïàâåð, ÿ áà÷û¢ ìíîñòâà ëþäçåé, øòî
àáñàëþòíà ø÷ûðà é æàðñíà ìîëÿööà êàìÿíÿì, êðûí³öàì, äðýâàì < >.
Áàëüøûíÿ íàøàãà íàðîäó õóò÷ýé àãíîñòûê³, ÿê³ÿ ç çàáàáîííàé
äàáðàâåéíàñüöþ ñòàâ³ööà äà öàðêî¢íûõ àáðàäà¢21; íàø íàðîä ñêîðåå
ñóåâåðåí (ïÿðóí áû âàñ âñåõ ïîáðà¢), ÷åì ðåëèãèîçåí. Ïñåâäîðåëèãèîçíîñòü.
Ïðèìåòû. Ñïëåâûâàíèå è ïîñòóêèâàíèå22.
Âî âòîðîì àñïåêòå èäåÿ ñâÿòîñòè îòíîñèòñÿ íå ñòîëüêî ê ñàêðàëüíûì
ôåíîìåíàì, à ê íàèáîëåå çíàêîâûì òîïîñàì ëàíäøàôòà, èñòîðèè, êóëüòóðû:
ñâÿòûìè ìåñòàìè Áåëàðóñè ïðèçíàþòñÿ Ñîáîð Ñâÿòîé Ñîôèè â Ïîëîöêå,
îçåðî Íàðî÷ü, Áåëîâåæñêàÿ Ïóùà, Ìèðñêèé è Íåñâèæñêèé çàìêè,
Áîðèñîãëåáñêàÿ (Êàëîæñêàÿ) öåðêîâü â Ãðîäíî è Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü23.
19
20

Bp21s journal [online] <www. bp21.livejournal.com/24695.html> äîñòóï: 15.07.2008.
Àóäèòîðèÿ áåëîðóññêîãî èíòåðíåòà [online] <www. http://bitcom2007.narod.ru/internet.htm> äîñòóï: 22.07.2008.
21 Chareuskis journal [online] <www. chareuski.livejournal.com/24934.html> äîñòóï:
15.07.2008.
22 Head_of_babulkas journal [online] <www. head-of-babulka.livejournal.com/78817.html>
äîñòóï: 10.07. 2008.
23 Trisss journal [online] <www. blogs.privet.ru/user/triss_815/44874426> äîñòóï:
22.07.2008.
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3. Êóëüòóðíî-ñìûñëîâîå ïîëå Äîáðî  Çëî. Â îòëè÷èå îò ãîìåîñòàòè÷åñêîãî êðåñòüÿíñêîãî ýòîñà, êîòîðîìó ñâîéñòâåííî îòîæäåñòâëåíèå
çëà ñ ÷óæèì, à äîáðà ñî ñâîèì, òåìà ñîîòíîøåíèÿ äîáðà è çëà
â áëîãîñôåðå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íå ñòîëüêî â ïëîñêîñòè ÷óæîãî, ñêîëüêî
â ïëîñêîñòè ñâîåãî. Òàê, îòìå÷àåòñÿ ðÿä êà÷åñòâ è ìîäåëåé äåéñòâèÿ,
êîííîòèðóåìûõ áåçóñëîâíî ïîçèòèâíî: À) Äîáðîæåëàòåëüíîñòü:
Íàñòîÿùèé áåëîðóñ âñåãäà ïðèìåò ÷åëîâåêà, íàêîðìèò, íàïîèò, ïîãîâîðèò
ñ íèì ïî äóøàì è âûñëóøàåò åãî âíèìàòåëüíî è ó÷àñòëèâî24; Á) Ìèðíàÿ
ñîçåðöàòåëüíîñòü: Âåðèøü, áåëîðóñà óçíàþ â ïîõîäå èëè â ýêñïèäèöèè
ìãíîâåííî! < > Íåìíîãî ïîãîâîðèòü, è òåìïîðèòì ðå÷è, ìèðíàÿ
ñîçåðöàòåëüíîñòü âûäàñò åãî!25; Â) Îêîëüíûé ïóòü êàê ïðîÿâëåíèå
çäðàâîãî ñìûñëà: Òî, ÷òî òâîðèòñÿ ñåé÷àñ â Ðîññèè  âðàãó íå ïîæåëàåøü
< >. Ëó÷øå ïîñòîÿòü â ñòîðîíêå ïîêà òàì ïîóìíåþò, à ìîæåò, ÷åì
è ïîìî÷ü26; Ã) Ðàññóäèòåëüíîñòü: Ñàìîå ¸ìêîå ñëîâî, êîòîðîå õàðàêòåðèçóåò áåëîðóñîâ  ýòî ïàìÿðêî¢íàñöü. Ìÿðêàâàöü  ýòî çíà÷èò äóìàòü,
< > ðàçìûøëÿòü. Åñëè òåáå ïðåäëàãàþò: Ïàìÿðêóåì?  ýòî ãîâîðÿò:
Ïðèõîäè, ïåðåòð¸ì âñå òåìû, ïîñèäèì, ïîäóìàåì, îáñóäèì27.
Ïîíèìàíèå äîñòîèíñòâ ó ñòîðîííèõ íàáëþäàòåëåé è ó áåëîðóññêèõ
ïîëüçîâàòåëåé ðàñõîäèòñÿ: òî, ÷òî ïåðâûå ñ÷èòàþò ïîëîæèòåëüíûì,
âûçûâàåò íåîäíîçíà÷íóþ ðåàêöèþ áåëîðóññêèõ áëîãåðîâ. Òàê, ïîçèòèâíàÿ
èñïîëíåííîñòü òîëåðàíòíîñòè, êîíöåïòà ñ 90-õ ãã. ñòàâøåãî íàó÷íûì è
ïóáëèöèñòè÷åñêèì êëèøå, êîòîðûì ðÿä îòå÷åñòâåííûõ è îñîáåííî
çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé èñ÷åðïûâàåò åäâà ëè íå âñþ ñïåöèôèêó
áåëîðóññêîãî ìåíòàëèòåòà, ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ: îí [äåïóòàò
ðîññèéñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Àðòåìîâ.  Þ.×.] ñêàçàë áóêâàëüíî
ñëåäóþùåå: Áåëîðóññèÿ  ýòî ÷àñòü íàøåé ñ âàìè Ðîññèè. Êîãäà ýòî
ïðîèçîøëî, âîîáùå íèêòî ýòèì íå çàèíòåðåñîâàëñÿ è íå áûë âîçìóù¸í.
Ñ óâàæåíèåì ê ëþáîìó àáñîëþòíî îïïîíåíòó, ó áåëîðóñîâ íèêàêèõ
ïðîáëåì íåò. À âîò ñ óâàæåíèåì ê ñåáå ó áåëîðóñîâ ïðîáëåìû î÷åíü
ñåðü¸çíûå28. Îäíàêî â öåëîì òîëåðàíòíîñòü îöåíèâàåòñÿ êàê ïîçèòèâíîå
îòíîøåíèå ê ìèðó è ëþäÿì: îäíî äåëî  îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû
è îñòàâàòüñÿ öèâèëèçîâàííûì ÷åëîâåêîì. äðóãîå  ãíóòü ñâî¸, îñêîðáëÿòü
24

Rasstrigas journal [online] <www. rasstriga.livejournal.com/20845.html?thread=428397.html> äîñòóï: 03.08.2008.
25 Utro-vechers journal [online] <www. utro-vecher.livejournal.com/542883.html> äîñòóï:
07.07.2008.
26 Ingvar-zs journal [online] <www. http://ingvar-z.livejournal.com/33013.html> äîñòóï:
09.07.2008.
27 Bytmojets journal [online] <www. bytmojet.livejournal.com/24473.html> äîñòóï:
11.07.2008.
28 True-hanss journal [online] <www. true-hans.livejournal.com/25314.html> äîñòóï:
19.07.2008.
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è âûãëÿäåòü õóæå, ÷åì òå, êòî ñïîðèò è ðóãàåòñÿ. ìû  áåëàðóñû. îíè ðóññêèå. è íåëüçÿ ãîâîðèòü, ÷òî êòî-òî õóæå, êòî-òî ëó÷øå29.
Äèñêóññèîííûì ñòàòóñîì íàäåëÿåòñÿ êîìïëåêñ, íàçâàííûé íàìè
òèõîñòüþ (ñïîêîéñòâèå, äåëèêàòíîñòü, îòñóòñòâèå àôôåêòàöèè) 30.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íûíå îíà íåðåäêî îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ ðàâíîäóøèåì
(àáûÿêàâàñööþ), â öåëîì îíà ïðèçíàåòñÿ ïîçèòèâíîé ÷åðòîé: Ìîÿ
ëþáèìàÿ, òèõàÿ, áåççàùèòíàÿ ðîäèíà. Òàêàÿ ãîðäîñòü ðàñïèðàåò çà òî, ÷òî
íåò íè îäíîãî ÷åëîâåêà íà ñâåòå, êîòîðûé íåíàâèäåë áû áåëîðóñîâ31.
Ïðèìå÷àòåëüíà èñòîðèÿ, ðàññêàçàííàÿ ðîññèÿíèíîì: Åäåì â ýëåêòðè÷êå èç
Âèòåáñêà äîìîé. Ïðîåõàëè ãðàíèöó ñ Ðîññèåé. Íà î÷åðåäíîé îñòàíîâêå
â âàãîí ââàëèâàåòñÿ êó÷êà ìîëîäåæè. Ïüÿíûå, ñ ïèâîì â ðóêàõ < > Íó,
à ìû òàê òèõî, êóëüòóðíî ñèäåëè. Êîðî÷å, ïðèåõàëè ìû â Ñìîëåíñê, âñå
âûõîäÿò èç âàãîíà. Ìèìî íàñ ïðîõîäèò êàêîé-òî ïàðåíü. Ïîâîðà÷èâàåòñÿ îí
ê íàì è ãîâîðèò: Óäà÷è âàì, áðàòüÿ-áåëîðóñû!... Òåõ, êòî ñïîêîéíî åõàë,
àâòîìàòè÷åñêè ïîñ÷èòàë áåëîðóñàìè32.
Ðàçíîïëàíîâî êîííîòèðóåòñÿ õèòðîñòü: ßíà íå êàëüêóëÿâàíàÿ, íå
ìýòà-ðàöûÿíàëüíàÿ... ïàäàåööà øòî ¸í [áåëîðóñ.  Êóðñèâ ìîé. Þ.×.]  ³ñòîòà
âåëüì³ ðýôëåêñ³¢íàÿ, êàë³ çàñòàåööà ñàì-íàñàì; à âîñü ç ³íøûì³, ¸í
ïåðà¢òâàðàåööà ó íåéêàãà ïðàñöÿêà33. Òàêàÿ àäàïòèâíàÿ ìîäåëü õèòðîñòèïðèáåäíåíèÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíà â ãîìåîñòàòè÷åñêîì ýòîñå
òðàäèöèîííîé êóëüòóðû, íî â ðàìêàõ ãåòåðîñòàòè÷åñêîãî ÷àùå ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîíòðïðîäóêòèâíîé: Íàäîåëà óæå ýòà ïðèâû÷êà ïðèáåäíÿòüñÿ,
èçâèíÿòüñÿ... Òåì áîëåå ÷òî ÎÃÐÎÌÍÎÅ êîëè÷åñòâî àäåêâàòíûõ áåëîðóñîâ
èìåþò è æåëàíèå ðàáîòàòü, èìåþò ñàìîóâàæåíèå, èíòåëëåêò, êóëüòóðó,
îáðàçîâàíèå34.
Ïðîáëåìàòè÷íûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ è êîìïëåêñ êà÷åñòâ, îïðåäåëÿåìûé
íàìè êàê ñåëüñêèé ìåíòàëèòåò (â îòëè÷èå îò ãîìåîñòàòè÷åñêîãî ýòîñà,
îäíîçíà÷íî ïðåäïî÷èòàþùåãî äåðåâíþ ãîðîäó): ß ñèëüíî íå ëþáëþ
ëþäåé êîòîðûå îïèðàþòñÿ íà äåðåâíþ. Íàïðèìåð, íà ïðèâîçíûå çàïàñû
áóëüáû, ñàëà è ò.ï.  ïîòîìó, ÷òî ýòîò óðîâåíü èõ óñòðàèâàåò... Çà÷åì èì
29 Nicolaevs journal [online] <www. nicolaev.livejournal.com/567074.html> äîñòóï:
15.07.2008
30 Þ.Â. ×åðíÿâñêàÿ, Áåëîðóñ: Øòðèõè ê àâòîïîðòðåòó (Ýòíè÷åñêèé ñàìîîáðàç
áåëîðóñà â ñêàçêàõ) , c. 38.
31 4erep-axx-xas journal [online] <www. 4erep-axx-xa.livejournal.com/4867.html> äîñòóï:
15.07.2008.
32 Cannemara s journal [online] <www. cannemara.livejournal.com/1224.html> äîñòóï:
09.07.2008.
33 Chareuskis journal [online] <www. chareuski.livejournal.com/24934.html> äîñòóï:
15.07.2008.
34 A-paradeigmas journal [online] <www. a-paradeigma.livejournal.com/159992.html>
äîñòóï: 14.07.2008
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ðàçâèâàòü ñòðàíó? 35. Îäíàêî ðÿä ïîëüçîâàòåëåé çàäàåòñÿ âîïðîñîì:
Ìîæíî ëè, æèâÿ â Áåëàðóñè, ðåçêî îòáðîñèòü â ñâîåì ñîçíàíèè äåðåâíþ,
ñåëüñêèå êîðíè?36. Îòâåòû ÷àùå îòðèöàòåëüíû: íàøè ðîäèòåëè òàê æèëè,
ýòî èõ æèçíü, è ëèøàòü å¸, âòÿãèâàÿ çà óøè â ìèð ìîáèë íå ñòîèò, ïîòîìó
÷òî êàê ìèíèìóì ýòî æåñòîêî! 37 ; Áóäåì ðàçâèâàòü ñòðàíó,
ïðîìûøëåííîñòü ò.å. äà? à êóøàòü ÷òî áóäåøü? < > íåòó ó íàñ â ñòðàíå
òàêèõ äåíåã, ÷òîáû âñå ïðîäóêòû çàêóïàòü çà ðóáåæîì. È íèêòî íå ñïîðèò
ñ òåì, ÷òîáû ðàçâèâàòü ñòðàíó, íî ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèòü ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî ó íàñ íå ïîëó÷èòñÿ. äà è íå âèæó â ýòîì ñìûñëà38.
Îñíîâíûìè íåãàòèâíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñ÷èòàþòñÿ:
À) Ëåíü (ôèçè÷åñêàÿ è äóõîâíàÿ): Âîò âñå ãîâîðÿò: äàé, äàé, äàé.
À ìíîãèì ëþäÿì, ìîæåò, ïðîñòî íàäî è íà ñåáÿ ïîñìîòðåòü. Ñêîëüêî ó íàñ
ëþäåé ëþáÿò õàëÿâó, íè÷åãî íå äåëàòü âìåñòî ðàáîòû, äåëàòü àáû êàê...39.
Á) Ïüÿíñòâî: Çíàéñüö³ äû çí³ø÷ûöü ãýíû òýðîð-çëà÷ûíöà íå ìàã÷ûìà.
¨í óìíûõ ³ ðàçâàæë³âûõ ïåðàòâàðàå ¢ òóï³ö ³ íåäàðý÷íûõ àñîáà¢. Çàìåñò
âåòë³âàñüö³ ïàì³æ ëþäçüì³, ¸í íîðìàé ðîá³öü õàìñòâà < > Ãýòû òýðîð  àëêàãàë³çì. Òðýáà ìåöü ðàøó÷àñüöü ³ àäâàãó, êàá âûçíàöü  ÿ íå äàçâîëþ
òýðàðûçàâàöü ñÿáå40.
Â) Ïàññèâíîñòü, ïåññèìèçì, èçëèøíåå òåðïåíèå: Òýìà íûöüöÿ
¢ Áåëàðóñ³ ìàå ãëûáîê³ÿ êàðàí³. Íàïðà¢äó, ÿê ñüâåä÷ûöü ã³ñòîðûÿ, áûëî íÿ
ë¸ãêà. Äçå òóò çíàéñüö³ñÿ ïàçûòûâó? Âåðíåìñÿ ¢ íàø ÷àñ. Ìóçûêàíòû ¢ñ¸
ïðà òîå: êàë³ ïðà Áåëàðóñü, òî ç ïàòàñàì äû ñà ñüëÿç³íêàé íà âà÷îõ Âóíü
ñ¸ëåòà íà Áàñû çàÿâó ïàäà¢ ãóðò ç õàðàêòýðíàé òàêîé íàçâàé áåëàðóñêàé 
Êðû¢äà < > Øòî áóäçå, êàë³ ìû ¢ñå ñÿäçåì ðàçàì ³ áóäçåì à-à-à?41;
ñóìíà, øòî iäýíòû÷íàñöü çâÿçâàåööà ç ïåñiìiñòû÷íûì ñàìà¢ÿ¢ëåííåì,
ïðàç ãàðîòíàñöü42; Áåäà â òîì, ÷òî íûòüÿ áîëüøå, ÷åì æåëàíèÿ ÷òî-òî
ñäåëàòü... Äàæå â òâîð÷åñòâå íåêîòîðûå áåëîðóñû âïëîòíóþ ïîäîéäÿ
ê ðåøèòåëüíûì è èìåþùèì õîòü êàêîé-òî ñìûñë äåéñòâèÿì, ïàñóþò è
ïåðåä ñîáîé, è ïåðåä òàê íàçûâàåìîé ïðîñâåùåííîé ïóáëèêîé, è îñòàâëÿþò
35 Metaclasss journal [online] <www. metaclass.livejournal.com/172611.html> äîñòóï:
07.07.2008.
36 Empire_su community [online] <www. community.livejournal.com/empire_su/42568.html>
äîñòóï: 10.07.2008.
37 Òàì æå.
38 Òàì æå.
39 TUT.BY[online]<www.forums.tut.by/showflat.php?Board=articles&Number=6059400&Forum=All_Foms&Words=%E1%E5%EB%EE%F0%F3%F1%F1%EA%E8%E9%20%EC%E5%ED%F2%E0%EB%E8%F2%E5%
F2&Match=And&Searchpage=0&Limit=25&Old=&Main=6057828&Search=true#Post6059400>
äîñòóï: 14.07.2008.
40 Kapitan-smallets journal [online]<www.kapitan-smallet.livejournal.com/3473.html>
äîñòóï: 16.07.2008.
41 Sb-1s journal [online]<www.sb-1.livejournal.com/4542.html> äîñòóï: 06.07.2008.
42 Chareuskis journal
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âñå, êàê åñòü 43. Èíòåðåñíûì â ýòîì ïëàíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ àíàëèç
êëàññè÷åñêîãî ñòèõîòâîðåíèÿ ß.Êóïàëû; Áåëîðóñû çîâóòñÿ áåëîðóñàìè ïîêà
îíè â ëàïòÿõ è ñ õóäûìè ïëå÷àìè < > Íå ëó÷øåé æèçíè õîòÿò, è íå
áåëîðóññêèì íàðîäîì ñòàòü ïûòàþòñÿ, à ëþäüìè âîîáùå. Äîáèòüñÿ òîãî,
÷òîáû óíèæåííûõ âîñïðèíèìàëè êàê ëþäåé. È ìåòîä, èìè âûáðàííûé
 êîëëåêòèâíî ïîêàçàòü áåëîìó ñâåòó âñþ ñâîþ êðû¢äó, òî åñòü îáèäó.
Âîò òàêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà 44. Èòàê, ïåññèìèçì ñâÿçûâàåòñÿ
ñ èñòîðè÷åñêèì äîëãîòåðïåíèåì áåëîðóñîâ. Îäíàêî ïîðîé îíî ïîíèìàåòñÿ
è â ïîçèòèâíîì ïëàíå: áåëîðóññêèå ëþäè  ýòî ïðóæèíà, êîòîðàÿ, åñëè íàäî,
âûòåðïèò ñàìûå ñòðàøíûå íàãðóçêè < > Âåêàìè ìû, áåëîðóñû, óìåëè áûòü
òåðïåëèâûìè, óìåëè ëþáèòü è æäàòü, íå ïîêëàäàÿ ðóê ðàáîòàòü45.
Ã). Öåííîñòü íåâûïÿ÷èâàíèÿ, èãðàâøàÿ ïîçèòèâíóþ ðîëü
â ãîìåîñòàòè÷åñêîì êðåñòüÿíñêîì ýòîñå (è âûðàæàëàñü ìàêñèìîé ÿê
óñå46): Ñïðîñèë ó ñòóäåíòîâ â íà÷àëå ëåêöèè: íà ÷åì ìû çàêîí÷èëè
â ïðîøëûé ðàç? Â îòâåò  çíàêîìîå ãðîáîâîå ìîë÷àíèå. Äóìàþ, âîïåðâûõ, ïðè÷èíà  íåæåëàíèå ïðîÿâëÿòü ñåáÿ, âåäü âñÿêàÿ ðå÷ü âûäåëÿåò
÷åëîâåêà èç ìàññû, à âî-âòîðûõ, ãëóáîêàÿ íåóâåðåííîñòü â ñåáå47 .
Ïðè÷èíû àâòîð âèäèò â êàòàêëèçìàõ èñòîðèè: Êòî ïîãèáàë ïðåæäå âñåãî?
Âñå, êòî âûäåëÿëñÿ Îñòàâàëèñü òå, êòî áûë áåçðîïîòåí è íà âíåøíèé
âçãëÿä àóòè÷åí, íî âñå æå ñåáå íà óìå (èíà÷å áåëîðóñû äàâíî áû
ïðåâðàòèëèñü â ëèòîâöåâ, ðóññêèõ èëè ïîëÿêîâ)48. Îòìåòèì àìáèâàëåíòíîñòü íåâûïÿ÷èâàíèÿ: àâòîð ïîíèìàåò åãî êàê ïîçèöèþ íå òîëüêî
âûæèâàíèÿ, íî è ñîõðàíåíèÿ ñàìîáûòíîñòè. Îäíàêî íûíå ýòà óñòàíîâêà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîíòðïðîäóêòèâíîé.
4. Êóëüòóðíî-ñìûñëîâîå ïîëå Ñâîå  ÷óæîå. Êàê ïðàâèëî, â áëîãàõ
îïïîçèöèÿ Ñâîå  ÷óæîå ðåøàåòñÿ â ñâÿçè ñ îòíîøåíèåì ê Ðîññèè è ê Åâðîïå.
Õîòÿ ãåòåðîñòàòè÷åñêèé Ìû-îáðàç ñòðîèòñÿ êàê ìû, áåëîðóñû, ìû,
ãðàæäàíå Áåëàðóñè, â áëîãàõ âîçíèêàåò è áîëåå îáøèðíûé êîíòåêñò (ìû,
åâðîïåéöû): Áåëîðóñû ìíîãî ñòîëåòèé, ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ðàçâèâàëèñü
â åâðîïåéñêîé ñðåäå < >. Ïîïûòêà âûñòðîèòü â Áåëàðóñè ïîëèòè÷åñêèå
ñõåìû áåç ó÷åòà ýòîãî ôàêòîðà îáû÷íî âëå÷åò çà ñîáîþ íåóäà÷è49. Îäíàêî
43

Poplavok-as journal [online]<www.poplavok-a.livejournal.com/12072.html> äîñòóï:
10.07.2008.
44 Sestry-fromms journal [online]<www.sestry-fromm.livejournal.com/86047. html> äîñòóï:
10.07.2008.
45 Justandreis journal [online]<www.justandrei.livejournal.com/1748.html> äîñòóï:
10.07.2008.
46 Þ.Â. ×åðíÿâñêàÿ, Áåëîðóñ , ñ. 120.
47 Diim-avgust journal
48 Òàì æå.
49 Empire_su community
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âûðàæåí è êðèòè÷åñêèé âçãëÿä íà ýòó ïðîáëåìó: Ðàçìå÷òàâøèåñÿ íà òåìó
Áåëàðóñü  ãýòà Ý¢ðîïà èíòåëëåêòóàëû, âèäíî, çàáûëè îïðåäåëèòü, ÷òî
ñîáñòâåííî èç ñåáÿ ýòà Ý¢ðîïà ïðåäñòàâëÿåò. Îíè ñîçäàëè â ñâî¸ì
âîîáðàæåíèé íåêèé îáðàç òèõîé, êóëüòóðíîé, õðèñòèàíñêîé, è óâàæàþùåé
íàöèîíàëüíóþ ñàìîáûòíîñòü öèâèëèçàöèè... Â ïðèäóìàííîé èìè Åâðîïå
íåò < > êóëüòà ïîòðåáèòåëüñòâà è âåùåé, íàñèëèÿ, íåò ïîëèòêîððåêòíîñòè, êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò êîðåííîå íàñåëåíèå îòñòóïàòü ïåðåä
íàòèñêîì èììèãðàíòîâ-ìóñóëüìàí, íåò òðèäöàòè ïðîöåíòîâ æåíùèí,
êîòîðûå âûáèðàþò íå ðîæàòü...50. Îäíàêî â öåëîì èäåÿ ìû  åâðîïåéöû
÷ðåçâû÷àéíî ïîïóëÿðíà (32 ïîñòà è ðåïëèêè), õîòÿ ïî ïðåèìóùåñòâó
ïîíèìàåòñÿ êàê èäåàë, à íå êàê ðåàëüíîñòü: Íÿ òàê äà¢íà, íà ñóñòðý÷û, äçå
ñÿðîä æûõàðî¢ íàøàé êðà³íû áû¢ ÿø÷ý ³ ôðàíöóç, ÿ çàäà¢ ïûòàíüíå: õòî
ç ïðûñóòíûõ ìîæà ñêàçàöü ïðà ñÿáå, øòî ¸í  å¢ðàïååö. < >. Òîëüê³ àäíà
àñîáà ïåðàêàíà¢÷à ñòâåðäç³ëà, øòî ÿíà çÿ¢ëÿåööà å¢ðàïåéöàì51.
Òåì íå ìåíåå, îáðàçû áåëîðóñîâ è ðóññêèõ ïîíèìàþòñÿ áîëåå ïîëÿðíî,
÷åì áåëîðóñîâ è åâðîïåéöåâ: áåëîðóñû  ýòî îòñòàâøèå åâðîïåéöû, à ðóññêèå  ïðåóñïåâøèå àçèàòû52. Îòìå÷àåòñÿ è ñóáúåêòèâíûé êîíòåêñò
èçìåíåíèÿ îòíîøåíèÿ ê Ðîññèè: îòíîøåíèå áîëüøèíñòâà áåëîðóñîâ ê òîìó,
÷òî ïðîèñõîäèò â Ðîññèè âåñüìà íåãàòèâíîå. Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òàêàÿ
ñèòóàöèÿ ñòàëà áîëåå ÿâíîé â ïîñëåäíèå ãîäû. Îñîáåííî ïîñëå èçâåñòíûõ
ñëîâ è äåéñòâèé Âëàäèìèðà Ïóòèíà  èìåþòñÿ ââèäó ìóõè è êîòëåòû53.
Îäíàêî ñóùåñòâóåò ïðèçíàâàåìûé ïî÷òè âñåìè áëîããåðàìè àñïåêò åäèíñòâà
Áåëàðóñè è Ðîññèè  ïàìÿòü î âòîðîé ìèðîâîé âîéíå: Ñîâðåìåííàÿ áåëîðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü  ýòî ïàìÿòü î ðåàëüíîé âîéíå, â õîäå êîòîðîé
âûæèâøèå â âîéíå áåëîðóñû ñîçíàòåëüíî áûëè ðåàëüíî äåéñòâóþùåé
÷àñòüþ àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè, ÷àñòüþ ñîâåòñêîãî íàðîäà, ÷àñòüþ
ñîâåòñêîé âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìàøèíû, ñîêðóøèâøåé Ãåðìàíèþ. < >
Íåðóñîôîáèÿ áåëîðóñîâ  â î÷åíü çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñëåäñòâèå
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ïðî ðàçãðîì íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè54.
5. Êóëüòóðíî-ñìûñëîâîå ïîëå æèçíü  ñìåðòü â öåëîì íå âûðàæåíî.
Îäíàêî ñóùåñòâóåò êîíòåêñò, â êîòîðîì ñìåðòü óïîìèíàåòñÿ: ïàìÿòü
î ãåðîÿõ è æåðòâàõ. Çàáâåíèå ìåðòâûõ ïîíèìàåòñÿ êàê íðàâñòâåííûé èçúÿí:
50 Juras14s journal [online]<www.juras14.livejournal.com/287185.html> äîñòóï:
10.07.2008.
51 Kapitan-smallets journal
52 Darkwrens journal [online] <www. darkwren.livejournal.com/451393.html> äîñòóï:
10.07.2008.
53 Traveltobelarus community [online] <www.community.livejournal.com/traveltobelarus/
2397.html> äîñòóï: 29.07.2008.
54 Guralyuks journal [online] <www. guralyuk.livejournal.com/641207.html>
äîñòóï:10.07.2008.
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ÿ íåÿê çâÿðíó¢ óâàãó, øòî íàøûì ñóãðàìàäçÿíàì çóñ³ì íÿìà ñïðàâû äà
ïàìÿö³ ïðà ñâà³õ ïðîäêà¢. Ó ÿê³ì ñòàíå çíàõîäçÿööà, ÿê ÷àñòà àäâåäâàþööà,
à ãàëî¢íàå, ÿêîå ìåñöà çàéìàþöü ó ñýðöû ìàã³ëû ¢ Ïëÿáàí³, Óëàäûêàõ,
Â³äçàõ, Ì³ëàâ³äàõ, Ñìàëÿíàõ ³ ³íøûÿ, ðàñê³äàíûÿ ïà ¢ñ³ì àáøàðû íàøàé
çÿìë³. Ñàìàå äç³êàå ñòà¢ëåííå, àïàãååì ÿêîãà çÿ¢ëÿþööà òûñÿ÷û ³ òûñÿ÷û
íåïàõàâàíûõ ñàâåöê³õ æà¢íåðà¢ ç àïîøíÿé âàéíû < >. Ñó÷àñíàÿ
öûâ³ë³çàöûÿ, ÷àñòêàé ÿêîé çÿ¢ëÿåìñÿ ³ ìû, óâîãóëå ³ãíàðóå ì³íóëàå,
àñàáë³âà ÿãîíûÿ òðàã³÷íûÿ ñòàðîíê³55. Ïðè ýòîì ñòîðîííèå íàáëþäàòåëè
(ðîññèÿíå è óêðàèíöû) îòìå÷àþò, ÷òî áåëîðóñû ÷òóò ïàìÿòü è õðàíÿò
èñòîðèþ. È âå÷íûé îãîíü äåéñòâèòåëüíî âå÷íûé56. Óïîìèíàíèÿ î ñìåðòè
â èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîì êîíòåêñòå íåîò÷åòëèâû è ìàëî÷èñëåííû. Êàê ìû
ïîëàãàåì, îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ýòîãî  âîçíèêøèå åùå â öèâèëèçàöèè
ìîäåðíà ïðàêòèêè çàìàë÷èâàíèÿ ñìåðòè, ñâîåãî ðîäà òàáó íà ñìåðòü
(ñìåðòü äàëåêàÿ, ïî Ô.Àðüåñó). Âåðîÿòíî, ýòî ñâÿçàíî òàêæå ñ ìîëîäûì
âîçðàñòîì îñíîâíîãî ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà.
6. Êóëüòóðíî-ñìûñëîâîå ïîëå ìóæñêîå  æåíñêîå. Íà íàø çàïðîñ ïî
êëþ÷åâûì ñëîâàì âûïàëî áîëåå ñòà ñîðîêà ññûëîê, è áîëüøèíñòâî
ïîñòîâ îêàçàëîñü ñîçäàíî æåíùèíàìè. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî çäåñü èìååò ìåñòî
âòîðè÷íàÿ èíòåðïðåòàöèÿ (ïî Ê.Ãèðöó): æåíùèíà èíòåðïðåòèðóåò æèçíåííûå ÿâëåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü íå òîëüêî ñîáñòâåííûì îïûòîì, íî è ãîòîâûìè èíòåðïðåòàöèÿìè, çàäàííûìè ðàñïðîñòðàíåííûì ãåíäåðíûì äèñêóðñîì. Îòñþäà îòñóòñòâóþùèå â ãîìåîñòàòè÷åñêîì êðåñòüÿíñêîì ýòîñå
æåíñêèé ñàìîîáðàç è êðèòè÷åñêèé (èðîíèêî-ñêåïòè÷åñêèé) îáðàç ìóæ÷èíû.
Ìîæíî ãîâîðèòü î ñâîåîáðàçíîì ôåìèíèñòè÷åñêîì ðåâàíøå, êîòîðûé
ïîäòà÷èâàåò ïàòðèàðõàëüíóþ ìàñêóëèííóþ ìîäåëü. Îäíàêî ìû óáåæäåíû
â òîì, ÷òî îí îãðàíè÷åí: à) ñôåðîé èíòåðíåòà; á) âîçðàñòíîé ãðóïïîé (äî
òðèäöàòè ïÿòè ëåò); â) ïðèíàäëåæíîñòè æåíùèí-áëîããåðîâ ê ñðåäå
èíòåëëåêòóàëîâ: êîñâåííûå óêàçàíèÿ íà ýòî ïðîñëåæèâàþòñÿ â ðÿäå
òåêñòîâ. Â öåëîì æåíùèíà ïðåäñòàåò êàê óñïåøíàÿ, òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü.
Îáðàç ìóæ÷èíû ïîäàåòñÿ ñ èðîíèåé: Áåëîðóññêèå ìóæ÷èíû äåëÿòñÿ íà äâå
êàòåãîðèè  ñèëüíûå è ñëàáûå. 1. îáû÷íî ýòà ñèëà ñîïðîâîæäàåòñÿ
ïîâûøåííûì óðîâíåì àãðåññèè è õàìñòâà, òàê ÷òî âîçíèêàþò ñîìíåíèÿ
â å¸ ïîäëèííîñòè 2. ñëàáûå. ôèçè÷åñêè ñëàáåå æåíùèí. Ïîýòîìó ìîãóò
îáñóæäàòü, èìååò ëè ìóæ÷èíà ïðàâî áèòü æåíùèíó < >. Íå ìîãóò
çàùèòèòü ñåáÿ ëè÷íî. Â òàêîé ñèòóàöèè æåíùèíå ïðèõîäèòñÿ âñþ
îòâåòñòâåííîñòü áðàòü íà ñåáÿ. Òàê ÷òî áåëîðóññêèé ôåìèíèçì  íå îò
55

Puszczanski-pans journal [online] <www. puszczanski-pan.livejournal.com/2133.html>
äîñòóï: 11.07.2008.
56 Katen04eks journal [online] <www. katen04ek.livejournal.com/6923.html> äîñòóï:
11.07.2008.
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èçáûòêà òâîð÷åñêèõ ñèë ó æåíùèí, à îò íåäîñòàòêà îòâåòñòâåííîñòè
ó ìóæ÷èí 57. Ïîä÷åðêíåì: ýòè êà÷åñòâà ìóæ÷èí îòìå÷àþòñÿ êàê ñïåöèôè÷åñêè áåëîðóññêèå: Ìíîã³ÿ ìàå çíà¸ìûÿ äçÿ¢÷ûíû çà¢âàæàþöü, øòî
¢ ïàðà¢íàíí³ ç íåìöàì³, ïàëÿêàì³, óêðà³íöàì³, áåëàðóñê³ÿ ìóæ÷ûíû  áîëüø
ðàõìàíûÿ, ñëàáàâîëüíûÿ, áåç³í³öûÿòû¢íûÿ. À êàíñåðâàòû¢íàÿ ìàäýëü:
Áóäçü ìóæ÷ûíàé!  í³êóäû íå ïàäçåëàñÿ. <...> íå æàí÷ûíû ðîáÿöü
ìóæ÷ûíó ñëàáûì,  ÿíû ïðîñòà çàìÿíÿþöü ÿãî, êàë³ ¸í ñàì íå äàå ñàáå
ðàäû ñà ñâà³ì³ àáàâÿçêàì³  ó ìíîã³õ ïðîñòà íå çàñòàåööà ³íøàãà âûáàðó58.
Â äèñêóññèè, ðàçâåðíóòîé íà ýòîì áëîãå, äîïîëíèòåëüíî îòìå÷àåòñÿ
èíôàíòèëüíîñòü ìóæ÷èí: Ñóòü æå ïðîáëåìû â òîì, ÷òî ñëèøêîì ìàëî
ìóæ÷èí è î÷åíü ìíîãî ìàëü÷èêîâ... Ïîòîìó òî æåíùèíû è õîòÿò âçÿòü âñå
â ñâîè ðóêè, âåäü îíè âçðîñëåþò ðàíüøå è íàäîëüøå. Áëîããåð Shoihet
(ìóæ÷èíà) âîçðàæàåò: ïðè÷èíà èíôàíòèëèçàöèè ìóæ÷èí  â æåíñêîì
æåëàíèè äîìèíèðîâàòü: ÿ ñòàëêèâàëñÿ ñ æåíùèíàìè, êîòîðûå ïûòàëèñü
êóëüòèâèðîâàòü âî ìíå ñëàáîñòü, ïîòîìó ÷òî èì ýòî áûëî óäîáíî, à òàêæå
îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî òàêàÿ ñèòóàöèÿ íûíå õàðàêòåðíà âñåìó
çàïàäíîìó ìèðó. Òåì ñàìûì íà óðîâíå ýòîãî êóëüòóðíî-ñìûñëîâîãî ïîëÿ
ðîæäàåòñÿ äèñêóðñèâ íå òîëüêî ôåìèííîñòè ìóæ÷èí, íî è ìàñêóëèííîñòè æåíùèí, äåìîíñòðèðóþùèé îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü ïåðåâîðà÷èâàíèÿ òåìû ëþáâè â ñîâðåìåííîñòè: Ïðû÷ûíó ìà¸é ëþáîâ³ äà
áåëàðóñê³õ ìóæ÷ûíà¢ ïàòëóìà÷ûöü ïðîñòà: ìÿíå ¢ñ¸ æûöüö¸ íåïðàãìàòû÷íà ³ íåàäîëüíà öÿãíå äà íÿ¢äà÷í³êà¢. ¨ñüöü øòîñüö³ íåàï³ñàëüíà
êðàíàëüíàå ¢ òûì, ÿê ÿíû õóòàþööà ¢ øàë³ê³, â³íàâàòà ïàñüì³õàþööà,
êàêåòë³âà êàìïëåêñóþöü, íå àäâàæâàþööà çðàá³öü ïåðøû êðîê, àäñòàÿöü
ñâà¸ ìåðêàâàíüíå ³ çíàéñüö³ ñâà¸ ìåñöà ïàä ñîíöàì 59. Êîðíè òàêîé
ñèòóàöèè, ïî ìíåíèþ àâòîðà ïîñòà, äàâíèå è ñîöèàëüíûå (èäåîëîãèþ ìóæñêèõ ïåññèìèçìà è ëóçýðñòâà îíà îòñ÷èòûâàåò îò Ï.Áàãðûìà
è Ô.Áîãóøåâè÷à, àâòîðà ïîýìû Êåïñêà áóäçå). Îòñþäà âûâîäèòñÿ
ôîðìóëà áåëîðóññêîé ëþáâè: Ìíå öÿáå øêàäà, òàìó ÿ öÿáå êàõàþ.
Ïîñòû ìóæñêîãî àâòîðñòâà íåìíîãî÷èñëåííû. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû
äâà âçãëÿäà. Ïåðâûé  òðàäèöèîííûé âçãëÿä íà ìîäåëü æåíñêîé àêòèâíîñòè:
Íàðàäç³öü ³ âûõàâàöü äçÿöåé  ãýòà òàêàÿ ñàöûÿëüíàÿ àêòû¢íàñüöü, ÿêîé
áîëüøàñüö³ ôýì³í³ñòàê  ÿê äà íåáà (kurt_bielarus)60. Îòìåòèì: èìåííî æåíùèíà-ìàòü  íàèáîëåå ïîçèòèâíûé îáðàç ãîìåîñòàòè÷åñêîé
57 Bullochkas journal [online] <www. bullochka.livejournal.com/220513.html> äîñòóï:
17.07.2008.
58 Maryjkas journal [online] <www. users.livejournal.com/maryjka_/386003.html> äîñòóï:
29.07.2008.
59 Maryjkas journal [online] <www. users.livejournal.com/maryjka_/386003.html> äîñòóï:
17.07.2008.
60 Òàì æå.

Ìîäåëü ýòîñà ñîâðåìåííîãî Áåëîðóñà: îïûò êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî...

327

êóëüòóðû61. Âòîðîé êàñàåòñÿ áåëîðóññêîé ìóæñêîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ
â ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè: Ðóñê³ ìóæ÷ûíà, ïåðàä òûì, ÿê ïðàãó÷ûöü
ñòðýë, ³ðâàíå íà ãðóäçÿõ êàøóëþ ³ ìàöþêíåööà, ìîæà ïëþíóöü... Òàê³
àïîøí³ æýñò  ìîöíû, ïðûãîæû. Áåëàðóñê³ æ ìóæ÷ûíà ñìåðöü ñóñòðýíå
ìî¢÷ê³. Êàøóëþ íà ãðóäçÿõ ³ðâàöü íå ñòàíå. Ïàøêàäóå êàøóëþ, à ìîæà
êàìó, íÿõàé ³ ç äç³ðêàé, à ñïàòðýá³ööà 62. Âîçìîæíî, â ýòîé òèõîñòè,
íåàôôåêòèðîâàííîñòè ýìîöèé íàõîäèò îáúÿñíåíèå ìîë÷àíèå ìóæ÷èí ïðè
îáñóæäåíèè ãåíäåðíûõ ïðîáëåì. Âåðîÿòíî, ïðè÷èíû åå ïðèíÿòèÿ ýòîé
ïîçèöèè çà íåóñïåøíóþ ðÿäîì æåíùèí òàêîâû: à) âîçäåéñòâèå îáðàçöîâ
ìàñêóëüòà, ãäå ïðîöâåòàåò îáðàç ìà÷î; á) êîíñòðóèðîâàíèå âîççðåíèé ïîä
âëèÿíèåì ôåìèíèñòñêîãî äèñêóðñà (â òîì ÷èñëå è íà óðîâíå ìàññîâîé
êóëüòóðû); â) ïàìÿòü î ïåðåñòðîéêå, â êîòîðóþ ãèá÷å âïèñàëèñü
æåíùèíû (÷åëíî÷íè÷åñòâî, ñìåíà ïðîôåññèè è ò.ä.); ã) àëêîãîëèçì êàê
ïðåèìóùåñòâåííî ìóæñêîé ïîðîê.
7. Êóëüòóðíî-ñìûñëîâîå ïîëå âðåìÿ  ïðîñòðàíñòâî.
Âñëåäñòâèå ãåòåðîñòàòè÷åñêîé ïðèðîäû èññëåäóåìîãî ýòîñà âðåìÿ
ïîíèìàåòñÿ ðàçíîïëàíîâî, îäíàêî ñóùåñòâóåò ðÿä îáùèõ òåíäåíöèé.
À) Îñîçíàíèå íàñòîÿùåãî, ñ îäíîé ñòîðîíû, êàê èñòîðèêîîáóñëîâëåííîãî ïåðèîäà, à ñ äðóãîé, ñâÿçàííîãî ñ èäåàëîì áóäóùåãî. È òî,
è äðóãîå ÷óæäî ãîìåîñòàòè÷åñêîìó êðåñòüÿíñêîìó ýòîñó òðàäèöèîííîé
êóëüòóðû âñëåäñòâèå óñòàíîâêè íà äëèìîå íàñòîÿùåå, êîãäà öåííîñòü
ñåãîäíÿ îïðàâäûâàåòñÿ îáëèêîì â÷åðà êàê åäèíñòâåííî ïðàâîìåðíîé
ìîäåëüþ îïûòà.
Á) Çîíèðîâàíèå âíåøíåãî ïîâñåäíåâíîãî âðåìåíè ïî îñè ïðàçäíèêè
 áóäíè, äåíü  íî÷ü, à òàêæå â çàâèñèìîñòè îò ñåçîííîãî öèêëà ðàáîò
(â òðàäèöèîííîé êóëüòóðå è  îò÷àñòè  â êóëüòóðå Modernity) ïîäâåðãëèñü
ðåäóêöèè. Ïðè÷èíû ýòîãî êàñàþòñÿ êàê îáùåé ñèòóàöèè â ñòðàíå è ìèðå,
òàê è ñïåöèôèêîé èñïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåòà â Áåëàðóñè. Â ïåðâîì àñïåêòå
çíà÷èìû ñëåäóþùèå ôàêòîðû: 1) îòõîä îò ñåçîííîãî ðàñïîðÿäêà âñëåäñòâèå
óðáàíèçàöèè; 2) òåìïîðàëüíûå ñäâèãè (ïåðåíîñ ïðàçäíèêîâ, ïåðåõîä íà
çèìíåå è ëåòíåå âðåìÿ); 3) ðàñøèðåíèå âíåòðóäîâûõ äíåé  áëàãîäàðÿ
íàëè÷èþ äâóõ âûõîäíûõ, ñîâìåùåíèþ ðåëèãèîçíûõ, ñîâåòñêèõ
è ïîñòñîâåòñêèõ ïðàçäíèêîâ íà òåððèòîðèè ÐÁ (1 ìàÿ, 8 ìàðòà, 7 íîÿáðÿ,
Íîâûé ãîä, Ïàñõà, Ðàäóíèöà, Äåíü Íåçàâèñèìîñòè è ò.ä.); 4) ïîÿâëåíèå
íî÷íîé æèçíè êàê ñåêòîðà äîñóãîâîé êóëüòóðû. Âòîðîé àñïåêò ñâÿçàí
èìåííî ñ íî÷íûì îáðàçîì æèçíè, õàðàêòåðíûì äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
61
62

Þ.Â. ×åðíÿâñêàÿ. Áåëîðóñ , ñ. 103104.
Ul-sciapans journal [online] <www. ul-sciapan.livejournal.com/223584.html> äîñòóï:
29.07.2008.
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èíòåðíåòîì (ïðè÷èíû  äîðîãîâèçíà äíåâíîãî òðàôèêà, âîñïðèÿòèå
íî÷íîãî âðåìåíè êàê ñâîáîäíîãî è ò.ä.). Îòñþäà íîâûé òèï çîíèðîâàíèÿ:
âèðòóàëüíîå âðåìÿ (âå÷åðíåå è íî÷íîå)  ðåàëüíîå âðåìÿ (äíåâíîå),
ïðè÷åì ïåðâîå îáëàäàåò áîëüøåé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ, ÷åì ïîñëåäíåå. Òåì
ñàìûì â îòëè÷èå îò êðåñòüÿíñêîãî ýòîñà, ãäå íî÷ü ïîíèìàåòñÿ êàê
êðîìåøíîå âðåìÿ, à ïðàçäíèê  êàê òåìïîðàëüíûé îòðåçîê, êîãäà ÷åëîâåêó
ïðîùå ïîïàñòü ïîä âëàñòü çëûõ ÷àð, â ñîâðåìåííîì ýòîñå íî÷ü è ïðàçäíèê
ïðåäñòàþò áîëåå àòòðàêöèîííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ äíåì è áóäíÿìè.
Â) Àñïåêò çîíèðîâàíèÿ âíóòðåííåãî âðåìåíè â ñâåòå ëè÷íîé
áèîãðàôèè (äåòñòâî, ìîëîäîñòü, çðåëîñòü, ñòàðîñòü) â èíòåðíåòå ðàçìûò:
âèðòóàëüíàÿ ëè÷íîñòü êàê òèï ãåòåðîñòàòè÷åñêîé ðåïðåçåíòàöèè îòëè÷àåòñÿ íåÿâíîñòüþ âîçðàñòíûõ õàðàêòåðèñòèê. Åãî ðàçìûòîñòü óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî áëîããåðû ïðåäïî÷èòàþò íåôîðìàëüíóþ ìàíåðó îáùåíèÿ
è èñïîëüçóþò ñëåíã è îáðàùåíèå íà òû íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà. Êóëüòèâèðóåìûé èíòåðíåòîì âîçðàñò  ìîëîäîñòü, à äåíü  ñåãîäíÿøíèé.
Â ñâåòå ýòîãî âîñïîìèíàíèÿ î äåòñòâå, ðàçìûøëåíèÿ î çðåëîñòè è ñòàðîñòè
â áëîãàõ íåìíîãî÷èñëåííû.
Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî ãîìåîñòàòè÷åñêîãî ýòîñà, ãäå ãëàâíûé
âîçðàñò ÷åëîâåêà  ñòàðîñòü êàê ñèíîíèì ìóäðîñòè, äëÿ ãåòåðîñòàòè÷åñêîãî
 ýòî ìîëîäîñòü (êàê âðåìÿ ëþáâè, îáùåíèÿ, ïóòåøåñòâèé). Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìîëîäåæíàÿ àóäèòîðèÿ áàéíåòà  ïåðâîå ãåäîíèñòè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííîå ïîêîëåíèå, ïîÿâèâøååñÿ çà ïîñëåäíåå ñòîëåòèå â Áåëàðóñè.
Êðàòêèå âûâîäû èç íàøåãî èññëåäîâàíèÿ òàêîâû: À) ïîïûòêè
ìîíîöåíòðèçìà è çàìêíóòîñòè, ïðèñóùèå Áåëàðóñè, êàê è ìíîãèì
ïîñòñîâåòñêèì ðåñïóáëèêàì â ñàìîå íåäàâíåå âðåìÿ, áîëåå íå ëåãèòèìèðóþòñÿ îáùåñòâåííûì ìíåíèåì (ïî êðàéíåé ìåðå, â ëèöå èçáðàííîé
íàìè ðåïðåçåíòàòèâíîé ãðóïïû); Á) çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ êàðäèíàëüíî
èçìåíèëèñü êîíòàêòíûå óñòàíîâêè îáðàçîâàííûõ áåëîðóñîâ: ïðîðîññèéñêàÿ îðèåíòàöèÿ  âî âñÿêîì ñëó÷àå, â ìîëîäåæíîé ñðåäå  çàìåñòèëàñü ïðîåâðîïåéñêîé; Â) ÷ðåçâû÷àéíî âîçðîñëè äîñóãîâûå
ïðèîðèòåòû (ïàäåíèå âûñøåãî ñòàòóñà òðóäà è áóäíåé, õàðàêòåðíîå
ãîìåîñòàòè÷åñêîìó ýòîñó); Ã) ñóùåñòâåííî ðåäóöèðîâàëñÿ ìàñêóëèííûé
àñïåêò, ïðèñóùèé òðàäèöèîííîé êóëüòóðå áåëîðóñîâ63 è â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå ñîõðàíÿâøèéñÿ â ñîâåòñêèé ïåðèîä; Ä) ïðè ýòîì îñíîâíûå
õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà è ïîâåäåí÷åñêèå ìîäåëè, ñâîéñòâåííûå
ïðåäûäóùåìó ãîìåîñòàòè÷åñêîìó ýòîñó, â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè
îñòàëèñü ñîõðàííûìè (ïîçèöèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîãî ñìûñëà, íîðìà
íåâûïÿ÷èâàíèÿ, òèõîñòü, îêîëüíûé ïóòü â äîñòèæåíèè öåëåé è ðÿä äð.).
63 Þ. ×åðíÿâñêàÿ, Ýòíè÷åñêèé îáðàç Áàáû: ìåæäó ñêàçêîé è áûëüþ (ê âîïðîñó
î ãåíäåðíûõ ðîëÿõ â áåëîðóññêîé ñêàçêå), Slavia Orientalis 2006. ¹ 3, s. 374387.
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The Model of Modern Byelorussian Ethos:
An Attempt of Culturological Investigation on the Internet
The article is devoted to the changes in the ethos of contemporary Belarusians. It is
based on the research of the Belarusian blogosphere. It shows transformations of traditional
values and models of behaviour (passivity, calmness, common sense, mutual gender relations,
contact installations, etc.) on the example of modern blogs. Values and models are grouped in
relation to the cultural-semantic fields defining the ethnic picture of the world: space  chaos,
good  bad, male  female, etc. Thus the ethos of the people remains steady despite changes.
Yet, the modern heterostatic ethos of a Belarusian blogger differs from the traditional ethos
of a Belarusian. The traditional ethos reveals centripetal features, the modern one  centrifugal. It results from a much wider range of possibilities for young people, if not real, then at
least virtual. Thus there appear new characteristics of a Belarusian blogger's ethos: considerable weakening of isolationist tendencies; a central position of Western cultural models, which
replace Eastern, i.e. Russian, ones  which is characteristic of the young Internet users
society; deprecation of the value of work and overvaluation of free time, which would
suggest a hedonist motivation behind thinking and acting, new to Belarus; leveling of gender
positions in the Belarusian society
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Friedrich-Aleksander-Universität Erlangen  Nürnberg

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎËÜÑÊÎÃÎ È ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÑÒÈËÅÉ
(â ñâåòå êëàññèôèêàöèè èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé
ïî É. Ãàëüòóíãó)
1. Ïðîáëåìà âûÿâëåíèÿ è îïèñàíèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
ïàðàìåòðîâ íàó÷íîãî òåêñòà ïðåäñòàâëÿåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøîé
èíòåðåñ äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ãóìàíèòàðíûõ íàóê 
ñîöèîëîãîâ, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè ìåæêóëüòóðíîé íàó÷íîé êîììóíèêàöèè, ëèíãâèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè êîíòðàñòèâíîé ëèíãâèñòèêè
è ñòèëèñòèêè íàó÷íîãî òåêñòà, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðåïîäàâàíèÿ
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Õîòÿ, áåçóñëîâíî, íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî ñòèëü
íàó÷íîé ïðîçû èìååò íåêîòîðûå îáùèå òåíäåíöèè âíå çàâèñèìîñòè îò
êîíêðåòíûõ ÿçûêîâ1, áëàãîäàðÿ êîíòðàñòèâíûì èññëåäîâàíèÿì áûëè
âûÿâëåíû îòëè÷èÿ, êàñàþùèåñÿ, íàïðèìåð, êîìïîçèöèîííî-ñìûñëîâîé
ñòðóêòóðû íàó÷íîãî òåêñòà, ïðèíöèïîâ åãî ðàçâåðòûâàíèÿ, ïîñòðîåíèÿ
è îáú¸ìà àáçàöà, óïîòðåáëåíèÿ ñðåäñòâ ñâÿçè, ñòåïåíè ýêñïëèêàöèè îïðåäåëåííûõ ýòàïîâ íàó÷íîïîçíàâàòåëüíîãî ïðîöåññà, îñîáåííîñòåé öèòèðîâàíèÿ, âûðàæåíèÿ àâòîðñêîãî ÿ è ò.ä.2.
Èìåþùèåñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé íàó÷íîãî
òåêñòà â êîíòðàñòèâíî-ñòèëèñòè÷åñêîì àñïåêòå íîñÿò îò÷àñòè ðàçðîçíåííûé õàðàêòåð è îñòàâëÿþò îòêðûòûì âîïðîñ, íàñêîëüêî ïðàâîìåðíî íà èõ
îñíîâàíèè ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
íàó÷íûõ ñòèëåé â öåëîì, òàê ÷òî ïðåäñòàâëåíèå, íàïðèìåð, îá àíãëîàìåðèêàíñêîì, ðîìàíñêîì, ÿïîíñêîì, ïîëüñêîì è ò.ä. íàó÷íûõ ñòèëÿõ
1

Â.Í. ßðöåâà, Ìåæäóíàðîäíàÿ ðîëü ÿçûêà íàóêè, â: VII Ìåæä. ñîöèîëîãè÷åñêèé
êîíãðåññ, Âàðíà 1970, öèò. ïî: Ì.Í. Êîæèíà, Ñòèëèñòèêà ñîïîñòàâèòåëüíàÿ,
â: Ñòèëèñòè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, ïîä ðåä. Ì.Í. Êîæèíîé, Ìîñêâà 2003, ñ. 428.
2 Ñì., íàïðèìåð, îáçîð ëèòåðàòóðû â: H. Schroder, Der Stil wissenschaftlichen Schreibens
zwischen Disziplin, Kultur und Paradigma  Methodologische Anmerkungen zur interkulturellen
Stilforschung, w: Stilfragen, hrsg. von G. Stickel, BerlinNew York 1995; Culture and Styles of
Academic Discourse, ed. by A. Duszak, BerlinNew York 1997; Ì.Í. Êîæèíà, Ñòèëèñòèêà
ñîïîñòàâèòåëüíàÿ... .
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ÿâëÿåòñÿ íåêîòîðûì óïðîùåíèåì, ïðè êîòîðîì êîìïëåêñíàÿ ñôåðà íàó÷íîé
êîììóíèêàöèè ñî âñåìè åå ïðåäìåòàìè, ïàðàäèãìàìè, îòâåòâëåíèÿìè,
íàöèîíàëüíûìè è èíòåðíàöèîíàëüíûìè âëèÿíèÿìè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
áîëåå èëè ìåíåå ãîìîãåííîå ïðîñòðàíñòâî. Êðîìå òîãî ñëåäóåò çàìåòèòü,
÷òî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå ñòèëåâûå îñîáåííîñòè ñêîðåå ìîãóò áûòü
âûÿâëåíû â òåêñòàõ ãóìàíèòàðíûõ îòðàñëåé çíàíèÿ è â ìåíüøåé ñòåïåíè
îíè ïðîÿâëÿþòñÿ â òåõíè÷åñêèõ è åñòåñòâåííûõ íàóêàõ. Ê. Ãíóöìàíí
âûäâèíóë ãèïîòåçó, ñîãëàñíî êîòîðîé ÷åì áîëüøå êàêàÿ-ëèáî îáëàñòü íàóêè
íîñèò îáùåêóëüòóðíûé õàðàêòåð, ò.å. å¸ ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ íå ëåæèò
â ñôåðå ïåðâè÷íîé êóëüòóðû, òåì ñèëüíåå â íåé òåíäåíöèÿ ê ïðèìåíåíèþ
ïîõîæèõ èëè èäåíòè÷íûõ îáðàçöîâ ïîñòðîåíèÿ äèñêóðñà. È ÷åì áîëüøå
ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ êàêîé-ëèáî îòðàñëè íàóêè êîðåíèòñÿ â ïåðâè÷íîé
êóëüòóðå, ÷åì áîëüøå îí èìååò îáùåñòâåííî íàïðàâëåííûé õàðàêòåð, òåì
âåðîÿòíåé òåíäåíöèÿ, ÷òî ïðè ïåðåäà÷å íàó÷íîãî ñîäåðæàíèÿ áóäóò
ñîçäàâàòüñÿ êóëüòóðíî-ñïåöèôè÷åñêèå îáðàçöû äèñêóðñà3. Â ëèòåðàòóðå,
ïîñâÿùåííîé âûÿâëåíèþ è îïèñàíèþ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
îñîáåííîñòåé â ñôåðå íàó÷íîé êîììóíèêàöèè, îäíèì èç íàèáîëåå ÷àñòî
óïîìèíàåìûõ è öèòèðóåìûõ àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûé íîðâåæñêèé
ñîöèîëîã è ïîëèòîëîã É. Ãàëüòóíã. Ïîÿâëåíèå â 1981 ãîäó åãî ñòàòüè
Ñòðóêòóðà, êóëüòóðà è èíòåëëåêòóàëüíûé ñòèëü: Ñðàâíèòåëüíîå ýññå
î ñàêñîíñêîé, òåâòîíñêîé, ãàëëüñêîé è íèïïîíñêîé íàóêå4 âûçâàëî áîëüøîé ðåçîíàíñ ñðåäè èññëåäîâàòåëåé, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè êóëüòóðíîé
äåòåðìèíàöèè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ñòèëÿìè â íàóêå, ìåæêóëüòóðíîé
êîììóíèêàöèåé ó÷åíûõ, îñîáåííîñòÿìè ïîñòðîåíèÿ íàó÷íîãî òåêñòà,
ðèòîðèêîé íàó÷íîãî òåêñòà. Â ñâîåé ñòàòüå Ãàëüòóíã îïèñûâàåò ðàçëè÷èÿ
(ãëàâíûì îáðàçîì  èíòóèòèâíî îùóùàåìûå) â ïèñüìåííîé è óñòíîé
íàó÷íîé ðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé ÷åòûðåõ òàê íàçûâàåìûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñòèëåé  ñàêñîíñêîãî, òåâòîíñêîãî, ãàëëüñêîãî è íèïïîíñêîãî. Âîñòî÷íóþ
Åâðîïó, âêëþ÷àÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç, íî çà èñêëþ÷åíèåì Ðóìûíèè, Ãàëüòóíã
âèäèò íàõîäÿùåéñÿ â ñôåðå âëèÿíèÿ òåâòîíñêîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ñòèëÿ,
îáúÿñíÿÿ ýòî ÷àñòè÷íî îáùèì êóëüòóðíûì âëèÿíèåì íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ,
÷àñòè÷íî âëèÿíèåì îäíîé èç êëþ÷åâûõ ôèãóð òåâòîíñêîãî ñòèëÿ ìûøëåíèÿ
 Êàðëà Ìàðêñà5.
Âûñêàçàííîå Ãàëüòóíãîì ìíåíèå î ïðèíàäëåæíîñòè íàó÷íûõ ñòèëåé
ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû ê àðåàëó òåâòîíñêîãî (ò.å. îñíîâûâàþùåìóñÿ íà
íåìåöêîé òðàäèöèè) èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ íå îñòàëîñü áåç âíèìàíèÿ
3 C. Gnutzmann, Sprachliche Indikatoren zur Explizierung von Zielsetzungen im Englischen
und Deutschen. Ms. eines Vortrags auf dem 9. IDV-Kongress in Wien, 1989.
4 J. Galtung, Structure, culture and intellectual style. An essay comparing saxonic, teutonic,
gallic and nipponic approaches, Social Science Information 1981, Vol. 20(6).
5 Òàì æå, ñ. 820.
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â ðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõ èçó÷åíèþ ïîëüñêîãî, ðóññêîãî, ÷åøñêîãî íàó÷íîãî
òåêñòà (äèñêóðñà) â êîíòðàñòèâíîì àñïåêòå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, åñëè ðå÷ü
èäåò î ðàçëè÷èÿõ ìåæäó àíãëî-àìåðèêàíñêèì íàó÷íûì ñòèëåì è ñòèëåì òîé
èëè èíîé âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé ñòðàíû, òî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ
ïîä÷åðêèâàòü áëèçîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî âîñòî÷íîåâðîïåéñêîãî ñòèëÿ
(íàïð. ïîëüñêîãî, ðóññêîãî) íåìåöêîìó íàó÷íîìó ñòèëþ6. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåþòñÿ ðàáîòû, â êîòîðûõ âûÿâëåííûå îñîáåííîñòè ñòèëÿ
ïîëüñêèõ, ñîâåòñêèõ èëè ðóññêèõ èññëåäîâàòåëåé îöåíèâàþòñÿ ïî èõ
ñîîòâåòñòâèþ/íåñîîòâåòñòâèþ õàðàêòåðèñòèêàì, ïðèñóùèõ, ñîãëàñíî
Ãàëüòóíãó, òåâòîíñêîìó èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ7.
Äàííàÿ ñòàòüÿ íàïðàâëåíà íà îáñóæäåíèå âîïðîñà, íàñêîëüêî
âûÿâëåííûå â ðåçóëüòàòå ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íàöèîíàëüíîêóëüòóðíûå îñîáåííîñòè ñòèëåé îòäåëüíûõ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàí
ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î ïðèíàäëåæíîñòè ýòèõ ñòèëåé ê òåâòîíñêîìó
èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ. Äëÿ ýòîãî ìû ñíà÷àëà ðàññìîòðèì ïðåäëîæåííûå Ãàëüòóíãîì õàðàêòåðèñòèêè ÷åòûðåõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé
è óòî÷íèì ïîíÿòèå òåâòîíñêèé èíòåëëåêòóàëüíûé ñòèëü. Äàëåå ïðåäïîëàãàåòñÿ îáñóäèòü òåêñòîâûå õàðàêòåðèñòèêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå êàê
î ñõîäñòâå, òàê è ðàçëè÷èÿõ â ñòèëÿõ ñîâðåìåííûõ íåìåöêèõ, ïîëüñêèõ
è ðóññêèõ òåêñòîâ â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
2. Ñîãëàñíî Ãàëüòóíãó, òåâòîíñêèé èíòåëëåêòóàëüíûé ñòèëü (ðàâíî êàê
è áàçèðóþùèéñÿ íà ôðàíöóçñêîé òðàäèöèè ãàëëüñêèé èíòåëëåêòóàëüíûé
ñòèëü) îðèåíòèðîâàí ïðåæäå âñåãî íà àíàëèç ïàðàäèãì è âûðàáîòêó òåîðèè.
Ýìïèðè÷åñêèì äàííûì îòâîäèòñÿ ïðè ýòîì ñêîðåå èëëþñòðàòèâíàÿ, ÷åì
äîêàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ. Íàïðîòèâ, äëÿ ñàêñîíñêîãî ñòèëÿ â áîëüøåé ìåðå
õàðàêòåðíî äîêóìåíòèðîâàíèå âñåâîçìîæíûõ äàííûõ 8 è â ìåíüøåé
ñòåïåíè  ñîçäàíèå íîâûõ òåîðèé. Íèïïîíñêèé ñòèëü òàêæå áîëüøå
îðèåíòèðîâàí íà ýìïèðè÷åñêèå äàííûå, ÷åì íà âûðàáîòêó òåîðèé.
×òî êàñàåòñÿ ãàëëüñêîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ñòèëÿ, òî åãî îòëè÷èå îò
òåâòîíñêîãî ñòèëÿ çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî â ýëåãàíòíîñòè ÿçûêà
6 A. Duszak, Academic discourse and intellectual styles, Journal of Pragmatics 1994, Vol.
21; tej¿e, Tekst, dyskurs, komunikacja miêdzykulturowa, Warszawa 1998; K. Prokopczuk, Die
Wechselbeziehung zwischen Vorder- und Hintergrund als Stilmerkmal in Texten der Wissenschaft,
in: Stil in den Wissenschaften, hrsg. von K. Robering, Münster 2007.
7 M. Punkki, H. Schröder, Argumentative Strukturen in russischsprachigen Texten der Gesellschaftswissenschaften  Beispiele für paradigmatisch bedingte Argumentation und deren Sprachmittel, in: Text, Interpretation, Argumentation, ed. by M. Kusch and H. Schröder, Hamburg 1989;
Ê. Ïðîêîï÷óê, Ê âîïðîñó î ïðèíàäëåæíîñòè ïîëüñêîãî íàó÷íîãî ñòèëÿ ê òàê íàçûâàåìîìó
òåâòîíñêîìó èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ, â: Ïàëàíiñòûêà  Ïîëîíèñòèêà  Polonistyka,
pýä. À. Êiêëåâi÷ i Ñ. Âàæíiê, Ìiíñê 2006.
8 Ñð: The British penchant for documentation is proverbial, as in the USA love of statistics.
To have thoroughly scrutinized all sources, to have put all the data together, concealing nothing, is
a key criterion of scholarship  J. Galtung, Structure, culture and intellectual style..., p. 827.
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èçëîæåíèÿ: In the teutonic case one aims for rigour, if necessary at the expense
of elegance; in the gallic case the goal is elegance, perhaps at the expense of
rigour in the teutonic sense9.
Ïî ìíåíèþ Ãàëüòóíãà, â íàó÷íîé äèñêóññèè äëÿ òåâòîíñêîãî
è ãàëëüñêîãî ñòèëåé õàðàêòåðíà áîëåå ðåçêàÿ è áåñêîìïðîìèññíàÿ êðèòèêà
ïîçèöèè îïïîíåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ñàêñîíñêèì è íèïïîíñêèì ñòèëåì10.
Äàííîå óòâåðæäåíèå íå îçíà÷àåò, ÷òî â äðóãèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ êóëüòóðàõ
íå ìîæåò áûòü ñåðüåçíûõ ðàñõîæäåíèé âî ìíåíèÿõ; âîïðîñ çàêëþ÷àåòñÿ
â îñîáåííîñòÿõ ïðîÿâëåíèÿ ýòèõ ðàñõîæäåíèé, à òàêæå â ñïîñîáàõ âçàèìîäåéñòâèÿ ëè÷íîñòåé â õîäå äèñêóññèè. Â àíãëî-àìåðèêàíñêîé òðàäèöèè
õàðàêòåð ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèè áîëåå äåìîêðàòè÷íûé, ýãàëèòàðíûé (ïî
ñðàâíåíèþ ñ òåâòîíñêèì è ãàëëüñêèì ñòèëåì) è ïðåäïîëàãàåò êàê êîíôðîíòàöèþ øèðîêîãî ñïåêòðà ìíåíèé, òàê è îáùåå ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü
â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ñóììó ÷àñòåé; îáùàÿ èíòåíöèÿ äèñêóññèè  ñòðåìëåíèå ñòèìóëèðîâàòü îïïîíåíòà, à íå äèñêðåäèòèðîâàòü åãî:
The general spirit [by the saxonic style] is that intellectuals constitute a team, that
togetherness should be preserved, that there is a gentlemens agreement to the
effect that we should stick together and continue our debate in spite of our
differences, that pluralism is an overriding value, higher than the values attached
to the individually or collectively held systems of belief. [...] the general idea is
that very different convictions should be brought together in a debate, be confronted with each other, and ultimately perhaps produce something which is more than
the sum of the parts. The other person should be built up, not put down.
Not so in teutonic and gallic intellectual discussions. First, the dispersion or
diversity of opinion in one single debate is likely to be smaller, the audience to be
more homogeneous, and thus there will be less discrepancy to handle. Second,
there will be no complimentary introduction even among friends, and certainly
not if there is the slightest discrepancy of opinion. [...] the discussants will go
straight for the weakest point. That weakest point will be fished out of the pond of
words, brought into the clearest sunlight for display, so as to leave no doubt, and
for dissection, which is done with considerable agility and talent.11

9 Òàì æå, ñ. 832.
10 Äèñêóññèÿ â

íèïïîíñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé êóëüòóðå îòëè÷àåòñÿ îò äèñêóññèè
â òåâòîíñêîé, ãàëëüñêîé è ñàêñîíñêîé òðàäèöèè åùå è ñâîèì ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ, êîòîðûé
îáû÷íî ñîñòîèò íå â èññëåäîâàíèè ïàðàäèãìû, íå â âîïðîñå î ïðàâîìåðíîñòè îïðåäåëåííûõ
âûâîäîâ èç íåêîòîðîé òåîðèè, íå â ñîìíåíèÿõ â èñòèííîñòè ïðàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà,
à â óòî÷íåíèè ïðèíàäëåæíîñòè ê òîé èëè èíîé øêîëå  êàê ñàìîãî àâòîðà (äîêëàä÷èêà), òàê
è ïîëîæåíèé, èñïîëüçóåìûõ àâòîðîì â ñâîåì íàó÷íîì ïîñòðîåíèè.
11 Òàì æå, ñ. 824825.
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Ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
ÿçûêîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, Ãàëüòóí âûäâèãàåò ãèïîòåçó î ñóùåñòâîâàíèè
ñâÿçè ìåæäó îñîáåííîñòÿìè âûäåëÿåìûõ èì èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé
è îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè ÿçûêà ýëèòû (ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿçûêîì øèðîêèõ
ìàññ) â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàíàõ. Ñîãëàñíî Ãàëüòóíãó, íåìöû, ïðèíàäëåæàùèå ê âûñøèì êëàññàì îáùåñòâà, ïîëüçóþòñÿ íàìíîãî áîëåå ñòðîãèì
è ñëîæíûì ÿçûêîì, ÷òî íàõîäèò îòðàæåíèå è â èõ èíòåëëåêòóàëüíîì ñòèëå;
ôðàíöóçû, ïðèíàäëåæàùèå ê âûñøèì êëàññàì, ãîâîðÿò íà íàìíîãî áîëåå
èçûñêàííîì è ýëåãàíòíîì ôðàíöóçñêîì, ÷òî íàõîäèò îòðàæåíèå â èõ
èíòåëëåêòóàëüíîì ñòèëå; áðèòàíöû, ïðèíàäëåæàùèå ê âûñøèì êëàññàì,
ãîâîðÿò áîëåå êîððåêòíî, èõ ÿçûê ãîðàçäî áîãà÷å ñâîèì ñëîâàðíûì çàïàñîì,
ïåðåäàåò áîëåå òîíêèå íþàíñû è ïîýòîìó â áîëüøåé ìåðå îòâå÷àåò
ïîòðåáíîñòÿì òî÷íîãî è äåòàëüíîãî îïèñàíèÿ; è, íàêîíåö, ÿïîíöû,
ïðèíàäëåæàùèå ê âûñøèì êëàññàì, ãîâîðÿò íà ÿçûêå åùå áîëåå ìíîãîçíà÷íîì,
ñëîæíîì è îòðàæàþùåì ñîçíàíèå ñâîåãî âûñîêîãî ïîëîæåíèÿ â îáùåñòâå12.
Â îáùåì æå Ãàëüòóíã ñ÷èòàåò ñàêñîíñêèé è íèïïîíñêèé ñòèëè áîëåå
äåìîêðàòè÷íûìè è òîëåðàíòíûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ ãàëëüñêèì è òåâòîíñêèì,
à èç äâóõ ïîñëåäíèõ ïðèçíàåò áîëåå ýëèòàðíîé ãàëëüñêóþ ôîðìó.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî, âî-ïåðâûõ, Ãàëüòóíã â ñâîåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåò íå âñþ ïàëèòðó ñóùåñòâóþùèõ íàó÷íûõ äèñöèïëèí, à êîíöåíòðèðóåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì íà ñîöèîëîãèè è ïîëèòîëîãèè; è, âî-âòîðûõ, îí
íå óñòàíàâëèâàåò ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó íàöèîíàëüíîñòüþ àâòîðà,
ÿçûêîì, íà êîòîðîì îí ãîâîðèò è ïèøåò, è ïðèíàäëåæíîñòüþ ñîçäàííîãî
íèì òåêñòà ê îïðåäåëåííîìó èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ, íàìåðåííî ïðåäïî÷èòàÿ ãîâîðèòü î ñàêñîíñêîì, òåâòîíñêîì, ãàëëüñêîì è íèïïîíñêîì ñòèëÿõ
êàê äîìèíèðóþùèõ íàó÷íûõ ñòèëÿõ â Áðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè
è ßïîíèè, ïîä÷åðêèâàÿ òåì ñàìûì íåïðàâîìåðíîñòü àâòîìàòè÷åñêîãî
ñîîòíåñåíèÿ ýòèõ ñòèëåé ñ ïåðå÷èñëåííûìè ñòðàíàìè. Â òðåòüèõ, ó÷èòûâàÿ
âûñîêèé óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèé è âçàèìîçàâèñèìîñòåé â ñîâðåìåííîì
ìèðå, Ãàëüòóíã íå èñêëþ÷àåò, ÷òî ïðåäëîæåííûå èì õàðàêòåðèñòèêè
èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé, âîçìîæíî, â áîëüøåé ñòåïåíè îòðàæàþò
ïîëîæåíèå âåùåé â 70-å ãîäû ÕÕ âåêà, ÷åì â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
3. Ïðåäñòàâëåííûå Ãàëüòóíãîì îáîáùåíèÿ èìåþò, áåçóñëîâíî, îäíó
ñëàáóþ ñòîðîíó  îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîé äîêàçàòåëüíîé áàçû, îñíîâûâàþùåéñÿ íà àíàëèçå ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà,13 ÷òî, îäíàêî, íå âëå÷åò çà ñîáîé
àâòîìàòè÷åñêè âûâîä î íåïðàâèëüíîñòè ýòèõ îáîáùåíèé. Õ. Øð¸äåð,
íàïðèìåð, ñ÷èòàåò ìåòîä íàáëþäåíèÿ è ñàìîíàáëþäåíèÿ  íåñìîòðÿ íà åãî
î÷åâèäíûå íåäîñòàòêè  âàæíûì èñòî÷íèêîì äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ãèïîòåç
12
13

Òàì æå, ñ. 841842.
Â ýòîì îòäàâàë ñåáå îò÷åò è ñàì Ãàëüòóíã, íàçûâàÿ ñâîþ ðàáîòó ñðàâíèòåëüíûì ýññå.
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â èçó÷åíèè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ íàó÷íûõ ñòèëåé14. Âìåñòå ñ òåì
ñèòóàöèÿ, êîãäà ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ñïîñîáíûå ïîäòâåðäèòü èëè
îïðîâåðãíóòü òå èëè èíûå íàáëþäåíèÿ è âûâîäû Ãàëüòóíãà, ëèáî
îòñóòñòâóþò âîîáùå, ëèáî íîñÿò ÷àñòíûé, ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð,
íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî êàæäûé èç íàñ âûíóæäåí îðèåíòèðîâàòüñÿ
íà ñîáñòâåííîå îùóùåíèå èõ ïðàâèëüíîñòè èëè íåïðàâèëüíîñòè.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà òàêîé ñóáúåêòèâíîé îöåíêè ïðèâåäåì ìíåíèå àìåðèêàíñêîãî ñîöèîëîãà Ð. Á. Çàéîíöà, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåäëîæåííûå
Ãàëüòóíãîì õàðàêòåðèñòèêè èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé ãëóáîêè è [...] î÷åíü
òî÷íû, ïî êðàéíåé ìåðå â îòíîøåíèè îïðåäåëåííîé ÷àñòè ñîöèîëîãîâ
â ðåãèîíàõ, ãäå ïðåîáëàäàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå ãðóïïèðîâêè [...],
õîòÿ äëÿ áîëüøèíñòâà îíè âñå æå îñòàþòñÿ ãèïåðáîëîé15. Â òî æå âðåìÿ
Çàéîíö, îñíîâûâàÿñü íà ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèÿõ, ñ÷èòàåò, ÷òî
ñòèëèñòè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó èññëåäîâàòåëÿìè â ðàìêàõ îäíîé ñòðàíû
ìîãóò îêàçàòüñÿ íå ìåíåå çíà÷èòåëüíûìè, ÷åì ìåæäó ó÷åíûìè ðàçíûõ
ñòðàí16.
Åñëè îáðàòèòüñÿ ê îöåíêå ðàáîòû Ãàëüòóíãà ëèíãâèñòàìè, çàíèìàþùèìèñÿ âîïðîñàìè èçó÷åíèÿ ÿçûêà íàóêè â êîíòðàñòèâíîì àñïåêòå, òî ìîæíî
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ìíîãèå àâòîðû17 â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè
ïðèíèìàþò îñíîâíûå èäåè Ãàëüòóíãà, íåêîòîðûå âèäÿò â ðåçóëüòàòàõ
ñîáñòâåííûõ íàáëþäåíèé è/èëè ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîäòâåðæäåíèå
òåõ èëè èíûõ âûäâèíóòûõ íèì ïîëîæåíèé18; â òî æå âðåìÿ ìîæíî íàçâàòü
è àâòîðîâ, îòíîøåíèå êîòîðûõ ê èäåÿì Ãàëüòóíãà ÿâíî êðèòè÷åñêîå19.
14
15

H. Schröder, Der Stil wissenschaftlichen Schreibens..., S. 163164.
R.B. Zajonc, Styles of explanation in social psychology, European journal of social psychology 1989, Vol. 19 [2]  ïåðåâîä Ë.Ô. Âîëüôñîí.
16 Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äàííîå íàáëþäåíèå ïîäòâåðæäàåòñÿ ðÿäîì ýìïèðè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè êîíòðàñòèâíîé ëèíãâèñòèêè íàó÷íîãî òåêñòà, íàïð.: M. Kusch,
H. Schröder, Contrastive Discourse Analysis  the Case of Davidson vs. Habermas, in: Text, Interpretation, Argumentation, ed. by M. Kusch and H. Schröder, Hamburg 1989; M. Punkki, H. Schröder,
Argumentative Strukturen in russischsprachigen Texten der Gesellschaftswissenschaften... .
17 S. Sachtleber, Die Organisation wissenschaftlicher Texte. Eine kontrastive Analyse, Frankfurt am Main u. a., 1993; H. Schröder, Der Stil wissenschaftlichen Schreibens...; Ë.Â. Êóëèêîâà,
Ê ïîíÿòèþ êîììóíèêàòèâíîãî ñòèëÿ, Âåñòíèê ÂÃÓ. Ñåðèÿ: Ôèëîëîãèÿ. Æóðíàëèñòèêà
2004, ¹ 1.
18 Ñì.: M. Clyne, Cultural differences in the organization of academic texts: English and
German, Journal of Pragmatics 1987, Vol. 11; H. Kotthoff, Vortragsstile im Kulturvergleich: zu
einigen deutsch-russischen Unterschieden, in: Perspektiven auf Stil, hrsg. von E.-M. Jakobs und
A. Rothkegel, Tübingen 2001; H. Baßler, Russische, deutsche und angloamerikanische Zeitschriftenabstracts der Soziologie: Worin unterscheiden sie sich? in: Sprache und politischer Wandel,
hrsg. von H. Gruber u. a., Frankfurt am Main u. a., 2003.
19 Ñð.: G. Graefen, Wissenschaftstexte im Vergleich  Deutsche Autoren auf Abwegen? in:
Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der funktionalen Pragmatik, hrsg. von
G. Brünner und G. Graefen, Opladen 1994; I.-A. Busch-Lauer, Fachtexte im Kontrast. Eine linguistische
Analyse zu den Kommunikationsbereichen Medizin und Linguistik, Frankfurt am Main u. a., 1999.

Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè ïîëüñêîãî è ðóññêîãî íàó÷íûõ...

337

4. ×òî êàñàåòñÿ èçó÷åíèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé
â íàó÷íûõ ñòèëÿõ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàí, òî íàèáîëüøåå âëèÿíèå èäåé
Ãàëüòóíãà ïðîñëåæèâàåòñÿ â ðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõ êîíòðàñòèâíîìó
ðàññìîòðåíèþ ïîëüñêîãî íàó÷íîãî òåêñòà. Çäåñü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò
óêàçàòü íà ñåðèþ ïóáëèêàöèé À. Äóøàê, â êîòîðûõ ïîëüñêèé íàó÷íûé òåêñò
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ åãî îòëè÷èé îò àíãëî-àìåðèêàíñêîãî
íàó÷íîãî òåêñòà (â êà÷åñòâå ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà âûáðàíû íàó÷íûå
ñòàòüè èç îáëàñòè ëèíãâèñòèêè), à òàêæå îáñóæäàåòñÿ áëèçîñòü ïîëüñêîãî
è íåìåöêîãî íàó÷íîãî òåêñòà (áåç àíàëèçà íåìåöêîÿçû÷íîãî ìàòåðèàëà, à íà
îñíîâå óæå èìåþùèõñÿ ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ ñîïîñòàâëåíèþ íåìåöêîãî
è àíãëî-àìåðèêàíñêîãî íàó÷íîãî äèñêóðñà è òåêñòà). Ïîïóòíî âûñêàçûâàåòñÿ ðÿä îáùèõ óòâåðæäåíèé îá îñîáåííîñòÿõ ïîëüñêîãî íàó÷íîãî
äèñêóðñà, ïîçâîëÿþùèõ ãîâîðèòü î åãî ïðèíàäëåæíîñòè ê òåâòîíñêîìó
èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ è òåì ñàìûì ïðîòèâîïîñòàâëÿþùèõ åãî
ñàêñîíñêîìó ñòèëþ.
Âñëåä çà Äóøàê ê ïîíÿòèÿì òåâòîíñêèé ñòèëü è ñàêñîíñêèé ñòèëü
îáðàùàåòñÿ è Ñ. Ãàéäà, õàðàêòåðèçóÿ ñòàíîâëåíèå ñîâðåìåííîãî ïîëüñêîãî
íàó÷íîãî äèñêóðñà ñ òî÷êè çðåíèÿ âëèÿíèÿ íà íåãî äðóãèõ íàöèîíàëüíîêóëüòóðíûõ íàó÷íûõ ñòèëåé, ñð.:
Polski dyskurs naukowy jest obszarem, na którym siê stykaj¹ ró¿ne normy filozoficzne, kulturowe i jêzykowe. S¹ ród³a w³asne (por. logiczno-filozoficzno-semiotyczna szko³a lwowsko-warszawska, która wywar³a w okresie miêdzywojennym
i powojennym olbrzymi wp³yw na kszta³t najnowszego polskiego dyskursu naukowego w humanistyce), ale i obce. Najwczeniej oddzia³ywa³y wraz z ³acin¹
tradycje retoryczne. Potem od XIX w. nauka polska znalaz³a siê w strefie wp³ywów tzw. teutoñskiego stylu intelektualno-komunikacyjnego. S³abiej oddzia³ywa³y wzorce galijski i rosyjski. Natomiast od koñca II wojny wiatowej ronie si³a
wp³ywu stylu saksoñskiego (angloamerykañskiego) przede wszystkim w naukach
cis³ych, które i w Polsce przechodz¹ na jêzyk angielski, oraz w naukach spo³ecznych i psychologii, a ostatnio tak¿e w naukach o kulturze i na obszarze w¹sko
pojêtych nauk humanistycznych.20

Ïîïûòàåìñÿ òåïåðü íà îñíîâå èìåþùèõñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàáîò
óòî÷íèòü, êàêèå èìåííî êðèòåðèè ëåæàò â îñíîâå óòâåðæäåíèé
î ïðèíàäëåæíîñòè ïîëüñêîãî ñòèëÿ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ê ñôåðå òåâòîíñêîãî
èíòåëëåêòóàëüíîãî ñòèëÿ.
4.1. Íà÷àòü ñëåäóåò, ïîæàëóé, ñ òîãî, ÷òî ñîîòíîøåíèå ìåæäó àíàëèçîì
ïàðàäèãìû, âûäâèæåíèåì òåçèñîâ, ïîñòðîåíèåì òåîðèè è ðàáîòîé ñ ôàêòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì (ñáîðîì, îáðàáîòêîé è àíàëèçîì ýìïèðè÷åñêèõ
20

S. Gajda, Jêzyk nauk humanistycznych, w: Polszczyzna 2000. Orêdzie o stanie jêzyka na
prze³omie tysi¹cleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 21.
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äàííûõ), ðàññìàòðèâàåìûå Ãàëüòóíãîì â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçãðàíè÷åíèÿ ÷åòûðåõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé, åùå íå ñòàíîâèëîñü
ïðåäìåòîì ïîñëåäîâàòåëüíîãî àíàëèçà ïðèìåíèòåëüíî ê äèñêóðñàì êàêîéëèáî ïàðû ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå è ïðèìåíèòåëüíî ê ïîëüñêîìó íàó÷íîìó
äèñêóðñó. (Â ñâÿçè ñ äàííîé ïðîáëåìàòèêîé Äóøàê, îïèðàÿñü íà
ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ, îòìå÷àåò, ÷òî ìíîãèå èññëåäîâàíèÿ ïî ëèíãâèñòèêå òåêñòà â êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïå ñâèäåòåëüñòâóþò î òåîðåòè÷åñêîì
èíòåðåñå ê ìîäåëèðîâàíèþ äèñêóðñèâíûõ ôåíîìåíîâ, òîãäà êàê áðèòàíñêèå è àíãëî-àìåðèêàíñêèå ðàáîòû ïî òåêñòó è äèñêóðñó îáíàðóæèâàþò
ñêëîííîñòü ê ïðàãìàòèçàöèè è ïðèêëàäíîìó ïîäõîäó. Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ
ðàáîò èç êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïû óêàçûâàåòñÿ íà 4 ìîíîãðàôèè, 3 èç
êîòîðûõ íàïèñàíû íåìåöêèìè àâòîðàìè, è îäíà  ïîëüñêèì àâòîðîì íà
íåìåöêîì ÿçûêå21).
4.2. ×òî êàñàåòñÿ ïîä÷åðêèâàåìîé Ãàëüòóíãîì æåñòêîñòè òåâòîíñêîé
(ðàâíî êàê è ãàëëüñêîé) íàó÷íîé äèñêóññèè, â êîòîðîé ìåíüøå âíèìàíèÿ
óäåëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèÿì âåæëèâîãî è äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ
ê äèñêóòèðóþùèì îïïîíåíòàì, ãäå äîêëàä÷èê ÷óâñòâóåò ñåáÿ â ðîëè æåðòâû,
òî ïîõîæå, ÷òî äàííàÿ õàðàêòåðèñòèêà âðÿä-ëè ïðèìåíèìà ê ïîëüñêîé
íàó÷íîé äèñêóññèè. Äóøàê ïèøåò:
Jeli polska kultura akademicka mieci siê w sferze wp³ywów teutoñskich, to
powinna j¹ cechowaæ podobna konfrontatywnoæ stylu, jak¹ Galtung przypisuje
niemieckim debatom naukowym. Nie s¹ mi znane badania nad zachowaniami
komunikacyjnymi polskich naukowców, które ustosunkowywa³yby siê do tej tezy.
Wyj¹tek stanowi praca Piêtkowej (1992), w której autorka omawia zjawiska
grzecznoci jêzykowej w dyskusjach naukowych, zwracaj¹c m.in. uwagê na konwencjonalizacjê pochwa³ jako zapowiedzi krytyki.22

Îòíîñèòåëüíî êîíâåíöèîíàëèçàöèè ïðåäâàðÿþùåé êðèòèêó ïîõâàëû,
îòìå÷àåìîé Ð. Ïåíòêîâîé23 äëÿ ïîëüñêîãî íàó÷íîãî äèñêóðñà, ñëåäóåò
çàìåòèòü, ÷òî êîììóíèêàòèâíàÿ ñòðàòåãèÿ, ïðè êîòîðîé íàìåðåíèå
âûñêàçàòü êðèòèêó ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì âñòóïëåíèåì,
ðàññìàòðèâàåòñÿ Ãàëüòóíãîì êàê òèïè÷íî ñàêñîíñêàÿ, ïðè÷åì â àìåðèêàíñêîì ñòèëå êîììóíèêàöèè  çäåñü Ãàëüòóíã ññûëàåòñÿ íà ñâîè
íàáëþäåíèÿ  ÷àñòü âûñêàçûâàíèÿ, ñîäåðæàùàÿ ïîõâàëó, â ñðåäíåì
îêàçûâàåòñÿ äëèííåå, ÷åì ýòî ïðèíÿòî â áðèòàíñêîì ñòèëå24.
21

Cì.: A. Duszak, Cross-cultural academic communication: a discourse-community view,
w: Culture and Styles of Academic Discourse, e by A. Duszak, BerlinNew York 1997, p. 31.
22 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja miêdzykulturowa..., s. 381.
23 R. Piêtkowa, Jêzykowe strategie grzecznoci w dyskusji, w: Polska etykieta jêzykowa, Jêzyk
a kultura 11, pod red. J. Anusiewicza i M. Marcjanik, Wroc³aw 1992.
24 J. Galtung, Structure, culture and intellectual style..., p. 824.
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Âìåñòå ñ òåì åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî â ïîëüñêèõ ïèñüìåííûõ
òåêñòàõ ïðîñëåæèâàþòñÿ êîììóíèêàòèâíûå ñòðàòåãèè, ñâÿçàííûå ñî
ñòðåìëåíèåì ïðåäóïðåäèòü êðèòèêó â ñâîé àäðåñ, êîòîðûå Ãàëüòóíã ñ÷èòàåò
â áîëüøåé ñòåïåíè õàðàêòåðíûìè äëÿ óñòíûõ íàó÷íûõ âûñòóïëåíèé
â ðàìêàõ òåâòîíñêîãî è ãàëëüñêîãî èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé. Ðå÷ü èäåò
î âñòóïèòåëüíîé ÷àñòè ñî âñÿ÷åñêèìè îãîâîðêàìè è íåïðåìåííûìè
îòñûëêàìè ê àâòîðèòåòàì, êîòîðûå äîëæíû ïî-âîçìîæíîñòè ïðåäóïðåäèòü
êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ ñî ñòîðîíû êîëëåã, ñð.:
The papergiving defendant [...] might prefer to play it safe, be cagey, stick to the
line from the beginning, offer some peremptory phrases designed to deflect hostile attention by uttering the correct magic words, by paying obedience to authorities and stratagems of that kind. [...] The counterparts within the saxonic setting
might go more quickly to the point, the US players perhaps more audaciously than
others.25

Â ñâîþ î÷åðåäü, â ðåçóëüòàòå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ââîäíîé ÷àñòè
â ïîëüñêèõ è àíãëî-àìåðèêàíñêèõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ ñòàòüÿõ Äóøàê
ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî
polscy autorzy uprzedzaj¹ potencjalne zarzuty wzglêdem w³asnej osoby, precyzuj¹c na wstêpie zakres swoich bie¿¹cych zainteresowañ i zamierzeñ, od¿egnuj¹c
siê od okrelonych stanowisk i celów, a tak¿e pomniejszaj¹c walory swego przedsiêwziêcia. [...] Z drugej strony polski autor stosuje strategie kurtuazyjne wzglêdem innych autorów. Ogranicza on wiêc krytykê stanowisk, których sam nie reprezentuje [...], przyznaj¹c im chocia¿by czêciow¹ zasadnoæ lub u¿ytecznoæ
dla innych celów czy potrzeb badawczych. W znacznym stopniu tego rodzaju
zabiegi wynikaæ mog¹ z troski autora o zachowanie w³asnej twarzy akademickiej na wypadek, gdyby jego krytyka mog³a okazaæ siê ma³o przekonuj¹ca.26

Ýòè ñâîè íàáëþäåíèÿ Äóøàê èëëþñòðèðóåò ìíîãî÷èñëåííûìè
ïðèìåðàìè, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ õîòåëîñü áû ïðèâåñòè íèæå:
Nie zajmujê siê tu [...]. Próba ta nie ma pretensji do [...], jest raczej naszkicowaniem problematyki.
Nie neguj¹c pzydatnoci, a nawet owocnoci takiego stanowiska dla okrelonych
celów w jêzykoznawstwie, czujemy siê w obowi¹zku zauwa¿yæ, ¿e jest to jeden
z punktów nie zawsze dodatnio wp³ywaj¹cych na [...].

25
26

Òàì æå, ñ. 825.
A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja miêdzykulturowa..., s. 281282.
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Ñðàâíèâàÿ ïîëüñêèé ìàòåðèàë ñ àíãëîÿçû÷íûì, Äóøàê ïðèõîäèò
ê âûâîäó (êîòîðûé ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîäòâåðæäåíèå íàáëþäåíèé
Ãàëüòóíãà), ÷òî ôîðìóëèðîâêè ñ òàêîãî ðîäà îãîâîðêàìè ñîâåðøåííî íå
òèïè÷íû äëÿ àíãëî-àìåðèêàíñêîé àêàäåìè÷åñêîé ðèòîðèêè, ãäå äîìèíèðóåò
ïîçèòèâíàÿ ìîäàëüíîñòü, àññåðòèâíîñòü, ïðÿìîòà è íåïîñðåäñòâåííîñòü
âûñêàçûâàíèé27.
4.3. Ãàëüòóíã âûäâèãàåò ãèïîòåçó, ÷òî äîëæíî áûòü êàêîå-òî ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñòðóêòóðîé îáùåñòâà âîîáùå è ñòðóêòóðîé íàó÷íîãî
ñîîáùåñòâà, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñòðóêòóðîé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà
è ñòðóêòóðîé íàó÷íîãî ïðîäóêòà 28. Íà ýòîì îñíîâàíèè îí ñêëîíåí
ðàññìàòðèâàòü ñëîæíîñòü/äîñòóïíîñòü èçëîæåíèÿ êàê ñëåäñòâèå áîëüøåé/
ìåíüøåé ýëèòàðíîñòè ñàìîé ñòðóêòóðû íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, âûñøåé
øêîëû è ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Íåìåöêîå è ôðàíöóçñêîå íàó÷íîå
ñîîáùåñòâî Ãàëüòóíã ñ÷èòàåò áîëåå ýëèòàðíûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ àíãëîàìåðèêàíñêèì è ÿïîíñêèì. Êàñàÿñü âîïðîñà ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàìêàõ íàó÷íîãî äèñêóðñà, îí íåîäíîêðàòíî îáðàùàåò âíèìàíèå
íà èíäèâèäóàëèñòñêèé, ìîíîëîãèçèðîâàííûé õàðàêòåð òåâòîíñêîãî è ãàëëüñêîãî ñòèëåé, ÷òî, â ÷àñòíîñòè, ïðîÿâëÿåòñÿ â áoëüøåé ñëîæíîñòè èçëîæåíèÿ â è ñâÿçàííûõ ñ ýòèì òðóäíîñòÿõ â âîñïðèÿòèè íàó÷íîãî êîììóíèêàòà. È íàîáîðîò, äåìîêðàòè÷íîñòü, òîëåðàíòíîñòü àíãëî-àìåðèêàíñêîé
òðàäèöèè ïðîÿâëÿåòñÿ â ñðàâíèòåëüíîé äîñòóïíîñòè èçëîæåíèÿ. Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà Ãàëüòóíã ñðàâíèâàåò ìàíåðó ïðåïîäàâàíèÿ ïðîôåññîðîâ
â ðàçëè÷íûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ êóëüòóðàõ: àìåðèêàíñêèé ïðîôåññîð
â ñâîåé ëåêöèè, ïî ñëîâàì Ãàëüòóíãà, áóäåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåäëåííûõ
è ñëàáûõ ñòóäåíòîâ, è äàæå íà íåàêàäåìè÷åñêèé ìèð, íà âñå îáùåñòâî. Åãî
ôðàíöóçñêèå è íåìåöêèå êîëëåãè íàâåðíÿêà òàê íå ïîñòóïàþò; îíè
îáðàùàþòñÿ ê ñâîèì ëó÷øèì ñòóäåíòàì, êîëëåãàì, â êîíöå êîíöîâ  ê ñàìîìó
ñåáå29. Ìîæíî íàéòè è äðóãèå âûñêàçûâàíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå ãàëëüñêèé
è òåâòîíñêèé ñòèëè êàê èíäèâèäóàëèñòñêèå è ìîíîëîãèçèðîâàííûå,
íàïðèìåð: But then the French do not expect to be read by people in general
[...]30; discussions do not take the form of dialogue (or multilogues), but rather
the form of parallel monologues [...]31.
Â ïëàíå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé ïî êðèòåðèÿì
ýëèòàðíîñòü  ýãàëèòàðíîñòü (äåìîêðàòè÷íîñòü) è ìîíîëîãè÷íîñòü 
äèàëîãè÷íîñòü Äóøàê õàðàêòåðèçóåò ïîëüñêèé íàó÷íûé ñòèëü êàê áîëåå
27
28
29
30
31

Ñì.: òàì æå, ñ. 281283; A. Duszak, Academic discourse and intellectual style..., p. 307309.
J. Galtung, Structure, culture and intellectual style..., p. 834.
Òàì æå, ñ. 852.
Òàì æå, ñ. 846.
Òàì æå, ñ. 853.
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ýëèòàðíûé ïî ñðàâíåíèþ ñ àêàäåìè÷åñêîé ðèòîðèêîé â àíãëîãîâîðÿùèõ
ñòðàíàõ32, à òàêæå êàê ìîíîëîãè÷íûé è óìîçðèòåëüíûé, ñð.:
Teksty angielskie przeciwstawiæ mo¿na tekstom pisanym w intelektualnej tradycji
polskiej, niemieckiej czy te¿ czeskiej. O ile w tym pierwszym przypadku mo¿emy
mówiæ o koncentracji na potrzebach i mo¿liwociach czytelnika, o tyle w tym
drugim  jestemy wiadkami silniejszego skoncentrowania siê autora na w³asnym procesie mylowym.33

4.4. Âîîáùå æå ó Ãàëüòóíãà ïîíÿòèå èíòåëëåêòóàëüíûé ñòèëü îòíîñèòñÿ
â áîëüøåé ñòåïåíè ê òîìó, êàê äåëàåòñÿ íàóêà, ê ñîäåðæàòåëüíîé ñòîðîíå
íàó÷íîãî ïðîäóêòà, ÷åì ê åãî ÿçûêîâîìó îôîðìëåíèþ. Ïîìèìî îòäåëüíûõ,
áðîøåííûõ âñêîëüçü çàìå÷àíèé, êàñàþùèõñÿ ÿçûêîâîé ñòîðîíû òîãî èëè
èíîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ñòèëÿ, ìû íàõîäèì áîëåå ïîñëåäîâàòåëüíîå
îáðàùåíèå ê ÿçûêîâûì àñïåêòàì ïðåæäå âñåãî ïðè ôîðìóëèðîâàíèè
îòëè÷èé ìåæäó òåâòîíñêèì è ãàëëüñêèì èíòåëëåêòóàëüíûìè ñòèëÿìè:
The argument to be developed now is that the gallic [...] approach to theory
formation is very different from the teutonic. [...] Persuasion is carried, perhaps,
less by implication than by élégance. Behind the élégance is not only the mastery
of good style as opposed to the dryness of German social-science prose, often
bordering on drabness, but also the use of bons mots, double entendres, alliterations and various types of semantic and even typographical tricks.34

Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ýëåãàíòíîñòü 
ñòðîãîñòü âûñòóïàåò ó Ãàëüòóíãà îñíîâíûì êðèòåðèåì ðàçãðàíè÷åíèÿ
ãàëëüñêîãî è òåâòîíñêîãî ñòèëåé, òî âïîëíå çàêîíîìåðåí âîïðîñ, ïðèñóùà
ëè è ïîëüñêîìó íàó÷íîìó ñòèëþ òà æå ñòðîãîñòü è ñóõîñòü èçëîæåíèÿ, ÷òî
ïðèïèñûâàåòñÿ íåìåöêîìó ñòèëþ, èëè â íåì ìîæíî íàéòè ÷åðòû òîãî, ÷òî
áûëî áû ñîïîñòàâèìî ñ ýëåãàíòíîñòüþ ãàëëüñêîãî ñòèëÿ35. Ñîáñòâåííî
ãîâîðÿ, îáîñíîâàíèå íàõîæäåíèÿ êàêîãî-ëèáî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî
íàó÷íîãî ñòèëÿ â ñôåðå òåâòîíñêîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ñòèëÿ òðåáóåò
ñîîòíåñåíèÿ åãî íå òîëüêî ñ ñàêñîíñêèì, íî è ïî êðàéíåé ìåðå ñ ãàëëüñêèì
ñòèëåì. Ê ñîæàëåíèþ, ìíå íå óäàëîñü íàéòè ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå
èçó÷åíèþ ïîëüñêîãî è ôðàíöóçñêîãî íàó÷íîãî äèñêóðñà â êîíòðàñòèâíîñòèëèñòè÷åñêîì àñïåêòå èëè õîòÿ áû ñîäåðæàùèå âûñêàçûâàíèÿ,
êàñàþùèåñÿ ñîîòíîøåíèÿ ïîëüñêîãî íàó÷íîãî ñòèëÿ ñ êàêèì-íèáóäü èç
32 A. Duszak, Cross-cultural academic communication..., p. 17; tej¿e, Tekst, dyskurs, komunikacja miêdzykulturowa..., s. 284.
33 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja miêdzykulturowa..., s. 279.
34 J. Galtung, Structure, culture and intellectual style..., p. 830.
35 Cð. ïðèâåäåííóþ âûøå öèòàòó èç: S. Gajda, Jêzyk nauk humanistycznych..., s. 21.
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ñòèëåé, ïîïàäàþùèõ (ñîãëàñíî òèïîëîãèè Ãàëüòóíãà) ïîä îïðåäåëåíèå
ãàëëüñêîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ñòèëÿ.
4.5. Çà äâà äåñÿòèëåòèÿ, ïðîøåäøèõ ñî âðåìåíè îïóáëèêîâàíèÿ ýññå
Ãàëüòóíãà, ïîÿâèëîñü íåìàëî èññëåäîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé íàó÷íîãî òåêñòà (äèñêóðñà),
âûïîëíåííûõ â ðàìêàõ êîíòðàñòèâíîé ëèíãâèñòèêè òåêñòà è êîíòðàñòèâíîé
ïðàãìàòèêè. Àíàëèçèðóÿ êîíêðåòíûé òåêñòîâûé ìàòåðèàë (ëèíãâèñòè÷åñêèå íàó÷íûå ñòàòüè íà ïîëüñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ) è îïèðàÿñü íà
óæå èìåþùèåñÿ ðåçóëüòàòû ñîïîñòàâëåíèÿ àíãëî-àìåðèêàíñêîãî íàó÷íîãî
òåêñòà ñ íåìåöêèì,36 ðóññêèì37 è ÷åøñêèì38 íàó÷íûì òåêñòîì, Äóøàê
èíòåðïðåòèðóåò íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ïîëüñêèõ (à òàêæå íåìåöêèõ,
÷åøñêèõ, ðóññêèõ) òåêñòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíãëî-àìåðèêàíñêèìè êàê
ðàçëè÷èÿ ìåæäó òåâòîíñêèì è ñàêñîíñêèì ñòèëÿìè. Òàê, áûëî îòìå÷åíî,
÷òî:
 äëÿ òåâòîíñêîãî ñòèëÿ â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì äëÿ ñàêñîíñêîãî,
õàðàêòåðíû ñõåìàòèçàöèÿ òåêñòà, ñèììåòðè÷íîñòü åãî ÷àñòåé, ÷ëåíåíèå
êîíòèíèóìà òåêñòà íà ðàçäåëû, ïîäðàçäåëû è ò.ï., ñíàáæåíèå ðàçäåëîâ
è ïîäðàçäåëîâ çàãîëîâêàìè;
 òåâòîíñêîìó ñòèëþ ïðèñóùà áîëåå ñâîáîäíàÿ äèñöèïëèíà
âûñêàçûâàíèÿ (dyscyplina wypowiedzi), äîïóñêàþùàÿ îòñòóïëåíèÿ îò òåìû
(äèãðåññèè), ïîâòîðû, ïåðèôðàçû, à òàêæå ñïèðàëåâèäíîå ðàçâèòèå
ñîäåðæàíèÿ;
 â òåâòîíñêîì ñòèëå òåìàòè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðåäëîæåíèÿ áîëåå îáúåìíà,
èìååò áîëåå ñëîæíîå ïîñòðîåíèå;
 òåâòîíñêàÿ òðàäèöèÿ îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ïîäñòðî÷íûì ññûëêàì,
à ñàêñîíñêàÿ  ïðèìå÷àíèÿì â êîíöå îñíîâíîãî òåêñòà.39
Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî àñïåêòû ñîïîñòàâëåíèÿ, íà îñíîâå êîòîðûõ
áûëè ñäåëàíû ïðèâåäåííûå âûøå óòâåðæäåíèÿ, íå çàäåéñòâóþòñÿ
Ãàëüòóíãîì â åãî òèïîëîãèè èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé. Êàê óæå ãîâîðèëîñü, ê ñîáñòâåííî ëèíãâèñòè÷åñêèì àñïåêòàì Ãàëüòóíã îáðàùàåòñÿ
ëèøü ñïîðàäè÷åñêè, â öåíòðå åãî âíèìàíèÿ  íå èçó÷åíèå â ñðàâíèòåëüíîì
ïëàíå ñòèëèñòèêî-òåêñòîâîãî ñâîåîáðàçèÿ ñðàâíèâàåìûõ ÿçûêîâ,
îñîáåííîñòåé êîìïîçèöèè òåêñòà è òåêñòîâûõ åäèíèö, à îáùàÿ ìîäåëü
íàó÷íîé êîììóíèêàöèè â åå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé îáóñëîâëåííîñòè.
36
37

M. Clyne, Cultural differences in the organization of academic texts... .
J. Nichols, Nominalization and assertion in scientific Russian prose, in: Clause Combining
in Grammar and Discourse, ed. by S. Haiman and S. Thompson, Amsterdam 1988.
38 S. Èmejrková, F. Dane, Academic writing and cultural identity: the case of Czech academic writing, in: Culture and Styles of Academic Discourse, ed. by A. Duszak, BerlinNew York
1997.
39 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja miêdzykulturowa... .
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Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëèíãâèñòû, â ðàáîòàõ êîòîðûõ òîò èëè èíîé àñïåêò èç
ïåðå÷èñëåííûõ âûøå (áîëüøàÿ/ìåíüøàÿ ñèììåòðè÷íîñòü, ðàñ÷ëåíåííîñòü,
ñêëîííîñòü ê äèãðåññèâíîñòè è ò.ä.) ðàññìàòðèâàëñÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê àíãëèéñêîìó è íåìåöêîìó40, àíãëèéñêîìó è ðóññêîìó ÿçûêàì41, íå
ôîðìóëèðîâàëè ñâîè âûâîäû â ñâåòå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ òåâòîíñêîãî
è ñàêñîíñêîãî ñòèëåé. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïåðå÷èñëåííûå âûøå ïðèçíàêè ïîëüñêîãî íàó÷íîãî òåêñòà, ñâÿçûâàåìûå Äóøàê ñ åãî ïðèíàäëåæíîñòüþ ê òåâòîíñêîìó ñòèëþ, ÿâëÿþòñÿ âûâîäàìè áîëåå ÷àñòíîãî ïîðÿäêà
ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèìè ãëîáàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, êàê îðèåíòèðîâàííîñòü íà àíàëèç ïàðàäèãì è âûðàáîòêó òåîðèé, æåñòêîñòü ïðîâåäåíèÿ
äèñêóññèé è ò.ä.
Òàê, õàðàêòåðèçóÿ ïîëüñêèé íàó÷íûé ëèíãâèñòè÷åñêèé òåêñò êàê
òÿãîòåþùèé ê äèãðåññèâíîñòè (dygresyjnoæ), Äóøàê îïèðàåòñÿ ïðåæäå
âñåãî íà ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè Ì. Êëàéíà42. Ñðàâíèâàÿ íàó÷íûå
ñòàòüè (èç îáëàñòè ëèíãâèñòèêè è ñîöèîëîãèè), íàïèñàííûå íîñèòåëÿìè
àíãëèéñêîãî è íåìåöêîãî ÿçûêîâ, Êëàéí óñòàíîâèë, ÷òî äëÿ íàó÷íûõ
òåêñòîâ àíãëîãîâîðÿùèõ àâòîðîâ áîëåå õàðàêòåðíî îñóùåñòâëåíèå ðàçâåðòûâàíèÿ ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû òåêñòà â âèäå îäíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (èëè íåñêîëüêèõ ïàðàëëåëüíûõ ñèììåòðè÷íûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé)
ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì (ìàêðî)ïðîïîçèöèé, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî
îáåñïå÷èâàþò ðàñêðûòèå îñíîâíîé òåìû. Òàêîå îòíîñèòåëüíî îäíîíàïðàâëåííîå ðàçâèòèå ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû òåêñòà Êëàéí íàçûâàåò
ëèíåéíûì. Ñ ëèíåéíîñòüþ â îðãàíèçàöèè òåêñòîâîé ñòðóêòóðû êîððåëèðóþò, ïî ìíåíèþ Êëàéíà, òàêèå òåêñòîâûå ïðèçíàêè, êàê íàëè÷èå ââîäíîé
÷àñòè, ñîîáùàþùåé î òåìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ñòàòüè (advance organizers);
èíòåãðèðîâàííîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ïðèìåðîâ, èëëþñòðàöèé,
òàáëèö è ò.ï. â îñíîâíîé òåêñò; ñèììåòðè÷íîñòü (ïðè êîòîðîé ïàðàëëåëüíûå îòðåçêè òåêñòà èìåþò ïðèìåðíî îäèíàêîâóþ äëèíó, à ìàêðîïðîïîçèöèè ñîäåðæàò ïðèìåðíî îäèíàêîâîå ÷èñëî ïðîïîçèöèé).
Ëèíåéíîñòü â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàñêðûòèÿ îñíîâíîé òåìû ìîæåò
íàðóøàòüñÿ îòñòóïëåíèÿìè, ýêñêóðñàìè, ðàçíîãî ðîäà ïðèìå÷àíèÿìè
è êîììåíòàðèÿìè (÷àñòî â âèäå ïàðàíòåç) è ò.ï., êîòîðûå íå ó÷àñòâóþò
íåïîñðåäñòâåííî â äèíàìèêå ðàñêðûòèÿ òåìû. Â çàâèñèìîñòè îò
êîëè÷åñòâà òàêîãî ðîäà ñîäåðæàòåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ òåêñò ïðåäëàãàåòñÿ
ðàññìàòðèâàòü êàê áîëåå èëè ìåíåå ëèíåéíûé. Òåêñò, â êîòîðîì à) ìíîãèå
40 M. Clyne, Cultural differences in the organization of academic texts...; W. Dressler, Semiotische Parameter einer textlinguistischer Natürlichkeitstheorie, Wien 1989, S. 49.
41 J. Nichols, Nominalization and assertion...; M. Clyne, Cultural differences in the organization of academic texts..., p. 214.
42 M. Clyne, Cultural and discourse structure, Journal of Pragmatics 1981, Vol 5; tego¿,
Cultural differences in the organization of academic texts... è äð.
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ïðîïîçèöèè íå çàâèñÿò îò äîìèíèðóþùåé ïðîïîçèöèè (ìàêðîïðîïîçèöèè)
â ñâîåì òåêñòîâîì ñåãìåíòå, á) ìíîãèå ïðîïîçèöèè íå ñëåäóþò çà ìàêðîïðîïîçèöèÿìè, îò êîòîðûõ îíè çàâèñÿò; â) ìíîãèå ñåãìåíòû âêëþ÷åíû
â òåêñòîâûå ñåãìåíòû ñ äðóãîé òåìîé, Êëàéí íàçûâàåò íåëèíåéíûì èëè
äèãðåññèâíûì. Íåëèíåéíîñòü â îðãàíèçàöèè òåêñòîâîé ñòðóêòóðû
ïðîÿâëÿåòñÿ, ñîãëàñíî Êëàéíó, òàêæå â òîì, ÷òî îñíîâíûå äåôèíèöèè
ðàçìåùàþòñÿ íå â íà÷àëå ñòàòüè, à ãîðàçäî äàëåå, äàæå åñëè äåôèíèðóåìîå
óæå óïîìèíàëîñü âûøå; îòñóòñòâóåò ââîäíàÿ ÷àñòü, ñîîáùàþùàÿ
î òåìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ñòàòüè; ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ïðèìåðû, èëëþñòðàöèè, òàáëèöû è ò.ï. íå èíòåãðèðîâàíû â îñíîâíîé òåêñò, à äàþòñÿ
â ñíîñêàõ èëè â ïðèëîæåíèè.
Îñíîâíîé òåçèñ, âûäâèãàåìûé Êëàéíîì, ñîñòîèò â òîì, ÷òî åñëè
íàó÷íûå òåêñòû, íàïèñàííûå íîñèòåëÿìè àíãëèéñêîãî ÿçûêà, îòëè÷àþòñÿ
äîâîëüíî âûñîêîé ñòåïåíüþ ëèíåéíîñòè, òî òåêñòû íåìåöêèõ àâòîðîâ
(à òàêæå ôðàíöóçñêèõ, èòàëüÿíñêèõ è ðóññêèõ  çäåñü Êëàéí ññûëàåòñÿ íà
Ð. Êàïëàíà43) áîëüøå ñêëîííû ê äèãðåññèâíîé îðãàíèçàöèè.
Äèãðåññèâíûé õàðàêòåð òåêñòà ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì íåïðîäóìàííîñòè åãî êîìïîçèöèè èëè ðåçóëüòàòîì íåóäà÷íîãî ñîêðàùåíèÿ äëèíû
òåêñòà, è íà äîëþ èìåííî òàêèõ äèãðåññèé ïðèõîäèòñÿ 65% äèãðåññèé
â òåêñòàõ àíãëîãîâîðÿùèõ àâòîðîâ. Äëÿ íåìåöêîãî æå íàó÷íîãî òåêñòà
äèãðåññèè (îòñòóïëåíèÿ îò òåìû, ýêñêóðñû) ÷àñòî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
çàäíåïëàíîâóþ èíôîðìàöèþ, è èõ ôóíêöèÿ ñîñòîèò â ñîçäàíèè
òåîðåòè÷åñêîé èëè èäåîëîãè÷åñêîé ïåðñïåêòèâû, îáðàùåíèè ê òåì èëè
èíûì àñïåêòàì èñòîðèè âîïðîñà, âåäåíèè ïîëåìèêè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
äðóãèõ øêîë è íàïðàâëåíèé, ñîîáùåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé èëè
àðãóìåíòîâ è ò.ï.44 Òàêîãî æå ðîäà ôóíêöèè õàðàêòåðíû äëÿ äèãðåññèé
â ïîëüñêîì 45 è ôðàíöóçñêîì46 íàó÷íîì òåêñòå. Â ýòîì ñëó÷àå âûâîä
î êîððåëÿöèè ïðèçíàêà äèãðåññèâíîñòü ñ òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, êàê
îðèåíòèðîâàííîñòè íà ñîçäàíèå òåîðèè, ñòðåìëåíèå ïðåäóïðåäèòü êðèòèêó
â ñâîé àäðåñ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì. Â òî æå âðåìÿ
âîçíèêàåò âîïðîñ, ÿâëÿåòñÿ ëè áoëüøàÿ ëèíåéíîñòü òåêñòà ñàìà ïî ñåáå
ôàêòîðîì, îñëàáëÿþùèì òåîðåòè÷åñêóþ, ïîëåìè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü
òåêñòà, åãî ýëåãàíòíîñòü è ò.ä., èëè ïðèíàäëåæíîñòü ê òåâòîíñêîìó èëè
ãàëëüñêîìó èíòåëëåêòóàëüíûì ñòèëÿì âñå æå íå îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî ëèøü
43 R.B. Kaplan, Cultural Thought Patterns in Intercultural Education, Language Learning
1966, Vol. 16.
44 M. Clyne, Cultural differences in the organization of academic texts..., p. 227228.
45 A. Duszak, Analyzing digressiveness in Polish academic texts, in: Culture and Styles of
Academic Discourse, ed. by A. Duszak, BerlinNew York 1997.
46 R.B. Kaplan, Cultural Thought Patterns...; K. Adamzik, Kontrastive Textologie: Untersuchungen zur deutschen und französischen Sprach- und Literaturwissenschaft, Tübingen 2001.
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íåëèíåéíîñòüþ ñëåäîâàíèÿ ìàêðîïðîïîçèöèé, îòñóòñòâèåì advance organizers, íåðàñ÷ëåíåííîñòüþ òåêñòà íà ðàçäåëû, ïîäñòðî÷íûìè ññûëêàìè è ò.ï.
5. Àðãóìåíòèðóÿ òåçèñ î ïðèíàäëåæíîñòè ïîëüñêîãî íàó÷íîãî ñòèëÿ
ê òåâòîíñêîìó ñòèëþ, Äóøàê îáðàùàåòñÿ ïðåæäå âñåãî ê õàðàêòåðèñòèêàì,
ñâèäåòåëüñòâóþùèì î ñõîäíûõ ÷åðòàõ, ïðèñóùèõ ñîâðåìåííûì íåìåöêèì,
ïîëüñêèì è ðóññêèì íàó÷íûì òåêñòàì. Âìåñòå ñ òåì çäåñü ìîæíî óêàçàòü
è íà ðÿä ðàçëè÷èé.
Íàïðèìåð, ñîãëàñíî Êëàéíó, äëÿ íåìåöêèõ òåêñòîâ òèïè÷íî ðàçìåùåíèå îñíîâíûõ äåôèíèöèé íå â íà÷àëå ñòàòüè, à ãîðàçäî ïîçæå, äàæå åñëè
äåôèíèðóåìîå óæå óïîìèíàëîñü âûøå, â òî âðåìÿ êàê àíãëîÿçû÷íûå
àâòîðû îáû÷íî ñòàðàþòñÿ äàòü îñíîâíûå îïðåäåëåíèÿ ñðàçó æå âî
âñòóïëåíèè47. Äëÿ ïîëüñêèõ àâòîðîâ, êàê ïîêàçûâàåò â ñâîåì èññëåäîâàíèè
Äóøàê, õàðàêòåðíî ðàçìåùåíèå êîíöåïòóàëüíî-òåðìèíîëîãè÷åñêîãî
àïïàðàòà áëèæå ê íà÷àëó ñòàòüè,48 ò. å. òàê æå, êàê è â àíãëî-àìåðèêàíñêîé
òðàäèöèè. Â ðóññêèõ òåêñòàõ, ïîäîáíî êàê è â íåìåöêèõ, ïðîñëåæèâàåòñÿ
òåíäåíöèÿ íå ïîìåùàòü îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïîíÿòèé â íà÷àëî ñòàòüè49.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îòñóòñòâèå ýêñïëèöèòíîãî îïðåäåëåíèÿ òåðìèíîâ, îñíîâíûõ ïîíÿòèé â íà÷àëå íàó÷íîãî ãóìàíèòàðíîãî òåêñòà â ðÿäå
ñëó÷àåâ êîìïåíñèðóåòñÿ ïîìåùåííûì â íà÷àëå ñòàòüè çíà÷èòåëüíûì
êîëè÷åñòâîì çàäíåïëàíîâîãî ìàòåðèàëà (îïèñàíèå òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê, ìåòîäîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ, áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà, õàðàêòåðèñòèêà èñòîðè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî êîíòåêñòà è ò.ï.)50. Àâòîð òåêñòà,
âåðîÿòíî, ðàññ÷èòûâàåò íà òî, ÷òî êîìïåòåíòíûé ÷èòàòåëü â ñîñòîÿíèè
èìïëèöèòíî âûâåñòè íàïîëíåíèå èñïîëüçóåìûõ èì ïîíÿòèé, òåðìèíîâ èç
ñîîáùàåìîé âî âñòóïëåíèè èíôîðìàöèè î òîì, â ðàìêàõ êàêîãî íàïðàâëåíèÿ, øêîëû âûïîëíåíà äàííàÿ ðàáîòà, èç îòñûëîê ê ñîîòâåòñòâóþùèì
àâòîðèòåòàì, àíàëèçà òåêóùåãî íàó÷íîãî ïðîöåññà â îïðåäåëåííîé
äèñöèïëèíå è ò.ï.
×òî êàñàåòñÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè ðóññêîãî (ñîâåòñêîãî) íàó÷íîãî ñòèëÿ ê òåâòîíñêîìó èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ, òî çäåñü ïîêàçàòåëüíà
ðàáîòà Ì. Ïóíêêè è Õ. Øð¸äåðà, â êîòîðîé íà ïðèìåðå àíàëèçà
àðãóìåíòàöèîííîé ñòðóêòóðû äâóõ ñîâåòñêèõ òåêñòîâ (ôèëîñîôñêîãî
è ñîöèîëîãè÷åñêîãî) äåìîíñòðèðóåòñÿ, ÷òî ê îäíîìó èç ýòèõ òåêñòîâ
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðèëîæèìû õàðàêòåðèñòèêè, ñôîðìóëèðîâàííûå
Ãàëüòóíãîì äëÿ òåâòîíñêîãî ñòèëÿ, à ê äðóãîìó  íåò. Âûâîäû, ê êîòîðûì
ïðèõîäÿò Ïóíêêè è Øð¸äåð, ïåðåêëèêàþòñÿ ñ ïðèâåäåííûìè âûøå
47
48
49

M. Clyne, Cultural differences in the organization of academic texts..., p. 229.
A. Duszak, Academic discourse and intellectual style..., p. 306307.
Ñð. íàáëþäåíèÿ â: Ì. Âàíõàëà-Àíèøåâñêè, Òåêñòîîáðàçóþùèé ìåòàòåêñò â ðóññêîé
è ôèíñêîé íàó÷íîé ðå÷è, Scando-Slavica 2001, Vol. 47, p. 46.
50 Ïîäðîáíåå ñì. K. Prokopczuk, Die Wechselbeziehung zwischen Vorder- und Hintergrund... .
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íàáëþäåíèÿìè Çàéîíöà (ñì. ï. 3.) è ñîñòîÿò â òîì, ÷òî â îáùåñòâåííûõ
íàóêàõ ìîæíî ïðîñëåäèòü íå òîëüêî ìåæêóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ â ñòðàòåãèÿõ
ïîñòðîåíèÿ òåñòà, íî è íå ìåíåå çíà÷èòåëüíûå âíóòðèêóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ
 ðàçëè÷èÿ ìåæäó äèñöèïëèíàìè, ïàðàäèãìàìè, ñòèëÿìè îòäåëüíûõ
àâòîðîâ51.
Åñëè ãîâîðèòü î áîëåå ÷àñòíûõ òåêñòîâûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ñõîäñòâå è ðàçëè÷èÿõ â ñòèëå ñîâðåìåííûõ íåìåöêèõ,
ïîëüñêèõ è ðóññêèõ íàó÷íûõ òåêñòîâ, òî ïîìèìî âåñüìà îáùèõ óòâåðæäåíèé î òîì, ÷òî ðóññêèé íàó÷íûé òåêñò, ïîäîáíî íåìåöêîìó
è ôðàíöóçñêîìó, òÿãîòååò ê íåëèíåéíîñòè, â 19992007 ãã. ïîÿâèëñÿ ðÿä
èññëåäîâàíèé íåìåöêèõ ëèíãâèñòîâ, öåëüþ êîòîðûõ áûëî âûÿâëåíèå
âîçìîæíûõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îòëè÷èé ðóññêîãî íàó÷íîãî ñòèëÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ íåìåöêèì. Â ÷àñòíîñòè, áûëî óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå
îñîáåííîñòè:
Åñëè äîêëàäû àíãëî-àìåðèêàíñêèõ è íåìåöêèõ èññëåäîâàòåëåé ÷àñòî
íà÷èíàþòñÿ ñ ââîäíîé ÷àñòè, ñîîáùàþùåé î òåìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðå
ïðåäëàãàåìîãî äîêëàäà, òî ó ðóññêîÿçû÷íûõ äîêëàä÷èêîâ òàêàÿ ââîäíàÿ
÷àñòü ÷àùå âñåãî îòñóòñòâóåò. Â ðóññêèõ äîêëàäàõ ñîáñòâåííûå ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ ÷àñòî ýêñïëèöèòíî íå îòäåëåíû îò îáùåãî ñîñòîÿíèÿ
èçó÷åííîñòè âîïðîñà, ïî êðàéíåé ìåðå, íå âî âñòóïèòåëüíîé ÷àñòè.52
Â ðóññêèõ íàó÷íûõ òåêñòàõ òàê æå, êàê è â àíãëîÿçû÷íûõ, âñå öèòàòû
èç èíîñòðàííûõ èñòî÷íèêîâ îáû÷íî ïåðåâîäÿòñÿ íà îñíîâíîé ÿçûê òåêñòà;
â íåìåöêèõ íàó÷íûõ òåêñòàõ àíãëîÿçû÷íûå öèòàòû äàþòñÿ íà ÿçûêå
îðèãèíàëà53. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ïîëüñêèõ íàó÷íûõ òåêñòàõ öèòàòû íà
àíãëèéñêîì, íåìåöêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ ïðèíÿòî îñòàâëÿòü íà ÿçûêå
îðèãèíàëà54.
Äëÿ ðóññêèõ ñòàòåé â áîëüøåé ìåðå, ÷åì äëÿ íåìåöêèõ, õàðàêòåðíû
ãëîáàëüíûå ññûëêè, ïðè êîòîðûõ îòñóòñòâóåò óêàçàíèå íà êîíêðåòíûé
èñòî÷íèê, íàïðèìåð: â ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèÿõ...; ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ
...; ìíîãî÷èñëåííûå íàáëþäåíèÿ ðàçíûõ àâòîðîâ ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü
î òîì...55 Òàêæå çàïàäíûå èññëåäîâàòåëè íåîäíîêðàòíî îòìå÷àþò íåêîòîðóþ
íåïîëíîòó áèáëèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ, ññûëîê, îòñóòñòâèå öèòàò
è ïðèìåðîâ, ïîÿñíÿþùèõ òå èëè èíûå ïîëîæåíèÿ, ñôîðìóëèðîâàííûå
51 M. Punkki, H. Schröder, Argumentative Strukturen in russischsprachigen Texten der Gesellschaftswissenschaften..., S. 119120.
52 H. Kotthoff, Vortragsstile im Kulturvergleich... .
53 H. Baßler, Der folgende Diskurs hat eine empirische Basis. Intertextualität in deutschen
und russischen soziologischen Aufsätzen. Ms. eines Vortrags auf der 30. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, Frankfurt am Main  30.09.199902.10.1999.
54 A. Duszak, Cross-cultural academic communication..., p. 17.
55 H. Baßler, Der folgende Diskurs hat eine empirische Basis... .

Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè ïîëüñêîãî è ðóññêîãî íàó÷íûõ...

347

â íàó÷íîì èññëåäîâàíèè56. Îòêàç îò ðàçìåùåíèÿ â íàó÷íîì òåêñòå îïðåäåëåííîãî ðîäà çàäíåïëàíîâîé èíôîðìàöèè äåéñòâèòåëüíî õàðàêòåðåí äëÿ
ìíîãèõ êàê ñîâåòñêèõ ñòàòåé, òàê è ðàáîò, íàïèñàííûõ â ïîñòñîâåòñêèé
ïåðèîä; ïðè÷èíû ýòîãî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ëåæàò â îãðàíè÷åííûõ
âîçìîæíîñòÿõ âóçîâñêèõ èçäàòåëüñòâ è âûòåêàþùèõ îòñþäà îãðàíè÷åíèé
îáúåìà ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìåíüøåå êîëè÷åñòâî
ññûëîê è öèòàò â ñòàòüÿõ è íàó÷íûõ äîêëàäàõ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
íåäîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, ïëîõîé ïîïîëíÿåìîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ, íåäîñòàòî÷íîé ñòåïåíè âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó óíèâåðñèòåòñêèìè áèáëèîòåêàìè.
Íàçâàííûå âûøå òåêñòîâûå õàðàêòåðèñòèêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå
î ðàçëè÷èÿõ â ñòèëå ñîâðåìåííûõ íåìåöêèõ è ðóññêèõ íàó÷íûõ òåêñòîâ
 ýòî äàëåêî íå ïîëíîå ïåðå÷èñëåíèå ðåçóëüòàòîâ ñîïîñòàâèòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé â ýòîé îáëàñòè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî äàëüíåéøåå èçó÷åíèå
íàó÷íûõ äèñêóðñîâ, ïîïàäàþùèõ â ñôåðó òåâòîíñêîãî àðåàëà (êàê åãî
âèäèò Ãàëüòóíã), è, ÷òî íåìàëîâàæíî, èçó÷åíèå íà ìàòåðèàëå ðàçëè÷íûõ
îáëàñòåé íàóêè, ïîçâîëèò áîëåå ïîëíî îïèñàòü ñòèëåâûå ïðåäïî÷òåíèÿ,
õàðàêòåðíûå äëÿ èññëåäîâàòåëåé òîãî èëè èíîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.
6. Ðåçþìèðóÿ ïðåäñòàâëåííûå â äàííîé ñòàòüå íàáëþäåíèÿ, ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ïðåäëîæåííîå Ãàëüòóíãîì îïèñàíèå ÷åòûðåõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé îöåíèâàåòñÿ ìíîãèìè ëèíãâèñòàìè êàê îðèãèíàëüíàÿ
è ïðîäóêòèâíàÿ ãèïîòåçà. Âìåñòå ñ òåì î÷åâèäíàÿ ñóáúåêòèâíîñòü ïîäõîäà,
ôðàãìåíòàðíîñòü äîêàçàòåëüíîé áàçû, íåäîñòàòî÷íàÿ îïðåäåëåííîñòü
ïîíÿòèé, êîòîðûìè îïåðèðóåò àâòîð (ìîíîëîãè÷íîñòü, òîëåðàíòíîñòü,
ýëèòàðíîñòü è äð.), à òàêæå ïðàêòè÷åñêàÿ íåâîçìîæíîñòü íà äåéñòâèòåëüíî
îáúåêòèâíîé îñíîâå îêîí÷àòåëüíî ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé  âñå ýòî íå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
âûâîä î ïîëíîé äîñòîâåðíîñòè òåîðèè Ãàëüòóíãà.
Á. Ñàíäèã, ôîðìóëèðóÿ ñâîå ïîíèìàíèå ñòèëÿ, ïèøåò: Ñòèëü  ýòî âñåãäà
êàê, êàêèì îáðàçîì.... Íî ïðè ýòîì âàæíî, ÷òî êàê ñòèëèñòè÷åñêè
îôîðìëåíî è çàòåì, êàê èíòåðïðåòèðóåòñÿ ýòî ÷òî  êàê, ò. å. äëÿ ÷åãî57.
Íàáëþäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ Ãàëüòóíãà â áîëüøåé ñòåïåíè îòíîñÿòñÿ
ê àñïåêòó ×òî (ò.å. ê âûáîðó è îðãàíèçàöèè òåêñòîâîãî ñîäåðæàíèÿ,
òåêñòîâûì èíòåíöèÿì), ÷åì ê àñïåêòó Êàê (ò.å. çàäåéñòâîâàíûì ÿçûêîâûì
ôîðìàì). Âìåñòå ñ òåì â õîäå ôîðìèðîâàíèÿ êîíòðàñòèâíîé ëèíãâèñòèêè
56

M. Punkki, H. Schröder, Argumentative Strukturen in russischsprachigen Texten der Gesellschaftswissenschaften... , S. 112, 114; ñð. òàêæå: C. Debes, Mündlicher Wissenschaftsdiskurs Russisch  Deutsch. Ein sprechwissenschaftlicher Vergleich, Deutsch als Fremdsprache 2007, 44.
Jg. (1).
57 B. Sandig, Tendenzen der linguistischen Stilforschung, in: Stilfragen, hrsg. von G. Stickel,
BerlinNew York 1995, S. 28  ïåðåâîä ìîé.
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íàó÷íîãî òåêñòà ìû óæå èìååì çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé,
â êîòîðûõ ñîïîñòàâëåíèå íàöèîíàëüíûõ íàó÷íûõ ñòèëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà ëèíãâèñòè÷åñêîé îñíîâå. Îôîðìëåíèå òàêîãî ðîäà èññëåäîâàíèé
â ñàìîñòîÿòåëüíîå íàïðàâëåíèå íàõîäèòñÿ â ñàìîì íà÷àëå ïóòè, ÷òî,
â ÷àñòíîñòè, îòðàæàåòñÿ â ðàçíîàñïåêòíîñòè, íåêîòîðîé ðàçðîçíåííîñòè
ýìïèðè÷åñêèõ îïèñàíèé ìàòåðèàëà, ïðèíàäëåæàùåãî ê ðàçíûì ÿçûêàì,
êóëüòóðàì, îáëàñòÿì çíàíèé, æàíðàì, òèïàì òåêñòà. Â òàêîé ñèòóàöèè èäåÿ
Ãàëüòóíãà ïðåäñòàâèòü òèïîëîãèþ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé ìàêðîêóëüòóðíîãî óðîâíÿ ìîæåò îöåíèâàòüñÿ êàê ïðèâëåêàòåëüíàÿ è ïëîäîòâîðíàÿ58. Ðåàëèçàöèÿ ýòîé èäåè òðåáóåò, îäíàêî, ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå è ìåæäèñöèïëèíàðíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå áû
îïðåäåëèëè ñîîòíîøåíèå ìåæäó îáùåé ìîäåëüþ íàó÷íîé êîììóíèêàöèè
è îòäåëüíûìè àñïåêòàìè åå ðå÷åâîé ðåàëèçàöèè (íàïðèìåð, ïðèíöèïàìè
ðàçâåðòûâàíèÿ òåêñòà, èñïîëüçîâàíèåì òèïîâûõ ñòðóêòóð ïðè ïîñòðîåíèè
òîé èëè èíîé ðàçíîâèäíîñòè òåêñòà, ïîñòðîåíèåì è îáúåìîì àáçàöà,
îñîáåííîñòÿìè èíòåðòåêñòóàëüíîñòè è äð.), ò.å. ðå÷ü èäåò î áîëåå
ïðèñòàëüíîì âíèìàíèè ê àñïåêòó ÷òî  êàê è äëÿ ÷åãî. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè òîãî èëè èíîãî
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî íàó÷íîãî ñòèëÿ ê îäíîìó èç èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñòèëåé ìàêðîêóëüòóðíîãî óðîâíÿ59 âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü â ïîñòðîåíèè
èåðàðõèè ôàêòîðîâ, ïàðàìåòðîâ, ïðèçíàêîâ, çàäåéñòâîâàííûõ ïðè
ðàçãðàíè÷åíèè èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé.
Â ñâåòå âûøåñêàçàííîãî óòâåðæäåíèÿ î ïðèíàäëåæíîñòè ïîëüñêîãî,
ðóññêîãî è äðóãèõ ñòèëåé ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû ê òåâòîíñêîìó
èíòåëëåêòóàëüíîìó ñòèëþ ñëåäóåò ñ÷èòàòü ãèïîòåçîé  ãèïîòåçîé âïîëíå
óáåäèòåëüíîé, íî íóæäàþùåéñÿ åùå â ïðîâåðêå, äîðàáîòêå, óòî÷íåíèè.
Âìåñòå ñ òåì ñåðèÿ ïóáëèêàöèé, îõâàòûâàþùàÿ øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ èçó÷åíèåì ïîëüñêîãî, ðóññêîãî ÿçûêà íàóêè  à âìåñòå ñ íèì
è íàó÷íûõ ñòèëåé äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ  â êîíòðàñòèâíîì àñïåêòå,
ïîçâîëÿåò íå òîëüêî âçãëÿíóòü íà ýòè íàó÷íûå ñòèëè êàê áû èçâíå,
ñ ïîçèöèè ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ êóëüòóð, íî è îòêðûâàåò ïåðñïåêòèâû
äàëüíåéøèõ, â òîì ÷èñëå è ìåæäèñöèïëèíàðíûõ, èññëåäîâàíèé.

58
59

Ñð.: Ë.Â. Êóëèêîâà, Ê ïîíÿòèþ êîììóíèêàòèâíîãî ñòèëÿ... .
Ïðè ýòîì âîçìîæíû è ñìåøàííûå íàöèîíàëüíûå ñòèëè, îáúåäèíÿþùèå â ñåáå
â ïðèìåðíî ðàâíîé ñòåïåíè ïðèçíàêè äâóõ èëè òðåõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñòèëåé, ñð.: J. Galtung,
Structure, culture and intellectual style..., p. 845846; M. Clyne, Pragmatik, Textstruktur und kulturelle Werte. Eine interkulturelle Perspektive, in: Fachtextpragmatik, hrsg. von H. Schröder,
Tübingen 1993, S. 14.
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Cultural specifics of Polish and Russian scientific writing
(according to classification of intellectual styles by J. Galtung)
J. Galtung  a renowned Norwegian sociologist and political scientist  is one of most
frequently cited authors in publications that deal with description of cultural specifics in the
area of scientific communication. When talking about differences in writing and speech of
representatives of four so-called intellectual styles, Galtung characterises the scientific styles
(however, mainly in arts and humanities) in Eastern European countries as staying under the
influence of Teutonic (i.e. based upon German scientific tradition) intellectual style.
This article addresses the following problems: further specification of the term Teutonic intellectual style and evaluation of the reasons for inclusion of Polish and Russian
scientific style into it; review of some textual characteristics to demonstrate both similarities
and differences between German, Polish and Russian publications; identification of those
specifics of Polish and Russian scientific styles that cannot be explained through their belonging to the area of influence of Teutonic intellectual style.
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Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

MAGICZNE WIDZENIE WIATA
Spotkanie tradycji ródziemnomorskiej
ze wschodnioeuropejsk¹ w Narodzinach wiosny
Kazimierza Przerwy-Tetmajera i malarskie realizacje
tematu odrodzenia przyrody
Z uduchowieniem czy wrêcz z ubóstwieniem (nasyceniem boskoci¹)
natury zetkniemy siê u Tetmajera wczeniej i póniej. Przyk³adem Narodziny
wiosny z drugiej serii Poezji (Kraków 1894), gdzie niemiertelny duch ¿ycia
(s³oñce) budzi z letargu boga wody, boginiê wonnych zió³ i boga lasów. Dziêki
tym bóstwom rodzi siê wiosna, wyczarowuj¹ j¹ one swoim magicznymi gestami: bóg wody uderza g³ow¹ w lód i suszy j¹ w s³oñcu, bogini wonnych zió³
rozpuszcza swoje w³osy i rzuca wokó³ mi³osne spojrzenia, bóg lasów splata
wian dêbowy na sw¹ g³owê i stara siê rozko³ysaæ drzew ga³êzie i konary. Na
koñcu widzimy brodatych faunów huf i nie¿ne nimfy, próbuj¹cych wspólnie
wytañczyæ wiosnê.
Brodatych faunów huf i nie¿ne nimfy spo³em,
za rêce wzi¹wszy siê, pl¹saj¹ nadzy ko³em
na ³¹ce, kêdy blask od s³oñca z³oty pada  
przy cudnej wiatru grze tam pl¹sa bóstw gromada,
wiat pachnie, lni siê w kr¹g i jaka moc mi³osna
lubie¿nie pieci go Rodz¹ca wsta³a wiosna.
(Narodziny wiosny, s. 203)1

Wiosna to jeden z ulubionych motywów mitologicznych, literackich i ikonograficznych w sztuce zachodniej2. W staro¿ytnej Grecji uto¿samiano j¹ z Kor¹Persefon¹, której odpowiednikiem w Rzymie by³a Prozerpina. Tradycyjnie wi¹zano
1 Wszystkie fragmenty utworów Tetmajera przytaczamy wed³ug wydania: K. Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980.
2 Najwiêksz¹ uwagê przyci¹ga po dzi dzieñ obraz Sandro Botticellego Primavera (Wiosna,
ok. 1482, tempera na desce; Galleria degli Uffizi, Firenze).
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z wiosn¹ Afrodytê (Wenus)3 oraz Erosa, ale te¿ i inne bóstwa. Wystêpuj¹cy
w wierszu Tetmajera bóg wody, bogini wonnych zió³ i bóg lasów nie maj¹
imion. W wielu jednak mitologiach i wierzeniach z takimi bóstwami siê spotkamy, przyk³adem Chnum (Knum)  bóg wody w staro¿ytnym Egipcie, Enki  pan
s³odkiej wody w mitologii sumeryjskiej (jego odpowiednikiem w mitologii babiloñskiej jest Ea), Nix (Näcken, N¸kken, Näkki, Nixy, Nixe)  duch opiekuñczy
wody w mitologii i folklorze germañskim i skandynawskim, Wodo  bóg wody
w mitologii s³owiañskiej, Tane  polinezyjski bóg lasów, Tapio  fiñski bóg lasu,
Pejul  bóg lasu, w którego wierzyli syberyjscy Jukagirowie, Borewit (Porewit,
Porenut)  bóg lasów w mitologii s³owiañskiej. Kontekst, w jakim usytuowane
s¹ Narodziny wiosny Tetmajera, zdaje siê jednak sugerowaæ zw³aszcza tradycjê
mitologii grecko-rzymskiej. W uk³adzie zbioru drugiej serii Poezji wiersz znajduje siê miêdzy utworami Narodziny Afrodyty oraz Leda. W¹tpliwoci powinna
przynajmniej czêciowo rozwiaæ przytoczona wy¿ej scena tañca faunów i nimf,
wieñcz¹ca Narodziny wiosny.
Przygl¹daj¹c siê bezimiennym bogom Tetmajera, mo¿na zatem pokusiæ siê
o ich mitologiczn¹ identyfikacjê. I tak, bóg wody odpowiada³by rzymskiemu
Neptunowi, który w przeciwieñstwie do zestawianego z nim greckiego Posejdona, nie jest tylko bogiem morza, ale szerzej  bogiem wód, chmur i deszczu.
Z kolei bogini wonnych zió³, która pierwotnie, jak czytamy w wierszu, naga
polem sz³a, sprawiaj¹c dotykiem swych w³osów, ¿e pole pokry³a trawa
i szczaw zielono-rdzawy, a nastêpnie, objawiwszy siê w ró¿anym krzewie,
spowodowa³a swymi umiechami skierowanymi do s³oñca oraz rzucanymi wokó³ mi³osnymi spojrzeniami pojawienie siê kwitn¹cych lilii, ró¿, narcyzów
 przypomina greck¹ nimfê pól, Chloris, która, jak opisuje j¹ Owidiusz w pi¹tej
ksiêdze swojego poematu Fasti (nieukoñczony poetycki komentarz do kalendarza rzymskiego), cigana przez Zefira, pod jego dotkniêciem przekszta³ca siê we
wspania³¹, piêkn¹ rzymsk¹ Florê, boginiê kwiatów4. Byæ mo¿e aluzja dotycz¹ca
tej metamorfozy kryje siê w nastêpuj¹cych s³owach wiersza:
Owiana ciep³em zórz, wiosennych tchem powiewów,
pieszczona woni¹ sfer, z ró¿anych wysz³a krzewów.
(Narodziny wiosny, s. 202)

Wczeniej czytamy, ¿e bogini wonnych zió³ z pocieli miêkkiej wstaje,
a tu, ¿e wychodzi z ró¿anych krzewów, niczym odziana w sukniê z ró¿. Dost¹pi³a wiêc przemiany. Tak czy inaczej, obydwie postacie, grecka Chloris i rzymska
3

Mi³oæ jest bowiem nieod³¹czn¹ w³aciwoci¹ wiosny. Zob. M. Battistini, Symbole i alegorie, t³um. K. Dyjas, Warszawa 2005, s. 3435.
4 Zob. Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, prze³. i oprac. E. Weso³owska, Wroc³aw 2008,
s. 201202 (ks. V, 2, w. 202234).
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Flora, uchodzi³y za uosobienia wiosny. Dodajmy, ¿e z Flor¹ ³¹czy siê mi³oæ
zmys³owa i taniec. Ku czci Flory tañczono w wiêto wiosny  Floralia, charakteryzuj¹ce siê spor¹ swobod¹ seksualn¹ (magicznie wzmacniaj¹c¹ p³odnoæ bogini). Wenus, Chloris i Flora  które mo¿na zobaczyæ razem na obrazie Sandro
Botticellego Primavera (Wiosna)  a wraz z nimi ca³a przedstawiona tam scena,
wywodz¹ siê wed³ug badaczy wprost z Metamorfoz (Przemian) Owidiusza. Personifikacja Flory jako Primavery (Wiosny) pojawi³a siê te¿ w renesansowej
poezji florenckiej Angelo Poliziano i Lorenzo il Magnifico, czyli Wawrzyñca
Wspania³ego, który jako mecenas sztuki opiekowa³ siê Botticellim5. S³ynne Narodziny Wenus Botticellego (ok. 14821485, tempera na p³ótnie; Galleria degli Uffizi, Firenze) powsta³y podobno pod wp³ywem konkretnego utworu Poliziano, nadwornego poety Medyceuszy. Kto wie, czy Narodziny Afrodyty
Tetmajera nie zosta³y zainspirowane tym obrazem. Nie bez powodu wiersz ten
poprzedza Narodziny wiosny, ³¹czy bowiem pojawienie siê Afrodyty w³anie
z narodzinami wiosny:
[
.]
dwiêcz¹cy wybieg³ szmer, lêkliwy i radosny,
zadrga³a sennoæ sfer, jak w narodziny wiosny.
(Narodziny Afrodyty, s. 200)6

Tetmajer pod¹¿a jednak w³asn¹ drog¹ i jego wiersze nie s¹ bezporedni¹
poetyck¹ ilustracj¹ czy komentarzem dzie³ Botticellego (jak to jest w przypadku s¹siaduj¹cej z nimi Ledy, zwi¹zanej z obrazem Micha³a Anio³a), co nie
znaczy, ¿e nie mog³y zostaæ obrazami tymi po czêci zainspirowane7. Chodzi
o niektóre motywy. W Narodzinach Afrodyty s¹ to przede wszystkim kwiaty ró¿
5 Obraz Botticellego omawia m.in. A. M. Kobos w internetowym periodyku kulturalnym
Zwoje: Primavera trwaj¹ca, Zwoje [online] 1999, nr 2 (15), marzec  kwiecieñ, [dostêp:
26.03.2009] <http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje15/text02p.htm>.
6 Wed³ug S. Brzozowskiej, wystêpuj¹ca w Narodzinach wiosny bogini wonnych zió³ to po
prostu sama Afrodyta. Badaczka pisze, ¿e w wierszu tym koloryt s³owiañski p³ynnie przechodzi
w grecki mit, a w »bogini wonnych zió³« odbiorca rozpoznaje Afrodytê (S. Brzozowska, Klasycyzm i motywy antyczne w poezji M³odej Polski, Opole 2000, s. 46). Byæ mo¿e taka interpretacja
powtarzana jest za T. Sinko, który uzna³ Narodziny wiosny za s³owiañski wariant Narodzin Afrodyty, gdzie Afrodycie odpowiada »bogini wonnych zió³« (T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce.
Przegl¹d utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933,
s. 254).
7 Szeroko problem ów rozpatruje J. Bajda (Poezja a sztuki piêkne. O wiadomoci estetycznej
i wyobrani plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa 2003, s. 197209), polemizuj¹c
z dotychczasowymi opiniami na ten temat. Przy okazji omawiania Narodzin Afrodyty Sinko w ogóle nie wspomina Botticellego, wskazuj¹c za to analogie z parnasistami, g³ównie za wierszami
Charlesa Marie René Leconte de Lislea: Khiron (Khiron) i Helena (Helene)  oba z tomu
Poèmes antiques (Paris 1852) oraz Porwanie Europy (Lenlèvement dEuropeia). Zob. T. Sinko,
op. cit., s. 253254.
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(ró¿any p³on¹³ kwiat, p³ynê³a kwiatów woñ, jak lutni dwiêk, w przestworza,
i kwiaty zaszepta³y, dr¿eæ przesta³ ró¿y kwiat, ku ustom z woni¹ ró¿ wzlatuj¹
nag³ym wzlotem), wyranie zaznaczone te¿ u Botticellego, gdzie pe³ni¹ wa¿n¹
funkcjê unosz¹c siê w powietrzu8; drugim istotnym elementem obrazowania s¹
zefiry, które w wierszu Tetmajera pieszcz¹ swymi podmuchami cia³o bogini,
a u Botticellego sprawiaj¹, ¿e muszla z Wenus dop³ywa do brzegu (w rzeczywistoci s¹ to spleceni ze sob¹ ma³¿onkowie  Zefir i Chloris, albo, jak podaj¹ inni
interpretatorzy, dwa wiatry  Zefir i Auster9). Narodziny wiosny jeszcze mniej
maj¹ wspólnego z Botticellim ni¿ Narodziny Afrodyty, poza tematem i omawian¹
wy¿ej bogini¹ wonnych zió³, któr¹ mo¿e co ³¹czyæ z Primaver¹.
Nic dziwnego jednak, ¿e literaturoznawcy, omawiaj¹cy interesuj¹ce nas tutaj wiersze Tetmajera, wskazywali na Botticellego jako ród³o inspiracji, chocia¿ mo¿na podaæ kilka innych znanych obrazów (tak¿e XIX-wiecznych) powiêconych wionie czy narodzinom Wenus (Afrodyty)  najrozmaitszych
artystów10. Oba nastêpuj¹ce po sobie utwory poetyckie s¹ bliskie sobie pod
wzglêdem stylistycznym i tworz¹ tematyczn¹ parê o narodzinach, podobnie jak
bliskie sobie s¹ Narodziny Wenus i Primavera Botticellego, dzie³a powsta³e
mnie wiêcej w tym samym czasie, operuj¹ce zbli¿onym do siebie rysunkiem,
8

Wed³ug Anakreonta ró¿a zrodzi³a siê ze nie¿nej piany pokrywaj¹cej cia³o Afrodyty (zob. I.
Sikora, Przyroda i wyobrania. O symbolice rolinnej w poezji M³odej Polski, Wroc³aw 1992, s. 44).
9 Zob. Wielcy malarze. Ich ¿ycie, inspiracje i dzie³o, red. nacz. E. Do³owska, cz. 41: Sandro
Botticelli, Warszawa 2002, s. 19. Na obrazie Botticellego wystêpuje jeszcze jedna ciekawa postaæ
 m³oda kobieta, podaj¹ca Wenus czerwone okrycie  której nie ma w wierszu Tetmajera. Wed³ug
badaczy jest to jedna z trzech Hor, bogiñ pór roku reguluj¹cych ¿ycie biologiczne. Poniewa¿ Hora
ta jest przepasana tutaj girland¹ z ró¿, a na szyi ma wieniec z mirtu  rolin powiêconych Wenus,
mo¿e nazywaæ siê (zgodnie z lokaln¹ tradycj¹ ateñsk¹) Tallo, czyli Kwitn¹ca (Tallo znana by³a te¿
jako Hegemone, co znaczy Przewodniczka).
10 W XIX-wiecznej sztuce europejskiej obrazy zatytu³owane Narodziny Wenus odnajdziemy
w dorobku przedstawicieli bardzo odmiennych kierunków artystycznych, pocz¹wszy od reprezentantów francuskiego akademizmu, jak Adolphe William Bouguereau (1879, olej na p³ótnie; Musée
dOrsay, Paris), Alexandre Cabanel (1863, olej na p³ótnie; Musée dOrsay, Paris), Eugène-Emmanuel Amaury-Duval (1862, olej na p³ótnie; Musée des Beaux-Arts, Lille, Artois), przez niezbyt
wyranie okrelony styl Roberta Fowlera, wahaj¹cego siê miêdzy klasyczn¹ wiktoriañsk¹ stylistyk¹
a symbolizmem (prze³om XIX i XX w., olej na p³ótnie; kolekcja prywatna), a skoñczywszy na
symbolistach tej miary, co Arnold Böcklin (1868, lokalizacja nieznana), Gustave Moreau (schy³ek
XIX w.; Musée Gustave Moreau, Paris) i Odilon Redon, który stworzy³ ³¹cznie szeæ ró¿nych dzie³
pod tym tytu³em: jedno ma nieustalon¹ datê (olej na panelu, kolekcja prywatna), jedno pochodzi
z ok. 1910 r. (olej na papierze umieszczonym na panelu, kolekcja prywatna), a cztery s¹ z ok. 1912 r.
(to g³ównie oleje na p³ótnie i jeden pastel, z czego trzy dzie³a pozostaj¹ w prywatnych kolekcjach,
a jedno w Musée du Petit Palais, Paris). Pamiêtaæ te¿ nale¿y o obrazach nosz¹cych tytu³ Wenus
Anadiomene (czyli Wenus wynurzaj¹ca siê z morza), namalowanych np. przez romantyka Théodorea Chassériau (obraz znany te¿ pod tytu³em Vénus marine, 1838-1839; Musée du Louvre, Département des Peintures, Paris), Jeana Augustea Dominiquea Ingresa, zwolennika klasycyzmu (1848,
olej na p³ótnie; Musée Condé, Chantilly) czy Arnolda Böcklina (dwie wersje: I  ok. 1870, tempera na drewnie; Stiftung Kunsthaus Heylshof, Worms; II  1872, olej na panelu; Saint Louis Art
Museum, Missouri).
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kolorem, technik¹, wielkie rozmiarami, pokrewne w charakterze. Do takich zestawieñ wierszy Tetmajera mo¿e te¿ prowokowaæ Leda, utwór umieszczony zaraz po Narodzinach Afrodyty i Narodzinach wiosny, a ujawniaj¹cy w³anie artystyczne zainteresowania sztuk¹ renesansu w³oskiego (a zw³aszcza Florencji
Medyceuszy, gdzie modny wówczas neoplatonizm widzia³ w Wenus humanitas, zmys³owoæ w intelektualnej kontemplacji).
Powróæmy jednak do Narodzin wiosny, bowiem pozosta³ nam jeszcze do zidentyfikowania jeden bóg  bóg lasu. Wypada zacz¹æ tutaj od Dionizosa i jego orszaku.
Wiemy, ¿e czasami by³ przedstawiany jako kozio³, czasami za jako byk. W postaci koz³a trudno go odró¿niæ od mniejszych bóstw, takich jak Pany, Satyry
i Sylenowie, które s¹ cile z nim powi¹zane i wystêpuj¹ w mniej lub bardziej
pe³nej postaci koz³ów. Pan zawsze przedstawiany jest w rzebie i malarstwie
z ³bem i nogami koz³a. Satyra przedstawiano ze spiczastymi uszami koz³a, a niekiedy dodawano mu ma³e ró¿ki i krótki ogon. [ ] Dzie³a sztuki przedstawiaj¹
Sylena zawsze odzianego w kole skóry. Faunów [ ] opisywano jako pó³koz³y,
z kolimy kopytami i rogami. Wszystkie te kolokszta³tne bóstwa posiadaj¹
w pewnej mierze charakter bóstw lenych. Pana zwali Arkadyjczycy Panem Lasów, Sylenowie za dotrzymywali towarzystwa nimfom drzew. Fauny wyranie
wystêpowa³y jako bóstwa lene, a podkrela to jeszcze sta³e ich ³¹czenie, a nawet
identyfikowanie z Silvanusem i Silvanusami, którzy, jak na to sama nazwa wskazuje, s¹ duchami lasów. Wreszcie powi¹zania Satyrów z Sylenami, Faunami i Silvanusami dowodz¹, ¿e Satyry równie¿ by³y bóstwami lenymi.11

W rezultacie J. G. Frazer konkluduje, ¿e Dionizos  zarówno w postaci
koz³a, jak i byka  by³ bóstwem rolinnoci. St¹d mo¿e w wierszu Tetmajera
brodatych faunów huf, który pojawia siê tu¿ po bogu lasów, gdy ten strz¹s³
zwiêd³e licie z g³owy / i z wie¿ych sobie wnet splót³ lici wian dêbowy
(s. 202). Co ciekawe, kolokszta³tne duchy lasów maj¹ swoje odpowiedniki
w folklorze pó³nocnoeuropejskim, czego przyk³adem rosyjskie leszyje, duchy
drzew, wystêpuj¹ce w wierzeniach czêciowo w ludzkiej postaci, ale z rogami,
uszami i kopytami koz³a12.
Czytaj¹c Narodziny wiosny Tetmajera, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e t³em nie
jest tutaj krajobraz ródziemnomorski, ale w³anie pó³nocno- czy wschodnioeuropejski, wrêcz rodzimy. Czytamy przecie¿ o pêkaj¹cym lodzie na rzece, szczawiu zielono-rdzawym czy liciach dêbu, w które przystroi³ siê lasów bóg,
nie mówi¹c ju¿ o nie¿nych nimfach. Przyznaæ trzeba wiêc czêciowo racjê
11 J. G. Frazer, Z³ota ga³¹, prze³. H. Krzeczkowski, przedmowê napisa³ J. Lutyñski, Warszawa 1969, s. 366. Wiêcej na temat rzymskiego ucz³owieczonego Sylwana, zestawianego z Panem
i Faunusem, i przedstawianego zwykle jako starzec odziany w strój wieniaczy, pisze T. Zieliñski
(Religia Cesarstwa Rzymskiego, Toruñ 1999, s. 128131).
12 Zob. J. G. Frazer, op. cit., s. 366.
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J. Bajdzie, która pisze: [...] budz¹ca siê do ¿ycia wiosna Tetmajera jest przede
wszystkim nasz¹ rodzim¹, na po³y sielsk¹ i baniow¹ por¹ roku, a równoczenie
potê¿nym ¿ywio³em, któremu towarzysz¹ personifikowane bóstwa wody, lasu,
zió³ i kwiatów13. Tetmajerowi nie chodzi jednak wy³¹cznie o nasz zacianek.
Pragnie nadaæ uniwersalny wymiar swojemu obrazowi, wskazaæ na powszechnoæ dowiadczenia czy istotnego prze¿ycia, jakim jest odrodzenie natury, przypominaj¹ce o potêdze i piêknie ¿ycia, mocy mi³oci. St¹d bogowie poety s¹
bezimienni, wystêpuj¹ bowiem wszêdzie, tyle ¿e pod ró¿nymi imionami. St¹d
obok szczawiu mamy gaje, lilie, ró¿e i narcyzy. St¹d tak¿e faunów huf (twórcy
m³odopolscy uwielbiali zreszt¹ umieszczaæ Pana czy Fauna na polskiej wsi),
który chwyta za rêce nie¿ne nimfy.
Po³¹czenie tradycyjnego wyobra¿enia nagiej zwykle nimfy ze niegiem
i stworzenie nie¿nej nimfy, to jakby po³¹czenie ró¿nych regionów, po³udnia
z pó³noc¹. Ju¿ samo chwycenie siê za rêce faunów i nie¿nych nimf mo¿e
wyra¿aæ powi¹zanie odmiennych kultur czy wiatów. Wszyscy pl¹saj¹ nadzy
ko³em / na ³¹ce (s. 203). To taneczne ko³o przywodzi na myl kolistoæ bytu,
wieczne powracanie, niezmienny ruch wszechwiata, ale te¿ jednoæ uniwersum,
gdzie wszystko wi¹¿e siê ze wszystkim, ujawniaj¹c wielk¹ moc ¿ycia i mi³oci.
Nie chodzi zatem o ¿adnych konkretnych bogów czy bóstwa (nasza identyfikacja jest tylko przyk³adow¹), ale raczej o magiczne widzenie wiata: w ka¿dej
czynnoci, zjawisku i w ka¿dym elemencie empirycznej rzeczywistoci istnieje
nadnaturalny sk³adnik, uosabiany przez tych¿e bogów, boginie czy bóstwa.
Wszystko jest ubóstwione czy przebóstwione, we wszystkim pl¹sa bóstw
gromada, we wszystkim znaæ lad rêki jakiego bóstwa, przejaw jakiej mocy
mi³osnej. U¿yte w tekcie sformu³owanie jaka moc wskazuje na tajemnicê,
któr¹ stanowi wiecznie odradzaj¹ce siê ¿ycie  owa magia wiosny.
Zwróæmy uwagê na tego boga lasów, co splót³ lici wian dêbowy niczym
koronê na sw¹ g³owê i w szumie rozko³ysanych przez siebie drzew s³ucha³
hymnu wiosny, a w nim  odwiecznych bani. D¹b to drzewo królewskie,
w³adca drzew i lasów. W ca³ym wiecie aryjskim  od Rosji przez Germaniê
i Grecjê a¿ do Skandynawii  d¹b mia³ to samo znaczenie symboliczne i alegoryczne14. By³ drzewem wiêtym  burzy i grzmotu, chmur i nieba, si³y i niemiertelnoci. Wi¹zano go z najrozmaitszymi bogami, boginiami i bóstwami, od
Zeusa, Jowisza oraz mieszkaj¹cych w tym drzewie nimf (driad i hamadriad)
pocz¹wszy, a skoñczywszy na biblijnym Jahwe i s³owiañskim Perunie15. Poniewa¿ Arkadyjczyków nazywano Potomkami Dêbu (¿ywili siê ¿o³êdziami,
13
14
15

J. Bajda, op. cit., s. 203.
J. E. Cirlot, S³ownik symboli, przek³ad I. Kania, Kraków 2000, s. 108.
O dêbie w M³odej Polsce zob. I. Sikora, Przyroda i wyobrania, s. 111115. O dêbie w jêzyku i kulturze ludowej zob. M. Marczewska, Drzewa w jêzyku i w kulturze, Kielce 2002,
s. 101139.
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uwa¿aj¹c je za przysmak), uchodzi³ czasem za ojca cz³owieka. Penelopa pyta
wiêc Odysa:
Lecz powiedz mi, kto jeste? Sk¹d ród twój pochodzi?
Przecie¿ nie d¹b bajeczny, ni kamieñ ciê rodzi?16

W staro¿ytnym Rzymie wieniec z lici dêbowych by³ emblematem wolnoci,
potêgi i odwagi, który dawano ¿o³nierzom za uratowanie ¿ycia wspó³obywatelowi
w czasie bitwy  dlatego w osiemnastowiecznych Niemczech sta³ siê symbolem
bohaterstwa, a potem (od pocz¹tku XIX wieku) odznaczeniem wojennym.
W utworze Tetmajera wieniec ten oznacza jednak co innego, wydaje siê synonimem w³adzy, znakiem zwyciêstwa ¿ycia nad mierci¹, chocia¿ w tym triumfie
rzeczywicie jest co heroicznego  co, co zdaje siê opiewaæ ów hymn uroczysty, stary, s³uchany z powag¹ i zadum¹ przez boga lasów, hymn nie maj¹cy
pocz¹tku i koñca, odwieczny, jakby ¿ycie by³o wci¹¿ powtarzan¹ bani¹.
Nie powinny te¿ dziwiæ nacechowane lubie¿noci¹ fauny i nimfy, które
pojawiaj¹ siê natychmiast po tej scenie. Uroczysty charakter hymnu oraz powaga i zaduma boga lasów nie k³óc¹ siê z tañcem, swawol¹ czy figlarnoci¹ owej
gromady nagich bóstw. W tej mi³oci, lubie¿noci i rodzeniu, podkrelonych
i wyeksponowanych w wersach zamykaj¹cych utwór (wiat pachnie, lni siê
w kr¹g i jaka moc mi³osna / lubie¿nie pieci go Rodz¹ca wsta³a wiosna,
s. 203), jest co wielkiego. D¹b (¿o³êdzie) ³¹czono zreszt¹ z mêskoci¹, witalnoci¹, p³odnoci¹.
Obecne tutaj obrazowanie bardzo przypomina dzie³a Arnolda Böcklina, który podobnie jak Tetmajer17 (a mo¿e jeszcze bardziej) lubi³ przedstawiaæ wiosnê.
Poeta na pewno zna³ obrazy tego artysty powiêcone wionie, czemu da³ wyraz
w swoim studium o Böcklinie18. Pytanie tylko, czy zna³ je ju¿ w momencie
pisania wierszy, które wesz³y w sk³ad drugiej serii Poezji19. Interesuj¹ce dla nas
16 Homer, Odyseja, prze³. L. Siemieñski, wstêpem poprzedzi³a Z. Abramowiczówna, oprac.
i objanieniami opatrzy³ J. £anowski, Wroc³awWarszawaKraków 2003, s. 371 (pieñ 19, wers
167168).
17 Mo¿na wymieniæ szereg wierszy, jak np. sonet Na wiosnê (Poezje. Seria czwarta, Warszawa 1900), cykl Na wiosnê (Poezje. Seria pi¹ta, Warszawa 1905) i wiersz Wiosna (Poezje. Seria
pi¹ta), ale te¿ kilka utworów, w których wiosna nie jest uwzglêdniona w tytule, ale odgrywa wa¿n¹
rolê, jak w Legendzie (Poezje. Seria czwarta) czy tryptyku Dzwony (Poezje. Seria pi¹ta).
18 K. Przerwa-Tetmajer, O Arnoldzie Böcklinie, w: tego¿, Szkice, WarszawaLwów 1910,
s. 122123.
19 Jest to wielce prawdopodobne. Jednym z pierwszych krytyków, który zwróci³ uwagê polskich artystów i pisarzy na Arnolda Böcklina, by³ Stanis³aw Witkiewicz, wielki entuzjasta jego
malarstwa, podobnie zreszt¹ jak Maksymilian Gierymski i Adam Chmielowski. Artyku³ Witkiewicza
o Böcklinie ukaza³ siê w Wêdrowcu ju¿ w roku 1884 (nr 41, 42). Autor koñczy go nastêpuj¹cymi
s³owy: [...] dla ka¿dego, który doszed³ do tak wysokiej kultury ducha, ¿e mo¿e i potrzebuje doznawaæ wra¿eñ od natury i sztuki bez wzglêdu na ich praktyczn¹ wartoæ  dla ka¿dego takiego Böcklin
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s¹ zw³aszcza te dzie³a malarza, gdzie w wiosenny krajobraz wpisany zosta³ Pan
lub Faun, tak bowiem uczyni³ te¿ Tetmajer w swoim utworze, wprowadzaj¹c
w wykreowany pejza¿ brodatych faunów huf. Przyk³adem Taniec wiosenny
(1869; Gemäldegalerie, Dresden), Wiosenny wieczór (1870; Magyar Nemzeti
Múzeum, Budapest), Wiosenne przebudzenie (1880; Kunsthaus, Zürich). Z pozosta³ych wiosennych obrazów Böcklina wypada wymieniæ trzy powiêcone Florze: Flora (1875, tempera na drewnie; Museum der bildende Künste, Leipzig),
Flora rzucaj¹ca kwiaty (1875; Gessellschaft Kruppsche Gemäldesammlung, Essen), Flora budz¹ca kwiaty (1876, olej na drewnie; Von der Heydt-Museum,
Wuppertal). Na uwagê zas³uguj¹ te¿ takie realizacje, jak: Wiosna (1862, olej na
p³ótnie; Kunstmuseum, Basel), Wiosna mi³oci (1868; Hessisches Landesmuseum, Darmstadt), Wiosenny hymn (1883, lokalizacja nieznana), Dzieñ wiosny
(1888, lokalizacja nieznana), Hymn wiosny (1888, lokalizacja nieznana), ród³o
wiosny (rok i lokalizacja nieznane).
Rzuca siê przy tym w oczy jeszcze jeden wa¿ny motyw powielany przez
Böcklina w obrazach na temat wiosny (i nie tylko)  taniec nagich dzieci, które
trzymaj¹c siê za rêce, tworz¹ taneczne ko³o. Z motywem tym spotykamy siê
czasem tam, gdzie wystêpuje równie¿ postaæ Pana (Fauna). Dotyczy to takich
dzie³, jak np. wspomniany wy¿ej Taniec wiosenny oraz Pan z tañcz¹cymi dzieæmi (18991900; Museum Folkwang, Essen). Z innych ujêæ wypada wymieniæ
jeszcze ród³o wiosny, które bliskie jest przede wszystkim Tañcowi wiosennemu,
gdy¿ poza tañcem wykorzystuje obecn¹ tam sekwencjê ród³a, strumienia wody
i postaci kobiecej wylewaj¹cej wodê z dzbanka.
W staro¿ytnoci taniec by³ instynktownym uzewnêtrznieniem odwiecznej
energii ¿yciowej. Tañce w krêgu naladowa³y ruch s³oñca i ksiê¿yca oraz cykliczne zmiany pór roku. Dzieci za tradycyjnie wyobra¿aj¹ pocz¹tek, wiosnê,
zwi¹zek z natur¹, p³odnoæ  u Böcklina s¹ liczne i nagie. W jednym przypadku,
Pana z tañcz¹cymi dzieæmi, otaczaj¹ bo¿ka graj¹cego na fletni (fletnia zreszt¹,
podobnie jak flet, uchodzi za symbol tañca). Taniec w kole mo¿e te¿ wi¹zaæ siê
z symbolik¹ solarn¹. U Tetmajera zamiast dzieci za rêce trzymaj¹ siê nagie
fauny i nimfy, gdy¿ prawdopodobnie poeta chcia³ podkreliæ mi³oæ, wskazaæ, ¿e
jest to przede wszystkim taniec p³odnoci b¹d urodzaju.
bêdzie jednym z najwiêkszych artystów nie tylko XIX stulecia (S. Witkiewicz, Arnold Böcklin,
w: tego¿, Pisma zebrane, pod red. J. Z. Jakubowskiego i M. Olszanieckiej, s³owo wstêpne
J. Z. Jakubowskiego, t. I: Sztuka i krytyka u nas, wstêp i komentarz M. Olszaniecka, Kraków
1971, s. 581). Chocia¿ postrzeganie malarstwa Böcklina przez Witkiewicza ró¿ni siê mocno od
interpretacji modernistów z prze³omu wieków, szukaj¹cych metafizycznych g³êbi, to jednak modernici uznawali Witkiewicza za swego prekursora. Zdaniem M. Olszanieckiej, mniemanie to nie
by³o pozbawione s³usznoci. [ ] W jego artykule o Böcklinie mo¿na wyró¿niæ premodernistyczn¹
licencjê dla niezale¿nej indywidualnoci twórczej, dla autonomii sztuki, dla nieograniczonych praw
wyobrani artysty i dla wszechstronnych mo¿liwoci oddzia³ywania sztuki na psychikê ludzk¹
(M. Olszaniecka, Wstêp, w: S. Witkiewicz, Pisma zebrane, t. I, s. LXXXVIILXXXVIII).
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Powi¹zanie tañca z wiosn¹ charakteryzuje ró¿ne obrazy z prze³omu XIX
i XX w., przyk³adem dzie³a takich artystów, jak Maximilian Lenz (piew wiosny; inny tytu³: Tancerki, 1913, olej na p³ótnie; w³asnoæ prywatna), Arthur
Frank Mathews (Wiosenny taniec, 1917, olej na p³ótnie; Smithsonian American
Art Museum, Washington), Henri Matisse (Taniec, 1910, olej na p³ótnie; Ermita¿, Sankt-Petersburg), Franz von Stuck (Wiosenny taniec, 1909, olej na drewnie; lokalizacja nieznana). Z polskich artystów zwraca uwagê Wojciech Weiss
i takie jego obrazy, jak Taniec (1899, olej na p³ótnie; w³asnoæ rodziny artysty
w Krakowie) oraz Satyr i dziewczyna (inny tytu³: Taniec, 1899, olej na p³ótnie;
w³asnoæ prywatna). Realizacje te badacz malarstwa M³odej Polski, Wies³aw
Juszczak, ³¹czy z inicjuj¹cymi rytua³ami pogañskimi, tematem wiêtej wiosny,
który pojawia siê w sztuce europejskiej oko³o 1900 r. Obrazy wykorzystuj¹ce
ów temat zespala [ ] przewodnia idea: jakby mityczna rekonstrukcja »pocz¹tku«, próba ukazania cz³owieka w jego »naturalnym« stanie [ ], poza cywilizacj¹, poza histori¹ nawet. Rozwija siê tu obraz doznañ i stanów elementarnych,
obraz budz¹cego siê ¿ycia i wyzwalania siê pierwotnych popêdów. I temu
wszystkiemu nadany jest wymiar tajemniczy, wszystko to dokonuje siê w jakiej
wyjêtej spod praw czasu »sakralnej« sferze, [ ] »wiêta wiosna« przewa¿nie
apeluje do powszechnych [ ] wyobra¿eñ i idei egzystencjalnych, do pewnych
treci zwi¹zanych z kondycj¹ ludzk¹ »w ogóle«, ujmuj¹c i demonstruj¹c je poprzez równie ogólne, swobodnie trawestowane wzory, zaczerpniête z antycznych
albo pierwotnych (»prymitywnych«) obrzêdów i wierzeñ. Wzory te stwarzaj¹ tu
punkty odniesienia [ ]  dochodzi do nas tylko dalekie echo, sam nastrój odwiecznych rytua³ów zwi¹zanych z kultem ziemi i p³odnoci, a czasem wprowadzane s¹ niemal dos³owne »cytaty« z mitologii antycznej na przyk³ad, którym
odbiera siê tu jednak cile mitologiczny [ ] charakter i umiejscowienie. Nie
zaliczymy zatem do tego zespo³u obrazów Gustawa Moreau czy Siemiradzkiego,
wprost ilustruj¹cych staro¿ytne podania i obyczaje, lecz te wy³¹cznie trawestacje
owych w¹tków, jakie spotykamy w malarstwie Puvis de Chavannesa, Böcklina,
Gauguina, Denisa, Stucka, a nieco póniej u Matissea i Holdera, by wymieniæ
najbardziej znanych artystów rozwijaj¹cych tê tematykê oko³o 1900 roku20.
Wydaje siê, ¿e omawiane przez Juszczaka zjawisko wiêtej wiosny pojawia
siê w sztuce jednak trochê wczeniej, zostaje przygotowane przez niektórych
artystów, by po 1900 roku staæ siê wyran¹ tendencj¹.
Najbli¿sze utworom Tetmajera wydaj¹ siê jednak mimo wszystko dzie³a
Böcklina, przy tym wiêkszoæ powsta³a zanim poeta wyda³ swój pierwszy tomik
poetycki. Ciekawe, ¿e jeden z malarzy-symbolistów, Odilon Redon, stworzy³ obrazy zatytu³owane Duch Opiekuñczy Wód (1878; The Art Institute of Chicago)
20 W. Juszczak, M³ody Weiss, Warszawa 1979, s. 9698 (na s. 107113 analiza obrazów Weissa Satyr i dziewczyna oraz Taniec).
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i Duch Lasu (1880; lokalizacja nieznana), których bohaterowie mog¹ wywo³aæ
lune skojarzenia z bogiem wody i bogiem lasów  postaciami wystêpuj¹cymi w
Narodzinach wiosny Tetmajera, nie nale¿y jednak doszukiwaæ siê tutaj ¿adnych
wp³ywów, tak inny jest to sposób obrazowania. Niemniej mamy dowód na uniwersalne ujmowanie bóstw natury tak¿e w malarstwie epoki.
MAGIC SEEING WORLD
Meeting of the Mediterranean and Eastern European tradition in The Birth
of Spring by Kazimierz Przerwa-Tetmajer and painting implementations of the topic
of the revival of nature
The work is devoted to the analysis and the interpretation of the verse of Kazimierz
Przerwa-Tetmajer The Birth of Spring. Immortal spirit of life (sun) wakes up the god of
water, the goddess of odorous herbs and the god of forests from lethargy. The spring is
arising thanks to those nameless deities of nature. The attempt of mythological identification
of these forms was taken up in the context of the ancient and Slavonic tradition. It leads to
the conclusion that Tetmajer wished to give the universal measurement to his vision, to point
at the universality of experience or the significant experience of natures rebirth, which
resembles the power and strength of love. The poets gods are nameless because they occur
everywhere, but with various first names.
Representation applied to the line resembles works by Arnold Böcklin who, similarly to
Tetmajer (maybe still more), liked presenting the spring. It is possible to link these realizations to the subject of saint spring which appeared in an European work around 1900. The
relationship of the work with the image Primavera (Spring) by Sandro Botticelli remains
debatable, although this artists painting was not unknown for Tetmajer.
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ZUR REZEPTION DER WERKE VON HERMANN HESSE
IN DER UdSSR UND IN RUSSLAND
1. Hesse und Russland
Das typologische Literaturstudium ist nach J. Lotmans treffender Feststellung von der wesentlichen Maxime geprägt, dass < > ïðè èçó÷åíèè ÷óæäûõ
íàøåìó íåïîñðåäñòâåííîìó õóäîæåñòâåííîìó ÷óâñòâó ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà è êóëüòóð ìû ïî÷òè âñåãäà â êà÷åñòâå ìåòàÿçûêà èñïîëüçóåì ñâîè,
ïîðîæäåííûå îïðåäåëåííîé ýïîõîé è îïðåäåëåííîé êóëüòóðíîé òðàäèöèåé,
èäåè è ïðåäñòàâëåíèÿ1. Dies soll sowohl bei einer komparatistischen Untersuchung literarischer Werke als auch bei der Analyse der Rezeptionsgeschichte
dieser Werke beachtet werden. Die durch die Dichotomie eigen vs. fremd
entstehende Diskrepanz kann jedoch dermaßen stark sein, dass eine mehr oder
minder sinnvolle Rezeption gänzlich ausbleiben muss oder  was noch gefährlicher ist  ein Zerrbild des rezipierten Werkes schafft. Damit also das literarische
Werk eines fremdsprachigen Autors in einen anderen sprachlich-kulturellen Boden erfolgreich verpflanzt werden kann, soll der Boden dafür erst vorbereitet
sein. Dies bedeutet allerdings keine vollständige Affinität im Weltbild bzw. den
Grundvor- und -einstellungen in den zu vergleichenden Kulturgemeinschaften.
Die Rezeptionseffekte können nämlich ggf. asymmetrisch oder gar den Mainstream-Tendenzen in der Rezeptionsgemeinschaft entgegengesetzt sein. So wird
oft in einer unfreien, totalitären Gesellschaft eben die Freiheit zum beliebten
Begriff für große Dichter und Denker. Man hängt gerne nicht nur an dem, was
einen umgibt, sondern auch erst recht daran, wonach man strebt.
Gerade dieser Umstand macht die Hesse-Rezeption in der Sowjetunion zu
einem nicht trivialen Untersuchungsobjekt. Andererseits wäre es unberechtigt zu
1 J. Lotman, Î ðóññêîé ëèòåðàòóðå. Ñòàòüè è èññëåäîâàíèÿ. 19581993. (Über die russische Literatur. Aufsätze und Forschungen), Sankt Petersburg 1994, S. 766: beim Studium von
künstlerischen und kulturellen Werken, die unserer unmittelbaren künstlerischen Wahrnehmung fernartig sind, benutzen wir als Metasprache fast immer eigene, durch gewisse Epoche und durch
gewisse kulturelle Tradition erzeugte Ideen und Vorstellungen.
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behaupten, dass der freie Hesse vom unfreien sowjetischen Leser nur aufgrund seiner absoluten Verehrung des Individuums gelesen und geliebt wurde.
Dagegen sprechen wenigstens zwei Faktoren. Erstens kam es eigentlich weder in
der UdSSR noch in Russland zu einer mit den Vereinigten Staaten oder auch mit
Indien vergleichbaren Rezeption von Hesses Werk. Der Guru aus Montagnola
wurde also eher zu einem Geheimtipp für die russische Intelligenzia, als zu
einem populären, allgemein geliebten Autor. Zweitens gab es außer Hesse reichlich Individualisten und Freiheitsbefürworter im zwanzigsten Jahrhundert, die
das Interesse des russischen Publikums erwecken könnten (bzw. erweckt haben).
Man denke nur an Th. Mann, Fr. Nietzsche, M. Heidegger u. a., ganz zu schweigen von den französischen Existenzialisten, deren Einfluss auf die neuere russische Philosophie vielleicht nur mit dem Einfluss Nietzsches vergleichbar ist.
(Die Analogie zu den Philosophen scheint hier völlig gerechtfertigt zu sein, da
das Ethische und das Ästhetische im Werke von Hesse immer in einer festen
Verbindung bleiben, oft gar einander durchdringen).
Betrachtet man das Phänomen der Hesse-Rezeption in Russland aus dieser
Perspektive, so kann allein die Tatsache, dass es zu dieser Rezeption überhaupt
gekommen ist, als etwas höchst Aufschlussreiches gesehen werden. Das Interesse an Hesse  und sei es auch, wie gesagt, kein weites und gewaltiges  ist
jedoch nicht so gering, wie in der Literatur zu diesem Thema manchmal behauptet wird. Stimmen die Worte Chr. I. Schneiders, dass die Romane Demian und
Steppenwolf der Jugend in der UdSSR einstweilen noch kaum bekannt waren2,
so sieht die heutige Situation anders aus. Davon zeugt auch die heftige Kritik,
die an Hesse von den konservativ-orthodox orientierten Forschern geübt wird.
Nehmen wir als Beispiel den Artikel von V. Dimitrievich3. Der Autor scheint
darüber echt besorgt zu sein, dass die russische Jugend von dem in Demian
verborgenen dualistischen Gedankengut zu sehr fasziniert wird, sich Demian
als neuen Guru und Abraxas als wahren Gott wählt, indem er schreibt:
Íè ïî ñòèëþ æèçíè, íè ïî ñïîñîáó ìûøëåíèÿ Ãåññå è Þíã íå ÿâëÿþòñÿ
õðèñòèàíñêèìè ïèñàòåëÿìè. ... îíè  ÿçû÷íèêè, îõâà÷åííûå ìàãè÷åñêèì
ìèðîïîíèìàíèåì.4

2
3

Chr.I. Schneider, Hermann Hesse, A. a. O., S. 196.
V. Dimitrievich, V plenu germeticheskogo kruga. O psichologii Karla Gustava Junga i proze
Germana Gesse. [Gefangen im hermetischen Kreise. Über die Psychologie Carl Gustav Jungs und
die Prosa Herman Hesses], Pravoslavnaja Perm 2001, <http://www.pms.orthodoxy.ru/pd/
012.htm>.
4 Ebd.: Weder nach der Lebens- noch nach der Denkweise sind Hesse und Jung christliche
Schriftsteller. Sie sind Heiden, die von der magischen Weltanschauung bezaubert wurden.
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Eine diametral andere Einstellung enthält die Aussage von A. Polonskij:
Óòâåpæäàþò, ÷òî Ãåññå òàê è íå óâèäåë íàñòîÿùèõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Hî ýòî
çëîíàìåpåííàÿ ëîæü.
Îí íûpíóë â õîëîäíûå âîäû ãîpíîãî îçåpà, ÷òîá
âûéòè íà áåpåã ïî òó ñòîpîíó ñìåpòè, ãäå â äîëèíàõ íåáåñíîãî Âóäñòîêà
ìîæíî pàçëè÷èòü ñåpåápÿíûé ñìåõ Ìîöàpòà.5

An diesen Beispielen sieht man, dass Hesse einer bestimmten Schicht russischer junger Leser allenfalls bekannt ist. Der Kreis von Hesseliebhabern umfasst
aber nicht nur Jugendliche. Die Altersstufe sowjetischer Hesseleser dürfte
höher liegen als in der übrigen Welt, bemerkt Schneider zu Recht6. Die Perestrojka, allgemeine Zugänglichkeit der alten und auch neue Übersetzungen von
Hesses berühmtesten Romanen haben daran zwar Einiges geändert, aber nicht
viel genug, um von einer richtigen Wiederentdeckung von Hesses Schaffen reden zu dürfen.
Die Antwort auf die Frage, warum die Themen, die wir bei Hesse am öftesten treffen, für den erfahrenen russischen Leser besonders wichtig und oft die
wichtigsten Fragen in der Kunst sowie im Leben sind, lässt sich anhand zweier
Aspekte erklären.
(1) Die Universalität. In jeder Lebenssphäre gibt es bestimmte Stereotype,
von denen später Ausnahmen entstehen. Hesse als deutschen Schriftsteller kann
man  jedenfalls aus der Sicht der russischen Leser  zu solchen Ausnahmen
zählen. Die übertrieben nüchterne Analyse, die ewige Zerstückelung, eine strenge und genaue Aufteilung der untersuchten Phänomene gehören in den Augen
russischer Leser zu den unveräußerlichen Charaktereigenschaften des deutschen
Denkens, sei es Kunst, Wissenschaft oder Alltag. Selbstverständlich erweist sich
diese Behauptung nicht immer als wahr: Die Stereotype sind nämlich mit der
Wirklichkeit selten deckungsgleich. Jedoch herrschen solche Vorstellungen in
Russland seit geraumer Zeit. Natürlich wird die deutsche Literatur auch mit der
Zeit der Romantik bzw. des Sturm und Drang assoziiert. Geht es aber um modernere deutsche Schriftsteller, so hängt über sie für den russischen Rezipienten ein
gewaltiger Schatten des Realismus. So werden die Begriffe deutsch und realistisch fast zu Synonymen, wenn man dem Echo deutscher Literatur dieses
Zeitraums in Russland lauscht. Die Mehrheit der im zwanzigsten Jahrhundert
entstandenen deutschen Bücher wird ferner im Lichte der beiden Weltkriege
gesehen, an denen Deutschland teilgenommen hat. Eine wichtige, wenn nicht
5 A. Polonskij, Volschebnik. [Der Zauberer], <http://www.hesse.ru/articles/read?ar=mag>:
Man sagt, Hesse habe nie seine wahren Schüler gesehen. Doch das ist eine böse Lüge.
Er
tauchte ins kalte Wasser des Bergsees, um auf der anderen Seite des Todes zu landen, wo in den
Tälern des himmlischen Woodstock man das silberne Lachen Mozarts hören kann.
6 Chr.I. Schneider, op. cit., 1991, S. 197.
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entscheidende Rolle spielte hier die sowjetische Propaganda. Hermann Hesse,
der auf der Stufe des puren Realismus nie richtig lang bleiben konnte, passt
nicht in diese Reihe politisch-sozialer Autoren, und schon diese Sonderstellung
macht seine Figur für den russischen Leser ziemlich ungewöhnlich.
Der Universalität kommt in Hesses Schaffen eine besondere Bedeutung zu.
Darunter sollte man nicht nur die allgemein herrschende Vorstellung verstehen,
als käme in Hesses Büchern eine multikulturelle und multireligiöse Mischung
zustande. Mit universell wird hier eine alles umfassende Perspektive gemeint,
die  verschiedenste Aspekte beleuchtend  sich jedoch in ihrer erleuchteten
Weisheit über ihnen befindet. Eine bloße Mischung, wie originell und raffiniert
sie auch sein mag, macht die wahre Universalität des künstlerischen Schaffens
nie aus.
Âî âñ¸ì ìíå õî÷åòñÿ äîéòè äî ñàìîé ñóòè , schrieb im Jahre 1956 der
berühmte russische Dichter B. Pasternak.7 Diese in Russland immer gerne zitierten Worte stehen am Anfang eines schon fast klassisch gewordenen russischen
Gedichtes. In weiteren Strophen werden die Sachen aufgezählt, in deren poetischer Überarbeitung und Synthese das lyrische Ich sein Hauptziel sieht. Was
sind es aber für Sachen? Sünde, Leidenschaft, Vergangenheit, Schicksal und
andere Abstrakta stehen hier neben Ellbogen, Handflächen, Rosenduft und Wiesen. Die Parallelen zu Peter Camenzind liegen augenscheinlich nahe. Denn eben
die Art der universellen, kosmologischen Poesie, die von Hesses Protagonisten
mehrmals gepriesen wurde, steht in der Mitte dieses für die russische Poesie
sehr wichtigen Gedichtes. Der wahre Dichter soll in seinem Kunstwerk das
Menschliche mit dem Übermenschlichen, das Körperliche mit dem Geistigen,
die Erscheinungen mit ihren Urbildern verbinden. Der mystische Zusammenhang aller Dinge der Welt, der einmal verloren wurde, soll von dem Künstler
wiederhergestellt werden. Dieser tiefgehende Gedanke erscheint auch in der
russischen Exilphilosophie und -theologie (N. Berdjajew, S. Bulgakow u. a.).
Die Botschaft Hesses stimmt mit der oben beschriebenen Weltauffassung nicht
immer und nicht in allen Punkten überein. Unabhängig von den jeweiligen
Unterschieden nimmt jedoch die Universalität als literarisch-philosophischer Begriff sowohl in der Welt von Hermann Hesse, als auch im russischen Gedankengut des vorigen Jahrhunderts eine zentrale Stellung ein.
(2) Das Erlebte  das Leid (Hesse und Dostojewski). Sein Essay über den
berühmten russischen Schriftsteller Dostojewski beginnt Hesse mit der äußerst
zutreffenden Bemerkung, dass weder der mittelständische Bürger, der sich nach
Spannung und Exotik sehnt, noch der gelehrte Intellektuelle, der sich in den
Besonderheiten der Psychoanalyse auskennt, den wahren Sinn seiner Romane
7

B. Pasternak, Temy i variacii [Themen und Variationen], Sankt-Peterburg 2004, S. 263264:
In allem will ich auf den Grund der Dinge gehen.
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begreifen wird8. Weiter nennt Hesse die Voraussetzungen, die für den idealen
Leser von Dostojewski erforderlich sind: Elend, Leid und Verzweiflung. Hesse
betont, dass diese Vereinsamung und Leiden der Helden Dostojewskis von dem
Leser unbedingt erlebt werden müssen, denn erst dann werden wir nicht zu
bloßen Zuschauern, sondern zu armen Brüdern seiner Protagonisten9. Etwas
Ähnliches lesen wir auch bei Nietzsche in der Geburt der Tragödie: Der ideale
Leser der griechischen Tragödie ist kein skeptisch eingestellter Beobachter, sondern immer derjenige, der mit dem Kunstwerk verschmilzt, am tragischen
Schicksal des Helden unmittelbar teilnimmt10.
Nicht nur um Leid geht es aber Hesse in seiner außergewöhnlichen Dostojewski-Studie. Die andere entscheidende Komponente ist die wahrhaft himmlische Stimme, die für das menschliche Gewissen, für die Versöhnung des
Menschen mit Gott wirbt, die Wiedergeburt der Seele prophezeit11. Diese Worte
von Hermann Hesse zeugen von seinem tiefen Verständnis eines der russischsten Autoren überhaupt. Auch für den russischen Leser wird also die Aufgabe
erleichtert, sich mit dem Werk eines deutschen Schriftstellers auseinanderzusetzen, der das Leitmotiv russischer philosophisch orientierter Literatur so
genau begriffen hat. Der Sinn für das Tragische im Leben, das erlebte Leid, die
literarische Ehrlichkeit bilden eine gewisse Brücke zwischen Hesse und seinen
russischen Rezipienten, helfen ihnen das Wesen seiner Dichtung besser zu verstehen, sich damit identifizieren zu können.
Die Frage, die jetzt kurz erhellt wird, betrifft die Hindernisse, die bei der
Hesse-Rezeption in Russland entstehen können. Das wichtigste Problem ist hier
wohl die Tatsache, dass Hesse, ungeachtet seiner Universalität und seines tiefgehenden Verständnisses anderer Kulturen, jedoch ein treuer Vertreter des aufgeklärten Europas war und bis zum Ende geblieben ist. Als solcher betrachtet er
die russische Literatur und allgemein Russland  bewusst oder auch nicht  als
etwas immerhin Exotisches, während für den russischen Leser wiederum die
Welt von Narziss und Goldmund mit der märchenhaften Exotik überfüllt ist und
die von Raskolnikow einer zwar veralteten, aber keinesfalls ungewöhnlichen
russischen Realität gehört. Goldmund erscheint dem russischen Rezipienten
vielleicht sogar noch exotischer, als Siddhartha dem deutschen Leser, denn die
Fragen, die sich der Sohn des Brahmanen stellt, seine Gedanken und Schlussfolgerungen sind eigentlich eher europäisch, als indisch. Das Gleiche gilt auch für
Hesse selbst und taucht plötzlich in seiner Dostojewski-Analyse zum Beispiel an
folgender Stelle auf:
8
9
10
11

Vgl. H. Hesse, Gesammelte Werke, Bd. 12, Frankfurt a. M., S. 304 f.
Ebenda, S. 305.
Vgl. Fr. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Stuttgart 2004, S. 4748.
Vgl. H. Hesse, Gesammelte Werke, Bd. 12, A. a. O., S. 306.
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Darum klingt je und je aus diesen Karamasows heraus auch das Bedürfnis nach
einem Gott, der zugleich Teufel ist. Damit ist der russische Mensch Dostojewskis unterschrieben.12

Dieser Gedanke stimmt aber nur teilweise, jedenfalls für den russischen
Leser. Die Dualität, von der hier die Rede ist, das ewige Vermischen von Gut
und Böse in der russischen Seele (wie eigentlich in jeder anderen auch) ist
einerseits eine Tatsache, die man nicht leugnen kann. Andererseits kann man
ausgerechnet von Dostojewski kaum behaupten, dass er als Denker die östliche Philosophie des Dualismus in seinem Schaffen zum Ausdruck bringt. Man
darf nicht außer Acht lassen, dass es sich bei Dostojewski um einen Autor
handelt, der einmal gesagt hat, dass, wenn es sogar irgendwelche andere, ja
höhere Wahrheit außer Jesus Christus gäbe, er dennoch vorziehen würde, mit
Christus und nicht mit der Wahrheit zu bleiben.13 In Russland wird Dostojewski
von vielen Lesern als ein streng konservativer orthodox-christlicher Prediger
betrachtet. Dies ist aber wiederum ziemlich fragwürdig, denn die Literatur bleibt
letzten Endes Kunst, die von jeglicher Ideologie, mag sie politisch oder auch
religiös gefärbt sein, frei ist bzw. sein sollte. Hesse sieht aber Dostojewskis
Helden weitgehend im Lichte der psychoanalytischen Konzeptionen von S.
Freud und C. G. Jung14, auch wenn er selbst (wie oben bereits erwähnt wurde,
vgl. das unter der Fußnote 8 Zitierte) häufig das Gegenteilige behauptet.
Was hier wesentlich zu sein scheint, ist das Verhältnis, dass Hesse zu Dostojewskis Protagonisten hatte. Er sah nämlich im russischen Menschen die chaotische Urkraft der Natur, das Barbarische, das Asiatische. Die Entwicklung
seines wilden, unmoralischen Geistes hat Hesse gepriesen. In der Tendenz der
Europäisierung dieses russischen Menschen sah er das Vorzeichen des Untergangs Europas15. Gewiss kommt es bei Dostojewski zu einer seltsamen Synthese der fast unmöglichen Heiligkeit und der schrecklichsten Sünde  fraglich ist
nur, ob diese von Dostojewski präzise geschilderte russische Eigenschaft für ihn
als kompromisslosen Christen wirklich ein Ideal war. Dies war bestimmt ein
Ideal für Hesse, insbesondere in der Zeit, als Demian und andere ähnliche Schriften (einschließlich des Essays über Dostojewski) entstanden. Daraus resultiert
auch Hesses leidenschaftliches Streben danach, in Dostojewskis Romanen, die
ihn so fasziniert haben, dasselbe Gedankengut zu finden. Eine gewisse Rolle
spielt hier sogar die Übersetzung der russischen Romane ins Deutsche, die
12
13

H. Hesse, Gesammelte Werke, Bd. 12, A. a. O., S. 324.
Vgl. T. Kasatkina, S. Fudel, Nasledstvo Dostojevskogo [Dostojewskis Erbe], Novyj Mir
1998, nr 9.
14 Vgl. V. Sedelnik, Ja verju v zakony chelovecheskogo roda. [Ich glaube an die Gesetzte des
Menschengeschlechts], <http://www.hesse.ru/articles/read?ar=km>.
15 H. Hesse, Gesammelte Werke, Bd. 12, A. a. O., S. 322323.
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manchmal wesentliche Missverständnisse verursacht. So wird eine der wichtigsten Figuren in Die Brüder Karamasow, ein alter russischer Mönch Zosima, ins
Deutsche als Greis Zosima16 übersetzt. Im Russischen gibt es tatsächlich das
Wort starec, das einen weisen alten Mönch bezeichnet. Was dieses Wort aber für
den russischen Leser wirklich bedeutet, welche Assoziationsreihe in seinem Bewusstsein im Zusammenhang damit entsteht, woran (und an wen) man dabei in
Russland denkt  diese entscheidenden Nuancen sind praktisch kaum erklärbar.
Das Wort Greis ist hier nur ein sehr ungenaues Äquivalent dafür. Hesse könnte
darunter sehr wohl eine Art russischen Lao-tse gemeint haben. Der wahre
russische Greis ist aber den christlichen Predigern Europas viel näher, als dem
halbernsten-halbspöttischen chinesischen Denker.
Trotz genannter Probleme und Missverständnisse gibt es zwischen Hesse
und Russland reichlich Ähnlichkeiten für eine gelungene Rezeption seines Werkes. Das Erlebte, das Erlittene, nicht bloß Ausgedachte, ist hier das wichtigste
Bindeglied; die einsame, nie aufhörende Suche nach der Weisheit, die nicht im
Erkennen, sondern im Leben ruht17.

2. Die Rezeption des Werkes von Hermann Hesse in der UdSSR.
Reso Karalaschwili
Ïèñàòåëü íå âûáèðàåò ñâîèõ òåì  òåìû âûáèðàþò åãî, ïîä÷àñ ïðîòèâ
åãî âîëè18  dieser paradoxe Gedanke erscheint im Jahre 1977 in S. Averincevs
Artikel Hermann Hesses Weg und steht zugleich in einer radikalen Opposition
zu vielen sowjetischen Schriften über Hesse. Averincev behauptet, dass in der
Zeit, in der Europa dem Ende des Zweiten Weltkrieges entgegenging, nicht
Hesse selbst, sondern die Epoche, nicht das Individuelle, sondern das Globale
über die Thematik seiner Romane entschieden hat19. Dies könnte als eine originelle Erklärung des Phänomens von Demian dienen  eines Romans, dessen
mystische, düstere, fast hypnotische Atmosphäre mit keinem anderen Buch von
Hesse vergleichbar ist. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die unheimlich starke Wirkung dieses seltsamen Werkes auf die damalige Jugend.
Hesses Schaffen aus einer universellen, kosmologischen Perspektive zu betrachten war aber in der UdSSR ein absoluter Ausnahmefall. Außer Averincev
soll hier von den bekannten Literaturwissenschaftlern und -kritikern natürlich
16
17
18

Ebd., S. 322.
Ebd., S. 322323.
S. Averincev, Put´ Germana Gesse. [Hermann Hesses Weg], Moskau 1977, S. 15: Der
Autor wählt seine Themen nicht  die Themen wählen ihn, zuweilen gegen seinen Willen.
19 Ebd.
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noch R. Karalaschwili erwähnt werden. Die überwiegende Mehrheit der sowjetischen Autoren strebten danach, in Hesses Werken die Spuren der revolutionären,
kommunistischen Ideologie zu entdecken. Komischerweise ähneln dabei die Methoden der Analyse oft denen, die Hesse in seiner Dostojewski-Studie angewandt hat: Die geheimen Wünsche des Rezipienten werden also wichtiger, als
das, was im Buch wirklich enthalten ist. Hesse sah in Dostojewski einen hinduistischen Propheten  die sowjetischen Literaten haben in Hesse den Befürworter der Marx-Ideologie gesehen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Artikel von
V. Sedelnik ß âåðþ â çàêîíû ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà20. Neben interessanten und
treffenden Bemerkungen, die unten noch speziell behandelt werden, wimmelt es
im Text an parteiischen Aussagen, wie zum Beispiel die folgende:
Ñíà÷àëà, ñ÷èàòåò Ãåññå, ëþäè äîëæíû îáðåñòè çðåëîñòü è ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè, à ïîòîì óæå ìîæíî áóäåò äóìàòü î ïåðåóñòðîéñòâå ìèðà. ×òî ýòî
ïåðåóñòðîéñòâî äîëæíî áûòü êîììóíèñòè÷åñêèì, â ýòîì îí íå ñîìíåâàåòñÿ.21

Um diese überraschende These zu beweisen, bedient sich der Autor einiger
Zitate aus Hesses Briefen und Artikeln, wo der Schriftsteller behauptet, der
Kommunismus, dessen wachsende Popularität er völlig gerechtfertigt findet,
kommt und gewinnt, egal ob wir dafür oder dagegen sind22. Dies ist ein Satz, der
Hesses Schriften entnommen ist, man kann dagegen also nichts einwenden. Der
Trick ist, dass dabei nur eine bestimmte Etappe des Lebens von Hermann Hesse
ausgewählt und analysiert wird. Hinzu kommt die Feststellung am Anfang des
Artikels: Çðåëûé Ãåññå, îïðåäåëèâ îäíàæäû ñâîè äóõîâíûå è íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû, ïðàêòè÷åñêè íå ìåíÿëñÿ èëè ìåíÿëñÿ î÷åíü ìàëî...23. Die
Frage, welcher Hesse für den Autor des Artikels reif genug ist und inwiefern er
sein ganzes weiteres Leben lang unverändert blieb, bleibt offen. Es geht hier
eigentlich nur darum, dem sowjetischen Leser klar zu machen, dass Hesses
Weltanschauung kommunistisch gewesen wäre. Dass Hesse, sogar der reife
Hesse, in seiner geistigen Entwicklung stehen geblieben ist, scheint zumindest
fragwürdig zu sein. Was seine politischen Ansichten betrifft, so sei an dieser Stelle
das berühmte Gedicht von Hesse zitiert: Lieber von den Kommunisten erschlagen
zu werden, als selbst Kommunist zu sein!24. Das Gedicht heißt Absage, wobei in
20
21

V. Sedelnik, Ja verju v zakony chelovecheskogo roda, a. a. O.
Ebd.: Zuerst, meint Hesse, sollen die Menschen Reife erreichen und Verantwortungsgefühl
entwickeln, und dann darf man an die Umgestaltung der Welt denken. Dass diese Umgestaltung
kommunistisch sein muss, daran zweifelt er nicht.
22 Vgl. V. Sedelnik, Ja verju v zakony chelovecheskogo roda, a. a. O.
23 Ebd.: Der reife Hesse hat sich, nachdem er seine geistigen und moralischen Orientiere
einst definiert hatte, praktisch nicht oder nur sehr wenig verändert .
24 <http://mitglied.lycos.de/lotharkrist2/hesse.htm>.

Zur Rezeption der Werke von Hermann Hesse in der UdSSR und in Russland

369

Klammern hinzugefügt wird: 1993 als Antwort an Freunde auf Anfrage, warum
ich mich nicht auf die Seite der Kommunisten stelle. Deshalb kann man auch
Sedelnik schwer glauben, wenn er schreibt, dem sowjetischen Leser sei fast
alles, was Hesse geschaffen hat, bekannt.
Ein anderes, damit in enger Verbindung stehendes Problem, liegt darin, dass
solche Beiträge zu Hesses Schaffen, wie der von Sedelnik, bestimmt auch eine
gewisse negative Rolle bei der Hesse-Rezeption spielten,  vor allem für diejenigen, die Hesse früher nicht kannten und das sowjetische Regime nicht
befürworteten. Wozu sollten sie sich nun mit einem weiteren kommunistischen Dichter bekannt machen, diesmal aus Deutschland? Hier soll aber
bemerkt werden, dass die Behandlung der Literatur generell aus der ideologisch
geprägten Perspektive damals allgemeingültig war. Dies war jedem denkenden
Rezipienten bewusst, deshalb ist es auch nicht dazu gekommen, dass das Werk
von Hermann Hesse in der Sowjetunion unbeachtet blieb oder als politisch bzw.
revolutionär (im kommunistischen Sinne) verstanden wurde. Der Roman Das
Glasperlenspiel wurde durch Samizdat (illegalen Druck) ziemlich schnell verbreitet und war besonders in den Zeiten kurz vor und nach der Perestrojka sehr
beliebt. Wenn es um die wissenschaftlichen Kreise geht, so kam es schon viel
früher zu einer breiten Rezeption des Alterswerkes Hesses, wovon zum Beispiel
die Bemerkung Karalaschwilis zeugt:
Als Das Glasperlenspiel in russischer Übersetzung erschien (Igra w biser, Moskau 1969, 75. Tsd.), löste es bei der sowjetischen Literaturkritik ein lebhaftes
Echo aus Allein in den Jahren 19691971 sind in der Sowjetunion zwei Dissertationen über Hesse verfaßt worden; über ein Dutzend wissenschaftlicher Abhandlungen sind im Druck erschienen, elf davon über das Glasperlenspiel.25

Im Allgemeinen kann man zwei Gründe nennen, die die Begeisterung über
dieses Werk ausgelöst haben. Die beiden betreffen eher die so genannte
Generation der 60er. In der UdSSR zeichnete sich diese aber nicht durch die
gleichen Besonderheiten, wie in den USA oder in Europa aus. Zu dieser Generation gehörten in der Sowjetunion Menschen, die in einer heimlichen Opposition
zum Regime gelebt haben, jedoch unter vielen typischen Krankheiten dieses
Regimes gelitten haben. Sie waren hauptsächlich atheistisch, glaubten stark an
die Wissenschaft, haben die Vielfalt der geistigen Innenwelt auf das menschliche
Gewissen reduziert. Sie wurden im Klima der Lieder von berühmten russischen
Barden, wie Okudzhava oder Vysockij, erzogen, mochten Jazz und französische
Aufklärer. Für sie wurde Kastalien zu einem idealen Staat, einer hoch entwickelten Welt der Intellektuellen, die jenseits der Politik und Religion, fast jenseits
der Geschichte existierte. Sie selbst mussten jahrelang in einem solchen inneren
25

In: G.W. Field, Hermann Hesse. Kommentar zu sämtlichen Werken, Stuttgart 1977, S. 195.
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Kastalien leben, und jetzt wurde ihr Zuhause von einem deutschen Schriftsteller
so genau und ästhetisch einwandfrei geschildert. Nicht zufällig wird Das Glasperlenspiel von Sedelnik als eine Utopie bezeichnet26, obwohl das kastalische
Leben vom Autor des Artikels heftig kritisiert wird. Der zweite Teil des Romans, wo Josef Knecht Kastalien verlässt, um den kleinen Tito privat zu unterrichten, blieb also von der Generation der 60er einfach übersehen27.
Der andere Aspekt dieser plötzlichen Begeisterung war die Rolle der Kunst
in Glasperlenspiel. Diesem Problem wird der Artikel Ãåðìàí Ãåññå è åãî
ðîìàí «Èãðà â Áèñåð» von E. Markovich gewidmet, der am Ende der achtziger
Jahre, also kurz vor der Perestrojka, entstanden ist und deshalb einige leicht
erkennbare Unterschiede im Vergleich zu einer klassisch-sowjetischen HesseStudie aufweist.28 Es fällt kein Wort mehr über den Kommunisten Hesse, die
Analyse bleibt jedoch in einer sozial-politischen Dimension. Sogar die
persönlich-metaphysische Tragödie Knechts wurde, so Markovich, durch eine
falsche Gesellschaftsorganisation ausgelöst29. Es wird sogar auf eine Aussage
von Hesse verwiesen, die von dem Autor des Artikels aus unklaren Gründen
nicht zitiert wird. Die Worte falsche Gesellschaftsorganisation zeugen von
einem diametral anderen Verhältnis zu Kastalien und zu dem Roman insgesamt,
der im Beitrag von Markovich schon als eine Antiutopie erscheint. Zum realen
Prototyp Kastaliens wird für Markovich die Schweiz, wo Hesse während des
Krieges und danach gelebt hat. Die Schweiz gewinnt im Beitrag von Markovich
eine außerordentliche Bedeutung für Hesses Schaffen. Dieses Land ermöglicht
dem deutschen Schriftsteller eine gewisse Verfremdung gegenüber den Ereignissen in der westeuropäischen Gesellschaft30. Andererseits deutet Markovich darauf hin, dass die Pädagogische Provinz eine Art Antwort Hesses auf das von
ihm gehasste Schulsystem sei, das er so scharf und gnadenlos in Unterm Rad
beschrieben hat31. Ideal ist sie jedoch nicht, und die falsche Rolle der Kunst im
Leben der Gesellschaft ist nach Markovich der Hauptgrund dafür. Die Kunst soll
den Menschen und der Gesellschaft dienen, sie im Geiste des metaphysischen
Adels erziehen. Mann soll dabei aber die Figur des kleinen Titos berücksichtigen. Der kompromisslose Wunsch Josef Knechts, privat mit einem Schüler zu
arbeiten, wird im Roman mehrmals deutlich ausgedrückt. Schließlich entscheidet sich Knecht auch für einen Jungen (Tito) und nicht für eine Gruppe von
Lehrlingen. Mit dieser Entscheidung dient er vielmehr dem Menschen, als der
26
27
28

Vgl. V. Sedelnik, Ja verju v zakony chelovecheskogo roda, A. a. O.
Vgl. G. Chistjakov, Transcendere, <http://pvd.chat.ru/text/Chistjakov/tomas.html>.
E. Markovich, German Gesse i jego roman Igra v biser [Hermann Hesse und sein Roman Das Glasperlenspiel], <http://www.hesse.ru/articles/read?ar=mark>.
29 Ebd.
30 Vgl. ebd.
31 Vgl. ebd.
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Menschheit. Dies schließt keineswegs die globale, kosmologische Bedeutung und
die weitgehenden Folgen des Opfers von Knecht aus. Das Ziel Josef Knechts war
aber alles andere, als die Gesellschaft glücklich zu machen. Allerdings wurden
solche Themen in der sowjetischen Literaturkritik am liebsten einfach vermieden.
Umso erfreulicher ist es, im Meer der durch die Propaganda geprägten Beiträge solche Außenseiter zu treffen, die genug Talent und Mut hatten, ihre
persönlichen, von den Bedürfnissen der Kommunistischen Partei unabhängigen
Bemerkungen und Ideen über Hesse auszudrücken. Einer von ihnen, Sergej Averincev, aus dessen Artikel oben bereits zitiert worden ist, bekam nach der Perestrojka eine Professur in Wien, wo er auch die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat (er starb 2004). Averincev war ein allseitig, enzyklopädisch gebildeter
Wissenschaftler, der sich sowohl mit der Linguistik, als auch mit der Philosophie
bzw. Theologie beschäftigte, die Heilige Schrift und andere christliche Werke
untersuchte, Psalmen übersetzte sowie eigene Gedichte schrieb. Die Schwerpunkte
seiner Studien waren die Bibel und die christliche Kultur. Er ist aber auch Autor
von zahlreichen Beiträgen zur russischen und europäischen Literatur. Hesse und
seine Werke nehmen eine besondere Stellung in seiner Literaturforschung ein. Das
Glasperlenspiel war einer seiner Lieblingsromane, er hat sogar seine eigene Übersetzung von diesem Buch gemacht, die bedauerlicherweise fast unzugänglich ist.
Man könnte annehmen, der Grund dafür sei eine unbestreitbar perfekte Übersetzung von S. Apt, eigentlich die einzig bekannte in Russland32.
Äußerst interessant ist die Interpretation der dritten, indischen, Lebensbeschreibung Knechts, die Averincev darbietet. Indem er den letzten Satz, Er hat
den Wald nicht mehr verlassen33, analysiert, schreibt er Folgendes:
Dieser Satz, der nicht nur die Novelle, sondern das ganze Buch abschließt, läßt
neben der Entwicklung der Haupthandlung, dem Weg von der kastalischen Geistigkeit zur Welt, eine entgegengesetzte Bewegung sichtbar werden und führt
uns zum Motto zurück, welches die Erwünschtheit Kastaliens als Hort der wahren Geistigkeit und des kompromißlosen Suchens nach dem Sinn des Lebens
verkündet.34

Schon im Jahre 1977 erzählte Averincev den sowjetischen Lesern von einem
ganz anderen Hesse, als der, welcher im Artikel von Sedelnik beschrieben wurde.
Mit der Zeit,  bemerkt Averincev,  wurde allen klar: der vorige Schriftsteller war
wie gestorben, indem der andere, erst unerfahrene, fast stammelnde geboren wurde.35
32
33
34

S. 118.
35

G. Gesse [H. Hesse], Igra w biser [Das Glasperlenspiel], Moskau 2003.
H. Hesse, Das Glasperlenspiel, Frankfurt 1943/1971, S. 613.
Zitiert nach: R. Karalaschwili, Hermann Hesse. Charakter und Weltbild, Frankfurt a. M. 1993,
S. Averincev, Put´ Germana Gesse. [Hermann Hesses Weg], Moskau 1977, S. 3 f.
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Diese Worte stehen offenkundig in einem direkten Gegensatz zu der Behauptung von Sedelnik, Hesse hätte sich während seines Lebens sehr wenig oder
gar nicht geändert (siehe oben). Averincev schenkt in seinem Artikel den sozialpolitischen Seiten des Lebens und Schaffens von Hesse keine große Aufmerksamkeit. Viel interessanter sind für ihn die inneren Konflikte des Autors, die in
seinen Werken ihre ungewöhnliche Widerspiegelung finden. Besonders originell
scheint hier die ironische Bemerkung Averincevs zu sein, dass Hesses Neigung
zur Revolte im hohen Maße von den pietistischen Traditionen seines Elternhauses determiniert ist:
Ãåññå êóðüåçíûì îáðàçîì ñîõðàíèë íå÷òî îò ïðåäñòàâëåíèé ìàëü÷èêà èç
áëàãî÷åñòèâîé ñåìüè,  ïðåäñòàâëåíèé, ïîçâîëÿþùèõ ÷åëîâåêó,
çàñèäåøåìóñÿ â êàáà÷êå... èëè òàíöåâàâøåìó ñ íåçíàêîìîé æåíùèíîé, íå áåç
ãîðäîñòè îùóòèòü ñåáÿ èçáðàííèêîì Êíÿçÿ Òüìû.36

Averincev spricht hier natürlich von dem Steppenwolf, dessen düstere Dialoge zwischen Harry Haller und Hermine eben wegen ihres absoluten Ernstes
einem bewanderten Leser naiv erscheinen können. Auf eine Humorlosigkeit bei
Hesse wird übrigens nicht nur in der russischen Literaturkritik hingewiesen,
sondern auch in Deutschland. Einer der berühmtesten deutschen Literaturkritiker
M. Reich-Ranicki schreibt in seinem Artikel Unser lieber Steppenwolf, dass
Hesse für die heutige deutsche Jugend zu deutsch, also zu ernst, ist37. An
einer anderen Stelle behauptet Reich-Ranicki, dass Hesse keinen einzigen zitierfähigen Satz geschrieben habe38. Die scharfe, ja giftige Kritik Ranickis
hat aber mit der warmen, freundlichen Ironie von Averincev wenig gemeinsam.
Averincev konzentriert sich auf das Innere, sogar wenn er von einer zu ernsthaften Einstellung Hesses redet. Ihn interessiert die innere Leichtigkeit, die metaphysische Ironie, während Reich-Ranicki nach den äußeren Effekten in Hesses
Schaffen vergeblich sucht. Die zitierfähigen Sätze, deren Mangel bei Hesse
Reich-Ranicki so bedingungslos verurteilt, sind doch eben ein Produkt der Epoche, die im Glasperlenspiel als feuilletonistisch bezeichnet wird39. Wie sollte
also derjenige, der diese Epoche verachtet hat und als deren Alternative sogar
seine eigene Welt (Kastalien) schuf, sich der banalsten Methoden dieser Welt
bedienen? An dieser Stelle sei der Artikel von Sedelnik nochmals zitiert:
36 S. Averincev, Put´ Germana Gesse, a. a. O., S. 8: Hesse hat kurioserweise etwas von den
Vorstellungen eines Jungen aus frommer Familie beibehalten  Vorstellungen, die es einem Menschen, der zu lange in einer Kneipe sitzt oder mit einer unbekannten Frau tanzt, erlauben, sich
mit einem gewissen Stolz als einen Auserwählten des Fürsten der Dunkelheit zu empfinden.
37 V. Michels (Hrsg.), Über Hermann Hesse, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1977, S. 171.
38 Zitiert nach: Chr. I. Schneider, Hermann Hesse, a. a. O., S. 179.
39 H. Hesse, Das Glasperlenspiel, Zürich 1971, S. 17.
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Êðàéíå ñâîåîáðàçíà ðîëü þìîðà ó Ãåññå... Èìåííî þìîð äîëæåí ïîìî÷ü
ñòðàäàþùåìó èíäèâèäóàëèñòó... Þìîð äîëæåí óäåðæàòü îò îò÷àÿíèÿ...40.
In Anbetracht zahlreicher Ausgaben, wie etwa Hesse für Gestreßte41 oder
Lektüre für Minuten42, die heutzutage ziemlich populär sind, scheint diese
Bemerkung sehr zutreffend. Andererseits klingen diese Titel fast wie die beliebtesten Artikel der feuilletonistischen Epoche, wie etwa Die Lieblingsspeisen
des Komponisten Rossini oder Die Rolle des Schoßhundes im Leben großer
Kurtisanen43. Die Rolle des Humors bei Hesse bleibt also in der Literaturkritik
eher umstritten.
Ein weiterer, ebenfalls schon früher erwähnter sowjetisch-georgischer Literaturforscher, der der Analyse von Hesses Werk die Mehrheit seiner Arbeiten
gewidmet hat, ist R. Karalaschwili. Er ist eines der Beispiele, wenn ein herausragender Literat außerhalb der UdSSR bekannter als in seiner Heimat wurde. So
durfte er z. B. im Jahre 1977 das Internationale Hesse-Symposium in MarbachNektar nicht besuchen. Sein Referat wurde von einer anderen Person vorgelesen.
Erstaunlich ist es aber nicht, wenn man daran denkt, was sein Beitrag enthalten
hat, nämlich eine schonungslose Wahrheit über das typisch kleinbürgerliche
Hesse-Bild, das in der sowjetischen Literaturkritik jahrelang existierte44. Die
Anerkennung, die Karalaschwili in Deutschland bekommen hat, ist im Vergleich
zu der sowjetisch-russischen riesengroß und lässt sich am Beispiel folgender
Worte von Schneider über Karalaschwilis Textanalysen und Interpretationen illustrieren:
Sie gehören zu den wertvollsten Beiträgen zur Hesse-Erkenntnis in unserer Zeit
und werden, so möchte ich meinen, darüber hinaus auch künftigen Hesseforschern
und Lesern in aller Welt zur fortwährenden Inspiration dienen.45

Auch im (deutschen) Internet wird der georgische Hesse-Kenner gelobt:
Zu den hochkarätigsten wissenschaftlichen Analysen, die in den letzten 20 Jahren
über das Werk Hermann Hesses publiziert wurden, zählen die Essays des georgischen Germanisten Reso Karalaschwili. Sie sind von einer Gründlichkeit und
komparatistischen Belesenheit, die in der Literatur über Hermann Hesse bisher
einzigartig ist. Seit den 60er Jahren übersetzte er Hesses Werke ins Georgische
40

Vgl. V. Sedelnik, Ja verju v zakony chelovecheskogo roda, a. a. O.: Ganz eigenartig ist die
Rolle des Humors bei Hesse Gerade der Humor soll dem leidenden Individualisten helfen Der
Humor soll vor Verzweiflung bewahren .
41 V. Michels (Hrsg.), Hesse für Gestresste, 4. Aufl., Frankfurt a. M. 1999.
42 H. Hesse, Lektüre für Minuten, Bern 1952.
43 H. Hesse, Das Glasperlenspiel, A. a. O., S. 18.
44 Vgl. Chr.I. Schneider, Hermann Hesse, A. a. O., S. 196.
45 Ebd., S. 198.
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und hat für die Popularisierung dieses Autors in seiner Heimat wie auch in Russland (durch Symposien und Publikationsinitiativen) mehr getan und bewirkt als
Generationen von Literaturwissenschaftlern vor ihm.46

Karalaschwili beschäftigte sich nicht mit Politik oder Gesellschaftskritik in
Hermann Hesses Schaffen. Schon seine 1971 entstandene Promotionsarbeit hieß
Die philosophische Grundlage in Hermann Hesses Spätwerk47. Auch in seinen
späteren Schriften wurde hauptsächlich das Philosophische (Josef Knechts
Tod)48 bzw. das Literarische (Die Zahlensymbolik als Kompositionsgrundlage in
Hermann Hesses Siddhartha)49 zum Hauptthema. Seine einzigartige Analyse
des Anfangs von Narziss und Goldmund, in dem Karalaschwili eine symbolisch
dargestellte Entwicklung des ganzen Romans sieht, hat u. a. deutsche HesseForscher begeistert50. Ein weiterer durchaus wichtiger Beitrag zur tiefgehenden
Hesse-Rezeption in der Sowjetunion ist Karalaschwilis Arbeit Hermann Hesses
Romanwelt51, das sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch erschien52. Eine
ausführliche Sammlung von berühmtesten und interessantesten Aufsätzen des
georgischen Hesse-Kenners bildet das Buch Hermann Hesse. Charakter und
Weltbild53. Das Thema, mit dem sich Karalaschwili in seinen Arbeiten über
Hesse besonders gründlich beschäftigt, ist die Art und Weise, wie sich die Philosophie des Autors, sein kompliziertes Ideengut auf der Ebene der Textkonstruktion niederschlagen. So sieht Karalaschwili im Romananfang bei Hesse immer
eine Magie der Verkleidung54, in der viele Sujetlinien, die dem Leser erst
später sichtbar werden, heimlich verborgen sind. Der Anfang von Hesses Werken weist z. B., so Karalaschwili, fast immer auf den Romanschluss hin. Dies
wird am Beispiel von Siddhartha deutlich gezeigt: schon im ersten Satz lesen
wir, dass der kleine Brahmanensohn in der Sonne des Flußufers bei den Booten 55 lebte. Weiter bemerkt Karalaschwili:
Wenn man den Roman zu Ende gelesen hat, weiß man, daß Siddhartha ein Fährmann wird, der die Menschen von einem Flussufer zum anderen übersetzt
46
47

<http://www.gss.ucsb.edu/projects/hesse/people/reso.html>.
R. Karalaschwili, Die philosophische Grundlage in Hermann Hesses Spätwerk, Doktorarbeit, Tbilisi 1971.
48 R. Karalaschwili, Josef Knechts Tod. In: V. Michels (Hrsg.), Materialien zu Hermann Hesse
Das Glasperlenspiel, Bd. II, Frankfurt a. M. 1998, S. 220234.
49 R. Karalaschwili, Die Zahlensymbolik als Kompositionsgrundlage in Hermann Hesses
Siddhartha. In: V. Michels (Hrsg.), Materialien zu Hermann Hesse Siddhartha, Bd. II, Frankfurt a. M. 1998, S. 255271.
50 Chr. I. Schneider, Hermann Hesse, a. a. O., S. 8990.
51 R. Karalaschwili, Hermann Hesses Romanwelt, Köln 1987.
52 R. Karalashvili, Mir romana Germana Gesse. [Hermann Hesses Romanwelt], Tbilisi 1984.
53 R. Karalaschwili, Hermann Hesses Charakter und Weltbild, op. cit.
54 Ebd., S. 105.
55 Zitiert nach: ebd., S. 111.
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Besondere Beachtung verdient dabei das Sinnbild des Bootes, das im Romaneinsatz auftaucht und gleich dem Bild des Weges in Narziss und Goldmund
das Motiv der Wanderschaft einführt.56

Im Großen und Ganzen teilt hier Karalaschwili die Meinung von Averincev:
die Endphase von Hesses Werken sei im gewissen Sinne eine Rückkehr zum
Anfang, sie bildet den Kreis der (oft scheinbaren) Entwicklung des Protagonisten. Im Unterschied zum Anfang liegt aber das Ende des Romans in der Regel
in einer magisch-wunderbaren Dimension, außerhalb der empirischen Möglichkeiten des Menschen57.
Die aufschlussreichsten Arbeiten der sowjetischen Literaturkritik zu Hesses
Werk sind, wie schon erwähnt, bedauerlicherweise am schwierigsten zu finden.
Entweder nur einmal illegal gedruckt oder auf einem Symposium bzw. auf einer
Konferenz vorgetragen, sind sie heutzutage in Russland fast unerreichbar. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese nicht hoch genug zu schätzenden Beiträge zu Hesses
Werk in der Zukunft auch in der Heimat ihrer Autoren wieder entdeckt werden.

3. Die Rezeption des Werkes von Hermann Hesse in Russland
Hermann Hesse war ein Schriftsteller der Minderheit in der Sowjetunion
und blieb es auch in Russland, doch zwischen den Gründen dieser permanenten
Eliteposition im ersten und im zweiten Falle bestehen wesentliche Unterschiede. Geht es um die UdSSR, so wurden die Hauptgründe der geringen HesseRezeption unter den sowjetischen Lesern oben bereits erwähnt: erstens der begrenzte Zugang zu den Werken; zweitens deren tendenziöse marxistische
Interpretation. Es wurde auch kurz bemerkt, dass in den Zeiten der Perestrojka
Hesses letzter Roman Das Glasperlenspiel von den russischen Intellektuellen
sehr beliebt war. Nun seien am Beispiel von einigen Aufsätzen über Hesses
Werk, die nach 1989 entstanden, ein allgemeines Bild der literaturwissenschaftlichen Rezeption von Hesses Schaffen skizziert und ihre prägnantesten
Besonderheiten mit einem knappen Kommentar versorgt.
Òðóäíåå âñåãî ïèñàòü î òîì, êîãî î÷åíü ëþáèøü. ... Âû æèëè â ðàçíûõ
ñòðàíàõ, îí óæå áûë çíàìåíèò, à òû íèêîìó íå èçâåñòåí. Íî òåáå êàæåòñÿ,
÷òî òû çíàåøü åãî, êàê íèêîãî äðóãîãî... Òû øåë ñ ßðîñëàâñêîãî âîêçàëà...
÷èòàë î Ïàîëî è Ãåðìèíå, ìåøàëè ñëåçû... Òû ñòîÿë íà îáî÷èíå
ñèìôåðîïîëüñêîé òðàññû, äóìàë î ñïîðàõ Éîçåôà Êíåõòà... Íàêîíåö, òû
56
57

Ebd., S. 112.
Ebd., S. 168.
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ïðîâåë íî÷ü â ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöå èìåíè Ñåðáñêîãî, ÷óäåñíåéøóþ
íî÷ü ïîñëå äîïðîñà... è ïîòîìó áûë òàê ñ÷àñòëèâ, ÷òî âåë äîëãóþ áåñåäó
ñ Ëåî...58

Wie aus dem letzten Satz der zitierten Aussage hervorgeht, waren Hesses
Werke für russische Rezipienten in der Sowjetunion oft eine Art Flucht von der
gnadenlosen totalitären Wirklichkeit in die Welt der künstlerischen und geistigen
Freiheit. Dass der Artikel von Polonskij schon nach der Perestrojka erschien,
ändert wenig an der Tatsache, dass die Auseinandersetzung mit Hesse einerseits
mit dem gesellschaftlich-politischen Aspekt unzertrennbar, andererseits durch
private, nostalgische Assoziationen gefärbt ist. Eine Rezeption solcher Art ist
zwar für einen postsowjetischen Autor unvermeidbar, aber sie verhindert zugleich jede neue Lektüre des Textes. Denn wenn man nur an Hesse denkt, erscheinen im Gedächtnis ganz bestimmte Bilder, die dann in Form von starren Slogans niedergeschrieben werden: Freiheit, Pazifismus, Carl Gustav Jung,
Buddhismus, Magie usw.
Natürlich gibt es außer emotional überladenen Beiträgen russischer Dissidenten auch eher sachliche, kritische Texte über Hesses Prosa. Ein weiterer
hier zu behandelnder Beitrag stammt von A. Naumenko und heißt Ein Schriftsteller, von Büchern bezaubert59. Dort findet man eine interessante Bemerkung,
die den Einfluss Carl Gustav Jungs auf Hesse betrifft. Naumenko beruft sich auf
den wohl berühmtesten amerikanischen Hesse-Kenner J. Mileck und schreibt,
dass die Rolle der Psychoanalyse eigentlich nicht so entscheidend für Hesses
Schaffen war, wie es oft behauptet wird. Sie führte zwar das Bewusstsein des
Autors in eine bestimmte Richtung, wurde aber sehr schnell von Hesse zugunsten seiner Werke bearbeitet60 . Die Bedeutung der Symbole, die in Jungs
psychoanalytischen Schriften erwähnt werden, ist für Hesse nur insofern wichtig, als er sie als Symbole für die in seinen Texten beschriebenen Phänomene
benutzen kann. Der Weg an sich, die Geburt des Individuums  diese Themen
interessierten Hesse schon viel früher, als er die Ideen Jungs kennen lernte.
58 A. Polonskij, Volschebnik [Der Zauberer], <http://www.hesse.ru/articles/read?ar=mag>:
Am schwierigsten kann man über denjenigen schreiben, den man sehr liebt Ihr habt in verschiedenen Ländern gelebt, er war schon berühmt, und du unbekannt. Du glaubst ich aber wie keinen
Anderen zu kennen Du gingst vom Jaroslawer Bahnhof lasest über Paolo und Hermine, die
Tränen in den Augen
Du standest am Rande der Simferopoler Chaussee, dachtest über Josef
Knechts Auseinandersetzungen nach Schließlich hast du eine Nacht in der Serbski-Irrenanstalt
[geschlossene Anstalt in der Sowjetunion, wo gegen Regimekritiker Methoden der Zwangspsychiatrie angewandt wurden  A.K.] verbracht, eine wunderbare Nacht nach einem Verhör und warst
eben deshalb so glücklich, weil du dich lang mit Leo unterhalten hattest .
59 A. Naumenko, Pisatel´, okoldovannyj knigoj [Ein Schriftsteller, von Büchern bezaubert]
<http://www.hesse.ru/articles/read?ar=writer>.
60 Ebd.
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Naumenko setzt sich in seinem Artikel mit dem Begriff des Eigensinns bei
Hesse auseinander und stellt u. a. Folgendes fest:
Ó Ãåññå «ñàìîñòü» ñèìâîëèçèðóåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ äóõîâíûõ ñîäåðæàíèé
âñåõ êíèã...  Êíèãîé Æèçíè, Âåëèêîé Ìàòåðüþ, Áëàãoì, Ëþáîâüþ,
õðèñòèàíñêèì Áîãîì, äðåâíåêèòàéñêèì Äàî... Íåéòðàëüíîå â ïñèõîàíàëèçå
ïîíÿòå «ñàìîñòè» ïðèîáðåòàåò ó Ãåññå îò÷åòëèâî ýòè÷åñêèé ñìûñë...61

Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet in der russischen Literaturkritik die
Bedeutung der Psychoanalyse bei Hesse so stark bezweifelt wird. Der Eigensinn,
der von einem Psychoanalytiker bloß als das Ich, das sich im Innern des Menschen entwickelt, erklärt wird, ist in Hesses Werk dagegen eine globale, universelle Erscheinung. Bei Hesse ist der Eigensinn letzten Endes ein Bindeglied
zwischen dem Endlichen und dem Ewigen, zwischen Mensch und Gott. Deshalb
sieht Naumenko in Hesses Weg zum Eigensinn den Weg zum Ideal der Einheit
von Persönlichkeit und Universum, Individuum und Menschheit62.
Auch die russische Literaturwissenschaftlerin J. Moritz, die gegenwärtig an
der Universität Hamburg tätig ist, schenkt im Artikel Notwendigkeit und Illusion: zur musikalischen Poetik Hermann Hesses63 ihre Aufmerksamkeit vor allem dem Künstlerischen, der so genannten Form, oder, besser gesagt, der
Intertextualität bei Hesse. Die von Hesse ausgewählte Erzählform untersucht die
Autorin im Lichte der Begeisterung Hesses für die Musik, vor allem für die
durch Polyphonie geprägte Musik Johann Sebastian Bachs. Moritz analysiert die
als autobiografisch geltende Erzählung von Hesse Kurgast, in der der Autor von
sich selbst spricht, dass, wenn er Musiker wäre, er am liebsten zweistimmige
Melodien schreiben würde, wo jedem Ton zugleich ein Gegenton nachfolgt. In
der Literatur, bemerkt Moritz, ist dies allerdings viel schwieriger, als in der
Musik, denn ein Text braucht Logik, kein einziger Satz kann, unverbunden mit
dem vorigen, sozusagen, in der Luft hängen bleiben. Bei Hesse haben wir
aber, wie die Autorin treffend unterstreicht, eben mit einer mehrstimmigen
Satzstruktur zu tun: die Sätze sind oft nicht nur chaotisch, sondern sie widersprechen gar einander. Einmal schreibt Hesse, das größte Problem der modernen
Kultur liegt darin, dass sie keine Magie hat, dass die alten Mythen längst vergessen wurden, und schon im nächsten Satz wird diese These widerlegt, indem
61 Ebd.: Bei Hesse wird der Eigensinn durch den Inbegriff geistiger Inhalte sämtlicher
Bücher symbolisiert  des Buches des Lebens, der Großen Mutter, des Wohls, der Liebe, des
christlichen Gottes, des altchinesischen Tao Der in der Psychoanalyse neutrale Eigensinn-Begriff
erhält bei Hesse einen deutlich ethischen Sinn.
62 Ebd.
63 J. Moritz, Neobchodimost i illuzija: k muzykalnoj poetike Germana Gesse [Notwendigkeit und Illusion: zur musikalischen Poetik Hermann Hesses], <http://www.ssu.samara.ru/~vestnik/
gum/2000web3/litr/200030605.html>.
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Hesse behauptet, das Magische an der Kunst und Religion verschwand eben deshalb, weil diese Magie allgemein zugänglich wurde. Hesse bewundert Jesus und
Lao-Tse, es scheint ihm aber gefährlich zu sein, dass man heutzutage in jedem
Buchladen die Heilige Schrift oder Tao Tse King kaufen kann64. Moritz führt
mehrere derartige Beispiele an und beweist anhand der Fragmente aus Hesses
Kurgast, dass diese angeblich unmögliche Aufgabe  die musikalische Polyphonie
auf die Textebene zu übersetzen  von Hesse stilvoll und erfolgreich realisiert
wurde, sodass der Leser seine Werke als eine klare, harmonische Einheit empfindet, obwohl es in ihrem Innern von Gegensätzen und Widersprüchen wimmelt.
Dem Musikalischen in Hesses Werk wird auch ein anderer Beitrag von Julia
Moritz, Eine Melodie für zwei Stimmen: der Gehalt von Rhythmen der WortRede-Ebene in Hermann Hesses Roman Narziss und Goldmund, gewidmet.
Die Beziehungen Hesses zu Russland bzw. zu der russischen Literatur werden im Artikel von K. Azadovskij Hesse und Dostojewski65 beschrieben. Der
Aufsatz von Azadovskij thematisiert das uneindeutige Verhältnis Hesses zu Russland: Einerseits stellt er Begeisterung und sogar gewisse Verehrung fest, andererseits jedoch Skepsis, manchmal auch eine deutlich negative Einstellung, wie
z. B. in einem Brief, wo Hesse schreibt, er möge eigentlich diese modernen
Slawen gar nicht66. Nur über Turgenjew äußert er sich er in diesem Brief
positiv, obwohl Hesse auch in Turgenjews Helden viele Schwächen sieht, vor
allem den fehlenden Glauben an sich selbst und an den eigenen Traum. Die zwei
Weltkriege und die allgemeine geistige Krise Europas veränderten, so Azadovskij, das Bild Russlands für Hesse: nun sah er dieses exotische Land als
dasjenige, wo es niemals eine Kluft zwischen dem Christentum und der Antike
gab, ein Kultur-Territorium, welches von der französischen Aufklärung zwar
fast unbetroffen blieb, dabei jedoch das Menschliche, das Humane nie verloren
habe. Im Gegenteil: Während der aufgeklärte Europäer immer unfreier, immer
künstlicher geworden sei, habe sich der russische Mensch zu einem von Widersprüchen zerrissenen, aber daher wahren, lebendigen Wesen entwickelt, in
dem die an Wahnsinn grenzende christliche Menschenliebe mit der dunklen
heidnischen Zerstörungskraft harmonisch zusammenwachsen. Es scheint aber,
dass in Azadovskijs Beitrag Hesses Angst vor dem beschriebenen russischen
Menschen zu sehr akzentuiert wird. Gewiss fürchtet sich Hesse vor diesem
dualistischen Slawen, der weder Gutes noch Böses kennt und eher eine unaufhaltbare Naturkraft als ein normaler Mensch ist, wie er in Europa verstanden
wird. Aber dieses Ungeheuer ist für ihn nicht nur eine Gefahr, sondern auch
64
65

Vgl. ebd.
K. Azadovskij, Gesse i Dostojevskij [Hesse und Dostojevski], <http://www.hesse.ru/articles/
read?ar=ru&page=1>.
66 Vgl. ebd.
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eine Art Ausweg aus der geistlosen europäischen Gesellschaft, wo es bald weder
leidenschaftliche Liebe noch grenzenlosen Hass geben wird. Am Ende seines
Artikels unterstreicht Azadovskij, dass Dostojewski für den späten Hesse schon
nicht so bedeutungsvoll war: nur noch die Brüder Karamasow scheinen ihm ein
wichtiges Werk Dostojewskis zu sein. Dagegen gewinnen Gogol, Tolstoi und
Tschechow plötzlich an Bedeutung67.
Geht es um die russische Presse, so erscheint dort der Name Hesse nicht
besonders oft, was die These bestätigt, dass Hesse in Russland nur dem engen
Kreis der Eingeweihten richtig bekannt ist. Freilich gibt es hier einige Ausnahmen, man vgl. u. a. den Artikel von N. Aleksandrov Biographie der Seele,
der am 8. August 2000 in der Zeitung KM-Novosti erschien68. Aus der
literaturwissenschaftlichen Perspektive ist dies kein besonders aufschlussreicher
Beitrag, denn er beschränkt sich hauptsächlich auf die Biographie des Autors.
Vereinzelte Analyseversuche, die unternommen werden, bringen eigentlich wenig Neues. Aleksandrov schreibt zum Beispiel dass Hesse im Glasperlenspiel
zur Schlussfolgerung kommt, die Kunst, die der Gesellschaft nicht dient, verwandle sich in ein wertloses Spiel. Wie oben schon argumentiert wurde, geht es
bei Knechts Opfer eher um das Dienen einem konkreten Mitmenschen, nicht der
abstrakten Gesellschaft. Außerdem betonte Hesse mehrmals, zum Beispiel in der
Morgenlandfahrt (Das Glasperlenspiel wurde übrigens den Morgenlandfahrern gewidmet), dass die wahre Kunst für ihn eben ein Spiel sei.
Abschließend sei noch ein bedeutsamer Name genannt: Solomon Apt, der
Autor der besten Hesse-Übersetzungen ins Russische, der sich aber auch mit der
Übersetzung von Werken fast aller berühmten sowie weniger bekannten deutschen Schriftsteller beschäftigte. Apt schrieb auch sämtliche Erläuterungen,
Kommentare usw. zu Hesses Texten. Sie sind in der Regel kurz, doch in ihrer
Detailliertheit und Ironie durchaus treffend. So entlarvt er im Nachwort zu Demian69 auf eine sehr sanfte Art und Weise den Mythos, dass, als der Roman zum
ersten Mal erschien, keiner der ehrwürdigen Leser (d. h. berühmte Autoren,
wie Thomas Mann u. a.) unter dem Pseudonym Emil Sinclair Hermann Hesse
erkannt hätten. Diese Legende wurde von Hesse selbst bestätigt, doch Apt
führt folgende Aussage von Oskar Lörke über Demian an: Ein hervorragendes
Buch! Es hat nur einen Nachteil: es erinnert zu sehr an Hesse70. Ferner hebt
Apt den autobiographischen Charakter der Prosa von Hesse hervor, was seiner
Meinung nach in Demian besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Apt defi67
68

Vgl. ebd.
N. Aleksandrov, Biografia Duschi (Biographie der Seele), KM-Novosti, <http://www.hesse.ru/bio/soul>, 8.05.2000.
69 S. Apt, Posleslowie k romanu Demian [Nachwort zum Roman Demian], <http://
www.hesse.ru/articles/read?ar=apt>.
70 Zitiert nach: op. cit.
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niert auch eine für Hesse durchaus charakteristische Denkweise, die er als entweder-oder-Denken bezeichnet. Entweder Kleinbürgertum oder die Freiheit
des Individuums; lieber alle möglichen Dämonen, als der falsche Gott der Relativität etc. In diesen Gegenüberstellungen spiegelt sich einerseits die ewige Vorliebe Hesses für Gegensätze wider, andererseits aber bilden sie eine sehr geschickte Manipulation, denn diese Gegenpole sind ja vom Autor selbst
geschaffen. Die emotionelle Stärke der Aussage und ihre stilistisch einwandfreie
Fülle machen dieses Entweder-Oder zur absoluten, objektiven Wahrheit, die
nicht nur im Bewusstsein des Dichters, sondern auch in der Natur der Dinge
liegt. Mit anderen Worten, wenn Hesse behauptet, Abraxas sei immerhin besser
als der kleinbürgerliche Gott der organisierten Religionen, so glaubt der Leser
automatisch daran, dass der kirchliche Gott kleinbürgerlich und unwahr ist.
Dies ist eines der Mittel, mit deren Hilfe uns Hesse in die dualistische Welt
seiner Werke entführt.

4. Fazit
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Hermann Hesse in der
russischen Literaturwissenschaft immer noch im Werden bleibt. Die bedeutendsten sowjetischen Hesse-Kenner, Reso Karalaschwili und Sergej Averincev,
sind auch die bedeutendsten russischen Hesse-Kenner, was davon zeugt, dass
die Hesse-Rezeption nach der Perestrojka ihren Höhepunkt noch nicht erreicht
hat. Man könnte ja behaupten, dass das Interesse an Autoren, wie Hesse, erst in
einer totalitären Gesellschaft richtig steigt; aber auch aus dieser Perspektive ist
das heutige Russland, unseres Erachtens, für eine neue Welle der Hesse-Rezeption durchaus bereit.
Ðåöåïöèÿ òâîð÷åñòâà Ãåðìàíà Ãåññå â ÑÑÑÐ è â Ðîññèè
Âëèÿíèå òâîð÷åñòâà Ãåðìàíà Ãåññå íà ðîññèéñêîå îáùåñòâî è êóëüòóðó
ñîâåòñêîãî è ïîñòñîâåòñêîãî ïåðèîäà, õîòÿ è íå ñòîëü ìàñøòàáíîå, êàê åãî âîçäåéñòâèå
íà ëèòåðàòóðó è êóëüòóðó åâðîïåéñêèõ ñòðàí èëè ÑØÀ, ÿâëÿåòñÿ âåñüìà çíà÷èòåëüíûì
êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ âîñïðèÿòèÿ åãî íàñëåäèÿ ðîññèéñêèìè ÷èòàòåëÿìè, òàê è â ïëàíå
âûÿâëåíèÿ ñïåöèôèêè âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó Ãåññå è Ðîññèåé. Ñòàòüÿ ïðåñëåäóåò äâå
îñíîâíûå öåëè. Âî-ïåðâûõ, â íåé èññëåäóþòñÿ ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ ïîïóëÿðíîñòè
Ãåññå ñðåäè ðàçëè÷íûõ ñëî¸â ðîññèéñêîãî îáùåñòâà íà äâóõ èñòîðè÷åñêèõ ñðåçàõ
 â äîïåðåñòðîå÷íîì ÑÑÑÐ, ãëàâíûì îáðàçîì, â 70-å è 80-å ãîäû ÕÕ â., è â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Âî-âòîðûõ, ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ «ðóññêèìè»
è, øèðå, «ñëàâÿíñêèìè» ìîòèâàìè â ýññåèñòèêå ñàìîãî Ãåññå. Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî,
÷òî êàê âîñïðèÿòèå Ãåññå â Ðîññèè, òàê è âîñïðèÿòèå Ðîññèè Ãåññå îòëè÷àþòñÿ
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ïðîòèâîðå÷èâîñòüþ, ôðàãìåíòàðíîñòüþ, à çà÷àñòóþ íàõîäÿòñÿ â ïëåíó èäåîëîãåì è ñòåðåîòèïîâ, ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàþùèõ âîçìîæíîñòè îáúåêòèâíîé îöåíêè. Íàèáîëåå
ãëóáîêèìè, à ïîòîìó è íàèáîëåå óäàâøèìèñÿ ÿâëÿþòñÿ ïîýòîìó èññëåäîâàíèÿ,
îñíîâàííûå íå ñòîëüêî íà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ àñïåêòàõ òâîð÷åñòâà Ãåññå, ñêîëüêî
íà åãî ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèõ âçãëÿäàõ, â òîì ÷èñëå êàñàþùèõñÿ Ðîññèè, ðîëè ðóññêîé äóõîâíîñòè è ðóññêîé ëèòåðàòóðû â åâðîïåéñêîì êîíòåêñòå. Ïðè ýòîì îñíîâíîå
âíèìàíèå óäåëåíî îäíîé èç íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ äëÿ Ãåññå êîëëèçèé  ïðîòèâîðå÷èþ ìåæäó öåëüíîñòüþ è «âñåîõâàòíîñòüþ» ñëàâÿíñêîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà
(â îòëè÷èå îò åãî ðàñùåïëåíèÿ è äðîáëåíèÿ çàïàäíîåâðîïåéñêèì ñîçíàíèåì), ñ îäíîé
ñòîðîíû, è óãðîçîé ðàçðóøåíèÿ è ïîãëîùåíèÿ «ïðîñâåù¸ííîé» Åâðîïû íåïðåäñêàçóåìîé «ñëàâÿíñêîé ñòèõèåé», ñ äðóãîé. Êðèòè÷åñêîé îöåíêå ïîäâåðãíóò, â ÷àñòíîñòè,
âåñüìà îäíîñòîðîííèé è ñïîðíûé, ïî ìíåíèþ àâòîðà íàñòîÿùåé ñòàòüè, òåçèñ
î «äóàëèñòè÷íîñòè» ðóññêîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ, ÿêîáû ïðîÿâëÿþùåéñÿ, íàïðèìåð,
â òâîð÷åñòâå Äîñòîåâñêîãî. Îäíîâðåìåííî â öåíòðå âíèìàíèÿ ñòàòüè íàõîäÿòñÿ
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñïåöèôèêîé âîñïðèÿòèÿ ðîññèéñêèìè ó÷¸íûìè è êðèòèêàìè
ýñòåòèêè Ãåññå, îñîáåííîñòåé ëèòåðàòóðíîãî ñòèëÿ, â ÷àñòíîñòè, ñ «ïîëèôîíè÷íîñòüþ»
ôîðìû åãî ïðîçû.
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ÕÀÍÍÀ ÂÀÄÀÑ-ÂÎÇÜÍÛ, ÂÀÑÈËÈÉ ÑÅÍÊÅÂÈ÷
Akademia Podlaska w Siedlcach

ÃÅÐÌÅÍÅÂÒÈÊÀ È ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÀß
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß (ÏÎËÜÑÊÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÑËÀÂßÍÑÊÈÅ ÏÀÐÀËËÅËÈ)
1.0. Ãåðìåíåâòèêà êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äèñöèïëèíà âîçíèêëà áëàãîäàðÿ
ïðàêòèêå è òåîðèè ïåðåâîäà òåêñòà: ôåíîìåí ïåðåâîäà åñòü ñàìîå «ñåðäöå
ãåðìåíåâòèêè»1. Èçâåñòíî, ÷òî èçíà÷àëüíî ãåðìåíåâòèêà çàðîäèëàñü êàê
ïðàêòè÷åñêîå ìàñòåðñòâî  ðåìåñëî, à çàòåì ñòàëà ïîíèìàòüñÿ êàê òåîðèÿ
èíòåðïðåòàöèè òåêñòà. Òåðìèí ãåðìåíåâòèêà ÿâëÿåòñÿ äðåâíåãðå÷åñêèì ïî
ïðîèñõîæäåíèþ  ñâÿçàí ñ èìåíåì áîãà Ãåðìåñà, êîòîðûé â àíòè÷íîé
ìèôîëîãèè ÿâëÿëñÿ ïîñëàíöåì áîãîâ, äîñòàâëÿþùèì ëþäÿì èíôîðìàöèþ.
×òîáû áîæåñòâåííûé ÿçûê ñòàë ïîíÿòåí ëþäÿì, Ãåðìåñó íåîáõîäèìî áûëî
äîñòóïíî èíòåðïðåòèðîâàòü áoæåñòâåííóþ «êîððåñïîíäåíöèþ». Íåîáõîäèìîñòü è ïîðîäèëà ðîä çàíÿòèé, ïîëó÷èâøèé â äàëüíåéøåì íàçâàíèå
«ãåðìåíåâòèêà».
Ãåðìåñ íå áûë ïîñðåäíèêîì ìåæäó áîãàìè è ëþäüìè  ÿâëÿëñÿ òîëüêî
ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó íèìè, èíà÷å òðàíñëÿòîðîì è èíòåðïðåòàòîðîì
ñâÿùåííûõ òåêñòîâ, ò.å. êóëüòóðû. Â ñåìèîòè÷åñêîì ïëàíå êóëüòóðà ìîæåò
áûòü èñòîëêîâàíà êàê òåêñò, ïðåäíàçíà÷åíèå êîòîðîãî  òðàíñëÿöèÿ
èíôîðìàöèè îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ. Âñÿêèé ðàç ìåæäó êóëüòóðíûì
òåêñòîì è åãî «÷èòàòåëåì» äîëæåí áûòü ñïåöèàëèñò, ñïîñîáíûé íà òîì èëè
èíîì åñòåñòâåííîì ÿçûêå èñòîëêîâàòü è ïîìî÷ü óðàçóìåòü ýòîò òåêñò. ßçûê
èíòåðïðåòàöèè ïî îòíîøåíèþ ê ÿçûêó òåêñòîâ êóëüòóðû âûñòóïàåò
â êà÷åñòâå ìåòàÿçûêà.
Ðîëü ñâÿçóþùåãî çâåíà ìåæäó òåêñòîì è åãî ïîíèìàíèåì íà äðóãîì ÿçûêå
ïðèõîäèòñÿ èãðàòü ïåðåâîä÷èêó-òðàíñëÿòîðó è èíòåðïðåòàòîðó èíîé êóëüòóðû.
ßçûê ïåðåâîäà òåêñòà â äðóãîé êóëüòóðíûé êîíòåêñò â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ
ìåòàÿçûêîì, èíòåðïðåòèðîâàííàÿ âåðñèÿ èñõîäíîãî òåêñòà  òðàíñëÿòîì.
Êàêîâû æå èñõîäíûå ïîñûëêè è ñóùíîñòü ïîäîáíîé èíòåðïðåòèðóþùåé
ìåòàÿçûêîâîé òðàíñëÿöèè?
1

Ì.Ï. Áðàíäåñ, Ñòèëü è ïåðåâîä (íà ìàòåðèàëå íåìåöêîãî ÿçûêà), Ìîñêâà 1988, c. 1819.
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1.1. Ïîíÿòèå òðàíñëÿöèè äî ñèõ ïîð íå ïîëó÷èëî äîëæíîãî îñâåùåíèÿ
â ëèíãâèñòè÷åñêèõ òðóäàõ, îäíàêî, íåñîìíåííî, äàííîå ïîíÿòèå îáëàäàåò
íå ìåíüøåé ôóíäàìåíòàëüíîñòüþ, ÷åì ïîíÿòèå êîììóíèêàöèè  ïåðåäà÷è
ñîîáùåíèÿ. Êîììóíèêàöèÿ êàê îïîñðåäîâàííàÿ ïåðåäà÷à çíàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àëüòåðíàòèâó ïðîöåññà òðàíñëÿöèè èíôîðìàöèè.
Â îáûäåííîì ïîíèìàíèè ãëàãîë òðàíñëèðîâàòü îáëàäàåò ñìûñëîì,
èäåíòè÷íûì ñìûñëó ãëàãîëà äîíåñòè. Ìîìåíò òðàíñëÿöèè îòìå÷àåòñÿ â ãëàãîëüíûõ äåñêðèïòèâàõ èçâåñòèòü, äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ, èíôîðìèðîâàòü,
çàñâèäåòåëüñòâîâàòü, ïîë. referowaæ, informowaæ, wiadczyæ è ïîä.
Äîíîñ÷èê, èíôîðìàòîð, îñâåäîìèòåëü, ñâèäåòåëü, äîêëàä÷èê, ðåôåðåíò,
àãåíò  âñ¸ ýòî òðàíñëÿòîðû èíôîðìàöèè.
Òðàíñëÿöèÿ  íå êîììóíèêàòèâíîå âîëåâîå äåéñòâèå, à ìíîãîàêòîâûé
ïðîöåññ, íå èìåþùèé îòíîøåíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó, à ñâÿçàííûé ñ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, ðåàëèçóþùåé íàìåðåíèå ðåöèïèåíòà óëîâèòü
òðàíñëèðóåìûé ñìûñë. Òðàíñëÿöèÿ ñîðèåíòèðîâàíà íà àäðåñàòà, ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîÿâëåíèå åãî àêòèâíîñòè. Ïðîöåññ ñõâàòûâàíèÿ ñìûñëà
òðàíñëèðóåìîãî, íåîòúåìëåìî âêëþ÷àåò çàèíòåðåñîâàííîå ó÷àñòèå ðåöèïèåíòà.
Òðàíñëÿöèÿ íå îáëàäàåò ñâîéñòâîì êîììóíèêàòèâíîñòè è íå ìîæåò
áûòü íàçâàíà ñîîáùåíèåì. Â îòëè÷èå îò êîììóíèêàòèâíîãî ñîîáùåíèÿ,
ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ðåïðåçåíòèðóþòñÿ çíàíèÿ î äåéñòâèòåëüíîñòè,
òðàíñëÿöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîçèòèâíûì àêòîì ïðåçåíòàöèè (ïðåäúÿâëåíèÿ)
ðåàëüíûõ ñâåäåíèé (ñð.: «ß çíàþ » è «Ìíå èçâåñòíî »). Èçâåñòèå âñåãäà
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîçèòèâíîå «êàê» (Êàê èçâåñòíî, ) ñîîáùåíèå æå
ïðîèçâîäèòñÿ îïðåäåë¸ííûì î á ð à ç î ì. Îáðàç âûñòóïàåò ïîñðåäíèêîì
ìåæäó êîììóíèêàíòîì  ïîëüçîâàòåëåì ÿçûêà  è îòðàæ¸ííîé â çåðêàëå åãî
ñîçíàíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Ðåôëåêñèâíûé îáðàç  òîëüêî ôîðìà, à íå
ñàìà ðåàëèÿ. Îáðàç àïåëëÿòèâåí è àññîöèàòèâåí ïî ñâîåé ïðèðîäå. «Êîãäà
ñîçíàíèå ðàáîòàåò â ðåæèìå âîîáðàæåíèÿ, íå îáúåêòû ïðèõîäÿò ê íàì ñàìè
ïî ñåáå  ýòî ìû âûçûâàåì [ðàçðÿäêà íàøà  Õ.Â.-Â., Â.Ñ.] èõ»2. Êàê
â õóäîæåñòâåííîì ñâîåîáðàçèè, òàê è â îáûäåííîé íåõóäîæåñòâåííîé
êîíöåïòóàëèçàöèè äåéñòâèòåëüíîñòè ïðèñóòñòâóåò îòíîøåíèå  âñÿêîå
çíàíèå ÿâëÿåòñÿ çíàíèåì «ñâîèì», ò.å. ïðèñâîåííûì, îòíîñèòåëüíûì
è äèñêóðñèâíûì.
Â îòëè÷èå îò êîììóíèêàöèè ïðîöåññ òðàíñëÿöèè ñâÿçàí ñ ñóáñòàíöèåé
(èíôîðìàöèåé), à íå ôîðìîé (çíàíèåì) è ïîòîìó íå ÿâëÿåòñÿ ôîðìàëüíî
îïîñðåäîâàííûì (ñð.: «Êàê ïîñìîòðåòü » è «Óâèäåòü, ÷òî ). Ïåðöåïòèâíîå «êàê» åñòåñòâåííî è áåçîáðàçíî. Îíî ó÷àñòâóåò â ñòàíîâëåíèè
ìèðîâîççðåíèÿ ñóáúåêòà ðå÷è. Ñòàíîâÿùååñÿ ìèðîâîççðåíèå  íå òî, ÷òî
2

Õ. Îðòåãà-è-Ãàññåò, Ýñòåòèêà. Ôèëîñîôèÿ êóëüòóðû, Ìîñêâà 1991, ñ. 217.
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ôîðìèðóþùàÿñÿ ïîñðåäñòâîì àññîöèàòèâíîãî âèäåíèÿ êàðòèíà ìèðà.
Ìíåíèþ êàê ôîðìå ñóáúåêòèâíîé (êàæóùåéñÿ) ðåôëåêñèè ïðîòèâîñòîèò
åñòåñòâåííî òåêóùèé ïðîöåññ âîñïðèÿòèÿ  «çðåíèå», îïèðàþùååñÿ íà
ïðèíÿòóþ òî÷êà îòñ÷¸òà. Âîïðîñ «Êàê òû ñìîòðèøü ?» íåïðåìåííî
ïðåäóñìàòðèâàåò èñõîäíûé ðàêóðñ  òî÷êó çðåíèÿ. Òî÷êà çðåíèÿ íå ìîæåò
áûòü ñîîòâåòñòâóþùåé  ó ðàçíûõ ëþäåé îíà ñîâïàäàåò èëè íå ñîâïàäàåò.
Â ïîëå íåïîñðåäñòâåííîãî âîñïðèÿòèÿ ïîïàäàåò ñàìà ðåàëèÿ, èëè å¸
âèðòóàëüíàÿ ôèãóðà, ñ êîòîðûìè ðåöèïèåíò âõîäèò â âèçóàëüíûé èëè
óìîçðèòåëüíûé êîíòàêò (âïëîòü äî ýìïàòè÷åñêîãî ñëèÿíèÿ). Â àêòå
âîñïðèÿòèÿ ðåàëèÿ ïðåçåíòèðóåò ñåáÿ, «áðîñàåòñÿ â ãëàçà», ïðåäúÿâëÿÿ ñåáÿ
ñìîòðÿùåìó èëè ñëóøàþùåìó. Îò ðåöèïèåíòà òðåáóåòñÿ îäíî  ãðàìîòíîñòü, ò.å. óìåíèå ñ÷èòàòü ïðåäúÿâëåííóþ åãî âîñïðèÿòèþ èíôîðìàöèþ
 ïîíÿòü, «â ÷åì äåëî», çàìåòèòü (óëîâèòü) óëîâèòü ñìûñë è ò.ï.
Â ïðåçåíòèðóþùåì âîñïðèÿòèè óñìàòðèâàåòñÿ íå âèä îòðàæ¸ííîãî
ñîçíàíèåì ïðåäìåòà, à îáëèê (îáëè÷üå, î÷åðòàíèå) îáúåêòà. Àêò âîñïðèÿòèÿ
 ñâîåãî ðîäà àêò «îáëè÷åíèÿ» îáúåêòà, ò.å. ïðîáà ñõâàòûâàíèÿ
è íîìèíàòèâíîãî çàêðåïëåíèÿ åãî ïðîÿâëåííîé ñóùíîñòè. Âìåñòî
ðåôëåêñèâíîãî êîììóíèêàòèâíîãî îáðàçà â ïîëå âîñïðèÿòèÿ ïîïàäàåò
êîíòðàñòèðóþùàÿ íà ôîíå ô è ã ó ð à (ãåøòàëüò), êîòîðóþ äîëæåí
èäåíòèôèöèðîâàòü ðåöèïèåíò, íåâçèðàÿ íà å¸ ìíîãî÷èñëåííûå
ìåòàìîðôè÷åñêèå ìîäèôèêàöèè. Íåçàâèñèìî îò òîãî, ðåàëüíûì îáúåêòîì
èëè ìûñëåííûì êîíñòðóêòîì ÿâëÿåòñÿ îáëèê-ôèãóðà, îíà åñòü â òîì èëè
èíîì ñâî¸ì îáú¸ìå (â îòëè÷èå îò ïëîñêîãî îáðàçà  ïðîåêöèè íà
ïëîñêîñòü).
1.2. Äîìèíèðóþùåé êàòåãîðèåé ïðîöåññà ïåðåâîä÷åñêîé òðàíñëÿöèè
ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ. Ñóùíîñòü êàòåãîðèè èíôîðìàöèè ïîíèìàåòñÿ èç
ýòèìîëîãèè ñàìîãî òåðìèíà  èí-ôîðìàöèÿ (ñð.: èí-ôèíèòèâ), ãäå
ïðèñòàâêà èí- óêàçûâàåò íà îòñóòñòâèå îïðåäåëÿþùåé ôîðìû. Èíôîðìàöèÿ
íå ìîæåò èìåòü ôîðìàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ, ò.ê. ÿâëÿåòñÿ òåêó÷åé
ñóáñòàíöèåé (ñð. âûðàæåíèÿ: ñëèòü èíôîðìàöèþ, èíôîðìàöèÿ ïðîñî÷èëàñü
(ïðîíèêëà) è ò.ï.). Íå îáëàäàÿ óñëîâíî-çíàêîâîé ôîðìîé, èíôîðìàöèÿ
âîïëîùàåòñÿ (ôîðìóëèðóåòñÿ, çàñòûâàåò, ìàíèôåñòèðóåòñÿ) â ðå÷åâûõ
ôîðìóëàõ-ôèãóðàõ, ñ êîòîðûé è ñîñòàâëÿåòñÿ òåêñò.
Íåðåäêî èíôîðìàöèÿ  èñõîäíàÿ êàòåãîðèÿ, êîòîðîé îïåðèðóþò
òåîðåòèêè ïåðåâîäà, îïèñûâàåòñÿ â îòíîøåíèè ê êîíöåïòó «íîâîå».
«Èíôîðìàöèåé ñëåäóåò, âåðîÿòíî, ñ÷èòàòü íå÷òî íîâîå, íåâåäîìîå, êîòîðîå
ïîñëå ïðåâðàùåíèÿ â çíàíèå ïåðåñòà¸ò áûòü èíôîðìàöèåé »3. Îäíàêî
ìåæäó íîâûì è íåâåäîìûì  «äèñòàíöèÿ îãðîìíîãî ðàçìåðà». Èíôîðìàöèÿ
3

Ñ.À. Ñåìêî, Ïðîáëåìû îáùåé òåîðèè ïåðåâîäà, Òàëëèí 1988, ñ. 10.
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áûâàåò íåèçâåñòíîé  íåò «íîâîé» èíôîðìàöèè. Âëàäåíèå èíôîðìàöèåé
ñâèäåòåëüñòâóåò îá îñâåäîìëåííîñòè ðåöèïèåíòà, ò.å. åãî êîìïåòåíòíîñòè,
êîòîðóþ íå ñëåäóåò ñìåøèâàòü ñî çíàíèÿìè. Çíàíèÿ õàðàêòåðèçóþò
è òðàêòóþò äåéñòâèòåëüíîñòü îïðåäåë¸ííûì îáðàçîì, êîìïåòåíöèÿ æå
íåîáõîäèìà ïðè îïèñàíèè è èíòåðïðåòàöèè ðåàëüíîñòè.
Íåîòúåìëåìûì ïðèçíàêîì èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà èìååò
ñâîåãî íîñèòåëÿ (áóìàæíîãî, ýëåêòðîííîãî, ôèçè÷åñêîãî è ò.ï.). Ïî ñóòè
ëþáîé ìàòåðèàëüíûé îáúåêò, ëþáûå ïðåçåíòèðóþùèå ïðîÿâëåíèÿ î ÷¸ì-òî
ñâèäåòåëüñòâóþò, ò.å. ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî íîñèòåëÿìè è òðàíñëÿòîðàìè
èíôîðìàöèè. Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû áûòü â ñîñòîÿíèè å¸ ñ÷èòàòü
è îñìûñëèòü. Òàê, èíôîðìàòèâíûì áóäåò çâîíîê ñ óðîêà  îí ñâèäåòåëüñòâóåò îá îêîí÷àíèè óðîêà; ïîäíÿòîé ðóêîé ó÷åíèêà ñâèäåòåëüñòâóåòñÿ
åãî æåëàíèå îòâå÷àòü, çàáûòàÿ âåùü  ñâèäåòåëüñòâî ïðåáûâàíèÿ êîãî-ëèáî
ãäå-ëèáî, ëóæè íà àñôàëüòå  ñâèäåòåëüñòâî íåäàâíåãî äîæäÿ, ïîæåëòåâøèå ëèñòüÿ  ñâèäåòåëüñòâî íàñòóïëåíèÿ îñåíè. Îêðóæàþùèé ÷åëîâåêà
ìèð ïîëîí íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî îðèåíòàöèè ñâèäåòåëüñòâ. ×åëîâåê
íàó÷èëñÿ èçâëåêàòü èíôîðìàöèþ, ïåðåðàáàòûâàòü å¸, èçìåðÿòü, ðàñïðîñòðàíÿòü è ñîõðàíÿòü äëÿ ïîòîìêîâ. Ïðîöåññ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè
è îñìûñëèâàåòñÿ êàê ïðîöåññ å¸ òðàíñëÿöèè.
1.3. Íå ìåíåå ñóùåñòâåííîé ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåðìåíåâòèêè ïåðåâîäà
òåêñòà ÿâëÿåòñÿ êàòåãîðèÿ ñìûñëà. Äàííàÿ êàòåãîðèÿ êîððåëèðóåò ñî ñâîåé
àëüòåðíàòèâîé  çíà÷åíèåì. Ñìûñë íå îïèñûâàåòñÿ â òåðìèíàõ îòðàæåíèÿ,
à ïîíèìàåòñÿ êàê ïðåëîìëåíèå ÿçûêîâûì ñîçíàíèåì òîé èëè èíîé ñèòóàöèè
â ïîöåññå å¸ âîñïðèÿòèÿ. Íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ, ÷òî íîñèòåëåì ñìûñëà
ÿâëÿåòñÿ òåêñò, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî êàæäàÿ òåêñòîñîñòàâëÿþùàÿ åäèíèöà
ðåàëèçóåò åãî â òîì èëè èíîì êîíòåêñòå.
Çíàê èìååò ïðÿìîå èëè ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå. Ñìûñë æå âîïëîùàåòñÿ
â ôèãóðå. Â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ î áóêâàëüíîì (ðåàëüíîì) è ôèãóðàëüíîì
(ñèìâîëè÷åñêîì) ñìûñëå. Áóêâàëüíûé ñìûñë ïîðîæäàåòñÿ ýìïèðè÷åñêèì
ïîäõîäîì ê ðåàëüíîñòè, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò òîòàëüíîå «ñêàíèðîâàíèå» äåòàëåé. Ïîäîáíûå äåòàëè ïðè ïåðåâîäå ìîãóò îêàçàòüñÿ ìàëîñóùåñòâåííûìè. Èçëèøíåå ñëåäîâàíèå «áóêâå», ïåäàíòè÷íîå êîïàíèå
â ìåëî÷àõ è íåîïðàâäàííàÿ ñêðóïóë¸çíîñòü ìîæåò íàíåñòè óùåðá äåëó
ïåðåâîäà  çà ìåëî÷àìè óñêîëüçàåò ãëàâíîå. Ïîäîáíûé ïîäõîä íàçûâàåòñÿ
áóêâàëèçìîì (ñð.: áóêâîåäñòâî, ïåäàíòèçì) è òàèò â ñåáå îïàñíîñòü äëÿ
ïåðåâîä÷èêà. «Çàáîòèòüñÿ î áóêâàëüíîñòè ïåðåâîäà ñ óùåðáîì ÿñíîñòè
è ïðàâèëüíîñòè ÿçûêà  çíà÷èò âðåäèòü ñàìîé òî÷íîñòè ïåðåâîäà»
(Í.Ã.×åðíûøåâñêèé. «Î ïîýçèè»).
Ôèãóðàëüíûé ñìûñë âñåãäà èíîñêàçàòåëåí, íàïð.: «Êîãäà áóøóåò
âåòåð è êîëîñèòñÿ ðèñîâîå ïîëå, ñïåëûå ðèñèíêè íàêëîíÿþòñÿ êàê ìîæíî
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íèæå, à ïóñòûå ïîäíèìàþò ñâîè ãîëîâêè î÷åíü âûñîêî. È âåòåð èõ
ñíîñèò » (Äðåâíÿÿ ÿïîíñêàÿ ìóäðîñòü). Ñìûñë íå ïðèíàäëåæèò ìèðó
ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ  åãî íåëüçÿ îáúÿñíèòü, îäíàêî ìîæíî
èíòåðïðåòèðîâàòü. Ôèãóðû ðå÷è îáëàäàþò ñèìâîëè÷åñêèì (êðèïòàòèâíûì)
ñìûñëîì. Áëàãîäàðÿ èì âîçìîæåí êîíòàêò ñ òîé èëè èíîé ñêðûòîé
ðåàëüíîñòüþ, íàïð.:  Äà ÷òî íàøè!  îòâå÷àë õîçÿèí, ïðîäîëæàÿ
èíîñêàçàòåëüíûé ðàçãîâîð.  Ñòàëè áûëî ê âå÷åðíå çâîíèòü, äà ïîïàäüÿ íå
âåëèò (Ïóøêèí).
Âñëåä çà àìåðèêàíñêèì ôèëîñîôîì ×àðëçîì Ïèðñîì, îñíîâàòåëåì
ñåìèîòèêè, ñèìâîëû íåðåäêî îòîæäåñòâëÿþòñÿ ñî çíàêàìè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
ñèìâîë  ýòî âñåãî ëèøü çíàê, ñâÿçü êîòîðîãî ñ îáîçíà÷àåìûì ïðåäìåòîì
âîçíèêàåò íå èç-çà ñõîäñòâà ìåæäó íèìè (êàê â äðóãèõ òèïàõ çíàêîâ),
à ïðîñòî ïî äîãîâîð¸ííîñòè (Ñð.: çìåÿ  ìóäðîñòü). Îäíàêî â ñîâðåìåííîé
ôèëîñîôèè åñòü è èíàÿ òî÷êà çðåíèÿ: ñèìâîë  «íå-çíàê». Âåùè íå òîëüêî
îòðàæàþòñÿ â çåðêàëå íàøåãî ñîçíàíèÿ  îíè åù¸ îòáðàñûâàþò òåíè. Òåíü
 ïðîòîòèï ôèãóðû, à íå çíàêà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ìåðàáà Ìàìàðäàøâèëè,
îòîæäåñòâëåíèå ñèìâîëà è çíàêà ñâèäåòåëüñòâóåò î íåïîíèìàíèè òîãî, êàê
÷åëîâåê «âïèñàí» â ìèð. Ñèìâîë  êàòåãîðèÿ, à íå êîíöåïò. Ñèìâîë
ñóùåñòâóåò â ñîâîêóïíîñòè èíòåðïðåòàöèé, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè íåèñ÷åðïàåìû4.
Ñ ïðîòèâîïîñòàâëåíèåì ñìûñëà è çíà÷åíèÿ ñâÿçàíî ïðåäñòàâëåíèå
î òîëêîâàíèè è èíòåðïðåòàöèè. Òðàäèöèîííî ãåðìåíåâòèêà ïîíèìàåòñÿ êàê
íàóêà î «òîëêîâàíèè» è «èíòåðïðåòàöèè» òåêñòà. Îäíàêî, ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèÿ, åñòü ôóíäàìåíòàëüíîå ðàçëè÷èå ìåæäó äàííûìè ïîíÿòèÿìè.
Òðàíñëÿöèÿ òåêñòà íå ïðåäïîëàãàåò åãî èñòîëêîâàíèå  òðàêòîâêó, êàê ýòî
èìååò ìåñòî ïðè òðàíñôîðìàöèè (ïðåîáðàçîâàíèè) äèñêóðñà.
Êîíöåïò òîëêîâàíèÿ èìååò îòíîøåíèå ê îòðàæåíèþ äåéñòâèòåëüíîñòè
ñëîâîì  èñòîëêîâûâàåòñÿ çíà÷åíèå ñëîâà. Òðàêòîâêà-òîëêîâàíèå  ýòî
óñëîâíîå íàãëÿäíî-îáðàçíîå ïðåäñòàâëåíèå, õàðàêòåðèñòèêà ïðåäìåòà.
Áóäó÷è îòíîñèòåëüíûì ìíåíèåì, òðàêòîâêà ñîäåðæèò îöåíêó: òðàêòîâàòü
ðàñöåíèâàòü êàêèì-ëèáî îáðàçîì; òðàêòàâàòüñÿ õàðàêòåðèçîâàòüñÿ,
îòðàæàòüñÿ îïðåäåë¸ííûì îáðàçîì (ÌÀÑ). Òðàêòîâêà íàïðàâëåíà íà
ôîðìó (òðàêòîâàòü â ïîëåìè÷åñêîé ôîðìå ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû,
òðàêòîâàòü îáðàçû).
Òåêñòîñîñòàâëÿþùèå åäèíèöû íå èìåþò çíà÷åíèÿ, îäíàêî âîïëîùàþò
â ðàçíîé ìåðå äîñòóïíûé ðåöèïèåíòàì ñìûñë. Â îòëè÷èå îò ïðÿìîãî èëè
ïåðåíîñíîãî çíà÷åíèÿ, áóêâàëüíûé èëè ôèãóðàëüíûé ñìûñë íå òðàêòóåòñÿ,
à èíòåðïðåòèðóåòñÿ  àäàïòèðóåòñÿ ê âîñïðèÿòèþ è ïîíèìàíèþ. Èíòåðïðåòàöèÿ ñòðåìèòñÿ íàèáîëåå òî÷íî ñõâàòèòü ñóùíîñòü òîãî, ÷òî åñòü íà
4

Å. Cêëÿðåíêî, Ìåðàá Ìàìàðäàøâèëè çà 90 ìèíóò, ÑÏá 2006, ñ. 46.
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ñàìîì äåëå (èíòåðïðåòàöèÿ òåêñòà, èíòåðïðåòàöèÿ çàêîíà). Ñâÿçàííàÿ
ñ âîñïðèÿòèåì ïðîöåäóðà èíòåðïðåòàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò ìîìåíò îòêðûòèÿ  ïîñòèæåíèÿ ñìûñëà ÷åãî-í. Èíòåðïðåòàöèÿ  íîìèíàòèâíûé àêò
èíòåðïðåòàòîðà. Âñÿêîå íàçâàíèå, ëþáàÿ íîìèíàòèâíàÿ åäèíèöà ïðè
âîçíèêíîâåíèè ïðåäóñìàòðèâàåò ìîìåíò ìîòèâèðóþùåé èíòåðïðåòàöèè.
1.4. È â ïðîöåññå âîñïðèÿòèÿ òåêñòà, è â ïðîöåññå åãî òðàíñëÿöèè
ïåðåâîä÷èêîì öåíòðàëüíîé êàòåãîðèåé âûñòóïàåò êàòåãîðèÿ ïîíèìàíèÿ.
Êàê îòìå÷àåò Ì.Ï. Áðàíäåñ, «êîëü ñêîðî èñõîäíîé êàòåãîðèåé ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âûñòóïàåò ïîíèìàíèå, òî ýòà êàòåãîðèÿ äîëæíà
â òåîðèè ïåðåâîäà ñ÷èòàòüñÿ öåíòðàëüíîé»5. Ïåðâè÷íûå âîïðîñû, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ âîñïðèÿòèåì, ôîðìóëèðóþòñÿ â àñïåêòå ïîçèòèâíîãî
«êàê»: Êàê ïîíèìàòü? Êàê ïîíÿòü? ß, êàê âû ïîíèìàåòå,
è ò.ï.
Êàòåãîðèÿ ïîíèìàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé â ñâÿçè «÷åëîâåê-ìèð», ò.å.
â ïðîöåññå âîñïðèÿòèÿ è èíòåðïðåòàöèè ðåàëüíîñòè, ñ êîòîðîé ñîïðèêàñàåòñÿ íîñèòåëü ÿçûêà.
Ïîíèìàíèå òåêñòà åñòü èçâëå÷åíèå èç òåêñòà íåêîòîðîé èíôîðìàöèè,
ñîñòàâëÿþùåé åãî ñìûñë. Ïîíèìàíèå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê
íåïðåðûâíî ñòàíîâÿùèéñÿ ïðîöåññ. Ïðîöåññ ïîíèìàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
äâèæåíèåì ïî ñïèðàëè, â êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ âå÷íàÿ èäåÿ ðàçâèòèÿ 
âîçâðàùåíèÿ ê «ÿêîáû ñòàðîìó». Ðåçóëüòàòîì ïîäîáíîãî ïðîöåññà
ñòàíîâèòñÿ ìåíòàëüíîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà, ìàíèôåñòèðóþùååñÿ
âûñêàçûâàíèÿì òèïà «Ñòàëî ïîíÿòíî», «Òåïåðü ÿñíî» è ò.ï. Ïîíÿâ òåêñò,
ðåöèïèåíò îáîãàùàåò ñîáñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé çàïàñ, ñòàíîâèòñÿ
áîëåå êîìïåòåíòíûì â òîé èëè èíîé îáëàñòè ñïåöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîíèìàíèå òåêñòà íåâîçìîæíî áåç ïîíèìàíèÿ åãî îòäåëüíûõ ÷àñòåé.
«Ïðîãëîòèòü» öåëèêîì òåêñò áûâàåò çàòðóäíèòåëüíî. Âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü â ÷ëåíåíèè òåêñòà íà îòäåëüíûå ñìûñëîâûå ÷àñòè ðàçíîé
ïðîòÿæ¸ííîñòè. Ê ïîíèìàíèþ òåêñòà ðåöèïèåíò ïðèõîäèò íå ñðàçó,
à òîëüêî ÷åðåç ïîýòàïíîå îçíàêîìëåíèå ñ åãî îòäåëüíûìè ÷àñòÿìè. Ïðè
ýòîì âîçíèêàåò ïîíÿòèå, ïðèíÿòîå íàçûâàòü «ãåðìåíåâòè÷åñêèì êðóãîì
÷àñòè è öåëîãî». «Öåëîå íàäëåæèò ïîíèìàòü èñõîäÿ èç îòäåëüíîãî,
à îòäåëüíîå  èñõîäÿ èç öåëîãî. ×àñòè æ¸ñòêî äåòåðìèíèðóþòñÿ öåëûì
è äåòåðìèíèðóþò öåëîå: áëàãîäàðÿ ýòîìó ýêñïëèöèòíî ïîíÿòíûì ñòàíîâèòñÿ òî ïðåäâîñõèùåíèå ñìûñëà, êîòîðûì ðàçóìåëîñü öåëîå» 6 .
«Êîíñåíñóñ» ÷àñòè è öåëîãî  êðèòåðèé àäåêâàòíîñòè ïîíèìàíèÿ. Êîãäà
ïîäîáíûé «êîíñåíñóñ» íå âîçíèêàåò, ïîíèìàíèå íå ñîñòîÿëîñü.

5
6

Ì.Ï. Áðàíäåñ, Ñòèëü è ïåðåâîä (íà ìàòåðèàëå íåìåöêîãî ÿçûêà), Ìîñêâà 1988, ñ. 1819.
Ã. Ãàäàìåð, Àêòóàëüíîñòü ïðåêðàñíîãî, Ìîñêâà 1991, ñ. 72.
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Â ñâÿçè ñ ÷ëåíèìîñòüþ ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âîñïðèÿòèÿ òåêñòà âñòà¸ò
âîïðîñ î åäèíèöå åãî ÷ëåíåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, åäèíèöå ïåðåâîäà. Òåêñò
êàê ñèíòåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà íå ðàññ÷èòàí íà äèñêóðñèâíûé àíàëèç. Òåêñò
÷ëåíèì íà ñìûñëîâûå åäèíèöû, êîòîðûå è ÿâëÿþòñÿ èñõîäíîé áàçîé äëÿ
åãî òðàíñëÿöèè â èíóþ êóëüòóðó. Ñóùåñòâåííî òî, êàêèå ñìûñëîâûå êóñêè
ïåðåâîä÷èê «ñõâàòûâàåò» è èäåíòèôèöèðóåò â ïîòîêå ðå÷è, òðàíñëèðóÿ èõ
èíîñòðàííûì íîñèòåëÿì èíôîðìàöèè.
1.5. Ïåðåâîä÷èê-èíòåðïðåòàòîð òåêñòà íåïðåìåííî ñîïðèêàñàåòñÿ
ñ ïðîáëåìîé ñìûñëîâîé ýêâèâàëåíòíîñòè. Êàòåãîðèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè
ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ ðàâíîçíà÷íîñòè  êîíöåïòó èíòåíñèîíàëüíîãî ïî
ñâîåé ïðèðîäå äèñêóðñà.
Ðàçãðàíè÷åíèå ýêâèâàëåíòíîñòè è ðàâíîçíà÷íîñòè äëÿ ïåðåâîä÷èêà
ÿâëÿåòñÿ èñõîäíûì ìåòîäîëîãè÷åñêèì ïðèíöèïîì. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî
â ñâÿçè ñ ïîíÿòèåì ýêâèâàëåíòíîñòè îïèñûâàþòñÿ îáëàäàþùèå ñìûñëîì
ôèãóðû ðå÷è, à êîíöåïò ðàâíîçíà÷íîñòè èñïîëüçóåòñÿ ïðè èçó÷åíèè
ñèñòåìû ÿçûêà ñ ó÷¸òîì å¸ ôóíêöèîíàëüíîé çíà÷èìîñòè. Âî-âòîðûõ,
íàçâàííîå ðàçãðàíè÷åíèå êîððåëèðóåò ñ ïðîòèâîïîñòàâëåíèåì ñåìèîòèêè
è èíôîðìàòèêè. Â-òðåòüèõ, èìåííî ñ ðàçãðàíè÷åíèåì êàòåãîðèè ýêâèâàëåíòíîñòè è êîíöåïòà ðàâíîçíà÷íîñòè ñâÿçàíî ïîíèìàíèå ÿçûêà, ñ îäíîé
ñòîðîíû, êàê ôîðìû ñîçíàíèÿ è ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè, à ñ äðóãîé  êàê
àêòà êðåàòèâíîé ðåàëèçàöèè îòäåëüíîé ëè÷íîñòè è ýòíîñà, êàê
àêêóìóëÿòîðà è òðàíñëÿòîðà íàöèîíàëüíîé è îáùå÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû.
Êàòåãîðèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè îáëàäàåò ñóáñòèòóòèâíûì ñìûñëîì 
«âìåñòî òîãî». Ñ ïîäîáíûì ñìûñëîì íåïðåìåííî ñîïðèêàñàåòñÿ ïåðåâîä÷èê,
ïîäûñêèâàÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿùèå ýêâèâàëåíòû äëÿ åäèíèö òðàíñëèðóåìîãî
òåêñòà. Îòìå÷åííûé ñìûñë ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ íå ìåíåå ôóíäàìåíòàëüíîìó ïîíÿòèþ «âçàìåí ýòîãî», ñ êîòîðûì ñòàëêèâàåòñÿ ïåðåâîä÷èê, èìåÿ
â êà÷åñòâå ïðåäìåòà ïåðåâîäà äèñêóðñèâíóþ ðå÷ü. Ñòåïåíü ñîâåðøåíñòâà
ïåðåâîäà äèñêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ ðàâíîçíà÷íîñòüþ îðèãèíàëüíîãî
è ïåðåâîäíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Êà÷åñòâî æå ïåðåâîäà òåêñòà áàçèðóåòñÿ íà
ýêâèâàëåíèíîñòè. Â ïåðâîì ñëó÷àå èìååòñÿ â âèäó îäíîçíà÷íîå ñîîòâåòñòâèå,
âî âòîðîì  ïîäðàçóìåâàåòñÿ òî÷íàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü.
Ïîíÿòèå ýêâèàëåíòíîñòè ñâÿçàíî ñ îíîìàñèîëîãè÷åñêèì ïîäõîäîì
ê åäèíèöàì ÿçûêà, ïðè êîòîðîì îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ íå ñî ñòîðîíû
ôîðìèðîâàíèÿ èõ âíóòðèñèñòåìíûõ çíà÷èìîñòåé, à ñ ïîçèöèè èõ
ðåôåðåíòíîé îðèåíòèðîâàííîñòè, ò.å. ñîîòíåñ¸ííîñòè ñ âíåÿçûêîâûìè
ðåàëèÿìè, èõ îñìûñëåíèåì è êàòåãîðèçàöèåé. Ïðè òàêîì ïîäõîäå ÿçûê
ìûñëèòñÿ íå êàê ôóíêöèîíàëüíîå ñðåäñòâî, à êàê ïîíÿòèéíûé èíñòðóìåíò,
ïîìîãàþùèé ïðîíèêíóòü â çàêîíû ÷åëîâå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ñ åãî àêòàìè
êàòåãîðèçàöèè, ñâèäåòåëüñòâóþùèìè êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ ðàçíûõ íàðîäîâ.
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Îíîìàñèîëîãè÷åñêàÿ ñóùíîñòü ýêâèâàëåíòíûõ åäèíèö ïðîÿâëÿåòñÿ
â òîì, ÷òî îíè ó÷àñòâóþò êàê â ïðÿìîì âûðàæåíèè, òàê è â êîñâåííîì
îïèñàíèè ðàçíîãî ðîäà ëîêàëüíûõ èëè èíòåðíàöèîíàëüíûõ ñìûñëîâ. Îá
ýêâèâàëåíòíîñòè íå èä¸ò ðå÷ü ïðè ñèíîíèìèè, êîãäà âçàìåí îäíîãî ñëîâà
èñïîëüçóåòñÿ áëèçêîå åìó ïî çíà÷åíèþ äðóãîå ñëîâî. Îá ýêâèâàëåíòíîñòè
ãîâîðÿò òîãäà, êîãäà âìåñòî îäíîé åäèíèöû óïîòðåáëÿåòñÿ êîðåôåðåíòíàé
åé èíàÿ åäèíèöà7. Ïðè÷¸ì êîðåôåðåíòíûå åäèíèöû íå ðàçëè÷àþòñÿ,
à ðàçíÿòñÿ ìåæäó ñîáîé.
Â òåêñòîñîñòàâëÿþùèõ åäèíèöàõ âûðàæàåòñÿ ïîíèìàíèå òîé èëè èíîé
ðåàëèè. Ê ïîäîáíûì åäèíèöàì âñåãäà óìåñòíû âîïðîñû òèïà «Êòî ñòîèò
çà òåì èëè èíûì èìåíåì?», «Êàêîé ñìûñë êðîåòñÿ â òîì èëè èíîì
âûðàæåíèè». Ïîäîáíûå åäèíèöû ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì äîãàäîê, îòêðûòèé
è äèñêóññèé. Îíè  ñïåöèôè÷åñêèå êîäû, äëÿ îòêðûòèÿ êîòîðûõ òðåáóþòñÿ
ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå êóëüòóðíóþ êîìïåòåíöèþ íîñèòåëÿ ÿçûêà.
1.5.1. Ïåðåâîä÷èê òåêñòà ñîïðèêàñàåòñÿ ñ äâóìÿ òèïàìè ýêâèâàëåíòíîñòè  âíóòðèÿçûêîâîé è ìåæúÿçûêîâîé. Ê ÿâëåíèþ âíóòðèÿçûêîâîé ýêâèâàëåíòíîñòè ïðèíàäëåæàò ôàêòû êîðåôåðåíöèè  êîãäà îäèí
è òîò æå ðåôåðåíò íàçûâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ïîäîáíàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü
áàçèðóåòñÿ íà êàòåãîðèè òîæäåñòâà: àìèäîìèðèí, ò.å. ïèðàìèäîí; òóòîâîå
äåðåâî, ò.å. øåëêîâèöà; ãëàâíûé ãåðîé ðîìàíà Ã. Ñåíêåâè÷à «Ïîòîï»,
ò.å. Êìèöèö; ñòîëèöà Ïîëüøè, ò.å. Âàðøàâà; AK, ò.å. Armia Krajowa, DT,
ò.å. Dom Turysty, UW, ò.å. Uniwersytet Warszawski, MEN, ò.å. Ministerstwo
Edukacji Narodowej è ò.ï.
Âíóòðèÿçûêîâàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü ðàçëè÷àåòñÿ ðàöèîíàëüíîñòüþ
è ýìîöèîíàëüíîñòüþ âûðàæåíèÿ. Ýìîöèîíàëüíàÿ èíòåðïðåòàïöèÿ
íàèáîëåå âûðàçèòåëüíà ïðè êîðåôåðåíòíîé ìîäèôèêàöèè ñîáñòâåííîãî
èìåíè: Ñòîèò çàäóìàòüñÿ, êàê âàñ íàçûâàþò. Æåíà: Ñåðîæà, Ñåðæ,
êîãäà çëèòñÿ  Ñåðãåé èëè ïî ôàìèëèè. Íà ðàáîòå: Ñåðãåé Ïàâëîâè÷,
Ïàâëîâè÷, ÷àùå Ñåð¸ãà. Ïîñåòèòåëè çîâóò îäèíàêîâî  Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
(Øåâöîâ). Èìÿ ñîáñòâåííîå êàê áû ðàññûïàåòñÿ áåñ÷èñëåííûìè
âàðèàöèÿìè íà îäíó è òó æå òåìó, âîñõîäÿùèìè ê åäèíîé èñõîäíîé ìîäåëè.
Êîðåôåðåíòíûå ýêâèâàëåíòû íå ïðåäñòàâëÿþò, à çàìåùàþò ðåàëèþ
è ñàìè ïî ñåáå ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíîñòüþ òåêñòà. Ïîäîáíîå ñòàíîâèòñÿ
âîçìîæíûì, ïîòîìó ÷òî òîò ñàìûé ñìûñë, òà æå ñàìàÿ ìûñëü ìîãóò áûòü
ïî-ðàçíîìó âûðàæåíû â ÿçûêå. Êîìïåòåíòíîñòü ïåðåâîä÷èêà çàêëþ÷àåòñÿ â
7

Àíàëîãè÷íûé ñóáñòèòóòèâíûé ñìûñë ýêâèâàëåíòíîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ è â ýêîíîìèêå. Òàê,
ýêâèâàëåíòîì íàçâàþò òîâàð, â êîòîðîì âûðàæàåòñÿ öåííîñòü èííîãî òîâàðà: âñåîáùèé
ýêâèâàëåíò (äåíåæíàÿ ìàññà)  òîâàð, â êîòîðîì âûðàæàþþò ñâîþ öåííîñòü âñå îñòàëüíûå
òîâàðû.
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òîì, ÷òîáû ïîä ðàçíûìè «ìàñêàìè», â ðàçíûõ «óïàêîâêàõ» ðàñïîçíàòü òîò
æå ñàìûé ñìûñë, òó æå ñàìóþ ðåàëèþ: «Samo pojêcie bywa w ró¿nych jêzykach opakowane w ró¿ne s³owa. Badacz s³ów zwraca uwagê przede wszystkim
na opakowanie...»8.
C ñèòóàöèåé âíóòðèÿçûêîâîé ýêâèâàëåíòíîñòè âñòðå÷àåìñÿ ïðè
ïåðåôðàçèðîâàíèè  ïåðåèíà÷èâàíèè îäíîãî è òîãî æå: íåôòü  ÷¸ðíîå
çîëîòî, Áåëàðóñü  çåìëÿ ïîä áåëûìè êðûëüÿìè, òåëåâèçîð  ãîëóáîé ýêðàí
è ò.ï. Âåíåðà! Íå ñëîâî, à ïðàçäíèê! À Ìèëàâèöà?  ×òî ýòî?  Íå
çíàåøü? Íàðîäíîå íàçâàíèå çîðüêè Âåíåðû.  Ïðàâäà? Õîðîøî! Îíî òàêîå
ðîäíîå è äåëèêàòíîå (ßíêîâñêèé). Êîðåôåðåíòíûå ïåðèôðàñòè÷åñêèå
âûðàæåíèÿ â îòëè÷èå îò îáû÷íûõ íîìèíàöèé çàêëþ÷àþò â ñåáå ìîìåíò
íåîáû÷íîñòè, ñîïðîâîæäàþòñÿ ýìîöèåé óäèâëåíèÿ.
ßâëåíèå âíóòðèÿçûêîâîé ýêâèâàëåíòíîñòè âîçíèêàåò óæå íà
ôîíåòè÷åñêîì óðîâíå. Çâóê êàê ìèíèìàëüíàÿ ñóáñòàíöèÿ ðå÷è äîïóñêàåò
òðóäíîóëîâèìûå íà ñëóõ ýêâèâàëåíòíûå ìîäèôèêàöèè. Òàê, êîãäà ìû
ïðåäëîæèì ðàçíûì ëèöàì ïðîèçíåñòè îäèí è òîò æå çâóê, òî ìîæíî áóäåò
êîíñòàòèðîâàòü ôàêò ðåôåðåíòíîãî òîæäåñòâà ïðîèçíåñ¸ííûõ çâóêîâ:
êàæäûé ðàç ïðîèçíîñèòñÿ òîò æå ñàìûé çâóê. Â ïðîèçíåñåíèè îòñóòñòâóåò
ïîâòîðåíèå  çâóê íå âîñïðîèçâîäèòñÿ, à ðåïðîäóöèðóåòñÿ: ïîðîæäàþòñÿ
ðàçíûå «âåðñèè» îäíîãî è òîãî æå çâóêà. Êàæäûé ðàç ïðîèçíîñÿòñÿ
èíäèâèäóàëèçèðîâàíî ðàçíûå (òåìáð, çâó÷íîñòü è ò.ï.) çâóêè  «ýêçåìïëÿðû», êîòîðûå â êà÷åñòâåííîì ñìûñëå ïîäâîäÿòñÿ ïîä îäíó è òó æå
âèðòóàëüíóþ ìîäåëü  ôîíåìó.
Ìåæúÿçûêîâàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, äîëæíà
îñìûñëèâàòüñÿ â êîíòåêñòå êàòåãîðèè èíêëþçèâíîñòè  ðàñïðîñòðàíåíèÿ
òîæäåñòâà íà áîëåå øèðîêèé  ìåæúÿçûêîâîé  êðóã ÿâëåíèé. Òàêæå êàê
âíóòðèÿçûêîâàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü, íàçâàííàÿ ýêâèâàëåíòíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ
íà âñåõ óðîâíÿõ ÿçûêà è ñâÿçàíà ñ ïðîöåäóðîé ñíÿòèÿ. Êîïèè áûâàþò
ðàçíûìè  áîëåå èëè ìåíåå ïîõîæèìè íà îðèãèíàë. Ðàñõîæäåíèå ìåæäó
êîïèåé è îðèãèíàëîì ñîñòàâëÿåò òî, ÷òî êîïèðîâàëüùèê (ðåïðîäóêòîð)
ïðèâíîñèò îò ñåáÿ. Íåñîìíåííî, ÷òî íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè áóäóò
ðàñõîæäåíèÿ, ïîðîæä¸ííûå íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ
ðåïðîäóêòîðà. Êàæäûé íàðîä âëàäååò ñîáñòâåííûìè ðåïðîäóêòèâíûìè
ðåñóðñàìè.
Ñ êëàññè÷åñêèìè ìîäåëÿìè ìåæúÿçûêîâîé ýêâèâàëåíòíîñòè
âñòðå÷àåìñÿ íà ôîíåòè÷åñêîì óðîâíå: ðóñ. Èâàí, ïîë. ßí, áåë. ßíêà, íåì.
Èîãàí, àíã. Äæîí, ôðàíö. Æàí, èòàë. Äæîâàíè è ò.ä.  ýòî âñå ðàçíûå
íàöèîíàëüíûå êîïèè (ñíÿòèÿ) îäíîãî è òîãî æå îðèãèíàëà-àðõèòèïà
 äðåâíååâðåéñêîãî, òåïåðü óæå çàáûòîãî, èìåíè. Àíàëîãè÷íî: ðóñ.
8

J. Pelc, Wstêp do semiotyki, Warszawa 1982, s. 36.
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Ìàðãàðèòà  ïîë. Ìàëãîæàòà, ðóñ. Àíäðåé  ïîë. Àíäæåé, ðóñ. Ôåäîð 
àíã. Òåîäîð è ò.ï. Çàìåòèì, ÷òî â ñèòóàöèè òèïà «Èâàí  ßí» íåëüçÿ
ãîâîðèòü î äåéñòâèè òðàíñôîðìàöèè  òîëüêî îá îïåðàöèè (ïðîöåäóðå)
òðàíñêðèïöèè: íîìèíàöèÿ ßí íå ÿâëÿåòñÿ «äðóãèì» èìåíåì ðåôåðåíòà.
Ïðîèçîøåäøèå ôîíåòè÷åñêèå ïåðåìåíû íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê ôîðìå
ñëîâà; ñâÿçàííûå ñ âîñïðèÿòèåì è àäàïòàöèåé â èíîì ÿçûêå, îíè êàñàþòñÿ
òîëüêî ôîíåòè÷åñêîãî îáëèêà íîìèíàòèâíîé åäèíèöû9.
Ñ ðàçíûìè ìîäåëÿìè ìåæúÿçûêîâîé ýêâèâàëåíòíîñòè âñòðå÷àåìñÿ
òàêæå ïðè íåîáõîäèìîñòè òðàíñëÿöèè èäåîìàòè÷åñêèõ âûðàæåíèé. Òàê,
íåèçâåñòíî, êòî èç íîñèòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà? óäèâëÿÿñü ÷üåé-ëèáî
îïûòíîñòüþ, âïåðâûå óïîòðåáèë ôèãóðàëüíîå âûðàæåíèå ñîáàêó ñúåñòü
(Ãîâîðèòñÿ: Îí â ýòîì äåëå ñîáàêó ñúåë). Âûðàæåíèå ñòàëî «êðûëàòûì»
(ò.å. ðàñøèðèëî ñâîþ ýêñòåíñèþ)  ðàñïðîñòðàíèëîñü íà ïîäîáíûå
ñèòóàöèè è ñòåðåîòèïíî ðåïðîäóöèðóåòñÿ â íèõ êàê òî÷íàÿ ôèãóðà
âûðàæåíèÿ èçâåñòíîãî ñìûñëà. Íàçâàííîé èäèîìå, äóìàåòñÿ, ìîæíî íàéòè
ýêâèâàëåíòíûå âûðàæåíèÿ â ëþáîì ÿçûêå: êîìïåòåíòíîñòü (îïûò) 
êàòåãîðèÿ èíòåðíàöèîíàëüíàÿ. Ïîä ðàçíûìè îáëèêàìè («ìàñêàìè»,
«óïàêîâêàìè») â ðàçíûõ ÿçûêàõ âûñòóïàåò îäèí è òîò æå
èíòåðíàöèîíàëüíûé ñìûñë.
Êàæäûé íàðîä (ÿçûê) ñïåöèôè÷åñêè âûðàæàåò ðåëåâàíòíûå ñ òî÷êè
çðåíèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè ïðàãìàòè÷åñêèå ñìûñëû. Ñîïîñòàâèì: ðóñ. íè
ðûáà íè ìÿñî  ïîë. ni pies ni wydra; ðóñ. ó âñÿêîé ñîáàêè ñâîÿ êëè÷êà  ïîë.
nie jednemu psu £ysek; ðóñ. ÷òîáû íå ñãëàçèòü  ïîë. na psa urok [na kota
oczy]; ðóñ. ïóãàíàÿ âîðîíà è êóñòà áîèòñÿ  ïîë. bitemu psu doæ kij pokazaæ
è ò.ï. Ìàñòåðñòâî ïåðåâîä÷èêà â òîì è çàêëþ÷àåòñÿ, ÷òîáû íàéòè â ÷óæîì
ÿçûêå íàèáîëåå òî÷íûé è âûäåðæàííûé â àäåêâàòíîì ýìîöèîíàëüíîì
ðåãèñòðå èäèîìàòè÷åñêèé ýêâèâàëåíò:
 Äàâûäîâ, â ðîò òåáå ïå÷åíêó! Ëþáóøêà Äàâûäîâ!.. Çà òî, ÷òî çëà íà
ñåðäöå íå íîñèøü çëà íå ïîìíèøü Íàðîä òóò âîëíóåòñÿ è ãëàçà
íåêóäà äåâàòü, ñîâåñòü çàçðåâàåò È áàáî÷êè ñóìÿòþòñÿ À èòü
âìåñòå æèòü Äàâàé, Äàâûäîâ, òàê: êòî ñòàðîå ïîìÿíåò  òîìó ãëàç
âîí! À? (Øîëîõîâ).
 Dawydow, pies ciê drapa³! Dawydow, ch³opie kochany! Za to, ¿e w sercu
nie masz z³oci... nie pamiêtasz krzywdy... Naród jest wzruszony, nie mie spojrzeæ, sumienie gryzie... Przecie¿ bêdziemy ¿yæ razem... No có¿, Dawydow, co
by³o, a nie jest, nie pisze siê w rejestr! Co? (Szo³ochow).

9

Ïîíÿòèå «îáëèê» ýêâèâàëåíòíî òåðìèíó ãåøòàëüò (íåì. Gestalt), óïîòðåáëÿþùåìóñÿ
áåç ïåðåâîäà ïðè îïèñàíèè ôèãóðû âîñïðèÿòèÿ (ñíÿòèÿ), êîíòðàñòèðóþùåé íà ôîíå.

Ãåðìåíåâòèêà è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ...

393

1.5.2. Âî âñåõ ÿçûêàõ ñóùåñòâóþò ñïåöèôè÷åñêèå åäèíèöû, ïîíÿòü
ñìûñë êîòîðûõ ìîæíî òîëüêî ïðè ïðåöåäåíòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ: îíè
äîëæíû áûòü â ïðåäûäóùåì îïûòå íîñèòåëÿ ÿçûêà. Ê êîðïóñó òàêèõ
åäèíèö ïðèíàäëåæàò íå òîëüêî óäà÷íûå âûðàæåíèÿ, íî è íàçâàíèÿ îáúåêòîâ
ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû, àðõàè÷åñêèõ ôàêòîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, èìåíà ìèôè÷åñêèõ ñóùåñòâ è ò.ï. Ïîäîáíûå åäèíèöû íå
èìåþò çíà÷åíèÿ, îäíàêî àêêóìóëèðóþò â ñåáå ðàçíóþ èíôîðìàöèþ
î ðåàëüíîñòè, íà ôîíå êîòîðîé îíè âîñïðèíèìàþòñÿ è ïîíèìàþòñÿ. Èì
ìîãóò áûòü íàéäåíû (åñëè åñòü) ýêâèâàëåíòû â äðóãèõ ÿçûêàõ. Òàê, ðóññêîå
ñêàòåðòüþ äîðîãà ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïîëüñêèì krzy¿ na drogê, ðóññêîå
ðàñõë¸áûâàòü êàøó  ñ ïîëüñêèì piæ nawarzone piwo; ôðàíöóçñêîå
âûðàæåíèå tet-a-tet â ðóññêîì ÿçûêå òðàíñëèðîâàíî êàê ñ ãëàçó íà ãëàç,
â àíãëèéñêîì  face to face, â íåìåöêîì  unter vier Augen, â ïîëüñêîì
 w cztery oczy.
Íàèáîëåå ïðîñòîé äëÿ ïåðåâîä÷èêà ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà äëÿ
åäèíèöû èç òåêñòà îðèãèíàëà åñòü òî÷íûé ýêâèâàëåíò â ÿçûêå ïåðåâîäà.
Çàêðåïèâøèåñÿ â ÿçûêîâîé òðàäèöèè ðàçíûõ íàðîäîâ òî÷íûå ýêâèâàëåíòû
â ïðîöåññå ïåðåâîäà ÿâëÿþòñÿ äëÿ ïåðåâîä÷èêà êàê áû îïîðíûìè
ïóíêòàìè, ïîñêîëüêó ëåã÷å è áûñòðåå ïðîÿñíÿþòñÿ è àäàïòèðóþòñÿ â åãî
ñîçíàíèè. Òî÷íûå ýêâèâàëåíòû âêëþ÷àþò, ïðåæäå âñåãî, ãåîãðàôè÷åñêèå
íàçâàíèÿ, ñîáñòâåííûå èìåíà, îäíîçíà÷íûå òåðìèíû èç ðàçíûõ îòðàñëåé
çíàíèÿ è äð.
Ýêâèâàëåíòû ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: ïîëíûå (àáñîëþòíûå)
è ÷àñòè÷íûå. Ê ïåðâîé ãðóïïå ïðèíàäëåæàò ýêâèâàëåíòû, îõâàòûâàþùèå
âñå ðåôåðåíöèè òîé èëè èíîé åäèíèöû, êî âòîðîé  òîëüêî íåêîòîðûå:
Ëüâîâ  Lwów, ïîíåäåëüíèê  poniedzia³ek; äîñêà  deska. Ñðåäè ðåôåðåíöèé
ïîëüñêîãî ýêâèâàëåíòà íå íàõîäèì, íàïðèìåð, «ïðèáîð äëÿ ïèñàíèÿ
ìåëîì», â ïîëüñêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò äëÿ ïåðåäà÷è îòìå÷åííîé
ðåôåðåíöèè íàçâàíèå tablica; ñð.: áèãóäè  wa³ki (do w³osów, do ciasta).
Îäíàêî íåðåäêîé ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà òî÷íîãî ýêâèâàëåíòà â ÿçûêå íåò,
è òîãäà ïîíÿòèå ïåðåâîä÷åñêîé ýêâèâàëåíòíîñòè ÷ðåçâû÷àéíî ðàñøèðÿåòñÿ
 ïðèõîäèòñÿ ïåðåäàâàòü îðèãèíàëüíóþ åäèíèöó ïðèáëèçèòåëüíî, ò.å.
îïèñàòåëüíî. Ïåðåâîä÷èê ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìîé òàê íàçûâàåìîé
áåçýêâèâàëåíòíîé ëåêñèêè, èëè ïåðåâîäîì ðåàëèé.
Òåðìèí ðåàëèÿ óïîòðåáëÿåòñÿ äëÿ íàçâàíèÿ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö,
ðåôåðåíòàìè êîòîðûõ âûñòóïàþò ýëåìåíòû áûòà è êóëüòóðû òîé èëè èíîé
èñòîðè÷åñêîé ýïîõè è ñîöèàëüíîãî ñòðîÿ, ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è
ôîëüêëîðà, ò.å. ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé äàííîãî íàðîäà, ñòðàíû,
÷óæäûõ äðóãèì íàðîäàì è ñòðàíàì. «Ê ÷èñëó ðåàëèé ìîæíî îòíåñòè
ñîáûòèÿ îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé æèçíè ñòðàíû, îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, îáû÷àè è òðàäèöèè, ïðåäìåòû îáèõîäà,
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ãåîãðàôè÷åñêèå ïóíêòû, ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâ è ëèòåðàòóðû, èìåíà
èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, ó÷¸íûõ, ïèñàòåëåé, êîìïîçèòîðîâ, àðòèñòîâ, ïîïóëÿðíûõ ñïîðòñìåíîâ, ïåðñîíàæåé õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, ÿâëåíèÿ ïðèðîäû (â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðåàëèè
íîñÿò ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð), à òàêæå ìíîæåñòâî ðàçðîçíåííûõ ôàêòîâ,
íå ïîääàþùèõñÿ êëàññèôèêàöèè»10.
Â òåêñòå ðåàëèè ìîãóò áûòü óïîìÿíóòûìè è íåóïîìÿíóòûìè  ïðèñóòñòâóþùèìè èìïëèöèòíî, êàê ôîíîâûå çíàíèÿ, íàëè÷èå êîòîðûõ
ïîäðàçóìåâàåòñÿ ó ÷èòàòåëÿ. Àïåëëÿöèÿ ê ôîíîâûì çíàíèÿì èìååò ìåñòî
â àëëþçèè  àâòîð íàìåêàåò íà êàêîå-òî ñîáûòèå, ïðîâîöèðóÿ ïîÿâëåíèå
ó ÷èòàòåëÿ òåõ èëè èíûõ ðåìèíèñöåíöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîíèìàíèÿ
ìûñëè àâòîðà òåêñòà. Ïåðåâîä ðåàëèé  îáëàñòü êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ
òðóäíîñòåé ïåðåâîäà. Èìåííî â ñâÿçè ñ ðåàëèÿìè â ïîëíîé ìåðå âñòà¸ò
âîïðîñ î íåïåðåâîäèìîñòè.
Ðåàëèÿ  íå ïðîñòî íåêèé ïðåäìåò èëè ÿâëåíèå, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ
 ýòî ýëåìåíò èíîé êóëüòóðû, îòñóòñòâóþùèé â ïðèíèìàþùåé êóëüòóðå,
ýòî ñâîåãî ðîäà ñèìâîë èíîé æèçíè. Èìåííî ïîýòîìó ñêëàäûâàåòñÿ
ïðåäñòàâëåíèå î «êóëüòóðíîé íåïåðåâîäèìîñòè» (òåðìèí Äæ. Êýòôîðäà).
Îäíàêî êîíöåïöèÿ íåïåðåâîäèìîñòè îïðîâåðãàåòñÿ åæåäíåâíîé ïåðåâîä÷åñêîé ïðàêòèêîé  ïðåâîñõîäíûìè ðàáîòàìè òàëàíòëèâûõ ïåðåâîä÷èêîâ. Óæå À.Ñ. Ïóøêèí îòìå÷àë, ÷òî âûðàæåííîå àâòîðîì äîëæíî áûòü
ïåðåâûðàæåíî ïåðåâîä÷èêîì; Í.Â. Ãîãîëü ïðåäëàãàë èíîãäà «îòäàëÿòüñÿ îò
ñëîâ ïîäëèííèêà íàðî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü ê íåìó áëèæå»; À.Ê. Òîëñòîé
ïèñàë, ÷òî «íå ñëåäóåò ïåðåâîäèòü ñëîâà, è äàæå èíîãäà ñìûñë, à ãëàâíîå
 íàäî ïåðåäàâàòü âïå÷àòëåíèå; Ê.È. ×óêîâñêèé ïðèçûâàë «ïåðåâîäèòü ñìåõ
ñìåõîì»11. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïî îòíîøåíèè ê òàê íàçûâàåìîé
áåçýêâèâàëåíòíîé ëåêñèêå áîëåå ïðàâîìåðíî ãîâîðèòü íå î ïåðåâîäå,
à, âñëåä çà À.Ñ. Ïóøêèíûì, î ïåðåâîä÷åñêîì ïåðåâûðàæåíèè, èíà÷å
òðàíñëÿöèè. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè îòíîñÿò ðåàëèè ê ðàçðÿäó áåçýêâèâàëåíòíîé ëåêñèêè, óòâåðæäàÿ, ÷òî îíà íå ïîäëåæèò ïåðåâîäó12. Äåéñòâèòåëüíî, ïåðåâåñòè ðåàëèþ íà äðóãîé ÿçûê íåëüçÿ, ò.ê. å¸ íàçâàíèå íå èìååò
çíà÷åíèÿ, íî îáëàäàåò íå â îäèíàêîâîé ìåðå äîñòóïíîé äëÿ âñåõ
èíôîðìàöèåé. Ðåàëèÿ ïîäëåæèò íå ïåðåâîäó, à òðàíñëÿöèè.
Ãëàâíîé ÷åðòîé ðåàëèè, êàê íåîäíîêðàòíî îòìå÷àåòñÿ â ðàáîòàõ ïî
òåîðèè ïåðåâîäà, ÿâëÿåòñÿ åå ñïåöèôè÷åñêèé íåïîâòîðèìûé êîëîðèò.

10

Ì. Âàéñáóðä, Ðåàëèè êàê ýëåìåíò ñòðàíîâåäåíèÿ, «Ðóññêèé ÿçûê çà ðóáåæîì» 1972,
¹ 3, c. 98.
11 Ðóññêèå ïèñàòåëè î õóäîæåñòâåííîì ïåðåâîäå  Ëåíèíãðàä 1960, c. 187.
12 À.Â. Ôåäîðîâ, Îñíîâû îáùåé òåîðèè ïåðåâîäà, Ìîñêâà 1983, c. 252.
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Ïîíÿòèå «êîëîðèò» ïðèøëî â òåîðèþ ïåðåâîäà èç èñêóññòâîâåäåíèÿ, ãäå
îíî ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî êîíêðåòíûì (ëàò. ñolor  öâåò). Ïðèìåíèòåëüíî
ê òåêñòó äàííûé èñêóññòâîâåä÷åñêèé òåðìèí, äóìàåòñÿ, íå ÿâëÿåòñÿ
óäà÷íûì ïî ïðè÷èíå «íåèñêóññòâåííîãî» ñòàòóñà òåêñòà. Òåêñò  íå
ïðîèçâåäåíèå õóäîæíèêà, à ïðîäóêò (äåëî) ìàñòåðà. Êñòàòè îòìåòèòü, ÷òî
â òåîðèè ïåðåâîäà ïîíÿòèå «êîëîðèò» ÿâëÿåòñÿ ðàñïëûâ÷àòûì. Äàííîå
ïîíÿòèå ïîÿñíÿåòñÿ ÷åðåç íå ìåíåå íåêîíêðåòíîå ïîíÿòèå «îêðàøåííîñòü».
Â ÷àñòíîñòè, îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «êîëîðèò  ýòî òà îêðàøåííîñòü ëåêñè÷åñêîé
åäèíèöû, êîòîðóþ îíà ïðèîáðåòàåò, áëàãîäàðÿ ïðèíàäëåæíîñòè å¸
ðåôåðåíòà ê äàííîìó íàðîäó, îïðåäåë¸ííîé ñòðàíå èëè ìåñòíîñòè,
êîíêðåòíîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõå, áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî îí, ýòîò ðåôåðåíò,
õàðàêòåðåí äëÿ êóëüòóðû, áûòà, òðàäèöèè,  îäíèì ñëîâîì, îñîáåííîñòåé
äåéñòâèòåëüíîñòè â äàííîé ñòðàíå èëè äàííîì ðåãèîíå, â äàííóþ
èñòîðè÷åñêóþ ýïîõó, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòðàí, íàðîäîâ, ýïîõ»13.
Ïàðàëëåëüíî ñ òåðìèíîì êîëîðèò óïîòðåáëÿåòñÿ òåðìèí «êóëüòóðíàÿ
êîííîòàöèÿ» Êîííîòàöèÿ òîé èëè èíîé òåêñòîïîðîæäàþùåé åäèíèöû
ïðîèñõîäèò îò òèïè÷íûõ êîíòåêñòîâ å¸ óïîòðåáëåíèÿ, ïå÷àòü êîòîðûõ îíà
íà ñåáå íåñ¸ò. Êîííîòàòèâíûé àðåîë íîìèíàöèè ñâèäåòåëüñòâóåòñÿ òåì
âïå÷àòëåíèåì, êîòîðîå âîçáóæäàåò ó ðåöèïèåíòà àêò å¸ âîñïðèÿòèÿ.
Î÷åâèäíî, ÷òî äàæå â îäíîì è òîì æå ÿçûêå âïå÷àòëåíèå îò âîñïðèÿòèÿ
îäíîé è òîé æå åäèíèöû áóäåò íåîäèíàêîâûì. Âîçíèêàþùèå âïå÷àòëåíèÿ
ìîãóò áûòü âåñüìà ëè÷íûìè: áåë. Íå ðàç ³ íå äâà øòîíî÷û çãàäâàëà ÿíà /
Ìàíÿ / Ãàííó ç òàêîé íÿíàâ³ñöþ, øòî íå ìàãëà âûìàâ³öü ÿå ³ìÿ: íå
çíàõîäç³ëà, çäàâàëàñÿ âàðòûõ ñëî¢ (Ìåëåæ); À òàÿ, äðóãàÿ ìàö³ Õâåäàðà
(Õðûñö³íà í³êîë³ íå íàçûâàëà ÿå ïà ³ìåí³, õàöÿ ³ âåäàëà) ï³ñàëà òóæë³âûÿ
ë³ñòû, íàðàêàëà íà ñâàþ ãîðêóþ äîëþ ¢äàâû, ñêàðäç³ëàñÿ íà àäç³íîòó
(Êàë³íà). Êàæäîå ñîáñòâåííîå èìÿ ÿâëÿåòñÿ ãàðìîíè÷åñêèì ñî÷åòàíèåì çâóêîâ,
îòòåíêîâ, òîíîâ è ò.ï., ò.å. âîñïðèíèìàåòñÿ êàê àêêîðä: Ñòýôàí³ÿ! ß çà¢ñ¸äû
çâÿðòàëàñÿ äà ÿå ìåíàâ³òà òàê, íàçûâàþ÷û ïðîñòà ²Ìß  ìÿêêàå, äîáðàå,
ëàñêàâàå  óêëàäâàþ÷û ¢ ÿãî ¢ñþ çíà÷íàñöü ³ âåë³÷íàñöü (Ñòàíþòà).
Â ñâÿçè ñ óïîòðåáëåíèåì ðåôåðåíòíîé ëåêñèêè, íàçûâàþùåé ðåàëèè,
ìîæíî ãîâîðèòü íå òîëüêî î ëè÷íîì âïå÷àòëåíèè êîíêðåòíîãî ëèöà, íî è
âïå÷àòëåíèè êîëëåêòèâíîì, íàðîäíîì. Çíàìåíàòåëüíûì â ýòîé ñâÿçè
ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî èìÿ ñîáñòâåííîå â ÿçûêå îáëàäàåò èçâåñòíîé
êîííîòàöèåé: áåë.  Õëîï÷ûê, öÿáå ÿê çàâóöü?  ï³ñêëÿâûì ãîëàñàì
çàïûòàëàñÿ ïà÷âàðà.  Ñåíÿ,  ïåðàñìÿãëûì³ àä ñòðàõó ãóáàì³ ñêàçà¢
Ñåðàô³ì.  Áà÷ òû, Ñåíÿ!  ïàäç³â³¢ñÿ âûðàäàê.  Ñåíüêà Ðàç³í! ×ó¢ ïðà
òàêîãà? (Àñ³ïåíêà);  ßê öÿáå çàâóöü?  ñïûòàëà ¢ ÿãî Ìàðûÿ
13

Ñ. Âëàõîâ è Ñ. Ôëîðèí, Íåïåðåâîäèìîå â ïåðåâîäå, Ìîñêâà 1980, c. 254.

396

Õàííà Âàäàñ-Âîçüíû, Âàñèëèé Ñåíêåâè÷

Ì³õàéëà¢íà.  Þðà  Äîáðàå ³ìÿ. Ñêàæû, Þðà, øòî òû âåäàåø ïðà
ñâàéãî ñëàâóòàãà ö¸çêó?  Ãýòà ïðà Ãàãàðûíà? (Ìÿæýâ³÷).  Àäîëüô äûê
Àäîëüô, äà¢íåé ³ìÿ âðîäå ëþäñêàå: À êàê ýòîò ãàä àáÿâ³¢ñÿ  êë³÷êà ðàçâå
øòî äëÿ øàë¸íàé ñàáàê³ (Êëåòàíîâ³÷).
Íàöèîíàëüíàÿ êîííîòàöèÿ ñîáñòâåííîãî èìåíè ïðîÿâëåíà
â ðèôìîâàííûõ øóòëèâî-èðîíè÷åñêèõ âûñêàçûâàíèÿõ: ïîë.: Nazywam siê
Tereska  wiêty duch we mnie mieszka. Dobra Agnieszka, kto z ni¹ nie mieszka.
Nasza Marta jest uparta. Tam dobrze siê dzieje, gdzie rz¹dz¹ Andrzeje. Grze
idzie przez wie. Pociecha z pana Wojciecha; cienki Bolek; s³omiany Ja; zasmolony Ja; Jasiu  zielone ucho è ò.ï.; áåë.: Íàøà Ñîðà òî øûå, òî ïîðà.
Íàø Ïÿòðîê õîäç³öü áåç ïàðòîê. ßê³ ÷îðò Õàìà, òàêà é ñàìà. ßê³ Õîìêà,
òàêàÿ é æîíêà. Áàãàò Õâàäçåé  ïî¢íà õàòà äçÿöåé. Áàðûñå, Áàðûñå, ñàì
áàðàí³ñÿ. Ïàëàæûë³ Ñà¢êó íà ãîëóþ ëà¢êó. Òàì ó Ñà¢ê³ ïå÷ê³ é ëà¢ê³.
Ðåôåðåíòíûå åäèíèöû íå îòðàæàþò ðåàëüíîñòü; îíè  ñàìà
ðåàëüíîñòü, êîòîðóþ ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò, ò.å. âõîäèò ñ íåé â êîíòàêò,
è íà êîòîðóþ îí òàê èëè èíà÷å ðåàãèðóåò. Ñõåìà «ñòèìóë-ðåàêöèÿ»
ðåàëèçóåòñÿ â àêòàõ èäåíòèôèêàöèè òîãî, ÷òî ìîæåò áûòü èäåíòèôèöèðîâàíî. Àêò èäåíòèôèêàöèè (ëàò. identificare  îòîæäåñòâëÿòü, identicus  òîæäåñòâåííûé) ÿâëÿåòñÿ àêòîì ñíÿòèÿ è îòêðûòèÿ. Ïåðåíåñåíèå
íàçâàíèÿ ðåàëèè â ÷óæîé ÿçûê, èíóþ êóëüòóðó ïîäîáíî îïåðàöèè
òðàíñïëàíòàöèè îðãàíà, è òîëüêî îò êîìïåòåíöèè ïåðåâîä÷èêà-îïåðàòîðà
çàâèñèò æèâó÷åñòü íàçâàíèÿ è åãî ñóäüáà â èíîé êóëüòóðíîé ñðåäå.
Ïåðåäà÷à êóëüòóðíîé êîííîòàöèè ïðè òðàíñëÿöèè òåêñòà ñ îäíîãî
ÿçûêà íà äðóãîé ñîñòàâëÿåò ãëàâíóþ ïðîáëåìó ïåðåâîä÷èêà ïðè ðàáîòå
ñ ðåàëèÿìè. Ðåàëèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ èñõîäíîãî òåêñòà, ïîýòîìó åå ïåðåäà÷à
â òåêñò ïåðåâîäà  êðèòåðèé ýêâèâàëåíòíîñòè ïåðåâîäà. Ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèÿ, âîïðîñ ñâîäèòñÿ íå ê òîìó, ìîæíî èëè íåëüçÿ ïåðåâåñòè ðåàëèþ,
à ê òîìó, êàê åå ïåðåâîäèòü, ò.å. âîïðîñ êàñàåòñÿ ñóãóáî ìåæúÿçûêîâîé
ýêâèâàëåíòíîñòè.
Ðàññìàòðèâàÿ íåñêîëüêî ÿçûêîâ, ìîæíî âûäåëèòü ðåãèîíàëüíûå ðåàëèè
(åâðî  äëÿ ñòðàí, ïðèíÿâøèõ ýòó âàëþòó êàê íàöèîíàëüíóþ)
è èíòåðíàöèîíàëüíûå, ïðèñóòñòâóþùèå â ëåêñèêå ìíîãèõ ÿçûêîâ,
âîøåäøèå â èõ ñëîâàðü, íî ñîõðàíèâøèå èñõîäíóþ îêðàñêó (øàøëûê,
ðàí÷î, òåêèëà)14 . Ïåðåâîä÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ è èíòåðïðåòàöèè òðåáóþò,
ïðåæäå âñåãî, íåçíàêîìûå ðåàëèè. Cîáñòâåííûå (çíàêîìûå) ðåàëèè íå
íóæäàþòñÿ â êàêîì-ëèáî îñìûñëåíèè: òàê, ïîÿâèâøååñÿ â òåêñòå ñëîâî êâàñ
íå âûçîâåò çàòðóäíåíèÿ ó ðóññêîãî ÷èòàòåëÿ, ìàéäàí  ó óêðàèíñêîãî, Òàóýð
 ó àíãëèéñêîãî. Íå íóæäàþòñÿ â îñìûñëåíèè è èíòåðíàöèîíàëüíûå
14
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ðåàëèè, ò.ê. ó ÷èòàòåëÿ âñëåäñòâèå èõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè óæå ñëîæèëèñü
îïðåäåëåííîå ïðåäñòàâëåíèå.
Ãëàâíûõ òðóäíîñòåé ïåðåäà÷è ðåàëèé ïðè ïåðåâîäå äâå: 1) îòñóòñòâèå
â ÿçûêå ïåðåâîäà ýêâèâàëåíòà èç-çà îòñóòñòâèÿ ó íîñèòåëåé ýòîãî ÿçûêà
íàçûâàåìîãî ðåàëèåé îáúåêòà (ðåôåðåíòà) è 2) íåîáõîäèìîñòü íàðÿäó
ñ ðåôåðåíòíûì ñìûñëîì ðåàëèè ïåðåäàòü è å¸ êîííîòàöèþ  êóëüòóðíîýòíè÷åñêóþ îêðàñêó15.
1.5.3. Â àðñåíàëå ïåðåâîä÷åñêîé êîìïåòåíöèè äîëæíû áûòü ïðè¸ìû
òðàíñëÿöèè ýêçîòè÷åñêèõ ðåàëèé â äðóãîé ÿçûê. Îïûòíûé ïåðåâîä÷èê
äîëæåí ìàñòåðñêè âëàäåòü ñëåäóþùèìè òðàíñëÿòèâíûìè ïðè¸ìàìè:
à) òðàíñêðèïöèÿ è òðàíñëèòåðàöèÿ. Ïðè ïðèìåíåíèè íàçâàííûõ
ïðè¸ìîâ àêò ïåðåâîäà êàê áû îáõîäèòñÿ è çàìåíÿåòñÿ àêòîì çàèìñòâîâàíèÿ
çâóêîâîãî (òðàíñêðèïöèÿ) èëè ãðàôè÷åñêîãî (òðàíñëèòåðàöèÿ) îáëèêà
ñëîâà. Çàèìñòâîâàííîå ñëîâî ñòàíîâèòñÿ ôàêòîì ÿçûêà ïåðåâîäà è óæå
ê êà÷åñòâå òàêîâîãî âûñòóïàåò êàê ýêâèâàëåíò âíåøíå èäåíòè÷íîãî ñ íèì
èíîÿçû÷íîãî ñëîâà: ðóñ. ïåëüìåíè è àíãë. pelmens, íåì. Bundestag è ðóñ.
áóíäåñòàã, àíãë. LG è ðóñ. Ýë Äæè, ïîë.: naleniki è ðóñ. íàëåñíèêè.
Æåëàòåëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ òðàíñêðèïöèè ïðè ïåðåäà÷å ðåàëèé
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ïðè óäà÷íîì òðàíñêðèáèðîâàíèè ïåðåâîä÷èê ìîæåò
äîáèòüñÿ ïðåîäîëåíèÿ òàêîé òðóäíîñòè, êàê ïåðåäà÷à êîëîðèòà, íàïð., ïðè
òðàíñëÿöèè ïîëüñêèõ èìåí ñîáñòâåííûõ: ïîë. Àndrzej  ðóñ. Àíäæåé; ïîë.
Wojciech Konstanty Podczaski  ðóñ. Âîéöåõ Êîíñòàíòû Ïîä÷àñêè è ò.ï.
Îñîáóþ ðîëü èãðàåò òðàíñêðèïöèÿ ïðè ïåðåâîäå ðåàëèé, ñîäåðæàùèõñÿ
â îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ. Çäåñü òðåáóåòñÿ ïðåäåëüíàÿ òî÷íîñòü, äàæå
â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïåðåâîä÷èê ñòàëêèâàåòñÿ ñ ôàêòîì íåêîìïåòåíòíîñòè
â ïåðåäà÷å ðåàëèè îðèãèíàëüíûì äîêóìåíòîì. Â íàøåé ïåðåâîä÷åñêîé
ïðàêòèêå âñòðåòèëñÿ ôàêò íåòî÷íîé ïåðåäà÷è â îðèãèíàëüíîì ïîëüñêîì
äîêóìåíòå («UMOWA U¯YCZENIA»  ÄÎÃÎÂÎÐ ÑÑÓÄÛ») óêðàèíñêèõ
ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåàëèé  ìåñòà ïðîæèâàíèÿ ôèãóðàíòà:
«[...], urodzonym 11.04.1973 roku, obywatelem ukraiñskim, zamieszka³ym
Potelec nr 5, powiat £ubsbcka, Ukraina, legitymuj¹cym siê paszportem ukraiñskim, wydanym dnia 22.03.2007 roku, wa¿nym do dnia 22.03.2017 roku, serii
PO539894, zwanym dalej w umowie «Bior¹cy w u¿yczenie».
Âûõîä èç ïîäîáíîé ñèòóàöèè  òðàíñêðèïöèÿ ïðè ïåðåâîäå
ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé îðèãèíàëà:
«[...], äàòà ðîæäåíèÿ 11.04.1973 ã., ãðàæäàíèí Óêðàèíû, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó Ïîòåëåö /Òðàíñêðèáèðîâàííàÿ çàïèñü ïî îðèãèíàëó!, äîì 5, óåçä
Ëóáñáöêà /Â îðèãèíàëå «powiat £ubsbcka», Óêðàèíà, óêðàèíñêèé ïàñïîðò,
15
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âûäàííûé 22.03.2007 ã., äåéñòâóþùèé äî 22.03.2017 ã., ñåðèÿ ÐÎ539894,
äàëåå íàçûâàåìûé â äîãîâîðå «Ïîëüçîâàòåëåì»;
á) êàëüêèðîâàíèå. Êàëüêà  çàèìñòâîâàíèå ïóòåì áóêâàëüíîãî ïåðåâîäà
 ïîçâîëÿåò ïåðåíåñòè â ÿçûê ïåðåâîäà ðåàëèþ ïðè ìàêñèìàëüíî ïîëíîì
ñîõðàíåíèè ñìûñëà. Îäíàêî ñîõðàíåíèå ñåìàíòèêè íå îçíà÷àåò ñîõðàíåíèå
êîëîðèòà, ïîñêîëüêó ÷àñòè ñëîâà èëè âûðàæåíèÿ ïåðåäàþòñÿ ñðåäñòâàìè
ÿçûêà ïåðåâîäà. Íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìåðîì êàëüêèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðóñ.
íåáîñêðåá, îáðàçîâàííîå îò àíãë. skyscraper, àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ýòî
ïîíÿòèå áûëî ïåðåäàíî è â íåìåöêèé ÿçûê Wolkenkratzer. Â ïîëüñêîì ÿçûêå
äàííàÿ ðåàëèÿ îñìûñëèëàñü â äåñêðèïòèâå drapacz chmur. ×àñòè÷íûå
çàèìñòâîâàíèÿ ñëîâ è âûðàæåíèé íàáëþäàåòñÿ â ïîëóêàëüêàõ. Òàê,
ïîëóêàëüêîé â ðóññêîì ÿçûêå ÿâëÿåòñÿ íåìåöêàÿ ðåàëèÿ òðåòèé ðåéõ,
ÿâëÿþùàÿñÿ àíàëîãîì âûðàæåíèÿ das Dritte Reih. Ïîëüñêîå przepraszam
(«ïðîøó ïðîùåíèÿ») ëîêàëèçîâàëîñü â áåëîðóññêîì ÿçûêå â ãëàãîëå
ïåðàïðàøàöü («ïåðàïðàøàþ») ñ ñîõðàíåíèåì êîðíÿ è çàìåíîé òèïè÷íîé
äëÿ ïîëüñêîãî ÿçûêà ïðèñòàâêè;
â) àññèìèëÿöèÿ (îñâîåíèå)  ïðèäàíèå ñëîâó îáëèêà, ðîäíîãî äëÿ ÿçûêà
ïåðåâîäà íà áàçå ìàòåðèàëà, óæå èìåþùåãîñÿ â èñõîäíîì ÿçûêå. Íàïðèìåð,
â áåëîðóññêèé ÿçûê â ïåðèîä ïîëüñêîãî ïðàâëåíèÿ áûëè çàèìñòâîâàíû
îáðàùåíèÿ ïàí, ïàíè. Îòñóòñòâèå çàèìñòâîâàííûõ îáðàùåíèé ê ìëàäøèì
÷ëåíàì ñåìåé ïîëüñêîé çíàòè áûëî êîìïåíñèðîâàíî îáðàçîâàíèåì ñëîâ
ïàííî÷êà è ïàí³÷ (êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíÿëè îòíîñèòåëüíî
øóòëèâóþ ôîðìó è ñòàëè óïîòðåáëÿòüñÿ â áîëåå øèðîêîì êîíòåêñòå);
ã) çàìåíà. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè (Âëàõîâ, Ôëîðèí) âûäåëÿþò ïðèåì
çàìåíû ðåàëèè, ïðèâåäåííîé â èñõîäíîì òåêñòå, íà ðåàëèþ ÿçûêà
ïåðåâîäà16. Òåì íå ìåíåå, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òàêàÿ çàìåíà âåäåò ê ñâîåãî
ðîäà ïîäñòàíîâêå êîëîðèòà è ðåçêîìó âûäåëåíèþ ðåàëèè íà ôîíå âñåãî
òåêñòà. Ïðèìåðîì òàêîé çàìåíû ìîæåò ñëóæèòü ïåðåäà÷à àíãë. «èîìåí»
ðóññêèì ïîíÿòèåì «êðåïîñòíîé».
Ðåøåíèå âîïðîñà î ïðèìåíåíèè òîãî èëè èíîãî ïðèåìà ïðè ïåðåâîäå
ðåàëèè íàïðÿìóþ çàâèñèò îò çàäà÷è, êîòîðàÿ ñòîèò ïåðåä ïåðåâîä÷èêîì:
ñîõðàíèòü êîëîðèò ÿçûêîâîé åäèíèöû ñ âîçìîæíûì óùåðáîì äëÿ ñìûñëà
èëè ïåðåäàòü ñìûñë ðåàëèè (åñëè îí íå èçâåñòåí), ïîòåðÿâ ïðè ýòîì êîëîðèò.
1.5.4. Ðåàëèè ðàçëè÷àþòñÿ àðåàëîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Îäíè ÿâëÿþòñÿ
îáùåóïîòðåáèòåëüíûìè è èçâåñòíû âñåì íîñèòåëÿì äàííîãî ÿçûêà. Äðóãèå
æå âûÿâëÿþò îãðàíè÷åííîå ðàñïðîñòðàíåíèå  áûòóþò òîëüêî â îòäåëüíûõ
ÿçûêîâûõ ñîöèóìàõ èëè íà îãðàíè÷åííîé òåððèòîðèè. Èñõîäÿ èç ìàñøòàáà
ðàñïðîñòðàíåíèÿ, âûäåëÿåòñÿ äâå êàòåãîðèè íàçâàíèé ðåàëèé: 1) èíêëþçèâíûå èëè ñòàíäàðòíûå è ýêñêëþçèâíûå èëè íåñòàíäàðòíûå íîìèíàöèè.
16

Òàì æå, c. 101.
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Ïîíÿòèå ñòàíäàðòíîñòè-íåñòàíäàðòíîñòè íå ÿâëÿåòñÿ òîæäåñòâåííûì
ïðåäñòàâëåíèþ î íîðìàòèâíîñòè-íåíîðìàòèâíîñòè. Ñòàíäàðò  ïðèíèìàåòñÿ, íîðìà ñêëàäûâàåòñÿ. Êîíöåïò íîðìàòèâíîñòè-íåíîðìàòèâíîñòè
ðåëåâàíòåí ïðè èçó÷åíèè ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà è åãî íåíîðìàòèâíûõ
âàðèàíòîâ. Êàòåãîðèÿ ñòàíäàðòíîñòè ïðèìåíèìà ê íàöèîíàëüíîìó ÿçûêó
êàê ñîâîêóïíîñòè ñóáúÿçûêîâ, îáëàäàþùèõ ðàçíîé ëîêàëèçàöèåé.
ßçûêîâûå åäèíèöû, ðàññìàòðèâàåìûå ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ñòàíäàðòíîñòèíåñòàíäàðòíîñòè, îáëàäàþò íîìèíàòèâíûì ñòàòóñîì  ÿâëÿþòñÿ ðåôåðåíòíûìè èíôîðìàòèâíûìè åäèíèöàìè ÿçûêà. Áóäó÷è êîðåôåðåíòíûìè,
îíè ñîñòàâëÿþò ðåôåðåíòíîå òîæäåñòâî, ÿâëÿÿñü ðàçíûìè íîìèíàòèâíûìè
âåðñèÿìè âûðàæåíèÿ îäíîé è òîé æå ðåàëèè (íàïð.: ïðåäêè (íåñòàíä.
æàðãîííîå)  ðîäèòåëè (ñòàíä. îáùåóïîòðåáèòåëüíîå), êî÷åò (íåñòàíä.
äèàë.)  ïåòóõ (ñòàíä. îáùåóïîòðåáèòåëüíîå), ãåïàòèò (íåñòàíä.
òåðìèíîëîãè÷åñêîå)  æåëòóõà (ñòàíä. îáùåóïîòðåáèòåëüíîå) è ò.ï.
Ñòàíäàðòíûå íàçâàíèÿ ðåàëèè íå âîñïðèíèìàþòñÿ â êà÷åñòâå íåîáû÷íûõ äëÿ íîñèòåëåé òåõ ÿçûêîâ, â êîòîðûõ îíè òîòàëüíî ðàñïðîñòðàíåíû.
Êàê îáû÷íûå, çàêðåïèâøèåñÿ òðàäèöèåé óïîòðåáëåíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ,
íàïðèìåð, â òîì èëè èíîì ÿçûêå èìåíà ñîáñòâåííûå, íàçâàíèÿ áëþä
íàöèîíàëüíîé êóõíè, ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ è ò.ï. Ýêçîòèêà ñòàíäàðòíûõ íàçâàíèé ðåàëèé âûÿâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè âîñïðèÿòèè èõ
íîñèòåëÿìè èíûõ ÿçûêîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ãðàíèöà ðàñïðîñòðàíåíèÿ
íàçâàíèé ðåàëèé ÿâëÿåòñÿ ïîäâèæíîé è òå íàçâàíèÿ, êîòîðûå
âîñïðèíèìàëèñü ðàíüøå êàê ñ êîííîòàöèåé ýêçîòè÷íîñòè, ñî âðåìåíåì
ìîãóò òåðÿòü ñâîþ ýêçîòèêó è ïîïàäàòü â ðàíã èíòåðíàöèîíàëüíîãî
ñòàíäàðòà ãðóç. øàøëûê, ïîë. bigos è ò.ï.).
Ïðèìåíèòåëüíî ê ðóññêîìó è ïîëüñêîìó ÿçûêàì íàìè âûäåëåíû
ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ñòàíäàðòíûõ äëÿ íîñèòåëåé äàííûõ ÿçûêîâ íàçâàíèé
ðåàëèé, ïîòåíöèàëüíî ñïîñîáíûõ áûòü ñîñòàâëÿþùèìè ðàçíûõ òåêñòîâ
è ïîòîìó òðåáóþùèõ ïåðåâîä÷åñêîé êîìïåòåíöèè:
1) ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ: ïîë. Zabrze, Zduñska Wola, Po³czyn Zdrój,
Lesznowola, Zagórze, Ksiêpol, Brudzieñ Du¿y, Nak³o nad Noteci¹.
Îñîáåííîñòüþ íåêîòîðûõ ïîëüñêèõ ñëîæíûõ äåðèâàòîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ïåðâàÿ èõ ÷àñòü íå ïîòåðÿëà ïàðàäèãìàòè÷åñêèõ ñâîéñòâ, â òî âðåìÿ êàê
â ðóññêîì ÿçûêå îíà íå ñêëîíÿåòñÿ, ñð.: ïîë. Bia³ystok  Bia³egostoku  Bia³emustokowi; íî: ðóñ. Áåëîñòîê, Áåëîñòîêó, Áåëîñòîêîì;
2) èäèîìàòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ: ðóñ. Íå âñå êîòó ìàñëåíèöà, Ñåìü
ñìåðòÿì íå áûâàòü, à îäíîé íå ìèíîâàòü  ïîë. raz kozie mieræ è ïîä.;
3) ðåàëèè, ñâÿçàííûå ñ àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûì äåëåíèåì:
ðàéîí, îáëàñòü, îêðóã, ãóáåðíèÿ; ñð. ïîë. gmina, województwo;
4) íàèìåíîâàíèÿ íîñèòåëåé è îðãàíîâ âëàñòè: ìýð, ãóáåðíàòîð,
ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà; ñð. ïîë. wójt, wojewoda;
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5) íàçâàíèÿ ðàçíîãî ðîäà èíñòèòóöèé, ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ: ãîðîíî,
çàãñ, ÆÝÊ, ÎÂÈÐ, Äîì áûòà, Äîì êóëüòóðû; ïîë. Powszechna Kasa
Oszczêdnoci, Najwy¿sza Izba Kontroli, Hotel Asystenta è ò.ï.;
6) ýòíîãðàôè÷åñêèå ðåàëèè, ïðèíàäëåæàùèå ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé
êóëüòóðå íàðîäà: ñàðàôàí, áîðù, ùè, ïåëüìåíè, ãàðìîøêà, áàëàëàéêà,
òàëüÿíêà; ïîë. skopek, oscypek, cebrzyk, zmianka (ìåñòíîå â çíà÷åíèè:
âîñêðåñíàÿ âñòðå÷à âåðóþùèõ æåíùèí â äîìå îäíîé èç íèõ ñ öåëüþ
ìîëèòüñÿ; çàôèêñèðîâàíî â ä. Èãàíå Ñòàðå);
7) ìèôîëîãè÷åñêèå ïåðñîíàæè, ãåðîè ôèëüìîâ: Äåä Ìîðîç, Áàáà ßãà,
Êîùåé Áåññìåðòíûé, Ëåøèé, Êèêèìîðà; Âèííè-Ïóõ, ïîë. Kubu Puchatek,
Kostucha, Pan Samochodzik, Ja Fasola è ò.ï.;
8) ãåðîè ïîïêóëüòóðû: ñëåñàðü äÿäÿ Âàñÿ; ïîë. Franek Kimono, Doda;
9) ýòíè÷åñêèå íàçâàíèÿ: ðóñ. ïîëåøóê, ïèí÷àíèí, áðåñò÷àíèí; ïîë. iganiak, siedlczanin, poznaniak, l¹zak;
10) äåíåæíûå åäèíèöû: «çàé÷èêè», ðóáëü, ãðèâíà è ò.ï., ïîë. zielone,
bañka, stówa.
11) âîåííûå è çâàíèÿ: ðóñ. ñåðæàíò, ïðàïîðùèê; ïîë. kapral, plutonowy, chor¹¿y è ò.ï.
1.6. Ïðîöåññ ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè òåêñòà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
èíîÿçû÷íîãî ðåöèïèåíòà, êàñàåòñÿ ê à ÷ å ñ ò â à  ôóíäàìåíòàëüíîé
êàòåãîðèè, ñâÿçàííîé ñ âîñïðèÿòèåì è èíòåðïðåòàöèåé òåêñòà. Êàòåãîðèÿ
êà÷åñòâà ïåðåâîäà ÿâëÿåòñÿ äîìèíèðóþùåé êàòåãîðèåé òåîðèè ïåðåâîäà,
îáúåäèíÿþùåé è ïîêðûâàþùåé îñòàëüíûå êàòåãîðèè (òèïà ýêâèâàëåíòíîñòü, àäåêâàòíîñòü, ÿñíîñòü, ïîëíîöåííîñòü è ò.ï.), ñîñòàâëÿþùèõ
êà÷åñòâî âîñïðèÿòèÿ è ïåðåâîäà òåêñòà.
Êà÷åñòâåííûé àñïåêò ïîíèìàíèå òåêñòà è åãî ïåðåâîäà-òðàíñëÿòà
îïèñûâàåòñÿ ÷åðåç ýêñòåíñèîíàëüíóþ âåëè÷èíó  ó ð î â å í ü. Óðîâåíü
êà÷åñòâà ïîíèìàíèÿ òåêñòà è ïîñëåäóþùåé åãî òðàíñëÿöèè âî ìíîãîì
ïðåäðåøåí èñõîäíûì èíôîðìàöèîííûì çàïàñîì ðåöèïèåíòà (â òîì ÷èñëå
è ïåðåâîä÷èêà), ò.å. ñâåäåíèÿìè, êîòîðûìè âëàäååò ïîëó÷àòåëü äî òîãî, êàê
îí îçíàêîìèëñÿ ñ åù¸ íåèçâåñòíûì åìó òåêñòîì. Çàïàñ èñõîäíîé
èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ ðåôåðåíöèè ïåðåâîäèìîãî òåêñòà, ñîñòàâëÿåò
áàçîâóþ êîìïåòåíöèþ ïåðåâîä÷èêà è âûñòóïàåò íåîáõîäèìîé
ïðåäïîñûëêîé ïîíèìàíèÿ è ïåðåâîäà òåêñòà.
Âñÿêèé òåêñò îðèåíòèðîâàí ïðåæäå âñåãî íà âíåÿçûêîâóþ ðåàëüíîñòü.
Â ñâÿçè ñ ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêîé îðèåíòàöèåé òåêñòà ïåðåâîäà áàçîâàÿ
êîìïåòåíöèÿ ïåðåâîä÷èêà ñâîäèòñÿ ïðåæäå âñåãî ê çíàêîìñòâó ñ òîé
ðåàëüíîñòüþ, êîòîðàÿ îïèñûâàåòñÿ èëè ìàíèôåñòèðóåòñÿ â ïåðåâîäèìîì
òåêñòå. Ë.Ñ. Áàðõóäàðîâ ôîðìóëèðóåò ñëåäóþùåå æåñòêîå òðåáîâàíèå
ê èñõîäíîìó ïîíèìàíèþ êàê ïðåäïîñûëêå êà÷åñòâà ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëü-
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íîñòè: «
íåîáõîäèìî îñìûñëåíèå íàõîäÿùåéñÿ çà òåêñòîì ðåàëüíîé
ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ðåôåðèðóåòñÿ â ïåðåâîäèìîì òåêñòå. Áåç ïîäîáíîãî
îñìûñëåíèÿ íå ìîæåò áûòü àäåêâàòíî ïîíÿòà ÷åëîâå÷åñêàÿ ðå÷ü, òåì áîëåå
áåç íåãî íåìûñëèì íèêàêîé ïåðåâîä, áóäü òî ïåðåâîä ñïåöèàëüíûé èëè
îáùèé»17. Èç îòìå÷åííîãî, ðàçóìååòñÿ, íå ñëåäóåò, ÷òî ïåðåâîä÷èê äîëæåí
áûòü ýêñïåðòîì â òîé èëè èíîé îáëàñòè, êîòîðàÿ èíîãäà ÿâëÿåòñÿ âåñüìà
óçêîñïåöèàëüíîé. Îäíàêî â îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïåðåâîäà ñêîëüêîíèáóäü êà÷åñòâåííûé ïåðåâîä íå îñóùåñòâèì ïðè òîòàëüíîì íåïîíèìàíèè
îðèãèíàëà ïåðåâîä÷èêîì.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðåâîä òåêñòà äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðîöåññ
ìåæêóëüòóðíîé òðàíñëÿöèè, ãëàâíûìè ñîñòàâëÿþùèìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ
êàòåãîðèè èíôîðìàöèÿ, ñìûñë, ïîíèìàíèå, ýêâèâàëåíòíîñòü.
Ãåðìåíåâòè÷åñêèé àñïåêò ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â íàèáîëüøåé ìåðå
àêòóàëèçèðóåòñÿ â ñèòóàöèÿõ, êîãäà â òåêñò âêëþ÷àþòñÿ íàçâàíèÿ ðåàëèé.
Êîìïåòåíöèÿ ïåðåâîä÷èêà çàêëþ÷àåòñÿ â ìàñòåðñêîì âëàäåíèè ïðè¸ìàìè
òðàíñëÿöèè ýêçîòè÷åñêîé ëåêñèêè â êîíòåêñò èíîé êóëüòóðû.
Hermeneutics and intercultural Communication
(Polish and Eastern Slavic Analogies)
Translation of a text rich in culture-oriented values requires working out basic principles
of translation. Such theoretical deliberations should be based upon the hermeneutic categories that are dealt with in the process of translation which is inseparable from the culture of
a particular ethnos.
In the following paper, translation, a term related to the metalinguistic interpretation of
a text as opposed to interpersonal communication (understood as exchanging information
using language as a means of communication) acts as the leading hermeneutic category.
Text translation is perceived in the context of an intercultural translation process which
is hampered by numerous cultural and linguistic limitations.
As a pragmatic category, text makes the interpreter follow a set of requirements, which,
if not implemented, decrease the quality of the translation, whereas if implemented  are
a sign of professionalism.
Hermeneutic aspects of translation are described from the perspective of such categories
as information, meaning, interpretation, equivalence, related to the text itself as well as the
process of its translation.
The hermeneutic aspects of translation are exceptionally important when the text refers to
a specific linguistic background, i.e. contains names concerning the cultural reality of an ethnos,
which have neither obvious nor constant equivalents in any different culture and language.
The competence of the interpreter is vastly influenced by his skills of interpretation and
his ability to present the phenomena of material and spiritual culture from one linguistic
reality to another.
17 Ë.Ñ. Áàðõóäàðîâ, ×òî íóæíî çíàòü ïåðåâîä÷èêó? â: Òåòðàäè ïåðåâîä÷èêà, Âûï. 15,
Ìîñêâà 1978, c. 18.
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Áåëãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Ðîññèÿ

ßÇÛÊÎÂÛÅ ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ
Ââåäåíèå. Íà âàæíîñòü íàöèîíàëüíûõ (ýòíè÷åñêèõ, â íàøåé
òåðìèíîëîãèè) êîðíåé â æèçíè ÷åëîâåêà óêàçûâàëè ìíîãèå ðóññêèå
ôèëîñîôû íà÷àëà XX âåêà (Í.À. Áåðäÿåâ, È.À. Èëüèí, Ñ.Í. Òðóáåöêîé). Ïî
ìíåíèþ Í.À. Áåðäÿåâà1, âíå íàöèîíàëüíîñòè, ïîíèìàåìîé êàê èíäèâèäóàëüíîå áûòèå, íåâîçìîæíî ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâå÷åñòâà. Èìåííî ÷åðåç
íàöèîíàëüíóþ èíäèâèäóàëüíîñòü êàæäûé îòäåëüíûé ÷åëîâåê âõîäèò
â ÷åëîâå÷åñòâî, îí âõîäèò â íåãî êàê íàöèîíàëüíûé ÷åëîâåê2. Çàêîíîì
÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû è êóëüòóðû È.À. Èëüèí ïðèçíàåò òî, ÷òî «âñå
âåëèêîå ìîæåò áûòü ñêàçàíî ÷åëîâåêîì èëè íàðîäîì òîëüêî ïî-ñâîåìó è âñå
ãåíèàëüíîå ðîäèòñÿ èìåííî â ëîíå íàöèîíàëüíîãî îïûòà, äóõà è óêëàäà.
Óòðà÷èâàÿ ñâÿçü ñ ýòíîëèíãâîêóëüòóðîé, ÷åëîâåê òåðÿåò äîñòóï ê ãëóáî÷àéøèì êîëîäöàì äóõà è ê ñâÿùåííûì îãíÿì æèçíè, êîòîðûå âñåãäà
íàöèîíàëüíû: «â íèõ çàëîæåíû è æèâóò öåëûå âåêà âñåíàðîäíîãî òðóäà,
ñòðàäàíèÿ, áîðüáû, ñîçåðöàíèÿ, ìîëèòâû è ìûñëè» 3 . Äëÿ ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè êðàéíå âàæåí àêöåíò È.À. Èëüèíà íà òîì, ÷òî íàöèîíàëüíîñòü ÷åëîâåêà ñîçäà¸òñÿ íå ñîçíàòåëüíî, à óêëàäîì åãî èíñòèíêòà
è åãî òâîð÷åñêîãî àêòà, óêëàäîì åãî áåññîçíàòåëüíîãî »4. Ýòè ñóæäåíèÿ
ó÷¸íîãî ñïðàâåäëèâû íå òîëüêî â îòíîøåíèè êóëüòóðû âîîáùå: îíè
îñîáåííî ñóùåñòâåííû è îðãàíè÷íû äëÿ ëèíãâîêóëüòóðû. Ïðèñìîòðåâøèñü
ê òîìó, êàê âåðóåò ÷åëîâåê, êàêóþ ìîëèòâó è êàê ÷èòàåò, êàê è â êàêèõ
ðå÷åâûõ îáðàçàõ ïðîÿâëÿþòñÿ åãî äîáðîòà, ãåðîéñòâî, ÷óâñòâî ÷åñòè
è äîëãà; êàê îí ïîåò, ÷èòàåò ñòèõè, ìîæíî îïðåäåëèòü ñûíîì êàêîé íàöèè
îí ÿâëÿåòñÿ. Âñ¸ ýòî, çàìåòèì, çàâèñèò íå ñòîëüêî îò ñîçíàòåëüíîãî
ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, ñêîëüêî îò åãî äóõîâíîãî óêëàäà, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ
áåññîçíàòåëüíî.
1
2
3
4

Í.À. Áåðäÿåâ, Ñóäüáà Ðîññèè, Ìîñêâà 2005, ñ. 135.
Ñì.: È.À. Èëüèí, Ñîáð. ñî÷. Â 10 ò, ò. 1, Ìîñêâà 1993, ñ. 232.
Òàì æå, ñ. 236.
Òàì æå, ñ. 237.
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×åì îáóñëàâëèâàåòñÿ íåïîâòîðèìîñòü, íåïîõîæåñòü ýòíè÷åñêèõ
êóëüòóð? Ýòîò âîïðîñ ñ çàâèäíîé ïîñòîÿííîñòüþ âîçíèêàåò ïîòîìó, ÷òî
ìíîãèå ýëåìåíòû ñàìè ïî ñåáå íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûìè. Îíè
ïîâòîðÿþòñÿ âî ìíîæåñòâå êóëüòóð. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôèè,
óíèêàëüíîñòü ýòíîêóëüòóðû ñîçäà¸òñÿ òîé ñèñòåìîé îðãàíèçàöèè ýëåìåíòîâ
îïûòà, êîòîðàÿ ñâîéñòâåííà ëèøü äàííîé êóëüòóðå5. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïñèõîëîãèè, óíèêàëüíîñòü ýòíîêóëüòóðû îáóñëîâëèâàåòñÿ òåì, ÷òî
«â îñíîâå ìèðîâèäåíèÿ è ìèðîâîñïðèÿòèÿ êàæäîãî íàðîäà, åãî êàðòèíû
ìèðà ëåæèò ñâîÿ ñèñòåìà ïðåäìåòíûõ çíà÷åíèé, ñîöèàëüíûõ
ñòåðåîòèïîâ, êîãíèòèâíûõ ñõåì. Ïîýòîìó ñîçíàíèå ÷åëîâåêà âñåãäà
ýòíè÷åñêè îáóñëîâëåíî, âèäåíèÿ ìèðà îäíèì íàðîäîì íåëüçÿ ïðîñòûì
«ïåðåêîäèðîâàíèåì» ïåðåâåñòè íà ÿçûê êóëüòóðû äðóãîãî íàðîäà»
[âûäåëåíî íàìè  Í.À.]6.
Ïîíÿòèÿ «ñòåðåîòèï», «ïðîôèëèðîâàíèå» è «ÿçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà»,
ò.å. òå ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðåäìåòàõ è ÿâëåíèÿõ äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðûå
îòðàæåíû â çíà÷åíèÿõ ñëîâ è òåêñòàõ, ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè â òåîðèè
ÿçûêîâûõ ñòåðåîòèïîâ Å. Áàðìèíüñêîãî  ãëàâû ïîëüñêîé øêîëû
ýòíîëèíãâèñòèêè7. Ñîãëàñíî åãî ó÷åíèþ, òðàäèöèîííûå ýòíîêóëüòóðíûå
ñòåðåîòèïû ìîãóò áûòü ðåêîíñòðóèðîâàíû ñ ïîìîùüþ àíàëèçà ÿçûêîâîé
ñåìàíòèêè, â ÷àñòíîñòè ÷åðåç òîëêîâàíèå ñëîâ ÷åðåç èõ âîñïðèÿòèå
îáûäåííûì ýòíîÿçûêîâûì ñîçíàíèåì.
Â êóëüòóðîëîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè ñòåðåîòèï îïðåäåëÿåòñÿ êàê
«ïðåäñòàâëåíèå î ïðåäìåòå, ñôîðìèðîâàâøååñÿ â ðàìêàõ îïðåäåëåííîãî
êîëëåêòèâíîãî îïûòà è îïðåäåëÿþùåå òî, ÷òî ýòîò ïðåäìåò ñîáîé
ïðåäñòàâëÿåò, êàê îí âûãëÿäèò, êàê äåéñòâóåò, êàê âîñïðèíèìàåòñÿ ÷åëîâåêîì
è ò.ï.; â òî æå âðåìÿ ýòî ïðåäñòàâëåíèå, êîòîðîå âîïëîùåíî â ÿçûêå,
äîñòóïíî íàì ÷åðåç ÿçûê è ïðèíàäëåæèò êîëëåêòèâíîìó çíàíèþ î ìèðå»8.
5 K. Polok, O czym zapomnia³ (?) Noam Chomsky, albo o miejscu kultury w jêzyku, w: Jêzyk
poza granicami jêzyka. Teoria i metodologia wspó³czesnych nauk o jêzyku, pod red. A. Kiklewicza
i J. Dêbowskiego, Olsztyn 2008, s. 354.
6 À.À. Ëåîíòüåâ, Äåÿòåëüíûé óì, Ìîñêâà 2001, ñ. 20.
7 Â ðîññèéñêîé ýòíîëèíãâèñòèêå ó÷åíèå îá óñòîé÷èâûõ ÿçûêîâûõ ñòðóêòóðàõ
ïðåäñòàâëåíî ïðåèìóùåñòâåííî â òðóäàõ øêîëû àêàäåìèêà Í. È. Òîëñòîãî (19281996),
à òàêæå ðàáîòàìè À. Ñ. Ãåðä è Å. Ë. Áåðåçîâè÷. Ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèå øêîëû Í. È. Òîëñòîã
è Åæè Áàðòìèíüñêîãî âçàèìíî äîïîëíèòåëüíû, õîòÿ êàæäóþ èç íèõ õàðàêòåðèçóþò
ñïåöèôè÷åñêèå ïîäõîäû ñ ÿçûêîâûì ñòåðåîòèïàì. Òàê, øêîëó Å.Áàðòìèíüñêîãî îòëè÷àåò
âíèìàíèå ê òèïè÷íîìó è ïðîòîòèïè÷åñêîìó â ÿçûêå è êóëüòóðå (ê èäåÿì ëèíãâîêîãíèòèâèñòèêè). Øêîëà Í.È. Òîëñòîãî îðèíòèðîâàíà íà ðàññìîòðåíèå ñîîòíîøåíèÿ è ñâÿçè
ÿçûêà è äóõîâíîé êóëüòóðû, ÿçûêà è íàðîäíîãî ìåíòàëèòåòà, ÿçûêà è íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà,
èõ âçàèìîçàâèñèìîñòè è ðàçíûõ âèäîâ èõ êîððåñïîíäåíöèè â äèàõðîíèè, â èñòîðè÷åñêîé
è ãåíåòè÷åñêîé ðåòðîñïåêòèâå. Ïîñëåäíåå îñîáî ïîä÷åðêèâàëîñü â ñâÿçè ñ çàäà÷åé ïðåîäîëåíèÿ «ñèíõðîíè÷íîñòè» àìåðèêàíñêîé ýòíîëèíãâèñòèêè, èññëåäîâàâøåé ÿçûêè èíäåéöåâ,
íå èìåþùèå ïèñüìåííîé òðàäèöèè.
8 Å. Áàðòìèíüñêèé, ßçûêîâîé îáðàç ìèðà: î÷åðêè ïî ýòíîëèíãâèñòèêå. Ïåðåâîä
ñ ïîëüñêîãî. Ñîñò. è îòâ. ðåä. Ñ.Ì. Òîëñòàÿ.  Ì.: Èíäðèê, 2005, ñ. 68.

ßçûêîâûå ñòåðåîòèïû ðóññêîãî ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà

407

Ïðîôèëèðîâàíèå Áàðòìèíüñêèé èñòîëêîâûâàåò ÷åðåç ïðîèçâîäÿùåå
ïîíÿòèå: «ïðîôèëü îáðàçà ïðåäìåòà  ýòî ñâîéñòâî çàêðåïëåííîãî çà
ïðåäìåòîì ïðåäñòàâëåíèÿ (ñòåðåîòèïà), ñîñòîÿùåå, ñ îäíîé ñòîðîíû,
â ñâîåîáðàçíîì îòáîðå è ñòðóêòóðèðîâàíèè àñïåêòîâ, â êîòîðûõ èñòîëêîâàí
ïðåäìåò; ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíî çàâèñèò îò òèïà îòíîñÿùèõñÿ ê ýòèì
àñïåêòàì êîíêðåòíûõ êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê». Îáå ñòîðîíû «ñâÿçàíû
ñ ïîçíàâàòåëüíîé è êóëüòóðíîé áàçîé ÿçûêà, ïðèíÿòîé ãîâîðÿùèì òî÷êîé
çðåíèÿ, òèïîì çíàíèÿ î ìèðå, òèïîì ìûøëåíèÿ, ñèñòåìîé îáðàçöîâ
è öåííîñòåé»9.
Êàðòèíà ìèðà ïîíèìàåòñÿ êàê íåêîòîðûé êîìïëåêñ ñóæäåíèé, áîëåå
èëè ìåíåå çàêðåïëåííûõ â ÿçûêå, ñîäåðæàùèõñÿ â çíà÷åíèÿõ ñëîâ èëè
èìïëèöèðîâàííûõ ýòèìè çíà÷åíèÿìè, êîòîðûå ãîâîðÿò î ïðèçíàêàõ
è ñïîñîáàõ ñóùåñòâîâàíèÿ îáúåêòîâ âíåÿçûêîâîãî ìèðà. Ïî ìíåíèþ
Áàðòìèíüñêîãî, ìåæäó òåêñòîì íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå è êàðòèíîé ìèðà
âîçíèêàþò îòíîøåíèÿ, ïîäîáíûå îòíîøåíèÿì ìåæäó ìîäåëèðóþùèì
è ìîäåëèðóåìûì îáúåêòîì. Âûäåëåííûå ïîíÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýòíîÿçûêîâîãî ñòåðåîòèïà  ïîíÿòèÿ,
íàïîëíåííîãî âíóòðåííèìè ïðîòèâîðå÷èÿìè. Äåëî â òîì, ÷òî ñàìî ñëîâà
ñòåðåîòèï âî ìíîãèõ ÿçûêàõ èìååò íåãàòèâíóþ îêðàñêó, òàê êàê
îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç ñëîâî øàáëîí, â ñâîþ î÷åðåäü îïðåäåëÿåìîå êàê,
èçáèòûé, ëèøåííûé îðèãèíàëüíîñòè è âûðàçèòåëüíîñòè. Åñëè òàêîå
ïîíèìàíèå òåðïèìî ïî îòíîøåíèþ ê ñëîâó ñòåðåîòèï âîîáùå, òî
â êîíòåêñòå ïðîáëåì ýòíîëèíãâèñòèêè îíî íåñïðàâåäëèâî. Ïðè âñ¸ì ñâî¸ì
ñõåìàòèçìå è îáîáùåííîñòè ñòåðåîòèïíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î äðóãèõ íàðîäàõ
è äðóãèõ êóëüòóðàõ ïîäãîòàâëèâàþò ê ñòîëêíîâåíèþ ñ ÷óæîé êóëüòóðîé,
îñëàáëÿþò óäàð, ñíèæàþò êóëüòóðíûé øîê. ßçûêîâûå ñòåðåîòèïû
ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó ïðåäñòàâèòü ìèð â åãî ëàêîíè÷íîé öåëîñòíîñòè, âûéòè
çà ðàìêè ñâîåãî óçêîãî ëè÷íîñòíîãî âîñïðèÿòèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè.
Â ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè òåðìèí ñòåðåîòèï îòíîñèòñÿ ê ñîäåðæàòåëüíîé ñòîðîíå âçàèìîäåéñòâèÿ ÿçûêà è êóëüòóðû, ò.å. ïîíèìàåòñÿ êàê
ìåíòàëüíûé ñòåðåîòèï, êîòîðûé êîððåëèðóåò ñ íàèâíîé êàðòèíîé ìèðà.
Òàêîå ïîíèìàíèå ÿçûêîâîãî ñòåðåîòèïà äîìèíèðóåò â èññëåäîâàíèÿõ
Áàðòìèíüñêîãî è åãî øêîëû. ßçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà è ÿçûêîâîé
ñòåðåîòèï ñîîòíîñÿòñÿ ó íåãî êàê ÷àñòü è öåëîå. Ïðè ýòîì ÿçûêîâîé
ñòåðåîòèï ïîíèìàåòñÿ êàê ñóæäåíèå èëè íåñêîëüêî ñóæäåíèé, îòíîñÿùèõñÿ
ê îïðåäåë¸ííîìó îáúåêòó âíåÿçûêîâîãî ìèðà, ñóáúåêòèâíî äåòåðìèíèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ïðåäìåòà, â êîòîðîì ñîñóùåñòâóþò
îïèñàòåëüíûå è îöåíî÷íûå ïðèçíàêè è êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
èñòîëêîâàíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè â ðàìêàõ ñîöèàëüíî âûðàáîòàííûõ
9

Òàì æå, c. 53.
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ïîçíàâàòåëüíûõ ìîäåëåé. Êàê è â íåêîòîðûå äðóãèõ ðàáîòàõ, â íàøèõ
èññëåäîâàíèÿõ ê ÿçûêîâûì ñòåðåîòèïàì îòíîñÿòñÿ íå òîëüêî ñóæäåíèÿ, íî
è óñòîé÷èâûå âûðàæåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ ñëîâ: èäèîìû,
ïàðåìèè, óñòîé÷èâûå ñðàâíåíèÿ, êëèøå è ò.ä. Ñð.: ïîðòíÿæèòü ñ äóáîâîé
èãëîé (æàðã., øóòë.-èðîí. óãîë)  òî æå, ÷òî øèòü äåðåâÿííûìè èãëàìè
 ñîâåðøàòü ãðàáåæè, íàë¸òû); Èâàí, íå ïîìíÿùèé ðîäñòâà  íåîäîáð.
áðîäÿãà, ñêèòàëèö; êàê ðûáà â âîäå  ñâîáîäíî, î÷åíü íåïðèíóæä¸ííî
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ, âåñòè ñåáÿ, äåéñòâîâàòü â êàêîì-ëèáî îáùåñòâå, â êàêîéëèáî ñðåäå; Ôåäîò, äà íå òîò  î òîì, êòî íà ñàìîì äåëå õóæå òîãî, çà
êîãî åãî ïðèíèìàþò èëè çà êîãî îí ñåáÿ âûäà¸ò. Óïîòðåáëåíèå òàêèõ
ÿçûêîâûõ ñòåðåîòèïîâ íå òîëüêî îáëåã÷àåò è óïðîùàåò îáùåíèå, íî
è äåëàåò åãî ýòíîêóëüòóðíî ìàðêèðîâàííûì.
ßçûêîâûå ñòåðåîòèïû ýòíîêóëüòóðíîãî õàðàêòåðà  ýòî îáúåêòèâèðîâàííûå â ÿçûêå ïðîôèëèðîâàííûå êîíöåïòû, ïîíÿòèÿ, ïðèçíàêè
îêðóæàþùåé ÷åëîâåêà äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ëèíãâîêîãíèòèâíóþ êîíôèãóðàöèþ ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà. Ïîñêîëüêó ÿçûêîâûå
ñòåðåîòèïû ïîðîæäàþòñÿ ýòíè÷åñêè îáóñëîâëåííûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè,
ñôîðìèðîâàííûìè ôîëüêëîðíî-ìèôîëîãè÷åñêèì ñîçíàíèåì è áûòóþùèìè
â ñèñòåìå òðàäèöèîííîé ëèíãâîêóëüòóðû, â îñíîâå èõ ñîäåðæàíèÿ ëåæèò íå
ïðîñòî îöåíî÷íûå îáðàçû, çàôèêñèðîâàííûå â ÿçûêå (íîìèíàòèâíûõ
ìîäåëÿõ, ôðàçåìàõ è ïàðåìèÿõ). Êîãíèòèâíûì ñóáñòðàòîì êàæäîãî
ÿçûêîâîãî ñòåðåîòèïà ÿâëÿåòñÿ îäèí èç ýòíîêóëüòóðíûõ êîíöåïòîâ,
ôóíäàìåíòèðóþùèõ áàçîâûå òîïèêè ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà.
Ýòíîÿçûêîâûå ñòåðåîòèïû, ÿâëÿÿñü ïî äàííûì ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé
îñîáî çíà÷èìûìè äëÿ ñàìîîñîçíàíèÿ è ñàìîïîçíàíèÿ ýòíîñà, èãðàþò
â ÿçûêîâîé êàðòèíå ìèðà îäíîâðåìåííî ñòðóêòóðîîáðàçóþùóþ
è ýòíîèäåíòèôèöèðóþùóþ ðîëü. Òàê, ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé
Å. Áàðòìèíüñêîãî, «åâðîïåéñêîñòü ñëàâÿíñòâà», ïî êðàéíåé ìåðå, â äâóõ
îòíîøåíèÿõ îòëè÷àåòñÿ îò «çàïàäíîé åâðîïåéñêîñòè» (ðîìàíî-ãåðìàíñêîé):
 âî-ïåðâûõ, â ñëàâÿíñêîì ìèðå â áîëüøåé ñòåïåíè æèâû òðàäèöèè
êóëüòóðû íàðîäíîé, êðåñòüÿíñêîé, çåìëåäåëü÷åñêîé;
 âî-âòîðûõ, áîëåå âûñîêóþ ïîçèöèþ â èåðàðõèè öåííîñòåé (åñëè íå íà
ïðàêòèêå, òî, ïî êðàéíåé ìåðå, äåêëàðàòèâíî) çàíèìàþò òðàäèöèîííûå
õðèñòèàíñêèå äóõîâíûå öåííîñòè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ ïîëüñêîãî íàèâíîãî
«íàðîäíîãî êàòîëèöèçìà», òàê è äëÿ ðóññêîãî íàèâíîãî «íàðîäíîãî
ïðàâîñëàâèÿ».
Íà îñíîâîïîëàãàþùåì  íàðîäíîì è îáèõîäíîì  óðîâíå êóëüòóðû
äåëåíèå íà Slavia Orthodoxa è Slavia Latina ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìåíåå
çíà÷èìûì, ÷åì íà óðîâíå îáùåíàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è ñîöèàëüíûõ
èíñòèòóòîâ. Ìåòàôîðà äâóõ ë¸ãêèõ, êîòîðûìè äîëæíà äûøàòü Åâðîïà, âî
ìíîãèõ êðóãàõ ïîëüñêîãî îáùåñòâà, ïî ìíåíèþ ó÷¸íîãî, íàõîäèò ñâîèõ
ìíîãî÷èñëåííûõ ñòîðîííèêîâ.
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Ñ òî÷êè çðåíèÿ ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè, îáúÿñíåíèå ñàìîáûòíîñòè
ýòíîêóëüòóðû ñëåäóåò èñêàòü â ñëîâàõ, êîòîðûìè ôèêñèðóþòñÿ îáðàçû
ïîçíàâàåìûõ ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé. Ïî÷åìó â ñëîâàõ? Ïîòîìó ÷òî òàêîå
ñëîâî âûðàñòàåò èç äåéñòâèÿ è íåñ¸ò â ñåáå åãî ñêðûòóþ ýíåðãèþ
(ïîòåíöèàëüíóþ ìîäåëü êóëüòóðíîãî äåéñòâèÿ). Ñ ïîìîùüþ êóëüòóðíî
ìàðêèðîâàííîãî ñëîâà êàê ðàç è çàäà¸òñÿ òà ñèñòåìà êîîðäèíàò, â êîòîðîé
÷åëîâåê æèâ¸ò, â êîòîðîé ôîðìèðóåòñÿ îáðàç ìèðà  îñíîâîïîëàãàþùèé
ýëåìåíò ýòíîêóëüòóðû 10 . «Íàçâàòü»  çíà÷èò ïðèïèñàòü íîìèíàíòó
îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå, à ïðèäàòü îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå ÷åìó-ëèáî 
çíà÷èò ïîíÿòü åãî, âêëþ÷èòü â ñâîå ñîçíàíèå. Ïîýòîìó çà ñëîâîì â åãî
çâóêîâîé èëè ãðàôè÷åñêîé ìàòåðèàëüíîñòè ñòîèò ôðàãìåíò æèâîãî îáðàçà
èç ìèðà êîíêðåòíîé ýòíîêóëüòóðû. Ñèñòåìíîñòü æå çíà÷åíèé åñòü
îòðàæåíèå ñèñòåìíîñòè ñàìîé ëèíãâîêóëüòóðû, òîé ñòðóêòóðû îáðàçà ìèðà,
êîòîðàÿ â íåé ñôîðìèðîâàíà è îòðàæåíà â ýòíîÿçûêîâîì ñîçíàíèè.
1. Ëèíãâîêóëüòóðà è ýòíîÿçûêîâîå ñîçíàíèå. Ôîðìîé ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà ñëóæèò òàê íàçûâàåìîå íàöèîíàëüíîêóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî, èëè îáùåå äëÿ âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî
ýòíîÿçûêîâîãî ñîîáùåñòâà ñîçíàíèå. Îïðåäåëåíèå, êîíå÷íî, âïå÷àòëÿåò
ñâîåé ôèëîñîôñêîé øèðîòîé è àôîðèñòè÷íîñòüþ, îäíàêî åù¸ íå
ðàñêðûâàåò ñóùíîñòü ðàññìàòðèâàåìîé êàòåãîðèè.
Ñîãëàñíî ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîìó ñëîâàðþ 11 , íàöèîíàëüíîå
êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî ïî ñâîåé ïðèðîäå  ýòî èíôîðìàöèîííîýìîöèîíàëüíîå («ýòíè÷åñêîå») ïîëå, âèðòóàëüíîå è â òî æå âðåìÿ ðåàëüíîå
ïðîñòðàíñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðîå
ñòàíîâèòñÿ îùóòèìûì ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ ÿâëåíèÿìè èíîé êóëüòóðû.
Íàöèîíàëüíîå êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå
ñóùåñòâóþùèå è ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ôåíîìåíàõ
êóëüòóðû ó ÷ëåíîâ íàöèîíàëüíîãî ëèíãâîêóëüòóðíîãî ñîîáùåñòâà.
Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå
ïîëÿ. Åãî ÿäðî îáðàçóåò íàöèîíàëüíàÿ êîãíèòèâíàÿ áàçà, ïîä êîòîðîé
àâòîðû ñëîâàðÿ ïîíèìàþò îïðåäåëåííûì îáðàçîì ñòðóêòóðèðîâàííóþ
ñîâîêóïíîñòü çíàíèé. Ïî÷åìó çíàíèé? Â êàêîé ñâÿçè íàõîäÿòñÿ çíàíèÿ è
ýòíîêóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî?
Ñâÿçü ýòà õîòÿ è íå î÷åâèäíà, íî, òåì íå ìåíåå, ãëóáèííà. Äåëî â òîì,
÷òî çíàíèå ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì êóëüòóðû, ïîñêîëüêó ïðîöåññ ñîöèàëèçàöèè
ðåá¸íêà ïðîèñõîäèò ïóòåì óñâîåíèÿ ïðàâèë, íîðì è ñòåðåîòèïîâ
10
11

Ñ.Â. Ëóðüå, Èñòîðè÷åñêàÿ ýòíîëîãèÿ, Ìîñêâà 1997, ñ. 221.
Ðóññêîå êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî: Ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü, âûï. 1,
È.Ñ. Áðèë¸âà, Í.Ï. Âîëüñêàÿ, Ä.Á. Ãóäêîâ, È.Â. Çàõàðåíêî, Â.Â. Êðàñíûõ, Ìîñêâà 2004.
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ìûøëåíèÿ, âûðàáîòàííûõ ïðåäøåñòâóþùèìè ïîêîëåíèÿìè òîãî èëè èíîãî
ñîöèóìà. Â íèõ çàôèêñèðîâàí îïûò îñâîåíèÿ è îñìûñëåíèÿ ðåàëüíîñòè,
îïðåäåëåííàÿ êóëüòóðà, îðãàíèçîâàííàÿ óæå êàê íåêèé ÿçûê, à íå ôîðìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Êîãíèòèâíàÿ áàçà ïðîåöèðóåòñÿ íà
ýòíîêóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî è ñòàíîâèòñÿ åãî âàæíåéøåé ñîñòàâíîé
÷àñòüþ. Ïîñêîëüêó æå ýòî áàçà ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà, çíàíèÿ ýòè
äîëæíû áûòü íàöèîíàëüíî è êóëüòóðíî ìàðêèðîâàííûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè,
ïðèñóùèìè âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèíãâîêóëüòóðíîãî
ñîîáùåñòâà. Ñ ýòèì íèêòî è íå ñïîðèò. Îäíàêî áîëåå òàèíñòâåííûì
ïðîöåññîì ÿâëÿåòñÿ òî, êàêèì îáðàçîì òàêîãî ðîäà çíàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ
îáùèìè äëÿ âñåõ ãîâîðÿùèõ íà òîì èëè èíîì ÿçûêå.
Ïðåæäå âñåãî, ðå÷ü çäåñü äîëæíà èäòè íå î áèîëîãè÷åñêîì
èíäèâèäóóìå, à î ëè÷íîñòè. Èíûìè ñëîâàìè, ÷òîáû ïðåäñòàâëÿòü êàêîåëèáî ëèíãâîêóëüòóðíîå ñîîáùåñòâî, îêàçàòüñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ,
èíäèâèäóóì äîëæåí ñòàòü ëè÷íîñòüþ. Äîñòèãàåòñÿ òàêîå ÷óäåñíîå
ïðåâðàùåíèå ïóò¸ì òàê íàçûâàåìîé ñîöèàëèçàöèè. Ñóòüþ ýòîãî ïðîöåññà
è åãî öåëüþ ÿâëÿåòñÿ òðàíñëÿöèÿ êóëüòóðû, ïðåæäå âñåãî, ïîñðåäñòâîì
ÿçûêà. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñîöèàëèçàöèè êóëüòóðà àêòóàëèçóåòñÿ â âèäå
ôîëüêëîðíûõ äèñêóðñîâ, îñíîâíûìè ðåïðåçåíòàíòàìè êîòîðûõ âûñòóïàþò
íàðîäíûå ïåñíè, áûëèíû, ïîñëîâèöû, ïîãîâîðêè è äðóãèå ñòðóêòóðû
ÿçûêà, ôîêóñèðóþùèå íàðîäíóþ ìóäðîñòü. Çàòåì ýòíîÿçûêîâîå
ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû ðàñøèðÿåòñÿ: ïîäêëþ÷àþòñÿ äðóãèå ñåìèîòè÷åñêèå
ñðåäñòâà êóëüòóðû, ôîðìèðóþùèå ïðåæäå âñåãî áàçîâûå ýòíîêóëüòóðíûå
êîíöåïòû.
Î êîíöåïòàõ íàïèñàíî î÷åíü ìíîãî. Îäíàêî îò ýòîãî îí íå ïðèîáð¸ë
ïîêà îáùåïðèíÿòîãî ïîíèìàíèÿ. Âñ¸ åù¸ ñóùåñòâóåò äâà íàïðàâëåíèÿ â åãî
èñòîëêîâàíèè: êîãíèòèâèñòñêîå è êóëüòóðîëîãè÷åñêîå. Êàçàëîñü áû, íå
ìóäðñòâóÿ ëóêàâî, äëÿ íóæä ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè íóæíî ïðîñòî ïðèíÿòü
âòîðóþ òî÷êó çðåíèÿ. Îäíàêî äëÿ ðàçðàáàòûâàåìîé íàìè êîãíèòèâíîñåìèîëîãè÷åñêîé òåîðèè ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè ýòî áûëî áû ñëèøêîì
ïðîñòûì ðåøåíèåì. Ïîýòîìó ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ â êàæäîì èç
ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ.
Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî êîíöåïò ðîæäàåòñÿ êàê îáðàç, íî, ïîÿâèâøèñü
â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà, ýòîò îáðàç ñïîñîáåí ïðîäâèãàòüñÿ ïî ñòóïåíÿì
àáñòðàêöèè. Ñ óâåëè÷åíèåì óðîâíÿ àáñòðàêòíîñòè êîíöåïò ïîñòåïåííî
ïðåâðàùàåòñÿ èç ÷óâñòâåííîãî îáðàçà â ñîáñòâåííî êîãíèòèâíóþ ñòðóêòóðó
ýòíîÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ.
Ñëîæíîñòü èñòîëêîâàíèÿ ýòíîÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî
â ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè âîîáùå ñâîåîáðàçíî è íåîäíîçíà÷íî ïåðåïëåòàþòñÿ
êîãíèòèâíûå è ñîáñòâåííî êóëüòóðîëîãè÷åñêèå êàòåãîðèè. Êàæåòñÿ,
íàèáîëåå ïðîáëåìíûì ñðåäè íèõ ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå ýòíîÿçûêîâîãî, èëè
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ýòíîêóëüòóðíîãî, ñîçíàíèÿ. Åñëè ñîçíàíèå â êîãíèòèâèñòèêå  ýòî âûñøàÿ,
ïîíÿòèéíàÿ, ôîðìà îòðàæåíèÿ ÷åëîâåêîì äåéñòâèòåëüíîñòè è åãî
îòíîøåíèÿ ê îòðàæàåìîìó, òî ýòíîÿçûêîâîå ñîçíàíèå ÿâëÿåòñÿ âûñøåé
äóõîâíîé êàòåãîðèåé, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé àññîöèàòèâíî-ñìûñëîâóþ
ôîðìó ñòåðåîòèïíîãî îòðàæåíèÿ öåííîñòíî-ïîçíàâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
òîãî èëè èíîãî ýòíîêóëüòóðíîãî ñîîáùåñòâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêèì
ïîíèìàíèåì ñòðóêòóðíûìè êîìïîíåíòàìè ýòíîêóëüòóðíîãî ñîçíàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, êîãíèòèâíûå ýëåìåíòû (ïîíÿòèÿ,
ïðåäñòàâëåíèÿ) è íåêîãíèòèâíûå (÷óâñòâà, ýìîöèè, âîëÿ è äð.). Äðóãîé íå
ìåíåå âàæíûé áëîê êîìïîíåíòîâ ýòíîêóëüòóðíîãî ñîçíàíèÿ ñîñòàâëÿþò òå
ýëåìåíòû êóëüòóðû (öåííîñòè, îöåíêè, ñìûñëîâûå èíòåðïðåòàöèè è ò.ï.),
êîòîðûå ïðèîáðåëè ñòàòóñ ýòíîêóëüòóðíîãî ñòåðåîòèïà.
Âîïðîñ î ïðàâîìåðíîñòè âûäåëåíèÿ ýòíîÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ
â îòäåëüíóþ êàòåãîðèþ îñòàåòñÿ â íàóêå îòêðûòûì. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëþáîå
ñîçíàíèå íåïðåìåííî îáúåêòèâèðóåòñÿ êóëüòóðíî ìàðêèðîâàííûì
ñåìèîòè÷åñêèì êîäîì. Îäíàêî íå ëèøåíà ñìûñëà è äðóãàÿ òî÷êà çðåíèÿ,
ñîãëàñíî êîòîðîé êîãíèòèâíûå ïðîöåññû, êîíå÷íî æå, îïèðàþòñÿ íà
çíàêîâûå îïîñðåäîâàòåëè, íî èìè ìîãóò áûòü íå òîëüêî çíàêè ÿçûêîâûå, íî
è äðóãèå ñåìèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè. Êàê óæå
îòìå÷àëîñü, ëþáàÿ ñåìèîòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñëóæèò ñâîåîáðàçíûì «ÿçûêîì»
èëè, òî÷íåå, êîäîì õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â íàøåé ïàìÿòè è å¸
äåêîäèðîâàíèÿ â ïðîöåññå ðå÷åâîãî îáùåíèÿ, ò. å. ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè.
Äàëüíåéøåå èçó÷åíèå çíàêîâîãî èçîìîðôèçìà ìåæäó ñèñòåìîé
åñòåñòâåííîãî ÿçûêà è ñèñòåìîé ìûøëåíèÿ îáåùàåò ðàñøèðèòü íàøè
çíàíèÿ î çàêîíîìåðíîñòÿõ íàêîïëåíèÿ, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè
èíôîðìàöèè, ñâÿçàííûõ ñ ìûøëåíèåì. Ìûøëåíèå è ÿçûê âîçíèêëè, ïî
äàííûì ñîâðåìåííîé íàóêè, â ðåçóëüòàòå åäèíîãî ýâîëþöèîííîãî ïðîöåññà.
Çâóêîâîé ÿçûê ïîÿâèëñÿ âìåñòå ñ âîçíèêíîâåíèåì ÷åëîâåêà. Îí
ôîðìèðîâàëñÿ íà îñíîâå óæå èìåâøèõñÿ ãîëîñîâîãî è ñëóõîâîãî àïïàðàòîâ,
ñïîñîáíûõ ñîîòâåòñòâåííî ïðîèçâîäèòü è âîñïðèíèìàòü àêóñòè÷åñêèå
ñèãíàëû (ñâîéñòâî è æèâîòíûõ). Â ïðîöåññå ýâîëþöèè ÷åëîâåêà çâóêîâûå
ñèãíàëû ïðåâðàùàëèñü â ñëîæíåéøóþ ñèñòåìó ñèìâîëîâ, çíàêîâ, íàèáîëåå
ñîâåðøåííûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ÿçûêîâûå. Î÷åâèäíî, èçíà÷àëüíî ýòè
çíàêè èìåëè íåïîñðåäñòâåííûå (ïðÿìûå) ñâÿçè ñ ïðåäìåòàìè îêðóæàþùåãî
ìèðà. Çàòåì ïðîèçîøëî çàìåùåíèå è ïîëíîå âûòåñíåíèå ðåàëüíûõ ñâÿçåé
óñëîâíûìè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî çíàêè ñòàëè âîñïðîèçâîäèìûìè. Ýòî
ñâîéñòâî íåîáõîäèìî ÿçûêó íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû, ïîäîáíî
ãåíåòè÷åñêîìó êîäó, õðàíèòü è ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ, íî è äëÿ
âûïîëíåíèÿ îáùåñòâåííûõ, â òîì ÷èñëå è ñòåðåîòèïíûõ, ôóíêöèé.
Ïîñêîëüêó ñâîéñòâî èçîìîðôèçìà ãåíåòè÷åñêîãî è ÿçûêîâîãî êîäîâ
îáóñëîâëèâàåòñÿ, íàäî ïîëàãàòü, åäèíñòâîì ãëîáàëüíîãî ýâîëþöèîííîãî

412

Íèêîëàé Àëåôèðåíêî

ïðîöåññà, îíî ñëóæèò ãëóáèííûì ìåõàíèçìîì ïåðåêîäèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèè èç ñòðóêòóð êîãíèòèâíîé ñòåðåîòèïèçàöèè (ôðåéìîâ, êîíöåïòîâ, ãåøòàëüòîâ è äð.) â ñòðóêòóðû ÿçûêîâûõ ñòåðåîòèïîâ  åñòåñòâåííîé îñíîâîé ñèíåðãåòèêè êîãíèòèâíîãî è ÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ.
Ñïîñîáû è ñðåäñòâà òàêîãî ïåðåêîäèðîâàíèÿ â öåëîì çàâèñÿò îò
ïîíèìàíèÿ òèïîëîãèè êîãíèòèâíûõ ñòðóêòóð è èõ ñîîòíîøåíèÿ.
Ñóùåñòâóåò äâå òî÷êè çðåíèÿ. Ñîãëàñíî ïåðâîé, âñå ìíîãîîáðàçèå âèäîâûõ
ìûñëèòåëüíûõ ñòðóêòóð ìîæíî ïîäâåñòè ïîä îäíî ðîäîâîå êîãíèòèâíîå
îáðàçîâàíèå  êîíöåïò. Â ñîîòâåòñòâèè ñî âòîðîé òî÷êîé çðåíèÿ, âñå òèïû
ìûñëèòåëüíûõ ñòðóêòóð ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäíîïîðÿäêîâûå îáðàçîâàíèÿ:
êîíöåïòû, ôðåéìû, ñêðèïòû, ñöåíàðèè, ãåøòàëüòû. Â íàøåì
ïðåäñòàâëåíèè êîãíèòèâíûå ñòðóêòóðû íàõîäÿòñÿ â èåðàðõè÷åñêèõ
îòíîøåíèÿõ, âûñøèé óðîâåíü â êîòîðûõ îáðàçóåò öåëîñòíûé
ìûñëèòåëüíûé îáðàç  ãåøòàëüò. Çàòåì ïóòåì ÷ëåíåíèÿ öåëîãî íà
ñîñòàâëÿþùèå åãî ÷àñòè ìîæíî âûäåëèòü òðè ñîáûòèéíûå ñòðóêòóðû 
ôðåéì, ñêðèïò è ñöåíàðèé. Ýëåìåíòàðíîé êîãíèòèâíîé åäèíèöåé
ñîáûòèéíûõ ñòðóêòóð ÿâëÿåòñÿ êîíöåïò  îïåðàòèâíàÿ åäèíèöà
ìåíòàëüíûõ èëè ïñèõè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íàøåãî ñîçíàíèÿ, ñîäåðæàòåëüíàÿ
åäèíèöà ïàìÿòè, ìåíòàëüíîãî ëåêñèêîíà, êîíöåïòóàëüíîé ñèñòåìû è ÿçûêà
ìîçãà (Å.Ñ. Êóáðÿêîâà). Òàêèì îáðàçîì ñèñòåìíî óïîðÿäî÷åííûå
è âåðáàëèçîâàííûå ñòðóêòóðû ôîðìèðóþò ÿçûêîâîå ñîçíàíèå. Òå æå
âåðáàëèçîâàííûå ñòðóêòóðû ïîçíàíèÿ, êîòîðûå â ñèëó ñâîåé ñîöèîêóëüòóðíîé çíà÷èìîñòè, ïîäâåðãàÿñü äàëüíåéøåé êàòåãîðèçàöèè, ïðåâðàùàþòñÿ
â ëèíãâîêóëüòóðíûå ñòåðåîòèïû, îáðàçóÿ íåêóþ ýòíîêóëüòóðíóþ ìàòðèöó
ýòíîÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ. Åñëè ñëåäîâàòü òàêîé ëîãèêå èíòåðïðåòàöèè
çàâèñèìîñòè ëèíãâîêóëüòóðíûõ êàòåãîðèé, òî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî
ýòíîÿçûêîâîå ñîçíàíèå â íåêîòîðîì ðîäå ÿâëÿåòñÿ äåðèâàòîì
ýòíîêóëüòóðíîãî ñîçíàíèÿ  êàòåãîðèè íå ìåíåå çàãàäî÷íîé è ñïîðíîé.
Ýòíîêóëüòóðíîå ñîçíàíèå  ðåçóëüòàò îòðàæåíèÿ è ñòåðåîòèïíîãî
âîñïðèÿòèÿ îáðàçà ìèðà, îñóùåñòâëÿþùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îñîáîé
ñåòêîé öåííîñòíî-ñìûñëîâûõ êîîðäèíàò, êîòîðàÿ ñèñòåìíî îðãàíèçóåò
áàçîâûå êîíöåïòû òîé èëè èíîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ñïåöèôèêó êàæäîé ýòíîêóëüòóðû îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðèðîâàííàÿ
ñîâîêóïíîñòü âåðáàëüíî çàêîäèðîâàííûõ îñíîâíûõ äóõîâíûõ öåííîñòåé,
òðàäèöèé è îáû÷àåâ íàðîäà. Ïðåæäå âñåãî, ýòíîêóëüòóðíîé çíà÷èìîñòüþ
îòìå÷åíû ñòåðåîòèïíûå ÿçûêîâûå åäèíèöû: èäèîìû, ïàðåìèè, ÿçûêîâûå
ìåòàôîðû è óñòîé÷èâûå ñòèëèñòè÷åñêèå ôèãóðû. Â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè
ýòè ÿçûêîâûå ñòåðåîòèïû îáðàçóþò â íàøåì ñîçíàíèè îñîáûé ñòðóêòóðíûé
ÿðóñ  ýòíîÿçûêîâîå ñîçíàíèå, ýëåìåíòû êîòîðîãî â ÿðêîé îáðàçíîé ôîðìå
ïðåäñòàâëÿþò íàèáîëåå âàæíûå äëÿ äàííîé ýòíîêóëüòóðû îáúåêòû 
ïðåäìåòû, ñîáûòèÿ, ôàêòû. Ñòåðåîòèïíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î êóëüòóðíî

ßçûêîâûå ñòåðåîòèïû ðóññêîãî ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà

413

çíà÷èìûõ îáúåêòàõ, çàôèêñèðîâàííûõ â êîíöåïòàõ, ôðåéìàõ, ñêðèïòàõ
è ñöåíàðèÿõ, ñâÿçàíû ñ ïðîòîòèïè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè òåõ èëè èíûõ
êëàññîâ ïîçíàâàåìûõ è âåðáàëèçóåìûõ ïðåäìåòîâ.
Ïðîòîòèïè÷åñêèé ïîäõîä ê ñåìàíòèêå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî êàòåãîðèè
âûñòóïàþò â íàèáîëåå ÿðêèõ è ïðåçåíòàáåëüíûõ îáðàçöàõ12. Ïðîòîòèï
 ýòî íàèáîëåå ðåïðåçåíòàòèâíûé (êàíîíè÷åñêèé, ýòàëîííûé) âàðèàíò
îïðåäåëåííîãî èíâàðèàíòíîãî ñèñòåìíîãî îáúåêòà, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ
íàèáîëüøåé ñïåöèôè÷íîñòüþ (êîíöåíòðàöèåé ñïåöèôè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ
äàííîãî îáúåêòà), ñïîñîáíîñòüþ ê âîçäåéñòâèþ íà ïðîèçâîäíûå âàðèàíòû
è âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ  íàèáîëåå âûñîêîé ñòåïåíüþ ðåãóëÿðíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Îäíèì èç îáùèõ ñâîéñòâ èíâàðèàíòà è ïðîòîòèïà
ÿâëÿåòñÿ ñâîéñòâî îòíîñèòåëüíîñòè, ñóòü êîòîðîãî ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ðàññìàòðèâàåìîå çíà÷åíèå ìîæåò áûòü ïðîèçâîäíûì îò ïðîòîòèïà áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ è âìåñòå ñ òåì áûòü ïðîòîòèïîì ïî îòíîøåíèþ ê òîìó
èëè èíîìó ñåìàíòè÷åñêîìó âàðèàíòó, íàõîäÿùåìóñÿ íà áîëåå íèçêîé
ñòóïåíè èåðàðõèè.
Ñîîòíîøåíèå ðàññìàòðèâàåìûõ ïîíÿòèé îáóñëîâëèâàåò àëãîðèòì
èíâàðèàíòíî-ïðîòîòèïè÷åñêîãî àíàëèçà, ïîìîãàÿ 1) ðåøèòü âîïðîñ
èñòîëêîâàíèÿ äàííîãî ñåìàíòè÷åñêîãî ôåíîìåíà êàê êàòåãîðèàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé èíâàðèàíò; 2) îïðåäåëèòü ñåòü (ðÿä)
âàðèàíòíûõ ðåàëèçàöèé èçó÷àåìîãî êàòåãîðèàëüíîãî çíà÷åíèÿ (íàëè÷èå
âàðèàíòíîñòè ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèÿ ïðîòîòèïà êàê
ýòàëîííîãî âàðèàíòà, íàèáîëåå ÿðêî âûÿâëÿþùåãî ñïåöèôèêó äàííîãî
çíà÷åíèÿ); 3) èññëåäîâàíèå âàðèàíòîâ íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîòîòèïà êàê ýòàëîíà,
çàòåì ðàññìàòðèâàþòñÿ îòäåëüíûå ýòàïû ïåðåõîäà ýòàëîííûõ ñâîéñòâ
ê ñâîéñòâàì åäèíèö, íàõîäÿùèõñÿ â çàÿäåðíîé çîíå, çàòåì íà áëèæíåé
è, íàêîíåö, íà êðàéíåé (äàëüíåé) ïåðèôåðèè (À. Â. Áîíäàðêî).
Ïðîòîòèïè÷åñêèå ïðèçíàêè  ýòî òå ñâîéñòâà, êîòîðûìè
õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðåäìåòû ñîîòâåòñòâóþùåãî êëàññà. Ïðè÷åì íàáîð òàêèõ
ïðèçíàêîâ è èõ èåðàðõèÿ â êàæäîì íàöèîíàëüíîì ÿçûêå «ñâîè». Èíûìè
ñëîâàìè, îäíè è òå æå îáúåêòû âîñïðèíèìàþòñÿ è êîäèðóþòñÿ
ýòíîÿçûêîâûì ñîçíàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ âûðàáîòàííûìè â äàííîì
ýòíîêóëüòóðíîì ñîîáùåñòâå ïðåäñòàâëåíèÿìè î äàííîì êëàññå ïðåäìåòîâ.
È ýòî ïðèòîì, ÷òî ëîãè÷åñêè ìåõàíèçìû èõ êîíöåïòóàëèçàöèè îñòàþòñÿ
óíèâåðñàëüíûìè. Îäèíàêîâûå êîíöåïòû â ðàçíûõ ÿçûêàõ ìîãóò èìåòü
ðàçëè÷íûå âåðáàëüíûå ðåïðåçåíòàöèè, îïèðàþùèåñÿ íà ðàçíûå
ïðîòîòèïè÷åñêèå ïðèçíàêè. Ñð. ñõîäíûå ïî ñìûñëó ïîñëîâèöû â ðàçíûõ
12 Äæ. Ëàêîôô, Ìåòàôîðû, êîòîðûìè ìû æèâåì, Òåîðèÿ ìåòàôîðû, Ìîñêâà 1990,
ñ. 387; R.W. Langacker, The conceptual basis of cognitive semantics, Language and conceptualization, ed. by J. Nuyts and E. Pederson, Cambridge 1997, p. 37.
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ÿçûêàõ: ðóñ. çà ñåìü â¸ðñò êèñåëÿ õëåáàòü (åñòü); óêð. çà øìàòîê êèøêè
ñ³ì âåðñò ï³øêè  äàëåêî è ïîïóñòó, áåç îñîáîé íàäîáíîñòè èäòè, åõàòü,
òàùèòüñÿ è ò.ï.; ñëîâàöê. niz. hovor. iron. trepasa (teriga sa) z ïaleka
(z ve¾ki dia¾ku); ÷åø. váit dalekou cestu pro uèinìné nic; jít kraj svìta bùhví
proè; jít do Tramtárie  íàïðàñíî è íåîïðàâäàííî ñòðåìèòüñÿ êóäà-ë., èìåÿ
âîçìîæíîñòü äîñòè÷ü æåëàåìîãî íà ìåñòå.
Ê íîìèíàòèâíûì åäèíèöàì âûñîêîé íàöèîíàëüíîé íàãðóæåííîñòè, ïî
äàííûì À.Ã. Ãóðî÷êèíîé, îòíîñÿòñÿ, ïðåæäå âñåãî, îáîçíà÷åíèÿ áûòîâûõ
ðåàëèé (îäåæäà, óêðàøåíèÿ, äåíåæíûå åäèíèöû, ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû è ò. ä.), àíòðîïîíèìû, òîïîíèìû, íàçâàíèÿ ÿâëåíèé è ïðåäìåòîâ äóõîâíîé êóëüòóðû, ðèòóàëû, òðàäèöèè13. Äðóãîé íîìèíàòèâíîé
åäèíèöåé, ÿäåðíûé êîìïîíåíò ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ êîòîðîé íàöèîíàëüíî
îáóñëîâëåí, ÿâëÿåòñÿ êîííîòàòèâíàÿ ëåêñèêà. Íàïðèìåð, îäíèõ è òåõ æå
æèâîòíûõ íàðîäû ðàçíûõ ñòðàí íàäåëÿþò ðàçëè÷íûìè êà÷åñòâàìè (ñð.
ñâèíüÿ  àìåð. ãðóáèÿí, æàäèíà; ðóñ.  íåðÿõà, ãðÿçíóëÿ).
Ñïåöèôèêà íàèìåíîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ òîãî èëè èíîãî îáúåêòà,
ÿâëåíèÿ èëè ïðîöåññà îòäåëüíûì ýòíîÿçûêîâûì êîëëåêòèâîì îáóñëîâëåíà
åãî îñîáûì (ñòåðåîòèïíûì) âèäåíèåì ìèðà, îïðåäåëÿåìûì êóëüòóðíîé
ìîäåëüþ, ñóùåñòâóþùåé â íàöèîíàëüíîé òðàäèöèè, è åå ÿçûêîâîé
ïðîåêöèåé. Èçó÷åíèå êóëüòóðíî ìàðêèðîâàííûõ ÿçûêîâûõ îáðàçîâàíèé,
îòðàæàþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå âíóòðè îòäåëüíîé íàöèîíàëüíîêóëüòóðíîé òðàäèöèè, ôîðìèðóþùåé ñâîé ñîñòàâ ñëîâàðÿ è îïðåäåëÿþùåé
îñîáåííîñòè äèñêóðñèâíîé îðãàíèçàöèè òåêñòà, ïîçâîëèò âûÿâèòü
ñïåöèôèêó âîñïðèÿòèÿ è ïîçíàíèÿ ìèðà ðàçíûìè íàðîäàìè, è õàðàêòåð å¸
îòîáðàæåíèÿ â ýòíîêóëüòóðíîé àðõèòåêòîíèêå ÿçûêîâîãî çíàêà.
2. Ýòíîêóëüòóðíûå êîíñòàíòû ÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ. Êàê
ôèëîñîôñêàÿ êàòåãîðèÿ «êîíñòàíòà»  ýòî ðåàëüíîñòü èëè èäåÿ, êîòîðàÿ
äîìèíèðóåò íàä äðóãèìè íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè (Ý. äÎðñ).
Ïî ñóòè ñâîåé êîíñòàíòàìè êóëüòóðû âûñòóïàþò êîíöåïòû-àðõåòèïû.
Êîíöåïòû, ïî Þ.Ñ. Ñòåïàíîâó,  ýòî «ïó÷êè ïðåäñòàâëåíèé, çíàíèé,
ïåðåæèâàíèé, àññîöèàöèé, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ñëîâî, <...>  ýòî êàê áû
ñãóñòîê êóëüòóðû â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà; òî, â âèäå ÷åãî êóëüòóðà âõîäèò
â ìåíòàëüíûé ìèð ÷åëîâåêà. È, ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîíöåïò  ýòî òî,
ïîñðåäñòâîì ÷åãî ÷åëîâåê  ðÿäîâîé îáû÷íûé ÷åëîâåê, íå òâîðåö
äóõîâíûõ öåííîñòåé  ñàì âõîäèò â êóëüòóðó, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
è âëèÿåò íà íåå» (Ñòåïàíîâ Þ.Ñ., 1997: 40). Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòèå
«êîíñòàíòà», âûéäÿ çà ðàìêè òî÷íûõ íàóê, ïðèîáðåòàåò âñå áîëåå øèðîêèé
13

À.Ã. Ãóðî÷êèíà, Ýòíîêóëüòóðà è ÿçûêîâîå ñîçíàíèå, Ôèëîëîãèÿ è êóëüòóðà:
ìàòåðèàëû III Ìåæäóíàð. íàó÷. êîíô. ×. 3, Òàìáîâ 2001, ñ. 122123.
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ëèíãâîôèëîñîôñêèé ñìûñë, ïîýòîìó òàêèå êîíñòàíòíûå ïðèçíàêè
êîíöåïòà-àðõåòèïà, êàê íåèçìåííîñòü è ïîñòîÿíñòâî, ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå
îòíîñèòåëüíûìè.
Äåëî â òîì, ÷òî «êîíñòàíòû êóëüòóðû» àíòðîïîöåíòðè÷íû, ïîñêîëüêó
îêàçûâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè (÷àùå  â êîñâåííîé) îò åäèíñòâåííîãî
ñóáúåêòà è òâîðöà êóëüòóðû  ÷åëîâåêà. Èíûìè ñëîâàìè, êóëüòóðíûå
êîíñòàíòû íå ñóáñòàíöèîíàëüíû, ïîñêîëüêó îòðàæàþò îáúåêòû ìèðîçäàíèÿ
íå ñàìè ïî ñåáå. Îíè ñêîðåå îïåðàöèîíàëüíû è ïðåäñòàâëÿþò îáðàç
äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà â îòíîøåíèè ê îáúåêòàì ìèðîçäàíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî
ìèð óñòðîåí íå êàê íåêàÿ çàäàííàÿ íàòóðàëüíàÿ âíåøíÿÿ ðåàëüíîñòü, à êàê
äåéñòâèòåëüíîñòü, ñôîðìèðîâàííàÿ â õîäå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ñàìîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â öåíòðå ìèðîçäàíèÿ. Êóëüòóðíûå êîíñòàíòû,
êàê ïðàâèëî, íå îñîçíàþòñÿ ÷åëîâåêîì. Îíè  èíñòðóìåíò óïîðÿäî÷åíèÿ
è ðàöèîíàëèçàöèè îïûòà, ïîëó÷åííîãî èç âíåøíåãî ìèðà.
Âñå ÷àùå êîíöåïòàì ïðèïèñûâàþò ñïîñîáíîñòü ñóáúåêòèâíî îòðàæàòü
ìèð â íàèáîëåå îáîáùåííîì âèäå, â ôîðìå ðàçìûòûõ, ñëàáî
ñòðóêòóðèðîâàííûõ ìûñëèòåëüíûõ îáðàçîâàíèé. Íàñêîëüêî ñïðàâåäëèâî
òàêîå óòâåðæäåíèå? Òî÷íåå, âñå ëè â êîíöåïòå ñóáúåêòèâíî? Åñëè íåò òî,
â êàêîì ñîîòíîøåíèè íàõîäèòñÿ â êîíöåïòå ñóáúåêòèâíîå è îáúåêòèâíîå?
Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû âàæíû åùå è ïîòîìó, ÷òî âåäóò ê ðàçãðàíè÷åíèþ
òàêèõ ñìåæíûõ êàòåãîðèé, êàê êîíöåïò è ïîíÿòèå. ßñíî, ÷òî
äåìàðêàöèîííîé ëèíèåé ïðè ýòîì ñëóæèò íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå â íèõ
ñóáúåêòèâíîãî ýëåìåíòà.
Èñõîäÿ èç òåîðèè Þ.Ñ. Ñòåïàíîâà, êîíöåïòû â îòëè÷èå îò ïîíÿòèé
îáëàäàþò äâóìÿ ñïåöèôè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè: 1) îïðåäåëåííûì óðîâíåì
ñóáúåêòèâíîñòè è 2) ìíîãîÿðóñíîé îðãàíèçàöèåé. Äåéñòâèòåëüíî,
êîíöåïòû íå òîëüêî ìûñëÿòñÿ, íî è ïåðåæèâàþòñÿ. Îíè îòðàæàþò
÷åëîâå÷åñêèå ýìîöèè, ñèìïàòèè è àíòèïàòèè, à èíîãäà è ñòîëêíîâåíèÿ14.
Ñîãëàñíî òåîðèè ìíîãîÿðóñíîé îðãàíèçàöèè êîíöåïòà, â íåì âûäåëÿþò òðè
îñíîâíûõ ñëîÿ: 1) «àêòèâíûé» (àêòóàëüíûé)  ñâîåãî ðîäà âåðõóøêà
àéñáåðãà  îñíîâíîé, î÷åâèäíûé äëÿ âñåõ íûíå æèâóùèõ ëþäåé ïðèçíàê
êîíöåïòà, ïîçâîëÿþùèé àïåëëèðîâàòü ê íåìó è îïåðèðîâàòü èì äàæå
îáûäåííîìó ñîçíàíèþ; 2) «ïàññèâíûé» (èñòîðè÷åñêèé, ôîíîâûé),
âêëþ÷àþùèé åãî äîïîëíèòåëüíûå ïðèçíàêè,  «êðèñòàëëèçàöèÿ» åãî
âàæíåéøèõ îñìûñëåíèé è òîëêîâàíèé â ðàçëè÷íûå êóëüòóðíûå ýïîõè
(Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ); 3) âíóòðåííÿÿ ôîðìà èëè ýòèìîëîãè÷åñêèé ïðèçíàê
êîíöåïòà  åãî ñìûñëîâîå ïåðâîíà÷àëî, çàïå÷àòëåííîå âî âíåøíåé
ñëîâåñíîé ôîðìå.
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Ñîïîëîæåííîñòü è âçàèìîäîïîëíÿåìîñòü ýòèõ ñëîåâ ñëóæàò äîêàçàòåëüñòâîì ãàðìîíè÷åñêîãî ñî÷åòàíèÿ â êîíöåïòå ïîñòîÿííûõ è âèäîèçìåíÿþùèõñÿ êîìïîíåíòîâ. Ñòàáèëüíîñòü è ïîñòîÿíñòâî îáåñïå÷èâàåò
êîíöåïòó åãî âíóòðåííÿÿ ôîðìà  ïåðâîîñíîâà êîíöåïòà, âîïëîùåííàÿ âî
âíåøíåé ñëîâåñíîé ôîðìå. Ðå÷åìûñëèòåëüíàÿ ìîáèëüíîñòü êîíöåïòà
îïèðàåòñÿ íà äèíàìè÷åñêîå ñîîòíîøåíèå ñìûñëîâîãî ñîäåðæàíèÿ åãî
ïåðâûõ äâóõ ñëîåâ  àêòóàëüíîãî è èñòîðè÷åñêîãî. Áëàãîäàðÿ ýòîìó
ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ìîäèôèêàöèÿ èñòîðè÷åñêîãî, ôîíîâîãî
ñîäåðæàíèÿ, àêòóàëèçàöèÿ îäíèõ è ïîãàøåíèå äðóãèõ ñìûñëîâ. Â ýòîì
ïëàíå êîíöåïò îñòàåòñÿ âñåãäà íåçàâåðøåííûì, ñòðóêòóðíî «îòêðûòûì».
Ïîíÿòèþ æå ýòè ñâîéñòâà íå õàðàêòåðíû. Îïðåäåëÿþùèìè åãî
ïðèçíàêàìè âûñòóïàþò ñòàáèëüíîñòü, îáúåêòèâíîñòü, êîíöåíòðàöèÿ
íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ è àáñòðàãèðîâàíèå îò âñåãî
íåñóùåñòâåííîãî, ÷àñòíîãî è ñóáúåêòèâíîãî. Ñð.: ïîíÿòèå «ñïàðòàíåö»
 æèòåëü Ñïàðòû è êîíöåïò «Ñïàðòàíåö» (î ñòðîãèõ, ñóðîâûõ,
íåïðèõîòëèâûõ ëþäÿõ ñ ñèëüíûì õàðàêòåðîì). Íàïðèìåð: Îí ñîõðàíèë
âîåííóþ âûïðàâêó, æèë ñïàðòàíöåì è ìîíàõîì (È.Ñ. Òóðãåíåâ. Íîâü).
Ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ èíòåíñèîíàëüíî, ñîäåðæàíèå êîíöåïòà
èìïëèêàöèîíàëüíî.
Ïîñëåäíåå âðåìÿ â ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè âñå ÷àùå (ê ñîæàëåíèþ, áåç
äîëæíîãî îáîñíîâàíèÿ) èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí êóëüòóðíûé êîíöåïò.
Íàñêîëüêî îïðàâäàííî åãî èñïîëüçîâàíèå íàðÿäó ñ ñóùåñòâóþùèì
îäíîñëîâíûì òåðìèíîì êîíöåïò?
A priori ÿñíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå íîâîãî òåðìèíà èìååò ñìûñë òîëüêî
â îäíîì ñëó÷àå: åñëè èñõîäèòü èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî íå âñå êîíöåïòû
êóëüòóðíî ìàðêèðîâàíû. Òàêîå ïðåäïîëîæåíèå íå áåñïî÷âåííî. Îáðàòèìñÿ
ê òðàäèöèîííîìó ìåòàÿçûêó, ãäå êîíöåïò  ñìûñëîâîå öåëîñòíîå
îáðàçîâàíèå, îáúåêòèâèðóåìîå â ÿçûêå íå òîëüêî ñëîâîì, ñèñòåìîé åãî ËÑÂ
èëè ïàðàäèãìîé ñëîâîôîðì, à íåêîòîðîé ñîâîêóïíîñòüþ ñëîâ, òàêîé, êàê
ËÑÃ èëè ñèíîíèìèêî-àíòîíèìè÷åñêèå áëîêè. Ýòî óíèâåðñàëüíûå çíàíèÿ,
èìåþùèå ïîëåâóþ îðãàíèçàöèþ, êîòîðûå îáðàçóþò íåêèå ïîíÿòèéíûå
êàòåãîðèè è êîäèðóþòñÿ áîëüøèíñòâîì èçâåñòíûõ ÿçûêîâ. Ñ.Ä. Êàöíåëüñîí
íàçûâàåò èõ «îíòîëîãè÷åñêèìè», «âíåÿçûêîâûìè», «êîãíèòèâíûìè»
èëè «ðå÷åìûñëèòåëüíûìè». Â òàêîì æå ðàêóðñå èñòîëêîâûâàåò êîíöåïò
è Å.Ñ. Êóáðÿêîâà15, îïðåäåëÿþùàÿ åãî êàê îïåðàòèâíóþ ñîäåðæàòåëüíóþ
åäèíèöó ïàìÿòè, ìåíòàëüíîãî ëåêñèêîíà, êîíöåïòóàëüíîé ñèñòåìû è ÿçûêà
ìîçãà (lingua mentalis). Ïðè òàêîì ïîíèìàíèè êîíöåïò îêàçûâàåòñÿ
ðîäñòâåííûì ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ áîëåå çíàêîìûì êàòåãîðèÿì
 ïîíÿòèÿì «èíôîðìàöèÿ» è «ñìûñë».
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Îäíàêî çäåñü òàêæå íåò ïîëíîãî ïîíÿòèéíîãî òîæäåñòâà: èíôîðìàöèÿ
â îòëè÷èå îò êîíöåïòà  ýòî âñå òå äàííûå, êîòîðûå ïîñòóïàþò ÷åëîâåêó
èçâíå ïî ñàìûì ðàçíûì êàíàëàì  ÷óâñòâåííî-ïåðöåïòóàëüíûì
è ñåíñîðíî-ìîòîðíûì (Ë.Ã. Ëóçèíà). Â òðàäèöèîííîì ÿçûêîçíàíèè ïîä
èíôîðìàöèåé ïîíèìàþò ëþáûå ñâåäåíèÿ î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ, ïðîöåññàõ,
ñîäåðæàùèåñÿ â ñåìàíòèêå åäèíèö ÿçûêà è ðå÷è. Â ëåêñèêå è ôðàçåìèêå
èíôîðìàöèÿ îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ ëåêñè÷åñêèì è ôðàçåîëîãè÷åñêèì çíà÷åíèÿìè, â ñèíòàêñèñå  ñ ïðîïîçèöèîíàëüíûì ñîäåðæàíèåì ïðåäëîæåíèÿ,
â òåêñòå  ýâðèñòè÷åñêè ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Â êîãíèòîëîãèè ñôîðìèðîâàëîñü ïîíÿòèå êîíöåïòóàëüíîé èíôîðìàöèè, ïîä êîòîðîé ïîíèìàþò ïðîäóêòû îñìûñëåíèÿ âñåõ
ïîñòóïàþùèõ ïî ðàçíûì êàíàëàì ñâåäåíèé, êîòîðûå â äèñêóðñå
ïðåäñòàâëÿþò ãîâîðÿùèì íå òîëüêî ñîáñòâåííî çíàíèÿ, íî è óáåæäåíèÿ,
ìíåíèÿ è óñòàíîâêè. Êîíöåïò æå  ýòî íå ïðîñòî èíôîðìàöèÿ, ýòî òîò
ôîðìàò, êîòîðûé ñëóæèò ñâîåãî ðîäà «óïàêîâêîé» îñìûñëåííîé
è ñòðóêòóðèðîâàííîé èíôîðìàöèè. È â ýòîì ïëàíå êîíöåïò ñáëèæàåòñÿ
ñ êàòåãîðèåé ñìûñëà.
Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè äàæå èñïîëüçóþò òåðìèí êîíöåïò êàê
ñèíîíèì ñìûñëó. Îäíàêî íå ëèøåíî òàêæå îñíîâàíèé ìíåíèå, ñîãëàñíî
êîòîðîìó êîíöåïò îòíîñèòñÿ ê ñìûñëó êàê åãî èíòåðïðåòàòîð è êàê ïðîäóêò
åãî ãåðìåíåâòè÷åñêîé îáðàáîòêè. Òàêîå ïîíèìàíèå ñîîòíîøåíèÿ êîíöåïòà
è ñìûñëà íàõîäèò ïîääåðæêó â òåîðèè êîíöåïòóàëèçàöèè è êàòåãîðèçàöèè
ìèðà, â ïðîöåññå êîòîðûõ ïðîèñõîäèò êëàññèôèêàöèÿ, ïîäâåäåíèå ïîä òå
èëè èíûå êàòåãîðèè îñìûñëåííîé èíôîðìàöèè. Ñìûñëû êàê ìèíèìàëüíûå
åäèíèöû ÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà ñòðóêòóðèðóþòñÿ â êîíöåïòû, à òå, â ñâîþ
î÷åðåäü, íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ â èõ ñîñòàâå îáùèõ ñìûñëîâ
îáúåäèíÿþòñÿ â êàòåãîðèè. Â ðàìêàõ êîíöåïòà ñìûñëû ïîñòîÿííî
óòî÷íÿþòñÿ è ìîäèôèöèðóþòñÿ, ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ âíîâü
ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèåé. Èìåííî ïîýòîìó êîíöåïòû ñëóæàò
îïåðàòèâíûìè åäèíèöàìè íàøåãî ñîçíàíèÿ.
Â ëþáîì ñëó÷àå êîíöåïò âûñòóïàåò ìûñëèòåëüíûì ïîñðåäíèêîì
ìåæäó ÿçûêîì è âíåÿçûêîâûì ìèðîì, è â ýòîì ñâîåì ñòàòóñå íå
îáÿçàòåëüíî îêàçûâàåòñÿ ýòíîêóëüòóðíî ìàðêèðîâàííûì îáðàçîâàíèåì.
Åñëè ñîãëàñèòüñÿ ñ òåìè èññëåäîâàòåëÿìè, êîòîðûå ïîëàãàþò, ÷òî «íåêóëüòóðíûõ êîíöåïòîâ» â ÿçûêå íåò âîîáùå, òî ýòî ïîñòàâèò ïîä ñîìíåíèå
ïðàâîìåðíîñòü âûäåëåíèÿ ñàìîé ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè â îòäåëüíóþ
íàó÷íóþ äèñöèïëèíó.
Â ñîâðåìåííîé ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè ïðàêòè÷åñêè íèêåì íå
îñïàðèâàåòñÿ ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî êóëüòóðíûé êîíöåïò  ìíîãîìåðíîå
ìåíòàëüíîå îáðàçîâàíèå, â êîòîðîì âûäåëÿþòñÿ íåñêîëüêî êà÷åñòâåííî
îòëè÷íûõ ñîñòàâëÿþùèõ (ñëîåâ èëè èçìåðåíèé).
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Ïî íàáëþäåíèÿì Ñ.Ã. Âîðêà÷¸âà, ðàçíîãëàñèÿ â ïîíèìàíèè ñóùíîñòè
êóëüòóðíîãî êîíöåïòà âûçâàíû ãëàâíûì îáðàçîì ðàñõîæäåíèÿìè
â îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâà è õàðàêòåðà åãî ñìûñëîâûõ êîìïîíåíòîâ. Òàê,
Ëÿïèí, íàïðèìåð, óòâåðæäàåò, ÷òî «äèñêðåòíàÿ öåëîñòíîñòü» êóëüòóðíîãî
êîíöåïòà îáðàçóåòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì «ïîíÿòèÿ», «îáðàçà» è «äåéñòâèÿ»16.
Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ âûäåëÿåò â êîíöåïòå, êðîìå ïîíÿòèéíîé ñîñòàâëÿþùåé,
è «âñ¸, ÷òî äåëàåò åãî ôàêòîì êóëüòóðû»  ýòèìîëîãèþ, ñîâðåìåííûå
àññîöèàöèè è îöåíêè17. Â.È. Êàðàñèê ñ÷èòàåò, ÷òî â êóëüòóðíîì êîíöåïòå
ñîäåðæàòñÿ «öåííîñòíàÿ, îáðàçíàÿ è ïîíÿòèéíàÿ ñòîðîíû»18. Ïî Ñ.Ã. Âîðêà÷åâó,
ïîíÿòèéíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ îòðàæàåò ïðèçíàêîâóþ è äåôèíèöèîííóþ
ñòðóêòóðó êóëüòóðíîãî êîíöåïòà; îáðàçíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ôèêñèðóåò
êîãíèòèâíûå ìåòàôîðû, ïîääåðæèâàþùèå åãî â àêòóàëüíîé çîíå ÿçûêîâîãî
ñîçíàíèÿ; çíà÷èìîñòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ îïðåäåëÿåòñÿ ìåñòîì, êîòîðîå
çàíèìàåò èìÿ êîíöåïòà â ÿçûêîâîé ñèñòåìå19.
Ìíîãîìåðíîñòü êóëüòóðíîãî êîíöåïòà ñîîòíîñèìà ñ åãî ñëîæíîñòüþ,
âíóòðåííåé ðàñ÷ëåíåííîñòüþ, ÷òî îáóñëîâëèâàåò ïîëó÷åíèå ñòàòóñà
êóëüòóðíîãî êîíöåïòà äëÿ ñåìàíòè÷åñêè íåðàçëîæèìûõ ìåíòàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïîãðóæåíèåì â êóëüòóðíî-ÿçûêîâóþ ñðåäó: îïåðàòîð ëîãèêè
îöåíîê «áåçðàçëè÷íî» â ÿçûêå ñ ïðèîáðåòåíèåì àêñèîëîãè÷åñêèõ
êîííîòàöèé è îáðàçíûõ àññîöèàöèé ñòàíîâèòñÿ êîíöåïòîì «ðàâíîäóøèå/
àïàòèÿ».
Áåç ñîïîñòàâèòåëüíîãî àíàëèçà, èçó÷åíèå êóëüòóðíûõ êîíöåïòîâ
íåâîçìîæíî, ïîñêîëüêó â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íåâîçìîæíî (à) âûÿâëåíèå
îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò êîíöåïòà êàê åäèíèöû ëèíãâîêóëüòóðû, (á)
óñòàíîâëåíèå åãî ýòíîêóëüòóðíîé ñïåöèôèêè. Â êà÷åñòâå
ýòíîñïåöèôè÷íîãî ìîæåò ïðèíèìàòüñÿ ïðèçíàê, ïîëîæåííûé â îñíîâó
íîìèíàöèè,  âíóòðåííÿÿ ôîðìà èìåíè. Ýòíîñïåöèôè÷íîñòü ìîæåò
óñìàòðèâàòüñÿ â ñòåðåîòèïèçàöèè ìîäåëåé ìèðîâîñïðèÿòèÿ è ïîâåäåí÷åñêèõ ðåàêöèé, îòðàæåííûõ â ñåìàíòèêå êîíöåïòà. Ýòíîñïåöèôè÷íîñòü êîíöåïòà â êîíòåêñòå ìåæúÿçûêîâîãî ñîïîñòàâëåíèÿ, ïî
ìíåíèþ Ñ.Ã. Âîðêà÷åâà, äà¸ò îñíîâàíèÿ ðàññìàòðèâàòü åãî êàê åäèíèöó
íàöèîíàëüíîãî ìåíòàëèòåòà, îòëè÷íîãî îò ìåíòàëüíîñòè êàê îáùåé
ñîâîêóïíîñòè ÷åðò íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà.
Êóëüòóðíûé êîíöåïò  ìíîãîìåðíàÿ èíòåãðèðóþùàÿ ýâðèñòè÷åñêàÿ
êàòåãîðèÿ, â êîòîðîì âûäåëÿþòñÿ, êàê ìîæíî áûëî óâèäåòü,
16

Ñ.Õ. Ëÿïèí, Êîíöåïòîëîãèÿ: ê ñòàíîâëåíèþ ïîäõîäà, Êîíöåïòû. Íàó÷íûå òðóäû
Öåíòðîêîíöåïòà. Âûï. 1, Àðõàíãåëüñê 1977, ñ. 18.
17 Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, op. cit., ñ. 41.
18 Â.È. Êàðàñèê, ßçûêîâîé êðóã: ëè÷íîñòü, êîíöåïòû, äèñêóðñ, Âîëãîãðàä 2002, ñ. 129.
19 Ñ.Ã. Âîðêà÷åâ, Êîíöåïò ñ÷àñòüå â ðóññêîì ÿçûêîâîì ñîçíàíèè: îïûò ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà, Êðàñíîäàð 2002, ñ. 80.
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ïðåèìóùåñòâåííî òðè ðàçíîðîäíûå ñîñòàâëÿþùèå, èç êîòîðûõ, îäíàêî, ïî
ñóòè, ÷àùå âñåãî ëèøü îäíîé ïðèïèñûâàåòñÿ îïðåäåëÿþùåå íà÷àëî.
Êîíñòèòóèðóþùèì â ñåìàíòèêå êîíöåïòà ìîæåò áûòü ïîíÿòèå, êîòîðîå
ìîæåò íàõîäèòüñÿ ïîä äðóãèìè åãî ñëîÿìè è ïîýòîìó ñêðûòî îò ïîâåðõíîñòíîãî âîñïðèÿòèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, îïèñàòü ïîíÿòèéíóþ ñîñòàâëÿþùóþ êîíöåïòà ñ òî÷êè çðåíèÿ êëàññè÷åñêîé ëîãèêè, ÷åðåç ïåðå÷èñëåíèå ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ ïîçíàâàåìîãî îáúåêòà îêàçûâàåòñÿ
íåâîçìîæíûì. Â òàêîì ñëó÷àå åå òîëêóþò ÷åðåç îòðèöàíèå20. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ýòî òî â ñîäåðæàíèè êîíöåïòà, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ îáðàçíûì, íå ñâÿçàíî
ñ ìåñòîì èìåíè êîíöåïòà â ëåêñè÷åñêîé ñèñòåìå ÿçûêà è ò.ï.
Îïðåäåëÿþùèì â ñìûñëîâîì ñîäåðæàíèè êóëüòóðíîãî êîíöåïòà
âûñòóïàåò, êàê ïðàâèëî, àññîöèàòèâíûé êîìïîíåíò â ôîðìå îáðàçíîìåòàôîðè÷åñêèõ êîííîòàöèé.
Âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ êîíöåïòà îáðàçíîé ñîñòàâëÿþùåé21 (òèïîâîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ, ãåøòàëüòà, ïðîòîòèïà, ñòåðåîòèïà, ñèìâîëà è ïð.)  ýòî êàê
ðàç òî, ÷òî âûãîäíî îòëè÷àåò åãî îò ïîíÿòèÿ, ëèøåííîãî íàãëÿäíîñòè. Áîëåå
òîãî, «âåùíûå êîííîòàöèè», îòðàæåííûå â íåñâîáîäíîé ñî÷åòàåìîñòè
èìåíè êîíöåïòà, ìîãóò êàê ðàç ðàñêðûâàòü åãî ýòíîêóëüòóðíóþ ñïåöèôèêó
(Ë.Î. ×åðíåéêî). Â õîäå âåðáàëèçàöèè êîíöåïòà, îáðàçíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ êîíöåïòà ìîæåò ïðåîáðàçîâûâàòüñÿ â ñèìâîë22.
È, íàêîíåö, îïðåäåëÿþùèì â òðîéêå «èçìåðåíèé» êîíöåïòà ìîæåò
áûòü íîìèíàòèâíîå, ñîáñòâåííî ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîå, ñâÿçàííîå ñ åãî
âåðáàëèçàöèåé â êîíêðåòíîì åñòåñòâåííîì ÿçûêå è îðèåíòèðîâàííîå íà
èìÿ êîíöåïòà  ñëîâî, åãî âîïëîùàþùåå.
Ôîðìàëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé êóëüòóðíîãî êîíöåïòà ÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâåííîñòü îäíî- èëè ðàçíîóðîâíåâûõ ñðåäñòâ åãî ðåàëèçàöèè, ÷òî
íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ðåëåâàíòíîñòüþ, âàæíîñòüþ ýòîãî êîíöåïòà äëÿ
äàííîãî ëèíãâîêóëüòóðíîãî ñîîáùåñòâà, àêñèîëîãè÷åñêîé ëèáî èíîé
öåííîñòüþ ÿâëåíèÿ, îòðàæåííîãî â åãî ñîäåðæàíèè23. Äðóãèì ïðîÿâëåíèåì
ðåëåâàíòíîñòè ñîäåðæàíèÿ êóëüòóðíîãî êîíöåïòà ìîæíî ñ÷èòàòü åãî
«ïåðåæèâàåìîñòü» 24: ñïîñîáíîñòü ïðè ïîïàäàíèè â ôîêóñ ñîçíàíèÿ
èíòåíñèôèöèðîâàòü äóõîâíóþ æèçíü ÷åëîâåêà.
Ñèíîíèìè÷åñêèå ñðåäñòâà, îáðàçóþùèå ïëàí âûðàæåíèÿ êóëüòóðíîãî
êîíöåïòà, ãðóïïèðóþòñÿ è óïîðÿäî÷èâàþòñÿ ÷àñòîòíî è ôóíêöèîíàëüíî.
20 Ñì.: Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, op. cit., ñ. 76; Â.Â. Êîëåñîâ, Ôèëîñîôèÿ ðóññêîãî ñëîâà, ÑàíêòÏåòåðáóðã 2002, ñ. 64.
21 Ñ.Ã. Âîðêà÷åâ, Êîíöåïò ñ÷àñòüÿ: ïîíÿòèéíûé è îáðàçíûé êîìïîíåíòû, Èçâåñòèÿ
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê. Ñåðèÿ ëèò. è ÿç. 2001, ñ. 5457.
22 Â.Â. Êîëåñîâ, Ôèëîñîôèÿ ðóññêîãî ñëîâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2002, ñ. 107.
23 Â.È. Êàðàñèê, ßçûêîâîé êðóã: ëè÷íîñòü, êîíöåïòû, äèñêóðñ, Âîëãîãðàä 2002, ñ. 139.
24 Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, Êîíñòàíòû. Ñëîâàðü ðóññêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 1997, ñ. 41.
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Íèêîëàé Àëåôèðåíêî

Âíóòðè ñåìàíòè÷åñêèõ ãíåçä Ñ.Ã, Âîðêà÷åâ âûäåëÿåò êîíöåïòû ðàçíîé
êóëüòóðíîé çíà÷èìîñòè: «ñ÷àñòüå  áëàæåíñòâî», «ëþáîâü  ìèëîñòü»,
«ñïðàâåäëèâîñòü  ïðàâäà», «ñâîáîäà  âîëÿ», «÷åñòü  äîñòîèíñòâî» è ïð.,
ãäå ýòíîñïåöèôè÷åñêàÿ ìàðêèðîâàííîñòü çàêðåïëåíà ïðåèìóùåñòâåííî çà
âòîðûìè ÷ëåíàìè ïàðû.
Â îñíîâó òèïîëîãèè êóëüòóðíûõ êîíöåïòîâ ìîæåò áûòü ïîëîæåí òàêæå
óðîâåíü àáñòðàêöèè èõ èìåí: åñëè èìåíà åñòåñòâåííûõ ðåàëèé îáû÷íî
êîíöåïòàìè íå ñ÷èòàþòñÿ, òî èìåíà ïðåäìåòíûõ àðòåôàêòîâ, îáðàñòàÿ
ýòíîêóëüòóðíûìè êîííîòàöèÿìè, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâÿòñÿ ðåïðåçåíòàòîðàìè êóëüòóðíîãî êîíöåïòà.
È âñ¸ æå êóëüòóðíûå êîíöåïòû, êàê è êîíöåïòû êóëüòóðíî íåéòðàëüíûå,  ïðåæäå âñåãî, ìåíòàëüíûå ñóùíîñòè, â êîòîðûõ, êàê áû ñêàçàë
Â. ôîí Ãóìáîëüäò, îòðàæàåòñÿ «äóõ íàðîäà». Âñ¸ ýòî è îïðåäåëÿåò àíòðîïîöåíòðè÷íîñòü êóëüòóðíûõ êîíöåïòîâ  îðèåíòèðîâàííîñòü íà äóõîâíîñòü, ñóáúåêòèâíîñòü, ñîöèàëüíîñòü è «ëè÷íîñòíîñòü» íîñèòåëÿ òîãî èëè
èíîãî ýòíîêóëüòóðíîãî ñîçíàíèÿ.
3. Ýòíîêóëüòóðíîå ñâîåîáðàçèå ÿçûêîâîãî çíàêà. Ñëîâîñî÷åòàíèå
«íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé êîìïîíåíò ÿçûêîâîãî çíà÷åíèÿ», õîòÿ è ñòàëî
ïîïóëÿðíûì â ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèÿõ, åù¸ íå îáðåëî óñòîé÷èâîãî
è îáùåïðèíÿòîãî ïîíèìàíèÿ. Ïîíÿòíî ëèøü, ÷òî îíî ïðèçâàíî ôîêóñèðîâàòü ñìûñëû, ðîæäàåìûå âçàèìîäåéñòâèåì íàöèîíàëüíîãî è êóëüòóðíîãî ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ÿçûêîâîãî çíàêà.
Íî â ÷¸ì çàêëþ÷àåòñÿ ñìûñë åãî òåðìèíîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ?
 Âîïðîñ, êîòîðûé óæå íå îäíî ñòîëåòèå îñòà¸òñÿ îòêðûòûì. Â ïîèñêàõ
ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû Â. Ã. Ãàê ïðåäëàãàåò ðàçëè÷àòü íàöèîíàëüíóþ
è êóëüòóðíóþ ñïåöèôèêó ÿçûêîâîãî çíàêà.
Íàöèîíàëüíóþ ñïåöèôèêó ñëîâà, ïî åãî ìíåíèþ, ïðåäîïðåäåëÿþò äâà
ôàêòîðà  îáúåêòèâíûé è ñóáúåêòèâíûé. Âûÿâëÿþòñÿ îíè ïóò¸ì
ñîïîñòàâëåíèÿ ÿçûêîâ. Ïîä îáúåêòèâíûì ôàêòîðîì ïîíèìàåòñÿ öåííîñòíîñìûñëîâàÿ çíà÷èìîñòü åñòåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ ðåàëèé, îïðåäåëÿþùèõ
ñòåðåîòèïû æèçíåííîãî ïðîñòðàíñòâà òîãî èëè èíîãî íàðîäà.
Ñóáúåêòèâíûé ôàêòîð õàðàêòåðèçóåòñÿ âîçìîæíîñòüþ ôàêóëüòàòèâíîãî
âûáîðà çíàêîîáîçíà÷åíèé îäíèõ è òåõ æå ðåàëèé, êîòîðûå ïî-ðàçíîìó
ïðåäñòàâëåíû ìåíòàëüíûìè ñòåðåîòèïàìè ðàçíûõ ýòíîÿçûêîâûõ
ñîîáùåñòâ. Èíûìè ñëîâàìè, íàöèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà ïðîÿâëÿåòñÿ
ðàçëè÷íûìè ÿçûêîâûìè ðåïðåçåíòàöèÿìè îäíèõ è òåõ æå îáúåêòîâ
ðåàëüíîé èëè âîîáðàæàåìîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïðè÷åì òàêèå ðàçëè÷èÿ íå
âñåãäà êóëüòóðíî ìàðêèðîâàíû. À ÷àñòü òàêèõ ðàçëè÷èé è âîâñå ìîæåò áûòü
íå îáóñëîâëåíà êóëüòóðíûìè ôàêòîðàìè. Êóëüòóðíàÿ ñïåöèôèêà,
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ñîãëàñèìñÿ ñ Â. Ã. Ãàêîì25 , ïðåäïîëàãàåò ñîîòâåòñòâèå ñëîâà îïðåäåëåííîìó ñòåðåîòèïó ìåíòàëèòåòà èëè êàêîìó-ëèáî îáúåêòó ïðåäìåòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà íàðîäà, åãî èñòîðèè, âåðîâàíèÿì, òðàäèöèÿì
è åñòåñòâåííûì óñëîâèÿì æèçíè. Èìåííî â ñôåðå ñòåðåîòèïíîé ìåíòàëüíîñòè íàðîäà è ñëåäóåò èñêàòü èñòî÷íèêè ñèíåðãåòèêè íàöèîíàëüíîãî
è êóëüòóðíîãî êîìïîíåíòîâ â ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ÿçûêîâîãî çíàêà.
Îäíàêî, çàìåòèì, ðàçâåäåíèå íàöèîíàëüíîé è êóëüòóðíîé ñïåöèôèêè
íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî âîçìîæíûì òîëêîâàíèåì «íàöèîíàëüíîêóëüòóðíîãî êîìïîíåíòà ÿçûêîâîãî çíà÷åíèÿ». Ðÿä àâòîðîâ ôåíîìåí
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé ñïåöèôèêè ÿçûêîâîãî çíàêà èññëåäóåò â åãî
öåëîñòíîñòè. Â îñíîâå òàêîãî ïîäõîäà ëåæèò òî÷êà çðåíèÿ Í. À. Áåðäÿåâà,
ïðèçíàâàâøåãî, ÷òî êóëüòóðà íèêîãäà íå áûëà è íèêîãäà íå áóäåò
îòâëå÷åííî-÷åëîâå÷åñêîé, îíà âñåãäà êîíêðåòíî-÷åëîâå÷åñêàÿ, ò. å. íàöèîíàëüíàÿ26 è â ýòîé ñâîåé ñàìîáûòíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ÷åëîâåêà è öåííîñòíî-ñìûñëîâîå ïðîñòðàíñòâî åãî îáèòàíèÿ êàê åäèíîå öåëîå. Äàííîå
ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñòåðåîòèïíîé îðãàíèçàöèè
ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà ÿçûêà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âñ¸, ÷òî ìîæåò áûòü
èñòîëêîâàíî â òåðìèíàõ ñòåðåîòèïíîé îöåíî÷íîñòè, ïðèíàäëåæèò ê êðóãó
íàöèîíàëüíîé ëèíãâîêóëüòóðû. Õîòÿ íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ïîëàãàþò,
÷òî íàöèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà ÿçûêîâîãî çíàêà îáóñëîâëåíà òîëüêî
ýòíè÷åñêè, ò. å. äåòåðìèðîâàíà ñàìèì ôàêòîì ïðèíàäëåæíîñòè
ê îïðåäåëåííîìó ýòíîñó.
Èòàê, ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ÿçûêîâîé ñòåðåîòèïèçàöèè ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà27 ïðåäïîëàãàåò ïðåæäå âñåãî
àíàëèç íàöèîíàëüíîé ñïåöèôèêè ÿçûêîâûõ çíàêîâ, îáóñëîâëèâàþùåéñÿ
ìåõàíèçìàìè ãåíåòè÷åñêîãî è ôóíêöèîíàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ÿçûêà
è êóëüòóðû. Ýòî îáðàçóåò ýòíîÿçûêîâîé âåêòîð ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè.
Âòîðîå íàïðàâëåíèå ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè ñâÿçàíî ñ èññëåäîâàíèåì
êóëüòóðíî-ñåìèîòè÷åñêîé ñïåöèôèêè ÿçûêîâîãî çíàêà. Äëÿ ýòîãî
èñïîëüçóþòñÿ ñðàâíèòåëüíûé è èíòðîñïåêòèâíûé ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ.
Ñðàâíèòåëüíûé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè ÿçûêàìè
è êóëüòóðàìè, ïîñêîëüêó èìåííî ñðàâíåíèå ñïîñîáñòâóåò âûÿâëåíèþ
îáùèõ è ñïåöèôè÷åñêèõ ÷åðò ÿçûêîâûõ ðåïðåçåíòàöèé ñîöèîêóëüòóðíûõ
ñòåðåîòèïîâ. Èíòðîñïåêòèâíûé àíàëèç ïðåäïîëàãàåò ðàáîòó ñ èíôîðìàíòàìè è òåêñòîâûé àíàëèç ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé
25 Â.Ã. Ãàê, Ðóññêàÿ äèíàìè÷åñêàÿ êàðòèíà ìèðà, Ðóññêèé ÿçûê ñåãîäíÿ. Âûï. 1: ñ. á.
ñò., Ìîñêâà 2000, ñ. 3644.
26 Í.À. Áåðäÿåâ, Ñóäüáà Ðîññèè, Ìîñêâà 2005, ñ. 72.
27 Ïîíèìàíèå ñòåðåîòèïèçàöèè íàøëî îòðàæåíèå â Ñëîâàðå íàðîäíûõ ñòåðåîòèïîâ
è ñèìâîëîâ Å. Áàðòìèíüñêîãî.
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ñòåðåîòèïèçàöèè ÿçûêà. Ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå èíòðîñïåêòèâíîãî è ñðàâíèòåëüíîãî ìåòîäîâ ïðè èçó÷åíèè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ ñòåðåîòèïîâ
ïîìîæåò óéòè îò ïîëíîãî ýòíîöåíòðèçìà (Ò.Ã. Ñòåôàíåíêî), êîãäà
êóëüòóðíî-ÿçûêîâûì ñòàíäàðòàì, âûÿâëåííûì â ýòíîêóëüòóðíîì
ïðîñòðàíñòâå îäíîãî ñîîáùåñòâà, ïðèäà¸òñÿ ñòàòóñ óíèâåðñàëèé. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ñî÷åòàíèå äàííûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ýâðèñòèê ïîçâîëèò èçáåæàòü
ïðîòèâîïîëîæíîé êðàéíîñòè, ñîñòîÿùåé â ïîïûòêå àòîìàðíîãî
(îáîñîáëåííîãî) îïèñàíèÿ ëèíãâîêóëüòóðíîãî ñîäåðæàíèÿ ñëîâà, ÷òî
â ïðèíöèïå íåâîçìîæíî áåç îáðàùåíèÿ ê ãëóáèííûì (âíóòðåííèì)
âçàèìîñâÿçÿì êóëüòóðíî-ÿçûêîâûõ óíèâåðñàëèé è óíèêàëèé. Íàñêîëüêî ýòî
âàæíî äëÿ èçó÷åíèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé ñïåöèôèêè ñëîâà,
ôîðìèðóþùåé ÿçûêîâûå ñòåðåîòèïû ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò âîïðîñ íàõîäèò ðàçëè÷íûå, âïëîòü äî
âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ, ðåøåíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, óñèëèâàåòñÿ (âèäèìî
â ñâÿçè ñ îáùåé òåíäåíöèåé ê ãëîáàëèçàöèè ìèðîóñòðîéñòâà) íèãèëèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà ïðèçíàíèå ñèñòåìíûõ ñâÿçåé ÿçûêà è êóëüòóðû,
ñîãëàñíî êîòîðîìó êîíöåïöèÿ êóëüòóðíî-ÿçûêîâîé ñïåöèôèêè ïðèçíà¸òñÿ
íåñîñòîÿòåëüíîé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðèçíàíèå òîòàëüíîãî äîìèíèðîâàíèÿ
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé ñïåöèôèêè îòäåëüíûõ ÿçûêîâ íå äîïóñêàåò
ñóùåñòâîâàíèÿ ëèíãâîêóëüòóðíûõ óíèâåðñàëèé. Àíàëèç ÿçûêîâîé
äåéñòâèòåëüíîñòè óáåæäàåò íàñ â òîì, ÷òî êóëüòóðíî-ÿçûêîâàÿ ñïåöèôèêà
ÿçûêîâîãî çíàêà è êóëüòóðíî-ÿçûêîâûå óíèâåðñàëèè íå íàõîäÿòñÿ
â îòíîøåíèÿõ âçàèìîèñêëþ÷åíèÿ. Îíè íå òîëüêî ñîñóùåñòâóþò, íî
è ïðåäïîëàãàþò äðóã äðóãà. Òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ ñîãëàñóåòñÿ ñ óòâåðæäåíèåì
Á. Ðàññåëà î òîì, ÷òî íàøå çíàíèå î ìèðå è âåùàõ (ðå÷ü â äàííîì ñëó÷àå
èä¸ò î âåðáàëèçîâàííîì çíàíèè) ñîñòîèò èç çíàíèÿ äâóõ âèäîâ  êîãäà
âåùè èçâåñòíû êàê êîíêðåòíîñòè è êàê óíèâåðñàëèè28. Ñîîòâåòñòâåííî
óíèâåðñàëüíàÿ è íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ ñîñòàâëÿþùèå ÿçûêîâîãî çíàêà
íàõîäÿòñÿ â êîìïëåìåíòàðíûõ îòíîøåíèÿõ äðóã ê äðóãó. Íàëè÷èå ó ÿçûêà
ýòíîêóëüòóðíîé ñïåöèôèêè, âî-ïåðâûõ, «íå îòìåíÿåò» äåéñòâèÿ êóëüòóðíîÿçûêîâûõ óíèâåðñàëèé, è, âî-âòîðûõ, ïðåäïîëàãàåò ñòåðåîòèïèçàöèþ
ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà íàöèîíàëüíî-ÿçûêîâûõ êàðòèí ìèðà.
Çàêëþ÷åíèå. Ïîñêîëüêó ïîä ñòåðåîòèïîì ïîíèìàåòñÿ ñóáúåêòèâíî
äåòåðìèíèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå < >, â êîòîðîì íàõîäÿò îòðàæåíèå
îáúåêòèâíûå è îöåíî÷íûå ïðèçíàêè íàçûâàåìîãî ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ,
âûäåëåííûå â ðåçóëüòàòå èíòåðïðåòàöèè äåéñòâèòåëüíîñòè â ðàìêàõ
ñîöèàëüíî ðåëåâàíòíûõ ïîçíàâàòåëüíûõ ìîäåëåé 29, ñîöèîêóëüòóðíûå
28
29

Á. Ðàññåë, ×åëîâå÷åñêîå ïîçíàíèå: åãî ñôåðà è ãðàíèöû, Êèåâ 2001, ñ. 8.
À. Êèêëåâè÷, Ïðèòÿæåíèå ÿçûêà, ò. 1: Ñåìàíòèêà. Ëèíãâèñòèêà òåêñòà.
Êîììóíèêàòèâíàÿ ëèíãâèñòèêà, Olsztyn 2007, ñ. 180.

ßçûêîâûå ñòåðåîòèïû ðóññêîãî ýòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà

423

ñòåðåîòèïû îáóñëîâëèâàþò õàðàêòåð êîííîòàöèé ÿçûêîâûõ çíà÷åíèé,
ñîçäàþò òðóäíî óëîâèìóþ ýòíîñåìàíòè÷åñêóþ àóðó ÿçûêîâîãî çíàêà. Îíè,
íåñîìíåííî, ñâÿçàíû ñ âíóòðåííåé ôîðìîé ñëîâà, ñ ìîòèâèðîâêîé åãî
çíà÷åíèÿ. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ñâîþ íåóëîâèìîñòü, âíóòðåííÿÿ ôîðìà, êàê è
êîííîòàöèÿ, ìîæåò îáûãðûâàòüñÿ ãîâîðÿùèìè â èõ äèñêóðñèâíîé
äåÿòåëüíîñòè è âëèÿòü íà óïîòðåáëåíèå ñëîâà. Âíóòðåííÿÿ ôîðìà
óòðà÷èâàåòñÿ, åñëè ñåìàíòè÷åñêàÿ ñâÿçü ïåðåñòàåò îñîçíàâàòüñÿ íîñèòåëÿìè
ÿçûêà. Â êîãíèòèâíî-ñåìèîëîãè÷åñêîì îïèñàíèè ñîöèîêóëüòóðíûå
ñòåðåîòèïû ñîîòíîñèìû ñ ïîíÿòèåì ïðîòîòèïà, ñòàâøèì äëÿ Ý. Ðîø
îñíîâíûì â ñîâðåìåííîé êîãíèòèâíîé ïñèõîëîãèè. Äëÿ êîãíèòèâíîñåìèîëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìû ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè ýòî ïîíÿòèå öåííî òåì,
÷òî ïîìîãàåò îñìûñëèòü ïðîöåññû êàòåãîðèçàöèè, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
çàâèñÿùèå íå òîëüêî îò ñîáñòâåííî êîãíèòèâíûõ ìåõàíèçìîâ, íî è îò òîãî
êóëüòóðíî-äèñêóðñèâíîãî ïðîñòðàíñòâà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ÷åëîâåê.
Îïûòû Ý. Ðîø ïîêàçàëè, ÷òî ëþáàÿ êàòåãîðèÿ èìååò âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó,
ñîñòîÿùóþ èç öåíòðà (ïðîòîòèïà) è ïåðèôåðèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñîöèîêóëüòóðíûì ñòåðåîòèïîì ÿâëÿåòñÿ íåêèé ýòàëîííûé ÷ëåí äàííîé êàòåãîðèè, â êîòîðîì âîïëîùåíû íàèáîëåå õàðàêòåðíûå
åå ïðèçíàêè. Ìåòîíèìè÷åñêîå ìûøëåíèå ïîçâîëÿåò ïî ïðîòîòèïó îïîçíàâàòü
âñþ êàòåãîðèþ â öåëîì, ôîðìèðîâàòü ñîöèîêóëüòóðíûå ñòåðåîòèïû,
îáðàçóþùèå â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ÿäðî ýòíîÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ, à çíà÷èò
è ìåíòàëèòåòà íàðîäà. Ýòíîÿçûêîâîå ñîçíàíèå è ìåíòàëèòåò ïðåäïîëàãàþò
äðóã äðóãà ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì: (à) ÿçûêîâîå è êîíöåïòóàëüíîå ñîçíàíèå;
(á) ÿçûêîâîå è êîîðäèíàòèâíîå ñîçíàíèå. Êîíöåïòóàëüíîå ñîçíàíèå
îáåñïå÷èâàåò îðèåíòàöèþ ÷åëîâåêà â ìàòåðèàëüíîì è äóõîâíîì ìèðå,
îðãàíèçóåò åãî ñàìîïîçíàíèå. Êîíöåïòóàëüíîå ñîçíàíèå ðåàëèçóåòñÿ
â ïðîöåññàõ ìûøëåíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî äåéñòâèòåëüíîñòü ñîîòíîñèòñÿ
ñ êîíöåïòóàëüíûì îáðàçîì ìèðà, ñôîðìèðîâàâøèìñÿ â ÿçûêîâîì ñîçíàíèè
÷åëîâåêà è ñîñòàâëÿþùèì îñíîâó åãî ìåíòàëüíîñòè.
Ýòíîÿçûêîâîå ñîçíàíèå êàê áû èíòåãðèðóåò äâà òèïà ñîçíàíèé  êîíöåïòóàëüíîå è ÿçûêîâîå. Â ïðîöåññå ðå÷åâîãî ìûøëåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííàÿ ñòåðåîòèïíàÿ è íåñòåðåîòèïíàÿ ñâÿçü ÿçûêîâûõ çíà÷åíèé
è êàòåãîðèé ñ àêòóàëüíûìè ñìûñëàìè ìåíòàëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Êîîðäèíàöèÿ ÿçûêîâûõ è êîãíèòèâíûõ ñòðóêòóð ñëóæèò îäíîâðåìåííî
ôèëüòðîì è ðåãëàìåíòàòîðîì íàøåãî ñîçíàíèÿ, ñëåäÿùèì çà ñîáëþäåíèåì
ñèììåòðè÷íîãî ñîîòíîøåíèÿ ìûñëèòåëüíîãî è ÿçûêîâîãî ñîäåðæàíèÿ, èëè
íàîáîðîò, ïðåäïîëàãàþùèì ñóáúåêòèâíî è ïðàãìàòè÷åñêè îáóñëîâëåííîå
íàðóøåíèå äàííîé ñèììåòðèè. Ýòíîÿçûêîâîå ñîçíàíèå îáåñïå÷èâàåò
ïåðåõîä êîíöåïòóàëüíîãî ñîçíàíèÿ â ÿçûêîâîå ñîçíàíèå, êîòîðîå, âûïîëíÿÿ
äâå ðàçëè÷íûå ôóíêöèè  (à) ëèíãâîêðåàòèâíóþ è (á) êîììóíèêàòèâíîðåïðåçåíòàòèâíóþ  ñëóæèò ðåàëüíûì îñíîâàíèåì ìåíòàëüíîñòè òîãî èëè
èíîãî íàðîäà.
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Linguistic Stereotypes of Ethnocultural Space
The article deals with problems of linguistic stereotypification of ethnocultural space. In
the authors opinion identity of the linguistic culture depends on the specific system of
interconnections between the subject and linguistic meanings, verbal stereotypes and linguistic and cognitive systems which are the base for the worlds vision and perception of all
people. The linguistic stereotypes, as subjectively determined representations, (a) reproduce
objective and estimative attributes of a named object or a phenomenon, which is distinguished by the result of reality interpretation in the space of ethno-relevant cognitive models,
(b) stipulate the character and the content of connotative meanings of a word, (c) create
peculiar ethnosemantic aura of the language and ethnolinguistic mind as the result of the
representation of stereotypical perception of the world in the language in correspondence
with defined value and semantic coordinates of one or another linguistic culture.
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ÒÈÏÛ ÑÏÐßÆÅÍÈß Â ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
ÍÀ ÔÎÍÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ1
0. Ãëàãîëüíàÿ òèïîëîãèÿ è áåëîðóññêèé êàê èíîñòðàííûé
Íå çàòðàãèâàÿ òåîðåòè÷åñêîãî âîïðîñà î êðèòåðèÿõ ãëàãîëüíîé
òèïîëîãèè â ðóññêîì ÿçûêå2 è íå ïðåòåíäóÿ íà îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ýòîé
ïðîáëåìû â áåëîðóññêîì ÿçûêîçíàíèè, ìîæíî ïðîâåñòè êëàññèôèêàöèþ
ãëàãîëîâ ñ öåëüþ èõ èçó÷åíèÿ, ò.å. â ðàìêàõ ó÷åáíîãî êóðñà áåëîðóññêèé êàê
èíîñòðàííûé. Êëàññèôèêàöèÿ Ñ. Êàðöåâñêîãî ïî ïðîäóêòèâíûì è íåïðîäóêòèâíûì êëàññàì, ñòàâøàÿ êëàññè÷åñêîé è äëÿ áåëîðóññêîé àêàäåìè÷åñêîé
íàóêè3 è âóçîâñêîãî ïðåïîäàâàíèÿ4, êëàññèôèêàöèÿ ïî ìîðôîíîëîãè÷åñêèì
êëàññàì 5 , êëàññèôèêàöèÿ äëÿ êîìïüþòåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêîé ñôåðû 6
â ïðåïîäàâàíèè áåëîðóññêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî âñ¸-òàêè íåäîñòàòî÷íî
ýôôåêòèâíû. Â äàííîé ñòàòüå ïðèâåäåíà óïðîùåííàÿ è áîëåå ñèñòåìíàÿ
(èìåííî ñ òî÷êè çðåíèÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêà èíîôîíàìè 7) êëàññèôèêàöèÿ
áåëîðóññêèõ ãëàãîëîâ ïî èõ ðåãóëÿðíûì ïàðàäèãìàì8.
1
2

Ïîëíàÿ âåðñèÿ ñòàòüè íà íåìåöêîì ÿçûêå ïðèíÿòà ê ïóáëèêàöèè â Zeitschrift für Slawistik.
Ò.Ì. Íèêîëàåâà, Êëàññèôèêàöèÿ ðóññêèõ ãëàãîëîâ ïî êîëè÷åñòâó îñíîâ è èõ
ðàñïðåäåëåíèþ ïî êàòåãîðèÿì, w: Ñòðóêòóðíî-òèïîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, Ìîñêâà 1962,
ñ. 96102.
3 Ãðàìàòûêà áåëàðóñêàé ìîâû, ò. 1: Ìàðôàëîã³ÿ, ðýä. Ê.Ê. Àòðàõîâ³÷ (Êðàï³âà), Ì.Ã. Áóëàõà¢,
Miíñê 1962; Áeëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà, ÷. 1: Ôàíàëîã³ÿ. Àðôàýï³ÿ. Ìàðôàëîã³ÿ. Ñëîâà¢òâàðýííå.
Íàö³ñê, ðýä. Ì.Â. Á³ðûëà, Ï.Ï. Øóáà, Miíñê 1985; Kàðîòêàÿ ãðàìàòûêà áåëàðóñêàé ìîâû, ÷. 1:
Ôàíàëîã³ÿ. Ìàðôàíàëîã³ÿ. Ìàðôàëîã³ÿ. Íàâóê. ðýä. À.À. Ëóêàøàíåö, Miíñê 2007.
4 À.À. Kðèâèöêèé, À.Å. Ìèõíåâè÷, À.È. Ïîäëóæíûé, Áåëîðóññêèé ÿçûê. Äëÿ ãîâîðÿùèõ
ïî-ðóññêè, Ìèíñê 2008; Ï.Ï. Øóáà, Äçåÿñëî¢ ó áåëàðóñêàé ìîâå, Ì³íñê 1968 è äð.
5 Â.Ï. Ðóñàê, Ìàðôàíàëîã³ÿ ñó÷àñíàé áåëàðóñêàé ìîâû, Ì³íñê 2003.
6 Ô. Ï³ñêóíî¢, Êëàñ³ô³êàöûÿ äçåÿñëîâà¢: êàìïþòàðíà-ë³íãâ³ñòû÷íû ïàäûõîä, Ðîäíàå
ñëîâà 2008, nr 10, ñ. 6165.
7 ß áëàãîäàðíà ñâîèì èíîñòðàííûì ñòóäåíòàì-ñòàæ¸ðàì, ñ êîòîðûìè ìû âìåñòå
ïîñòèãàëè áåëîðóññêèé ÿçûê, è îñîáåííî Sarah Kompa (Universität Bonn) è Susanne Fischer
(Universität Leipzig), âî âðåìÿ çàíÿòèé ñ êîòîðûìè âîçíèêëà èäåÿ äàííîé ïóáëèêàöèè.
8 Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü ïîéäåò î «óçêîé» ïàðàäèãìå, ãäå áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ëè÷íûå îêîí÷àíèÿ â íàñòîÿùåì è áóäóùåì (ïðîñòîì) âðåìåíè.
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Â îñíîâå äàííîãî ïîäõîäà ëåæèò äåëåíèå ðóññêèõ ãëàãîëîâ íà 1-îå è 2-îå
ñïðÿæåíèå â òåðìèíîëîãèè, ïðåäëîæåííîé â íåìåöêîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðå9,
ò. å. å-ñïðÿæåíèå è è-ñïðÿæåíèå, ïîä êîòîðûì ðàçóìååòñÿ èçìåíåíèå
ãëàãîëà ïî ëèöàì è ÷èñëàì. Íî åñëè äâà òèïà ñïðÿæåíèÿ ðóññêèõ ãëàãîëîâ
íàãëÿäíî ìàðêèðóåòñÿ äâóìÿ ãëàñíûìè â îêîí÷àíèÿõ, òî â áåëîðóññêîì
ÿçûêå ýòèõ ãëàñíûõ (â èõ ãðàôè÷åñêîì îòîáðàæåíèè) íàñ÷èòûâàåòñÿ
áîëüøå, ò.å. ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîíîëîãèè è â áåëîðóññêîì ÿçûêå ðå÷ü èäåò
î äâóõ ôîíåìàõ, íî îðôîãðàôè÷åñêè îíè ïðåäñòàâëÿþò òðè ñâîè
ðåàëèçàöèè äëÿ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ (å/à/ý) è äâå ðåàëèçàöèè äëÿ 2-ãî ñïðÿæåíèÿ
(³/û)10.
Îñíîâàíèÿ äëÿ ó÷åáíîé êëàññèôèêàöèè áåëîðóññêèõ ãëàãîëîâ
â íàñòîÿùåì è áóäóùåì (ïðîñòîì) âðåìåíè ñëåäóþùèå:
à) ðàçëè÷èå òåìàòè÷åñêèõ ãëàñíûõ â ëè÷íûõ îêîí÷àíèÿõ ãëàãîëîâ, ÷òî
ïîçâîëÿåò íàçâàòü â 1-oì è âî 2-îì ñïðÿæåíèÿõ ñâîè ðåàëèçàöèè;
b) îñîáåííîñòè îáðàçîâàíèÿ ñïðÿãàåìûõ ôîðì ïðè ñîîòíåñåíèè îñíîâ
èíôèíèòèâà è íàñòîÿùåãî (áóäóùåãî) âðåìåíè, ÷òî ïîçâîëÿåò âûäåëèòü
ðåãóëÿðíûå òèïû ñïðÿæåíèÿ, ò.å. ñâîåîáðàçíûå «ìîäåëè» äëÿ ïðàâèëüíîãî
ôîðìîèçìåíåíèÿ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ óïðîñòèò èçó÷åíèå
ñïðÿæåíèÿ áåëîðóññêîãî ãëàãîëà è â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ñîðèåíòèðóåò
íà ïðåäóïðåæäåíèå (èëè õîòÿ áû îáúÿñíåíèå) òèïè÷íûõ îøèáîê
ñìåøèâàíèÿ áåëîðóññêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ â ðå÷è (ìàòåðèàë èìååò
ñîïîñòàâèòåëüíûé õàðàêòåð). Êðîìå òîãî îïîðà íà îðôîãðàôèþ ïîçâîëèò
ëó÷øå óñâîèòü è çàêðåïèòü îðôîýïèþ áåëîðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà,
êîòîðàÿ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ðóññêîé.

1. Òèïû ñïðÿæåíèÿ
Îòíåñåííîñòü ãëàãîëîâ ê 1-ìó èëè 2-îìó ñïðÿæåíèþ ïî èõ ôèíàëÿì
â áåëîðóññêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ ñîâïàäàåò, à áoëüøàÿ îðôîãðàôè÷åñêàÿ
âàðèàáåëüíîñòü â áåëîðóññêîì ÿçûêå îáóñëàâëèâàåòñÿ íàëè÷èåì ïîñòîÿííî

9

1961.

Íàïðèìåð: E. Tauscher, E.-G. Kirschbaum, Grammatik der russischen Sprache, Berlin

10 Ýòîò ìîìåíò âàæåí, ò.ê. â áåëîðóññêîì ÿçûêå íà ï³ñüìå ô³êñóþööà íå ãàëîñíûÿ
ãóêàòûïû, à àñíî¢íûÿ ³õ âàðûÿíòû, à ³ìåííà âàðûÿíòû ãàëîñíûõ ïàñëÿ öâ¸ðäûõ ³ ìÿêê³õ
çû÷íûõ  À.². Ïàäëóæíû, Ôàíàëàã³÷íàÿ ñ³ñòýìà áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðíàé ìîâû, Ì³íñê
1969, ñ. 133). Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ ðÿäà ó÷åíûõ, [û]  ýòî âàðèàíò ôîíåìû [³] â ïîçèöèè
ïîñëå òâ¸ðäûõ  Íàðûñû ïà áåëàðóñêàé äûÿëåêòàëîã³³, ïàä ðýä. Ð.². Àâàíåñàâà, Miíñê 1964,
ñ. 52; Ïàäëóæíû, ñ. 111.
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òâåðäûõ, èëè äåïàëàòàëèçîâàííûõ, ò. íàç. çàòâåðäåâøèõ11, ñîãëàñíûõ
â èíôèíèòèâíîé îñíîâå.
ñïðÿæåíèå
I
cïðÿæåíèå

II
cïðÿæåíèå

Ðóññêèé ÿçûê
•íà -àòü/-ÿòü
•íà -íóòü
•íà -òè
•íà -åòü
•íà -èòü (îäíîñëîæíûå)
•íà -îòü
•íà -èòü, êðîìå îäíîñëîæíûõ òèïà ïèòü
•íà -àòü (íåêîòîðûå)
•íà -åòü (íåêîòîðûå)

Áåëîðóññêèé ÿçûê
ãëàãîëû
•íà -àöü/-ÿöü
•íà -íóöü/-óöü
•íà -÷û, -ö³
•íà -åöü/-ýöü
•íà -ûöü/-³öü (îäíîñëîæíûå)
•íà -îöü
•íà -ûöü/-³öü, êðîìå
îäíîñëîæíûõ òèïà ï³öü
•íà -àöü/-ÿöü (íåêîòîðûå)
•íà -åöü/-ýöü (íåêîòîðûå)

Êðîìå ãëàãîëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ëèáî ê 1-îìó, ëèáî êî 2-îìó ñïðÿæåíèþ,
åñòü â áåëîðóññêîì ÿçûêå ðàçíîñïðÿãàåìûé (èìåþùèé ïðèçíàêè è òîãî
è äðóãîãî ñïðÿæåíèÿ) ãëàãîë áåã÷û (â ðóññêîì èõ äâà: õîòåòü è áåæàòü),
à òàêæå äâà ãëàãîëà ñ äðåâíèì àòåìàòè÷åñêèì ñïðÿæåíèåì: åñöi è äàöü (ñì. ï. 4.).

2. 1-îå ñïðÿæåíèå
Ðàçëè÷èå äâóõ òèïîâ ñïðÿæåíèÿ â áåëîðóññêîì, êàê è â ðóññêîì, ÿçûêå
îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ïî ëè÷íîìó îêîí÷àíèþ ãëàãîëà â 3 ë. ìí. ÷.:
äëÿ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ â ðóññêîì ÿçûêå ýòî -óò / -þò, â áåëîðóññêîì ÿçûêå -óöü
/ -þöü. Ðàçëè÷èå â îêîí÷àíèÿõ îáóñëîâëåíî ìîðôîëîãè÷åñêè, ÷òî ñâÿçàíî
ñ èñòîðè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ïîòåðè ðåäóöèðîâàííûõ, ïîñëå ÷åãî â ðóññêîì ò îòâåðäåë, à â áåëîðóññêîì èçìåíèëñÿ â ö, ñð. *neso²tü > ðóñ. íåñóò,
áåë. íÿñóöü12.
Óæå ïåðâûå êîäèôèêàòîðû ñîâðåìåííîãî áåëîðóññêîãî ÿçûêà ðàçëè÷àëè
òèï ñïðÿæåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìàòè÷åñêîãî ãëàñíîãî â îêîí÷àíèÿõ,
êîòîðûé îíè íàçûâàëè «âñòàâêàìè ãëàãîëà»13 èëè «ñîåäèíèòåëüíûìè
âñòàâêàìè»14 è îáÿçàòåëüíî ðåãëàìåíòèðîâàëè èõ íàïèñàíèå.
11 Çàòâåðäåâøèìè (áåë. çàöâÿðäçåëûÿ), à òî÷íåå, íåïàðíûìè ïî òâ¸ðäîñòè / ìÿãêîñòè
òâ¸ðäûìè ñîãëàñíûìè â áåëîðóññêîì ÿçûêå ÿâëÿþòñÿ æ, ø, ÷, ö, äæ, ð. Ïîñëå ýòèõ
ñîãëàñíûõ íå ïèøóòñÿ ¸òàâûå ãëàñíûå (å, ¸, ÿ, þ, i) è ìÿãêèé çíàê, à â ðóññêîì ÿçûêå,
íåñìîòðÿ íà òâ¸ðäîñòü æ, ø, ö, ãëàñíûå ïèøóòñÿ êàê ïîñëå ìÿãêèõ, ñð.: ðóñ. èñïå÷¸ì  áåë.
ñïÿ÷îì, ðóñ. øü¸ì  áåë. øûåì.
12 Ï. Þðãåëåâ³÷, Êóðñ ñó÷àñíàé áåëàðóñêàé ìîâû ç ã³ñòàðû÷íûì³ êàìåíòàðûÿì³, ïàä
ðýä. Ì.Ñ. ß¢íåâ³÷à, Miíñê 1974, ñ. 291.
13 Á. Òàðàøêåâ³÷, Áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà äëÿ øêîë, Ìåíñê 1918, ñ. 57.
14 ß. Ë¸ñ³ê, Ãðàìàòûêà áåëàðóñêàé ìîâû: Ìîðôîë¸ã³ÿ, Meíñê 1927, ñ. 50.
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Óñå äçåÿñëîâû 1-ãà ñïðàæýííÿ ¢ ôîðìàõ óñ³õ àñîá, àïðî÷ 1-àå àäç. ë³êó ³ 3-ÿå
ìí. ë³êó, ìàþöü ïåðàä àñàáîâûì³ êàí÷àòêàì³ òàê çâàíóþ çëó÷àëüíóþ
¢ñòà¢êó ý(å), ïàä íàö³ñêàì íå ïåðàä øûïÿ÷ûì³ çû÷íûì³  î(¸), àëå
¢ ïåðøûì ñêëàäçå ïåðàä íàö³ñêàì áóäçå à(ÿ), à ïàñëÿ çàöâÿðäçåëàãà çû÷íàãà
íå ïàä íàö³ñêàì  à (çàìåñò ý), íàïð.:
du
er
ìû
âû

ïÿ÷-ý-ø
ïÿ÷-ý
ïÿ÷-î-ì
ïÿ÷-à-öå

íÿñ-å-ø
íÿñ-å
íÿñ-¸-ì
íÿñ-ÿ-öå

êë³÷-à-ø
êë³÷-à
êë³÷-à-ì
êë³÷-à-öå

Ãýòûÿ ¢ñòà¢íûÿ ãàëîñíûÿ ïàì³æ êîðàíåì ³ àñàáîâûì êàí÷àòêàì ñòàíîâÿöü
ïðûìåòó 1-ãà ñïðàæýííÿ. Íà ï³ñüìå ãýòà áóäóöü ë³òàðû ý(å)  î(¸)  à(ÿ),
à ç íàâóêîâàãà ïîãëÿäó  ãýòà ãóê ý, ÿê³ ïàäëÿãàå ðîçíûì ôîíýòû÷íûì
çìåíàì.15

Ýòà öèòàòà ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî â ó÷åáíûõ öåëÿõ
â áåëîðóññêîì ÿçûêå öåëåñîîáðàçíî îïèðàòüñÿ íà îðôîãðàôèþ è â çàâèñèìîñòè îò òåìàòè÷åñêîãî ãëàñíîãî ðàñïðåäåëÿòü îêîí÷àíèÿ 1-ãî
ñïðÿæåíèÿ ïî òð¸ì ðàçíîâèäíîñòÿì. Â ñîîòíîøåíèè ñ ðóññêèì ÿçûêîì
òàêîå ñîîòâåòñòâèå áóäåò âûãëÿäåòü òàê:

I ñïðÿæåíèå

ðóñ.

áåë.

e-ñïðÿæåíèå

e-ñïðÿæåíèå
à-ñïðÿæåíèå
ý-ñïðÿæåíèå

Åñëè æå èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå â e-ñïðÿæåíèè ïîä
óäàðåíèåì ïîÿâëÿåòñÿ ¸, òî è çäåñü ïðàâîìåðíî íàçâàòü ¸-ñïðÿæåíèå16
(îòëè÷èå óäàðíûõ è áåçóäàðíûõ ãëàãîëüíûõ îêîí÷àíèé î÷åíü âàæíûé
ìîìåíò ïðè ñîïîñòàâëåíèè áåëîðóññêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ). Â áåëîðóññêîì ÿçûêå ïðîèçíîøåíèå (à ñîîòâåòñòâåííî è íàïèñàíèå17) îêîí÷àíèé
c ãëàñíûì å/ à/ ý çàâèñèò íå òîëüêî îò óäàðåíèÿ, íî è îò ñîãëàñíîãî îñíîâû
(ìÿãêèé, òâ¸ðäûé, äåïàëàòàëèçîâàííûé), ïîýòîìó ñîòíîøåíèå òèïîâ
ñïðÿæåíèÿ â áåëîðóññêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ áóäåò äâà ê îäíîìó, ñð.:
15
16

Òàì æå.
Ñð.: Sind die Endungen betont, so steht ¸ für e: 2. Perñ. Sing. -¸øü, 3 Perñ. Sing. -¸ò; 1.
Perñ. Plur. -¸ì, 2. Perñ. Plur. -¸òå (Tauscher & Kirschbaum, ñ. 285) èëè: ãëàãîëû íà -åò(ñÿ)
èëè -¸ò(ñÿ) íàçûâàþòñÿ ãëàãîëàìè 1-ãî ñïðÿæåíèÿ  À. À. Çàëèçíÿê, Ãðàììàòè÷åñêèé
ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà: Ñëîâîèçìåíåíèå, Ìîñêâà 2003, ñ. 77.
17 Â áåëîðóññêîì êîäèôèöèðîâàííîì ÿçûêå íàïèñàíèå ãëàñíûõ â íåóäàðíûõ ñëîãàõ
ñîîòâåòñòâóåò ïðîèçíîøåíèþ, íî ïðè ýòîì âàæíî çíàòü ñàìè îðôîýïè÷åñêèå ïðàâèëà.
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I ñïðÿæåíèå

ðóñ.

áåë.

e-ñïðÿæåíèå

e-ñïðÿæåíèå
à-ñïðÿæåíèå

¸-ñïðÿæåíèå

é-ñïðÿæåíèå
ý́-ñïðÿæåíèå
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Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðóññêîìó e-ñïðÿæåíèþ â áåëîðóññêîì ÿçûêå ñîîòâåòñòâóþò äâå ðàçíîâèäíîñòè îêîí÷àíèé ñ áåçóäàðíûìè òåìàòè÷åñêèìè
ãëàñíûìè e è à, à óäàðíîìó ¸-ñïðÿæåíèþ ñîîòâåòñòâóþò îêîí÷àíèÿ
ñ óäàðíûìè òåìàòè÷åñêèìè ãëàñíûìè å è ý.

2.1.1. e-ñïðÿæåíèå (íåóäàðíîå)
e-ñïðÿæåíèå â áåëîðóññêîì ÿçûêå áóäåò àíàëîãè÷íî ñïðÿæåíèþ â ðóññêîì ÿçûêå â òîì ñëó÷àå, åñëè îñíîâû ãëàãîëîâ â áåëîðóññêîì
çàêàí÷èâàþòñÿ íà òâåðäûé èëè ìÿãêèé (è [j]) ñîãëàñíûé è îêîí÷àíèÿ
íåóäàðíûå.
Ñîîòíåñåííîñòü ëè÷íûõ îêîí÷àíèé ýòîãî òèïà ñïðÿæåíèÿ äëÿ
íåâîçâðàòíûõ è âîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ â ðóññêîì è áåëîðóññêîì ÿçûêàõ
âûãëÿäèò òàê:

1.
2.
3.

Åä. ÷.
ðóñ.
-ó/-þ(-ñü)
-åøü(-ñÿ)
-åò(-ñÿ)

áåë.
-ó/-þ(-ñÿ)
-åø(-ñÿ)
-å(-ööà)

1.
2.
3.

Ìí. ÷.
ðóñ.
áåë.
-åì(-ñÿ)
-åì(-ñÿ)
-åòå(-ñü)
-åöå(-ñÿ)
-óò/-þò(-ñÿ)
-óöü/-þöü(-öà)

ðóñ. éxàòü: éä-ó, éä-åøü, éä-åò, éä-åì, éä-åòå, éä-óò
áåë. éxàöü: éä-ó, éäç-åø, éäç-å, éäç-åì, éäç-åöå, éä-óöü
ðóñ. ñëýøàòüñÿ: ñëýøà-þ-ñü, ñëýøà-åøü-ñÿ, ñëýøà-åò-ñÿ, ñëýøàåìñÿ,
ñëýøà-åòå-ñü, ñëýøà-þò-ñÿ
áåë. ñëýõàööà: ñëýõà-þ-ñÿ, ñëýõà-åø-ñÿ, ñëýõà-å-ööà, ñëýõà-åì-ñÿ, ñëýõàåöå-ñÿ, ñëýõà-þö-öà
Â 1 ë. åä. è ìí. ÷. â îáîèõ ÿçûêàõ îêîí÷àíèÿ ñîâïàäàþò è ôîíåòè÷åñêè
è ìîðôîëîãè÷åñêè. Ôîíåòè÷åñêîå îòëè÷èå õàðàêòåðíî äëÿ 2 ë. åä. ÷.:
ó íåâîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ â îòëè÷èå îò ðóññêîãî òâ¸ðäîãî [ø] áåëîðóññêèé
[ø] áîëåå âåëÿðèçîâàí, ÷òî ìàðêèðóåòñÿ è ãðàôè÷åñêè  îòñóòñòâèåì
ìÿãêîãî çíàêà (ü); ó âîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ ñî÷åòàíèå ñîãëàñíîãî îêîí÷àíèÿ
è ñîãëàñíîãî âîçâðàòíîé ÷àñòèöû (-øñÿ-) ïðîèçíîñèòñÿ êàê äîëãèé çâóê
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[ñña]18 ñ øåïåëåâàòûì îòòåíêîì, ÷òî íå õàðàêòåðíî ðóññêîìó ÿçûêó19. Âî
2 ë. ìí. ÷. â áåëîðóññêîì ÿçûêå è âîçâðàòíûì è íåâîçâðàòíûì ãëàãîëàì
õàðàêòåðíî öåêàíüå20, ÷òî òàêæå îòëè÷àåò áåëîðóññêèé ÿçûê îò ðóññêîãî, íî
â äàííîì ñëó÷àå íå òàê âûðàçèòåëüíî.
Ìîðôîëîãè÷åñêîå îòëè÷èå âûÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî â îêîí÷àíèè 3 ë.
åä. ÷., êîòîðîå íàèáîëåå ìàðêèðîâàíî ïðè ñðàâíåíèè äâóõ ÿçûêîâ21. Âòîðàÿ
îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà êàñàåòñÿ âîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ è ñâÿçàíà ñ ÷àñòèöåé
-ñÿ22. Â áåëîðóññêîì ÿçûêå å¸ èñòîðè÷åñêîå ôîíåòè÷åñêîå èçìåíåíèå
ïîëó÷èëî ìîðôåìíîå îôîðìëåíèå êàê -ñÿ /-öà /-ööà23 (â òîì ÷èñëå è â ïðàâîïèñàíèè), â ðóññêîì ÿçûêå ìîðôåìà -ñÿ (-ñü) ñîõðàíÿåòñÿ íå òîëüêî
ìîðôîëîãè÷åñêè, îðôîãðàôè÷åñêè, íî è îðôîýïè÷åñêè. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿåò ëèøü 3 ë. åä. è ìí. ÷., ãäå ñî÷åòàíèå -òñÿ ïðîèçíîñèòñÿ êàê
[-ööà], ÷òî ñîâïàäàåò ñ ïðîèçíîøåíèåì â áåëîðóññêîì ÿçûêå, íî
ìîðôîëîãè÷åñêè îíè îòëè÷àþòñÿ íå òîëüêî âîçâðàòíûìè ìîðôåìàìè, íî
è îêîí÷àíèÿìè: â åä. ÷. â ðóññêîì ÿçûêå îêîí÷àíèå -åò è ÷àñòèöà -ñÿ,
â áåëîðóññêîì -å è -ööà24; âî ìí. ÷. â ðóññêîì ÿçûêå îêîí÷àíèå -þò, ÷àñòèöà
-ñÿ, â áåëîðóññêîì -þö è -öà.
Ïåðå÷èñëåííûå âûøå îñîáåííîñòè ïðîèçíîøåíèÿ ñîãëàñíûõ â îêîí÷àíèÿõ íåâîçâðàòíûõ è âîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ â áåëîðóññêîì ÿçûêå
18 Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò îá àññèìèëÿöèè øèïÿùåãî ê ñâèñòÿùåìó, à òàêæå
àññèìèëÿöèè ñâèñòÿùèõ ïî ìÿãêîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé â ïðîèçíîøåíèè
ýòîé ãðóïû ñîãëàñíûõ â áåëîðóññêîì ÿçûêå.
19 Ï.Â. Ñàäî¢ñê³, Çÿâû ôàíåòû÷íàé ³íòýðôåðýíöû³ âà ¢ìîâàõ áåëàðóñêà-ðóñêàãà
á³ë³íãâ³çìó, w: Ïûòàíí³ á³ë³íãâ³çìó ³ ¢çàåìàäçåÿííÿ ìî¢, ðýä. Ì.Â. Á³ðûëà, À.ß. Ñóïðóí,
Ì³íñê 1982, ñ. 182.
20 Íàëè÷èå â áåë. ÿç. àôôðèêàò [ö] è [äç] äàëè íàçâàíèÿ ôîíåòè÷åñêèì ÿâëåíèÿì
öåêàíüå è äçåêàíüå (ïåðåõîä çóáíûõ ò è ä ïåðåä ¸òàâûìè ãëàñíûìè å, ¸, þ, ÿ, i è ìÿãêèì
â â àôôðèêàòû [ö] è [äç]), ÷òî ñîñòàâëÿåò ñïåöèôè÷åñêóþ ÷åðòó ôîíåòè÷åñêîé ñèñòåìû
áåëîðóññêîãî ÿçûêà. [ö] è [äç] îòëè÷àþòñÿ îò ðóññêèõ [ò] è [ä] ìåñòîì îáðàçîâàíèÿ,
áîëüøåé ñòåïåíüþ ìÿãêîñòè è ïðåîáëàäàíèåì ñâèñòÿùåãî øóìà, ïîýòîìó èõ â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ íàçûâàþò øåïåëåâàòûìè  À.À. Êðûâ³öê³, À.². Ïàäëóæíû, Ôàíåòûêà áåëàðóñêàé
ìîâû, Ì³íñê 1984, ñ. 50.
21 Î ðàçëè÷íûõ òî÷êàõ çðåíèÿ íà ÿâëåíèå óòåðè t â ôîðìàõ 3 ë. åä. ÷. ñì.: Þ.Ô. Ìàöêåâ³÷,
Ìàðôàëîã³ÿ äçåÿñëîâà ¢ áåëàðóñêàé ìîâå, ïàä ðýä. Ð.². Àâàíåñàâà, Miíñê 1959, ñ. 127.
22 Óïîòðåáëåíèå âîçâðàòíîé ÷àñöèöû [ñ] â áåëîðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå ñ÷èòàåòñÿ
íåäîïóñòèìûì, íî îíà âñòðå÷àåòñÿ â äèàëåêòàõ, à òàêæå â õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ (íàïð.,
â ïîýçèè äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðèôìû èëè â ðåïëèêàõ ïåðñîíàæåé).
23 Èñòîðè÷åñêè -öà ÿâëÿåòñÿ ôîíåòè÷åñêèì âàðèàíòîì -ñÿ, êîòîðûé â áåëîðóññêîì ÿçûêå
â ðåçóëüòàòå ôóçèè ñ ñóôôèêñ -òü è ïîñëåäóþùåãî îòâåðäåíèÿ [òñà] ® [òñà] ® [ööà] ® [öà]
ïîëó÷èë ìîðôîëîãè÷åñêóþ è ãðàôè÷åñêóþ ôîðìû.
24 Ïî ìíåíèþ Kàðñêîãî, â ãëàãîëàõ [ ], îáðàçîâàííûõ ñ ñà, ëè÷íîå îêîí÷àíèå íèêîãäà
íå âûïàäàåò  Å. Êàðñêèé, Áåëîðóñû. ßçûê áåëîðóññêîãî íàðîäà, âûï. 2-3, Ìîñêâà 1956,
ñ. 257, ñëåäîâàòåëüíî, â âîçâðàòíûõ ãëàãîëàõ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ âûÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå -åò, õîòÿ
ó íåâîçâðàòíûõ èìååì -å, ñð.: íÿñ-å è íÿñ-åö-öà. Ìû æå ñëåäóåì òî÷êå çðåíèÿ Ìàöêåâè÷
è îòëè÷àåì ôîðìàòèâ -ööà èìåííî ó ãëàãîëîâ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ â 3 ë. åä. ÷.

Òèïû ñïðÿæåíèÿ â áåëîðóññêîì ÿçûêå íà ôîíå ðóññêîãî
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(âåëÿðèçîâàííûé ø, öåêàíüå, àññèìèëÿöèÿ) õàðàêòåðíû âñåì ðàçíîâèäíîñòÿì êàê 1-ãî, òàê è 2-ãî ñïðÿæåíèÿ.

2.1.2. e-ñïðÿæåíèå (óäàðíîå)
Áåëîðóññêîå e-ñïðÿæåíèå ñ îñíîâîé íà òâåðäûé èëè ìÿãêèé ñîãëàñíûé
è îáÿçàòåëüíûì óäàðíûì îêîí÷àíèåì ñîîòíîñèòñÿ ç ôîðìàìè ¸-ñïðÿæåíèÿ
íåâîçâðàòíûõ è âîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ â ðóññêîì ÿçûêå, ñð.:

1.
2.
3.

Åä. ÷.
ðóñ.
-ý/-þ́(-ñü)
-¸øü(-ñÿ)
-¸ò(-ñÿ)

áåë.
-ý/-þ́ (-ñÿ)
-éø(-ñÿ)
-é(-ööà)

1.
2.
3.

Ìí. ÷.
ðóñ.
áåë.
-¸ì(-ñÿ)
-¸ì(-ñÿ)
-¸òå(-ñü)
-ÿöé25(-ñÿ)
-ýò/-þ́ò(-ñÿ)
-ýöü/-þ́öü(-öà)

ðóñ. èäòè: èä-èý, èä¸øü, èä-¸ò, èä-¸ì, èä-¸òå, èä-ýò
áåë. ³ñöí: ³ä-ý, ³äç-éø, ³äç-e, ³äç-¸ì, ³äç-ÿöé, ³ä-ýöü
ðóñ. ñìåÿ́òüñÿ: ñìåþ́-ñü, ñìå-¸øü-ñÿ, ñìå-¸ò-ñÿ, ñìå-¸ì-ñÿ, ñìå-¸òå-ñü,
ñìå-þ́ ò-ñÿ
áåë. ñìÿÿ́ööà: ñìÿþ́-ñÿ, ñìÿ-éø-ñÿ, ñìÿ-é-ööà, ñìÿ-¸ì-ñÿ, ñìå-ÿöé-ñÿ,
ñìÿ-þ́ö-öà
Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ îñîáåííîñòåé, îòìå÷åííûõ â ï. 2.1.1,
îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé äàííîãî òèïà ñïðÿæåíèÿ åñòü ÿâëåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ãëàñíûìè è óäàðåíèåì. Åñëè â ðóññêîì ÿçûêå ãëàñíûé ¸ â îêîí÷àíèÿõ
ïîñëåäîâàòåëüíî óäàðíûé, òî â áåëîðóññêîì ÿçûêå óäàðíûì ÿâëÿåòñÿ
òåìàòè÷åñêèé ãëàñíûé å, êîòîðûé â 1 ë. ìí. ÷. èçìåíÿåòñÿ â ¸26. Âî 2 ë. ìí.
÷. óäàðåíèå ñ òåìàòè÷åñêîãî ãëàñíîãî ïåðåõîäèò íà ïîñëåäíèé ñëîã, ÷òî
ñîçäà¸ò óñëîâèÿ äëÿ ÿêàíüÿ27 â îêîí÷àíèè, ñð.:
25
26

Îá îêîí÷àíèÿõ ñ óäàðíûì -ö¸ (ñì. ï. 5.)
Îêîí÷àíèå -¸ì â êà÷åñòâå òåïåðåøíåé íîðìû êîäèôèöèðîâàëè Ïðàâ³ëû áåëàðóñêàé
àðôàãðàô³³ ³ ïóíêòóàöû³ (1959), äî ýòîãî âðåìåíè â îêîí÷àíèÿõ òàêîãî òèïà
ðåãëàìåíòèðîâàëî ñü ïèñàòü -åì  Ïðàâàï³ñ áåëàðóñêàé ìîâû, Meíñê 1934, ñ. 38.
Ïðåäïî÷òåíèå îêîí÷àíèÿ -¸ì ìîòèâèðîâàíî èçáåæàíèåì ãðàììàòè÷åñêîé îìîíèìèè, ò.ê.
ôîðìà -eì (ñ óäàðåíèåì íà å òèïà ³äçéì, ñìÿéìñÿ) çàêðåïèëàñü â áåëîðóññêîì
êîäèôèöèðîâàííîì ÿçûêå çà 1 ë. ìí. ÷. ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ  Ã.Ó. Àðàøîíêàâà,
Âàðûÿíòíàñöü ³ íîðìà íåêàòîðûõ äçåÿñëî¢íûõ ôîðì, Áåëàðóñêàÿ ë³íãâ³ñòûêà 2000, âûï.
49, ñ. 35.
27 ßêàííå  íåðàçëè÷åíèå ãëàñíûõ [å], [î], [à] ïîñëå ìÿãêèõ â 1-îì ñëîãå ïåðåä
óäàðåíèåì è ñîâïàäåíèå èõ â îäíîì çâóêå, êîòîðûé ãðàôè÷åñêè îáîçíà÷àåòñÿ áóêâîé ÿ, íàïð.:
ëåñ ® ëÿñíû́, íî ëåñàâiê (2-îé ñëîã ïåðåä óäàðåíèåì).
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Èíô.
Íåñòè:
Çâàòü:
Èäòè:

ðóññêèé ÿçûê
¸-ñïðÿæåíèå
1 ë. ìí. ÷. 2 ë. ìí. ÷.
íåñ¸ì ®
íåñ¸òe
çîâ¸ì ®
çîâ¸òe
èä¸ì ®
èä¸òe

áåëîðóññêèé ÿçûê
å-ñïðÿæåíèå
èíô.
1 ë. ìí. ÷. 2 ë. ìí. ÷.
íéñö³:
íÿñ¸ì ®
íåñÿöé
çâàöü:
çàâ¸ì ®
çàâÿöé
³ñöí:
³äç¸ì ®
³äçÿöé

Îäíîâðåìåííî ñ èçìåíåíèåì ïîçèöèè óäàðíîãî ñëîãà -¸ì ® -ÿöé
ôîíåòè÷åñêîå ÷åðåäîâàíèå ãëàñíûõ ïîÿâëÿåòñÿ è â îñíîâå ãëàãîëà, ò.å.
ÿêàíüå c êîðíÿ â ôîðìå 1 ë. ïåðåõîäèò â îêîí÷àíèå, à â ôîðìå 3 ë.
âîçâðàùàåòñÿ â îñíîâó, ñð.:
(ìû) íÿñ¸ì ® (âû) íåñÿöé ® (ÿíû) íÿñýöü;
(ìû) âÿç¸ì ® (âû) âåçÿöé ® (ÿíû) âÿçýöü.
×åðåäîâàíèå ãëàñíûõ å/¸ â îêîí÷àíèè è îñíîâå ýòîãî òèïà ñïðÿæåíèÿ
â ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå îòëè÷àåò åãî íå òîëüêî îò ðóññêîãî ÿçûêà, íî
è íåêîòîðûõ ñîáñòâåííûõ äèàëåêòîâ (ñì. ï. 5, 6), è î÷åíü ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé èíòåðôåðåíöèè28.
2.1.3. Òèïû e-ñïðÿæåíèÿ
Ïðåäëîæåííûå çäåñü äëÿ áåëîðóññêîãî ÿçûêà òèïû ñïðÿæåíèÿ èìåþò
â ëè÷íûõ ôîðìàõ ãëàñíûé å (óäàðíûé èëè áåçóäàðíûé), íî ðàçëè÷àþòñÿ íà
îñíîâå ðåãóëÿðíîãî ÷åðåäîâàíèÿ ñóôôèêñîâ è / èëè çâóêîâ â îñíîâàõ
èíôèíèòèâà è íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Òèï 1
÷ûòáöü
÷ûòáþ
÷ûòáåø
÷ûòáå
÷ûòáåì
÷ûòáåöå
÷ûòáþöü
-v29-

Òèï 2
iðâáöü
iðâý
iðâéø
iðâé
iðâ¸ì
iðâÿöé
iðâýöü
-v-//ø

Òèï 3
òàíöàâáöü
òàíöýþ
òàíöýåø
òàíöýå
òàíöýåì
òàíöýåöå
òàíöýþöü
-àâà-//-ój -ÿâà-//-þj-

Òèï 4
äàâáöü
äàþ
äàéø
äàé
äà¸ì
äàÿöé
äàþ́öü
-âà-//-j-

Òèï 5
ïåðàïíñâàöü
ïåðàïíñâàþ
ïåðàïíñâàåø
ïåðàïíñâàå
ïåðàïíñâàåì
ïåðàïíñâàåöå
ïåðàïíñâàþöü
-âà30-³âà-/-ûâà-

Òèï 6
ìéðçíóöü
ìéðçíó
ìéçðíåø
ìéðçíå
ìéðçíåì
ìéðçíåöå
ìéðçíóöü
-íó-//-í-

Òèï 7
ïà÷áöü
ïà÷íý
ïà÷íéø
ïà÷íé
ïà÷í¸ì
ïà÷íÿöé
ïà÷íýöü
-k-//-kí-k-//-kì-

Òèï 8
æûöü
æûâý
æûâéø
æûâé
æûâ¸ì
æûâÿöé
æûâóöü
ø//-kâ-

Òèï 9
ìéñö³
ìÿòý
ìÿöéø
ìÿöé
ìÿö¸ì
ìåöÿöé
ìÿòýöü
-ñ-//-ò-ñ-//-ä-

28 Ïîä èíòåðôåðåíöèåé ïîíèìàåòñÿ íåîñîçíàííîå, áåñêîíòðîëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðè
ïîñòðîåíèè òåêñòîâ íà îäíîì ÿçûêå ýëåìåíòîâ äðóãîãî ÿçûêîâîãî óñòðîéñòâà  À.Å. Ñóïðóí,
Ëèíãâèñòè÷åñêèå îñíîâû èçó÷åíèÿ ãðàììàòèêè ðóññêîãî ÿçûêà â áåëîðóññêîé øêîëå, 1974, ñ. 31.
29 -v- çäåñü è äàëåå îáîçíà÷àåò ãëàñíûé, à -k- ñîãëàñíûé.
30 Áåëîðóññêèé ñóôôèêñ -âà- ñîîòâåòñòâóåò ðóññêîìó -èâà-/-ûâà-, ñð.: áåë. âûïðóøâàöü,
ïàñòýêâàöü, âûïíñâàöü  ðóñ. âûïðáøèâàòü, ïîñòýêèâàòü, âûïèñûâàòü. Ãëàñíûé ³ (û)
â ñóôôèêñå -³âà- (-ûâà-) â áåëîðóññêîì ÿçûêå ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â êîðíå
åñòü ãðóïïà ñîãëàñíûõ, ïîñëåäíèì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîíîðíûé: âûêoðìë³âàöü, ïàäû́ãðûâàöü,
ïàäðóáë³âàöü, ïàäòðû́ìë³âàöü è äð.; ïîñëå ãëàñíîãî ïîÿâëÿåòñÿ é: áåë. ñóïàêóéâàöü, óòóéâàöü,
íàñòóéâàöü  ðóñ. óñïîêáèâàòü, óòáèâàòü, íàñòáèâàòü.
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Òèï 1 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè ñóôôèêñ -à-/-ÿ-/-ýñîõðàíÿåòñÿ: âéäàöü, ñíéäàöü, âÿ÷ḉðàöü, ÷àêáöü, ãóëÿ́öü, âûìà¢ëÿ́öü, ãðýöü,
õâàðḉöü è äð., â òîì ÷èñëå è îäíîñëîæíûå ãëàãîëû íà -ûöü, ó êîòîðûõ òàêæå
îñòà¸òñÿ ãëàñíûé -û-31: ìû́öü  ìû́þ, ìû́åø, ìû́å, ìû́åì, ìû́åöå, ìû́þöü;
øûöü, âûöü, êðûöü. Óäàðåíèå íà îñíîâå (òèï B)32.
Òèï 2 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè ñóôôèêñ -à-/-î-/
-ó-/-i- âûïàäàåò: äçÿ¢ááöü, ³ðâáööà, ìàëóöü, ïàëóöü, ïàðóööà, äçüìýöü è äð.,
â òîì ÷èñëå è îäíîñëîæíûå íà -³öü33 êàê ï³öü  ïþ, á³öü  áþ, ë³öü  ëüþ.
Óäàðåíèå òèï A, êðîìå ãëàãîëîâ íà -îöü (óäàðåíèå òèï Ñ), ó êîòîðûõ ïðè
ñïðÿæåíèè ÷åðåäóþòñÿ à//î èëè à//å(ÿ): êàëóöü  êàëþ́, êóëåø, êóëå, êóëåì,
êóëåöå, êóëþöü; ìàëóöü  ìÿëþ́, ìéëåø, ìéëå, ìéëåì, ìéëåöå, ìéëþöü;
ñòàãíáöü  ñòàãíý, ñòóãíåø, ñòóãíå, ñòóãíåì, ñòóãíåöå, ñòóãíóöü.
Òèï 3 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ñóôôèêñ -àâà-/-ÿâà- (êàê ïðàâèëî,
óäàðíûé) ïðè ñïðÿæåíèè ÷åðåäóåòñÿ ñ óäàðíûì ñóôôèêñîì -ó-/-þ-:
ãàòàâáöü, ê³ðàâáöü, ãðý́áàâàöü, ôàòàãðàôàâáöü, âàÿâáöü, ìàëÿâáöü,
ãóëüòàÿâaöü è äð. Óäàðåíèå òèï Â.
Òèï 4 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ñóôôèêñ -âà- (óäàðíûé) ïðè
ñïðÿæåíèè âûïàäàåò (à ôîíåòè÷åñêè ÷åðåäóåòñÿ ñ [-j-]): ïðàäàâáöü,
ïàçíàâáöü, óñòàâáöü, ïåðàñòàâáöü, ïðûçíàâáööà, ñïàäçÿâáööà è äð.
Óäàðåíèå òèï À.
Òèï 5 îõâàòûâàåò ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ñóôôèêñ -âà(íåóäàðíûé), à òàêæå åãî èñõîäíûå ôîðìû -iâà-/-ûâà- ïðè ñïðÿæåíèè
ñîõðàíÿþòñÿ ÷åðåç âñþ ïàðàäèãìó: ðàçãóðòâàöü, çâÿ́çâàöü, àöḉíüâàöü,
âûêóðìë³âàöü è äð. Óäàðåíèå òèï Â.
Òèï 6 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ñóôôèêñ -íó- ïðè ñïðÿæåíèè
÷åðåäóåòñÿ ñ -í-, à â ïðîøëîì âðåìåíè â ôîðìå ìóæ. ðîäà (åä. ÷.) ãëàãîë
èìååò ÷èñòóþ îñíîâó, áåç ñóôôèêñà -¢: ñoõíóöü  ñóõíó  ñîõ; ìéðçíóöü 
ìéðçíó, ì¸ðç è äð. Ñþäà æå îòíîñÿòñÿ ãëàãîëû ñ ñóôôèêñ -íó-, êîòîðûé
îáîçíà÷àåò îäíîðàçîâîå äåéñòâèå è ñîõðàíÿåòñÿ â ôîðìàõ ïðîøëîãî
âðåìåíè: êðû́êíóöü  êðû́êíó  êðû́êíó¢; ñêóêíóöü  ñêóêíó, ñêóêíó¢;
ìàõíýöü  ìàõíý, ìàõíý¢; ç³ðíýöü  ç³ðíý  ç³ðíý¢ è äð. Óäàðåíèå òèï Â è À.
Òèï 7 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè âûïàäàåò
ñóôôèêñ, à ê ñîãëàñíîìó îñíîâû ïðèñîåäèíÿåòñÿ ñîãëàñíûé -í-: ïà÷áöü
 ïà÷íý; æàöü  æíý (òèï óäàðåíèÿ À); èëè ñîãëàñíûé ïðèñîåäèíÿåòñÿ
31 Ãëàãîëû òèïà ìûòü è â èìïåðàòèâå îáðàçóþò îäèíàêîâûå ñ ýòèì êëàññîì ãëàãîëîâ
ôîðìû íà -é, ñð.: âéäàöü  âéäàé(öå); ÷ûòáöü  ÷ûòáé(öå) è ìûöü  ìû́é(öå); øûöü 
øû́é(öå).
32 Òèïû óäàðåíèÿ â ðóññêîì è áåëîðóññêîì ÿçûêàõ ñîâïàäàþò: òèï À  óäàðåíèå íà
îêîí÷àíèè, òèï Â  óäàðåíèå íà îñíîâå, òèï Ñ  óäàðåíèå íà îêîí÷àíèè òîëüêî â 1 ë. åä. ÷.
33 Â èìïåðàòèâå òàêèå ãëàãîëû îáðàçóþò èäåíòè÷íûå ýòîé ãðóïïå ãëàãîëîâ ôîðìû íà -³/
-û, ñð.: ³ðâáöü  ³ðâí(öå); äçÿ¢ááöü  äçÿ¢áí(öå) è ï³öü  ïí(öå); ë³öü  ëí(öå).
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ê ãëàñíîìó ãëàãîëüíîé îñíîâû (áåç âûïàäåíèÿ ñóôôèêñà): ñóñòý́ðöü
 ñóñòðý́íó; äçåöü  äçéíó; âÿöü  âÿ́íó; ñòàöü  ñòáíó; ñòûöü  ñòû́íó;
óñòáöü  óñòáíó è äð. Óäàðåíèå òèï Â.
Òèï 8 îõâàòûâàåò ãëàãîëû æûöü, ïëûöü, ñëûöü è èõ äåðèâàòû,
ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè ê ãëàñíîìó ãëàãîëüíîé îñíîâû ïðèñîåäèíÿåòñÿ
ñîãëàñíûé -â-: æûâý, ïëûâý, ïðàæûâý, ïåðàïëûâý è äð. Óäàðåíèå òèï À.
Òèï 9 îõâàòûâàåò ãëàãîëû íà -ñö³, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè
÷åðåäóþòñÿ ñîãëàñíûå îñíîâû -ñ-/-ò-/-ö- èëè -ñ-/-ä-/-äç-34: ïëéñö³  ïëÿòý,
ïëÿöéø; öâ³ñöí  öâ³òý, öâ³öéø; ³ñöí  ³äý, ³äçéø; êëáñö³  êëàäý, êëàäçéø;
âéñö³  âÿäý, âÿäçéø è äð., à òàêæå íåêîòîðûå ãëàãîëû íà -ö³
(ñ ÷åðåäîâàíèåì ñîãëàñíûõ ïî ìÿãêîñòè / òâ¸ðäîñòè): òðý́ñö³  òðàñý,
òðàñéø; ãðàáöí  ãðàáý, ãðàáéø; ïà¢çöí  ïà¢çý, ïà¢çéø; õðàïöí  õðàïý,
õðàïéø; ñêýáö³  ñêóáý, ñêóáéø; ëéçö³  ëéçó, ëéçåø è äð. Äëÿ àáîèõ ýòèõ
ïîäâèäîâ õàðàêòåðíî òî, ÷òî â ïðîøëîì âðåìåíè (ìóæ. ðîä. åä. ÷.) ãëàãîëû
èìåþò «÷èñòóþ» îñíîâó: ïë¸¢, öâ³¢, ³øî¢, êëà¢, â¸¢, òðîñ, ãðîá, ïî¢ç, õðîï, ñêóá,
ëåç è äð. Óäàðåíèå òèï À, çà íåêîòîðûì èñêëþ÷åíèåì, íàïð. ëeçö³ (òèï Â).
Âìåñòå ñ òåì ðÿä ãëàãîëîâ èìåþò îñîáåííîñòè â ÷åðåäîâàíèÿ çâóêîâ
îñíîâû, ïîýòîìó èõ ïàðàäèãìó öåëåñîîáðàçíî ïîäàòü îòäåëüíî:
áûöü: áýäó, áýäçåø, áýäçå, áýäçåì, áýäçåöå, áýäóöü;
çâàöü: çàâý, çàâéø, çàâé, çàâ¸ì, çàâÿöé, çàâýöü;
óçÿ́öü: âàçüìý, âóçüìåø, âóçüìå, âóçüìåì, âóçüìåöå, âóçüìóöü;
ìåöü: ìáþ, ìáåø, ìáå, ìáåì, ìáåöå, ìáþöü;
ñëàöü: øëþ, øëåø, øëå, øë¸ì, øëÿöe, øëþöü;
ñëàöü: ñöÿëþ, ñöéëåø, ñöéëå, ñöéëåì, ñöéëåöå, ñöéëþöü è íåêîòîðûå äð.
2.2. a-ñïðÿæåíèå
Áåëîðóññêîå a-ñïðÿæåíèå ñ îñíîâîé òîëüêî íà äåïàëàòàëèçîâàííûå æ,
ø, ÷ è íåóäàðíûìè îêîí÷àíèÿìè (êðîìå 1 ë. åä. ÷. ó íåêîòîðûõ ãëàãîëîâ,
íàïð.: ïiøý íî ïëá÷ó) ñîîòâåòñòâóåò e-ñïðÿæåíèþ â ðóññêîì ÿçûêå, ñð.
ñîîòíîøåíèå îêîí÷àíèé â äâóõ ÿçûêàõ:
ðóñ. ïëáêàòü: ïëá÷-ó, ïëá÷-åøü, ïëá÷-åò, ïëá÷-åì, ïëá÷-åòå, ïëá÷-óò

1.
2.
3.

34

Åä. ÷.
ðóñ.
-ó(-ñü)
´
-åøü(-ñÿ)
-åò(-ñÿ)

áåë.
-ó(-ñÿ)
-àø(-ñÿ)
-à(-ööà)

Ñð.: *ïëåòòè è *êëàäòè.

1.
2.
3.

Ìí. ÷.
ðóñ.
áåë.
-åì(-ñÿ)
-àì(-ñÿ)
-åòå(-ñü)
-àöå(-ñÿ)
-óò(-ñÿ)
-óöü(-öà)
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áåë. ïëáêàöü: ïëá÷-ó, ïëá÷-àø, ïëá÷-à, ïëá÷-àì, ïëá÷-àöå, ïëá÷-óöü
ðóñ. øåïòáòüñÿ: øåï÷-ý-ñü, øéï÷-åøü-ñÿ, øéï÷-åò-ñÿ, øéï÷-åì-ñÿ,
øéï÷-åòå-ñü, øéï÷-óò-ñÿ
áåë. øàïòáööà: øàï÷-ý-ñÿ, øý́ï÷-àø-ñÿ, øý́ï÷-à-ööà, øý́ï÷-àì-ñÿ,
øý́ï÷-àöå-ñÿ, øý́ï÷-óö-öà
Ñàìàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ ôîíåòè÷åñêàÿ ÷åðòà ýòîãî òèïà ñïðÿæåíèÿ
â áåëîðóññêîì ÿçûêå  àêàíüå35 â îêîí÷àíèÿõ, ÷òî ïåðåäà¸òñÿ è íà ïèñüìå,
ò.ê. â îòëè÷èå îò ñëàáî âåëÿðèçîâàííûõ ùèïÿùèõ æ, ø â ðóññêîì ÿçûêå,
ïîñëå êîòîðûõ âîçìîæíû ¸òîâûå ãëàñíûå å, è, ñèëüíàÿ âåëÿðèçàöèÿ
áåëîðóññêèõ æ, ø, ÷, ö, äæ îòîáðàæàåòñÿ è îðôîãðàôè÷åñêè. Îðôîýïè÷åñêîå îòëè÷èå óñèëèâàåòñÿ òåì, ÷òî [à] ïðîèçíîñèòñÿ «â íåóäàðíûõ ñëîãàõ
ïîñëå òâåðäûõ ñîãëàñíûõ áåç êà÷åñòâåííîé ðåäóêöèè»36. Ìîðôîëîãè÷åñêîå
ñâîåîáðàçèå êàñàåòñÿ îêîí÷àíèÿ â 3 ë. åä. ÷. -à, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò ðóññêîìó -åò.
2.2.1. Òèïû à-ñïðÿæåíèÿ
Ïðåäëîæåííûå çäåñü äëÿ áåëîðóññêîãî ÿçûêà òèïû ñïðÿæåíèÿ
îõâàòûâàþò òå ãëàãîëû, ëè÷íûå ôîðìû êîòîðûõ â íàñòîÿùåì âðåìåíè
èìåþò òåìàòè÷åñêèé ãëàñíûé à (âñåãäà áåçóäàðíûé). Ðàçëè÷èå ñàìèõ
ðåãóëÿðíûõ òèïîâ çàâèñèò îò ñîãëàñíîãî îñíîâû, òî÷íåå, îò ÷åðåäîâàíèÿ
ñîãëàñíûõ â îñíîâå èíôèíèòèâà è â îñíîâå íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Òèï 1
êàçáöü
êàæý
êáæàø
êáæà
êáæàì
êáæàöå
êáæóöü
-ç-//-æ
-ö-//-÷-ò-//-÷-ñ-//-ø-ñò-//-ø÷-ñê-//-ø÷-

Òèï 2
ñêàêáöü
ñêà÷ý
ñêá÷àø
ñêá÷à
ñêá÷àì
ñêá÷àöå
ñêá÷óöü
-ê-//-÷-õ-//-ø-

Òèï 3
äàïàìàã÷û́
äàïàìàãý
äàïàìóæàø
äàïàìóæà
äàïàìóæàì
äàïàìóæàöå
äàïàìóãóöü
-ã-//-æ-

35 Àêàíüå â óçêîì ñìûñëå ñëîâà îáîçíà÷àåò íåðàçëè÷åíèå ãëàñíûõ ôîíåì íåâåðõíåãî
ïîäú¸ìà â ïîçèöèè ïîñëå òâ¸ðäûõ ñîãëàñíûõ è ñîâïàäåíèå èõ â îäíîì çâóêå, íàïð: ïóëå 
ïàëí  ïàëÿâû́. Â òàêîì ïîíèìàíèè àêàííå ïðîòèâîñòîèò ÿêàíüþ  Í. Âàéòîâ³÷, Íåíàö³ñêíû
âàêàë³çì íàðîäíûõ ãàâîðàê Áåëàðóñ³, ðýä. Ð.². Àâàíåñà¢, Ì³íñê 1968, ñ. 10.
36 Ï. Ñàäî¢ñê³, Çÿâû ôàíåòû÷íàé ³íòýðôåðýíöû³ âà ¢ìîâàõ áåëàðóñêà-ðóñêàãà
á³ë³íãâ³çìó, ñ. 182.
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Xàêòåðíîé ÷åðòîé à-ñïðÿæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûïàäåíèå ïðè ñïðÿæåíèè
ñóôôèêñà -à-/-å- è ÷åðåäîâàíèÿ çàäíåÿçû÷íûõ ã, ê, õ è ñâèñòÿùèõ
ñ øèïÿùèìè ÷åðåç âñþ ïàðàäèãìó â íàñòîÿùåì (áóäóùåì) âðåìåíè.
Òèï 1 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè ñóôôèêñ -à-, -åâûïàäàåò, à ñâèñòÿùèå ç, ñ, ö èëè ñîãëàñíûé -ò- è ñî÷åòàíèå -ñò-, -ñê÷åðåäóþòñÿ ñ øèïÿùèìè: õàöéöü  õà÷ý õó÷àø; øàïòáöü  øàï÷ý, øý́ï÷àø;
ï³ñáöü  ï³øý, ïíøàø; êàçáöü  êàæý, êáæàø; òàïòáöü  òàï÷ý, òóï÷àø;
ñâ³ñòáöü  ñâ³ø÷ý, ñâíø÷àø; ïàëàñêáöü  ïàëàø÷ý, ïàëóø÷àø è äð. Â
áîëüøèíñòâå òàêèõ ãëàãîëîâ äîìèíèðóåò òèï óäàðåíèÿ Ñ, ïðè êîòîðîì â
êîðíå âîçîáíîâëÿåòñÿ ýòèìîëîãè÷åñêîå î èëè ý.
Òèï 2 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè ñóôôèêñ
âûïàäàåò, à ñ øèïÿùèìè ÷ è ø ÷åðåäóþòñÿ çàäíåÿçû÷íûå ê è õ: êàëûõáöü 
êàëûøý, êàëû́øàø; ïëaêáöü  ïëá÷ó, ïëá÷àø è äð. Òèï óäàðåíèÿ Â è Ñ.
Òèï 3 âêëþ÷àåò ãëàãîëû ìàã÷û́, ëéã÷û è èõ äåðèâàòû, ó êîòîðûõ
çàäíåÿçû÷íûé ã ÷åðåäóåòñÿ ñ øèïÿùèì æ, íî òîëüêî â ÷åòûðåõ ôîðìàõ: âî
2 ë., 3 ë. åä. ÷. è â 1 ë., 2 ë. ìí. ÷.; êðîìå òîãî, â ïðîøëîì âðåìåíè äëÿ ìóæ.
ðîäà (åä. ÷.) îíè èìåþò ôîðìó áåç ñóôôèêñà: ìàã÷û́  ìîã; äàïàìàã÷û́ 
äàïàìóã; ëéã÷û  ë¸ã; ïðûëéã÷û  ïðûë¸ã. Òèï óäàðåíèÿ Ñ.
2.3. ý-ñïðÿæåíèå
Ïî ý-ñïðÿæåíèþ â áåëîðóññêîì ÿçûêå ñïðÿãàþòñÿ ãëàãîëû, îñíîâà
êîòîðûõ çàêàí÷èâàåòñÿ íà äåïàëàòàëèçîâàííûå ð, æ, ÷, à îêîí÷àíèÿ âñåãäà
óäàðíûå. Â ðóññêîì ÿçûêå åìó áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ¸-ñïðÿæåíèå, ñð.:

1.
2.
3.

Åä. ÷.
ðóñ.
-ý (-ñü)
-¸øü(-ñÿ)
-¸ò(-ñÿ)

áåë.
-ý (-ñÿ)
-ý́ø(-ñÿ)
-ý́(-ööà)

1.
2.
3.

Ìí. ÷.
Ðóñ.
áåë.
-¸ì(-ñÿ)
-óì (-ñÿ)
-¸òå(-ñü)
-àöé(-ñÿ)
-ýò(-ñÿ)
-ýöü(-öà)

ðóñ. áåðé÷ü: áåðåã-ý, áåðåæ-¸øü, áåðåæ-¸ò, áåðåæ-¸ì, áåðåæ-¸òå,
áåðåã-ýò
áåë. áåðàã÷û́: áåðàã-ý, áåðàæ-ý́ø, áåðàæ-ý́, áåðàæ-óì, áåðàæ-àöé,
áåðàã-ýöü
ðóñ. áðáòüñÿ: áåð-ý-ñü, áåð-¸øü-ñÿ, áåð-¸ò-ñÿ, áåð-¸ì-ñÿ, áåð-¸òå-ñü,
áåð-ýò-ñÿ
áåë. áðáööà: áÿð-ý-ñÿ, áåð-ý́ø-ñÿ, áÿð-ý́-ööà, áÿð-óì-ñÿ, áåð-àöé-ñÿ, áÿðýö-öà
Ïî ñðàâíåíèþ ñ à-ñïðÿæåíèåì îêîí÷àíèÿ ý-ñïðÿæåíèÿ âñåãäà óäàðíû.
Â îòëè÷èå îò íåèçìåííî óäàðíîãî ¸ â ðóññêîì ÿçûêå, óäàðíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ
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ãëàñíàÿ ý â áåëîðóññêîì ÿçûêå èçìåíÿåòñÿ â î (-îì)37 â 1 ë. ìí. ÷., à âî 2 ë.
ìí. ÷. â à (-àöé), ò.ê. äåéñòâóåò ïðèíöèï àêàíüÿ, ñð.:

èíô.
òåðéòü:
ïå÷ü:

ðóññêèé ÿçûê
¸-ñïðÿæåíèå
1 ë. ìí. ÷.
2 ë. ìí. ÷.
òð¸ì ®
òð¸òå
ïå÷¸ì ®
ïå÷¸òå

èíô.
öéðö³:
ïÿ÷û́:

áåëîðóññêèé ÿçûê
ý-ñïðÿæåíèå
1 ë. ìí. ÷. 2 ë. ìí. ÷.
òðóì ®
òðàöé
ïÿ÷óì ®
ïå÷àöé

Èçìåíåíèå óäàðíîãî ñëîãà, â ñâîþ î÷åðåäü, ôîíåòè÷åñêèå èçìåíÿåò
è îñíîâó ãëàãîëà, â êîòîðîé åñòü ãëàñíûé å(¸), ò.å. âî 2 ë. ìí. ÷. â îñíîâå íå
áóäåò ÿêàíüÿ, êîòîðîå åñòü â ôîðìàõ 1 ë. è 3 ë. ìí. ÷. ïðè óäàðíîì
îêîí÷àíèè, ñð.:
(ìû) ïÿ÷-óì ® (âû) ïå÷-àöé ® (ÿíû) ïÿê-ýöü;
(ìû) óöÿ÷-óì ® (âû) óöå÷-àöé ® (ÿíû) óöÿê-ýöü.
2.3.2. Òèïû ý-ñïðÿæåíèÿ
Âûäåëåííûå òèïû ý-ñïðÿæåíèÿ ðàçëè÷àþòñÿ ÷åðåäîâàíèÿìè çâóêîâ
â îñíîâàõ èíôèíèòèâà è íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Òèï 1
àðáöü
àðý
àðý́ø
àðý́
àðóì
àðàöé
àðýöü
-v-//ø

Òèï 2
ïÿ÷û́
ïÿêý
ïÿ÷ý́ø
ïÿ÷ý́
ïÿ÷óì
ïå÷àöé
ïÿêýöü
-ê-//-÷-ã-//-æ-

Òèï 3
öéðö³
òðó
òðýø
òðý
òðîì
òðàöé
òðóöü
öåð-//òðìåð-//ìðïåð-//ïð-

Òèï 4
áðàöü
áÿðý
áÿðý́ø
áÿðý́
áÿðóì
áåðàöå
áÿðýöü
áð-//áÿðïð-//ïÿð-

Õàðàêòåðíî ýòèì òèïàì òî, ÷òî âñå îíè èìåþò íåèçìåííî óäàðíûå
îêîí÷àíèÿ.
Òèï 1 îõâàòûâàåò ãëàãîëû íà -ö³ áåç ñóôôèêñà, ó êîòîðûõ ãëàñíàÿ
â îñíîâå ñîõðàíÿåòñÿ, êàê: äçéðö³  äçÿðý, èëè ãëàãîëû ñ ñóôôèêñîì,
êîòîðûé ïðè ñïðÿæåíèè âûïàäàåò, òèïà àðáöü  àðý è äð.
37 Ôîðìà íà -ýì (ñ óäàðåíèåì íà ý, êàê áåðàæýì, áÿðýìñÿ) çàêðåïèëàñü â áåëîðóññêîì
êîäèôèöèðîâàííîì ÿçûêå çà 1 ë. ìí. ÷. ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ.
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Òèï 2 îõâàòûâàåò ãëàãîëû íà -÷û áåç ñóôôèêñà, ó êîòîðûõ ïðè
ñïðÿæåíèè êîðíåâàÿ ãëàñíàÿ ñîõðàíÿåòñÿ, çàäíåÿçû÷íûå ÷åðåäóþòñÿ ñ
øèïÿùèìè â ÷åòûðåõ ôîðìàõ: âî 2 ë., 3 ë. åä. ÷. è 1 ë., 2 ë. ìí. ÷.: ñòðû́ã÷û
 ñòðûãý, ñòðûæý́ø; ïÿ÷û́  ïÿêý, ïÿ÷ý́ø; ñéê÷û  ñÿêy, ñÿ÷ý́ø; öÿ÷û́  öÿêý,
öÿ÷ý́ø; âàëà÷û́  âàëàêý, âàëà÷ý́ø; óöÿ÷û́  óöÿêý, óöÿ÷ý́ø; òà¢÷û́  òà¢êý,
òà¢÷ý́ (è ³ëãáöü  ³ëãý, ³ëæý́ø) è äð. Ôîðìû ìóæ. ðîäà â ïðîøåäøåì
âðåìåíè (åä. ÷.) èìåþò ÷èñòóþ îñíîâó: ñòðûã, ï¸ê, ñåê, ö¸ê, âàëóê, óö¸ê,
òî¢ê, íî ³ëã-á-¢.
Òèï 3 îõâàòûâàåò ãëàãîëû íà -ö³ áåç ñóôôèêñà, ó êîòîðûõ ïðè
ñïðÿæåíèè êîðíåâàÿ ãëàñíàÿ âûïàäàåò è êîðíåâûå ñîãëàñíûå ìîãóò
÷åðåäîâàòüñÿ âî âñåé ïàðàäèãìå: öéðö³  òðó, òðý́ø; èëè ñîõðàíÿòüñÿ
íåèçìåííî: ïàìéðö³  ïàìðý, ïàìðý́ø; çàïéðö³  çàïðý, çàïðý́ø è äð. Ôîðìû
ìóæ. ðîäà â ïðîøåäøåì âðåìåíè íå èìåþò ñóôôèêñà: ö¸ð, ïàì¸ð, çàï¸ð.
Òèï 4 âêëþ÷àåò ãëàãîëû áðàöü, ïðàöü è èõ äåðèâàòû, ó êîòîðûõ ïðè
ñïðÿæåíèè ñóôôèêñ âûïàäàåò, à â êîðíå ïîÿâëÿåòñÿ ãëàñíàÿ è ñîõðàíÿåòñÿ
âî âñåé ïàðàäèãìå: ïðàöü  ïÿðó, ïÿðý́ø, ïÿðý́, ïÿðóì, ïåðàöé, ïÿðýöü.
3. 2-îå ñïðÿæåíèå
Â áåëîðóññêîì ÿçûêå, êàê è â ðóññêîì, 2-îå ñïðÿæåíèå ãëàãîëîâ
îòëè÷àåòñÿ îò 1-ãî ñïðÿæåíèÿ ïî ëè÷íûì îêîí÷àíèÿì â 3 ëèöå: äëÿ ìí. ÷. óöü/-þöü (ðóñ. -óò /-þò), äëÿ åä. ÷. -³öü/-ûöü (ðóñ. -èò). Ýòè æå îêîí÷àíèÿ
ìîðôîëîãè÷åñêè ìàðêèðóþò îòëè÷èå áåëîðóññêîãî ÿçûêà îò ðóññêîãî.
Â çàâèñèìîñòè îò òåìàòè÷åñêîãî ãëàñíîãî ³ èëè û â áåëîðóññêîì ÿçûêå
öåëåñîîáðàçíî â ó÷åáíûõ öåëÿõ ðàçëè÷àòü äâå ðàçíîâèäíîñòè ýòîãî
ñïðÿæåíèå (ñì. ñíîñêó 10).
II ñïðÿæåíèå

ðóñ.
è-ñïðÿæåíèå

áåë.
³-ñïðÿæåíèå
û-ñïðÿæåíèå

3.1. ³-ñïðÿæåíèå
Áåëîðóññêîå ³-ñïðÿæåíèå îáúåäèíÿåò òå ãëàãîëû, îñíîâà íàñòîÿùåãî
âðåìåíè êîòîðûõ çàêàí÷èâàåòñÿ íà òâåðäûé èëè ìÿãêèé (è [j]) ñîãëàñíûé,
ýòî çíà÷èò, ÷òî îðôîãðàôè÷åñêè ïîñëå íèõ ïèøåòñÿ ãëàñíàÿ ³. Ýòîò òèï
îáúåäèíÿåò ãëàãîëû êàê ñ óäàðíûìè, òàê è íåóäàðíûìè îêîí÷àíèÿìè,
òåìàòè÷åñêèé ãëàñíûé êîòîðûõ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò è-ñïðÿæåíèþ
â ðóññêîì ÿçûêå, ñð.:
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1.
2.
3.

Åä. ÷.
Ðóñ.
-ó/-þ(-ñü)
-èøü(-ñÿ)
-èò(-ñÿ)

áåë.
-ó/-þ(-ñÿ)
-³ø(-ñÿ)
-³öü(-öà)

1.
2.
3.

ðóñ.
-èì(-ñÿ)
-èòå(-ñü)
-ÿò(-ñÿ)

Ìí. ÷.

áåë.
-³ì(-ñÿ)
-³öå(-ñÿ)
-ÿöü(-öà)

ðóñ. ñòîÿòü: ñòî-þ, ñòî-èøü, ñòî-èò, ñòî-èì, ñòî-èòå, ñòî-ÿò
áåë. ñòàÿöü: ñòà-þ́, ñòà-íø, ñòà-íöü, ñòà-íì, ñòà-íöé, ñòà-ÿ́öü
ðóñ. íîñèòüñÿ: íîø-ó-ñü, íîñ-èø-ñÿ, íîñ-èò-ñÿ, íîñ-èì-ñÿ, íîñ-èòå-ñü,
íîñ-ÿò-ñÿ
áåë. íàñíööà: íàø-ý-ñÿ, íóñ-³ø-ñÿ, íóñ-³ö-öà, íóñ-³ì-ñÿ, íóñ-³öå-ñÿ, íóñÿö-öà
×òî êàñàåòñÿ ôîíåòè÷åñêîãî ïîäîáèÿ è îòëè÷èÿ îêîí÷àíèé ýòîãî òèïà
ñïðÿæåíèÿ â äâóõ ÿçûêàõ, òî çäåñü ïðîñëåæèâàþòñÿ òå æå çàêîíîìåðíîñòè,
÷òî áûëè îòìå÷åíû â ï. 2.1.1. äëÿ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ.
Îòëè÷èòåëüíàÿ ìîðôîëîãè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü áåëîðóññêîãî ÿçûêà 
ýòî ìÿãêèå îêîí÷àíèÿ â 3 ë. åä. è ìí. ÷. Ó âîçâðàòíûõ ãëàãîëîâ ýòî
ìîðôîëîãè÷åñêîå îòëè÷èå ôîíåòè÷åñêè ñòèðàåòñÿ, ò.ê. â îáîèõ ÿçûêàõ
ñîãëàñíûå îêîí÷àíèÿ è ÷àñòèöû ïðîèçíîñÿòñÿ êàê [-ööà].
Â áåëîðóññêîì ÿçûêå ïðè óäàðíûõ îêîí÷àíèÿõ âî 2 ë. ìí. ÷. ìåíÿåòñÿ
óäàðíûé ñëîã -íì íà -³öé, íî â îòëè÷èå îò å-ñïðÿæåíèÿ è ý-ñïðÿæåíèÿ
èçìåíåíèå óäàðåíèÿ íå âëå÷åò çà ñîáîé ôîíåòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ
òåìàòè÷åñêîãî ãëàñíîãî, ñð.:

èíô.
ñïàòü:
ñèäéòü:

ðóññêèé ÿçûê
è-ñïðÿæåíèå
1 ë. ìí. ÷.
2 ë. ìí. ÷.
ñïèì ®
ñïèòå
ñèäèì ®
ñèäèòå

èíô.
cïàöü:
cÿäçéöü:

áåëîðóññêèé ÿçûê
³-ñïðÿæåíèå
1 ë. ìí. ÷.
2 ë. ìí. ÷
ñï³ì ®
ñï³öé
ñÿäçíì ®
ñåäç³öé

Îäíàêî ôîíåòè÷åñêîå èçìåíåíèå, ñâÿçàííîå ñ ãëàñíîé å (÷åðåäîâàíèå
ÿ//å//ÿ), ïðîèñõîäèò â îñíîâå ãëàãîëà, ñð.:
(ìû) ãëÿäçíì ® (âû) ® ãëåäç³öé ® (ÿíû) ãëÿäçÿ́öü
(ìû) ñÿäçiì ® (âû) ñåäç³öé ® (ÿíû) ñÿäçÿ́öü
ßêàíüå â îñíîâå, êîòîðîå åñòü â 1 ë. è 3 ë. ìí. ÷., òåðÿåòñÿ â ôîðìå 2
ë. ìí. ÷.
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3.1.2. Òèïû ³-ñïðÿæåíèÿ
Ïðåäëîæåííûå òèïû ñïðÿæåíèÿ îõâàòûâàþò òå ãëàãîëû, ëè÷íûå ôîðìû
êîòîðûõ â íàñòîÿùåì âðåìåíè èìåþò òåìàòè÷åñêèé ãëàñíûé ³ (êàê
óäàðíûé, òàê è áåçóäàðíûé), à òàêæå ðåãóëÿðíûå ÷åðåäîâàíèÿ çâóêîâ
â îñíîâå íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ îñíîâîé èíôèíèòèâà.
Òèï 1
ñòàÿ́öü
ñòàþ́
ñòàíø
ñòàíöü
ñòàíì
ñòà³öé
ñòàÿ́öü
-v-//ø

Òèï 2
æàííöü
æàíþ́
æý́í³ø
æý́í³öü
æý́í³ì
æý́í³öå
æý́íÿöü
-à-//-ý-à-//-î-

Òèï 3
íàñíöü
íàøý
íóñ³ø
íóñ³öü
íóñ³ì
íóñ³öå
íóñÿöü
-ç-//-æ-ñ-//-ø-ö-//-÷-ñö-//-ø÷-äç-//-äæ-38

Òèï 4
ðàáíöü
ðàáëþ́
ðóá³ø
ðóá³öü
ðóá³ì
ðóá³öå
ðóáÿöü
-á-//-áë-ï-//-ïë-ì-//-ìë-â-//-¢ë-ô-//-ôë-

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ äàííûõ òèïîâ ñïðÿæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
âûïàäåíèå ñóôôèêñà -³-/-å-/-ÿ-/-à- â ôèíèòíûõ ôîðìàõ, à òàêæå
ïðåèìóùåñòâåííî óäàðíîå îêîí÷àíèå â 1 ë. åä. ÷.
Òèï 1 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè âûïàäàåò ñóôôèêñ
-³-, -ÿ- è óäàðåíèå ñîõðàíÿåòñÿ ïîñòîÿííî íà ãëàñíîì àñíîâû: êëé³öü  êëéþ;
ðáí³öü  ðáíþ èëè ïàäàåò íà îêîí÷àíèå: ñí³öü  ñíþ, ñí³ø; áàÿ́ööà  áàþ́ñÿ,
áàíøñÿ è äð.
Òèï 2 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ, êðîìå âûïàäåíèÿ ñóôôèêñà,
óäàðåíèå ñ êîí÷àíèÿ â 1 ë. åä ÷. ïåðåõîäèò íà îñíîâó è ïðè ýòîì íà ìåñòå
ãëàñíîé -à- âîçîáíîâëÿåòñÿ ýòèìîëîãè÷åñêîå -î- èëè -ý- (óäàðíûå):
áàðàííöü  áàðàíþ́, áàðóí³ø; ãíàöü  ãàíþ́, ãóí³ø; æàííöü  æàíþ́, æḉí³ø;
÷àðííöü  ÷àðíþ́, ÷ý́ðí³ø è äð.
Òèï 3 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ, êðîìå âûïàäåíèÿ ñóôôèêñà,
÷åðåäîâàíèÿ ãëàñíîãî îñíîâû, â 1 ë. åä ÷. åùå ÷åðåäóåòñÿ ñâèñòÿùèé
ñîãëàñíûé îñíîâû ñ øèïÿùèì: êàñíöü  êàøý, êóñ³ø; âàçíöü  âàæý, âóç³ø;
õàäçíöü  õàäæý, õóäç³ø; âàäçíöü  âàäæý, âóäç³ø; ìàëàöíöü  ìàëà÷ý,
ìàëóö³ø; êàöíöü  êà÷ý, êóö³ø; ïóñöíöü  ïóø÷ý, ïýñö³ø; ãðóçíöü  ãðóæý,
38

Â ðóññêîì ÿçûêå áåëîðóññêîìó ÷åðåäîâàíèþ -äç-//-äæ- â 1 ë. åä. ÷. ñîîòâåòñòâóåò -ä-//æ-: áåë. õàäçíöü  õàäæý, ðóñ.: õîäèòü  õîæý.
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ãðýç³ø è äð. Ýòîò òèï îáúåäèíÿåò âñå àêöåíòîëîãè÷åñêèå ðàçíîâèäíîñòè
ñïðÿæåíèÿ: òèï À: ñÿäçéöü  ñÿäæý, ñÿäçíø; ãëÿäçéöü  ãëÿäæý, ãëÿäçíø;
òèï Â: ïðûìýñ³öü  ïðûìýøó, ïðûìýñ³ø; íåíàâíäçåöü  íåíàâíäæó,
íåíàâíäç³ø; ñòðáö³öü  ñòðá÷ó, ñòðáö³ø; ïóìñö³öü  ïóìø÷ó, ïóìñö³ø;
êðû́¢äç³öü  êðû́¢äæó, êð¢äç³ø; òèï Ñ: ïëàöíöü  ïëà÷ý, ïëáöíø; ñàäçíöü 
ñàäæý, ñáäç³ø è äð.
Òèï 4 îáúåäèíÿåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ÷åðåäóþòñÿ ãóáíûå è ãóáíàçóáíûå çâóêè: á//áë, ï//ïë, ì//ìë, â//¢ë, ô//ôë: ëþáíöü  ëþáëþ́; êï³öü  êïëþ;
êàðìíöü  êàðìëþ́; ëàâíöü  ëà¢ëþ́ è äð. Àêöåíòîëîãè÷åñêèé òèï Ñ (íî:
ãðàôíöü  ãðàôëþ́, ãðàôíø, ãðàôíöü).
3.2. û-ñïðÿæåíèå
Áåëîðóññêîå û-ñïðÿæåíèå îáúåäèíÿåò ãëàãîëû ñ îñíîâîé íà æ, ø, ÷, ð
ñ òåìàòè÷åñêèì ãëàñíûì û â îêîí÷àíèè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò è-ñïðÿæåíèþ
â ðóññêîì ÿçûêå, ñð.:
Åä. ÷.

ðóñ.
-ó/-þ 39(-ñü)
-èøü(-ñÿ)
-èò(-ñÿ)

1.
2.
3.

áåë.
-ó(-ñÿ)
-ûø(-ñÿ)
-ûöü(-öà)

Ìí. ÷.

1.
2.
3.

ðóñ.
-èì(-ñÿ)
-èòå(-ñü)
-àò/-ÿò(-ñÿ)

áåë.
-ûì(-ñÿ)
-ûöå(-ñÿ)
-àöü(-öà)

ðóñ. ðåøèòü: ðåø-ó, ðåø-èøü, ðåø-èò, ðåø-èì, ðåø-èòå, ðåø-àò
áåë. ðàøû́öü: ðàø-ý, pý́ø-ûø, ðý́ø-ûöü, ðý́ø-ûì, ðý́ø-ûöå, ðý́ø-àöü
ðóñ. ó÷èòüñÿ: ó÷-ó-ñü, ó÷-èø-ñÿ, ó÷-èò-ñÿ, ó÷-èì-ñÿ, ó÷-èòå-ñü, ó÷-àò-ñÿ
áåë. âó÷û́ööà: âó÷-ý-ñÿ, âý÷-ûø-ñÿ, âý÷-ûö-öà, âý÷-ûì-ñÿ, âý÷-ûöå-ñÿ,
âý÷-àö-öà
Îòìå÷åííûå â ï. 3.1. ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ³-ñïðÿæåíèÿ, â òîì
÷èñëå è îòíîñèòåëüíî óäàðíûõ îêîí÷àíèé âî 2 ë. ìí. ÷., êîãäà òåìàòè÷åñêèé
ãëàñíûé îñòà¸òñÿ íåèçìåííûì ïðè ñìåùåíèè óäàðåíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è
íà û-ñïðÿæåíèå, ñð.:

èíô.
êðè÷áòü:
ëåæáòü:

39

ðóññêèé ÿçûê
è-ñïðÿæåíèå
1 ë. ìí. ÷.
2 ë. ìí. ÷.
êðè÷èì ®
êðè÷èòå
ëåæèì ®
ëåæèòå

èíô.
êðû÷áöü:
ëÿæáöü:

áåëîðóññêèé ÿçûê
û-ñïðÿæåíèå
1 ë. ìí. ÷.
2 ë. ìí. ÷.
êðû÷û́ì ®
êðû÷ûöé
ëÿæû́ì ®
ëåæûöé

Îêîí÷àíèÿ -þ è -ÿò â ðóññêîì ÿçûêå âîçìîæíû ïîñëå ð (äàðèòü  äàðþ, äàðÿò),
êîòîðûé â îòëè÷èå îò áåëîðóññêîãî ÿçûêà èìååò ñâîþ ïàðó ïî ìÿãêîñòè [ð]  [ð].
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È â òàêèõ ãëàãîëàõ ïðîèñõîäèò ÷åðåäîâàíèå ÿ//å//ÿ â îñíîâå, ñð.:
(ìû) ëÿæû́ì ® (âû) ëåæûöé ® (ÿíû) ëÿæáöü;
(ìû) áÿæû́ì40 ® (âû) áåæûöé ® (ÿíû) áÿãyöü.
3.2.2. Òèïû û-ñïðÿæåíèÿ
Òèïû û-ñïðÿæåíèÿ îáúåäèíÿþò òå ãëàãîëû, êîòîðûå èìåþò
òåìàòè÷åñêóþ ãëàñíóþ û â îêîí÷àíèÿõ è ÷åðåäîâàíèå ãëàñíûõ â îñíîâå.
Òèï 1
âó÷û́öü
âó÷ý
âý÷ûø
âý÷ûöü
âý÷ûì
âý÷ûöå
âý÷àöü
-v-//ø

Òèï 2
ãàâàðû́öü
ãàâàðý
ãàâóðûø
ãàâóðûöü
ãàâóðûì
ãàâóðûöå
ãàâóðàöü
-à-//-v-

Îáùåé îñîáåííîñòüþ ñïðÿæåíèÿ òàêèõ ãëàãîëîâ ÿâëÿåòñÿ âûïàäåíèå
ñóôôèêñîâ -û-/-à-/-ý- â îñíîâå íàñòîÿùåãî âðåìåíè.
Òèï 1 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè òîëüêî âûïàäàåò
ñóôôèêñ. Óäàðåíèå ðàçíîìåñòíîå: òèï À: ëÿæáöü  ëÿæý, ëÿæû́ø; ìà¢÷àöü
 ìà¢÷ý, ìà¢÷û́ø, áë³ø÷ý́öü  áë³ø÷ý, áë³ø÷û́ø; ãàðý́öü  ãàðý, ãàðû́ø; òèï Â:
ìáðûöü  ìáðó, ìáðûø, áá÷ûöü  áá÷ó, áá÷ûø; òèï Ñ: ñëóæû́öü  ñëóæý,
ñëýæûø è äð.
Òèï 2 îõâàòûâàåò ãëàãîëû, ó êîòîðûõ ïðè ñïðÿæåíèè, êðîìå âûïàäåíèÿ
ñóôôèêñà -û-, ãëàñíûé îñíîâû à ÷åðåäóåòñÿ ñ óäàðíûì î èëè ý: ñòâàðû́öü 
ñòâàðý, ñòâóðûø; äàðû́öü  äàðý, äóðûø; ðàøû́öü  ðàøý, ðý́øûø è äð. Òèï
óäàðåíèÿ Ñ.
4. Îñîáåííîå ñïðÿæåíèå (àòåìàòè÷åñêîå)
Â áåëîðóññêîì ÿçûêå ñîõðàíèëèñü äâà ãëàãîëà íåòåìàòè÷åñêîãî
ñïðÿæåíèÿ, êîòîðûå â ðóññêîì ÿçûêå ñïðÿãàþòñÿ êàê òåìàòè÷åñêèå ãëàãîëû
íà -è, ñð.:

40 Ãëàãîë áåã÷û ðàçíîñïðÿãàåìûé, íî â áåëîðóññêîì ÿçûêå âî âñåõ ôîðìàõ, êðîìå 3 ë.
ìí. ÷., îí èìååò îêîí÷àíèÿ û-ñïðÿæåíèÿ.

443

Òèïû ñïðÿæåíèÿ â áåëîðóññêîì ÿçûêå íà ôîíå ðóññêîãî

ðóñ.
åñòü
åì
åøü
åñò
åäèì
åäèòå
åäÿò

áåë.
éñö³
åì
ÿñí
åñöü
ÿìó / ÿäçíì
ÿñö¸ / ÿñöé
ÿäýöü

ðóñ.
äàòü
äàì
äàøü
äàñò
äàäèì
äàäèòå
äàäóò

áåë.
äàöü
äàì
äàñí
äàñöü
äàìó / äàäçíì
äàñö¸ / äàñöé
äàäýöü

5. Èçìåíåíèå ãðàììàòè÷åñêèõ íîðì â áåëîðóññêîì ÿçûêå
Åñëè íà íà÷àëî ÕÕ ñò. ãëàãîëû åñòü è äàòü â áåëîðóññêîì ÿçûêå èìåëè
âñå ôîðìû íåòåìàòè÷åñêîãî ñïðÿæåíèÿ, òî íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèÿ,
âåðîÿòíåé âñåãî, ïîä âëèÿíèåì ðóññêîãî ÿçûêà, â 1 ë. ìí. ÷. ïîñòåïåííî
ôîðìà ñ òåìàòè÷åñêèì ãëàñíûì ³ áûëà çàêðåïëåíà íîðìàòèâíî, ñð.
ôèêñàöèþ íîðìû â áåëîðóññêèõ ãðàììàòèêàõ:

Èíô.
Ìû

Ãðàìàòûêà
1918
åñö³
äàöü
ÿìî
äàìî

Ãðàìàòûêà
1962
åñö³
ÿäç³ì / ÿìî

äàöü
äàäç³ì / äàìî

Ãðàìàòûêà
1985
äàòü
äàöü
ÿäç³ì
äàäç³ì

Ãðàìàòûêà
2007
åñö³
äàöü
ÿäç³ì
äàäç³ì

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî â ñâîåé ãðàììàòèêå Òàðàøêåâè÷ òàêæå ãîâîðèë î
ñóùåñòâîâàíèè âàðèàíòîâ äëÿ 1 ë. ìí. ÷., íî ýòè ôîðìû èìåëè
òåìàòè÷åñêóþ ãëàñíóþ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé è äîíûíå â ðå÷è
áåëîðóñîâ ñåâåðíîé äèàëåêòíîé çîíû: ïîáà÷ ç ôîðìàì³ ÿìî, äàìî ìàåì
ÿäç¸ì, äàäç¸ì41. Òåíäåíöèÿ, îòîáðàæåííàÿ â àêàäåìè÷åñêèõ ãðàììàòèêàõ,
êàæåòñÿ ïðîçðà÷íîé: îò ïðèçíàíèÿ âàðèàíòíûõ îêîí÷àíèé (1962) äî
ôèêñàöèè åäèíîé ôîðìû ñ ðóññêèì ÿçûêîì (1985, 2007).
Íåáåçèíòåðåñíûì êàæåòñÿ ïðè ýòîì ôàêò, ÷òî äëÿ ôîðìû 2 ë. ìí. ÷.
ïîëîæåíèå ïîëíîñòüþ ïðîòèâîïîëîæíîå, ò.å. àâòîðû ãðàììàòèêè (2007)
âåðíóëèñü ê ôîðìå, ïðåäëîæåííîé äëÿ íîðìàòèâíîãî óïîòðåáëåíèÿ
Òàðàøêåâè÷åì, ñð.:

èíô.
âû

41
42

Ãðàìàòûêà
1918
éñö³
äàöü
42
ÿñüö¸
äàñüö¸

Ãðàìàòûêà
1962
éñö³
ÿñöé / ÿñö¸

äàöü
äàñöé / äàñö¸

Ãðàìàòûêà
1985
äàòü
äàöü
ÿñöå
äàñöé

Ãðàìàòûêà
2007
eñö³
äàöü
ÿñö¸
äàñö¸

Òàðàøêåâ³÷ 1918, ñ. 48.
Â áåëîðóññêîì ÿçûêå äî ðåôîðìû 1933 ã. ãðàôè÷åñêè (÷åðåç ìÿãêèé çíàê) ïåðåäàâàëàñü
àññèìèëÿòèâíàÿ ìÿãêîñòü ñîãëàñíûõ.

444

Òàòüÿíà Ðàìçà

Îäíàêî çàêðåïëåíèå òàêîé ôîðìû â êîäèôèöèðîâàííîì ÿçûêå êàñàåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ãëàãîëîâ åñòü è äàòü, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ôîðìû íà -ö¸
«õàðàêòýðíû äëÿ ïåðàâàæíàé áîëüøàñö³ áåëàðóñê³õ ãàâîðàê»43.
Êîäèôèêàöèÿ óäàðíûõ îêîí÷àíèé äëÿ 2 ë. ìí. ÷. òàêæå èìååò ñâîþ
äèíàìèêó, â îñíîâå êîòîðîé àâòîðñêîå ïðåäïî÷òåíèå òîé èëè èíîé
àêöåíòîëîãè÷åñêîé íîðìû, ñð.:
Ãðàìàòûêà
1918
íÿñ³ö¸
áÿðûö¸
ñÿäç³ö¸
ïÿ÷ûö¸

Ãðàìàòûêà
1929
íåñÿö¸
áåðàö¸
ñÿäç³öé
ìà¢÷ûöé

Ïðàâàï³ñ
1934
íÿñéöå
áÿðý́öå
³äçéöå
êðû÷ý́öå

Ãðàìàòûêà
194344
íåñÿöé(¸)
áåðàöé(¸)
ñÿäç³öé(¸)
ìà¢÷ûöé(¸)

Ïðàâ³ëû
1959
íåñÿöé
áåðàöé
³äçÿöé
ïå÷àöé

Ãðàìàòûêà
1962, 1985, 2007
íåñÿöé
áåðàöé
ãëåäç³öé
êðû÷ûöé

Ó÷åáíèêè
1980, 2004 è äð.
íåñÿöé(¸)
áåðàöé(¸)
ãëåäç³öé(¸)
êðû÷ûöé(¸)

Â íà÷àëå ÕÕ ñò. óäàðíûå îêîí÷àíèÿ óíèôèöèðîâàëèñü Òàðàøêåâè÷åì
äî îäíîé ôîðìû: Êàë³ íàö³ñê íà êàíöû, òî ¢ 2 àñîáå ìíîæíàãà ë³êó
äçåÿñëîâû àáîäâóõ (ðàçðÿäêà ìîÿ  Ò.Ð.) ñïðàæýííÿ¢ ìàþöü ó êàí÷àòêó ³, û:
íÿñ³ö¸, áÿðûö¸, òàêñàìà ÿê ñÿäç³ö¸, ãàðûö¸45, íî óæå â 5-îì èçäàíèè ñâîåé
ãðàììàòèêè (1929) îí ðàçâ¸ë óäàðíûå îêîí÷àíèÿ 1-ãî è 2-ãî ñïðÿæåíèÿ
÷åðåç âàðèàíòíûå ôîðìû -ö¸ è -öé: äëÿ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ -àö¸ / -ÿö¸, à äëÿ
2-ãî ñïðÿæåíèÿ -³öé / -ûöé. Îäíàêî Ïðàâàï³ñ áåëàðóñêàé ìîâû (1934)
âîîáùå êîäèôèöèðîâàë àêöåíòîëîãè÷åñêèé âàðèàíò ñ óäàðíûìè
òåìàòè÷åñêèìè ãëàñíûìè -éöå/-ý́öå (íàïð., âÿäçéöå, ñöåðàæý́öå), äèàëåêòíàÿ
áàçà êîòîðîãî áûëà îãðàíè÷åíà ÷àñòêàé òýðûòîðû³ Ãðîäçåíñêàé ³ Áðýñöêàé
àáëàñöåé46. Òàêîå íåçíà÷èòåëüíîå ðåãèîíàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ýòîé
ôîðìû îáúåêòèâíî íå ìîãëî ñòàòü íîðìîé äëÿ ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà,
ïîýòîìó âî âñåõ ïîñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ ãðàììàòèê è ïðàâèë ïðåäëàãàëàñü
êîäèôèêàöèÿ ôîðìû ñ óäàðíûì -öå, êîòîðàÿ, êàê îòìå÷àåò Ìàöêåâè÷,
àäïàâÿäàå äûÿëåêòíàé áàçå ïà¢äí¸âà-çàõîäí³õ ãàâîðàê ³ àäíà÷àñîâà
àäëþñòðî¢âàå íîðìó ðîäíàé ãàâîðê³ ß. Êîëîñà, Ê. Êðàïèâû, Ê. ×åðíîãî,
Ï. Ãëåáêè è äðóãèõ ïèñàòåëåé.
Íà ñåãîäíÿøíé äåíü ôîðìû ñ óäàðíûì òåìàòè÷åñêèì ãëàñíûì (-éöå /
-ý́öå) èëè óäàðíûì -ö¸ äîïóñêàþòñÿ ÿê ñòûë³ñòû÷íû ñðîäàê ó ìîâå
ìàñòàöêàé ë³òàðàòóðû47. Íî ðÿä ïðåïîäàâàòåëåé íå ïðèíèìàåò ôîðìó íà
-öé êàê åäèíñòâåííî íîðìàòèâíóþ, ïîýòîìó â ñâîèõ ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ äëÿ

43
44

Þ.Ô. Ìàöêåâ³÷, Ìàðôàëîã³ÿ äçåÿñëîâà ¢ áåëàðóñêàé ìîâå, ñ. 162.
Ãðàìàòûêà 1943  ýòî 6-å ïåðåèçäàíèå «Áåëàðóñêàé ãðàìàòûê³» Òàðàøêåâè÷à,
â êîòîðóþ âíåñëè íåêîòîðûå ïðàâêè À. Àäàìîâè÷, À. Ë¸ñèê è Ê. Øêóòüêî (ñàì Òàðàøêåâè÷
áûë ðàññòðåëÿí â 1938 ã.).
45 Á. Òàðàøêåâ³÷, Áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà äëÿ øêîë, ñ. 63.
46 Þ.Ô. Ìàöêåâ³÷, Ìàðôàëîã³ÿ äçåÿñëîâà ¢ áåëàðóñêàé ìîâå, ñ. 170.
47 Ã.Ó. Àðàøîíêàâà, Âàðûÿíòíàñöü ³ íîðìà íåêàòîðûõ äçåÿñëî¢íûõ ôîðì, ñ. 339.
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âóçîâ è ñðåäíåé øêîëû 48 ïðîïàãàíäèðóþò ðàâíóþ âîçìîæíîñòü
óïîòðåáëåíèÿ îáîèõ âàðèàíòîâ: è -öé, è -ö¸49.
Íå ñòîëü âàðèàáåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ îêîí÷àíèÿ 3 ë. åä. ÷., õîòÿ ïåðâûå
êîäèôèêàòîðû òàêæå ôèêñèðîâàëè äëÿ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ äóáëåòíûå
îêîí÷àíèÿ íà -öü, ÷òî õàðàêòåðíî è íûíå ñåâåðî-âîñòî÷íîìó äèàëåêòó
è ïåðåõîäíûì ãîâîðàì. Íî â ïîñëåâîåííûõ èçäàíèÿ îôîðìëåíèå îêîí÷àíèé
ãëàãîëîâ 1-ãî ñïðÿæåíèÿ èìååò ñòàáèëüíóþ íîðìó áåç -öü, êîòîðóþ ïîñëåäîâàòåëüíî ñîáëþäàþò âñå, êòî ïîëüçóåòñÿ ëèòåðàòóðíûì
ÿçûêîì, ñð.:
Ãðàìàòûêà
1918
3 ë. åä. ÷.
íÿñé(öü)
áÿðý́(öü)
äýìàå(öü)
êáæà(öü)

Ãðàìàòûêà
Ãðàìàòûêà
Ó÷åáíèêè
1943
1962, 1985, 2007 1980, 2004 è äð.
ñ óäàðíûìè è íåóäàðíûìè îêîí÷àíèÿìè
3 ë. åä. ÷.
3 ë. åä. ÷.
3 ë. åä. ÷.
íÿñé(öü)
íÿñé
íÿñé
áÿðý́(öü)
áÿðý́
áÿðý́
äýìàå(öü)
äýìàå
äýìàå
êáæà(öü)
êáæà
êáæà

Òàêîé ñòàáèëüíîñòè, êîíå÷íî æå, íåò â æèâîé ðå÷è íîñèòåëåé áåëîðóññêîãî ÿçûêà, ïîäâåðæåííîé âëèÿíèþ ðîäíîãî äèàëåêòà. Íàïð., äëÿ æèòåëåé
ñåâåðíîé ÷àñòè ñòðàíû óçóàëüíîé ÿâëÿåòñÿ óíèôèêàöèÿ îêîí÷àíèé íå
òîëüêî äëÿ 3 ë. åä. ÷. (ñì. ôðàçó 1), íî è äëÿ 1 ë. ìí. ÷. (ñì. ôðàçó 2):
(1) äèàëåêò: Âÿäóìà, ¸í ìóæàöü ãý́òà çðàáíöü, òóëüê³ íå õó÷àöü.
êîäèô.: Âÿäóìà, ¸í ìóæà ãý́òà çðàáíöü, òóëüê³ íå õó÷à.
(2) äèàëåêò: Íó âîñü, ñÿäç¸ì i ìà¢÷óì.
êîäèô.: Íó âîñü, ñÿäçíì i ìà¢÷û́ì.
Åù¸ â ñåðåäèíå ÕÕ ñò. èññëåäîâàòåëè îòìå÷àëè, ÷òî ôîðìà 1 ë. ìí. ÷.
íà -îì/-¸ì ó ãëîãîëîâ 2-ãî ñïðÿæåíèÿ ¢òâàðàåööà òîëüê³ àä òûõ äçåÿñëîâà¢,
ÿê³ÿ ¢ àñàáîâûõ ôîðìàõ öÿïåðàøíÿãà ³ áóäó÷àãà ÷àñó ¢òðûìë³âàþöü
íåðóõîìû íàö³ñê íà êàí÷àòêó50; è ýòè ÿâëåíèÿ ïðîäîëæàþò æèòü â ÕÕI ñò.,
èõ ñîõðÿíÿåò äèàëåêòíûé óçóñ.

48 ².ß. Ëåïåøà¢, Ã.Ì. Ìàëàæàé, Ê.Ì. Ïàíþö³÷, Ïðàêòûêóì ïà áåëàðóñêàé ìîâå, ïàä ðýä.
Ô.Ì. ßíêî¢ñêàãà, Ì³íñê 1980; Â.Ì. Ñ³¢êîâ³÷, Áåëàðóñêàÿ ìîâà ¢ ïûòàííÿõ, àäêàçàõ
³ ïðàêòûêàâàííÿõ, Ì³íñê 2004.
49 Â íîâîé ðåäàêöèè Ïðàâ³ë áåëàðóñêàé àðôàãðàô³³ i ïóíêòóàöû³ (2008) ðàçäåëû,
çàòðàãèâàþùèå ñëîâîèçìåíåíèå, èñêëþ÷åíû.
50 Þ.Ô. Ìàöêåâ³÷, Ìàðôàëîã³ÿ äçåÿñëîâà ¢ áåëàðóñêàé ìîâå, ñ. 152.
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6. Âûâîäû
Ïðåäëîæåííàÿ òèïîëîãèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ñëîâîèçìåíåíèÿ ãëàãîëîâ
â áåëîðóññêîì ÿçûêå ïî ïÿòè îðôîãðàôè÷åñêèì òèïàì (å-ñïðÿæåíèå,
à-ñïðÿæåíèå, ý-ñïðÿæåíèå è i-ñïðÿæåíèå, û-ñïðÿæåíèå) îïðàâäûâàåò ñåáÿ
íà çàíÿòèÿõ ñ èíîñòðàííûìè ñòóäåíòàìè, êîòîðûå èçó÷àþò áåëîðóññêèé
ÿçûê, èìåÿ îïðåäåëåííûå çíàíèÿ ðóññêîãî. Ñ ïîìîùüþ òàêîé
êëàññèôèêàöèè ñòóäåíòàì ëåã÷å íå òîëüêî óñâàèâàòü ðåãóëÿðíûå òèïû
ñïðÿæåíèÿ, íî è èçáåãàòü â ñâîåé ðå÷è íàèáîëåå òèïè÷íûå îøèáêè
ñìåøåíèÿ áåëîðóññêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ, à ïðåïîäàâàòåëþ ëåã÷å
ïðîãíîçèðîâàòü ïîÿâëåíèå òàêîãî ðîäà îøèáîê. Èíòåðôåðåíöèÿ ïðè
ãëàãîëüíîì ñëîâîèçìåíåíèè, êàê ïðàâèëî, îäíîâðåìåííî êàñàåòñÿ
àêöåíòîëîãèè, ôîíåòèêè è ìîðôîíîëîãèè. Àêöåíòîëîãè÷åñêàÿ èíòåðôåðåíöèÿ ñ ïîñëåäóþùèìè ôîíåòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè õàðàêòåðíà ïðåæäå
âñåãî äëÿ ãëàãîëîâ óäàðíûõ å-ñïðÿæåíèÿ è ý-ñïðÿæåíèÿ. Ìîðôîëîãè÷åñêîå
ñìåøåíèå êàñàåòñÿ ñóôôèêñîâ -ûâà-/-iâà- â íåóäàðíîì å-ñïðÿæåíèè,
à òàêæå íåîñîçíàííîé çàìåíû îêîí÷àíèé â 3 ëèöå âî âñåõ òèïàõ ñïðÿæåíèÿ.
Types of conjugation in the Belarusian language in the background of Russian
The verb classification of modern Belarusian Studies is mainly tailored to an academic
problem. Its usability for the practical study of the Belarusian language is insufficient.
A text book-oriented verb typology should be based on certain verb conjugation regularities that allow to distinguish special forms (i.e. types) of verb paradigms.
This approach makes it possible to demonstrate the differences between Russian and
Belarusian verb forms. Thus, their mingling whilst speaking can be avoided. Depending on
the verb stem and the ending, I. Russian conjugation (e-conjugation) corresponds to three
Belarusian orthographical variants: the e-conjugation, the a-conjugation and the ý-conjugation; II. Russian conjugation (u-conjugation) corresponds to the i- and û-conjugations.
Within each of these variants, regular types that alternate vocals, consonants or stress when
conjugated can be identified. The mingling of endings when speaking Belarusian is caused
by the domination of the Russian language in the everyday communication of the Belarusian
population and the influence of dialectal speech.
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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÅ ÏÀÐÒÈÈ ÏÅÐÑÎÍÀÆÅÉ
È ÇÀÁÎÒÛ ÍÀÐÐÀÒÎÐÀ Â ÑÅÌÈÎÒÈÊÅ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÇÛ
1. Ìíîãîóðîâíåâàÿ ñåìèîòèêà ñëîâåñíîãî èñêóññòâà
Ñåìèîòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà ñëîâà èìååò
óðîâíåâóþ ñòðóêòóðó. Óðîâíè, ò.å. èåðàðõè÷åñêè ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé
ïîäñèñòåìû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îáëàäàåò ñâîåé åäèíèöåé, ðàçëè÷àþòñÿ òåì,
êàêèå âîçìîæíîñòè èçîáðàæåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè è ýñòåòè÷åñêîãî îáùåíèÿ
àâòîðà ñ ÷èòàòåëåì ïðèíàäëåæàò òîìó èëè èíîìó óðîâíþ â âåðáàëüíîé
è íåâåðáàëüíîé (æàíðîâîé, ñþæåòíî-ôàáóëüíîé, êîìïîçèöèîííîé)
îðãàíèçàöèè ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Ñîçäàâàÿ ïðîèçâåäåíèå, àâòîð
ñòîèò ïåðåä âûáîðîì íóæíûõ åìó ñðåäñòâ èç êëàññîâ (íàáîðîâ) âîçìîæíîñòåé, ïðèíàäëåæàùèõ ðàçíûì óðîâíÿì ñåìèîòèêè èñêóññòâà ñëîâà.
Àâòîð äîëæåí âûáðàòü ðîä ëèòåðàòóðû (áóäåò ëè îí ïèñàòü ïüåñó, ðîìàí èëè
ñîíåò), æàíð è âèä (ðîìàí èñòîðè÷åñêèé, àâàíòþðíûé, ñåìåéíûé èëè
ïðîèçâîäñòâåííûé; ðîìàí ïðîçàè÷åñêèé èëè â ñòèõàõ; ðîìàí â ïèñüìàõ
èëè ðîìàí-äíåâíèê, ðîìàí-ïóòåøåñòâèå, à åñëè íå ðîìàí, òî ÷òî?  ïîâåñòü,
ðàññêàç, íîâåëëó, ïðèò÷ó è ò.ä.). Àâòîð ïðîäóìûâàåò ñóòü è ôîðìó êîíôëèêòà
(êîíôëèêò îòöîâ è äåòåé, èëè ãîñóäàðñòâà è ÷åëîâåêà, èëè åùå ÷òî-òî),
õàðàêòåðû ãåðîåâ, ñþæåòíûå ëèíèè, ñâÿçàííûå ñ êàæäûì èç ïåðñîíàæåé,
è ò.ä. Òå øàãè àâòîðà, êîòîðûå îáóñëîâëåíû îáðàùåíèåì ê èíîìó êëàññó
õóäîæåñòâåííûõ ñðåäñòâ, îçíà÷àþò ïåðåõîä îò îäíîãî ñåìèîòè÷åñêîãî
óðîâíÿ ê äðóãîìó. Ýòî êðóïíûå õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ, è êàæäûé òàêîé
øàã çíà÷èì. Âûáîð òèïà õóäîæåñòâåííîé ôîðìû åñòü âìåñòå ñ òåì âûáîð
îïðåäåëåííîãî òèïà ñîäåðæàíèÿ è íàîáîðîò: ñòðåìÿñü âûðàçèòü íåêîòîðîå
ñîäåðæàíèå, àâòîð îáðàùàåòñÿ ê òåì èëè èíûì õóäîæåñòâåííûì ôîðìàì, ïðè
ýòîì íåðåäêî òðàíñôîðìèðóåò èõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîçíèêàþò íîâûå ôîðìû,
ïîòåíöèàëüíî ÷ðåâàòûå íîâûì ñîäåðæàíèåì1.
1 Ïîäðîáíî ñì.: Í.Á. Ìå÷êîâñêàÿ, Ñåìèîòèêà: ßçûê. Ïðèðîäà. Êóëüòóðà, Êóðñ ëåêöèé,
Ìîñêâà 2008, ñ. 375379.
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Ïèñàòåëü îòíþäü íå ñâîáîäåí â âûáîðå õóäîæåñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé,
ïîòîìó ÷òî îí, êàê ñêàçàë ïîýò, ó âðåìåíè â ïëåíó. Àâòîð íå ìîæåò
âûáðàòü âåê, â êîòîðûé îí æèâåò è ïèøåò (íàïðèìåð, â ýïîõó êëàññèöèçìà
èëè âî âðåìåíà ìîäû, äîïóñòèì, íà ãðÿçíûé ðåàëèçì), îäíàêî
â èçâåñòíûõ ïðåäåëàõ îäíè ïèñàòåëè-ñîâðåìåííèêè îêàçûâàþòñÿ àðõàèñòàìè, äðóãèå  íîâàòîðàìè; èíà÷å ãîâîðÿ, âûáîð íàïðàâëåíèÿ, ñìåíà
íàïðàâëåíèÿ â òâîð÷åñòâå êîíêðåòíûõ àâòîðîâ â êàêîé-òî ìåðå âîçìîæíû
(òàê Ïóøêèí îò ðîìàíòèçìà óøåë ê ðåàëèçìó). Íå êàñàÿñü ôàêòîðîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ýòîò âûáîð,  íàïðèìåð, ïî÷åìó îäíè ïîýòû ðóññêîãî
ñåðåáðÿíîãî âåêà òÿãîòåëè ê ñèìâîëèçìó, äðóãèå  ê àêìåèçìó, òðåòüè  ê ôóòóðèçìó è ò.ä., ïîä÷åðêíåì çíà÷èìîñòü âûáîðà íàïðàâëåíèÿ äëÿ æàíðîâîñþæåòíûõ è ÿçûêîâûõ îðèåíòèðîâ àâòîðà â åãî äàëüíåéøåì âûáîðå
õóäîæåñòâåííûõ ñðåäñòâ (íà äðóãèõ ñåìèîòè÷åñêèõ óðîâíÿõ ïîðîæäàþùåé
ñèñòåìû èñêóññòâà ñëîâà).
Â ðàçíûõ ðîäàõ, æàíðàõ è âèäàõ ëèòåðàòóðû (êîòîðûå ïðàâîìåðíî
ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûõ ñåìèîòèê)  â ýïîñå,
ëèðèêå, äðàìå; â ñòèõàõ è ïðîçå  êîëè÷åñòâî è ñîñòàâû óðîâíåé ðàçëè÷íû.
Èñ÷èñëåíèå óðîâíåé, äèôôåðåíöèðîâàííîå ïî ðîäàì è æàíðàì, îñòàåòñÿ
îòäåëüíîé âàæíîé è ïîêà äàëåêîé îò ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåìîé ñåìèîòèêè
è ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ2.

2. Òðè âåðáàëüíûõ óðîâíÿ â ñåìèîòèêå õóäîæåñòâåííîé ïðîçû
Â ïðåäëàãàåìîé ðàáîòå ïîñòóëèðóåòñÿ íàëè÷èå òðåõ âåðáàëüíûõ
óðîâíåé â ìíîãîóðîâíåâîé ñåìèîòèêå õóäîæåñòâåííîé ïðîçû: 1) óðîâåíü
ýòíè÷åñêîãî (íàöèîíàëüíîãî) ÿçûêà; 2) óðîâåíü ðå÷åâûõ àêòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ â ïðÿìîé ðå÷è ïåðñîíàæåé; 3) óðîâåíü ðå÷åâûõ æàíðîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ â ðå÷è ïîâåñòâîâàòåëÿ.

2.1. Óðîâåíü ýòíè÷åñêîãî (íàöèîíàëüíîãî) ÿçûêà,
ïåðâîýëåìåíòà ëèòåðàòóðû (Ìàêñèì Ãîðüêèé)
Ýòíè÷åñêèé ÿçûê îáðàçóåò ìàòåðèàëüíî-ÿçûêîâóþ ïëîòü (òêàíü)
ïðîèçâåäåíèÿ  òî, ÷òî ìîæíî âîñïðèíèìàòü ãëàçîì è/èëè óõîì, îäíàêî ýòî
íå òîëüêî ôîðìàëüíî-ÿçûêîâàÿ îáîëî÷êà ïðîèçâåäåíèÿ. Çäåñü åñòü ñâîè
2 Ñì.: Â. Øìèä, Íàððàòîëîãèÿ, Ìîñêâà 2003; È.Ï. Èëüèí, Ïîâåñòâîâàòåëüíûå óðîâíè,
â: Çàïàäíîå ëèòåðàòóðîâåäåíèå ÕÕ âåêà. Ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà 2004, ñ. 316317.
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ñîäåðæàòåëüíûå àëüòåðíàòèâû: âî-ïåðâûõ, â ñëó÷àå äâóÿçû÷èÿ àâòîð
âûáèðàåò òîò èëè èíîé ýòíè÷åñêèé ÿçûê (íàïðèìåð, óêðàèíñêèé èëè ðóññêèé â ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Òàðàñà Øåâ÷åíêî); âî-âòîðûõ, àâòîð
âûáèðàåò òîò èëè èíîé âàðèàíò äàííîãî ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà èç ðÿäà
àëüòåðíàòèâíûõ âîçìîæíîñòåé: îáùåíàöèîíàëüíûé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê /
/ ðåãèîíàëüíûé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê / äèàëåêò / íåêîäèôèöèðîâàííàÿ
ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü / ñëåíã / àðãî / ïðîñòîðå÷èå / ãàçåòíî-ïóáëèöèñòè÷åñêèé
ñòèëü è ò.ï.). Âûáîð ÿçûêà è âûáîð âàðèàíòà ÿçûêà ëèíãâèñòè÷åñêè
çíà÷èìû  â ñèëó çíà÷èìîñòè ÿçûêîâûõ áèîãðàôèé ðåàëüíûõ ëþäåé
(àâòîðîâ) â óñëîâèÿõ êîíêðåòíîé ÿçûêîâîé ñèòóàöèè, ðàçíîðîäíîé â ýòíîè/èëè ñîöèîëèíãâèñòè÷åñêîì ïëàíå. Â ëèòåðàòóðíîì ïðîèçâåäåíèè âûáîð
ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà è îáðàùåíèå ê òåì èëè èíûì åãî âàðèàíòàì, êðîìå
ñîöèî- è ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè, ñóùåñòâåííû â õóäîæåñòâåííî-èçîáðàçèòåëüíîì è ýêñïðåññèâíîì àñïåêòàõ. ßçûêîâîå ñâîåîáðàçèå
ðå÷è íàððàòîðà (ò.å. àâòîðà êàê ïîâåñòâîâàòåëüíîé èíñòàíöèè,
ïðèíöèïèàëüíî íå òîæäåñòâåííîé ôèãóðå ðåàëüíîãî ïèñàòåëÿ), ñ îäíîé
ñòîðîíû, è ðå÷è ãåðîåâ, ñ äðóãîé, ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâîì ýòíè÷åñêîé
è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè è áàçîâîé (îñíîâíîé
è ïåðâè÷íîé) õàðàêòåðèñòèêè ïîâåñòâîâàòåëÿ è åãî ãåðîåâ. Âûáîð
ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà, ïðèâëå÷åíèå àâòîðîì ìàðêèðîâàííîé ðå÷è (äèàëåêòíîé,
ïðîñòîðå÷íîé, èíòåëëèãåíòñêîé, æàðãîííîé, êàíöåëÿðñêîé è ò.ä.) è,
ðàçóìååòñÿ, óäåëüíûé âåñ ïî-ðàçíîìó ìàðêèðîâàííûõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ,
èõ äèñòðèáóöèÿ â ÿçûêîâîé òêàíè ïðîèçâåäåíèÿ  âñå ýòî âàæíûå
õóäîæåñòâåííî èíôîðìàòèâíûå è ñìûñëîâûå ðåøåíèÿ àâòîðà, ïîñëåäñòâèÿ
êîòîðûõ áóäóò îùóòèìû òàêæå è íà ïîñëåäóþùèõ, áîëåå ñîäåðæàòåëüíûõ
óðîâíÿõ â îðãàíèçàöèè õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà.
Ïîìèìî ýòíè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé çíà÷èìîñòè îòáîðà
ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, ðàáîòà àâòîðà íà óðîâíå ÿçûêîâûõ ïåðâîýëåìåíòîâ
âàæíà òàêæå êàê èñòî÷íèê, êàíàë è ïîðîæäàþùèé ìåõàíèçì ÷èñòî ÿçûêîâîé
ýêñïðåññèè â òåêñòå ïðîèçâåäåíèÿ. Ïîèñêè íóæíûõ ñëîâåñíûõ êðàñîê
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áåñ÷èñëåííûå àêòû âûáîðà òîé èëè èíîé ÿçûêîâîé
ôîðìû èç ñåðèè ñèíîíèìè÷åñêèõ è ïàðàëëåëüíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àÿ îáðàçíîå
ñëîâîóïîòðåáëåíèå (íàïðèìåð, âûáîð îäíîãî îáîçíà÷åíèÿ èç òàêîãî ðÿäà:
ãëàçà, ãëàçêè, ãëàçåíêè, ãëàçèùè, î÷è, áóðêàëû, çåíêè, ôàðû, ùåëêè (ãëàç),
ãëàçà-îç¸ðà, ãëàçà-ìîðÿ, ãëàçà-áóñèíêè, ãëàçà-âèøíè, ãëàçà-ïóãîâèöû, èëè, êàê
ó À. Áëîêà, ïüÿíèöû ñ ãëàçàìè êðîëèêîâ è ò.ä.).
Óðîâåíü ÿçûêîâûõ ïåðâîýëåìåíòîâ ïîä÷èíåí áîëåå ñîäåðæàòåëüíûì
âåðáàëüíûì óðîâíÿì  óðîâíþ ðå÷åâûõ àêòîâ è óðîâíþ ðå÷åâûõ æàíðîâ è,
à òàêæå ïîñëåäóþùèì, åùå áîëåå ñîäåðæàòåëüíûì íàäâåðáàëüíûì
óðîâíÿì îðãàíèçàöèè õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ  ôàáóëüíîñþæåòíîìó, êîìïîçèöèîííîìó, æàíðîâîìó.
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2.2. Óðîâåíü ðå÷åâûõ àêòîâ. Êîììóíèêàòèâíûå ïàðòèè
äåéñòâóþùèõ ëèö
2.2.1. Âûñêàçûâàíèå êàê ñèíòàêòèêî-ëåêñè÷åñêàÿ îáîëî÷êà
ðå÷åâîãî àêòà
Ðå÷åâîé àêò (ðå÷åâîå äåéñòâèå) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèíèìàëüíóþ
åäèíèöó êîììóíèêàöèè (ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ). Â ðå÷åâîì àêòå âûðàæàåòñÿ
òà èëè èíàÿ èíòåíöèÿ (èëëîêóöèÿ) ãîâîðÿùåãî  íàïðèìåð, ïîçäîðîâàòüñÿ,
ïîáëàãîäàðèòü èëè èçâèíèòüñÿ, ÷òî-òî ñîîáùèòü àäðåñàòó, ïîáóäèòü
àäðåñàòà ê äåéñòâèþ èëè ê îòêàçó îò äåéñòâèÿ (ïðèêàçàòü, ïîñîâåòîâàòü
ñäåëàòü, çàïðåòèòü è ò.ä.), çàäàòü âîïðîñ, ðàçâëå÷ü àäðåñàòà, ïîøóòèòü
è ðàçâëå÷üñÿ ñàìîìó è ò.ä.3
Â ñèíòàêòèêî-ëåêñè÷åñêîì àñïåêòå ðå÷åâîé àêò âûðàæàåòñÿ â âûñêàçûâàíèè, ò.å. â èíäèâèäóàëüíî-ðå÷åâîé ðåàëèçàöèè òîé èëè èíîé ìîäåëè
ïðåäëîæåíèÿ (êàê åäèíèöû ñèíòàêñè÷åñêîãî óðîâíÿ ÿçûêà). Â ðåçóëüòàòå
àáñòðàêòíîå çíà÷åíèå ñèíòàêñè÷åñêîé ìîäåëè (è ñâÿçàííîé ñ íåé
èíòîíàöèè) ñóùåñòâåííî (õîòÿ, êàê ïðàâèëî, â ïðåäåëàõ ÿçûêîâîãî
è ðå÷åïîâåäåí÷åñêîãî óçóñà) êîíêðåòèçèðóåòñÿ è ïñèõîëîãèçèðóåòñÿ áëàãîäàðÿ èíäèâèäóàëüíîìó ðå÷åâîìó âêëàäó ãîâîðÿùåãî  åãî âûáîðó
ëåêñè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ è ïàðàëèíãâèñòè÷åñêîãî âàðèàíòà èñïîëíåíèÿ
ðå÷è. Îòäåëüíîå âûñêàçûâàíèå âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñèíòàêòèêîëåêñè÷åñêîé ôîðìû, â êîòîðîé ïðåäñòàâëåí îäèí èëè äâà ðå÷åâûõ àêòà.
Â ñåìèîòè÷åñêîé ñòðóêòóðå ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ óðîâåíü
ðå÷åâûõ àêòîâ íåïîñðåäñòâåííî ïðåäñòàâëåí â ïðÿìîé ðå÷è ïåðñîíàæåé.
3 Òå ìèíèìàëüíûå åäèíèöû îáùåíèÿ, êîòîðûå ñåé÷àñ íàçûâàþò ðå÷åâûìè àêòàìè,
ó Ì.Ì. Áàõòèíà íàçâàíû ðå÷åâûìè æàíðàìè, ñð. åãî êîíòåêñòû: æàíðû ðå÷åâûõ
âûñòóïëåíèé â æèçíè è â èäåîëîãè÷åñêîì òâîð÷åñòâå, æèòåéñêèå æàíðû, ìàëåíüêèå
æèòåéñêèå æàíðû; Çàêîí÷åííûé âîïðîñ, âîñêëèöàíèå, ïðèêàçàíèå, ïðîñüáà  âîò
òèïè÷íåéøèå öåëûå æèçíåííûõ âûñêàçûâàíèé. [ ] Ñàìûé òèï çàâåðøåíèÿ ýòèõ ìàëåíüêèõ
æèçíåííûõ æàíðîâ îïðåäåëÿåòñÿ òðåíèåì ñëîâà î âíåñëîâåñíóþ ñðåäó è òðåíèåì ñëîâà
î ÷óæîå ñëîâî (äðóãèõ ëþäåé) [ ] Êàæäàÿ óñòîé÷èâàÿ áûòîâàÿ ñèòóàöèÿ îáëàäàåò
îïðåäåëåííîé îðãàíèçàöèåé àóäèòîðèè è, ñëåäîâàòåëüíî, îïðåäåëåííûì ðåïåðòóàðîì
ìàëåíüêèõ æèòåéñêèõ æàíðîâ  [Ì.Ì. Áàõòèí] Â.Í. Âîëîøèíîâ, Ìàðêñèçì è ôèëîñîôèÿ
ÿçûêà. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìåòîäà â íàóêå î ÿçûêå, Ëåíèíãðàä 1930, ñ. 9899.
Ýòè æàíðû áûòîâîé ðå÷è Áàõòèí íàçûâàë ïåðâè÷íûìè è ïðîñòûìè, à æàíðû
ïèñüìåííîãî îáùåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèòåðàòóðíîãî,  ñëîæíûìè, âòîðè÷íûìè
è èäåîëîãè÷åñêèìè: Âòîðè÷íûå (ñëîæíûå) ðå÷åâûå æàíðû  ðîìàíû, äðàìû, íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ âñÿêîãî ðîäà, áîëüøèå ïóáëèöèñòè÷åñêèå æàíðû è ò.ï.  âîçíèêàþò â óñëîâèÿõ
áîëåå ñëîæíîãî è îòíîñèòåëüíî âûñîêîðàçâèòîãî è îðãàíèçîâàííîãî êóëüòóðíîãî îáùåíèÿ
(ïðåèìóùåñòâåííî ïèñüìåííîãî)  õóäîæåñòâåííîãî, íàó÷íîãî, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî
è ò.ï.  Ì.Ì. Áàõòèí, Ïðîáëåìà ðå÷åâûõ æàíðîâ, â: Ýñòåòèêà ñëîâåñíîãî òâîð÷åñòâà,
Ìîñêâà 1979, ñ. 239.
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Ó êàæäîãî ïåðñîíàæà  ñâîÿ êîììóíèêàòèâíàÿ ïàðòèÿ; â ñîâîêóïíîñòè îíè
îáðàçóþò êîììóíèêàòèâíóþ ïàðòèòóðó ïðîèçâåäåíèÿ. Åå ÷åðòû
äåòåðìèíèðîâàíû ïðåæäå âñåãî õóäîæåñòâåííî-âûðàçèòåëüíûìè çàäà÷àìè
àâòîðà; âìåñòå ñ òåì â ïðÿìîé ðå÷è ïåðñîíàæåé ïðåäñòàâëåíà õóäîæåñòâåííî ïðåîáðàçîâàííàÿ êàðòèíà îáùåíèÿ  êîììóíèêàòèâíîãî óçóñà,
õàðàêòåðíîãî äëÿ âðåìåíè è ñîöèóìà, îòîáðàæàåìûõ â ïðîèçâåäåíèè,
è îäíîâðåìåííî äëÿ âðåìåíè ñîçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ (ýòà äâîéñòâåííîñòü
îñîáåííî ñóùåñòâåííà äëÿ ïðîèçâåäåíèé íà òåìû èñòîðèè; â òàêèõ
ñî÷èíåíèÿõ ñîçäàííûå àâòîðîì êàðòèíû ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ ÷àùå âñåãî
îêàçûâàþòñÿ ãèáðèäîì êîììóíèêàòèâíîãî óçóñà äâóõ ýïîõ  èçîáðàæàåìîé
è âðåìåíè ñîçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ).
×òî êàñàåòñÿ ðå÷è îò àâòîðà, òî îíà, êàê è ðå÷ü ãåðîÿ, òàêæå
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðå÷åâûõ àêòîâ, ò.å. öåïü
âûñêàçûâàíèé, îáëàäàþùèõ òîé èëè èíîé èëëîêóöèåé. Îòäåëüíûå ó÷àñòêè
ýòîé îáùåé (ñîâîêóïíîé) öåïè ðå÷åâûõ àêòîâ ñîñòàâëÿþò îòíîñèòåëüíî
öåëüíûå ôðàãìåíòû ïîâåñòâîâàíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû áîëåå
êðóïíûå (÷åì ðå÷åâûå àêòû) êîììóíèêàòèâíûå åäèíèöû  ðå÷åâûå æàíðû.
Òàêîâû ðàññêàçû î ñîáûòèÿõ (èíîãäà íåçàâèñèìûõ îò ãåðîåâ, íî âëèÿþùèõ
íà íèõ); ðàññêàçû î ïîñòóïêàõ ïåðñîíàæåé, èõ ìûñëÿõ è ÷óâñòâàõ;
õàðàêòåðèñòèêè ãåðîåâ; îïèñàíèÿ ìåñòà è âðåìåíè äåéñòâèÿ; èçëîæåíèå
ñîäåðæàíèÿ ðàçãîâîðîâ ãåðîåâ; âûðàæåíèÿ àâòîðñêîãî îòíîøåíèÿ
ê ñîáûòèÿì è ëþäÿì, î êîòîðûõ èäåò ðå÷ü (àâòîðñêèå ëèðè÷åñêèå èëè
ëèðî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ). Òàêèì îáðàçîì, ìèíèìàëüíîé
êîíñòðóêòèâíîé åäèíèöåé àâòîðñêîãî ïîâåñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå ðå÷åâîé
àêò, íî ðå÷åâîé æàíð (êîòîðûé â èåðàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà ÿâëÿåòñÿ åäèíèöåé áîëåå âûñîêîãî è áîëåå ñîäåðæàòåëüíîãî âåðáàëüíîãî óðîâíÿ, ÷åì ðå÷åâîé àêò (ïîäðîáíåå î ðå÷åâûõ æàíðàõ ñì.
ðàçäåë 2.3.).

2.2.2. Ðàçëè÷èå ìåæäó ÿçûêîâûì è êîììóíèêàòèâíûì
îáðàçîì ïåðñîíàæà
Ðå÷åâûå àêòû (êîììóíèêàòèâíûå äåéñòâèÿ), ïðåäñòàâëåííûå â ïðÿìîé
ðå÷è ãåðîåâ, çíà÷èìû äëÿ ñîçäàíèÿ îáðàçîâ èçîáðàæàåìûõ ëþäåé, îäíàêî
ýòà çíà÷èìîñòü èíàÿ, íåæåëè ðîëü ñðåäñòâ ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà.
ßçûêîâîé îáðàç ïåðñîíàæà âûðèñîâûâàåòñÿ èç ñîâîêóïíîñòè
ãðóïïîâûõ ÷åðò åãî ðå÷è (äèàëåêòíûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ)
è èíäèâèäóàëüíûõ ðå÷åâûõ îñîáåííîñòåé (òàêèõ, íàïðèìåð, êàê,
êàðòàâîñòü èëè ïîâûøåííàÿ íàçàëèçîâàííîñòü, èëè øåïåëÿâîñòü è ò.ï.; êàê
ðåãóëÿðíîå ïîâòîðåíèå êàêèõ-òî èíäèâèäóàëüíî èçëþáëåííûõ ñëîâå÷åê
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è êëèøå, ïîãîâîðîê, öèòàò; ÷ðåçìåðíîå êîñíîÿçû÷èå èëè, íàïðîòèâ,
íåîáû÷íàÿ ãëàäêîñòü è ëåãêîñòü ðå÷è, èíäèâèäóàëüíàÿ âèòèåâàòîñòü ðå÷è
è ò.ï.). Ìåæäó òåì êîììóíèêàòèâíûé (ðå÷åïîâåäåí÷åñêèé) îáðàç ïåðñîíàæà âûðàñòàåò èç ïðàãìàòèêè åãî êîììóíèêàòèâíîé ïàðòèè  èç
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðå÷åâûõ àêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ïðîèçâåäåíèè4. Ïî
ìåðå ÷òåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ ó ÷èòàòåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ êîììóíèêàòèâíûé
îáðàç ïåðñîíàæà êàê ñâîåãî ðîäà ïåðëîêóòèâíûé ýôôåêò, ïðîèçâåäåííûé
âñåé ìàññîé êîììóíèêàòèâíûõ äåéñòâèé (ðå÷åâûõ àêòîâ) äàííîãî ãåðîÿ.
Â òàêîì èòîãîâîì êîììóíèêàòèâíîì îáðàçå, ñôîðìèðîâàííîì â ñîçíàíèè
ðåöèïèåíòà, èìåþòñÿ òàêæå è ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òo â êîììóíèêàöèè
ýòîãî ÷åëîâåêà (ïåðñîíàæà) òèïè÷íî, à ÷òî ñëó÷àéíî, èíà÷å ãîâîðÿ,
èìåþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ÷àñòîòíîé èåðàðõèè îñíîâíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ
âèäîâ ðå÷åâûõ àêòîâ5. Îäèí ïåðñîíàæ áîëüøå âñåãî è î÷åíü êðàñî÷íî
ãîâîðèò î ñâîèõ ÷óâñòâàõ; äðóãîé áåç êîíöà æàëóåòñÿ è óïðåêàåò áëèæíèõ è
äàëüíèõ; òðåòèé áîëüøå âñåãî ëþáèò ïðèêàçûâàòü; ÷åòâåðòûé ïîñòîÿííî
øóòèò è õîòåë áû âñåõ ñìåøèòü è çàáàâëÿòü; ïÿòûé âñåì ïðîòèâîðå÷èò
è ñêëîíåí ê ÿçûêîâîé àãðåññèè; øåñòîé ìàñòåð êîìïëèìåíòîâ è êîìïðîìèññîâ; ñåäüìîé áåç êîíöà ñïëåòíè÷àåò î ñîñëóæèâöàõ, ñîñåäÿõ,
ñîêóðñíèêàõ è ò.ä. Åñëè ÿçûêîâîé ïîðòðåò ãåðîÿ (ñîçäàâàåìûé ñðåäñòâàìè
ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà) ïðî÷èòûâàåòñÿ êàê àíêåòà ñ äàííûìè î ýòíîÿçûêîâîé
ïðèíàäëåæíîñòè ÷åëîâåêà, åãî ñîöèàëüíîì ïîëîæåíèè, óðîâíå îáðàçîâàíèÿ
è ïðîôåññèè, òî â êîììóíèêàòèâíîì ïîâåäåíèè ïåðñîíàæà (ïðåäñòàâëåííîì â åãî êîììóíèêàòèâíîé ïàðòèè) ðàñêðûâàåòñÿ õàðàêòåð ÷åëîâåêà, åãî
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè (äðóãèìè ãåðîÿìè) è åãî ìåñòî â ïðåäñòàâëåííîé â ïðîèçâåäåíèè ïàðàäèãìå õàðàêòåðîâ.
Â èåðàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà óðîâåíü
ðå÷åâûõ àêòîâ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ ñèñòåìîé äåéñòâóþùèõ ëèö  ñ èõ
õàðàêòåðàìè è âçàèìîîòíîøåíèÿìè, íî â åùå áîëüøåé ìåðå,  ñ æàíðîâûìè, ñþæåòíûìè è èäåîëîãè÷åñêèìè çàáîòàìè àâòîðà.
4

Ïðåäëàãàåìûé òåðìèí ñâÿçàí ñ ìóçûêàëüíûì çíà÷åíèåì ñëîâà ïàðòèÿ: ÷àñòü
ìíîãîãîëîñíîãî ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, èñïîëíÿåìàÿ îäíèì ëèöîì èëè îäíèì
èíñòðóìåíòîì. Õîòÿ è ó ñëîâà ðîëü èìååòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå òåàòðàëüíîå çíà÷åíèå
(ñîâîêóïíîñòü òåêñòà îäíîãî äåéñòâóþùåãî ëèöà â ïüåñå, ñð.: Àêòåðàì ñëåäóåò âûó÷èâàòü
ñâîè ðîëè äî ðåïåòèöèé), òåðìèí êîììóíèêàòèâíàÿ ïàðòèÿ áîëåå óäîáåí, ïîñêîëüêó ñëîâó
ðîëü â äàííîì êîíòåêñòå ìåøàëè áû åãî òàêèå çíà÷åíèÿ, êàê âëèÿíèå; íàçíà÷åíèå, ôóíêöèÿ.
5 Â ïñèõîëèíãâèñòèêå åùå â 19501970-õ ãã. áûëî ïîêàçàíî, ÷òî â ÿçûêîâîé ñïîñîáíîñòè
ðÿäîâîãî íîñèòåëÿ ÿçûêà èìååòñÿ ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé ÷åëîâåêó ðàçëè÷àòü ðåäêèå
è ÷àñòûå ñëîâà (à òàêæå áóêâû è ñî÷åòàíèÿ áóêâ), ïðè÷åì, ÷òî îñîáåííî âàæíî, ëþäè òîíêî
îùóùàþò ðàçëè÷èÿ â óïîòðåáèòåëüíîñòè ìåæäó ñëîâàìè, êîòîðûå âõîäÿò â îäíó è òó æå
ãðóïïó ñëîâ, áëèçêèõ ïî ÷àñòîòå. Ñì. Ð.Ì. Ôðóìêèíà, Âåðîÿòíîñòü ýëåìåíòîâ òåêñòà
è ðå÷åâîå ïîâåäåíèå, Ìîñêâà 1971; Ïðîãíîç â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè. Îòâ. ðåä. Ð.Ì.
Ôðóìêèíà, Ìîñêâà 1974.
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2.3. Óðîâåíü ðå÷åâûõ æàíðîâ
Â àñïåêòå ñèíòàãìàòèêè ýïè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òåêñòîâûõ ôðàãìåíòîâ (ïàññàæåé, êóñêîâ, êîìïîçèöèîííî-ñèíòàêñè÷åñ-êèõ ôîðì6, åäèíèö òåêñòà 7), ðàçëè÷íûõ ïî
ñîäåðæàíèþ, ôóíêöèè â ñòðóêòóðå ïðîèçâåäåíèÿ è êîìïëåêñó ÿçûêîâûõ
÷åðò. Òàêèå òèïû òåêñòîâûõ ôðàãìåíòîâ ìîæíî íàçâàòü ðå÷åâûìè
æàíðàìè (â ñîñòàâå õóäîæåñòâåííîãî öåëîãî) 8 . Â òåðìèíîëîãèè
Â.Â. Âèíîãðàäîâà ïîíÿòèþ ðå÷åâûå æàíðû (â ñîñòàâå ëèòåðàòóðíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ), ñóäÿ ïî êîíòåêñòàì, ñîîòâåòñòâóþò êîìïîçèöèîííîðå÷åâûå êàòåãîðèè ëèòåðàòóðû (èëè êîìïîçèöèîííûå ôîðìû ðå÷è),
ïîíèìàåìûå êàê îäíîðîäíûå ôîðìû ñëîâåñíîé êîìïîçèöèè, êîòîðûå
íàáëþäàþòñÿ â îðãàíèçàöèè ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé9.
Â õóäîæåñòâåííîé ïðîçå îñíîâíûå ðå÷åâûå æàíðû òàêîâû: 1) ïîâåñòâîâàíèå (ðàññêàç  îò 1-ãî èëè îò 3-ãî ëèöà  î ñîáûòèÿõ, îáðàçóþùèõ
ñþæåò ïðîèçâåäåíèÿ); 2) îïèñàíèå (ïîðòðåò, ïåéçàæ, íàòþðìîðò, èíòåðüåð
è ò.ï.), êîòîðîå, êàê è ïîâåñòâîâàíèå, âåäåòñÿ ñ îïðåäåëåííîé òî÷êè çðåíèÿ
 òðåòüåëè÷íîãî èëè ïåðâîëè÷íîãî íàððàòîðà; 3) àâòîðñêàÿ ïåðåäà÷à
ðàçãîâîðîâ ãåðîåâ (ò.å. ðàçíûå âèäû êîñâåííîé ðå÷è); 4) ïðÿìàÿ ðå÷ü
äåéñòâóþùèõ ëèö; 5) âíóòðåííèé ìîíîëîã ãåðîÿ (îôîðìëåííûé êàê íè
ê êîìó íå îáðàùåííàÿ åãî ïðÿìàÿ ðå÷ü); â ëèòåðàòóðå ÕÕ â. âíóòðåííèé
ìîíîëîã èíîãäà ïåðåðàñòàåò â ïîòîê ñîçíàíèÿ; 6) ñâîáîäíûé êîñâåííûé
äèñêóðñ (àíãë. free indirect discourse), ò.å. ðàññêàç, íàïèñàííûé ôîðìàëüíî
îò 3-ãî ëèöà, íî ïåðåäàþùèé âuäåíèå ïîâåñòâóåìûõ ñîáûòèé íå
6 Òåðìèí êîìïîçèöèîííî-ñèíòàêñè÷åñêèå ôîðìû èñïîëüçóåòñÿ Å.À. Èâàí÷èêîâîé
â èññëåäîâàíèè òåêñòîâ Äîñòîåâñêîãî, ñ ðàçëè÷åíèåì ñëåäóþùèõ ÷åòûðåõ êîìïîçèöèîííîñèíòàêñè÷åñêèõ ôîðì: ïîâåñòâîâàíèå, îïèñàíèå, ðàññóæäåíèå, ðå÷ü ïåðñîíàæåé  Å.À. Èâàí÷èêîâà, Ñèíòàêñèñ õóäîæåñòâåííîé ïðîçû Äîñòîåâñêîãî, Ìîñêâà 1979.
7 Â òåðìèíîëîãèè Â. Øìèäà (ñì. Â. Øìèä, Íàððàòîëîãèÿ, Ìîñêâà 2003).
8 Â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå òåðìèí ðå÷åâîé æàíð îáîçíà÷àåò áîëåå êðóïíûå (÷åì
ðå÷åâîé àêò) òèïèçèðîâàííûå ôîðìû îáùåíèÿ, ïðåèìóùåñòâåííî óñòíîãî. Í.Ä. Àðóòþíîâà
ðàçëè÷àåò æàíðû äèàëîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ ïî ôóíêöèÿì, ðîëåâûì ñòðóêòóðàì, âèäàì
ìîäàëüíîñòåé; òàêèå æàíðû îáùåíèÿ áëèçêè ê ðåàëèçàöèÿì ÿçûêîâûõ ôóíêöèé â ðå÷è
 Í.Ä. Àðóòþíîâà, Ðå÷åïîâåäåí÷åñêèå àêòû è äèàëîã [1992], â: ßçûê è ìèð ÷åëîâåêà, Ìîñêâà
1998, ñ. 643660. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ðå÷åâûõ æàíðîâ íàçûâàþò
ïðîïîâåäè, èñïîâåäè, ññîðû, ñïîðû, äèñêóññèè, êîìïëèìåíòû, èíâåêòèâû, èçâèíåíèÿ è ò.ï.,
ñì. Â.Â. Äåìåíòüåâ, Èçó÷åíèå ðå÷åâûõ æàíðîâ: îáçîð ðàáîò â ñîâðåìåííîé ðóñèñòèêå,
Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 1997, ¹ 1. Î ðàçíîáîå 19801990 ãã. â èñïîëüçîâàíèè òåðìèíîâ
ðå÷åâîé æàíð, ðå÷åâîé àêò, ðå÷åâàÿ ñòðàòåãèÿ, ðå÷åâàÿ òàêòèêà, êîììóíèêàòèâíàÿ
òàêòèêà, òèï äèàëîãà è äð., ñì. Î.Ñ. Èññåðñ, Êîììóíèêàòèâíûå ñòðàòåãèè è òàêòèêè
ðóññêîé ðå÷è, Ìîñêâà 2006, ñ. 80; Â.Â. Äåìåíòüåâ, Íåïðÿìàÿ êîììóíèêàöèÿ, Ìîñêâà 2006,
ñ. 234247.
9 Â.Â. Âèíîãðàäîâ, ßçûê ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ [1930], â: Èçáðàííûå òðóäû. Î ÿçûêå õóäîæåñòâåííîé ïðîçû, Ìîñêâà 1980, ñ. 70.
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Íèíà Ìå÷êîâñêàÿ, Åêàòåðèíà Êàçàíêîâà

ïîñòîðîííèì ðàññêàç÷èêîì, íî ãåðîåì ïðîèçâåäåíèÿ, ïðè ýòîì ïåðâîëè÷íîñòü òî÷êè çðåíèÿ è ñóáúåêòèâèçì ðå÷è, åå ïðèíàäëåæíîñòü ãåðîþ
(à íå àâòîðó) âïîëíå îùóòèìû 10 ; 7) íåñîáñòâåííî àâòîðñêàÿ ðå÷ü
ïîâåñòâîâàòåëÿ ñ öèòàòàìè-âñòàâêàìè ñëîâ è îáîðîòîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ
óæå ïðîçâó÷àâøåé ïðÿìîé ðå÷è òîãî èëè èíîãî ïåðñîíàæà);
8) ëèðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ òðåòüåëè÷íîãî ïîâåñòâîâàòåëÿ; 9) ýêçåãåòè÷åñêèå (ðàçúÿñíÿþùèå) åäèíèöû òåêñòà  îáúÿñíåíèÿ, èñòîëêîâàíèÿ,
êîììåíòàðèè, ðàçìûøëåíèÿ èëè ìåòàíàððàòèâíûå çàìå÷àíèÿ íàððàòîðà11;
10) äðóãèå, áîëåå ðåäêèå, âèäû òåêñòîâûõ ôðàãìåíòîâ  íàïðèìåð,
òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñõåìà Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ â Âîéíå è ìèðå
Ë. Òîëñòîãî, ãåîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà Òàèíñòâåííîãî îñòðîâà â ðîìàíå
Æþëÿ Âåðíà èëè çàïèñêà, íàïèñàííàÿ ñ ïîìîùüþ àçáóêè ïëÿøóùèõ
÷åëîâå÷êîâ â ðàññêàçå À. Êîíàí Äîéëÿ.
Åñëè óðîâåíü ðå÷åâûõ àêòîâ ñâÿçàí ñ ðàñêðûòèåì õàðàêòåðîâ
äåéñòâóþùèõ ëèö, òî óðîâåíü ðå÷åâûõ æàíðîâ íåïîñðåäñòâåííî
âçàèìîäåéñòâóåò ñ òàêèìè áîëåå ñîäåðæàòåëüíûìè è èíòåãðèðóþùèìè
óðîâíÿìè â àðõèòåêòîíèêå ïðîèçâåäåíèÿ, êàê åãî êîìïîçèöèîííàÿ
è ôàáóëüíî-ñþæåòíàÿ îðãàíèçàöèÿ.

3. Êîììóíèêàòèâíûå ïàðòèè â àñïåêòå ñèíòàãìàòèêè
è ïàðàäèãìàòèêè
Ñèíòàãìàòè÷åñêèé àíàëèç êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèé ïðåäïîëàãàåò
èññëåäîâàíèå ñëåäóþùèõ àñïåêòîâ õóäîæåñòâåííîãî îòîáðàæåíèÿ
êîììóíèêàöèè: 1) âçàèìîäåéñòâèå ïðÿìîé ðå÷è ãåðîåâ è àâòîðñêîé ðå÷è
â åå ðàçíûõ æàíðîâî-ðå÷åâûõ ôîðìàõ (íàððàöèÿ, îïèñàíèÿ, ëèðè÷åñêèå
îòñòóïëåíèÿ è äð.), à òàêæå â òàêèõ ãèáðèäíûõ ôîðìàõ ðå÷è (ñî÷åòàþùèõ
ðå÷ü ãåðîåâ è ðå÷ü îò àâòîðà), êàê ñâîáîäíûé êîñâåííûé äèñêóðñ,
ðåçþìèðóþùåå èçëîæåíèå ìîíîëîãà èëè ðàçãîâîðà, êîñâåííàÿ ðå÷ü;
10

Â òåðìèíîëîãèè Ë.À. Áóëàõîâñêîãî, ýòî ñâîáîäíàÿ êîñâåííàÿ ðå÷ü (Ë.À. Áóëàõîâñêèé, Ðóññêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê ïåðâîé ïîëîâèíû Õ²Õ âåêà: Ôîíåòèêà. Ìîðôîëîãèÿ.
Óäàðåíèå. Ñèíòàêñèñ, Ìîñêâà 1954, ñ. 442 è ñëåä.); â òåðìèíîëîãèè Ðóññêîé ãðàììàòèêè,
÷. ²²: Ñèíòàêñèñ (Ìîñêâà 1980, ñ. 485)  íåñîáñòâåííàÿ ïðÿìàÿ ðå÷ü; ó À.Í. Âàñèëüåâîé
 íåñîáñòâåííî-àâòîðñêàÿ ðå÷ü (À.Í. Âàñèëüåâà, Õóäîæåñòâåííàÿ ðå÷ü. Êóðñ ëåêöèé ïî
ñòèëèñòèêå äëÿ ôèëîëîãîâ, Ìîñêâà 1983, ñ. 101 è ñëåä.). Ñð., îäíàêî, ðàçâåäåíèå òåðìèíîâ
ãðàììàòèêè è íàððàòîëîãèè ó Å.Â. Ïàäó÷åâîé: íåñîáñòâåííàÿ ïðÿìàÿ ðå÷ü  ýòî òèï
ñèíòàêñè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ, ìåæäó òåì ñâîáîäíûé êîñâåííûé äèñêóðñ  ýòî òèï
ïîâåñòâîâàíèÿ (Å.Â. Ïàäó÷åâà, Ñåìàíòèêà íàððàòèâà, â: tej¿e, Ñåìàíòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
Ñåìàíòèêà âðåìåíè è âèäà â ðóññêîì ÿçûêå. Ñåìàíòèêà íàððàòèâà, Ìîñêâà 1996, ñ. 337).
11 Â. Øìèä, Íàððàòîëîãèÿ, c. 35; ñì. òàêæå ñ. 81.
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2) ëîãèêî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîëíîòà äèàëîãîâ è ïîëèëîãîâ; 3) ëîãèêîïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñâÿçíîñòü ðåïëèê ãåðîåâ, à òàêæå ñâÿçíîñòü ñëåäóþùèõ
äðóã çà äðóãîì ðå÷åâûõ àêòîâ â ïðåäåëàõ îòäåëüíûõ ðåïëèê îäíîãî
ïåðñîíàæà.
Ïàðàäèãìàòè÷åñêèé àíàëèç êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèé ñîñòîèò â èññëåäîâàíèè èëëîêóòèâíîãî ñîäåðæàíèÿ ïðÿìîé ðå÷è ðàçíûõ ïåðñîíàæåé, ÷òî
ïðåäïîëàãàåò âûÿâëåíèå ðàçíûõ âèäîâ ðå÷åâûõ àêòîâ è îïðåäåëåíèå
îòíîñèòåëüíîãî âåñà èëëîêóòèâíûõ ãðóïï ðå÷åâûõ àêòîâ â êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèÿõ ãåðîåâ (ñì. ðàçäåëû 89).

4. Î ôàêòîðàõ íåïîëíîòû è äåôîðìèðîâàííîñòè îòîáðàæåíèÿ
êîììóíèêàöèè â õóäîæåñòâåííîé ïðîçå
Â îòëè÷èå îò ïåðâîãî (ñîáñòâåííî ÿçûêîâîãî) óðîâíÿ ëèòåðàòóðíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ, ñîõðàíÿþùåãî ìàòåðèþ êîíêðåòíîãî ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà,
êàðòèíà êîììóíèêàöèè, ïðåäñòàâëåííàÿ â ïðîèçâåäåíèè íà óðîâíå ðå÷åâûõ
àêòîâ, âñåãäà íåïîëíà ïî îòíîøåíèþ ê îòîáðàæàåìîìó êîììóíèêàòèâíîìó
óçóñó è â îñîáåííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê êîíêðåòíûì ñèòóàöèÿì îáùåíèÿ.
Âñ¸ ýòî ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ïîñêîëüêó òåçèñ î íåïîëíîòå è ìîäèôèöèðîâàííîñòè îòîáðàæåíèÿ âñÿêîé ðåàëüíîñòè â ëþáîì ïðîèçâåäåíèè
ëþáîãî èç èñêóññòâ äàâíî ñòàë àêñèîìîé (åñëè íå òðþèçìîì) ñåìèîòèêè12.
Îäíàêî ìåõàíèçìû ñîêðàùåíèÿ è óïëîòíåíèÿ èëè óêðóïíåíèÿ
êîììóíèêàòèâíîé ðåàëüíîñòè â õóäîæåñòâåííîì îòîáðàæåíèè äàëåêî íå
ÿñíû.
Ñòåïåíü è õàðàêòåð äåôîðìàöèè ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ, ïîêàçàííîãî
â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå, îïðåäåëÿþòñÿ áîëåå ñîäåðæàòåëüíûìè óðîâíÿìè,
âõîäÿùèìè â ñòðóêòóðó äàííîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Â ðÿäó ôàêòîðîâ,
äåòåðìèíèðóþùèõ õóäîæåñòâåííîå îòîáðàæåíèå êîììóíèêàöèè, îñîáåííî
âëèÿòåëüíû ñëåäóþùèå: 1) ïðèíàäëåæíîñòü òåêñòà ê äðàìàòè÷åñêèì,
ýïè÷åñêèì èëè ëèðè÷åñêèì ïðîèçâåäåíèÿì; 2) ïðèíàäëåæíîñòü òåêñòà
ê îïðåäåëåííîìó íàïðàâëåíèþ è ñòèëþ (êëàññèöèçì, ðîìàíòèçì, òåàòð
àáñóðäà, ìîñêîâñêèé êîíöåïòóàëèçì è ò.ä.); 3) ïðèíàäëåæíîñòü
ïðîèçâåäåíèÿ ê òîé èëè èíîé æàíðîâîé ðàçíîâèäíîñòè â ñâîåì
ëèòåðàòóðíîì ðîäå (êîìåäèÿ äåëü àðòå, êîìåäèÿ îøèáîê, êîìåäèÿ íðàâîâ
(áûòîâàÿ êîìåäèÿ), êîìåäèÿ èíòðèãè, êîìåäèÿ õàðàêòåðîâ, áóðëåñêíàÿ
12 Çäåñü çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ, ñêîðåå, îäíî èñêëþ÷åíèå, õîòÿ, âîçìîæíî, è ÷àñòè÷íîå:
èç âñåõ âèäîâ ðåàëüíîñòè, îòîáðàæàåìîé ñðåäñòâàìè èñêóññòâà ñëîâà, èìååòñÿ ðåàëüíîñòü,
êîòîðàÿ ïðåäñòàâëåíà â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå íå âèðòóàëüíî è íå óñëîâíî, à ôàêòè÷åñêè
è ìàòåðèàëüíî: ýòî ðåàëüíîñòü ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà.
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êîìåäèÿ, âîäåâèëü, ôàðñ, áóôôîíàäà, ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ, ñàòèðè÷åñêàÿ
êîìåäèÿ è ò.ä.); 4) äëÿ ýïè÷åñêîé ïðîçû ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àòü òèïû
ïîâåñòâîâàíèÿ, ïðîòèâîïîñòàâëåííûå ïî ðÿäó ïðèçíàêîâ: à) ïîêàç (showing) èëè ðàññêàç (telling); á) cöåíà (äðàìàòèçèðîâàííûé (è ïîòîìó
íàñûùåííûé äèàëîãàìè) ïîêàç îäíîãî ñîáûòèÿ) èëè ïàíîðàìà (êîãäà
ïîñëåäîâàòåëüíî ïîêàçàí ðÿä ñîáûòèé) è äð. (ñì. Èëüèí 2004á); 5) òèï
ïîâåñòâîâàòåëÿ (íàððàòîðà), ÷òî, âî-ïåðâûõ, îïðåäåëÿåòñÿ òåì, îò êàêîãî
ëèöà  îò 1-ãî èëè 3-ãî  âåäåòñÿ ïîâåñòâîâàíèå; âî-âòîðûõ, â ïîâåñòâîâàíèÿõ îò 3-ãî ëèöà âàæíî, ÿâëÿåòñÿ ëè íàððàòîð ýêñïëèöèòíûì
(ïåðñîíèôèöèðîâàííûì) èëè èìïëèöèòíûì13. Â ïîâåñòâîâàíèè îò 3-ãî
ëèöà îòíîñèòåëüíûé îáúåì ïðÿìîé ðå÷è â ïðèíöèïå áîëüøå, ÷åì
â ïîâåñòâîâàíèè îò 1-ãî ëèöà, ïîñêîëüêó ãðàíèöû ìåñòà è âðåìåíè
â òðåòüåëè÷íîì íàððàòèâå øèðå è ÷èñëî ïåðñîíàæåé áîëüøå, ÷åì
â ïåðâîëè÷íîì ïîâåñòâîâàíèè, âñåãäà ïîñòðîåííîãî âîêðóã îäíîãî ãåðîÿïîâåñòâîâàòåëÿ. Ðàññêàçûâàÿ èñòîðèþ îò 3-ãî ëèöà, àâòîð ðåæå, ÷åì
â ïåðâîëè÷íîì ïîâåñòâîâàíèè, ïðèáåãàåò ê êîñâåííîé ðå÷è (ò.å. ê ïåðåñêàçó
èëè àâòîðñêîìó èçëîæåíèþ ÷óæîé ðå÷è). Ïðè ýêñïëèöèòíîì ðàññêàç÷èêå
(èñòîðè÷åñêè áîëåå ðàííèé òèï íàððàöèè) ó ÷èòàòåëÿ åñòü ïîñòîÿííîå
îùóùåíèå óñëîâíîñòè è ñóáúåêòèâíîñòè (âûìûøëåííîñòè, ñî÷èíåííîñòè è äàæå ñäåëàííîñòè) ïîâåñòâîâàíèÿ è åãî ïðèíàäëåæíîñòè
ê êëàññó ñëîâåñíûõ àðòåôàêòîâ. Ïðè èìïëèöèòíîì ïîâåñòâîâàòåëå
íàððàöèÿ ñóùåñòâóåò êàê áû ñàìà ïî ñåáå; åå ñîçäàòåëü íèêàê ñåáÿ íå
îáíàðóæèâàåò, ÷òî ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå îáúåêòèâíîñòè ïîâåñòâîâàíèÿ.
Îäíàêî ïîìèìî íàçâàííûõ îáùèõ ôàêòîðîâ, çíà÷èìûõ äëÿ ñïîñîáîâ
ëèòåðàòóðíîãî îòîáðàæåíèÿ êîììóíèêàöèè, ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå
è âëèÿòåëüíûå èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûå è ñèòóàòèâíûå ôàêòîðû,
ïîýòîìó â ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ äàæå îäíîãî ïèñàòåëÿ õàðàêòåð
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðÿìîé ðå÷è ãåðîåâ áûâàåò î÷åíü ðàçíûì.

13

Ê.Í. Àòàðîâà, Ã.À. Ëåññêèñ, Ñåìàíòèêà è ñòðóêòóðà ïîâåñòâîâàíèÿ îò ïåðâîãî ëèöà
â õóäîæåñòâåííîé ïðîçå, Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. ÑËß 1976, ¹ 4. c. 343356; Ê.Í. Àòàðîâà,
Ã.À. Ëåññêèñ, Ñåìàíòèêà è ñòðóêòóðà ïîâåñòâîâàíèÿ îò òðåòüåãî ëèöà â õóäîæåñòâåííîé
ïðîçå, Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. ÑËß, ¹ 1, c. 3346. Ýòîé îïïîçèöèè ñîçâó÷íî ðàçëè÷åíèå äâóõ
âèäîâ ïîâåñòâîâàòåëÿ, ñëîæèâøååñÿ â çàïàäíîé òðàäèöèè: íàððàòîð äèåãåòè÷åñêèé (îò ãðå÷.
diçgçsis  èçëîæåíèå, ïîâåñòâîâàíèå, ðàññêàç) â òîé èëè èíîé ìåðå ó÷àñòâóåò â òåõ
ñîáûòèÿõ, î êîòîðûõ ïîâåñòâóåò, èëè ïî ìåíüøåé ìåðå íàáëþäàåò èõ; åãî ïðèñóòñòâèå
â ïîâåñòâîâàíèå çàìåòíî ïî ôîðìàì ðå÷è îò àâòîðà è ìåòàÿçûêîâûì çàìå÷àíèÿì, à èíîãäà
è ëèðè÷åñêèì îòñòóïëåíèÿì. Íàððàòîð ýêçåãåòè÷åñêèé (ãðå÷. exçgçtikós  (èçâíå)
ðàçúÿñíÿþùèé) íå íàáëþäàåò ñîáûòèÿ, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåò ïîâåñòâîâàíèåò, òàê ÷òî
íåïîíÿòíî, îòêóäà ýòî âñ¸ èçâåñòíî (òî, î ÷åì ðàññêàçûâàåòñÿ); íåñìîòðÿ íà
íåîïîçíàâàåìîñòü, äèåãåòè÷åñêèé íàððàòîð ìîæåò èçâíå êîììåíòèðîâàòü è îöåíèâàòü
ïðîèñõîäÿùåå  Â. Øìèä, Íàððàòîëîãèÿ, ñ. 20, 8081.
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5. Î ðàçíîé íàñûùåííîñòè ïîâåñòâîâàíèÿ ïðÿìîé ðå÷üþ
ãåðîåâ
Â ñòðóêòóðå õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà êîììóíèêàöèÿ ïåðñîíàæåé ìîæåò
çàíèìàòü ðàçíîå ìåñòî êàê â êîëè÷åñòâåííîì, òàê è â ôóíêöèîíàëüíîñìûñëîâîì ïëàíå. Â îäíèõ ïðîèçâåäåíèÿõ ïî÷òè âñå òåêñòîâîå ïðîñòðàíñòâî çàíèìàåò ïîâåñòâîâàíèå îò àâòîðà, êîòîðûé ñêóï â îïèñàíèÿõ
è ìàëî íóæäàåòñÿ â ïðÿìîé ðå÷è ãåðîåâ: èõ äèàëîãè çâó÷àò ïðåèìóùåñòâåííî â ïîâîðîòíûå è êóëüìèíàöèîííûå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ äåéñòâèÿ
(òàêîâû íîâåëëû â Äåêàìåðîíå Áîêêà÷÷î, Ïîâåñòè Áåëêèíà Ïóøêèíà,
Øèíåëè Ãîãîëÿ). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñòü ðàññêàçû, â êîòîðûõ ðàçãîâîðû
äåéñòâóþùèõ ëèö ïðåîáëàäàþò íàä òåêñòîâûìè êîìïîíåíòàìè äðóãèõ
ðå÷åâûõ æàíðîâ (íåêîòîðûå ðàññêàçû Õåìèíãóýÿ è ïîäðàæàâøèõ åìó
àâòîðîâ). Åñòü ðàññêàçû (ïðåèìóùåñòâåííî êîìè÷åñêèå), öåëèêîì
íàïèñàííûå êàê äèàëîã èëè êàê öåïî÷êà ðåïëèê ðàçíûõ ëèö (íàïðèìåð,
Æèçíü â âîïðîñàõ è âîñêëèöàíèÿõ (1882) ×åõîâà) è ïðè ýòîì, â îòëè÷èå
îò äèàëîãîâ Æâàíåöêîãî, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ñî ñöåíû.
Â ðîìàíàõ Õ²Õ è ïåðâîé ïîëîâèíû ÕÕ â. ðàçãîâîðû íåðåäêî âûñòðàèâàëèñü â ñöåíû, ÷òî ïðèáëèæàëî ýïè÷åñêóþ ïðîçó ê äðàìàòóðãèè.
Â òàêîé ïðîçå äèàëîãè áûëè äâèãàòåëåì ñþæåòà: ÷èòàòåëü óçíàâàë
î ïðîèçîøåäøèõ íåäàâíî (ïî îòíîøåíèþ êî âðåìåíè äåéñòâèÿ)
ñîáûòèÿõ, çíà÷èìûõ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñþæåòà, íå îò àâòîðà, à èç
äèàëîãà ãåðîåâ. Íåðåäêî ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü íà ãëàçàõ ÷èòàòåëÿ,  êàê
ðåçóëüòàò ðå÷åâûõ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåííûõ â çâó÷àùåì äèàëîãå.
Íàïðèìåð, â ðîìàíå Äîñòîåâñêîãî Èäèîò ÷èòàòåëü óçíàåò î òîì, ÷òî
êíÿçü Ìûøêèí ñäåëàë ïðåäëîæåíèå Íàñòàñüå Ôèëèïïîâíå, à òàêæå î
ïîëó÷åíèè êíÿçåì íàñëåäñòâà íå îò ïîâåñòâîâàòåëÿ, íî òîëüêî èç ïðÿìîé
ðå÷è ãåðîåâ: ÷èòàòåëü âèäèò è ñëûøèò, êàê âñ¸ ïðîèñõîäèò.
 Ôåðäûùåíêî, ìîæåò áûòü, íå âîçüìåò [çàìóæ.  Í.Ì.], Íàñòàñüÿ
Ôèëèïïîâíà, ÿ ÷åëîâåê îòêðîâåííûé,  ïåðåáèë Ôåðäûùåíêî,  çàòî êíÿçü
âîçüìåò! Âîò âû ñèäèòå äà ïëà÷åòåñü, à âû âçãëÿíèòå-êà íà êíÿçÿ! ß óæ äàâíî
íàáëþäàþ Íàñòàñüÿ Ôèëèïïîâíà ñ ëþáîïûòñòâîì îáåðíóëàñü ê êíÿçþ. 
Ïðàâäà?  ñïðîñèëà îíà.  Ïðàâäà,  ïðîøåïòàë êíÿçü.  Âîçüìåòå, êàê åñòü,
áåç íè÷åãî!  Âîçüìó, Íàñòàñüÿ Ôèëèïïîâíà .

Èäåîëîãèÿ Äîñòîåâñêîãî òàêæå ïðåäñòàâëåíà ïðåæäå âñåãî
äèàëîãè÷åñêè  â ñòðàñòíûõ ñïîðàõ ãåðîåâ. Ïîä÷åðêèâàÿ ñàìîäîâëåþùåå
çíà÷åíèå äèàëîãà ó Äîñòîåâñêîãî, Áàõòèí ïèñàë: Âñå â ðîìàíàõ
Äîñòîåâñêîãî ñâîäèòñÿ ê äèàëîãó, ê äèàëîãè÷åñêîìó ïðîòèâîñòîÿíèþ êàê
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ê ñâîåìó öåíòðó. Âñå  ñðåäñòâî, äèàëîã  öåëü14. Ó ìîíîëîãè÷åñêèõ
ïèñàòåëåé, â îòëè÷èå îò Äîñòîåâñêîãî, èäåîëîãèÿ âûðàæàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â àâòîðñêîé ðå÷è.
Â ïüåñàõ ãåðîè íåðåäêî âûíóæäåíû ïðîèçíîñèòü ôðàçû, êîòîðûå íå
íóæíû ïåðñîíàæàì (ïîñêîëüêó îíè è áåç ýòèõ ñëîâ çíàþò òî, ÷òî ñîîáùàåò
èì ãåðîé). Îäíàêî ýòè ôðàçû íóæíû àâòîðó (è çðèòåëþ)  â êà÷åñòâå
ýêñïîçèöèè, ïðåäûñòîðèè ñîáûòèé, èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî
ìåæäó àêòàìè, è ò.ï. Äàæå ó ×åõîâà òàêèå èíôîðìàòèâû íàðóøàþò
åñòåñòâåííûé ñòðîé æèâîé óñòíîé ðå÷è15. Áóëãàêîâ, ÷òîáû èçáåæàòü
íåîðãàíè÷íûõ äëÿ æèâîé ðå÷è ôðàç (ñ èíôîðìàöèåé î ïîëîæåíèè â Êèåâå),
íà÷èíàåò ïüåñó Äíè Òóðáèíûõ ñ òîãî, ÷òî Íèêîëêà èãðàåò íà ãèòàðå
è íàïåâàåò ïåñíþ (êîòîðóþ Àëåêñåé íàçûâàåò êóõàðêèíîé, à Íèêîëêà
âîçðàæàåò: ñàì ñî÷èíèë) î òîì, ÷òo âîò ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò â Êèåâå:
Õóæå ñëóõè êàæäûé ÷àñ. / Ïåòëþðà èäåò íà íàñ! [ ]. Â ðîìàíå æå Áåëàÿ
ãâàðäèÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðèáëèæåíèè Ïåòëþðû (à òàêæå
î ïðèåçäå Ëàðèîñèêà) ïåðåäàåòñÿ ëèðè÷åñêèì ñâîáîäíûì êîñâåííûì
äèñêóðñîì (â êîòîðîì ãîëîñ àâòîðà ñëèâàåòñÿ ñ ìèðîîùóùåíèåì Íèêîëêè):
Õàîñ è òðóäíîñòè áûëè âûçâàíû è âàæíûì ïàäåíèåì ñ íåáà â æèçíü
Òóðáèíûõ çàãàäî÷íîãî è èíòåðåñíîãî Ëàðèîñèêà, è òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî
ñòðÿñëîñü ÷óäîâèùíîå è âåëè÷åñòâåííîå ñîáûòèå: Ïåòëþðà âçÿë ãîðîä.
Â ñîâðåìåííîé ïðîçå (ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîçîé 2-îé ïîëîâèíû Õ²Õ
è ïåðâûõ äåñÿòèëåòèé ÕÕ â.) óäåëüíûé âåñ ïðÿìîé ðå÷è ãåðîåâ ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ. Ýòî ñâÿçàíî ïðåæäå âñåãî ñ âîçäåéñòâèåì êèíåìàòîãðàôà
è ñ áîëåå îáùåé ñåìèîòè÷åñêîé òåíäåíöèåé êî âñå áîëåå êîíöåíòðèðîâàííîé ïåðåäà÷å âñÿêîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå õóäîæåñòâåííîé. Êèíî
ïðèó÷àëî ê ïðèîðèòåòó âèçóàëüíûõ è ïðè ýòîì äèíàìè÷íûõ îáðàçîâ; êîãäà
êèíîçðèòåëü îòêðûâàë êíèãó, îí ëåãêî îáõîäèëñÿ áåç ñëîâåñíûõ
èçîáðàæåíèé: äîñòàòî÷íî áûëî íàìåêà íà òèï âíåøíîñòè ãåðîÿ, ïåéçàæà
èëè èíòåðüåðà, ÷òîáû óâèäåòü ñèòóàöèþ. Äàæå ïîñëå òîãî, êàê
â êèíåìàòîãðàô ïðèøåë çâóê, ðå÷ü ãåðîåâ îñòàâàëàñü ïåðèôåðèéíûì
è ïîäñîáíûì êîìïîíåíòîì ôèëüìà. Â õóäîæåñòâåííîé ïðîçå ýòî ïðèâåëî
ê ðåäóêöèè ïðÿìîé ðå÷è ïåðñîíàæåé. Ñèíòàêñè÷åñêè ðàçâåðíóòàÿ, èíòåëëåêòóàëüíî è èäåîëîãè÷åñêè íàñûùåííàÿ ðå÷ü ãåðîåâ ñòàëà âîñïðèíèìàòüñÿ êàê èñêóññòâåííàÿ, íåïðàâäîïîäîáíàÿ. Åùå áîëåå èñêóññòâåííûì
è ïóñòûì â õóäîæåñòâåííîì è ñîäåðæàòåëüíîì ïëàíå ÿâëÿåòñÿ
òåõíè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ïðÿìîé ðå÷è  äëÿ ìîòèâèðîâêè ïåðåõîäà
14
15

Ì.Ì. Áàõòèí, Ïðîáëåìû ïîýòèêè Äîñòîåâñêîãî, Ìîñêâà 1963, ñ.
Ñð. ðåïëèêè Îëüãè â ñàìîì íà÷àëå äðàìû Òðè ñåñòðû: Îëüãà.
íàçàä, êàê ðàç â ýòîò äåíü, ïÿòîãî ìàÿ, â òâîè èìåíèíû, Èðèíà. [
êîìàíäîâàë áðèãàäîé [ ] Îòåö ïîëó÷èë áðèãàäó è âûåõàë ñ íàìè èç
ëåò íàçàä [ ].

339.
Îòåö óìåð ðîâíî ãîä
] Îòåö áûë ãåíåðàë,
Ìîñêâû îäèííàäöàòü

Kîììóíèêàòèâíûå ïàðòèè ïåðñîíàæåé è çàáîòû íàððàòîðà â ñåìèîòèêå...

459

ðàññêàçà ê íîâîé ñöåíå. Òàêîâà, íàïðèìåð, â áåëîðóññêîé ïîâåñòè î øêîëå
ðåïëèêà ñåêðåòàðøè, êîòîðàÿ ïîÿâëÿåòñÿ îäèí ðàç òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñêàçàòü: Ëàðûñà Ì³õàéëà¢íà! Íà ïåðàïûíêó çàéäç³öå ¢ íàñòà¢í³öêóþ:
Âàñ³ëü Ïÿòðîâ³÷ õî÷à çðàá³öü âàæíóþ àáÿâó16.
Ðåäóêöèÿ ïðÿìîé ðå÷è ñâÿçàíà òàêæå è ñ ëèòåðàòóðíûìè ïîèñêàìè
åñòåñòâåííîñòè è ðåàëèñòè÷íîñòè èçîáðàæåíèÿ. Åùå â ïüåñàõ ×åõîâà
ïîÿâèëèñü ñòðàííûå ðåïëèêè  ìàëî ñâÿçàííûå ñ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò
èëè ãîâîðèòñÿ íà ñöåíå,  âðîäå çíàìåíèòîé ðåïëèêè-âçäîõà äîêòîðà
Àñòðîâà (À, äîëæíî áûòü, â ýòîé ñàìîé Àôðèêå òåïåðü æàðèùà 
ñòðàøíîå äåëî!), èëè áèëüÿðäíûõ òåðìèíîâ Ãàåâà â Âèøíåâîì ñàäå, èëè
ïîëóìåæäîìåòíûõ ðåïëèê, ëåêñè÷åñêè áåçûñêóñíûõ, ñ íåÿñíûì ñìûñëîì
è ïîòîìó ïðèãîäíûõ äëÿ ðàçíûõ âíîñèìûõ àêòåðîì àêöåíòîâ (êàê Öèï-öèïöèï , òîíêèì ãîëîñîì ïðîèçíîñèìîå Ñîëåíûì, èëè áåññìûñëåííîå
Òàðàðà... áóìáèÿ ñèæó íà òóìáå ÿ , òèõî íàïåâàåìîå ×åáóòûêèíûì).
Áëàãîäàðÿ ýôôåêòó æèçíåïîäîáèÿ ñòàëè ïîïóëÿðíû äèàëîãè ïîä
Õåìèíãóýÿ  äëèííûå öåïî÷êè êîðîòêèõ, íåðåäêî òàâòîëîãè÷íûõ ðåïëèê,
ïîëóïóñòûõ â èíòåëëåêòóàëüíî-èíôîðìàöèîííîì ïëàíå, çàòî ñ øèðîêèìè
âîçìîæíîñòÿìè ïñèõîëîãè÷åñêîãî äîìûñëèâàíèÿ ïîäòåêñòà. Ïðÿìàÿ ðå÷ü
ïîä Õåìèíãóýÿ â ñî÷åòàíèè ñ îáùåé òåíäåíöèåé èñêóññòâ êî âñå áîëüøåé
êîíäåíñèðîâàííîñòè õóäîæåñòâåííûõ ñìûñëîâ â êîíöå êîíöîâ ïðèâåëè
ê äåâàëüâàöèè äëèííûõ äèàëîãîâ. Â ñîâðåìåííîé ïðîçå âñ¸ ðåæå âñòðå÷àþòñÿ îòíîñèòåëüíî çàêîí÷åííûå ñöåíû îáùåíèÿ; äèàëîãè âñ¸ äàëüøå
îòõîäÿò îò îáìåíà ðåïëèêàìè; ñþæåòîîáðàçóþùèå, ïîâåñòâîâàòåëüíûå
âîçìîæíîñòè ïðÿìîé ðå÷è ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóþòñÿ. Îñíîâíûì
íàçíà÷åíèåì ïðÿìîé ðå÷è ñòàíîâèòñÿ êàê áû äîêóìåíòàëüíîå (ïîýòîìó
öèòàòíîå) ñâèäåòåëüñòâî î ïåðñîíàæå, ðåëåâàíòíîå íå äëÿ ñþæåòà, à äëÿ
õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæà. Ïðè ýòîì äèàëîã íåðåäêî ïðåäñòàâëåí îòäåëüíîé
îäíîé ðåïëèêîé, íóæíîé àâòîðó â êà÷åñòâå ÿðêîé öèòàòû èç ðå÷è ãåðîÿ, êàê
åå ðåïðåçåíòàòèâíûé îáðàçåö èëè äàæå òîëüêî êàê íàìåê íà ðå÷ü  íàìåê,
â êîòîðîì, îäíàêî, íåðåäêî äàåòñÿ êâèíòýññåíöèÿ ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ ãåðîÿ
â êîíêðåòíîì ýïèçîäå, à èíîãäà è ñóòü åãî õàðàêòåðà.
Âîò, íàïðèìåð, ÷òo îñòàëîñü îò ñåìåéíûõ ðàçãîâîðîâ (ñóïðóãîâ
è ìàòåðè ìóæà) â ñâÿçè ñ êâàðòèðíûì îáìåíîì:
À â ýòî âðåìÿ ñâåêðîâü íàøëà îáìåí. Ýòó õîðîøóþ, ñ âûñîêèìè
ïîòîëêàìè, áîëüøîé êóõíåé äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, â êîòîðîé îíè è ñåé÷àñ
æèâóò. Æåíüêà [ìóæ ãåðîèíè.  Í.Ì.] äåìîíñòðàòèâíî íå ïðèíèìàë â ýòîì
íèêàêîãî ó÷àñòèÿ.  Æåíùèíû, êàê õîòèòå,  ãîâîðèë îí, ïîäûìàÿ ðóêè17.
16
17

ñ. 102.

Â. Êàäçåòàâà, Òýñò íà ïåðøàå êàõàííå, Ìàëàäîñöü 2007, ¹ 8, ñ. 20.
Ã. Ùåðáàêîâà, Ãîä Àëåíû, â: Êîñòî÷êà àâîêàäî: ïîâåñòè è ðàññêàçû, Ìîñêâà 2005,
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Õàðàêòåðåí íåñîâåðøåííûé âèä ãëàãîëà (ãîâîðèë): ýòî íå ðåïëèêà
â êîíêðåòíîì äèàëîãå (èíà÷å áûëî áû ñêàçàë), íî (â ñîåäèíåíèè ñ æåñòîì
êàïèòóëÿöèè  ïîäíÿòûìè ðóêàìè)  ôîðìóëà áåãñòâà ìóæ÷èíû îò
áûòîâûõ ïðîáëåì (êîòîðûå îí îñòàâëÿåò ñâîèì æåíùèíàì  æåíå
è ìàòåðè). Åñòåñòâåííî, ÷òî îòâåòíûå ðåïëèêè æåíùèí áûëè áû
èçáûòî÷íû; ÷èòàòåëþ, òåì áîëåå, çíàþùåìó áûò ðîññèéñêèõ ìåãàïîëèñîâ,
 äîñòàòî÷íî îäíîé ôðàçû ãåðîÿ: Æåíùèíû, êàê õîòèòå. Ïðèìåíèòåëüíî
ê îáîçíà÷åííîé àâòîðîì ñèòóàöèè ïîíÿòíî, ÷òî ýòè ñëîâà Æåíüêè çâó÷àò
â îòâåò íà êàêèå-òî îáðàùåííûå ê íåìó âîïðîñû è ïðîñüáû, ïðè÷åì
÷èòàòåëþ ëåãêî ïðåäñòàâèòü è äèêòóì è ìîäóñ òàêèõ ðå÷åé, êàê, âïðî÷åì,
è òî, êàêèå ðåïëèêè æåíû è ìàòåðè ìîãëè çâó÷àòü ïîñëå ñëîâ Æåíüêè.
Â ñîñòàâå ïîäîáíûõ èçîëèðîâàííûõ (îäèíî÷íûõ) ðåïëèê ÷àùå âñåãî
âñòðå÷àþòñÿ èíèöèàëüíûå ðåïëèêè. Îíè îñòàþòñÿ áåç îòâåòà ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì, îäíàêî íå ïîòîìó, ÷òî òàêîâà ëîãèêà æèçíè, à ãëàâíûì îáðàçîì
ïîòîìó, ÷òî òàêîâ ïðèíöèï îòîáðàæåíèÿ êîììóíèêàöèè â ñîâðåìåííîé
ïðîçå.
Â øåñòè ñîâðåìåííûõ ïîâåñòÿõ (ïî äâå ïîâåñòè íà ðóññêîì, áåëîðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêå), ïðèâëå÷åííûõ äëÿ àíàëèçà ïðàêòè÷åñêè
ñëó÷àéíûì îáðàçîì18, óäåëüíûé âåñ ïðÿìîé ðå÷è íå ïðåâûñèë 1/3 îáúåìà
ïðîèçâåäåíèÿ19; äîëÿ èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê êîëåáàëàñü øèðîêî  îò 6,2%
äî 52,5%. Ñì. Òàáëèöó 1.
Ïîâåñòè Óëèöêîé, Ïàòàïàâà è Ñòðàííèê Ëàíãå íàïèñàíû îò 3-ãî
ëèöà, íî ïðè ýòîì ó Ëàíãå ïðåîáëàäàåò ñâîáîäíûé êîñâåííûé äèñêóðñ
(êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò çàìêíóòîñòè ïîâåñòâîâàíèÿ íà ãëàâíîì ãåðîå,
ñ òî÷êè çðåíèÿ êîòîðîãî âåäåòñÿ ðàññêàç). Ó Óëèöêîé ñâîáîäíûé êîñâåííûé
äèñêóðñ èñïîëüçóåòñÿ îãðàíè÷åííî; èìïëèöèòíûé ïîâåñòâîâàòåëü îòíþäü
íå ñîñðåäîòî÷åí íà îäíîì èëè äâóõ ãåðîÿõ, à âûñòðàèâàåò ïàíîðàìíûé
îáçîð ñóäåá ïðèìåðíî äåñÿòè ïåðñîíàæåé.

18 Åäèíñòâåííûì ðåãóëÿòîðîì îòáîðà áûë ó÷åò ôîðìû ïîâåñòâîâàíèÿ ñ òåì, ÷òîáû íà
êàæäîì ÿçûêå áûëî ïðåäñòàâëåíî ïîâåñòâîâàíèå êàê îò 1-ãî, òàê è îò 3-ãî ëèöà. Áûëè
ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå ïðîèçâåäåíèÿ: 1) Ëþäìèëà Óëèöêàÿ, Âåñåëûå ïîõîðîíû, â: Áåäíûå,
çëûå, ëþáèìûå: Ïîâåñòè. Ðàññêàçû, Ìîñêâà 2007, ñ. 287382; 2) Ãàëèíà Ùåðáàêîâà,
Êîñòî÷êà àâîêàäî, â: Êîñòî÷êà àâîêàäî. Ïîâåñòè è ðàññêàçû, Ìîñêâà 2005, ñ. 548;
3) Âàëÿíö³íà Êàäçåòàâà, Òýñò íà ïåðøàå êàõàííå, Ìàëàäîñöü 2007, ¹ 8, ñ. 1846;
4) Â³êòàð Ïàòàïåíêà, Íàäçÿ, Íàäçåéêà , Ìàëàäîñöü 2006, ¹ 8, ñ. 114126; 5) Judith Hermann, Ruth (Freundinnen), in: Nichts als Gespenster, Frankfurt am Mein 2003, S. 1160;
6) Harmut Lange, Der Wanderer. Novelle, Zürich 2005. Äàëåå ïðè öèòèðîâàíèè íàçâàííûõ
òåêñòîâ ïðèíÿòû èõ ñëåäóþùèå óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ (ñîîòâåòñòâåííî ïðåäñòàâëåííîìó
ïåðå÷íþ): Óëèöê, Ùåðá, Êàäç, Ïàòàï, Herm, Lange.
19 Îáúåì ïîâåñòåé è ïðåäñòàâëåííîé â íèõ ïðÿìîé ðå÷è èçìåðÿëñÿ â çíàêàõ, ïîñêîëüêó
â êîìïüþòåðå äàííûé ïîêàçàòåëü àâòîìàòè÷åñêè ôèêñèðóåòñÿ äëÿ ëþáîãî òåêñòîâîãî ôàéëà.
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Òàáëèöà 1. Êîëè÷åñòâåííûå äàííûå îòíîñèòåëüíî çíà÷èìîñòè â øåñòè
ñîâðåìåííûõ ïîâåñòÿõ ïðÿìîé ðå÷è è èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê
Ïîâåñòü
(â ñêîáêàõ
óêàçàíà ôîðìà
ëèöà
ïîâåñòâîâàíèÿ)

Îáúåì
ïðîèçâåäåíè
ÿ â çíàêàõ
(=100%)

Óëèöê (3 ë.)

175 820

Îáúåì
êîììóíèêàòèâíîé
ïàðòèòóðû
ïðîèçâåäåíèÿ (â çíàêàõ)
è åãî äîëÿ (%) â îáúåìå
âñåãî òåêñòà
42 659 (24,3%)

409

56 (13,7%)

Ùåðá (1 ë.)

52 564

6 345 (12,1%)

92

25 (27,2%)

Îáùåå
êîëè÷åñòâî
ðåïëèê
ïåðñîíàæåé
(=100%)

Êîëè÷åñòâî
èçîëèðîâàííûõ
ðåïëèê è èõ äîëÿ
(%) â îáùåì ÷èñëå
ðåïëèê

Êàäç (1 ë.)

76 029

23 320 (30,7%)

178

11 (6,2%)

Ïàòàï (3 ë.)

41 807

12 517 (29,9%)

86

10 (11,6%)

Herm (1 ë.)

64 411

14 768 (22,9%)

151

65 (43,0%)

Lange (3 ë.)

97 634

13 145 (13,5%)

99

52 (52,5%)

Êîñòî÷êà àâîêàäî Ùåðáàêîâîé, ïîâåñòü Ãåðìàí è Êàäçåòàâîé
íàïèñàíû îò 1-ãî ëèöà, îäíàêî â áåëîðóññêîé ïîâåñòè åñòü íåáîëüøîé
ôðàãìåíò (æóðíàëüíàÿ ñòðàíèöà), íàïèñàííûé îò 3-ãî ëèöà, â ìàíåðå
ñâîáîäíîãî êîñâåííîãî äèñêóðñà: ýòî âïå÷àòëåíèÿ îäíîé èç ãåðîèíü
ïîâåñòè î ïåðâîì ãîäå åå ñòóäåí÷åñêîé æèçíè; âïðî÷åì, ïðÿìàÿ ðå÷ü â ýòîì
ôðàãìåíòå îòñóòñòâóåò. Ó Ùåðáàêîâîé ïåðâîëè÷íîå ïîâåñòâîâàíèå ïî
ñâîåé ñóáúåêòèâíîñòè è ãîðÿ÷íîñòè ïðèáëèæàåòñÿ ê ñêàçó; ê òîìó æå
ãåðîèíÿ îáî âñåõ (âêëþ÷àÿ ñâîèõ äåòåé è ìóæà) ãîâîðèò ïðåèìóùåñòâåííî
ôåëüåòîííî-ñàðêàñòè÷åñêè, èíîãäà  â äóõå ÷åðíîãî (èëè ÷åðíîâàòîãî)
þìîðà. Ñóìáóð è ïðèñòðàñòíîñòü ïîâåñòâîâàòåëüíîé ðå÷è ãåðîèíè, åå
ìíåíèé è îöåíîê ïî÷òè âûòåñíÿþò èç òêàíè ðàññêàçà ðåàëüíûå îáñòîÿòåëüñòâà ñþæåòíîé ëèíèè (â óùåðá ïðàâäîïîäîáèþ ñîáûòèé è îñîáåííî
õàðàêòåðîâ). Ïî îáðûâêàì ðàçãîâîðîâ ïåðñîíàæåé è âíóòðåííèì
ìîíîëîãàì ãåðîèíè-ðàññêàç÷èöû, ïåðåáèâàþùèì äðóã äðóãà, äàæå ôàáóëà
ñîáûòèé óÿñíÿåòñÿ ÷èòàòåëåì ñ óñèëèåì, ò.å. âîñïðèÿòèå ðåàëüíîé êàðòèíû
ñïåöèàëüíî (?) çàòðóäíåíî (â ÷åì ìîæíî âèäåòü âàðèàíò òåõíèêè
îñòðàíåíèÿ, ãîâîðÿ â òåðìèíàõ ðóññêîãî ôîðìàëèçìà.
Èç øåñòè ðàññìîòðåííûõ ïðîèçâåäåíèé ïîâåñòü Ëàíãå ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå àóòè÷íîé; ýòî ìîòèâèðîâàíî ñþæåòîì: åñëè ó Ãåðìàí ïðåäñòàâëåí
ñòðàííîâàòûé è ðàñïàäàþùèéñÿ íà òðè îäèíî÷åñòâà ëþáîâíûé
òðåóãîëüíèê, òî ó Ëàíãå ïîêàçàí ðàñïàä íå îñîáåííî ïðî÷íîãî áðàêà:
îäåðæèìûé ñòðåìëåíèåì ðàçîáðàòüñÿ â óõîäå æåíû, ãåðîé îäèíîêèì
òóðèñòîì (ñòðàííèêîì) îòïðàâëÿåòñÿ â Àôðèêó, à åãî ñîçíàíèå âñå áîëåå
çàïîëíÿåòñÿ ïàðàíîèäàëüíûìè âèäåíèÿìè.
Ñóáúåêòèâíîñòü, ïðèñòðàñòíîñòü, ëèðè÷íîñòü ïîâåñòâîâàíèÿ
óìåíüøàþò îòíîñèòåëüíûé îáúåì êîììóíèêàòèâíîé ïàðòèòóðû
ïðîèçâåäåíèÿ. Â ïîâåñòâîâàíèè îò 3-ãî ëèöà óäåëüíûé âåñ ïðÿìîé ðå÷è
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ïåðñîíàæåé â ïðèíöèïå áîëüøèé, ÷åì â ïîâåñòâîâàíèè îò 1-ãî ëèöà; ÷åì
áîëüøå â ïðîèçâåäåíèè äåéñòâóþùèõ ëèö, òåì â áîëüøåé ìåðå òàêîé òåêñò
(ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ) íàñûùåí ïðÿìîé ðå÷üþ. Îäíàêî ýòè
îáùèå çàêîíîìåðíîñòè ìîãóò áûòü îùóòèìî íàðóøåíû, åñëè òðåòüåëè÷íîå
ïîâåñòâîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîáîäíûé êîñâåííûé äèñêóðñ (÷òî êàê
ðàç è ïðîèñõîäèò â ïîâåñòè Ëàíãå: çäåñü ïðÿìàÿ ðå÷ü çàíèìàåò ìåíüøèé
îòíîñèòåëüíûé îáúåì, ÷åì â ïåðâîëè÷íîì ïîâåñòâîâàíèè Ãåðìàí). Îäíàêî
åñëè íàððàòîð íå ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì îñíîâíîãî êîíôëèêòà ïðîèçâåäåíèÿ
è âèäèò ñîáûòèÿ ñî ñòîðîíû, òî ïåðâîëè÷íîå ïîâåñòâîâàíèå ìîæåò áûòü
áîëåå îáúåêòèâíûì (êàê ýòî ïðîèñõîäèò â ïîâåñòè Êàäçåòàâîé; çäåñü
óäåëüíûé âåñ ïðÿìîé ðå÷è ïî÷òè òàêîé æå âûñîêèé, êàê â òðåòüåëè÷íîì
ïîâåñòâîâàíèè Ïàòàïåíêî). Êàê êàæåòñÿ, èñêóñíîñòü ñîâðåìåííîãî
íàððàòèâà òåì âûøå, ÷åì áîëåå ðåäóöèðîâàííà è ïðåîáðàçîâàíà â íåì
ïðÿìàÿ ðå÷ü ãåðîåâ.
Íàëè÷èå èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê ñèìïòîìàòè÷íî äëÿ ñîâðåìåííîé
ïðîçû (ïîñêîëüêó îòâå÷àåò îáùåé òåíäåíöèè êî âñå áîëåå ëàêîíè÷íîìó
ïèñüìó), îäíàêî êîëè÷åñòâî èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê ïî îòíîøåíèþ
ê îáùåìó êîëè÷åñòâó ðåïëèê ìîæåò áûòü âåñüìà ðàçëè÷íûì. Â áîëåå
îáúåêòèâíîì íàððàòèâå (îáû÷íîå ïîâåñòâîâàíèè îò 3-ãî ëèöà)
èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê â ïðèíöèïå ìåíüøå, ÷åì â ïåðâîëè÷íîì
ïîâåñòâîâàíèè, îäíàêî ñâîáîäíûé êîñâåííûé äèñêóðñ ìîæåò ðåçêî
óâåëè÷èòü ÷èñëî èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê. Ê ðàñïðîñòðàíåíèþ
èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê âåäóò êðîìå òîãî òàêèå ÷åðòû ïîâåñòâîâàíèÿ, êàê
åãî ëèðè÷íîñòü, ïîâûøåííûé ïñèõîëîãèçì, ðåòðîñïåêòèâíîñòü (èëè
øèðîêèå âðåìåííûå ðàìêè ïîâåñòâîâàíèÿ). ×åì áîëåå îáúåêòèâíî
è ïðàâäîïîäîáíî (ëîãè÷íî, ñâÿçíî, ïîëíî, õðîíîëîãè÷åñêè
ïîñëåäîâàòåëüíî) âûñòðîåíà êîììóíèêàòèâíàÿ ïàðòèòóðà ïðîèçâåäåíèÿ,
òåì ìåíüøå â íåé èçîëèðîâàííûõ ðåïëèê.

6. Êîíêóðåíöèÿ ðàçíûõ ñïîñîáîâ ïðåäñòàâëåíèÿ
êîììóíèêàöèè ãåðîåâ: ïðÿìàÿ ðå÷ü versus íåïðÿìûå
(êîñâåííûå) ôîðìû ÷óæîé ðå÷è
Ïîâåñòâîâàíèå è åãî ñóáúåêò (íàððàòîð) îáðàçóþò ãëàâíóþ îðãàíèçóþùóþ èíñòàíöèþ ïðîèçâåäåíèÿ20. Îò õàðàêòåðà ïîâåñòâîâàíèÿ çàâèñÿò
îñòàëüíûå ðå÷åâûå æàíðû õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà ïî æàíðîâîìó
20 Íå ñëó÷àéíî îáîðîòû ïîâåñòâîâàíèå îò 1-ãî ëèöà, ïîâåñòâîâàíèå îò 3-ãî ëèöà ÷àñòî
ïîíèìàþòñÿ êàê õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, íàïèñàííîå îò 1-ãî (èëè îò 3-ãî) ëèöà.
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ðàçíîîáðàçèþ, ïî êîëè÷åñòâó òåêñòîâûõ åäèíèö îòäåëüíûõ ðå÷åâûõ
æàíðîâ, ïî èõ óäåëüíîìó âåñó â òåêñòîâîì îáúåìå ïðîèçâåäåíèÿ. Îñíîâíûì
ïðîòèâîâåñîì àâòîðñêîé ðå÷è ÿâëÿåòñÿ ðå÷ü ïåðñîíàæåé (÷óæàÿ äëÿ
ïîâåñòâîâàòåëÿ ðå÷ü), íî è îíà ïîä÷èíåíà åãî âîëå. Îò ïîâåñòâîâàòåëÿ
çàâèñèò, âîñïðîèçâîäèòü ëè ÷óæóþ ðå÷ü äîñëîâíî (öèòàòíî) èëè
èçëîæèòü åå ñâîáîäíî, ïîäêëþ÷èâ ê ñâîåé ðå÷è: òàê âîçíèêàåò îïïîçèöèÿ
ïðÿìîé è êîñâåííîé ðå÷è, â êîòîðîé ðå÷ü íàððàòîðà (ñâîÿ) è ðå÷è
ïåðñîíàæåé (÷óæàÿ ðå÷ü) ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ïðîïîðöèÿõ
Âìåøàòåëüñòâî íàððàòîðà â ïðÿìóþ ðå÷ü ãåðîåâ ñîñòîèò ïðåæäå âñåãî
â òîì, ÷òî åìó áûâàåò äîñòàòî÷íî íàìåêà íà ðàçãîâîð, è îí îãðàíè÷èâàåòñÿ äâóìÿ-òðåìÿ ðåïëèêàìè (à èíîãäà è îäíîé), ïðåíåáðåãàÿ äàæå òåì
óñëîâíûì ïðàâäîïîäîáèåì ðàçãîâîðà, êîòîðîå ïðèíÿòî â ïüåñàõ. Ðåæå
ïîâåñòâîâàòåëü ïðÿìî âòîðãàåòñÿ â ïðÿìóþ ðå÷ü ïåðñîíàæà, è òîãäà îíà
ìîæåò ñòàòü òàêîé, êàê ðå÷ü äîêòîðà â ïîâåñòè Ë. Òîëñòîãî Ñìåðòü Èâàíà
Èëüè÷à: Äîêòîð ãîâîðèë: òî-òî è òî-òî óêàçûâàåò, ÷òî ó âàñ òî-òî è òî-òî; íî
åñëè ýòî íå ïîäòâåðäèòñÿ ïî èññëåäîâàíèÿì òîãî-òî è òîãî-òî, òî ó âàñ íàäî
ïðåäïîëîæèòü òî-òî è òî-òî. Åñëè æå ïðåäïîëîæèòü òî-òî è òî-òî, òî òîãäà è ò.ä..
Ñèíòàêñè÷åñêè è ïóíêòóàöèîííî  ýòî ïðÿìàÿ ðå÷ü (÷òî áîëåå äîêóìåíòàëüíî
ïåðåäàåò ó÷åíîå ñëîâîáëóäèå), ëåêñè÷åñêè æå  ýòî áåññìûñëèöà, ïîñêîëüêó
ñîñòîèò èç ìåñòîèìåííûõ çàìåí çíàìåíàòåëüíûõ ñëîâ.
Â ïåðâîëè÷íîé ïîâåñòè Ùåðáàêîâîé ðàññêàç÷èöà-ãåðîèíÿ íå òîëüêî
ñàìà óêàçûâàåò íà ñâîå âìåøàòåëüñòâî â ÷óæóþ ïðÿìóþ ðå÷ü, íî
è ïûòàåòñÿ ìîòèâèðîâàòü âìåøàòåëüñòâî: äî ãåðîèíè-ðàññêàç÷èöû ñêâîçü åå
âíóòðåííþþ ðå÷ü äîíîñèòñÿ îáðûâîê ðå÷è äðóãîé ãåðîèíè, Æåíè:  À ÷òî,
åé êîìíàòó æàëêî? Äà? Îíà â äâóõ Ýòî ÷åñòíî? À ìåíÿ îáçåìü? Äàëåå èäóò
ñëîâà îò àâòîðà: Îáçåìü  îíà íå ãîâîðèëà. Ýòî ÿ ïðèäóìàëà. Ïîòîìó ÷òî
ïîíÿëà: íà÷àëàñü èñòîðèÿ è ÿ â íåé óæå ñèæó ïî ñàìóþ ìàêîâêó (Ùåðá 20).
Êîñâåííàÿ ðå÷ü â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå ðåäêî ñîîòâåòñòâóåò òåì
ïðîñòûì ïðàâèëàì ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðÿìîé ðå÷è â êîñâåííóþ, êîòîðûå
ôîðìóëèðóþò ãðàììàòèêè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, æèâóþ óñòíóþ ðå÷ü, âñåãäà
íàñûùåííóþ ýìîöèîíàëüíûìè è ìîäàëüíûìè îáåðòîíàìè, ïðåâðàòèòü
â ãðàììàòè÷åñêè íîðìàòèâíóþ êîñâåííóþ ðå÷ü áåç ñåìàíòè÷åñêèõ
è ïðàãìàòè÷åñêèõ ïîòåðü  íåâîçìîæíî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, àâòîðàì è íå
òðåáóåòñÿ òàêîé ïåðåâîä. Ðå÷ü ïåðñîíàæåé, åñëè îíà âûñòóïàåò íå â âèäå
ïðÿìîé ðå÷è, à â ïåðåñêàçå íàððàòîðà, ïðåäñòàåò êàê ñâîåãî ðîäà ðåçþìå
ðå÷è, ïîâûøåííî ìíîãîçíà÷èòåëüíîå (ïî ñðàâíåíèþ ñ îìîíèìè÷íîé
ðåïëèêîé â îáûäåííîì îáùåíèè).
Èíôîðìàöèîííî-ëîãè÷åñêèå ñîäåðæàíèå ðå÷è ïåðñîíàæà ìîæåò ïî÷òè
íå èíòåðåñîâàòü ðàññêàç÷èêà  îñîáåííî åñëè ïîâåñòâîâàíèå èäåò îò 1-ãî
ëèöà è ïåðñîíàæ-ðàññêàç÷èê âñëóøèâàåòñÿ íå â ñëîâà, à âî ÷òî-òî äðóãîå,
ìîæåò áûòü, â èíòîíàöèþ, â òåëåñíîå, âî âñÿêîì ñëó÷àå, â íå÷òî áîëåå
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îðãàíè÷åñêîå, ÷åì ñëîâà. Îñîáåííî, åñëè íàððàòîð  ýòî ãåðîèíÿ ðàññêàçà
î ëþáîâíîì òðåóãîëüíèêå, è îíà ñàìà íå óâåðåíà, âëþáëåíà îíà â ãåðîÿ èëè
íåò. Òîãäà ðå÷ü ãåðîÿ ìîæåò áûòü ïåðåäàíà òàê:
Teïåðü Ðàóëü åë,  íå òàê, êàê â àêòåðñêîì áóôåòå, à êàê íîðìàëüíûé ÷åëîâåê,
 èñêóñíî ïîëüçîâàëñÿ êèòàéñêèì ïàëî÷êàìè, ðàçäåëÿë èìè îâîùè, ðûáó,
âñòàâëÿë êàêèå-òî ðåïëèêè, î ÷åì-òî ðàññêàçûâàë, êàê áóäòî âñå ýòî áûëî
ñîâåðøåííî â ïîðÿäêå âåùåé, è îò ýòîãî ó ìåíÿ ïåðåõâàòûâàëî äûõàíèå
(ñ. 23)21; [ ] è ñåé÷àñ îí ñèäåë ïåðåäî ìíîé è åë êèòàéñêóþ ëàïøó, âðåìÿ îò
âðåìåíè îòïèâàë ãëîòîê âèíà, è óëûáàëñÿ ìíå, è ðàññêàçûâàë î ïîñòàíîâêå ïî
òåêñòó Ìóçèëÿ, î êîëëåãàõ, î êîíôëèêòàõ â òåàòðå. À ÿ ïîñëóøíî êèâàëà
è ãîâîðèëà: «Àãà» è «Íå ìîæåò áûòü?» (ñ. 2324); [ ] à îí îïÿòü íåíàäîëãî
ïðèñåë ðÿäîì, ÷òî-òî ãîâîðèë, à ïîòîì ñêàçàë: «Ïîéäåì ñïàòü» (ñ. 25).

Ïîä÷åðêíóòûå ñåãìåíòû  ýòî íå êîñâåííàÿ ðå÷ü (â ãðàììàòè÷åñêîì
ñìûñëå), à îáîáùåííî-ñâåðíóòàÿ ïåðåäà÷à ÷óæîé ðå÷è, âêëþ÷åííàÿ â àâòîðñêîå
ïîâåñòâîâàíèå â êà÷åñòâå åãî êîìïîíåíòà  ðàññêàçà î òîì, ÷òo ãîâîðèëîñü.
Íàêîíåö, ýëèìèíàöèÿ ÷óæîé ðå÷è  è ïðÿìîé, è êîñâåííîé  ìîæåò
áûòü íàìåðåííûì àâòîðñêèì ïðèåìîì  ÷òîáû óñèëèòü èíòðèãó
è ïîäîãðåòü ÷èòàòåëüñêèé èíòåðåñ. Íå òîëüêî â äåòåêòèâíûõ ñöåíàðèÿõ
íàõîä÷èâûé îïåð çàäóì÷èâî ïðîèçíîñèò ÷òî-íèáóäü âðîäå «Åñòü îäíà
ìûñëü», êàäð îáðûâàåòñÿ, ñëåäóþùèé ýïèçîä íà÷èíàåòñÿ ñ ðåàëèçàöèè
«ìûñëè»; ïîõîæèå íåäîìîëâêè åñòü è â ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðîçå. Òàê,
ó Ëàíãå ïîâåñòâîâàòåëü âñ¸ âèäèò ãëàçàìè ãåðîÿ, ýêñïëèöèðóÿ ìàëåéøèå
äâèæåíèÿ åãî ìûñëè, ÷óâñòâ è ðå÷è, íî, âïðî÷åì, òîëüêî íóæíûå (äëÿ
ñþæåòà è ïñèõîëîãèè) àâòîðó äâèæåíèÿ; çàòî â êóëüìèíàöèîííûé ìîìåíò
ïîâåñòâîâàíèÿ, êîãäà îò ãåðîÿ óõîäèò æåíà, ïîâåñòâîâàòåëü âäðóã
îêàçûâàåòñÿ ðàçäåëåííûì ñ ãåðîåì îêîííûì ñòåêëîì, çàëèòûì äîæäåì, íå
ñëûøèò íè ñëîâà, íî òîëüêî âèäèò, êàê ãåðîé ïîëòîðà ÷àñà ãîâîðèò ïî
òåëåôîíó ñ óøåäøåé îò íåãî æåíîé, à ïîòîì íàäîëãî çàñòûâàåò ó îêíà. Òàê
â êàìåðíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîâåñòè âîçíèêàþò çàãàäêè îò íåäîñêàçàííîñòè, ÷òî óñèëèâàåò ÷èòàòåëüñêîå ëþáîïûòñòâî. Òîëüêî, â îòëè÷èå îò
äåòåêòèâîâ (ãäå ê êîíöó âñ¸, ÷òî áûëî ñêðûòî, ðàçúÿñíÿåòñÿ), ó Ëàíãå
íåóñëûøàííûå ÷èòàòåëåì ñëîâà òàê è îñòàþòñÿ äëÿ íåãî íåèçâåñòíûìè.
Ïîòîìó ÷òî òàêîâ çàìûñåë àâòîðà: áåç ñëîâ èíòåðåñíåå; ýòî ñîçäàåò
àòìîñôåðó çûáêîé êàæèìîñòè, êîòîðàÿ âûòåñíÿåò ðåàëüíîñòü è êîòîðóþ
ãåðîé âñ¸ ñòðåìèòñÿ ïåðåäàòü ñëîâîì è ïîéìàòü åãî â ñâîé íîóòáóê. Íå
ñëó÷àéíî â ïîâåñòè íåñêîëüêî ðàç ïîâòîðÿòñÿ çàãîëîâîê æóðíàëüíîé
ðåöåíçèè î êíèãå ãåðîÿ: Íè÷òî íå ÿâëÿåòñÿ òåì, ÷åì êàæåòñÿ.
21

Öèò. ïî: Þ. Ãåðìàí, Ðóò (ïîäðóãè), ïåðåâîä ñ íåì. Í. Ñêàêóí, Âñåìèðíàÿ ëèòåðàòóðà
2006, ¹ 2.
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7. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïðÿìîé ðå÷üþ ãåðîÿ
è ñîïðîâîæäàþùåé åå ðå÷üþ îò àâòîðà
Àâòîðñêèå ðåìàðêè, ñïîñîáíûå ïðåäâàðÿòü ðåïëèêó ïåðñîíàæà,
ñëåäîâàòü çà íåé, îáðàìëÿòü è ïðåðûâàòü ðåïëèêó, ìîãóò âûïîëíÿòü
ðàçëè÷íûå ôóíêöèè, ïðèäàâàÿ ñîåäèíåíèÿì ðå÷è ãåðîÿ ñ àâòîðñêèì
êîììåíòàðèåì öåëîñòíîñòü è êàðòèííîñòü, à åñëè íàäî, òî è ïñèõîëîãèçì,
âêëþ÷àÿ êîíôëèêò ìåæäó èíòåíöèåé ðå÷åâîãî àêòà è åãî ïåðëîêóöèåé.
Ïðèâåäåì äâà ïðèìåðà òàêîãî êîíôëèêòà.
Â òðèëîãèè Ìàðêà Àëäàíîâà Êëþ÷. Áåãñòâî. Ïåùåðà (19281936) 22
â ðÿäå ïñèõîëîãè÷åñêè íàïðÿæåííûõ ñöåí ãåðîèíÿ ïðîèçíîñèò ôðàçû,
î êîòîðûõ òóò æå ñîæàëååò, óïðåêàÿ ñåáÿ â ôàëüøèâîñòè è áåñòàêòíîñòè:
«Âîò òåïåðü è ïèòàéòåñü àêðèäàìè»,  îòâåòèëà Ìóñÿ. Åé ñàìîé åå òîí
ïîêàçàëñÿ ãëóïûì è ôàëüøèâûì (ñ. 507). ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò íà âîïðîñ
òÿæåëî áîëüíîãî îòöà «Î ÷åì òû ðàññêàçûâàëà?» Ìóñÿ îòâå÷àåò: «Î õàëàòå,
î Âèòå, î ìîåì ìóæåíüêå». È àâòîð òóò æå â ñêîáêàõ ïåðåäàåò âíóòðåííþþ
ðå÷ü ãåðîèíè: «Ãîñïîäè, êàê ãëóïî: «ìóæåíüêå», «àêðèäû»! ×òî ÿ ñåãîäíÿ
ãîâîðþ?... » (ñ. 509).

Â ðîìàíå (îò 1-ãî ëèöà) àâòîð ñëåäóþùèì îáðàçîì ïåðåäàåò êîíòðàñò
ìåæäó çâó÷àùåé ðåïëèêîé, ñîïðîâîæäàþùèìè åå äâèæåíèÿìè
è ïîòðÿñåííîñòüþ ãåðîÿ ñðàçó ïîñëå ñîêðóøèòåëüíîãî äëÿ íåãî ñîîáùåíèÿ
îïïîíåíòà: Âèëêà óæå ïðàêòè÷åñêè ïàäàëà èç ìîèõ ðóê, íî ÿ äîâîëüíî
ëîâêî óäåðæàë åå, îáòåð ãóáû ñàëôåòêîé è âåñüìà áåçðàçëè÷íûì, êàê ìíå
ïîêàçàëîñü, òîíîì îòâåòèë: «À ðûáà ó íèõ äåéñòâèòåëüíî âêóñíàÿ»23.
Ñòðîãî ãîâîðÿ, òîëüêî àâòîð (÷åëîâåê, êîòîðîãî åùå Äîñòîåâñêèé íàçâàë
ñóùåñòâîì âñåâåäóùèì) ñïîñîáåí â ñîçäàííîì èì ìèðå ïðàâèëüíî è òî÷íî
ýêñïëèöèðîâàòü èíòåíöèþ ðå÷åâîãî àêòà  íàïðèìåð, ÷òo ñòîèò çà ñëîâàìè
ãåðîÿ Ñêîëüêî âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ  óãðîçà, íàñìåøêà, óòåøåíèå, îáåùàíèå
èëè ýñòåòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå è ëþáîâàíèå ñêëàäíîñòüþ è îáðàçíîñòüþ
ïîñëîâèöû. Êàê ïèñàëà (ïðèìåíèòåëüíî ê îáû÷íîé êîììóíèêàöèè)
Ì.ß. Ãëîâèíñêàÿ, â îãðîìíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óñòàíîâèòü èñòèííîå
èëëîêóòèâíîå íàìåðåíèå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì24. Èíòåðåñíî,
îäíàêî, óâèäåòü òå ìîòèâû, ïî êîòîðûì íåêîòîðûå àâòîðû îòêàçûâàþòñÿ îò
ýòîé óäîáíîé è áîãàòîé ñìûñëîâûìè âîçìîæíîñòÿìè õóäîæíè÷åñêîé
22
23
24

Ì. Àëäàíîâ, Êëþ÷. Áåãñòâî. Ïåùåðà (Òðèëîãèÿ), Ìîñêâà 2002.
Ñ. Ìèíàåâ, MEDIA SAPIENS. Ïîâåñòü î òðåòüåì ñðîêå, Ìîñêâà 2007, ñ. 65.
Ì.ß. Ãëîâèíñêàÿ, Òèïîâûå ìåõàíèçìû èñêàæåíèÿ ñìûñëà ïðè ïåðåäà÷å ÷óæîé ðå÷è,
â: Ëèêè ÿçûêà. Ê 45-ëåòèþ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Å.À. Çåìñêîé, oòâ. ðåä. Ì.ß. Ãëîâèíñêàÿ,
Ìîñêâà 1998, ñ. 25.
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ïðèâèëåãèè  íàçâàòü ïîäëèííîå íàìåðåíèå ïåðñîíàæà, ãîâîðÿùåãî
Ñêîëüêî âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ
Òî, íàñêîëüêî ÷àñòî ïðîçàèê ñîïðîâîæäàåò ðå÷ü ãåðîÿ ñâîèìè
ðåìàðêàìè, âî ìíîãîì çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ïåðñîíàæåé; îò õàðàêòåðà
ïîâåñòâîâàíèÿ è ñêëîííîñòè àâòîðà ê ïñèõîëîãè÷åñêîìó ïèñüìó; îò ñþæåòà
è ôàáóëû (îò ñòåïåíè èõ çàïóòàííîñòè è äèíàìè÷íîñòè); îò òîãî, íàñêîëüêî
äëÿ ïèñàòåëÿ âàæíû ðàçãîâîðû åãî ãåðîåâ. Ïåðâîëè÷íûå ïîâåñòâîâàíèÿ
â öåëîì áîëåå êàìåðíû, â íèõ ìåíüøå ïåðñîíàæåé, ÷åì â ïîâåñòâîâàíèè îò
3-ãî ëèöà. Ïîýòîìó ó ïåðâîëè÷íîãî íàððàòîðà â ïðèíöèïå ìåíüøå
ïîòðåáíîñòü â òåõíè÷åñêèõ ðåìàðêàõ (íóæíûõ åäèíñòâåííî äëÿ óêàçàíèÿ
íà ñóáúåêò ðå÷è). Ïåðâîëè÷íûé íàððàòîð, îñîáåííî åñëè îí íå ñòîëüêî
íàáëþäàòåëü, ñêîëüêî àêòèâíûé ó÷àñòíèê äåéñòâèÿ, êàê ïðàâèëî, ìåíåå
ñêëîíåí íàçûâàòü öåëü îáðàùåííîé ê íåìó ðå÷è, ÷åì ïîâåñòâîâàòåëü îò
3-ãî ëèöà (åñëè òîëüêî òðåòüåëè÷íûé íàððàòèâ íå ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì
êîñâåííûì äèñêóðñîì).
Â òåõ ïîâåñòÿõ Ãåðìàí, êîòîðûå íàïèñàíû îò 1-ãî ëèöà, àâòîðñêèå
ðåìàðêè ê ðåïëèêàì ãåðîåâ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
îòñóòñòâóþò; èçðåäêà çà ðåïëèêàìè ñëåäóåò ñàìûé øèðîêèé è èëëîêóòèâíî
íåéòðàëüíûé ãëàãîë ðå÷è, íå íàçûâàþùèé íàìåðåíèå ãîâîðÿùåãî (ò.å. íå
ÿâëÿþùèéñÿ íàçâàíèåì ðå÷åâîãî àêòà),  ãëàãîë sagte cêàçàë(à). Ìîæíî
óêàçàòü íà íåñêîëüêî ñïåöèàëüíûõ ìîòèâîâ îòêàçà Ãåðìàí îò àâòîðñêèõ
ñîïðîâîæäåíèé ðå÷è ãåðîåâ: ÷òîáû èçáåæàòü áàíàëüíîñòè â òåõ îáû÷íûõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà èíòåíöèÿ ðå÷åâîãî àêòà äîñòàòî÷íî ÿñíà; â äðóãèõ ñëó÷àÿõ 
÷òîáû âîçíèêëà ñìûñëîâàÿ íåÿñíîñòü, äîïóñêàþùàÿ íåñêîëüêî îáúÿñíåíèé
(÷òî îáîãàùàåò ðàññêàç âîçìîæíûìè ñìûñëàìè); ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü
÷èòàòåëþ áîëüøå ñâîáîäû â èíòåðïðåòàöèè ïðîèñõîäÿùåãî; ÷òîáû ïèñüìî
áûëî áîëåå ýêîíîìíûì, êîíöåíòðèðîâàííûì è äèíàìè÷íûì; ÷òîáû
âûçâàòü ó ÷èòàòåëÿ äîâåðèå ê âèäèìîé îáúåêòèâíîñòè ãåðîèíè-ðàññêàç÷èöû, äîêóìåíòàëüíîñòè è èñêðåííîñòè åå ðàññêàçà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
åñëè íàððàòîð íå ýêñïëèöèðóåò èëëîêóöèþ ðåïëèêè, òî ýòî ìîæåò
ïðèâîäèòü ê íàçâàííûì õóäîæåñòâåííûì è ïñèõîëîãè÷åñêèì ýôôåêòàì.

8. Ïðèíöèïû ïàðàäèãìàòè÷åñêîãî àíàëèçà
êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèé ïåðñîíàæåé
Â àñïåêòå ïàðàäèãìàòèêè êîììóíèêàòèâíàÿ ïàðòèÿ ïåðñîíàæà  ýòî âñå
ðå÷åâûå àêòû, ïðåäñòàâëåííûå â ïðÿìîé ðå÷è ãåðîÿ. Êîììóíèêàòèâíûå
ïàðòèè, â ñðàâíåíèè ñ àâòîðñêèìè èçëîæåíèÿìè è ðåçþìå ðå÷è
ïåðñîíàæåé, îáðàçóþò íàèáîëåå äîêóìåíòàëüíûé (ïîòîìó ÷òî öèòàòíûé) è íàèáîëåå äîñòóïíûé äëÿ ÷èòàòåëüñêîãî âîñïðèÿòèÿ êîìïîíåíò
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â ðå÷åâîì ïîâåäåíèÿ ãåðîÿ. Ïðè ñîïîñòàâëåíèè ïàðòèé ðàçíûõ ãåðîåâ
âàæíî, âî-ïåðâûõ, íàñêîëüêî ðàçíîîáðàçíû èõ èëëîêóòèâíûå ðåïåðòóàðû;
âî-âòîðûõ, ñóùåñòâåííà êîëè÷åñòâåííàÿ èåðàðõèÿ ðàçíûõ èëëîêóòèâíûõ
ãðóïï ðå÷åâûõ àêòîâ â îòäåëüíûõ ïàðòèÿõ.
Ïàðàäèãìàòè÷åñêèé àíàëèç êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèé ïðîâîäèòñÿ íà
îñíîâå ðàçðàáîòàííîé èëè ïðèíÿòîé èññëåäîâàòåëåì êëàññèôèêàöèè
ðå÷åâûõ àêòîâ. Êëàññèôèêàöèÿ ìîæåò áûòü áîëåå èëè ìåíåå ðàçâåòâëåííîé,
íî, åñòåñòâåííî, åäèíîé ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì èçó÷àåìûì òåêñòàì
â ðàìêàõ ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ.
Â ïîðÿäêå èëëþñòðàöèè ìåòîäà íàçîâåì íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííîãî àíàëèçà êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèé ïåðñîíàæåé, îòíîñÿùèåñÿ
òîëüêî ê îäíîìó èç ðàññìîòðåííûõ ïðîèçâåäåíèé  ê ïîâåñòè Âåñåëûå
ïîõîðîíû Ë. Óëèöêîé (ñì. Òàáëèöó 2). Â ñèñòåìàòèçàöèè ðå÷åâûõ àêòîâ
(äàëåå ÐÀ) ìû îïèðàëè íà êëàññè÷åñêóþ ðàáîòó Ð.Î. ßêîáñîíà î ôóíêöèÿõ
ÿçûêà/ðå÷è25; âìåñòå ñ òåì ó÷èòûâàëèñü ñòàâøèå ïîïóëÿðíûìè òåðìèíû
è äåôèíèöèè Äæ. Îñòèíà26 è Äæ. Ñ¸ðëÿ27. Ðàçëè÷àëèñü ñåìü îñíîâíûõ
ðàçðÿäîâ ÐÀ: 1) èíôîðìàòèâû; 2) ïîáóæäåíèÿ (âêëþ÷àÿ ïîáóæäåíèÿ
ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ (ò.å. âîïðîñû) è çàïðåòû); 3) ýêñïðåññèâû
(âûðàæåíèå ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ èëè ýìîöèîíàëüíîé îöåíêè);
5) ôàòè÷åñêèå è ýòèêåòíûå ÐÀ (ñð. áåõàáèòèâû ó Ñåðëÿ: ðå÷åâûå àêòû,
ñîåäèíåííûå ñ ïîâåäåíèåì,  ïðèâåòñòâèÿ, èçâèíåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè,
ñîáîëåçíîâàíèÿ, ïîçäðàâëåíèÿ è ò.ï.); 6) ìåòàÿçûêîâûå ÐÀ; 7) ïðîÿâëåíèÿ
ýñòåòè÷åñêîé ôóíêöèè ðå÷è (îêêàçèîíàëüíîå ïåðåíîñíî-îáðàçíîå ñëîâîóïîòðåáëåíèå, ñòèõè, ïåíèå; ÿçûêîâàÿ èãðà, øóòêà).
Ïðåäñòàâëÿëîñü èíòåðåñíûì (äëÿ ñåìèîòèêè õóäîæåñòâåííîé
êîììóíèêàöèè, íî òàêæå è â àñïåêòå ïñèõîëîãèè ãåðîåâ) ðàçëè÷àòü â êëàññå
èíôîðìàòèâîâ èíôîðìàöèþ ãîâîðÿùåãî î ñåáå (î 1-îì ëèöå)
è èíôîðìàöèþ íå î ñåáå  î äðóãèõ ëèöàõ èëè î  ïðåäìåòàõ (â òàáëèöå
2 ñîîòâåòñòâóþùèå ãðóïïû ÐÀ ïðåäñòàâëåíû â ñòîëáöàõ 3 è 4 (Ýãîöåíòðè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ è Àëüòðóèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ)). Êëàññ
èìïåðàòèâîâ áûë ðàçäåëåí íà äâà ïîäêëàññà: Ïîáóæäåíèÿ ê äåéñòâèþ
è çàïðåòû è Âîïðîñû. Ìîæíî âûäåëèòü è äðóãèå ïî-ñâîåìó èíòåðåñíûå
îïïîçèöèè (íàïðèìåð ðàçëè÷àòü èíôîðìàòèâû ïî îòíåñåííîñòè êî
âðåìåíè; èëè ðàçëè÷àòü èìïåðàòèâû ýãîöåíòðè÷åñêèå è àëüòðóèñòè÷åñêèå  â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â ÷üèõ èíòåðåñàõ áóäåò èëè äîëæíî áûòü
25

Ð.Î. ßêîáñîí, Ëèíãâèñòèêà è ïîýòèêà [1960], â: Ñòðóêòóðàëèçì: çà è ïðîòèâ.
Ñáîðíèê ñòàòåé, Ìîñêâà 1975, ñ. 193230.
26 Äæ. Îñòèí, Ñëîâî êàê äåéñòâèå [1962], â: Íîâîå â çàðóáåæíîé ëèíãâèñòèêå. Âûï. 17:
Òåîðèÿ ðå÷åâûõ àêòîâ, Ìîñêâà 1986, ñ. 22129.
27 Äæ. Ð. Ñåðëü, Êëàññèôèêàöèÿ èëëîêóòèâíûõ àêòîâ [1976], â: Íîâîå â çàðóáåæíîé
ëèíãâèñòèêå, ñ. 170194.
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òî äåéñòâèå, ê êîòîðîìó ïîáóæäàåò ãîâîðÿùèé  â èíòåðåñàõ ãîâîðÿùåãî
èëè â èíòåðåñàõ äðóãèõ ëèö). Îäíàêî ïðè ñðåäíèõ îáúåìàõ
àíàëèçèðóåìûõ ïîâåñòåé íåêîòîðûå ïîäêëàññû ìîãóò îêàçàòüñÿ ñëèøêîì
ìàëûìè; âîîáùå, äåòàëèçàöèÿ ìåøàåò ÷åòêîñòè (âûïóêëîñòè) ïîëó÷àåì
êàðòèí â ðàñïðåäåëåíèè ÐÀ â ïàðòèÿõ ðàçíûõ ïåðñîíàæåé. Â îäíîì
âûñêàçûâàíèè ìîæåò áûòü äâà ÐÀ. Òàê, âî ôðàçå âðà÷à Æåíùèíà â ïëîõîì
ñîñòîÿíèè, ââåäèòå åé òðàíêâèëèçàòîð, ÷òî ëè, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå 
(Óëèöê, 351) ñîäåðæèòñÿ àëüòðóèñòè÷åñêèé èíôîðìàòèâ (î æåíùèíå)
è èìïåðàòèâ. Â ðåïëèêå Òèøîðò Ñêàæè, Àëèê, à òàì âû ïëîõî æèëè?
(Óëèöê, 340) äâå èëëëîêóòèâíûå ñèëû: ïîáóæäåíèå è âîïðîñ.

9. Ðàçëè÷èÿ â ñåìèîòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè â õóäîæåñòâåííîì
òåêñòå ðàçíûõ êëàññîâ ðå÷åâûõ àêòîâ
9.1. Êîììóíèêàòèâíûå êîíñòàíòû ðå÷åâîãî îáùåíèÿ â æèçíè
è â èçîáðàæåíèè êîììóíèêàöèè â ïîâåñòè
Â êîììóíèêàòèâíîé ïàðòèòóðå ïðîèçâåäåíèÿ (ñì. íèæíþþ ñòðîêó
â òàáëèöå 2), à òàêæå â êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèÿõ îñíîâíûõ ïåðñîíàæåé
(ñì. îáîçíà÷åííûå ðèìñêèìè öèôðàìè ðàíãè (ìåñòà) ïî óáûâàþùåé
÷àñòîòå îòåëüíûõ ãðóïï ÐÀ â êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèÿõ îòäåëüíûõ
ïåðñîíàæåé èç Âåñåëûõ ïîõîðîí) êîëè÷åñòâåííàÿ èåðàðõèÿ îáëèãàòîðíûõ (ÿçûêîâûõ) ôóíêöèé ñîîòâåòñòâóåò èõ çíà÷èìîñòè (óäåëüíîìó
âåñó) â îáû÷íîì îáùåíèè. Â ïàðòèÿõ îáúåìîì õîòÿ áû 3040 ðå÷åâûõ
àêòîâ ñàìûå ÷àñòûå ÐÀ  ýòî èíôîðìàòèâû, çàòåì ýêñïðåññèâû
è èìïåðàòèâû. Â ðàññìîòðåííûõ øåñòè ïîâåñòÿõ â ïàðòèÿõ îñíîâíûõ
ïåðñîíàæåé èíôîðìàòèâû çàíèìàþò îêîëî 50% (â Âåñåëûõ ïîõîðîíàõ
 50,2; â Ðóò  49,1; ïðè ýòîì ó Óëèöêîé â ïàðòèÿõ ïðàâîñëàâíîãî
ñâÿùåííèêà è ðàââèíà  ñîîòâåòñòâåííî 71 è 65,6%). Âìåñòå ñ òåì íàëè÷èå
â ïðÿìîé ðå÷è ÷àñòè èíôîðìàòèâîâ îáóñëîâëåíî íå ñòîëüêî çàäà÷àìè
îòîáðàæåíèÿ êîììóíèêàöèè ãåðîåâ, ñêîëüêî íåîáõîäèìîñòüþ ñîîáùèòü
÷èòàòåëþ òó èëè èíóþ èíôîðìàöèþ î ãåðîÿõ. Óäåëüíûé âåñ òàêèõ
ñëóæåáíûõ èíôîðìàòèâîâ çàâèñèò îò æàíðîâîãî ñâîåîáðàçèÿ ïðîèçâåäåíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ñîîòíîøåíèÿ â íåì ïîêàçà ðàçãîâîðîâ
è ðàññêàçà î íèõ. ×åì áîëüøèé îáúåì â ïðîèçâåäåíèè çàíèìàþò ñöåíû
âåðáàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïåðñîíàæåé, òåì áîëüøåå ìåñòî â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëèëîãàõ çàíèìàþò èíôîðìàòèâû.
Â õóäîæåñòâåííîé ïðîçå, êàê è â æèçíè, áîëüøèíñòâî ýêñïðåññèâîâ
âûñòóïàþò â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé èëëîêóöèè, ñîïðîâîæäàþùåé

16,6 (III-IV)
II

114 (100%)

76 (100%)

75 (100%)

63 (100%)

62 (100%)

61 (100%)

276 (100%)

Ñðåäíèé ðàíã
ãðóïï ÐÀ

Îòåö Âèêòîð

Ìàðüÿ
Èãíàòüåâíà

Âàëåíòèíà

Èðèíà

Òèøîðò

Ðàââèí

Äðóãèå
ïåðñîíàæè
(âñå âìåñòå )

32,8 (I-II)

11,3 (IV-V)

34,9 (I)

32 (I)

33 (I)

29 (II)

16,6 (III)

151 (100%)

Íèíà

15,8 (III)

3

I

27,2 (I)

32,8 (I-II)

21 (II)

28,6 (II)

10,7 (V)

18,4 (III)

42 (I)

33,1 (I)

32,5 (I)

4

Èíôîðìàòèâû
ýãîöåíòðèàëüòðóèñòè÷åñêàÿ
÷åñêàÿ
èíôîðìàöèÿ
èíôîðìàöèÿ

317 (100%)

Îáùåå ÷èñëî ÐÀ
â ðå÷åâîé
ïàðòèè
ïåðñîíàæà
(100%)
2

Àëèê

1

Ïåðñîíàæè

IV

16,3 (III-IV)

6,6 (VI)

11,3 (IV-V)

9,5 (V)

17,3 (II)

14,5 (IV)

5,3 (IV)

17,2 (II)

12,3 (IV)

5

V

10,1 (V)

8,2 (V)

29 (I)

12,7 (III-IV)

16 (III)

2,5 (VI)

3,5 (VI)

7,9 (VI)

8,5 (V)

6

Èìïåðàòèâû
ïîáóæäåíèÿ ê
äåéñòâèþ è
âîïðîñû
çàïðåòû

III

23,2 (II)

9,8 (III-IV)

19,4 (III)

12,7 (III-IV)

14,7 (IV)

27,6 (II)

14 (III)

13,2 (IV)

18,9 (II)

7

Ýêñïðåññèâû

VII

2,9 (VI-VII)

0,0 (VII-VIII)

0,0 (VII-VIII)

0,0 (VII-VIII)

2,7 (VII)

0,0 (VII-VIII)

0,9 (VII-VIII)

2 (VII)

1,6 (VIII)

8

Ôàòè÷åñêèå ÐÀ

VI

2,9 (VI-VII)

9,8 (III-IV)

8 (VI)

1,6 (VI)

5,3 (VI)

4 (V)

4,4 (V)

9,3 (V)

3,5 (VII)

9

Ìåòàÿçûêîâ
ûå ÐÀ

VIII

0,8 (VIII)

0,0 (VII-VIII)

0,0 (VII-VIII)

0,0 (VII-VIII)

1,3 (VIII)

0,0 (VII-VIII)

0,9 (VIII)

0,7 (VIII)

6,9 (VI)

10

ÐÀ ñ
ýñòåòè÷åñêîé
ôóíêöèåé

Òàáëèöà 2. Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå îñíîâíûõ ãðóïï ðå÷åâûõ àêòîâ â êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèÿõ ïåðñîíàæåé â ïîâåñòè Ë.
Óëèöêîé Âåñåëûå ïîõîðîíû
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èíôîðìàòèâû è èìïåðàòèâû. Ýêñïðåññèâû â ÷èñòîì âèäå êðàéíå ðåäêè.
Âçÿòûå âíå êîíòåêñòà, òàêèå âûñêàçûâàíèÿ íå ïîçâîëÿþò ïîíÿòü, î ÷åì ðå÷ü
èëè ê ÷åìó ïîáóæäàåò ãîâîðÿùèé. Ñð. ñëîâà Àëèêà: Íåò ñëîâ. Ïðîñòî íåò
ñëîâ (Óëèöê, 321); òîëüêî â êîíòåêñòå ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü èäåò î åãî
çàïîçäàëîì ãîíîðàðå, ïåðåäàííîì àäâîêàòîì.

9.2. Õàðàêòåðîëîãè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ñîîòíîøåíèÿ
ýãîöåíòðè÷åñêèõ è àëüòðóèñòè÷åñêèõ
èíôîðìàòèâîâ, à òàêæå óäåëüíîãî âåñà âîïðîñîâ
Â Âåñåëûõ ïîõîðîíàõ â êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèÿõ îòöà Âèêòîðà,
Àëèêà è Íèíû àëüòðóèñòè÷åñêèå èíôîðìàòèâû çàíèìàþò ïåðâûå ìåñòà;
ó ðàââèíà ýãîöåíòðè÷åñêèå è àëüòðóèñòè÷åñêèå èíôîðìàòèâû ïðåäñòàâëåíû ïîðîâíó (ðàçäåëÿÿ ² è ²² ìåñòà). Ýãîöåíòðè÷åñêèå èíôîðìàòèâû
ïåðâåíñòâóþò â ðå÷è åùå òðåõ ïåðñîíàæåé, è òîëüêî è â ïàðòèè Òèøîðò
(ýòî ñàìûé ìîëîäîé è îòêðûòûé ìèðó ïåðñîíàæ) íà ïåðâîì ìåñòå ñòîÿò
âîïðîñû, ïî÷òè â òðè ðàçà ïðåâîñõîäÿ êîëè÷åñòâî ïîáóæäåíèé
(ñîîòâåòñòâåííî 29 è 11,3%). Ìåíüøå âñåõ çàäàåò âîïðîñîâ öåëèòåëüíèöà
Ìàðüÿ Èãíàòüåâíà. Â ðå÷åâûõ ïàðòèÿõ áîëüøèíñòâà ïåðñîíàæåé
èìïåðàòèâîâ-ïîáóæäåíèé çàìåòíî áîëüøå, ÷åì èìïåðàòèâîâ-âîïðîñîâ,
íåðåäêî â ðàçû. Â ïîâåñòè Ãåðìàí ÷àùå, ÷åì äðóãèå ïåðñîíàæè, âîïðîñû
çàäàåò Ðàóëü, óçíàþùèé îáåèõ ãåðîèíü ïî î÷åðåäè.

9.3. Î äâîÿêîé öåííîñòè ôàêóëüòàòèâíûõ èëëîêóöèé
â ïðÿìîé ðå÷è ïåðñîíàæåé
Â ðàññìîòðåííûõ ïîâåñòÿõ â ïðÿìîé ðå÷è ïåðñîíàæåé ðå÷åâûå àêòû,
â êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ áîëåå ðåäêèå èëëîêóöèè (ñâÿçàííûå ñ ïðîÿâëåíèåì
ýñòåòè÷åñêîé, ìåòàÿçûêîâîé èëè ôàòè÷åñêîé ôóíêöèé ðå÷è), ïî÷òè òàê æå
íå÷àñòû, êàê è â îáû÷íîé êîììóíèêàöèè. Îäíàêî äëÿ æàíðîâîñòèëèñòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ïðîèçâåäåíèé ðå÷åâûå àêòû, ñâÿçàííûå
ñ ïðîÿâëåíèåì íàçâàííûõ ôóíêöèé, ÿâëÿþòñÿ áîëåå çíà÷èìûìè, ÷åì
ðåàëèçàöèè áàçîâûõ ôóíêöèé ÿçûêà (èíôîðìàòèâû, èìïåðàòèâû,
ýêñïðåññèâû).
Â ðàññìîòðåííûõ íåìåöêèõ ïîâåñòÿõ âûñêàçûâàíèÿ ñ èëëîêóöèåé
ýñòåòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ðå÷è íå ïðåäñòàâëåíû âîâñå, à â äâóõ ïîâåñòÿõ
ðóññêîÿçû÷íûõ àâòîðîâ â êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèÿõ îòäåëüíûõ
ïåðñîíàæåé óäåëüíûé âåñ ÐÀ ñ ýñòåòè÷åñêîé ôóíêöèåé, êàê êàæåòñÿ,
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ïðåâûøàåò îáû÷íóþ íàñûùåííîñòü ðå÷è òàêèìè ôàêòàìè28. Íàøå
ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî íàñûùåííîñòü ïîäîáíûìè ôàêòàìè êîììóíèêàòèâíûõ ïàðòèé îòäåëüíûõ ãåðîåâ ìîæåò ïðåâûøàòü íàñûùåííîñòü
àíàëîãè÷íûìè ôàêòàìè ðåàëüíîãî îáùåíèÿ, îñíîâàíî íà òîì, ÷òî â ðå÷è
ïåðñîíàæà ÷àñòî ñëèâàþòñÿ äâà èñòî÷íèêà ýñòåòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ
ê ÿçûêó: îäèí èñòî÷íèê èäåò îò èçîáðàæàåìîãî ìèðà, ò.å. îò æèçíè ãåðîÿ
(êîòîðàÿ õîòÿ è ïðèäóìàíà àâòîðîì, íî òàê èëè èíà÷å ñîîòíåñåíà àâòîðîì
æå ñ ðåàëüíîñòüþ); âòîðîé èñòî÷íèê  ýòî ñàì àâòîð êàê àêòèâíàÿ ÿçûêîâàÿ
ëè÷íîñòü, ñî ñâîèì èäèîëåêòîì, èíäèâèäóàëüíûìè ÿçûêîâûìè
ïðèñòðàñòèÿìè è, ãëàâíîå, ñî ñâîèìè àâòîðñêèìè çàáîòàìè îá ýñòåòè÷åñêîé
è èíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè òåêñòà äëÿ ÷èòàòåëåé. Àëåêñàíäð Ñâîáîäèí
ïèñàë, ÷òî Îñòàï Áåíäåð  ýòî ðàçðîñøàÿñÿ ðåïðèçà (àâòîðîâ). Â ñàìîì
äåëå, Èëüÿ Èëüô è Åâãåíèé Ïåòðîâ îòäàëè çîëîòûå ðîññûïè ñâîèõ
ëè÷íûõ, àâòîðñêèõ, îñòðîò è ðå÷åâûõ íàõîäîê âåëèêîìó êîìáèíàòîðó,
êîòîðûé, áëàãîäàðÿ ïîäàðåííîìó åìó ÿçûêîâîìó àðòèñòèçìó, ñòàë êàê áû
ôåëüåòîííûì alter ego àâòîðîâ, íî çàòî íå ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü
î ïðàâäîïîäîáèè îáðàçà Îñòàïà Áåíäåðà ïî îòíîøåíèþ ê ðåàëüíîñòè
(íàïðèìåð, ê òèïàì ìåëêèõ îäåññêèõ àôåðèñòîâ 1930-õ ãã.).
Â Âåñåëûõ ïîõîðîíàõ Óëèöêîé â êîììóíèêàòèâíîé ïàðòèè Àëèêà ÐÀ
ñ ýñòåòè÷åñêîé ôóíêöèåé ñîñòàâëÿþò ïî÷òè 7%, â òî âðåìÿ êàê â ðå÷è
÷åòûðåõ ïåðñîíàæåé ýòà ôóíêöèÿ íå ïðåäñòàâëåíà, à ó îñòàëüíûõ
êîëåáëåòñÿ îò 0,7 äî 1,3% âñåõ ÐÀ. Óìèðàþùèé Àëèê îò íà÷àëà (îò ñâîåé
ïåðâîé â ïîâåñòè ðåïëèêè: Íèíêà, òû ñòàëà êàê êîðçèíêà. Äëÿ çìåé) äî
êîíöà, âêëþ÷àÿ ïðåäñìåðòíóþ ìàãíèòîôîííóþ çàïèñü, øóòèò, èãðàåò
çíà÷åíèÿìè, ñîçäàåò íîâûå îáðàçû, ïåðåèíà÷èâàåò øòàìïû, ãîâîðèò
â ðèôìó, êàëàìáóðèò è ïðè ýòîì ñîõðàíÿåò ñïîñîáíîñòü óëûáíóòüñÿ ÷óæîé
øóòêå. Åãî ðå÷åâîé þìîð åñòåñòâåí, ýòî íåîòúåìëåìàÿ ÷åðòà åãî ñîçíàíèÿ
è ðå÷è, è Àëèê ñîâñåì íå âñåãäà ðàññ÷èòûâàåò íà ïîíèìàíèå ñîáåñåäíèêà;
ýòî êàê áû ñëåãêà îçâó÷åííûå îáðûâêè åãî âíóòðåííåãî ìîíîëîãà.
Õàðàêòåðåí, â ÷àñòíîñòè, äèàëîã, êîòîðûé ïðîèñõîäèò ìåæäó óìèðàþùèì
Àëèêîì è Ôèìîé, äîêòîðîì, êîòîðûé çàåçæàë êàæäûé äåíü, êàê áóäòî
íàäåÿñü, ÷òî åìó ïîâåçåò è îí îêàæåòñÿ Àëèêó êàê-íèáóäü ïîëåçíûì. Îí
ñêëîíèëñÿ íàä Àëèêîì:  Êàê äåëà, ñòàðèê?  À-à, òû Ðàñïèñàíèå ïðèâåç?
 Êàêîå ðàñïèñàíèå?  óäèâèëñÿ Ôèìà . Íà ïàðîì  ñëàáåíüêî óëûáíóëñÿ
Àëèê. «Äåëî ê êîíöó,  ïîäóìàë Ôèìà.  Ñîçíàíèå íà÷èíàåò ìåøàòüñÿ»
(Óëèöê 279). Ïîä÷åðêíóòûå ñëîâà  ýòî ãðóñòíàÿ øóòêà Àëèêà ñ ñàìèì
ñîáîé: Àëèê äóìàåò: äîêòîð çíàåò, êàê ïðèáëèæàåòñÿ ñìåðòü,  çíà÷èò,
äîêòîð çíàåò «ðàñïèñàíèå» òîãî «ïàðîìà», êîòîðûé ïåðåâîçèò â öàðñòâî
28
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ìåðòâûõ. Ñóäÿ ïî âñåìó, Àëèê â äàííîì ñëó÷àå íå ðàññ÷èòûâàë íà
ïîíèìàíèå; ýòà øóòêà (ïóñòü ãîðüêàÿ), êàê è óëûáêà (ïóñòü «ñëàáåíüêàÿ»),
êàê è êóëüòóðíûé êðóãîçîð (â êîòîðîì îáðàçû äðåâíåãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè
 åñòåñòâåííû è âñåãäà ðÿäîì), êàê è ñàìîèðîíèÿ,  îáðàùåíû ê ñåáå; ýòî
îáû÷íîå ñîñòîÿíèå åãî ñîçíàíèÿ. Â ýòèõ ðåïëèêàõ Àëèêà åñòü âîïðîñ
(èìïåðàòèâ) è ïîÿñíåíèå (èíôîðìàòèâ), íî äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
êîììóíèêàòèâíîé ïàðòèè Àëèêà áîëåå ñóùåñòâåííî, ÷òî â ýòèõ ðåïëèêàõ
çâó÷èò øóòêà è èãðà, ò.å. ÷òî çäåñü ïðåäñòàâëåíà ïîýòè÷åñêàÿ (èãðîâàÿ
è ýñòåòè÷åñêàÿ) èíòåíöèÿ ãîâîðÿùåãî.
Íàèáîëåå äàëåêèå Àëèêó (è àâòîðó) ïåðñîíàæè íå òîëüêî ñàìè íå
øóòÿò, íî è íå ìîãóò ïîíÿòü åãî þìîðà. Êîíå÷íî, Àëèê îòíþäü íå
îáðàùàåòñÿ ñ øóòêàìè ê äàëåêèì åìó ëþäÿì; øóòêó Àëèêà ïîâòîðÿåò åãî
æåíà, îáúÿñíÿÿ öåëèòåëüíèöå, ïî÷åìó Àëèê íå õî÷åò ïîêðåñòèòüñÿ.
 Íè÷åãî ÿ íå ìîãó ñäåëàòü. Íå õî÷åò îí. Ñìååòñÿ. Ïóñòü, ãîâîðèò, òâîé
Áîã ìåíÿ áåñïàðòèéíîãî ïðèìåò. Ìàðüÿ Èãíàòüåâíà âûïó÷èëàñü:  Íèí, òû
÷òî? Âû çäåñü êàê â ëåñó æèâåòå. Äà íà ÷òî æå Ãîñïîäó Áîãó ïàðòèéíûå?
 Íèíêà ìàõíóëà ðóêîé < > (Óëèöê 283).
Òàêèì îáðàçîì, ðå÷åâûå àêòû ñ ýñòåòè÷åñêîé ôóíêöèåé âàæíû êàê äëÿ
âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðîëîãè÷åñêèõ ðàçëè÷èé ìåæäó ãåðîÿìè, òàê è äëÿ
óñèëåíèÿ ýñòåòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè òåêñòà ïðîèçâåäåíèÿ â öåëîì.

9.4. Óñëîâèÿ ïîÿâëåíèÿ â ïðÿìîé ðå÷è ãåðîåâ ôàòè÷åñêèõ
êëèøå
Óäåëüíûé âåñ ÐÀ ñ ôàòè÷åñêîé ôóíêöèåé â õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ
ñóùåñòâåííî ìåíüøå, ÷åì äîëÿ ôàòè÷åñêèõ ÐÀ â ðåàëüíîé êîììóíèêàöèè.
×èòàòåëþ âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî â òîé æèçíè, êîòîðóþ íà ñòðàíèöàõ ñâîåé
êíèãè îòîáðàæàåò àâòîð, ëþäè óçóàëüíî çäîðîâàþòñÿ, áëàãîäàðÿò,
èçâèíÿþòñÿ, ïðîùàþòñÿ, çàïîëíÿþò ïàóçû äåæóðíûìè êëèøå î ñàìî÷óâñòâèè, ïîãîäå èëè ïîëèòèêå è ò.ï., îäíàêî ýòî íàñòîëüêî ïðåäñêàçóåìûå
è øàáëîííûå ðå÷è, ïî÷òè ïóñòûå â èíôîðìàöèîííîì è ýìîöèîíàëüíîýêñïðåññèâíîì ïëàíå, ÷òî áîëüøåé ÷àñòüþ îíè íå ïîïàäàþò â êîììóíèêàòèâíóþ ïàðòèòóðó ïðîèçâåäåíèÿ. Èñêëþ÷åíèÿ ðåäêè, è ýòî âñåãäà
èíòåðåñíûå ñëó÷àè, êàê ïðàâèëî, ñ íåêîòîðûì îòñòóïëåíèåì îò êîììóíèêàòèâíîãî óçóñà. Ìîæíî óêàçàòü òðè îñíîâíûõ ìîòèâà, ïî êîòîðûì
ôàòè÷åñêèå ÐÀ âêëþ÷àþòñÿ â ðå÷ü ïåðñîíàæà.
Âî-ïåðâûõ, äëÿ äåìîíñòðàöèè ïóñòîïîðîæíîñòè ôàòè÷åñêîãî îáùåíèÿ,
åãî íåîðãàíè÷íîñòè èëè òðóäíîñòè äëÿ êîíêðåòíîãî ãåðîÿ. Ë. Òîëñòîé,
âîñïðîèçâîäÿ îáðûâêè ôàòè÷åñêèõ ðåïëèê (â èçîáðàæåíèè ðèòóàëà âèçèòà
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â ðóññêîì äâîðÿíñêîì áûòó íà÷àëà XIX â.), ñáëèæàåò ôàòè÷åñêîå îáùåíèå
ñ øóìîì ïëàòüåâ è ïðèäâèãàíèåì ñòóëüåâ.
«Óæ òàê äàâíî... Ãðàôèíÿ... Áîëüíà áûëà áåäíÿæêà... íà áàëå Ðàçóìîâñêèõ...
ãðàôèíÿ Àïðàêñèíà... ÿ òàê áûëà ðàäà»,  ïîñëûøàëèñü îæèâëåííûå æåíñêèå
ãîëîñà, ïåðåáèâàÿ îäèí äðóãîãî è ñëèâàÿñü ñ øóìîì ïëàòüåâ è ïðèäâèãàíèåì
ñòóëüåâ. Íà÷àëñÿ òîò ðàçãîâîð, êîòîðûé çàòåâàþò ðîâíî íàñòîëüêî, ÷òîáû
ïðè ïåðâîé ïàóçå âñòàòü, çàøóìåòü ïëàòüÿìè, ïðîãîâîðèòü: «Î÷åíü, î÷åíü
ðàäà... çäîðîâüå ìàìà... Ãðàôèíÿ Àïðàêñèíà»  è îïÿòü, çàøóìåâ ïëàòüÿìè,
ïðîéòè â ïåðåäíþþ, íàäåòü øóáó èëè ïëàù è óåõàòü (Âîéíà è ìèð, ò. 1,
÷. 1, 7).

Âî-âòîðûõ, ôàòè÷åñêèå ðåïëèêè ìîãóò ïîïàäàòü â òêàíü ïðîèçâåäåíèÿ
â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè îêàçûâàþòñÿ ñþæåòíî (ýìîöèîíàëüíî è/èëè
èíôîðìàöèîííî) íàãðóæåíû. Òàê, â Âåñåëûõ ïîõîðîíàõ áåñïîìîùíûé
Àëèê ìó÷àåòñÿ îò äîíîñÿùåéñÿ ñ óëèöû íåñêîí÷àåìîé ëàòèíîàìåðèêàíñêîé
ìóçûêè. Óæå âòîðóþ íåäåëþ âåñü êâàðòàë äîíèìàëè øåñòåðî þæíîàìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ, îáëþáîâàâøèõ ñåáå óãîë ïðÿìî ïîä èõ îêíàìè. 
Íåëüçÿ ëè èõ êàê-íèáóäü çàòêíóòü?  òèõî ñïðîñèë Àëèê.  Ïðîùå òåáÿ
çàòêíóòü,  îòîçâàëàñü Âàëåíòèíà è íàäåëà íà Àëèêà íàóøíèêè. [ ]
Âàëåíòèíà ïîñòàâèëà åìó äæàïëèíîâñêèé ðåãòàéì. Ýòî, äåéñòâèòåëüíî, áûë
âûõîä. È àâòîð, ÷òîáû ïîêàçàòü è óñïåøíîñòü äåéñòâèÿ Âàëåíòèíû,
è ïîëíóþ ïðèåìëåìîñòü äëÿ Àëèêà åå ãðóáîâàòî-øóòëèâûõ ñëîâ (Ïðîùå
òåáÿ çàòêíóòü), öèòèðóåò ôàòè÷åñêóþ ðåïëèêó Àëèêà, ïîïóòíî îòìå÷àÿ
íåïðîèçâîëüíîå è ïîòîìó îñîáåííî çíà÷èìîå ìèìè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
ñëîâåñíîãî êëèøå: Ñïàñèáî, çàéêà,  äðîãíóë âåêàìè Àëèê (Óëèöê 289).
Â-òðåòüèõ, îáû÷íî öèòèðóþòñÿ íåóìåñòíûå, íåóäà÷íûå ðåïëèêè
â ôàòè÷åñêîé ôóíêöèè, ïîòîìó ÷òî êîììóíèêàòèâíàÿ íåëîâêîñòü ïåðñîíàæà
äëÿ åãî õàðàêòåðèñòèêè ñóùåñòâåííà, ìåæäó òåì êàê íîðìàëüíîå
ôàòè÷åñêîå îáùåíèå òðèâèàëüíî è âïîëíå ìîæåò îáîéòèñü áåç àâòîðñêîãî
(è ÷èòàòåëüñêîãî) âíèìàíèÿ.
Â Âåñåëûõ ïîõîðîíàõ ê óìèðàþùåìó Àëèêó ïðèâîäÿò ïðàâèëüíîãî
ðàââèíà, ñïåöèàëèñòà ïî èóäåî-èñëàìñêîé êóëüòóðå âðåìåí õàëèôàòà,
íåäàâíî ïðèåõàâøåãî ñ ëåêöèÿìè èç Èçðàèëÿ â Àìåðèêó. Êàê ïîêàçûâàåò
àâòîð, ó÷åíîñòü ðàââèíà, êàê è åãî îðòîäîêñàëüíàÿ ñåìüÿ (â êîòîðîé
âñêîðå äîëæåí ðîäèòüñÿ äåñÿòûé ðåáåíîê), áûëè ñâîåãî ðîäà óõîäîì îò
ñëèøêîì ïåñòðîãî è íåïðåäñêàçóåìîãî îêðóæàþùåãî ìèðà. Êîãäà ðàââèíà
ââåëè â êîìíàòó ê Àëèêó, ïåðâûìè ñëîâàìè ðàââèíà áûëè: Do you speak
English, dont you?29  I do  óëûáíóëñÿ Àëèê è ïîäìèãíóë Íèíå (Óëèöê 313).
29

Ïî ñâîåìó óçóàëüíîìó çíà÷åíèþ ôðàçà îòâå÷àåò ìåòàÿçûêîâûì íàìåðåíèÿì, îäíàêî
â ïðèâåäåííîé ñöåíå ðåïëèêà ñëóæèò ôàòè÷åñêèì ïðåääâåðèåì ðàçãîâîðà.
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Íåëåïîñòü, íåóìíîñòü âîïðîñà ðàââèíà âûçûâàþò ó Àëèêà óëûáêó, à àâòîðó
ôðàçà íóæíà êàê ðàç äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷èòàòåëü óâèäåë, êàê äàëåê îò ëþäåé
îãðàíè÷åííûé ñâîåé ó÷åíîñòüþ îðòîäîêñ.
Òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â êîììóíèêàòèâíîé ïàðòèè ïåðñîíàæà
ïîÿâèëèñü ôàòè÷åñêèå ðåïëèêè, íåîáõîäèìû ñïåöèàëüíûå õóäîæåñòâåííûå
çàäàíèÿ, ñâÿçàííûå ïðåæäå âñåãî ñ îòîáðàæåíèåì õàðàêòåðîâ ëþäåé
è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.

10. Çàêëþ÷åíèå. Ïðÿìàÿ ðå÷ü ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ êàê
ôåíîìåí ÿçûêà, ðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ è ñëîâåñíîãî èñêóññòâà
Ïðÿìàÿ ðå÷ü ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé äëÿ
àíàëèçà îáúåêò, âîçíèêàþùèé â ðåçóëüòàòå ïîðîæäàþùåé äåÿòåëüíîñòè
òðåõ ìîäåëèðóþùèõ ñåìèîòè÷åñêèõ ñèñòåì: ýòíè÷åñêîãî ÿçûêà,
êîììóíèêàòèâíî-ïîâåäåí÷åñêîãî óçóñà (îïðåäåëåííîãî ñîöèóìà)
è ñåìèîòèêè õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû (êàê îïðåäåëåííîãî ñðåäñòâà
îáùåíèÿ, â åå ðîäîâûõ è æàíðîâûõ ïîäñèñòåìàõ ñåìèîòè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé). Ýâðèñòè÷åñêàÿ öåííîñòü ïðåäëîæåííîãî ïîäõîäà ñâÿçàíà
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ èññëåäîâàíèåì ñåìèîòè÷åñêîé ïðèðîäû ðåàëüíîé
êîììóíèêàòèâíîé ïðàêòèêè è ñåìèîòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ëèòåðàòóðíîãî
îáùåíèÿ (ò.å. êîììóíèöèðîâàíèÿ ïèñàòåëÿ è ÷èòàòåëÿ). Äëÿ òåîðèè
êîììóíèêàöèè è ëèíãâèñòè÷åñêîé ïðàãìàòèêè àíàëèç îáùåíèÿ,
ïðåäñòàâëåííîãî â ïðÿìîé ðå÷è ëèòåðàòóðíûõ ïåðñîíàæåé, ñóùåñòâåí òåì,
÷òî ïîçâîëÿåò óâèäåòü êîíñòàíòû è âàðèàöèè â çíà÷èìîñòè ðàçíûõ êëàññîâ
ðå÷åâûõ àêòîâ â ðàçíûõ êîììóíèêàòèâíî-ñåìèîòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
 â ðåàëüíîé êîììóíèêàöèè è â åå îòîáðàæåíèè â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà
ñëîâà. Äëÿ ñåìèîòèêè õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû èññëåäîâàíèå
êîììóíèêàòèâíîé ñòðóêòóðû ïðÿìîé ðå÷è ãåðîåâ èíòåðåñíî òåì, ÷òî îíî
ïîêàçûâàåò ôóíêöèîíàëüíóþ äâîéñòâåííîñòü îáùåíèÿ ãåðîåâ
ïðîèçâåäåíèÿ: ïåðñîíàæè ãîâîðÿò ìåæäó ñîáîé, íî èõ ðàçãîâîð  ýòî
ðåïëèêà ïèñàòåëÿ â åãî êîììóíèêàöèè ñ ÷èòàòåëåì.
Êîììóíèêàòèâíûé èíâàðèàíò ïðÿìîé ðå÷è â ðàññìîòðåííûõ
ïðîèçâåäåíèÿõ ñîñòàâëÿþò ñëåäóþùèå ÷åðòû èõ ïàðòèòóð: 1) îáëèãàòîðíîñòü è êîëè÷åñòâåííîå ïåðâåíñòâî èíôîðìàòèâîâ; 2) îáëèãàòîðíîñòü
è çíà÷èòåëüíûé óäåëüíûé âåñ ýêñïðåññèâîâ, ïîáóæäåíèé è âîïðîñîâ;
3) ôàêóëüòàòèâíîñòü, ðåçêàÿ íåðàâíîìåðíîñòü â ïðåäñòàâëåííîñòè â ïàðòèÿõ
ðàçíûõ ïåðñîíàæåé è áîëåå ðàçíîîáðàçíûå õóäîæåñòâåííî-âûðàçèòåëüíûå
ôóíêöèè ðå÷åâûõ àêòîâ ñ èëëîêóöèÿìè ôàòè÷åñêîé, ýñòåòè÷åñêîé
è ìåòàÿçûêîâîé. Åñëè â ðåàëüíîì ïîâñåäíåâíîì îáùåíèè äèêòàëüíîå
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è ìîäóñíîå ðàçâåðòûâàíèå äèà- è ïîëèëîëîãà äåòåðìèíèðóåòñÿ ãëàâíûì
îáðàçîì ïîëîæåíèåì äåë, ò.å. äåíîòàòèâíî, òî â ëèòåðàòóðå îòîáðàæåíèå
ïðÿìîé ðå÷è ïåðñîíàæåé äåòåðìèíèðóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî òðåáîâàíèÿìè
æàíðà, õóäîæåñòâåííîãî íàïðàâëåíèÿ è èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ30.
Characters communicative parties and narrators
concerns in the semiotics of art prose
Communicative party of a literary character is created in direct speech by succession
(chain) of speech acts differentiated by their illocutionary forces  such as intention to
inform, to impel to do something, to express feelings and so on. Paradigmatic and syntagmatic investigations of communicative parties (relations between the direct speech and the
authors speech; communicative and logical completeness or incompleteness of dialogs and
polylogs; the variety of speech acts, their quantitative hierarchy in communicative parties of
different literary characters and so on) give good opportunities to understand literary characters as well the reflection of spoken communication in fiction (that is also important for the
general ontology of speech act in reality).

30 Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òåìû ñì. â ðàáîòå: Í.Á. Ìå÷êîâñêàÿ, Ðå÷åâîå îáùåíèå â æèçíè,
â ðîìàíå è äðàìå: êîììóíèêàòèâíûå èíâàðèàíòû è ñåìèîòè÷åñêèå ìåòàìîðôîçû (íà
ìàòåðèàëå ðîìàíîâ è ïüåñ Ìèõàèëà Áóëãàêîâà), â: Ëîãè÷åñêèé àíàëèç ÿçûêà. Ìîíî-, äèàè ïîëèëîã â ðàçíûõ ÿçûêàõ, âåêàõ è êóëüòóðàõ, ïîä ðåä. Í.Ä. Àðóòþíîâîé, Ìîñêâà [â ïå÷àòè].
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ÂÀÑÈËÈÉ ÑÅÍÊÅÂÈ÷

Akademia Podlaska w Siedlcach

Î «ÒÎÌ»,
ÈËÈ ÀÐÕÀÈ×ÅÑÊÈÅ È ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÀÑÏÅÊÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ßÇÛÊÀ
1.1. Â óñòíîé ðå÷è è ïðîèçâåäåíèÿõ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû
íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ âñòðå÷àòüñÿ ñ ìåñòîèìåííûì âûðàæåíèåì «íå òî».
Â ðóññêîé ëèòåðàòóðå ñ «íå òåì» îñîáåííî ÷àñòî ñòàëêèâàþòñÿ ãåðîè
ïðîèçâåäåíèé Ë.Í. Òîëñòîãî.
Ê í ÿ ç ü Í å õ ë þ ä î â (ðîìàí «Âîñêðåñåíüå»). Â ÕÕ²²² ðàçäåëå
2 ãëàâû, çàíèìàþùåì 3 ñòðàíèöû, âûðàæåíèå íå òî âñòðå÷àåòñÿ 7 ðàç:
Òàê ÷òî ñåìåéíàÿ æèçíü îêàçàëàñü åù¸ áîëåå «íå òî», ÷åì ñëóæáà
è ïðèäâîðíàÿ äîëæíîñòü. Áîëåå æå âñåãî «íå òî» áûëî åãî /êíÿçÿ
Íåõëþäîâà /îòíîøåíèå ê ðåëèãèè. Îí äóìàë, ÷òî îí âåðèò, íî ìåæäó òåì
áîëüøå, ÷åì â ÷åì-ëèáî äðóãîì, îí âñåì ñóùåñòâîì ñîçíàâàë, ÷òî ýòà âåðà
åãî áûëà ÷òî-òî ñîâñåì íå òî. [ ] Îí áîëüøå ÷åì êîãäà-íèáóäü
ïî÷óâñòâîâàë âñ¸ ýòî «íå òî», è åìó ñòàëî ìó÷èòåëüíî ãðóñòíî. (Òîëñòîé)
È â à í È ë ü è ÷ («Ñìåðòü Èâàíà Èëüè÷à») Åìó /Èâàíó Èëüè÷ó/ âäðóã
ïðèøëî â ãîëîâó: à ÷òî, êàê è â ñàìîì äåëå âñÿ ìîÿ æèçíü, ñîçíàòåëüíàÿ
æèçíü, áûëà «íå òî» [ ] Åìó ïðèøëî â ãîëîâó, ÷òî òå åãî ÷óòü çàìåòíûå
ïîïîëçíîâåíèÿ áîðüáû ïðîòèâ òîãî, ÷òî íàèâûñøå ïîñòàâëåííûìè ëþäüìè
ñ÷èòàëîñü õîðîøèì, [ ]  ÷òî îíè ìîãëè áûòü íàñòîÿùèå, à îñòàëüíîå âñ¸
ìîãëî áûòü íå òî. È åãî ñëóæáà, è åãî óñòðîéñòâà æèçíè, è åãî ñåìüÿ,
è ýòè èíòåðåñû îáùåñòâà è ñëóæáû  âñ¸ ýòî ìîãëî áûòü íå òî [ ]
Å¸ îäåæäà, å¸ ñëîæåíèå, âûðàæåíèå å¸ ëèöà, çâóê å¸ ãîëîñà  âñ¸
ñêàçàëî åìó îäíî: «Íå òî. Âñ¸ òî, ÷åì òû æèë è æèâ¸øü,  åñòü ëîæü,
îáìàí, ñêðûâàþùèé îò òåáÿ æèçíü è ñìåðòü» [ ]
«Äà, âñ¸ áûëî íå òî,  ñêàçàë îí ñåáå,  íî ýòî íè÷åãî. Ìîæíî, ìîæíî
ñäåëàòü «òî». ×òî æ «òî»?  ñïðîñèë îí ñåáÿ è âäðóã çàòèõ.
È åìó îòêðûëîñü, ÷òî æèçíü åãî áûëà íå òî (Òîëñòîé)
Î ò å ö Ñ å ð ã è é («Óòðî ïîìåùèêà»). Âûðàæåíèå «íå òî» ñâÿçûâàåòñÿ
ñ «âûñøèì ÷óâñòâîì». È îí /îòåö Ñåðãèé/ ïîêà÷àë ãîëîâîé. «Íåò, ýòî íå
òî. Ýòî îáìàí. Íî äðóãèõ ÿ îáìàíó, à íå ñåáÿ è íå áîãà. Íå âåëè÷åñòâåííûé
ÿ ÷åëîâåê, à æàëêèé, ñìåøíîé». [ ]
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Òî ñî âñåé ïðåëåñòüþ íåèçâåñòíîãî þíîå âîîáðàæåíèå åãî
ïðåäñòàâëÿëî åìó ñëàäîñòðàñòíûé îáðàç æåíùèíû, è åìó êàçàëîñü, ÷òî
âîò îíî, íåâûðàæåííîå æåëàíèå. Íî êàêîå-òî äðóãîå, âûñøåå ÷óâñòâî
ãîâîðèëî íå òî è çàñòàâëÿëî åãî èñêàòü ÷åãî-òî äðóãîãî. Òî íåîïûòíûé,
ïûëêèé óì åãî, âîçíîñÿñü âñ¸ âûøå è âûøå, â ñôåðó îòâëå÷åíèÿ, îòêðûâàë,
êàê êàçàëîñü åìó, çàêîíû áûòèÿ, è îí ñ ãîðäûì íàñëàæäåíèåì
îñòàíàâëèâàëñÿ íà ýòèõ ìûñëÿõ. Íî ñíîâà âûñøåå ÷óâñòâî ãîâîðèëî íå òî
è ñíîâà çàñòàâëÿëî åãî èñêàòü è âîëíîâàòüñÿ. [ ] Âäðóã, áåç âñÿêîé
ïðè÷èíû, íà ãëàçà åìó íàâåðíóëèñü ñë¸çû, è, áîã çíàåò êàêèì ïóòåì, åìó
ïðèøëà ÿñíàÿ ìûñëü, íàïîëíèâøàÿ âñþ åãî äóøó, çà êîòîðóþ îí óõâàòèëñÿ
ñ íàñëàæäåíèåì,  ìûñëü, ÷òî ëþáîâü è äîáðî åñòü èñòèíà è ñ÷àñòüå,
è îäíà èñòèíà è îäíî âîçìîæíîå ñ÷àñòüå â ìèðå. Âûñøåå ÷óâñòâî íå
ãîâîðèëî íå òî. [ ] Ëþáîâü, ñàìîîòâåðæåíèå  âîò îäíî èñòèííîå,
íåçàâèñèìîå îò ñëó÷àÿ ñ÷àñòèå!»  òâåðäèë îí, óëûáàÿñü è ðàçìàõèâàÿ
ðóêàìè. Ñî âñåõ ñòîðîí ïðèêëàäûâàÿ ýòó ìûñëü ê æèçíè è íàõîäÿ åé
ïîäòâåðæäåíèå è â æèçíè è â òîì âíóòðåííåì ãîëîñå, ãîâîðèâøåì åìó,
÷òî ýòî òî, îí èñïûòûâàë íîâîå äëÿ íåãî ÷óâñòâî ðàäîñòíîãî âîëíåíèÿ
è âîñòîðãà. (Òîëñòîé)
Âûðàæåíèÿ «íå òî (òà»), «íå òîò» óïîòðåáëÿåò Â. Âûñîöêèé
ïðèìåíèòåëüíî ê æèçíåííîé ñóåòå: Óáåæäàòü è äîêàçûâàòü ñ ïåíîé ó
ðòà, ×òî  íå òî ýòî âñ¸, íå òîò è íå òà!; Ïîâòîðþ äàæå â îáðàçå çëîãî
øóòà,  Íî íå ñòîèò ïðåäìåò, äà è òåìà íå òà,  Ñóåòà âñåõ ñóåò  âñ¸
ðàâíî ñóåòà. (Âûñîöêèé)
Ïðîôåññîð Ô.Ì. ßíêîâñêèé óïîòðåáëÿåò âûðàæåíèÿ «òîå», «íÿòîå»
â ñâÿçè ñî ñëîâîì:
Âûï³ñà¢ ðàäê³ ³ ¢áà÷û¢, øòî òóò, ìàáûöü, ãîðøàå çà íåàñöÿðîæíàå ñëîâà. Òóò
 çóñ³ì «íÿòîå» ñëîâà [ ] Õ³áà ïà-áåëàðóñêó? Íå. Âåëüì³ «íÿòîå», âåëüì³
«íÿòûÿ ñëîâû»! ² ÿ æ ÷ûòàþ, ñëóõàþ. Áà÷ó, ÷óþ ñëîâà ³ ÿ. ßíî áûâàå
õàëîäíàå, àáûÿêàâàå, «øòàìïàâàíàå». Ñóñòðàêàåööà «íÿòîå», «âåëüì³ íÿòîå
ñëîâà». Ö³ äîáðà, ö³ òðýáà: «ïàòðýáíà ïà ãàñïàäàðöû», «êëîïàòû ïà äà÷û»?
Ö³ òîå òóò ñëîâà?1

1.2. Ðàñïðîñòðàíåíèå îòìå÷åííûõ ìåñòîèìåííûõ âûðàæåíèé â äèñêóðñèâíîé ðå÷è è, îñîáåííî, â òåêñòå, íàâîäèò íà ìûñëü î ñóùåñòâîâàíèè
â ÿçûêå/ðå÷è ïîíÿòèéíîé è, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ôóíäàìåíòàëüíîé
êàòåãîðèè, ìàíèôåñòèðóþùåéñÿ äèõîòîìèåé «òî  íå òî». Âîçíèêàåò ðÿä
âîïðîñîâ: Êàêàÿ ðåàëüíîñòü ñòîèò çà îòìå÷åííîé äèõîòîìèåé? Ê êàêîìó
1 Ô.Ì. ßíêî¢ñê³, Ñàìî ñëîâà ãàâîðûü. Ô³ëàëàã³÷íûÿ ýöþäû. Àáðàçê³. Àðòûêóëû, Ì³íñê
1986, ñ. 29.
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êîíòåêñòó (èíòåíñèîíàëüíîìó  êîíòåêñòó ìíåíèÿ  èëè
ýêñòåíñèîíàëüíîìó, ò.å. èìåííîìó) ïðèíàäëåæàò íàçâàííûå ìåñòîèìåííûå
âûðàæåíèÿ? Êàê èõ èíòåðïðåòèðîâàòü? Ïî÷åìó îùóùåíèå è îñìûñëåíèå
öåííîñòè (èëè àíòèöåííîñòè) ñâÿçàíî èìåííî ñ «òåì» (à, ñêàæåì, íå
ñ «ýòèì»?).
1.2.1. Íà ïåðâûé âçãëÿä ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî âûðàæåíèÿ òî, íå òî
â óïîòðåáë¸ííûõ ðàíåå òåêñòàõ óêàçûâàþò íà êàêîå-òî ñîîòâåòñòâèåíåñîîòâåòñòâèå: íå òî  çíà÷èò íåñîîòâåòñòâóþùåå. Îäíàêî ìíåíèå
î ñåìàíòèêå ñîîòâåòñòâèÿ-íåñîîòâåòñòâèÿ òîãî-íå òîãî, äóìàåòñÿ, áóäåò
îøèáî÷íûì. Ïðàâîìåðíî äîïóñòèòü, ÷òî ìåñòîèìåíèå òî âûðàæàåò çäåñü
íå ñîîòâåòñòâèå, à âîçâåä¸ííîå â àáñîëþò ïîäîáèå, ò.å. ò î æ ä å ñ ò â î: òî
 òî <ñàìîå> (ñð.: ïîë. to¿samoæ, áåë. àòàÿñàì³öü  îò ñî÷åòàíèÿ òîé
ñàìû). Î òîæäåñòâå òîãî ñâèäåòåëüñòâóåò åãî ÷àñòîå óïîòðåáëåíèå
ñ ÷àñòèöåé æå: Âðîäå  âñ¸ êàê âñåãäà: òî æå íåáî  îïÿòü ãîëóáîå, Òîò
æå ëåñ, òîò æå âîçäóõ è òà æå âîäà Òîëüêî  îí íå âåðíóëñÿ èç áîÿ
(Âûñîöêèé). Ïîäàëüøå, íà ãóìíå, ñëûøàëèñü òå æå ãîëîñà, òîò æå ñêðèï
êîë¸ñ è òå æå æ¸ëòûå ñíîïû, ìåäëåííî ïðîäâèãàâøèåñÿ ìèìî çàáîðà
(Òîëñòîé). Íà ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè âñ¸ òå æå öâåòû â æåëåçíûõ â¸äðàõ,
òå æå çåë¸íûå òàêñè (Àëåêñèí).
Âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêîì ìèðà è ñåáÿ â í¸ì ñâÿçàíî ñ êàòåãîðèåé
òîæäåñòâà. ×åëîâåê îñòà¸òñÿ ñàìèì ñîáîé, õîòÿ â ðàçíûå ïåðèîäû çåìíîãî
ñòðàíñòâèÿ åãî îáëèê ìåíÿåòñÿ äî íåóçíàâàåìîñòè: Âñ¸ òà æå è ÿ, íî íåò âî
ìíå íè ëþáâè, íè æåëàíèÿ ëþáâè, È îí âñ¸ òîò æå, òîëüêî ãëóáæå ìîðùèíû
ìåæäó áðîâåé, áîëüøå ñåäûõ âîëîñ â åãî âèñêàõ, íî ãëóáîêèé âíèìàòåëüíûé
âçãëÿä ïîñòîÿííî çàâîëî÷åí îò ìåíÿ òó÷åé (Òîëñòîé); áåë. ß ïàç³ðà¢ íà ÿãî
³ äóìà¢: íÿ¢æî ãýòà òîé ñàìû ÷àëàâåê? Áûöü íå ìîæà! (Êîëàñ)  Âÿðòàþñÿ,
äçâåðû àä÷ûíÿþ, à òóò óæî íå òîå. Íå òîå (Êóñÿíêî¢). Íå ïàçíàåø çÿìë³
³ âÿñêîâûõ ëþäçåé  íå, íå òûÿ, íå òûÿ ÿíû (Êîëàñ).
1.2.2. Òîæäåñòâî  êàòåãîðèÿ òåêó÷åé, íåïðåðûâíî ñòàíîâÿùåéñÿ
ñóáñòàíöèè, ïðîòèâîïîñòàâëåííîé ñòàòè÷íîé è ïðàâèëüíîé ôîðìå
«Òîæäåñòâî åñòü êàòåãîðèÿ áåñôîðìåííîé ñóáñòàíöèè sub specie (êëàññà),
ðåæå îíî óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê èíäèâèäóàëüíûì îáúåêòàì»2.
Âèðòóàëüíàÿ ñóáñòàíöèÿ ïðåäñòà¸ò êàê íåîïðåäåë¸ííîå «÷òî-òî»: ×òî-òî
çäåñü íå òî. ×òî-òî â íåì åñòü; áåë. Øòîñüö³ ¢ êàðö³íå áûëî íå òîå.
Ìàöàê êàòîðû ðàç óæî àä÷óâà¢ ãýòà «íå òîå», çäàâàëàñÿ, ìîã íàâàò
ïàìàöàöü ÿãî (Êàæàäóá).
2

Í.Ä. Àðóòþíîâà, Òîæäåñòâî èëè ïîäîáèå?, â: Ïðîáëåìû ñòðóêòóðíîé ëèíãâèñòèêè,
Ìîñêâà 1983, ñ. 4.
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Ñóáñòàíöèàëüíàÿ ñóùíîñòü òîæäåñòâà ïðîÿâëÿåòñÿ â åãî ñâÿçè
ñ ñóáñòàíöèåé êðèïòàòèâíîãî ïî ñóòè ñìûñëà (íå çíà÷åíèÿ!)  ñìûñë íå
â «ýòîì», ñìûñë â «òîì»: Âåñü ñìûñë çâ¸çä â òîì, ÷òî îíè  òàéíà! Âåñü
ñìûñë ñíîâ â òîì, ÷òî îíè  òàéíà! Âåñü ñìûñë öâåòîâ â òîì, ÷òî îíè
 òàéíà! Âåñü ñìûñë äåðåâà â òîì, ÷òî îíî  òàéíà! Âåñü ñìûñë ëþáâè
â òîì, ÷òî îíà  òàéíà (Ðàéñ). Â âûñêàçûâàíèè ôîêóñ ñìûñëîâîãî
êîíòðàñòà íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ íà òî: Òðèñòà ëåò ïîä òàòàðàìè  æèçíü
åù¸ òà: Ìàåòà òð¸õñîòëåòíÿÿ è íèùåòà (Â. Âûñîöêèé): áåë.  Ãýòà ¢ ÿãî
ñÿáðû Ì³êîëà ³ Âàëåðêà? Ì³êîëà ÿø÷ý òîé ïàãàíåö, äçå òîëüê³ í³ ðàá³¢,
øòî òîëüê³ í³ çâåäà¢.(Êàæàäóá) À öÿïåð ¸é [²ðýíå] íà âûãëÿä áûëî ãàäî¢
äâàööàöü  ÿíà, ÿê êàæóöü, «âèäàëà âèäû»! Äçå¢êà ÿø÷ý òàÿ, ³ àäñþëü ÿå
ðàñêàâàíàñöü. (Ôåäàðýíêà) Ëàáàðàíòêà Ëåíà  ïëÿòêàðêà ÿø÷ý òàÿ. Íÿõàé
òîëüê³ øòî äàâåäàåööà, àäðàçó ðàççâîí³öü (Ñóïðóí÷óê).
Òîæäåñòâî  èñõîäíûé ìîìåíò êàòåãîðèçàöèè ìèðà:
Êîãäà áû ÷åëîâåêó ïðèõîäèëîñü çàïîìèíàòü âñå èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ è
îñîáåííîñòè îáúåêòîâ, òî â åãî ãîëîâå äëÿ êàæäîãî ñàìîãî îáû÷íîãî
îáúåêòà, íàïðèìåð, äåðåâà, êàìíÿ, êîíÿ, äîëæíû áûëè á ñîõðàíÿòüñÿ òûñÿ÷è
èíäèâèäóàëüíûõ îáëèêîâ, à ñàìî ìûøëåíèå áûëî á íåîáûêíîâåííî òðóäíûì
è îñòàíàâëèâàëîñü áû íà êîíêðåòíîì óðîâíå. Îäíàêî íà ñàìîì äåëå
çàðåãèñòðèðîâàííûå íàìè âïå÷àòëåíèÿ ñëèâàþòñÿ â íåêîòîðûå ñðåäíèå
èòîãè: ÷åëîâåê ìûñëèò äóáîì, áåð¸çîé, õîòÿ âèäåë íà ñâîèì âåêó ýòè
îáúåêòû òûñÿ÷ó ðàç â ðàçíûõ ñîñòîÿíèÿõ.3

Òîæäåñòâî  íåîáõîäèìàÿ ïðåäïîñûëêà àáñòðàêòíîãî ìûøëåíèÿ.
Â «Ìåòàôèçèêå» Àðèñòîòåëü ñôîðìóëèðîâàë çàêîí ìûøëåíèÿ: íåëüçÿ
âîîáùå íè÷åãî ìûñëèòü, «åñëè íå ìûñëèòü êàæäûé ðàç íå÷òî î ä í î »4.
Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü â ñîõðàíåíèè îäíîãî è òîãî æå
ñìûñëà, îäíèõ è òåõ ìûñëåé. Î íàäíàöèîíàëüíîñòè ñìûñëà è «åäèíûì
ôîíäå ÷åëîâå÷åñêèõ ìûñëåé» ïèñàë, â ÷àñòíîñòè, Ã.Ôðåãå:
Â íàøå âðåìÿ ëþäè ñêëîííû ïðåóâåëè÷èâàòü óòâåðæäåíèå, ÷òî ðàçíûå
ÿçûêîâûå âûðàæåíèÿ íèêîãäà íå ÿâëÿþòñÿ öåëèêîì ýêâèâàëåíòíûìè, ÷òî
ñëîâî íèêîãäà íå ìîæåò áûòü òî÷íî ïåðåâåäåíî íà äðóãîé ÿçûê. [ ] ß õîòåë
áû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðàçíûå âûðàæåíèÿ î÷åíü ÷àñòî èìåþò íå÷òî åäèíîå,
÷òî ÿ íàçûâàþ ñìûñëîì èëè, â ñèòóàöèè ñ âûñêàçûâàíèåì  ìûñëüþ. Èíà÷å
ãîâîðÿ, ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî òîò æå ñìûñë, òà æå ñàìàÿ ìûñëü ìîãóò
áûòü ïî-ðàçíîìó âûðàæåíû. Âîçìîæíî, îäíî âûñêàçûâàíèå áîëåå
èíôîðìàòèâíî, ÷åì äðóãîå: ïðè âñ¸ì ðàçíîîáðàçèè ÿçûêîâ ÷åëîâå÷åñòâî
èìååò åäèíûé ôîíä ìûñëåé. Êîãäà áû ëþáàÿ ìîäèôèêàöèÿ âûðàæåíèÿ
3
4

È.Ì. Ñå÷åíîâ, È.Ì., Ýëåìåíòû ìûñëè, ÌîñêâàËåíèíãðàä 1943, ñ. 155.
Í.È. Êîíäàêîâ, Ëîãè÷åñêèé ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê, Ìîñêâà 1976, ñ. 597.

Î «òîì», èëè àðõàè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ ÿçûêà

481

çàïðåùàëàñü, ïîòîìó ÷òî ýòî áóäòî áû âëå÷åò èçìåíåíèå ñìûñëà, ìîäàëüíàÿ
ëîãèêà áûëà á ïàðàëèçîâàíà; ïîòîìó ÷òî çàäà÷à òàêîé ëîãèêè âðÿä ëè ìîæåò
áûòü ðåàëèçîâàííîé, åñëè íå äîïóñêàòü âîçìîæíîñòè ðàñïîçíàíèÿ òîé æå
ñàìîé ìûñëè ïîä ðàçíûìè ìàñêàìè.5

Òîæäåñòâî  ãëàâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äóõîâíîé êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà:
Êàæäîå ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî,  îòìå÷àåò Ì.Áîð,  óæå â ñàìîì ðàííåì
äåòñòâå ïîëó÷àåò ñïîñîáíîñòü îòëè÷àòü è ðàñïîçíàâàòü îáúåêòû. Ïîýòîìó
ìèð ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ íå êàëåéäîñêîïè÷íûì ðÿäîì ÷óâñòâåííûõ
âïå÷àòëåíèé, à îñìûñëåííîé, íåïðåðûâíî ìåíÿþùåéñÿ àðåíîé ñîáûòèé, ãäå
êàæäàÿ ðåàëèÿ ñîõðàíÿåò ñâîþ èäåíòè÷íîñòü, íåñìîòðÿ íà ïðîèñõîäÿùèå
ñ íåé ïåðåìåíû. Ýòà ñïîñîáíîñòü ïðåíåáðåãàòü ðàçíîñòüþ ýìîöèîíàëüíûõ
âïå÷àòëåíèé è îòìå÷àòü èõ êàê íå÷òî îäíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå íàèáîëåå
âûðàçèòåëüíûì ìîìåíòîì íàøåé äóõîâíîé êóëüòóðû.6

1.2.3. Ðàçíóþ èíòåðïðåòàöèþ è îñìûñëåíèå è íàõîäèò èäåÿ òîæäåñòâà
â ÿçûêå/ðå÷è. Ïðåæäå âñåãî, òîæäåñòâî ïîíèìàåòñÿ êàê íåèçìåííîñòü ìèðà
è åãî ñîñòàâëÿþùèõ: Òîò æå áûë ñòàðûé ïîêðîâñêèé äîì ñî ñâîåþ
òåððàñîé ñî ñäâèæíûì ñòîëîì è ôîðòåïüÿíîì â ñâåòëîé çàëå. (Òîëñòîé)
À âñ¸ òî æå: òîò æå ñàä âèäåí â îêíî, òà æå ïëîùàäêà, òà æå äîðîæêà,
òà æå ñêàìåéêà âîí òàì íàä îâðàãîì, òå æå ñîëîâüèíûå ïåñíè íåñóòñÿ îò
ïðóäà, òå æå ñèðåíè âî âñ¸ì öâåòó, è òîò æå ìåñÿö ñòîèò íàä äîìîì:
à âñ¸ òàê ñòðàøíî, òàê íåâîçìîæíî èçìåíèëîñü! Òàê õîëîäíî âñ¸ òî, ÷òî
ìîãëî áûòü òàê äîðîãî è áëèçêî (Òîëñòîé).
Â íåèçìåííîì ñàìîì ïî ñåáå ìèðå âå÷íî ïðîèñõîäÿò ïåðåìåíû, îäíàêî
ïðè âñåõ ïåðåìåíàõ íå÷òî îñòàåòñÿ îäíèì è òåì æå, ò.å. íå èçìåíÿåòñÿ  íå
òðàíñôîðìèðóåòñÿ (ïðåîáðàçîâûâàåòñÿ) â äðóãîå. Ñóùåñòâóåò ôóíäàìåíàëüíîå ðàçëè÷èå ìåæäó èçìåíåíèÿìè, ïðèâîäÿùèìè ê äðóãîìó,
è ïðîèñõîäÿùèìè ïåðåìåíàìè, êîãäà íå÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàçíûå ìîäèôèêàöèè, â êà÷åñòâåííîì ñìûñëå îñòà¸òñÿ òåì æå ñàìûì, ò.å. ñîõðàíÿåò
òîæäåñòâî. Èçìåíåíèÿ ïðåäïîëàãàþò ðàçëè÷èÿ, ïåðåìåíû  òîæäåñòâî.
Î òîæäåñòâå âûðàæåíèé â ðå÷è ñâèäåòåëüñòâóåò ñîêðàùåíèå «ò.å.  òî
åñòü»7, îòíîñÿùåå âûñêàçûâàíèå â ýêñòåíñèîíàëüíûõ êîíòåêñò, íàçûâàåìûé
èíà÷å «êîíòåêñòîì çàìåíû ðàâíûõ».

5 Öèò. ïî: Ð.È. Ïàâèë¸íèñ, Ïðîáëåìà ñìûñëà: ñîâðåìåííûé ëîãèêî-ôèëîñîôñêèé àíàëèç
ÿçûêà, Ìîñêâà 1983, ñ. 4243.
6 Ì. Áîðí, Ôèçèêà â æèçíè ìîåãî ïîêîëåíèÿ, Ìîñêâà 1963, ñ. 281.
7 Îòìåòèì, ÷òî ýêñòåíñèîíàëüíîìó ðóñ. òî åñòü (ò.å.) â áåëîðóññêîì ÿçûêå ñòàâèòñÿ
â ñîîòâåòñòâèå èíòåíñèîíàëüíîå ãýòà çíà÷ûöü (ã.çí.). Îäíàêî, èíòåðïðåòàöèÿ íå îïðåäåëÿåò
çíà÷åíèå ñëîâà, à ðàñêðûâàåò ñìûñë ïîíÿòèÿ.
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Èäåÿ íåèçìåííîñòè «òîãî» è ïðåõîäÿùåñòè âñåãî îñòàëüíîãî â øóòëèâîì
òîíå îáûãðûâàåòñÿ, íàïðèìåð, â «îáðàçêå» ïèñàòåëÿ Í.È. Ñåíêåâè÷à:
Íåìàëàäûÿ êóì ç êóìîþ äîáðà ïàãóëÿë³ íà âÿñåëë³ õðýñí³êàâàãà ñûíà
³ ¢ íàéëåïøûì íàñòðî³, àäíû íà âîçå, âÿðòàþööà äàõàòû. Ïàäåõàë³ äà
¢çëåññÿ. Êóìà ãàðýçíà ïàä áîê:
 Îé, ö³ ïîìí³ø, ²âàíå? Âîñü ¸í, òîé äóá, äû òàÿ êàë³íà.
Êóì ÿê íå ÷óå.
 À æàëóäû ìóëê³ÿ áûë³, ÿêðàç öÿïåðàøíÿÿ ïàðà,  íå ñóïàêîéâàåööà
æàí÷ûíà.
Ìà¢÷àííå ¢ àäêàç.
Ïàäåõàë³ ÿø÷ý áë³æýé. Êóìà, ïàäñóíó¢øûñÿ:
 Òîé ñàìû äóá, òàÿ ñàìàÿ êàë³íà,  ³ øë¸ïàå ñïàäàðîæí³êà ïà êàëåíå.
Ìóæ÷ûíà ñà ñêðóõàþ ¢ ãîëàñå:
 Òîé ñàìû äóá, òàÿ æ êàë³íà, äû íå òàÿ ï³öþðûíà.
Òàê ³ ïàåõàë³ äàëåé (Ì. Ñÿíêåâ³÷ // Íå òîëüê³ æàðòàì. «Çàðÿ»,
22.07.2003).
Âîñïðèÿòèå òîæäåñòâà ýìîöèîíàëüíî èíòåðïðåòèðóåòñÿ â ðå÷è ñåðèåé
ïðîñòîðå÷íûõ âûðàæåíèé: áåë.  Äóìàé íå äóìàé, àäíà òðàñöà!  ïåðàá³¢
ÿå [Ñàðîêó] íå÷û áåçíàäçåéíû áàñîê... (Ìåëåæ) Ðàïòàì ñêàçà¢:  Øòî
ëþäç³, à øòî âåðàá³  àäç³í ÷îðò. (Ñóïðóí÷óê)  I ñàì ñàáîþ âûÿâ³¢ñÿ òàê³
ã³áðûä, ÿêîìó àäç³í õðýí øòî í³ø÷ûöü  õîöü âî¢íó, õîöü ñ³íòýòûêó.
(Êóñÿíêî¢)  À, ôðàåðû, àäíà êàíòîðà, àäíà õå¢ðà,  êðû÷à¢ ó ðîñïà÷û
Ì³ðûê... (Ñóïðóí÷óê) Ïîï, çåìñê³ íà÷àëüí³ê, ïðûñòà¢, ñïðà¢í³ê  ãýòà,
áðàò, óñ¸ àäíà øàéêà! (Êîëàñ) Àëå ¸í [Ñåðàô³ì] òóò æà àäâåðãíó¢ ãýòû
âàðûÿíò: ñòàðû Êðîòà¢ àáàâÿçêîâà âûäàñöü ÿãî Ìàðêó. ßíû  àäíà
øàéêà-ëåéêà. (Àñ³ïåíêà)  Íåçäàðìà æ ëþäç³ ãàâîðàöü: ìóæ ³ æàíà  àäíà
ñàòàíà (Ã³ãåâ³÷);  Øòî ðàá³¢, øòî íå ðàá³¢  àäíà õàëåðà... (Ç ðàçì.).
ßâëÿÿñü êàòåãîðèåé ñóáñòàíöèè, òîæäåñòâî èíòåðïðåòèðóåòñÿ
íîñèòåëÿìè ÿçûêà àìáèâàëåíòíî  ïðîÿâëÿåò îðèåíòàöèþ è íà äîáðî, è íà
çëî: ðóñ. îäíà ñìåòàíà (+), îäíè ìûøöû (+), îäíè ïðîôåññîðà (íà êàôåäðå)
(+), îäíàêî: îäèí ïåñîê (), îäíà ãëèíà (), îäíà âîäà (), îäíà êîæà äà
êîñòè (), îäèí íîñ òîð÷èò (), îäíè ãëàçà îñòàëèñü (), è ò.ï.; È ðåøèëî
òîãäà ïðàâèòåëüñòâî îòêàçàòüñÿ îò íåçàâèñèìîñòè è ïîéòè ïîä Ðîññèþ.
Îäíè äåíüãè, îäèí áþäæåò, îäíè íàëîãè, îäíè ãîðÿ÷èå òî÷êè. («Íàðîäíàÿ
âîëÿ») áåë.  Øòî âû,  Òîëÿ àä÷àéíà, ÿê ïåðàä ðàññòðýëàì, ðàñõðûñòà¢
ãðóäç³íó.  Âî  àäíà ñ³íòýòûêà. Ëà¢ñàí (Àäàì÷ûê).
Íàèáîëåå ÷àñòî ìåñòîèìåíèåì òîò âíóøàåòñÿ èäåÿ óòèëèòàðíîé
íåïðèãîäíîñòè âåùè, íåðàçóìíîñòè ÷åãî-ëèáî: áåë. ßíû [ñÿáðû]
íàñöÿðîæàíà ïåðàãàâîðâàë³ñÿ:  Íå áóäçåì ÿãî ÷àïàöü, íÿõàé çàäóøûööà
òûì³ ïàö¸ðêàì³... (Êàíàíîâ³÷). Ãóòû âåäàë³ òûÿ õ³òðûê³.  Äû õàé ÿíû
ñïåðõíóöü òûÿ ìàêîòðû. ß ¢æî çàáû¢ñÿ íà ³õ (Êàë³íà). Øòî îðäýí òîé!

Î «òîì», èëè àðõàè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ ÿçûêà
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Ðûçç¸, áûäë¸! Ìåäàëü Ãåðîÿ çàõàâàëà: Óñå æ òóò çîëàòà ñâà¸ (Ïàí÷àíêà).
 Êàæó ¸é, íà÷àðòà òàáå òûÿ ãðîøû?(Ë³ïñê³)  Äàâàé òóþ ìàþ ëàéáó?
 õóöåíüêà ïåðàá³¢ ñÿñòðó ðàíåíû (Êàë³íà).  À òóò ÿ ðàïòàì àäê³íó¢ ïðý÷
òîå äóðíîå (Êóñÿíêî¢).
1.2.3.1. Ìåñòîèìåíèÿ òî, òîò, òà ÿâëÿþòñÿ òèïèçèðóþùèìè
åäèíèöàìè: òèï  «òîò»: áåë. Àñöÿðîæíà, õëîïöû òîé òûï íåáÿñïå÷íû, 
íà õàäó ïàïÿðýäç³¢ àäç³í äðóæûíí³ê (Õàäêåâ³÷). Òî  êîíñòàòèðóåìûé ôàêò.
Â íàó÷íîé ðå÷è: ðóñ. Òîò ôàêò, ÷òî ìàòåðèàëüíûå îáúåêòû ìîãóò
íàõîäèòüñÿ â îòíîñèòåëüíîì ïîêîå è ò.ï. Òî  âñåãäà äå-ôàêòî, ò.å. îíî
îáúåêòíî, à íå ñóáúåêòíî. Âèðòóàëüíîå òî â ðå÷è ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ
ýìïèðè÷åñêèìè èíäèâèäóàëèçèðóþùèìè îïèñàíèÿìè: áåë. Öÿðýøêà ççÿå
âà÷ûìà. Ïåðàä ³ì àäç³í ç «òûõ»  ç Å¢ðîïû. ×îðíàÿ âîïðàòêà, áåëû êà¢íåð,
áë³ñêó÷àÿ ëûñ³íà, ðóäàÿ áàðîäêà, âî÷û ñâ³íêñà. (Áÿäóëÿ) Ãðàìàäçÿíêà!
Ãðàìàäçÿíêà! Âûï³õí³öå ÿå, íå äàâàéöå ¸é Êàìó ¸é? Âóíü òîé, ç êà¢íóíîì
íà ãàëàâå! (Áîíäàð)  Óñÿ â¸ñêà ãàâîðûöü, øòî âû ç òîé, öûãëàé ó áåëûõ
øòîí³êàõ, áåãàë³ äà Âàñ³ëÿ. (Øàõàâåö)  Õëîïöû! Êàë³ âû íå õî÷àöå, êàá
òàÿ, ó æî¢òûì, êà÷êà, ïðàãëûíóëà æû¢öîì âàøàãà íà÷àëüí³êà, õóò÷ýé
åäçüöå (Ãà¢ðûëê³í).
Ôàêòîãðàôè÷åñêàÿ êîíñòàòàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïåðèôðàñòè÷åñêóþ
èäåíòèôèöèðóþùóþ äåñêðèïöèþ  «òî, ÷òî », «òîò, êòî ». Òàê, ßíêà
Áðûëü â ðàññêàçå «Íå áëûòàöü» âñïîìèíàåò èíöèäåíò, ïðîèçîøåäøèé íà
âûïóñêíîì âå÷åðå ñ îäíèì èç âûïóñêíèêîâ, êîòîðûé íå ñîãëàñèëñÿ ñ Ïàïîé
è íàìåðåâàëñÿ âñòàòü ïåðåä íèì ñ êîëåí. Ïîòîì î í¸ì ãîâîðèëè: «Ãýòà
òîé, õòî çàõàöå¢ óñòàöü ïåðàä ñâÿòûì àéöîì!...» («Ïîëûìÿ»).
Ïåðèôðàñòè÷åñêàÿ äåñêðèïöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñóáñòèòóòîì ñîáñòâåííîãî èìåíè:
 Èâàí Èâàíîâè÷ äîìà?  À êòî åãî ñïðàøèâàåò?  Òîò, êòî åìó çâîíèò
(øóòë.). Â ïåðèôðàçå ðåàëèçóåòñÿ ñóáñòèòóòèâíûé ìåõàíèçì  ñð. ïîë. «to
samo inaczej».
Èäåíòèôèöèðóþùèå äåñêðèïöèè âêëþ÷àþò ìîìåíò èíòåðïðåòàöèè
è ïðèìåíÿþòñÿ â ïðîñòîðå÷íîé êàòåãîðèçàöèè: êàòåãîðèçóÿ îáúåêòû, ìû òàê
èëè èíà÷å èíòåðïðåòèðóåì èõ: ðóñ. Êàðàíäàø, ìåë, ðó÷êà  ýòî òî, ÷åì
ïèøóò; Âàôëè, ïå÷åíüå, òîðò  ýòî òî, ÷òî ïîêóïàþò, à íå ïåêóò äîìà;
Ê èíòåðïðåòàöèè ïðèáåãàþò òîãäà, êîãäà íàçâàíèå ðåôåðåíòà íåèçâåñòíî
ãîâîðÿùåìó èëè çàáûòî: áåë. Ö³ ó âàñ ïðàäàþööà òûÿ öÿòðàäç³, äçå ñòàâÿöü
äâîéê³? (Áðûëü) ßê íàçûâàþöü òîå ìåñöà, äçå ìû ¢÷îðà áûë³? è ò.ï.
«Íàø ÿçûê îòÿãîù¸í èíòåðïðåòàöèÿìè èëè òåîðèÿìè îòíîñèòåëüíî
îêðóæàþùåãî ìèðà. Âñ¸, ÷òî ìû ïðèíèìàåì çà ôàêòû, åñòü óæå òåîðèÿ: òî,
÷òî ìû «çíàåì» îá îêðóæàþùåì ìèðå,  åñòü íàøå îáúÿñíåíèå åãî».8
8

Ô.À. Õàåê, Ïàãóáíàÿ ñàìîíàäåÿííîñòü. Îøèáêè ñîöèàëèçìà, Ìîñêâà 1992, ñ. 185.
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1.2.3.2. Êîíñòàòèðóþùàÿ äåñêðèïöèÿ íå îáëàäàåò èìåííûì
(ïåðôîðìàòèâíûì) ñòàòóñîì  îíà òîëüêî êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóåò, à íå
ïðÿìî âûðàæàåò9. Èìåííî ïîòîìó êîíòåêñòû ñ «òåì» èçáåãàþò èì¸í
ñîáñòâåííûõ. «Òîò» íå îáëàäàåò ïðàâîì íà èìÿ  Øòî òîé... çíî¢ ïî¢çàå,
ö³ øòî?  ïàìàðãà¢øû, àñöÿðîæíà ñïûòà¢ ¸í; Âàëåðó æ âóíü íå
âûãàíÿþöü...  í³áû ñàìà ñàáå ðàñêàçâàëà ìàö³.  Æàí³ööà, òàÿ  õâàë³ëàñÿ
¢ ìàãàç³íå, ñêîðà áóäçå... Àäç³í òû!;  ß ðàñòðóá³ëà?! ß ìà¢÷àëà ÿê òàÿ
ðûáà ¢ ïåëüöû! Ãýòà æ òàÿ, íà ïîøöå, ïðà÷ûòàëà òâà¸ ï³ñüìî (Ìàö³ ìåëà
çóá íà Íàäçþ ïàøòàëü¸íêó) (Ôåäàðýíêà).  À òàÿ? Ïàöûåíòêà, òàáîþ
ïàìÿí¸ííàÿ? Ìàíàøêà ïðûáëóäíàÿ?  íå ïàê³äàëà ¢çÿòàãà òîíó Ñòýôà
(Áîíäàð).  Ñþäû çàáÿãàå. À äàõàòû í³êîë³...Òàÿ... ç ÿêîé ¸í, öÿïåðàêà óíü
ó ðîääîìå. (Ìàð÷óê) Âûñóíóëàñÿ ãàëàâà:  À øòî æ òîé?  «Òîé»  ãýòà
ìàëàäû âåòýðûíàð, ÿê³ çàñòóï³¢ Áû÷êîâà ìåñöà (Õëåáàíîâ³÷). À â¸ñêà
ñïàêâàëÿ çàãàâàðûëà, øòî ãýòà ÿå ìóæûê  äû ç äçâþìà, ç ¸é ñàìîé ³ ç òîé...
(Áðûëü).  Áåç ãýòàãà íàãàíà ÿ õòî? Ïðîñòà ôóðìàí, ÿê³ ç ìÿíå ñïðîñ...
À ÿê ïÿðýéìóöü òûÿ, à ¢ ìÿíå íàãàí? Óðàç äà ñàñíû ïðüñòàâÿöü (Ì³ñüêî).
Ïàâåð, âåëüì³ íå ïàêóòàâàëà, øòî ¸í àääàå ñâàå ëàñê³ íå ìíå, à òîé
(Äàë³äîâ³÷). Ãýòà æ ñòîëüê³ ÷àñó ì³íóëà, êàë³ òû ïàê³íóëà çàï³ñêó ³ ïàéøëà
ç òûì (Äàë³äîâ³÷).  Òû æ, ÿ âåäàþ, ³ ïàëüöàì íå êðàíåø, êàá äàïàìàã÷û
ñûíó ðîäíàé ñÿñòðû  Òîé  ñìàðêà÷, õîöü ³ ìîé ïëÿìåíí³ê. Äàïàìàã÷û ÿìó
 çíà÷ûöü ñàïñàâàöü õëîïöà (Ïðîêøà).
Ìåñòîèìåíèå òîé ñïîñîáíî ñî÷åòàòüñÿ ñ ïåðèôðàçèðîâàííûì
(ïåðåèíà÷åííûì) èìåíåì ñîáñòâåííûì:  Åòî ø÷ý Êàðë Ìàðêñ âó÷û¢:
ïðàëåòàðàì íÿìà ÷àãî öÿðàöü, à íàáóäóöü ÿíû öýëû ñâåò...  Êàðï! Êàðï
òîé  àäíî, à òóò  äðóãîå!  ïðàðâàëà Ñàðîêó (Ìåëåæ).
1.2.3.3. ×åðåç «òî», â ðå÷è ñâèäåòåëüñòâóåòñÿ ïðåöåäåíòíîñòü (ëàö.
praecedens  èäóùèé âïåðåäè). «Òî» íå óêàçûâàåò íà ñëó÷àé, êîòîðûé áûë
â ïðîøëîì, à îòñûëàåò ê àêòó, ïðîèñõîäèâøåìó â ìèíóâøåì  ê íåìó
óìîçðèòåëüíî âîçâðàùàåòñÿ ãîâîðÿùèé â ïðåçåíòàòèâíîì íàñòîÿùåì.
Ñ ïîìîùüþ «òîãî» ïðåïîäíîñèòñÿ ïîïóëÿðíàÿ òåîðèÿ âûðîæäåíèÿ:
«ñåé÷àñ íå òî», «òî óæå â ïðîøëîì»:  Öÿïåð, ïðà¢äà, íå òîå, øòî
ðàíåé...(Êàæàäóá)  Ìåëê³ÿ çàðàç õëîïöû ïàéøë³. Ïàãëÿäç³ø  âûøýé áàöüê³
âûöÿãíóë³ñÿ, à íà ãóáàõ ìàëàêî íå àáñîõëà (ßãî¢äç³ê).  Ãýòà êåïñêà ³ òîå
äðýííà, ñÿãî íå â³äàöü, à êàë³ ³ ¢áà÷ûø, òî ÿíî íå òîå, áî ðàíåé ³ òðàâà
ðàñëà çåëÿíåéøàÿ, ³ öóêàð áû¢ êóäû ñàëàäçåéøû äû áîëüø áåëûì, ³ ñîíöà

9 Èäåþ ïåðôîðìàòèâíîãî òîæäåñòâà âûðàæàåò èäåíòèôèöèðóþùåå ëè÷íîñòü êàê ñóáúåêòà
ïðàâà ìåñòîèìåíèå «ß»: òîò åñòü «ß», êòî ïðîèçíîñèò «ß». Ñ ìåñòîèìåíèÿ «ß» ñîáñòâåííî
è âîçíèêàåò þðèäè÷åñêàÿ ïî ñóòè êàòåãîðèÿ èìåíè (nomina  çàêîí, ñð.: Èìåíåì çàêîíà ).
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ëåïø ñâÿö³ëà (Êàðïþê). «Íÿìà òàãî, øòî ðàíüø áûëî»,  ÷àñòà ïîøëà,
à ÷àñòà ³ òðàïíà àáûãðàå íàðîä ñëàâóòû ðàäîê ïàýòà... (Àñòàøîíàê).
Â ïðåöåäåíòíîì «òîì» íåò ïîâòîðåíèÿ; â í¸ì âîñêðåøàåòñÿ â ïàìÿòè
ïðîèñõîäèâøèå ðàíåå (íå â ïðîøëîì!)  ïðåäøåñòâóþùèå ñîñòîÿíèÿ,
ñîáûòèÿ, ëþäè: Íå âûêèíóòü èç ïàìÿòè òó íî÷ü «Òà íî÷ü» ìîæåò
ïðîõîäèòü è ñî çíàêîì «+», è ñî çíàêîì «». Â ïðåöåäåíòíîì
îáúåêòèâèðóþùåì «òîì» îáû÷íî çâó÷èò îò÷óæäàþùàÿ êîííîòàöèÿ, êîãäà
ðå÷ü èä¸ò î âðàãàõ, ïðèøåëüöàõ, ïîñòîðîííèõ: áåë. Ãýòûÿ ïàïîéê³ ïà÷àë³
íàëàäæâàöü Ãóòû. ßíû áûë³ â³íîþ, øòî òûÿ «øíàïñí³ê³» ïà÷àë³ õàäç³öü
ïà õàòàõ ³ ïàòðàáàâàöü àêðàìÿ ÿåê, ìàñëà, êà÷àê, ãóñåé ³ òàãî øíàïñó
 ñàìàãîíê³;  Àðàíæàðýÿ? Áûëà, áûëà êàë³ñüö³. Çà ïîëüñê³ì ÷àñàì. Çà
Ñàâåòàì³... I çà òûì³ øâàáàì³ (Êàë³íà). Êàë³ ïðûåäóöü òûÿ ÷óæûíöû
¢ â¸ñêó, í³õòî íå çíà¢ (Ìàð÷óê).  ßê ÷àãî? Äûê ãýòà æ Êîëÿ Êðàï³â³í, òîé
ãàä ëÿãàâû, ÿêîìó ÿ ìîðäó íàá³¢ (Õîì÷àíêà).  Íå ïîìíþ, ç ðàí³öû ö³ ¢äçåíü
ïðûéøî¢ äà íàñ òîé íåìåö (Àðàáåé).  Íå ¢áåðàãëà...  àäêàçàëà, ÿê
çàñòàãíàëà...  Ïðàäàë³ òûÿ âûëþäê³. Ãóòû;  Àëå äçå òû äàãîí³ø òûõ
íåëþäçÿ¢;  À íàøòî æ òûì íåõðûñöÿì, íåìöàì, áûëî íàøà, õðûø÷îíàå?
(Êàë³íà).  Øòî ãýòà ¢ íàñ ðîá³ööà. Ëþäç³ õî÷óöü âûêîíâàöü ñâîé
ñâÿø÷ýííû àáàâÿçàê, à òûÿ ñàáàòàæí³ê³ ³ì ó ãýòûì àäìà¢ëÿþöü
(Àñ³ïåíêà). Íàë³õà áûëî ãàâàðûöü, õòî ¸í? Âûïûòàëà ïðà ¢ñ¸ ³ çí³êëà.
Ìîæà, àäíîé õå¢ðû, øòî ³ òîé ðóäû êàï³òàí (Àñ³ïåíêà) Òàï³öü òðýáà òûõ
ãàëàâà÷î¢! Ðàçàì ç ãàðáà÷îâûì³ äû ñëþíüêîâûì³. (Ïåòðàøêåâ³÷). Àäêàçà¢
òîé ëûñû:  Àäïóñö³öü öÿáå íå ìàãó. Ïðàäàñ³ íàñ (Àñ³ïåíêà).  Óñòàâàé,
ßçýïêà,  øàïòà¢ Äàí³ëà.  Òàãî çëûäíÿ ³ ñëåä ïðàñòû¢ (Àñ³ïåíêà).
1.2.3.4. Èäåÿ òîæäåñòâà â ðå÷è íåðåäêî ñîïóòñòâóåòñÿ ñìûñëîì
ñàìîñòè: òî åñòü òî ñàìîå (ñð. ïðîñòîðå÷. ðóñ. ñàìî òî, áåë.
àòàÿñàìëåííå, ïîë. tozsamoæ. Ä. Þíã ïîíèìàë ñàìîñòü êàê «èñõîäíîå
ñîñòîÿíèå èíòåãðàëüíîãî îðãàíèçìà», êàê «àðõèòèïè÷íóþ ôèãóðó
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà», «åäèíñòâî ëè÷íîñòè êàê öåëîãî». Â ôèëîñîôèè
Õàéäåãåðà ñëîâî ñàìîñòü îáîçíà÷àëî áûòèå «ß» (ñàìî-áûòèå, ò.å. ñóùåå,
ñïîñîáíîå ïðîèçíåñòè: «ß»)10.
Â îáûäåííîé ðå÷è óïîòðåáëåíèåì ìåñòîèìåíèÿ ñàì àêòóàëèçèðóåòñÿ
ìîìåíò ñóáúåêòíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà ëèöà, åãî èìåíèòîñòü: áåë. Ñàì
Áàíàäûñü, âûñîê³, ó íîâûì êàæóøêó, ³øî¢ ïîáà÷ ç êàí¸ì (×îðíû).
À áàöüêà, ãëåäçÿ÷û íà ñûíà, äóìà¢: «Îò àðîë. Ñàìîìó Ì³êàëàþ
Ì³êàëàåâ³÷ó ïÿðý÷ûöü, äû ÿø÷ý ÿê çàêðó÷âàå» (Ãðàõî¢ñê³).  Íó, à äçå ñàìà
Ìàðûíà Ïà¢ëà¢íà? (Çàðýöê³); ðóñ. Ñàì ãðàô ïîäóøêó ïîïðàâëÿë,
ìåäâåæüþ ïîëîñòü â íîãè ñëàë (Íåêðàñîâ). Ñàì ïðèåõàë (Îñòðîâñêèé).
10

Íîâåéøèé ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü: 3-å èçä., èñïðàâë., Ìèíñê 2003, ñ. 871.
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Ñàìîñòüþ íàäåëåíû ëèöà ãëàâåíñòâóþùèå è ïî÷òåííûå: áåë.  Ïåðàäàéöå
òðóáêó ñàìîìó äûðýêòàðó (Êðàï³âà).  Îé, õîöü áû ¢æî õóò÷ýé ñàì
ïðûéøî¢. Ñàì  ãýòà, êàíå÷íå, áàöüêà (Ñÿðêî¢). Ñàìîñòüþ ïðèâíîñèòñÿ
â âûñêàçûâàíèå íîìèíàòèâíî-óòî÷íÿþùèé êîíòðàñòèâíûé ñìûñë «èìåííî»,
«íå êòî èíîé, êàê » : ðóñ. Âû ñàìè çíàåòå äàâíî, ÷òî âàñ ëþáèòü íå
ìóäðåíî (Ïóøêèí).
Càìîñòü èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê âíåøíÿÿ áåñïðè÷èííîñòü  ôåíîìåí
ìèðà, â êîòîðîì íåò ïðîèçâîäíîãî äðóãîãî, íå äåéñòâóåò çàêîí ïðè÷èíû
è ñëåäñòâèÿ, ò.å. âñ¸ ïðîèñõîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî (ñð.: ïîë. sam «bez widocznej przyczyny»). Øèðîêèé âûõîä ïîëó÷àåò ñàìîñòü â ñôåðó íîìèíàòèâíîé
äåðèâàöèè: áåë. ñàìàâàð, ñàìàäçåëüíû, ñàìàòóæíû, ñàìàâ³òû, ñàìàâó÷êà,
ñàìàãîí, ñàìàãóá, ñàìààáàðîíà, ñàìààäóêàöûÿ, ñàìàçâàíåö è ò.ï.
Â îñìûñëåíèè ñàìîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ ìåæúÿçûêîâàÿ àìáèâàëåíòíîñòü: áåë.
ñàìàâ³òû ïî¢íû äàñòàòêó, ýêàíàì³÷íà ìîöíû, çàìîæíû, íå ñàìàâ³òû ÿê³
âûðàæàå íåïà¢íàòó àáî àäñóòíàñöü ÿêîé-íåáóäçü ÿêàñö³. Íà ñàíêàõ íå ïàåäçåø,
äàðîãà ¢æî íå ñàìàâ³òàÿ (Êóëàêî¢ñê³); íå çóñ³ì äîáðû; äðýííû, ÿê³ íå
çàñëóãî¢âàå ïàõâàëû, àäàáðýííÿ Íåñàìàâ³òû ¢÷ûíàê. (ÒÑÁÌ) Ñèíîíèìû
íåñàìîâèòîñòè  íåðàçâ³òàñöü, íåðýàë³çàâàíàñöü, íåïàç³òû¢íàñöü, êâîëàñöü,
íåäàëóæíàñöü, íÿãåãëàñöü. Â ïîëüñêîì ÿçûêå, íàîáîðîò: niesamowity sprawiaj¹cy wra¿enie czego niezwyk³ego; niepokoj¹cy, budz¹cy lêk N. widok. Ne zdarzenie; bardzo du¿y, nadzwyczajny N. upa³ (WSPR)11.
1.3. Ôàêòè÷åñêè ñìûñë «îäíîãî è òîãî æå» ñâîäèòñÿ ê êàòåãîðèè
«íè÷åãî (íèêîãî») <áîëüøå>». Òàê, ïîíÿòèå ïðåäåëüíîãî «íè÷åãî»
àêòóàëèçèðóåòñÿ â óïîòðåáëåíèè íàçâàíèé ðàçíîãî ðîäà ñóáñòàíöèé: ðóñ.
Âðàãó íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ, îäíà âîäà (Êîæåäóá); áåë.  Òàì æà àäíà ïûõà,
ó ³õí³ì Ãîìåë³...;  À øòî ç ÿãî [áóðàêà]? Æìûõ àäç³í!  óçäûõíó¢ Ëà¢ðýí
(Êàðïþê). Íîñ âîñòðû ³ ¢âåñü òâàð  àäíî ðàáàö³ííå (×îðíû). I ëþáÿöü æà
[Æýíüêà ³ Ñâåòà] áðóñí³öû. Àäíà ê³ñëÿ, à ÿíû ÿäóöü (Ïòàøí³êà¢). Áóéíóþ
ðûáó ïðàäàë³, àñòàëîñÿ àäíî ñìåööå (Ðàê³òíû).  À êîðìÿöü ÿê...  ñêàçà¢
õëàï÷óê ç ×ýðâåíÿ,  àäíû ïàìû³! (ßê³ìîâ³÷).  ×àâàíå áàñîòà âàñ  ñêë³çü
ïàöÿ÷ý! Àäíà ñêë³çü áóäçå!.. (Ìåëåæ).
1.3.1. Êàòåãîðèÿ «íè÷òî» ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé êàòåãîðèåé âûðàæåíèÿ
è èíòåðïðåòàöèè ÈÑÒÈÍÛ. Âîïðîñ Ïèëàòà Õðèñòó «×òî åñòü èñòèíà?»
 âîïðîñ ðèòîðè÷åñêèé. Èñòèíà åñòü Íè÷òî  íè ýòî, íè ýòî, íè ýòî
Èñòèíà íå äîïóñêàåò âèäåíèÿ  «÷òîéíîñòè». Îïðåäåëèòü, ÷òî òàêîå òî (Òî
 ýòî ) íåâîçìîæíî. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî îíî òàêîå, ò.ê. îíî íå áûâàåò
«òàêèì»  îíî ñàìî ïî ñåáå. Åãî ôîðìóëà  Íè÷òî. Ê ñóáñòàíöèàëüíîìó
11

WSPR  Wielki s³ownik polsko-rosyjski, 2005.
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èñòèííîìó «íè÷òî» è ïðèâÿçàíî íàøå îùóùåíèå öåííîñòè:  Êàê äåëà?
 Íè÷åãî.  Íó åñëè ÷òî òàêîå, çâîíèòå?  ×òî ñëó÷èëîñü?  Íè÷åãî.
(  Êàê âàøå «íè÷åãî»?). Miêdzy nami nic nie by³o! (Adam Asnyk).
Èñòèííîå ïîíèìàåòñÿ êàê òî, ÷òî åñòü (ñð. ò.å.  òî åñòü). Ýòèìîíîì
ñëîâà èñòèíà ÿâëÿåòñÿ ãëàãîë åñòü. Â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå íàèáîëåå
âåðîÿòíîé ïðèçíà¸òñÿ ýòèìîëîãèÿ ñëîâà èñòèíà Â.Ì. Òîïîðîâà,
îòìå÷àþùåãî èçâå÷íîñòü ñìûñëà òîò ñàìûé, èìåííî òîò â ñâÿçè
ñ ìåñòîèìåííîé êîíñòðóêöèåé *is-to, ýêâèâàëåíòíîé ëàò. iste, ista, istud òîò,
èìåííî 12. «Óòâåðæäåíèÿ òîæäåñòâà, äàæå åñëè îíè ÿâèëèñü èòîãîì
ýìïèðè÷åñêîãî îòêðûòèÿ, ñîñòàâëÿþò íåîáõîäèìóþ èñòèíó»13. «Áûòèå
ñâèäåòåëüñòâóåò òîëüêî î òîì, ÷òî îíî åñòü; ìåíüøå, áåäíåå íè÷åãî íåëüçÿ
ñêàçàòü î ïðåäìåòå, êàê òî, ÷òî îí åñòü »14. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî îíî/áûòèå/
åñòü, ò.ê. ñêàçàííîå ïðåâðàùàåò åãî â îáðàç-ïðåäñòàâëåíèå-êîíöåïò, îäíàêî
ìîæíî â ìåðó ñîáñòâåííîé êîìïåòåíòíîñòè ñôîðìóëèðîâàòü ê à ê îíî
íàçûâàåòñÿ èëè êàê èìÿ åìó.
Òîæäåñòâåííîå ïðèíàäëåæèò íå îòðàæåíèþ äåéñòâèòåëüíîñòè,
à âîñïðèÿòèþ ìèðà. Èìåííî â ïðîöåññå âîñïðèÿòèÿ ìû ðàçãðàíè÷èâàåì
«òî» (èñòèííîå, íàñòîÿùåå) è «íå òî» (ôàëüøèâîå, ïîääåëüíîå), (ñð.:
«×òî-òî çäåñü íå òî ».). Íå òî  èíîå, íåñóùåñòâåííîå, íàõîäÿùååñÿ âíå
çàêîíà. ×àñòèöà íå â âûðàæåíèè «íå òî» íå âûïîëíÿåò ôóíêöèþ
ëîãè÷åñêîãî îïðåäåëÿþùåãî îòðèöàíèÿ  ðîëü å¸ îãðàíè÷èòåëüíàÿ.
Ïîäîáíîå óïîòðåáëåíèå âñòðå÷àåì â âûðàæåíèÿõ «Íå óáèé». «Íå
ïîæåëàé », «Íå ëæåñâèäåòåëüñòâóé», êîòîðûìè óñòàíàâëèâàåòñÿ Çàêîí,
íå äîïóñêàþùèé ïðîÿâëåíèå «íå òîãî». Âñÿêèé çàêîí åñòü îãðàíè÷åíèå.
Èäåÿ îãðàíè÷åíèÿ (îòãðàíè÷åíèÿ) ïðîÿâëÿåòñÿ â âûðàæåíèÿõ,
âîçíèêàþùèõ ïî êîíòðàñòèâíîé ìîäåëè «Íå + ñóù.»: íå ñàõàð, íå ôîíòàí,
íå ôóíò èçþìà, íå Ðèî-äå-Æàíåéðî è ò.ï.
1.3.2. Áûòèå ïðåçåíòèðóåòñÿ â ÿçûêå íîìèíàòèâíî  1)äåñêðèïòèâíûì
íàçâàíèåì, êîãäà ðå÷ü êàñàåòñÿ áûòèÿ îáúåêòà, è 2) ñîáñòâåííûì èìåíåì,
êîãäà ðå÷ü èä¸ò î áûòèè ñóáúåêòà. Ñóùíîñòü âåùè (îáúåêòà) è ñóáúåêòà
(ëè÷íîñòè)  èõ çàêîí  ñõâàòûâàåòñÿ èìåíåì è ôîðìóëèðóåòñÿ èì.
Ñîáñòâåííîå èìÿ  ôîðìóëà ñóáúåêòà, íàçâàíèå  ôîðìóëà îáúåêòà (âåùè).

12 Â.Í. Òîïîðîâ, Î íåêîòîðûõ òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâàíèÿõ ýòèìîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà,
Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ 1960, ¹ 3, ñ. 4459.
13 S. Kripke, Identity and necessity, in: Naming, necessity and natural kinds, Ithca, 1977,
s. 107.
14 À.È. Ãåðöåí, Ïèñüìà îá èçó÷åíèè ïðèðîäû, â: Èçáðàííûå ôèëîñîôñêèå ïðîèçâåäåíèÿ,
ò.1, Ìîñêâà 1948, c. 150.
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Èäåÿ òîæäåñòâà ñóáúåêòà âîïëîùåíà â åãî «ß». «ß åñòü ïîäòâåðæäåíèå,
ñîçíàíèå ñâîåãî òîæäåñòâà ñ ñîáîé, ñíÿòèå äóøè è òåëà, êàê ïðîòèâîïîëîæíûõ, åäèíñòâîì ëè÷íîñòè »15. Ñ «ß» ïðîèñõîäèò êàòåãîðèÿ èìåíè.
Èäåàëèñòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ, à çà íåþ è ðóññêàÿ ãðàììàòèêà 40-50-õ ãîäîâ
ÕIÕ â. âèäåëà â àêòå ñàìîñîçíàíèÿ «ÿ», â âîçíèêíîâåíèè ìåñòîèìåíèÿ 1-ãî
ëèöà çàðîæäåíèå ñàìîé êàòåãîðèè èìåíè:
ß, òû, îí áåññïîðíî îòíîñÿòñÿ ê èìåíè. Â ãðàììàòèêàõ æå íàøèõ ñëîâà ýòè
íàçûâàþòñÿ ìåñòîèìåíèÿìè. Õîòÿ î÷åíü ñòðàííî âîîáðàçèòü ÿ, òû
ìåñòîèìåíèÿìè  âìåñòî êàêîãî èìåíè óïîòðåáëÿþòñÿ îíè?  íî, îäíàêî,
ñàìîå ñëîâî ìåñòîèìåíèå óêàçûâàåò íà ðàçðÿä èìåíè.16

1.3.3. Èìÿ  êàòåãîðèÿ íå èñòîðè÷åñêàÿ, à àðõàè÷åñêàÿ. Àðõý (ãðå÷.
archç)  òåðìèí äðåâíåãðå÷åñêîé ôèëîñîôèè, èìåþùèé çíà÷åíèå íå íà÷àëà,
à èñõîäà (ñð. íà÷àòü è ïðèñòóïèòü). Ôóíêöèîíàëüíîå èñòîðè÷åñêîå ýòî
èìååò íà÷àëî è êîíåö, à ðàçâèâàþùååñÿ àðõàè÷åñêîå òî  òîëüêî
ïðîèñõîæäåíèå. Ïðîèñõîæäåíèå (ðîæäåíèå) íå ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì, à òîëüêî
àðõý  îòïðàâíûì ïóíêòîì. Ïðîèñõîæäåíèåì (à íå èñòîðèåé!) ñëîâ
çàíèìàåòñÿ ýòèìîëîãèÿ.Îäíè ñëîâà èìåþò èñòîðèþ îáðàçîâàíèÿ  ìû èõ
íàçûâàåì ïðîèçâîäíûìè ñëîâàìè. Îäíàêî åñòü ñëîâà (òî÷íåå  íîìèíàöèè),
êîòîðûå íå îáðàçîâàëèñü, à ïðîèçîøëè  áóêâàëüíî «ïîøëè îò ». Ìû
ñïðàøèâàåì «Îòêóäà ïîøëî íàçâàíèå?» è âûäâèãàåì ðàçíûå
ýòèìîëîãè÷åñêèå âåðñèè. Âîïðîñ «Êàê îáðàçîâàëîñü?» ïî îòíîøåíèþ
ê òîìó, ÷òî «ïðîèçîøëî îò », áóäåò íåêîððåêòíûì.
1.3.3.1. Â ñîâðåìåííîì ÿçûêîçíàíèè ýòèìîëîãèÿ ïðè÷èñëÿåòñÿ
ê èñòîðè÷åñêèì äèñöèïëèíàì. Îïðåäåëÿÿ îäíî ñî çíà÷åíèé òåðìèíà
ýòèìàëîãèÿ À.Í. Òðóáà÷¸â îòìå÷àåò, ÷òî ýòèìîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçäåëîì
èñòîðè÷åñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ, ïîñâÿù¸ííîãî èññëåäîâàíèþ «ïåðâîíà÷àëüíîé
ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé ñòðóêòóðû ñëîâà è âûÿâëåíèþ ýëåìåíòîâ åãî
äðåâíåãî çíà÷åíèÿ» 17 . Â ïîäîáíîì ïîíèìàíèè ýòèìîëîãèè íå
ðàçãðàíè÷èâàþòñÿ òåðìèíû èñòîðèÿ è ïðîèñõîæäåíèå. Èñòîðèÿ  ýòî
çíàíèÿ îáî âñ¸ì, ÷òî áûëî. Àðõåîëîãèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî ïðîèñõîäèëî(ñð. ðóñ. áûëî è ïðîøëî, ïîë. by³o-mine³o). Èñòîðèÿ
òâîðèòñÿ êåì-òî  òî, ÷òî ïðîèñõîäèò, ïðîèñõîäèò ñàìî. Òàê, íåêîððåêòíûì
áóäåò âîïðîñ: «×òî äåëàåò äåðåâî?». Êîððåêòíî ñïðîñèòü: «×òî ñ íèì
15
16

Òàì æå, ñ. 133.
Öèò. ïî: Â.Â. Âèíîãðàäîâ, Ðóññêèé ÿçûê (Ãðàììàòè÷åñêîå ó÷åíèå î ñëîâå), Ìîñêâà
1986, ñ. 267.
17 Î.Í. Òðóáà÷åâ, Ýòèìîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è ëåêñè÷åñêàÿ ñåìàíòèêà, â: Ïðèíöèïû
è ìåòîäû ñåìàíòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïîä ðåä. Â.Í. ßðöåâîé, Ìîñêâà 1976, ñ. 154.
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ïðîèñõîäèò?»  ðàñò¸ò, ò.å. íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ðîñòà. Ïîçèòèâíûé
ñìûñë «íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè» ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì äëÿ íîìèíàòèâíûõ
ôèêñàöèé òåõ èëè èíûõ ïðîÿâëåíèé ðåàëüíîãî ìèðà. Âûðàæåíèå
«àðõåîëîãèÿ ÿçûêà» èìååò òàêîå æå ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå, êàê
è âûðàæåíèå «èñòîðèÿ ÿçûêà». Àðõåîëîãèÿ ÿçûêà  ïåðèôðàñòè÷åñêîå
íàçâàíèå ýòèìîëîãèè.
1.3.3.2. Ïðèäàíèå ýòèìîëîãèè èñòîðè÷åñêîãî ñòàòóñà ïðîòèâîðå÷èò
èñõîäíîìó ïîíèìàíèþ äàííîé äèñöèïëèíû, èäóùåìó îò Ïëàòîíà.
Èçâåñòíî, ÷òî ýòèìîëîãèÿ êàê íàóêà ðàçâèëàñü èç äðåâíåãî ãíîñåîëîãè÷åñêîãî ñïîðà: 1) èìåíà âåùåé íå ñëó÷àéíûå, îíè ñîîòâåòñòâóþò
ïðèðîäå âåùåé (Ïàðìåíèä, Ãåðàêëèò); 2) èìåíà âåùåé ñëó÷àéíûå è íå
èìåþò íè÷åãî îáùåãî ñ ñóòíîñòüþ âåùåé, îíè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì
ñîãëàùåíèÿ ìåæäó ëþäüìè (Äåìîêðèò)18.
Ãðå÷åñêîå ñëîâî etymologia âûðàçèòåëüíî î÷åð÷èâàåò êðóã èíòåðåñîâ
äàííîé íàóêè: etymon  èñòèíà, logos  ñëîâî, ó÷åíèå. Íàóêà ýòèìîëîãèÿ
èñïîêîí ïîíèìàëàñü êàê íàóêà, ñâÿçàííàÿ ñ èñòèíîé, âîïëîù¸ííîé
â àðòèêóëèðîâàííîé åäèíèöå ðå÷è.
Èìÿ  ðåàëüíîñòü ðå÷è. Ñ èìåíàìè, êàê è ñî âñåìè ðåàëüíûìè
ôåíîìåíàìè, ïðîèñõîäÿò ïåðåìåíû, êàñàþùèåñÿ èç çâóêîâîãî îáëèêà.
Â ñâÿçè ñ òàêèìè ïåðåìåíàìè âîçíèêàåò çàäà÷à íàéòè ïåðâîðîäíûé
(èñòèííûé) îáëèê èì¸í è ñîîòíåñòè åãî ñ èäåÿìè, óäà÷íî (èëè íåóäà÷íî)
âîïëîòèâøèìèñÿ â ôîðìóëå èìåíè èëè èìåííîãî âûðàæåíèÿ.
Ïîíèìàíèå èñòèííîãî êàê «òîãî, ÷òî åñòü» ïîçâîëÿåò ïðèíÿòü çàáûòóþ
òðàêòîâêó ýòèìîëîãèè Ïëàòîíîì. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ïëàòîíà, ýòèìîëîãèÿ  ýòî
ñîçäàíèå ñ ïîìîùüþ ñëîâà èñòèííîé (à íå ïðàâèëüíîé!) ìîäåëè âåùè.
Íàìåðåíèå ýòèìîëîãèè  çàêëþ÷èòü, íàñêîëüêî òî÷íî èìÿ «óãàäûâàåò» ñóòü
âåùè. Ýòèìîëîãèÿ  äåëî åæåäíåâíîé ïðàêòèêè ëþäåé, ñîçäàþùèõ
íåîëîãèçìû. Ïîýòû, ñîçäàâàÿ âûðàæåíèÿ, îöåíèâàþò èõ çâó÷àíèå, «âêóñ»
è äàæå «çàïàõ», äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøèòü, íàñêîëüêî ïîëíî îíè âûðàæàþò
ñìûñë âåùåé, íàñêîëüêî óäà÷íûì ÿâëÿåòñÿ òî èëè èíîå íàçâàíèå.
Ñ ýòèìîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêîé (â ïëàòîíîâñêîì ïîíèìàíèè) âñòðå÷àåìñÿ,
íàïðèìåð, â ïðîèçâåäåíèÿõ Ô.Ì. ßíêîâñêîãî âî âñåõ ñèòóàöèÿõ åãî
ìåäèòàöèè (ðàçìûøëåíèÿ) íàä íîìèíàòèâíîé åäèíèöåé: Ö³ äîáðà, ö³ òðýáà:
...«Äîáðà¢êà, Äàðà¢êà [ ] ² íå ïóñòàìîëû, íå ÿê³ÿ áàëáàòóíû äàë³ òàê³ÿ
íàçâû â¸ñêàì  Äîáðà¢êà, Äàðà¢êà! Âåíåðà! Íå ñëîâà, à ñâÿòà! À Ì³ëàâ³öà?
 Øòî ãýòà?  Íå âåäàåø? Íàðîäíàÿ íàçâà çîðê³ Âåíåðû.  Ïðà¢äà?
Õîðàøà! ßíî òàêîå ðîäíàå ³ äàë³êàòíàå; ²íôàðìàòàð íå çàõàöå¢ (íå ñêàæó:
íå ¢ìå¢) ïà÷óöü íàçâó â¸ñê³ Ãàðû-âàäà (ßíêîâñêèé).
18

À.Ì. Êàì÷àòîâ, Í.À. Íèêîëèíà, Ââåäåíèå â ÿçûêîçíàíèå, 2-å èçä., Ìîñêâà, 2000., c. 62.
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1.3.3.3. Èç ïëàòîíîâñêîãî ïîíèìàíèÿ ýòèìîëîãèè ñëåäóåò, ÷òî å¸
îáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ íå àíàëèç îáðàçîâàíèÿ ñëîâà â ÿçûêå (ýòî ïðåäìåò
ñëîâîîáðàçîâàíèÿ), à èññëåäîâàíèå òîãî, êàê è îòêóäà îíî ïðîèçîøëî,
ïîèñê è îòêðûòèå áàçîâîãî ýòèìîíà (ìîòèâà).
Íåñîìíåííî, ÷òî çà âûðàæåíèÿìè «ñëîâî îáðàçîâàëîñü» è «ñëîâî
âîçíèêëî (ïðîèçîøëî)» ñòîÿò ðàçíûå ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå è äåðèâàöèîííûå ìåõàíèçìû ÿçûêà. Â ñëó÷àå ïðîèçâîäíîãî ñëîâà ãîâîðèòñÿ
î ñïîñîáå îáðàçîâàíèÿ, ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîì ñðåäñòâå, î âêëþ÷åíèè ñëîâà
â îïðåäåë¸ííóþ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíóþ ïàðàäèãìó. Íàïðèìåð, ñëîâî
ñàìîë¸ò îáðàçîâàíî ñïîñîáîì îñíîâîñëîæåíèÿ ïîñðåäñòâîì èíòåðôèêñà -î-.
Â îñíîâó îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäíîãî ñëîâà ïîëîæåí äèôôåðåíöèàëüíûé
âèäîâîé ïðèçíàê  «ñàì ëåòàåò». Òàêîé ïðèçíàê åñòü ïðèçíàê «ñêàçàííûé»,
ò.å. ïðåäèöèðîâàííûé ïðåäìåòó. Ñåìàíòèêà ïðîèçâîäíîãî ñëîâà
ôîðìèðóåòñÿ â ïðåäèêàòèâíîé îñíîâå ïðåäëîæåíèÿ. Ïðîèçâîäíîå ñëîâî íå
íàçûâàåò, à îáîçíà÷àåò ïðåäìåò, ïðåäñòàâëÿÿ åãî â ÿçûêå.
Èíîå äåëî  âîçíèêíîâåíèå íîìèíàòèâíîé åäèíèöû. Àêò
âîçíèêíîâåíèÿ íîìèíàöèè ïîëíîñòüþ ïðîòèâîïîëîæåí ìåõàíèçìó
ñëîâîîáðàçîâàíèÿ. Íåïðîèçâîäíàÿ íîìèíàòèâíàÿ åäèíèöà ÿâëÿåòñÿ
ðåçóëüòàòîì ìîäåëèðîâàíèÿ (ïåðåíèìàíèÿ) ðåàëüíîñòè. Ìîäåëü
êîíñòðóèðóåòñÿ íå îáðàçîì, à ïîäîáèåì. Â íîìèíàöèè ïðîÿâëÿåòñÿ
ñòðåìëåíèå ãîâîðÿùåãî íå òîëüêî íàçâàòü ðåàëèþ, íî è òàê èëè èíà÷å å¸
èíòåðïðåòèðîâàòü. Íàçâàíèå çàèìñòâóåòñÿ èç òåêñòà èëè çâó÷àùåé ðå÷è.
Îíî âîïëîùàåò â ñåáå èäåþ èëè ìîòèâ ðåàëüíîãî ÿâëåíèÿ, èñõîäÿ èç
êîòîðûõ, ðåàëèÿ âîñêðåøàåòñÿ â ïàìÿòè âî âñåé ñâîåé òîòàëüíîñòè.
Îòäåëüíûå çàôèêñèðîâàííûå ÷åðòû íàïîìèíàþò î ðåàëèè, áûâøåé
â ïðåäûäóùåì ïåðöåïòèâíîì îïûòå íîñèòåëÿ ÿçûêà. Ïîíÿòíî, ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ìîòèâ ìîæåò çàòåðÿòüñÿ, è òîãäà âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü
â ýòèìîëîãè÷åñêèõ ïîèñêàõ.
Àêò ðîæäåíèÿ òîïîíèìè÷åñêîé íîìèíàöèè îïèñûâàåò, íàïðèìåð,
Ô. ßíêîâñêèé:
Äçÿë³ë³ ïàíñêóþ çÿìëþ [...]. Äçÿë³ë³ ³ äóìàë³: à ÿê íàçàâóöü ñâîé
ïàñ¸ëàê? Íàçûâàë³ ³ àäðàçó ãàíüáàâàë³, à òî  ³ àáñìåéâàë³, àäê³äàë³. Çíàðîê
ñûøë³ñÿ, êàá çíàéñö³ ñëîâà, óæî íà òðýö³ ñâîé ñõîä.
Ïðûéøî¢ íà ñõîä ³ ìàëàäû íàñòà¢í³ê, ðîäàì ç ñóñåäíÿé â¸ñê³ õëîïåö.
Ïàäöýë³¢ñÿ, êàë³ ¢ñå çìî¢êë³, ³ ïûòàåööà:
 Äàâàéöå ³ ÿ ïàäóìàþ. ßê òîëüê³ ïàäøóêàþ, êàá ïàñ¸ëàê íàçâàöü,
ñêàæó ñàì. Çãîäà?  çàïûòà¢ñÿ ¢ ïàñÿëêî¢öà¢.
 À ÿê æà!  àæûâ³ë³ñÿ ñÿëÿíå. Ïà¢òàðàë³ ñëîâà «çãîäà».
 Òî ÿê?
 Çãîäà!
 Ëåïåé ³ íå ïðûäóìàåø. Êàìó í³ ñêàæàø  óñÿê³ çàïîìí³öü.
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 Íå Ñâàðêà ÿêàÿ, íå Õóòàð ÿê³.
 ßê òîëüê³ ÷óöü øòî  Çãîäà, áî çãîäà!
Íàñòà¢í³êàâàå ïûòàííå ñòàëà íàçâàþ. Ãàâàðêîþ, ÷àëàâå÷àþ,
äàë³êàòíàþ (Ô. ßíêî¢ñê³, Çãîäà).
Â ïðèâåäåííîì ôðàãìåíòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íàçâàíèå èñêàëîñü, à íå
âûáèðàëîñü. Âîçíèêíîâåíèå íîìèíàòèâíîé åäèíèöû  àêò äåðèâàöèè (îò.
ëàö. dérivation  îòâåäåíèå), êîòîðûé íå îñíîâàí íà ñîçíàòåëüíîì âûáîðå,
à èñõîäèò èç èíòóèòèâíîãî ïîèñêà. Ïîèñê  êàòåãîðèÿ èíôîðìàòèêè (èíôîðìàöèîííûé ïîèñê), à íå ñåìèîòèêè.
Äåðèâàöèîííûé àêò ÿâëÿåòñÿ íå âîëåâûì äåéñòâèåì, à óìñòâåííîé
îïåðàöèåé. Äåðèâàöèÿ ïîíèìàåòñÿ êàê ïðîöåññ âîçíèêíîâåíèÿ â ÿçûêå
âòîðè÷íûõ åäèíèö, êîòîðûå ìîãóò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíû ñ ïîìîùüþ
åäèíèö, ïðèíèìàåìûõ çà èñõîäíûå  âûâåäåííûå èç íèõ ïóò¸ì ðåàëèçàöèè
òåõ èëè èíûõ îïåðàöèé19. Ðàáîòà îïåðàòîðà  ÿâëÿåòñÿ âñåãäà ðàáîòîé «âî
èìÿ»: ýëèìèíèðóåòñÿ íåñîâïàäàþùåå ñ ñóòüþ (áûòèåì) ÿâëåíèÿ âî èìÿ
ñîõðàíåíèÿ òîãî, ÷òî îñòà¸òñÿ («Íàçûâàë³ ³ àäðàçó ãàíüáàâàë³, à òî
 ³ àáñìåéâàë³, àäê³äàë³»).
Ñóùåñòâåííî òî, ÷òî âîçíèêøàÿ â ðåçóëüòàòå äåðèâàöèîííîãî àêòà
íîìèíàòèâíàÿ åäèíèöà ïîíèìàåòñÿ íå êàê ïðîèçâîäíàÿ, à êàê âûâîäíàÿ.
Îíà íå îáðàçîâûâàåòñÿ íà îñíîâå èñõîäíîé åäèíèöû, à âûâîäèòñÿ èç íå¸,
áàçèðóåòñÿ íà íåé. Íîìèíàòèâíàÿ åäèíèöà âñåãäà èìååò ñîáñòâåííóþ
äåðèâàöèîííóþ ëåãåíäó (íå èñòîðèþ!), êîòîðàÿ îòñóòñòâóåò ó ïðîèçâîäíîãî
ñëîâà. Çàäà÷à ýòèìîëîãà è ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû «ðàñêîïàòü» ïîäîáíóþ
ëåãåíäó äëÿ âñÿêîé ðàññìàòðèâàåìîé íîìèíàòèâíîé åäèíèöû.
Â íàøåì ïðèìåðå ïðîèçíåñ¸ííîå ó÷èòåëåì âûðàæåíèå «Çãîäà»
è îäíîèìåííûé òîïîíèì «Çãîäà» íàõîäÿòñÿ ìåæäó ñîáîé â ñâÿçè,
íàçûâàåìîé íîìèíàòèâíîé äåðèâàöèåé. Èñõîäíàÿ åäèíèöà ñîñòàâëÿåò
äåðèâàöèîííóþ áàçó âîçíèêíîâåíèÿ íîìèíàòèâíîãî äåðèâàòà.
«Òå» èëè «íå òå» ñëîâà íå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî
àíàëèçà  îíè îáúåêò ýòèìîëîãè÷åñêèõ ïîèñêîâ. Ïðîöåäóðà àíàëèçà ê íèì
íåïðèåìëåìà, ïîòîìó ÷òî èõ ñóùíîñòü ñèíòåòè÷åñêàÿ  îíè ðåàëüíîñòü
òåêñòà. Òàêèå åäèíèöû íå ïðèíàäëåæàò äåéñòâèòåëüíîñòè, â êîòîðîé
äåéñòâóåò çàêîí ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ  ñâÿçè ìåæäó íèìè íå ïðè÷èííûå,
à âåðîÿòíîñòíûå. Îíè íå ïðîèçâåä¸ííûå (ñäåëàííûå), à ïîðîæä¸ííûå, ò.å.
íå «îáðàçîâàíû îò..», à «ïðîèñõîäÿò èç ». Â íèõ íå îòðàæàåòñÿ
äåéñòâèòåëüíîñòü, à óäà÷íî (èëè íåóäà÷íî) ñõâàòûâàåòñÿ ñàìà ñóùíîñòü
ðåàëèè, å¸ Çàêîí  àðõàè÷åñêîå è ñîâðåìåííîå åãî ñîñòîÿíèå.
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Âûâîäû. Â èññëåäîâàíèÿõ ÿçûêà/ðå÷è äîìèíèðóþùóþ ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ðîëü èãðàåò ðàçãðàíè÷åíèå èñòîðè÷åñêîãî è àðõàè÷åñêîãî àñïåêòîâ.
Ïîäîáíîå ðàçãðàíè÷åíèå ñâÿçàíî ñ ïðîòèâîïîñòàâëåíèåì ìèðà, âçÿòîãî
ñàìîãî ïî ñåáå â àêòàõ âîñïðèÿòèÿ ðåàëüíîñòè íîñèòåëÿìè ÿçûêà,
è äåéñòâèòåëüíîñòè êàê òàêîâîé, îáðàçíî îòðàæ¸ííîé â çåðêàëå
ðåôëåêñèðóþùåãî ÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ. Ðåàëèçîâàííûå â ÿçûêå àêòû
êàòåãîðèçàöèè ðåàëüíîñòè áàçèðóþòñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíîé äëÿ ÿçûêà è ðå÷è
êàòåãîðèè òîæäåñòâà. Îïîðà íà íàçâàííóþ êàòåãîðèþ ñîçäà¸ò
òåêñòîïîðîæäàþùèé àñïåêò ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîòèâîïîñòàâëåííûé
ïðîèçâîäíîìó äèñêóðñó. Ñîñòàâëÿþùèìè òåêñòà ÿâëÿþòñÿ ñèíòåòè÷åñêèå
åäèíèöû, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå àêòîâ íîìèíàòèâíîé äåðèâàöèè
è îáíàðóæèâàþùèå ýòèìîëîãè÷åñêóþ ðåëåâàíòíîñòü.
On That, or Archaic and Historic Aspects of Language Studies.
Equivalence, Sense, Ambivalence, Verity, Nomination, Historic, Archaic Derivation
The article explores ontological prerequisites of the manifestation and localization in
language/discourse of the category of identity as a fundamental notion of human activity
constituting existential contexts of language usage. The article discusses pragmatic senses
embodied in various textual usages of the pronoun that. The article emphasizes the importance of this pronoun and the identity senses manifested by it in creation of the language
nominative base, including both, descriptive objectively oriented statements (periphrasal descriptions) and performative units (proper names and expressions). Identity is seen as the
initial point of the categorization of the world through language, which is the attempt to unify
numerous impressions of reality, as the essential and dominating prerequisite of abstract
thinking opening the way to reduce various manifestations of supranational thinking substance to an average  the one, as the major component and the most expressive element of
human spiritual culture embodied in various kinds of texts. The preservation of identity is
connected with the category of truth, which is a fundamental category for understanding and
interpreting the real world and a basic category of perception and record of phenomenal
manifestations of reality nominatively fixed in a language. There is a relation between the act
of nominative identification of reality phenomena with etymologic aspects of linguistic facts
interpretation with co-reference which is a phenomenon common in non-discourse speech of
referential identity. The etymologically relevant language phenomena connected with archaisation are contrasted with numerous historic changes of linguistic forms that systematic and
functional linguistic elements undergo in the process of their functioning.
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ßÇÛÊÎÂÀß ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ È ÏÅÐÅÂÎÄ:
ÎØÈÁÊÈ È ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß
Íåïîíèìàíèå ñóùíîñòè áàçîâûõ êàòåãîðèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçãðàíè÷åíèåì
ýêñòåíñèîíàëüíûõ è èíòåíñèîíàëüíûõ êîíòåêñòîâ, ïðèâîäèò ê ìíîãî÷èñëåííûì îøèáêàì è çàáëóæäåíèÿì íîñèòåëåé è ïîëüçîâàòåëåé ÿçûêà,
ñ êîòîðûìè íåèçáåæíî ñòàëêèâàåòñÿ ïåðåâîä÷èê ïðè òðàíñëÿöèè ðàçíûõ
òèïîâ òåêñòîâ â êîíöåïòîñôåðó è êóëüòóðó äðóãîãî ÿçûêà1.
×åëîâå÷åñêèé ÿçûê  íå òîëüêî àðåíà ïðåçåíòàöèè ðàçóìà, íî
îäíîâðåìåííî è îáëàñòü ïðîÿâëåíèÿ íåðàçóìíîñòè íîñèòåëåé ÿçûêà.
Ê ñóùåñòâóþùèì â ÿçûêå íåäîðàçóìåíèÿì íîñèòåëè ÿçûêà íàñòîëüêî
ïðèâûêëè, ÷òî èõ ïðîñòî íå çàìå÷àþò è íàä íèìè íå çàäóìûâàþòñÿ. Ìåæäó
òåì, èìåþò ìåñòî ìíîãî÷èñëåííûå ñëó÷àè, êîãäà ÿçûê ââîäèò ÷åëîâåêà
â çàáëóæäåíèå, âûäàâàÿ êàæóùååñÿ çà ðåàëüíîñòü.
Â ñâî¸ì ñòðåìëåíèè äàòü âñåìó ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêîå îïðåäåëåíèå
ïîëüçîâàòåëü ÿçûêà, íå çàìå÷àÿ òîãî, âûõîäèò èç îáëàñòè îòíîñèòåëüíîé
ëîãèêè â ñôåðó àáñîëþòíîãî  áûòèÿ. Òî, ÷òî ïðåáûâàåò â íàçâàííîé ñôåðå,
åñòü ñàìî ïî ñåáå è íå äîïóñêàåò ñðàâíåíèÿ è çíàíèÿ, à òîëüêî âîñïðèÿòèå,
ïîíèìàíèå è êîìïåòåíöèþ. ×åëîâåê íå òîëüêî âèäèò ìèð è îòðàæàåò åãî
â çåðêàëå ñâîåãî ñîçíàíèÿ, ÷åëîâåê âîñïðèíèìàåò ìèð  âñìàòðèâàåòñÿ,
âñëóøèâàåòñÿ â íåãî, ïûòàåòñÿ ïîíÿòü 2. Íåðàçãðàíè÷åíèå ýêñòåíñèè
âîñïðèÿòèÿ è èíòåíñèè îòðàæåíèÿ â òðàêòîâêå ÿâëåíèé ÿçûêà/ðå÷è
ñîïðÿæåíî ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îøèáêàìè è çàáëóæäåíèÿìè. Ïðîÿâëåííàÿ
â ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ðåàëüíîñòü ñàìà ïî ñåáå, ñìåøèâàåòñÿ
ñ îòðàæ¸ííîé â ñèñòåìå ÿçûêà äåéñòâèòåëüíîñòüþ êàê òàêîâîé, ÷òî
ïðèâîäèò ê íåðàçãðàíè÷åíèþ îòíîñèòåëüíîãî è àáñîëþòíîãî, êàðòèíû
ìèðà è åãî àðõèòåêòîíèêè, ò.å. ñåìàíòèêè è êàòåãîðèçàöèè.
1
2

Ï.Ã. ×åáîòàð¸â, Ïåðåâîä êàê ñðåäñòâî è ïðåäìåò îáó÷åíèÿ, Ìîñêâà 2006, ñ. 4887.
È.À. Ñòåðíèí, Î íåêîòîðûõ îñîáåííîñòÿõ ïîëüñêîãî êîììóíèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ íà
ôîíå ðóññêîãî, w: Êîììóíèêàòèâíîå ïîâåäåíèå ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, pod red. L. Szypielewicz,
I. Sternin, Warszawa 2007, s. 1723.
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Ó ïåðåâîä÷èêà íå âîçíèêàåò îñîáûõ òðóäíîñòåé ïðè ïåðåâîäå äèñêóðñèâíîé ðå÷è. Òàêîé ïåðåâîä íàïðàâëåí íà èçáåæàíèå ãðàììàòè÷åñêèõ
î ø è á î ê. Îäíàêî îøèáêà  íå çàáëóæäåíèå. Ñäåëàòü îøèáêó  íå çíà÷èò
âïàñòü â çàáëóæäåíèå. Îøèáêà èìååò îòíîøåíèå ê ìèðó, ãäå äåéñòâóåò
çàêîí ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ. Ïðè÷èíà îøèáêè  íåçíàíèå îïðåäåëåííûõ
ïðàâèë è ïðèíöèïîâ. Òàêîå íåçíàíèå ìîæíî ïîñòàâèòü â âèíó òîìó, êòî
îøèáàåòñÿ: ïðàâèëà íàäî ç í à ò ü. Áåçîøèáî÷íîñòü îáùåñòâåííûì
ìíåíèåì òðàêòóåòñÿ êàê ñîâåðøåíñòâî.
Â îòëè÷èå îò ôîðìèðîâàíèÿ ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ íå ëèø¸í
çàáëóæäåíèé. Â ýòîì ïðîöåññå íå äåéñòâóþò îïðåäåë¸ííûå ïðàâèëà
è ïðèíöèïû  ñòàíîâëåíèå ïðîèñõîäèò çàêîíîìåðíî.
Â çàáëóæäåíèå ÷åëîâåê âïàäàåò ïî íàèâíîñòè, íåêîìïåòåíòíîñòè,
íåðàçóìíîñòè. Ïîèñê èñòèíû áåç çàáëóæäåíèé íåâîçìîæåí. Â ìèôîëîãè÷åñêîì ñîçíàíèè çàáëóæäåíèå ñâÿçûâàåòñÿ ñ ïóò¸ì, ñ êîòîðîãî ÷åëîâåê
ìîæåò ñáèòüñÿ. Îäíàêî îí â ýòîì íå âèíîâåí: ñð.: ÷åðò ä¸ðíóë, äúÿâîë
èñêóñèë, áåñ ïîïóòàë, diabe³ podkusi³/namota³, diabe³ ogonem nakry³, diabli
nadali è ò.ï.
Ñ ìåòîäîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ïðàâèëüíîñòü  ýòî îòíîñèòåëüíûé
ÿçûêîâîé (óñëîâíûé) êîíöåïò, â îñíîâå êîãîðîãî ëåæèò ïðåäñòàâëåíèå
(ìíåíèå). Çàáëóæäåíèå æå ïðîÿâëÿåòñÿ â ñôåðå áåçóñëîâíîãî
(àáñîëþòíîãî), òîãî, ÷òî åñòü íà ñàìîì äåëå. È íåîáõîäèìà ìóäðîñòü,
÷òîáû ðàçãðàíè÷èòü îáëàñòü óñëîâíîãî è ñôåðó àáñîëþòíîãî (êàòåãîðèàëüíîãî)  íå ñìåøèâàòü ðàçóìíîå è óìíîå, êîððåêòíîå è ïðàâèëüíîå.
ßçûê êàê ñðåäñòâî ñîöèàëüíîãî îáùåíèÿ ñîçäàþò íå ó÷¸íûå è íå
ôèëîñîôû (ëþáîìóäðû). ßçûê êàê ñðåäñòâî êîììóíèêàöèè ôîðìèðóåòñÿ
îáùåñòâîì, êîòîðîå â ñâî¸ì ñòðåìëåíèè ê ñîâåðøåíñòó ñòðåìèòüñÿ ñäåëàòü
ñîâåðøåííûì è ñàìî èñïîëüçóåìîå èì îñíîâíîe ñðåäñòâî îáùåíèÿ. Òàê
ñîçäà¸òñÿ ëèòåðàòóðíûé (ïðàâèëüíûé) ÿçûê, êîòîðûì ñ óñïåõîì ï î ë ü ç ó
þ ò ñ ÿ ÷ëåíû îáùåñòâà. Â ÿçûêå êàê ñðåäñòâå îáùåíèÿ îáùåñòâî
ïåðâîî÷åðåäíîå âíèìàíèå ïðèâÿçûâàåò ê íîðìàòèâíîé ïðàâèëüíîñòè3.
Îñíîâíîé ïîêàçàòåëü ðå÷è îáðàçîâàííîãî ÷åëîâåêà  å¸ ïðàâèëüíîñòü.
Îäíàêî ïîëüçîâàòüñÿ ÿçûêîì  íå çíà÷èò áûòü åãî íîñèòåëåì. Íåëüçÿ
èñïîëüçîâàòü òåêñò. Ïðî÷èòàííîå ïèñüìî íåêîððåêòíî íàçâàòü
èñïîëüçîâàííûì. Â òåêñòîïîðîæäàþùåé ðå÷è íå óñòàíàâëèâàþòñÿ
îïðåäåë¸ííûå ïðèíöèïû è ïðàâèëà, îäíàêî êàê è âî âñÿêîé ðåàëüíîñòè
â íåé ìîãóò áûòü îòêðûòû òå èëè èíûå çàêîíîìåðíîñòè. Êðèòåðèåì òàêîé
3

È.Ñ. Àëåêñååâà, Îñâîåíèå òåêñòîâûõ æàíðîâ â ïèñüìåííîì ïåðåâîäå,
w: Ïðîôåññèîíàëüíûé òðåííèíã ïåðåâîä÷èêà, Ñ.-Ï. 2005, s. 165262; Ì.Ï. Áðàíäåñ,
Â.È. Ïðîâîòîðîâ, Ïåðåâîä÷åñêèå íîðìû òåêñòà è ÿçûêà, w: Ïðåäïåðåâîä÷åñêèé àíàëèç òåêñòà,
Ìîñêâà 2003, s. 2829; F. Grucza, T³umaczenie, teoria t³umaczeñ, translatoryka, w: Problemy
translatoryki i dydaktyki translatorycznej, pod red. F. Gruczy, Warszawa 1986, s. 927.
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ðå÷è ÿâëÿåòñÿ íå ïðàâèëüíîñòü, à ï ð è í ÿ ò î ñ ò ü (çàêîííîñòü).
Íàïðèìåð, ó÷¸íûé ãîâîðèò òàê, êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü â åãî ñôåðå. Ïðè ýòîì
íå ñòàâèòñÿ öåëü óáåäèòü êîãî-ë. â ñâî¸ì ìíåíèè, äîáèòüñÿ îáùåãî
ñîãëàñèÿ; ñóùåñòâóååò òîëüêî îäíî íàìåðåíèå  ïîíÿòü äðóã äðóãà, äîêàçàòü
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Âìåñòî ñîäåðæàíèÿ, êîòîðîå ñòîèò çà ñëîâàìè äà
è íåò, êóëüòèâèðóþòñÿ ñìûñëû, ïðèíèìàåòñÿ çà è ïðîòèâ.
Ãîâîðèòü íà ðàçíûõ ÿçûêàõ (íàïð.:  Ìû ñ âàìè ãîâîðèì íà ðàçíûõ
ÿçûêàõ, Nie mówimy tym samym jêzykiem ò.å. íå ïîíèìàåì äðóã äðóãà)
 çíà÷èò ãîâîðèòü íà ÿçûêå êîíöåïòîâ (îáðàçîâ) è ÿçûêå ðå÷åìûñëèòåëüíûõ
êàòåãîðèé. Ïîëüçóÿñü ïåðâûì ÿçûêîì, ìoæíî îøèáèòüñÿ, óïîòðåáëÿÿ
äðóãîé  âïàñòü â çàáëóæäåíèå. Ïî îòíîøåíèþ ê ïåðâîìó ÿçûêó ìîæíî
ãîâîðèòü îá îøèáî÷íûõ ìíåíèÿõ, â ñâÿçè ñ äðóãèì ÿçûêîì ðå÷ü ìîæåò èäòè
î íåñîñòîÿòåëüíûõ òî÷êàõ çðåíèÿ. Ôîðìèðîâàíèþ ìíåíèÿ (×òî ëþäè
ñêàæóò) ñîïóòñâóåò ñòàíîâëåíèå ñóáñòàíöèîíàëüíîé ìûñëè (Êàê òîò
ãîâîðèë). Òîò, íà êîãî ññûëàþòñÿ â òåêñòîïîðîæäàþùåé ðå÷è, ÷åëîâåê
íåîáðàçîâàííûé, íî êîìïåòåíòíûé  íîñèòåëü ÿçûêà.
Â ãðàììàòèêàõ ëèòåðàòóðíûõ ÿçûêîâ, íåñìîòðÿ íà èìåþùóþñÿ
ôîðìàëüíóþ âàðèàòèâíîñòü â èõ ïàðàäèãìàòèêå, äîñòàòî÷íî îïðåäåë¸ííî
ïðîïèñàíû ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ãðàììàòè÷åñêèõ åäèíèö â êàæäîì
ÿçûêå. Èíà÷å îáñòîèò äåëî ñ ðå÷üþ âûðàçèòåëüíîé. È îñîáóþ òðóäíîñòü
ñîñòàâëÿåò ìàòåðèàë, ãäå ñìåøèâàþòñÿ ôîðìàëüíûå è ñóáñòàíöèîíàëüíûå
ýëåìåíòû/åäèíèöû ðå÷è. Ïåðåâîä÷èê ñòîèò ïåðåä äèëåììîé: ñîõðàíÿòü
îðèãèíàë ñî âñåìè åãî çàáëóæäåíèÿìè èëè êîððåêòèðîâàòü, èñõîäÿ èç
ëè÷íîãî ïîíèìàíèÿ ñîñòîÿíèÿ äåë. Êðîìå òîãî, íåòî÷íîñòü ïåðåâîäà
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò èäåíòèôèêàöèè åäèíèö/ýëåìåíòîâ òåêñòîâîé è
äèñêóðñèâíîé ïðèðîäû.
Â êà÷åñòâå îáðàçöà ÿçûêîâîãî íåäîðàçóìåíèÿ ìîæíî ïðèâåñòè
ñóáñòàíòèâèðîâàííîå ïðèëàãàòåëüíîå íîâîðîæäåííûé òîëüêî ÷òî, íåäàâíî
ðîäèâøèéñÿ. Íîìèíàöèÿ íîâîðîæäåííûé ðåá¸íîê èñêàæàåò ðåàëüíîñòü,
ïðîôàíèðóåò å¸. Íåëüçÿ ñêàçàòü «Ðîäèëñÿ íîâûé ðåá¸íîê». Îïðåäåëåíèå
íîâîå ïðèêëàäûâàåòñÿ ê âåùàì (íîâûé êîñòþì, íîâàÿ ìàøèíà, íîâàÿ
êâàðòèðà è ò.ä.). Âåùü  íå÷òî ïðîèçâîäíîå. Ðåá¸íîê æå íå ïðîèçâîäèòñÿ
 îí ðîæäàåòñÿ. Ðåá¸íîê íå ìîæåò áûòü íîâûì, à òîëüêî åù¸ îäíèì.
ßâíî ïðîôàíè÷åñêèì ÿâëÿåòñÿ ïðèçûâ «Ê íîâûì îòêðûòèÿì!».
Â îòêðûòèè íåò íè÷åãî íîâîãî  åñòü ïîêà íåèçâåñòíîå. Ó÷¸íûé îòêðûë
íîâûé çàêîí. Ó÷¸íûå îòêðûëè ãåí ãèïåðòîíèè. Áóäóò ëè êîððåêòíûìè
òàêèå âûñêàçûâàíèÿ? Âåäü çàêîí è ãåí áûëè äî òîãî, êàê èõ îòêðûëè.
Äîâîëüíî ÷àñòî ãðàììàòè÷åñêè ïðàâèëüíîå îêàçûâàåòñÿ êðàéíå
íåðàçóìíûì. Ó÷èòåëüíèöà íà óðîêå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäà ãëàãîëà óìåð
ñòàâèò ê íåìó âîïðîñ ×òî ñäåëàë?: Îí (÷òî ñäåëàë?) óìåð (ñîâåðøåííûé
âèä). Â äàííîì ñëó÷àå ñìåøèâàåòñÿ äåéñòâèå è ïðîöåññ, êîòîðûé èä¸ò ñ à ì
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ïî ñåáå è íå çàâèñèò îò âîëè ÷åëîâåêà. Íåêîððåêòíûì áóäåò òàêæå òàêîé
âîïðîñ è ê ãëàãîëó ðàñòè: Òðàâà (÷òî äåëàåò?) ðàñò¸ò. Â ñèòóàöèè ðîñòà
è ðàçâèòèÿ ïðàâîìåðíûì áóäåò âîïðîñ ×òî ïðîèñõîäèò?  ñ ÷åëîâåêîì,
ðàñòåíèåì è ò.ï. Ðàçâèòèå ïðèíàäëåæèò ðåàëüíîìó ìèðó ñîáûòèé.
Íåðàçóìíûì áóäåò èñïîëüçîâàíèå ãðàììàòè÷åñêîãî àïïàðàòà ïî
îòíîøåíèþ ê ôîðìóëå ëþáâè  ß òåáÿ ëþáëþ: ß (êòî?) ëþáëþ (÷òî äåëàþ?)
òåáÿ (êîãî?). Çâó÷èò àáñóðäíî: Òû ÷òî äåëàåøü?  ß òåáÿ ëþáëþ. Âñÿêîå
äåéñòâèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñõåìå åñëè ñäåëàòü òî è òî, òî áóäåò òî è òî.
×åëîâåê æèâ¸ò â ìèðå îæèäàíèÿ. Îäíàêî â ñôåðå áûòèÿ íåò ìîæåò
áûòü è áóäåò. Çäåñü ìû ïðèêàñàåìñÿ ê òîìó, ÷òî å ñ ò ü, ÷åãî íèêòî
íèêîãäà íå äåëàë (íå ïðè÷èíÿë).
Ñîâðåìåííûé ðóññêèé äèñêóðñ ïåðåïîëíåí ìíîãî÷èñëåííûìè
çàáëóæäåíèÿìè, ïðîôàíèðóþùèìè ðåàëüíîñòü.
Ïðèâåä¸ì íåêîòîðûå èç íèõ:
Ïîëîæåíèå äåë. Äåëà ìîãóò ïðåáûâàòü â òîì èëè èíîì ñîñòîÿíèè.
Èìåòü ïðàâî. Ïðàâî (çàêîí)  êàòåãîðèÿ àáñîëþòíàÿ. Åãî íåëüçÿ èìåòü.
Ìîæíî áûòü â ïðàâå (íàïð.: Â âïðàâå ëè ÿ òàê ïîñòóïèòü?)
Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ. Ñìåøèâàåòñÿ îáðàçîâàíèå è îáó÷åíèå.
Êàòåãîðèÿ êà÷åñòâà ïðîÿâëÿåòñÿ â îáó÷åíèè (ñð.: ðóñ. ó÷èòü  îáó÷àòü;
ïîëüñê. uczyæ siê nauczaæ).
Ïðèíÿòüñÿ çà ðàáîòó. Ñð.: íà÷àòü ðàáîòàòü è ïðèíÿòüñÿ çà äåëî,
ïðèñòóïèòü ê äåëó ( âàì ïîðà çà äåëî ïðèíèìàòüñÿ, à ìîé óäåë  êàòèòüñÿ äàëüøå âíèç.Ñ.Åñåíèí).
Â ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè íà ùèò ïîäíÿòî ìåæäèñöèïëèíàðíîå
ïîíÿòèå èííîâàöèÿ. Íåðåäêî åãî ñâÿçûâàþò ñ íîâèçíîé, çàáûâàÿ, ÷òî åñòü
íîâàöèÿ (ëàò. novatio îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå) íîâîââåäåíèå Ôîðìàëüíàÿ
íîâàöèÿ. Ñîäåðæàòåëüíàÿ íîâàöèÿ. Íîâàòîð (novator  èçîáðåòàòåëü).
Íîâàòîðñòâî ìîæåò áûòü â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà Íîâàòîð ïðîèçâîäñòâà.
Íîâàòîðñêèå ìåòîäû ðàáîòû. Íîâàòîðñêîå ïðåäëîæåíèå. Èííîâàöèîííîñòü ìîæåò áûòü â ïðîìûøëåííîé ( à íå íà ïðîèçâîäñòâå) ñôåðå, ãäå
íåò íîâîãî, íî åñòü åù¸ íåèçâåñòíîå.
Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè òðóäíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè ïåðåâîäå
òåêñòà â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì â íåì äèñêóðñèâíûõ ýëåìåíòîâ, íàìè âçÿò äëÿ
ëèíãâèñòè÷åñêîé ýêñïåðòèçû îäèí àáçàö îðèãèíàëüíîãî òåêñòà ðåçþìå
äèññåðòàöèè íà ïîëüñêîì ÿçûêå Walczyæ nauk¹ za sprawê Ojczyzny. Zjazdy
ponadzaborowe polskich rodowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (18691914). Ïàðàëëåëüíûé ïåðåâîä äàííîãî äîêóìåíòà
âûïîëíåí äâóìÿ ïåðåâîä÷èêàìè (N. è W.) íà ðóññêèé ÿçûê. Ôðàãìåíòàðíî
îòìå÷àåòñÿ íàëè÷èå íåêîððåêòíûõ âûðàæåíèé (ñìåøåíèå èíòåíñèîíàëüíûõ ýëåìåíòîâ è ýêñòåíñèîíàëüíûõ åäèíèö) â îñòàëüíûõ àáçàöàõ
ðàññìàòðèâàåìîãî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà.
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Äëÿ óäîáñòâà ýêñïåðòèçû íàìè ïðîíóìåðîâàíû àáçàöû è ôðàçû
â ïðåäåëàõ êàæäîãî àáçàöà. Â êà÷åñòâå åäèíèöû ïåðåâîäà âçÿòà ñ è í ò à ã ì
à. Ñèìâîëîì (+) îòìå÷àåòñÿ áåçóêîðèçíåííîñòü (ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ)
ïåðåâîäà; ñèìâîë (?) ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ó ýêñïåðòà âîçíèêëè
ïðåòåíçèè  ê îðèãèíàëüíîìó òåêñòó èëè åãî ïàðàëëåëüíûì ïåðåâîäàì.
×òî êàñàåòñÿ íàçâàíèÿ äèññåðòàöèè è åãî ïàðàëëåëüíîãî ïåðåâîäà íà
ðóññêèé ÿçûê.
TYTU£
Walczyæ nauk¹ za sprawê Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich rodowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869
1914).
(N.) Íàóêà â êà÷åñòâå ñðåäñòâà áîðüáû çà Ðîäèíó. Ñúåçäû
ïðåäñòàâèòåëåé ïîëüñêèõ ó÷¸íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï èç âñåõ
àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé êàê ôàêòîð íàöèîíàëüíîé èíòåãðàöèè
(18691914). (?)
(W.) Íàóêà îðóäèåì áîðüáû çà Ðîäèíó. Ñúåçäû ïðåäñòàâèòåëåé
ïîëüñêèõ ó÷¸íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï ñî âñåõ àííåêñèðîâàííûõ
òåððèòîðèé êàê ôàêòîð íàöèîíàëüíîé èíòåãðàöèè (18691914). (?)
Â ÿçûêå-îðèãèíàëå íàçâàíèå äèññåðòàöèè ïðèíàäëåæèò ê íàçâàíèÿì
êîìáèíèðîâàííîãî òèïà  ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé: 1) èíòåðòåêñòóàëüíîé
 öèòàòíîé (Walczyæ nauk¹ za sprawê Ojczyzny), 2) äåñêðèïòèâíîé
 îïèñàòåëüíîé Zjazdy ponadzaborowe polskich rodowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (18691914). Î öèòàöèè ñâèäåòåëüñòâóþò êàâû÷êè â ïåðâîé ÷àñòè íàçâàíèÿ.
Êîìáèíèðîâàííûé òèï îðèãèíàëüíîãî íàçâàíèÿ íèâåëèðóåòñÿ îáîèìè
ïåðåâîä÷èêàìè, êîòîðûå öèòàòíîå âûðàæåíèå ïîäìåíÿþò îïèñàòåëüíûì.
(N.) Íàóêà â êà÷åñòâå ñðåäñòâà áîðüáû çà Ðîäèíó; (W.) Íàóêà îðóäèåì
áîðüáû çà Ðîäèíó.
Â ïàðàëëåëüíûõ ïåðåâîäàõ öèòàòíîé ÷àñòè íàçâàíèÿ ïðèâîäèòñÿ
ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíîå ïîíèìàíèå íàóêè è å¸ ðîëè: íàóêà êàê
ñðåäñòâî (N. Íàóêà â êà÷åñòâå ñðåäñòâà áîðüáû ); íàóêà  èíñòðóìåíòîðóäèå (W. Íàóêà îðóäèåì áîðüáû ). Â ñìûñëîâîì ïëàíå
ýêâèâàëåíòíûì ÿâëÿåòñÿ ïåðåâîä W., â êîòîðîì ñîõðàíÿåòñÿ
èíñòðóìåíòàëüíûé ñìûñë íàóêè, ïðåçåíòèðîâàííûé â öèòàöèè (ñð.: «Walczyæ nauk¹ »? Íàóêà îðóäèåì ), îäíàêî ïðèâåäåííûé îáîðîò ñ òâîðèòåëüíûì èíñòðóìåíòàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïîëîíèçìîì è ðóññêîìó ÿçûêó íå
ñâîéñòâåí.
Îáîèìè ïåðåâîä÷èêàìè íå óëîâëåíà ñìûñëîâàÿ ðàçíèöà ìåæäó
ïîíÿòèÿìè Ðîäèíà è Îò÷èçíà ( za sprawê Ojczyzny: N.
áîðüáû çà
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Ðîäèíó; (W.)
áîðüáû çà Ðîäèíó). Ðîäèíà  ìàòü (Ñð.: Ðîäèíà-ìàòü
çîâ¸ò!) Â íîìèíàöèÿõ æå ïîëüñê. Ojczyznà (ñð. áåë. àé÷ûíà, áàöüêà¢ø÷ûíà,
íåì. Vaterland) âûðàçèòåëüíî çâó÷èò ëèíèÿ îòöà. (ñð.: ïàòðèîòèçì).
Ðîäèíà  ÿçûêîâîé êîíöåïò, Îòå÷åñòâî æå ïðèîáðåòàåò êàòåãîðèàëüíûé
ñìûñë.. Ñð.: áåë. ìàò÷ûíà ìîâà, íî ïîëüñê. jêzyk ojczysty.
×òî êàñàåòñÿ òåêñòà ðåçþìå è åãî ïàðàëëåëüíîãî ïåðåâîäà íà ðóññêèé
ÿçûê.
ÐÅÇÞÌÅ
1) Przedstawione w rozprawie zjazdy miêdzyzaborowe sta³y siê w drugiej
po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku miejscem cyklicznych kontaktów polskich
uczonych i specjalistów z ró¿nych dziedzin, wa¿nym forum wymiany naukowej
i dowiadczeñ zawodowych. 2) Spotkania te zapocz¹tkowali lekarze i przyrodnicy. 3) Ich pierwszy zjazd odby³ siê w Krakowie w 1869 r. 4) Za przyk³adem
lekarzy i przyrodników poszli przedstawiciele innych rodowisk naukowych i zawodowych, m. in. technicy, prawnicy i ekonomici, historycy. 5) Ogó³em od 1869 r.
do wybuchu I wojny wiatowej odby³o siê ponad szeædziesi¹t zjazdów o zasiêgu
ogólnopolskim.
(N.) 1) Íàçâàííûå â äèññåðòàöèè ñúåçäû ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX è â íà÷àëå XX âåêîâ
ñòàëè ìåñòîì ðåãóëÿðíûõ êîíòàêòîâ ïîëüñêèõ ó÷¸íûõ è ñïåöèàëèñòîâ èç
ðàçíûõ äèñöèïëèí, çíà÷èìûì ôîðóìîì íàó÷íîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáìåíà. 2) Íà÷àëî ýòèì âñòðå÷àì ïîëîæèëè âðà÷è è åñòåñòâîâåäû. 3) Èõ
ïåðâûé ñúåçä ñîñòîÿëñÿ â Êðàêîâå â 1869 ãîäó. 4) Âðà÷àì è åñòåñòâîâåäàì
ïîñëåäîâàëè ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàó÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ,
â òîì ÷èñëå òåõíèêè, þðèñòû è ýêîíîìèñòû, èñòîðèêè. 5) Ñ 1869 ãîäà äî
íà÷àëà ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûëî ïðîâåäåíî ñâûøå øåñòèäåñÿòè
îáùåïîëüñêèõ ñúåçäîâ.
(W.) Â äèññåðòàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ñúåçäû ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX è â íà÷àëå XX âåêîâ,
ñïîñîáñòâîâàâøèå ïåðèîäè÷åñêèì êîíòàêòàì ïîëüñêèõ ó÷¸íûõ
è ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ äèñöèïëèí è ñòàâøèå âàæíûì ôîðóìîì íàó÷íîãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáìåíà.2) Íà÷àëî ýòèì âñòðå÷àì ïîëîæèëè ãðóïïû
âðà÷åé è åñòåñòâîâåäîâ. 3) Èõ ïåðâûé ñúåçä ñîñòîÿëñÿ â Êðàêîâå â 1869 ãîäó.
4) Âðà÷àì è åñòåñòâîâåäàì ïîñëåäîâàëè ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàó÷íûõ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ, â òîì ÷èñëå òåõíèêè, þðèñòû, ýêîíîìèñòû
è èñòîðèêè. 5) Ñ 1869 ãîäà äî íà÷àëà ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûëî
ïðîâåäåíî ñâûøå øåñòèäåñÿòè îáùåïîëüñêèõ ñúåçäîâ.

ßçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà è ïåðåâîä: oøèáêè è çàáëóæäåíèÿ

499

Przedstawione w rozprawie zjazdy
(N.) Íàçâàííûå â äèññåðòàöèè ñúåçäû (+)
(W.) Â äèññåðòàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ñúåçäû (+)
Â îðèãèíàëüíîì òåêñòå ïðèâåäåííàÿ ñèíòàãìà ÿâëÿåòñÿ íåêîððåêòíîé 
â íåé èíòåíñèîíàëüíûé ýëåìåíò ðrzedstawione ñî÷åòàåòñÿ ñ ýêñòåíñèîíàëüíûì w rozprawie. Â íàó÷íîì òðóäå (rozprawie) íå ìîæåò áûòü
ðåïðåçåíòàöèè (ïðåäñòàâëåíèÿ). Íàó÷íûé òåêñò, â îòëè÷èå îò äèñêóðñà,
ïðåçåíòèðóåò (ïðåäúÿâëÿåò, òðàíñëèðóåò), íî íå ïðåäñòàâëÿåò. Îáà
ïåðåâîä÷èêà ïðàâîìåðíî êîððèãèðóþò ñèíòàãìó â òåêñòå ñâîèõ ïåðåâîäîâ
â ýêñòåíñèîíàëüíîì (íîìèíàòèâíîì) ðàêóðñå. Ïðè÷åì ïåðåâîä÷èê
W. îòäà¸ò ïðåäïî÷òåíèå äåñêðèïòèâíîìó (îïèñàòåëüíîìó) ýêâèâàëåíòó, ÷òî
âïîëíå äîïóñòèìî, ò.ê. íå ïðèâîäèò ê ïîòåðå ñìûñëà.
zjazdy miêdzyzaborowe
(N.) è (W.) ñúåçäû ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé (+)
Ïîëüñêèé íîìèíàòèâíûé èñòîðèçì zabór ïåðåäà¸òñÿ â ðóññêîì ÿçûêå
îïèñàòåëüíî  çàõâà÷åííàÿ (àííåêñèðîâàííàÿ) òåððèòîðèÿ.
w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku
(N.) è (W.) âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX è â íà÷àëå XX âåêîâ (+)
Ïåðåâîä ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì ãðàììàòè÷åñêîãî (ðåãóëÿðíîãî) íåñîîòâåòñòâèÿ ôîðì ÷èñëà â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ (ïîëüñê. wieku  åä.÷., ðóñ.
âåêîâ  ìí.÷.)
sta³y siê miejscem kontaktów
(N.) ñòàëè ìåñòîì êîíòàêòîâ (+)
(W.) ñïîñîáñòâîâàâøèå êîíòàêòàì (?)
Ïåðåâîä÷èê W. äîïóñêàåò îòñòóïëåíèÿ îò îðèãèíàëà, âûðàæàÿ ìûñëü,
÷òî âñòðå÷è ñïîñîáñòâîâàëè êîíòàêòàì.
cyklicznych kontaktów
(N.) ðåãóëÿðíûõ êîíòàêòîâ (?) Âûðàæåíèå íåêîððåêòíîå. Êîíòàêò êàê
öåíòðàëüíîå ïîíÿòèå âîñïðèÿòèÿ, â îòëè÷èå îò îòðàæåíèÿ, íå
õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷åðåç ïðàâèëüíîñòü (ðåãóëÿðíîñòü). Ðåëåâàíòíîé äëÿ
îïèñàíèÿ êîíòàêòà ÿâëÿåòñÿ åãî çàêîíîìåðíîñòü (ïåðèîäè÷íîñòü); ïîëüñê.
cyklicznoæ  ðóñ. ïåðèîäè÷íîñòü. Ðåãóëÿðíî èëè ïåðèîäè÷åñêè? Îò
âûáîðà ýêñòåíñèîíàëüíîé (ýâîëþöèîííîé) ïåðèîäè÷íîñòè èëè
èíòåíñèîíàëüíîé ðåãóëÿðíîñòè çàâèñèò òèï êîíòåêñòà. Ñìåøåíèå
ïîðîæäàåò çàáëóæäåíèå.
(W.) ïåðèîäè÷åñêèì êîíòàêòàì (+)
polskich uczonych i specjalistów z ró¿nych dziedzin
(N.) ïîëüñêèõ ó÷¸íûõ è ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçíûõ äèñöèïëèí (+)
(W.) ïîëüñêèõ ó÷¸íûõ è ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ äèñöèïëèí (+)
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wa¿nym forum
(N.) çíà÷èìûì ôîðóìîì (+)
(W.) âàæíûì ôîðóìîì (+)
Ñëîâî ôîðóì ïðèäà¸ò òåêñòó âåëåðå÷èâîñòü.
wymiany naukowej i dowiadczeñ zawodowych
(N.) è (W.) íàó÷íîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáìåíà (+)
2) Spotkania te zapocz¹tkowali lekarze i przyrodnicy.
(N.) Íà÷àëî ýòèì âñòðå÷àì ïîëîæèëè âðà÷è è åñòåñòâîâåäû. (?)
Ïîíÿòèÿ âñòðå÷à, êîíòàêò íå ÿâëÿþòñÿ òåðìèíàìè ïîëîæåíèÿ. Íåëüçÿ
ïîëîæèòü íà÷àëî âñòðå÷àì (íà÷àòü íå òî, ÷òî ïðèñòóïèòü ê )
(W.) Íà÷àëî ýòèì âñòðå÷àì ïîëîæèëè ãðóïïû âðà÷åé è åñòåñòâîâåäîâ
(?) Î ãðóïïàõ íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ â îðèãèíàëå.
3) Ich pierwszy zjazd odby³ siê w Krakowie w 1869 r.
(N.) è (W.) Èõ ïåðâûé ñúåçä ñîñòîÿëñÿ â Êðàêîâå â 1869 ãîäó. (+)
4) Za przyk³adem lekarzy i przyrodników poszli przedstawiciele innych
rodowisk naukowych i zawodowych, m. in. technicy, prawnicy i ekonomici,
historycy. (+)
(N.) Âðà÷àì è åñòåñòâîâåäàì ïîñëåäîâàëè ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ
íàó÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ, â òîì ÷èñëå òåõíèêè, þðèñòû
è ýêîíîìèñòû, èñòîðèêè. (+)
(W.) Âðà÷àì è åñòåñòâîâåäàì ïîñëåäîâàëè ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ
íàó÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ, â òîì ÷èñëå òåõíèêè, þðèñòû,
ýêîíîìèñòû è èñòîðèêè. (+)
5) Ogó³em od 1869 r. do wybuchu I wojny wiatowej odby³o siê ponad
szeædziesi¹t zjazdów o zasiêgu ogólnopolskim.
(N.) è (W.) Ñ 1869 ãîäà äî íà÷àëà ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû áûëî
ïðîâåäåíî ñâûøå øåñòèäåñÿòè îáùåïîëüñêèõ ñúåçäîâ. (+)
Ðóñ. áûëî ïðîâåäåíî íå ÿâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòîì ïîëüñê. odby³o siê.
Òî÷íûé ýêâèâàëåíò  ñîñòîÿëîñü. Èñïîëíåííàÿ â ýêñòåíñèîíàëüíîì
êîíòåêñòå ïîëüñêàÿ ôðàçà, òðàíñôîðìèðîâàíà ïåðåâîä÷èêàìè â êîíòåêñò
èíòåíñèîíàëüíûé.
Ñ ó÷¸òîì ýêñòåíñèîíàëüíî-èíòåíñèîíàëüíîé êîððåêöèè îòìåòèì áåç
èíòåðïðåòàöèè (ïîÿñíåíèÿ) â ïîñëåäóþùèõ àáçàöàõ (II, III, IÓ) ñèíòàãìû,
â êîòîðûõ íåîïðàâäàííî ñìåøèâàþòñÿ êàòåãîðèàëüíûå åäèíèöû
è ñåìàíòè÷åñêèå êîíöåïòû; ïðåäëàãàåòñÿ êîððåêòíàÿ, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ
èõ âåðñèÿ.
II. Ta forma kontaktów ponadzaborowych w ramach zjazdów rodowisk
naukowych i zawodowych by³a wczeniejsza od ogólnopolskich ruchów i nurtów politycznych. Stanowi³a w pozytywistycznym duchu przeniesienie walki
zbrojnej o przetrwanie narodu w sferê nauki i doskonalenia zawodowego. Wród
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inicjatorów i obecnych na tych spotkaniach znajdujemy wielu uczestników zrywów niepodleg³ociowych, m.in. pomys³odawców organizowania zjazdów Adriana Baranieckiego i Polikarpa Girsztowta, a tak¿e Józefa Dietla, Wiktora Szokalskiego i wielu innych. Kolejne pokolenie uczestników spotkañ miêdzyzaborowych podjê³o trud organizowania polskiej nauki w warunkach niepodleg³ego
pañstwa. Z tych ostatnich mo¿na wymieniæ Heliodora wiêcickiego, pierwszego
rektora uniwersytetu w Poznaniu, a tak¿e wspó³organizatora studiów medycznych na tamtejszej uczelni, Paw³a Gantkowskiego. Nie mo¿na pomin¹æ te¿ zas³u¿onych dla budowy porz¹dku prawnego II Rzeczypospolitej Alfonsa Parczewskiego i przede wszystkim Adolfa Suligowskiego.
(N.) Ñúåçäû ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ èç
ðàçíûõ àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé, êàê ôîðìà êîíòàêòà, ïðåäøåñòâîâàëè
îáùåïîëüñêèì ïîëèòè÷åñêèì òå÷åíèÿì è íàïðàâëåíèÿì. Ïî ñóòè äåëà, îíè
ÿâëÿëèñü â ïîçèòèâèñòñêîì ñìûñëå ïåðåíåñåíèåì âîîðóæ¸ííîé áîðüáû çà
ñîõðàíåíèå íàöèè â ñôåðó íàóêè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
Ñðåäè çà÷èíàòåëåé è ó÷àñòíèêîâ íà ýòèõ âñòðå÷àõ ìû íàõîäèì èìåíà
ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ, òàêèõ êàê
àâòîðû èäåè îðãàíèçàöèè ñúåçäîâ: Adrian Baraniecki è Polikarp Girsztowt,
à òàêæå Józef Dietl, Wiktor Szokalski è ìíîãèå äðóãèå. Ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåïîëüñêèõ âñòðå÷ âðåì¸í àííåêñèè âçÿëî íà ñåáÿ
îðãàíèçàöèþ ïîëüñêîé íàóêè â íåçàâèñèìîì ãîñóäàðñòâå. Ñðåäè íèõ Heliodor wiêcicki  ïåðâûé ðåêòîð óíèâåðñèòåòà â Ïîçíàíè, à òàêæå îäèí èç
îðãàíèçàòîðîâ ìåäèöèíñêîé ñïåöèàëüíîñòè â ýòîì âóçå  Pawe³ Gantkowski.
Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü èìåíà òàêèõ äåÿòåëåé, êàê Alfons Parczewski è Adolf
Suligowski, ÷üè çàñëóãè äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïðàâîïîðÿäêà âî II Ðå÷è
Ïîñïîëèòîé îñîáåííî âåëèêè.
(W.) Êàê ôîðìà êîíòàêòà, íàçâàííûå ñúåçäû ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íûõ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ ñ ðàçíûõ àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé,
ïðåäøåñòâîâàëè âîçíèêíîâåíèþ îáùåïîëüñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ òå÷åíèé
è íàïðàâëåíèé. Ïî ñóòè äåëà, îíè ïîçèòèâèñòñêè ïåðåâîäèëè âîîðóæ¸ííóþ
áîðüáó çà ñîõðàíåíèå íàöèè â ñôåðó íàóêè è ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ñðåäè çà÷èíàòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ýòèõ âñòðå÷ áûëè
ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ, íàïðèìåð,
àâòîðû èäåè îðãàíèçàöèè ñúåçäîâ: Àäðèàí Áàðàíåöêè (Adrian Baraniecki)
è Ïîëèêàðï Ãèðøòîâò (Polikarp Girsztowt), à òàêæå Þçåô Äèòë (Józef Dietl),
Âèêòîð Øîêàëüñêè (Wiktor Szokalski) è ìíîãèå äðóãèå. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåïîëüñêèõ âñòðå÷ âðåì¸í àííåêñèè ïîòîì, óæå â íåçàâèñèìîì ãîñóäàðñòâå, âçÿëî íà ñåáÿ îðãàíèçàöèþ ïîëüñêîé íàóêè. Ñðåäè íèõ
áûë Õåëèîäîð Ñâåíöèöêè (Heliodor wiêcicki), ïåðâûé ðåêòîð óíèâåðñèòåòà â Ïîçíàíè, à òàêæå îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ ìåäèöèíñêîé
ñïåöèàëüíîñòè â ýòîì âóçå, Ïàâåë Ãàíòêîâñêè (Pawe³ Gantkowski). Íåëüçÿ
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íå óïîìÿíóòü è òàêèõ äåÿòåëåé, êàê Àëüôîíñ Ïàð÷åâñêè (Alfons Parczewski)
è, ïðåæäå âñåãî, Àäîëüô Ñóëèãîâñêè (Adolf Suligowski), êîòîðûå âíåñëè
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ïðàâîïîðÿäêà âî II Ðå÷è Ïîñïîëèòîé.
III. W organizacji zjazdów dostrzega siê ewolucjê od imprez o charakterze
ogólnym (lekarzy i przyrodników, prawników i ekonomistów, techników) do
cile specjalistycznych. Pierwsze symptomy tych przemian pojawi³y siê ju¿
w latach osiemdziesi¹tych XIX stulecia. Najpierw swoje oddzielne spotkanie
zorganizowali chirurdzy. Za ich przyk³adem poszli: ze rodowisk przyrodniczych i medycznych  internici, neurolodzy, psychiatrzy i psycholodzy, balneolodzy, lenicy; technicznych  przemys³owcy, elektrotechnicy; prawników
i ekonomistów  adwokaci. Pojawia³y siê te¿ postulaty zorganizowania odrêbnych spotkañ przez kolejne grupy zawodowe, m. in. chemików, filozofów, specjalistów z ró¿nych dziedzin technicznych. W wiêkszoci plany w tym zakresie
zosta³y zrealizowane ju¿ w II Rzeczypospolitej.
(N.) Â îðãàíèçàöèè ñúåçäîâ íàáëþäàåòñÿ ýâîëþöèÿ: ñíà÷àëà áûëè
îðãàíèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ îáùåãî õàðàêòåðà (âðà÷åé è åñòåñòâîâåäîâ,
þðèñòîâ è ýêîíîìèñòîâ, òåõíèêîâ), ïîòîì ñòàëè ïðîâîäèòü ñòðîãî
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñúåçäû. Ïåðâûå ñèìïòîìû òàêèõ ïåðåìåí ïîÿâèëèñü
óæå â ñåìèäåñÿòûå ãîäû XIX ñòîëåòèÿ. Õèðóðãè ïåðâûìè îðãàíèçîâàëè
âñòðå÷è â ñâî¸ì êðóãó. Ïðèìåðó õèðóðãîâ ïîñëåäîâàëè òåðàïåâòû,
íåâðîëîãè, ïñèõèàòðû è ïñèõîëîãè, áàëüíåîëîãè, ëåñîâîäû  èç åñòåñòâîâåä÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ êðóãîâ; ïðîìûøëåííèêè, ýëåêòðîòåõíèêè  èç
òåõíè÷åñêèõ êðóãîâ; àäâîêàòû  èç êðóãà þðèñòîâ è ýêîíîìèñòîâ.
Ïîÿâèëèñü òàêæå èäåè îðãàíèçîâàòü âñòðå÷è â äðóãèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
ãðóïïàõ, â òîì ÷èñëå ñðåäè õèìèêîâ, ôèëîñîôîâ, ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçíûõ
òåõíè÷åñêèõ äèñöèïëèí. Áîëüøèíñòâî ýòèõ ïëàíîâ ïðåâðàòèëîñü
â äåéñòâèòåëüíîñòü òîëüêî âî II Ðå÷è Ïîñïîëèòîé.
(W.) Â îðãàíèçàöèè ñúåçäîâ íàáëþäàåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ýâîëþöèÿ:
ñíà÷àëà áûëè îðãàíèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ îáùåãî õàðàêòåðà (âðà÷åé
è åñòåñòâîâåäîâ, þðèñòîâ è ýêîíîìèñòîâ, òåõíèêîâ), ïîòîì ñòàëè ïðîâîäèòü
ñòðîãî ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñúåçäû. Ïåðâûå ïðèçíàêè òàêèõ ïåðåìåí
ïîÿâèëèñü óæå â ñåìèäåñÿòûå ãîäû XIX ñòîëåòèÿ. Õèðóðãè ïåðâûìè
îðãàíèçîâàëè âñòðå÷è â ñâî¸ì êðóãó. Ïðèìåðó õèðóðãîâ ïîñëåäîâàëè
òåðàïåâòû, íåâðîëîãè, ïñèõèàòðû è ïñèõîëîãè, áàëüíåîëîãè, ëåñîâîäû  èç
ìåäèöèíñêèõ è åñòåñòâîâåä÷åñêèõ êðóãîâ; ïðîìûøëåííèêè,
ýëåêòðîòåõíèêè  èç òåõíè÷åñêèõ êðóãîâ; àäâîêàòû  èç êðóãà þðèñòîâ
è ýêîíîìèñòîâ. Ïîÿâèëàñü òàêæå èäåÿ îðãàíèçîâàòü âñòðå÷è äðóãèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï, â òîì ÷èñëå ñðåäè õèìèêîâ, ôèëîñîôîâ
è ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ òåõíè÷åñêèõ äèñöèïëèí. Áîëüøèíñòâî ýòèõ ïëàíîâ
îñóùåñòâèëîñü òîëüêî âî II Ðå÷è Ïîñïîëèòîé.
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IV. Zjazdy polskich rodowisk naukowych i zawodowych od 1869 r. do
wybuchu I wojny wiatowej sta³y siê wa¿nym czynnikiem tworzenia wiêzi narodowej, jak równie¿ umo¿liwia³y transfer dorobku naukowego. O tak istotnym
znaczeniu tej formy kontaktów decydowa³y du¿a liczba tych spotkañ, obecnoæ
przedstawicieli wszystkich zaborów i orodków emigracyjnych, podejmowana
problematyka, a tak¿e atmosfera imprez towarzyskich i wycieczek. Uczestnicy
swoj¹ obecnoci¹ i zaanga¿owaniem nie tylko demonstrowali, ale w praktyce
przyczyniali siê do nawi¹zywania bliskiej ³¹cznoci rodowisk polskich ponad
kordonami granicznymi.
(N.) Ñúåçäû ïîëüñêèõ íàó÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ ñ 1869 ãîäà
äî íà÷àëà ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ñòàëè çíà÷èìûì ôàêòîðîì ñîçäàíèÿ
íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàëè ðàñïðîñòðàíåíèþ
íàó÷íûõ äîñòèæåíèé. Òàêàÿ ôîðìà êîíòàêòà áûëà ÷ðåçâû÷àéíî çíà÷èìîé
áëàãîäàðÿ áîëüøîìó êîëè÷åñòâó âñòðå÷, ïðèñóòñòâèþ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé è öåíòðîâ ýìèãðàöèè, áëàãîäàðÿ
ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìàòèêå, à òàêæå îñîáîé àòìîñôåðå äðóæåñêèõ
ìåðîïðèÿòèé è ýêñêóðñèé. Ó÷àñòíèêè ñâîèì ïðèñóòñòâèåì è àêòèâíîñòüþ
íå òîëüêî äåìîíñòðèðîâàëè åäèíñòâî, íî íà ïðàêòèêå ïîäêëþ÷àëèñü
ê ïîääåðæêå òåñíûõ ñâÿçåé ïîëüñêîé ñðåäû, íåâçèðàÿ íà ãðàíèöû.
(W.) Ñúåçäû ïîëüñêèõ íàó÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ ñ 1869
ãîäà äî íà÷àëà ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ñòàëè çíà÷èòåëüíûì ôàêòîðîì
ñîçäàíèÿ íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàëè òðàíñôåðó
íàó÷íûõ äîñòèæåíèé. Ýòà ôîðìà îáùåíèÿ áûëà ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîé
áëàãîäàðÿ áîëüøîìó êîëè÷åñòâó òàêèõ âñòðå÷ è ïðèñóòñòâèþ íà íèõ
ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ àííåêñèðîâàííûõ òåððèòîðèé è öåíòðîâ ýìèãðàöèè;
ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü ñûãðàëà òåìàòèêà ðàññìàòðèâàåìûõ íàó÷íûõ ïðîáëåì
è îñîáàÿ àòìîñôåðà äðóæåñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ýêñêóðñèé. Ó÷àñòíèêè
ñâîèì ïðèñóòñòâèåì è àêòèâíîñòüþ íå òîëüêî äåìîíñòðèðîâàëè òåñíûå
ñâÿçè âíóòðè ïîëüñêîé ñðåäû, íî íà ïðàêòèêå ïîäêëþ÷àëèñü ê ïîääåðæêå å¸
ñïëî÷¸ííîñòè, íåñìîòðÿ íà ðàçíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïðèíàäëåæíîñòü ýòîé
ñðåäû.
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Òàáëèöà 1
Îðèãèíàë

N.

W.

Ýêñïåðò

II àáçàö
forma kontaktów

êàê ôîðìà êîíòàêòà (?)

êàê ôîðìà êîíòàêòà (?)

Ïîäîáíûé òèï
êîíòàêòîâ (+)

Stanowi³a w
pozytywistycznym duchu
przeniesienie…
Wród inicjatorów
i obecnych…

ÿâëÿëèñü â
ïîçèòèâèñòñêîì ñìûñëå
ïåðåíåñåíèåì (+)
Ñðåäè çà÷èíàòåëåé <...>
íà ýòèõ âñòðå÷àõ(?)

ïîçèòèâèñòñêè
ïåðåâîäèëè (?)

Âåðñèÿ N. (+)

Ñðåäè çà÷èíàòåëåé <...>
ýòèõ âñòðå÷ (?)

Ñðåäè èíèöèàòîðîâ
ýòèõ âñòðå÷ (+)

pomys³odawców

àâòîðû èäåè (?)

àâòîðû èäåè (?)

èíèöèàòîðû (+)

zas³u¿onych dla budowy
porz¹dku prawnego II
Rzeczypospolitej

çàñëóãè âåëèêè (?)

êîòîðûå âíåñëè áîëüøîé
âêëàä â ðàçâèòèå (+)

çàñëóãè
çíà÷èòåëü-íû
(+)

imprez o charakterze
ogólnym

III àáçàö
íàáëþäàåòñÿ ýâîëþöèÿ (+)
íàáëþäàåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ ýâîëþöèÿ
(?)
ìåðîïðèÿòèÿ îáùåãî
ìåðîïðèÿòèÿ îáùåãî
õàðàêòåðà(?)
õàðàêòåðà(?)

çàìå÷àåòñÿ
<èçâåñòíàÿ >
ýâîëþöèÿ (+)
ìåðîïðèÿòèÿ áîëåå
ãëîáàëüíûå(+)

Pierwsze symptomy tych
przemian

Ïåðâûå ñèìïòîìû òàêèõ
ïåðåìåí (+)

Ïåðâûå ïðèçíàêè òàêèõ
ïåðåìåí (?)

Âåðñèÿ N. (+)

plany w tym zakresie
zosta³y zrealizowane

Áîëüøèíñòâî ýòèõ ïëàíîâ
ïðåâðàòèëîñü â
äåéñòâèòåëüíîñòü (?)

Áîëüøèíñòâî ýòèõ
ïëàíîâ îñóùåñòâèëîñü
(+)

rodowisk naukowych
i zawodowych

íàó÷íûõ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ êðóãîâ
(?)

íàó÷íûõ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ
êðóãîâ (?)

tej formy kontaktów

Òàêàÿ ôîðìà êîíòàêòà (?)

Ýòà ôîðìà îáùåíèÿ (?)

transfer dorobku
naukowego

ñïîñîáñòâîâàëè
ðàñïðîñòðàíåíèþ íàó÷íûõ
äîñòèæåíèé (+)

ñïîñîáñòâîâàëè
òðàíñôåðó íàó÷íûõ
äîñòèæåíèé (+)

O tak istotnym
znaczeniu

áëàãîäàðÿ
ðàññìàòðèâàåìîé
ïðîáëåìàòèêå (+)
íåâçèðàÿ íà ãðàíèöû (+)

ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü
ñûãðàëà (?)

ïîçèòèâíóþ ðîëü
ñûãðàëà (+)

íåñìîòðÿ íà ðàçíóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ
ïðèíàäëåæíîñòü ýòîé
ñðåäû. (?)

Âåðñèÿ N. (+)

dostrzega siê ewolucjê

Âåðñèÿ W. (+)

IV àáçàö

ponad kordonami
granicznymi.

íàó÷íûõ
êîëëåêòèâîâ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ
ãðóïï (êðóãîâ)(+)
ïîäîáíûå êîíòàêòû
(+)
Âåðñèÿ N. è W. (+)

ßçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà è ïåðåâîä: oøèáêè è çàáëóæäåíèÿ

505

Ïðîâåäåííàÿ ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, êàêóþ
îãðîìíóþ ðîëü â ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èãðàåò ìîìåíò ðàçãðàíè÷åíèÿ
èíòåíñèîíàëüíûõ êîíòåêñòîâ, íàçûâàåìûõ êîíòåêñòàìè ìíåíèÿ,
è ýêñòåíñèîíàëüíûõ (ïî ñóòè ýâîëþöèîííûõ) êîíòåêñîâ. Ñìåøåíèå åäèíèö
ýêñòåíñèîíàëüíûõ êîíòåêñòîâ  âûðàæåíèé  è ýëåìåíòîâ èíòåíñèîíàëüíûõ
êîíòåêñòîâ  ñëîâ (ñëîâîôîðì)  â òåêñòå îðèãèíàëà ñòàâèò ïåðåâîä÷èêà
ïåðåä äèëåììîé ïðàâêè îðèãèíàëüíîãî òåêñòà. Ïîäîáíàÿ êîððåêöèÿ ìîæåò
áûòü äîñòèãíóòà â ðåçóëüòàòå ïåðåäà÷è ñìûñëà òåêñòà òîëüêî â îäíîì
(ñîáñòâåííîì) êîíòåêñòå  ýêñòåíñèîíàëüíîì, íå äîïóñêàÿ â íåãî äèñêóðñèâíûõ ýëåìåíòîâ. Çàíèìàÿñü ïåðåâîäîì òåêñòà, ïåðåâîä÷èê äîëæåí
èñõîäèòü èç , à íå îñíîâûâàòüñÿ íà . Ïðè òàêîì ïîäõîäå ïåðåâîä÷èê
ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ðåäàêòîðîì è êîððåêòîðîì íå áåçóêîðèçíåííîãî
â ðå÷åâîì èñïîëíåíèè îðèãèíàëüíîãî òåêñòà.
Î÷åâèäíî, ÷òî âîïðîñû ïðàâà íåïðûðûâíî ñîïóòñòâóþò ïåðåâîäó
òåêñòà äîêóìåíòà. Íàñêîëüêî ïðàâîìåðíà êîððåêöèÿ îðèãèíàëüíîãî òåêñòà?
Î÷åâèäíî, ÷òî â òåêñòå äîêóìåíòà èçìåíÿòü íè÷åãî íåëüçÿ. Îäíàêî âîïðîñ
îá èçìåíåíèè çäåñü è íå ñòîèò  òîëüêî î êîððåêöèè (ìîäèôèêàöèè).
Âîçüì¸ì ïðèìåð èç ïåðåâîä÷åñêîé ïðàêòèêè: â ïîëüñêîì äîêóìåíòå
òåððèòîðèÿ Óêðàèíû ðàçäåëÿåòñÿ íà powiaty, ïðè ýòîì ñòîëèöà òàêîãî óåçäà
íàçâàíà £ubsbcka. Âïðàâå ëè ïåðåâîä÷èê êîððåêòèðîâàòü òàêîãî ðîäà ÿâíûå
îøèáêè?
Â îòëè÷èå îò õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ïðè ïåðåâîäå òåêñòà óïîð
ñòàâèòñÿ íå ñòîëüêî íà ñîâåðøåíñòâî (ëó÷øå), ñêîëüêî íà òî÷íîñòü (òî÷íåå)
è äîñòîâåðíîñòü. Âñÿêîå âûðàæåíèå ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî êàê áîëåå èëè
ìåíåå óäà÷íîå. Ìàñòåðñòâî ïåðåâîä÷èêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íàéòè
íàèáîëåå óäà÷íîå â ñìûñëîâîì ïëàíå âûðàæåíèå è ïðè ýòîì íå ïîãðåøèòü
ïðîòèâ äîñòîâåðíîñòè îðèãèíàëüíîãî òåêñòà äîêóìåíòà.
Íåñîìíåííî, ÷òî ñòðåìÿñü ê àäåêâàòíîé ïåðåäà÷å ñìûñëà òåêñòà
îðèãèíàëà è ê åãî êîððåêòíîìó âûðàæåíèþ ïðåâîä÷èê íå äîëæåí
ïåðåñòóïàòü ïðåäåë (ìåðó), çà êîòîðûì èñêàæàåòñÿ ñìûñë è òåðÿåòñÿ
èíôîðìàöèÿ îðèãèíàëüíîãî òåêñòà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçíèêàþò
ïðåòåíçèè ê äîñòîâåðíîñòè ïåðåâîäà, à ýòî ÷ðåâàòî þðèäè÷åñêèìè
ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ ïåðåâîä÷èêà.
Òðóäíîñòè ïðè ïåðåâîäå òåêñòà ñâîäÿòñÿ ê ïîäáîðó ñìûñëîâûõ
ýêâèâàëåíòîâ â ÿçûêå ïåðåâîäà, ò.å. ñâÿçàíû ñ òî÷íîé è îïèñàòåëüíîé
(ïðèáëèçèòåëüíîé) ðåôåðåíöèåé â ñîïîñòàâëÿåìûõ ÿçûêàõ. Íåðåäêî
â îäíîì èç ÿçûêîâ íåâîçìîæíî íàéòè òî÷íûé ýêâèâàëåíò åäèíèöå äðóãîãî
ÿçûêà è ïðèõîäèòñÿ å¸ çàèìñòâîâàòü (âàðâàðèçì) èëè æå òðàíñëèðîâàòü å¸
ñìûñë òîëüêî î ï è ñ à ò å ë ü í î. Ïåðåâîä÷èê è ù å ò èìåííî òî
âûðàæåíèå. Íå íàõîäÿ «èìåííî òîãî» âûðàæåíèÿ, îí âûíóæäåí
çàèìñòâîâàòü èëè îïèñûâàòü  ïðèáåãàòü ê ïåðèôðàçå. Òàêîé ïîèñê åñòü
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ñâîåãî ðîäà «âåðñèôèêàöèÿ»  âûäâèæåíèå âåðñèé, ïîçâîëÿþùèõ íàèáîëåå
òî÷íî òðàíñëèðîâàòü ñìûñë.
Íåîáõîäèìîñòü çàèìñòâîâàíèÿ (îïðàâäàííîãî èëè íåîïðàâäàííîãî
 âàðâàðèçìû)  èçâå÷íàÿ ïðîáëåìà ïåðåâîäà. Íàïðèìåð, â «Ïèñüìàõ ðóññêîãî ïóòåøåñòâåííèêà» Í.Ì. Êàðàìçèí, îïèñûâàÿ ðåàëèè áûòà ôðàíöóçîâ,
ñòàëêèâàåòñÿ ñî ñëîâîì trottoir (òðîòóàð). Îí âûõîäèò èç ñèòóàöèè òàê:
1) òðàíñëèòåðèðóåò trottoir íà ðóññêèé ÿçûê, 2) îïèñûâàÿ òóò æå ÷óæäóþ
ðóññêîé êóëüòóðå ðåàëèþ, 3) ïîäûñêèâàåò ðóññêèé ýêâèâàëåíò: Óëèöû
øèðîêè è îòìåííî ÷èñòû âåçäå ò ð î ò ó à ð û, èëè êàìíåì âûñòëàííûå
äîðîæêè äëÿ ïåøèõ. Ñð.: Íåò ãîðîäà, ñòîëü ïðèÿòíîãî äëÿ ïåøåõîäöåâ,
êàê Ëîíäîí: âåçäå ïîäëå äîìîâ ñäåëàíû äëÿ íèõ øèðîêèå ò ð î ò ó à ð û,
êîòîðûå ïî ðóññêè ìîæíî íàçâàòü íàìîñòàìè (Ïèñüìà ðóññêîãî
ïóòåøåñòâåííèêà). Â ýòîì îòðûâêå ïåðåâîä÷èê âûäâèãàåò 3 âåðñèè:
òðàíñëèòåðàöèÿ  òðîòóàð; äåñêðèïòèâèçàöèÿ  êàìíåì âûñòëàííûå
äîðîæêè äëÿ ïåøèõ; íîìèíàöèÿ  íàìîñòû. Âîçìîæíà è 4-ÿ âåðñèÿ 
íåàêêîìîäèðîâàííîå çàèìñòâîâàíèå  trottoir. À.Ñ.Ïóøêèí, íàïðèìåð,
â «Åâãåíèè Îíåãèíå» ñëîâà ïàíòàëîíû, ôðàê, æèëåò óïîòðåáëÿåò ïîôðàíöóçñêè.
Ïåðåâîäÿ òåêñò, ïåðåâîä÷èê-òðàíñëÿòîð ñòàëêèâàåòñÿ ñ ýêçîòèêîé
ñîïîñòàâëÿåìûõ ÿçûêîâ. Íåêîòîðûå íàáëþäåíèÿ:
Ïîëüñê. koronowaæ íå ÿâëÿåòñÿ òî÷íûì ñìûñëîâûì ýêâèâàëåíòîì ðóñ.
âåí÷àòü, ïî ïðè÷èíå ðàçíîé ìîòèâàöèè ýòèõ ñëîâ. Êîðîíà  ýòî íå òî, ÷òî
âåíåö. Êîðîëü  íå öàðü, êîðîëåâà  íå öàðèöà, êîðîëåâñòâî  íå öàðñòâî.
Âåí÷àòü íà öàðñòâî íå òî, ÷òî koronowaæ. Koronowana g³owa  êîðîëü.
Ðóñ. ñëóæèòü ìîëåáåí  ïîëüñê. odprawiaæ nabo¿eñstwo. Odprawiaæ  íå
òî, ÷òî ñëóæèòü. Ñëîâî ñëóæèòü èìååò ôóíêöèîíàëüíîå çíà÷åíèå:
ñëóæàùèé âûñòóïàåò êàê ñðåäñòâî. Â òî âðåìÿ êàê odprawiaæ ïðåäïîëàãàåò
èíñòðóìåíòàëüíîñòü, ïîçèòèâíîå «êàê». Ãëàãîë ñëóæèòü  èìååò
ôóíêöèîíàëüíîå çíà÷åíèå è îòíîñèòüñÿ ê ñôåðå ñåìàíòèêè, â òî âðåìÿ êàê
ãëàãîë odprawiaæ  îáëàäàåò ñìûñëîì è ïðèíàäëåæèò ïðàãìàòèêå (äåëó).
Â ðóññêîì ÿçûêå òàêæå åñòü ïðàãìàòè÷åñêèé ìîìåíò áîãîóãîäíè÷åñòâà
 ðóññêèå ãîâîðÿò  áîãîóãîäíîå äåëî.
Íàáëþäàåì ôàêòû: òî, ÷òî â îäíîì ÿçûêå îáëàäàåò ñìûñëîì è ïðèíàäëåæèò ïðàãìàòèêå ÿçûêà, â äðóãîì  èìååò çíà÷åíèå è îòíîñèòñÿ ê ÿçûêîâîé ñåìàíòèêå.
Âîñïðèíèìàÿ íåçíàêîìûé ÿçûê, êàæäûé ÷åëîâåê ïûòàåòñÿ óëîâèòü
â í¸ì êàêîå-òî ïîäîáèå ðîäíîìó ÿçûêó. Òàêàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ê ðîäíîìó
ÿçûêó èíîñòðàííîãî ìàòåðèàëà ïîðîæäàåò íåìàëóþ òðóäíîñòü ïîíèìàíèÿ
è ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ìíîãèõ çàáëóæäåíèé íå òîëüêî ðÿäîâîãî íîñèòåëÿ
ÿçûêà, íî è ïåðåâîä÷èêà. Â òåîðèè ïåðåâîäà ïîäîáíûå çàáëóæäåíèÿ
íàçâàíû «ëîæíûìè äðóçúÿìè ïåðåâîä÷èêà»  fa³szywi przyjaciele t³umacza
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(ñð.: ïîëüñê. sklep  ðóñ. ñêëåï è ò.ï.). Èç âîñïîìèíàíèé ñòóäåíòà-ìîñêâè÷à
(Èãîðü Êîðøóíîâ èç Ìîñêâû), êîòîðûé òîëüêî-÷òî ïðèåõàë äëÿ îáó÷åíèÿ
â ïîëüñêèé ãîðîä:
Ìåíÿ óäèâèëî, ÷òî â ïîëüñêîì ÿçûêå èìååòñÿ äîâîëüíî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ñëîâ, ïîðàçèòåëüíî íàïîìèíàþùèõ ðóññêèå, íî èìåþùèõ
ñîâåðøåííî èíîå çíà÷åíèå. Òàê, ïîëüñêîå ñëîâî «ñòóë» íà äåëå îçíà÷àåò
ñòîë. Ñòóë æå ïî-ïîëüñêè çâó÷èò êàê «êøåñëî», à êðåñëî  êàê «ôîòåëü»!
Ãëàãîë «çàïàìåíòàòü»  îçíà÷àåò «çàáûòü», à ñîáñòâåííî, «çàáûòü» ïîïîëüñêè çâó÷èò êàê «çàïîìíåòü». Ïîìíþ, êàê ìåíÿ è äâóõ ìîèõ äðóçåé åäâà
óäàð íå õâàòèë, êîãäà, íàõîäÿñü, ïî íàøèì ïîäñ÷¸òàì, â ïÿòè ìèíóòàõ
õîäüáû îò ìåñòà íàøåé ðàñêâàðòèðîâêè, ÿ îáðàòèëñÿ ñ âîïðîñîì
ê ïðîõîäÿùèì ìèìî äåâóøêàì «Äàëåêî äî àêàäåìèêà?», è óñëûøàë
â îòâåò: «Öàëû ÷àñ ïðîñòî!». Êàê ñóìàñøåäøèå ðèíóëèñü ìû â óêàçàííîì
íàïðàâëåíèè, òàê êàê ÷åðåç ïÿòíàäöàòü ìèíóò ìû äîëæíû áûëè
âñòðåòèòüñÿ ó îáùåæèòèÿ ñ òîâàðèùàìè ïî ãðóïïå! Ê íàøåìó îãðîìíîìó
óäèâëåíèþ ÷åðåç ïÿòü ìèíóò ìû óæå âûáåæàëè ê íàøåìó îáùåæèòèþ. Òàê
ÿ èçó÷èë çíà÷åíèå ïîëüñêîãî «öàëû ÷àñ ïðîñòî» è âñþ æèçíü áóäó çíàòü,
÷òî ýòî îçíà÷àåò «âñ¸ âðåìÿ ïðÿìî».
Ïåðåâîä ÿâëÿåòñÿ îñîáûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé, êàê è âî
âñÿêîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿò îòðàæåíèå è îñóùåñòâëåíèå
ïðèíöèïû ñîõðàíåíèÿ è èçìåíåíèÿ. Ïðèíöèï ñîõðàíåíèÿ â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì, êîãäà ïåðåä ïåðåâîä÷èêîì ñòîèò öåëü
ñîõðàíèòü è òî÷íî ïåðåäàòü ñìûñë, âûðàæåííûé íà îäíîì ÿçûêå,
ñðåäñòâàìè äðóãîãî ÿçûêà. Â êà÷åñòâå ñïåöèôè÷åñêîé îñîáåííîñòè
ïåðåâîäà, îòãðàíè÷èâàþùåé åãî îò äðóãèõ âèäîâ ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè,
(òàêèõ, íàïðèìåð, êàê ïåðåñêàç, àííîòàöèÿ è ò.ï.), ìîæíî íàçâàòü åãî
íàöåëåííîñòü íà ïîëíîòó è òî÷íîñòü ïåðåäà÷è îðèãèíàëüíîãî ñìûñëà,
ñîõðàíåíèå îðèãèíàëüíîé ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà. Ïåðåâîä èñïîëüçóåò
ðåñóðñû åñòåñòâåííûõ ÿçûêîâ, îáúåäèíÿÿ äâà àêòà ðå÷è íà ðàçíûõ ÿçûêàõ
â åäèíîì àêòå îáùåíèÿ. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ðîëü ïåðåâîä÷èêà
çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåîäîëåíèè ÿçûêîâîãî áàðüåðà, îäíàêî â ðåàëüíûõ
óñëîâèÿõ ïîëíîòà è òî÷íîñòü, ïðèñóùèå öåëåâîé óñòàíîâêå ïåðåâîä÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, äîñòèãàþòñÿ íå âñåãäà. Ïåðåâîä÷èêó ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî
áàëàíñèðîâàòü ìåæäó áîëüøèì è ìåíüøèì çëîì  îí âûíóæäåí
îòêàçûâàòüñÿ îò ïåðåäà÷è îäíèõ çíà÷åíèé èëè èõ îòòåíêîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñîõðàíèòü, âûäåëèòü äðóãèå. Íà ýòîì íåë¸ãêîì ïóòè íåòðóäíî ñïîòêíóòüñÿ,
äîïóñòèòü îøèáêó èëè âïàñòü â çàáëóæäåíèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ëèíãâèñòèêå
âåäóòñÿ äèñêóññèè âîêðóã íåïåðåâîäèìîñòè, àäåêâàòíîñòè ïåðåäà÷è
íàöèîíàëüíûõ ðåàëèé è ò.ï.
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Õàííà Âàäàñ-Âîçüíû

A Linguistic Image of the World in Translation: errors and mistakes
A lack of understanding of the basic categories related to the separation of extensional
and intentional contexts can lead to errors and mistakes both in the case of native and nonnative speakers. For that reason the interpreter should be exceptionally cautious while translating various texts deeply rooted in a different culture.
Any language may turn into an image of misguided feelings due to an erratic perception
of the world, undisclosed to the unaware user who is hampered by habits and routine.
Explaining the difference between the simple and continuous tenses by using the sentence
He died and asking the questions: What did he do? and What was he doing? is obviously wrong because dying is a process beyond the control of the human will. The sentence
The scientists discovered a new gene is another example of an erratic use of language
because the gene had already existed before the discovery was made.
The article analyses two translations from Polish to Russian of the very same original
text with the intention to determine their extensional and intentional accordance.
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ARNOLD MCMILLIN
Londyn

Í³íà Ìÿ÷êî¢ñêàÿ, Ìîâû ³ êóëüòóðà Áåëàðóñ³: íàðûñû,
Ìåíñê: ÂÒÀÀ, 2008, Ïðàâà ³ ýêàíîì³êà, 347 ññ.
This very welcome book of essays makes an important contribution to the
understanding of the current complex socio-linguistic situation in Belarus. Professor Miaèkouskaja is already the author of eight books of monographs and
essays, and the present volume begins with a review of her career by a grateful
former student who rightly emphasizes the democratic and humanitarian tone
that the author brings to all her linguistic work, and it is these qualities, combined with a lively style and subtle sense of humour  particularly appropriate in
assessing the last dozen or so difficult years  that makes the book so enjoyable
to read.
There are seventeen chapters, several of which are expanded versions of
articles published earlier, a section entitled Personalia. Reviews comprising six
essays about people and books that have particularly caught the authors attention, a bibliography of Professor Miaèkouskajas publications between 1968 and
2008, and, finally but not least important, a list of the twenty dissertations
completed under her supervision.
The first chapter is a review of publications in the journal Bie³aruskaja linhvistyka (19961996) under the title The modest charm of academism, followed by
an analysis of the paradoxes of Belarusian linguistic consciousness, in other words
the miserably painful situation in which, whilst most Belarusians consider their
language to be Belarusian, relatively few actually speak or even know it. Chapter
3, Belarusians at the crossroads, analyses the nature of national feeling in Belarus, including the oft-repeated question of the nationally conscious, Why was our
renaissance weaker than Ukraines? It is followed by a socio-linguistic look at the
factors, brakes and priorities of this renaissance: the contents of a section on
informational imperialism and the imperial mentality of Belarusians will be clear
to anyone who has visited a Belarusian bookshop during the past ten years, but
reference to club games for the enlightened, and linguistic aestheticism as a brake
on the renaissance will probably raise a few hackles.
Chapter 5 discusses the attitudes of Belarusians towards their national identity compared with Russians, and the attitudes of Russians to the difference
between Belarusians, Ukrainians and themselves. Like some other topics in this
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book, there is much anecdotal evidence around this subject, but Professor
Miaèkouskaja brings wide-ranging scholarship to her dissection of, amongst
other things, popular belief and prejudice. Similar themes are broached in the
broadly titled How do Belarusians differ from Russians?, an entertaining and
thought-provoking essay that not only assesses the psychological value and symbolism of the two languages in commercial and other settings. As the author
wryly notes, the question in the title is of interest to Belarusians but not Russians. Chapter 7 continues the theme of linguistic symbolism, and is followed by
a study of language amongst the priorities of the national renaissance; it is
followed by an assessment of onomastics as a distinguishing factor between
Belarus and its neighbours.
Chapter 10 is of less topical but broader Slavonic interest, followed by an
assessment of the importance of orthographic changes in the history of Belarusian, Ukrainian, Polish and Russian. Chapter 12 discusses the linguistic situation
in 20th-century Belarus and in particular the divergence of literary languages
and convergences of dialects and demotic speech. Similarly thought provoking is
the study of trasianka compared to Ukrainian surzhuk and their relationship to
the literary languages. Chapter 14 assesses the socio-linguistic status of postSoviet Russian particularly beyond the boundaries of Russia. It is followed by a
study of the language of the Naa niva renaissance, and a discussion of gender
aspects of ethno-linguistic conflicts in the 20th century. Chapter 17 returns to the
question of trasianka in the continuum of Belarusian-Russian idiolects: who
speaks trasianka and when?
This last question, like so many in this book, is of intense emotional concern
to those who care for Belarus and its future. Professor Miaèkouskaja raises such
topics above the level of anguish to that of dispassionate scholarly observation,
wise, humorous, lucid and with a breadth of lightly worn learning. Above all,
this magisterial collection of essays reveals the authors consummate skill as a
teacher, valued by generations of pupils, and now made available for the enlightenment of a far wider audience.
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ZBIGNIEW ANCULEWICZ

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Ã.Ï. Ñèäîðîâíèí, Ïåòð Àðêàäüåâè÷ Ñòîëûïèí. Æèçíü çà îòå÷åñòâî,
Ìîñêâà: Ïîêîëåíèå, 2007, 714 ññ.
W 2007 r. na rosyjskim rynku wydawniczym ukaza³a siê najnowsza biografia Piotra Arkadiewicza Sto³ypina, jednego z najwybitniejszych polityków rosyjskich prze³omu XIX i XX w., pióra Giennadija Sidorownina. Biografii tej nie
przet³umaczono dot¹d na jêzyk polski.
Postaæ Piotra Sto³ypina stawa³a siê tak¿e przedmiotem obserwacji naukowej
polskich historyków. Do najwybitniejszych osi¹gniêæ polskiej historiografii na
tym polu nale¿y zaliczyæ klasyczn¹ ju¿ dzi monografiê pióra Ludwika Bazylowa powiêcon¹ rz¹dom Sto³ypina w okresie gor¹czki rewolucyjnej lat 19051907
i nastrojów okresie postrewolucyjnym (19081911) z 1972 r.1 W 2007 r. ukaza³a
siê drukiem biografia polityczna Piotra Sto³ypina autorstwa Jaros³awa Niecioruka, bêd¹c¹ pok³osiem jego rozprawy doktorskiej2.
Piotr Sto³ypin nie jest w historiografii rosyjskiej i wiatowej postaci¹ jednoznaczn¹. Owiany czarn¹ legend¹ przez ró¿norodne rodowiska zwi¹zane z europejsk¹ i wiatow¹ lewic¹, przedstawiany jest jako cz³owiek i polityk bezwzglêdny, zapatrzony w potêgê pañstwa, a nie w prawa jednostki, który za pomoc¹
terroru zd³awi³ ruch rewolucyjny w Rosji w latach 19051907. Przyczyni³ siê
znacznie do zahamowania reform i pokojowej transformacji Rosji z pañstwa
samodier¿awia w kraj demokracji parlamentarnej i rodz¹cego siê spo³eczeñstwa
kapitalistycznego, z jasno okrelonymi konstytucyjnymi uprawnieniami dla cara jako g³owy pañstwa. W legendzie bia³ej, rodz¹cej siê w rodowiskach wielu pokoleñ konserwatystów i monarchistów rosyjskich, równie¿ tych
na emigracji po 1918 r., Sto³ypin to jeden z najwa¿niejszych i najwybitniejszych
rosyjskich polityków, który rozumiej¹c wyzwania czasu, nakreli³ program reform zamierzaj¹cych uczyniæ z Rosji pocz¹tku XX w. w ci¹gu jednego pokolenia jedn¹ z najwiêkszych potêg gospodarczych ówczesnego wiata. Sidorownin
1 Zob. L. Bazylow, Ostatnie lata Rosji Carskiej. Rz¹dy Sto³ypina, PWN, Warszawa 1972.
Wznowiona w cyklu Klasyka polskiej historiografii w 2008 r. z przedmow¹ prof. Piotra Wieczorkiewicza  por. L. Bazylow, Ostatnie lata Rosji Carskiej. Rz¹dy Sto³ypina, PWN, Warszawa
2008, ss. 506.
2 Zob. J. Niecioruk, Piotr Sto³ypin. ¯ycie i dzia³alnoæ polityczna, Wyd. UMCS, Lublin 2007,
ss. 131.
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stan¹³ wiêc przed arcytrudnym zadaniem. Musia³ nie tylko odrzuciæ kanon historiografii radzieckiej  Sto³ypina  cz³owieka topi¹cego ruch rewolucyjny we
krwi, ale tak¿e krytycznie ustosunkowaæ siê do innego kanonu historiografii
rosyjskiej po 1991 r.  polityka  wielkiego wizjonera reform czyni¹cego Rosjê
nowoczesnym, uprzemys³owionym krajem dorównuj¹cym znaczeniem ówczesnym wiatowym mocarstwom.
St¹d Sidorownin w swojej obszernej monografii licz¹cej 714 stron skupi³
siê przede wszystkim na jego dzia³alnoci publicznej. Podzielona na 14 rozdzia³ów w klasycznym uk³adzie czasu linearnego, jest opowieci¹ o jego wizji Rosji
jako pañstwa silnego, licz¹cego siê w wiatowej polityce, z siln¹ w³adz¹ wykonawcz¹, a tak¿e krajem dostatnim, przeobra¿aj¹cym siê z pañstwa rolniczego
w przemys³owo-rolniczy, a przy tym z poczuciem wspólnoty i wiêzi obywatelskiej i wiernie stoj¹cym przy o³tarzu Kocio³a prawos³awnego.
Monografia oparta jest na wydawnictwach ród³owych i materia³ach archiwalnych przechowywanych nie tylko w rosyjskich archiwach pañstwowych,
przede wszystkim jednak na materia³ach ze spucizny rodziny Sto³ypinów, gromadzonych i opracowywanych przez Saratowskie Centrum Kulturalne im. Piotra
Aleksandrowicza Sto³ypina. Celem Centrum jest gromadzenie, opracowywanie,
udostêpnianie oraz rozpowszechnianie poprzez publikacje ród³owe, analityczne
wszelkiego typu dokumentów obrazuj¹cych ró¿norodn¹ dzia³alnoæ publiczn¹
jednego z najwiêkszych wizjonerów polityki rosyjskiej prze³omu pierwszej
i drugiej dekady XX w. Najwa¿niejszymi materia³ami, które Sidorownin wykorzysta³ i podda³ gruntownej analizie historycznej, by³y mowy, przemówienia
oraz polemiki w Dumie Pañstwowej z lat 19061911, a tak¿e niedoceniana publicystyka prasowa Sto³ypina, w której kreli³ wizjê nowoczesnej, zamo¿nej
i sprawiedliwej Rosji z powodzeniem konkuruj¹cej ze wiatowymi mocarstwami
ówczesnego wiata (USA, Rzesz¹ Niemieck¹ i Wielk¹ Brytani¹). Literatura
przedmiotu opublikowana po 1991 r. stanowi³a dla autor biografii Sto³ypina
li tylko punkt odniesienia do weryfikacji podstawowych faktów z dziejów Rosji
b¹d podstawê do polemiki z przedstawionym tam punktem widzenia na politykê Sto³ypina.
Rozdzia³ I powiêcony jest czasom dzieciñstwa, m³odoci oraz okresowi
nauki w szkole i na Uniwersytecie w Petersburgu, obejmuje lata 18611885.
Najciekawszymi fragmentami tego rozdzia³u s¹ partie dotycz¹ce przedstawicieli
rodu Sto³ypinów, którzy w przesz³oci zajmowali najwa¿niejsze urzêdy w hierarchii urzêdniczej Rosji carskiej i nominowani byli na wysokie stanowiska
w armii rosyjskiej. Autor podkrela, ¿e ród Sto³pinów nale¿a³ do jednych z najwa¿niejszych i najbardziej zas³u¿onych dla Imperium Romanowów. Sidorownin
zwraca uwagê na gruntowne wykszta³cenie przysz³ego prezesa Rady Ministrów,
znajomoæ jêzyków obcych, jego systematyczne samokszta³cenie poprzez lekturê najwa¿niejszych pozycji z zakresu polityki, gospodarki, w tym znaczenia
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rolnictwa w wiecie rodz¹cej siê gospodarki wolnorynkowej. Podkreli³ tak¿e
jego znajomoæ zachodniej Europy.
Kolejne rozdzia³y (IIXII) powiêcone s¹ jego s³u¿bie publicznej z podkreleniem b³yskotliwej karierze i szybkiego piêcia siê w hierarchii urzêdniczej
i politycznej Rosji prze³omu XIX i XX w. Od przyjêcia nominacji na stanowisko
marsza³ka ziemiañstwa guberni kowieñskiej, poprzez gubernatorstwo grodzieñskie i saratowskie, a¿ po nominacjê na ministra spraw wewnêtrznych i prezesa
Rady Ministrów. Omówienie sprawowania przez Piotra Aleksandrowicza Sto³ypina najpierw stanowiska ministra spraw wewnêtrznych, a nastêpnie prezesa
Rady Ministrów obejmuje dwie trzecie objêtoci monografii. Sidorownin z dok³adnoci¹ niemal zegarmistrzowsk¹ przedstawia dzieñ po dniu posuniêcia ministra i premiera. Przytaczaj¹c opinie bliskich, ukazuje go jako cz³owieka, który
stoj¹c przed wielk¹ odpowiedzialnoci¹ uchronienia swojej ojczyzny przed katastrof¹ anarchii rewolucyjnej i bratobójczych walk, za wszelk¹ cenê, tak¿e za
cenê wprowadzenia nadzwyczajnych rozstrzygniêæ, w tym s¹dów polowych wydaj¹cych wyroki mierci w celu opanowania rewolty rewolucyjnej, ma wiadomoæ tragicznoci sytuacji i bolej¹cego nad rozlewem krwi.
Samo zd³awienie ruchu rewolucyjnego, jak pisze Sidorownin, nie by³o dla
So³ypina celem, ale rodkiem do wprowadzenia w Rosji gruntownych reform
spo³ecznych i gospodarczych z uwagi na wyzwania czasów, w których przysz³o
mu ¿yæ i pracowaæ dla dobra publicznego. Sidorownin ukazuje Sto³ypina równie¿ jako cz³owieka osamotnionego, z poczuciem, ¿e jego wspó³czeni, w tym
krêgi polityczne i gospodarcze, nie rozumiej¹ wyzwañ czasu, przed którym stanê³a Rosja Miko³aja II. Najwa¿niejszym celem by³o dokoñczenie reform gospodarczych, w tym najwa¿niejszej z nich  ustawowe zapewnienie w³asnoci
ziemi ch³opom. Sto³ypin uwa¿a³, i s³usznie, ¿e gwarancja w³asnoci ch³opskiej
ziemi wp³ynie na ustabilizowanie sytuacji politycznej. W³asnoæ ch³opska ziemi
przyczyni siê do urynkowienia rolnictwa, a tak¿e do rozwoju przemys³u i szeroko pojêtego sektora us³ug pracuj¹cego na rzecz rolnictwa. To one mia³y wch³on¹æ nadwy¿ki si³y roboczej na wsi. Rozwój przemys³u rolnego i us³ug na rzecz
rolnictwa mia³ siê przyczyni do rozwoju miast i miasteczek rosyjskich, które
stanowi³y naturalne zaplecze rosyjskiej wsi. Sidorownin, pisz¹c o determinacji
we wprowadzaniu reform rolnych przez Sto³ypina, ukazuje to na tle jego w³asnych dowiadczeñ jako w³aciciela maj¹tku, zwiedzaniu wielkich gospodarstw
junkierskich w Prusach Wschodnich, czy te¿ wizytach w maj¹tkach polskich
ziemian w guberni kowieñskiej. Wiedzia³ tak¿e, ¿e bez niezbêdnych reform
spo³ecznych, w tym wprowadzenia ziemstw w guberniach zachodnich: kowieñskiej, grodzieñskiej, wo³yñskiej i podolskiej, a tak¿e ustawy o zniesieniu dyskryminacji ludnoci narodowoci ¿ydowskiej, nie mo¿na mówiæ o stabilizacji spo³eczno-politycznej Rosji. By³ zdecydowanym przeciwnikiem rewolucji. Uwa¿a³,
¿e reformy trzeba wprowadzaæ z polityczn¹ rozwag¹, konsekwentnie i szybko.
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By³ zwolennikiem ewolucyjnych zmian i przeobra¿eñ systemowych. Witaj¹c z
zadowoleniem ukaz carski z 30 padziernika 1905 r. z zapowiedzi¹ ustanowienia
Dumy Pañstwowej oraz wyborów do niej, by³ zarazem zwolennikiem silnej
w³adzy wykonawczej  z cesarzem jako g³ow¹ pañstwa oraz dziedzicznoci¹
tronu. Widzia³ niebezpieczeñstwo w upartyjnieniu pañstwa, przeobra¿eniu
Dumy Pañstwowej z forum, gdzie podejmowano by najwa¿niejsze decyzje co do
niezbêdnych, fundamentalnych reform, w platformê nieustannej walki partyjnej,
utarczek, polemik dla samych polemik czy gier partyjnych. Przytaczaj¹c obszerne fragmenty wyst¹pieñ, owiadczeñ, mów programowych, uzasadnieñ co do koniecznoci wprowadzenia kolejnych ustaw, Sidorownin ukazuje Sto³ypina jako
polityka z krwi i koci. Tego, który nie tylko jest przekonany do swojej wizji
polityki t³umienia ruchu rewolucyjnego, wizji nowoczesnej Rosji na miarê XX w.,
ale te¿ tego, który umie prowadziæ walkê polityczn¹, umie prowadziæ gry polityczne w Dumie Pañstwowej. Ukazuje cz³owieka, który w obliczu zamachu na ¿ycie
jego i jego rodziny, sta³ego zagro¿enia utraty ¿ycia, nie ustêpuje z raz obranej
drogi. Widzimy go, czytaj¹c kolejne stronice ksi¹¿ki, jako cz³owieka ogarniêtego
wizj¹ nowoczesnego pañstwa, nielicz¹cego siê z w³asnym ¿yciem, przedk³adaj¹cego sprawy publiczne nad w³asne szczêcie osobiste, ale te¿ cz³owieka osamotnionego, maj¹cego wiadomoæ utraty oparcia w Miko³aju II. Sto³ypin by³ te¿ politykiem, który zdawa³ sobie sprawê, ¿e w momencie, kiedy Rosja zejdzie z drogi
trudnych reform, mo¿e spaæ w otch³añ po¿ogi rewolucyjnej i ruchów anarchistycznych prowadz¹cych do rozpadu pañstwa. Mia³ te¿ wiadomoæ, ¿e jest nierozumiany przez krêgi dworskie, w tym samego cesarza, znienawidzony przez ugrupowania polityczne w Dumie, ale równie¿ i wiêksz¹ czêæ spo³eczeñstwa. Jedyne
oparcie mia³ w rodzinie, a w szczególnoci w ¿onie. To w³anie rodzina dawa³ mu
si³y do dalszej pracy na niwie pañstwowej.
Sidorownin w swojej biografii Sto³ypina skupi³ siê na jego zaanga¿owaniu
w sprawy krajowe. Problematykê miêdzynarodow¹ potraktowa³ marginalnie.
Nieco szerzej omówi³ tylko jego wizjê roli Rosji w polityce ba³kañskiej (zob.
rozdzia³ IX).
Autor monografii na postawie dostêpny róde³ i dotychczasowej literatury
przedmiotu kreli te¿ w³asne przemylenia na temat, jakie to si³y mog³y stan¹æ
za udanym zamachem na ¿ycie Sto³ypina 1 wrzenia 1911 r. w Teatrze Miejskim
w Kijowie (zob. rozdzia³ XIV).
W zakoñczeniu czytamy o wstrz¹sie, jakie prze¿y³o spo³eczeñstwo rosyjskie
na wieæ o mierci Sto³ypina. Ale najciekawsze s¹ te fragmenty, które mówi¹
o wyrwie, jaka powsta³a po znikniêciu ze sceny politycznej Piotra Aleksadrowicza Sto³ypina. Jego nastêpcy nie dorównywali mu ani jako wizjonerzy nowoczesnej Rosji, ani ludzie maj¹cy zdolnoci zmaterializowania ich w praktyce dnia
codziennego, ani jako wspaniali oratorzy prowadz¹cy udane polemiki i wyg³aszaj¹cy mowy poruszaj¹ce deputowanych do Dumy Pañstwowej.
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Z kart opracowania Sidorownina wy³ania siê Sto³ypin jako cz³owiek i polityk z krwi i koci, maj¹cy jasno nakrelony program reform, ale te¿ determinacjê
wprowadzenia ich w ¿ycie. Sto³ypin mia³ poczucie misji  uczynienia z Rosji
nowoczesnego, bogatym i jednego z najwa¿niejszych mocarstw wiata pierwszych dekad XX w.
Biografia Sidorownina wpisuje siê znakomicie nurt europejskiej nowoczesnej historiografii, zwanej polityk¹ historyczn¹. Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia interesu pañstwa i kszta³towania wiadomoci historycznej zgodnie
z interesami narodu i pañstwa. W ujêciu Sidorownina Sto³ypina to nieskazitelny
rosyjski patriota, pañstwowiec, a tak¿e zwolennik europeizacji Rosji przy
uwzglêdnieniu jej odmiennoci historycznej i religijnej.
Recenzowana praca jest jednym z najwa¿niejszych dokonañ rosyjskiej biografistyki ostatnich lat. Sto³ypin nie tylko by³ jednym z najwa¿niejszych i najwybitniejszych polityków rosyjskich pocz¹tku XX w., ale te¿ obok Klemensa
Metternicha, Otto von Bismarcka nale¿a³ do czo³ówki europejskich polityków,
którzy odcisnêli piêtno na historii modern of Europe.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e biografia szybko zostanie przet³umaczona na jêzyk
polski i wydana w serii Biografie s³ynnych ludzi. Niew¹tpliwie poznawanie
przez polskich czytelników dzie³ o najwybitniejszych ludziach, w tym Rosjanach, autorstwa zagranicznych historyków i pisarzy jest nakazem polskiej racji
stanu.
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Centrum Badañ Europy Wschodniej UWM w Olsztynie
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pu³tusku

IDEE W ROSJI
Idei w Rossii, Idee w Rosji, Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 6, pod redakcj¹ Justyny Kurczak, £ód 2007, 410 ss.
Z pewnym opónieniem reagujê niniejszym tekstem na dzie³o wydane wczeniej, w latach 19992007, ale zupe³nie niedawno przypad³o mi w udziale omawiaæ ten leksykon rosyjsko-polsko-angielski na zebraniu naukowym Centrum
Badañ Europy Wschodniej UWM w Olsztynie. Rzecz bowiem godna jest najszerszej popularyzacji, by nie spotka³ jej los wielu innych wartociowych edycji,
zw³aszcza uczelnianych, które odpowiednio nienag³onione pozostaj¹ nieznane
wiêkszemu gronu czytelników poza kilkunastoma (w lepszym wypadku kilkudziesiêcioma) specjalistami. Czytelnik polski otrzyma³ w tej kilkutomowej edycji bardzo cenny s³ownik specyficznych dla rosyjskiej cywilizacji pojêæ i idei,
powsta³y z inicjatywy prof. Andrzeja de Lazariego w wyniku prac interdyscyplinarnego Zespo³u Badañ Sowietologicznych Uniwersytetu £ódzkiego. Ca³oæ
by³a zaplanowana pierwotnie na 4 tomy, ale potem, gdy do redakcji nap³ywa³y
dalsze materia³y, wydano jeszcze tomy 5 i 6. Te dwa dodatkowe ró¿ni¹ siê od
poprzednich m.in. wiêksz¹ objêtoci¹ zamieszczonych hase³. Redaktorem naukowym pierwszych czterech tomów jest wy¿ej wspomniany prof. Lazari, w tomie 6, którym dysponujê i poni¿ej biorê przede wszystkim pod uwagê, wystêpuje w tej roli ju¿ dr hab. Justyna Kurczak  filozof z U£.1
W roli autorów poszczególnych hase³ wystêpuje znaczne grono osób. Jeli
braæ pod uwagê tylko profesorów, s¹ nimi m.in.: Andrzej Andrusiewicz, Adam
Bezwiñski, Wojciech Chlebda, Janusz Dobieszewski, Jerzy Faryno, Andrzej de
Lazari, Fryderyk Listwan, Ryszard £u¿ny, Jan Or³owski, Henryk Paprocki,
Grzegorz Przebinda, Józef Smaga, Lucjan Suchanek, Wasilij Szczukin, Andrzej
Walicki, Bogus³aw ¯y³ko. Nie znalaz³em w tym gronie nikogo z Olsztyna. Razi
brak Bazylego Bia³okozowicza, zw³aszcza w hale o To³stoju, nawet w biblio1 W refleksjach ogólniejszej natury uwzglêdniam tak¿e wczeniejsze tomy Idei w Rossii, Idee
w Rosji, Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, w szczególnoci t. 1, red. A. Lazari,
Warszawa 1999, ss. 492.
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grafii dotycz¹cej tego has³a, choæ jest autorem cenionych prac na temat tego
wielkiego pisarza i myliciela rosyjskiego. Wiele tekstów opracowali autorzy
zagraniczni  z Bia³orusi, Bu³garii, Niemiec, Holandii, Rosji, USA, Ukrainy
i Czech. Jak na edycjê interdyscyplinarn¹ przysta³o, s¹ to uczeni ró¿nych dyscyplin naukowych: historycy, filozofowie, filolodzy, psycholodzy, religioznawcy,
semiotycy, znawcy sztuki. W sumie w ka¿dym tomie wystêpuje kilkudziesiêciu
autorów, w ka¿dym hale znajdujemy wyczerpuj¹ce bibliografie. Poszczególne
tomy Leksykonu powstawa³y sukcesywnie, w miarê jak gromadzono odpowiedni¹ iloæ tekstów, nie czekano, jak to w wydawnictwach encyklopedycznych
najczêciej siê zdarza, na skompletowanie wszystkich tekstów. Ka¿dy tom konstruowany jest w kolejnoci alfabetu rosyjskiego  od litery A do ros. Ja. Mia³o
to zapewniæ, by czytelnicy nie czekali zbyt d³ugo na efekty podjêtego wysi³ku.
Artyku³y stanowi¹ce treæ danego has³a zamieszczane s¹ w czterech kolumnach
na tzw. rozworotie: na stronach parzystych w jêzykach rosyjskim i polskim, na
nieparzystych w angielskim, a czwarta kolumna podaje wzglêdnie szczegó³ow¹
bibliografiê.
Bibliografia ta zawiera wybran¹ literaturê przedmiotu, a w has³ach osobowych równie¿  w pierwszej kolejnoci  g³ówne dzie³a omawianego myliciela
czy polityka, daty ich powstania lub pierwodruku. Literatura ta jest bardzo cenna
w sensie bibliograficznym, informuje o wielu mniej znanych lub nawet niekiedy
zupe³nie nieznanych publikacjach, szczególnie gdy chodzi o rosyjsk¹ literaturê
emigracyjn¹. Mo¿na by³o uprociæ podawany tam opis bibliograficzny poprzez
unikniêcie wielokrotnego powtarzania jego pe³nej wersji, podanej ju¿ wczeniej.
A mo¿e w has³ach operowaæ tylko skrótami publikacji, a ich pe³ne dane bibliograficzne zamieciæ na koñcu ka¿dego tomu. Nie mo¿na stwierdziæ, ¿e nie ma
w tych bibliografiach prac polskich, jest ich nawet du¿o, ale ich wybór ma
czêsto bardzo subiektywny charakter, zale¿ny od gustu czy te¿ wiedzy autora
konkretnego has³a. I tak razi np. pominiêcie syntez dziejów Rosji pióra Ludwika
Bazylowa, szczególnie w has³ach dla przyk³adu takich, jak: Heraldyka, Dworianstwo, Obszczina, a tak¿e Aleksander Hercen, któremu Bazylow powiêci³
osobn¹ publikacjê. Nie znajdziemy tak¿e powo³añ na prace wielu innych historyków, zajmuj¹cych siê dziejami Rosji, a wród lingwistów i literaturoznawców
nie zauwa¿am te¿ uczonych z orodków poza warszawsko-krakowskim. Nie chodzi mi tu bynajmniej o siebie, bo znalaz³em siê akurat w kilku miejscach. Podobnie dotyczy to znanego olsztyñskiego rusycysty-teatroznawcy prof. Walentego
Marka Pi³ata.
Do czwartej kolumny w³¹czono te¿ pewien materia³ ilustracyjny  heraldykê rosyjsk¹ i chor¹gwie XVIIXX stuleci. Ka¿dy z tomów zawiera 100200
hase³. Forma narracji nie jest schematyczna: s¹ artyku³y czysto informacyjne
i maksymalnie zobiektywizowane i s¹ bardzo subiektywne z osobistymi ocenami
autorów, przypominaj¹ce bynajmniej nie has³a encyklopedyczne, a w istocie
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autorskie eseje, nawet ze znamionami publicystyki. Niekiedy znajdujemy nawet
alternatywne dwa lub trzy ujêcia danego has³a, co jest dobrym rozwi¹zaniem,
zachêcaj¹cym do dyskusji i nowych pomys³ów interpretacyjnych. Korzystanie
z hase³ utrudnia brak ¿ywej paginy: gdy siê przegl¹da tom strona po stronie,
niekiedy mo¿na straciæ orientacjê, jakie w tym momencie has³o czytamy!
Idea Leksykonu jest bardzo ambitna. Wydawcy s¹ wiadomi tego, ¿e Rosja
po raz kolejny w swych dziejach  zanim proces ten wraz ze stabilizacj¹ ostatecznej znów na czas jaki formy w³adzy politycznej (obecnie nie jest ona ani
autorytarna, ani te¿ demokratyczna) nie zostanie zatrzymany  stoi przed koniecznoci¹ zdefiniowania samej siebie i swego stosunku do wiata zewnêtrznego. Tudzie¿ odwrotnie, ów wiat zewnêtrzny, w tym tak¿e polska szeroko pojêta
rusycystyka, musi lepiej rozumieæ kategorie mylowe Rosjan, postrzegane
w mo¿liwie szerokim kontekcie historyczno-kulturowym. Leksykon dostarcza
wyj¹tkowo du¿o informacji o baga¿u ideowym Rosji i Rosjan, do którego czêstokroæ wprost lub porednio nawi¹zuj¹ wspó³czeni bojownicy ideologicznego
turnieju na rosyjskiej scenie politycznej. Niebagatelizowane bynajmniej s¹ wierzenia religijne. Mamy tutaj wyj¹tkowo du¿o informacji o wyznaniach i wierzeniach religijnych w Rosji, nawet o sektach i wyznaniach nieprawos³awnych, ale
chyba zbyt ma³o, w moim odczuciu, jest hase³ z dogmatyki i teologii samego
prawos³awia czy te¿ islamu, choæ w ogóle sporo jest hase³ z teologii i ortodoksji.
W niektórych has³ach biograficznych, np. o konwertycie  o. Iwanie Gagarinie
(jezuicie) ukazywane s¹ tradycje rosyjskiego ekumenizmu, w tym tak¿e bardzo
niepopularnego wczeniej, a i dzisiaj pojednania prawos³awia z katolicyzmem.
Generalnie zawartoæ merytoryczna Leksykonu to tak¿e fakty, ale dominuje
jednak analiza teoretyczna. Leksykon stanowi pod tym wzglêdem znakomite
uzupe³nienie dotychczas wydanych ró¿norodnych co do swego charakteru encyklopedii i s³owników, prezentuj¹c zaktualizowan¹ i pog³êbion¹ intelektualnie
informacjê o rosyjskiej myli teologicznej, filozoficznej i spo³eczno-politycznej
od redniowiecza do czasów wspó³czesnych, u³atwiaj¹c w efekcie lepsze rozumienie rosyjskiej mentalnoci i kultury, wype³niaj¹c lukê, jak¹ pozostawi³a  jak
zauwa¿aj¹ Wydawcy  z jednej strony cenzura carska i radziecka, z drugiej
ma³e lub selektywne zainteresowanie Zachodu kultur¹ Rosji oraz tendencja do
operowania gotowymi schematami (t. 1, s. 6). Za³o¿eniem wyjciowym jest
próba zrozumienia i wyjanienia kultury rosyjskiej, która zgodnie ze s³ynnym
zawo³aniem rosyjskiego romantyka Fiodora Tiutczewa jeszcze z 1866 r. umom
Rossii nie pojmiesz  zgo³a inaczej pojmuje kategoriê rozumu ni¿ Europa Zachodnia. Rozum jest dla niej swoistym synonimem Zachodu  czyli racjonalizmu odziedziczonego po Rzymie i przejêtego z ca³ej kultury ³aciñsko-ródziemnomorskiej. Inaczej mówi¹c, oznacza to, ¿e Zachód Rosji nie zrozumie.
Kulturze Zachodu tradycyjnie przypisywano egoizm, za odrzucaj¹c owo egoistyczne zachodnie Ja i Ty, przeciwstawiano im rosyjskie My  prawos³awie,
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My  wspólnotê gminn¹, My  naród (obojêtne rosyjski czy sowiecki), My
 klasê, My  pañstwo. W myli rusofilskiej jednostka to pycha, egoizm, zagubienie w wiecie, bezradnoæ i wynikaj¹cy st¹d pesymizm; kolektyw natomiast
to si³a i prawoæ, twórczy entuzjazm. Klasyczne s³owianofilstwo nie negowa³o
przy tym osi¹gniêæ cywilizacji zachodniej. Docenia³o np. jej logicznoæ, precyzjê, skrupulatnoæ, skutecznoæ techniczn¹ i materialn¹, ale wskazywa³o zarazem, ¿e jako wartoci samoistne musz¹ one prowadziæ do fa³szu, tak zauwa¿alnego w zachodnioeuropejskiej demokracji parlamentarnej. Rosja ma wiêc
realizowaæ swe wartoci historyczne tak¿e dziêki przyswojeniu osi¹gniêæ Zachodu, a jednoczenie tylko ona mo¿e te wartoci uratowaæ w ich nieska¿onej
postaci. To samo dotyczy w ogóle kategorii demokracji. W naszej kulturze jest
ona zwi¹zana cile z wolnoci¹ polityczn¹ i liberalizmem i jest to wartoæ
pozytywna. Inaczej natomiast w Rosji, gdzie demokracjê przeciwstawia siê np.
arystokracji i z polityki przenosi siê j¹ do rzeczywistoci socjalnej. St¹d za³o¿eniem przewodnim Redaktora Leksykonu jest wyjanienie i opisanie pojêæ oraz
kategorii kultury rosyjskiej, tzn. okrelenie charakterystyki poszczególnych mylicieli, pojêæ i instytucji kulturowych, religijnych, a tak¿e spo³ecznych.
Materia³y Leksykonu eksponuj¹ znaczenie nie tylko czysto rosyjskich, ale
i ogólnochrzecijañskich przes³anek rosyjskiego dziedzictwa kulturowego i to
w najszerszym zakresie  od etyki i estetyki codziennego bytu do szczytów twórczoci z dziedziny liturgii, sztuki i filozofii. Akcentuj¹ niejednorodnoæ, swoisty
pluralizm duchowej i ideowej historii Rosji. Ukazane s¹ zarówno nieortodoksyjne
religijne nurty  np. strygolników, judaizantów, baszkinowców, mo³okan, sztundystów, to³stojowców, menonitów czy te¿ sekt mistycznych  ch³ystów, sza³aputów,
skopców, duchoborów, jak równie¿ stepowe i islamskie wp³ywy, wreszcie rola
etnokultury Kaukazu, jak i czysto europejskich pr¹dów oraz idei owiecenia i liberalizmu, heglizmu, pozytywizmu, narodnictwa, marksizmu, psychoanalizy, fenomenologii i strukturalizmu. St¹d u¿yta w tytule liczba mnoga idee, wyra¿aj¹ca
za³o¿on¹ otwartoæ Leksykonu na ca³¹ ró¿norodnoæ rosyjskiej tradycji mylowej,
znacznie bogatszej, ni¿ usilnie rozpowszechniany tak¿e obecnie stereotyp monolitycznie pojmowanej i jakoby jedynej idei rosyjskiej. Okrelenie tytu³owe w Rosji z kolei mieæ ma raczej sens kulturowy ni¿ polityczno-terytorialny: ma bowiem
chodziæ o idee powsta³e w krêgu kultury rosyjskiej, wypracowane w umys³ach
Rosjan, obojêtne, czy mia³o to miejsce w samej Rosji, czy to na obszarach do niej
nienale¿¹cych b¹d na emigracji. K³ad¹c nacisk na treci ideowo-kulturalne w has³ach osobowych, pomijano z regu³y informacje czysto biograficzne, dostêpne
w innych opracowaniach i encyklopediach, z wyj¹tkiem dat wyjciowych  urodzin i oczywicie mierci oraz ewentualnego znalezienia siê na emigracji. Tym
bardziej nie rozbudowywano takich danych biograficznych.
Osobicie zainteresowa³a mnie w szczególnoci problematyka historyczna
zawarta w has³ach Leksykonu. Dominuj¹c¹ wyranie we wszystkich tomach tego
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unikalnego w swym zamyle Leksykonu problematykê filozoficzno-religijn¹ wydoby³em i zaprezentowa³em obszernie w swym eseju z 2003 r. o antynomii Rosji
i Europy w rosyjskiej myli konserwatywnej, s³owianofilskiej i panslawistycznej2. Tutaj chcê siêgn¹æ przede wszystkim do w¹tku historycznego. Prezentuj¹
go zarówno artyku³y biograficzne, powiêcone wybitnym historykom czy te¿
pierwszoplanowym postaciom z dziejów tego kraju, ale te¿ i wydarzeniom,
a zw³aszcza pojêciom i nurtom politycznym i historiozoficznym, takim jak bolszewizm i mienszewizm i innym. W takich has³ach, jak Idea bia³a i czerwona,
Buddyzm w Rosji (analogicznie i inne wyznania), Hymny Rosji, ZSRR i Federacja Rosyjska, Zachód, Azja, Okcydentalizm, Krzy¿, Imperium, Idea rosyjska,
Wróg narodu, Rusofobia, Teoria normañska, a nawet w tak abstrakcyjnych, jak
Miecz, Pó³noc, Wschód, Zachód, Jêzyk, Przysz³oæ, Ziemia  gleba, Tajemnica,
Wewnêtrzny  zewnêtrzny znajdujemy wiele ciekawego materia³u historycznego,
odnosz¹cego siê do rosyjskiego procesu dziejowego. Jest nawet has³o Polska
(t. 6, s. 218), choæ mo¿e lepiej by³o daæ polskoæ jako w pewnym czasie zjawisko kultury rosyjskiej. Dobrze natomiast, ¿e w hale tym znajdujemy stosunek
do intryguj¹cego Polaków obchodu dnia 4 listopada jako wiêta narodowego na
pamiêæ rosyjskiego zwyciêstwa nad polsk¹ interwencj¹ w Rosji w 1612 r., czemu nawet niedawno powiêcono w Rosji pe³nometra¿owy film fabularny. Przy
tej okazji autor has³a, nb rosyjski, dr Aleksander Lipatow, s³usznie wskazuje:
Nic nie wskóra³y opinie historyków, ¿e polska za³oga Kremla skapitulowa³a nie
4, lecz 6 lub 7 listopada, za wojna toczy³a siê nadal, dopiero rozejm w 1618 r.
po³o¿y³ tymczasowo kres konfliktom polsko-rosyjskim (t. 6, s. 238).
S¹ te¿ has³a dotycz¹ce niektórych carów i cesarzy oraz wielkich ksi¹¿¹t
Rusi i Moskiewskich, ale daleko nie wszystkich, co naturalne, aczkolwiek o zasadnoæ niektórych pominiêæ bym siê spiera³. Czasem uderza brak czego lub
kogo, co siê szuka, a co w Leksykonie takim powinno byæ, choæ nie ma. Na
przyk³ad jest has³o o ksiêciu W³adimirie Mieszczerskim, a nie ma o daleko
ciekawszym ksiêciu Esterze Uchtomskim. Nie ma has³a o Konstantym Pobiedonoscewie. W hale o Konstantym Cio³kowskim (t. 6, s. 364367) przydatna
by³aby wzmianka o jego polskim pochodzeniu. Orientacjê o Rosji wspó³czesnej
prezentuje obok innych oczywicie osobne has³u Putin, ukazuj¹ce tego niekoronowanego cara Rosji jako myliciela (!) (t. 6, s. 250260). Razi has³o Przebóstwienie na oznaczenie deifikacji, lepiej zapewne by³oby ubóstwianie. W objêtoci hase³ panuje pe³ny pluralizm i daleko posuniêta dowolnoæ, niektóre has³a s¹
króciutkie, np. o Piotrze I, inne koszmarnie d³ugie, np. Filozofia radziecka,
Realizm socjalistyczny.
2 Zob. J. Sobczak, Antynomia Rosji i Europy w rosyjskiej myli konserwatywnej, s³owianofilskiej i panslawistycznej, w: Europa a Rosja. Opinie konflikty, wspó³praca, pod red. Z. Anculewicza i J. Sobczaka, Olsztyn 2003, s. 205223.
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Leksykon dostarcza wiele interesuj¹cych dla historyka spostrze¿eñ, a tak¿e
i ciekawostek, które byæ mo¿e warto przytoczyæ z tej okazji. I tak w hale Lenin
godna uwagi jest rekapitulacja zawartych w nim rozwa¿añ: Jako pierwszy z liderów XX wieku obdarzony tytu³em »wodza«, Lenin tworzy precedens nie tylko
w wymiarze systemu komunistycznego, ale i europejskich systemów totalitarnych (w³oski faszyzm i niemiecki nazizm) (t. 1, s. 218) lub: Mistrz metody
dialektycznej, stosowanych w zmieniaj¹cych siê warunkach koniunktury politycznej. Polega³a ona na sztuce ³¹czenia wykluczaj¹cych siê zasad, co pozwala³o
na niedotrzymywanie dawanych obietnic. Relatywizacja norm moralnych, prymat »strategii chwili« oraz »rewolucyjnej (politycznej) celowoci« pozwala³y
godziæ zapewnienia podstawowych wolnoci (obywatelskich), demokracji bezporedniej (maksymalnej samorz¹dnoci na szczeblu lokalnym), likwidacji armii
i biurokracji, sk³adane przed padziernikiem 1917 r. z ich zaprzeczeniem po
zdobyciu w³adzy (t. 1, s. 220). Liderzy wspó³czesnych partii, tak¿e w Polsce,
jeszcze nie posiedli, mimo starañ, tej umiejêtnoci bezkonfliktowego wy³giwania siê z obietnic danych w czasie walki o w³adzê. W hale mienszewizm interesuj¹ce jest spostrze¿enie: Jeli wród zwolenników Lenina dominowali Wielkorusi, elitê przywódcz¹ mienszewików stanowili ¯ydzi, co najmniej dwukrotnie
liczniejsi ni¿ w elicie bolszewickiej i Gruzini. Fakt ten dostrzeg³ m.in. Stalin,
który mieñszewików okrela³ jako »partiê ¿ydowsk¹« (t. 1, s. 250). Okolicznoæ ta podwa¿a w pewnym stopniu rozpowszechniony mit, niepozbawiony
zreszt¹ tak¿e okrelonej zasadnoci, ¿e w bolszewizacji Rosji po 1917 r. najbardziej destrukcyjn¹ rolê odegrali ¯ydzi. Tezie tej zaprzecza zawarte w innym
z kolei hale Narodowy bolszewizm (chodzi o rodowisko inteligentów skupione
wokó³ almanachu Skify (Scytowie)) spostrze¿enie, ¿e w pocz¹tkowym etapie
w³adzy sowieckiej wielu Rosjan nie uto¿samia³o bolszewizmu z komunizmem.
Komunizm by³ wed³ug nich wymys³em ¿ydowskim, z czym wi¹zano nazwiska
Trockiego i Zinowjewa, natomiast bolszewizm mia³ byæ ide¹ czysto rosyjsk¹.
Zgodnie z t¹ koncepcj¹ bolszewika Lenina zabili ¯ydzi, gdy ten zbuntowa³ siê
jakoby przeciwko marksistowskim ¿ydowskim rz¹dom w Rosji (t. 1, s. 288).
Z tych to powodów wspó³czeni nacjonalistycznie nastrojeni rosyjscy patrioci
czy te¿ prawdziwi Rosjanie oskar¿aj¹ ¯ydów o mieræ Jesienina i innych
narodowych poetów, pisarzy i mylicieli rosyjskich. Interesuj¹cy pod tym
wzglêdem, oddaj¹cy dañ takim w³anie pogl¹dom, jest has³o Faszyzm rosyjski.
W¹tkowi antysemityzmu powiêcone jest osobne has³o opracowane przez
historyka krakowskiego Józefa Smagê. Stwierdza siê w nim, ¿e Po raz pierwszy
do zagro¿enia »mafi¹ ¿ydowsk¹« odwo³a³a siê propaganda frakcji stalinowskiej
podczas walki o spadek po Leninie. Pokonanymi okazali siê przedstawiciele
elity bolszewickiej pochodzenia ¿ydowskiego (L. Trocki, G. [w tekcie b³êdnie
T.] Zinowjew, L. Kamieniew). Od tego momentu odbywa siê proces eliminacji
¯ydów z aparatu partyjnego i pañstwowego. Ze wzglêdów taktycznych wyj¹tek
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uczyniono dla »¯ydów pañstwowych« (£. Kaganowicza, L. Mechlisa, I. Erenburga i in.), obalaj¹cych »wrogie wymys³y« zagranicy na temat »rzekomego
antysemityzmu radzieckiego«. W okresie miêdzywojennym kampaniê anty¿ydowsk¹ (19481953) prowadzi siê pod has³em walki z »kosmopolityzmem«
przejawiaj¹cym siê w formie p³aszczenia siê przed »gnij¹c¹ kultur¹ bur¿uazyjn¹« (t. 1, s. 5456). Autor dalej wskazuje, ¿e motywy antysemickie obecne s¹
tak¿e w literaturze radzieckiej, tu wymienia siê nazwiska L. Szewcowa, W. Iwanowa, W. Pikula. I ten kontekst dotyczy ju¿ mojego w³asnego podwórka badawczego  postaci Miko³aja II, o którego zamordowanie (i jego rodziny) oskar¿ani
s¹ ¯ydzi. Ofiary morderstwa jekaterynburskiego okrela siê jako mêczenników
unicestwionych rytualnie przez ¯ydów oraz terror bolszewicki. I dalej: Wedle
pisarza W. Bie³owa (Rok wielkiego prze³omu,1994) kolektywizacja wsi to »zas³uga« ¯ydów (przy wspó³udziale Polaków i £otyszy), którzy zmusili Stalina do
podjêcia antynarodowych dzia³añ (t. 1, s. 56). O propagowanie idei antysemickich oskar¿ana jest ceniona w Polsce organizacja Pamjat i inne organizacje
nacjonalistyczne, jak m.in. Rosyjski Sobór Narodowy. Czêæ elity intelektualnej
podziela idee zmowy mafii ¿ydomasoñskiej w Rosji z antyrosyjskimi si³ami
Zachodu. Stwierdza siê tak¿e, ¿e w niektórych pracach L. Gumilowa (Etnogeneza i biosfera ziemi, Stara Ru i Wielki Step) ¯ydzi przedstawiani s¹ jako »etos
paso¿ytniczy«, co bliskie jest pojêciu »ma³ego narodu« u L. Szafariewicza (t. 1,
s. 58).
Równie¿ w niektórych innych has³ach zdarzaj¹ siê pominiêcia tematyczne
i wymagaj¹ce sprostowañ uproszczenia. Tak np. na II zjedzie SDPRR w 1903 r.
dokonany tam roz³am na frakcje bolszewików i mienszewików dotyczy³ g³ównie
spraw organizacyjnych, o czym jest w hale mowa, ale pojawia³y siê ju¿ tak¿e
symptomy ró¿nic miêdzy tymi frakcjami w sprawach politycznych  taktyki
wobec bur¿uazji liberalnej, o czym nie wspomina autor  ten¿e Józef Smaga
(t. 1, s. 104).
Ka¿dy z zajmuj¹cych siê Rosj¹ ma pewne k³opoty z obowi¹zuj¹cym w tamtej czêci wiata kalendarzem. Zainteresowanych odsy³am do has³a na ten temat
(t. 1, s. 190196). Mo¿e warto przypomnieæ, ¿e do 1492 r. pocz¹tek roku liczono
na Rusi od 1 marca (w ogóle uwa¿ano, ¿e pierwszym dniem od stworzenia
wiata by³ w³anie 1 marca i dzieñ pi¹tkowy). W 1492 r. pocz¹tek roku zosta³
dostosowany do bizantyjskiego i przeniesiony na 1 wrzenia z zachowaniem
poprzedniej rachuby od przyjêtej daty stworzenia wiata. Dwa stulecia póniej,
w 1699 r. w ramach ogólniejszego procesu westernizacji kraju, Rosja zarzuci³a
poprzednio stosowan¹ rachubê lat od tzw. pocz¹tku wiata oraz dzieñ 1 wrzenia
jako pocz¹tek roku i obchodzi³a Nowy Rok dwukrotnie: 1 wrzenia jako 7208
i na mocy osobistego ukazu Piotra I dzieñ pierwszy po 31 grudnia 7208 r. od
stworzenia wiata polecano uznaæ za 1 stycznia 1700 r. od narodzenia Chrystusa. Zachowany zosta³ jednak kalendarz juliañski, z którym mamy w bada-
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niach pewne k³opoty. Ró¿nica miêdzy tym kalendarzem a u¿ywanym w wiêkszoci krajów europejskich kalendarzem gregoriañskim wynosi³a w wieku XVIII
 11 dni, w XIX w.  12, w XX  13 dni, w. XXI (bo w Cerkwi jeszcze
obowi¹zuje juliañski)  14, st¹d koniecznoæ odró¿niania stylów  nowego
i starego przy studiowaniu dziejów Rosji oraz podawania dat dziennych w obu
stylach, czy przynajmniej odpowiedniego zaznaczania tej ró¿nicy dla unikniêcia
pomy³ek. W XIX w. kilka razy  w 1830, 1860, 1864 i 1899 r.  podnoszono
kwestiê przejcia Rosji na powszechny ju¿ w Europie kalendarz gregoriañski,
jednak¿e bezskutecznie: system ten zbyt mocno kojarzono z katolicyzmem i projekty zmian napotyka³y na opór czêci opinii publicznej, a przede wszystkim
Synodu Cerkiewnego. Na ten gregoriañski system Rosja (ju¿ radziecka) przesz³a, jak wiadomo, dopiero 14 lutego 1918 r., kiedy to dekretem Rady Komisarzy Ludowych z 24 stycznia 1918 r. wniesiono poprawkê do obowi¹zuj¹cego
kalendarza, usuwaj¹c z niego 13 dób, i dzieñ po 31 stycznia uznano nie za 1 a za
14 lutego, zarzucaj¹c tym samym poprzednio stosowan¹ rachubê lat od tzw.
pocz¹tku wiata oraz uznawanie 1 wrzenia za pocz¹tek roku. To wszystko OK,
ale autorzy has³a pomijaj¹ fakt, ¿e w tym¿e wieku XIX, w którym Rosja podtrzymywa³a cis³e wiêzi z Niemcami, Francj¹ i Angli¹, gdzie obowi¹zywa³ kalendarz gregoriañski i mia³a w swoich granicach Finlandiê i Polskê, w których
tak¿e ten kalendarz gregoriañski zachowa³ moc, musia³a porednio uznawaæ
i ten sposób oznaczania mijaj¹cego czasu. Nowym stylem na równi ze starym
pos³ugiwano siê, co wa¿niejsze, w rosyjskim MSZ i we flocie wojennej, nowym
stylem datowano tak¿e publikacje naukowe. W niektórych gazetach podawano
podwójne daty, co u³atwia w takich wypadkach orientacjê. Na styl gregoriañski
przeszli astronomowie i metereolodzy. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e równie¿ i po
1918 r. (tak¿e obecnie) dawny styl juliañski zachowuje Rosyjska Cerkiew Prawos³awna. W tym te¿ stylu dla podkrelenia swego protestu wobec wszelkich
sowieckich nowinek datowali swoj¹ korespondencjê i dokumenty liczni biali
emigranci rosyjscy. Styl juliañski, potocznie nazywany starym stylem, czêsto
uwa¿any jest za bardziej prawid³owy, rdzennie rosyjski, narodowy, ludowy,
jakkolwiek w ¿yciu praktycznym nie funkcjonuje i prawie nikt nie potrafi wyliczyæ jego dat z powszechnie u¿ywanego gregoriañskiego.
Ciekawostk¹ jest, ¿e w latach 30. wprowadzono na krótko w ZSRR ca³kowicie ateistyczny i bez reszty radziecki kalendarz. Miêdzy rokiem 1929 a 1940
reformowano kalendarz a¿ trzykrotnie. Oprócz koniecznoci produkcyjnych
sta³y za tymi zmianami kalendarza motywacje ideologiczne. Chodzi³o o to, by
ostatecznie zerwaæ z przesz³oci¹, pokonaæ czas i natychmiast znaleæ siê
w przysz³oci. W³adzom zale¿a³o g³ównie na zniesieniu niedzieli, albowiem
swym miejscem w tygodniu i swoj¹ nazw¹ woskriessienije wi¹za³o siê z religijnym Zmartwychwstaniem, o zlikwidowanie w ogóle jako zbytecznych lub ustanowienie zamiast przestarza³ych nowych nazw dni tygodnia (typu: Marks,
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Lenin, Industrializacja, Komuna), o ustanowienie nowych radzieckich wi¹t.
wiêtowanie Nowego Roku z jego choink¹ by³o zakazane, ponownie zezwolono
na nie dopiero w przeddzieñ 1 stycznia 1936 r. Chodzi³o tak¿e o og³oszenie
nowej rachuby czasu, nowej ery  jej pierwszym dniem i pierwszym rokiem
mia³ byæ dzieñ 7 listopada 1917 r., tj. dzieñ i rok rewolucji padziernikowej.
W jednym z tych kalendarzy (obowi¹zywa³ tylko przez 8 miesiêcy) tydzieñ liczy³ sobie piêæ dni, w tym cztery robocze, drugi równie¿ o tygodniu piêciodniowym obowi¹zywa³ do lipca 1931 r., trzeci natomiast  z szeciodniowym tygodniem  trwa³ prawie ca³e 9 lat  do 26 czerwca 1940 r., kiedy to znowu
przywrócono tradycyjn¹ d³ugoæ tygodnia i tradycyjne nazwy dni. W czasie tych
innowacji kalendarzowych poszczególne bran¿e, a nawet pojedyncze przedsiêbiorstwa ustala³y ró¿ne dni wolne od pracy. Oznacza³o to, ¿e w dowolnej rodzinie czas wolny pracuj¹cych mê¿a i ¿ony móg³ wypadaæ w ró¿ne dni tygodnia.
Na zakoñczenie mo¿e jeszcze jedna refleksja ogólniejszej natury. Historycy
dziejów politycznych, wyjaniaj¹c takie czy inne zachowania ludzkie, na ogó³
nie doceniaj¹ problematyki  a w konkretnym wypadku w ocenie decyzji ludzkich  motywacji filozoficznej i etycznej, filozofowie za czy te¿ politolodzy
przeoczaj¹ wp³yw warunków i imponderabiliów epoki na relacje miêdzy ideami,
stanem wiadomoci spo³ecznej a czynami jednostki. Leksykon ukazuje po¿ytecznoæ integralnego podejcia, ³¹cz¹cego te wskazane tutaj sposoby postrzegania wiata. Nie wiem, jak inni, ale ja z du¿ym nabo¿eñstwem odnoszê siê do
takiego typu publikacji.
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ROMAN JURKOWSKI

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Jeszcze raz o memoriale genera³a-gubernatora wileñskiego
ksiêcia Piotra wiatope³ka-Mirskiego z 1904 r.
(na marginesie pisarstwa historycznego Rimantasa Vëbry)
Niezwykle cenne ród³o historyczne do badañ nad dziejami ziem by³ego
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX w.,
jakim bez w¹tpienia jest raport ks. P. wiatope³ka-Mirskiego1 by³o wykorzystywane przez nielicznych historyków polskich2, litewskich3, bia³oruskich4 i zachodnich5. Raport ten z racji wnikliwoci i krytycznego spojrzenia na wiele
aspektów kilkudziesiêcioletniej polityki Rosji wobec guberni zachodnich, czêsto
nazywany memoria³em lub sprawozdaniem, z powodu obszernoci (214 stron
maszynopisu in quarto)6 i trudnoci z dostêpem (orygina³ jest przechowywany
1 Jego pe³na nazwa: Wsiepoddanniejszyj otczot Wilenskogo, Kowienskogo i Grodnienskogo
gieniera³-gubiernatora, gieniera³a-liejtienanta kniazja P. Swjatopo³k-Mirskogo za 19021903 gg.
Nosi on datê napisania: 20 maja (st. styl) 1904 r.
2 L. Jakiewicz, Litwini, Polacy i Rosja w memoriale genera³a-gubernatora wileñskiego
ks. Piotra wiatope³ka-Mirskiego, Przegl¹d Humanistyczny 1995, nr 2, s. 145147; tego¿, Polityka narodowociowa caratu w wietle raportów genera³-gubernatorów wileñskich z pocz¹tku
XX w., Dzieje Najnowsze 1998, t. XXX, z. 3, s. 1928; tego¿, Carat i sprawy polskie na prze³omie XIX i XX w., Pu³tusk 2001, s. 144154.
3 D. Staliunas, Visuomené be universiteto? (Aukðtosios mokyklos atkûrimo problema Lietuvoje: XIX a. Vidurys XX a. Pradia), [w:] Lietuviø Atgimimo Istorijos Studijos, t. 16, Vilnius 2000,
s. 112.
4 A. Smaljanczuk, Paljaki Be³arusi i Litwy u rewaljucyi 19051907 gg., Garodnija 2000,
s. 4242; tego¿, Pami¿ krejewascju i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na be³aruskich i litowskich
ziemljach 18641917 g., Grodna 2001, s. 5960, 78; wyd. II poprawione, Sankt Piecjaburg 2004.
5 T. R. Weeks, Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on
the Western Frontier 18631914, Illinois 1996, s. 5054.
6 L. Jakiewicz, Carat i sprawy polskie..., s. 145, informuje, ¿e memoria³ liczy ponad
90 stron drukowanego tekstu (formatu in quarto), podczas gdy faksymile w ksi¹¿ce R. Vëbry
licz¹ 214 stron. Poniewa¿ chodzi o ten sam tekst, mo¿na przypuszczaæ, ¿e ró¿nice bior¹ siê st¹d, i¿
L. Jakiewicz korzysta³ z kopii memoria³u znajduj¹cej siê w Bibliotece Rossijskogo Gosudarstwiennogo Istoriczeskogo Archiwa [dalej: RGIA], (I otdie³, czitalnyj za³, op. 1), a litewski historyk  z orygina³u w zespole Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w tym¿e archiwum. Warto nadmieniæ, ¿e doroczne raporty genera³ów-gubernatorów i gubernatorów sporz¹dzano najczêciej
w trzech, a po utworzeniu stanowiska premiera, czterech egzemplarzach, z których jeden przeznaczony by³ dla cara, drugi dla premiera (wczeniej dla przewodnicz¹cego Komitetowi Ministrów), ministra spraw wewnêtrznych, jeden powinien pozostaæ w archiwum kancelarii genera³a-gubernatora.
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w RGIA w S. Petersburgu)7 nie by³ znany szerszemu gronu historyków. Obecnie
sta³o siê to mo¿liwe dziêki opublikowaniu go w oryginale (faksymile) w pracy
Rimantasa Vëbry Lietuviø klausimas Rusijos imperijoje XIX a.  XX a. Pradþioje. Faksimilinis valdininkø ataskaitø ir dokumentø rinkinys. (Kwestia litewska
w imperium rosyjskim w XIX i na pocz¹tku XX w. Zbiór faksymiliów sprawozdañ
i dokumentów urzêdowych), Vilnius 2001.
1. Historyk litewski Rimantas Vëbra, ¿yj¹cy w latach 19311999, ju¿ podczas studiów historycznych interesowa³ siê litewskim ruchem narodowym
w XIX w. Z biegiem lat jego zainteresowania naukowe objê³y ró¿norodne elementy formowania siê nowoczesnego narodu litewskiego. Owocem tych zainteresowañ by³a praca doktorska, wydana drukiem w 1968 r.: Lietuvos katalikø
dvasininkija ir visuomeninis judëjimas (XIX a. antroji pusë), Vilnius 1968 (Katolickie duchowieñstwo Litwy i ruchy spo³eczne). By³a to w litewskiej oficjalnej
historiografii pierwsza ksi¹¿ka po II wojnie wiatowej omawiaj¹ca zasadnicze
zagadnienia dotycz¹ce roli Kocio³a katolickiego na Litwie w drugiej po³owie
XIX w. Koció³ by³ jedyn¹ po powstaniu styczniowym si³¹ przeciwstawiaj¹c¹
siê rusyfikacji kulturowej ludnoci katolickiej, instytucj¹, która, mimo postêpuj¹cego zró¿niczkowania wewnêtrznego (wieloæ orientacji politycznych wród
litewskich ksiê¿y), w znacznym stopniu przypieszy³a proces wykszta³cania siê
narodu litewskiego. Przejrzycie pokaza³ to Rimanatas Vëbra. Ksi¹¿ka nie pomija³a te¿ elementów negatywnych dzia³alnoci Kocio³a katolickiego, ocenianych
z punktu widzenia interesów narodu pozostaj¹cego w niewoli i pozbawionego
w³asnego pañstwa, takich jak: walka kleru z litewskim ruchem robotniczym
i liberalnym. Jak ka¿de wydawnictwo w tamtych czasach, podlega³a cenzurze
i nie by³a pozbawiona obowi¹zuj¹cych i obowi¹zkowych w nauce radzieckiej
dogmatów marksistowskich, lecz autor, wiadomy faktu olbrzymiego wp³ywu
Kocio³a i religii katolickiej na proces formowania i rozwoju narodu litewskiego, a nie mog¹c pisaæ o tym wprost, zastosowa³ metodê logicznego prowadzenia
narracji, która sama z siebie wy³ania³a jednoznaczne wnioski (nienapisane przez
autora), lecz ca³kowicie zrozumia³e dla inteligentnego czytelnika. Na tle zmieniaj¹cej siê polityki pañstwa rosyjskiego wobec Kocio³a i religii katolickiej
pokaza³ on ewolucjê stanowiska duchowieñstwa wobec caratu i prawos³awia.
Jego zdaniem, klêska powstania styczniowego oznacza³a dla Kocio³a na Litwie
przejcie od marzeñ o odrodzeniu Rzeczypospolitej do popowstaniowej rzeczywistoci, w której ukszta³towa³y siê dwa nurty postaw politycznych duchowieñstwa: s³u¿alczo-karierowiczowski i monarchistyczny  gotowe do wiernego s³u7

Raport wykorzystany w ksi¹¿ce R. Vëbry znajduje siê w zespole Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych: f. 1284, op. A. 194, d. 136, rok. 1904. Drugi egzemplarz raportu znajduje siê w tym
samym zespole, op. 190, d. 84 B, lata 18991914.
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¿enia w³adzy carskiej, ale w zamian za otrzymanie prawa do dzia³alnoci na
obszarze pañstwa i do utrzymania odrêbnej organizacyjnej samodzielnoci8.
W praktyce to carat decydowa³ o prawach, jakie posiada³ Koció³ katolicki
w obrêbie imperium  widoczne by³o to zw³aszcza po 1863 r., gdy budowano
nowe cerkwie (za Micha³a Murawiewa w Kraju Pó³nocno-Zachodnim postawiono 98 nowych cerkwi, 14 cerkwi zrobiono z kocio³ów; pod koniec XIX w.
w guberni kowieñskiej dzia³a³o 50 cerkwi parafialnych i filialnych, podczas gdy
w 1863 r. by³o ich 17)9. Nie szczêdzi R. Vëbra s³ów krytyki pra³atom i ksiê¿om,
którzy po bezprawnym wybraniu na biskupa wileñskiego Piotra ¯yliñskiego
g³osili kazania po rosyjsku lub przechodzili wraz z ca³ymi parafiami na prawos³awie10. Ale nie przejawy renegactwa decydowa³y o obliczu Kocio³a katolickiego na Litwie. Ju¿ kilkanacie lat po powstaniu kler katolicki z guberni zachodnich realizuje drug¹ z opisanych przez Autora postaw politycznych. To z tej
grupy w koñcu XIX w. wy³oni³o siê duchowieñstwo narodowe, które w warunkach zmian gospodarczych i ewolucji polityki caratu wobec katolicyzmu
odegra³o niezmiernie wa¿n¹ rolê w formowaniu siê narodu litewskiego. Autor,
id¹c wzorem M. Romera i jego s³ynnej Litwy, pokazuje te¿ zró¿nicowanie orientacji politycznych wród duchowieñstwa litewskiego i eksponuje w pracy inny,
bardzo istotny obok czynnika politycznego element walki Kocio³a z Cerkwi¹
prawos³awn¹  rozwijanie poczucia narodowego wród litewskich ch³opów.
Ksi¹¿ka ta zapocz¹tkowa³a kilka innych prac Rimantasa Vëbry. W 1975 r.
ukaza³a siê publikacja Liberalizmas Lietuvoje XIX a. II pusëje. (Liberalizm na
Litwie w II po³owie XIX w.), która, podobnie jak Lietuvos katalikø, by³a jednym
z pierwszych w historycznej literaturze litewskiej opracowañ powiêconych genezie litewskiego ruchu liberalnego. W 1978 r. publikuje niewielk¹, bo licz¹c¹
63 strony ksi¹¿eczkê Lietuviø Tautinis sajûdis 18651883 (Litewski ruch narodowy 18651883), bêd¹c¹ przygotowaniem do kilku kolejnych ksi¹¿ek wydanych ju¿ w niepodleg³ej Litwie.
Zainteresowanie imperialn¹ polityk¹ Rosji w guberniach zachodnich oraz
zjawiskiem odrodzenia narodu litewskiego w XIX w. nie mog³o nie znaleæ
prze³o¿enia na oceny polityki ZSRR wobec Litwy, czy u¿ywaj¹c ówczesnej
terminologii  wobec Litewskiej Republiki Radzieckiej. Rimantas Vëbra zmuszony by³ do rezygnacji z pracy na Uniwersytecie Wileñskim, gdzie w latach
19661970 wyk³ada³ historiê Litwy w XIX w. W okresie 19701977 pracowa³
w sekcji filozofii prawa i socjologii przy Instytucie Historii. Du¿o pracowa³
naukowo, publikuj¹c w wielu czasopismach naukowych, ksiêgach zbiorowych,
pisa³ tak¿e do szuflady. W warunkach gorsetu marksistowskiego, krêpuj¹cego
8
9
10

R. Vëbra, Lietuvos katalikø..., s. 204.
Ibidem, s. 5960.
Ibidem, s. 107114.
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obiektywne podejcie do nauki historycznej, zakazuj¹cego niektórych kierunków badañ, narzucaj¹cego jedyn¹, s³uszn¹ interpretacjê twórczoæ naukowa
R. Vëbry jawi siê jako przyk³ad pisarstwa naukowego, którego autor nie musi
siê wstydziæ po latach. Potrafi³ skutecznie wykorzystaæ metodologiê marksistowsk¹ do w³asnych badañ, twórczo j¹ przekszta³caj¹c tam, gdzie kierunek
badañ tego wymaga³. Wed³ug niego tylko wyjaniaj¹c anatomiê spo³eczn¹
 strukturê spo³eczeñstwa, po wyznaczeniu zasad i si³ mo¿na odtworzyæ obraz
epoki ze wszystkimi realiami tamtych czasów, unikn¹æ zbyt abstrakcyjnych
schematów, stereotypów, obiektywnie i z uzasadnieniem odpowiedzieæ na najwa¿niejsze polityczne, ideowe, w ogóle duchowe problemy kultury, nie naruszaj¹c zasady historycznoci11.
Po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci powróci³ do ¿ycia naukowego,
w krótkim czasie og³aszaj¹c drukiem wiele wa¿nych i interesuj¹cych ksi¹¿ek.
W 1990 r. ukazuje siê prawie 300-stronicowa praca Lietuviø visuomenë XIX a.
antrojoje pusëje. Socjalinës struktûros bruoai. (Spo³eczeñstwo litewskie
w II po³owie XIX w. Zarys struktury socjalnej), w której podejmuje próbê przeledzenia procesu formowania siê nowoczesnego, kapitalistycznego spo³eczeñstwa litewskiego. W piêciu rozdzia³ach monografii, któr¹ mo¿na uznaæ za najwybitniejsz¹ w jego dorobku, omawia czynniki wywo³uj¹ce rozwój lub regres
poszczególnych grup i warstw spo³ecznych narodu litewskiego. Punktem wyjcia by³a analiza polityki pañstwa rosyjskiego wobec Litwy i ostateczna konkluzja, i¿ w II po³owie XIX w. Litwa by³a wewnêtrzn¹ koloni¹ imperium rosyjskiego12. Dyskusjê naukow¹ w litewskim rodowisku historycznym wzbudzi³a
nie ta konkluzja, lecz ocena cech charakterystycznych rosyjskiej polityki wewnêtrznej wobec Litwy w XIX w. Wed³ug Vëbry zawiera³a siê ona w s³owach:
zdemoralizowaæ, wynarodowiæ, nawróciæ na prawos³awie. Stanowisko to poddano krytyce, równie¿ dlatego, ¿e analizê procesu rusyfikacji Litwy po³¹czy³ on,
jako jeden z pierwszych, z przedstawieniem teoretycznych aspektów historii
odrodzenia narodu litewskiego w koñcu XIX w.13 Egidijus Aleksandravièius
i Antanas Kulakauskas w przet³umaczonej w 2003 r. na jêzyk polski pracy Carø
valdþioje: Lietuva XIX amiuje, Vilnius 1996 (Pod w³adz¹ carów. Litwa
w XIX w., wyd. polskie Kraków 2003) uznali, ¿e z tego trójcz³onu do przyjêcia
jest tylko has³o dotycz¹ce wynarodowienia, a dwa pozosta³e nie mog¹ byæ uzna11

Cyt. za: R. Miknys, Rimantas Vëbra (1931. 11. 25  1999. 04. 15, Lietuvos Istorijos
Metratis 1999, s. 442.
12 R. Vëbra, Lietuviø visuomenë..., s. 263.
13 Tak pisa³ o tym Rimantas Miknys w nekrologu Rimantasa Vëbry: Jako pierwszy rozpocz¹³
analizê teoretycznych aspektów historii odrodzenia: kwestii periodyzacji, ekonomicznych i politycznych programów, osób i znaczenia prasy periodycznej na formowanie siê wiadomoci narodowej  R. Miknys, Rimantas Vëbra..., s. 443.
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ne za konieczn¹ zasadê polityki w³adzy14. Jak pisali: rusyfikacja, by³ to
przede wszystkim rodek do osi¹gniêcia okrelonych celów w polityce narodowociowej czy kulturalnej. rodek  a nie cel sam w sobie: mieszkañców poszczególnych regionów Imperium Rosyjskiego chciano nade wszystko uczyniæ
lojalnymi podw³adnymi pañstwa15. Okrelali ujêcie R. Vëbry jako sztampowe
i uproszczone, co moim zdaniem jest krzywdz¹ce dla tego wybitnego historyka
i co nie znajduje potwierdzenia w pracach innych historyków litewskich, np.
jednego z najwybitniejszych  Vytautasa Merkysa16. B³¹d R. Vëbry polega³
przede wszystkim na tym, ¿e wnioski wynikaj¹ce z konkretnego materia³u historycznego dotycz¹cego polityki rosyjskiej w stosunkowo krótkim wycinku czasowym, np. okresu murawiewowskiego w historii Litwy, ekstrapolowa³ na oceny
generalne, uogólniaj¹ce, nie czyni¹c koniecznych w tym wypadku zastrze¿eñ
i wyjanieñ. Sprawia³o to wra¿enie powierzchownoci ujêæ analitycznych, co
by³o tym bardziej dziwne, ¿e obszerny materia³ ród³owy przytaczany w ca³ej
pracy sk³ania³ do bardziej wzglêdnych ocen. Ale nie jest i nigdy nie by³o to
rzecz¹ ³atw¹, zw³aszcza ¿e w rosyjskiej polityce wewnêtrznej wobec guberni
zachodnich, w d³ugiej perspektywie ocenionej trafnie przez autora, formy realizacji czêsto by³y tak ró¿ne, ¿e wygl¹da³y na diametraln¹ zmianê kursu, podczas
gdy nierzadko zale¿a³y np. od indywidualnych dzia³añ tego lub innego wielkorz¹dcy. Takie w³anie krótkotrwa³e odejcia od g³ównej linii czyni³y wra¿enie
zmiany celów strategicznych, choæ w d³ugim przedziale czasowym niewiele siê
zmienia³o17. Trafnie okrelili to cytowani wy¿ej dwaj litewscy autorzy, mówi¹c
o latach rz¹dów genera³ów-gubernatorów Edwarda Baranowa (18661868)
i Aleksandra Potapowa (18681874), przy tej okazji znów polemizuj¹c z terminologi¹ i ocenami Rimantasa Vëbry18. Twierdz¹ oni, ¿e ³agodniejszej polityki nastêpców M. Murawiewa nie mo¿na oceniaæ w kategoriach rz¹dowego liberalizmu
14 E. Aleksandravièius, A. Kulakauskas, Pod w³adz¹ carów. Litwa w XIX w., Kraków 2003,
s. 59. tak???
15 Ibidem.
16 W swoich kolejnych ksi¹¿kach w³aciwie nie kwestionowa³ on ustaleñ i hipotez R. Vëbry,
podaj¹c zbli¿one oceny, rozszerza³ je natomiast o dodatkowe aspekty. W ksi¹¿ce z 1994 r. pisa³:
Rusyfikacja Litwy zaczê³a siê natychmiast po tym jak kraj zosta³ zaanektowany przez imperium
rosyjskie, gdy wprowadzono rosyjsk¹ administracjê i prawa rosyjskie, a wp³yw prawos³awia zosta³
wzmocniony. Jednak¿e w owym czasie wszystkie te narzêdzia rusyfikacji mia³y nik³y wp³yw na
naród litewski i nie osi¹gnê³y celu  V. Merkys, Knygneðiø laikai 18641904, Vilnius 1994, s. 9.
Podobne opinie znajdujemy w kolejnej ksi¹¿ce: Motiejus Valanèius: tarp katalikiko universalizmo
ir tautikumo, Vilnius 1999, s. 782.
17 T. R. Weeks pisze, ¿e polityka ta przebiega³a zrywami [...] ale nigdy nie by³a konsekwentna i skutecznie wykonywana  tego¿, Nation an State in Late Imperial Russia , s. 108. Autor
rosyjski w pracy poruszaj¹cej niektóre aspekty polityki rosyjskiej wobec Polaków okrela j¹ w tytule jako pe³n¹ paradoksów, zob. L. Gorizontow, Paradoksy impierskoj politiki: Poljaki w Rossii
i ruskije w Polsze (XIX  nacza³o XX w.), Moskwa 1999.
18 E. Aleksandravièius, A. Kulakauskas, Pod w³adz¹ carów..., s. 9899.
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reprezentowanego przez M. Milutina (tak s¹dzi³ R. Vëbra), lecz raczej jako
wyraz ich w³asnych pogl¹dów i zapatrywañ.
Ale wracaj¹c do uwag E. Aleksandravièiusa i A. Kulakauskasa dotycz¹cych
dokonanych przez R. Vëbrê ocen polityki wewnêtrznej caratu, trzeba zauwa¿yæ,
¿e obaj autorzy tak¿e nie uniknêli spojrzenia, które wytykali R. Vëbrze. Odwo³uj¹c siê do przytoczonego cytatu z ich pracy, nale¿y dodaæ, ¿e tzw. lojalizm
pañstwowy w epoce Aleksandra III i Miko³aja II ju¿ nie wystarcza³. W dobie
coraz silniejszego nacjonalizmu rosyjskiego g³ównym wyró¿nikiem dobrego
obywatela Imperium by³a narodowoæ rosyjska, za akceptacja pañstwowoci
i monarchii schodzi³a na plan dalszy. Przy takim ujêciu inaczej te¿ wygl¹da³a
ocena bliskich i dalekich celów rusyfikacji. W dodatku przy badaniach nad
kszta³towaniem siê myli politycznej i zjawisk ideologicznych wydaje siê doæ
problematyczne cis³e rozgraniczanie tego, co by³o celem i rodkiem rusyfikacji.
W tym wypadku zale¿noci wzajemne by³y tak g³êbokie, ¿e oddzielenie rodka
od celu by³o miejscami niemo¿liwe. I tak te¿ problem ten widzieli litewscy
historycy sk³aniaj¹cy siê do g³ównych tez ksi¹¿ki R. Vëbry19. Do zagadnieñ
poruszanych przez R. Vëbrê powróci³ ostatnio Darius Staliûnas w interesuj¹cej
pracy Making Russians20, w której poddaj¹c dog³êbnej analizie wnioski
R. Vëbry, poszerzaj¹c je o nowe ustalenia (dotycz¹ce g³ównie kwestii rusyfikacji i asymilacji) w najnowszych badaniach nad polityk¹ Rosji wobec ziem litewskich i bia³oruskich po 1863 r.  w zasadzie przyjmuje jego pogl¹dy, pisz¹c ¿e
Vëbra z najwiêksz¹ konsekwencj¹ uzasadnia pogl¹d, ¿e w³adze rosyjskie usi³owa³y zrusyfikowaæ Litwê21. Zdaniem D. Staliûnasa, najnowsze litewskie opracowania historyczne dotycz¹ce dziejów Litwy w XIX w. potwierdzaj¹ kierunek
badañ zapocz¹tkowany przez R. Vëbrê  przytacza on ponownie prace Vytautasa
Merkysa22.
Po tej d³ugiej, ale istotnej dygresji, zw³aszcza z punktu widzenia polskiego
historyka zajmuj¹cego siê dziejami ziem by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
i co wa¿niejsze  potrzebnej do przybli¿enia istoty drugiej czêci tego artyku³u,
powróæmy do omówienia dalszych rozdzia³ów najwa¿niejszej ksi¹¿ki R. Vëbry.
19

Widaæ to zarówno w pracach historyków pracuj¹cych na Litwie przed odzyskaniem niepodleg³oci, jak i u historyków emigracyjnych. J. Jurginis w ksi¹¿ce z 1957 r. podkrela³ niezwykle
silny zwi¹zek polityki asymilacji i rusyfikacji, jednoznacznie przyznaj¹c, i¿ po 1864 r. ca³y wysi³ek pañstwa rosyjskiego skierowany by³ na rusyfikacjê Litwy  J. Jurginis, Lietuvos TSR istorija.
Vadovëlis vidurinëms mokyklomas, Kaunas 1957, s. 73. Emigracyjny historyk Pranas Èepënas niemal powtarza ustalenia R. Vëbry w dwutomowej pracy dotycz¹cej historii Litwy, por. P. Èepënas,
Naujujø laikø Lietuvos istorija, vol. 1, 2, Chicago 1977, 1986.
20 D. Staliûnas, Making Russians, Meaning and practice of Russification in Lithuania and
Belarus after 1863, AmsterdamNew York 2007.
21 Ibidem, s. 7.
22 D. Staliûnas pisze: Trzeba przyznaæ, ¿e w póniejszych pracach V. Merkysa coraz trudniej
odró¿niæ od R. Vëbry (ibidem, s. 309, przyp. 37) i wymienia artyku³ V. Merkysa: Rusø kalba
Vilniaus vyskupijos baþnyèiose 18661883 m., Lituanistica 2002, z. 3, s. 3361.
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Rozdzia³ drugi przedstawia zjawisko powstawania bur¿uazji litewskiej, lecz
tutaj, przy braku badañ szczegó³owych i niedostatkach ród³owych, tezy koñcowe nie s¹ zbyt odkrywcze i autor konstatuje fakt ch³opskiej i wiejskiej genezy
litewskiej bur¿uazji oraz jej s³aboci w relacjach z dominuj¹c¹ w miastach bur¿uazj¹ ¿ydowsk¹.
Inteligencji litewskiej powiêcony jest rozdzia³ trzeci, w którym autor podnosi kwestiê celowej polityki w³adz carskich hamuj¹cych powstawanie narodowej inteligencji litewskiej. Widaæ to by³o na przyk³adzie szkó³ rednich i wy¿szych. Na Litwie w drugiej po³owie XIX w. nie by³o ani jednej wy¿szej i ani
jednej redniej szko³y o profilu zawodowym poza seminariami duchownymi.
R. Vëbra pos³uguj¹c siê statystykami jedynego w historii Rosji spisu powszechnego z 1897 r. obliczy³, ¿e w tym czasie by³o oko³o 19 000 Litwinów, których
mo¿na okreliæ jako inteligentów. W sferze produkcji materialnej pracowa³o
10% z nich (1900 osób), 36,6% (6900) w szko³ach, lecznictwie oraz jako ludzie
nauki i artyci; 53,7% (10 200) by³o urzêdnikami w instytucjach pañstwowych
i prywatnych. Jego zdaniem, inteligencja stanowi³a 2,3% ca³ej populacji na Litwie (w Rosji by³o to 2,7%)23. Tak dok³adne obliczenia, przy znanych u³omnociach metodologicznych i fa³szerstwach wynikaj¹cych z politycznych celów
tego spisu, sk³aniaj¹ historyka, zw³aszcza polskiego, do pytañ w rodzaju: czy
populacja Litwy to tylko ci, którzy sami okrelili siê jako Litwini, czy to ca³a
ludnoæ guberni nazywanych litewskimi, ilu wród tych inteligentów litewskich
by³o gente Lithuanus natione Polonus? itd. Pytanie to nie jest tylko retoryczne,
albowiem w podsumowaniu autor pisze, ¿e w tym czasie nie by³o w spo³eczeñstwie litewskim elitarnej, twórczej inteligencji.
Dane spisu jednodniowego z 1897 r. stanowi³y tak¿e g³ówny materia³ do
rozwa¿añ nad procesem wykszta³cania siê litewskiej klasy robotniczej. Na ich
podstawie autor zamyka czwarty rozdzia³ wnioskiem, ¿e w koñcu XIX w. jeszcze nie by³o litewskiej przemys³owej klasy robotniczej, a litewski proletariat
sk³ada³ siê w zasadniczej czêci z proletariatu wiejskiego24. Gdyby spo³eczeñstwo litewskie przedstawiæ w formie piramidy, to by³aby ona bez ca³ej góry,
a to oznacza, ¿e w litewskim spo³eczeñstwie w tym czasie nie by³o bogatej
i redniej przemys³owej miejskiej bur¿uazji. Nie by³o elitarnej, twórczej inteligencji. By³ nieobecny nie tylko zamo¿ny proletariat, ale i w ogóle proletariat
miejski25. Jednak taki obraz spo³eczeñstwa przedindustrialnego, drobnobur¿uazyjnego i ch³opskiego by³by niepe³ny, bez dodania elementów pokazuj¹cych
jego dojrza³oæ duchow¹ i rozwój narodowy. To ostatni rozdzia³ zamykaj¹cy
ksi¹¿kê, w którym autor przeledzi³ zjawisko kszta³towania siê nowoczesnego
23
24
25

R. Vëbra, Lietuviø visuomenë...., s. 180.
Ibidem, s. 264.
Ibidem.
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narodu litewskiego w omówionych wczeniej warstwach spo³ecznych. Jego zdaniem rozwój narodowy wyprzedzi³ procesy spo³eczno-ekonomiczne [...] a litewskie spo³eczeñstwo koñca XIX w. mo¿na okreliæ jako w pe³ni dojrza³e, gdy¿
posiada³o ono wyranie okrelon¹ ideê niepodleg³oci Litwy26. Dla polskiego
historyka wa¿ne w ksi¹¿ce Rimantasa Vëbry jest objêcie analiz¹ badawcz¹
przede wszystkim tych czêci spo³eczeñstwa (ch³opi, inteligencja) tzw. Kraju
Pó³nocno-Zachodniego, którymi nauka polska, zarówno w badanym okresie, jak
i obecnie, koncentruj¹c siê na szlachcie i ziemiañstwie, zajmowa³a siê rzadko
lub tylko marginalnie. Tym samym obraz spo³eczeñstwa z tych terenów zyska³
na ostroci i wiarygodnoci.
Niejako naturaln¹ konsekwencj¹ ksi¹¿ki o spo³eczeñstwie, by³a kolejna praca o odrodzeniu narodowym, wydana w 1992 r. Lietuviø tautinis Atgimimas XIX
amþiuje. Kaunas 1992 (Odrodzenie narodowe Litwinów w XIX w.)  nie jest to
monografia, a tematycznie u³o¿ony zbiór artyku³ów poruszaj¹cych tytu³ow¹ problematykê, czêæ z nich nigdy wczeniej nie by³a publikowana. Dotycz¹ one
m.in. nastêpuj¹cych kwestii: postaci Simanasa Daukantasa, autora pierwszej historii Litwy napisanej po litewsku, prób wydawania legalnych litewskich czasopism w Cesarstwie Rosyjskim, róde³ spo³ecznej dzia³alnoci litewskiej inteligencji, trzy artyku³y mówi¹ o pimie Aura  pierwszym litewskim
czasopimie narodowym. Pozosta³e powiêcone s¹ elementom romantyzmu i pozytywizmu w dzia³alnoci i pracach naukowych Jonasa Basanavièiusa, czasopismu viesa, szko³om tajnym na Litwie w drugiej po³owie XIX w., inicjatywom dzia³aczy litewskiego odrodzenia narodowego w zakresie rozwoju elementów kapitalizmu w spo³eczeñstwie litewskim, rodzajom motywacji ideowych u nosicieli ksi¹¿ek i ród³om finansowania nielegalnego czasopisma
Varpas. Jednak z ca³ej ksi¹¿ki najwa¿niejsze s¹ jej pierwsze rozdzia³y, w których autor podejmuje próbê okrelenia kategorii naukowych wykorzystywanych
przy definiowaniu pojêcia narodu i wyjania termin odrodzenie narodowe.
Id¹c dalej, proponuje on swoj¹ koncepcjê periodyzacji litewskiego odrodzenia
narodowego. Wed³ug niego proces formowania siê nowoczesnego narodu litewskiego zakoñczy³ siê definitywnie w po³owie ostatniego dziesiêciolecia XIX w.
 umo¿liwi³o to przejcie do kolejnego etapu rozwoju  odrodzenia politycznego, który zakoñczy³ siê 16 lutego 1918 r. og³oszeniem niepodleg³oci Republiki
Litewskiej. Takie ujêcie kolidowa³o z wczeniejszymi pogl¹dami mówi¹cymi, ¿e
odtworzenie pañstwa nie jest kolejn¹ faz¹ odrodzenia narodowego, a jego ukoronowaniem. Dyskusje toczy³y siê g³ównie wokó³ przyjêtej terminologii i cezur
chronologicznych. Zarzucano mu g³ównie niemo¿noæ cis³ego okrelenia czasu
narastania lub wygaszania takich zjawisk, jak procesy narodowe. Te dyskusje,
nieuniknione w wypadku tak z³o¿onej i niedostatecznie zbadanej problematyki,
26

Ibidem.
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podkrela³y tylko wagê ksi¹¿ki, zw³aszcza ¿e w kolejnych rozdzia³ach Rimantas
Vëbra przeledzi³ koleje odrodzenia jêzyka litewskiego, ewolucjê pojêcia ojczyzny i narastanie wiadomoci narodowej ot stopnia podstawowego, jakim jest
instynkt narodowy, poprzez wiadomoæ narodowo religijn¹ i identyfikacjê narodow¹ do wy¿szego stopnia, czyli do poziomu teoretycznego jakim jest poziom
ideologii narodowej27. Ten tok wywodu doprowadzi³ autora do jeszcze jednej
konkluzji, a mianowicie do uznania rozwiniêtej wiadomoci narodowej za
g³ówny czynnik tworzenia narodu w warunkach niewoli politycznej i narodowej,
zw³aszcza przy s³abym rozwoju struktur spo³ecznych i niskim poziomie potencja³u ekonomicznego.
W 1993 r., chyba dla oddechu po wytê¿onej pracy naukowej, wydaje popularnonaukow¹ ksi¹¿kê Ðimtas istorijos másliø (100 zagadek historii) Vilnius
1993, lecz ju¿ po niespe³na dwóch latach, w 1995 r., ukazuje siê monografia
Lietuviø tautos atgimimas (19 a. antroji pusë) (Narodowe odrodzenie Litwinów
w XIX w.), bêd¹ca na nowo opracowan¹, skrócon¹ wersj¹ ksi¹¿ki z 1992 r.
W tym¿e 1995 r. otrzymuje tytu³ doktora habilitowanego. Warto te¿ odnotowaæ
wydan¹ nak³adem tzw. ma³ej poligrafii broszurê 18631864 øjø sukilimo Lietuvoje prologas (18611862 m. manifestacijos) (Manifestacje 18611862 jako
prolog powstania styczniowego 18631864), Vilnius 1995. Ta licz¹ca 39 stron
broszura oparta jest na dokumentach z rzadkich ju¿ ród³owych wydawnictw
rosyjskich28 i stanowi jakby prolog przed kolejnym wydaniem zbioru dokumentów, tym razem dotycz¹cych zakazu druków litewskich. Ukaza³ siê on drukiem
w 1996 r. pod tytu³em Lietuvikos spaudos draudimas 18641904 metais. Istorijos bruoai (Zakaz druków litewskich 18641904. Zarys historyczny). Ksi¹¿ka
wydana w nak³adzie 500 egzemplarzy sk³ada siê z 20 rozdzia³ów zawieraj¹cych
wybrane dokumenty i szczegó³owe, krytyczne ich omówienie. Jej ciekawy, niespotykany uk³ad (najpierw, w danym rozdziale autor w naukowy sposób, czyli
z pe³nym aparatem przypisów, omawia problem, a nastêpnie przytacza oryginalne dokumenty rosyjskie) pokazuje olbrzymi¹ erudycjê i szeroki zakres kwerend
archiwalnych przeprowadzonych przez Rimantasa Vëbrê. Znajdujemy tam oficjalne dokumenty w³adz (ale i fragmenty korespondencji tak urzêdowej, jaki
i prywatnej gubernatorów i wy¿szych urzêdników ministerialnych) przechowywane w kilku archiwach petersburskich, moskiewskich i oczywicie wileñskich.
Po opublikowaniu ostatniej ksi¹¿ki autor wnikliwie obserwuj¹cy ¿ycie polityczne niepodleg³ej Litwy powiêci³ siê dzia³alnoci publicystycznej i odczytowej, jednoczenie przygotowuj¹c do druku kolejny zbiór dokumentów, który
niestety mia³ okazaæ siê jego ostatni¹ prac¹. Zmar³ 15 kwietnia 1999 r. By³
27
28

R. Vëbra, Lietuviø tautinis..., s. 189.
Chodzi tu o Sbornik dokumientow Muzeja grafa M W. Murawjewa, Wilna 1906 i Archiwnyje matieria³y Murawjewskogo Muzieja Wilenskij Wriemiennik 1913, t. VI.
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Rimantas Vëbra historykiem niezale¿nym i godnym, który nie wyrzek³ siê nakrelonego celu, mimo sowietyzacji litewskiej nauki w latach 19401990, historykiem który w pracy naukowej kierowa³ siê zasad¹, ¿e dowolna ksi¹¿ka
badaj¹ca historiê  to zawsze myl po drodze do wiêkszej prawdy29.
2. Ksi¹¿ka Lietuviø klausimas Rusijos zosta³a wydana w dwa lata po
mierci Rimantasa Vëbry, wydawcy zaznaczaj¹ jednak, ¿e przygotowali j¹ zgodnie z intencjami autora. Jego pióra jest te¿ wstêp (s. 111) i rozdzia³ I, na który
sk³ada siê ogólne omówienie drukowanych materia³ów zatytu³owane Rusijos
imperijos politikos Lietuvoje krizë (Kryzys rosyjskiej polityki imperialnej wobec
Litwy, s. 1442). W tej¿e czêci pierwszej autor wydzieli³ dwa podrozdzia³y:
Rusijos imperijos politikos Vakarø kraðte prioritetai ir jø realizavimas iki 1863
1864 metø sukilimo (Priorytety rosyjskiej polityki imperialnej i ich realizacja
na ziemiach guberni zachodnich do powstania 18631864 r., s. 1424) i podrozdzia³ drugi: Politika posukiliminiu laikotarpiu (Polityka w okresie popowstaniowym, s. 2542). Zarówno wstêp, jak i rozdzia³ I nie maj¹ charakteru pe³nej
analizy historycznej zaprezentowanego materia³u. Nie by³o to te¿ zamierzeniem
autora, a jak sam pisa³: dokumenty mia³y byæ przedstawione a nie zanalizowane, st¹d te¿ maj¹ one formê faksymiliów, a nie opracowanego tekstu ród³owego zaopatrzonego w aparatu naukowy.
Rozdzia³ II (s. 44603) to najcenniejsza czêæ ksi¹¿ki, w której wydzielono
dwa zespo³y dokumentów: 1) Raport genera³a-gubernatora wileñskiego, kowieñskiego i grodzieñskiego ksiêcia Piotra wiatope³ka-Mirskiego dla cara z 1904 r.
(s. 44260); 2) Informacja sporz¹dzona w kancelarii Komitetu Ministrów jako
dodatek do raportu ksiêcia wiatope³ka-Mirskiego, zawieraj¹ca wybór dokumentów dotycz¹cych problematyki poruszanej w raporcie (s. 263471). Jako
Aneks, a w rzeczywistoci czêæ trzeci¹ drugiego rozdzia³u, Rimantas Vëbra
umieci³ dziesiêæ obszernych dokumentów z akt Komitetu Zachodniego30 chronologicznie obejmuj¹cych lata 18311862. Materia³y z Aneksu, znajduj¹ce siê
na stronach 474603, stanowi¹ tak¿e niezwykle cenne ród³o historyczne. Jak
R. Vëbra zaznaczy³ we wstêpie daj¹ cudown¹ mo¿liwoæ porównania danych
z Aneksu ze spisem z 1897 r., co pozwala na odzwierciedlenie liczbowe procesów etnicznych i demograficznych w ci¹gu 40 lat31. Ca³¹ ksi¹¿kê zamyka szeæ
tabel opracowanych przez autora, w oparciu o materia³ z Aneksu32, pozbawionych, niestety, omówienia autorskiego.
29
30

R. Miknys, op. cit., s. 444.
By³ to tajny komitet stanowi¹cy kontynuacjê Komitetu Zachodnich Guberni. Powsta³
w 1862 r. Pierwsze posiedzenie odby³o siê 25 IX (7 X)1862 r.
31 R. Vëbra, Lietuviø klausimas..., s. 11.
32 Dotycz¹ one rozmieszczenia ludnoci w 1861 r., w guberni wileñskiej kowieñskiej, grodzieñskiej i witebskiej z podzia³em wed³ug stanu spo³ecznego, narodowoci i wyznania.
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Z memoria³em ksiêcia P. Mirskiego R. Vëbra zetkn¹³ siê w koñcu lat 50.,
kiedy to prof. Vladas ukas zaprezentowa³ mu kilka stron w formie fotokopii,
a nastêpnie opublikowa³ ma³y fragment w wydawnictwie Pedagogika ir psichologija, t. 6, 1966 r. (artyku³ nosi³ tytu³: Ið Vilniaus universiteto atkûrimo istorijos, Z dziejów reaktywacji Uniwersytetu Wileñskiego). W 1961 r. R. Vëbra podczas praktyki archiwalnej w Leningradzie zamówi³ pe³ny mikrofilm z raportu,
a nastêpnie krótkie fragmenty opublikowa³ w wydawnictwie Lietuvos istorijos
altiniuose (Ze róde³ do historii Litwy), t. 2, 1965 r. O raporcie pisano te¿
w prasie litewskiej w Stanach Zjednoczonych. We wstêpie autor podaje, ¿e metryczka jednostki archiwalnej, z której korzysta³ w Leningradzie, informowa³a
o 20 czytelnikach do 1956 r., potem w latach 19791989 i 19911997 widaæ
wyran¹ przerwê. Jego zdaniem, z pe³nym tekstem memoria³u zapozna³o siê
tylko kilku historyków. Sprawa ta zas³uguje na parê s³ów wyjanienia. Z ca³ego
kontekstu jego wypowiedzi wynika, ¿e uznaje on, i¿ wiedzê w rodowiskach
historycznych o istnieniu memoria³u nale¿y datowaæ na koniec lat 50. XX w.
I byæ mo¿e jest to zgodne z prawd¹, jeli chodzi o historyków litewskich, wiemy
jednak, ¿e zna³ ten raport Ludwik Bazylow w 1966 r.33, a w 1995 r. L. Jakiewicz, opieraj¹c siê na nim, napisa³ artyku³ wydrukowany w Przegl¹dzie Humanistycznym34. Nale¿y te¿ dodaæ, o czym zapewne nie wiedzia³ R. Vëbra, ¿e
treæ memoria³u sta³a siê znana ju¿ w nieca³y rok po napisaniu. W koñcu 1905 r.
zapozna³ siê z nim petersburski korespondent S³owa Polskiego, publikuj¹c
wybrane fragmenty, które w lutym 1906 r. przedrukowa³ Przegl¹d Wszechpolski35, eksponuj¹c te wyj¹tki, które potwierdza³y tezê o ob³udnym zachowaniu
ksiêcia Mirskiego wobec polskich ziemian, którzy namówieni przez niego, poszli pod pomnik Katarzyny II. Takie stanowisko niektórych organów prasy polskiej wywo³a³o wówczas nieoficjaln¹ reakcjê ksiêcia wiatope³ka-Mirskiego,
który w krêgach towarzyskich mia³ powiedzieæ ¿e memoria³ u³o¿y³ nie on,
a sekretarz jego Charuzin36. Niefortunna wypowied ksiêcia Mirskiego niczego
nie wyjania³a, a opisuj¹cy ca³¹ sprawê Wilhelm Feldman trafnie rzecz ca³¹
skwitowa³: mieszne to przypuszczenie, i¿ taki akt polityczny jak sprawozdanie
doroczne (120 stron in quarto) genera³-gubernatora, pozostaje bez jego wiadomoci37, co w pe³ni odpowiada³o prawdzie, gdy¿ podpis ksiêcia Mirskiego figuruje nad podpisem A. Charuzina, zarz¹dzaj¹cego kancelari¹ genera³a-gubernatora. Oczywicie powy¿sze uwagi w niczym nie umniejszaj¹ faktu, ¿e to dziêki
33 L. Bazylow, Polityka wewnêtrzna caratu i ruchy spo³eczne w Rosji na pocz¹tku XX w.,
Warszawa 1966, s. 297298, 387.
34 L. Jakiewicz, Litwini, Polacy i Rosja... .
35 Dzia³: Sprawy bie¿¹ce: Sprawozdanie gen-gub. ks. wiatope³k-Mirskiego, Przegl¹d
Wszechpolski 1905, nr 2, luty, s. 145146.
36 W. Feldman, O Rosji. Wra¿enia z wycieczki, Kraków [1905], s. 20.
37 Ibidem.
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Rimantasowi Vëbrze ten obszerny dokument sta³ siê dostêpny znacznemu gronu
historyków i jak on sam zauwa¿a bêdzie ród³em niemal encyklopedycznym
dla m³odzie¿y studiuj¹cej historiê i litewskich, polskich i ¿ydowskich historyków38.
Jeszcze ciekawiej kszta³towa³y siê losy odnalezienia przez autora drugiego
zbioru dokumentów: informacji sk³adaj¹cej siê z wypisów z dokumentów, przygotowanych przez kancelariê Komitetu Ministrów i stanowi¹cych uzupe³nienie
raportu39. Na stronie 10 swojej ostatniej ksi¹¿ki Autor pisze: Odkry³em j¹
zupe³nie przypadkowo w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w S. Petersburgu
w 1961 r. W katalogu znajdowa³a siê pod tytu³em Ið Vakarø komiteto bylø
(Z rozpraw s¹dowych Komitetu Zachodniego) i nie by³a w ogóle znana historykom. Dodajmy zaraz, ¿e nie by³a znana w tej postaci, okrelonego zbioru dopasowanego do tekstu memoria³u, albowiem wszystkie te dokumenty by³y albo
oficjalnymi aktami prawnymi w³adz (dekrety, postanowienia  by³y drukowane
w zbiorach praw i rozporz¹dzeñ) lub fragmentami raportów gubernatorów, równie¿ dostêpnymi w archiwach rosyjskich. Wszystkie te materia³y by³y wiêc znane i wczeniej wykorzystywane przez historyków, w tym wypadku wartoæ odnalezionego zbioru polega³a przede wszystkim na odniesieniach do tekstu
raportu sporz¹dzonego przez genera³a-gubernatora ksiêcia wiatope³ka-Mirskiego. Co wiêcej, drukowane materia³y Komitetu Ministrów nie by³y sporz¹dzane
w pojedynczych egzemplarzach, o czym na pewno wiedzia³ tak wytrawny historyk i archiwista, jakim by³ R. Vëbra  po prostu w swoich badaniach nie natrafi³
na inny egzemplarz Sprawki. Szczêcie umiechnê³o siê (bo w poszukiwaniach
archiwalnych w gigantycznych archiwach rosyjskich, przy fatalnym opracowaniu wielu zespo³ów, wiele od niego zale¿y) do amerykañskiego historyka Teodora R. Weeksa, który w znanym R. Vëbrze zespole Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (1284), lecz w innym opisie40 (inwentarzu), znalaz³ zarówno tekst
samego memoria³u, jak i pe³ny tekst Sprawki41.
Sprawozdanie ksiêcia wiatope³ka-Mirskiego pokazuje ówczesn¹ sytuacjê
Litwy widzian¹ oczami wysokiego urzêdnika rosyjskiej administracji, cz³owieka
w dodatku inteligentnego, niepozbawionego krytycyzmu odnonie poczynañ
jego poprzedników. Podstawow¹ zalet¹ memoria³u, poza oczywistymi w tym
wypadku informacjami szczegó³owymi, jest analiza stanu spo³eczeñstwa z trzech
guberni podlegaj¹cych genera³owi-gubernatorowi dokonana w oparciu o trzy wydzielone, lecz uzupe³niaj¹ce siê kryteria: maj¹tkowe, religijne i etniczno-narodowe.
38
39

R. Vëbra, Lietuviø klausimas..., s. 11.
Pe³na nazwa: Sprawka ko wniesiennomu, po Wysoczajszemu powieleniju, wsiepoddanniejszemu otczetu za 19021903 gg. o sostojanii Wilenskago, Kowienskago i Grodnienskago Gieniera³-Gubiernatorstwa. (Sostawliena kanceljarjeju Komitieta Ministrow).
40 Por. przyp. nr 7.
41 RGIA, f. 1284, op. 190, d. 84 B, r. 18991914, s. 136241.
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W dodatku, co by³o bardzo wa¿ne dla R. Vëbry, opis poszczególnych narodowoci zajmuje niemal dok³adnie po³owê ca³ego sprawozdania (por. spis treci,
s. 46), a o Litwinach ksi¹¿ê wiatope³k-Mirski pisze na niemal takiej samej
iloci stron, co o Polakach. Oczywicie, ¿e w tym wypadku nie jest wa¿na liczba
stron dotycz¹ca Polaków i Litwinów, a sam fakt odrêbnego potraktowania narodowoci litewskiej, podczas gdy wiele poprzednich memoria³ów rosyjskich
wielkorz¹dców nie zauwa¿a³o ludnoci litewskiej jako narodu, umieszczaj¹c j¹
w grupie katolickich w³ocian lub ³¹cznie z Polakami jako katolików.
Co ciekawe, memoria³ wyszczególniaj¹c Polaków, Litwinów i ¯ydów
(o tych a¿ 28 stron), nie uwzglêdnia jako narodu najliczniejszych przecie¿
w trzech guberniach Bia³orusinów, pisz¹c o nich tylko na 8 stronach i to w dodatku w dziale sprawozdania dotycz¹cym wyznañ religijnych. Zdaniem genera³a-gubernatora plemiê bia³oruskie nie ma ani przesz³oci ani ¿ycia kulturalnego,
dlatego jego rozwój doprowadzi do przy³¹czenia ich albo do polskiej albo rosyjskiej narodowoci (s. 93). Najbardziej prawdopodobna jest ich pe³na rusyfikacja, bo w wiêkszoci s¹ prawos³awni, ale okrelenie narodowe Bia³orusinów
katolików bêdzie w pe³ni zale¿eæ od dzia³añ pañstwa rosyjskiego. I tutaj wiatope³k-Mirski zaleca o wiele bardziej finezyjn¹ politykê ni¿ tylko nawracanie na
prawos³awie. Uznaje za konieczne likwidowanie ograniczeñ dotykaj¹cych Bia³orusinów z racji wyznawania religii katolickiej, ale tylko w takim stopniu, aby
nie kolidowa³o to z interesami cerkwi prawos³awnej. Nie nale¿y zatem eksponowaæ problemów wiary, a na ka¿dym miejscu podkrelaæ wspólne pochodzenie
z Rosjanami. Z tego punktu widzenia, s¹dzi genera³-gubernator, korzystne by³oby wprowadzenie jêzyka bia³oruskiego w kocio³ach katolickich.
Stosunkowo niewiele, we wstêpie i rozdziale I, pisze autor o Polakach. Tutaj
opinie litewskiego historyka pokrywaj¹ siê z wnioskami genera³a-gubernatora.
Wspomina o dekrecie z 26 czerwca 1868 r. (st. styl) zakazuj¹cym osobom zamieszka³ym w Królestwie Polskim przenoszenia siê na obszar guberni pó³nocnozachodnich, co jego zdaniem mia³o du¿y wp³yw na os³abienie ¿ywio³u polskiego w miastach42. Ksi¹¿ê wiatope³k-Mirski stwierdza³, ¿e zbli¿enie polsko-rosyjskie jest mo¿liwe w dalekiej przysz³oci, ale temu sprzyjaæ bêdzie spokój
spo³eczny a nie j¹trzenie, co mia³o oznaczaæ, ¿e myla³ o zmianie taktyki postêpowania administracji rosyjskiej wobec polskich ziemian. Ocena polskich ziemian zawarta w memoriale by³a ca³kiem pochlebna: trzewi, konserwatywni
i lojalni nie byli ju¿ tymi, co przed rokiem 1863. Ich si³y z³ama³y represje,
dzia³aj¹ce wprawdzie powoli, ale skutecznie, nie ma ju¿ wród nich hase³ powstañczych  akceptuj¹ ¿ycie obok Rosjan.
Pogl¹d ksiêcia wiatope³ka-Mirskiego na przysz³oæ narodu litewskiego jest
sceptyczny. Chocia¿ dopiero w drugiej po³owie XIX w. wszed³ on na wiadom¹
42

R. Vëbra, Lietuviø klausimas...s. 29,

540

Recenzje, omówienia

drogê rozwoju narodowego, to jednak, nie maj¹c ¿adnych g³êbszych historycznych i kulturalnych tradycji, nie stanowi ¿adnego, najmniejszego zagro¿enia
dla pañstwa rosyjskiego. Los historyczny Litwinów jest, wed³ug niego, przes¹dzony, musz¹ zlaæ siê z Rosjanami. Te uwagi genera³a-gubernatora Rimantas
Vëbra oparzy³ zastrze¿eniem. Uzna³, ¿e to stwierdzenie nale¿y przyj¹æ z wielk¹
ostro¿noci¹, gdy¿ byæ mo¿e te frazesy ukrywaj¹ niechêæ ksiêcia do oficjalnej,
politycznej linii pañstwowej43. Zdaniem litewskiego historyka, o takim stosunku genera³a-gubernatora do oficjalnej polityki pañstwa mog³y te¿, porednio,
wiadczyæ jego bliskie kontakty z litewskimi dzia³aczami narodowymi m.in.
Maironisem oraz J. i P. Vileiisami. To zbyt daleko siêgaj¹ca supozycja, niepoparta ¿adnymi dowodami, porednio, po latach potwierdzaj¹ca skutecznoæ oddzia³ywania nowych, niespotykanych wczeniej w Wilnie zachowañ ksiêcia
wiatope³ka-Mirskiego wobec wspó³czesnych mu Polaków, Litwinów i ¯ydów44. R. Vëbra mia³ wiadomoæ gry prowadzonej przez genera³a-gubernatora
zw³aszcza, ¿e kilka zdañ dalej tak ocenia³ jego pogl¹dy: Jego myli pokazuj¹,
jak w lepym zau³ku i w jakim kryzysie znalaz³a siê polityka Rosji na Litwie.
¯ycie wymaga³o nowych pogl¹dów na zjawiska spo³eczne i nowych reform45.
Ksi¹¿ê wiatope³k-Mirski zaliczany do libera³ów, by³ wrogiem polityki represyjnej, jego zdaniem samodzier¿awie mo¿na by³o pogodziæ z instytucjami przedstawicielskimi46, ale do tego potrzebna by³a wspó³praca ca³ego stanu szlacheckiego bez dyskryminacji narodowociowej. W tym tkwi³a g³ówna przes³anka
jego porozumienia z polsk¹ szlacht¹ na Litwie, któr¹ namówi³ do uczestnictwa
w uroczystoci ods³oniêcia pomnika Katarzyny II w Wilnie, we wrzeniu 1904 r.47
W dalszym ci¹gu wstêpu R. Vëbra pisze, ¿e planowane przez niego reformy
w genera³gubernatorstwie wileñskim, kowieñskim i grodzieñskim, przerwa³a nominacja na ministra spraw wewnêtrznych. To kolejna, moim zdaniem zbyt pochopna, opinia litewskiego historyka. Koncepcje reform planowanych przez
ksiêcia wiatope³ka-Mirskiego dotyczy³y ca³ej Rosji, a nie samej Litwy, tutaj
wiêcej by³o mglistych zapewnieñ i ogólnych deklaracji. Zreszt¹ przyznawa³ to
sam R. Vëbra, gdy ogólnie charakteryzowa³ przedstawiany memoria³: Jego
43
44

Ibidem, s. 10.
Pisa³ cytowany ju¿ W. Feldman: lubi³ przybieraæ pozê dobrodusznego szlachcica, w Wilnie
rozmawia³ z ¯ydami, z panami polskimi gra³ w karty, na doroczny bazar dobroczynny przychodzi³
i k³ad³ setkê (op. cit. s. 20). Szerzej o ks. P. wiatope³k-Mirskim na stanowisku genera³a-gubernatora w Wilnie: R. Jurkowski, Ziemiañstwo polskie Kresów Pó³nocno-Wschodnich 18641904,
Dzia³alnoæ spo³eczno-gospodarcza, Warszawa 2001, s. 515537.
45 Ibidem.
46 Wiêcej szczegó³ów por. M. Sempo³owicz, Ksi¹¿ê Piotr wiatopo³k-Mirski i jego inicjatywa
reform wewnêtrznych Rosji, jesieni¹ 1904 r. w wietle wspomnieñ i pamiêtników, Echa Przesz³oci 2006, t. VII, s. 6991.
47 R. Jurkowski, Aleksander Meysztowicz  fragment Wspomnieñ, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne, 2004, nr 21, s. 218249.
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uwagi i spostrze¿enia s¹ wnikliwe, jeli dotycz¹ opisu sytuacji w okresie popowstaniowym, ale nie mówi¹ o celach strategicznych polityki Rosji w guberniach
zachodnich, prawdopodobnie dlatego, ¿e nie nale¿a³o je »korygowaæ«48. Kilka
zdañ dalej jeszcze raz wraca do tej samej sprawy: Niestety P. wiatope³kMirski w ogóle nie porusza kwestii strategicznych d¹¿eñ imperium w guberniach zachodnich, a tylko powtarza stereotypowe formu³y, widocznie zdawa³
sobie sprawê, ¿e korygowaæ tego nie jest w stanie49. Otó¿ moim zdaniem,
ksi¹¿ê wiatope³k-Mirski oprócz tego, ¿e nie by³ w stanie korygowaæ polityki
imperium w guberniach zachodnich, to w dodatku nie mia³ zamiaru tego czyniæ.
Dla bie¿¹cych potrzeb politycznych, jak uchwyci³ to R. Vëbra, wszystko, co
dotyczy³o taktyki, jej sposobów i rodków realizacji niemi³osiernie i ostro krytykowa³, bo by³y do tej krytyki odpowiednie warunki50, ale nie chcia³ iæ dalej,
bowiem jako dobry urzêdnik wysokiej klasy rozró¿nia³ i dok³adnie widzia³ dalekosiê¿ne cele imperialne i utylitarne zabiegi taktyczne, czyli nie cele porednie
lub rodki do ich realizacji, a ideê imperialn¹, w której wszystkie siê one zawiera³y.
I o tej idei, jak¿e brzemiennej w skutkach dla Litwinów, Polaków, Bia³orusinów i ¯ydów, mówi³y wszystkie prace Rimantasa Vëbry, pamiêæ o którym,
miejmy nadziejê, utrwali tak¿e wród historyków nieznaj¹cych jêzyka litewskiego jego ostatnia, przedstawiana tutaj ksi¹¿ka.

48
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50

R. Vëbra, Lietuviø klausimas..., s. 9.
Ibidem.
Ibidem.
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ÈÐÅÍÀ ÐÓÄÅÂÈ÷

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Ñòåðåîòèïû è íàöèîíàëüíûå ñèñòåìû öåííîñòåé â ìåæêóëüòóðíîé
êîììóíèêàöèè. Ñáîðíèê ñòàòåé, âûïóñê 1, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Îëüøòûí 2009, 261 ñc.
Â 2009 ãîäó ïîÿâèëñÿ â ïå÷àòè ïåðâûé âûïóñê ñåðèè êîëëåêòèâíûõ
ìîíîãðàôèé Ñòåðåîòèïû è íàöèîíàëüíûå ñèñòåìû öåííîñòåé â ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè  ðåçóëüòàò ñîâìåñòíîé ðàáîòû èññëåäîâàòåëåé
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ðîññèéñêî-ïîëüñêîãî
ïðîåêòà, êîòîðûé ðàçðàáàòûâàåòñÿ â Íåâñêîì èíñòèòóòå ÿçûêà è êóëüòóðû
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è â Öåíòðå èññëåäîâàíèé Âîñòî÷íîé Åâðîïû
Âàðìèíñêî-Ìàçóðñêîãî óíèâåðñèòåòà â Îëüøòûíe.
Ñáîðíèê ñîäåðæèò 32 ðàçíîîáðàçíûõ ïî ñîäåðæàíèþ è îáú¸ìy òåêñòîâ
ïîëüñêèõ è ðóññêèõ àâòîðîâ. Âåñü ìàòåðèàë ïîìåùåí â ïÿòè ðàçäåëàõ.
Â ÷àñòè ßçûê è îáùåñòâî: ñòàðûå è íîâûå ñòåðåîòèïû ïîìåùåíû
òåêñòû øåñòè àâòîðîâ (ñ. 348). Äâà èç íèõ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îäèí íà
ïîëüñêîì è òðè íà ðóññêîì.
Ìàðèíà Ãàâðèëîâà (ñ. 39) ñîïîñòàâèëà èíàóãóðàöèîííûå âûñòóïëåíèÿ
ðîññèéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ, ñ÷èòàÿ ÷òî ïîëèòè÷åñêàÿ ðå÷ü
ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ñðåäñòâîì, ôîðìèðóþùèì è âìåñòå ñ òåì îòðàæàþùèì
îñîáåííîñòè âëàñòíûõ îòíîøåíèé â îáùåñòâå (ñ. 3). Ìèõàèë Ëàáàùóê
(ñ. 1014) ðàññìîòðåë ðàçíîîáðàçíûå àñïåêòû è êîìïîíåíòû ñòåðåîòèïà êàê
ÿçûêîâîãî ÿâëåíèÿ; Âàñèëèé Ñåíêåâè÷ (ñ. 2529) îáðàòèë âíèìàíèå íà
ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè ïðè ïåðåâîäå ðàçëè÷íûõ òåêñòîâ è íà
ïåðåâîä÷åñêóþ êîìïåòåíöèþ; Grazyna Pietruszewska-Kobiela (c. 4348) íà
îñíîâå õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ Ç. Ãåðáåðòà î Ãîëëàíäèè ïðåäñòàâèëà
ðàçíîîáðàçíûå îáùåñòâåííûå åâðîïåéñêèå ñòåðåîòèïû, êîòîðûå ïîä
âëèÿíèåì ëè÷íûõ íàáëþäåíèé è ðåàëüíîãî îïûòà ulegaj¹ modyfikacji lub
j¹ umacniaj¹ (c. 43). Krzysztof Potok (c. 1424), ó÷èòûâàÿ ôèëîñîôñêèå
ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåë íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçíèêíîâåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñòåðåîòèïîâ â ÷åëîâå÷åñêîé ðå÷è, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ
ôèëîñîôñêîãî îïèñàíèÿ îáúåêòèâíîãî ìèðà; Arkadiusz Dudziak (c. 2543)
ïðîàíàëèçèðîâàë ðåïðåçåíòàòèâíûå ñïîòû, èñïîëüçóþùèå ñòåðåîòèïû
è íàöèîíàëüíûå öåííîñòè â ìåæêóëüòóðíîì ðåêëàìíîì äèñêóðñå.
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Âî âòîðîé ãðóïïå ñòàòåé Ëèòåðàòóðà è ïå÷àòü êàê íîñèòåëè ñòåðåîòèïîâ â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì (ñ. 4999) íàõîäèòñÿ âîñåìü òåêñòîâ,
îáúåäèíåííûõ ïðîáëåìîé ñòåðåîòèïíîãî ïîäõîäà ê ðóññêèì è ïîëÿêàì,
Ïîëüøå è Ðîññèè êàê â ëèòåðàòóðíûõ òåêñòàõ, òàê è íà ñòðàíèöàõ ãàçåò
è æóðíàëîâ.
Ãîâîðÿ î âîñïðèÿòèè ðóññêèõ, îáðàçå ðóññêèõ è Ðîññèè, àâòîðû îáðàòèëèñü ê ïîëüñêîé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå ðàçíûõ âðåì¸í (Âÿ÷åñëàâ
Êîçóëèê, ñ. 4953; Tadeusz Sucharski, c. 5976), ïîëüñêèì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ÷àñòíîñòè ãàçåòàì è æóðíàëàì (Àííà Òðàâêèíà
 Îáîçðåíèå ïîëüñêîå, ñ. 5359; Èâîíà Àííà Íäüÿé  Ãàçåòà Âûáîð÷à,
ñ. 7782), ñàéòàì è ïîðòàëàì íà ðóññêîì ÿçûêå (Íàòàëèÿ Îçåðîâà, ñ. 8286),
à òàêæå äðóãèì èíòåðíåòíûì ìàòåðèàëàì (Alina Naruszewicz-Duchliñska,
c. 8689). Katarzyna Molek-Kozakowska, c. 9599, îáðàòèëà âíèìàíèå íà
âûñòóïàþùèå â ìàññ-ìåäèÿõ ñòåðåîòèïû, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ àâòîðà,
äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ìåæäèñöèïëèíàðíûì èññëåäîâàíèÿì.
Î÷åíü èíòåðåñíî, êàê íàì êàæåòñÿ, ïðåäñòàâëåí ñòåðåîòèïíûé âçãëÿä
íà Ðîññèþ â çàïàäíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîñëå âîåííûõ
äåéñòâèé â Ãðóçèè (Bara Ndiaye, c. 9094), êîãäà çàïàäíûå ãàçåòû
è æóðíàëû íå âñåãäà ïðàâäèâî è òî÷íî îòðàæàëè ýòè ñîáûòèÿ. Byæ mo¿e
 ïèøåò àâòîð ñòàòüè  u róde³ stereotypowego wizerunku Rosji we wspó³czesnych mediach zachodnich leg³y zakorzenione w wiadomoci ludzi wyobra¿enia siêgaj¹ce czasów zimnej wojny (c. 94).
Â ñàìîé îáøèðíîé ÷àñòè ñáîðíèêà Êóëüòóðíûå ñòåðåîòèïû
â ñîâðåìåííîì ìèðå (ñ. 100173) ïîìåùåíî âîñåìü òåêñòîâ. Îòêðûâàåò å¸
ñòàòüÿ Àëåêñàíäðà Êèêëåâè÷à (100116), êîòîðûé ïðîñëåäèë ïîÿâëåíèå,
ñóùåñòâîâàíèå è çíà÷åíèå ðàçíîîáðàçíûõ ñòåðåîòèïîâ â ñòðóêòóðå
ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè, îáðàòèë âíèìàíèå íà ïîíÿòèå ñòåðåîòèïà
 â àñïåêòå âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè
(ñ. 114), ïîä÷åðêíóë ðîëü ñòåðåîòèïîâ â ðå÷åâîé êîììóíèêàöèè, ãäå
âûïîëíÿþò, ãëàâíûì îáðàçîì, ñîöèàëèçèðóþùóþ è êîððåëÿòèâíóþ
ôóíêöèþ, ò.å. ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ôîí, íà êîòîðîì ãåíåðèðóåòñÿ
è èíòåðïðåòèðóåòñÿ ïðàãìàòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ (ñ. 108).
Íèêèòà Ôàòèåâ (ñ. 117122) çàíÿëñÿ ïîíÿòèåì è ïîíèìàíèåì
òîëåðàíòíîñòè â ñîâðåìåííîì ìèðå; Íèêîëàé Ñåðîâ (ñ. 132140) ïîìåñòèë
òåêñò Çåëåíûå öâåòà Ðîññèè; Grzegorz Ojcewicz (c. 140148) îïèñàë
ðîæäåíèå ñòåðåîòèïà îá îáñòîÿòåëüñòâàõ ñìåðòè Ñåðãåÿ Åñåíèíà
è íàñòîÿùèå ôàêòû îá ýòîì ñîáûòèè.
Ãàëèíà Áàðäèåð (ñ. 123132) ïðåäñòàâèëà î÷åíü ëþáîïûòíûå
ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå áûëî
ïðîâåäåíî â ïÿòè ðåãèîíàõ Ðîññèè (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êàðåëèÿ, ãîðîäà Ðóññêîãî Ñåâåðà, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Äàãåñòàí è ×å÷íÿ) ñ öåëüþ
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èçó÷åíèÿ êà÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ ïðîÿâëåíèÿ òîëåðàíòíîñòè  èíòîëåðàíòíîñòè â êîíòåêñòå àêòóàëèçàöèè ñóáúåêòèâíûõ ñöåíàðèåâ ìåæêóëüòóðíîãî îáùåíèÿ è ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â îáûäåííîé æèçíè
(ñ. 123).
Ãàëèíà Áîåâà (ñ. 149156) îïèñàëà èñòîðèþ ðîæäåíèÿ, ðàçâèòèÿ
è ïðîÿâëåíèÿ â ìàññîâîé ëèòåðàòóðå, êèíåìàòîãðàôå, îñîáåííî
â ïîñòñîâåòñêîì êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå, ñòàëêåðñòâà, ñ÷èòàÿ ýòî ÿâëåíèå
ñëîæíîé ñîöèîêóëüòóðíîé ïðîáëåìîé; Åëèçàâåòà Êîòîðîâà (ñ. 157163) íà
îñíîâå ñêðèïòà ñ òåìîé Ïîåçäêà íà ïîåçäå ðàññìîòðåëà ÿçûêîâûå
è êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè, ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ è îòòåíêè â ðóññêîé
è íåìåöêîé ðåàëèçàöèè äàííîãî ñöåíàðèÿ; Ìàãäàëåíà Ïåêëÿæ (ñ. 163173)
íà îñíîâå ñîáñòâåííîãî àíàëèçà ïîïûòàëàñü ïîêàçàòü çàâèñèìîñòü ìåæäó
êóëüòóðíîé ñòåðåîòèïèçàöèåé è àôôåêòèâíûìè ïðîöåññàìè â îáó÷åíèè
ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè íà ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå (ñ. 163).
Â ñëåäóþùåé ÷àñòè ñáîðíèêà Ýòíè÷åñêèå è ñîöèîêóëüòóðíûå
ñòåðåîòèïû: â÷åðà è ñåãîäíÿ (ñ. 174212) íàõîäèì øåñòü òåêñòîâ. Â íèõ
ïðåäñòàâëåí áèîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë î äåÿòåëå íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
Ïîëüøè è Ïðèáàëòèêè àêàäåìèêå Í.À. Ëàâðîâñêîì (Èðèíà ×åðêàçüÿíîâà,
ñ. 174180); îïèñàíû ïîðòðåòû äåÿòåëåé íàóêè è êóëüòóðû ïîëüñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ â Çàïàäíîé Ñèáèðè XIX  íà÷àëà XX âåêîâ (Âàëåðèé
Ñêóáíåâñêèé, ñ. 180185); ïðîâåäåíà ñîöèîêóëüòóðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
êàòîëè÷åñêîé îáùèíû óåçäíîãî ñèáèðñêîãî ãîðîäà íà îñíîâå çàïèñåé
â ìåòðè÷åñêèõ êíèãàõ (Ëèëèÿ Êàëüìèíà, ñ. 185192); óêàçàíû íàöèîíàëüíûå ïðèîðèòåòû â ðåëèãèîçíîì âîñïèòàíèè äåòåé ðóññêèõ ýìèãðàíòîâ
ïåðâîé âîëíû (Åëåíà Ñåäîâà, ñ. 192196); ðàññìîòðåíû ñïîñîáû
ïîÿâëåíèÿ ñòåðåîòèïîâ â îòíîøåíèè âåðóþùèõ (Âåðà Êëþåâà, ñ. 197207),
à òàêæå ýòè÷åñêèå ñòåðåîòèïû, âëèÿþùèå íà ñîâðåìåííûå ïîëüñêîðîññèéñêèå îòíîøåíèÿ (Íèêîëàé Ñîëîâüåâ, ñ. 207212).
Ãåíäåðíûå ñòåðåîòèïû ÕÕ è ÕÕ1 ââ (ñ. 213237)  ýòî ïîñëåäíÿÿ
÷àñòü ñáîðíèêà è ñîñòîèò èç ÷åòûð¸õ ñòàòåé, êîòîðûå êàñàþòñÿ ðàçíûõ
îáëàñòåé îáùåñòâåííîé æèçíè, ãäå âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò ãåíäåðíàÿ
òåìàòèêà êàê çàùèòà èíòåðåñîâ ãðóïï, ðàçâèòèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
ìóæ÷èí è æåíùèí âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê
ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, â ñîîòâåòñòâèå ñ ðîñòîì çíà÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ôàêòîðà è ðàçâèòèÿ åãî êàê îñíîâíîãî íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
(ñ. 213).
Àë¸íà Ìàêàðîâà (ñ. 213220) ïðîñëåäèëà ïðîáëåìó ãåíäåðíîãî
ðàâåíñòâà âî âðåìÿ ïîëüñêîé òðàíñôîðìàöèè; Þëèÿ Ãóñåâà (ñ. 220225)
ëîìêó ñòåðåîòèïíûõ ãåíäåðíûõ ïðåäñòàâëåíèé â ñîâåòñêèé ïåðèîä
è ñïîñîáû ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ñòåðåîòèïà ôåìèíèííîñòè; Îêñàíà
Áàðñóêîâà (ñ. 226230) âûÿâèëà ïîëîâûå è ãåíäåðíûå îñîáåííîñòè
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è ðàçëè÷èÿ â ñàìîîöåíêå ÷åñòîëþáèÿ è åãî âûðàæåííîñòè; Àíàñòàñèÿ
Ìèêëÿåâà (ñ. 230237) çàíÿëàñü î÷åíü èíòåðåñíîé, êàê íàì êàæåòñÿ,
ïðîáëåìîé ýéäæèìèçìà  äèñêðèìàíàöèè ëþäåé, îñîáåííî íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííîé ôîðìîé ýéäæèìèçìà  äèñêðèìèíàöèåé ïîæèëûõ
ëþäåé, êîòîðàÿ íàáëþäàåòñÿ âî ìíîãèõ ñôåðàõ æèçíè, êàê íà ñîöèàëüíîì
óðîâíå..., òàê è íà óðîâíå ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ñ. 230),
èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû èíòåðíåò  äèñêóññèé.
Ïðèâîäÿòñÿ ðåçþìå âñåõ ñòàòåé (ñ. 238254), à òàêæå Ñâåäåíèÿ îá
aâòîðàõ (ñ. 255257).
Êàê íàì êàæåòñÿ, ïîÿâèëàñü î÷åíü íóæíàÿ, èíòåðåñíàÿ è îáúåìíàÿ
êíèãà, â êîòîðîé Àâòîðû â ðàçíîîáðàçíîì è øèðîêîì àñïåêòå îòíåñëèñü
ê ñàìîìó àêòóàëüíîìó âîïðîñó ïîñëåäíèõ ëåò  ñòåðåîòèïàì. Àâòîðû
èññëåäîâàëè ïðîáëåìó ñòåðåîòèïíîñòè ñ ðàçíûõ òî÷åê çðåíèÿ, ó÷èòûâàÿ ee
íàöèîíàëüíûå êðèòåðèè è îñîáåííîñòè.
Ñòåðåîòèïû è íàöèîíàëüíûå ñèñòåìû öåííîñòåé â ìåæêóëüòóðíîé
êîììóíèêàöèè, íåñîìíåííî, ïðèãîäÿòñÿ ñòóäåíòàì è ïðåïîäàâàòåëÿì,
ôèëîëîãàì è èñòîðèêàì, æóðíàëèñòàì è èññëåäîâàòåëÿì, a òàêæå âñåì, êòî
èíòåðåñóåòñÿ ñîâðåìåííûìè âîïðîñàìè ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîé,
ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè ðàçíûõ ñòðàí.
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MAREK MELNYK

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Marek Blaza SJ, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrzecijañskiej
w dialogu katolicko-prawos³awnym, Wydawnictwo Apostolstwa
Modlitwy, Kraków 2005, 459 ss.
Ksi¹dz dr Marek Blaza jest teologiem zwi¹zanym z Wy¿sz¹ Szko³¹ Filozoficzno-Pedagogiczn¹ Ignatianum w Krakowie, Katolickim Uniwersytetem we
Lwowie, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz z miesiêcznikiem Przegl¹d Powszechny. Zainteresowania naukowe ks. dr. Blazy s¹
ukierunkowane na badania nad tradycj¹ wschodniego chrzecijañstwa, jest on
znanym w Polsce i za granic¹ badaczem duchowej kultury prawos³awia. Wyrazem tego s¹ liczne publikacje naukowe, jak i publicystyczne. W dorobku ks.
dr. Blazy szczególn¹ uwagê zwracaj¹ studia i rozprawy z zakresu sakramentologii prawos³awnej. Dlatego mo¿na go traktowaæ jako katolickiego teologa zafascynowanego prawos³awiem. W dorobku ks. dr. Blazy najwa¿niejsz¹ pozycj¹
jest ksi¹¿ka Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrzecijañskiej w dialogu katolicko-prawos³awnym.
Autor w swej publikacji wyranie zaznaczy³ jej cel. Zasadniczym tematem
ksi¹¿ki jest prób¹ krytycznej oceny i recepcji dotychczasowych osi¹gniêæ dialogu katolicko-prawos³awnego w dziedzinie sakramentów inicjacji chrzecijañskiej. Autor pragn¹³, by jego praca stanowi³a nowe ujêcie tego problemu. Podjêty temat badawczy jest niezwykle wa¿ny. Uwiadamia bowiem wagê katolickich
d¹¿eñ ekumenicznych; koniecznoæ ich rozumienia, propagowania, ale i krytycznej oceny. Warto pamiêtaæ, ¿e ustalenia teologów ekumenistów z obu Kocio³ów
nie s¹ znane zbyt szeroko. A czasem s¹ mylnie interpretowane i to nawet w pracach naukowych. Na przyk³ad W. Pawluczuk w swej ksi¹¿ce Ukraina. Polityka
i Mistyka (Kraków 1998) w pracach Komisji Dialogu Katolicko-Prawos³awnego
prowadzonych w Monachium w czerwcu 1990 r. dopatrzy³ siê wiadectwa zgody Watykanu na likwidacjê unii Kocielnej. Jak pisa³: Watykan, widz¹c procesy
rozpadu sowieckiego imperium, gotów by³, jak siê zdaje, powiêciæ ideê unii
brzeskiej w imiê pojednania z Cerkwi¹ moskiewsk¹ i zwi¹zanych z tym perspektyw jednoci chrzecijañstwa pod auspicjami Watykanu (s. 148). Ten cytat
zdaje siê wyra¿aæ w³anie potrzebê ci¹g³ego wyjaniania intencji, celów dialogu
ekumenicznego oraz ukazywania jego kontekstu spo³eczno-politycznego. Przedstawianie jedynie rezultatów tego dialogu jest niedostateczne. Dlatego nale¿y
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chwaliæ autora za to, ¿e jego uwagê przykuwa koniecznoæ pog³êbiania dotychczasowych osi¹gniêæ dialogu ekumenicznego oraz ¿e pragnie wskazaæ obszary,
których oficjalny dialog w zakresie sakramentów inicjacji chrzecijañskiej miêdzy obu Kocio³ów nie obj¹³ w sposób dostateczny lub wymaga dalszych badañ.
Podjêcie tak wa¿nego problemu badawczego ma istotne znaczenie dla dialogu
miêdzy obu Kocio³ami.
Cenn¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest w³aciwy dobór róde³. Autor podzieli³ je na trzy
kategorie: ród³a pierwszorzêdne, drugorzêdne oraz katolickie i prawos³awne dokumenty kocielne, katechizmy i ksiêgi liturgiczne. Warte podkrelenia jest
to, ¿e autork zawsze korzysta³ ze róde³ oryginalnych. Nigdy nie pomaga³ sobie
opracowaniami ród³owymi pochodz¹cymi z drugiej rêki. Widaæ tutaj dobre
przygotowanie warsztatowe w postaci znajomoci jêzyków zarówno staro¿ytnych: greka, ³acina, jak i nowo¿ytnych, w których toczy siê dialog ekumeniczny
i formowane s¹ powsta³e w jego toku dokumenty. Praca rozpatrywana pod tym
k¹tem mo¿e byæ pomocna dla wszystkich, którzy przystêpuj¹ do gromadzenia
materia³ów i opracowañ dotycz¹cych dziejów prawos³awno-katolickiego dialogu
ekumenicznego. Szczególnie cenne s¹ umieszczone w ksi¹¿ce materia³y ród³owe bêd¹ce owocem dialogu katolickich i prawos³awnych ekumenistów. S¹ to
wspólne uzgodnienia bilateralnego dialogu obu Kocio³ów powsta³e zarówno
w Polsce, jak i w skali miêdzynawowej. Autor zapomnia³ tutaj jednak o koniecznej w takim wypadku numeracji oraz opisie bibliograficznym. W tej sytuacji
autor domylnoci czytelnika pozostawia problem pochodzenia tych dokumentów. Musimy wiêc rozstrzygn¹æ, czy mamy tutaj do czynienia ze ród³ami zawartymi w bibliografii, czy mo¿e s¹ to zupe³nie oddzielne ród³a? A przecie¿
mo¿na by to jako zaznaczyæ.
Omawiana ksi¹¿ka zas³uguje na uwagê równie¿ z metodologicznego punktu
widzenia. Autor bowiem ciekawie zarysowa³ we Wstêpie przedmiot i metodê
swoich badañ. Problem badañ zosta³ wyranie sformu³owany w formie kilku
podstawowych pytañ, które precyzowa³y podjêty problem badawczy. Autor najwyraniej pragn¹³ przez to pomóc czytelnikowi w zrozumieniu tematu ksi¹¿ki.
Obran¹ metodê badañ okreli³ jako historyczno-analityczn¹. Szkoda jednak, ¿e
jasno nie zaznaczy³, ¿e jest to praca z dziedziny teologii. W swej próbie oceny
roli i znaczenia sakramentów inicjacji chrzecijañskiej w dialogu ekumenicznym
skoncentrowa³ siê na wspólnych katolicko-prawos³awnych uzgodnieniach. Podda³ je wnikliwej analizie wewnêtrznej ukierunkowanej na poszukiwanie tego, co
w nich nowatorskie, ale poszukiwa³ zarazem braków, przemilczeñ, dwuznacznoci oraz b³êdów. Jego myl bieg³a wiêc dwutorowo. Nie koncentruj¹c siê wy³¹cznie na analizie problemowej poszczególnych róde³, rozpatrywa³ je tak¿e
w perspektywie ich historyczno-teologicznego kontekstu, stara³ siê ukazaæ
przede wszystkim proces przechodzenia od czasów polemiki i wyznaniowych
kontrowersji dziel¹cych katolików i prawos³awnych do okresu dialogu.
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Podzia³ ksi¹¿ki jest przejrzysty. Oprócz wstêpu i zakoñczenia praca sk³ada siê
z czterech rozdzia³ów. Rozdzia³ pierwszy wprowadza czytelnika w kontekst historyczny katolicko-prawos³awnego dialogu, na który z³o¿y³y siê dwa zagadnienia:
polemiki i spory wokó³ sakramentów inicjacji chrzecijañskiej oraz proces przeciwny  dzieje poszukiwania tego, co wspólne. Ten rozdzia³ ma równie¿ znaczenie
praktyczne. Dziêki bowiem nakreleniu historycznego t³a dla swej refleksji teologicznej, autor nie musia³ w póniejszych partiach pracy powracaæ do zagadnieñ
historycznych, wyjaniwszy je na pocz¹tku swych dociekañ. Autor wychodzi³
z za³o¿enia, ¿e taki wstêp daje wizjê ca³ociow¹, porz¹dkuj¹c¹ realia historyczne,
które dziêki temu bêd¹ stanowi³y spójn¹ ca³oæ. Dziêki temu mo¿liwe by³o uszczegó³owienie i odpowiednie dope³nienie zarysowanego uprzednio t³a historycznego
w ka¿dym z nastêpnych rozdzia³ów zasadniczej analizy. Rozdzia³ nastêpny prezentuje problem badañ w postaci zagadnieñ, które s¹ zwi¹zane z wertykalnym wymiar
sakramentów inicjacji chrzecijañskiej. Autor dokona³ tutaj analizy trynitarnego
charakteru tych sakramentów. W rozdziale trzecim przedstawi³ problem wzajemnego uznania eklezjalnoci sakramentów inicjacji chrzecijañskiej, szczególnie interesowa³o zagadnienie wspó³zale¿noci miêdzy tymi sakramentami a jednoci¹
wiary. W rozdziale ostatnim przedstawi³ prawos³awno-katolickie dyskusje zwi¹zane z praktyk¹ udzielania sakramentów inicjacji chrzecijañskiej. W zakoñczeniu
autor zawar³ kilka zasadniczych wniosków i kierunków okrelaj¹cych przysz³oæ
badañ nad sakramentami inicjacji chrzecijañskiej.
A teraz kilka uwag krytycznych. Ta obszerna publikacja posiada dosyæ
skromny aparat naukowy, jedynie w postaci bibliografii. Pozbawiona jest indeksu osób i streszczeñ, np. angielskiego.
Sporód czterech rozdzia³ów dok³adniej chcia³bym przyjrzeæ siê rozdzia³owi pierwszemu. Autor przedstawi³ w nim najpierw katolicko-prawos³awn¹ polemikê dotycz¹c¹ wa¿noci chrztu oraz problem rebaptyzacji. Dostrzec mo¿na
tutaj wyrane niedoci¹gniêcia w opisie zjawiska rebaptyzacji katolików przez
prawos³awnych, a szczególnie na ziemiach wchodz¹cych w sk³ad pañstwa polskiego. Autor jedynie mimochodem wspomina o metropolicie Piotrze Mohyle
i to dopiero po omówieniu praktyki rebaptyzacji w prawos³awiu greckim i moskiewskim (s. 3335). Zapomina, ¿e to dziêki Trebnikowi i Katechizmowi Mohy³y oraz w³¹czeniu Kijowa do Moskwy nast¹pi³a zmiana stosunku do innowierców w Moskwie. Wydaje siê, ¿e nale¿a³o koniecznie o tym wspomnieæ. Tym
bardziej ¿e reformy patriarchy Nikona, który doprowadzi³ do odrzucenia rebaptyzacji katolików, by³y mo¿liwe dziêki oddzia³ywaniu teologii kijowskiego prawos³awia, a nie jak pisze autor na wzór praktyki Kocio³a greckiego (s. 34).
Wydajê siê, ¿e autorowi nie s¹ bli¿ej znane pogl¹dy Mohy³y na sakramenty
sprawowane w Kociele katolickim. A przecie¿ w swych pismach da³ wyraz
przekonaniu, ¿e dwa z nich: chrzest i ma³¿eñstwo ze swej istoty nie mog¹ byæ
oddzielone od przes³ania ekumenicznego.
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W pismach Mohy³a mo¿emy dostrzec powi¹zanie refleksji nad sakramentem chrztu z ide¹ jednoci chrzecijan przede wszystkim wtedy, gdy podkrela³
zbawczy charakter prawos³awia zwi¹zany z pamiêci¹ o chrzcie Rusi kijowskiej
w 988 r. Szczególnie wyranie pamiêæ o chrzcie z 988 r. przywo³ana jest w Lithosie. Uczyni³ tak, gdy odpiera³ zarzuty Kasjana Sakowicza kwestionuj¹cego
mo¿liwoæ osi¹gniêcia zbawienia w prawos³awiu. Zagro¿enie to mia³o wystêpowaæ z powodu braku znajomoci przez duchownych prawos³awnych teologicznych pojêæ, np. materii i formy. Mia³o to prowadziæ do niewa¿noci udzielanych przez nich sakramentów. Zw³aszcza w przypadku sakramentu chrztu
prawos³awni duchowni mieli powodowaæ  przez swoj¹ niedba³oci¹  niedopuszczenie zbawczej ³aski do chrzczonych dzieci. Zasadnicz¹ myl¹ Mohy³y,
okrelaj¹c¹ strategiê odporu zarzutów Sakowicza, jest podkrelenie równoci
pod wzglêdem zbawczej wartoci sakramentu chrztu w obu Kocio³ach.
Podobnie jak w przypadku pojêæ materii i formy, Mohy³a postêpuje w przypadku innych ró¿nic w praktyce udzielania sakramentu chrztu: udzielania sakramentu chrztu w trzeciej osobie przez kap³ana, braku chrzcielnic, chrztu przez
potrójne zanurzenie, postrzy¿yn. Ró¿nice te s¹ potraktowane drugorzêdnie wobec tej samej w obu Kocio³ach istoty  uczynienia cz³owieka cz³onkiem Kocio³a przez w³¹czenie ochrzczonego uczestnictwo w darach zbawczych. Mohy³a, stanowczo broni¹c zbawczego charakteru prawos³awia, by³ kontynuatorem
starej tendencji. Prawos³awni w Rzeczypospolitej musieli siê zmagaæ z przekonaniem strony katolickiej o swej supremacji w pañstwie. Musieli walczyæ z pogl¹dami przedstawicieli strony katolickiej, którzy w XVI i XVII w. nie widzieli
miejsca dla prawos³awia jako wyznania równoprawnego czy choæby tolerowanego. Musieli walczyæ o zmianê modelu stosunków w Rzeczypospolitej, zak³adaj¹cego podporz¹dkowanie pañstwa interesom jedynie Kocio³a katolickiego kosztem innych wyznañ. W wymiarze ideowym teza o supremacji katolicyzmu, który
mia³ byæ ród³em spokoju spo³ecznego i jednoci politycznej (Orzechowski,
Skarkga, Warszawicki), opiera³a siê przede wszystkim na argumentacji cile
teologicznej, a by³a ni¹ koniecznoæ zapewnienia zbawienia. Zgodnie z ni¹ tylko
Koció³ katolicki by³ prawdziwym Kocio³em chrystusowym zapewniaj¹cym
zbawienie, a obowi¹zkiem pañstwa by³o temu celowi s³u¿yæ.
W Rzeczypospolitej spory teologiczne wokó³ rebaptyzacji usta³y w drugiej
po³owie XVII w. Istotne znaczenie mia³ tutaj podzia³ ziem Ukrainy w 1686 r.
miêdzy Rosjê i Rzeczpospolit¹. Ten wieczny pokój doprowadzi³o jednoczenie do definitywnego podzia³u religijnego ukraiñskiego chrzecijañstwa na
czêæ prawos³awn¹  przynale¿n¹ do Rosji i czêæ unick¹, która znalaz³ siê po
prawej stronie Dniepru w granicach Rzeczypospolitej. Nast¹pi³ wówczas wyrany  trwaj¹cy do dzi  podzia³ konfesyjny wród Ukraiñców na prawos³awnych
i unitów  wschodnich katolików. W 1686 r. prawos³awna metropolia w Kijowie
po d³ugich oporach uzna³a zwierzchnoæ patriarchatu w Moskwie. A na prze³omie
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XVII i XVIII w. w Rzeczypospolitej prawos³awie formalnie przesta³o istnieæ
w wyniku przyjêcia unii z Rzymem przez trzy prawos³awne diecezje: lwowsk¹,
przemysk¹ i ³uck¹. Zakoñczy³a siê wówczas teologiczna polemika katolickoprawos³awna i zacz¹³ proces wyobcowania i ¿ycia w³asnym ¿yciem. Mimo to
nie powracano do kontrowersji wokó³ wa¿noci chrztu. To milczenie pozwala
przypuszczaæ, ¿e ukraiñscy unici i prawos³awni przekonali siê wzajemnie
w XVI i pierwszej po³owie XVII w. w kwestii wa¿noci sakramentu chrztu.
By³o to wiêc jedno z pozytywnych nastêpstw dawnych sporów. Mo¿liwe, ¿e
dziêki temu unikniêto decyzji, które podjêli prawos³awni grecy w 1755 r. Uznano wówczas niewa¿noæ katolickiego sakramentu chrztu, co poci¹ga³o za sob¹
rebaptyzacjê katolików. Decyzja ta zosta³a zmieniona dopiero w 1888 r.
Co wiêcej, autor ani s³owem nie wspomina³ o prawos³awnych dyskusjach
wokó³ chrztu innowierców, prowadzonych na prawos³awnym soborze metropolii
kijowskiej w Kijowie 819 wrzenia 1640 r. Wówczas to, w przeciwieñstwie
jednak do Greków, którzy jedynie potêpili heretyckie Wyznanie wiary przypisywane patriarsze Cyrylowi Lukarisowi, w Kijowie przedstawiono konkretny
orê¿ przeciwko przenikaniu teologii protestanckiej do prawos³awia. By³ nim
projekt Wyznanie wiary Cerkwi prawos³awnej. Zosta³ on zaprezentowany
uczestnikom synodu przez jego autorów  metropolitê Mohy³ê i Izajasza Trofimowicza Koz³owskiego w formie Katechizmu; synod mia³ ten Katechizm zatwierdziæ. Aby do tego dosz³o, podjêto na podstawie Katechizmu dyskusjê nad
g³ównymi zagadnieniami teologii prawos³awnej i liturgiki. Dyskusje te trwa³y
od 9 do 15 wrzenia. Widaæ jasno, ¿e zdawano sobie sprawê, ¿e nale¿y uporz¹dkowaæ i jasno wyraziæ prawos³awn¹ dogmatykê i liturgikê. Wszystko to mia³o
dostosowaæ prawos³awie do skutecznego przeciwstawiania siê ekspansji protestantyzmu i katolicyzmu. By³o to konieczne tak¿e ze wzglêdu na powstaj¹cy
chaos doktrynalny. Obrady te zosta³y zdominowane przez dyskusjê nad sakramentologi¹ (chrzest, Eucharystia, ma³¿eñstwo), eschatologi¹ (czyciec), liturgik¹
i przepisami kanonicznymi. Poruszano równie¿ zagadnienia, które oddzieli³y
prawos³awie od katolicyzmu, g³ównie z dziedziny eschatologii: czyciec, s¹d
ostateczny. Po dyskusjach kijowskie zgromadzenie zatwierdzi³o przed³o¿one mu
Wyznanie Wiary, które zosta³o póniej wys³ane do Konstantynopola, gdzie mia³o byæ przejrzane. Nastêpnie katechizm kijowski zosta³ przet³umaczony na ³acinê i
poddany dyskusji na zwo³anym przez patriarchê Parteniusza w tym celu synodzie
w Mo³dawii w Jassach. Odby³ siê on w dniach 15 wrzenia  30 padziernika
1642 r. Tutaj tekst pierwotny, zatwierdzany w Kijowie, zosta³ poddany wielu
korektom. Ich autorem by³ grecki teolog Meletios Syrigos. On równie¿ na zlecenie
ojców soboru w Jassach dokona³ przek³adu z ³aciny na grekê. Ostatecznie po
poprawkach na soborze w Jassach tekst katechizmu zosta³ 11 marca 1643 r. uznany za prawowierny zgodn¹ decyzj¹ czterech ówczesnych patriarchów prawos³awnych: Pasjusza z Jerozolimy, Parteniusza z Konstantynopola, Joanika z Aleksandrii
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i Makariosa z Antiochii. Wyznanie Wiary ukaza³o siê drukiem po dwóch latach
od decyzji patriarchów, w 1645 r. Czytelnik mo¿e odnieæ wra¿enie, ¿e wszystko, co istotne w wiecie prawos³awnym w zakresie problemu rebaptyzacji innowierców, dzia³o siê poza bia³oruskimi i ukraiñskimi ziemiami I Rzeczypospolitej. A by³o przecie¿ odwrotnie.
Szkoda równie¿, ¿e autor, opisuj¹c katolick¹ praktykê i polemikê wokó³
rebaptyzacji prawos³awnych w XVI w. w Polsce, zupe³nie pomin¹³ dokonania
ks. Stanis³awa Orzechowskiego. Dzie³em, w którym Orzechowski broni³ wa¿noci chrztu prawos³awnych, by³ napisany w 1544 r. traktat pt. Baptismus Ruthenorum. Autor wyranie powi¹za³ ten problem ze zjednoczeniem Kocio³a katolickiego z Kocio³em prawos³awnym i co wiêcej, uczyni³ z tego podstawê
przezwyciê¿ania innych dziel¹cych oba Kocio³y zagadnieñ spornych: Filioque
i pochodzenie Ducha wiêtego. Zosta³y one uzna³ przez niego za problemy filologiczne. Przy czym powo³ywa³ siê w tym wypadku na podobn¹ opiniê prawos³awnego biskupa z Przemyla, Laurentego Terleckiego, który mia³ twierdziæ:
Tylko s³owem, podobnie jak w innych sprawach, ró¿ni¹ siê tak¿e w tej kwestii
[pochodzenie Ducha wiêtego] Grecy od £acinników; w rzeczywistoci jednak
wszyscy mylimy to samo*. W 1551 r. w czasie przeniesienia przez papie¿a
Juliusza III soboru z Bolonii z powrotem do Trydentu, Orzechowski g³osi³ koniecznoæ ekumenicznego charakteru wznowionych obrad soboru. Wyrazem
tego mia³o byæ uczestnictwo w nich pos³ów prawos³awnych, to bowiem uczyni³oby go powszechnym. Tym bardziej ¿e zjawili siê wówczas w Trydencie pos³owie protestantów z Rzeszy. Myl tê Orzechowski propagowa³ przez ca³y czas
swej aktywnej dzia³alnoci pisarskiej.
Powy¿sze uwagi krytyczne i uzupe³nienia nie oznaczaj¹, ¿e czytelnik otrzyma³ ksi¹¿kê nie w pe³ni wa¿n¹ i potrzebn¹. Wrêcz odwrotnie, moja troska o jej
kontekst historyczny jest podyktowana potrzeb¹ recepcji wa¿nych dokonañ ks.
M. Blazy.

* Orichoviana. Opera inedita et epistulae Stanislai Orzechowski 15431566, ed. I. Korzeniowski, Cracoviae 1891, s. 3646.
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