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Ksiêstwie Litewskim...
PRZEGL¥D
WSCHODNIOEUROPEJSKI
3 2012: 1327
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MARIUSZ SAWICKI

Uniwersytet Opolski

DWÓR MAGNACKI
W WIELKIM KSIÊSTWIE LITEWSKIM
JAKO REGIONALNE CENTRUM SPO£ECZNE
W DRUGIEJ PO£OWIE XVII W.*
Powsta³a w 1569 r. federacja Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego a¿ do koñca XVII w. by³a jednym z najwiêkszych organizmów pañstwowych w Europie. Charakteryzowa³a siê unikatowym systemem politycznym
i spo³ecznym, a ze wzglêdu na swoj¹ wielkoæ terytorialn¹  równie¿ oligarchicznym. Inaczej problem ten wygl¹da³ w Koronie Polskiej, a zupe³nie inaczej
na Litwie, gdzie szlachta uzale¿niona by³a w znaczniejszym stopniu od swoich
dostojniejszych braci. Na ostatnim z wymienionych terytoriów w si³ê polityczno-spo³eczn¹ roli magnaci, na co wp³ywa³o wiele czynników, które nie s¹ tematem niniejszych rozwa¿añ, choæ na plan pierwszy nasuwa siê rozleg³oæ maj¹tków i uzale¿nienie przez to drobnej szlachty, ale równie¿ oddalenie od centrów
decyzyjnych skonfederowanego pañstwa. Wi¹za³o siê to tak¿e ze specyficznym
systemem klientalnym funkcjonuj¹cym w Wielkim Ksiêstwie Litewskim i jego
wp³ywem na politykê nie tylko regionaln¹, ale równie¿ ogólnopañstwow¹ w ramach ca³ej federacji1. Nie sposób jednak omawiaæ spo³ecznej roli dworu magnackiego bez poruszania spraw dotycz¹cych przynale¿noci fakcyjnej okrelonych osób, a tym samym ich powi¹zañ politycznych, które wynikaj¹ z oddawania na s³u¿bê synów i córek oraz probami o protekcjê magnata w ró¿nych
sprawach politycznych, gospodarczych, s¹dowych czy spo³ecznych.
Oprócz kwestii poruszonych powy¿ej, istotn¹ rol¹ magnata i jego dworu,
uto¿samianego z nim samym, bêdzie zatem instytucjonalizm spo³eczny, a na tej
p³aszczynie promieniowanie na podleg³e sobie terytorium, co w konsekwencji
zast¹pi³o w wielu elementach stolicê pañstwa polsko-litewskiego. Dwór magnacki w rozumieniu niniejszych rozwa¿añ to nie tylko budowla o charakterze
* Niniejszy artyku³ stanowi w zasadzie zarys problematyki zawartej w tytule. Wymaga ona na
pewno szerszych i bardziej szczegó³owych badañ.
1 Omówi³em ten problem w: Stronnictwo dworskie w Wielkim Ksiêstwie Litewskim 16481655,
Opole 2010, s. 1532.
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architektonicznym, ale równie¿ stale przemieszczaj¹ca siê wp³ywowa politycznie osoba wraz z oddanymi sobie urzêdnikami. Nie bez znaczenia w tym wzglêdzie bêdzie równie¿ decentralizacja w³adzy pañstwowej i przesuniêcie jej na
peryferia, na prowincjê, gdzie podda³a siê ona wp³ywom magnaterii dominuj¹cej
na okrelonym terytorium. Przy rozwa¿aniach dotycz¹cych wymienionego tematu nale¿y równie¿ bezwarunkowo pamiêtaæ o powi¹zaniu zale¿noci spo³ecznych z politycznymi i ekonomicznymi na linii dwór  magnat  szlachcic, które
funkcjonowa³y równolegle i stawa³y siê wypadkow¹ wzajemnych relacji.
Wymieniane ju¿ tutaj kilkakrotnie s³owo magnat wymaga³oby w tym miejscu i na pocz¹tku naszych rozwa¿añ zdefiniowania lub choæby podjêcia próby
usystematyzowania. Na pocz¹tku nale¿y przyj¹æ kryteria ró¿ni¹ce tê grupê spo³eczn¹ od pozosta³ej czêci spo³eczeñstwa szlacheckiego. Zatem o przynale¿noci do omawianej grupy decydowaæ bêdzie przede wszystkim piastowanie urzêdu senatorskiego lub o zbli¿onym znaczeniu, albo te¿ bycie cz³onkiem rodu
senatorskiego. Po drugie, szlachcic uwa¿any za magnata posiada³ rozleg³e dobra
w³asne, wliczaj¹c w to równie¿ zastawione oraz dzier¿awy królewskie. W koñcu, po trzecie, posiada³ on administracjê dóbr i dworu pañskiego, w którym
zajêcie znajdowa³a nie tylko okoliczna szlachta, ale równie¿ ta zamieszkuj¹ca
tereny oddalone od omawianych maj¹tków. Tak rozumian¹ definicjê nale¿a³oby
jeszcze rozszerzyæ o zagadnienie pokoleniowej, co najmniej do trzeciego pokolenia, s³u¿by senatorskiej. Dodatkowym elementem wyró¿niaj¹cym magnata od
reszty spo³eczeñstwa stanowego by³o sprawowanie patronatu nad szlacht¹, tworz¹cego tym samym system klientalny i przywi¹zuj¹ce ich do siebie mo¿liwoci¹
rozwoju maj¹tkowego i karier¹ urzêdnicz¹, nie tylko na dworze magnata. Kolejnym elementem bêdzie topograficzne po³o¿enie rezydencji magnata, która mog³a
oddzia³ywaæ nie tylko na miejscow¹ szlachtê, ale tworzy³a te¿ centrum regionalnego ¿ycia spo³ecznego, a tak¿e kulturalno-politycznego2. Kolejnym istotnym
elementem w rozumieniu magnata czy te¿ magnackoci jest styl ¿ycia przejawiaj¹cy siê w bogatych rezydencjach, podró¿ach zagranicznych, wykszta³ceniu,
mecenacie sztuki, co w rzeczywistoci by³o jednak konsekwencj¹ posiadanego
maj¹tku ziemskiego. Omawiana grupa spo³eczna nie stanowi³a bynajmniej zamkniêtego, odrêbnego od szlacheckiego, stanu3. By³a ona raczej warstw¹ w ramach istniej¹cego stanu szlacheckiego, która od czasu do czasu dopuszcza³a do
swoich krêgów nowe, aspiruj¹ce do miana magnata, osoby. Wi¹za³o siê to chyba,
a raczej wynika³o z pró¿ni spo³ecznej powsta³ej w wyniku wymarcia okrelonego rodu. Dawa³o to mo¿liwoæ, choæ znowu okrelonej grupie, skoligaconej
2 Ibidem, s. 21; A. M¹czak, Nierówna przyjañ. Uk³ady klientalne w perspektywie historycznej, Wroc³aw 2003, s. 171172; I. Ihnatowicz, A. M¹czak, B. Zientara, J. ¯arnowski, Spo³eczeñstwo polskie od X do XX w., Warszawa 1996, s. 267268.
3 A. M¹czak, H. Samsonowicz, A. Szwarca, J. Tomaszewski, Od plemion do Rzeczypospolitej.
Naród, pañstwo, terytorium w dziejach Polski, Warszawa 1996, s. 114116.
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z wymieraj¹cym rodem, lub na tyle silnej politycznie, przedostania siê do omawianej warstwy. Kolejnym elementem mo¿liwoci przenikniêcia do magnaterii
by³a obawa tej ostatniej przed kryzysem demograficznym we w³asnym gronie.
W drugiej po³owie XVII w. w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w zasadzie wszystkie rody magnackie by³y ze sob¹ w wiêkszym lub mniejszym stopniu spokrewnione, co czêsto prowadzi³o do degeneracji genetycznej. Proces ten by³ ju¿ na
tyle charakterystyczny i grony, ¿e coraz czêciej wzmacniano w³asn¹ rodzinê
dop³ywem biologicznie wie¿ej krwi, co dodatkowo rozszerza³o lub wzmacnia³o
wp³ywy wród szlachty. Jednak zwi¹zki te oscylowa³y, jak ju¿ to zosta³o wy¿ej
zaznaczone, wokó³ bogatej, aktywnej politycznie i aspiruj¹cej do krzese³ senatorskich szlachty4.
Wspomniana powy¿ej w³asnoæ ziemska magnata w XVII w. zaczê³a tworzyæ jednostki gospodarcze nie do koñca samowystarczalne, ale na pewno w pewien sposób reglamentuj¹ce i cile kontroluj¹ce zwi¹zki z rynkami zewnêtrznymi, co niew¹tpliwie pog³êbia³o partykularyzm. Pe³ni³ on wobec powy¿szego
funkcjê w Europie Zachodniej przypisan¹ do administracji pañstwowej. Dla
szlachcica odleg³oæ od portów handlowych by³a bowiem istotn¹ przeszkod¹
w zbywaniu wyprodukowanych towarów. Sprzeda¿ zbo¿a mog³a zatem odbywaæ
siê za porednictwem magnata, który dodatkowo zapewnia³ magazynowanie
i sp³aw towarów, co stanowi³o kolejn¹ ekonomiczn¹ p³aszczyznê powi¹zania
lokalnej szlachty z dworem magnackim5. Podobnie wygl¹da³a sytuacja zamo¿niejszej szlachty, która chc¹c uzyskaæ lepsze ceny sprzedawanych p³odów, jakie
obowi¹zywa³y w du¿ych portach handlowych, zmuszona by³a do korzystania
z porednictwa magnata utrzymuj¹cego z regu³y w³asnych rezydentów w omawianych miejscach6.
Istotnym elementem powi¹zañ spo³eczno-ekonomicznych by³a mo¿liwoæ,
w zamian za wywiadczone przys³ugi wobec magnata-patrona, czy lojalne funkcjonowanie w jego fakcji, otrzymania w arendê lub dzier¿awê okrelonych dóbr,
co w konsekwencji jeszcze bardziej wi¹za³o szlachtê z dworem i okrelonym
magnatem, ale z drugiej strony przysparza³o jej znacznych korzyci materialnych7.
Ponadto magnat zazwyczaj nie ponosi³ takich strat ekonomicznych w wyniku
wojen, konfederacji czy przemarszów wojsk, jakie wynika³yby z rozrzucenia jego
dóbr w obrêbie jednego lub nawet obu sfederowanych pañstw. Powodowa³o to
dodatkowe uzale¿nienie szlachty, szczególnie tej zamieszkuj¹cej w s¹siedztwie
dóbr dostojniejszych braci, którym ci mogli udzieliæ pomocy materialnej8.
4
5
6
7
8

Ibidem, s. 120; M. Sawicki, op. cit., s. 3334.
M. Sawicki, op. cit., s. 18.
A. M¹czak, Nierówna przyjañ, s. 187189.
W. Tygielski, W poszukiwaniu patrona, Przegl¹d Historyczny 1987, t. 78, z. 2, s. 147148.
A. Zaj¹czkowski, G³ówne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Ideologia a struktury
spo³eczne, Wroc³awWarszawaKraków 1961, s. 4344.
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Istotnym elementem w funkcjonowaniu dworu magnackiego w systemie
spo³ecznym jest, niestety niezbadany dok³adnie do tej pory, problem s³abo rozwiniêtej i rzadkiej sieci komunikacyjnej, zw³aszcza w Wielkim Ksiêstwie Litewskim. Chodzi tu zarówno o stan dróg, w ró¿nych oczywicie porach roku, jak
i gêstoæ wêz³ów komunikacyjnych, co w znacznym stopniu utrudnia³o dostêp
do bie¿¹cych informacji politycznych, a tak¿e kulturalno-spo³ecznych. Z tym
problemem wi¹¿e siê równie¿ szybkoæ przep³ywu informacji nie tylko o charakterze decyzyjnym, co w uk³adzie terytorialnym Rzeczypospolitej zmniejsza³o
siê arytmetycznie wraz z oddaleniem od centrum  stolicy9. Wszystkie te funkcje przej¹³ zatem dwór magnacki, bêd¹cy bli¿ej, w zasiêgu miejscowej szlachty.
To tam mo¿na siê by³o dowiedzieæ o najwa¿niejszych kwestiach polityki zagranicznej lub wewnêtrznej, oczywicie w sposób subiektywny. To dwór magnacki
by³ wyznacznikiem mody, nowych trendów obyczajowych, nowych kierunków
w sztuce, literaturze, poezji, malarstwie. Na dworze magnackim szlachta zapoznawa³a siê z przeró¿nymi nowinkami spo³eczno-kulturalnymi, zw³aszcza ta oddalona od stolicy i ta, dla której wyjazd do metropolii by³ niemo¿liwy ze wzglêdów finansowych.
Wa¿nym elementem spo³ecznej roli dworu magnackiego, poza wspomnianymi powy¿ej, by³a szeroko rozumiana opieka magnata-patrona, który powinien
interesowaæ siê ¿yciem prywatnym i uczestniczyæ w uroczystociach rodzinnych
swojego klienta, co niew¹tpliwie nobilitowa³o tego ostatniego wród spo³ecznoci lokalnej. W koñcu dwór stawa³ siê tak¿e centrum rozstrzygania sporów
i konfliktów miêdzy lokaln¹ szlacht¹.
Najczêciej proszono magnatów o opiekê nad dzieæmi, udzielenie im pomocy w ró¿nych sprawach oraz zaanga¿owanie ich na s³u¿bê dworsk¹ lub, w przypadku córek, do fraucymeru ¿ony patrona. Istotnym elementem w spo³ecznej roli
magnata  dworu magnackiego, który w zasadzie reprezentowa³ swoist¹ instytucjê, by³y zaproszenia na luby. Jan Antoni Chrapowicki ju¿ od pocz¹tku grudnia
1669 r. wysy³a³ zaproszenia i zabiega³ o obecnoæ na weselu córki Kornelii
najwa¿niejszych urzêdników Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Uroczystoæ
mia³a siê odbyæ 26 stycznia 1670 r., a zaproszenia na ni¹ otrzymali: marsza³ek
wielki litewski Aleksander Hilary Po³ubiñski, wojewoda wileñski i hetman wielki litewski Micha³ Kazimierz Pac, biskup wileñski Aleksander Sapieha, zapewne
tak¿e wojewoda trocki Miko³aj Pac oraz innych urzêdników grodzieñskich,
zapraszaj¹c na weselê, w tym podkomorzego grodzieñskiego Stanis³awa Massalskiego i chor¹¿ego trockiego Jerzego Dziewia³towskiego. Niestety nie wiem,
z jakim odzewem spotka³y siê wymienione zaproszenia. Sam Chrapowicki podaje, ¿e otrzyma³ odpowied pozytywn¹ od Miko³aja Paca. Uroczystoæ musia³a
9 A. M¹czak, Klientela. Nieformalne systemy w³adzy w Polsce i Europie XVIXVIII w., Warszawa 2000, s. 134.
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byæ jednak udana, a zabawa huczna i zapewne przyby³ nie tylko wspomniany
wojewoda trocki, poniewa¿ w swoim pamiêtniku rok 1670 Chrapowicki zaczyna
od miesi¹ca lutego, zupe³nie pomijaj¹c styczeñ10. Jeli magnat-patron nie móg³
przybyæ osobicie na wesele swojego klienta, ten prosi³ choæby o wys³anie delegata z odpowiednim pismem, co niew¹tpliwie mia³o na celu podniesienie jego
znaczenia oraz samej uroczystoci w spo³ecznoci lokalnej. Tak post¹pi³ podczaszy trocki Dominik Wo³k w licie do koniuszego litewskiego Bogus³awa Radziwi³³a, którego by³ niew¹tpliwym klientem. Pisa³ bowiem:
upewniaj¹c siê ³ask¹ moj¹ waszej ksi¹¿êcej moci nisk¹ upraszam prob¹, aby
w zwyk³ej swojej ku mnie ³aski, wesele moje z jejmoci¹ pann¹ Wêlizank¹ córk¹
s³ugi i starosty waszej ksi¹¿êcej moci ksiêstwa dubnickiego na w. Marcina przysz³y odprawuj¹ce siê, jeli pañsk¹ bytnoæ swoj¹, nad któr¹ nie widzia³bym nic
szczêliwszego. Tedy przynajmniej na nie delegata swego z wyra¿eniem deklarowanej mi ³aski swojej ukoronowaæ raczysz. Owiadczysz to wasza ksi¹¿êca moæ
niegodnemu, ale wdziêcznemu, dobroczynnoci swej pañskiej, któr¹ do¿ywotnie
Waszej ksi¹¿êcej moci panu memu mi³ociwemu zas³ugowaæ obiecujê i na ten
czas zostajê11.

Z powy¿szego cytatu widaæ zatem, jak bardzo podczaszemu trockiemu zale¿a³o na jakimkolwiek sygnale poparcia Bogus³awa Radziwi³³a wyra¿onym choæby przez pos³añca. Nie tylko zreszt¹ przedstawiciele g³ównych rodów magnackich zapraszani byli na uroczystoci weselne, ale równie¿ senatorowie stoj¹cy
nieco ni¿ej w hierarchii magnackiej, choæ ich obecnoæ tak¿e przysparza³a
splendoru w oczach miejscowej szlachty. Przyk³adem tego mo¿e byæ wojewoda
miñski Krzysztof Zawisza, który uczestniczy³ w 1687 lub 1688 r. w weselu
Micha³a Jana Szczuki, którego w swoim pamiêtniku b³êdnie tytu³uje pisarzem
ziemskim trockim. W rzeczywistoci wymienionym urzêdnikiem zosta³ on dopiero w 1690 r. Wybrank¹ jego okaza³a siê Krystyna Stetkiewiczówna, któr¹
Zawisza prowadzi³ przed o³tarz12. Stanis³aw Bobrowicki zabiega³ o obecnoæ
Bogus³awa Radziwi³³a na lubie swojej córki z niewymienionym z imienia Skolimowskim. Uroczystoæ mia³a siê odbyæ w rodê starozapustn¹ 1667 r.13 W 1681 r.
duchowny ewangelicki Jan Krzysztof Skra, od dawna s³uga Radziwi³³owski,
10 J. A. Chrapowicki, Diariusz. Czêæ trzecia: lata 16691673, oprac. L. A. Wierzbicki, Warszawa 2009, s. 5865.
11 Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Radziwi³³owskie
(dalej: AR), dz. V, rkps nr 17867, k. 1, D. Wo³k do B. Radziwi³³a, Wilno 3 padziernika 1669.
12 Pamiêtnik Krzysztofa Zawiszy wojewody miñskiego (16661721), oprac., J. Bartoszewicz,
Warszawa 1862, s. 21; Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Spisy, t. 2: Województwo trockie XIVXVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2009, nr 468, 842.
13 AGAD, AR, dz. V, rkps 943, k. 4, S. Bobrowicki do B. Radziwi³³a, bez miejsca i daty, ale
prawdopodobnie 1667 r.
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zabiega³ o obecnoæ na lubie swojej najstarszej córki Teodory Zuzanny, margrabiny brandenburskiej Ludwiki Karoliny Radziwi³³owej:
Na usiln¹ probê wielu zacnych ludzi, probê z instancj¹; przyobieca³em w stan
wiêty ma³¿eñski za jego m[o]ci pana Micha³a Gisberta, obywatela województwa
nowogródzkiego w W.X.Litewskim córkê moj¹ najstarsz¹ Teodorê Zuzannê uni¿on¹ s³u¿ebnicê W[aszej] X[i¹¿êcej] M[o]ci, i najpiêkniejszej w rejestrze s³u¿ebnic
W[aszej] X[i¹¿êcej] M[oci] s³ug¹14.

Wst¹pi³a ona na s³u¿bê jeszcze za ¿ycia matki Ludwiki Karoliny. Duchowny
wyznaczy³ lub na 29 padziernika i pod koniec listu ponownie usilnie zabiega³
o obecnoæ ksiê¿nej. Dodatkowym argumentem, który wysuwa³, a który mia³
przekonaæ jego patronkê do udzia³u w uroczystoci, by³ fakt wyprawienia mu
przez Bogus³awa Radziwi³³a wesela na swój koszt w Królewcu15.
Kolejnym istotnym elementem spo³ecznego funkcjonowania dworu i magnata by³y chrzciny dzieci klientów, co nobilitowa³o rodziców, ale równie¿ samo
dziecko i chyba otwiera³o przed nim, w przysz³oci, mo¿liwoci uzyskania poparcia potê¿nego ojca chrzestnego. 10 czerwca 1691 r. w maj¹tku Klimczyce
podkanclerzy litewski Karol Stanis³aw Radziwi³³ trzyma³ na rêkach podczas
takiej uroczystoci dziecko starosty preñskiego Aleksandra Buthlera. Matk¹
chrzestn¹ zosta³a wojewodzina sieradzka Teresa z Warszyckich, ¿ona Jana Odrow¹¿a Pieni¹¿ka16. Nie tylko szlachta zabiega³a o odpowiednich chrzestnych, ale
równie¿ senatorowie o mniejszym znaczeniu politycznym. W tym wypadku tak¿e chodzi³o o zapewnienie godziwej opieki w przysz³oci w³asnemu potomstwu
poprzez w³aciwe dobranie rodziców chrzestnych. Przyk³adem mo¿e byæ wojewoda miñski Krzysztof Zawisza, choæ tutaj niema³e znaczenie mia³a chyba równie¿ manifestacja przynale¿noci fakcyjnej wród, chyba ju¿ nie tylko, spo³ecznoci lokalnej. 15 lutego 1695 r. wyprawi³ on tak¹ uroczystoæ solennie
i niema³ym kosztem, co mia³o zapewne wiadczyæ o zamo¿noci rodziców.
Ojcem chrzestnym syna wojewody miñskiego zosta³ bowiem wojewoda wileñski
i hetman wielki litewski Kazimierz Jan Sapieha oraz jako drugi wojewoda po³ocki Dominik S³uszka17. Wymieniony Zawisza nie gardzi³ równie¿ zaproszeniami na wesela. Uczestniczy³ w takim wydarzeniu w dniu 18 lutego 1695 r. wraz
14

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, rkps. BK 1559, k. 13, J. K. Skra do L. K. Radziwi³³owej, Wengrów 24 sierpnia 1681.
15 Ibidem, k. 13, J. K. Skra do L. K. Radziwi³³owej, Wêgrów 24 sierpnia 1681.
16 Biblioteka Polskiej Akademii Umiejêtnoci i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej:
BPAU i PAN Kr.), rkps. 977, k. 14, Zebranie dni z kalendarzów notowanego w³asn¹ rêk¹ i prac¹
janie owieconego Xcia jemci pana podkanclerzego WXL, z których mo¿na siê informowaæ
o czasach residentiej jego królewskiej moci i swojej w³asnej: o sejmach; o drogach ustawicznych:
co w którym miesi¹cu poczta przynios³a: i o mierci niektórych zacniejszych panów 16881713.
17 Pamiêtnik Krzysztofa Zawiszy..., s. 45.
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z wojewod¹ trockim Bogus³awem Aleksandrem Uniechowskim oraz stolnikiem
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego Jerzym Stanis³awem Sapieh¹ na weselu miejskiem p. Paszkiewicza z p. Stefanowiczow¹18.
Równie¿ zarêczyny odbywa³y siê najlepiej pod patronatem magnata, choæ
ju¿ nie zawsze w jego dworze, co chyba zale¿a³o od statusu spo³ecznego m³odej
pary. 15 kwietnia 1670 r. taka uroczystoæ odby³a siê u kanclerza wielkiego
litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca, gdzie o rêkê kuzynki Jana Antoniego
Chrapowickiego, marsza³kówny oszmiañskiej Zuzanny Zennowiczówny poprosi³ Piotr Korciñski starosta rumsztyñski, choæ ca³a uroczystoæ odby³a siê w pokoju królowej Eleonory Habsbur¿anki, co niew¹tpliwie podnios³o presti¿ uroczystoci. Piercienie zarêczynowe w imieniu starosty trzyma³ podkomorzy
³êczycki Stefan Sarnowski, a przysz³ej panny m³odej  wojewoda lubelski
i kanclerz królowej W³adys³aw Rej19.
Szlachta, choæ nie tylko, zabiega³a o ró¿nego rodzaju protekcjê na dworze
magnackim i samego magnata dla siebie, ale równie¿ dla swoich synów, czêstokroæ t³umacz¹c i usprawiedliwiaj¹c postêpowanie swoich dzieci. Pawe³ Morocz,
major wojsk królewskich, w licie do wojewody wileñskiego Kazimierza Jana
Sapiehy usprawiedliwia³ wyjazd swojego syna z niestety niewymienionego
miejsca. Nie podawa³ równie¿ przyczyny jego wyjazdu, ale spowodowa³ on
niezbyt przychyln¹ reakcjê marsza³ka wielkiego litewskiego Jana Karola Dolskiego. Zabiega³ zatem, aby do zwyk³ej janie wielmo¿nego jego moci pana
marsza³ka WXL mnie s³ugê swego i syna mego ³aski i protekcji insimirowaæ
raczy³20. Nie wiem, jaki skutek wywo³a³a taka proba majora wojsk królewskich i czy Sapieha za¿egna³ konflikt miêdzy nim a marsza³kiem. W obronie
syna interweniowa³ równie¿ Stanis³aw Wincenty Orda w licie do Bogus³awa
Radziwi³³a. Ju¿ na samym pocz¹tku nadmieni³, i¿ sam jest nieodmiennym
domu radziwi³³owskiego s³ug¹ i zapewnia³, ¿e status jego syna jest taki sam.
Musia³o jednak miêdzy ostatnim z wymienionych i ksiêciem koniuszym dojæ
do jakiego bli¿ej nieznanego nieporozumienia, poniewa¿ Stanis³aw Wincenty
prosi³ Bogus³awa Radziwi³³a, aby nie bra³ pod uwagê tego, co mówi¹ o jego
synu. Zapewnia³, ¿e s¹ to jedynie komentarze nieprzychylnych im ludzi, a oni
s³u¿¹ domowi radziwi³³owskiemu bez wzglêdu na urzêdy i zaszczyty, o które
zreszt¹ nie dbaj¹, co wydaje siê raczej usiln¹ prób¹ usprawiedliwienia postêpowania syna21. Byæ mo¿e syn Ordy dopuci³ siê jakiej wypowiedzi lub, co gorsza,
18
19
20

Ibidem, s. 45.
J. A. Chrapowicki, Diariusz. Czêæ trzecia..., s. 82.
Lwiwskaja naukowa biblioteka im. Wasyla Stefanyka Nacionalnoj Akademiji Nauk Ukrainy,
Widdil rukopysiw (dalej: LvNB), fond 103, nr 1918, bez karty, P. Morocz do K. J. Sapiehy, Obszut
(?) 23 lipca 1692.
21 AGAD, AR, dz. V, rkps 10920, k. 3738, S. Orda do B. Radziwi³³a, Korzyæ 10 sierpnia
1667.

20

Mariusz Sawicki

postêpowania, które mog³o godziæ w interesy polityczne koniuszego litewskiego.
Prawdopodobne jest równie¿ to, ¿e owi donosiciele chcieli po prostu zdyskredytowaæ Stanis³awa Wincentego w zabiegach o jaki urz¹d, a tym samym pozbyæ
siê konkurencji w jego zdobyciu u Bogus³awa Radziwi³³a.
Równie¿ Aleksander Stanis³aw Bykowski usprawiedliwia³ przed marsza³kiem wielkim litewskim Aleksandrem Hilarym Po³ubiñskim postêpowanie swojego syna. Jednak tym razem sprawa by³a znacznie powa¿niejsza ni¿ w przypadku Stanis³awa Wincentego Ordy. Przebywa³ on bowiem wraz z synami
marsza³ka, kiedy najprawdopodobniej oskar¿ono go o chêæ przejcia do innej
fakcji, zapewne konkurencyjnej wobec pacowskiej, w której funkcjonowa³ Po³ubiñski. Bykowski rêczy³ zatem za wiernoæ swojego syna i przestrzega³ jednoczenie marsza³ka wielkiego przed fa³szywymi informacjami. Sprawa musia³a
byæ jednak na tyle powa¿na, ¿e w dalszej czêci listu Aleksander Stanis³aw
stwierdzi³ sam, ¿e jednak kto zamierza³ jego syna przeci¹gn¹æ do innej fakcji,
ale wnioskowaæ mo¿na, ¿e ten pozosta³ wierny Po³ubiñskiemu22.
Synowie szlacheccy wykorzystywani byli równie¿ do wstêpnych przys³ug
wobec okrelonego magnata, co mia³o zapewne zakwalifikowaæ ich do okrelonej fakcji i wzbudziæ do nich zaufanie jej lidera. Hieronim Puzyna wyznaczony
przez Kazimierza Jana Sapiehê do kontaktów z ksiêciem kurlandzkim Ferdynandem Kettlerem, choæ wymieniony magnat nie stroni³, przynajmniej od 1687 r.,
od bezporedniej korespondencji z lennikiem Rzeczypospolitej, informowa³
swojego mocodawcê o wys³aniu do wojewody wileñskiego swojego syna. Mia³
on zdaæ dok³adn¹ relacjê ze wspomnianych kontaktów Pyzyny oraz o przebiegu
sejmiku w Mitawie23. Rodzice zabiegali na dworze, jak i u samego magnata
o protekcjê dla swoich synów równie¿ do zwolnionego urzêdu, co wynika³o
z systemu klientalnego, oraz o pomoc w uzyskaniu rêki ukochanej kobiety. Przyk³adem mo¿e byæ tu Jan Pêkalski, który prosi³ o protekcjê koniuszego litewskiego Bogus³awa Radziwi³³a w uzyskaniu urzêdu kiejdañskiego. Na tym nie koñczy³y siê jednak jego proby, bo w dalszej czêci korespondencji prosi³ o pomoc
w uzyskaniu rêki niewymienionej z imienia i nazwiska panny dla swojego syna,
o której wzglêdy konkurowa³o a¿ dwudziestu kawalerów:
a ¿e sprawa ta wiêtobliwa tylko w obietnicach zostaje, tak od samej panny jako od
ichmociów panów opiekunów (com i ja otrzyma³ bêd¹c teraz w Wilnie), i z których tam s¹ dwa w Warszawie uni¿enie wasz¹ ksi¹¿êc¹ moæ upraszam, aby wasza
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Lietuvos mokslø akademijos biblioteka w Wilnie (dalej: LMAB), fond 139, nr 526, k. 66v,
A. S. Bykowski do A. H. Po³ubiñskiego.
23 BPAU i PAN w Krakowie, rkps 363, k. 195196, H. Puzyna do K. J. Sapiehy, Poniewie¿
8 luty 1697. W sprawie korespondencji Kazimierza Jana Sapiehy z ksiêciem kurlandzkim patrz:
Latvijas valsts vestures archivs w Rydze, fond 554, apr 1, nr 973.
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ksi¹¿êca moæ u tych opiekunów za interessi¹ sw¹ pañsk¹, certitudinem tej sprawy
otrzymaæ raczy³, Pan Bóg bêdzie hojn¹ nagrod¹24.

Nie wiem, jak omawiana sprawa siê zakoñczy³a, ale jak widaæ, magnat
i jego poparcie mog³o zadecydowaæ o ma³¿eñstwie z upatrzon¹ pann¹.
Jan Pêkalski zwraca³ siê do koniuszego litewskiego równie¿ z prob¹ o opiekê nad swoj¹ córk¹, wdow¹ po niewymienionym z imienia Golejewskim oraz
nad ich synem, który pod Czarnieckim s³u¿y³ i posiada maj¹tek w Koronie.
Mia³a ona polegaæ na przyjêciu go na s³u¿bê przez Bogus³awa Radziwi³³a, zapewne do jego prywatnych chor¹gwi, z czym wi¹za³a siê wzmianka o jego
udziale w tocz¹cych siê wojnach. Przy okazji Pêkalski poinformowa³ koniuszego
litewskiego, ¿e z trzech jego wnuczek, dwie wysz³y za m¹¿  pierwsza, za
niewymienionego z imienia Gitwita (Girtwida), a druga za, równie¿ niewymienionego z imienia, Oziemb³owskiego. Trzecia, jak zaznaczy³ autor listu, by³a
jeszcze zbyt m³oda na zam¹¿pójcie25. Wydaje siê, ¿e nie bez przyczyny Jan
Pêkalski wymienia³ stan cywilny swoich wnuczek, sygnalizuj¹c chyba tym samym propozycjê objêcia ich opiek¹ ksiêcia koniuszego.
Jan Pêkalski nie otrzyma³ jednak odpowiedzi od Bogus³awa Radziwi³³a a¿
do padziernika 1667 r. 15 padziernika bowiem ponowne prosi³ ksiêcia koniuszego o przyjêcie na s³u¿bê swojego wnuka, twierdz¹c, ¿e jest on gotowy do jej
podjêcia i wychwalaj¹c przy okazji jego zalety26.
Równie¿ Krzysztof Czy¿ przy okazji informacji o zbli¿aj¹cej siê elekcji
1669 r. rekomendowa³ swojego syna do us³ug Bogus³awa Radziwi³³a, informuj¹c, ¿e sam nie mo¿e przybyæ na pola pod Warszaw¹ ze wzglêdu na z³y stan
zdrowia. Wys³a³ zatem w swoim imieniu syna, który mia³ za zadanie przypatrzeæ
siê samemu aktowi wyboru nowego króla, jednoczenie rekomenduj¹c go do s³u¿by ksi¹¿êcej. Prosi³ zatem, aby po elekcji monarchy ksi¹¿ê Bogus³aw m³odego
Czy¿a do boku swego, a oraz pañskiej swej ³asce daæ raczy³27. Po mierci Bogus³awa Radziwi³³a z podobn¹ prob¹ o przyjêcie syna na s³u¿bê Krzysztof Czy¿
wyst¹pi³ do hetmana polnego litewskiego i podkanclerzego litewskiego Micha³a
Kazimierza Radziwi³³a. W marcu 1672 r. dziêkowa³ Radziwi³³owi za wywiadczon¹ przys³ugê i przyjêcie syna na s³u¿bê, którego ksi¹¿ê raczy³ do boku
swego daæ28.
Na dworze magnackim i u magnatów zabiegano równie¿ o protekcjê dla
swoich przyjació³ i dalszej rodziny. Cyprian Kamil Brzostowski wstawia³ siê
24 AGAD, AR, dz. V, rkps 1155/IV, k. 6566, J. Pêkalski do B. Radziwi³³a, Zawo³ch (?)
3 padziernika 1666.
25 Ibidem, k. 200202, J. Pêkalski do B. Radziwi³³a, S³uck 10 wrzenia 1667.
26 Ibidem, k. 212214, J. Pêkalski do B. Radziwi³³a, bez miejsca, 15 padziernika 1667.
27 AGAD, AR, dz. V, rkps 2704, k. 3, K. Czy¿ do B. Radziwi³³a, Holeszów 3 maja 1669.
28 Ibidem, k. 5, K. Czy¿ do M. K. Radziwi³³a, Holeszów 21 marca 1672.
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u Micha³a Kazimierza Radziwi³³a za swoim dawnym przyjacielem niewymienionym z imienia Mikulskim. Popad³ on w bli¿ej nieokrelone k³opoty zwi¹zane
chyba ze spraw¹ s¹dow¹ ze stolnikiem po³ockim29. Wspomnianego Mikulskiego, chyba w wyniku procesu, doprowadzono do ruiny maj¹tkowej do tego stopnia, ¿e z dzieæmi nie ma nawet gdzie g³owy przy³o¿yæ30. Klient Bogus³awa
Radziwi³³a Konstanty Alexandrowicz wstawia³ siê w 1659 r. u swego mocodawcy za niewymienionymi z imienia szlachcicami Sobolewskimi, którzy wczeniej
byli s³ugami zmar³ego wojewody wileñskiego Janusza Radziwi³³a. Zapewne
chodzi³o o przyjêcie ich do grona klientów ksiêcia koniuszego. Alexandrowicz
oczywicie nie pomin¹³ w licie samego siebie ani swojej ¿ony Zofii Borzymowskiej, która przez siedem lat by³a na s³u¿bie, czy mo¿e raczej we fraucymerze
pani matki W[aszej] X[i¹¿êcej] Moci. W zwi¹zku z tym prosi³ o cesjê dla
siebie i swojej ¿ony wsi Malerzowice w powiecie grodzieñskim, która wchodzi³a w sk³ad koniuszostwa31.
Do magnatów i swoich patronów zwracano siê tak¿e w sprawach dotycz¹cych ¿eñskich przedstawicielek rodziny. W 1667 r. Walerian Stanis³aw Judycki
prosi³ pisarza polnego litewskiego Aleksandra Hilarego Po³ubiñskiego o protekcjê dla swojej siostrzenicy, niewymienionej z imienia Ziembiñskiej, której wspomniany urzêdnik mia³ zostaæ opiekunem na czas jej sieroctwa32. Gabriel Kier³o
prosi³ Bogus³awa Radziwi³³a o opatrzenie ze swojego skarbu jego córki, która
przebywa³a na dworze, zapewne we fraucymerze ksiê¿nej nieboszczki Anny
Marii33. Równie¿ kobiety prosi³y magnatów o opiekê nad sob¹ i swoimi dzieæmi.
Przyk³adem takiego postêpowania mo¿e byæ list Zuzanny Bykowskiej z 1675 r.,
która po mierci swojego mê¿a, najprawdopodobniej Aleksandra Stanis³awa,
prosi³a marsza³ka wielkiego litewskiego Aleksandra Hilarego Po³ubiñskiego
o opiekê nad ni¹ i jej dzieæmi34. Najwidoczniej proba ta nie przynios³a oczekiwanych rezultatów, poniewa¿ ju¿ w roku nastêpnym Zuzanna prosi³a marsza³ka,
aby dzieci moich od ³aski swojej pañskiej nie oddala³35.
29 AGAD, AR, dz. V, rkps 1503/III, k. 1819, C. K. Brzostowski do M. K. Radziwi³³a, Wilno
7 sierpnia 1675. Najprawdopodobniej wymienionym stolnikiem po³ockim by³ Józef Newelski
 Rossijskij gosudarstwiennyj archiv driewnich aktow w Moskwie, Metryka Litewska nr 139,
k. 271272.
30 AGAD, AR, dz. V, rkps 1503/III, k. 1819, C. K. Brzostowski do M. K. Radziwi³³a, Wilno
7 sierpnia 1675.
31 AGAD, AR, dz. V, rkps 91, k. 1, K. Alexandrowicz do B. Radziwi³³a, Warszawa 5 kwietnia
1659.
32 AGAD, AR, dz. V, rkps 6169, k. 1, W. S. Judycki do A. H. Po³ubiñskiego, Czasnówka
1 marca 1667.
33 AGAD, AR, dz. V, rkps 6694, k. 3, G. Kier³o do B. Radziwi³³a, Horodyszcza 7 lipca 1668.
34 LMAB, fond 139, nr 526, k. 1515v, Z. Bykowska do A. H. Po³ubiñskiego, Sczary (Szczary)
14 sierpnia 1675.
35 Ibidem, Z. Bykowska do A. H. Po³ubiñskiego, Dereczyn 8 stycznia 1676, k. 13.
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Magnatów proszono o pomoc nie tylko w sprawach najbli¿szej rodziny,
lubów, chrzcin, opieki nad przyjació³mi, czy ci¹gn¹cych siê czêsto latami procesów s¹dowych. Czasem szlachta zwraca³a siê o interwencjê w zupe³nie innych
sprawach. Przyk³adem mo¿e byæ Konstanty Alexandrowicz, który zwraca³ siê do
Bogus³awa Radziwi³³a o pomoc w sprawie czarownicy zamieszkuj¹cej w dobrach koniuszego litewskiego  Masztalerzowicach. Najprawdopodobniej rzuci³a ona jak¹ kl¹twê lub czary na miejscowych rzemielników, którzy zaczêli
odmawiaæ wykonywania swoich powinnoci. Podobno tak¿e poddani cierpieli
w wyniku dzia³alnoci oskar¿onej kobiety36.
Równie¿ magnaci zabiegali o poparcie dla swoich dzieci albo u wy¿ej stoj¹cych w hierarchii fakcyjnej osób, albo u urzêdników ziemskich. Aleksander
Hilary Po³ubiñski prosi³ w 1679 r. kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa
Zygmunta Paca o poparcie starañ cz³onków jego rodziny  braci o niewymienione urzêdy s³onimskie, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e le¿¹ one w gestii adresata listu37.
W 1692 r. podskarbi wielki litewski Benedykt Pawe³ Sapieha dziêkowa³ marsza³kowi grodzieñskiemu Stefanowi Eustachemu Alexandrowiczowi za przys³ugê wywiadczon¹ jego synowi, za co, jak sam zaznaczy³, jest wdziêczny i zrewan¿uje siê w najbli¿szej nadarzaj¹cej siê okazji38.
Istotnym elementem by³a budowa b¹d rozbudowa w³asnej rezydencji. Tego
typu polecenia wydawa³ listownie Bogus³aw Radziwi³³ swojemu podw³adnemu
Wawrzyñcowi Kochañskiemu, którego uczyni³ odpowiedzialnym za prace nad
rezydencj¹ ksiêcia koniuszego. W korespondencji zaleca³, zapewne dbaj¹c o rozwój rzemios³a na w³asnych terenach, wyprodukowanie w starostwie bir¿añskim
jak najwiêkszej iloci cegie³ i dachówek. Wa¿n¹ spraw¹ by³o równie¿ zgromadzenie dostatecznej iloci wapna, niezbêdnej do prac budowlanych39.
Poza wymienionymi powy¿ej elementami spo³ecznej roli dworu magnackiego istotne by³o równie¿ jego centralne znaczenie dla okrelonej spo³ecznoci.
W XVII w. w wyniku postêpuj¹cej decentralizacji pañstwa i zaniku funkcji przypisanych centralnym orodkom administracyjnym, ich funkcjê przejê³y dwory
magnackie. Wp³ywa³a na to równie¿, jak to zosta³o powy¿ej zaznaczone, znaczna odleg³oæ od stolicy przede wszystkim terytoriów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Funkcje dworu królewskiego przejmowa³ stopniowo dwór magnacki,
stwarzaj¹c mo¿liwoci zatrudnienia szlachty, wychowania córek i synów, a¿
36 AGAD, AR, dz. V rkps. 91, k. 2, K. Alexandrowicz do B. Radziwi³³a, Zakrzewczyn (?)
10 maja 1667.
37 Nacyjanalny gistaryczny archiu Bie³arusi w Grodnie, fond 1663, op. 1, nr 4914, k. 89,
A. H. Po³ubiñski do K. Z. Paca, Dziêcio³ 29 czerwca 1679.
38 LvNB, fond 139, nr 1915, bez karty, B. Sapieha do S. E. Alexandrowicza, Hrynki 14 padziernika 1692.
39 Vilniaus universiteto biblioteka w Wilnie, fond 60, nr 6, bez karty, B. Radziwi³³ do
W. Kochañskiego, Królewiec 24 czerwca 1662.
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w koñcu sta³ siê g³ównym orodkiem ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego okrelonego regionu. Szlachta, wi¹¿¹c siê z okrelonym magnatem, liczy³a oczywicie
na wymierne korzyci w postaci urzêdów czy nadañ ziemskich, co mog³o zasadniczo poprawiæ jej sytuacjê gospodarcz¹ i nobilitowaæ w oczach spo³ecznoci
lokalnej40. Dwór magnacki dawa³ prawie to samo, co dwory monarsze, ale oczywicie w regionalnym wymiarze. By³y to wiêc szanse na zdobycie wykszta³cenia, og³ady towarzyskiej, a oddawanie przys³ug czy praca na rzecz swojego
patrona mog³ zaowocowaæ w przysz³oci karier¹ polityczn¹ oraz, co bardzo
istotne, uzyskaniem opieki w trudnych chwilach, co stanowi³o po czêci swoistego rodzaju ubezpieczenie na wszelki wypadek41. Ka¿dy z dworów magnackich
przybiera³ w pewien sposób postaæ królewskiego, a ich w³aciciel potrzebowa³ miejscowej szlachty do obs³ugi rezydencji, s³u¿by w prywatnych oddzia³ach, i w pewnym sensie stawa³ siê równie¿ zale¿ny od niej. Taki dwór, który
z pewnoci¹ mo¿na by nazwaæ instytucj¹, niezmiennie przyci¹ga³ lokaln¹
szlachtê, ale równie¿ zamieszkuj¹c¹ poszczególne klucze i ekonomie bêd¹ce
w dzier¿awie magnata. Strefa jego oddzia³ywania nie by³a zatem cile okrelona i nie ogranicza³a siê jedynie do najbli¿szych s¹siadów. Prowadzi³o to do
zhierarchizowania spo³ecznoci lokalnej na szlachtê bardziej i mniej wp³ywow¹,
która rywalizowa³a o wzglêdy pierwszej z wymienionych, co dawa³o wiêksze
szanse na karierê na dworze magnackim. Prowadzi³o to równie¿ do wzajemnej
konkurencji o wzglêdy dworu magnackiego i ³aski z niego p³yn¹ce42. W gruncie
rzeczy tak¿e magnat wystêpowa³ stale w otoczeniu gromady ludzi, bez której nie
móg³by egzystowaæ, a im wiêksza liczba osób, tym wiêkszy presti¿. ¯y³ on
ci¹gle na widoku swoich dworzan  przy stole, na polowaniu, podczas mszy
w kaplicy, w trakcie podró¿y na sejmy czy sejmiki, a jego zachowanie, sposób
bycia stawa³y siê zapewne wzorem do naladowania lub po czêci usprawiedliwiaj¹cy w³asne zachowanie w okrelonych sytuacjach. Stan osobowy dworu
magnackiego ulega³ ci¹g³ym wahaniom, poniewa¿ inny by³, kiedy magnat przebywa³ w swoim pa³acu, inny, kiedy by³ na sejmie, a pojawienie siê w licznym
gronie dworzan wiadczy³o o pozycji politycznej, spo³ecznej i ekonomicznej
magnata43.
W Rzeczypospolitej obydwu skonfederowanych narodów, a w szczególnoci w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, mo¿liwoci awansu szlachty by³y w znacznym stopniu ograniczone przez brak rozwoju administracji pañstwowej rozleg³ego
40 A. Popiech, W. Tygielski, Spo³eczna rola dworu magnackiego XVIIXVIII w., Przegl¹d
Historyczny 1978, t. 69, z. 2, s. 215.
41 A. M¹czak, Klientela..., s. 293.
42 A. M¹czak, Rz¹dz¹cy i rz¹dzeni. W³adza i spo³eczeñstwo w Europie wczesnonowo¿ytnej,
Warszawa 1986, s. 271272.
43 W. Czapliñski, J. D³ugosz, ¯ycie codzienne magnaterii polskiej w XVII w., Warszawa 1976,
s. 5556.
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terytorium. Podobnie sytuacja wygl¹da³a w hierarchii kocielnej i wojsku, z t¹
ró¿nic¹, ¿e Wielkie Ksiêstwo nie posiada³o sta³ej armii. Wszystkie te elementy
sk³ania³y rzesze szlachty do szukania zajêcia i rozwoju ewentualnej kariery w³anie na dworach magnackich, które wzorem monarszych mia³y rozbudowan¹
kadrê urzêdnicz¹ i wojskow¹.
Spo³eczna rola dworu magnackiego w jego regionalnym znaczeniu polega³a
równie¿ na zatrudnianiu szlachty na urzêdach pa³acowych oraz w prywatnych
oddzia³ach wojskowych. Hierarchia urzêdnicza na dworze magnackim przypomina³a swoim wygl¹dem piramidê, na szczycie której znajdowa³ siê magnatpatron, a poni¿ej, pod wzglêdem wa¿noci, okrelone osoby piastuj¹ce stanowiska od najwa¿niejszych i odpowiedzialnych po mniej istotne, choæ wa¿ne dla
funkcjonowania omawianej instytucji. Liczebnoæ dworu magnackiego, w tym
urzêdników, zale¿a³a w du¿ej mierze od zamo¿noci i mo¿liwoci finansowych
okrelonej osoby. Niemniej jednak na czele takiej instytucji stali tzw. s³udzy
rêkodajni, oficjalici44. Na czele dworu sta³ marsza³ek, druga po magnacie osoba, maj¹ca prawo wydawania samodzielnych decyzji, piastuj¹ca funkcje nadzorcze oraz sprawuj¹ca s¹downictwo dworskie. Kolejn¹ grupê urzêdników stanowili: podskarbi, pisarz pokojowy, sekretarz (najczêciej powiernik tajemnic
magnackich) oraz koniuszy45. Komornicy to kolejna grupa szlachty przebywaj¹ca przynajmniej przez pewien czas na dworze. Rekrutowali siê najczêciej ze
redniozamo¿nych rodzin szlacheckich i wykorzystywani byli w poselstwach do
innych magnatów, czy na dwór królewski, a tam czêsto pe³nili rolê rezydentów,
informuj¹c swojego mocodawcê o najwa¿niejszych sprawach dotycz¹cych bie¿¹cej polityki wewnêtrznej i zagranicznej, a tak¿e o rozchodz¹cych siê w wymienionym miejscu plotkach, które stanowi³y równie cenne ród³o informacji.
Kolejna grupa to dworzanie pokojowi, sporód których najczêciej wybierano
³owczych, koniuszych czy nadzorców kuchni magnackiej. Istotn¹ grup¹ ze
wzglêdu na zami³owanie magnaterii do uczt by³a s³u¿ba kuchenna sk³adaj¹ca siê
z kilku kuchmistrzów, kucharzy i innego personelu pomocniczego. Okrelone
znaczenie mieli równie¿ kredencerze, którzy zajmowali siê sprzêtem kuchennym, oraz piwniczni dbaj¹cy o pañskie piwnice46. Ze wzglêdu na potrzebê swobodnego i niezawodnego przemieszczania siê magnata, osobn¹ grupê urzêdników dworskich stanowi³ personel stajni: koniuszy, czasem równie¿ podkoniuszy,
kawalkatorzy oraz masztalerze47. Jedn¹ z ulubionych rozrywek magnaterii by³y
polowania, st¹d liczny personel dworu odpowiedzialny za tê dziedzinê ¿ycia.
44
45

A. Popiech, W. Tygielski, Spo³eczna rola dworu..., s. 215.
M. Wagner, Dwór hetmana Stanis³awa Jab³onowskiego w koñcu XVII w., Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlacach 1996, nr 45, Seria Nauki Historyczne,
Historia, z. 2, s. 28.
46 W. Czapliñski, J. D³ugosz, op. cit., s. 5759.
47 Ibidem, s. 5960; I. Ihnatowicz, A. M¹czak, B. Zientara, J. ¯arnowski, op. cit., s. 364.
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W jego sk³ad wchodzili: myliwi, sokolnicy, opiekunowie psów, a nad nimi
wszystkimi czuwa³ ³owczy. Osobn¹ grupê stanowili lekarze, cyrulicy, aptekarze,
muzycy, a tak¿e osoba znaj¹ca nauki matematyczne, niezbêdna do kontroli rachunków przekazywanych przez innych dworzan. Zupe³nie odmienne miejsce
w hierarchii dworu zajmowa³a szlachta piastuj¹ca urzêdy w prywatnym wojsku
magnackim, a stanowi¹ca najczêciej kadrê oficersk¹48.
Powy¿szy wykaz pokazuje wyranie, jak wa¿n¹ rolê w spo³ecznoci lokalnej pe³ni³ dwór magnacki daj¹cy mo¿liwoci zatrudnienia i sprawowania okrelonej w nim funkcji, co niew¹tpliwie nobilitowa³o szlachtê w okrelonym rodowisku spo³ecznym, gdy¿ gwarantowa³o bezporedni dostêp do magnata
i mo¿liwoæ uzyskania od niego dalszych wymiernych ³ask i korzyci. Oczywicie nie wszystkie prezentowane powy¿ej urzêdy piastowa³a szlachta, do tego
nale¿a³oby bowiem doliczyæ niezliczon¹ rzeszê rzemielników pracuj¹cych na
rzecz dworu magnackiego. Nie tylko jednak na dworze magnackim szlachta
znajdowa³a okrelone zatrudnienie. Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o latyfundium, czy
te¿ dobrach magnackich, których zarz¹dzaniem nie by³ on w stanie zaj¹æ siê
sam, tworz¹c kolejn¹, cile okrelon¹ grupê urzêdnicz¹. Na górze hierarchii sta³
oczywicie w³aciciel wraz z grup¹ plenipotentów, którzy dbali o interesy swojego patrona. Kolejn¹ grup¹ byli dzier¿awcy, zarz¹dcy folwarków, pisarze dochodowi (prowentowi), komisarze kontroluj¹cy dochody i wydatki, gubernatorzy,
ekonomowie, burgrabiowie poszczególnych zamków, administratorzy, czy
w koñcu podstarociowie49.
Wobec przesuniêcia centrum decyzyjnego w pañstwie polsko-litewskim
w XVII w. na prowincjê, dwór magnacki zacz¹³ odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê
wród spo³ecznoci lokalnej, zastêpuj¹c tym samym, w pewnym oczywicie znaczeniu, monarszy. Stawa³ siê centrum ¿ycia szlachty zamieszkuj¹cej jego okolice, a tak¿e dobra konkretnego magnata. To na dworze magnackim szlachta skupiona wokó³ swojego patrona uzyskiwa³a pomoc w sprawach s¹dowych,
konfliktach z s¹siadami, a tak¿e, w okrelonych wypadkach, ochronê prywatnych wojsk magnackich. Dwór sta³ siê centrum ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego, kulturalnego, a tak¿e politycznego. Dziêki wstawiennictwu wp³ywowego
magnata-senatora mo¿na by³o uzyskaæ awans urzêdniczy lub opiekê dla synów
czy córek. Zreszt¹ szlachta chêtnie prosi³a o protekcjê dla cz³onków swojej
rodziny i w³asnych przyjació³, co przyczynia³o siê do rozszerzenia wp³ywów
polityczno-spo³ecznych magnata i wzrostu jego zaplecza klientalnego. To tam
synowie szlacheccy mogli rozpocz¹æ swoj¹ karierê urzêdnicz¹ lub wojskow¹,
a córki we fraucymerze nabywa³y og³ady towarzyskiej, ale równie¿ mia³y szansê
na dobre zam¹¿pójcie. Na dworze magnackim szlachta uzyskiwa³a pomoc
48
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w kwestiach handlowych i maj¹tkowych. Magnaci byli najbardziej po¿¹danymi
goæmi na weselach, a w razie niemo¿noci ich przybycia, zabiegano choæby
o wys³anie pos³añca z odpowiednim listem, co bez w¹tpienia podnosi³o presti¿
spo³eczny prosz¹cych na uroczystoæ, jak i jej samej. Dwór magnacki to w koñcu miejsce, na którym mo¿na by³o zdobyæ najnowsze informacje o polityce
zagranicznej i wewnêtrznej, nowych trendach mody, nowych pr¹dach w literaturze, poezji, sztukach piêknych. Niew¹tpliwie dwór magnacki, przyci¹gaj¹c jak
magnes nie tylko okoliczn¹ szlachtê licz¹c¹ na okrelone korzyci, stawa³ siê tym
samym jedynym osi¹galnym centrum ¿ycia spo³ecznego okrelonego regionu.
Magnate estate in the Grand Duchy of Lithuania as the regional social centre
in the second half of the 17th century
In the 17th century in Poland after moving the deciding centre to the province, magnate
estate started to play greater role among the local society. The estate became a centre of life
of the nobility living in its areas as well as in magnates barony. In the magnate estate the
nobility recieved help in judicial matters, solving conflicts with neighbours and protection of
private magnate army. The estate became the centre of social, economical, cultural and
political life. Thanks to the influential intercession of the magnate it was possible to get
a clerical promotion and supervision over sons and daughters in the magnate estate. Sons of
the nobility could start their clerical or military career there, while daughters learned good
manners. In the magnate estate the nobility recieved help in traiding and financial matters.
Magnates were desired quests on noble weddings and christenings. The magnate estate was
also a place where it was possible to get the latests information about countrys politics, new
trends in art, literature and fashion. Without a doubt the magnate estate, like magnet attracted
the nobility who counted on the benefits. It became the only avaible centre of social life in
the area.
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STATUTY WIELKIEGO KSIÊSTWA LITEWSKIEGO
Poni¿sze opracowanie stanowi zarys zagadnieñ zwi¹zanych z pracami nad
kodyfikacj¹ prawa litewskiego doby odrodzenia. Scharakteryzowane zosta³y trzy
kolejne Statuty oraz przyczyny ich powstania. Pokrótce omówiono widoczne
w nich wp³ywy romanistyczne oraz oddzia³ywanie litewskiej myli prawnej na
kraje s¹siednie.
Na wstêpie rozwa¿añ nad prawodawstwem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w XVI w. nale¿y odpowiedzieæ na pytanie, czy mo¿na mówiæ o trzech odrêbnych Statutach litewskich, czy te¿ akty wydane w latach 1566 i 1588 by³y
jedynie nowelizacjami tego samego dzie³a z 1529 r. Jako jeden Statut okrelali
go jeszcze w XIX w. I. Dani³owicz i F. Piekosiñski, za w XX w. taki pogl¹d
wyra¿a³ W. Wielhorski1. Wydaj¹ siê oni nie zauwa¿aæ, i¿ jeszcze w 1800 r.
T. Czacki wyranie wyodrêbni³ trzy Statuty:
Stosunek tych trzech zbiorów praw, oka¿e historiê powiêkszonych swobód, zmianê
mniemañ prawodawców obyczajów, ¿yczeñ i opinii narodu, a wska¿e materia³y do
poznania b³êdów, i dobrych przymiotów, potêgi i s³aboci rz¹du ojców naszych2.

Z teori¹, i¿ mamy do czynienia z jednym Statutem nie zgodzi³ siê równie¿
S. Ehrenkreutz. W swojej rozprawie z okresu miêdzywojennego stwierdzi³, ¿e
pomiêdzy wszystkimi trzema aktami zasz³y tak daleko id¹ce zmiany ustrojowoprawne, ¿e ³¹czne ich traktowanie jest nie do przyjêcia3. Zgadza siê z nim
S. Kutrzeba4 oraz uczeñ Ehrenkreutza  J. Bardach. Ten ostatni stwierdza, i¿
dziêki póniejszemu rozwojowi badañ nad Statutami litewskimi mo¿na bez w¹tpliwoci odró¿niæ trzy kolejne kodyfikacje, co poniek¹d ogó³ literatury czyni5.
1
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J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznañ 1988, s. 1112.
T. Czacki, O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, ród³ach, zwi¹zku i o rzeczach
zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy 1529 r. wydanym, t. I (1800), wyd. 3, Kraków 1861,
s. 12.
3 S. Ehrenkreutz, Stan badañ nad Statutami Litewskimi, Ateneum Wileñskie 1924, t. II,
s. 289349.
4 S. Kutrzeba, Historia róde³ dawnego prawa polskiego, t. II, Lwów 1926, s. 6982.
5 J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, s. 12.
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Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wiek XV oraz XVI nie tylko dla Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego by³ czasem kodyfikacji i usystematyzowania prawa. Pr¹dy takie ujawnia³y siê wówczas w ca³ej Europie. Podejmowano próby zniesienia
zasady, wed³ug której ka¿dy podlega³ prawu danej grupy spo³ecznej b¹d wyznaniowej. Pojawia³y siê równie¿ starania o unifikacjê prawa, co mia³o spowodowaæ zast¹pienie wielu praw lokalnych powszechnym prawem pañstwowym.
Podstaw¹ tych d¹¿eñ by³o przekonanie, ¿e silne i suwerenne pañstwo powinno
posiadaæ w³asne spisane i usystematyzowane prawo. Sz³o to równie¿ w parze
z rozwojem nauki prawa i wzrostu jej znaczenia w sferze prawodawstwa pañstwowego. Nie bez znaczenia by³ tu fakt, jak siê póniej oka¿e, i¿ w nauce
prawa odwo³ywano siê przewa¿nie do niedocignionego wzoru, jakim by³o prawo rzymskie6.
Jednym z pierwszych pañstw, jakie zajê³o siê kwesti¹ systematyzacji w³asnego prawa, by³y Niemcy. W 1495 r. zosta³ powo³any Najwy¿szy Trybuna³
Rzeszy, który, w razie braku odpowiedniej normy w prawie krajowym, móg³
stosowaæ posi³kowo prawo rzymskie. Nastêpnie w 1532 r. wydano kodeks karny
 Constitutio Criminalis Carolina, który równie¿ by³ u¿ywany pomocniczo
w stosunku do praw nadrzêdnych7. We Francji od koñca XV do po³owy XVI w.
zauwa¿yæ mo¿na postêp w opracowywaniu spisów prawa zwyczajowego, jednak
tylko w obszarze lokalnym. Prace nad unifikacj¹ francuskiego prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego nie zosta³y wówczas podjête8.
Na Wêgrzech w 1514 r. za spraw¹ prawnika Stefana Werböczego zosta³
opracowany projekt kodyfikacji prawa wêgierskiego. By³ to dobry projekt, odpowiadaj¹cy ówczesnej sytuacji spo³eczno-politycznej kraju. Stanowi³ usystematyzowanie wêgierskiego prawa zwyczajowego, uwzglêdniaj¹c przy tym wp³ywy romanistyczne. Mimo ¿e przez zdecydowany sprzeciw magnaterii nie wszed³
w ¿ycie, wywar³ du¿y wp³yw na rozwój prawa wêgierskiego9.
Podobnie rzecz siê mia³a w Czechach, gdzie profesor Akademii w Pradze
Wiktoryn Korneliusz z Wyszehradu opracowa³ w 1508 r. projekt O prawach
ziemi czeskiej. Przy zachowaniu swoistoci prawa czeskiego zawiera³ on równie¿ odniesienia do prawa rzymskiego, ale jak i na Wêgrzech nie uda³o siê go
wprowadziæ do krajowego systemu prawnego10.
Idee kodyfikacyjne nie ominê³y tak¿e i Rzeczypospolitej. Statuty Kazimierza Wielkiego z XIV w. przez d³ugi czas nie wywiera³y istotnego wp³ywu na
proces s¹dowy. Zmiany mia³y przynieæ Statuty Nieszawskie z 1454 r., które
nakazywa³y s¹dom stosowanie praw pisanych, wydanych przez króla Kazimierza
6
7
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Wielkiego i W³adys³awa Jagie³³ê. Sankcji królewskiej Statuty Kazimierza Wielkiego doczeka³y siê dopiero po umieszczeniu ich w Zbiorze £askiego w 1506 r.,
choæ czêæ przepisów by³a ju¿ nieaktualna11. Wart wspomnienia jest równie¿
projekt Macieja liwickiego, który powsta³ na prze³omie 1522 i 1523 r. pod
nazw¹ Sigismundiana. Praca ta wyró¿nia³a siê odejciem od zasady stanowoci
prawa, mia³a równie¿ cechy uczonego prawa. Kolejn¹ prób¹ kodyfikacji polskiego prawa, znacznie bardziej zaawansowan¹, by³a Korektura Taszyckiego z 1532 r.
Niestety, przez jej odrzucenie na sejmie w 1534 r. prace nad kodyfikacj¹ prawa
polskiego porzucono na d³ugi czas. Tak wiêc mo¿na stwierdziæ, i¿ w dziedzinie
kodyfikacji Wielkie Ksiêstwo Litewskie wyprzedzi³o znacznie Rzeczpospolit¹,
a tak¿e wiele innych europejskich krajów12.
Przechodz¹c teraz bezporednio do zagadnienia Statutów litewskich, wypada na pocz¹tku zaj¹æ siê kwesti¹ jêzyka, w jakim zosta³y stworzone. Trudnoæ
w ocenie jêzyka Statutów wynika z faktu wielokulturowoci narodu litewskiego.
Zauwa¿yæ mo¿na wp³ywy jêzyka ruskiego, polskiego oraz ³aciny. Jêzyk litewski
nie by³ wówczas pimienny, a ludzie z wy¿szych warstw spo³ecznych kszta³ceni
byli w wielu ró¿nych jêzykach. Jeszcze od czasów ksiêcia Giedymina jêzykiem
u¿ywanym w obiegu urzêdowym i kancelaryjnym by³ jêzyk ruski. Jak podkrela
wiêkszoæ badaczy dziejów pañstwa litewskiego, jêzyk ruski by³ u¿ywany a¿ do
1696 r., od kiedy zaczêto wprowadzaæ jêzyk polski. Wydaje siê, i¿ najtrafniej
okreli³ jêzyk Statutów litewskich wybitny ich badacz i profesor Uniwersytetu
Wileñskiego S. Lazutka. Stwierdzi³ on, ¿e jêzykiem Statutów by³ dawny jêzyk
bia³oruski, nazywany równie¿ starobia³oruskim. Wed³ug Lazutki, jêzyk starobia³oruski mia³ status jêzyka pañstwowego i zosta³ uprawomocniony w II i III
Statucie13. Jak piszê M. T. Lizisowa:
w ocenie jêzyka Statutów litewskich nale¿y uwzglêdniæ elementy wspólne wszystkim cz³onkom spo³ecznoci, cechy jêzyka osobniczego twórców Statutów oraz elementy charakterystyczne tylko dla rodowiska prawniczego w Wielkim Ksiêstwie
Litewskim w XVI wieku. Jêzyk Statutów jest jêzykiem prawniczym, u¿ywanym
tylko do pisania aktów normatywnych. Jako taki mieci siê w obrêbie jêzyka prawnego sensu largo, do którego zalicza siê te¿ jêzyk prawniczy14.

O planach wydania pierwszego Statutu dowiedzieæ siê mo¿na z wydanego
przez Aleksandra Jagielloñczyka przywileju dla ziemi wo³yñskiej z 1501 r. ¯adne konkretne prace w tym kierunku nie by³y jednak podejmowane przez najbli¿sze
11
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J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, s. 1516.
M. T. Lizisowa, Jêzyk Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego jêzyka
prawno-s¹dowego w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w szesnastym wieku, Kraków 2000, s. 3136.
14 Ibidem.

32

£ukasz Bednarski

lata. W zwi¹zku z opiesza³oci¹ w³adz w pracach nad tekstem Statutu, zgromadzony w Wilnie w 1514 r. sejm, zwróci³ siê z apelem do króla Zygmunta I o jego
jak najszybsze wydanie. Projekt Statutu zosta³ zaprezentowany na sejmie grodzieñskim w 1522 r., jednak¿e nie zosta³ jeszcze wtedy zatwierdzony. Po licznych zmianach I Statut doczeka³ siê wreszcie przyjêcia na sejmie wileñskim
w 1529 r., a za dok³adn¹ datê obowi¹zywania przyjmuje siê 29 wrzenia tego
roku. Autorstwo tego dzie³a pozostaje do dzi nieznane. Niew¹tpliwie du¿y
wk³ad w tworzenie Statutu nale¿y przypisaæ kanclerzowi Olbrachtowi Gaszto³dowi, jednak pogl¹d, i¿ by³ on jego autorem, zosta³ przez literaturê odrzucony15.
I Statut zosta³ sporz¹dzony w kilku ró¿nych redakcjach, czterech w jêzyku starobia³oruskim, dwóch po ³acinie oraz jednego w jêzyku polskim, który zosta³
niestety zniszczony podczas II wojny wiatowej16.
I Statut w swym za³o¿eniu mia³ obejmowaæ ca³¹ ludnoæ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Podzielony zosta³ na 13 rozdzia³ów, które zawiera³y 282 artyku³y. W pierwszych zdaniach wskazywa³, i¿ jest on nadany:
pra³atom, kniaziom, panom, szlachtie i wsiemu pospolstwu i ich poddanym, a tubylcom zeml Welikoho Kniazstwa naszoho Litowskoho kotoroho by kolwie stad³a
i stanu byli17.

Takich zapisów gwarantuj¹cych równoæ praw dla wszystkich by³o wiêcej:
te¿ Choczem i wstawlajem i wiecznymi czasy majet byti chowano, i¿ wsi poddanyje naszi, tak ubohije jako i bohatyje, kotoroho rodu kolwie abo stanu byli by, rowno
a odnostajnym tym pisanym prawom majut su¿onym byti18.

Dodatkowo hospodar czyli w³adca przyrzeka³:
wsiu szlachtu, knia¿ata i pany chorugownyje i wsi bojarie pospolityje i mieszczanie
i ich ludej zachowati pri s³obodach i wolnostiach od priedkow naszich i te¿ ot nas
danych im19.

Prawo dziedziczenia dóbr ziemskich obok szlachty otrzymali równie¿
mieszczanie20.
Statut zawiera³ przepisy odnosz¹ce siê do wszystkich stanów, a czasem
wrêcz regulowa³ kwestie dotycz¹ce wy³¹cznie stanów nieuprzywilejowanych,
15
16
17
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jak chocia¿by rozdzia³y powiêcone prawu karnemu. Uregulowane zosta³y takie
kwestie, jak spory kompetencyjne, w przypadku zabicia lub zranienia szlachcica
przez mieszczanina, wchody w puszcze i spory o barcie pomiêdzy ch³opami, czy
zagadnienia po¿yczek i zastawów odnosz¹ce siê zarówno do szlachty, jak
i mieszczan. Tak ujête przepisy musz¹ przemawiaæ za stwierdzeniem, i¿ Statut
by³ kodeksem ogólnopañstwowym21.
I Statut znaczn¹ czêæ przepisów, bo oko³o jednej czwartej, powiêca³ normom procesowym, co mia³o zagwarantowaæ sprawnoæ dzia³ania wymiaru sprawiedliwoci. Dodatkowo, uregulowano doæ szczegó³owo instytucje zawodowego zastêpstwa procesowego oraz podniesiono znaczenie dokumentów jako
dowodu. Zachowana zosta³a mo¿liwoæ zwo³ywania s¹dów kopnych oraz utrzymano, z kilkoma wyj¹tkami, formê procesu skargowego z równoci¹ stron. Ciekawie zosta³a rozwi¹zana kwestia luki w prawie. W wypadku braku odpowiedniej normy, Statut przewidywa³ wyrokowanie na postawie prawa zwyczajowego.
Nastêpnie taki wyrok mia³ byæ przedstawiony na najbli¿szym sejmie, który mia³
zadecydowaæ o ewentualnym uzupe³nieniu Statutu o kolejne przepisy. Widzimy
tutaj odwo³anie siê do zwyczaju jako ród³a prawa, który by³ stopniowo wdra¿any do norm kodeksowych. Inn¹ instytucj¹ wskazan¹ w I Statucie, a s³u¿¹c¹
usprawnieniu s¹downictwa, by³ s¹d panów  rady, zwo³ywany w czasie absencji
hospodara22.
Jednym z g³ównych czynników stymuluj¹cych proces kodyfikacji prawa
litewskiego by³a unia personalna miêdzy Wielkim Ksiêstwem Litewskim, a Koron¹. Ze wzglêdu na rosn¹ce naciski ze strony polskiej na rzecz umacniania
zwi¹zków miêdzy tymi pañstwami litewskie grupy rz¹dz¹ce zaczê³y szukaæ sposobu na ugruntowanie swojej pozycji spo³eczno-politycznej. W konsekwencji
w I Statucie znalaz³y siê przepisy normuj¹ce pozycjê prawn¹ stanów, panuj¹cego
oraz organizacjê w³adz. Hospodar mia³ strzec Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
od wszelakiego poni¿enia i lekcewa¿enia. Zobowi¹zany by³ do nienadawania
dóbr ani urzêdów cudzoziemcom, a jedynie priro¿enym i tubylcom Wielkiego
Ksiêstwa23.
I Statut litewski nale¿y oceniæ jak najbardziej pozytywnie. By³ dobrze spisany, regulowa³ doæ szczegó³owo kwestie niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania pañstwa. Mimo i¿ nie zawiera³ rozwi¹zañ rewolucyjnych i czêsto korzysta³ ze wzorów polskich czy ruskich, wzmocni³ Wielkie Ksiêstwo Litewskie,
a inne pañstwa europejskie w owym czasie nie pokusi³y siê o podobne usystematyzowanie swego prawa24.
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Statut z 1529 r. nie by³ kodyfikacj¹ doskona³¹ i ju¿ po kilku latach obowi¹zywania zosta³y podjête prace maj¹ce uzupe³niæ nieaktualne przepisy. Pierwsze
zmiany mia³y miejsce w 1538 r., kiedy to dodano do Statutu kolejne normy
wywodz¹ce siê z prawa zwyczajowego25. Ponownych zmian zaczêto domagaæ
siê na sejmie brzeskim w 1544 r. Datê tê uwa¿a siê za pocz¹tek prac nad nowym
Statutem. Wtedy to pojawi³y siê pomys³y powo³ania specjalnej komisji maj¹cej
przygotowaæ projekt II Statutu litewskiego. Z ró¿nych przyczyn, z których g³ówn¹ by³ brak rodków finansowych, w najbli¿szym czasie do powo³ania takiej
komisji nie dosz³o. Dopiero w 1551 r. na sejmie wileñskim za spraw¹ króla
Zygmunta Augusta powo³ano komisjê z³o¿on¹ z dziesiêciu osób w tym piêciu
wyznania rzymskiego i piêciu wyznania greckiego. Dodatkowo, zosta³ uchwalony na ten cel specjalny podatek26.
Nieznane pozostaj¹ nazwiska osób wyznania greckiego, wchodz¹cych w sk³ad
komisji. W sk³ad czêci rzymskiej wchodzili natomiast: biskup ¿mudzki Jan
Domanowski (prawdopodobnie przewodnicz¹cy komisji), kanonik kapitu³y wileñskiej Stanis³aw Gabria³owicz Narkuski, reprezentanci szlachty Pawe³ Ostrowicki
i Marcin W³odkowicz oraz doktor praw cudzoziemskich Augustyn Rotundus Milewski. Po mierci biskupa Domanowskiego w 1563 r. sk³ad komisji uzupe³ni³
wybitny znawca prawa rzymskiego i sêdzia s¹du asesorskiego Piotr Rozjusz. To
w³anie on oraz Augustyn Rotundus Milewski odegrali g³ówn¹ rolê w pracach
komisji. W celu pozyskania szlachty litewskiej dla zacienienia zwi¹zków miêdzy
Wielkim Ksiêstwem a Koron¹ król Zygmunt August 1 lipca 1563 r. na sejmie
w Bielsku przyrzek³ wprowadziæ nowy Statut w ¿ycie od dnia w. Marcina 1564 r.
Planom tym jednak stanê³a na przeszkodzie wojna z Moskw¹, która prawie o dwa
lata odwlek³a uchwalenia Statutu. Ostatecznie II Statut litewski zosta³ promulgowany 11 marca 1566 r. na sejmie wileñskim. Oprócz tego, król nakaza³ dopisanie
do Statutu przywilejów ziemskich z 1563 i 1565 r.27
II Statut litewski sk³ada³ siê z 14 rozdzia³ów i 368 artyku³ów. Pierwsze
3 rozdzia³y normowa³y ustrój polityczny Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, rozdzia³ 4 traktowa³ o s¹downictwie, rozdzia³y od 5 do 10 o prawie prywatnym,
natomiast rozdzia³y 11 do 14 powiêcono prawu i procesowi karnemu. II Statut
wiele treci czerpa³ bezporednio z prawa rzymskiego, o czym bêdzie jeszcze
mowa w dalszej czêci tej pracy. Ogó³ literatury ocenia Statut z 1566 r. wysoko.
Stanowi³ on system prawa pañstwa niezale¿nego, a po³¹czonego z Koron¹ jedynie uni¹ personaln¹. Wzorem polskim wprowadzono sejmiki powiatowe oraz s¹downictwo szlacheckie, co w konsekwencji doprowadzi³o do likwidacji przywilejów kniaziów i panów, którzy do tej pory odpowiadali wy³¹cznie przed s¹dem
25
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wielkiego ksiêcia. Zniesione zosta³y ograniczenia alienacji dóbr dziedzicznych
w postaci trzecizny, czyli mo¿liwoci dysponowania trzeci¹ czêci¹ dóbr, z wy³¹czeniem prawa bli¿szoci, oraz proklamowano swobodê w obrocie ca³ym maj¹tkiem. Wysoki poziom prawa, jakim charakteryzowa³ siê II Statut, mia³ zapewniæ jego utrzymanie tak¿e po zawarciu unii realnej28.
Sytuacja polityczno-prawna po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 r. wymaga³a podjêcia kolejnych prac nad kodyfikacj¹ prawa litewskiego. Jeszcze w tym
samym roku pod wp³ywem strony polskiej zosta³a powo³ana komisja, która mia³a uzgodniæ statut polski (Statut £askiego) ze Statutami litewskimi. W sk³ad
komisji weszli: Augustyn Rotundus Milewski, po jednym przedstawicielu dziewiêciu województw oraz dwóch przedstawicieli panów  rady. Koronie zale¿a³o
szczególnie na prze³amaniu stagnacji w kodyfikacji prawa polskiego oraz zacienieniu zwi¹zków z Wielkim Ksiêstwem. Strona litewska natomiast w unifikacji
prawa dla ca³ej sfederowanej Rzeczypospolitej upatrywa³a zagro¿enie dla swojej osobowoci politycznej i wyra¿a³a w tej kwestii zdecydowany sprzeciw. Wymusi³a ona na królu Stefanie Batorym rezygnacjê z planów unifikacji prawa
tak¿e dla ziem wcielonych do Korony, gdzie obowi¹zywa³ II Statut litewski.
W efekcie w 1578 r. na sejmiku generalnym litewskim zosta³a uchwalona jedynie poprawa II Statutu, zaproponowana przez stany Wielkiego Ksiêstwa. Dodatkowo dwa lata póniej na sejmie walnym zosta³a przeg³osowana decyzja o utworzeniu adekwatnego do koronnego  Trybuna³u Litewskiego29.
Komisja powo³ana w 1569 r. ca³y czas pracowa³a nad przygotowaniem
III Statutu litewskiego. W toku prac wyró¿nia³y siê takie postacie, jak kanclerz
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego Ostafi (Eustachy) Wo³³owicz, podkanclerz
Miko³aj Jurewicz Radziwi³³ oraz hetman wielki litewski Lew Sapieha. Tekst
III Statutu gotowy by³ pod koniec 1587 r., jednak z uwagi na fakt, i¿ zawiera³
zapisy sprzeczne z postanowieniami Unii Lubelskiej, wywo³a³ sprzeciw Korony.
Strona litewska postawi³a jednak warunek, i¿ w wypadku odrzucenia nowego
Statutu nie uzna nowo wybranego nastêpcy tronu za Wielkiego Ksiêcia Litewskiego. Pod takim naporem król Zygmunt III Waza zatwierdzi³ III Statut litewski
na sejmie koronacyjnym w styczniu 1588 r.30
By³a to kodyfikacja jeszcze obszerniejsza ni¿ II Statut i sk³ada³a siê 14 rozdzia³ów i 488 artyku³ów. Na wstêpie nale¿y wspomnieæ o zapisach, które wzbudzi³y wiele kontrowersji wród szlachty polskiej. Przede wszystkim III Statut
zachowywa³ ograniczenia sprzed Unii Lubelskiej nadawania dóbr ziemskich
przez hospodara. Zastrze¿one by³y one jedynie urodzonym na terenie Wielkiego
Ksiêstwa. Przepisy Unii wyranie znosi³y takie ograniczenia zarówno dla Litwinów w Polsce, jak i Polaków na Litwie. Podobnym ograniczeniom poddano
28
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równie¿ mo¿liwoæ piastowania urzêdów. III Statut litewski nie tylko nie uzgadnia³, jak przewidziano w aktach Unii, systemów ustrojowo-prawnych obu
pañstw, ale wrêcz przeciwnie, budowa³ nowy system, umacniaj¹c pozycjê Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Brak by³o jednak zapisów wiadcz¹cych o zerwaniu unii politycznej obu krajów Rzeczypospolitej. III Statut przewidywa³ zwo³ywanie wspólnych sejmów. Dodatkowo przed takim sejmem mia³ siê odbyæ
sejmik generalny Wielkiego Ksiêstwa, na którym szlachta litewska mia³a wypracowaæ jednolite stanowisko, co z kolei mia³o przyczyniæ siê do sprawniejszych
i szybszych obrad na sejmie g³ównym. Innymi zapisami, umacniaj¹cymi wiêzi
miêdzy Wielkim Ksiêstwem i Koron¹, by³y niew¹tpliwie zapisy w³¹czaj¹ce
w ca³oci akt konfederacji warszawskiej z 1573 r., traktuj¹cej o pokoju miêdzy
ró¿nowiercami oraz dodanie 15 punktu artyku³ów henrykowskich stanowi¹cego,
i¿ monarcha bez zgody sejmu walnego nie mo¿e nikomu przekazaæ w arendê ce³,
danin czy podatków. Co wiêcej, król Zygmunt III zastrzeg³ w przywileju potwierdzaj¹cym Statut, ¿e nie stoi on w sprzecznoci z zapisami Unii Lubelskiej.
W konsekwencji, maj¹c na uwadze dobro wzajemnych stosunków miêdzy Wielkim Ksiêstwem a Koron¹, obozy krytykuj¹ce III Statut zaprzesta³y z czasem
kwestionowania jego legalnoci31.
W trzech kolejnych kodyfikacjach zauwa¿yæ mo¿na rosn¹c¹ liczbê przestêpstw zagro¿onych kar¹ mierci. W I Statucie by³o ich 20, w II Statucie 60,
w III za a¿ 100. Z drugiej strony, w tym ostatnim pojawi³o siê wiele przepisów
wiadcz¹cych o humanitaryzacji prawa. Jedn¹ z istotniejszych by³a zasada orzekania na korzyæ oskar¿onego w przypadku w¹tpliwoci co do jego winy. Wprowadzono równie¿ przepisy ograniczaj¹ce odpowiedzialnoæ karn¹ nieletnich do
16 roku ¿ycia. Za pope³nione przez takiego nieletniego przestêpstwo rodzice lub
krewni mieli zap³aciæ odszkodowanie. W wypadku recydywy nieletni móg³ byæ
ukarany cielenie. Zaznaczyæ trzeba, i¿ za takie samo przestêpstwo osobê pe³noletni¹ czeka³a infamia lub kara mierci. W prawie procesowym wprowadzono
przepisy zezwalaj¹ce osobom, które z ró¿nych przyczyn nie mog¹ broniæ siê
przed s¹dem, wyznaczyæ swojego zastêpcê procesowego. Ludziom, którzy nie
byli w stanie op³aciæ swojego zastêpcy, s¹d mia³ przydzieliæ go z urzêdu. Zastêpca taki wystêpowa³ bezp³atnie zawsze, gdy zasz³a taka potrzeba, i nie tylko
w sprawach karnych. Ponadto inne przepisy nakazywa³y s¹dom ³agodniejsze
traktowanie ubogich i sierot. Z³agodzeniu uleg³a te¿ sytuacja niewolników.
III Statut ogranicza³ niewolê jedynie do pojmanych podczas wojny, jednoczenie
wy³¹czaj¹c spod niej potomków schwytanych. Poprzedni Statut normowa³,
oprócz tego, dwa inne ród³a niewolnictwa, a mianowicie urodzenie siê z rodziców niewolników oraz niewolê za d³ugi32.
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W kolejnych Statutach coraz bardziej akcentowano zasadê powszechnoci
i terytorialnoci prawa. Zasada powszechnoci by³a doæ mocno ograniczona
w I Statucie, gdzie w miastach uprzywilejowanych s¹dzono na podstawie prawa
magdeburskiego, w pozosta³ych za obowi¹zywa³o prawo statutowe. W II Statucie
znalaz³o siê przyrzeczenie hospodara do s¹dzenia wszystkich na podstawie Statutu, niezale¿nie od po³o¿enia i stanu. III Statut wprowadzi³ dodatkowy zapis umo¿liwiaj¹cy s¹dzenie na podstawie norm statutowych tak¿e cudzoziemców, umacniaj¹c tym samym zasadê terytorialnoci prawa. W znakomitej wiêkszoci przepisy
III Statutu mia³y charakter ponadstanowy. W rozdzia³ach dotycz¹cych prawa prywatnego znajdujemy tak sformu³owane artyku³y, i¿ mog¹ odnosiæ siê zarówno do
ludzi prostych, jak i szlachciców. Nie inaczej jest te¿ w czêci powiêconej prawu
karnemu, gdzie jeden z rozdzia³ów jest wrêcz zatytu³owany O z³odziejstwie stanu
wszelakiego. III Statut wprowadza³ równie¿ ochronê wi¹tyñ i kap³anów wszystkich wyznañ chrzecijañskich, daj¹c tym samym wyraz tolerancji religijnej. Ponadto odejcie od wiary nie stanowi³o ju¿ przyczyny wydziedziczenia. III Statut
znosi³ obowi¹zek obecnoci kap³ana przy sporz¹dzaniu testamentu oraz ogranicza³
rolê przysiêgi jako dowodu, co obowi¹zywa³o na mocy II Statutu33.
Jeli chodzi o kwestiê luki w prawie, to w I Statucie, jak ju¿ by³a o tym
mowa, wprowadzono zasadê posi³kowego korzystania z prawa zwyczajowego.
II Statut odst¹pi³ od tej zasady, wskazuj¹c na korzystanie jedynie z prawa pisanego. Wreszcie w ostatnim Statucie z 1588 r., znalaz³ siê zapis nakazuj¹cy stosowanie, w przypadku braku odpowiedniego przepisu, innych praw chrzecijañskich, co interpretowano jako odwo³anie siê do prawa rzymskiego34.
W tym miejscu wypada równie¿ wspomnieæ o pierwiastkach romanistycznych, jakie mo¿na zauwa¿yæ we wszystkich trzech Statutach. Niew¹tpliwy
wp³yw na taki stan rzeczy mia³y podobne zjawiska w krajach s¹siednich oraz
fakt, i¿ zawsze w przygotowaniach projektów Statutów brali udzia³ wybitni
znawcy i doktorzy praw cudzoziemskich. Ponadto w XVI-wiecznym Wielkim
Ksiêstwie ¿ywa by³a legenda o rzymskim pochodzeniu szlachty litewskiej35.
I Statut wp³ywy te przypuszczalnie zawdziêcza doktorom obojga praw i rodowitym Litwinom: Jerzemu Taliatowi z Ejszyszek oraz Wac³awowi Czyrce.
Dziêki zagranicznemu wykszta³ceniu i znajomoci litewskich realiów mogli odgrywaæ du¿¹ rolê w pracach nad przygotowaniem tej kodyfikacji. Przyjmuje siê,
¿e instytucjami wzorowanymi na prawie rzymskim, które zosta³y recypowane
przez Statut 1529 r. ,by³y instytucja trimoiria, czyli trzecizny, oraz instytucja wydziedziczenia krn¹brnego syna  apokerixis, która zosta³a przeniesiona
z Noweli 115 Justyniana. Nie do koñca wiadomo, czy autorzy wzorowali siê
33
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bezporednio na prawie rzymskim, gdy¿ przepisy te mog³y byæ równie dobrze
zaczerpniête z Zachodu. Innymi przepisami, które swoje ród³o mia³y w dzie³ach
rzymskich, by³y pochodz¹ce z Institutiones przepisy okrelaj¹ce, kto mo¿e sporz¹dzaæ testament oraz kto mo¿e byæ tego wiadkiem. Wzorem rzymskim ograniczono odpowiedzialnoæ zbiorow¹, zachowuj¹c przy tym odpowiedzialnoæ
najbli¿szej rodziny w wypadku zbrodni obrazy majestatu, czyli crimen laesae
maiestatis oraz karê talionu przy nies³usznym oskar¿eniu36.
G³ówny ciê¿ar prac nad II Statutem przypad³ równie¿ wybitnym znawcom
prawa kanonicznego i rzymskiego doktorom Augustynowi Rotundusowi Milewskiemu oraz Piotrowi Rozjuszowi. Statut ten pierwiastki romanistyczne czerpa³
z Institutiones, Dygestów oraz pomników prawa bizantyjskiego. Niema³y wp³yw
przypisuje siê równie¿ Corpus Iuris Civilis. Za spraw¹ Augustyna Rotundusa
przygotowana zosta³a ³aciñska edycja Statutu, która by³a na ogó³ bardziej precyzyjna od wersji ruskiej b¹d polskiej. Recypowane zosta³y tu, miêdzy innymi,
przepisy odnosz¹ce siê do sporz¹dzania testamentu, czy mo¿liwoci wydziedziczenia syna w wypadku uporczywego kacerstwa. W sposób ograniczony przeniesiono przepisy dotycz¹ce pozycji niewolników, a konkretnie wprowadzono
mo¿liwoæ zapisu dóbr na rzecz wczeniej wyzwolonego niewolnika. II Statut
przyj¹³ rozgraniczenie na prawo publiczne i prywatne, podobnie jak prawo
rzymskie na ius publicum i ius privatum37.
W Statucie z 1588 r. przepisy o rodowodzie rzymskim zosta³y ugruntowane
i uzupe³nione o kolejne. Jak ju¿ by³a o tym mowa, w pracach komisji ponownie
wzi¹³ udzia³ Augustyn Rotundus Milewski oraz zwolennik prawa rzymskiego
Lew Sapieha. Wp³ywy romanistyczne to, przede wszystkim, wprowadzenie zasady powszechnoci, terytorialnoci oraz ponadstanowoci prawa. Ponadto, jak
wiemy, III Statut odwo³ywa³ siê w braku stosownych przepisów do innych praw
chrzecijañskich. Dziêki ogólnemu formu³owaniu dyspozycji normy prawnej,
wprowadzeniu zasady równoci kary za zabójstwo bez wzglêdu na pochodzenie,
upowszechnieniu tolerancji religijnej stanowi³ bardzo postêpowy zbiór praw.
By³ to kodeks wyczerpuj¹cy, jak na swoje czasy, maj¹cy znacz¹cy wp³yw na
prawodawstwo krajów s¹siednich38.
Na ziemiach, które zosta³y wcielone do pañstwa polskiego w 1569 r., a mianowicie województw wo³yñskiego, kijowskiego i brac³awkiego, obowi¹zywa³
II Statut litewski. Funkcjonowa³ on tam pod nazw¹ Statutu wo³yñskiego i by³
systematycznie uzupe³niany o nowe konstytucje koronne. Z czasem ust¹pi³ jednak miejsca III Statutowi, który obowi¹zywa³ na tych ziemiach nawet po w³¹czeniu ich do Rosji. Id¹c dalej tym tropem, mo¿na odkryæ wp³ywy prawa litewskiego
na kodyfikacje rosyjskie. Poprzez analizê porównawcz¹ III Statutu litewskiego
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i Sobornojego U³o¿enija zauwa¿yæ mo¿na liczne podobieñstwa. Dowiedziono, i¿
szeæ rozdzia³ów rosyjskiego zbioru jest w istocie mniej lub bardziej dos³ownym
t³umaczeniem III Statutu. Równie¿ wiele innych przepisów zawiera³o adnotacjê
o zapo¿yczeniu ich z kodeksu litewskiego39.
ladem Litwinów chcia³a pójæ tak¿e Korona, od dawna odczuwaj¹ca brak
podobnych kodyfikacji. W 1589 r. powo³ana zosta³a nawet specjalna komisja
maj¹ca przygotowaæ projekt polskiego statutu, jej prace utknê³y jednak w martwym punkcie. Od drugiej po³owy XVII w. III Statut pe³ni³ w Koronie rolê
prawa posi³kowego. Szczególne wp³ywy widzimy w prawie i procesie karnym.
Jan Nepomucen S³omiñski powo³ywa³ siê na litewski kodeks w s³ynnym procesie o uprowadzenie króla Stanis³awa Augusta w 1771 r. Po pierwszym rozbiorze
Rzeczypospolitej cesarzowa Maria Teresa nakaza³a patentem z 2 grudnia 1775 r.
stosowanie III Statutu jako prawa posi³kowego w sprawach spadkowych. Przy
okazji uchwalania Konstytucji 3 Maja ponownie wysuniêto pomys³ wprowadzenia wspólnego dla obu pañstw Rzeczypospolitej kodeksu, jednak i tym razem
sejm odrzuci³ tê inicjatywê. Trzeci Statut obowi¹zywa³ tak¿e po rozbiorach Rzeczypospolitej, na obszarze guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego. Z czasem
uzupe³niano Statut o pierwiastki prawa rosyjskiego, aby w 1840 r. ca³kowicie go
uchyliæ na rzecz przepisów cesarskich40.
Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie, w jaki sposób uda³o siê
Wielkiemu Ksiêstwu Litewskiemu stworzyæ kodyfikacje na tak wysokim poziomie, i¿ urastaj¹ one do rangi pomników prawa, tym bardziej ¿e ani Koronie, ani
innym rozwiniêtym krajom europejskim to nie wysz³o. Badacze tej tematyki
podaj¹ jako przyczynê ówczesny rozwój ekonomiczny Wielkiego Ksiêstwa oraz
d¹¿enie mo¿now³adztwa do umocnienia swojej pozycji prawno-politycznej. Nie
bez znaczenia pozostawa³a te¿ chêæ przezwyciê¿enia wewnêtrznej niespójnoci
pañstwa. Dla spo³eczeñstwa litewskiego Statuty litewskie pozostaj¹ historycznym symbolem oraz ród³em ich kultury prawnej41. Warto na zakoñczenie przytoczyæ wypowied Hugona Ko³³¹taja na sejmie 1791 r., który nie szczêdzi³ s³ów
uznania dla litewskiego dzie³a:
Mówi¹c o Statucie litewskim [...] mówiê o ksiêdze, której bez winnego uwielbienia
wspomnieæ nie mo¿na. Dzie³o to [...] czyni¹c niemierteln¹ s³awê Lwa Sapiehy,
oraz rozumowi ludzkiemu, i¿ w wieku owym, gdzie wiat³o nauk za czasów jagielloñskich u nas rozkrzewione gasn¹æ ju¿ zaczyna³o, Statut litewski, osobliwe co do
stopniów kary, tak wszêdzie jest u³o¿ony, i¿ mo¿e siê uwa¿aæ za najdoskonalsz¹
praw ksiêgê w ca³ej Europie...42.
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Statutes of the Grand Duchy of Lithuania
The abovementioned study titled The Statutes of the Grand Duchy of Lithuania outlines the issues concerning attempts to codify Lithuanian law in the age of Renaissance.
In the beginning deals with the question of statutes functioning as three separate legal
documents or only one divided into three parts. Further, short overview of selected European
countries efforts to put their law systems in order is presented. Then 3 Statutes (one by one)
are being described along with stating the main purpose of establishing them.
The study also presents how the Lithuanian legal system has evolved, by indicating
modifications in the matter of comprehending the idea of law itself and the issue of specifying and clarifying its regulations as well.
Elaboration emphasizes the great importance of the most distinguished prominents of
legal profession who were experts in both Roman and Canon law and the part they have
taken in initiating and drafting the Statutes, which were indeed the masterpieces of legislation
art. Statutes have become legal documents of greatest historic value.
Finally, the influence of the Roman law on Statutes and impact of Lithuanian legal
principles on neighbouring countries is briefly characterized.
All facts are presented in chronological order.
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BIA£ORU W KONCEPCJACH FEDERACYJNYCH
JÓZEFA PI£SUDSKIEGO
I JEGO OBOZU POLITYCZNEGO
Dwa najwiêksze polskie obozy polityczne skupione wokó³ Narodowej Demokracji i jej lidera Romana Dmowskiego oraz Polskiej Partii Socjalistycznej
przez pewien czas kierowanej przez Józefa Pi³sudskiego, snuj¹c plany walki
o woln¹ Polskê, musia³y siê ustosunkowaæ do jej przysz³ego kszta³tu terytorialnego. W Europie pocz¹tków XX w. coraz popularniejsza stawa³a siê wizja powstawania pañstw w oparciu o kryteria etnograficzne. Polska, która zniknê³a
jako pañstwo w wyniku rozbiorów w koñcu XVIII w., przedtem by³a Rzeczpospolit¹ wielu narodów. Polakom nieobce by³y plany odbudowy Polski w jej
granicach historycznych. Czy by³o to jednak realne na pocz¹tku XX w.? Zw³aszcza w dobie budzenia siê wiadomoci wielu narodów pozostaj¹cych pod obcym
panowaniem?
W Polsce ukszta³towa³y siê ostatecznie dwie koncepcje jej zasiêgu terytorialnego: inkorporacyjna, lansowana przez obóz skupiony wokó³ Dmowskiego,
i federacyjna obozu politycznego Pi³sudskiego, po czêci wywodz¹ca siê z terytorialnych wizji socjalistów. W niniejszej publikacji zajmê siê t¹ drug¹,
i to wy³¹cznie w odniesieniu do jednego z narodów  Bia³orusinów, którzy
w tym okresie zyskiwali w coraz wy¿szym stopniu wiadomoæ odrêbnoci narodowej.
Istnieje ju¿ wprawdzie na ten temat pewna literatura1, lecz jej czêæ wydaje
siê nadmiernie eksponowaæ poziom bia³oruskiej wiadomoci narodowej na pocz¹tku XX w. W prezentowanym opracowaniu wykorzystane zostan¹ ponadto
1 Zob. J. Lewandowski, Federalizm. Litwa i Bia³oru w polityce obozu belwederskiego
(XI 1918V 1920), Warszawa 1962; A. Deruga, Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Bia³orusi i Ukrainy 19181919, Warszawa 1969; P. Wróbel, Kszta³towanie siê bia³oruskiej wiadomoci narodowej a Polska, Warszawa 1990; J. Turonek, Wac³aw Iwanowski i odrodzenie Bia³orusi,
Warszawa 1992; K. Gomó³ka, Miêdzy Polsk¹ a Rosj¹. Bia³oru w koncepcjach polskich ugrupowañ politycznych 19181922, Warszawa 1994; B. Stoczewska, Litwa, Bia³oru w myli politycznej
Leona Wasilewskiego, Kraków 1998; A. Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej
Józefa Pi³sudskiego (do kwietnia 1920 r.), wyd. I, Kraków 2001, wyd. II, Kraków 2008 (cytowane
bêdzie wyd. I).
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wczeniej nieprzywo³ywane dokumenty polskie przechowywane w Moskwie,
okrelane jako zdobyczny fond polski2, zw³aszcza korespondencja Walerego
S³awka z Józefem Pi³sudskim.
Rozwa¿ania Pi³sudskiego odnosz¹ce siê do terytorialnego kszta³tu odrodzonej Polski pojawi³y siê ju¿ w pierwszej dekadzie XX w. Dopracowana federacyjna koncepcja ukszta³towania polskiej granicy wschodniej lansowana by³a przez
polityków skupionych wokó³ niego podczas I wojny wiatowej i to pocz¹tkowo
z doæ ograniczonym jego udzia³em. Opiera³a siê na pewnych za³o¿eniach g³oszonych przez socjalistów polskich, cz³onków PPS-Frakcja Rewolucyjna. Najwiêkszy wk³ad w jej powstanie mia³ Leon Wasilewski.
Pi³sudski i jego obóz uwa¿ali, ¿e najwa¿niejsze w wytyczaniu terytorialnego
kszta³tu Polski bêd¹ rozstrzygniêcia co do przynale¿noci Kresów Wschodnich
i tej sprawie powiêcano najwiêcej uwagi. Program federacyjny obozu pi³sudczykowskiego, co zasygnalizowa³am, zosta³ sformu³owany w programie Polskiej
Partii Socjalistycznej przyjêtym w 1892 r. Zak³ada³ on przede wszystkim rozcz³onkowanie Rosji jako wiêzienia narodów. W memoriale z³o¿onym w 1904 r.
urzêdnikowi japoñskiego ministerstwa spraw zagranicznych Pi³sudski dzieli³ narody Rosji na historyczne i niehistoryczne. Do pierwszych zalicza³ Polaków,
Finów, Gruzinów i  z pewnymi zastrze¿eniami  Ormian, do drugich Litwinów,
Bia³orusinów i £otyszy. W cytowanym memoriale pisa³:
gdy inne narody samodzielnie mog¹ siê zdobyæ jedynie na opozycjê rz¹dowi, na
sprawienie mu przeszkód w polityce i sprawienie k³opotów, jedynie Polacy potrafi¹
doprowadziæ wypadki do otwartej walki i poci¹gn¹æ za sob¹ resztê podbitych przez
Rosjê narodów3.

Opowiada³ siê wiêc za tym, by na gruzach Imperium Rosyjskiego  w co
wierzy³ i do czego d¹¿y³  powsta³o pañstwo bêd¹ce federacj¹ narodów, a wród
narodów historycznych wiod¹c¹ rolê winni odgrywaæ Polacy. Nie by³ to jeszcze doprecyzowany program polityczny, lecz jedynie jego idea. Tym niemniej
myl ta na trwa³e ow³adnê³a politykiem i by³a obecna w ca³ym jego ¿yciu.
Ekspertem obozu Pi³sudskiego, tworz¹cym wizjê federacji pañstw pod polskim kierownictwem, by³ Leon Wasilewski. W wydanej w 1915 r. broszurze Die
nationalen und kulturellen Verchaltnisse in socenanamten Westrussaland opowiada³ siê za g³êbokim odepchniêciem Rosji na wschód oraz pozbawieniem jej
zagrabionych ziem wczeniej nale¿¹cych do Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
a nawet wiêcej, bowiem odnosiæ siê to mia³o tak¿e do Finlandii. Do silnego
pañstwa federacyjnego, w którym g³ówn¹ rolê odgrywa³aby Polska, proponowa³
2 Rosyjskie Pañstwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, Orodek Przechowywania Zbiorów
Historyczno-Dokumentacyjnych (dalej: OPZHD), Fond polski.
3 J. Pi³sudski, Pisma zbiorowe, t. 2, Warszawa 1932, s. 249.
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przy³¹czenie tych obszarów, które ci¹¿y³y do niej narodowo i kulturowo. Dlatego te¿  pisa³  naturaln¹ granic¹ polsko-rosyjsk¹ by³aby linia zetkniêcia siê
dwóch kultur, tzn. katolicko-polskiej i rosyjsko-prawos³awnej4. Nie pokrywa³o
siê to do koñca z odbudow¹ Polski w jej przedrozbiorowych granicach. Do
Polski, zdaniem Wasilewskiego, winna wejæ przede wszystkim Litwa historyczna (ziemie litewskie i bia³oruskie). Nie wypowiada³ siê natomiast w sprawie
w³¹czenia do planowanej federacji Ukrainy. Wasilewski, podobnie jak i Pi³sudski, opowiada³ siê za zdecydowanym przesuniêciem polskich aspiracji terytorialnych na wschód. I nie mia³o to byæ pañstwo jednorodne, lecz swoista federacja
narodów. Koncepcjê federacyjn¹ Wasilewski przedstawi³ w artykule Granice
pañstwa polskiego na wschodzie. Zosta³a w nim zawarta teza przyjêta przez
Pi³sudskiego i stanowi¹ca cel strategiczny jego polityki i skupionego wokó³
niego obozu:
stawiaj¹c sobie za cel rozbicie carskiej Rosji, polski ruch niepodleg³ociowy, d¹¿¹c
do jak najdalszego wysuniêcia na wschód i pó³noc granic Polski, czyni zadoæ nie
tylko w³asnym aspiracjom, ale i ¿ywotnym interesom ludów Rosjê zamieszkuj¹cych5.

Program federacyjny zosta³ ucilony i sprowadzony w pierwszej kolejnoci
do pozyskania dla niego Litwinów, £otyszy, Estoñczyków, Finów (trzy ostatnie
narody nie wchodzi³y w sk³ad Rzeczypospolitej Obojga Narodów), a nastêpnie
Bia³orusinów i w koñcu Ukraiñców.
Pi³sudski za programem federacyjnym opowiada³ siê w pe³ni od 1917 r.,
z tym ¿e nie anga¿owa³ siê w jego realizacjê bez reszty. Dopuszcza³ wtedy
mo¿liwoæ przyjêcia pewnych rozwi¹zañ inkorporacyjnych. Uwa¿a³ jednak, ¿e
federalizm bêdzie najskuteczniejszym narzêdziem ekspansji na wschód, a zw³aszcza wyeliminowania Rosji z wp³ywu na politykê europejsk¹. Widzia³ tak¿e
wiêksze szansê dla jego realizacji ni¿ w wypadku uporczywego lansowania wariantu inkorporacyjnego w oparciu o granice Polski przedrozbiorowej. Wyczuwa³ niejako tendencjê, jaka panowa³a wówczas wród mocarstw europejskich.
Jakie zatem si³y polityczne lub pojedynczy dzia³acze byli rzecznikami programu federalistycznego? Z pewnoci¹ zaliczyæ do nich mo¿na kierownictwo
Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, a tak¿e ludzi blisko zwi¹zanych z Pi³sudskim, zw³aszcza Wasilewskiego
i Walerego S³awka. Pierwszy zajmowa³ siê kwestiami teoretycznymi, drugiemu
Komendant zleci³ praktyczn¹ stronê realizacji koncepcji. Z czasem grupa zwolenników poszerzy³a siê o osoby skupione wokó³ periodyku Rz¹d i Wojsko.
4
5

s. 4.

Cyt. za: J. Lewandowski, op. cit., s. 5152.
L. Wasilewski, Granice pañstwa polskiego na wschodzie, Kultura Polski 1918, 19 lutego,
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Byli to m.in.: Andrzej Strug, Bogus³aw Miedziñski, Adam Skwarczyñski, Tadeusz Ho³ówko, Marian Zyndram-Kocia³kowski, Wojciech Stpiczyñski, Wincenty
Rzymowski, Melchior Wañkowicz.
Odzyskanie przez Polskê niepodleg³oci w listopadzie 1918 r. i objêcie w³adzy przez Pi³sudskiego stwarza³o szansê na realizacjê koncepcji federacyjnej,
nale¿a³o jednak pokonaæ wiele przeszkód zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych. Najwiêksz¹ przeszkod¹ wewnêtrzn¹ by³a konkurencyjna koncepcja
inkorporacyjna lansowana przez Narodow¹ Demokracjê i jej lidera Romana
Dmowskiego. Mia³a ona licznych zwolenników, co wiêcej, opowiada³ siê za ni¹
rz¹d kierowany przez Ignacego Jana Paderewskiego oraz wiêkszoæ parlamentarna wy³oniona przez ten obóz. Dotyczy³o to tak¿e innych partii prawicowych
oraz centrowych. Wród trudnoci zewnêtrznych wymieniæ nale¿y przede
wszystkim ma³o realistyczne rachuby na to, ¿e uda siê zmusiæ Rosjê do pogodzenia siê z wyeliminowaniem jej z polityki europejskiej, sk³onienie mocarstw zachodnich, zw³aszcza Wielkiej Brytanii, po czêci te¿ Francji, do zgody na jej
realizacjê, a przede wszystkim uzyskanie zgody narodów, które objête by³y planami federacyjnymi.
Powo³any z inicjatywy Pi³sudskiego rz¹d Jêdrzeja Moraczewskiego w wydanej deklaracji ¿ywi³ nadziejê na zaistnienie mo¿liwoci u³o¿enia wspó³¿ycia
Polski m.in. z wolnymi i równymi narodami, w tym z Bia³orusi¹6. By³o to
zatem opowiedzenie siê za koncepcj¹ federacyjn¹. Czy istnia³y jednak wówczas
sprzyjaj¹ce warunki zewnêtrzne dotycz¹ce narodów i pañstw, do których koncepcja federacyjna by³a kierowana?
Bardzo silny, zdecydowany opór napotkano ze strony Litwinów, którzy odrzucali jak¹kolwiek formê zale¿noci od Polski i byli ca³kowicie przeciwni koncepcji federacyjnej. Inne narody te¿ wykazywa³y du¿¹ wstrzemiêliwoci w jej
popieraniu. Z kolei Bia³orusini mieli w tym czasie tak s³ab¹ wiadomoæ narodow¹, ¿e uniemo¿liwia³a im, jak siê okaza³o, powo³anie spo³ecznie akceptowanego
organizmu pañstwowego. Nie podzielam tu opinii autorów, którzy staraj¹ siê
dowieæ, przywo³uj¹c pojedynczych mylicieli, deklaruj¹cych, jak np. Wac³aw
Iwanowski, narodowoæ bia³orusk¹, ¿e by³a ona ukszta³towana ju¿ na pocz¹tku
XX w.7 W moim przewiadczeniu brakowa³o temu narodowi elit politycznych
mog¹cych porwaæ go do czynnych zabiegów i starañ o w³asn¹ pañstwowoæ.
Opiniê tê podziela Piotr Wróbel, który twierdzi, ¿e: Mimo wysi³ków ruch narodowych Bia³orusinów na pocz¹tku XX w. by³ s³aby, a prace kszta³towania siê
narodu przebiega³y bardzo wolno8. Na Bia³orusi wystêpowa³y wtedy trzy
opcje: wsparcia bliskich stosunków z Polsk¹ (federacjonici), nastawienie na
6
7
8

A. Nowak, op. cit., s. 105.
J. Turonek, op. cit., s. 4966.
P. Wróbel, op. cit., s. 26.
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pe³n¹ samodzielnoæ (nacjonalici), zwi¹zania siê z bolszewick¹ Rosj¹ (komunici). Istnia³a te¿ opcja budowy pañstwowoci dwóch narodów  bia³oruskiego
i litewskiego  jako jednolitego organizmu pañstwowego, z ziem nale¿¹cych
niegdy do Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego9. Zdaniem Wróbla, na prze³omie
1917 i 1918 r. w Miñsku mia³y funkcjonowaæ dwie w³adze: jawna radziecka
i zakonspirowana  bia³oruska10.
Pierwsza sprzyjaj¹ca okazja dla Pi³sudskiego i jego obozu politycznego do
podjêcia praktycznych prób realizacji koncepcji federacyjnej w odniesieniu do
Bia³orusinów pojawi³a na pocz¹tku 1919 r., kiedy Wojsko Polskie prowadzi³o
ograniczone operacje zajmowania ziem bia³oruskich, latem 1919 r. opanowuj¹c
ich zdecydowan¹ wiêkszoæ.
Bia³orusini, co sygnalizowa³am, byli s³abo przygotowani do utworzenia
w³asnej pañstwowoci. Kroki w tym kierunku wynika³y raczej z inspiracji obcej
ni¿ naturalnej potrzeby powszechnie uznawanej przez ludnoæ bia³orusk¹. Zapocz¹tkowali je Niemcy, chocia¿ niektórzy historycy, zw³aszcza bia³oruscy, ale nie
tylko, staraj¹ siê temu zaprzeczaæ, silnie akcentuj¹c dokonania w³asne tej narodowoci11. Pierwsza oferta niemiecka pojawi³a siê ju¿ w 1915 r. po zajêciu przez
Niemców Wilna, kiedy to sztabowcy Hindenburga zaczêli sugerowaæ liderom
ruchu bia³oruskiego mo¿liwoæ odbudowy jakiej pañstwowoci12. Z ich inspiracji 17 marca 1917 r. odby³ siê w Miñsku zjazd lokalnych dzia³aczy, który
wy³oni³ Komitet Narodowy Bia³orusi, w lipcu powo³ano Radê Centraln¹ zrzeszeñ i stowarzyszeñ bia³oruskich, ta za w padzierniku tego roku opowiedzia³a
siê za koniecznoci¹ utworzenia pañstwowych narodowych instytucji bia³oruskich. Liderzy narodowego ruchu bia³oruskiego skupieni w Wilnie w grudniu
tego roku skierowali do rz¹du w Berlinie memoria³, domagaj¹c siê powo³ania
niezale¿nego demokratycznego pañstwa z³o¿onego z ziem litewskich i bia³oruskich. Nota ta pozosta³a jednak bez odpowiedzi. Nowym impulsem w tych dzia³aniach by³o zajêcie przez Niemców w lutym 1918 r. Miñska. 18 marca tego
roku w Miñsku powo³ano Radê Ministrów Ludowych republiki, która 25 marca
og³osi³a Bia³oru niepodleg³ym pañstwem. Czy by³ to rzeczywisty niepodleg³y
byt pañstwowy, czy te¿ twór maj¹cy funkcjonowaæ pod niemieckim patronatem?
Wydaje siê, ¿e ta marionetkowa w³adza by³a ca³kowicie podporz¹dkowana Berlinowi. Nale¿y zgodziæ siê z opini¹ cytowanego ju¿ Piotra Wróbla, ¿e sta³o siê
tak na skutek braku poparcia idei niepodleg³ej Bia³orusi przez mocarstwa zachodnie i to zarówno podczas trwania wojny wiatowej, jak i po jej zakoñczeniu13. By³a to ponadto w³adza nieznajduj¹ca ¿adnego poparcia w spo³eczeñstwie.
9
10
11
12
13

J. Turonek, op. cit., s. 77.
P. Wróbel, op. cit., s. 48.
Ibidem, s. 29; J. Turonek, op. cit., s. 5861.
P. Wróbel, op. cit, s. 34.
Ibidem, s. 29.
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Kolejn¹ instytucj¹, maj¹c¹ reprezentowaæ m.in. Bia³orusinów, by³a Wileñska
Rada Bia³oruska z siedzib¹ w Wilnie, optuj¹ca za wprowadzeniem w³adzy rewolucyjnej.
Zwolennicy idei federacyjnej przestrzegali Naczelnika Pañstwa, rz¹d i parlament, ¿e jej realizacja bêdzie mo¿liwa tylko pod warunkiem udowodnienia
narodom, do których by³a adresowana, szczeroci g³oszonych intencji. Uwa¿ano, ¿e ofert¹ zjednuj¹c¹ zwolenników dla tej idei bêdzie wyjcie z szerok¹
koncepcj¹ rozwoju bia³oruskiej kultury narodowej i owiaty, ustanowienie faktycznej w³adzy samorz¹dowej oraz przeprowadzenie radykalnej reformy rolnej.
W tym duchu w marcu 1919 r. organ PPS Robotnik w redakcyjnym artykule
wstêpnym pisa³:
Je¿eli Litwini i Bia³orusini nie ujrz¹ od strony Warszawy mo¿liwoci swobodnego
rozwoju swego jêzyka i kultury, swobodnego zarz¹dzania swoimi sprawami na
swoim terytorium i w szczególnoci ochrony od wyzysku ze strony obszarników, to
zwróc¹ niechybnie swoje nadzieje w stronê Moskwy14.

Socjalici, jawi¹c siê jako zwolennicy koncepcji federacyjnej, sporo czynili
dla jej realizacji. W tym wzglêdzie byli rzeczywistymi sojusznikami grona ludzi
skupionych wokó³ Pi³sudskiego.
Po opanowaniu Wilna przez Polaków w kwietniu 1919 r., a nastêpnie znacznych obszarów Wileñszczyzny i zachodnich ziem bia³oruskich, Pi³sudski, maj¹c
na uwadze realizacjê koncepcji federacyjnej, nie podj¹³ jeszcze zasadniczych
rozstrzygniêæ co do dalszych losów tych terenów, ale nie zamierza³ te¿ wspieraæ
linii politycznej rz¹du i Sejmu Ustawodawczego (wizji inkorporacyjnej). Dlatego 8 lutego 1919 r. utworzy³ Zarz¹d Wojskowy na ziemiach Litwy i Bia³orusi, na
czele którego sta³ Generalny Komisarz Cywilny Ludwik Kolankowski. Tym samym czasowo uniezale¿ni³ administracjê tych ziem od wp³ywów rz¹du i sejmu,
a wiêc i politycznych zamierzeñ Dmowskiego oraz jego obozu. Myl¹ przewodni¹ tej inicjatywy by³o przyjêcie dla zajmowanych ziem wariantu federacyjnego
zrealizowanego po wyra¿eniu zgody na takowe rozwi¹zanie tych narodów i kieruj¹cych nimi pañstw.
Kolejnym krokiem by³o utworzenie 12 maja 1919 r. Zarz¹du Cywilnego
Ziem Wschodnich przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego z Komisarzem Generalnym Jerzym Osmo³owskim. Osoba ta mia³a gwarantowaæ realizacjê polityki wschodniej Pi³sudskiego15. Szczególnym zabezpieczeniem jej realizacji mia³o byæ podporz¹dkowanie Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich
Naczelnemu Dowództwu WP, a konkretnie Pi³sudskiemu jako Naczelnemu
14
15

Robotnik 1919, nr 134, 24 marca, s. 1.
J. Gierowska-Ka³³aur, Zarz¹d Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919  9 wrzenia
1920), Warszawa 2003, s. 264.
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Wodzowi. Mia³o to ograniczyæ rolê sejmu i rz¹du w kszta³towaniu polityki
wschodniej. W odniesieniu do ziem litewskich, podobnie jak po czêci ca³ych
Kresów Wschodnich i ich przynale¿noci pañstwowej, licz¹cy siê by³ g³os zamieszkuj¹cej tam ludnoci polskiej, tej za, ujmuj¹c rzecz generalnie, bli¿sza
by³a koncepcja inkorporacyjna ni¿ federacyjna. By³o to istotnym hamulcem przy
próbach przeforsowywania koncepcji federacyjnych. Liczy³a siê przede wszystkim postawa ludnoci rdzennej, ta za nie sprzyja³a w dalszej perspektywie
zachowaniu polskiej dominacji na tych ziemiach.
Pi³sudski i podleg³y mu aparat Naczelnego Dowództwa WP czyni³ wiosn¹
i latem 1919 r. usilne starania o doprowadzenie do federacji z Litw¹ oraz mieszkañcami zachodniej Bia³orusi. Oficer Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa WP Marian wiechowski, najprawdopodobniej za wiedz¹ Walerego S³awka,
przygotowa³ w koñcu lipca 1919 r. cile tajny referat o za³o¿eniach polityki
polskiej na ziemiach litewsko-bia³oruskich. Stara³ siê w nim dowodziæ, ¿e zrzeczenie siê przez Polaków wy³¹cznego prawa do Wilna da szansê na utrzymanie
w ramach sfederowanego pañstwa polskiego ziem litewskich, jak i zachodniobia³oruskich16. Opowiada³ siê wiêc jednoznacznie za modelem federacyjnym.
W tym duchu inicjatywê podejmowa³ ca³y obóz pi³sudczykowski. Co wiêcej,
widz¹c nieukrywan¹ niechêæ rz¹du litewskiego do jakichkolwiek powi¹zañ federacyjnych z Polsk¹, planowano nawet przeprowadzenie przewrotu rz¹dowego
w Kownie i powo³anie ekipy przystaj¹cej na takie rozwi¹zanie.
Dzia³alnoæ propagandowa prowadzona wobec Litwinów i Bia³orusinów
z myl¹ o ich pozyskaniu dla koncepcji federacyjnej przynosi³a doæ mizerne
rezultaty. Dotyczy³o to w szczególnoci Litwinów, jak wspomnia³am, wrogo
nastawionych do jakichkolwiek prób wi¹zania ich z Polsk¹. Nadzieje obozu
pi³sudczykowskiego na zaaprobowanie przez Litwê wiêzów federacyjnych
z Polsk¹ zawiod³y wiêc na ca³ej linii. Wobec tego w 1919 r. mog³a byæ rozpatrywana ju¿ tylko koncepcja zjednania dla niej Bia³orusinów. Ale i w tym wypadku
sytuacja by³a szczególna. Bia³oru jako samodzielny twór pañstwowy, maj¹cy
uznanie miêdzynarodowe, nie istnia³a. Jedynie bolszewicy czynili starania
o utworzenie najpierw Litewsko-Bia³oruskiej Republiki Rad, a po niepowodzeniach tej inicjatywy Bia³oruskiej Republiki Rad, ca³kowicie podleg³ej Moskwie.
Tak¿e wspomniane próby Niemców utworzenia pañstwowoci bia³oruskiej, ale
podporz¹dkowanej Berlinowi, zakoñczy³y siê niepowodzeniem. Podobnie by³o
z inicjatyw¹ powo³ania wolnej demokratycznej Bia³orusi podejmowane przez
niektórych polityków tej narodowoci. Przyczyn¹ tych niepowodzeñ by³o to, co
ju¿ podkrela³am, ¿e Bia³orusini mieli niewielkie poczucie wiadomoci narodowej, brakowa³o im elit intelektualnych zdolnych do skutecznego pokierowania
samodzielnym pañstwem.
16

Ibidem, s. 273.
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Stosunek Bia³orusinów do federacji z Polsk¹ by³ wiêc doæ d³ugo niesprecyzowany i niejasny. W okresie odzyskiwania niepodleg³oci przez Polskê na ziemi grodzieñskiej utworzona zosta³a przez pu³kownika Dulewicza polska formacja samoobrony tej ziemi. Podobne formacje powstawa³y na ziemi lidzkiej oraz
w innych zachodnich regionach ziem bia³oruskich. W lutym 1919 r. zosta³y one
w³¹czone przez genera³a Wac³awa Iwaszkiewicza w sk³ad formowanej na terenie
Polski Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej.
Staraniem Sekcji POW przy I Oddziale Sztabu Generalnego Naczelnego
Dowództwa WP utworzono organizacjê Obrona Kresów. Pocz¹tkowo mia³a ona
okrêgi w Bia³ymstoku, Grodnie i Suwa³kach, póniej objê³a wp³ywami okrêgi
wileñski i miñski. By³a to organizacja skupiaj¹ca przede wszystkim ziemiañstwo
i miejscow¹ inteligencjê, opowiadaj¹ce siê raczej za modelem inkorporacyjnym
ni¿ federacyjnym. Stoj¹cy na czele Komitetu Obrony Kresów Wac³aw Wasilewski nie stwierdzi³ d¹¿eñ narodu bia³oruskiego do samostanowienia, okrela³ go
jako lud bierny, niepotrafi¹cy utworzyæ w³asnej pañstwowoci:
Najszerszy projekt podzielany i popierany przez szeroki ogó³ spo³eczeñstwa polskiego z kresów bia³oruskich, rozstrzyga tê sprawê w myl zasady historycznej
przez przy³¹czenie ziem litewsko-bia³oruskich w granicach przedrozbiorowych.
[...] Pod³ug tego programu Litwa i Bia³oru mia³yby byæ przy³¹czone nie tylko
w granicach historycznych, lecz i w formie historycznej, tj. drog¹ unii, z uwzglêdnieniem szerokiej autonomii kresów17.

By³o to najprawdopodobniej powodem stopniowego wygaszania dzia³alnoci tej organizacji w chwili zajmowania ziem bia³orusko-litewskich przez Wojsko Polskie. 22 kwietnia 1919 r. Naczelne Dowództwo WP wyda³o rozkaz o likwidacji Obrony Kresów ziemi grodzieñskiej18. Na terenach zajêtych przez
Wojsko Polskie tworzono natomiast struktury Stra¿y Kresowej. By³a to formacja
paramilitarna, lecz nastawiona bardziej na akcjê propagandow¹ ni¿ militarn¹.
Prowadzi³a ona dzia³alnoæ spo³eczn¹, agitacyjn¹ i uwiadamiaj¹c¹19. Nadzór
nad t¹ organizacj¹ sprawowa³o Biuro Wywiadowcze Oddzia³u VI Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa WP. Wojsko by³o negatywnie nastawione do
prób odtworzenia samoobrony na zajmowanych przez nie terenach bia³oruskich.
W tym wzglêdzie opierano siê na opinii Pi³sudskiego.
Formacje samoobrony ziemi grodzieñskiej, lidzkiej i inne skupione w Obronie Kresów, funkcjonuj¹ce potem w ramach Stra¿y Kresowej, gromadzi³y
17
18

Cyt. za: J. Lewandowski, op. cit., s. 98.
OPZHD, 471-1-88, Instrukcja likwidacyjna dla okrêgu grodzieñskiego Obrony Kresów wydana przez Biuro Wywiadowcze przy Oddziale VI Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa
WP z 22 kwietnia 1919 r.
19 OPZHD, 471-1-88, W sprawie samoobrony Grodzieñskiej z 11 marca 1919 r.
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w zdecydowanej wiêkszoci Polaków, mieszkañców Kresów Wschodnich. Jedynie symboliczny by³ w nich udzia³ rdzennych Bia³orusinów, na ogó³ zwolenników rozwi¹zañ inkorporacyjnych. Jednoczenie ówczesny Oddzia³ VI Sztabu
Generalnego Naczelnego Dowództwa WP przyst¹pi³ do organizowania na Grodzieñszczynie ludnoci polskiej, aby wspó³dzia³a³a z polskimi wojskami operacyjnymi przez prowadzenie dzia³añ dywersyjnych na ty³ach Armii Czerwonej.
St¹d Walery S³awek i kierowana przez niego komórka intensyfikowa³y wysi³ki
w celu powo³ania politycznej reprezentacji Bia³orusinów przyjanie nastawionych do Polski, zw³aszcza do koncepcji federacyjnej.
Oddzia³y polskie, które 19 kwietnia 1919 r. zajê³y Wilno, zasta³y urzêduj¹cy
w tym miecie nie tylko rz¹d bolszewicki ,kierowany przez Vincasa Mickewièiusa-Kapsukasa, ale te¿ kad³ubow¹ zakonspirowan¹ Wileñsk¹ Radê Bia³orusk¹.
Przedstawiciele Rady zostali przyjêci przez Pi³sudskiego w czasie jego pobytu
w Wilnie. Liczy³ on najprawdopodobniej na pozyskanie tego przedstawicielstwa
dla swoich planów federacyjnych. By³o to tym realniejsze, ¿e Rada Bia³oruska
z³o¿y³a na rêce Pi³sudskiego memoria³, w którym stwierdza³a:
Wileñska Rada Bia³oruska ma nadziejê, i¿ Wasza Ekscelencja dopomo¿e zjednoczyæ ca³¹ Bia³oru i odbudowaæ j¹ jako pañstwo niepodleg³e, wiêzami s¹siedztwa
i przyjani z³¹czone z Polsk¹, której bardziej ni¿ innym narodom wiadomym jest,
jak ciê¿ko ¿yæ w niewoli i byæ podzielonym na czêci20.

Doæ szybko okaza³o siê, ¿e Wileñska Rada Bia³oruska cieszy³a siê nik³ym
poparciem spo³eczeñstwa, co spowodowa³o cofniêcie poparcia Polaków dla tego
ma³o reprezentatywnego przedstawicielstwa. Czêciowym tylko sukcesem obozu
skupionego wokó³ Pi³sudskiego by³o te¿ opowiedzenie siê za jego rozwi¹zaniami najwa¿niejszych wówczas przywódców politycznych bia³oruskich, m.in. Boles³awa Taraszkiewicza, Antoniego £uckiewicza i Wac³awa £astowskiego. Naczelnik Pañstwa w maju 1919 r. w pimie do premiera Ignacego Jana Paderewskiego stwierdza³: Rz¹d bia³oruski jest po stronie polskiej i to jest du¿y
atut21. By³a to wyrana nadinterpretacja faktycznych wp³ywów polskich na tym
terenie i mo¿liwoci realizacji wizji federacyjnej. W opozycji do idei federacyjnej by³a nie tylko Narodowa Demokracja, ale te¿ politycy innych opcji wypowiadali siê sceptycznie o dojrza³oci narodu bia³oruskiego do istotnego partnerstwa22. Nie bez znaczenia by³o niewielkie spo³eczne poparcie dla liderów ruchu
bia³oruskiego, jak i rozbicie jego reprezentacji politycznej. O ile obraduj¹ca
w czerwcu 1919 r. Bia³oruska Rada Grodzieñszczyzny i Wileñszczyzny opowiada³a siê za odbudow¹ pañstwowoci litewsko-bia³oruskiej, to delegacja z Miñska
20
21
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B. Taraszkiewicz, Bia³oruskie postulaty polityczne, Przymierze 1920, nr 3, 29 sierpnia.
Archiwum Akt Nowych, Archiwum Ignacego J. Paderewskiego, 100/I.694, k. 3.
A. Nowak, op. cit., s. 330.
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¿¹da³a utworzenia niezawis³ego pañstwa bia³oruskiego23. Po zajêciu Miñska
w sierpniu 1919 r. przez Polaków czêæ polityków bia³oruskich w protecie opuci³a miasto. Wspó³pracê deklarowali tylko nieliczni.
Dzia³alnoæ propagandowa prowadzona wobec Litwinów i Bia³orusinów
z myl¹ o ich pozyskaniu dla koncepcji federacyjnej przynosi³a mierne wyniki.
Opiniê w tej sprawie przedstawi³ Walery S³awek, wyznaczony przez Pi³sudskiego na osobê realizuj¹cego na tym terenie jego plany, w opracowanym przez
siebie raporcie politycznym:
Przez ca³y czas od zajêcia Wilna przez nasze wojsko, a¿ do pocz¹tków czerwca
warunki uk³ada³y siê w sposób bardzo nieprzychylny dla przeprowadzenia akcji
politycznej. Brak wyranych i dostatecznie siê ujawniaj¹cych ugrupowañ politycznych zarówno sporód Litwinów, jak i Bia³orusinów oraz niedostateczna jednolitoæ w pracach administracji cywilnej i wojskowej polskiej sprawi³y, ¿e mo¿na by³o
za³atwiæ sprawy jedynie drobniejsze, a wiêc dotycz¹ce poszczególnych wyst¹pieñ
lub ¿yczeñ narodowoci nie polskich oraz przeciwdzia³anie tym, czy innym wykroczeniom i nadu¿yciom ze strony ¿andarmerii lub kontrwywiadu24.

W tych warunkach akcja polityczna  podporz¹dkowana koncepcji federacyjnej  kierowana przez Biuro Wywiadowcze II Oddzia³u Sztabu Frontu Litewsko-Bia³oruskiego, na czele której sta³ S³awek, ogranicza³a siê do jej popularyzacji na ³amach wydawanej w tym celu gazety codziennej Nasz Kraj.
Lansowa³a ona has³o zgody i pojednania narodów zamieszkuj¹cych obszary
dawnego historycznego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. W gazecie przedstawiono konkretny program polityczny zak³adaj¹cy m.in.: niepodleg³oæ dla narodu litewskiego i bia³oruskiego; dobrowoln¹ uniê tych krajów z Polsk¹; równorzêdnoæ polityczn¹ Polaków, Litwinów i Bia³orusinów zamieszkuj¹cych ziemie
by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego25.
Gazeta Nasz Kraj spotka³a siê z ró¿nym przyjêciem odbiorców. Litwini
ca³kowicie j¹ bojkotowali, wród Polaków tezy przez ni¹ g³oszone popiera³a
tylko ta ich czêæ  bynajmniej nie stanowi¹ca wiêkszoci  która by³a za federacyjnymi planami Pi³sudskiego. Ze stosunkowo najwiêksz¹ ¿yczliwoci¹ by³a
przyjmowana przez Bia³orusinów. St¹d te¿ mo¿na uznaæ, ¿e odegra³a tylko pewn¹, i to nie najwa¿niejsz¹ rolê w uk³adaniu poprawnych stosunków polskobia³oruskich.
Polityce federacyjnej nie sprzyja³a te¿ dzia³alnoæ Zarz¹du Cywilnego Ziem
Wschodnich, wyranie dystansuj¹cego siê pocz¹tkowo od idei deklaracji wileñskiej Pi³sudskiego oraz postulatów lewicy obozu skupionego wokó³ Naczelnika
23
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K. Gomó³ka, op. cit., s. 67.
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Pañstwa. Ton dzia³alnoci urzêdu nadawali kresowi ziemianie opowiadaj¹cy siê
za inkorporacj¹. W tych warunkach Pi³sudski podj¹³ decyzjê o obsadzeniu
Zarz¹du Cywilnego przez swojego cz³owieka, jakim by³ Jerzy Osmo³owski, nota
bene liberalny ziemianin z Polesia, oddany Naczelnikowi Pañstwa. Okaza³o siê
jednak, ¿e i on nie dokona³ prze³omu w poszerzeniu idei federacyjnej na administrowanym terenie. Mia³ ograniczone pole dzia³ania, bowiem jego najbli¿szymi
wspó³pracownikami byli konserwatywni ziemianie hr. Stanis³aw Micha³ Kossakowski, W³adys³aw Raczkiewicz czy Karol Niedzia³kowski26. Nie nale¿eli
oni do orêdowników koncepcji federacyjnej, mieli za to du¿e wp³ywy w regularnej formacji wojskowej, jaka powsta³a na tym terenie i wchodzi³a w sk³ad Wojska Polskiego  Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej, jak i w utworzonym w marcu
1919 r. Froncie Litewsko-Bia³oruskim z genera³em Stanis³awem Szeptyckim na
czele.
Na czêci terytorium Bia³orusi zajmowanej przez Armiê Czerwon¹ zosta³a
utworzona przez bolszewików Litewsko-Bia³oruska Socjalistyczna Republika
Radziecka, ostro zwalczaj¹ca polskie aspiracje do w³adania tymi ziemiami.
Znajdowa³a ona znaczny pos³uch wród bia³oruskiej biedoty, zw³aszcza bezrolnej ludnoci ch³opskiej. Nale¿y wiêc braæ pod uwagê jej propagandowy wp³yw
na torpedowanie zamiarów strony polskiej.
W miarê opanowywania przez Wojsko Polskie coraz to nowych obszarów
Bia³orusi, spraw¹ piln¹ by³o wy³onienie reprezentacji politycznej tego narodu.
Pi³sudski chcia³ siê bowiem wykazaæ pozyskaniem dla swych planów federacyjnych uznawanego przez Bia³orusinów ich przedstawicielstwa politycznego.
Trudnoci¹ by³a, o czym ju¿ wielokrotnie wspomina³am, s³aboæ narodowych
aspiracji bia³oruskich i koniecznoæ ich stymulowania przez polsk¹ defensywê
kierowan¹ przez Walerego S³awka. W³anie z inicjatywy S³awka, kieruj¹cego
pionem wywiadowczym Frontu Litewsko-Bia³oruskiego, 89 czerwca 1919 r.
odby³ siê zjazd bia³oruskich dzia³aczy politycznych Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny. W przygotowaniach do zjazdu, maj¹c g³os decyduj¹cy, uczestniczyli oficerowie Biura Wywiadowczego Sztabu Frontu Litewsko-Bia³oruskiego.
Kreowany przez Polaków na bia³oruskiego lidera Pawe³ Aleksiuk znalaz³ siê
jednak w mniejszoci. Zjazd nie przyj¹³ te¿ wszystkich przygotowanych przez
Polaków uchwa³ i rezolucji27. Nawet Pawe³ Aleksiuk wykazywa³ du¿¹ rezerwê
w przedstawianiu stosunku Bia³orusinów wobec Polaków:
W stosunku do Polaków bywamy ostro¿ni, dajemy jednak wiarê piêknej odzewie
Pi³sudskiego, wierzymy, i¿ on zechce zastosowaæ j¹ w praktyce czynu28.
26
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Tak¿e inni uczestnicy tego gremium zajmowali bardzo krytyczne stanowisko wobec Polski i idei federacyjnej. Tym samym rachuby na wy³onienie bia³oruskiej reprezentacji popieraj¹cej koncepcjê federacji z Polsk¹ zakoñczy³y siê
fiaskiem. Co prawda, zjazd opowiedzia³ siê przeciwko podzia³owi Bia³orusi, za
odbudow¹ pañstwa bia³orusko-litewskiego, okaza³ uznanie dla Pi³sudskiego za
wydanie odezwy wileñskiej oraz wyra¿a³ przewiadczenie o u³o¿eniu przyjaznych stosunków miêdzy narodem bia³oruskim i polskim, ale nic nie wspomina³
o federacji, a tê sprawê strona polska uznawa³a wszak za kluczow¹. Przykrym
dla Naczelnika Pañstwa i jego zwolenników akcentem zjazdu by³o wys³anie do
obraduj¹cej w Pary¿u Konferencji Pokojowej protestu przeciwko polskiej okupacji Bia³orusi, a tak¿e okrelaj¹cego Polaków jako czynnik najniebezpieczniejszy dla sprawy bia³oruskiej.
Zjazd wybra³ Bia³orusk¹ Radê Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny, w sk³ad
której wesz³o piêtnacie osób. Na przewodnicz¹cego wybrano Klaudiusza Duszewskiego, jego zastêpcami zostali Ochanowicz i Jan Stankiewicz, a sekretarzami Ochmatowicz i J. Muraszko. Walery S³awek ocenia³, i¿ sk³ad Rady, mimo
znalezienia siê w jej gronie znacznej liczby osób nieprzychylnych zwi¹zkowi
federacyjnemu Bia³orusi z Polsk¹, umo¿liwia³ jednak prowadzenie rokowañ
w tej kwestii. Mia³o o tym wiadczyæ przyjêcie, jakie w dzieñ po zakoñczeniu
Zjazdu Rada wyda³a dla przedstawicieli spo³ecznoci polskiej zamieszkuj¹cej
ziemie bia³oruskie. S³awek postulowa³, by kierownictwo Rady w osobach Duszewskiego i Stankiewicza spotka³o siê z Pi³sudskim, aby przedyskutowaæ sprawê utworzenia wojska bia³oruskiego u boku armii polskiej oraz powo³ania Tymczasowego Zarz¹du Kraju reprezentuj¹cego wszystkie zamieszkuj¹ce Bia³oru
narodowoci.
Delegacja bia³oruska w sk³adzie Duszewski, Stankiewicz i Aleksiuk 15 czerwca
1919 r. uda³a siê do Warszawy. Po rozmowach wstêpnych, prowadzonych przez
S³awka i Wac³awa Jêdrzejewicza, po z³o¿eniu przez delegacjê ustnej deklaracji
przychylnej dla Polski, zosta³a przyjêta przez Pi³sudskiego, z tym ¿e nast¹pi³o to
dopiero 28 lipca 1919 r. Tak d³ugi termin oczekiwania na audiencjê nie by³
przypadkowy. Mia³o to sk³oniæ Bia³orusinów do wiêkszej ustêpliwoci wobec
polskich planów. Naczelny Wódz wyrazi³ zgodê na tworzenie oddzia³ów bia³oruskich u boku Wojska Polskiego, zdecydowa³ tak¿e, ¿e w pierwszej kolejnoci
zostanie utworzona Komisja Regulaminowa, która przet³umaczy polskie regulaminy wojskowe na jêzyk bia³oruski. Rzeczywicie, zosta³a utworzona Bia³oruska Komisja Wojskowa kieruj¹ca zaci¹giem do wojska, chocia¿ jego rozpoczêcie by³o opóniane przez w³adze polskie. Sprawê powo³ania Tymczasowego
Zarz¹du Krajowego  namiastki rz¹du na zajmowanych przez Wojsko Polskie
obszarach Bia³orusi  Pi³sudski od³o¿y³ na czas póniejszy. Jedynym jego ustêpstwem w tym zakresie by³a zgoda na powo³ywanie Bia³orusinów do administracji w Komisariacie Generalnym Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich.
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Rokowania przedstawicieli polityków bia³oruskich w Warszawie  prowadzili je z cz³onkami rz¹du polskiego  utwierdzi³y ich w przekonaniu, ¿e oficjalne w³adze pañstwowe wcale nie s¹ zwolennikami federacji. Dotyczyæ to mia³o
tak¿e Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich. Dlatego te¿ odnotowano:
Ze smutkiem jednak musimy stwierdziæ, ¿e koncepcja aneksjonistyczna zyskuje
bodaj wiêcej zwolenników nawet w sferach miarodajnych, które dzier¿¹ w swoim
rêku w³adzê na zajêtych przez wojska polskie terenach Bia³orusi29.

Obóz skupiony wokó³ Naczelnika Pañstwa stara³ siê jednak czyniæ pewne
kroki maj¹ce wiadczyæ o praktycznej realizacji koncepcji federacyjnej w odniesieniu do Bia³orusinów. W Miñsku, za zgod¹ Polaków, w sierpniu 1919 r. zosta³a
utworzona Bia³oruska Rada Narodowa aspiruj¹ca do roli rz¹du, ale nieciesz¹ca
siê poparciem lokalnej spo³ecznoci.
W Warszawie trwa³ tymczasem spór miêdzy rz¹dem i parlamentem z jednej
strony a obozem Pi³sudskiego z drugiej o koncepcjê kszta³tu terytorialnego Polski po ostatecznym ustaleniu jej granic. Ci pierwsi, sterowani przez Narodow¹
Demokracjê i ich lidera Romana Dmowskiego, nie zamierzali godziæ siê na
wizjê federacyjn¹. W opinii jednego z liderów bia³oruskich Bronis³awa Taraszakiewicza:
od wziêcia Wilna [koniec kwietnia 1919 r.  L.W.] do zajêcia Miñska [sierpieñ
1919 r.  L.W.] rz¹d polski nie chcia³ uznaæ ¿adnych instytucji bia³oruskich o charakterze pañstwowo-politycznych, pomienion¹ za Radê [Rada Bia³oruska Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny  L.W.] tolerowa³ jako organ narodowy  by³a ona
wiêc jedynie ³¹cznikiem miêdzy Bia³orusinami a w³adzami polskimi30.

Takie stanowisko rz¹du polskiego nie zachêca³o liderów bia³oruskich do
bezwarunkowego wspierania koncepcji federacyjnej g³oszonej przez obóz pi³sudczykowski. Jednoczenie wród Bia³orusinów (dotyczy³o to g³ównie liderów
politycznych) narasta³ nacjonalizm, z kolei ludnoæ (g³ównie ta najbiedniejsza)
by³a coraz podatniejsza na propagandê bolszewick¹.
Najwiêkszy niepokój strony polskiej budzi³ brak bia³oruskich elit politycznych maj¹cych poparcie spo³eczne. S³awek krytycznie ocenia³ zdolnoci intelektualne Bia³oruskiej Rady Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny, a zw³aszcza stopieñ udzielanego jej poparcia spo³ecznego. Dlatego uwa¿a³, i¿ wiêksz¹ rolê
w propagowaniu koncepcji federacyjnej mog¹ odegraæ czynniki wojskowe.
Twierdzi³, ¿e konsoliduje siê grupa oficerów bia³oruskich lansuj¹ca koncepcjê
tworzenia oddzia³ów bia³oruskich. Wysun¹³ jednak w stosunku do tej grupy
29
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zastrze¿enie, i¿ ich bia³oruska narodowoæ czêsto jest problematyczna, bowiem
wielu Rosjan dla celów koniunkturalnych deklaruje bia³orusk¹ przynale¿noæ
narodow¹. Mimo to z naciskiem podkrela³ koniecznoæ poparcia inicjatywy
tworzenia oddzia³ów bia³oruskich, gdy¿ istnieje potrzeba zamanifestowania
wobec Bia³orusinów przychylnego stanowiska Polski dla ich samodzielnych instytucji i zamiarów utworzenia w krótkim czasie wojska bia³oruskiego. Zaleca³
jednak szczególn¹ kontrolê nad tym, by w szeregach tego wojska nie znalaz³y
siê ¿ywio³y rosyjskie, które wspiera³y ideê odbudowy bia³ej Rosji.
Tworzenie bia³oruskich formacji wojskowych nast¹pi³o znacznie wczeniej
ni¿ inicjatywa, z któr¹ wyst¹pi³a wobec Pi³sudskiego delegacja Bia³oruskiej
Rady Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny. Formowanie pu³ku bia³oruskiego rozpoczê³o siê jeszcze przed wkroczeniem Wojska Polskiego na Wileñszczyznê
i Grodzieñszczyznê, a mia³o to miejsce w marcu 1919 r. Pu³k ten stacjonowa³
w Grodnie, lecz tworzono go jeszcze za zgod¹ Niemców, którzy zajmowali to
miasto, i na pewno nie z myl¹ o udziale w walkach po stronie polskiej. Po
zajêciu Wilna przez Polaków status prawny tej formacji by³ doæ dziwaczny.
S³u¿bowo podporz¹dkowany zosta³ polskiemu dowództwu twierdzy w Grodnie,
natomiast materialnie  porednio przez Litwinów  nadal by³ uzale¿niony od
w³adz niemieckich w Kownie31. Wojskowe w³adze polskie za zjawisko niepokoj¹ce wystêpuj¹ce w tym pu³ku uzna³y jego rozrost liczebny przez wcielanie ludzi
niechêtnych Polsce oraz du¿y odsetek s³u¿¹cych w nim ¯ydów. Dowódcê pu³ku
Konstantego Jezotowitowa i jego zastêpcê Demidowa uwa¿ano za osoby, którym
nie nale¿y ufaæ. Ostatecznie pu³k nie zosta³ uznany za zal¹¿ek oddzia³ów bia³oruskich tworzonych przy Wojsku Polskim. Latem 1919 r. zosta³ on rozformowany,
z tym ¿e wiêkszoæ jego ¿o³nierzy wcielono do Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej.
Oficjalna zgoda polskich w³adz wojskowych na tworzenie u boku Wojska
Polskiego formacji bia³oruskich zosta³a wydana dopiero jesieni¹ 1919 r. 22 padziernika tego roku ukaza³ siê Dekret Naczelnego Wodza WP w sprawie organizacji oddzia³ów bia³oruskich32. Rozporz¹dzenie to okrela³o ochotniczy zaci¹g do formacji bia³oruskich prowadzony przez polskie wojskowe komendy
uzupe³nieñ, w których sk³adzie mieli siê znajdowaæ tak¿e komisarze bia³oruscy.
Ze strony bia³oruskiej odpowiedzialna za zaci¹g by³a Bia³oruska Komisja Wojskowa. Zosta³a ona zobowi¹zana do cis³ego wspó³dzia³ania z Dowództwem
Okrêgu Generalnego Grodno. Dowódc¹ oddzia³ów bia³oruskich zosta³ pu³kownik Hasan Konopacki, podleg³y organizacyjnie polskiemu Ministerstwu Spraw
Wojskowych (MSWojsk.), poprzez Dowództwo Okrêgu Generalnego Grodno (DOGen. Grodno). Operacyjnie oddzia³y bia³oruskie mia³y podlegaæ tylko polskim
31

OPZHD, 471-1-43, Pismo Naczelnego Dowództwa WP W sprawie pu³ku bia³oruskiego
z 25 maja 1919 r.
32 OPZHD, 471-1-14, Dekret Naczelnego Wodza WP w sprawie organizacji oddzia³ów bia³oruskich z 22 padziernika 1919 r.
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zwi¹zkom operacyjnym, w sk³adzie których walczy³y na froncie. Formowanie
oddzia³ów bia³oruskich mia³o siê rozpocz¹æ od utworzenia dwóch batalionów
piechoty. Na miejsce formowania wyznaczono S³onim33.
Pe³ne uzale¿nienie tworzonych oddzia³ów bia³oruskich od Wojska Polskiego wyra¿a³o siê w tym, ¿e w cytowanym rozkazie wyznaczono nawet pe³ny
sk³ad Bia³oruskiej Komisji Wojskowej (zosta³a wiêc faktycznie wyznaczona
przez Polaków). W jej sk³ad mieli wchodziæ pu³kownicy: Konopacki i Andrzej
Jakubowski, sztabskapitanowie: Franciszek Kuszela i Andrzej Jakubiecki oraz
osoby cywilne: Szymon Rak-Michaj³owski34, Pawe³ Aleksiuk, J. Muraszko, Antoni Owsianik i Korfanty Pruszyñski. By³y to osoby uznawane za lojalne wobec
Polski i popieraj¹ce koncepcjê federacyjn¹ Pi³sudskiego.
Naczelnik Pañstwa prawdopodobnie ju¿ jesieni¹ 1919 r., odwiedzaj¹c Miñsk,
sceptycznie zapatrywa³ siê na mo¿liwoæ pozyskania Bia³orusinów dla federacji
z Polsk¹. Postrzega³ Miñsk jako centrum bia³oruskich ziem wschodnich lecz by³
sceptycznie nastawiony do federacji Bia³orusi z Polsk¹35. Wydaje siê, ¿e przes¹dzi³o to o realizacji idei federacyjnej, chocia¿ powracano do niej tak¿e w 1920 r.
Mimo zgody Pi³sudskiego na tworzenie wojsk bia³oruskich, s³u¿by wywiadowcze Frontu Litewsko-Bia³oruskiego, kierowane przez S³awka, donosi³y
o zmniejszaniu siê sympatii propolskich na opanowanych przez Polaków ziemiach litewsko-bia³oruskich36. Szczególny niepokój zjawisko to wywo³a³o w listopadzie 1919 r. Wród przyczyn, które to spowodowa³y, wymieniano: nadu¿ycia ze strony polskich wojsk, ¯andarmerii Wojskowej, a tak¿e administracji
cywilnej i osób prywatnych, g³ównie ziemiañstwa; zintensyfikowanie antypolskiej propagandy ze strony Litwinów, Bia³orusinów, Wielkorusów, bolszewików i Ukraiñców; niewielki stopieñ uwzglêdniania przez polskie cywilne i wojskowe w³adze administracyjne potrzeb miejscowej ludnoci (gospodarczych,
kulturalno-owiatowych, zdrowotnych).
Sytuacjê na ziemiach litewsko-bia³oruskich opanowanych przez Wojsko
Polskie oceniano w sumie jako niekorzystn¹. Na terenach tych ciera³y siê wp³ywy wielu organizacji niechêtnie odnosz¹cych siê do pañstwa polskiego i jego
polityki. Za jeden z wa¿nych elementów tej sytuacji uznawano z³¹ politykê
Polaków w administrowaniu tymi ziemiami. Dotyczy³o to zarówno administracji
cywilnej, jak i wojskowej. ¯o³nierze polscy mieli siê dopuszczaæ wobec miejscowej
33
34

K. Gomó³ka, op. cit., s. 81.
Nie podporz¹dkowa³ siê w lipcu 1920 r. podczas ofensywy Tuchaczewskiego decyzji propolskiej bia³oruskiej rady politycznej i nie tylko nie wyjecha³ z Miñska do Warszawy, ale nawi¹za³
wspó³pracê z bolszewikami. Zob. A. Czerniakiewicz, Polsko-bia³oruskie stosunki wzajemne w koñcowym etapie wojny polsko-sowieckiej, w: Rok 1920 z perspektywy osiemdziesiêciolecia, Warszawa 2001, s. 198.
35 A. Nowak, op. cit., s. 331.
36 OPZHD, 471-1-44, Raport nr 5 Referatu Politycznego Frontu Litewsko-Bia³oruskiego z 4 grudnia 1919 r.
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ludnoci cywilnej licznych napadów i grabie¿y. Ostr¹ reakcjê polskich dowódców wojskowych wywo³ywa³a tak¿e postawa miejscowej ludnoci bia³oruskiej,
która wspiera³a w pewnym sensie rosyjsk¹ dzia³alnoæ dywersyjn¹ na zapleczu
polskich frontów. Dotyczy³o to zw³aszcza terenów przyleg³ych do rzek Berezyny
i Auty, na linii których opiera³ siê wówczas polski front na Bia³orusi, oraz
obszarów Polesia.
W pierwszych miesi¹cach 1920 r. oko³o tysi¹cosobowa grupa wojsk bia³oruskich z nowym dowódc¹ genera³em Stanis³awem Bu³ak-Ba³achowiczem skierowana zosta³a na odcinek frontu na Polesiu i zosta³a podporz¹dkowana 9 Dywizji
Piechoty pu³kownika W³adys³awa Sikorskiego. Zgody na udzia³ tej formacji we
froncie polsko-rosyjskim udzieli³ osobicie Józef Pi³sudski, co mog³o sugerowaæ
niezupe³ne zaniechanie myli o federacji z tym narodem. Trudno jednak uznaæ te
wojska za regularn¹ formacjê. Taktyka ich walki opiera³a siê bowiem na dzia³aniach nieregularnych, wzorowanych na partyzanckich. Do tego na niskim poziomie sta³a dyscyplina ¿o³nierzy, którzy dopuszczali siê gwa³tów, grabie¿y i samos¹dów. Ich ofiarami padali zarówno zamieszkuj¹cych tych terenach Polacy, jak
i Bia³orusini oraz inne narodowoci.
O ile strona polska w 1919 r. uzyska³a niewielkie powodzenie w nak³anianiu
Bia³orusinów do zaakceptowania koncepcji federacyjnej, to zupe³nym fiaskiem
zakoñczy³y siê zabiegi o pozyskanie Litwinów. Odrzucali oni stanowczo nie
tylko wszelkie propozycje powi¹zañ federacyjnych z Polsk¹, ale zg³aszali te¿
radykalne ¿¹dania terytorialne do czêci ziem rdzennie polskich, próbuj¹c realizowaæ je nawet z u¿yciem si³y zbrojnej.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e opanowanie w 1919 r. znacznych obszarów
Bia³orusi i Litwy u³atwi Pi³sudskiemu realizacjê jego polityki federacyjnej. Jednak przedstawione ju¿ niepowodzenia w pozyskiwaniu Litwinów i Bia³orusinów
nieco ostudzi³y zapa³ Pi³sudskiego i jego obozu politycznego co do mo¿liwoci
realizacji tej koncepcji. Opiniê tak¹ zaczêli lansowaæ nawet niedawni zwolennicy koncepcji federacyjnej. wiadczy³ o tym artyku³ przywo³ywanego ju¿ Mariana wiechowskiego opublikowany w grudniu 1919 r. na lamach periodyku
Wschód Polski, w którym pisa³:
Bia³orusini na zachodzie si³ realnych nie maj¹. Zbyt silnym têtnem bije tu wiadomoæ polska i wola ku samodzielnemu organizowaniu i utrwalaniu tu ¿ycia polskiego, by marzyæ mogli o skutecznym rywalizowaniu w tej czêci ziem litewskobia³oruskich z kultur¹ polsk¹. [...] Na wschodzie natomiast ludnoæ bia³oruska tworzy zwart¹ masê, Polacy za s¹ zbyt s³abi, by mogli pokusiæ siê o spolszczenie
kraju. [...] Pomimo wiêc swoich teoretycznych raczej deklaracji w sprawie niezale¿noci i niepodleg³oci, Bia³orusini bêd¹ musieli siê zgodziæ na ograniczenie
swych aspiracji pañstwowych do wschodniej Bia³orusi37 .
37

Cyt. za: J. Lewandowski, op. cit., s. 228229.
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Oznacza³o to niew¹tpliwie niewiarê w mo¿liwoæ federacji Polski z Bia³orusi¹. Podobne stanowisko zaj¹³ niebawem sam Pi³sudski. Znalaz³o to wyraz m.in.
w licie wys³anym przez niego do Jerzego Osmo³owskiego po rozmowie, jak¹
przeprowadzi³ z cz³onkiem Bia³oruskiej Rady Narodowej Antonim £uckiewiczem:
Wobec tego radzi³em, by siê zatrzymano teraz na organizowaniu pracy dla wytworzenia czego w rodzaju Piemontu bia³oruskiego i zaniechaæ, do czasu, wszelkich
wyst¹pieñ w wielkim stylu, które teraz sprawie zaszkodziæ mog¹. Obiecywa³em, ¿e
z chwil¹ gdy siê porusz¹ odpowiednie sprawy na skrzyd³ach i stanê mocno na
nogach, to znaczy Ukraina i Ba³tyk, to przez to samo stworzy siê podstawa do
odpowiedniego postawienia sprawy bia³oruskiej; wtedy bêdzie czas na wszelkiego
rodzaju polityczne wyst¹pienia. Do tego czasu musi byæ gotowa odskocznia choæby
w postaci ma³ego Piemontu dla odbudowy38.

Powy¿szy wywód oznacza³ zmniejszenie zainteresowania Pi³sudskiego nak³anianiem Bia³orusinów do federacji z Polsk¹ z uwagi na widoczn¹ nieporadnoæ liderów politycznych tego narodu w uzyskaniu poparcia spo³ecznego dla tej
idei. Zaostrzona zosta³a polityka Polski wobec nacjonalistycznych dzia³aczy
Bia³orusi, których represjonowano. Decyzj¹ komisarza Zarz¹du Cywilnego
Ziem Wschodnich w Miñsku W³adys³awa Raczkiewicza rozwi¹zana zosta³a
Rada Republiki Bia³oruskiej kierowana przez nastawionego propolsko Antoniego £uckiewicza. Dzia³acze zdelegalizowanej Rady na zebraniu noc¹ z 13 na 14 grudnia 1919 r. wy³onili nowy, tym razem tajny, jej sk³ad z Wac³awem £astowskim
na czele. Uznali oni wszelk¹ wspó³pracê z Polakami za niemo¿liw¹, a nawet
szkodliw¹. Oznacza³o to odrzucenie zaproponowanej przez Naczelnika Pañstwa
idei Piemontu39. W odwecie strona polska zastosowa³a retorsje wobec polityków bia³oruskich, dokonuj¹c ich aresztowañ. Decyzje podejmowane przez Raczkiewicza zosta³y zaakceptowane przez Pi³sudskiego. Krok ten przypieczêtowa³
fiasko rachub na federacjê z Bia³orusi¹. Sytuacji nie poprawi³a zgoda Raczkiewicza na odbycie zjazdu przez propolsko nastawionych roz³amowców, którzy
powo³ali Najwy¿sz¹ Radê Bia³orusk¹, która zrzek³a siê d¹¿eñ niepodleg³ociowych i opowiedzia³a siê za najcilejszymi stosunkami z rz¹dem w Warszawie,
ograniczaj¹c sw¹ dzia³alnoæ do akcji kulturalno-gospodarczej40. Stawk¹ by³a tu
gra o autonomiê, a nie federacjê.
Mo¿na domniemywaæ, i¿ po opisywanych wydarzeniach stosunek Pi³sudskiego i jego obozu do mo¿liwoci liczenia na Bia³oru w planach federacyjnych
zmieni³ siê. Nie oznacza³o to jednak ca³kowitego zaniechania rachub na ich
38 Cyt. za: G. £ukomski, B. Polak, M. Wrzosek, Wojna polsko-bolszewicka 19191920, t. 1,
Koszalin 1990, s. 123.
39 A. Nowak, op. cit., s. 332.
40 K. Gomó³ka, op. cit., s. 89.
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realizacjê, ile przesuwanie punktu ciê¿koci zdecydowanie w kierunku Ukrainy.
Wobec Bia³orusi obóz pi³sudczykowski zaniecha³ propagowania idei federacyjnej, a przysta³ raczej na rozwi¹zania inkorporacyjne. Potwierdzaj¹ to zapiski
wa¿nego funkcjonariusza Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich hrabiego Kossakowskiego z 24 stycznia 1920 r.:
Wskazówki polityczne mamy jasne: na terytorium Miñszczyzny bia³orusizm popiera siê jako zabezpieczenie przeciw Rosji, na terenie Okrêgu Brzeskiego jest to
zbêdne. Uwzglêdnia siê tylko poparcie d¹¿eñ kulturalnych, nie za politycznych.
[...] W tak zwanej Bia³orusi bêdzie albo polskoæ, albo rosyjskoæ, wszelkie popieranie bia³orusizmu sztucznie go stwarza, ale i to nie jest zdolne nadaæ mu doæ si³y,
o tyle wiêc trzeba nim manewrowaæ, o ile d¹¿y to do zwalczania rosyjskich wp³ywów. Np. jeli ludnoæ prosi o szko³ê rosyjsk¹, daje jej siê szko³ê bia³orusk¹41.

Dopracowane stanowisko wobec wiêzów federacyjnych z Bia³orusinami  a w rzeczywistoci rezygnacjê z nich  Pi³sudski przedstawi³ 1 lutego 1920 r. w Wilnie
na naradzie z udzia³em Osmo³owskiego, S³awka i Raczkiewicza:
Jestem za pewnymi znacznymi ustêpstwami w zakresie rozwoju kulturalnego Bia³orusinów, ale politycznych ustêpstw na korzyæ fikcji bia³oruskiej czyniæ nie chcê42.

Co prawda, nadal funkcjonowa³y namiastki organów bia³oruskich w postaci
Bia³oruskiej Komisji Wojskowej czy Tymczasowego Bia³oruskiego Komitetu Narodowego w Miñsku, ale nie mia³y one wiêkszego znaczenia. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e od marca 1920 r. strona polska nie przejawia³a wiêkszej aktywnoci
w rozpowszechnianiu koncepcji federacyjnej w odniesieniu do Bia³orusinów. Proponowano im jedynie autonomiê kulturaln¹ obejmuj¹c¹ okrêg miñski. O stosunku
niektórych Polaków do federacji z Bia³orusi¹ wiadczyæ mo¿e wypowied Edwarda Woyni³³owicz na zebraniu Zwi¹zku Polsko-Bia³oruskiego, który mia³ stwierdziæ, ¿e ¿¹danie suwerennego pañstwa bia³oruskiego w okolicznociach, kiedy
Bia³oru ani jednego grosza na ten cel nie da³a, ani jednego ¿o³nierza na front nie
wys³a³a, jest absurdem i dlatego dowodzi³, ¿e w tej sytuacji Bia³orusini powinni
od razu wyrzec siê samoistnoci, d¹¿yæ do zwi¹zku z Polsk¹ na podstawie wybitnej
autonomii, która zale¿y od warunków wspó³¿ycia, mo¿na bêdzie zwê¿aæ lub rozszerzaæ wed³ug okolicznoci43.

W tych warunkach nie by³o impulsów do poszerzania polskiej oferty dla
Bia³orusinów, nawet na polu kultury i owiaty. Przyk³adowo, w trzech okrêgach
41
42
43

Cyt. za: J. Lewandowski, op. cit., s. 245246.
Ibidem, s. 229.
E. Woyni³³owicz, Wspomnienia 18471928, cz. 1, Wilno 1931, s. 278.
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Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich wiosn¹ 1920 r. funkcjonowa³o tylko 227 szkó³
bia³oruskich44. Tymczasem sprawa owiaty bia³oruskiej mia³a byæ swoistym
sprawdzianem stosunku Polaków do Bia³orusinów.
W koncepcji obozu pi³sudczykowskiego w³¹czenia Bia³orusi do planów federacyjnych widaæ na pocz¹tku 1920 r. pewn¹ niekonsekwencjê. Z jednej strony
Pi³sudski, widz¹c niepowodzenia tej akcji, godzi³ siê na rozwi¹zania inkorporacyjne, z drugiej jego wys³annik Leon Wasilewski stwarza³ przed niektórymi
bia³oruskimi liderami politycznymi wizje przyjêcia takowej opcji, lecz nie w odniesieniu do pañstwowoci bia³oruskiej jako zwartego terytorium. Mia³y one byæ
prezentowane podczas narad polsko-bia³oruskich prowadzonych 2124 marca
1920 r. w Miñsku45. To wówczas dyskutowano m.in. nad takim rozwi¹zaniem,
jak proponowane przez Wasilewskiego:
Rozszerzenie Okrêgu Miñskiego przez przy³¹czenie pow. baranowickiego, mozyrskiego i wilejskiego, nastêpnie usamodzielnienie mo¿liwe okrêgu i dopiero wówczas tworzenie precedensów dla poszerzenia na inne okrêgi46.

W tym czasie czêæ polityków bia³oruskich negocjowa³a z bolszewikami
status swojego narodu, inni, bez powodzenia, próbowali szukaæ wsparcia w stolicach mocarstw zachodnich.
Wyrazem fiaska koncepcji federacyjnej w odniesieniu do Litwy i Bia³orusi
by³a decyzja Pi³sudskiego z 29 maja 1920 r. o podporz¹dkowaniu z dniem 1 czerwca
Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich Osmo³owskiego Radzie Ministrów
RP, zdominowanej przez centroprawicê lansuj¹c¹ program inkorporacyjny,
a przede wszystkim druga, z 9 wrzenia, rozwi¹zuj¹ca Zarz¹d Cywilny Ziem
Wschodnich. Osmo³owski i jego ekipa ostatecznie nie doprowadzili do realizacji
koncepcji federacyjnej ani w odniesieniu do Litwinów, ani Bia³orusinów, podobnie jak wczeniej S³awek. By³ to akt wymuszony przez nierealnoæ rachub na
takowe rozwi¹zanie.
Latem 1920 r. niektórzy dzia³acze bia³oruscy oraz zwolennicy federacji
w Polsce podejmowali jeszcze próby poszukiwania mo¿liwoci realizacji tej
idei. 6 czerwca 1920 r. powsta³ w Wilnie klub polityczny Bia³oruska Respublikañskaja Suwia¿, który opowiedzia³ siê za utworzeniem przez Pi³sudskiego Bia³orusko-Litewskiej Republiki Demokratycznej obejmuj¹cej na zasadzie autonomii personalnej zamieszkuj¹cych j¹ narodów ca³oæ ziem by³ego Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego, powi¹zanej wiêzami federacyjnymi z Polsk¹47. Wobec
przedstawionej wczeniej zmiany nastawienia marsza³ka do mo¿liwoci powsta44
45
46
47

A. Czerniakiewicz, op. cit., s. 196.
K. Gomó³ka, op. cit., s. 111112.
Cyt. za: J. Lewandowski, op. cit., s. 248.
A. Czerniakiewicz, op. cit., s. 198.
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nia takowego tworu by³y to próby pozbawione realnych podstaw, jak te¿ ze
wzglêdu na znaczenie polityczne grupy osób, która wyst¹pi³a z takim postulatem, nie mówi¹c ju¿ o stanowisku Litwinów w sprawie federacji.
Rozpoczêta 4 lipca 1920 r. ofensywa Frontu Zachodniego Michai³a Tuchaczewskiego doprowadzi³a do zajêcia w szybkim tempie przez Armiê Czerwon¹
obszaru zachodniej Bia³orusi. Przekreli³o to wszelkie rachuby na rozwi¹zanie
sprawy bia³oruskiej w myl koncepcji federacyjnych obozu pi³sudczykowskiego.
Postanowiono ewakuowaæ z Miñska do Warszawy bia³oruskich zwolenników
federacji z Polsk¹. Ale byli te¿ i tacy, którzy pozostali, usi³uj¹c wspó³pracowaæ
z bolszewikami. Bia³oruska Komisja Wojskowa musia³a siê ewakuowaæ ju¿ na
w³asn¹ rêkê. Przedstawiciele bia³oruskich w³adz na zachodzie Europy w obliczu
polskich niepowodzeñ na froncie proponowali rokowania o przysz³ej federacji,
znacznie zawy¿aj¹c przy tym w³asne ¿¹dania wstêpne. Domagali siê powa¿nych
rokowañ politycznych, w tym m.in. wyrzeczenia siê przez stronê polsk¹ kolonizacji Kresów Wschodnich. Tak¿e przedstawiciele Bia³orusi Wac³aw £astowskiego i K. Czereszczynko podczas rozmów z Wasilewskim w Rydze opowiedzieli
siê za kontynuacj¹ rozmów w kwestii federacji, licz¹c na du¿e ustêpstwa strony
Polaków. 7 wrzenia 1920 r. Wac³aw £astowski zwróci³ siê do rz¹du polskiego
z ¿¹daniem uznania niepodleg³oci Bia³orusi48. Podobn¹ notê skierowa³ do Moskwy. W Warszawie i rz¹d, i parlament odczytali ten krok jednoznacznie jako
zaniechanie wszelkich rachub na federacjê z Bia³orusi¹ i koniecznoæ zastosowania wariantu inkorporacyjnego. Podobn¹ opiniê wyrazi³ Pi³sudski. Nie traktowano bowiem jako powa¿nych partnerów osób, które reprezentowa³y marionetkowe w³adze tego pañstwa. Jednoznacznie opowiadano siê za rozwi¹zaniem
inkorporacyjnym.
Obóz pi³sudczykowski, co prawda, usi³owa³ ratowaæ resztki swych nadziei
na federacjê z Bia³orusi¹, lecz napotka³ na zdecydowany opór rz¹du i parlamentu  instytucji zdominowanych, jak wspomina³am, przez zwolenników Dmowskiego. Idei tej mia³o s³u¿yæ utworzenie w sierpniu 1920 r. w Warszawie Bia³oruskiego Komitetu Politycznego kierowanego przez Józefa Adamowicza i Paw³a
Aleksiuka, przez co starano siê marginalizowaæ rz¹d Wac³awa £astowskiego.
Rokowania w sprawie federacji prowadzono jeszcze jesieni¹ 1920 r. w Rydze
z delegacj¹ bia³orusk¹ z Wac³awem £astowskim na czele. Stronê polsk¹ reprezentowali Witold Kamieniecki i Leon Wasilewski49. By³y to jednak raczej pozory aktualnoci tej problematyki wobec rozmów i negocjacji pokojowych polskorosyjskich prowadzonych w Rydze przez polsk¹ delegacjê kierowan¹ przez Jana
D¹bskiego. Ale i one sta³y siê bezowocne wobec ustaleñ z 12 padziernika 1920 r.
o przerwaniu dzia³añ wojennych w wojnie polsko-rosyjskiej i tymczasowym
48
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ustaleniu granic, w wyniku których Miñsk znalaz³ siê pod zarz¹dem Rosji Radzieckiej, a znaczne po³acie Bia³orusi przypad³y Polsce.
Pi³sudski zdawa³ sobie sprawê z niepowodzenia misji zjednywania narodów
bia³oruskiego, litewskiego i ukraiñskiego dla koncepcji federacyjnej, pomimo
sukcesu militarnego osi¹gniêtego w bitwie na przedpolach Warszawy w sierpniu
1920 r., w bitwie niemeñskiej oraz zajmowania Wo³ynia i Galicji Wschodniej.
Do tego, co ju¿ wielokrotnie podkrela³am, inicjatywy polskich zwolenników
federacji by³y blokowane przez prawicow¹ wiêkszoæ sejmow¹ i rz¹dow¹, optuj¹c¹ za modelem inkorporacyjnym. By³o to mo¿liwe zw³aszcza po decyzji Naczelnika Pañstwa o tym, ¿e cywiln¹ w³adzê administracyjn¹, ale podporz¹dkowan¹ rz¹dowi a nie Naczelnemu Wodzowi, nad ponownie opanowanymi przez
Wojsko Polskie terenami Bia³orusi nadal bêdzie sprawowa³ Komisariat Generalny Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich, za od 9 wrzenia 1920 r. Zarz¹d
Terenów Przyfrontowych i Etapowych (ZTPiE). Naczelnikiem okrêgu miñskiego zosta³ W³adys³aw Raczkiewicz. Taki stan rzeczy obowi¹zywa³ do 27 listopada 1920 r., kiedy ZTPiE zosta³ rozwi¹zany. Datê tê mo¿na uznaæ za koniec
nadziei na realizacjê idei federacyjnej w odniesieniu do Bia³orusinów. Krokiem,
który przes¹dzi³ o jej zaniechaniu, by³a zgoda polskiej delegacji (w jej sk³adzie
dominowali przedstawiciele parlamentu i rz¹du) na rokowania w Rydze na podpisanie traktatu pokojowego nie tylko z Rosj¹ Radziecka, ale porednio tak¿e
z satelickimi republikami Bia³orusi i Ukrainy.
W gecie desperacji po fiasku utworzenia demokratycznej i wolnej Bia³orusi, walcz¹ce u boku Wojska Polskiego oddzia³y bia³oruskie genera³a Stanis³awa
Bu³ak-Ba³achowicza na pocz¹tku listopada 1920 r. uderzy³y na Mozyrz i Kalenkowicze, na co mia³y ciche przyzwolenie Pi³sudskiego, zajmuj¹c te miasta oraz
zbli¿aj¹c siê do Rzeczycy i ¯³obina. Ostatecznie jednak, rozbite przez Rosjan,
szuka³y schronienia na terenie Polski. Mrzonki obozu pi³sudczykowskiego o realizacji koncepcji federacyjnej z Bia³orusi¹ zosta³y ca³kowicie pogrzebane.
Zakoñczone fiaskiem rachuby na zjednanie Bia³orusinów do koncepcji federacyjnej by³y szczególnie przykre dla Walerego S³awka, który w³o¿y³ wiele wysi³ku w realizacjê tej idei. Brak sukcesu na tym polu, wynikaj¹cy g³ównie z niemo¿liwoci wy³onienia reprezentatywnej, ciesz¹cej siê poparciem spo³ecznym
lokalnej administracji bia³oruskiej, by³ jego kolejnym niepowodzeniem w realizacji koncepcji federacyjnej po niepomylnym przebiegu rozmów na Litwie.
Trzecim etapem by³ brak nadziei na federacjê z Ukrain¹.
Oficjalnie obóz pi³sudczykowski nie og³osi³ jednak fiaska rachub na realizacjê idei federacyjnej, w tym z Bia³orusi¹. Obok wielu ró¿nych przyczyn, które
decydowa³y o niepowodzeniu tej akcji, wyeksponowaæ nale¿y jako g³ówn¹ brak
wiadomoci narodowej Bia³orusinów do tworzenia reprezentatywnej w³adzy pañstwowej maj¹cej poparcie spo³eczne. Inn¹ przyczyn¹ by³ niezbyt fortunny po stronie polskiej dobór ludzi maj¹cych tê ideê realizowaæ. Zdaniem
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Janiny Gierowskiej-Ka³³aur, Osmo³owski nie by³ politykiem formatu, który by³by w stanie zrealizowaæ zadanie postawione przez Pi³sudskiego i to zarówno ze
wzglêdu na swój charakter, jak i wiarê w realnoæ otrzymanego zadania50. Czy
jednak móg³ je wykonaæ? Wydaje siê, ¿e nie mia³ wielkich szans na realizacjê
powierzonej mu misji, podobnie zreszt¹ jak jeden z najwa¿niejszych polityków
obozu pi³sudczykowskiego Walery S³awek.
Rokowania pokojowe z Rosj¹ Radzieck¹, prowadzone pocz¹tkowo w Miñsku, a ostatecznie w Rydze, ogranicza³y mo¿liwoci wcielenia w ¿ycie koncepcji
federacyjnej, a w³aciwie zupe³nie j¹ wyklucza³y. Przeciwko niej opowiada³a siê
znaczna czêæ si³ politycznych w Polsce, zw³aszcza prawica, ale nie tylko. Pi³sudski by³ przeciwny prowadzeniu tych rokowañ. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e
i w rz¹dzie, i w Sejmie dominowali zwolennicy koncepcji inkorporacyjnej. Oni
te¿ mieli przewagê w polskiej delegacji prowadz¹cej rokowania. Podczas negocjacji w Rydze zwyciê¿y³a opcja poszukiwania kompromisu miêdzy stanowiskiem polskim i rosyjskim. Ju¿ w ramach podpisanych 12 padziernika 1920 r.
preliminariów pokojowych, koñcz¹cych wojnê polsko-rosyjsk¹ 19191920 r.,
przyjête wstêpne decyzje terytorialne oznacza³y tryumf koncepcji inkorporacyjnej. Traktat ryski z 18 marca 1921 r. ca³kowicie przekrela³ rachuby obozu
pi³sudczykowskiego na realizacjê koncepcji federacyjnej. Na mocy traktatu
czêæ ziem litewsko-bia³oruskich zosta³a wcielona do pañstwa polskiego. Pozosta³e ziemie bia³oruskie wesz³y w sk³ad Bia³oruskiej Republiki Rad, w pe³ni
podporz¹dkowanej Rosji Radzieckiej. Pod takim rozwi¹zaniem podpisa³a siê
polska delegacja na rokowania ryskie.
Koncepcja federacyjna Pi³sudskiego i jego zwolenników, i to zarówno
w wersji pe³nej, jak i regionalnej, odnosz¹cej siê do Bia³orusi, zakoñczy³a siê
zupe³nym niepowodzeniem. Wydaje siê, ¿e nie mog³o byæ inaczej, skoro Polska
by³a za s³aba, by samodzielnie wyeliminowaæ Rosjê Radzieck¹ z wp³ywu na
¿ycie polityczne tej czêci Europy. Wa¿ne by³o te¿ to, ¿e zamiast poparcia tej
koncepcji napotka³a sprzeciw mocarstw zachodnich. Najistotniejsze by³o jednak
to, ¿e narody, którym oferowano federacjê, nie by³y sk³onne jej przyj¹æ. Dotyczy³o to tak¿e Bia³orusinów. Na skutek niskiej wiadomoci narodowej i pañstwowej nie byli zdolni do utworzenia akceptowanego przez spo³eczeñstwo w³asnego pañstwa. W zwi¹zku z czym oferty sk³adane im przez polskich
zwolenników koncepcji federacyjnej nie mia³y mo¿liwoci realizacji. Pi³sudski
zda³ sobie z tego sprawê na pocz¹tku 1920 r. i odt¹d optowa³, z koniecznoci, za
rozwi¹zaniami inkorporacyjnymi. Powa¿nym problemem dla zwolenników idei
federacyjnej by³a postawa rywala politycznego  obozu skupionego wokó³
Dmowskiego i jego wizja inkorporacyjna. Obóz ten, maj¹c przewagê w rz¹dzie
i parlamencie, spowodowa³, ¿e to jego koncepcja zosta³a zrealizowana.
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Czy wobec tego obóz pi³sudczykowski ju¿ nigdy nie wraca³ do idei federacyjnej? Otó¿ kontynuacj¹ tej myli by³a lansowana ju¿ po zakoñczonych wojnach o Kresy Wschodnie wizja tzw. prometeizmu jako kontynuacji w nowych
uwarunkowaniach rachub na demonta¿ ZSRR. I tym razem Polska mia³a byæ
pañstwem, wokó³ którego skupiæ siê mia³y narody wyzwolone spod sowieckiego
panowania.
Belarus in Federative Conceptions of Pilsudski and his Political Camp
There were two conceptions of its territorial shape in Poland: incorporate launching by
Dmowskis camp and federative of Pilsudskis political camp. Pilsudski wished there had
been a country being federation of nations risen on the remains of Russian Empire in which
Poles would played the leading role. The peace negotiations conducted by Poland with Soviet
Russia confined possibility of federative conception to be introduced and Ryski treaty dated
18 March 1921 excluded it utterly. By virtue of this treaty part of Lithuanian  Belorussian
territory was incorporated into Polish state. The other Belorussian lands were included to the
Belorussian Republic which was entirely depended on Soviet Russia.
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Áåëàðóñê³ äçÿðæà¢íû ¢í³âåðñ³òýò, Ì³íñê/Áåëàðóñü

ÄÇÅÉÍÀÑÖÜ ÏÎËÜÑÊÀÉ
ÒÂÎÐ×ÀÉ IÍÒÝËIÃÅÍÖÛI ÍÀ ÒÝÐÛÒÎÐÛI ÁÑÑÐ
(19391941 ãã.)
Ó âûí³êó âåðàñí¸¢ñê³õ ïàäçåé 1939 ã. ó ñêëàä ÁÑÑÐ óâàéøë³ çåìë³
Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³. Ó ìåæàõ íîâàé äçÿðæàâû àïûíóë³ñÿ íå òîëüê³ áåëàðóñû,
àëå ³ ïàëÿê³, ÿ¢ðý³, ïðàäñòà¢í³ê³ ³íøûõ íàöûÿíàëüíàñöåé, ÿê³ÿ ðàíåé
ïðàæûâàë³ ¢ Ïîëüø÷û. Ãýòà áûë³ íå òîëüê³ ïàñòàÿííûÿ æûõàðû ãýòûõ
çåìëÿ¢, àëå ³ áåæàíöû ç çàõàäó, ó òûì ë³êó ³ ïîëüñê³ÿ äçåÿ÷û êóëüòóðû.
Ó ì³æâàåííû ïåðûÿä âà ¢ñõîäí³õ âàÿâîäñòâàõ Ïîëüø÷û àìàëü íå
ñêëàëàñÿ áóéíûõ êóëüòóðíûõ öýíòðà¢. Àäç³íûì âûêëþ÷ýííåì áû¢ Ëüâî¢,
êóäû ³ íàê³ðàâàëàñÿ âîñåííþ 1939 ã. áîëüøàñöü ïîëüñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢,
ìàñòàêî¢, òýàòðàëüíûõ äçåÿ÷à¢. Íà òýðûòîðû³ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³,
ïåðàâàæíà ¢ Áåëàñòîêó, ÿê³ ñòà¢ öýíòðàì áåëàðóñêàé, ïîëüñêàé, ÿ¢ðýéñêàé
êóëüòóðû, àïûíóë³ñÿ òûÿ, õòî äà âàéíû ñ³ìïàòûçàâà¢ êàìóí³ñòû÷íàìó ðóõó
àëüáî âûðàøû¢ íå øóêàöü ³íøàãà ïðûòóëêó. Óñ³ì ãýòûì ëþäçÿì, íå
çàëåæíà àä íàöûÿíàëüíàñö³, ïàë³òû÷íûõ ³ ñâåòàïîãëÿäàâûõ ïåðàêàíàííÿ¢,
òðýáà áûëî âûçíà÷ûööà ¢ ñâà³ì ñòà¢ëåíí³ äà ñàâåöêàé óëàäû ³ ñïîñàáó
¢çàåìàäçåÿííÿ ç ¸é.
Ó ñâàþ ÷àðãó äà àïûíó¢øàéñÿ ¢ çàõîäí³õ àáëàñöÿõ ÁÑÑÐ òâîð÷àé
³íòýë³ãåíöû³ ïðàÿ¢ëÿëà ö³êàâàñöü ³ ñàâåöêàÿ ¢ëàäà. ßíà õàöåëà
çàðûåíòàâàööà ¢ ñ³òóàöû³, ÿêàÿ ñêëàëàñÿ íà çàõîäíåáåëàðóñê³õ çåìëÿõ, ³ ïà
ìàã÷ûìàñö³ âûêàðûñòàöü ïðûñóòíûõ òóò äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû ¢ ñâà³õ ìýòàõ.
Çûõîäçÿ÷û ç ³ñíàâà¢øûõ ó ÑÑÑÐ òðàäûöûé, ï³ñüìåíí³ê³, ìàñòàê³,
òýàòðàëüíûÿ äçåÿ÷û ïàâ³ííû áûë³ ïàêàçàöü ó ñâà³õ òâîðàõ ñàâåöê³ÿ
äàñÿãíåíí³, ñôàðì³ðàâàöü íîâûÿ ìàðàëüíûÿ íîðìû ³ ñòâàðûöü íîâûÿ,
ñàöûÿë³ñòû÷íûÿ, ³äýàëû ¢ ãðàìàäñòâå.
Ë³òàðàëüíà ïðàç íåêàëüê³ òûäíÿ¢ ïàñëÿ âûçâàëåí÷àãà ïàõîäó ¢ Áåëàñòîêó
áû¢ àðãàí³çàâàíû ñõîä ï³ñüìåíí³êà¢, ÿê³ÿ ïðàæûâàë³ íà òýðûòîðû³ Çàõîäíÿé
Áåëàðóñ³. Íà ³ì çàðýã³ñòðàâàëàñÿ 226 ÷àëàâåê. Ãýòà áûë³ ðîçíûÿ ïà ñâà³õ
ïàë³òû÷íûõ ³ ìàñòàöê³õ ïîãëÿäàõ ëþäç³, ÷àñòêà êàòîðûõ íåãàòû¢íà
ñòàâ³ëàñÿ äà ñàâåöêàé óëàäû. Çàðûåíòàâà¢øûñÿ ¢ ³õ íàñòðîÿõ, ó ë³ñòàïàäçå
1939 ã. óëàäà ïðûíÿëà ðàøýííå: ç ïðûñóòíûõ íå çàñëóãî¢âàþöü ãàíàðîâàãà
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çâàííÿ ñàâåöêàãà ï³ñüìåíí³êà 160 ÷àëàâåê, ó òîé ÷àñ ÿê ðýøòà, ó òûì ë³êó
³ 11 ïàëÿêà¢, à¢òàìàòû÷íà ñòàë³ ÷ëåíàì³ àðãàí³çàöûéíàãà áþðî áåëàñòîöêàãà
Ñàþçà ñàâåöê³õ ï³ñüìåíí³êà¢ (ÑÑÏ). Ìýòàé ÿãî ñòâàðýííÿ ñòàëà âûëó÷ýííå
òâîð÷àé, ³äýéíà ³ ïàë³òû÷íà çãóðòàâàíàé ãðóïû, çàäà÷àé ÿêîé çÿ¢ëÿåööà
íàï³ñàííå òâîðà¢, ÿê³ÿ áóäóöü ñïðûÿöü êàìóí³ñòû÷íàìó âûõàâàííþ,
ïàñêîðâàöü ðàçâ³öö¸ íîâàãà ÷àëàâåêà ³ ïðàöýñ à÷ûø÷ýííÿ ÿãî ñâÿäîìàñö³ àä
óïëûâó ïðàêëÿòàãà ì³íóëàãà. Óçíà÷àë³¢ ãýòà àáÿäíàííå Ã. Ñìîëÿð1.
Ñ³òóàöûþ ¢ òâîð÷ûì àñÿðîääç³ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ íåàäíàðàçîâà
àáìÿðêî¢âàëà ê³ðà¢í³öòâà ÑÑÏ ÁÑÑÐ, ÿêîå ³ìêíóëàñÿ âûçíà÷ûöü àñíî¢íûÿ
íàïðàìê³ ïðàöû ç äçåÿ÷àì³ ãýòàãà ðýã³¸íà. Òàê, ó äàêëàäíîé çàï³ñöû ÑÑÏ
ÁÑÑÐ àä 15 ñíåæíÿ 1939 ã. çãàäâàë³ñÿ òàê³ÿ ïîëüñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³ ÿê Ê. Àíñýëüì,
ß. Áðàíå¢ñêàÿ, Õ. Ñýëüì, À. Ìàçóðýê, Ý. Áàéå ³ àäçíà÷àëàñÿ, øòî ¢ñå ÿíû
ìàþöü êí³ã³, ÿê³ÿ ïà ñâà¸é ïàë³òû÷íàé íàê³ðàâàíàñö³ ³ ìàñòàöêàé ÿêàñö³,
ïàñëÿ íåêàòîðàé ÷ûñòê³ àä íàâÿçàíûõ öýíçóðàé ìåñöà¢, ìîãóöü áûöü
ïåðàäðóêàâàíûÿ ¢ íàñ ³ áÿññïðý÷íà âûêë³êàþöü ³íòàðýñ ó ñàâåöêàãà ÷ûòà÷à2.
Õàðàêòàðûçóþ÷û ñòàíîâ³ø÷à ãýòûõ ëþäçåé, ñòàðøûíÿ ÑÑÏ Ì. Ëûíüêî¢
ï³ñà¢ ïðà ³õ ðàçãóáëåíàñöü, ïðû÷ûíàé ÿêîé áûëà íåìàã÷ûìàñöü âûäàííÿ
ñâà³õ òâîðà¢. Ó ãýòàé ñóâÿç³ ïîëüñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³ íàéñòîéë³âà âûäçâ³ãàþöü
òðû ïûòàíí³: ïðà ñàìàñòîéíóþ ãàçåòó íà ïîëüñêàé ìîâå, ïðà ï³ÿíåðñêóþ
ãàçåòó ³ ïðà ðàäû¸ïåðàäà÷û íà ïîëüñêàé ìîâå. ²õ ãàëî¢íû àðãóìåíò
íà êàðûñöü ãýòàãà çàêëþ÷à¢ñÿ ¢ òûì, øòî ñÿðîä ïîëüñêàãà íàñåëüí³öòâà,
ÿêîå íå âåäàå í³ áåëàðóñêàé, í³ ðóñêàé ìîâû, âÿäçåööà âàðîæàÿ ïðàïàãàíäà,
ÿêàÿ ðàñïà¢ñþäæâàåööà ïðàç ðàäû¸ïåðàäà÷û ç Ëîíäàíà ³ øêîëüíûõ
íàñòà¢í³êà¢3.
Ó òîé æà äàêëàäíîé çàï³ñöû Ì. Ëûíüêî¢ çâÿðòà¢ óâàãó ³ íà ìàòýðûÿëüíàå çàáåñïÿ÷ýííå ïîëüñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢. ¨í àäçíà÷à¢, øòî áåç âåäà¢
ðóñêàé ö³ áåëàðóñêàé ìîâû ³ àäïàâåäíàé êâàë³ô³êàöû³ ³ñíóþöü öÿæêàñö³
ç ïðàöà¢ëàäêàâàííåì, à òàìó ëþäç³ ïàãàäæàþööà íà ëþáóþ ïðàöó. Ó ãýòàé
ñóâÿç³ ïðà¢ëåííå ÑÑÏ ïëàíàâàëà àêàçàöü ðàçàâóþ ìàòýðûÿëüíóþ äàïàìîãó
àñîáíûì ï³ñüìåíí³êàì, àïëàö³öü çíàõîäæàííå ÷àñòê³ ç ³õ ó Äîìå òâîð÷àãà
àäïà÷ûíêó ¢ Ïóõàâ³÷àõ ç òûì, êàá ÿíû çìàãë³ çàâÿðøûöü ïðàöó íàä íîâûì³
òâîðàì³, àðãàí³çàâàöü êóðñû ïà âûâó÷ýííþ ðóñêàé ìîâû ³ ïàë³òêóðñû,
çàïðàñ³öü ëåêòàðà¢ ïà ïûòàííÿõ ë³òàðàòóðû ³ ³íø.4. Àäíà÷àñîâà ç ãýòûì
ó ÖÊ ÊÏ(á)Á áûë³ ¢íåñåíû ïðàïàíîâû ïà ñòâàðýííþ ïîëüñêàãà ñåêòàðà ïðû
Äçÿðæà¢íûì âûäàâåöòâå ÁÑÑÐ, âûäàíí³ ïîëüñêàé äç³öÿ÷àé ãàçåòû êøòàëòó
1

W. leszyñski, Bia³ostockie rodowisko pisarzy sowieckich (19391941), Bia³oruskie Zeszyty Historyczne 2000, z. 13, s. 105107.
2 Íàöûÿíàëüíû àðõ³¢ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü (äàëåé: ÍÀÐÁ), ô. 4 ï, âîï. 1, ñïð. 14675,
àðê. 4243.
3 Ibidem, àðê. 4445.
4 Ibidem, àðê. 46.
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Ï³ÿíåð Áåëàðóñ³ ³ ë³òàðàòóðíà-ìàñòàöêàãà ÷àñîï³ñà, àêàçàííþ ¢ñåáàêîâàé
äàïàìîã³ ï³ñüìåíí³êàì çàõîäí³õ àáëàñöåé5.
Öÿæêà àäíàçíà÷íà ñêàçàöü, ÷ûì ê³ðàâàëàñÿ ïðà¢ëåííå ÑÑÏ ³ øòî áûëî
ãàëî¢íûì ó ÿãî äçåéíàñö³  ³äýéíàÿ ¢ïý¢íåíàñöü ö³ ÷àëàâå÷ûÿ ÿêàñö³
àñîáíûõ ëþäçåé. Ïàäàåööà, øòî àáåäçâå ïðû÷ûíû áûë³ öåñíà çâÿçàíûÿ
ïàì³æ ñàáîé, à òàìó íåìàã÷ûìà âûëó÷ûöü äàì³íóþ÷óþ. Óñêîñíûì äîêàçàì
ãýòàãà çÿ¢ëÿþööà íàï³ñàíûÿ ¢ 1975 ã. óñïàì³íû ïîëüñêàé ï³ñüìåíí³öû
ß. Áðàíå¢ñêàé. Ó ³õ ÿíà çãàäàëà ïåðøóþ ñóñòðý÷ó ç ïðàäñòà¢í³êàì³ ÑÑÏ
ÁÑÑÐ ó Áåëàñòîêó, ðàçìîâû, äîáðàçû÷ë³âàå ñòà¢ëåííå, ÿêîå âûë³ëàñÿ àñàá³ñòà
äëÿ ÿå ¢ àðãàí³çàöûþ àäïà÷ûíêó ¢ Äîìå òâîð÷àé ïðàöû ¢ Ïóõàâ³÷àõ.
Àï³ñâàþ÷û ñâà¸ çíà¸ìñòâà ³ àäíîñ³íû ç Ì. Ëûíüêîâûì, ÿíà çàíàòàâàëà:
Ìû ñûõîäç³ë³ñÿ ¢ àöýíöû ïàäçåé, ôàêòà¢, áûööàì äà âåðàñíÿ [1939 ã.  Ë. Ê.]
³ íå ðàçäçÿëÿëà íàñ ìÿæà, áûööàì ³ íå ãàâàðûë³ ìû íà äçâþõ ìîâàõ. Ó ãýòûì
íå áûëî í³÷îãà äç³¢íàãà  íàñ àáÿäíàëà àãóëüíàÿ ³äýàëîã³ÿ [ ]. Äàáðûíÿ,
êëîïàò, äàë³êàòíàñöü áåëàðóñê³õ ëþäçåé àêðóæàë³ íàñ ó òûÿ ãàäû
áåæàíñòâà[ ]6.

Ìîæíà ìåðêàâàöü, øòî ïåðøàïà÷àòêîâà öýíòðàëüíûÿ ³ ìÿñöîâûÿ
îðãàíû ¢ëàäû ìàëà ¢âàã³ çâÿðòàë³ íà äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû ³ ¢ìîâû ³õ æûööÿ.
Âÿñíîé 1940 ã. ó ÁÑÑÐ ïà÷àëîñÿ âûñÿëåííå áåæàíöà¢ ñà 100-ê³ëàìåòðîâàé
ïàìåæíàé çîíû. ßíî çàêðàíóëà ³ ïðàæûâà¢øûõ ó Áåëàñòîêó ïîëüñê³õ
ï³ñüìåíí³êà¢, ÿê³ì ïðàïàíàâàë³ ïåðàåõàöü ó ìÿñòý÷ê³ ³ â¸ñê³ Ï³íñêàé
³ Áàðàíàâ³öêàé àáëàñöåé7. Ó ñóâÿç³ ç ãýòûì ÑÑÏ ÁÑÑÐ çâÿðíó¢ñÿ äà ÖÊ
ÊÏ(á)Á ç ïðîñüáàé ïàê³íóöü ó Áåëàñòîêó ß. Áðàíå¢ñêóþ, À. Äàáæûíüñêóþ,
Å. Ïàâ³÷à, Å. Ðàâ³÷à (Ðàá³íîâ³÷à), Õ. Ñýëüì, Ê. Àíñýëüìà8. Àäíàê òîëüê³
òðîå ç ³õ  Áðàíå¢ñêàÿ, Ðàâ³÷, Ñýëüì  àòðûìàë³ ¢ ë³ïåí³ 1940 ã. äàçâîë íà
ïàñòàÿííàå ìåñöàæûõàðñòâà ¢ Áåëàñòîêó9.
Äà ëåòà 1940 ã. ÷àñòêà ï³ñüìåíí³êà¢ ç çàõîäí³õ àáëàñöåé Áåëàðóñ³ áûëà
ïðûíÿòà ¢ ÑÑÏ ÁÑÑÐ, àëå ñÿðîä ³õ íå áûëî ïàëÿêà¢. Ó äàêëàäíîé çàï³ñöû
ñàêðàòàðó ÖÊ ÊÏ(á)Á Ï. Ïàíàìàðýíêà àá äçåéíàñö³ ÑÑÏ àäçíà÷àëàñÿ, øòî
ãýòà òîëüê³ ïà÷àòàê, áî íà áóäó÷ûíþ íåàáõîäíà ñêëàñö³ ïëàí ïðàöû ïà
³äýéíà-ìàñòàöêàìó âûõàâàííþ, ÿê³ áóäçå ¢êëþ÷àöü öûêë ëåêöûé
³ äàêëàäà¢ ïà ïûòàííÿõ ìàðêñ³çìó-ëåí³í³çìó, ïà ïûòàííÿõ àçíàÿìëåííÿ
ç ðóñêàé ³ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðàé, àñàáë³âà ñó÷àñíàé, à òàêñàìà àðãàí³çàâàöü
ñóð¸çíàå àáìåðêàâàííå ³õ [ï³ñüìåíí³êà¢ ç çàõîäí³õ àáëàñöåé  Ë. Ê.]
5
6

Ibidem, àðê. 47.
Áåëàðóñê³ äçÿðæà¢íû àðõ³¢-ìóçåé ë³òàðàòóðû ³ ìàñòàöòâà (äàëåé: ÁÄÀÌË³Ì), ô. 191
Ì. Ò. Ëûíüêî¢, âîï. 1, ñïð. 620, àðê. 3, 5.
7 ÍÀÐÁ, ô. 4 ï, âîï. 1, ñïð. 14675, àðê. 35.
8 Ibidem, àðê. 35, 36, 37, 40.
9 ÍÀÐÁ, ô. 4 ï, âîï 1, ñïð. 15579, àðê. 213.
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íîâûõ òâîðà¢, äàïàìàãàþ÷û ³ì öâ¸ðäà ïàñòàâ³öü ñâàþ òâîð÷àñöü íà øëÿõ
ñàöûÿë³ñòû÷íàãà ðýàë³çìó10. Ìàñàâû ïðû¸ì ï³ñüìåíí³êà¢ ó ÷ëåíû ÑÑÏ
àäáû¢ñÿ òîëüê³ ¢ âåðàñí³ 1940 ã. ³ áû¢ ïðûñâå÷àíû ãàäàâ³íå àáÿäíàííÿ
Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ç ÁÑÑÐ. Ó ãýòû æ ÷àñ áûëî ñòâîðàíà Áåëàñòîöêàå
àääçÿëåííå ÑÑÏ ÁÑÑÐ, ó ïðà¢ëåííå ÿêîãà ¢âàéøëà Áðàíå¢ñêàÿ.
Âàðòà àäçíà÷ûöü, øòî ßí³íà Áðàíå¢ñêàÿ, ÿê í³õòî ³íøû ç ïàëÿêà¢,
çìàãëà çàðó÷ûööà äàâåðàì ç áîêó ñàâåöê³õ óëàä, à òàìó íàéáîëüø àêòû¢íà
ïðûìàëà ¢äçåë ó ãðàìàäñê³ì ³ êóëüòóðíûì æûöö³ ÁÑÑÐ. Ó Áåëàñòîêó ÿíà
çÿâ³ëàñÿ ¢ êàñòðû÷í³êó 1939 ã., àìàëü àäðàçó ïðàöà¢ëàäêàâàëàñÿ øêîëüíûì
³íñïåêòàðàì ó Àáëàñíûì àääçåëå íàðîäíàé àäóêàöû³, à ¢ 1940 ã. ïåðàåõàëà
¢ Ì³íñê, äçå ïà÷àëà ïðàöàâàöü ó ãàçåöå Sztandar Wolnoci11. Ö³êàâà, øòî
ç ë³òàðàòóðíàé òâîð÷àñöþ ï³ñüìåíí³öû (ïÿöü âûäàäçåíûõ äà âàéíû êí³ã äëÿ
äçÿöåé ³ ìîëàäç³) áû¢ äîáðà çíà¸ìû Ï. Ïàíàìàðýíêà. Íà àäíûì
ç ïàñÿäæýííÿ¢ áþðî ÖÊ ÊÏ(á)Á ¸í ðàñïÿêà¢ ìÿñöîâûõ äçåÿ÷à¢ çà òîå, øòî
ÿíû çâàëüíÿþöü ç ïðàöû íàñòà¢í³êà¢-ïàëÿêà¢. Àñîáàå ðàçäðàæíåííå ¢ ÿãî
âûêë³êà¢ òîé ôàêò, øòî ê³ðà¢í³ê áåëàñòîöêàãà Àáëàñíîãà àääçåëà íàðîäíàé
àäóêàöû³ Ñ. Íàéäç³í çâîëüí³¢ Áðàíå¢ñêóþ, ÿêàÿ, ïà ìåðêàâàííþ
Ïàíàìàðýíê³, ó òðû ðàçû áîëüø ìóäðàÿ ÷ûì Íàéäç³í ³ ÿãî ïàìî÷í³ê³12.
Ï³ñüìåíí³öà ¢âàéøëà ¢ ïðà¢ëåííå ÑÑÏ ÁÑÑÐ ³ áûëà àäç³íàé ó Áåëàðóñ³,
õòî âûäà¢ êí³ãó íà ïîëüñêàé ìîâå. Ïðà¢äà, ÿå àïàâÿäàííå Âàíäðî¢ê³
ìåäíàãà ãðîøûêà íå âûêë³êàëà ðýçàíàíñó ¢ ïîëüñêàìî¢íàé ïðýñå13.
Ó ñóâÿç³ ç òûì, øòî âîñåííþ 1940 ã. ó ñêëàä ÑÑÏ áûë³ ïðûíÿòû
÷àòûðû ïîëüñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³ (Áðàíå¢ñêàÿ, Àíñýëüì, Äýãàëü, Ðàâ³÷), ïðû
Áåëàñòîöê³ì àääçÿëåíí³ ÑÑÏ ÁÑÑÐ áûëà ñòâîðàíà ïîëüñêàÿ ñåêöûÿ. Ïðàöó
ë³òàðàòàðà¢ óñêëàäíÿ¢ òîé ôàêò, øòî ÿíû àìàëü íå ìåë³ ìàã÷ûìàñö³
äðóêàâàöü ñâàå òâîðû íà ðîäíàé ìîâå. Òûÿ ïîëüñêàìî¢íûÿ âûäàíí³, ÿê³ÿ
³ñíàâàë³, ïåðàâàæíà çìÿø÷àë³ ìàòýðûÿëû ç àáëàñíûõ ö³ öýíòðàëüíûõ
áåëàðóñê³õ ãàçåò, à òàìó ïàëÿêà¢ ÷àñöåé çà ¢ñ¸ âûêàðûñòî¢âàë³ ÿê
ïåðàêëàä÷ûêà¢ ç áåëàðóñêàé ö³ ðóñêàé ìîâû. Ñ³òóàöûÿ ïàëåïøûëàñÿ òîëüê³
¢ äðóãîé ïàëîâå 1940 ã., êàë³ ïà÷àëà âûõîäç³öü ðýñïóáë³êàíñêàÿ øòîäç¸ííàÿ
ãàçåòà Sztandar Wolnoci14. Ñÿðîä ÷ëåíà¢ ÿå ðýäàêöû³ áûë³ Ê. Àíñýëüì,
ß. Áðàíå¢ñêàÿ, Ò. Ãëàâàöê³, Å. Ðàâ³÷, Õ. Ñýëüì ³ ³íø. Âÿñíîé 1941 ã. Ò. Ãëàâàöê³
³ Ê. Àíñýëüì áûë³ àðûøòàâàíûÿ ÍÊÓÑ. Ïàä÷àñ òðàíñïàðö³ðî¢ê³ ïåðøû
10
11
12

ÍÀÐÁ, ô. 4 ï, âîï. 1, ñïð. 15509, àðê. 3536.
Archiwum Akt Nowych, sygn. 730 Janina Broniewska, podteczka 1, k. 5.
Öûò. ïà: D. Boækowski, Na zawsze razem. Bia³ostocczyzna i £om¿yñskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny wiatowej (IX 1939VIII 1944), Warszawa 2005, s. 132.
13 K. Woniakowski, Prasa  kultura  wojna. Studia z dziejów czasopimiennictwa, kultury
literackiej i artystycznej lat 19391945, Kraków, 1999, s. 171.
14 W. leszyñski, Okupacja sowiecka na Bia³ostocczynie w latach 19391941, Bia³ystok
2001, s. 419.

Äçåéíàñöü ïîëüñêàé òâîð÷àé ³íòýë³ãåíöû³ íà òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ...

69

çìîã çáåã÷û ³ äàëó÷ûööà äà àíòûã³òëåðà¢ñêàãà ïðàêàìóí³ñòû÷íàãà
ïàäïîëëÿ íà àêóï³ðàâàíàé íåìöàì³ ïîëüñêàé òýðûòîðû³, à ë¸ñ Àíñýëüìà ïà
ñ¸ííÿøí³ äçåíü íåâÿäîìû15.
Øòî òû÷ûööà ñíåæàíüñêàé 1939 ã. ïðàïàíîâû ïðà¢ëåííÿ ÑÑÏ ÁÑÑÐ
ñòâàðûöü ñåêöûþ ïîëüñêàé ë³òàðàòóðû ïðû Äçÿðæà¢íûì âûäàâåöòâå ÁÑÑÐ,
òî ôàðìàëüíà ÿíà áûëà ðýàë³çàâàíà òîëüê³ ¢ ëþòûì 1941 ã. ² ãýòà ïðû òûì,
øòî ç êàñòðû÷í³êà 1940 ã. ïà÷àëà äçåéí³÷àöü ïîëüñêàÿ ðýäàêöûÿ, ïðàöà
ÿêîé, ïðà¢äà, áûëà çâÿçàíà ç ïàäðûõòî¢êàé ïóáë³êàöûé íàïÿðýäàäí³
âûáàðà¢ (âûáàð÷û çàêîí, Êàíñòûòóöû³ ÑÑÑÐ ³ ÁÑÑÐ ³ ³íø.)16.
Ó 19391941 ãã. ó ÁÑÑÐ ðàçâ³âàëàñÿ ³ ïîëüñêàå òýàòðàëüíàå ìàñòàöòâà.
Ó ãýòû ÷àñ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ äçåéí³÷àë³ òðû òýàòðû: Äçÿðæà¢íû
ïîëüñê³ òýàòð ÁÑÑÐ ïàä ê³ðà¢í³öòâàì À. Âÿíãåðê³ (ñïà÷àòêó áû¢ ó Ãðîäíà,
ïîòûì ïåðàåõà¢ ó Áåëàñòîê), Ïîëüñê³ òýàòð ì³í³ÿöþð ó Áåëàñòîêó, Ïîëüñê³
äçÿðæà¢íû ëÿëå÷íû òýàòð (óçí³ê ¢ Ãðîäíà). Ñÿðîä ìàã÷ûìûõ ïðû÷ûí
çÿ¢ëåííÿ ³ ðàçâ³ööÿ ïîëüñê³õ òýàòðà¢ íà òýðûòîðû³ ÑÑÑÐ äàñëåä÷ûê³
çâû÷àéíà íàçûâàþöü 1) íåàáõîäíàñöü âûêàðûñòàííÿ áàëüøàâ³êàì³ ñöýíû
¢ ÿêàñö³ òðûáóíû äëÿ ðàñïà¢ñþäæàííÿ ìàðêñ³çìó-ëåí³í³çìó; 2) ³ìêíåííå
ç äàïàìîãàé ïîëüñêàãà òýàòðà ³ ïîëüñêàé ìîâû àäöÿãíóöü óâàãó ïðîñòàãà
íàñåëüí³öòâà àä ðýïðýñ³é, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ãýòû ÷àñ; 3) ìàã÷ûìàñöü
âûêàðûñòàííÿ ôàêòà ³ñíàâàííÿ ³ äçåéíàñö³ òýàòðà¢ ó ïðàïàãàíäûñöê³õ
ìýòàõ ïðû ïàðà¢íàíí³ ç ïîëüñê³ì³ çåìëÿì³, ÿê³ÿ àïûíóë³ñÿ ïàä óëàäàé
Ãåðìàí³³17.
Íàéáîëüø âÿäîìûì òâîð÷ûì êàëåêòûâàì ñòà¢ Äçÿðæà¢íû ïîëüñê³
òýàòð (ÄÏÒ) ÁÑÑÐ. Óïåðøûíþ ã³ñòîðûÿ ÿãî ¢çí³êíåííÿ ³ äçåéíàñö³ çíàéøëà
àäëþñòðàâàííå ¢ 1948 ã. ó àðòûêóëå àäíàãî ç áûëûõ ñóïðàöî¢í³êà¢ òðóïû
¢ ïàðûæñê³ì ÷àñîï³ñå Êóëüòóðà 18. Ôàðìàëüíà òýàòð áû¢ ñòâîðàíû
âîñåííþ 1939 ã., àëå àô³öûéíà òîëüê³ ¢ ñòóäçåí³ 1940 ã. ó Ãðîäíà. Ãàëî¢íàé
ðýæûñ¸ðñêàé òðîéêàé ó ³ì áûë³ Àëÿêñàíäð Âÿíãåðêà, ÿãî ïëÿìåíí³ê
Àëÿêñàíäð Âÿíãåðêà, ÿê³, êàá ïàçáåãíóöü áëûòàí³íû, âûñòóïà¢ ïàä
ïñå¢äàí³ìàì Àëÿêñàíäð Þíî, ³ Ëÿîí³ÿ ßáëîíêà. ßê ï³ñà¢ À. Âÿíãåðêà,
óçí³êíåííå òýàòðà ñòàëà ìàã÷ûìûì ïåðàâàæíà òàìó, øòî àêö¸ðû, ÿê³ÿ
àïûíóë³ñÿ íà òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ, ïà÷àë³ ïàñòóïîâà êàíòàêòàâàöü ïàì³æ ñàáîé
15
16

K. Woniakowski, op. cit., s. 174.
A. G³owacki, Legalna ksi¹¿ka polskojêzyczna w Bia³oruskiej SRR (19401941), w: Spo³eczeñstwo bia³oruskie, litewskie i polskie na ziemiach pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej
(Bia³oru Zachodnia i Litwa Wschodnia) w latach 19391941, pod red. M. Gi¿ewskiej, T. Strzembosza, Warszawa 1995, s. 211.
17 Óïåðøûíþ òàêîå ìåðêàâàííå áûëî âûêàçàíà ¢ 1948 ã. ó àðòûêóëå íåâÿäîìàãà à¢òàðà
¢ ïàðûæñê³ì ÷àñîï³ñå Êóëüòóðà: J. B., Polski Teatr na Bia³orusi Zachodniej, Kultura, Pary¿
1948, z. 910, s. 77.
18 J. B., op. cit., s. 7788.
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³ òàê çÿâ³ëàñÿ òðóïà. Àäíàê íå ¢ñ¸ áûëî òàê ïðîñòà. Ïåðøàïà÷àòêîâà
òâîð÷óþ äçåéíàñöü êàëåêòûâó çíà÷íà ¢ñêëàäíÿëà àäñóòíàñöü òýõí³÷íàãà
çàáåñïÿ÷ýííÿ, êàñöþìà¢ ³ ýëåìåíòàðíûõ óìîâà¢ æûööÿ, ÿê íàïðûêëàä,
àöÿïëåííå ïàìÿøêàííÿ19.
Ïðýìåðà ïåðøàãà ñïåêòàêëÿ ¢ ÄÏÒ ÁÑÑÐ àäáûëàñÿ ¢ ñàêàâ³êó 1940 ã.
Ãýòà áûëà äðàìà Êàâàðñòâà ³ êàõàííå Ô. Øûëåðà. Ïàñòóïîâà ¢ ðýïåðòóàðû
çÿâ³ë³ñÿ òâîðû À. Ì³öêåâ³÷à, Ã. Çàïîëüñêàé, À. Ôðýäðû, Þ. Òóâ³ìà, Á. Øîó, äà
ÿê³õ ç öÿãàì ÷àñó äàëó÷ûëàñÿ äîáðà âÿäîìàÿ ñàâåöêàìó ãëåäà÷ó
Àïòûì³ñòû÷íàÿ òðàãåäûÿ Ó. Â³øíå¢ñêàãà. Âàæíóþ ðîëþ ¢ äçåéíàñö³
òýàòðà àäûãðûâàëà àðãàí³çàöûÿ ïàýòû÷íûõ âå÷àðûí. Òàê, íàïðûêëàä,
ó ëþòûì 1940 ã. ó Ãðîäíà áûë³ ïàñòà¢ëåíû Ðàçìîâû ïîëüñê³õ ïàýòà¢
³ Øýêñï³ðà, ó ë³ñòàïàäçå òàãî æ ãîäà Âå÷àðûíà ïàìÿö³ Àäàìà Ì³öêåâ³÷à,
ó ñàêàâ³êó 1941 ã. Ñëîâà ¢ ïàýç³³ ³ ïåñí³, êóäû ¢âàéøë³ ôðàãìåíòû òâîðà¢
À. Ì³öêåâ³÷à, Þ. Ñëàâàöêàãà, Ö. Íîðâ³äà, Ñ. Âûñïÿíüñêàãà ³ ³íø.20. Ó ñâà³õ
óñïàì³íàõ òýàòðàëüíûÿ äçåÿ÷û íåàäíàðàçîâà çãàäâàë³ ïðà ö¸ïëû ïðû¸ì
³ ïî¢íûÿ çàëû ïàä÷àñ ãàñòðîëÿ¢ ³ àäçíà÷àë³ âàæíàñöü ïðàöû êàëåêòûâó ïà
ïàäòðûìàííþ ¢ íàñåëüí³öòâà ïîëüñêàãà äóõó21.
Ïðàöà À. Âÿíãåðê³ áûëà íÿë¸ãêàé. ßê ¸í àäçíà÷à¢, êâàë³ô³êàâàíûõ
àêö¸ðà¢ íå õàïàëà, à òàìó ïðû òýàòðû áûë³ ñòâîðàíû ñïåöûÿëüíûÿ êóðñû,
äçå ïðàõîäç³ë³ ïàäðûõòî¢êó ìàëàäûÿ êàäðû. Àï³ñâàþ÷û öÿæêàñö³, ç ÿê³ì³
ñóòûêíóëàñÿ òðóïà, Ë. ßáëîíêà çãàäâàëà, øòî òîëüê³ À. Âÿíãåðêà ñ³ëàé
ñâàéãî äóõó ³ ýíåðã³³ çìîã ïåðààäîëåöü ïåðàøêîäû. ¨í, ÿê áû çàðàç ñêàçàë³,
ðàá³¢ ðýêëàìó òýàòðà, õàäç³¢ ïà ðîçíûõ ³íñòàíöûÿõ, ïðûäóìëÿ¢
ñòðàòýã³÷íûÿ ïëàíû, øòî ¢ âûí³êó ïðûâÿëî äà àòðûìàííÿ äçÿðæà¢íàé
äàòàöû³, òýõí³÷íàé äàïàìîã³ ³ ïý¢íàé à¢òàíîì³³22. Ïîëüñê³ äàñëåä÷ûê
Ê. Âàçüíÿêî¢ñê³ ë³÷ûöü, øòî Äçÿðæà¢íû ïîëüñê³ òýàòð ÁÑÑÐ ïàä ìàñòàöê³ì
ê³ðà¢í³öòâàì À. Âÿíãåðê³ ñòà¢ àäíîé ç ñàìûõ çíà÷íûõ çÿ¢ ó ïîëüñêàé
êóëüòóðû ïàä÷àñ Äðóãîé ñóñâåòíàé âàéíû, õàöÿ ñóêóïíàñöü ÿãî ìàñòàöêàêóëüòóðíàé äçåéíàñö³ áûëà áîëüø ñö³ïëàé ó ïàðà¢íàíí³ ç ïîëüñê³ì³
òýàòðàì³ ¢ Ëüâîâå ö³ Â³ëüíå23. Ë¸ñ ìàñòàöêàãà ê³ðà¢í³êà ÄÏÒ ñêëà¢ñÿ
òðàã³÷íà. Ó ÷ýðâåí³ 1941 ã. òýàòð çíàõîäç³¢ñÿ íà ãàñòðîëÿõ ó Ì³íñêó, äçå
³ çàñòà¢ ïà÷àòàê âàéíû. Àêö¸ðàì íå áûëî êóäû ¢öÿêàöü, à òàìó íåêàòîðû
÷àñ ÿíû çíàõîäç³ë³ñÿ ¢ ãîðàäçå. Âÿíãåðêà àäìîâ³¢ñÿ âûåõàöü ç Ì³íñêà ðàçàì
ç ÌÕÀÒàì, ÿê³ áû¢ ó áåëàðóñêàé ñòàë³öû íà ãàñòðîëÿõ, çàÿâ³¢øû, øòî
æàäàå áûöü ðàçàì ç êàëåêòûâàì. Ó õóòê³ì ÷àñå àêö¸ðû âûðàøûë³ ðóõàööà
19
20

A. Wêgierko, Droga naszego teatru, Pamiêtnik Teatralny 1963, z. 1/4, s. 275.
Ïàäðàáÿçíåé ðýïåðòóàð òýàòðà ãë.: E. Krasiñski, Teatr polski w Wilnie, w Bia³ymstoku i
we Lwowie. Repertuar, Pamiêtnik Teatralny 1963, z. 1/4, s. 263265.
21 J. B., op. cit., s. 83; L. Jab³onkówna, Aleksander Wêgierko, Warszawa 1960, s. 135.
22 L. Jab³onkówna, op. cit., s. 133, 134.
23 K. Woniakowski, op. cit., s. 173.
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íà çàõàä, ³ ¢ Áðýñöå ³õ øëÿõ³ êàí÷àòêîâà ðàçûøë³ñÿ. Âÿíãåðêà íåêàòîðû ÷àñ
õàâà¢ñÿ ¢ ñâÿòàðà, ÿê³, æàäàþ÷û ïàçáåã÷û ïðàáëåì ç íåìöàì³, àäïðàâ³¢ ÿãî
ïàäâîäàé ó ³íøóþ ìÿñöîâàñöü. Ïà äàðîçå ðýæûñ¸ð áû¢ àðûøòàâàíû
ãåñòàïà¢öàì³. Íà ãýòûì çâåñòê³ ïðà ÿãî äàëåéøû ë¸ñ ãóáëÿþööà24.
Çíà÷íà ìåíøàå çíà÷ýííå, íàâàò ó ïàðà¢íàíí³ ç òýàòðàì À. Âÿíãåðê³, ìå¢
Ïîëüñê³ òýàòð ì³í³ÿöþð, ìàñòàöê³ì ê³ðà¢í³êîì ³ ðýæûñ¸ðàì ÿêîãà áû¢
Ê. Êðóêî¢ñê³. Ã³ñòîðûÿ ¢çí³êíåííÿ òðóïû ³ ïà ñ¸ííÿøí³ äçåíü íåâÿäîìàÿ.
Ñàì Êðóêî¢ñê³ ¢ à¢òàá³ÿãðàô³÷íàé êí³çå Ç Ìåëüïàìåíàé ó ýì³ãðàöû³
àáûõîäç³öü ãýòàå ïûòàííå ³ òîëüê³ çãàäâàå, øòî êàëåêòû¢ õóòêà àòðûìà¢
ãðîøû, áóäûíàê ³ ñïàëüíû âàãîí äëÿ ãàñòðîëÿ¢ 25. Ðýïåðòóàð òýàòðà
ñêëàäà¢ñÿ ç íåâÿë³ê³õ ñöýíàê, ñêåò÷à¢, âåðøàâàíûõ òâîðà¢ ³ ïåñåíü, ç ÿê³ì³
àêö¸ðû âûñòóïàë³ ÿø÷ý äà âàéíû. Ó ãýòàé ñóâÿç³, ÿê ïàäêðýñë³âàë³ à¢òàðû
òðîõòîìíàé Ã³ñòîðû³ áåëàðóñêàãà òýàòðà, âûäàäçåíàé ó 1985 ã., ïåðàä
êàëåêòûâàì âîñòðà ñòàëà ïðàáëåìà íîâàãà ðýïåðòóàðó, ÿê³ á ïà ñâà¸é
³äýéíà-ìàñòàöêàé íàê³ðàâàíàñö³ áû¢ áû ñóãó÷íû ÷àñó ³ çàäà÷àì
ñàöûÿë³ñòû÷íàãà áóäà¢í³öòâà26. Ìîæíà ìåðêàâàöü, øòî òàê³ÿ æ ïðýòýíç³³
âûêàçâàëà ³ äàâàåííàå ê³ðà¢í³öòâà êóëüòóðû, øòî ñòàëà àäíîé ç ïðû÷ûí
áåãñòâà áîëüøàñö³ àêö¸ðà¢ ïàä ÷àñ ãàñòðîëÿ¢ íà àêóïàâàíûÿ íåìöàì³
ïîëüñê³ÿ çåìë³ ³ ôàêòû÷íàé ë³êâ³äàöû³ òýàòðà. Íà ÿãî ðýøòêàõ óçí³ê
êàëåêòû¢ Òýàòðàë³çàâàíàãà äæàçó íà ÷àëå ñà çíàêàì³òûì Ý. Ðîçíåðàì, äçå
Ê. Êðóêî¢ñê³ ñòà¢ ë³òàðàòóðíûì ê³ðà¢í³êîì, ðýæûñ¸ðàì ³ êàíôåðàíñüå27.
Âîñåííþ 1939 ã. ó Ãðîäíà ïà÷àëîñÿ ñòâàðýííå ÿø÷ý àäíàãî ïîëüñêàãà
êàëåêòûâó, ÿê³ ç öÿãàì ÷àñó àòðûìà¢ íàçâó Ïîëüñê³ äçÿðæà¢íû òýàòð ëÿëåê
(ÏÄÒË) ÁÑÑÐ. ßãî ìàñòàöê³ì ê³ðà¢í³êîì ñòà¢ Ó. ßðýìà. Âÿë³ê³ ¢ïëû¢ íà
äçåéíàñöü ÏÄÒË àêàçàë³ ãàñòðîë³ Öýíòðàëüíàãà òýàòðà ëÿëåê ïàä
ê³ðà¢í³öòâàì Ñ. Àáðàçöîâà. Ìåíàâ³òà àïîøí³ õàäàòàéí³÷à¢ ïåðàä
ðýñïóáë³êàíñê³ì³ ¢ñòàíîâàì³, êàá ïîëüñê³ êàëåêòû¢ àòðûìà¢ äçÿðæà¢íóþ
äàòàöûþ ³ áóäûíàê. Òûì íå ìåíø, ïðàáëåìû òàê ³ íå áûë³ âûðàøàíû. Òýàòð
ïåðàåõà¢ ñïà÷àòêó ¢ Ñòî¢áöû, à âîñåííþ 1940 ã. ó Íàâàãðóäàê, äçå ³ àñå¢.
Ñÿðîä ïàñòàíîâàê ÏÄÒË áûë³ ïåñû ×àðî¢íàÿ ëÿìïà Àëàäç³íà Í. Ãåðíåò,
Âÿë³ê³ ²âàí Ñ. Ïðýàáðàæýíñêàãà ³ Ñ. Àáðàçöîâà, Äçåä ³ æîðà¢
Â. Âîëüñêàãà ³ ³íø.28.

24
25
26

J. B., op. cit., s. 8788.
K. Krukowski, Z Melpomen¹ na emigracji, Warszawa 1987, s. 2021.
Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàãà òýàòðà. Ó 3 ò. Ò. 2: Òýàòð ñàâåöêàé ýïîõ³, 19171945, Ì³íñê
1985, c. 463.
27 K. Krukowski, op. cit., s. 2123.
28 B. Bernacki, Teatr i orodki kulturalne w okresie okupacji sowieckiej kresów pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej (19391941) w wietle prasy legalnej, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne 2002, z. 17, s. 162; Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàãà òýàòðà. Ò. 2, c. 462.
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Ëþáî¢ Êîç³ê

Æûöö¸ ³ äçåéíàñöü ïîëüñê³õ ìàñòàêî¢ ó ÁÑÑÐ ó 19391941 ãã. ìåíø
âÿäîìûÿ ñó÷àñí³êàì ïà ïðû÷ûíå íåâÿë³êàé êîëüêàñö³ êðûí³ö, ÿê³ÿ
çàõàâàë³ñÿ. Äàñëåä÷ûê³ àäçíà÷àþöü, øòî àñíî¢íóþ ÷àñòêó òâîðöà¢
ó Áåëàñòîêó ñêëàäàë³ ÿ¢ðý³ 29 . Ñÿðîä ïîëüñê³õ ìàñòàêî¢ ïåðàâàæíà
çãàäâàþööà Õýëåíà ³ Þë³óø Êðàå¢ñê³ÿ, ÿê³ÿ áûë³ âÿäîìûì³ ïðûõ³ëüí³êàì³
ñàöðýàë³çìó ÿê ó ì³æâàåííû ïåðûÿä, òàê ³ ïàñëÿ Äðóãîé ñóñâåòíàé âàéíû,
³ Ç. Áàáî¢ñê³. Ñàâåöêàÿ äàñëåä÷ûöà Ë. Óðàçàâà àäçíà÷àå, øòî ìåíàâ³òà
Ç. Áàáî¢ñê³ ç Þ. Êðàå¢ñê³ì çàíÿë³ñÿ ñïðàâàé ñòâàðýííÿ òâîð÷àãà ñàþçà
¢ çàõîäí³õ àáëàñöÿõ ÁÑÑÐ, óâàéøë³ ¢ ÿãî ïðà¢ëåííå, à àïîøí³ íàâàò
óçíà÷àë³¢ Áåëàñòîöêàå àääçÿëåííå Ñàþçà ìàñòàêî¢. Àêðàìÿ ãýòàãà
Êðàå¢ñê³ÿ ïðûìàë³ ¢äçåë ó àáëàñíîé ³ ðýñïóáë³êàíñêàé ìàñòàöê³õ âûñòàâàõ,
äýêàäçå áåëàðóñêàãà ìàñòàöòâà ¢ Ìàñêâå (515 ÷ýðâåíÿ 1940 ã.), äçå
âûñîêóþ àöýíêó àòðûìà¢ ³õ öûêë òâîðà¢ íà òýìó æûööÿ ïîëüñêàãà
ïðàëåòàðûÿòó ³ ñÿëÿí. Âÿñíîé 1941 ã. íà áàçå Áåëàñòîöêàãà àääçÿëåííÿ
Ñàþçà ìàñòàêî¢ Õ. Êðàå¢ñêàÿ àðãàí³çàâàëà ñàòûðû÷íàå êàáàðý, äçå
âûêîíâàëà ôóíêöû³ ñöýíîãðàôà, ðýæûñ¸ðà ³ à¢òàðà áîëüøàñö³ òýêñòà¢, àëå
ïàäðàáÿçíàñöåé ïðà ÿå äçåéíàñöü ó ãýòûì íàïðàìêó, íà æàëü, íå âÿäîìà.
Ïàñëÿ íàïàäó Ãåðìàí³³ íà ÑÑÑÐ Êðàå¢ñê³ÿ ïåðàåõàë³ ¢ Ëüâî¢, à ïîòûì íà
òýðûòîðûþ Ïîëüø÷û30. Øòî òû÷ûööà Ç. Áàáî¢ñêàãà, òî ¸í ïåðàáðà¢ñÿ íà
àêóï³ðàâàíûÿ íåìöàì³ ïîëüñê³ÿ çåìë³, äçå âàÿâà¢ ó ñêëàäçå
ïðàêàìóí³ñòû÷íàé Ãâàðäû³ Ëþäîâàé, à ¢ 1943 ã. çàã³íó¢31.
Òàê³ì ÷ûíàì, àíàë³çóþ÷û äçåéíàñöü ïîëüñêàé òâîð÷àé ³íòýë³ãåíöû³ íà
òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ ó 19391941 ãã., ìîæíà àäçíà÷ûöü ÿå ñö³ïëûÿ ìàñòàöê³ÿ
äàñÿãíåíí³, íàÿ¢íàñöü ñêëàäàíàñöåé ó âûðàøýíí³ àðãàí³çàöûéíûõ
³ ³íñòûòóöûÿíàëüíûõ ïûòàííÿ¢, íåàäïàâåäíàñöü ó øìàòë³ê³õ âûïàäêàõ
âûñîê³ì ïàòðàáàâàííÿì ñàâåöêàé êóëüòóðû. Ç äðóãîãà áîêó,
õàðàêòàðûçóþ÷û ñòà¢ëåííå ñàâåöêàé óëàäû äà ïàëÿêà¢, ìîæíà çà¢âàæûöü
ïý¢íûÿ ïåðàìåíû, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ç ñÿðýäç³íû 1940 ã. ßíû ïðàÿâ³ë³ñÿ
¢ ïàâÿë³÷ýíí³ ¢âàã³ äà ïîëüñêàãà ïûòàííÿ ³ çíàéøë³ àäëþñòðàâàííå
¢ ñâÿòêàâàíí³ 75-é ãàäàâ³íû ñìåðö³ À. Ì³öêåâ³÷à, àäêðûöö³ Ìóçåÿ À. Ì³öêåâ³÷à ¢ Íàâàãðóäêó, ñòâàðýíí³ ïîëüñêàìî¢íàé ãàçåòû Sztandar Wolnoci
³ ³íø. ßê çãàäâàå ïîëüñêàÿ äàñëåä÷ûöà Ì. Òóðëåéñêàÿ, ÿêàÿ ¢ 19391941 ãã.
çíàõîäç³ëàñÿ íà òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ, âûí³êàì çìåíû ïàë³òûê³ ñàâåöê³õ óëàä
ñòàëà ðàñïà¢ñþäæàííå ÷óòàê ïðà ïåðñïåêòûâó ñòâàðýííÿ ïîëüñêàé
à¢òàíîìíàé àêðóã³ ¢ ÁÑÑÐ, à ¢ ëüâî¢ñê³ì àñÿðîääç³  ïðà ¢çí³êíåííå
ïîëüñêàãà ¢ðàäà 32 . ßê íàì ïàäàåööà, ïðû÷ûíû òàêîé ïåðàìåíû
29 J. Tomalska, Milczenie muz. Artyci w Bia³ymstoku w okresie okupacji radzieckiej 19391941,
Bia³oruskie Zeszyty Historyczne 2006, z. 26, s. 102107.
30 Ë. Óðàçîâà, Ïîëüñêèå õóäîæíèêè-ðåàëèñòû, Ìîñêâà 1979, ñ. 56, 60.
31 Ibidem, ñ. 25.
32 M. Turlejska, Prawdy i fikcje. Wrzesieñ 1939grudzieñ 1941, Warszawa 1966, s. 492493.
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¢ ïàë³òûöû ñàâåöêàãà ê³ðà¢í³öòâà çàêëþ÷àë³ñÿ ÿê ó çìåíå ì³æíàðîäíàé
ñ³òóàöû³, ç ÿêîé íåàáõîäíà áûëî ë³÷ûööà, òàê ³ ¢ ïàäðûõòî¢öû ÑÑÑÐ äà
âàéíû ç Ãåðìàí³ÿé, äçå ìîæíà áûëî ðàçûãðàöü ïîëüñêóþ êàðòó.
Íà çàêàí÷ýííå õî÷àööà àäçíà÷ûöü, øòî ñó÷àñíàÿ áåëàðóñêàÿ íàâóêà
ïàç³òû¢íà ñòàâ³ööà äà äçåéíàñö³ ïîëüñê³õ êóëüòóðíûõ àñÿðîääçÿ¢ íà
òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ ó 19391941 ãã. ³ ñòàíî¢÷à àöýíüâàå ³õ óí¸ñàê ó ðàçâ³öö¸
áåëàðóñêàé êóëüòóðû. Ó ñâàþ ÷àðãó ïîëüñêàÿ ã³ñòàðûÿãðàô³ÿ áîëüø
êðûòû÷íàÿ ¢ ñâà³õ àöýíêàõ ³ ïàäûõîäàõ. Ãýòà çâÿçàíà ç òûì, øòî ¢ ¸é
âîñòðà ¢çäûìàåööà ïûòàííå êàëàáàðàöû³. Çûõîäçÿ÷û ç òýîðû³ äâóõ âîðàãà¢
(Ãåðìàí³ÿ ³ ÑÑÑÐ), ÿêàÿ ¢çí³êëà ÿø÷ý ¢ 1939 ã., ÷àñòêà äàñëåä÷ûêà¢
íåãàòû¢íà àöýíüâàå ñóïðàöî¢í³öòâà ïîëüñêàé òâîð÷àé ³íòýë³ãåíöû³
ç ñàâåöêàé óëàäàé ³ ë³÷ûöü ÿãî çäðàäàé. Áîëüø òàãî, ÿíû àäçíà÷àþöü, øòî
ïàä óïëûâàì ñàâåöêàé ³äýàëîã³³ ¢ ïîëüñêàé êóëüòóðû íå ìàãë³ ¢çí³êíóöü
ìàñòàöêà çíà÷íûÿ ³ âàðòàñíûÿ òâîðû33. Ç òàêîé àäíàçíà÷íà íåãàòû¢íàé
àöýíêàé ïàãàäæàþööà íå ¢ñå ïîëüñê³ÿ ã³ñòîðûê³. Òàê, íàïðûêëàä, À. Ãëàâàöê³,
Â. Ñëÿøûíüñê³ ³ ³íøûÿ ïàêàçâàþöü ñêëàäàíàñöü ïðûíÿööÿ ðàøýííÿ àá
ñóïðàöî¢í³öòâå ç ñàâåöêàé óëàäàé ³ çãàäâàþöü ôàêòàðû, ÿê³ÿ íà ãýòà
¢ïëûâàë³: àãóëüíàÿ ñ³òóàöûÿ ¢ ñàâåöêàé êðà³íå, ÿêàÿ íå äàçâàëÿëà ðàá³öü
ñàïðà¢äíû âûáàð; íåàáõîäíàñöü çàáåñïÿ÷ýííÿ ýëåìåíòàðíûõ óëàñíûõ
ïàòðýáà¢ ³ ïàòðýáà¢ ñâà³õ áë³çê³õ; ³ìêíåííå äà òâîð÷àé ñàìàðýàë³çàöû³, ÿê,
íàïðûêëàä, ó âûïàäêó À. Âÿíãåðê³. Àäíà÷àñîâà ç ãýòûì ÿíû àäçíà÷àþöü,
øòî ¢ ÿêàñö³ ïðû÷ûí ñóïðàöî¢í³öòâà ç ñàâåöêàé óëàäàé ìàãë³ âûñòóïàöü
ïàë³òû÷íû ³ ìàòýðûÿëüíû ñêëàäí³ê³, õâàëÿâàííå çà ñÿáå ³ æûöö¸ ñâà³õ
áë³çê³õ, ñõ³ëüíàñöü äà êàíôàðì³çìó34. À¢òàðó ãýòûõ ðàäêî¢ ïàäàåööà, øòî
àïîøí³ ïàäûõîä çÿ¢ëÿåööà áîëüø óçâàæàíûì ³ àäëþñòðî¢âàå ðý÷à³ñíàñöü
ó ÿå øìàòë³ê³õ ïðàÿâàõ.
The Polish cultural elite activity in Belarusian SSR (19391941)
The article describes the position of the representatives of Polish cultural elite in BSSR
from September 1939 to June 1941. The article reveals the complex process of their adaptation to the Soviet reality and their relations with the representatives of the Belarusian cultural
elite. The author underlines the mutual interest towards cooperation from the sides of Polish
and Soviet writers, theatrical figures, artists and also the causes for such cooperation. The
article stresses the difference in evaluation of the achievements of Polish culture from the
standpoints of Polish and Belarusian researchers, and also the difference in the assessment of
the cooperation of the cultural elites with the Soviet authorities.
33 Ãë., íàïðûêëàä: B. Urbankowski, Czerwona msza, czyli umiech Stalina, w 2 t., Warszawa
1998; B. Bernacki, Najostrzejsze narzêdzie naszej partii.... Okupacja sowiecka pó³nocnowschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej (19391941) w wietle polskojêzycznej prasy gadzinowej, Toruñ 2009.
34 A. G³owacki, op. cit.; W. leszyñski, op. cit.
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OF KAZIMIR MASZYNSKI
If one is to recollect the names of Polish ethnographers who were involved
in the ethnographic study of Belarus at different periods, the first name on the
list must be the name of Kazimir Maszynski (18871959). For academics in
Central Europe he is an outstanding expert in Slavic culture and the greatest
authority in the field of Slavic ethnology and ethnography. This year
commemorates the 50th anniversary of his death. This is the term when his
copyrights expire. Using archival materials research workers of the Institute of
Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University renovated
and prepared for publication the last part of the fundamental monograph Folk
Culture of Slavs in which Maszynski dealt with social culture including that of
Belarusians.
In 2006 academics from Poland, Serbia, Slovakia, Bulgaria, Hungary and
Belarus took part in the conference in Krakow that was dedicated to the 80th
anniversary of the establishment by Maszynski of the chair of ethnography of
Slavs in the Jagiellonian University  the first in the world1. Presenters from the
Slavic countries pointed out Maszynskis contribution to the ethnographic and
ethnological study of their own national cultures. Unfortunately, the obvious
result of the conference was the conclusion that his scientific heritage dealing
with the study of Belarus has not been worked out to this day. One can
determine three periods in Maszynskis life and scientific heritage: Warsaw,
Cracow and Vilno, which allowed him to accomplish  to a different extent  his
intentions concerning the study of Belarus and to realize himself as an
ethnographer, ethnologist and founder of his own scientific school.
Maszynskis first ethnographic expedition took place in 1914. He had been
preparing for it long in advance. Back in 1912 when he was working as a teacher
in the Northern Ukraine he began to put down ethnographic notes about the
1 À. Ìàõíà÷, Êîíôåðåíöèÿ «Îò ýòíîãðàôèè ñëàâÿí ê êóëüòóðíîé àíòðîïîëîãèè» 1416 íîÿáðÿ
2006 ã. ßãåëîíñêèé óíèâåðñèòåò, Êðàêîâ, Ïîëüøà, Æèâàÿ ñòàðèíà 2007, ¹ 2 (54), c. 64.
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Ukrainian Polesye which was published all through 1913 in the journal Land
under the title From the Ukraine. For this work the researcher got an award
from the Polish Regional Studies Society in Warsaw, which published his notes
as a separate book. It was with the help of this society that Maszynski got
permission and means to arrange an ethnographic expedition to the Belarusian
Polesye. He prepared a 2-year project of the ethnographic study of Belarus.
During his field research he was going to study the material culture and then the
spiritual, social and religious life of the Polesye inhabitants. In his preface to his
monograph Eastern Polesye (1928) Maszynski pointed out that it was difficult
to find a place that could teach an ethnographer or ethnologist as much as
Polesye did2.
The Jagiellonian University Archive contains a document that may refer to
the above-mentioned expedition to Belarus in 19143. This is a small notebook of
32 pages written in pencil under the title Notes on the Ethnography of Polesye
and Belarus. On the first page Maszynski indicated the literary sources from
which he must have decided to get the first scientific ethnographic data about
Belarus. He needed them for writing his project as well as for his direct
independent journey to Polesye. The list of literary sources that the ethnologist
had looked through allows us to think that these notes were made at the very
beginning of his career as a researcher. Their authors were such famous
Belarusian and Russian ethnographers as M. Kharusin, M. Yanchuk, Dz. Bulgakovski, M. Nikiforovski, U. Zavitnevich, Yu. Krachkovski, I. Nosovich.
Maszynski took special notice of the well-known work Picturesque Russia by
A. Kirkor.
The young researcher went to Polesye in June, 1914 and set off for
A. Kienievichs estate Dzerezhevichi-on-Pripyat in the Mozyr district and then
to the village of Dziakavichi on Knyaz lake. Later he was going to take a boat to
the village of Slavkovichi on the border of the Mozyr and Bobruisk Polesye but
he did not manage. At the beginning of the First World War he was made to
leave Belarus under the pressure of the local gendarmes. The gendarmes
attention to the young researcher was connected with the fact that his
grandfather A. Maszynski had taken part in the 1863 uprising and had been
exiled to Siberia4. Later he remarked that that a significant part of notebooks
from this expedition has remained empty, and photo clichés almost untouched5.
2 K. Moszyñski, Polesie Wschodnie. Materia³y etnograficzne z wschodniej czêci b. powiatu
mozyrskiego oraz powiatu rzeczyckiego, Warszawa 1928, s. II.
3 Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego (dalej: AUJ), Spucizna Moszyñskiego, teka DXL
19, l.132, K. Moszyñski, Notatki do etnografii Polesia i Bia³orusi.
4 AUJ, Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 18, l.1, J. Klimaszewska, ¯yciorys naukowy
K. Moszyñskiego przygotowany w roku 1951 przez J. Klimaszewsk¹ dla Wiedzy i ¯ycia.
5 K. Moszyñski, Polesie Wschodnie, s. IV.
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The 1914 expedition notes were prepared for publication in 1918 but were
published by Maszynski only in 1928. The thing is that one publishing house to
which Maszynski applied ceased its existence in 1918, and another had not
enough money to publish this edition. Evaluating his scientific activity,
Maszynski wrote in his autobiography in 1952 that he considered his major
works the ethnographic monograph dealing with one of the most interesting
countries of Europe as far as ethnography is concerned  Eastern Polesye, and
the other  his three-volume Folk History of Slavs6. As a matter of fact, only
after Maszynski had processed all the materials collected in Polesye did he have
enough energy to interpret all Slavic culture. An obvious proof of this may be
the comparison of the structure of Eastern Polesye and Folk History of
Slavs which in reality differ only by the subject of research: Polesye on the one
hand and a community of Slavic countries on the other.
The field data that Maszynski collected in Polesye in 1914 allowed him to
prepare the scientific presentation Results of the ethnographic study of
Polesye, which he made at the 1924 congress of anthropologists in Prague7.
After this presentation Maszynski acquired world recognition and became
a member of the international anthropology institute in Prague.
In October 1922 Maszynski was invited to work at the Slavic ethnography
department of the Anthropology Institute of the Warsaw scientific society. There
he worked with such experts in Belarus ethnography as M. Fedorovski and
Cz. Petkevich. He spent three years of his work at the Slavic ethnography
department actively studying Belarus ethnography; Maszynskis next
ethnography expedition to Belarus took place eight years later. There is no
information about this journey to Belarus. The reports of the society have not
been preserved either, but Jagiellonian University Archive has is a photo of
Luninets dated 1922, which can prove the fact of this expedition8.
His next expedition to Polesye in 1924 is well-known. This expeditions
field notes and field diary have been preserved. In addition, there is a map
prepared by Maszynski for his report to the Warsaw scientific society where the
routes of his pre-WW II expeditions and the 1924 route are marked. In the Brest
area Maszynski visited Luninets, Drogichin, Sporovo and other places9. His
focus was the study of the material culture of the inhabitants of Polesye.
6 Archiwum PAN (dalej: APAN), Spucizna Moszyñskiego, teka III-90, l. 18, K. Moszyñski,
Autobiografia.
7 APAN, Spucizna Moszyñskiego III-90, teka I, l. 13, Programme general de la session.
Insitut international danthropologie. II sesion. Prague. 1421 septembre 1924.
8 AUJ Spucizna Moszyñskiego teka DXL 23, l. 15, K. Moszyñski, Materia³y terenowe ró¿nego pochodzenia i tematu.
9 AUJ, Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 23, l. 27, K. Moszyñski, Mapa do sprawozdania
z badañ etnograficznych dokonanych w r. 1924.
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Working at the ethnography department of the Anthropology Institute of the
Warsaw scientific society during 192324 Maszynski began a planned and
systemic field study of material culture  the first in Poland. He did this work
in two ways. The first concerned the researchers personal observations,
description and drawings of different things, such as, for example, agricultural
instruments. The second way concerned the collection of information from local
inhabitants with the help of questionnaires specially prepared beforehand.
Maszynski prepared two big questionnaires which dealt with material culture.
One had two big parts: material culture which women were related to (food,
weaving, cleaning, clothes, etc.); the other  material culture which men were
related to (tilling, fishing, cattle breeding, building, etc.). However, this detailed
questionnaire was made up of approximately 20 pages of questions, and
Maszynskis correspondent would have had to spend a lot of time just to answer
the questions. The second questionnaire prepared by Maszynski was short, had
no gender divisions and made only 9 pages10.
Maszynskis systematic work with Belarusian correspondents started in 1924.
While working in the Warsaw scientific society he sent small questionnaires on
the societys letterhead (one page) which contained tasks, questions, drawings
and one part was intended for the answers. Usually the questionnaires were typewritten with drawings that were either hand-made or were carbon-made copies.
Maszynski filled in some questionnaires himself, and then they had not five
questions dealing with agricultural implements but required much bigger
information concerning the material culture of the region where he sent them. In
1924 he sent one such questionnaire letter to A. Yablonskaya, his friend in
Vilno. This letter had 16 questions and a number of additions with other
questions11.
The Jagiellonian University Archive preserves interesting materials that
were sent by amateurs, Belarus included, in response to Maszynskis appeal.
One of such informants was, for example, K. Shember from the village of
Plavushka, Vileyka district. Identifying his nationality he pointed out that the
language he used in everyday private life was Belarusian while outside his house
he used Polish. He sent Maszynski drawings and the description of fishing
appliances that were used down the Viliya river12.
In 1936 Ya. Shturik from the Postavy district sent Maszynski three
fundamental notebooks under the general title The culture of the village of
10

AUJ, Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 23, l. 2635, K. Moszyñski, Materia³y terenowe
ró¿nego pochdzenia i tematu.
11 AUJ, Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 23, l. 29, K. Moszyñski, List do p. Heleny Jab³oñskiej.
12 AUJ Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 23, l. 145184, Odpowiedzi na kwestionariusz do
rybo³ówstwa.
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Petraki. The first notebook dealt with food, domestic plants. Hunting, fishing,
wild honey farming, cattle breeding; the second dealt with crop farming, and the
third  with clothes, housing and building. An amateur from the Braslav district
sent a map that was called The area of Vidzka, the territory of Alfonse Bellinis
study in 1925/26/27/28. His ethnographic expeditions were marked on it13.
During his first journeys to Polesye Maszynski got acquainted with a person
who became his informant to the rest of his days. Petkevich helped Maszynski
finish his work Eastern Polesye. The ethnographic data collected by
Maszynski during 6 weeks in the summer of 1914 could not give him
a definitive idea about different aspects of the culture of Eastern Polesye, and it
was impossible to specify them after 1917. That is why he used Petkevichs
information about the culture of this region. The Jagiellonian University Archive
has preserved several letters of Petkevich to Maszynski. The letters that have
been preserved deal with the material culture of Eastern Polesye and describe,
for example, the way pillows are made in Polesye, their sizes and what they are
filled with. Or, for example, Maszynski was interested in the vessels for drinking
vodka14.
It is of interest that the scientific pieces of Maszynski and Petkevich are not
only consonant with and very similar to each other in their contents but also
have a similar fate. Both studied the material culture of the inhabitants of
Eastern Polesye. Maszynski authored Eastern Polesye and Petkevich was the
author of The Rechitsa Polesye. Their continuation was their study of spiritual
culture. In 1934 Maszynski published the second part of Folk Culture of Slavs
dealing with the spiritual culture of Slavs. The Spiritual Culture of the Rechitsa
Polesye by Petkevich was published in 1938 after the authors death, thanks to
Maszynski. As for the third part of The Rechitsa Polesye dealing with social
culture, it also came to Maszynski who was going to publish it but did not
manage to do it. Ya. Klimasheuskaya, Maszynskis assistant who edited this part
of Petkevichs research, preserved several sections of the work and at the end of
the 1990s gave them to the Belarusian researcher U. Vasilevich who translated
them into Belarusian and published them in 2004 under the general title The
Rechitsa Polesye15. As for the last part of Maszynskis work Folk Culture of
Slavs dealing with social culture, it had been prepared for publication before
the war but was not published and perished during the war.
Maszynskis intensive scientific activity at the beginning of the 1920s aimed
at the study of the culture of Slavs, first of all the culture of Belarusians, brought
13
14

AUJ, Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 23, l. 26, Karta Braslauskaga paveta.
AUJ, Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 23, l. 9, List Cz. Pietkiewicza do K. Moszyñskiego
z 27.XII.28.
15 Ó. Âàñ³ëåâ³÷, Ñàãà ïðà Ïàëåññå, w: ×. Ïÿòêåâ³÷, Ðý÷ûöêàå Ïàëåññå, Ìí. 2004, c. 13.
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him wide recognition in both Polish and foreign academic circles. The result
of this recognition was the position of the chair of the Slavic Ethnography
Department at Jagiellonian University where Maszynski was invited to teach
in 1925.
Starting with 1925 Maszynski had to reduce his research activity. It was
connected with the need to give greater attention to teaching at Jagiellonian
University and processing the materials he had collected. During his work at
Jagiellonian University Maszynski managed to do a number of important
scientific projects which, among other things, directly concerned Belarus.
One of the most important scientific projects in Maszynskis life was the
preparation of the course book Folk Culture of Slavs, which he was going to
offer his students. Maszynski reminisced that only when he began teaching at
Jagiellonian University in 1926 did he come to understand that without a good
course book the students could not embrace all the peculiarities of the culture of
Slavs through lectures16.
The first part of the course book that saw the light in 1928 was completely
based on the materials that the researcher had collected himself. It dealt with the
material culture of Slavs. He involved his trainees  students of Jagiellonian
University in Cracow and the Stefan Batory University in Vilno to work at the
second part on the spiritual culture of Slavs. In 1930 Maszynski worked out
a special questionnaire for this work. It consisted of 21 sections, major
instructions and about 227 questions. It is clear that Maszynskis usual
correspondent would not have been able to process professionally such a huge
amount of materials. Maszynskis most responsible trainees  Klimasheuskaya
and E. Ambrembski were used for this work. Beside them, students who were
members of the ethnological circle of the Vilno University museum participated
in the ethnographic expedition of 1930 to collect Belarusian ethnographic
material. They were M. Znamerouska-Pruferova, who collected the material in
the area around Vilno, L. Turkouski who processed the materials in the Grodno,
Luninets, Pinsk, Kobrin, Kosovo, Bolkovyssk, Baranovichi, Slonim, Volozhin
and Lida districts, M. Petyukevich who studieâ his home area: the Braslav,
Desna, Postavy, Vileyka, Oshmyany districts. The questionnaires for each region
contained personal instructions from Maszynski. For example, Turkouski and
Petyukevich had the following instructions which were written at the very end
of the supplement to the questionnaire: 1. to speak the language of interlocutors,
2. To put down not only what the questionnaire requires but much wider
 practically everything that one can get from the informant17. Maszynski made
16
17

K. Moszyñski, Kultura ludowa S³owian, t. 1: Kultura materialna, Warszawa 1967, s. 17.
Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloñskiego (dalej: IEAK UJ), Spucizna Moszyñskiego, teka 7856/136,
G. n. 9, Notatki terenowe z Bia³orusi na kwestionariusz K. Moszyñskiego w r. 1930.
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the materials of this expedition the basis of the two parts of Folk Culture of
Slavs that saw the light in 1934 and 1939.
Another major scientific project that Maszynski started in Cracow dealt
with The Atlas of Folk Culture in Poland which was to cover the Belarusian
territory. Maszynski collected part of the materials that dealt with spiritual
culture through the questionnaire which was published in the journal of local
history Orli lot in 1930. Through this journal he appealed to young students
with the suggestion to get involved in scientific activity and to try and collect
information about Christmas Eve. Quite a great number of young
correspondents from Belarus responded to the scientists call. More than one
hundred letters from Belarus are kept at the Ethnology Institute of Jagiellonian
University. Usually the responses were sent by pupils of different gymnasia
grades. Their geography was quite extensive  Beryoza-Kartuzskaya, Pruzhany,
Pinsk, Kobrin, Luninets, Drogichin, Brest, Stolin, Lida, Novogrudok, Vilno, etc.
A number of letters contained rather full answers. In the first place, they were
letters from pupils who took part in some regional studies circles. For example,
the letter dated 04/13/1931 was sent by V. Dastayeuskaya who was an amateur
of The Ya. Yundzil regional studies circle of the state seminary in Pruzhany18.
Besides, there came letters stamped by the regional studies circles in Vilno and
Zhyrovichi. There were also collective replies, for example, one from the pupils
of the 1st and 2nd grades of the state seminary in Shchuchin19. Beside this survey
Maszynski offered six different questionnaires through Orli lot. They were
Folk astronomic knowledge and some beliefs about celestial bodies (1931),
On folk musical instruments (1932). There must have been other appeals
because there have been preserved some responses to them. For example,
the pupil I. Tarashkevich sent Belarusian songs from the area of Lida20.
U. Pilipovich from Brest sent a notebook in Cyrillic letters that was called Folk
lyrics. Songs sung and dictated by my mother Elena Ivanauna Ablamskaya at the
end of 1928 and all through 192921.
Maszynskis one more important project was the publication of the journal
Slavic people (together with the linguist K. Nitsh), the first issue of which saw
the light in 1929. After moving to Vilno Maszynski joined the editorial board of
the journal Baltikoslavia. Among the materials of these journals there were
18 Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej IEAK UJ, Spucizna Moszyñskiego,
teka 7856, l. 1224, Notatki terenowe z Bia³orusi na kwestionariusz K. Moszyñskiego w r. 1930.
19 Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej IEAK UJ, Spucizna Moszyñskiego
teka 7856, l. 1209, Notatki terenowe z Bia³orusi na kwestionariusz K. Moszyñskiego w r. 1930.
20 Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej IEAK UJ, Spucizna Moszyñskiego,
teka 7856, l. 179, Notatki terenowe z Bia³orusi na kwestionariusz K. Moszyñskiego w r. 1930.
21 Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej IEAK UJ, Spucizna Moszyñskiego
teka 7856, l. 279, Notatki terenowe z Bia³orusi na kwestionariusz K. Moszyñskiego w r. 1930.
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a number of articles dealing with different aspects of the culture of Belarusians.
Their authors were A. Luchkevich, S. Stankevich, C. Ehrenkreutzowa, Maszynski
himself and his trainee Abremski.
Preparation of a number of projects and active teaching activity could not
reduce Maszynskis desire to visit Belarus once again with an ethnographic
expedition. It took place in 1926 by the car Orbis22. The expedition was
organized by L. Sawicki, professor of geography of Jagiellonian University who
owned the car. Beside Maszynski and L. Sawicki the soil scientist S. Valasovich
and V. Armitski who studied economics took part in the expedition23. It is
interesting that earlier Maszynski wrote that it would be interesting for him to
take part in a complex expedition to study Polesye that would include a livestock
expert, an ethnographer, a linguist and an artist photographer24. As for the artist
photographer, Maszynski himself was good at drawing and photography. The
thing is that during the ethnographic expeditions he used the camera only
occasionally but did a great amount of drawings himself. They were schematic
drawings of things, buildings, clothes and even some of the informants. The
absolute majority of 1138 drawings that appeared in the first volume of Folk
culture of Slavs was made by Maszynski himself. However, it was not only his
personal talent that mattered but also his training. He learnt painting at the
Academy of Arts in Cracow under the tutorship of the famous Polish painter
J. Mehoffer25.
The Orbis expedition lasted 41 days and took place during summer
vacation. It started on August 1 and ended on September 11, 1926. The route
partially went through Polish, Lithuanian and Ukrainian lands26. Maszynskis
notes are quite interesting as they were actually made from the car window. First
he tried to make drawings while riding, but this did not work well as the ride
was bumpy. That is why he had to re-draw them himself27.
The tradition to go on an expedition with Savitski continued in 1927 and
1928. Then Maszynski with his trainee Ambrembski took part in the study of
Bulgaria and later Macedonia. 6 years later in 1934 at the time when Maszynski
stopped his field study of Polesye the work was continued exactly by
Ambrembski. As A. Engelking, a researcher of Ambrembskis scientific legacy,
writes, it is thanks to Maszynski that Ambrembski became enchanted by
22

K. Moszyñski, Ethnogeographische Studien in Ostpolen, A jornej through the Eastern Provinces of Poland in the Year 1926, Krakow 1929, s. 127171.
23 L. Sawicki, Eskapada samochodowa po kresach wschodnich, Kraków 1927, s. 10.
24 K. Moszyñski, O kulturze ludowej po³udniowo-rodkowego Polesia, Ziemia 1925, nr 68,
s. 124.
25 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, pod red. E. Fry-Pietraszkowej, A. Kowalskiej-Lewickiej, A. Spiss, t. 1, Kraków 2008, s. 209.
26 L. Sawicki, op. cit., s. 12.
27 AUJ, Spucizna Moszyñskiego teka DXL 30, s. 16, Notatnik K. Moszyñskiego z 1926 r.
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Polesye as a scientist and after studying under the world famous ethnologist
Malinovski went directly there.28 Summing up the results of the expedition to
Polesye Ambrembski prepared the book The Archaic Polesye that was
published only in 2007.
Very soon Maszynski got an invitation to head the chair of ethnology and
ethnography at the Stefan Batory University in Vilno. It is not known for certain
what influenced the decision to leave Jagiellonian University with its European
level and traditions and move to the university in Vilno, which in those years had
a regional status. This may have been a possibility to get the position of a professor
(professor zwychajny), or this may have been a desire to move closer to Polesye to
continue the study of Polesye. After Maszynskis move to Vilno the only chair of
the ethnography of Slavs in Poland at Jagiellonian University was turned into the
department of Slavic dialectology which was headed by M. Malecki.
One of the reasons that influenced Maszynskis decision to move to Vilno
could have been the Vilno scientific ethnographic community, which he knew
well enough. The department of ethnology and ethnography at the Stefan Batory
University was established as far back as 1924. From the moment of its
establishment until 1935 it was headed by C. Badouin de CourtinayEhrenkreutzowa. Maszynski had known Ehrenkreutzowa since his work at the
Slavic ethnography department at the Anthropology Institute of the Warsaw
scientific society. In 1935 she moved to Warsaw and chaired the department of
Ethnography of Poland of Warsaw University suggesting that Maszynski take
her former position. The department that Ehrenkreutzowa left to Maszynski had
long academic traditions, including the study of Belarus. The history of the
Ethnology and Ethnography department of the Vilno Stefan Batory University
started in 1924 when an ethnography workshop and an ethnography museum
attached to it were established. As the founder of the department
Ehrenkreutzowa wrote, the main task of the department was to fill in the
lacunae in the field of Polish, Lithuanian and Belarusian ethnography, or, in
other words which she used, on the lands of the former Grand Duchy of
Lithuania29. This affected the museum, too, as it was of a territorial character.
Certain regions that were in the focus of research interests of the department
covered The Vilno area, Novogrudok area, partially the territory of Belarusian
Polesye and Grodno and Bialystok provinces.
In 1935 Maszynski got the position of a professor at the Stefan Batory
University and started to give a course of lectures Common Features of
28 Ã. Ýíãåëüê³íã, Þçàô Àáðýìáñê³ (19051967): äà á³ÿãðàô³³ àíòðàïîëàãà, Homo historicus 2008. Ãàäàâiê àíòðàïàëàãi÷íàé ãiñòîðûi, Âiëüíÿ 2008, c. 225.
29 C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa, Zak³ad Etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i jego zadania, Balticoslavica, Wilno 1933, t. 1, s. 77.
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European Finno-Ugric and Baltic Ethnography30. This course continued the
traditions laid down by Ehrenkreutzowa who lectured on General Ethnography
(Africa and America), Rituals of the Polish People, Ethnography of Poland
and the Grand Duchy of Lithuania and Finno-Ugric Peoples31.
Maszynski and Ehrenkreutzowa had certain problems in teaching students
ethnography and ethnology. Maszyski decided to create the course book Folk
Culture of Slavs and continued to work at it in Vilno. C. Ehrenkreuz went along
a different path. She decided to create an ethnography museum attached to the
department or, as she put it, a laboratory of culture where students could
familiarize themselves with folk culture not only through scientific literature32.
Thanks to the efforts of Ehrenkreutzowa and Maszynski a new generation of
ethnologists was prepared at the department. Following their professors they got
actively involved in the ethnological study of Belarus. In March 1925 they
organized a circle of students of ethnology of Vilno University that was headed
by M. Dziadovich. At different periods among the members of the circle were
Znamerouska-Pruferova, Turkouski, Dynouski, Petyukevich, Karybutyak and
others. They invited professors in related disciplines, listened to their
presentations, discussed things and presented their own papers. Apart from that,
they were actively involved in scientific activity. In 1930 the Vilno magistrate
allocated 1,000 zlotys for organizing a complex ethnographic expedition in the
village of Meszkancy in the Vilno-Troka district where, according to
Znamerouska-Pruferova, the villagers spoke Polish, Lithuanian and
Belarusian33. Members of the circle collected a number of ethnographic
objects, interviewed local dwellers, taped folk tunes, and published the results of
the expedition in the collection of ethnographic papers of young researchers
under the title Ethnographics.
The students who were members of the circle were responsible for certain
directions in the activity of the departmental ethnographic museum.
Znamerouska-Pruferova was responsible for fishing, water communications,
cattle breeding and hunting, Dynouski  for folk crafts and art, Turkouski  for
fictility and weaving, and Svianevich  for spiritual culture. They enriched their
museum collections during their own ethnographic expeditions. Apart from this,
the museum funds got the materials that were donated by private persons,
including villagers from the Nonogrudok province, members of different
30
31

Spis wyk³adów na trzy trymestry w roku akademickim 1936/1937, Wilno 1936, s. 11.
Spis wyk³adów na trzy trymestry w roku akademickim 1931/1932, Wilno 1931, s. 8; Spis
wyk³adów na trzy trymestry w roku akademickim 1932/1933, Wilno 1932, s. 8.
32 C. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa, op. cit., s. 82.
33 M. Znamierowska-Prüfferowa, Przedmowa, w: Ethnographica. Prace ko³a etnologów studentów USB, Wilno 1937, z. 1, s. 5.
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scientific circles, for example, members of the pupils local history circle of the
Mickiewicz gymnasia in Vilno34.
Maszynskis Stefan Batory University students Petyukevich, Turkouski,
Znamerouska-Pruferova, Karybutyak, Dynouski received great support from the
professor. All of them prepared and defended their M.A. projects under
Maszynski.
During his work in Vilno Maszynskis last ethnographic expedition to
Polesye took place. It took place in 1932 together with the Ukrainian music
expert F. Kales. The expedition lasted for two weeks. During this period
Maszynski and his friend visited a few dozen villages in the Stolin and other
districts. Three years later Maszynski published two articles in the journal
Slavic People. The first dealt with historiography of Belarusian folk
musicology from the beginning of the 19th century to the early 1930s. This
article had references to Soviet articles dealing with music. For example,
Maszynski refers to Ya. Dreizins article October and Belarusian Music which
was published in the journal Uzvyshsha in 1927. It is necessary to point out
that Maszynski did not pay much attention to the ethnographic materials that
appeared in both Soviet Russia and Soviet Belarus. That is why ZnamerouskaPruferova was of great help to him in this work as she got Soviet articles and
bibliography on the topic of his article35. Among Maszynskis personal links
with Soviet ethnographers one should recall his correspondence and exchange of
scientific literature with I. Zelenin36.
The second article by Maszynski dealt with the results of the expedition of
1932. Among them one should mention about 220 recorded song lyrics and
81 taped melodies. Maszynski must have done it himself during the expedition.
His assistant Klimasheuskaya helped him in it. She paid for her trip herself only
in order to familiarize herself with Polesye, as Maszynski puts it37. Before the
war he prepared for publication the texts of Polesye songs which he had
collected together with F. Kales. Unfortunately, he did not manage to publish
them, and now they are kept in the Jagiellonian University Archive.
In 1939 the Stefan Batory University in Vilno was closed, and its professors
were dismissed. During World War II Maszynski stayed in Vilno, did private
tutoring and lived by selling his library. In 1943 he prepared the last article
34 M. Znamierowska-Prüfferowa, Muzeum etnograficzne U.S.B. w Wilne i jego przysz³oæ,
LwówWilno 1932, s. 10.
35 K. Moszyñski, Stan obecny melografii rdzennej Bia³orusi i Polesia, Lud S³owiañski 1934
t. III, dzia³ B, z. 1, s. 75.
36 A. Rieszetow, Z. Jasiewicz, Korespondencja Kazimierza Moszyñskiego z Dymitrem Konstantynowiczem Zieleninem. Z materia³ów Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Peterburgu, Lud 2001, t. 85, s. 277287.
37 K. Moszyñski, O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu w r. 1932, Lud S³owiañski, Kraków 1934, t. III, dzia³ B, z. 1, s. 70.
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dealing with Belarus but never published it38. He never again addressed the issue
of Belarus. After the war he moved to Cracow and till the end of his life worked at
Jagiellonian University. This was the time of his work at fundamental theoretical
monographs A Human. Introduction to General Ethnography and Ethnology
(1958) and On the Ways of Studying the Material Culture of Pra-Slavs (1962).
The ethnological study of Belarus in the 192030s had a considerable
influence on the scientific and pedagogical activity of Maszynski. The study of
Belarusian Polesye in 1914 and during his work at the Slavic Ethnography
department of the Anthropology Institute of the Warsaw scientific society allowed
him to realize himself as a field researcher, to elaborate and use a set of
methodologies dealing with collecting materials, to collect a great deal of precious
information concerning the material culture of Belarus, to process them and to
publish the monograph Eastern Polesye. Maszynskis activity as an ethnographer
won him recognition in Polish ethnological science and allowed him to chair the
department of Slavic ethnography at Jagiellonian University in Cracow.
Maszynski used his time as a professor of Jagiellonian University to prepare the
fundamental ethnological monograph Folk Culture of Slavs. The foundation of
this work was the ethnographic material from Belarusian Polesye. Comparing the
cultures of Slavic nations Maszynski came to the conclusion that Polesye is
a region where the majority of archaic elements of the culture of Slavs has been
preserved, thus emphasizing the importance of the study of the region for world
ethnology. Maszynski used his admiration for the Belarusian ethnographic
material in teaching. His trainee Ambremski continued the ethnological study of
Polesye in the mid-1930s, and his trainees, students of the Stefan Batory
University in Vilno, continued the study of the Grodno and Vilno areas.
Áåëàðóñü â íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàçèìèðà Ìàøèíñêîãî
Èññëåäîâàíèå Áåëàðóñè âî âðåìÿ ïåðâîé ýòíîãðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè â 1914 ã.
è äàëüíåéøàÿ ðàáîòà â Îòäåëå ñëàâÿíñêîé ýòíîãðàôèè Èíñòèòóòà Àíòðîïîëîãèè
Âàðøàâñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà äî 1925 ã. ïîçâîëèëè Ê. Ìàøèíñêîìó ñîñòîÿòüñÿ êàê
ïîëåâîìó èññëåäîâàòåëþ. Äàëüíåéøàÿ äåÿòåëüíîñòü Ìàøèíñêîãî êàê ýòíîëîãà
ïîëó÷èëà ïðèçíàíèå â ïîëüñêîé íàóêå è ïîçâîëèëà åìó âîçãëàâèòü êàôåäðó Ýòíîãðàôèè
ñëàâÿí â ßãåëîíñêîì óíèâåðñèòåòå â Êðàêîâå â 1925 ã. Â ýòîò ïåðèîä Ìàøèíñêèé
ãîòîâèò ó÷åáíèê «Íàðîäíàÿ êóëüòóðà ñëàâÿí» (19291939 ã.). Ôàêòè÷åñêîé îñíîâîé ýòîé
ðàáîòû ñòàë ýòíîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ. Ñîáñòâåííîå îáàÿíèå
áåëîðóññêèì ýòíîãðàôè÷åñêèì ìàòåðèàëîì Ìàøèíñêèé èñïîëüçîâàë è â åãî
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èññëåäîâàíèå Áåëàðóñè â ñåðåäèíå 1930-õ ãîäîâ ÕÕ â.
áûëî ïðîäîëæåíî åãî ó÷åíèêîì Þ. Àáðåìñêèì è åãî ó÷åíèêàìè ñòóäåíòàìè óíèâåðñèòåòà
Ñ. Áàòîðèÿ â Âèëüíî, ãäå Ìàøèíñêèé ïðåïîäàâàë îò 1935 ïî 1939 ã.
38 AUJ, Spucizna Moszyñskiego, teka DXL 7/3, s. 116, K. Moszyñski, Pogranicze polsko-litewskie. Stosunki etniczne na pograniczu polsko- i bia³orusko-litewskim.
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MICHAI£ N. POKROWSKI (18681932).
PORTRET UCZONEGO I REWOLUCJONISTY
Tekst ten powiêcony jest przypomnieniu najwa¿niejszych, jak siê wydaje,
faktów biograficznych z ¿ycia Michai³a Pokrowskiego  jednego z pierwszych
i zarazem niew¹tpliwie najwybitniejszych historyków proweniencji bolszewickiej. Pokrowski by³ i pozostaje zarazem osob¹ w dziejach rosyjskiej i radzieckiej
historiografii kontrowersyjn¹, budz¹c opinie b¹d w generalnym ujêciu pozytywne, b¹d skrajnie negatywne i wysoce krytyczne. W drugiej po³owie lat 30.
uczonego napiêtnowano (wielu z jego znaczniejszych uczniów oraz wspó³pracowników zginê³o w latach Wielkiego Terroru)1, a wyrazem a¿ nadto tendencyjnej i nieobiektywnej oceny jego dorobku sta³a siê dwutomowa praca zbiorowa2,
w której wyniku autora Rosyjskiej historii w najzwiêlejszym zarysie w³aciwie
wykrelono z radzieckiej pamiêci historiograficznej na kilka dziesiêcioleci. Zas³uguj¹c¹ na uwagê, cenn¹ prób¹ rzetelnego ustosunkowania siê do dziedzictwa,
które pozostawi³ po sobie Pokrowski, okaza³y siê obszerne szkice S. M. Dubrowskiego3 i M. E. Najdienowa. W latach 60. i 70. rozprawy i artyku³y dotycz¹ce historyka stworzyli O. D. Soko³ow4 i A. A. Goworkow5, a szanse pe³niejszej refleksji nad Pokrowskim (zainicjowane przez procesy pieriestrojki)
nadzwyczaj pozytywnie wykorzystali A. A. Czernobajew6 oraz A. N. Artizow7.
1 Zob. np.: A.L. Litvin, Biez prava na mysl. Istoriki v epochu Bolszogo Tierrora. Oèerki
sudieb. Kazan 1994 g.; A.N. Artizov, Sudby istorikov koly M.N. Pokrovskogo (sieriedina 1930-ch
gadov). Voprosy istorji, 1994 g. nr 7 s. 34 i n.
2 Zob. Protiv istorièeskoj konciepcii M.N. Pokrovskogo. Sb. st. È. 1. MoskvaLeningrad 1939 g.;
Protiv antimarksistskoj konciepcii M.N. Pokrovskogo. Sb. st. È. 2. MoskvaLeningrad 1940 g.
3 Zob. S.M. Dubrovskij, Akademik M.N. Pokrovskij i jego rol v razvitii sovietskoj istorièeskoj
nauki. Voprosy istorji 1962 g. nr 3 s. 3 i n.; M.E. Najdienov, M.N. Pokrovski i jego miesto
v sovietskoj istoriografii. Istorja SSSR 1962 g. nr 3 s. 48 i n.
4 Zob. np.: O.D. Soko³ov, M.N. Pokrovskij  Vydajuèijsja organizator nauèno-issliedovatielskoj raboty v SSSR. Voprosy istorji 1969 g. nr 6 s. 30 i n.; idem, M.N. Pokrovski i sovietskaja istorièeskaja nauka. Moskva 1970 g.
5 Zob. A.A. Govorkov, M.N. Pokrovskij o priedmietie istorièeskoj nauki. Tomsk 1976 g.
6 Zob. np.: A.A. Czernobajev, M.N. Pokrovskij  istorik Vielikogo Oktjabria. Voprosy istorji KPSS
1988 g. nr 7 s.102 i n.; idem, Profiessor s pikoj Ili Tri ¿yzni istorika M.N. Pokrovskogo. Moskva 1992 g.
7 Zob. A.N. Artizov, M.N. Pokrovskij. Fina³ kariery  uspiech Ili pora¿ienije(?) Otieèestviennaja istorja 1998 g. nr 1 (s. 77 i n) i nr 2 (s. 124 i n.)
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Odpowiadaj¹c na pytanie postawione swego czasu przez W. A. Dunajewskiego,
postaci¹ Pokrowskiego nale¿y wci¹¿ siê zajmowaæ8, jest ona bowiem nierozerwalnie zwi¹zana ze wszelkimi studiami powiêconymi zagadnieniom genezy
i rozwoju radzieckiej nauki historycznej po zwyciêskiej rewolucji bolszewickiej
1917 r., a zatem studiami ochoczo podejmowanymi w literaturze wiatowej rozpatruj¹cej tê problematykê. Zadaniem artyku³u nie jest szczegó³owa analiza zagadnieñ dotycz¹cych tego badacza, lecz mo¿liwie zwiêz³e przypomnienie zwi¹zanych z nim kwestii kluczowych. Wbrew zaklêciom Stalina, Pokrowski by³ nie
tylko historykiem marksist¹, lecz tak¿e autorem, który wniós³ okrelony pozytywny wk³ad w rozwój rosyjskiego dziejopisarstwa XX w.
Michai³ Pokrowski urodzi³ siê 17 sierpnia 1868 r. w Moskwie, gdzie prze¿y³
sw¹ m³odoæ i gdzie formowa³y siê jego zasadnicze idea³y ¿yciowe. Niema³y
wp³yw na wiatopogl¹d przysz³ego historyka wywar³ ojciec Niko³aj Michaj³owicz (zm. 1899 r.)  pracownik ówczesnego aparatu administracyjnego. Zgodnie
z póniejszymi wspomnieniami badacza
stosunek ojca wzglêdem w³adz by³ nader realistyczny, by nie powiedzieæ ostrzej
[ ]. Od wczesnego dzieciñstwa wiele s³ysza³em o najrozmaitszych nadu¿yciach
i machinacjach urzêdników wszelkich szczebli, rodziny panuj¹cej itp. Dziêki temu
w³anie nigdy w moim ¿yciu nawet przez moment nie by³em monarchist¹9.

Po ukoñczeniu gimnazjum z najwy¿szym mo¿liwym wyró¿nieniem, w latach 18871891 Pokrowski odby³ studia na wydziale historyczno-filologicznym
Uniwersytetu Moskiewskiego; razem z Michai³em M. Bogos³owskim przeforsowa³ u ich wspólnego nauczyciela Wasilija O. Kluczewskiego wprowadzenie formu³y zajêæ seminaryjnych z historii Rosji, choæ sta³o siê to przy wielkim oporze
ze strony mistrza10. Otrzyma³ te¿ propozycjê pozostania na uczelni w celu dalszego awansu naukowego i to w dwóch katedrach: historii rosyjskiej (Kluczewski) i powszechnej (Winogradow). Ostatecznie jednak opuci³ Uniwersytet (egzamin magisterski zda³ pomylnie w 1894 r.), publikuj¹c w rozmaitych periodykach
swoje pierwsze drobne artyku³y i recenzje. W przysz³oci Pawie³ N. Miliukow,
ju¿ jako polityk popadziernikowej emigracji, formu³owa³ pod adresem m³odego
Pokrowskiego oceny nader surowe, nawet jednak wspó³czeni krytycy uczonego
uznaj¹ je za zdecydowanie przesadzone11 i najpewniej wywo³ane motywami
8 Zob. V.A. Dunajevskij, Stoit li vnov vozvraszatsja k M.N. Pokrovskomu? Voprosy istorji
1995 g. nr 2 s. 175.
9 Zob. np.: A.A. Czernobajev, M.N. Pokrovskij  ucionyj i rievoliucjonier. Voprosy istorji
1988 g. nr 78, s. 4.
10 Zob. M.M. Bogos³ovskij, Kljuèevskij kak piedagog, w: idem, Istoriografia, miemuaristika,
epistoliarja. Nauènoje nasliedje (red. A.J. Klibanov). Moskva1987 g. s. 41.
11 Zob. np.: S.O. Szmidt, Dok³ad S.F. P³atonowa o N.M. Karamzinie 1926 g. i protivoborstvo
istorikov. Archieografièeskij je¿egodnik za 1992 god. Moskva 1994 g. s. 56.
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politycznymi. Od 1895 r. Pokrowski rozpocz¹³ wspó³pracê z Moskiewskim Towarzystwem Pedagogicznym, udziela³ siê tak¿e na Sto³ecznych Wy¿szych Kursach Pedagogicznych jako wyk³adowca. W latach 18961899 ³¹czy³y go doæ
cis³e kontakty z Paw³em G. Winogradowem, który zosta³ w tym czasie redaktorem niezwykle cennych do chwili obecnej Ksi¹g dla lektury z zakresu historii
wieków rednich: przysz³y zastêpca Ludowego Komisarza ds. Owiaty zamieci³
w nich osiem obszernych szkiców12, daj¹c siê ju¿ wówczas poznaæ jako zwolennik wiatopogl¹du materialistycznego. Dowodz¹ tego tak¿e póniejsze prace historyka13, w których wystêpowa³ przeciwko tzw. nadklasowej teorii pañstwa
oraz podkrela³, i¿ zaczynem wszelkich przemian spo³ecznych s¹ nieodmiennie
stosunki ekonomiczne i wszelkie konflikty na tym tle. W 1903 r. uczony zwi¹za³
siê z pierwsz¹ nielegaln¹ organizacj¹ polityczn¹, liberalnym Zwi¹zkiem Wyzwolenia, jednak szybko opuci³ jego szeregi, twierdz¹c póniej, i¿ by³ to dlañ
okres poszukiwañ i naiwnych iluzji; na krótko przed wybuchem pierwszej rewolucji rosyjskiej zbli¿y³ siê z bolszewikami (Aleksandrem Bogdanowem, Anatolijem W. £unaczarskim, Iwanem I. Skworcowem-Stiepanowem), a w kwietniu
1905 r. zosta³ cz³onkiem SDPRR. Czynnie zaanga¿owany (g³ównie jako publicysta i agitator) w 1907 r. na V Zjedzie partii w Londynie zosta³ wybrany cz³onkiem tzw. Centrum Bolszewickiego14. Ewolucjê wiatopogl¹dow¹ Pokrowskiego
ukaza³a dobitnie jego niewielka praca Materializm ekonomiczny (1906 r.),
w której oprócz przedstawienia marksistowskiego rozumienia filozofii historii
walkê klasow¹ uzna³ za decyduj¹c¹ si³ê rozwoju historycznego15. Po st³umieniu
rewolucji 19051907 historyk przebywa³ tymczasowo w Finlandii, a w sierpniu
1909 r. zdecydowa³ siê na emigracjê do Francji, gdzie powsta³y najwiêksze jego
dzie³a naukowe. Po wybuchu I wojny wiatowej zajmowa³ pozycjê internacjonalistyczn¹, opowiedziawszy siê jednoznacznie za przeobra¿eniem walki pomiêdzy narodami w walkê wspóln¹ przeciwko bur¿uazji. Epizodycznie wspó³pracowa³ z utworzon¹ przez Bogdanowa grup¹ Naprzód, szybko jednak
ponownie zwi¹za³ siê ze zwolennikami Lenina16. Wzi¹³ nader aktywny, twórczy
12 Zob. M.N. Pokrovskij, Vosstanovlienije Zapadnoj Rimskoj imperii, w: Kniga dlia cztienija
po istorji sriednich viekov, sostavliennaja kru¿kom priepodavatieliej (red. P.G. Vinogradov),
Vyp. 1. Moskva 1896 g. glava XVII; Simieon, car bolgarskij, Czietviortyj kriestovyj pochod i Latinskaja imperia, Sriednieviekovyje jeriesi i inkivzicja (Vyp. 2. Moskva 1897 g. glavy XXVI,
XXXVIII, XLI); Gospodstvo Medici vo Floriencii, Turki v Jevropie i padienije Vizantii (Vyp. 3.
Moskva 1899 g. glavy LVII, LXX); Grieki v Italii i vozro¿dienije p³atonovskoj fi³osofii, Chaziajstviennaja ¿izn Zapadnoj Jevropy v konce sriednich viekov (Vyp. 4. Moskva 1899 g. glavy LXIX,
LXXXVII).
13 Zob. M.N. Pokrovskij, Miestnoje samoupravlienije v drievniej Rusi, w: Mielkaja ziemskaja
jedinica. Sankt-Pietersburg 1903 g. s.198 i n.
14 Zob. np.: A.A. Czernobajev, Profiessor s pikoj Ili Tri¿izni istorika M.N. Pokrovskogo , s. 44.
15 Zob. M.N. Pokrovskij, Ekonomièeskij materializm. Moskva 1906 g.
16 Zob. np.: O.D. Soko³ov, Razvitje istorièeskich vzgliadov M.N. Pokrovskogo, w: M.N. Pokrovskij, Izbrannyje proizviedienija. Moskva 1966 g. Kn. 1. s. 15 i n.
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udzia³ w edycji dziewiêciotomowej Historii Rosji w XIX stuleciu (Wyd. Granat),
w której zamieci³ szereg napisanych przez siebie rozdzia³ów. Za ich zaletê i niew¹tpliwe novum mo¿na uznaæ materialistyczne podejcie autora do wielu zjawisk z zakresu historii rodzimej w rozpatrywanej dobie; nie sposób wszak¿e
równoczenie nie podkreliæ oczywistej (na tle politycznym) dyskusyjnoci wielu sformu³owanych przezeñ wniosków czy opinii. W przekonaniu Aleksandra
A. Kizevettera przeszkadza³o to Pokrowskiemu w obiektywnym ustosunkowaniu siê do opisywanych zagadnieñ, czyni¹c zeñ zwolennika uto¿samienia ca³ej
rosyjskiej historii z regu³ami wojny klasowej17.
Bezsprzecznie klasycznymi pozycjami w dorobku naukowym Pokrowskiego, nale¿¹cymi obecnie  niezale¿nie od ich wielu niedostatków  tak¿e do
klasyki rosyjskiego dziejopisarstwa i po³owy XX stulecia, jest piêciotomowa
Rosyjska historia od czasów najdawniejszych, a zarazem stworzony w konsekwencji na jej podstawie dwutomowy Zarys historii kultury rosyjskiej18. Obydwie rozprawy, napisane jasnym, dowodz¹cym niema³ego talentu badacza jêzykiem, zosta³y równie¿ (g³ównie z powodu samego faktu emigracji) oparte na
imponuj¹cej iloci opublikowanych materia³ów ród³owych. Rosyjska historia19
niezale¿nie od ideowo-politycznego (i bezspornego) zaanga¿owania jej twórcy
sta³a siê jako synteza pierwsz¹ kompleksow¹ prób¹ oceny ca³okszta³tu dziejów
ojczystych z perspektywy marksistowskiej. Na kartach swego dzie³a autor zaprezentowa³ skrajnie krytyczne stanowisko w stosunku do samej monarchii rosyjskiej, jak równie¿ wszystkich fundamentalnych podstaw i filarów caratu okrelonego systemu w³adzy. Trzeba zwróciæ uwagê na to, i¿ wiele niezwykle wa¿nych
problemów natury historycznej nie znalaz³o u uczonego dostatecznego odzwierciedlenia; niektóre mia³e konstatacje okaza³y siê wreszcie b³êdne, na co rych³o
zwrócili uwagê recenzenci, nierzadko podkrelaj¹c i utyskuj¹c na partyjnoæ
autora20. Jednoczenie oceniano j¹ jednak bardzo pozytywnie (np. Niko³aj
A. Ro¿kow, W³adimir I. Piczeta), dostrzegano generaln¹ wartoæ i oryginalnoæ
17

Zob. Russkaja mysl 1908 g. nr 1 s. 102.
Zob. M.N. Pokrovskij, Russkaja istorja s drievniejszych vriemion. Moskva 19101913.
T. 15 (wyd. 1.); idem, Oèerk istorji russkoj kultury. Moskva 19151918. Cz. 12 (wyd. 1).
W edycji przedpadziernikowej rozdzia³ powiêcony religii i cerkwi napisa³ N.M. Nikolski, a rozdzia³ powiêcony prahistorii V.K. Agafonov  po 1917 r. rozdzia³y te nie wesz³y do kolejnych
wydañ syntezy. Dodaæ warto, i¿ w wyniku dzia³añ przedsiêwziêtych przez w³adze carskie synteza
dotar³a do r¹k czytelnika w mocno okrojonym kszta³cie. Szerzej zob. A.I. Gukovskij, Kak sozdavalas Russkaja istorja s drievniejszych vriemion M.N. Pokrovskogo. Voprosy istorji 1968 g.
nr 8 (s. 122 i n) i 9 (s. 130 i n.).
19 Jak trafnie zauwa¿y³a M.V. Nieczkina: synteza M.N. Pokrowskiego stanowi niew¹tpliwy
wk³ad w rozwój nauki [ ] Mo¿na siê z ni¹ nie zgadzaæ, lecz bezwarunkowo nale¿y siê z ni¹ zapoznaæ. Zob. M.N. Pokrovskij, Russkaja istorja (v 3 kn.). Red. S.E. V³asov. Sankt-Pietersburg 2002 g.
s. 6.
20 Zob. np.: M.V. Vinjak, Piatyj god. Sovriemiennyje zapiski. Pari¿ 1930 g. T. 44 s. 397 i n.
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zaproponowanej interpretacji, wzywano wrêcz do uwa¿nego przeledzenia zawartych w pracy koncepcji21. Przede wszystkim na mia³oæ i polemiczne zaciêcie zwrócono wreszcie uwagê w zasadniczo wielce pochlebnej nocie biograficznej o Pokrowskim, zamieszczonej w S³owniku Encyklopedycznym Rosyjskiego
bibliograficznego instytutu Granat22. W trakcie pobytu na emigracji historyk
rewolucjonista nie zajmowa³ siê, rzecz jasna, wy³¹cznie dzia³alnoci¹ naukow¹,
choæ to ona w tym okresie zajmowa³a go w pierwszej kolejnoci. Po krótkiej
przerwie w korespondencji z Leninem (który z uwag¹ obserwowa³ i z pasj¹ krytykowa³ wszystkie jego polityczne b³êdy)23 w latach 19151916 Pokrowski
redagowa³ seriê broszur Europa do i w czasie wojny; wówczas tak¿e zaanga¿owa³ siê w wydanie pracy Lenina Imperializm jako najwy¿sze stadium kapitalizmu, za co bolszewicki przywódca by³ mu szczególnie wdziêczny24.
Wiadomoæ o abdykacji Miko³aja II zasta³a uczonego w Pary¿u podczas
jego rutynowej kwerendy bibliotecznej. Wkrótce po zwyciêstwie rewolucji lutowej wybrano go na zastêpcê przewodnicz¹cego Komitetu Wykonawczego paryskiej Rady przedstawicieli 23 organizacji rosyjskiej emigracji o politycznym
i pozapolitycznym profilu. Pokrowski prowadzi³ rozmowy zarówno z Rz¹dem
Tymczasowym, jak te¿ Rad¹ Piotrogrodzk¹; dotyczy³y one ochrony statusu emigrantów, a tak¿e kwestii mo¿liwie szybkiego powrotu do ojczyzny.
Po powrocie w sierpniu 1917 r. badacz bez reszty powiêci³ siê pracy partyjnej i agitacyjnej, g³ównie w ramach Rady Moskiewskiej. W³adimir Ilicz by³
dumny  konstatowa³ W. D. Boncz-Brujewicz  ¿e oto profesor, historyk, uczony teraz (jak to okreli³ sam Lenin) »po uszy« pogr¹¿y³ siê w praktycznej walce
rewolucyjnej i stan¹³ w pierwszym szeregu walcz¹cego proletariatu25. W tej atmosferze zasta³a te¿ Pokrowskiego Wielka rosyjska rewolucja26, której triumf
odda³ w³adzê w rêce bolszewickich przywódców.
Najgorêtsze dni Padziernika  pisa³ badacz ju¿ w koñcu lat 20.  spêdzi³em w charakterze bolszewickiego publicysty korespondenta z pierwszych linii
rewolucyjnego frontu27 . Niko³aj J. Bucharin (za G. Enteenem28 warto przypomnieæ, i¿ Pokrowski znajdowa³ siê póniej bardzo d³ugo w grupie jego partyjnych
21
22

Zob. np.: Go³os minuvszego 1913 g. nr 2 s. 18 i n.
Zob. Encik³opedièeskij slovar Russkogo bibliografièeskogo instituta Granat. T. 32 (br)
Stlb. 474.
23 Zob. M.N. Pokrovskij, Izbrannyje proizviedienija. Moskva 1966 g. Kn.1. s.16.
24 Ibidem s. 19.
25 Zob. V. Boncz-Brujeviè, Michai³ Niko³ajeviè Pokrovskij. Vieczerniaja Moskva 1918 g.,
24 X s. 5.
26 Zob. M.N. Pokrovskij, Izbrannyje proizviedienija. Moskva 1967 g. Kn. 3. s. 254, 255.
27 Zob. M.N. Pokrovskij, Oktiabrskaja rievoliucja. Sb. st. 19171927 gg. Moskva 1929 g.
s. 27.
28 Zob. G. Enteen, Spor o M.N. Pokrovskom prodo³¿ajetsja. Voprosy istorji 1989 g. nr 5,
s. 155.
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zwolenników, optuj¹c w swoim czasie za utrzymaniem NEPu oraz kontynuacj¹
pokojowej wspó³pracy z przedstawicielami inteligencji niemarksistowskiej)
wspomina³:
W sztabie Rejonu Zamoskworieckiego [siedzimy] Skworcow  Stiepanow, Pokrowski, Olmiñski i ja. Wydajemy i redagujemy organ Komitetu Wojenno-Rewolucyjnego [ ] Michai³ Niko³ajewicz zachowuje zimn¹ krew, jakby w ogóle nic siê nie
sta³o, nie dzia³o siê w tej chwili i nie mia³o staæ siê w przysz³oci; ot, po prostu
wykonujemy kolejne zadanie, przy tym bardzo weso³e29.

W wielu pozostawionych wspomnieniach o Pokrowskim zawiadczano jako
o jednym z niew¹tpliwie najdzielniejszych uczestników bolszewickiej rewolucji.
On sam od 14 listopada1917 r. obj¹³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Moskiewskiej, nastêpnie (11 marca 1918 r.)  przewodnicz¹cego Rady Komisarzy Ludowych miasta Moskwy i okrêgu moskiewskiego. Zwieñczeniem awansów na
szczeblu kariery rz¹dowej okaza³o siê stanowisko zastêpcy Ludowego Komisarza Owiaty RFSRR (od 1922 r.  ZSRR), które uczony piastowa³ nieprzerwanie
do koñca ¿ycia. W kolejnych latach uzupe³ni³a je wprost niezliczona iloæ pomniejszych stanowisk (m.in. przewodnicz¹cy Soc. Akademii Nauk Spo³ecznych,
rektor Instytutu Czerwonej Profesury, przewodnicz¹cy Towarzystwa Historyków-Marksistów, dyrektor Archiwum Centralnego RFSRR/ZSRR). W ten sposób Pokrowski bardzo szybko sta³ siê w bolszewickim pañstwie niekwestionowanym historykiem-marksist¹ numer jeden oraz równie niekwestionowanym
liderem ca³ego formuj¹cego siê dynamicznie obozu historyków bolszewickiej
orientacji. Dopiero na prze³omie lat 20. i 30. rywalizacjê z nim o prymat w tym
zakresie rozpocz¹³ (jak siê okaza³o, z ca³kowitym ostatecznie powodzeniem)
wielki entuzjasta Stalina  Jemielian M. Jaros³awski.
W tak niewielkim ramowym artykule absolutnie niepodobna oddaæ skali
tytanicznej, dos³ownie wszechobecnej aktywnoci Pokrowskiego; doæ powiedzieæ, ¿e z jego nazwiskiem zwi¹zane s¹ bezsprzecznie wszystkie najistotniejsze
przedsiêwziêcia w³adz bolszewickich dotycz¹ce reorganizacji szkolnictwa redniego i wy¿szego, wielu centrów i placówek naukowo-badawczych, reformy archiwalnej, muzealnej i bibliotecznej. Jako przekonany entuzjasta prze³omu,
który bolszewicka rewolucja przynios³a w³aciwie we wszelkich przejawach
twórczej aktywnoci cz³owieka, odpowiada³ za wszelkie (by nie u¿yæ mocniejszych s³ów) potê¿ne wady partyjnej polityki w owej sferze. Wp³yw jego dzia³alnoci na rzecz generalnego upolitycznienia nauki, tzn. uczynienia z niej generalnie rozumianej podpory g³ównego orodka w³adz  swoistego pasa transmisyjnego rewolucji w dziedzinie nauki i owiaty  by³ istotnie olbrzymi, choæ nie
mo¿na przy tym zapominaæ o pozytywnych aspektach niezmordowanego wysi³ku
29

Zob. Prawda 1928 g. 25 X s. 7.
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historyka, np. wprowadzeniu bezp³atnego systemu nauczania, otwarciu szkolnictwa wszystkich istniej¹cych szczebli dla m³odzie¿y rekrutuj¹cej siê z najbiedniejszych warstw spo³ecznych, wspó³dzia³aniu w zakresie sprawnego przeprowadzenia nacjonalizacji i inwentaryzacji rosyjskich dóbr kultury i sztuki (co
w niema³ej mierze pozwoli³o uchroniæ je przed grabie¿¹ lub dewastacj¹), wspó³pracy w dziele likwidacji analfabetyzmu. Niezale¿nie od oczywistych klêsk
i b³êdów w³anie ludziom pokroju Pokrowskiego czy £unaczarskiego, owym heroicznym wyznawcom rewolucji, mo¿na przypisywaæ pomylne pierwiastki inspirowanych przez ni¹ przemian w pierwszym porewolucyjnym okresie.
Pokrowski by³ ponadto niezaprzeczalnie g³ównym architektem ram funkcjonowania radzieckiej nauki historycznej  materialistycznej, marksistowsko-leninowskiej, podporz¹dkowanej partii i to¿samej (w za³o¿eniu) z jej programowopolitycznymi celami. By³ przeto znów twórc¹ jej wielu kardynalnych wad, choæ
naturalnie nie odpowiada³ za drastyczne spotêgowanie upolitycznienia historiografii w póniejszych latach triumfuj¹cego stalinizmu. Jako wyj¹tkowo p³odny
(i pracowity) uczony stworzy³, niezale¿nie jakby do ogromnej iloci piastowanych przezeñ godnoci, mnóstwo rozmaitych co do skali prac, z których na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te najbardziej monumentalne: Rosyjska historia
w najzwiêlejszym zarysie, Szkice z zakresu historii ruchu rewolucyjnego w Rosji
XIX i XX wieku, zbiory szkiców Dekabryci, Wojna imperialistyczna oraz Rewolucja Padziernikowa. Przebija przez nie niejednokrotnie polityczna tendencyjnoæ i ¿arliwe ideowe zaanga¿owanie autora, daj¹ siê równie¿ zauwa¿yæ
(zw³aszcza z perspektywy obecnej) oczywiste sprzecznoci i zwyczajnie b³êdne
koncepcje i za³o¿enia (w tym s³awna teoria kapitalizmu handlowego, poddana
wyranej krytyce jeszcze za ¿ycia jej twórcy). Znacz¹cy (a przecie¿ w¹tpliwy
z samej zasady) jest tak¿e wk³ad badacza w zintensyfikowany proces deifikacji
Lenina, a zarazem samej bolszewickiej rewolucji oraz szeregu zwi¹zanych z ni¹
zjawisk. Z drugiej strony niektóre popadziernikowe rozprawy historyka odegra³y okrelon¹, pozytywn¹ rolê przede wszystkim w zakresie badañ nad histori¹
rosyjskiego ruchu rewolucyjnego i robotniczego; on sam natomiast po³o¿y³ niekwestionowane zas³ugi na rzecz intensyfikacji badañ w zakresie historii gospodarczej i stosunków spo³eczno-ekonomicznych w Rosji. Uruchomiony przez niego proces (selektywnego wprawdzie) publikowania ró¿norodnych, ca³kowicie
utajnionych dot¹d dokumentów i materia³ów archiwalnych (dotycz¹cych polityki zagranicznej caratu w XIX i XX w.), pomimo celu politycznego, umo¿liwi³
podjêcie nader owocnych badañ nad t¹ problematyk¹, o czym pisa³o wielu ówczesnych wybitnych historyków rosyjskich, w ich liczbie Aleksandr E. Presniakow30. Z przekonaniem mo¿na te¿ broniæ istnienia typowej historycznej szko³y
30 Zob. A.E. Presniakov, Historical Reserch In Russia during the revolutionary crisis (trans.
E. Aronsberg). The American Historical Review, vol. 28 nr 2, 1923 s. 248 i n.
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M. N. Pokrowskiego31, przynajmniej na przestrzeni lat 20.: partyjna z zasady
ogniskowa³a siê w wielu placówkach formalnie podleg³ych Pokrowskiemu (np.
Instytut Czerwonej Profesury, Akademia Komunistyczna, Komunistyczne Uniwersytety), a sporód wielu jej adeptów czêæ okaza³a siê znacz¹cymi póniej
historykami (m.in. Milica W. Nieczkina, Siergiej M. Dubrowski, Arkadij
L. Sidorow, Anna M. Pankratowa). Swego rodzaju potwierdzeniem roli i znaczenia badacza w Zwi¹zku Radzieckim sta³o siê wybranie go na cz³onka rzeczywistego Akademii Nauk ZSRR (1929 r.), przez d³ugie lata opornej w adaptowaniu
na grunt w³asny rozmaitych bolszewickich innowacji. Zgodnie z konstatacj¹
F. F. Piercionka, pomimo wysoce podówczas napiêtej sytuacji pomiêdzy uczonymi partyjnymi i bezpartyjnymi, jego kandydatura przesz³a bez ¿adnych zak³óceñ32. Rzecz wiadoma, bynajmniej nie oznacza³o to, ¿e Pokrowski cieszy³ siê
uznaniem wielu historyków bolszewizmowi przeciwnych: odrzucaj¹c (w niejednym wypadku s³usznie) proponowane i forsowane przezeñ idee, nierzadko wyra¿ano siê o nim pogardliwie (np. w krêgu Siergieja F. P³atonowa33 czy Jurija
W. Gotie34), potêpiano go wreszcie w rodowisku rosyjskich historyków emigracyjnych35. Zupe³nie inaczej okrelano go w rodowisku inteligencji probolszewickiej, wskazuj¹c na jego imponuj¹c¹ erudycjê36.
Na tle harmonijnej wspó³pracy historyka z bolszewickimi w³adzami nie sposób nie wspomnieæ, i¿ surowo skrytykowa³ on Lenina i jego stronników za decyzjê podpisania upokarzaj¹cego pokoju brzeskiego (by³ cz³onkiem delegacji radzieckiej, prowadz¹cej rozmowy ze stron¹ niemieck¹)37. Dopiero w póniejszym
czasie, przyznaj¹c s³usznoæ postêpowaniu bolszewickiego przywódcy, uzna³
swoje w³asne stanowisko za najzwyczajniej b³êdne.
31 Niektórzy uczeni rosyjscy wyra¿aj¹ w¹tpliwoæ co do jej istnienia; zob. np.: N.V. Illerickaja,
Stanovlienije Sovietskoj istoriografièeskoj tradicii: nauka nie obrietszaja lica, w: Sovietskaja istoriografia (red. J.N. Afanasiev). Moskva 1996 g. s.169
32 Zob. F.F. Piercionok, Akademia Nauk na vielikom pierie³omie, w: Zvienia. Istorièeskij
almanach. Vyp.1. Moskva 1991 g. s. 182.
33 Zob. np.: Akadiemièeskoje die³o. Die³o po obvinieniju akademika S.F. P³atonowa. Vyp. 1.
Sankt-Pietiersburg 1993 g. s. 59 i n.
34 Zob. J.V. Gotie, Moi zamietki. Moskva 1997 g. s. 118.
35 Jak zawsze surowo i ostro odpowiada³ Pokrowski na zarzuty formu³owane przez emigracjê
rosyjsk¹ (np.: P.N. Miliukow, M.I. Rostowcew) pod adresem kierownictwa bolszewickiego odpowiedzialnego za ogromne straty, jakie rosyjska kultura, nauka i owiata ponios³y w pierwszych latach po bolszewickiej rewolucji. Przyznaj¹c, i¿ sytuacja istotnie by³a daleka od stabilnej, a profesor i student rosyjski znajduj¹ siê w znacznie trudniejszym po³o¿eniu ni¿ uczony lub student
amerykañski i angielski  podkrela³ wielkie o¿ywienie w pracy kulturalno-owiatowej w Rosji
Radzieckiej (ZSRR), w tym tak¿e na polu historii. Zob. np.: M.N. Pokrovskij, Nauka v Rossii za
piatliet (19181923), w: idem, Izbrannyje proizviedienija. Moskva 1967 g. Kn. 4. s. 484.
36 Zob. np.: Pamjati Michai³a Niko³ajevièa Pokrovskogo. Moskva 1932 g.
37 Zob. np.: Vriemia prachodit nieliepiejszim obrazom. Pismo M.N. Pokrovskogo L.N. Pokrovskoj. Diekabr1917 g. [publ. A.A. Govorkov]. Istorièeskij archiv 1995 g. nr 4 s. 220.
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W 1918 r. Pokrowski przyznawa³ wprost, i¿ Ludowemu Komisariatowi
Owiaty nigdy nie przysz³oby do g³owy grobami zmuszaæ uniwersyteckich
uczonych do aktywniejszej twórczoci naukowej38. W ten sposób doæ czytelnie
odpowiada³ na wielokrotnie ponawiane przez Lenina po padzierniku 1917 r.
apele, w których bolszewicki przywódca k³ad³ nacisk na pokojow¹ wspó³pracê
z inteligencj¹ niemarksistowsk¹  w dziele budownictwa socjalistycznego. Walka o inteligencjê naukow¹ (w tym  o historyków) mia³a byæ, innymi s³owy,
w za³o¿eniu walk¹ w obrêbie argumentów, walk¹ ¿arliwej polemiki, prób¹ modernizowania wiatopogl¹du oponentów w nowym, bolszewickim duchu. Dopiero pod koniec lat 20., w zwi¹zku z faktycznym krachem zak³adanej modernizacji oraz kumulowaniem pe³ni w³adzy w rêkach Stalina i jego akolitów
 politykê swoistego (umiarkowanego rzecz jasna) pluralizmu lat 20. zast¹pi³a
polityka bezporednich represji wobec wszystkich od¿egnuj¹cych siê od bezapelacyjnego, entuzjastycznego poparcia bolszewickiego eksperymentu.
Naturalnie w opinii Pokrowskiego koegzystencja ze starymi, niebolszewickimi specjalistami (w tym historykami) nie oznacza³a braku mo¿liwie szerokiej i skutecznej odpowiedzi, jak¹ starym uczonym winni przygotowaæ
uczeni nowego popadziernikowego formatu. Kwestiê tworzenia nauki marksistowskiej w ogóle, tzn. systemu nauki i owiaty odpowiadaj¹cego pañstwu bolszewickiemu  uznawa³ za sprawê pierwszoplanow¹ w swojej dzia³alnoci.
W obrêbie historii oznacza³o to: 1) solidn¹, lecz mo¿liwie popieszn¹ budowê
zrêbów organizacyjno-instytucjonalnych nauki historycznej radzieckiej (nowe
centra naukowo-badawcze w rodzaju znanych ju¿ nam Instytutów Czerwonej
Profesury czy Towarzystwa Historyków Marksistów); 2) przygotowanie jak najszerszej kadry m³odych pracowników nauki, oddanych forsowanemu wiatopogl¹dowi marksistowsko-leninowskiemu historyków i pedagogów; 3) zakrojon¹
na du¿¹ skalê dzia³alnoæ naukow¹ i propagandow¹ tych ostatnich (tj. tworzenie
w³asnej historiografii, w³asnych interpretacji przesz³oci historycznej oraz teoretycznych definicji znaczenia i zadañ historii jako dyscypliny), umiejêtnie rozpowszechniana i popularyzowana za pomoc¹ nowych wydawnictw (syntezy, monografie, prasa i czasopisma). Tak pomylanemu arsena³owi si³ i rodków powinien ulec konglomerat uczonych odrzucaj¹cych bolszewick¹ rewolucjê, jak te¿
jej nastêpstwa39. Uczeni ci mogli wszak¿e jeszcze funkcjonowaæ, zajmuj¹c najrozmaitsze stanowiska w strukturach ¿ycia naukowego kraju (P³atonow, Gotie, Eugeniusz W. Tarle, Siergiej W. Bachruszyn, Matwiej K. Lubawski i in.),
38

Zob. np.: Domov [M.N. Pokrovskij]  J.W.J. Rieforma vyssziej koly. Narodnoje prosvieszczenije 1918 g. nr 45 s. 3233; M.N. Pokrovskij, Lienin i vysszaja kola, w: idem, O Leninie.
Sb. st. i vospominanij. Moskva 1933 g. s.18 i n.
39 Zob. M.N. Pokrovskij, Akadiemièeskij Cientr Narkomprosa. Narodnoje prosvieszczenije
1921 g. nr 80 s. 3.
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w prasie i na rynku wydawniczym ukazywa³y siê ich ró¿norodne prace, istnia³y
wreszcie orodki (Instytut Historii RANION), w których bezporednia konfrontacja badaczy z obozu partyjnego i bezpartyjnego owocowa³a nader twórczymi
efektami40. W tej perspektywie Pokrowski (do ostatnich lat pierwszego popadziernikowego dziesiêciolecia) nawo³ywa³ do walki niejednokrotnie, lecz nie
by³a to wówczas walka metod¹ represji i czysto politycznej dyskredytacji przeciwników; w zestawieniu z realiami prze³omu lat 20. i 30. z kolei restrykcje bezporednie wobec historyków jednoznacznie od bolszewizmu dalekich mia³y (by
tak rzec), charakter praktycznie incydentalny. Z tego punktu widzenia szczególnie smutna wydaje siê bezsporna ewolucja Pokrowskiego w ostatnim okresie
jego dzia³alnoci, zapocz¹tkowana oko³o 1928 r.  akurat w czasie pojawienia
siê z³owrogiej tezy Stalina o zaostrzaniu siê walki klasowej w miarê postêpów
rozwoju socjalizmu.
Uczony-rewolucjonista w ostatnich czterech latach swojego ¿ycia by³ cz³owiekiem usi³uj¹cym wszystkimi w³aciwie dostêpnymi sobie rodkami udowodniæ stalinowskiemu kierownictwu (ze Stalinem na czele), i¿ wci¹¿ jest potrzebny
i w ca³ej rozci¹g³oci popiera ca³okszta³t i charakter stalinowskiego kursu politycznego doby Wielkiego Prze³omu. Militarn¹ retorykê, wzorowan¹ na enuncjacjach Stalina i jego wspó³pracowników, widaæ silniej i bardziej agresywnie ni¿
przedtem chocia¿by w przemówieniu otwieraj¹cym obrady I Wszechzwi¹zkowej
Konferencji historyków marksistów, jakie Pokrowski wyg³osi³ w 1930 r.:
Jeli idziecie na bitwê  stwierdza³ uczony  to musicie dysponowaæ zbrojnym
arsena³em w ca³ej jego rozci¹g³oci [ ] dla tych potrzeb istnieje u nas szereg
odpowiednich instytucji. Ale nam potrzebne jest równie¿ nowe, szczególne centrum naukowo-historyczne. Czy s¹dzicie, i ¿ w c z a s i e p o k o j u w a l k a
polityczna jest mniej skomplikowana? Bynajmniej,
o n a k o m p l i k u j e s i ê j e s z c z e b a r d z i e j [podkr.  J. W.]41.

Podobne wypowiedzi mo¿na uznaæ za czytelne nawi¹zanie do sprawy akademickiej (19291931), stanowi¹cej niew¹tpliw¹ kulminacjê forsowanej od
koñca lat 20. polityki represji wobec wszystkich historyków uznanych za nieprawomylnych42. Okres wzglêdnej tolerancji i koegzystencji ust¹pi³ miejsca
nowemu, stalinowskiemu podejciu do kwestii stosunku w³adzy bolszewickiej do
inteligencji nieuto¿samiaj¹cej siê manifestacyjnie z jej programem: dzia³aniom
40 Zob. np.: T.J. Kalistratova, Institut istorji FON MGU  RANION (1921  1929). Ni¿nyj
Novgorod 1992 g.
41 Zob. M.N. Pokrovskij, Razvitje sovriemiennoj istorièeskoj nauki i zadaczi istorikov-marksistov, w: Trudy Piervoj Vsiesojuznoj Konfieriencii istorikov-marksistov. Moskva 1930 g. T. 1. s. 14.
42 Zob. Akademièeskoje die³o 19291931 gg. Die³o po obvinieniju akademika S.F. P³atonowa.
Sankt-Pietersburg 1993 g. Vyp.1. Die³o po obvinieniju akademika E.V. Tarle. Sankt-Pietersburg
1998 g. Vyp.2. Cz. 12.
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obliczanym na z³amanie opornych poprzez przeladowania bezporednie. Pokrowski (podobnie jak na polu literatury Maksym Gorki), niestety, wpisywa³ siê
w podobne dzia³ania inspirowane przez ówczesne kierownictwo wszechw³adnej
WKP(b). Kierowane doñ listy ze strony okresowo przeladowanych historyków
(Tarle, Piczeta) zdecydowa³ siê ostatecznie przekazaæ organom OGPU43.
Wydaje siê, i¿ jest to tylko czêæ prawdy o Pokrowskim u schy³ku jego
¿ycia. A. A. Czernobajew i A. N. Artizow nader trafnie ukazali drugiego Pokrowskiego w tamtym okresie. Naturalnie by³ to wci¹¿ historyk marksista numer jeden w ZSRR, postaæ sztandarowa, wzywaj¹ca na rozmaitych konferencjach i w prasie do czujnoci i zdecydowanej walki z wrogiem klasowym:
absolutnym nieporozumieniem by³oby wszak¿e stwierdziæ, ¿e Pokrowski by³
stuprocentowym stalinist¹ i cieszy³ siê pe³nym zaufaniem wodza. Sam Stalin bez
ogródek ju¿ wczeniej, w g³êbokich latach 20., doceniaj¹c okrelone jego zas³ugi, odnosi³ siê do niego krytycznie, by summa sumarum ochrzciæ go mianem
rewolucjonisty poprzedniego etapu i niemarksisty44. Coraz czêciej i mielej zaczynali Pokrowskiego atakowaæ historycy partyjni, przy czym nie by³a to
tylko krytyka dotycz¹ca szeregu rzeczywistych niedostatków jego koncepcji
(sam badacz próbowa³ dokonywaæ korekty niektórych swych dotychczasowych
zapatrywañ45, nie uda³o siê to jednak w pe³ni), ale te¿ zarzuty o charakterze
typowo politycznym, dotykaj¹ce zreszt¹ równie¿ oddanych mu uczniów (P. O. Gorin, G. S. Fridland). Schorowany twórca Rosyjskiej historii od czasów najdawniejszych nerwowo podejmowa³ próby ich obrony, najwyraniej gubi¹c siê powoli w zawi³ych mechanizmach walki wewn¹trzpartyjnej; jak przyznawa³
z gorycz¹ w licie do Grigorija K. Ord¿onikidze (sierpieñ 1930 r.), znaczenie
moje obecnie nale¿y ju¿ do przesz³oci46. Mówi¹c o Pokrowskim, warto podkreliæ i ten aspekt w jego sytuacji i pozycji, nierzadko pomijany przez krytyków
spucizny oraz ¿yciowej drogi badacza.
Surowo i czêsto nad wyraz tendencyjnie oceniaj¹c rozprawy autorstwa historyków wrogich i bolszewizmowi, i  analogicznie  jego dzia³aniom i koncepcjom (np. Miliukowa, Roberta J. Wippera, Kizevettera czy Piotra B. Struvego)47 , Pokrowski umia³ doceniaæ obiektywnie cennoæ i znaczenie rozmaitych
dzie³ innych mi³oników Klio, tak¿e od pozycji zajmowanych przez uczonych
43 Zob. Mnie oni sovierszenno nie nu¿ny: (Siem pisiem i¿ liènogo archiva akadiemika M.N.
Pokrovskogo). Publ. A.V. Jesina. Viestnik Rossijskoj Akadiemii Nauk 1992 g. nr 6 s. 111112.
44 Zob. A.M. Dubrovskij, Istorik i v³ast. Briañsk 2005 g. s. 193.
45 Zob. M.N. Pokrovskij, O russkom fieodalizmie, proischo¿dienii i charaktierie absoliutizma
v Rossii. Borba klassov 1931 g. nr 2 s. 80 i n.
46 Zob. Ja siebie scitaju lièno u¿e usziedszim. Pisma M.N. Pokrovskogo (19291931 gg.)
Publ. A.A. Czernobajev. Istorièeskij archiv 1993 g. nr 4 s. 196 i n.
47 Zob. np.: M.N. Pokrovskij, Prof. R. Vipper o krizisie istorièeskoj nauki. Pod znamieniem
marksizma 1922 g. nr 3 s. 36 i n.; idem, Protivorieczia gospodina P.N. Miliukova. Moskva
1922 g.
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marksistów  dalekich: bêd¹c w osobistym, ostrym konflikcie z S. F. P³atonowem (z którym prowadzi³ nieub³agaln¹ wojnê jako historyk i administrator
w podleg³ych sobie placówkach, w tym w Archiwum Centralnym)48, potrafi³ dostrzec i podkreliæ jego niew¹tpliwy talent oraz wielki dorobek naukowy49. Z¿ymaj¹c siê w 1923 r. na edycjê pi¹tego tomu Kursu W. O. Kluczewskiego
w nazbyt du¿ej iloci egzemplarzy50, Metodologiê historii Aleksandra S. £appo-Danilewskiego uzna³ za pracê wa¿n¹ i po¿yteczn¹ przez wzgl¹d na zawarte
w niej informacje natury bibliograficznej, choæ równoczenie bardzo nisko oceni³ j¹ z perspektywy wartoci teoretycznej51. Z ogromnym uznaniem wypowiada³ siê o prawdziwie marksistowskiej spucinie N. A. Ro¿kowa52 oraz naukowym zaanga¿owaniu Aleksandra N. Sawina53. Jeszcze przed sw¹ negatywn¹
metamorfoz¹ przyznawa³ otwarcie, i¿ ten kto odrzuci³by wielkie rozprawy So³owjowa i Kluczewskiego tylko dlatego, ¿e nie byli oni marksistami  udowodni³by jedynie w³asn¹ skoñczon¹ g³upotê54. Za swoiste credo Pokrowskiego
mo¿na by³oby uznaæ jego wypowied z 1928 r., w której stwierdzi³:
Nasza walka z pogl¹dami historyków bur¿uazyjnych, nasze w³asne spojrzenie
i w³asne priorytety nie oznaczaj¹ faktu lekcewa¿enia ich bezspornych osi¹gniêæ
[ ] i my przyznajemy, jak wiele nauczylimy siê od naszych poprzedników [ ]
jak wa¿ne by³y dla nas ich prace i koncepcje55.

Za A. A. Czernobajewem mia³o nale¿y te¿ powtórzyæ, i¿ spucizna uczonego, przy wszelkich jej wadach, nijak siê mia³a do wszechogarniaj¹cej polityki
kultu jednostki, a tak¿e uruchamiania procesu rewaloryzacji okrelonych w¹tków z przedpadziernikowej i bynajmniej nie zwi¹zanej wy³¹cznie z ruchem rewolucyjnym  historii Rosji. Nieprzejednany (i oczywicie czêsto przesadzony,
a niekiedy wrêcz niezas³u¿ony) arcykrytycyzm wielu tez Pokrowskiego dotycz¹cych caratu musia³ ust¹piæ i ust¹pi³ bardziej wywa¿onemu podejciu do dziejów ojczystych. W tej optyce entuzjastyczna wiara uczonego w utopiê zosta³a
48

Zob. np.: V.S. Braczev, Opasnaja profiessja  Istorik. Sankt-Pietersburg 2005 g. s.84 i n.
Zob. Pokrovskij M.N.. P³atonow Siergiej Fiedorowiè, w: Encik³opedièeskij slovar Russkogo Bibliografièeskogo instituta Granat. Moskva (Br.) T. 32 Stlb. 322.
50 Zob. M.N. Pokrovskij, O piatom tomie Istorji Kliuèevskogo (Zamietka). Pieczat i rievolucja 1923 g. nr 3 s. 104.
51 Zob. M.N. Pokrovskij, O knigie Akadiemika A.S. £appo-Danilievskogo. Pod znamieniem
marksizma 1923 g. nr 45 s. 196.
52 Zob. M.N. Pokrovskij, N.A. Ro¿kov. Istorik  marsist. Pod znamieniem marksizma 1927 g.
nr 4 s. 179 i n.
53 Zob. M.N. Pokrovskij, Profiessor Savin A.N., w: Trudy Instituta Krasnoj profiessury za
19211922 gg. Moskva 1923 g. s. 12.
54 Zob. M.N. Pokrovskij, Naszi priedsziestvienniki. Bolszevik 1926 g. nr 12 s. 8.
55 Zob. A.A. Govorkov, M.N. Pokrovskij o priedmietie istorièeskoj nauki. Tomsk 1976 g.
s. 226.
49
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potêpiona i pogrzebana przez nielitociwy pragmatyzm polityki stalinowskiego
imperium.
Oddzieliæ Pokrowskiego historyka od Pokrowskiego dzia³acza rewolucyjnego i bolszewika, praktycznie rzecz bior¹c, nie sposób. Dowodzi tego chocia¿by
wypowied badacza skierowana w 1927 r. do kadr archiwistów radzieckich:
Nie mo¿na nawet przez sekundê zapomnieæ, ¿e tworz¹c archiwa i przygotowuj¹c
edycjê okrelonych materia³ów archiwalnych  wykonuje siê zadanie polityczne
[podkr.  J.W.]56.

Podobna konstatacja absolutnie nie przekrela jednak z³o¿onoci tego uczonego i rewolucjonisty. Ostatnie lata aktywnoci s¹ naturalnie nieusuwalnym
i niezwykle istotnym fragmentem jego biografii, nie mog¹ wszak¿e s³u¿yæ za
wy³¹czne wiadectwo o Pokrowskim. Wydaje siê, i¿ wszechstronne ukazanie
losów tej wielowymiarowej postaci pozostaje wci¹¿ spraw¹ przysz³oci.
Mikhail N. Pokrovsky (18681932).
The portrait of a scholar and a revolutionary
Mikhail Nikolayevich Pokrovsky is undoubtedly one of these Russian historians, whose
creative heritage has been the object of controversies for decades. Upon that, some authors
write mainly on scholars remarkable contribution to national historiography, his original idea
of Russias historical evolution; others  in every possible way emphasize dark sides of
Pokrovskys work, inefficiency of his class and political approach to historical researches,
tangled by pseudo-Marxist dogmas. The author of this paper in view of newly revealed
sources has tried to present the unbiased story of Marxist historians life and his diligent
search for an answer to the eternal questions of existence. The limited size of this paper
does not allow to describe more thoroughly certain periods of his work and activity. The
author sees his main task in approximation of main events and facts straightforwardly connected with the described personage and casting discredit on existing in scholarly literature
opinions about scholars allegedly solely negative influence on historical studies in soviet
Russia in 1920s. The outline has been written on the basis of old as well as completely new
historical publications which allows to examine more carefully different facts concerning the
scholar, which have emerged over a period of last decades.

56 Zob. M.N. Pokrovskij, Kulturnoje i politièeskoje znacienije archivov. Archivnoje die³o
1927 g. Vyp. 10. s.1.
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Ñåâåðîäâèíñêèé ôèëèàë Ïîìîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà

ÏÎËÜÑÊÈÅ ÁÀÍÊÈÐÛ È ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÁÀÍÊÈ
(ÑÅÐÅÄÈÍÀ XIX  ÍÀ×ÀËÎ ÕÕ â.)
Ïîÿâëåíèå ÷àñòíîãî êîììåð÷åñêîãî êðåäèòà â Ðîññèè ïðîèçîøëî
çíà÷èòåëüíî ïîçäíåå ÷åì â Çàïàäíîé Åâðîïå. Ïåðâûå àêöèîíåðíûå
êîììåð÷åñêèå áàíêè ïîÿâèëèñü ëèøü â êîíöå 1860  íà÷àëå 1870-õ ãã.
Íåêîòîðûå èç íèõ áûëè ó÷ðåæäåíû ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ïîëüñêèõ
ôèíàíñîâûõ ìàãíàòîâ  Ë. Ë. Êðîíåíáåðãà, Ñ. À. Ôðåíêåëÿ, Ì. Ã. Ýïøòåéíà,
È. Ñ. Áëèîõà è äð. Äîðåâîëþöèîííûé ðîññèéñêèé èñòîðèê-ýêîíîìèñò
È. È. Ëåâèí îòìå÷àë:
Òåñíåå ñâÿçàííûå ñ Çàïàäîì è áëèæå çíàêîìûå ñ åãî ó÷ðåæäåíèÿìè, ÷åì
ïðî÷àÿ Ðîññèÿ, ðàíåå îáçàâåäøàÿñÿ ó ñåáÿ áàíêàìè, Ïðèáàëòèéñêèé êðàé
è Ïîëüøà ñëóæèëè ìîñòîì, ïåðåäàòî÷íûì ïóíêòîì ìåæäó Ðîññèåé è Çàïàäîì.
Â ÷àñòíîñòè, ðîëü èõ áûëà çíà÷èòåëüíà è ïðè âîçíèêíîâåíèè ïåðâûõ
àêöèîíåðíûõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ. Áîëåå ðàçâèòûå îêðàèíû, îáëàäàâøèå
óæå èçâåñòíûì íàêîïëåíèåì ñâîáîäíûõ êàïèòàëîâ, ñòðåìèâøèõñÿ
ê ýêñïàíñèè, ñîçäàëè ýêñïîðò êàïèòàëîâ, à åùå áîëåå  ïðåäïðèíèìàòåëåéáàíêèðîâ âî âíóòðåííþþ Ðîññèþ1.

Åâðåéñêèå êóïöû äàâíî èãðàëè âàæíóþ ðîëü â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ
òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè Ïîëüøè, è îñîáåííî â áàíêîâñêîì äåëå. Òàê,
â 1847 ã. èç 20 âàðøàâñêèõ áàíêèðîâ 17 áûëè èóäåè èëè èìåëè åâðåéñêèå
êîðíè2.
Â Ïåòåðáóðãå, íàïðîòèâ, äî íà÷àëà 1860-õ ãã. åâðååâ áûëî íå ìíîãî.
Åùå â 1858 ã. ãàçåòà «Ñ.-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè» ïèñàëà, ÷òî â ñòîëèöå
âñòðå÷àåòñÿ êàê èñêëþ÷èòåëüíîå ÿâëåíèå «åâðåéñêèé òèï, ê êîòîðîìó òàê
íå ïðèâûê ãëàç ïåòåðáóðãñêîãî æèòåëÿ» 3 . Òîëüêî ñ 1859 ã. ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ ñïåöèàëüíîãî çàêîíà åâðåéñêèì êóïöàì 1-é ãèëüäèè
1
2
3

È. Ëåâèí, Àêöèîíåðíûå êîììåð÷åñêèå áàíêè Ðîññèè, Ì., 2010, ñ. 75.
Âàðøàâà, «Ýëåêòðîííàÿ åâðåéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», http://www.eleven.co.il/article/10850.
Ïåòåðáóðãñêàÿ ëåòîïèñü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè 1858, 20 èþëÿ.
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ñ ñåìüÿìè è ïðèêàç÷èêàìè áûëî ðàçðåøåíî ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü âî âñåõ
ãîðîäàõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè4.
Ñ ýòîãî âðåìåíè íà÷àëîñü ïåðåñåëåíèå áîãàòûõ åâðåéñêèõ êóïöîâ
â Ïåòåðáóðã. Â ïîðàçèòåëüíî êîðîòêîå âðåìÿ, áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî ëåò,
â Ïåòåðáóðãå ïîÿâèëîñü äåñÿòêè, ñîòíè åâðåéñêèõ êóïöîâ. Àíîíèìíûé
àâòîð, ÿâëÿâøèéñÿ äîâåðåííûì ëèöîì áàíêèðîâ Ãèíöáóðãîâ, ïèñàë:
«Â âûõîäöàõ èç ÷åðòû îñåäëîñòè ïðîèñõîäèëà ïîëíàÿ ìåòàìîðôîçà:
îòêóïùèê ïðåâðàùàëñÿ â áàíêèðà, ïîäðÿä÷èê  â ïðåäïðèíèìàòåëÿ
âûñîêîãî ïîëåòà, à èõ ñëóæàùèå  â ñòîëè÷íûõ äåíäè»5. Ñðåäè íèõ áûë
íåìàëî âûõîäöåâ èç Ïîëüøè.
Èç ïîëüñêèõ áàíêèðîâ, âíåñøèõ íàèáîëüøèé âêëàä â ñòàíîâëåíèå
ïåòåðáóðãñêèõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, áûëè Êðîíåíáåðãè. Îñíîâàòåëåì ýòîé
áàíêèðñêîé äèíàñòèè áûë Ñàìóèë Êðîíåíáåðã, æåíàòûé íà Òåêëå Ëåâåê
(Ëåâè). Èõ ñûí Ëåîïîëüä Êðîíåíáåðã (18121878), êðåñòèâøèéñÿ â 1845 ã.,
ïåðâîíà÷àëüíûé êàïèòàë íàæèë íà ðàçðàáîòêå êàìåííîãî óãëÿ ïî áåðåãàì
ð. Âèñëû è íà òàáà÷íîé ìîíîïîëèè. Âñêîðå Êðîíåíáåðã ñòàë îäíèì èç
ñàìûõ áîãàòûõ âàðøàâñêèõ êóïöîâ, ïðîìûøëåííèêîâ è çåìëåâëàäåëüöåâ.
Îí ÿâëÿëñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ÂàðøàâñêîÂåíñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ó÷ðåäèòåëåì Îáùåñòâà Âàðøàâñêî-Òåðåñïîëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè, áûë ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèé Âàðøàâñêîãî
ñòðàõîâîãî îò îãíÿ îáùåñòâà, Âàðøàâñêîãî òîâàðèùåñòâà ñàõàðíûõ
çàâîäîâ. Â 1869 ã. îí îñíîâàë â Âàðøàâå êðóïíóþ òàáà÷íóþ ôàáðèêó.
Îäíàêî îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ë. Êðîíåíáåðãà áûëà ñâÿçàíà ñ áàíêîâñêîé
ñôåðîé. Îí çàíèìàë äîëæíîñòü óïðàâëÿþùåãî âàðøàâñêèìè ôèëèàëàìè
ôðàíöóçñêèõ áàíêîâ Ëèîíñêèé êðåäèò (Credit Lyonaise) è Êðåäè Ìîáèëüå
(Credit Mobilier), à â 1851 ã. îñíîâàë ñâîé ñîáñòâåííûé áàíê. Êðîìå òîãî,
Êðîíåíáåðã áûë îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé Ïåòåðáóðãñêîãî Ó÷åòíîãî è ññóäíîãî
áàíêà (1869) è Êîììåð÷åñêîãî áàíêà â Âàðøàâå (1870). Ïî óòâåðæäåíèþ
ñîâðåìåííèêîâ, Êðîíåíáåðã «â òå÷åíèå 15 ëåò áûë äóøîþ âñåõ ôèíàíñîâûõ
è êîììåð÷åñêèõ äåë â Âàðøàâå»6.
Ë. Êðîíåíáåðãà çà åãî îñòîðîæíîñòü è äèïëîìàòè÷íîñòü ÷àñòî
íàçûâàëè «áåëûì áàíêèðîì». Ýòî ïîìîãëî åìó áåç ñóùåñòâåííûõ ïîòåðü
ïåðåæèòü ïîëüñêîå âîññòàíèå 1863 ã. Ëåîïîëüä Êðîíåíáåðã áûë îòöîì
Ñòàíèñëàâà è Ëåîïîëüäà  ïðåäñòàâèòåëåé âòîðîãî ïîêîëåíèÿ ïîëüñêèõ
áàíêèðîâ è ïðîìûøëåííèêîâ ñåìüè Êðîíåíáåðã.
4

Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, ñîáð. II, ò. XXXIV, ñò. 34248,
ñ. 206207.
5 Í.Í., Èç âïå÷àòëåíèé ìèíóâøåãî âåêà. Âîñïîìèíàíèÿ ñðåäíåãî ÷åëîâåêà, Åâðåéñêàÿ
ñòàðèíà 1914, ò. 7, ñ. 431.
6 Þ. Èâåðñåí, Ìåäàëè â ÷åñòü ðóññêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé è ÷àñòíûõ ëèö, ÑÏá.,
1880, ò. 1, ñ. 318.
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Ñòàíèñëàâ Ëåîïîëüäîâè÷ Êðîíåíáåðã (18461894) ïîñëå îêîí÷àíèè
ãèìíàçèè â Âàðøàâå óåõàë âî Ôðàíöèþ. Òàì â òå÷åíèå äâóõ ëåò îí èçó÷àë
ýêîíîìèêó è ôèíàíñû è äàæå ïîëó÷èë ó÷åíóþ ñòåïåíü äîêòîðà ôèëîñîôèè.
Âî âðåìÿ Ôðàíêî-ïðóññêîé âîéíû 18701871 ãã. Êðîíåíáåðã ó÷àñòâîâàë
â îáîðîíå Ïàðèæà, ïîëó÷èë çâàíèå ëåéòåíàíòà è áûë íàãðàæäåí êðåñòîì
îðäåíà Ïî÷åòíîãî ëåãèîíà. Ïîñëå ñìåðòè îòöà îí âåðíóëñÿ â Âàðøàâó
è âîçãëàâèë óïðàâëåíèå âñåìè áàíêîâñêèìè è êîììåð÷åñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè
ñâîåãî ïîêîéíîãî ðîäèòåëÿ. Îí èçáèðàëñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÂàðøàâñêîÂåíñêîé, Âàðøàâñêî-Òåðåñïîëüñêîé æåëåçíîäîðîæíûõ ëèíèé è Âåðõíåé
Âèñëû, ïðåçèäåíòîì Áàíêà Òîðãîâëè, äèðåêòîðîì è ÷ëåíîì ïðàâëåíèé
öåëîãî ðÿäà äðóãèõ êîììåð÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñ èìåíåì Ñ.Ë. Êðîíåíáåðãà áûë ñâÿçàí ñóäåáíûé ïðîöåññ,
ñêîìïðîìåòèðîâàâøèé åãî èìÿ. Ýòîò ïðîöåññ øèðîêî îñâåùàëñÿ â ïðåññå
è âûçâàë øèðîêèé îòêëèê â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñëîÿõ îáùåñòâà7. Äåëî
ñëóøàëîñü 2324 ÿíâàðÿ 1876 ã. â Ïåòåðáóðãñêîì îêðóæíîì ñóäå è ïðèâëåêëî
âíèìàíèå Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî, Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, äðóãèõ ïèñàòåëåé
è ïóáëèöèñòîâ8. Îêàçàëîñü, ÷òî Êðîíåíáåðã ñèñòåìàòè÷åñêè ïðèìåíÿë
ôèçè÷åñêèå íàêàçàíèÿ ê ñâîåé ñåìèëåòíåé äî÷åðè Ìàðèè, æåñòîêî èçáèâàë
åå ðîçãàìè, ëèøàë ïèùè. Çàùèòíèêîì áûë ïðèãëàøåí çíàìåíèòûé àäâîêàò
Â.Ä. Ñïàñîâè÷, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïðîöåññ çàêîí÷èëñÿ îïðàâäàòåëüíûì
ïðèãîâîðîì ñóäà ïðèñÿæíûõ.
Ëåîïîëüä-Þëèàí Ëåîïîëüäîâè÷ Êðîíåíáåðã (18491937) ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ãèìíàçèè ñíà÷àëà èçó÷àë ïðàâî, à çàòåì ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
â Ãåðìàíèè. Åùå ïðè æèçíè îòöà îí áûë íàçíà÷åí óïðàâëÿþùèì ôèëèàëà
Âàðøàâñêîãî Êîììåð÷åñêîãî áàíêà â Ïåòåðáóðãå. Îäíàêî â 1887 ã. áûë
âûíóæäåí ïîäàòü â îòñòàâêó, ÷òîáû èç-çà áîëåçíè ñòàðøåãî áðàòà çàíÿòüñÿ
äåëàìè ñåìåéíîãî áàíêèðñêîãî äîìà, à òàêæå óïðàâëåíèåì æåëåçíûìè
äîðîãàìè, ñâÿçàííûìè ñ ñåìåéíûì áèçíåñîì. Â 1893 ã. â çíàê ïðèçíàíèÿ
îñîáûõ çàñëóã Ë. Ë. Êðîíåíáåðã ïîëó÷èë íàñëåäñòâåííûé áàðîíñêèé òèòóë
Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Íå ìåíüøåé èçâåñòíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü áàíêèðû Ôðåíêåëè è Ëÿñêèå,
ñâÿçàííûå äðóã ñ äðóãîì íå òîëüêî äåëîâûìè, íî è ðîäñòâåííûìè
îòíîøåíèÿìè. Îñíîâàòåëåì è âëàäåëüöåì çíà÷èòåëüíîãî áàíêèðñêîãî äîìà
7 À. Ñóâîðèí, Íåäåëüíûå î÷åðêè è êàðòèíêè, Áèðæåâûå âåäîìîñòè 1876, 1 ôåâð.;
À. Ïÿòêîâñêèé, Áàíêèð-ïåäàãîã è åãî çàùèòíèê: Î ñóäåáíîì ïðîöåññå Êðîíåíáåðãà,
ÑÏá, 1876 (Îòò. èç Íàðîäíàÿ øêîëà 1876, ¹ 12); Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè
1876. 1 ôåâð.; Äåëî ã. Êðîíåíáåðãà è åãî çàùèòíèê, Ïåòåðáóðãñêàÿ ãàçåòà 1876, 25 ÿíâ.
è äð.
8 Ô. Äîñòîåâñêèé, Äíåâíèê ïèñàòåëÿ çà 1876 ãîä, ñîáð. ñî÷. â 15 ò. Ò. 13, ÑÏá., 1994,
ñ. 5659; Ì. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí, Íåäîêîí÷åííûå áåñåäû («Ìåæäó äåëîì»), ñîáð. ñî÷. â 20 ò.
Ò. 15, ñ. 212226.
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«Ñ. À. Ôðåíêåëü» â Âàðøàâå áûë Ñàìóèë-Ëåîïîëüä-Àíòîí Ôðåíêåëü (1773?).
Îí áûë îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé Ãëàâíîãî îáùåñòâà ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ
äîðîã, ïàéùèêîì áàíêèðñêîãî äîìà «Æàäèìåðîâñêèé, Áàéìàêîâ è Ê?» â Ïåòåðáóðãå è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. Â 1806 ã. â 33-ëåòíåì âîçðàñòå Ôðåíêåëü
âìåñòå ñî ñâîåé æåíîé Àìàëèåé è äåòüìè êðåñòèëñÿ â Âàðøàâå. Èõ ñûí
Àíòîí-Ýäóàðä Ôðåíêåëü (18091883)  òàêæå áûë âàðøàâñêèì è ïåòåðáóðãñêèì áàíêèðîì, îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé Ïåòåðáóðãñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà (1869), Ðóññêîãî äëÿ âíåøíåé òîðãîâëè áàíêà
(1871) è Öåíòðàëüíîãî áàíêà ðóññêîãî ïîçåìåëüíîãî êðåäèòà (1873). Â 1839
ã. À. Ý. Ôðåíêåëü áûë âîçâåäåí â äâîðÿíñêîå äîñòîèíñòâî, à â 1857 ã.
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II «çà ïðèìåðíîå óñåðäèå, îêàçàíèå âîçëîæåííûõ íà
íåãî ïðàâèòåëüñòâîì ïîðó÷åíèé îñîáîé âàæíîñòè è ïîëåçíûå åãî òðóäû íà
ïîïðèùå îáøèðíîé òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè» ïîæàëîâàë åìó áàðîíñêèé
òèòóë.
Ñîó÷ðåäèòåëåì è äèðåêòîðîì âàðøàâñêîãî áàíêèðñêîãî äîìà «Ñ. À. Ôðåíêåëü» áûë Àëåêñàíäð-Êàðë Ëÿñêèé (17961850). Åãî ìàòü Àìàëèÿ (1776
1850), â äåâè÷åñòâå ßêóáîâè÷, äâàæäû áûëà çàìóæåì. Â ïåðâîì áðàêå çà
Êàðëîì-ßí-Õàèìîì Ëÿñêèì (Ëàñêèì) (?1802), à âî âòîðîì  çà Ñ. À. Ôðåíêåëåì.
Îò ïåðâîãî çàìóæåñòâà ó Àìàëèè áûëî äâîå ñûíîâåé  Èîñèô è Àëåêñàíäð-Êàðë Ëÿñêèå9. Ïîñëåäíèé ñ 1835 ã. áûë ñîâëàäåëüöåì ôèðìû «Ñ. À. Ôðåíêåëü», êîòîðóþ ïåðåäàë ñâîåìó ñûíó Âëàäèñëàâó Àëåêñàíäðîâè÷ó.
Â. À. Ëÿñêèé (18311889) ðîäèëñÿ â Äðåçäåíå, â 18421852 ãã. èçó÷àë
äèïëîìàòèþ è ýêîíîìèêó â Äåðïòå, çàòåì ïóòåøåñòâîâàë ïî Åâðîïå,
ïîâûøàÿ ñâîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Âåðíóâøèñü â Âàðøàâó, îí çàíÿëñÿ äåëàìè áàíêèðñêîãî äîìà «Ñ.À. Ôðåíêåëü», êîòîðûì ðóêîâîäèë â 18641870 ãã. Åãî ðîäíîé áðàò Àëåêñàíäð
Ëÿñêèé (18281880) â íà÷àëå 1860õ ãã. áûë ïðåäñåäàòåëåì Ïîëüñêîãî
áàíêà, íî ïîñëå âîññòàíèÿ 1863 ã. óåõàë â Ëîíäîí, ãäå òàêæå çàíèìàëñÿ
áàíêèðñêèì áèçíåñîì.
Â 1869 ã. Â. À. Ëÿñêîìó ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü Ïåòåðáóðãñêèé
Ìåæäóíàðîäíûé êîììåð÷åñêèé áàíê. Äèðåêòîðîì è ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ
ýòîãî áàíêà îí îñòàâàëñÿ â òå÷åíèå 20 ëåò, äî ñâîåé ñìåðòè â 1889 ã. Êðîìå
òîãî, Ëÿñêèé áûë ÷ëåíîì Ó÷åòíîãî êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà,
÷ëåíîì ñîâåòà Âàðøàâñêî-Âåíñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ
Ãëàâíîãî îáùåñòâà ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã, ÷ëåíîì Ïåòåðáóðãñêîãî
áèðæåâîãî êîìèòåòà, ó÷àñòâîâàë â ðàçëè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ è òîðãîâûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ â Ïåòåðáóðãå è Öàðñòâå Ïîëüñêîì. Â îöåíêå ñîâðåìåííîãî
ïåòåðáóðãñêîãî èñòîðèêà Ñ. Ê. Ëåáåäåâà,
9

ñ. 17.

È. Àíòîøåâñêèé, Åâðåè-õðèñòèàíå. Èñòîðèêî-ãåíåàëîãè÷åñêèå çàìåòêè, ÑÏá., 1907,
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Â. À. Ëÿñêèé îëèöåòâîðÿë ñîáîé ñîøåäøèé ñî ñöåíû ê 90-ì ãîäàì òèï
ãðþíäåðà ïîðåôîðìåííîé ýïîõè [ ] áîëåå ñîëèäíîãî, ÷åì äåÿòåëè
ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ, äåéñòâîâàâøèõ ñ ãîðàçäî áîëüøèì ðàçìàõîì çà ÷óæîé
ñ÷åò10.

Ïîÿâëåíèå â Ïåòåðáóðãå çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ïîëüñêî-åâðåéñêèõ
áàíêèðîâ âûçûâàëî ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ ó íåêîòîðûõ ðîññèéñêèõ
ïîëèòèêîâ, ýêîíîìèñòîâ, æóðíàëèñòîâ è îáûâàòåëåé. Ãðàô Í. Ï. Èãíàòüåâ
â ìàðòå 1881 ã., íàêàíóíå ñâîåãî íàçíà÷åíèÿ íà ïîñò ìèíèñòðà âíóòðåííèõ
äåë, ïèñàë:
Â Ïåòåðáóðãå ñóùåñòâóåò ìîãóùåñòâåííàÿ ïîëüñêî-æèäîâñêàÿ ãðóïïà, â ðóêàõ
êîòîðîé íåïîñðåäñòâåííî íàõîäÿòñÿ áàíêè, áèðæà, àäâîêàòóðà, áîëüøàÿ ÷àñòü
ïå÷àòè è äðóãèå îáùåñòâåííûå äåëà. Ìíîãèìè çàêîííûìè è íåçàêîííûìè
ïóòÿìè è ñðåäñòâàìè îíè èìåþò ãðîìàäíîå âëèÿíèå íà ÷èíîâíè÷åñòâî
è âîîáùå íà âåñü õîä äåë11.

Ïî óòâåðæäåíèþ áûâøåãî ÷èíîâíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì
ïå÷àòè, èçäàòåëÿ è ðåäàêòîðà «Æóðíàëà äëÿ àêöèîíåðîâ», «Êîììåð÷åñêîé
ãàçåòû», «Áèðæåâûõ âåäîìîñòåé» Ê.Â. Òðóáíèêîâà ñêðûòàÿ áîðüáà
íåìåöêèõ è åâðåéñêî-ïîëüñêèõ áàíêèðîâ çà âëèÿíèå â ñôåðå ðîññèéñêèõ
ôèíàíñîâ íà÷àëàñü ñ 1870-õ ãã. Îí óâåðÿë, ÷òî åùå äî Ðóññêî-òóðåöêîé
âîéíû 18771878 ãã. «åâðåéñêàÿ êëèêà ñäåëàëàñü ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé»
â Ðîññèè. Åâðåéñêèå êóïöû ñòàëè ïðåîáëàäàòü â êàçåííûõ ïîäðÿäàõ, îíè
çàâëàäåëè òîðãîâëåé âèíîì è ìîíîïîëèçèðîâàëè áàíêîâñêîå äåëî â Ðîññèè.
Òðóáíèêîâ ïîëàãàë, ÷òî:
Áåç ó÷àñòèÿ áèðæåâûõ åâðåéñêèõ òóçîâ îêàçàëîñü äàæå íåâîçìîæíûì âåñòè
âîéíó. Â ðóêàõ åâðåéñêèõ êóïöîâ îêàçàëàñü òàêàÿ âàæíàÿ îïåðàöèÿ, êàê
ïîñòàâêà ïðîäîâîëüñòâèÿ àðìèè. Âñå æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè ñîîáùåíèÿ
íàõîäèëèñü â ðàñïîðÿæåíèè åâðååâ; áàíêîâñêèå îïåðàöèè íàõîäèëèñü ïîä èõ
íåïîñðåäñòâåííûì âëèÿíèåì. Íà áèðæå åâðåè çàáðàëè â ñâîè ðóêè ãëàâíûå
îòðàñëè òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè12.

Ïîõîæèå óòâåðæäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â ìåìóàðàõ Ï. Þ. Âåíãåðîâîé
(ðîæäåííîé Ýïøòåéí), êîòîðàÿ ïðèíàäëåæàëà ê âûñøèì ñëîÿì åâðåéñêîãî
îáùåñòâà. Îíà âñïîìèíàëà:
10 Ñ. Ëåáåäåâ, Ñ.-Ïåòåðáóðãñêèé Ìåæäóíàðîäíûé êîììåð÷åñêèé áàíê âî âòîðîé
ïîëîâèíå XIX â.: åâðîïåéñêèå è ðóññêèå ñâÿçè, Ì., 2003, ñ. 6669.
11 Öèò. ïî: Ï. Çàéîí÷êîâñêèé, Ïîïûòêà ñîçûâà Çåìñêîãî ñîáîðà è ïàäåíèå
ìèíèñòåðñòâà Í.Ï. Èãíàòüåâà, «Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ» 1960, ¹ 5, ñ. 127.
12 Óñòðîèòåëè «ïðàâÿùåãî êëàññà» â Ðîññèè, «Ðóññêèé ýêîíîìèñò», 1884, âûï. 3, ñ. 82.
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Ñî âðåìåíåì ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî åâðåè äîáèëèñü íåîæèäàííî áîëüøîãî
âëèÿíèÿ â îáëàñòè òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè. Íèêîãäà ïðåæäå åâðåè
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íå âåëè òàêîé áëàãîïîëó÷íîé æèçíè, ïîñêîëüêó
ñòîëè÷íûå ôèíàíñû ÷àñòè÷íî íàõîäèëèñü â èõ ðóêàõ. Âîçíèêëè åâðåéñêèå
áàíêè. Áûëè îñíîâàíû àêöèîíåðíûå êîìïàíèè, ðóêîâîäèìûå åâðåÿìè.
Áèðæåâûå è áàíêîâñêèå îïåðàöèè äîñòèãëè íåáûâàëîãî ðàçìàõà [ ] Ýòîò âèä
êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè áûë â Ðîññèè ÷åì-òî íîâûì. Îäíàêî åâðåè
ïðÿìî-òàêè ãåíèàëüíî îñâàèâàëè åå ïðàâèëà, äàæå òå, ÷üå îáðàçîâàíèå
èñ÷åðïûâàëîñü Òàëìóäîì13.

Ï. Þ. Âåíãåðîâà áûëà â ðîäñòâå ñ ïîëüñêèìè áàíêèðàìè Ýïøòåéíàìè.
Îñíîâàòåëåì áàíêèðñêîãî äîìà ÿâëÿëñÿ ßêîâ Ýïøòåéí, êóïåö èç Ïèëèöû.
Îñîáåííî çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ äîñòèã åãî âíóê  Ìå÷èñëàâ Ãåðìàíîâè÷
Ýïøòåéí (1830?), êðåñòèâøèéñÿ â 1865 ã. â Ïàðèæå. Â 1871 ã. îí îñíîâàë
Âàðøàâñêèé ó÷åòíûé áàíê, ñòàâøèé îäíèì èç ïåðâûõ àêöèîíåðíûõ áàíêîâ
â Ðîññèè. Åãî ñûí ïîòîìñòâåííûé ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Åôèì Ìîèñååâè÷
Ýïøòåéí áûë ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ Àçîâñêî-Äîíñêîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà,
äèðåêòîðîì ïðàâëåíèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Áîëüøåâñêîé ìàíóôàêòóðû,
÷ëåíîì ñîâåòà Êèåâñêîãî ×àñòíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà, ïðåäñåäàòåëåì
ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà Ñåâåðíûõ áóìàæíûõ ôàáðèê â Ïåòåðáóðãå, àäìèíèñòðàòîðîì òîâàðèùåñòâà «Ñ. Ì. Øàáèøåâ è Êo?», ÷ëåíîì Êîìèòåòà ñîâåòà
ñúåçäîâ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðíûõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, ïðåïîäàâàòåëåì
Ïåòåðáóðãñêîãî èíñòèòóòà âûñøèõ êîììåð÷åñêèõ çíàíèé.
Íåêîòîðûå ïåòåðáóðãñêèå áàíêè èìåëè ðåïóòàöèþ ïîëüñêî-åâðåéñêèõ
áàíêîâ. Êîãäà ó÷ðåæäàëñÿ Ïåòåðáóðãñêèé Ó÷åòíûé è ññóäíûé áàíê,
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå åâðåéñêèå áàíêèðû Î. Ã. è Ã. Î. Ãèíöáóðãè
ñîâìåñòíî ñ âàðøàâñêèì áàíêèðîì Ë. Êðîíåíáåðãîì, â âûñøèõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ñôåðàõ ðåøèëè ïðîòèâîïîñòàâèòü èõ âëèÿíèþ
óòâåðæäåíèå óñòàâà äðóãîãî áàíêà áåç ó÷àñòèÿ åâðåéñêèõ áàíêèðîâ.
Òàêîâîé áûë îñíîâàí ïîä íàçâàíèåì Ïåòåðáóðãñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî
êîììåð÷åñêîãî áàíêà. Ýòîìó áàíêó áûëè äàðîâàíû îñîáûå ïðåèìóùåñòâà,
êîòîðûå íè ïðåæäå, íè â ïîñëåäñòâèè, íå áûëè äàíû íè îäíîìó
àêöèîíåðíîìó áàíêó. Óïðàâëåíèå ïåðâûì áûëî äîâåðåíî åâðåþ À. È. Çàêó.
Âòîðîé ñî äíÿ ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ íàõîäèëñÿ â óïðàâëåíèè áàíêèðà
ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Â. À. Ëÿñêîãî.
Âñêîðå ðàçðåøåíî áûëî îòêðûòü â Ïåòåðáóðãå îòäåëåíèå Âàðøàâñêîìó
Êîììåð÷åñêîìó áàíêó (Íåâñêèé ïð., 34). Îáîðîòû ýòîãî îòäåëåíèÿ
çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèëè òå, êîòîðûå Âàðøàâñêèé áàíê ñîâåðøàë
â Ïîëüøå. Íî ýòèì äåëî íå êîí÷èëîñü. Ïî óòâåðæäåíèþ æóðíàëà «Ðóññêèé
13

Ï. Âåíãåðîâà, Âîñïîìèíàíèÿ áàáóøêè. Î÷åðêè êóëüòóðíîé èñòîðèè åâðååâ Ðîññèè
â XIX âåêå, Èåðóñàëèì; Ì., 2003, ñ. 244.
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ýêîíîìèñò» ïîëüñêî-åâðåéñêàÿ áèðæåâàÿ êëèêà çàäóìàëà ó÷ðåäèòü
â Ïåòåðáóðãå åùå îäèí áàíê, êîãäà ñòàëî èçâåñòíî æåëàíèå íåñêîëüêèõ ðóññêèõ êàïèòàëèñòîâ îñíîâàòü äåéñòâèòåëüíî ðîññèéñêèé áàíê ñ íåñêîëüêèìè
îòäåëåíèÿìè çà ãðàíèöåé. Ïîëüçóÿñü áîëüøèì âëèÿíèåì â ôèíàíñîâûõ
ñôåðàõ áàíêèðû ïîëüñêîãî è åâðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðè ïîìîùè
íåñêîëüêèõ íåìåöêèõ è ðóññêèõ ôèðì â íà÷àëå 1870-õ ãã. ïîñïåøèëè
ó÷ðåäèòü Ðóññêèé äëÿ âíåøíåé òîðãîâëè áàíê. Óïðàâëåíèå ýòèì áàíêîì ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ ïåðåøëî ê âàðøàâñêèì áàíêèðàì åâðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Ô. Ë. Ãàëüïåðòó è À. Î. Ôðåíêåëþ. Ôåëèêñ Ëüâîâè÷ Ãàëüïåðò
(Ãàëïåðò) (18221897?) áûë äèðåêòîðîì Ðóññêîãî äëÿ âíåøíåé òîðãîâëè
áàíêà ñ 1876 ïî 1890 ãã., à òàêæå ÷ëåíîì Îöåíî÷íîãî êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà, ÷ëåíîì ñîâåòà è äèðåêòîðîì Êîììåð÷åñêîãî áàíêà
â Âàðøàâå. À.Î. Ôðåíêåëü èñïîëíÿë äîëæíîñòü äèðåêòîðà Ðóññêîãî äëÿ
âíåøíåé òîðãîâëè áàíêà â 18921897 ãã.
Òàêèì îáðàçîì, ïî ìíåíèþ æóðíàëà «Ðóññêèé ýêîíîìèñò», ïî÷òè âñå
àêöèîíåðíûå áàíêè â Ïåòåðáóðãå, êðîìå Âîëæñêî-Êàìñêîãî, ïîïàëè
â ïîëüñêî-åâðåéñêèå ðóêè14.
Ýêîíîìèñò è ïóáëèöèñò ïðàâûõ âçãëÿäîâ Â.È. Ãóðêî (áóäóùèé òîâàðèù
ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Ï. À. Ñòîëûïèíà è ÷ëåí Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîâåòà) ïóáëè÷íî çàÿâëÿë: «Ìåñòî ðóññêîãî êóïöà âñå áîëåå è áîëåå
çàíèìàåòñÿ åâðååì. Êðåäèò äàâíî ñòàë ñòèõèåé åâðååâ. Êðóïíåéøèå áàíêè
ñòðàíû ïî÷òè âñå óæå â èõ ðóêàõ»15.
Çàìåòíîé ôèãóðîé ñðåäè ïîëüñêèõ áàíêèðîâ áûë Èâàí Ñòàíèñëàâîâè÷
Áëèîõ (ßí Áîãóìèë Ãîòëèá Áëîõ) (18361901), êðåñòèâøèéñÿ â 1851 ã.
Ðîäîíà÷àëüíèêîì ñåìüè áûë áåäíûé, íî ýíåðãè÷íûé åâðåé Ñåìåí Áëîõ,
êîòîðûé ïåðåñåëèëñÿ èç Ïîçíàíè â Ðàäîì, ãäå îòêðûë ìàñòåðñêóþ ïî
îêðàñêå øåðñòÿíûõ èçäåëèé. Åãî ñûí Ñòàíèñëàâ Áëîõ ïðîäîëæèë äåëî îòöà
è âëàäåë óæå íåáîëüøîé ôàáðèêîé.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðåàëüíîãî ó÷èëèùà â 1854 ã. È.Ñ. Áëèîõ ñíà÷àëà
ñëóæèë â áàíêå Òåïëèöà â Âàðøàâå, çàòåì ïåðååõàë â Ïåòåðáóðã. Â êîíöå
1860-õ ãã. îí çàíÿëñÿ æåëåçíîäîðîæíûì ñòðîèòåëüñòâîì. Íà÷èíàë ìåëêèì
ïîäðÿä÷èêîì Êèåâî-Âàðøàâñêîé æåëåçíîé äîðîãè, êîòîðóþ ñòðîèë
èíæåíåð Ñ. Â. Êåðáåäç. Áëèîõ áðàë ïîäðÿäû íà óñòðîéñòâî ÷àñòè êàêîéíèáóäü ñòàíöèè èëè ïëàòôîðìû. Ïîçæå, ÿâëÿÿñü óæå êîíöåññèîíåðîì, îí
ñòðîèë ÷àñòü Ëèáàâî-Ðîìåíñêîé äîðîãè, ïðåâðàòèâøèñü â êðóïíîãî
æåëåçíîäîðîæíîãî äåëüöà, âîçãëàâèë Îáùåñòâî Þãî-Çàïàäíûõ æåëåçíûõ
14
15

Óñòðîèòåëè «ïðàâÿùåãî êëàññà» â Ðîññèè, Ðóññêèé ýêîíîìèñò 1884, âûï. 3, ñ. 83.
Â. Ãóðêî, Óñòîè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè. Àãðàðíî-ýêîíîìè÷åñêèé ýòþä, ÑÏá.,
1902, ñ. 199.
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äîðîã16. Áëèîõ ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì ñîâåòà Ãëàâíîãî îáùåñòâà ðîññèéñêèõ
æåëåçíûõ äîðîã, äèðåêòîðîì ïðàâëåíèé Îáùåñòâà Ñòðàõîâèöêèõ ãîðíûõ
çàâîäîâ, Òîâàðèùåñòâà Æèòûíñêîãî ðàôèíàäíîãî çàâîäà è äð.
Ïî ñëîâàì Ñ. Þ. Âèòòå, Áëèîõ áûë ÷åëîâåêîì ìàëîîáðàçîâàííûì, íî
÷ðåçâû÷àéíî ñïîñîáíûì. Ðàçáîãàòåâ, îí íåñêîëüêî ëåò ïðîâåë çà ãðàíèöåé,
ãäå çàíèìàëñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì è äàæå ñëóøàë ëåêöèè â Áåðëèíñêîì
óíèâåðñèòåòå. Âåðíóâøèñü èç çàãðàíèöû, Áëèîõ ïîñåëèëñÿ â Âàðøàâå, ãäå
îòêðûë áàíêèðñêóþ êîíòîðó è íà÷àë óæå ñàìîñòîÿòåëüíî ñòðîèòü öåëûå
æåëåçíûå äîðîãè. Òàê, Ëîäçèíñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà áûëà ïîñòðîåíà èì
îäíèì è òîëüêî íà åãî äåíüãè17. Âñå æåëåçíîäîðîæíûå ìàãíàòû èìåëè
òåñíûå ñâÿçè ñ áàíêàìè, ÷åðåç êîòîðûå îñóùåñòâëÿëèñü äåíåæíûå
îïåðàöèè. Áëèîõ ÿâëÿëñÿ ó÷ðåäèòåëåì Êîììåð÷åñêîãî áàíêà â Âàðøàâå
(1870) è Âàðøàâñêîãî ñòðàõîâîãî îò îãíÿ îáùåñòâà (1870).
Â 1877 ã. Áëèîõ áûë âîçâåäåí â ïîòîìñòâåííîå äâîðÿíñòâî âìåñòå ñî
ñâîèìè äåòüìè (ñûíîì Ãåíðèõîì-ßíîì è äî÷åðüìè Ìàðèåé, Åêàòåðèíîé,
Àëåêñàíäðîé, Ýììîé, Ýìèëèåé è Èîàííîé-Ìàðèåé), êàê íàãðàæäåííûé
îðäåíîì ñâ. Ñòàíèñëàâà 4-é ñòåïåíè. Îí òàêæå èìåë çâàíèå êîììåðöèè
ñîâåòíèêà è ÷èí äåéñòâèòåëüíîãî ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà.
Áëèîõ ïðîñëàâèëñÿ êàê ïèñàòåëü-ýêîíîìèñò, àâòîð ìíîãîòîìíûõ
ñî÷èíåíèé ïî èñòîðèè ðóññêèõ è ïîëüñêèõ ôèíàíñîâ, èñòîðèè
æåëåçíîäîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ýêîíîìèêå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, åâðåéñêîìó âîïðîñó18. Çà ñâîè èññëåäîâàíèÿ îí áûë
íàçíà÷åí ÷ëåíîì Ó÷åíîãî êîìèòåòà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ.
Âñå ó÷åíûå òðóäû Áëèîõà, êàê íå áåç îñíîâàíèÿ ïîëàãàëè, ïèñàëèñü íå
èì, à ðàçëè÷íûìè ñïåöèàëèñòàìè çà äåíüãè, êîòîðûå îí èì ïëàòèë. Ñàì
Áëèîõ òîëüêî ñîñòàâëÿë, è òî ñ ïîìîùüþ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, ïëàí òðóäîâ,
êîòîðûå çàòåì èçäàâàë ïîä ñâîèì èìåíåì. Â ëó÷øåì ñëó÷àå, êàê óâåðÿëè,
îí ëèøü ðåäàêòèðîâàë ñâîè ñî÷èíåíèÿ. Âèòòå âñïîìèíàë, êàê îäíàæäû
Áëèîõ ïðåïîäíåñ Êåðáåäçó ñâîþ ìíîãîòîìíóþ «Èñòîðèþ ðóññêèõ
æåëåçíûõ äîðîã» ñ ïîäðîáíûì ãðàôè÷åñêèì àòëàñîì19. Êåðáåäç î÷åíü

16

Ñ. Âèòòå, Èç àðõèâà Ñ.Þ. Âèòòå. Âîñïîìèíàíèÿ. Ðàññêàçû â ñòåíîãðàôè÷åñêîé
çàïèñè, ÑÏá., 2003, ò. 1, êí. 1, ñ. 109110.
17 Òàì æå, c. 110.
18 È. Áëèîõ, Ôèíàíñû Ðîññèè XIX ñòîëåòèÿ: Èñòîðèÿ-ñòàòèñòèêà, â 4 ò, ÑÏá., 1882;
È. Áëèîõ, Ñðàâíåíèå ìàòåðèàëüíîãî áûòà è íðàâñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ â ÷åðòå
îñåäëîñòè åâðååâ è âíå åå: Öèôðîâûå äàííûå è èññëåäîâàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê åâðåéñêîìó
âîïðîñó, ÑÏá., 1891; È. Áëèîõ, Ôèíàíñû Öàðñòâà Ïîëüñêîãî çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
êàçíà÷åéñòâà Öàðñòâà ñ 1 èþíÿ 1815 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 1866 ã. : Ôèíàíñîâîå âåäîìñòâî
è óïðàâëåíèå è ïîäàòíàÿ ðåôîðìà â Öàðñòâå Ïîëüñêîì, ÑÏá., 1897 è äð.
19 È. Áëèîõ, Âëèÿíèå æåëåçíûõ äîðîã íà ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå Ðîññèè, â 5 ò. ÑÏá.,
18781878.
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áëàãîäàðèë çà ïîäàðîê, à ïîòîì êàê áû íàèâíî ñïðîñèë, ïðî÷åë ëè òîò ñàì
ýòè êíèãè. Áëèîõ, êàê âñïîìèíàë Âèòòå, î÷åíü îáèäåëñÿ20.
Ïîçæå Áëèîõ óâëåêñÿ ïðîïàãàíäîé èäåé ìèðà, åçäèë çà ãðàíèöó, ãäå
óñòðàèâàë ðàçëè÷íûå êîíôåðåíöèè. Â 1893 ã. îí íàïèñàë êíèãó «Áóäóùàÿ
âîéíà, åå ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ», à â 1898 ã. îïóáëèêîâàë
ïÿòèòîìíîå ñî÷èíåíèå ïîä íàçâàíèåì «Áóäóùàÿ âîéíà â òåõíè÷åñêîì,
ýêîíîìè÷åñêîì è ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ. Ïîëàãàëè, ÷òî â èõ íàïèñàíèè
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îôèöåðû ðàçíûõ åâðîïåéñêèõ àðìèé, â òîì ÷èñëå ðóññêîãî Ãåíåðàëüíîãî øòàáà. Â 5 òîìàõ ðàññìàòðèâàëèñü êàê ñóãóáî âîåííûå
âîïðîñû, íàïðèìåð, âèäû îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, ñðåäñòâà çàùèòû,
çíà÷åíèå àðòèëëåðèè, êàâàëåðèè, ïåõîòû è ìîðñêîãî ôëîòà, ÷èñëåííîñòü
åâðîïåéñêèõ àðìèé è óïðàâëåíèå èìè, òàê è ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ âîåííûìè ðàñõîäàìè è ïîòåðÿìè. Ê êàæäîìó òîìó ïðèëàãàëèñü
ìíîãî÷èñëåííûå òàáëèöû, äèàãðàììû, ÷åðòåæè è èëëþñòðàöèè.
Â ïîñëåäíåì òîìå áûëè èçëîæåíû èäåè î ðàçðåøåíèÿ ìèðíûì ïóòåì
ìåæäóíàðîäíûõ ñòîëêíîâåíèé, âå÷íîì ìèðå è ïðîïàãàíäå ïðîòèâ
ìèëèòàðèçìà, ñòåïåíè âåðîÿòíîñòè âîéíû ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
è âåðîÿòíûõ ëþäñêèõ ïîòåðÿõ ïðè áóäóùåé âîéíå. Â 1899 ã. Áëèîõ áûë
ïðåäñòàâèòåëåì Ðîññèè íà Ãààãñêîé ìèðíîé êîíôåðåíöèè, è äàæå âìåñòå
ñ Ô. Ô. Ìàðòåíñîì è Íèêîëàåì II áûë íîìèíèðîâàí íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ
ìèðà.
Çíà÷èòåëüíûì àâòîðèòåòîì ïîëüçîâàëàñü áàíêèðñêàÿ êîíòîðà «Ìàâðèêèé Íåëüêåí», îñíîâàííàÿ âàðøàâñêèì êóïöîì Ìàâðèêèåì Íåëüêåíûì
(1822?). Îíà áûëà ó÷ðåæäåíà â 1863 ã. â Âàðøàâå è ðàñïîëàãàëàñü
â Êðàêîâñêîå ïðåäìåñòüå, 77. Â íà÷àëå 1870-õ ãã. áàíêèðñêàÿ êîíòîðà
«Ìàâðèêèé Íåëüêåí» îòêðûëàñü è â Ïåòåðáóðãå íà Íåâñêîì ïðîñïåêòå.
Íåñêîëüêî ðàç îíà ìåíÿëà àäðåñà, íî íåèçìåííî îñòàâàëàñü íà ãëàâíîé óëèöå
ñòîëèöû. Ñ ñåðåäèíû 1870-õ äî 1889 ã. åå âëàäåëüöåì áûë âàðøàâñêèé
è ïåòåðáóðãñêèé êóïåö 1-é ãèëüäèè Ñòàíèñëàâ Ãåðìàíîâè÷ Ãàíôáëþì
(18421907). Îí æåíèëñÿ íà âäîâå õîçÿèíà áàíêèðñêîé êîíòîðû Ãåíðèåòòå
Êàðëîâíå Íåëüêåí è âçÿë íà âîñïèòàíèå åå 4 äåòåé îò ïåðâîãî áðàêà.
Ñîâëàäåëüöåì áàíêèðñêîé êîíòîðû «Ìàâðèêèé Íåëüêåí» â Ïåòåðáóðãå
â 1890  íà÷àëå 1900-õ ãã. áûë åùå îäèí âûõîäåö èç Ïîëüøè  Ñòàíèñëàâ
Áåðíàðäîâè÷ Êàôòàëü (1858  íå ðàíåå 1918), ÷ëåí ïðàâëåíèÿ
Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Þæíûõ ìàñëîáîéíûõ è õèìè÷åñêèõ çàâîäîâ
«Ñàëîìàñ», êàíäèäàò êîììåð÷åñêèõ íàóê, ïîòîìñòâåííûé ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí (1898).
1 îêòÿáðÿ 1908 ã. âìåñòî çàêðûâøåéñÿ áàíêèðñêîé êîíòîðû «Ìàâðèêèé
Íåëüêèí» áûë îòêðûò áàíêèðñêèé äîì «Êàôòàëü, Ãàíäåëüìàí è Ê?»
20

Ñ. Âèòòå, Óêàç. ñî÷., ñ. 111112.
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(Íåâñêèé ïð., 2718). Ó÷ðåäèòåëÿìè åå áûëè Ñ.Á. Êàôòàëü è Ãåðö
Ìèõàéëîâè÷ Ãàíäåëüìàí (1875?), ñòàâøèå ïîëíûìè òîâàðèùàìè
ó÷ðåæäåííîãî áàíêèðñêîãî çàâåäåíèÿ. Ñîó÷ðåäèòåëÿìè áûëè èíæåíåðòåõíîëîã Èâàí (ßí) Áåðíàðäîâè÷ Êàôòàëü (1856?) è Ïàâåë ßêîâëåâè÷
Õåñèí (18491924)21.
Ëè÷íûé ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí È. Á. Êàôòàëü ðîäèëñÿ â Âàðøàâå,
îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â Ïåòåðáóðãñêîì Òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå, êîòîðûé îêîí÷èë â 1879 ã. Îí áûë óïðàâëÿþùèì øîêîëàäíîé è áèñêâèòíîé
ôàáðèêè «Áëèãêåí è Ðîáèíñîí» â Ïåòåðáóðãå (18831894), äèðåêòîðîìðàñïîðÿäèòåëåì Òîâàðèùåñòâà Íåâñêîãî êðàõìàëüíîãî çàâîäà (18941897),
çàíèìàëñÿ òîðãîâëåé ÷àåì, êîôå, ñàõàðîì è êîëîíèàëüíûìè òîâàðàìè ïîä
ôèðìîþ «Êàôòàëü è Ê?» (Ãîðîõîâàÿ, 17).
Â ôèíàíñîâîì ìèðå «Êàôòàëü, Ãàíäåëüìàí è Ê°» èìåë ðåïóòàöèþ
«àíòàãîíèñòà» äðóãîãî ïåòåðáóðãñêîãî áàíêèðñêîãî äîìà «Ç.Ï. Æäàíîâ
è Êo?». Åñëè ïîñëåäíåãî íàçûâàëè «ìàãîì â äåëå ïîâûøåíèÿ», òî ïåðâîãî
 «êóäåñíèêîì â äåëå ïîíèæåíèÿ» áèðæåâûõ öåí. Îáîèõ ñ÷èòàëè
äâóìÿ êèòàìè, âîêðóã êîòîðûõ ðàçûãðûâàëèñü âñå ïåðèïåòèè áèðæåâîé èãðû,
îáà ïðåäñòàâëÿëè äâà ïîëþñà òîé áèðæåâîé ñïåêóëÿöèè, îêîëî êîòîðîé
âðàùàëîñü êîëåñî áèðæåâîãî ñ÷àñòüÿ, ñïåêóëÿòèâíîé óäà÷è22.

Âñëåäñòâèå ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá îò êëèåíòîâ «íà íåïðàâèëüíûå
äåéñòâèÿ ïî èõ ñ÷åòàì» 27 ñåíòÿáðÿ 1912 ã. ìèíèñòð ôèíàíñîâ Â.Í. Êîêîâöîâ íàçíà÷èë ðåâèçèþ áàíêèðñêîãî äîìà «Êàôòàëü, Ãàíäåëüìàí è Ê?»23.
Æóðíàë «Ýêîíîìèñò Ðîññèè» îòîçâàëñÿ î íåé êàê «ñåíñàöèè ñðåäè
áèðæåâèêîâ» 24. «Äåëîâîé ìèð Ïåòåðáóðãà, ìèð áàíêèðñêèõ äåëüöîâ,
áèðæåâûõ èãðîêîâ è ôèíàíñîâûõ êðóãîâ,  óòâåðæäàëî «Ôèíàíñîâîå
îáîçðåíèå»,  áûë [ ] ïîðàæåí âåñòüþ, ÷òî Êðåäèòíàÿ êàíöåëÿðèÿ
îáðàòèëà ñâîå âíèìàíèå íà áàíêèðñêóþ êîíòîðó «Êàôòàëü, Ãàíäåëüìàí
è Êo?». Ðåâèçèÿ ñòàëà íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ìíîãèõ25. Ïîëàãàëè, ÷òî
ïîâîäîì äëÿ ïðîâåðêè ñòàëî ÷ðåçìåðíîå óâëå÷åíèå áàíêèðñêîãî äîìà èñêóññòâåííûì ïîíèæåíèåì. Æóðíàë «Áèðæà» îïóáëèêîâàë öåëóþ ïîäáîðêó
ìíåíèé ïðåññû ïî ïîâîäó ðåâèçèè «Êàôòàëü, Ãàíäåëüìàí è Êo?».
Â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ çàÿâëÿëè, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ æàëîáû
21

Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (äàëåå  ÖÃÈÀ
ÑÏá.), ô. 2115, îï. 1, ä. 66.
22 Ôèíàíñîâîå îáîçðåíèå 1912, ¹ 21, ñ. 3.
23 Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ (äàëåå  ÐÃÈÀ), ô. 583, îï. 19,
ä. 131, ë. 56 îá., 910, 1111 îá., 7071, 139, 144 è äð.
24 Ç-íú À., Ðåâèçèÿ è îíêîëüíûå îïåðàöèè, Ýêîíîìèñò Ðîññèè 1912, ¹ 42, ñ. 24.
25 Òàì æå.
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ïîñòóïàëè íå òîëüêî îò êëèåíòîâ áàíêèðñêîãî äîìà, íî è ñî ñòîðîíû
ìíîãèõ ïåòåðáóðãñêèõ áàíêîâ26.
Ðåâèçèè ÷àñòíûõ êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé áûëè êðàéíå ðåäêè, ÷òî ñðàçó
âûçâàëî ñðåäè áèðæåâèêîâ è ïóáëèêè ïðåäïîëîæåíèå î ÷åì-òî íåçàêîííîì
è íåäîçâîëåííîì â äåéñòâèÿõ áàíêèðñêîé êîíòîðû.
Ïðè ðåâèçèè áûë óñòàíîâëåí ðÿä ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé27. Íà îñíîâàíèè
ýòîãî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ïîñòàíîâèëî çàêðûòü áàíêèðñêîìó äîìó
«Êàôòàëü, Ãàíäåëüìàí è Êo?» êðåäèò â Ãîñóäàðñòâåííîì áàíêå. Ïðè÷èíîé
«ðàñïðàâû» íàä áàíêèðñêèì äîìîì, ïî ìíåíèþ æóðíàëà «Áàíêè è áèðæà»,
ÿâëÿëîñü òî, ÷òî åãî ñ÷èòàëè «åâðåéñêèì áàíêîì», è ê íåìó èñïûòûâàë
«íåïðèÿçíü» ìèíèñòð ôèíàíñîâ Â. Í. Êîêîâöîâ. Ïðè ýòîì ðåäàêöèÿ
ññûëàëàñü íà ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè íà ýòó òåìó â ïàðèæñêîé
ôèíàíñîâîé ïðåññå28.
Â îêòÿáðå 1913 ã. ðóêîâîäèòåëè ýòîãî áàíêèðñêîãî çàâåäåíèÿ áûëè
ïðåäàíû ïðîêóðîðñêîìó íàäçîðó. 16 íîÿáðÿ Ñ. Á. Êàôòàëü, Ã. Ì. Ãàíäåëüìàí, Ï. ß. Õåñèí è È. Á. Êàôòàëü ïîäïèñàëè äîãîâîð î ïðåêðàùåíèè
äåÿòåëüíîñòè ñâîåãî áàíêèðñêîãî äîìà29.
Áûâøèé áàíêèðñêèé äîì «Êàôòàëü Ãàíäåëüìàí è Êo?» ïðîäîëæèë ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü êàê òîðãîâûé äîì. Ðàñïîëàãàëñÿ îí òàêæå íà Íåâñêîì ïð., 42.
Îäíàêî íåñ÷àñòüÿ ïðîäîëæàëè ïðåñëåäîâàòü äîì «Êàôòàëü Ãàíäåëüìàí
è Êo?». Â 1917 ã. îí ïîäâåðãñÿ îãðàáëåíèþ: íåñãîðàåìûå øêàôû áûëè
âçëîìàíû, à äåíüãè è öåííûå áóìàãè ïîõèùåíû30.
Êðóïíåéøèìè âàðøàâñêèìè è ïåòåðáóðãñêèìè áàíêèðàìè áûëà ñåìüÿ
Âàâåëüáåðã. Îñíîâàòåëåì äîìà «Ã. Âàâåëüáåðã» áûë Ãèðø Ãåíðèê (Ãåíðèõ
Ìèõàéëîâè÷) Âàâåëüáåðã (18131891), ïðîèñõîäèâøèé èç áåäíîé
åâðåéñêîé ñåìüè. Åãî îòåö áûë òåêñòèëüíûì òîðãîâöåì â Ïîëüøå, çàòåì
óëè÷íûì øâåéöàðîì. Ñ äåòñòâà Ãåíðèõ Âàâåëüáåðã ðàáîòàë íà ñêëàäå
æåëåçà êîìïàíèè Prywes, çàòåì â ìàãàçèíå ñèãàð, êëåðêîì â ëîòåðåéíîé
êîíòîðå. Îäíàæäû íà íåãî îáðàòèë âíèìàíèå ãðàô Ô. Ê. Íåññåëüðîäå,
êîòîðûé áûë ïîñòîÿííûì êëèåíòîì êîíòîðû. Íåññåëüðîäå îäîëæèë
Âàâåëüáåðãó íåêîòîðóþ ññóäó, ïîçâîëèâøóþ òîìó îòêðûòü â 1846 ã.
â Âàðøàâå íåáîëüøóþ îáìåííóþ êîíòîðó «Ã. Âàâåëüáåðã». Ýòî áûëî âðåìÿ
ïðîöâåòàíèÿ äëÿ áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ïðåäïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ìîáèëèçàöèè êàïèòàëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîé äîðîãè Âàðøàâà-Âåíà.
×åðåç äâà ãîäà, â 1848 ã. Ãåíðèõ è åãî áðàò Èïïîëèò îòêðûëè â Âàðøàâå
óæå áàíêèðñêèé äîì «Áðàòüÿ Âàâåëüáåðã». Ê êîíöó 1850-õ ãã. îáìåííàÿ
26
27
28
29
30

«Áèðæà» 1912, ¹ 40, ñ. 56.
ÖÃÈÀ ÑÏá., ô. 2115, îï. 1, ä. 6, ë. 6.
Ñì.: «Áàíêè è áèðæà» 1913, ¹ 25.
ÐÃÈÀ, ô. 583, îï. 19, ä.131, ë. 242242 îá.
ÖÃÈÀ ÑÏá., ô. 946, îï. 1, ä. 9, ë. 1.
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êîíòîðà áûëà îáúåäèíåíà ñ áàíêèðñêèì äîìîì, ñòàâ åãî îòäåëåíèåì.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ áûëà âûäà÷à êðàòêîñðî÷íûõ êðåäèòîâ
ñðåäíèì òîðãîâöàì, âëàäåëüöàì íåáîëüøèõ ëàâîê. Îáìåííîå îòäåëåíèå
îêàçûâàëî óñëóãè ïî ïåðåâîäó âàëþò, âçèìàÿ íåáîëüøîé ïðîöåíò çà
îïåðàöèè. Áàíêèðñêèé äîì «Áðàòüÿ Âàâåëüáåðã» îòêðûë ñâîè ôèëèàëû
â Âåíå, Ëüâîâå, Ïîçíàíè è Âðîöëàâå. Èïïîëèò Âàâåëüáåðã ñ ñåðåäèíû
1870-õ ãã. ïåðåñòàë çàíèìàòüñÿ äåëàìè ñåìåéíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, õîòÿ îíî
ïðîäîëæàëî íàçûâàòüñÿ áàíêèðñêèé äîì «Áðàòüÿ Âàâåëüáåðã». Âàðøàâñêîå
îòäåëåíèå âîçãëàâèë çÿòü Ã. Âàâåëüáåðãà Ñ.Ì. Ðîòâàíä.
Ñòàíèñëàâ Ìàòâååâè÷ Ðîòâàíä (18391916) ðîäèëñÿ â Âàðøàâå, ãäå
ïðîâåë äåòñòâî, ïîëó÷èë ñðåäíåå îáðàçîâàíèå è êðåñòèëñÿ â 16-ëåòíåì
âîçðàñòå. Â 1860 ã. îí îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò ñî ñòåïåíüþ
êàíäèäàòà ïðàâà è çàíÿëñÿ àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ñ ââåäåíèåì â 1874 ã.
Ñóäåáíûõ óñòàâîâ Ðîòâàíä ÷èñëèëñÿ ïðèñÿæíûì ïîâåðåííûì îêðóãà
Âàðøàâñêîé ñóäåáíîé ïàëàòû. Â 1875 ã. îí æåíèëñÿ íà Ìàðèè-Àííå
Âàâåëüáåðã. Ñ 1880 ã. Ðîòâàíä â êà÷åñòâå ñîâëàäåëüöà áàíêèðñêîãî äîìà
«Ã.Â. Âàâåëüáåðã» ñòàë ïðèíèìàòü äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â äåëàõ ñåìåéíîé
ôèðìû, ïðåèìóùåñòâåííî â Ïîëüøå. Ñ êîíöà 1880-õ ãã. îí ñîñòîÿë ÷ëåíîì
è òîâàðèùåì ïðåäñåäàòåëÿ Âàðøàâñêîãî áèðæåâîãî êîìèòåòà, ñ 1903 ã.  ñòàðøèíîé âàðøàâñêîãî êóïå÷åñòâà. Ïîìèìî ýòîãî, Ðîòâàíä áûë ïðåäñåäàòåëåì
Êîìèòåòà âàðøàâñêîãî ìóçåÿ ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ïðåäñåäàòåëåì ïîïå÷èòåëüñêèõ ñîâåòîâ êîììåð÷åñêèõ ó÷èëèù â Âàðøàâå,
ïî÷åòíûì ïîïå÷èòåëåì ó÷ðåæäåííîãî èì â Âàðøàâå ñðåäíåãî òåõíè÷åñêîãî
ó÷èëèùà, ÷ëåíîì íàáëþäàòåëüíîãî êîìèòåòà Âàðøàâñêîãî êðåäèòíîãî
îáùåñòâà è ìíîãèõ äðóãèõ îáùåñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé31.
Äåÿòåëüíîñòü áàíêèðñêîãî äîìà «Ã. Â. Âàâåëüáåðã» ñâîäèëàñü
ê èíâåñòèðîâàíèþ è ïðèâëå÷åíèþ ñòîðîííèõ ñðåäñòâ â ó÷ðåæäåíèå
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ ïî ñòðîèòåëüñòâó æåëåçíûõ äîðîã, ïîçäíåå â ñîçäàíèå ñèñòåìû ýìåðèòàëüíûõ (ïåíñèîííûõ) êàññ íà æåëåçíûõ äîðîãàõ þãîçàïàäà Ðîññèè è Öàðñòâà Ïîëüñêîãî. Ñ ñåðåäèíû 1880-õ ãã. äîì ñòàë
àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ñòðàõîâîì è èïîòå÷íîì äåëå íà òåððèòîðèè
Âàðøàâû. Âàâåëüáåðãè áûëè â äîëå ïî÷òè âî âñåõ ïðåäïðèÿòèÿõ Áëèîõà
(Òîðãîâûé áàíê â Âàðøàâå, ×àñòíûé Âèëåíñêèé òîðãîâûé áàíê,
Âàðøàâñêîå Òîâàðèùåñòâî ñòðàõîâàíèÿ îò îãíÿ, Òîâàðèùåñòâî êðåäèòà
ãîðîäà Âàðøàâû è äð.), êîãäà òîò íå ìîã ó÷àñòâîâàòü â äåëå îôèöèàëüíî
èëè íå æåëàë îòêðûòî ïðîÿâëÿòü ñâîåãî ó÷àñòèÿ.
Â 1870 ã. áàíêèðñêèé äîì «Ã. Âàâåëüáåðã» îòêðûë ñâîé ôèëèàë
â Ïåòåðáóðãå. Åãî âîçãëàâèë ñûí âàðøàâñêîãî è ïåòåðáóðãñêîãî êóïöà 1-é
ãèëüäèè Ãåíðèõà Âàâåëüáåðãà  Èïïîëèò Ãåíðèõîâè÷ (Àíäðååâè÷) (îí æå
31
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Ãóííå Íóíñåí) Âàâåëüáåðã (18431901). Â 1861 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ãèìíàçèè â Âàðøàâå â ñîîòâåòñòâèè ñ âîëåé îòöà îí ïîñòóïèë â èíñòèòóò
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ëåñîâîäñòâà â Ìàðèìîíòå. Ó÷àñòèå â ïîëüñêîì
âîññòàíèè 1863 ã. âûíóäèëî È. Âàâåëüáåðãà èç-çà îïàñåíèÿ àðåñòà ïî ñîâåòó
îòöà óåõàòü â Áåðëèí. Òàì â 1869 ã. îí îêîí÷èë Êîììåð÷åñêóþ àêàäåìèþ.
Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå, È. Âàâåëüáåðã âñòóïèë â ñåìåéíîå äåëî.
È. Ã. Âàâåëüáåðã ñ÷èòàë ñåáÿ «ïîëÿêîì Ìîèñååâà çàêîíà», ìíîãî
æåðòâîâàë íà ðàçâèòèå ïîëüñêîé êóëüòóðû, ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå
â åâðåéñêîé æèçíè. Îí áûë ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ Ïåòåðáóðãñêîé åâðåéñêîé
îáùèíû è ñèíàãîãè, Îáùåñòâà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîñâåùåíèÿ ñðåäè
åâðååâ, ÷ëåíîì êàçíà÷åéñòâà Åâðåéñêîãî êîëîíèçàöèîííîãî îáùåñòâà.
Â 1886 ã. Ïåòåðáóðãñêîå îòäåëåíèå áàíêèðñêîãî äîìà áûëî îôîðìëåíî
â òîðãîâûé äîì (ïîëíîå òîâàðèùåñòâî) «Ã. Âàâåëüáåðã», ðàñïîëàãàâøèéñÿ
íà Íåâñêèé ïð., 25. Ïîñëå ñìåðòè Ãåíðèõà Âàâåëüáåðãà ñîâëàäåëüöàìè
áàíêèðñêîãî äîìà ñòàëè åãî ñûí Èïïîëèò, åãî æåíà Ëóèçà (Ëþäìèëà)
Ñèãèçìóíäîâíà, èõ ñûíîâüÿ Ìèõàèë è Âàöëàâ, äî÷ü ßäâèãà, çÿòü Ñ. Ì. Ðîòâàíä.
Â 1890 ã., çà ãîä äî ñìåðòè, Ãåíðèõ Âàâåëüáåðã ïîëó÷èë çâàíèå
ïîòîìñòâåííîãî ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà.
È. Ã. Âàâåëüáåðã ðóêîâîäèë ñåìåéíûì áàíêèðñêèì äîìîì 11 ëåò.
Â 1901 ã. ïîñëå åãî ñìåðòè äåëî íàñëåäîâàë ñûí Ìèõàèë-Ñèãèçìóíä
Èïïîëèòîâè÷ Âàâåëüáåðã (1880  ïîñëå 1929). Îí îêîí÷èë Öàðñêîñåëüñêóþ
Íèêîëàåâñêóþ ãèìíàçèþ (1899) è þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ïåòåðáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1903). Â 1908 ã. Ìèõàèë Âàâåëüáåðã âûáðàë ñâèäåòåëüñòâî
êóïöà 1-é ãèëüäèè è âîçãëàâèë ñåìåéíûé áàíêèðñêèé äîì. Ì.È. Âàâåëüáåðã
ÿâëÿëñÿ äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì ôîíäîâîãî îòäåëà Ïåòåðáóðãñêîé áèðæè,
äèðåêòîðîì ïðàâëåíèÿ Äîíåöêî-Ãðóøåâñêîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
êàìåííî-óãîëüíûõ è àíòðàöèòîâûõ êîïèé, äèðåêòîðîì àêöèîíåðíîãî
Îáùåñòâà ãèãèåíè÷åñêèõ äåøåâûõ êâàðòèð äëÿ åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ,
âëàäåë íåñêîëüêèìè äîìàìè â Ïåòåðáóðãå. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
áàíêèðñêèé äîì «Ã. Âàâåëüáåðã» ïðåâðàòèëñÿ â îäèí èç êðóïíåéøèõ
÷àñòíûõ áàíêîâ Ðîññèè.
Ïî èíèöèàòèâå Ì. È. Âàâåëüáåðãà 1 ìàðòà 1912 ã. íà îñíîâå èõ áàíêèðñêîãî äîìà áûë ó÷ðåæäåí Ïåòåðáóðãñêèé Òîðãîâûé áàíê (ñ îñíîâíûì
êàïèòàëîì 10 ìëí ðóá.), à â 1913 ã.  Âàðøàâñêèé Çàïàäíûé áàíê. Ì.È. Âàâåëüáåðã ÿâëÿëñÿ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèé äâóõ áàíêîâ. Îí è åãî ðîäñòâåííèêè
áûëè íàèáîëåå êðóïíûì àêöèîíåðàìè ýòèõ áàíêîâ.
Â 19111912 ãã. Ì. È. Âàâåëüáåðã ôèíàíñèðîâàë ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
çäàíèÿ äëÿ Ïåòåðáóðãñêîãî Òîðãîâîãî áàíêà (Íåâñêèé ïð., 7/9). Â íåì
ðàçìåñòèëèñü æèëûå êîìíàòû ñåìüè Âàâåëüáåðãîâ, â íèæíèõ ýòàæàõ
ðàñïîëàãàëñÿ Òîðãîâûé áàíê, ïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîé áóìàãîïðÿäèëüíîé
ìàíóôàêòóðû, Âåðõíå-Èñåòñêèõ ãîðíûõ è ìåõàíè÷åñêèõ çàâîäîâ, à òàêæå
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ñòàëåëèòåéíûõ è ìåõàíè÷åñêèõ çàâîäîâ «Ñîðìîâî». Îãðîìíîå çäàíèå
â ñòèëå èòàëüÿíñêèõ äâîðöîâ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ áûëî îáëèöîâàíî
áëîêàìè ñåðîãî ãðàíèòà ñ êîëîííàìè, ïèëÿñòðàìè è ñêóëüïòóðàìè.
Ñîâðåìåííèêè èç-çà ñõîäñòâà çäàíèÿ ñ Äâîðöîì äîæåé â Âåíåöèè
è Ïàëàööî Ìåäè÷è âî Ôëîðåíöèè íàçûâàëè åãî «äâîðöîì äîæåé» èëè
«äåíåæíûì ïàëàööî».
Òîðãîâûé áàíê èìåë òàêæå îòäåëåíèÿ â Ïåòåðáóðãå íà Íåâñêîì ïð., 83,
â Ìîñêâå è Õàðüêîâå.
Ñåìüÿ Âàâåëüáåðãîâ áûëà îäíèì èç êðóïíåéøèõ äåðæàòåëåé àêöèé
Ìåæäóíàðîäíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà, à òàêæå âëàäåëüöàìè àêöèé ðÿäà
êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé, íàïðèìåð Ëåíñêîãî çîëîòîïðîìûøëåííîãî òîâàðèùåñòâà è äð. Îäíàêî â 1915 ã., âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû,
äåÿòåëüíîñòü Ïåòåðáóðãñêîãî Òîðãîâîãî áàíêà áûëà ïðèçíàíà âðåäíîé. Ïî
ðåøåíèþ Îñîáåííîé êàíöåëÿðèè ïî êðåäèòíîé ÷àñòè Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ áàíê áûë ëèøåí êðåäèòà â Ãîñóäàðñòâåííîì áàíêå. Ïîñëå
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. Âàâåëüáåðãè ïîêèíóëè Ðîññèþ è óåõàëè
â Ïîëüøó è Ôðàíöèþ.
Â ñåðåäèíå 1920-õ ãã. èìÿ Ì. È. Âàâåëüáåðãà âñòðå÷àåòñÿ ñðåäè ÷ëåíîâ
ïàðèæñêîé ìàñîíñêîé ëîæè Ãåðìåñ, èç êîòîðûõ áûëà ñîçäàíà ãðóïïà
âîëüíûõ êàìåíùèêîâ â Ïîëüøå. Â 1928 ã. Ì. È. Âàâåëüáåðã è À. Ýðäìàí
îáðàòèëèñü ê âåëèêîìó ìàñòåðó Âåëèêîé íàöèîíàëüíîé ëîæè Ïîëüøè
Ñ. Ñòåìïîâñêîìó ñ ïðîñüáîé îá îòêðûòèè ðóññêîé ëîæè â Âàðøàâå. Îäíàêî
ðóññêàÿ ëîæà â Ïîëüøå íå áûëà ñîçäàíà èç-çà íà÷àâøåéñÿ àíòèðóññêîé
êàìïàíèè, ïðîâîäèìîé ïðàâèòåëüñòâîì Þçåôà Êîíñòàíòû Ïèëñóäñêîãî32.
Ïîëüñêèå áàíêèðû â 18701880-õ ãã. ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ó÷ðåäèòåëÿìè
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáðàçîâàíèè Ïåòåðáóðãñêîãî Ó÷åòíîãî
è ññóäíîãî áàíêà, Ïåòåðáóðãñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà,
Ðóññêîãî äëÿ âíåøíåé òîðãîâëè áàíêà, Ïåòåðáóðñêî-Àçîâñêîãî
êîììåð÷åñêîãî áàíêà. Îíè âõîäèëè â ñîñòàâ ïðàâëåíèé è ñîâåòîâ ýòèõ
áàíêîâ, áûëè èõ ïðåäñåäàòåëÿìè è äèðåêòîðàìè. Çà ñâîè çàñëóãè íåêîòîðûå
èç íèõ ïîëó÷èëè ïîòîìñòâåííîå ãðàæäàíñòâî, äâîðÿíñòâî è áàðîíñêèé òèòóë.
Ïåòåðáóðãñêèå êîììåð÷åñêèå áàíêè â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ èñïîëüçîâàëè îïûò ïîëüñêèõ, ïðèáàëòèéñêèõ, åâðåéñêèõ áàíêèðîâ. Èçíà÷àëüíî,
ÿâëÿÿñü ëèøü ñêðîìíûìè ïîñðåäíèêàìè â ïëàòåæàõ, ïåòåðáóðãñêèå
êîììåð÷åñêèå áàíêè ïðåâðàùàëèñü â âàæíåéøóþ ñîñòàâíóþ ÷àñòü âñåé
äåíåæíî-êðåäèòíîé ñèñòåìû, îò êîòîðîé çàâèñåëî ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ïîñòåïåííî ïåòåðáóðãñêèå áàíêè ñòàíîâèëèñü
êðóïíåéøèìè èãðîêàìè ôîíäîâîãî ðûíêà. Îíè àêòèâíî êðåäèòîâàëè
àãðàðíûé è ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîðà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
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Â êîíöå XIX  íà÷àëå ÕÕ ñòîëåòèÿ ïî ìåðå èíäóñòðèàëèçàöèè ñòðàíû,
íàêîïëåíèÿ äåëîâîãî îïûòà, ðàñøèðåíèÿ êðåäèòà, óñèëåíèÿ ñâÿçåé
ñ èíîñòðàííûìè áàíêàìè ïðîèñõîäèëà åâðîïåèçàöèÿ ðîññèéñêîé
áàíêîâñêîé ñèñòåìû. Îíà ñòàíîâèëàñü óíèâåðñàëüíîé äëÿ âñåé ñòðàíû,
â òîì ÷èñëå è äëÿ îêðàèí Èìïåðèè. Ïîëüñêèå áàíêè è áàíêèðû ïîñòåïåííî
òåðÿëè áûëûå íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè è ïðèîáùàëèñü ê îáùåðóññêîé
êðåäèòíî-áàíêîâñêîé ñèñòåìå. Ê 1890-ì ãã. â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ñíèæàåòñÿ ïðåæíÿÿ àêòèâíîñòü ïîëüñêèõ ôèíàíñèñòîâ â Ïåòåðáóðãå,
ñîêðàùàåòñÿ ÷èñëåííîñòü ïîëÿêîâ â ïðàâëåíèÿõ ïåòåðáóðãñêèõ áàíêîâ.
Â êîíöå XIX  íà÷àëå ÕÕ â. Ïåòåðáóðã ïðåâðàòèëñÿ â ãëàâíûé
áàíêîâñêèé öåíòð Ðîññèéñêîé èìïåðèè, â êîòîðîì íàñ÷èòûâàëîñü
13 àêöèîíåðíûõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ â Ìîñêâå áûëî
7 áàíêîâ, Âàðøàâå  5, Ðèãå  3, Îäåññå è Ëîäçè  ïî 2 áàíêà. Ïåòåðáóðãñêèå áàíêè â íà÷àëå ÕÕ â. âûõîäÿò çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Ê 1914 ã. îíè èìåëè 17 çàãðàíè÷íûõ ôèëèàëîâ, â òîì ÷èñëå 5 â Ïàðèæå,
3 â Ëîíäîíå è 3 â Áåðëèíå.
Êðîìå òîãî, íàêàíóíå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû â Ïåòåðáóðãå íàñ÷èòûâàëîñü 32 áàíêèðñêèõ äîìà è êîíòîðû, à òàêæå áîëåå 20 ìåíÿëüíûõ
ëàâîê. Ñðåäè èõ âëàäåëüöåâ òàêæå áûëè âûõîäöû èç Ïîëüøè. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ â òî æå âðåìÿ â Ìîñêâå ôóíêöèîíèðîâàëè 14 áàíêèðñêèõ êîíòîð
è 14 ìåíÿëüíûõ ëàâîê. Â Âàðøàâå áûëî 31 áàíêèðñêàÿ êîíòîðà è 12 ìåíÿëüíûõ ëàâîê, â Îäåññå è Ëîäçè ïî 6 áàíêèðñêèõ êîíòîð. Âñåãî â Ðîññèè
ïåðåä Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíîé äåéñòâîâàëî îêîëî 300 áàíêèðñêèõ äîìîâ
è êîíòîð è îêîëî 90 ìåíÿëüíûõ ëàâîê33. Íåêîòîðûå èç êðóïíûõ áàíêèðñêèõ
äîìîâ â íà÷àëå ÕÕ â. ïðåîáðàçîâàëèñü â àêöèîíåðíûå êîììåð÷åñêèå áàíêè,
íàïðèìåð Âàâåëüáåðã.
Polish bankers and St. Petersburg banks
(in the middle of the XIX  early XX century)
This article investigates the impact of Polish bankers on the formation of St. Petersburg
joint-stock banks and development of the banking system of the Russian Empire. Petersburgs commercial banks, which were using the experience of Jewish, Polish and Baltic
bankers, were initially only modest intermediaries in the payments, but after some time they
became an important part of the whole monetary and credit system, which greatly impacted
the economic development of the country. At the end of the XIX century, with the industrial
development of the country, accumulation of the business experience, expansion of the
banking, and strengthening of the ties with the foreign banks, the europeanization of the
Russian banking system was taking place. It became universal throughout the country, including the outskirts of the empire. The Polish bankers were gradually losing old priorities and
became attached to the all-Russian credit and banking system.
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Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé èíñòèòóò

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ
ÏÎËÜÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ Â ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ:
ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÀ XIX  ÍÀ×ÀËÎ ÕÕ â.
Â îòå÷åñòâåííîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå ñ XIX â. îòìå÷àåòñÿ óñòîé÷èâûé
èíòåðåñ ê ôîðìèðîâàíèþ ïîëèýòíè÷íîãî ñèáèðñêîãî ñîöèóìà. Èñòîðèÿ
ôîðìèðîâàíèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
îòäåëüíûõ íàöèîíàëüíûõ îáùèí ðàññìàòðèâàëàñü â ðàáîòàõ èñòîðèêîâ ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé. Îäíàêî èñòîðèÿ îòäåëüíûõ îáùèí äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ïîëó÷èëà ïîëíîãî îòðàæåíèÿ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå. Îòíîñèòåëüíî ïîëüñêîé îáùèíû XIX  íà÷àëà ÕÕ ââ. ìîæíî
ãîâîðèòü î ôðàãìåíòàðíûõ ðàáîòàõ ðîññèéñêèõ è ïîëüñêèõ èñòîðèêîâ,
â êîòîðûõ ðàññìàòðèâàþòñÿ îòäåëüíûå íàïðàâëåíèÿ èñòîðèè ñèáèðñêîé
ïîëîíèè1.
Ïåðâûå ïîëÿêè ïîÿâëÿþòñÿ â ñèáèðñêèõ ãîðîäàõ â XVII  XVIII ââ.
Ïðåèìóùåñòâåííî ýòî áûëè ïëåííûå è èõ ïîòîìêè íà ðóññêîé ñëóæáå.
Ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ïîëÿêîâ â ðåãèîíå áûëî ñâÿçàíî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñ ññûëêîé ó÷àñòíèêîâ ïîëüñêèõ âîññòàíèé 1830 è 1863 ãã. Ïðàâäà,
÷àñòü ïîëÿêîâ ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè ïðåäïî÷ëà âåðíóòüñÿ íà
ïðåæíåå ìåñòî æèòåëüñòâà. Íî ÷àñòü ïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ, íàøåäøàÿ
çàðàáîòîê íà íîâîì ìåñòå æèòåëüñòâà ëèáî óñòðîèâøàÿñÿ çäåñü â ñåìåéíîì
îòíîøåíèè, ïðåäïî÷ëà îñòàòüñÿ. ×èñëåííîñòü ïîëüñêîé îáùèíû âîçðàñòàåò
âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. çà ñ÷åò ëèö, âûñëàííûõ èç ïîëüñêèõ ãóáåðíèé
â àäìèíèñòðàòèâíîì èëè óãîëîâíîì ïîðÿäêå.
1 Ñì., íàïð.: Á.Ñ. Øîñòàêîâè÷, Ïîëÿêè â Ñèáèðè â 18701890-å ãã. Àâòîðåô. äèñ.
ê.è.í.
Èðêóòñê, 1974; Â. Ìàñÿðæ, Ïîëÿêè â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè (19071947 ãã.). Àâòîðåô. äèñ.
ê.è.í. Èðêóòñê, 1995; Â.À. Ñêóáíåâñêèé, Ïîëüñêîå íàñåëåíèå Ñèáèðè ïî ìàòåðèàëàì
ïåðåïèñè 1897 ãîäà // Ïîëüñêàÿ ññûëêà â Ðîññèè XIXÕÕ âåêîâ: ðåãèîíàëüíûå öåíòðû.
Êàçàíü, 1998, c. 170175; Ý. Êà÷èíñêàÿ, Ïîëÿêè â Ñèáèðè (18151914 ãã.). Ñîöèàëüíîäåìîãðàôè÷åñêèé àñïåêò // Ñèáèðü â èñòîðèè è êóëüòóðå ïîëüñêîãî íàðîäà. Ì., 2002, c. 225277;
Â. Ìàñÿæ, Ìèãðàöèÿ ïîëüñêèõ êðåñòüÿí â Ñèáèðü â êîíöå XIX  íà÷àëå ÕÕ âåêà // Ñèáèðü
â èñòîðèè è êóëüòóðå ïîëüñêîãî íàðîäà. Ì., 2002, c. 241245 è äð.
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Òàêèì îáðàçîì, íà 1897 ã., ïî ñâîäíûì äàííûì ïåðåïèñè, çà Óðàëîì
ïîëîíèÿ ñîñòàâëÿëà îê. 24,5 òûñ. ÷åë.2, à íà òåððèòîðèè Çàïàäíîé Ñèáèðè
ïðîæèâàëî 18 460 ïîëÿêîâ î.ï. èëè îê. 77%3.
Ïîëüñêàÿ îáùèíà â êîíöå XIX â. áûëà áîëåå ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíà
ïî çàïàäíîñèáèðñêèì ãóáåðíèÿì, ÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î Âîñòî÷íîé Ñèáèðè
(ñì. òàáë. 1). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãåîãðàôèåé
ðàñïðåäåëåíèÿ ññûëüíûõ ïîëÿêîâ.
Òàáëèöà 1. Ðàññåëåíèå ïîëÿêîâ ïî ãóáåðíèÿì Ñèáèðè (1897 ã.), ÷åë.
ÃÓÁÅÐÍÈß

ÏÎËßÊÈ

Òîáîëüñêàÿ

6 146

Òîìñêàÿ

6 328

Åíèñåéñêàÿ

5 986

Èðêóòñêàÿ

4 043

Çàáàéêàëüñêàÿ

1 727

ßêóòñêàÿ

458

Èòîãî

24 688

Èñòî÷íèê: Ñ. Ê. Ïàòêàíîâ, Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ïîêàçûâàþùèå ïëåìåííîé ñîñòàâ
íàñåëåíèÿ Ñèáèðè, ÿçûê è ðîäû èíîðîäöåâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ ñïåöèàëüíîé
ðàçðàáîòêè ìàòåðèàëà ïåðåïèñè 1897 ã.). Ò. II. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1911, 25, 130133,
322325 (ïîäñ÷åò íàø); Â. À. Ñêóáíåâñêèé, Ïîëüñêîå íàñåëåíèå Ñèáèðè ïî ìàòåðèàëàì
ïåðåïèñè 1897 ãîäà, â: Ïîëüñêàÿ ññûëêà â Ðîññèè XIX-ÕÕ âåêîâ: ðåãèîíàëüíûå öåíòðû.
Êàçàíü 1998, ñ. 171.

Íà ðóáåæå XIXÕÕ ââ. íà÷èíàåòñÿ êà÷åñòâåííî íîâûé ýòàï
â ôîðìèðîâàíèè ïîëüñêîé îáùèíû Ñèáèðè. Â íåì âñå áîëüøåå çíà÷åíèå
íà÷èíàåò ïðèîáðåòàòü äîáðîâîëüíîå ïåðåñåëåíèå. Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî
ïîëîíèÿ â ýòî âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò äâóõ èñòî÷íèêîâ. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, âûñòóïàëè ññûëüíûå è èõ ïîòîìêè, à ñ äðóãîé  äîáðîâîëüíûå
ïåðåñåëåíöû èç ÷èñëà ïîëüñêèõ âîåííûõ, âðà÷åé, èíæåíåðîâ, êðåñòüÿí,
êîòîðûå íà÷èíàþò ïðîíèêàòü â Ñèáèðü óæå â 1880-å è 1890-å ãã.
Â àäðåñ ãóáåðíñêèõ âëàñòåé ïîñòóïàëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîøåíèé
ïîëüñêèõ êðåñòüÿí, êîòîðûå íå ìîãëè âåñòè óñïåøíîå õîçÿéñòâî âñëåäñòâèå
2

Â.À. Ñêóáíåâñêèé, Ïîëüñêîå íàñåëåíèå Ñèáèðè ïî ìàòåðèàëàì ïåðåïèñè 1897 ãîäà
Ñ. 171.
3 Ñ.Ê. Ïàòêàíîâ, Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ïîêàçûâàþùèå ïëåìåííîé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ
Ñèáèðè, ÿçûê è ðîäû èíîðîäöåâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ ñïåöèàëüíîé ðàçðàáîòêè ìàòåðèàëà
ïåðåïèñè 1897 ã.). Ò. II. ÑÏá., 1911, c. 25, 130133, 322325. Ïîäñ÷åò íàø.
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ìàëîçåìåëüÿ. Íåêîòîðûå êîëè÷åñòâåííûå äàííûå î ïåðåñåëåíöàõ èç
ïðèâèñëÿíñêèõ ãóáåðíèé ñîäåðæàòñÿ â åæåãîäíûõ «Îáçîðàõ» ñèáèðñêèõ
ãóáåðíèé. Òàê, â 1897 ã. â Ñèáèðè ïðîñëåäîâàë 251 ïåðåñåëåíåö, èç êîòîðûõ
235 ñëåäîâàëî ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáùèé âåñ ýòîé ãðóïïû ïåðåñåëåíöåâ áûë
íåâûñîê è ñîñòàâëÿë âñåãî 0,3% 4. Â 1898 ã. èç Ñåäëåöêîé, Ïëîöêîé
è Êàëèøñêîé ãóáåðíèé â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè âîäâîðèëîñü 15 êðåñòüÿí5.
Íàèáîëüøèé ïðèòîê â êîíöå XIX â. ïðèøåëñÿ íà 1899 ã., â òå÷åíèå êîòîðîãî
â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè îáîñíîâàëîñü 70 ñåìåé â ñîñòàâå 375 ÷åë.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïåðåñåëåíöåâ ýòîé ïàðòèè ïðèøëîñü íà
Ñåäëåöêóþ è Ëþáëèíñêóþ ãóáåðíèè (13 ñåìåé â ñîñòàâå 56 ÷åë. è 42 ñåìüè
â ñîñòàâå 234 ÷åë. ñîîòâåòñòâåííî)6. Îñîáåííîñòüþ ïîëüñêîé àãðàðíîé
ìèãðàöèè ýòîãî ïåðèîäà ÿâëÿëîñü ïðåîáëàäàíèå ñàìîâîëüíûõ
ïåðåñåëåíöåâ, êîòîðûå ñëåäîâàëè â Ñèáèðü ïî ïàñïîðòàì è áåç
ïåðåñåëåí÷åñêèõ ñâèäåòåëüñòâ. Ýòî çàñòàâëÿëî ãóáåðíàòîðîâ âðåìÿ îò
âðåìåíè ðàññìàòðèâàòü è óäîâëåòâîðÿòü ïðîøåíèÿ êðåñòüÿí íà
ïåðåñåëåíèå7.
Â ôîíäå Ïåðåñåëåí÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) ñîõðàíèëèñü äåëà î ïåðåñåëåí÷åñêîì äâèæåíèè êðåñòüÿí èç ïîëüñêèõ ãóáåðíèé â Ñèáèðü. Àíàëèç
äîêóìåíòîâ ïî Ëþáëèíñêîé, Ñåäëåöêîé è èíûì ãóáåðíèÿì ïîçâîëÿåò
ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ìåñòíûå âëàñòè íå âñåãäà ÿâëÿëèñü ñòîðîííèêàìè
ïåðåñåëåíèÿ êðåñòüÿí â Ñèáèðü. Â óñëîâèÿõ íåñîâåðøåíñòâà
ïåðåñåëåí÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà êîìèññàðû ïî êðåñòüÿíñêèì äåëàì
âñåãäà ìîãëè íàéòè ïîâîä äëÿ òîãî, ÷òîáû îòêàçàòü èì â ïðàâå íà ïåðååçä.
Òàê, íàïðèìåð, îòêàç ìîã ïîñëåäîâàòü â ñëó÷àå, êîãäà ñåìüÿ ñîñòîÿëà èç
ðîäèòåëåé è ìàëîëåòíèõ äåòåé. Â ýòîì ñëó÷àå ÷èíîâíèêè çàÿâëÿëè, ÷òî îíèäå «íå èìåëè âçðîñëûõ ðàáîòíèêîâ» 8. Íåïðåìåííûì óñëîâèåì äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ ÿâëÿëîñü íàëè÷èå äîñòàòî÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ  êðåñòüÿíå äîëæíû áûëè äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðäèòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå
áëàãîñîñòîÿíèå. Íî è ýòî áûëà «ïàëêà î äâóõ êîíöàõ»: åñëè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ áûëî íåäîñòàòî÷íî, òî î ïåðåñåëåíèè è ðå÷è áûòü íå ìîãëî, íî
è íàëè÷èå èõ òàê æå íå ãàðàíòèðîâàëî ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ. Â ïîñëåäíåì
ñëó÷àå, íàïðèìåð, ÷èíîâíèêè Ëþáëèíñêîé ãóáåðíèè çàÿâëÿëè, ÷òî «êàæäûé
õîçÿèí, ðàñïîëàãàþùèé èìóùåñòâîì â 500 ðóá., ìîæåò ïðè ïîñðåäñòâå
Êðåñòüÿíñêîãî Ïîçåìåëüíîãî áàíêà ïðèîáðåñòè ó÷àñòîê âïîëíå
4
5
6
7

Îáçîð Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè çà 1897 ãîä. Òîáîëüñê 1898, ñ. 90.
Îáçîð Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè çà 1898 ãîä. Òîáîëüñê 1898, ñ. 30.
Îáçîð Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè çà 1899 ãîä. Òîáîëüñê 1898, ñ. 39.
Ñì.: Â. Ìàñÿæ, Ìèãðàöèÿ ïîëüñêèõ êðåñòüÿí â Ñèáèðü â êîíöå XIX  íà÷àëå ÕÕ âåêà,
â: Ñèáèðü â èñòîðèè è êóëüòóðå ïîëüñêîãî íàðîäà. Ìîñêâà 2002, ñ. 243244.
8 Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ. Ô. 391. Îï. 2. Ä. 839. Ë. 38 îá.
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äîáðîêà÷åñòâåííûé â ïðåäåëàõ Ëþáëèíñêîé ãóáåðíèè è çàâåñòè íà ýòè
äåíüãè íåîáõîäèìûé èíâåíòàðü», à ïîòîìó «õîäàòàéñòâî ïðîñèòåëåé íå
çàñëóæèâàåò óäîâëåòâîðåíèÿ»9. Â òî æå âðåìÿ êîìèññàðû ïî êðåñòüÿíñêèì
äåëàì ïðîâîäèëè ñðåäè æåëàâøèõ óåõàòü â Ñèáèðü «ðàçúÿñíèòåëüíóþ
ðàáîòó», ñòðåìÿñü óäåðæàòü êðåñòüÿí îò ïåðååçäà. Ìíîãèå ïîñëå ïîäîáíûõ
áåñåä îòêàçûâàëèñü îò ñâîèõ ïëàíîâ è îñòàâàëèñü íà ïðåæíåì ìåñòå
æèòåëüñòâà. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ îáúÿñíÿëàñü îòñóòñòâèåì îðãàíèçîâàííîé
ïðîïàãàíäèñòñêîé ðàáîòû ñî ñòîðîíû âëàñòåé è ðàñïðîñòðàíåíèåì
ðàçëè÷íûõ ìèôè÷åñêèõ ðàññêàçîâ è ñëóõîâ î áîãàòñòâàõ Ñèáèðè è î òîì,
êàê òàì âîëüãîòíî æèâåòñÿ.
Â ãîäû ñòîëûïèíñêîé àãðàðíîé ðåôîðìû ñèòóàöèÿ íåñêîëüêî ìåíÿåòñÿ
 êðåñòüÿíå ïîëó÷àëè áîëåå äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ìåñòàõ
âîäâîðåíèÿ è óñëîâèÿõ ïåðåñåëåíèÿ. Ýòî ÿâèëîñü ïîëîæèòåëüíûì
ôàêòîðîì â íîâîì ðàñïðîñòðàíåíèè ñðåäè ïîëüñêèõ êðåñòüÿí
ìèãðàöèîííûõ íàñòðîåíèé. Íà ðóáåæå XIXÕÕ ââ. èìè íà÷èíàþò
îñíîâûâàòüñÿ îáîñîáëåííûå ïîñåëåíèÿ. Íàèáîëåå èçâåñòíûì ÿâëÿåòñÿ ïîñ.
Áåëîñòîê, îñíîâàííûé â 1899 ã. â Òîìñêîé ãóáåðíèè, êîòîðûé âñêîðå
ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ ïîëüñêèõ ïåðåñåëåíöåâ. Çäåñü â íà÷àëå
ÕÕ â. áûë îòêðûò ðèìñêî-êàòîëè÷åñêèé êîñòåë. Öåðêîâü ñòàëà íå òîëüêî
ðåëèãèîçíûì, íî è îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì. Ê 1916 ã. â ïîñåëêå
íàñ÷èòûâàëîñü óæå 95 êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ (516 æèòåëåé)10.
Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïîêàçûâàþò äîñòàòî÷íî íèçêèé óðîâåíü
óðáàíèçèðîâàííîñòè ïîëüñêîé îáùèí, ñðåäíèé ïîêàçàòåëü äëÿ êîòîðûõ
ñîñòàâèë îêîëî 25%. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îí ñâèäåòåëüñòâóåò î âîäâîðåíèè
ïðåäñòàâèòåëåé ïîëüñêîé îáùèíû â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè: ïîëÿêè,
îòêàçàâøèåñÿ îò ìûñëè âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó, ïðåäïî÷ëè ñåëèòüñÿ âáëèçè
êðóïíûõ ãîðîäîâ. Â òî æå âðåìÿ ïî ñòåïåíè óðáàíèçèðîâàííîñòè îíè
çíà÷èòåëüíî îïåðåæàëè äðóãèå íàöèîíàëüíîñòè. Íàïðèìåð, äîëÿ
ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ äëÿ ðóññêèõ ñîñòàâèëà íà 1897 ã. îò 6% (Òîáîëüñêàÿ
ãóá.) äî 11% (Åíèñåéñêàÿ ãóá.)11.
Â íà÷àëå ÕÕ â. ïîëÿêè ñåëèëèñü íà îáðàçîâàííûõ ïåðåñåëåí÷åñêèõ
ó÷àñòêàõ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ñãóñòêàìè ñåëüñêîé ïîëîíèè12. Çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ïîñåëåíèé âîçíèêàåò íà òåððèòîðèè Òîìñêîé ãóáåðíèè, êîòîðàÿ
ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ ïîëüñêèõ ìèãðàíòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ñîáûòèÿ íà÷àëà ÕÕ â. îêàçàëè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà
÷èñëåííîñòü ïîëüñêîé îáùèíû â Ñèáèðè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðå÷ü èäåò
î ïîñëåäñòâèÿõ ñòðîèòåëüñòâà Òðàíññèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè, ïåðåñåëåí÷åñêîé
9
10
11
12

Òàì æå. Ë. 28.
Â. Ìàñÿæ, Óêàç. ïðîèçâ., ñ. 245.
Ñ. Ê. Ïàòêàíîâ, Óêàç. ñî÷., II, ñ. 25, 130133, 322325 (ïîäñ÷åò íàø).
Ïîäðîáíåå ñì.: Èç èñòîðèè çåìëè Òîìñêîé. Ñèáèðñêèé Áåëîñòîê. Òîìñê 1998.
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ïîëèòèêè öàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè êîòîðîé
â Ñèáèðü ïåðåñåëèëîñü îê. 3 ìëí. ÷åë. Íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ è åãî ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ îêàçàëà Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà, âî âðåìÿ êîòîðîé èç ïðèôðîíòîâûõ ãóáåðíèé â òûë õëûíóëà
îãðîìíàÿ ìàññà áåæåíöåâ. Â òî æå âðåìÿ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü è òàêîé
íåãàòèâíûé ôàêòîð êàê Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, âî âðåìÿ êîòîðîé áûëà
ôèçè÷åñêè óíè÷òîæåíà ÷àñòü íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.
Íåðàâíîìåðíîñòü â ðàñïðåäåëåíèè ïî òåððèòîðèè ðåãèîíà ïîëîíèÿ
ñîõðàíÿëà è â ïåðâûå ãîäû óñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè. Ýòî
ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè î íàöèîíàëüíîì ñîñòàâå íàñåëåíèÿ, ïîëó÷åííûå
â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé â 1920 ã. ïåðåïèñè (ñì. òàáë. 2). Îñíîâíàÿ ÷àñòü
ïîëîíèè ïî-ïðåæíåìó ïðèõîäèòñÿ íà Çàïàäíóþ Ñèáèðü (îê. 66%)
è Öåíòðàëüíóþ Ñèáèðü (îê. 20,5%). Îäíàêî ñëåäóåò ïîìíèòü î òîì, ÷òî
÷àñòü Âîñòî÷íîé Ñèáèðè â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä âõîäèëà â ñîñòàâ
Äàëüíåâîñòî÷íîé Ðåñïóáëèêè è íå áûëà îõâà÷åíà ïåðâîé ñîâåòñêîé
ïåðåïèñüþ.
Òàáëèöà 2. ×èñëåííîñòü ïîëÿêîâ ïî ãóáåðíèÿì Ñèáèðè, 1920 ã.
ÃÓÁÅÐÍÈß (ÎÁËÀÑÒÜ)

ÊÎË-ÂÎ ×ÅË.

Àëòàéñêàÿ

2 016

Åíèñåéñêàÿ

11 825

Èðêóòñêàÿ

7 530

Íîâîíèêîëàåâñêàÿ

5 881

Îéðàòñêàÿ

62

Îìñêàÿ

12 738

Òîìñêàÿ

17 051

Èòîãî

57 103

Èñòî÷íèê: Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ Ñèáèðè; 910, â: Æèçíü Ñèáèðè.
Íîâîíèêîëàåâñê 1923, ñ. 61.

Ñîïîñòàâëÿÿ äàííûå 1897 ã. è 1920 ã. ìîæíî ãîâîðèòü î ðåçêîì óâåëè÷åíèè ÷èñëà ëèö ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà åñòåñòâåííóþ
óáûëü â òå÷åíèå 19001920 ãã. è îáðàòíóþ ìèãðàöèþ â öàðñêîå âðåìÿ,
ïðèðîñò ñîñòàâèë îê. 230%13.
Íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ÷èñëåííîñòü íåêîòîðûõ íàöèîíàëüíûõ
îáùèí Ñèáèðè, â òîì ÷èñëå ïîëüñêîé, îêàçàëè âíåøíåïîëèòè÷åñêèå
13

Ïîäñ÷èòàíî ïî: Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ Ñèáèðè, â: Æèçíü Ñèáèðè; 910.
Íîâîíèêîëàåâñê 1923, ñ. 61; Â. À. Ñêóáíåâñêèé, Óêàç. ñî÷., ñ. 171.
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ñîáûòèÿ ïåðâûõ ëåò Ñîâåòñêîé âëàñòè. Òàê, íàïðèìåð, â 19211922 ãã.
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ðèæñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà ñ Ïîëüøåé ÷àñòü ïîëîíèè
ðåãèîíà âûåõàëà íà èñòîðè÷åñêóþ Ðîäèíó. Ïîòåðÿ ïîëîíèè íà 1926 ã.
ñîñòàâèëà äëÿ Ñèáèðè 11 249 ÷åë. â ñðàâíåíèè ñ 1920 ã.14
Èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ýòíè÷åñêèõ îáùèí â ðåãèîíå, äàëüíåéøåå
ðàññåëåíèå ïîëÿêîâ â ãîðîäàõ è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îêàçàëè çàìåòíîå
âëèÿíèå íà õîçÿéñòâåííûå çàíÿòèÿ èõ ïðåäñòàâèòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, ýòî
âûðàçèëîñü â âûáîðå ýêîíîìè÷åñêèõ «íèø», êîòîðûå, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïîçâîëÿëè ïîëÿêàì ñîõðàíÿòü ñâîå ýòíè÷åñêîå åäèíñòâî, ñ äðóãîé  èíòåãðèðîâàòüñÿ â ñèáèðñêèé ñîöèóì, êîòîðûé íà ðóáåæå XIXÕÕ ââ. íà÷èíàåò
ðàçâèâàòüñÿ äîñòàòî÷íî äèíàìè÷íî.
Ðàññìîòðèì ñòðóêòóðó õîçÿéñòâåííîé çàíÿòîñòè ïðåäñòàâèòåëåé
ïîëüñêîé îáùèíû èçíóòðè è îòíîñèòåëüíî âñåãî íàñåëåíèÿ ðåãèîíà. Äëÿ
ýòîãî èñïîëüçóåì ñâîäíûå äàííûå ïî Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè è ýêñòðàïîëèðóåì èõ íà âñþ òåððèòîðèþ Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Ñèáèðè.
Îá èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ ïîëüñêèõ ïîñåëåíöåâ â Òîáîëüñêå íàãëÿäíî
ãîâîðèò îäíà èç âåäîìîñòåé îäíîäíåâíîé ïåðåïèñè 1882 ã., äàííûå êîòîðîé
ïðèâåäåíû íèæå (ñì. òàáë. 3).

Ñîñëîâèå

Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà

Èæäèâåíèå

Ïðîìûøëåííîñòü

Òîðãîâëÿ

Ðåìåñëî

Òðàíñïîðò

Ïðî÷åå

Âñåãî

Ïîëÿêè

Íàöèîíàëüíîñòü

Òàáëèöà 3. Çàíÿòîñòü ïîëÿêîâ è åâðååâ (ïî ñîñëîâèÿì è ðîäó äåÿòåëüíîñòè)

Ìåùàíå

2

62

3

2

116

0

17

202

Êðåñòüÿíå

0

27

0

1

3

0

9

40

Ññûëüíûå

5

7

3

26

39

12

75

167

Èñòî÷íèê: Îäíîäíåâíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ã. Òîáîëüñêà 11 àïðåëÿ 1882 ãîäà. Âåäîìîñòü
XVII, XVIII, â: Ïàìÿòíàÿ êíèæêà Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè íà 1884 ãîä. Òîáîëüñê 1884 (ïîäñ÷åò
íàø).

14 Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ Ñèáèðè; 910, â: Æèçíü Ñèáèðè. Íîâîíèêîëàåâñê
1923, ñ. 61; Âñåñîþçíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 1926 ã. Ñèáèðñêèé êðàé. Îòäåë I. Íàðîäíîñòü,
ðîäíîé ÿçûê, âîçðàñò, ãðàìîòíîñòü. Ìîñêâà 1929, ñ. 11; 13 (ïîäñ÷åò íàø).
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Èç ïðèâåäåííûõ äàííûõ âèäíî, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîëüñêîãî
íàñåëåíèÿ áûëà çàíÿòà â ïðîìûøëåííî-ðåìåñëåííîé ñôåðå (40%), êðàéíå
íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ìåùàí, êðåñòüÿí è ññûëüíûõ, ñîñòàâëÿâøèõ
òîáîëüñêóþ ïîëîíèþ, æèëà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ëèáî áûëà
çàäåéñòâîâàíà â òðàíñïîðòíîé ñôåðå (1,7% è 2,9% ñîîòâåòñòâåííî).
Ïðàâäà, óäåëüíûé âåñ ïåðâûõ ìîæåò áûòü íåñêîëüêî óâåëè÷åí çà ñ÷åò
äâîðÿí è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Íàèáîëüøóþ àêòèâíîñòü ïî ðîäàì çàíÿòèé
ïðîÿâëÿëè, êàê ìû âèäèì, ïîëüñêèå ìåùàíå è ññûëüíûå, òîãäà êàê
êðåñòüÿíñòâî áûëî äîñòàòî÷íî ïàññèâíûì â ðàññìàòðèâàåìûõ ñôåðàõ. Ïðè
ýòîì íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ïîëüñêîé ñðåäå áûë
äîñòàòî÷íî âûñîêèì ïðîöåíò èæäèâåíöåâ, îñîáåííî ñðåäè ìåùàí
è êðåñòüÿí (îê. 24,5%), êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïðèñûëàåìûõ ðîäñòâåííèêàìè.
Ïîëüñêàÿ è åâðåéñêàÿ îáùèíû äîñòàòî÷íî ïðî÷íî îáîñíîâàëèñü
â íåêîòîðûõ ñôåðàõ, êîòîðûå ñòàëè äëÿ íèõ ñî âðåìåíåì îñíîâíûìè
«ýêîíîìè÷åñêèìè íèøàìè» (ñì. òàáë. 4).

Ðåìåñëî

Òðàíñïîðò

5,6

5,5

10,0

6,5

çàíÿòèé

Òîðãîâëÿ

1,1

Ïðî÷èå ðîäû

Ïðîìûøëåííîñòü

4,6

Èæäèâåíèå

Ïîëÿêè

ñðåäñòâà

Ñîáñòâåííûå

Òàáëèöà 4. Èñòî÷íèêè äîõîäîâ íåêîòîðûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ ã. Òîáîëüñêà, 1882 ã.
(%% ê îáùåìó ÷èñëó)15

2,2

Èñòî÷íèê: Îäíîäíåâíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ã. Òîáîëüñêà 11 àïðåëÿ 1882 ãîäà. Âåäîìîñòü XVII,
XVIII, â: Ïàìÿòíàÿ êíèæêà Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè íà 1884 ãîä. Òîáîëüñê 1884 (ïîäñ÷åò íàø).

Ñðåäè òàêîâûõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõîäèìî âûäåëèòü òîðãîâëþ
è òðàíñïîðò, â êîòîðûõ ïîëÿêè âìåñòå ñ åâðåÿìè ñîñòàâèëè ïî÷òè 1/5 ÷àñòü.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ïîëîíèè ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî ðåìåñëåííûõ ñôåð,
â êîòîðûõ îíà èãðàëà îïðåäåëåííóþ ðîëü: ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî,
îáðàáîòêà ìåòàëëà è ñòðîèòåëüñòâî (12,9  9,2  4,8% ñîîòâåòñòâåííî).
Â ïðî÷èõ æå îòðàñëÿõ çíà÷åíèå ïîëüñêèõ ìàñòåðîâ áûëî êðàéíå ìàëî.
Íåðåäêî îêàçàâøèåñÿ â Ñèáèðè ïîëÿêè âûíóæäåíû áûëè îáðàùàòüñÿ
ê ïðîìûøëåííî-ðåìåñëåííîé ñôåðå. Äëÿ îäíèõ îíà ñòàíîâèëàñü
15

Â äàííîì ñëó÷àå ïðèâîäÿòñÿ äàííûå ïî ìåùàíàì, êðåñòüÿíàì è ññûëüíûì.
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èñòî÷íèêîì îáîãàùåíèÿ, äëÿ äðóãèõ  åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì äîõîäà.
Îäíèì èç íàèáîëåå íàãëÿäíûõ ïðèìåðîâ äëÿ ïåðâîãî ñëó÷àÿ ÿâëÿëñÿ À. Ô. Ïîêëåâñêèé-Êîçåëë, êîòîðûé ïîñëå âûõîäà â îòñòàâêó ïîãðóæàåòñÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ ñôåðó. Â 1845 ã. èì áûëà âûñòðîåíà â Òþìåíè «Îñíîâà»
 îäèí èç ïåðâûõ ïàðîõîäîâ â Ñèáèðè, à ïîñëå îòìåíû â ðåãèîíå îòêóïíîé
ñèñòåìû èì áûëè ïðèîáðåòåíû êàçåííûå âèíîêóðåííûå çàâîäû, ÷òî
ñäåëàëî åãî îäíèì èç ïåðâûõ ïðîèçâîäèòåëåé âèíà â Çàïàäíîé Ñèáèðè16.
Â äàëüíåéøåì ñåìåéñòâî áûëî ïðåäñòàâëåíî â ðàçëè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ
ñôåðàõ.
Ïðèìåðîì äëÿ âòîðîé ãðóïïû ìîãóò ñëóæèòü ìíîãî÷èñëåííûå
ïîëüñêèå ññûëüíûå, îêàçàâøèåñÿ â ðåãèîíå ïîñëå 1863 ã. Òàê, íàïðèìåð,
Èãíàöèé Ïëÿïàñ áûë èçâåñòåí â Òîáîëüñêå êàê îäèí èç ëó÷øèõ ìàñòåðîâ
ðåçüáû ïî êîñòè. Ïåðâîíà÷àëüíî îí ñáûâàë ñâîè ðàáîòû îêàçàâøèìñÿ
â ññûëêå áîãàòûì ïîëÿêàì, êîòîðûå ïîääåðæèâàëè åãî ñâîèìè çàêàçàìè,
à â äàëüíåéøåì, êîãäà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü øëÿõòû ïðåäïî÷ëà âåðíóòüñÿ
â ïîëüñêèå ãóáåðíèè, îí ðåàëèçîâûâàë íà êðóïíûå ñóììû ñâîè èçäåëèÿ
îêàçàâøèìñÿ â Òîáîëüñêå èíîñòðàíöàì. Òàê, íàïðèìåð, äàòñêèé êîíñóë
Ìåðê êóïèë ó íåãî ðåçíûõ èçäåëèé èç êîñòè áîëåå ÷åì íà 400 ðóá.
Ïîêóïàòåëÿìè áûëè èòàëüÿíöû, àíãëè÷àíå, íåìöû. Çàêàçû íà ðàáîòû èç
ìîðæîâîé êîñòè ïîñòóïàëè äàæå èç îáåèõ ñòîëèö. Î êîììåð÷åñêîì óñïåõå
ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî È. Ïëÿïàñó óäàëîñü íà âûðó÷àåìûå ñðåäñòâà
íå òîëüêî ñîäåðæàòü ñåìüþ óìåðøåãî áðàòà, íî è ñêîïèòü îê. 3 òûñ. ðóá.17
È. Ïëÿïàñ íå òîëüêî âîçðîäèë â Òîáîëüñêå êîñòÿíîé ïðîìûñåë, êîòîðûé
áûë ïîäíÿò íà âûñîêèé õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü åùå ïëåííûìè øâåäàìè
âî âòîðîé òðåòè XVIII â., íî è ïîäòîëêíóë ê íåìó ìåñòíîå ðóññêîå
íàñåëåíèå. Ïðàâäà, ïî îöåíêå ñîâðåìåííèêà, ïîäðàæàòåëè áûëè õîðîøèìè
ìàñòåðîâûìè, íî áåç «õóäîæåñòâåííîé çàêâàñêè»18.
Ïîäîáíîå ðàñïðåäåëåíèå ïî ñôåðàì çàíÿòèé âî ìíîãîì îáúÿñíÿåòñÿ
ñîñëîâíîé ñòðóêòóðîé îáùèí. Â òîáîëüñêîé ïîëîíèè ðàñïðåäåëåíèå ïî
ñîñëîâèÿì áûëî äîñòàòî÷íî òðàäèöèîííûì, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ñòðóêòóðîé
ïîëüñêîãî îáùåñòâà: ¼ ñîñòàâëÿëî äâîðÿíñòâî (ññûëüíûå äâîðÿíå
ñîñòàâëÿëè â îáùåé ìàññå îê. 1/3), ïî÷òè ïîëîâèíà ïîëÿêîâ îòíîñèëàñü
ê ìåùàíñêîìó ñîñëîâèþ (47,4%), äîëÿ êðåñòüÿíñòâà áûëà òàêæå äîñòàòî÷íî
çíà÷èìîé  17,4%19.
Òàêèì îáðàçîì, ïîëÿêè äîñòàòî÷íî ÷åòêî ïîçèöèîíèðîâàëè ñåáÿ
â ñèáèðñêîì îáùåñòâå, çàíÿâ âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. îïðåäåëåííûå
16
17
18
19

Ñèáèðñêèé ëèñòîê. Òîáîëüñê. 1891. ¹. 19.
Êîå-÷òî î ðåìåñëàõ â ã. Òîáîëüñêå, «Ñèáèðñêèé ëèñòîê» 1891, ¹ 3.
Òàì æå.
Îäíîäíåâíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ã. Òîáîëüñêà 11 àïðåëÿ 1882 ãîäà. Âåäîìîñòü XI,
â: Ïàìÿòíàÿ êíèæêà Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè íà 1884 ãîä. Òîáîëüñê 1884 (ïîäñ÷åò íàø).
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ýêîíîìè÷åñêèå «íèøè». Â 1870-1880-å ãîäû ìíîãèå èç íèõ âåðíóëèñü
â ïîëüñêèå ãóáåðíèè, îäíàêî íàèáîëåå ïðåäïðèèì÷èâûå ïðåäïî÷ëè îñòàòüñÿ
íà íîâîì ìåñòå æèòåëüñòâà è ïðîäîëæàëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî áûâøèì ññûëüíûì ïîëÿêàì áûëî
ðàçðåøåíî ïðè÷èñëÿòüñÿ â êóïå÷åñêèå ãèëüäèè, çàíèìàòüñÿ çîëîòîäîáû÷åé
è äðóãèìè ïðîìûñëàìè. Òå æå, êòî íå íàõîäèëñÿ ïîä íàäçîðîì ïîëèöèè, áûë
äîïóùåí â ñôåðó ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé ñëóæáû20. Ïîäîáíîãî
ðîäà ïðàâîâûå èçìåíåíèÿ ïðèâåëè ê òðàíñôîðìàöèè ñòðóêòóðû çàíÿòîñòè
â ïîëüñêîé îáùèíå, ÷òî áûëî äîñòàòî÷íî íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî
ðåçóëüòàòàìè Ïåðâîé âñåîáùåé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 1897 ã.
Îäíîé èç îñîáåííîñòåé Âñåîáùåé ïåðåïèñè 1897 ã. ÿâèëñÿ ó÷åò
õîçÿéñòâåííûõ çàíÿòèé ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ æèòåëåé ïî íàöèîíàëüíîìó
ïðèçíàêó. Ýòî ïîçâîëÿåò íàì îïðåäåëèòü îñîáåííîñòè è ñòðóêòóðó
õîçÿéñòâåííûõ çàíÿòèé êàê âíóòðè ýòíè÷åñêîé ãðóïïû, òàê è îòíîñèòåëüíî
ñîöèóìà â öåëîì.
Òàáëèöà 5. Õîçÿéñòâåííûå çàíÿòèÿ ïîëÿêîâ Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè â 1897 ã.
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß

% Ê ÎÁÙÅÉ ÌÀÑÑÅ ÏÎËßÊÎÂ

Ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííàÿ è ÷àñòíàÿ

15,65

Çåìëåäåëèå

43,0

Ðåìåñëà è ïðîìûñëû

16,0

Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî

2,9

Òðàíñïîðò

13,1

Òîðãîâëÿ

5,3

Ñîäåðæàíèå òðàêòèðîâ è ïèòåéíûõ çàâåäåíèé

3,1

Ëèøåíèå ñâîáîäû

3,5

Ïðî÷èå

11,7

Èòîãî

100,0

Èñòî÷íèê: Ïåðâàÿ âñåîáùàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1897 ã. Ò. 78.
Òîáîëüñêàÿ ãóáåðíèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1905á, ñ. 156161 (ïîäñ÷åò íàø).

Ïðèâåäåííûå äàííûå (ñì. òàáë. 5) ïîçâîëÿþò âûÿâèòü ýêîíîìè÷åñêèå
íèøè, êîòîðûå áûëè íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ ïîëÿêîâ. Â êîíöå XIX â.
â îñíîâíîé ìàññå îíè áûëè ñâÿçàíû ñ îáðàáîòêîé çåìëè, ðàçëè÷íûõ âèäîâ
20 Á. Ãåðàñèìîâ, Ññûëüíûå ïîëÿêè â Ñåìèïàëàòèíñêîé îáëàñòè (Êðàòêèé èñòîðè÷åñêèé
î÷åðê), â: Çàïèñêè Ñåìèïàëàòèíñêîãî ïîäîòäåëà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî îòäåëà Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. Âûïóñê XII. Ñåìèïàëàòèíñê 1918, ñ. 1314.
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ñûðüÿ è âûïîëíåíèåì ôóíêöèé ïðèñëóãè è ïîäåíùèêîâ ïðåèìóùåñòâåííî
â ãîðîäàõ. Â ýòîì îíè áûëè áëèçêè, íàïðèìåð, ê íåìöàì, ïðîæèâàâøèì
â ðåãèîíå. Â òî æå âðåìÿ ìîæíî âûäåëèòü ñôåðû, ñáëèæàâøèå ïîëÿêîâ
è åâðååâ. Òàêîâîé áûëà, íàïðèìåð, òîðãîâëÿ. Íåêîòîðûå ñôåðû ïðèâëåêàëè
èíòåðåñ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíûõ ãðóïï. Ýòî, íàïðèìåð,
èçãîòîâëåíèå îäåæäû, ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî.
Êðåñòüÿíñòâî ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïîëüñêîé
îáùèíû ðåãèîíà. Ïåðâîíà÷àëüíî îíè âûñòóïàëè â êà÷åñòâå àðåíäàòîðîâ
êàçåííî-îáðî÷íûõ ñòàòåé. ×àùå âñåãî íà òåððèòîðèè ñòàòåé îñíîâûâàëèñü
íåáîëüøèå ïîñåëåíèÿ, à àðåíäíûé äîãîâîð îôîðìëÿëñÿ íà îäíîãî èç
íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ ÷ëåíîâ îáùèíû. Èíà÷å íåâîçìîæíî îáúÿñíèòü,
íàïðèìåð, ôàêò àðåíäû ïîëüñêèì ïåðåñåëåíöåì Îãèíñêèì â Êàèíñêîì
îêðóãå Òîìñêîé ãóáåðíèè ó÷àñòêà â 5401 äåñ.21 Êðîìå òîãî, âñòðå÷àëèñü
ñëó÷àè àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåáîëüøîé ïëîùàäè22. Êðîìå òîãî,
â «Òîìñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ» äîñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü
óïîìèíàíèå î ïîëüñêèõ êðåñòüÿíàõ-ïåðåñåëåíöàõ, ïðîæèâàþùèõ â óæå
ñóùåñòâîâàâøèõ ïîñåëåíèÿõ â ðàçëè÷íûõ îêðóãàõ ãóáåðíèè23.
Â íà÷àëå ÕÕ â. ÷àñòü ïîëÿêîâ îêàçàëàñü ñâÿçàííîé ñ ðàçëè÷íûìè
îòðàñëÿìè ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Â ýòî âðåìÿ íà âñåé
òåððèòîðèè ðåãèîíà íàáëþäàëñÿ áóðíûé ðàñöâåò ìàñëîäåëèÿ. Â îòðàñëü
áûëà âîâëå÷åíà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Íà
òåððèòîðèè òîëüêî Òîìñêîé ãóáåðíèè, ïî äàííûì 1911 ã., îôèöèàëüíî
ôóíêöèîíèðîâàëî áîëåå 1800 ìàñëîäåëüíûõ çàâîäîâ, ïðèíàäëåæàâøèõ
÷àñòíûì ëèöàì, àðòåëÿì, òîðãîâûì äîìàì24. Ýòîò ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò
î ïðèáûëüíîñòè îòðàñëè, ïðîäóêöèÿ êîòîðîé íà 80% ýêñïîðòèðîâàëàñü
â Çàïàäíóþ Åâðîïó. Ïîëÿêè îòêðûâàëè ñâîè çàâîäû, êîòîðûå ïî îáúåìó
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè óñòóïàëè, ñêàæåì, åâðåéñêèì, íî âíîñèëè ñâîé
âêëàä â ðàçâèòèå îòðàñëè. Òàê, íàïðèìåð, â Âåðõíå-Îìñêîé âîëîñòè èì
ïðèíàäëåæàëî 8 ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîèçâåëè â 1911 ã. áîëåå 10 òûñ.
ïóä. ñëèâî÷íîãî ìàñëà (21,3% îáùåãî îáúåìà)25.
Â íà÷àëå ÕÕ â. Àëòàé âñëåäñòâèå áëàãîïðèÿòíûõ ïðèðîäíîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé è ïðèòîêà ïåðåñåëåí÷åñêîãî ýëåìåíòà
ïðåâðàùàåòñÿ â îäèí èç îñíîâíûõ çåðíîïðîèçâîäÿùèõ ðàéîíîâ Ñèáèðè.
21

Âåäîìîñòü êàçåííî-îáðî÷íûõ ñòàòåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ ê îòäà÷å â îáðî÷íîå ñîäåðæàíèå
ñ íà÷àëà 1884 ãîäà ïî Êàèíñêîìó îêðóãó, Òîìñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè 1883, ¹ 40.
22 Âåäîìîñòü êàçåííî-îáðî÷íûõ ñòàòåé
ïî Ñåìèëóæñêîé âîëîñòè, Òîìñêèå
ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè 1883, ¹ 42.
23 Ñì.: Òîìñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè 1883, ¹ 15.
24 Óêàçàòåëü ìàñëîäåëüíûõ çàâîäîâ ïî Òîìñêîé ãóáåðíèè. Ñîñòàâëåíî íà îñíîâàíèè
äàííûõ çà 1911 ãîä. Íîâî-Íèêîëàåâñê 1912.
25 Òàì æå, ñ. 3435 (ïîäñ÷åò íàø).
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Ïîñëåäíåå âûçâàëî ê æèçíè ðàçâèòèå ìóêîìîëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, â êîòîðîì
ïîëÿêè òàêæå ïðèíÿòèè àêòèâíîå ó÷àñòèå. Òàê, íàïðèìåð, â 1904 ã.
âàðøàâñêèì ìåùàíèíîì Ïåòðîì Ïåëü âáëèçè Áàðíàóëà áûëà ïîñòðîåíà
ìóêîìîëüíàÿ ìåëüíèöà 26 . Íî ïîëÿêè îòêðûâàëè ñâîè íåáîëüøèå
ïðåäïðèÿòèÿ íå òîëüêî â ãîðîäàõ, íî îðèåíòèðîâàëèñü è íà ñåëüñêóþ
ìåñòíîñòü. Ïðè ýòîì îíè âûíóæäåíû áûëè ñòàëêèâàòüñÿ â íîâûõ óñëîâèÿõ
ñ îïðåäåëåííûìè ïðîáëåìàìè. Ïðèìåðîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
àêòèâíîñòè ïîëÿêîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ìîæåò ñëóæèòü À. Êîâàëüñêèé,
ïåðåñåëèâøèéñÿ â 1904 ã. íà Àëòàé ñî ñâîèì ñåìåéñòâîì. Âûõîäåö èç
Ìîãèëåâñêîãî óåçäà Ïîäîëüñêîé ãóáåðíèè îí ïðèáûâàåò ïî ïðèãëàøåíèþ
ñâîåãî äðóãà, êîòîðûé â ìíîãî÷èñëåííûõ ïèñüìàõ óêàçûâàë, «÷òî çäåñü
çàñåëåííîñòü áîëüøàÿ, íóæäàåòñÿ â ïàðîâûõ ìåëüíèöàõ è ìàñòåðñêèõ äëÿ
èñïðàâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðóäèé»27.
Äî ïåðåñåëåíèÿ â Ñèáèðü À. Êîâàëüñêèé ñîäåðæàë ìåëüíèöó
â Áåññàðàáñêîé ãóáåðíèè. Îñíîâàâ íåáîëüøóþ ìåëüíèöó íà àðåíäîâàííîì
ó÷àñòêå Ëîêòåâñêîãî èìåíèÿ, îí ñòîëêíóëñÿ ñ ïåðâûìè æå ñëîæíîñòÿìè.
Îíè ïðîÿâèëèñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â ðàçëè÷èÿõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, âûïóñêàþùèõ ïðîäóêöèþ,
îáëàãàâøóþñÿ àêöèçîì. Äåëî â òîì, ÷òî â Åâðîïåéñêîé Ðîññèè êîíòðîëü çà
èñïîëüçîâàíèåì ïàðîâûõ äâèãàòåëåé íà ïðîèçâîäñòâå îñóùåñòâëÿëñÿ ñî
ñòîðîíû ôàáðè÷íî-çàâîäñêîé èíñïåêöèè. Â Ñèáèðè â ýòî âðåìÿ îíà åùå
îòñóòñòâîâàëà, à åå îáÿçàííîñòè âûïîëíÿëèñü ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè, â òîì
÷èñëå ïîëèöèåé, ñòðîèòåëüíûì îòäåëåíèåì ãóáåðíñêîãî óïðàâëåíèÿ è ïð.
Â ìàðòå 1907 ã. âîçíèêøàÿ ïåðåïèñêà ìåæäó À. Êîâàëüñêèì è òîìñêèìè
÷èíîâíèêàìè ïîçâîëèëà âûÿâèòü ïðîòèâîðå÷èÿ, íî åùå äî ýòîãî âîçíèêëà
êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû êîòîðîé îêàçàëñÿ ìåëêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü, à ñ äðóãîé  ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè, íàñòàèâàâøèå íà
ñîáëþäåíèè äåéñòâóþùåãî ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðè ýòîì
ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè äåéñòâîâàëè äîñòàòî÷íî æåñòêî, íî ïîñëåäîâàòåëüíî. Ïåðâîíà÷àëüíî èìè áûëî ïðåäëîæåíî ìóêîìîëó ïðåäñòàâèòü
òîìñêîìó íà÷àëüñòâó íåîáõîäèìûå äëÿ îòêðûòèÿ ðàñòðóñíîé ìåëüíèöû
äîêóìåíòû. Îäíàêî À. Êîâàëüñêèé ïîñòàðàëñÿ ñîñëàòüñÿ íà çàêîíîäàòåëüñòâî, çíàêîìîå åìó ïî ïðåæíåìó ìåñòó æèòåëüñòâà è ïðîäîëæèë íåçàêîííî
ýêñïëóàòèðîâàòü ëîêîìîáèëü28. Íåñãîâîð÷èâîñòü ïîëÿêà ïðèâåëà ê òîìó,
÷òî äâà ãîäà ñïóñòÿ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ðàçáèðàòåëüñòâà ïî
ðàñïîðÿæåíèþ Çìåèíîãîðñêîãî èñïðàâíèêà Øåëêîâíèêîâñêèé ïðèñòàâ
îïå÷àòàë ëîêîìîáèëü29 , îñòàâèâ, òåì ñàìûì, À. Êîâàëüñêîãî áåç ðàáîòû.
26
27
28
29

Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Àëòàéñêîãî êðàÿ. Ô. 31. Îï. 1. Ä. 181.
Òàì æå. Ä. 255. Ë. 8.
Òàì æå. ËË. 8, 18.
Òàì æå. Ë. 18.
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Ýòî çàñòàâèëî ìóêîìîëà â ñðàâíèòåëüíî êîðîòêèé ñðîê èçûñêàòü ñðåäñòâà
äëÿ âûïîëíåíèÿ â íàäëåæàùåé ôîðìå ÷åðòåæà ìåëüíèöû, äâèãàòåëÿ,
ñîñòàâëåíèÿ âñåõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è îòïðàâèòü èõ â Òîìñê.
Ýòî ïîçâîëèëî åìó ïîëó÷èòü 30 àïðåëÿ 1909 ã. ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó
ìåëüíèöû. Ïîâòîðíîå îòêðûòèå ðàñòðóñíîé ìåëüíèöû ïîçâîëèëî
îáåñïå÷èòü ìóêîé íàñåëåíèå áëèçëåæàùèõ 15 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ30.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïîëüñêàÿ îáùèíà â Ñèáèðè
â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû XIX  ïåðâîé ÷åòâåðòè ÕÕ ââ. ïðîøëà
äîñòàòî÷íî ñëîæíûé ïóòü â ñâîåì ðàçâèòèè. Ïðîèçîøëî çíà÷èòåëüíîå
èçìåíåíèå â ñîîòíîøåíèè ìåæäó èñòî÷íèêàìè åå ôîðìèðîâàíèÿ. Âñå
áîëüøåå çíà÷åíèå íà÷àëî ïðèîáðåòàòü äîáðîâîëüíîå ïåðåñåëåíèå. Ýòî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâåëî ê èçìåíåíèÿì â ñîñëîâíîé ñòðóêòóðå è ìåñòó
ïîëîíèè â ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðå ñèáèðñêîãî ðåãèîíà. Åþ áûëè çàíÿòû
îïðåäåëåííûå ýêîíîìè÷åñêèå «íèøè», êîòîðûå ïîçâîëÿëè ïîëîíèè
ñîçäàâàòü áîëåå èëè ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñàìîñîõðàíåíèÿ.
Ñ ïðèòîêîì ïîëüñêèõ êðåñòüÿí îíà ïðèîáðåòàåò áîëåå êîíñåðâàòèâíûå
÷åðòû. Ñîõðàíåíèå çàìêíóòîñòè ÿâèëîñü, ñâîåãî ðîäà, îòâåòíîé ðåàêöèåé
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêà ðóñèôèêàöèè, àêòèâíî ïðîâîäèâøóþñÿ
â ïðàâëåíèå Àëåêñàíäðà III è Íèêîëàÿ II.
Ðàçâèòèå êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé â íà÷àëå ÕÕ â. íà÷èíàåò
ðàçðóøåíèå çàìêíóòîñòè íàöèîíàëüíûõ îáùèí. Ýòî â ïîëíîé ìåðå ìîæíî
îòíåñòè ê ïîëÿêàì. Áîëüøóþ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ñûãðàëè ïîëèòè÷åñêèå
ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðèâåëè ê íåêîòîðîìó ðàçìûâàíèþ ýêîíîìè÷åñêîé
îñíîâû äëÿ ñàìîñîõðàíåíèÿ. Ñîáûòèÿ íà÷àëà 1920-õ ãã. ïðèâåëè
ê çíà÷èòåëüíîìó ñîêðàùåíèþ ïîëîíèè. Ñ ýòîãî ìîìåíòà îíà îêàçûâàåòñÿ
âîâëå÷åííîé â îáùåãîñóäàðñòâåííóþ íàöèîíàëüíóþ ïîëèòèêó è â î÷åðåäíîé ðàç ðàçìåííîé êàðòîé â ðóññêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèÿõ.
On Some Specific Aspects of the Polish Community in Western Siberia
between the 2nd Half of the 19th Century and Early 20th Century
The paper investigates into how the Polish community emerged and developed in Western Siberia in the late 19th and early 20th centuries. It draws special attention to sources of
the Polish community in the region. It comprises data on the number of Poles, areas of their
residence, farming and household activities in Siberia. The paper features various facts about
the lifestyle of Poles in Siberia until 1917.
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Èíñòèòóò ñëàâÿíîâåäåíèÿ ÐÀÍ/Ìîñêâà

ÂÊËÀÄ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÂÀÐØÀÂÑÊÎÉ
ÑËÀÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ØÊÎËÛ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÊÐÎÀÒÈÑÒÈÊÈ
Êîãäà ðå÷ü èäåò î ñòàíîâëåíèè ðàçâèòèè ðîññèéñêîé êðîàòèñòèêè XIX â.,
ñëåäóåò îòìåòèòü îñîáóþ ðîëü ïðåäñòàâèòåëåé âàðøàâñêîé ñëàâèñòè÷åñêîé
øêîëû. Åå öåíòð  Âàðøàâñêèé óíèâåðñèòåò  áûë îñíîâàí â 1869 ã. íà ìåñòå
ñóùåñòâîâàâøåé ñ 1862 ã. Ãëàâíîé øêîëû. Âàðøàâñêèé óíèâåðñèòåò èìåë
îñîáûé ñòàòóñ, è óñëîâèÿ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îòëè÷àëèñü îò òåõ, êîòîðûå
áûëè õàðàêòåðíû äëÿ ïðî÷èõ ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. Â ïðåïîäàâàíèè èñïîëüçîâàëñÿ â îñíîâíîì ðóññêèé ÿçûê (èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿëî,
êîíå÷íî, ïðåïîäàâàíèå ïîëüñêîãî è äðóãèõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ), ìíîãèå
ïðîôåññîðà óíèâåðñèòåòà áûëè ïðèãëàøåíû èç äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè. Ïðîôåññîðà Âàðøàâñêîãî óíèâåðñèòåòà äîáèâàëèñü çíà÷èòåëüíûõ íàó÷íûõ óñïåõîâ, è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, â îáëàñòè õîðâàòñêèõ
èññëåäîâàíèé. Â ñòàòüå ïîéäåò ðå÷ü î äåÿòåëüíîñòè òðåõ íàèáîëåå
âûäàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëåé âàðøàâñêîé øêîëû: Ê.ß. Ãðîòà, Â.Â. Ìàêóøåâà
è Ï.À. Êóëàêîâñêîãî, êîòîðûå â ñâîèõ ðàáîòàõ óäåëÿëè íåìàëî âíèìàíèÿ
õîðâàòñêîé èñòîðèè è êóëüòóðå.
Ïåðâûé èç óïîìÿíóòûõ èññëåäîâàòåëåé, Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷ Ãðîò
(18531934) ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ïåðâîãî â ðîññèéñêîé èñòîðèîãðàôèè òðóäà,
ïîñâÿùåííîãî òðàêòàòó «Îá óïðàâëåíèè èìïåðèåé» âèçàíòèéñêîãî
èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî, îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ïî ðàííåé
èñòîðèè ñåðáîâ è õîðâàòîâ.

Ó÷åíûé òùàòåëüíî àíàëèçèðóåò òåêñò èñòî÷íèêà, ïîëüçóÿñü è äîñòèæåíèÿìè ìèðîâîé èñòîðèîãðàôèè, â ÷àñòíîñòè, ðàáîòàìè Ô. Ðà÷êè
è Ï.É. Øàôàðèêà, â êîòîðûõ çàòðàãèâàëàñü õîðâàòñêàÿ òåìà. Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ñâåäåíèÿ î ðàííåé õîðâàòñêîé èñòîðèè â òðàêòàòå ñêóäíû, ïðîòèâîðå÷èâû
è ïîðîé íîñÿò îòðûâî÷íûé õàðàêòåð, ýòî íå ïîìåøàëî Ãðîòó ñäåëàòü âûâîä
î «ïåðâåíñòâóþùåé ðîëè õîðâàòîâ» â ïåðèîä, îïèñûâàåìûé Êîíñòàíòèíîì
(VIIX ââ.), ïîñêîëüêó õîðâàòû, â îòëè÷èå îò ñåðáîâ, çàíÿëè ìåñòíîñòü,

130

Ìèõàèë Âàùåíêî

óöåëåâøóþ âî âðåìÿ âàðâàðñêèõ íàøåñòâèé, ãäå áûëà âîçìîæíîñòü äëÿ
ðàçâèòèÿ òîðãîâëè è ýêîíîìèêè â öåëîì1.
Âàæíî, ÷òî ïîêàçûâàåò ñåáÿ è êàê õîðîøèé òåêñòîëîã, ïûòàÿñü íàéòè
íàèáîëåå àäåêâàòíóþ èíòåðïðåòàöèþ òåêñòó ýòîãî èñòî÷íèêà, ðàáîòà
ñ êîòîðûì ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè èç-çà åãî ïðîòèâîðå÷èâîñòè è îòðûâî÷íîñòè. Ãðîò, ñòðåìÿñü óñòàíîâèòü äîñòîâåðíîñòü òåõ
èëè èíûõ ñâåäåíèé Êîíñòàíòèíà, ñïîðèò è ñ ïðåäûäóùèìè èññëåäîâàòåëÿìè, ïèñàâøèìè î òðàêòàòå, ê ïðèìåðó, ñ Øàôàðèêîì, ñ÷èòàâøèì, ÷òî
ñ ñåðåäèíû VIII ïî ïåðâóþ ïîëîâèíó IX ââ., êîãäà Âèçàíòèÿ ïåðåæèâàëà
ïåðèîä óïàäêà, õîðâàòû âðåìåííî îñâîáîäèëèñü îò çàâèñèìîñòè îò íåå,
è ïîýòîìó ñâåäåíèé î Õîðâàòèè äî êîíöà VIII â. â èñòî÷íèêàõ íå
ñîõðàíèëîñü. Ýòî çàáëóæäåíèå, ïî ìíåíèþ Ãðîòà, îñíîâûâàëîñü íà
íåâåðíîé êîíúåêòóðå 2 îäíîãî èç ïðåäëîæåíèé â òåêñòå òðàêòàòà 3 .
Â îáîñíîâàíèå ñâîåãî ìíåíèÿ ó÷åíûé ïðèâîäèò äðóãèå öèòàòû èç ñàìîãî
æå òðàêòàòà, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ìûñëü, à òàêæå èç õðîíèêè Ôîìû
Ñïëèòñêîãî4. Ãðîò íå ïûòàåòñÿ äîìûñëèâàòü çà àâòîðîâ èñòî÷íèêîâ è, îïðîâåðãíóâ îøèáî÷íûå, ïî åãî ìíåíèþ, ñóæäåíèÿ, íå ïûòàåòñÿ çàìåíèòü èõ
ñâîèìè, ïðèçíàâàÿ, ÷òî âî ìíîãèõ âîïðîñàõ íåò ÿñíîñòè, ïîñêîëüêó ìíîãèå
îáñòîÿòåëüñòâà îñòàþòñÿ íåèçâåñòíûìè è ñàìè ýòè âîïðîñû «òåìíû
è çàïóòàííû»5. È äàæå êîãäà ó÷åíûé ïèøåò î êàêîì-òî ñîáûòèè, êîòîðîå,
ïî åãî ìíåíèþ, ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî, ãäå ÿñíîñòü ïðèñóòñòâóåò (ê ïðèìåðó, î òîì æå îáðåòåíèè õîðâàòàìè íåçàâèñèìîñòè: «Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîå
áåññèëèå èìïåðèè áûëî ïðè÷èíîþ òîãî, ÷òî õîðâàòû [ ] ñòàëè ìàëîïîìàëó äîáèâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè» 6), îí âñå ðàâíî íå çàáûâàåò
óïîìÿíóòü î äàííûõ, êîòîðûå ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá îáðàòíîì. Îí
îòìå÷àåò, ÷òî åñòü ïðèçíàêè, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü, ÷òî ôðàíêè äî
871 ã. êîíòðîëèðîâàëè õîðâàòñêèå òåððèòîðèè: âî-ïåðâûõ, ýòî ãðàìîòó
êíÿçÿ Òåðïèìèðà (852 ã.), êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ ñëîâàìè: «Regnate in Italia
piissimo Lothareo Francorum rege», âî-âòîðûõ, ïèñüìî Ëþäîâèêà II 7
1

Ê. ß. Ãðîò, Èçâåñòèÿ Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî î ñåðáàõ è õîðâàòàõ è èõ ðàññåëåíèè íà Áàëêàíñêîì ïîëóîñòðîâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1880, ñ. 86.
2 Êîíúåêòóðà  âîññòàíîâëåíèå íå ïîääàþùåéñÿ ïðî÷òåíèþ èëè âîâñå îòñóòñòâóþùåé
â îðèãèíàëå ðóêîïèñè ÷àñòè òåêñòà, êîòîðàÿ âíîñèòñÿ â òåêñò èññëåäîâàòåëåì ïðè íàó÷íîì
îïèñàíèè.
3 Ê. ß. Ãðîò, Èçâåñòèÿ Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî , ñ. 113.
4 Ôîìà Ñïëèòñêèé (12001268)  õðîíèñò, ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ñ 1230 àðõèäüÿêîí
â Ñïëèòå. Àâòîð õðîíèêè «Èñòîðèÿ àðõèåïèñêîïîâ Ñàëîíû è Ñïëèòà», èñòî÷íèêà
ïî ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè þãîñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, ïðåæäå âñåãî, ïî èñòîðèè Õîðâàòèè
XIIXIII ââ.
5 Ê. ß. Ãðîò, Èçâåñòèÿ Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî , ñ. 115, 119.
6 Òàì æå, ñ. 122.
7 Ëþäîâèê II (822875)  èìïåðàòîð ôðàíêîâ, ñòàðøèé ñûí èìïåðàòîðà Ëîòàðÿ I.
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ê èìïåðàòîðó Âàñèëèþ Ìàêåäîíÿíèíó8 (871 ã.) ïî ïîâîäó îïóñòîøåíèé,
ïðîèçâåäåííûõ âèçàíòèéñêèì ïîëêîâîäöåì â çåìëÿõ ïðèìîðñêèõ ñåðáîâ
(íåðå÷àí), â êîòîðîì ôðàíêñêèé èìïåðàòîð óïîòðåáëÿåò âûðàæåíèå «Sclavinia nostra»9.
Êîíå÷íî, Ãðîò íå ìîã îáîéòè ñâîèì âíèìàíèåì è âîïðîñ î õðèñòèàíèçàöèè õîðâàòîâ, êîòîðûé âñåãäà ïðåäñòàâëÿë îñîáûé èíòåðåñ äëÿ
îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ, çàíèìàâøèõñÿ õîðâàòñêîé èñòîðèåé. Êîììåíòèðóÿ
ñîîáùåíèå Êîíñòàíòèíà îá îáðàùåíèè õîðâàòîâ ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ îò
ôðàíêñêîãî ãîñïîäñòâà â Ðèì ñ ïðîñüáîé î êðåùåíèè, ó÷åíûé ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî «öåðêîâíîãî ðàçðûâà ìåæäó âîñòî÷íîé è çàïàäíîé öåðêâÿìè
òîãäà åùå íå áûëî, è õîðâàòû ìîãëè [ ] íå áîÿñü âîçáóäèòü íåóäîâîëüñòâèå
Âèçàíòèè, îáðàòèòüñÿ ê ðèìñêîìó ïàïå»10. Ãðîò íå âûñêàçûâàåò ñâîåãî
îòíîøåíèÿ è ê ïîñëåäóþùèì ñîáûòèÿì, êîãäà ïðè êíÿçå Áðàíèìèðå
õîðâàòñêèå çåìëè îêîí÷àòåëüíî ïåðåøëè ïîä äóõîâíóþ âëàñòü Ðèìà. Îí
ïðîñòî êîíñòàòèðóåò ôàêò: «Â 879 ã. îí (êíÿçü Çäåñëàâ) áûë óáèò
Áðàíèìèðîì, êîòîðûé îòëîæèëñÿ îò âîñòî÷íîé öåðêâè è îòäàëñÿ ïîä
ïîêðîâèòåëüñòâî ðèìñêîãî ïàïû. Ñ òåõ ïîð Õîðâàòèÿ íàâñåãäà ïðèìêíóëà
ê Ðèìó»11. Ñàìîå âàæíîå, ÷òî ó÷åíûé íå îöåíèâàåò ýòî êàê øàã â «âåðíîì»
èëè «íåâåðíîì» íàïðàâëåíèè, ÷òî áûëî ñâîéñòâåííî ìíîãèì
èññëåäîâàòåëÿì, ïèñàâøèõ î ñëàâÿíàõ êàòîëè÷åñêîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ.
Îäèí èç êðóïíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé âàðøàâñêîé øêîëû, èñòîðèê
è ôèëîëîã, ïðîôåññîð Âàðøàâñêîãî óíèâåðñèòåòà Âèêåíòèé Âàñèëüåâè÷
Ìàêóøåâ (18371883), âíåñ îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé
êðîàòèñòèêè. Ñ 1862 ïî 1865 ãã. îí áûë ñåêðåòàðåì ðóññêîãî êîíñóëüñòâà
â Äóáðîâíèêå, ãäå, ïîìèìî âûïîëíåíèÿ ñâîèõ íåïîñðåäñòâåííûõ
îáÿçàííîñòåé, ïðîâîäèë è íàó÷íûå èçûñêàíèÿ â àðõèâàõ è áèáëèîòåêàõ
ãîðîäà, èíòåðåñóÿñü, â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíèåì è ðàçâèòèåì ñâÿçåé ìåæäó
Äóáðîâíèöêîé ðåñïóáëèêîé è Ðîññèåé. Ðåçóëüòàòîì èññëåäîâàíèé Ìàêóøåâà ñòàëà åãî ìàãèñòåðñêàÿ äèññåðòàöèÿ «Èññëåäîâàíèÿ îá èñòîðè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêàõ è áûòîïèñàòåëÿõ Äóáðîâíèêà» (1867), à òàêæå âûøåäøàÿ
äâóìÿ ãîäàìè ðàíüøå ðàáîòà ïîä íàçâàíèåì «Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè
äèïëîìàòè÷åñêèõ ñíîøåíèé Ðîññèè ñ Ðàãóçñêîé ðåñïóáëèêîé». Êðîìå òîãî,
âî âðåìÿ îäíîãî èç ñâîèõ ïóòåøåñòâèé ïî çåìëÿì Àâñòðî-Âåíãðèè â 1868 ã.
ó÷åíûé ïîñåòèë Çàãðåá, è â òîì æå ãîäó â «Æóðíàëå Ìèíèñòåðñòâà
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ» áûëè îïóáëèêîâàíû åãî «Ïèñüìà î ëèòåðàòóðíîì
è ïîëèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè õîðâàòñêîãî êîðîëåâñòâà».
8 Âàñèëèé I Ìàêåäîíÿíèí (836 (?)886)  âèçàíòèéñêèé èìïåðàòîð, îñíîâàòåëü Ìàêåäîíñêîé äèíàñòèè.
9 Ê. ß. Ãðîò, Èçâåñòèÿ Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî , ñ. 122123.
10 Òàì æå, ñ. 120121.
11 Òàì æå, ñ. 145.
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Ìàêóøåâ, êàê è ìíîãèå îòå÷åñòâåííûå ñëàâèñòû, ïèøåò î ðàçâèòèè
ñåðáñêîé (à íå õîðâàòñêîé) ëèòåðàòóðû â Äóáðîâíèêå: «Â Äóáðîâíèêå
â îäíî è òî æå âðåìÿ ïðîöâåòàëè òðè ëèòåðàòóðû: ëàòèíñêàÿ, èòàëüÿíñêàÿ
è ñåðáñêàÿ
Ðîäíîé ñåðáñêèé ÿçûê îãðàíè÷èâàëñÿ ñåìåéíîþ æèçíüþ,
ïîýçèåþ è ïðîïîâåäÿìè ê íàðîäó»12. Â òî æå âðåìÿ îí îòìå÷àåò, ÷òî
Äóáðîâíèê ÿâëÿëñÿ öåíòðîì èìåííî þãîñëàâÿíñêîé îáðàçîâàííîñòè13, ò.å.
ïðèçíàåò, ÷òî «ñëàâÿíñêèå Àôèíû» áûëè èìåííî ñëàâÿíñêèìè (òî÷íåå,
þãîñëàâÿíñêèìè), à íå òîëüêî ñåðáñêèìè. Èíòåðåñíà è òàêàÿ ôðàçà
Ìàêóøåâà: «Íåìàëî äàðîâèòûõ è îáðàçîâàííûõ äóáðîâíè÷àí ïîñâÿòèëî
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü áðàòüÿì-ñåðáàì è ðóññêèì»14. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêàåò
âîïðîñ î òîì, êåì æå Ìàêóøåâ ñ÷èòàåò æèòåëåé Äóáðîâíèêà  ñåðáàìè,
õîðâàòàìè èëè, ìîæåò áûòü, âûäåëÿåò èõ â îñîáóþ ýòíîêîíôåññèîíàëüíóþ
ãðóïïó?
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðÿìî îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ââèäó ïðîòèâîðå÷èâîñòè àâòîðñêîé ïîçèöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé, íî ÿñíî
â äàííîì ñëó÷àå îäíî: àâòîð ïðèçíàåò, ÷òî æèòåëè Äóáðîâíèêà
(«äóáðîâíè÷àíå» èëè «ðàãóçèíöû») â áîëüøèíñòâå ñâîåì èñïîâåäîâàëè
êàòîëèöèçì è íå ïîçâîëÿëè ïðàâîñëàâíûì ïðîâîäèòü ñâîè áîãîñëóæåíèÿ,
÷òî âûçûâàëî ó Ìàêóøåâà íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ. Àâòîð, ñ îäíîé ñòîðîíû,
îòäåëÿåò «ðàãóçèíöåâ» îò ïðàâîñëàâíîãî ñåðáñêîãî íàñåëåíèÿ, íî â òî æå
âðåìÿ íå íàçûâàåò èõ ñåðáàìè-êàòîëèêàìè, äà è âîîáùå îòäåëÿåò èõ îò
ñåðáîâ êàê òàêîâûõ. Êðîìå òîãî, Ìàêóøåâ íèêàê íå îáúÿñíÿåò, êîãî îí
ïîäðàçóìåâàåò ïîä íèìè â ýòíè÷åñêîì îòíîøåíèè, ïðè òîì, ÷òî ýòíîíèì
«õîðâàòû» èëè «êðîàòû» îí íå óïîòðåáëÿåò. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé
ìàññîé íàñåëåíèÿ «ñëàâÿíñêèõ Àôèí» ó Ìàêóøåâà âûñòóïàþò «äóáðîâíè÷àíå» («ðàãóçèíöû»), èñïîâåäóþùèå êàòîëèöèçì, íå ïîëó÷èâøèå,
ê ñîæàëåíèþ, êàêîãî-òî áîëåå òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ.
Èìåííî äåÿòåëüíîñòü êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, èìåâøåé â Äóáðîâíèöêîé
ðåñïóáëèêå ñèëüíîå âëèÿíèå, ïîäâåðãàåòñÿ êðèòèêå â òå÷åíèå âñåãî
ïîâåñòâîâàíèÿ Ìàêóøåâà î äóáðîâíèöêî-ðóññêèõ ñâÿçÿõ. Ñâîåîáðàçíûì
ïîâîäîì äëÿ íà÷àëà òàêîé êðèòèêè ïîñëóæèë îïèñàííûé àâòîðîì ôàêò
îòêàçà äóáðîâíèöêèõ âëàñòåé ãðàôó Ñàââå Âëàäèñëàâè÷ó-Ðàãóçèíñêîìó15,
ñîñòîÿâøåìó íà ðóññêîé ñëóæáå, â ñòðîèòåëüñòâå ïðàâîñëàâíîãî õðàìà íà
12 Â. Â. Ìàêóøåâ, Èññëåäîâàíèÿ îá èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêàõ è áûòîïèñàòåëÿõ
Äóáðîâíèêà. Ïðèëîæåíèå ê XI òîìó Çàïèñîê èìïåðàòîðñêîé àêàäåìèè íàóê, Ìîñêâà 1865, ñ. 26.
13 Òàì æå, ñ. II.
14 Òàì æå.
15 Âëàäèñëàâè÷-Ðàãóçèíñêèé Ñàââà (16681738)  ðîññèéñêèé äèïëîìàò, âûõîäåö èç
Ãåðöåãîâèíû. Â 1711 ã.  ïðåäñòàâèòåëü Ðîññèè â ×åðíîãîðèè è Ìîëäàâèè. Â 17161722 ãã.
â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ Ïåòðà I âåë ïåðåãîâîðû â Ðèìå è Âåíåöèè. Â 1725 ã. íàçíà÷åí
ïîñëîì Ðîññèè â Êèòàå.
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ïðèíàäëåæàùåé åìó æå òåððèòîðèè (â ñàäó, êóïëåííîì èì â ãîðîäå).
Îñîáåííî Ìàêóøåâà âîçìóòèë òîò ôàêò, ÷òî Ñàââå Âëàäèñëàâè÷ó íå
ïîìîãëî äàæå çàñòóïíè÷åñòâî èìïåðàòîðà Ïåòðà I 16. Èññëåäîâàòåëü
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ïèñüìî Ïåòðà Âåëèêîãî â äóáðîâíèöêèé Ñåíàò
(ñîñòàâëåííîå, êñòàòè, êàê îòìå÷àåò ñàì Ìàêóøåâ, â ïîâåëèòåëüíîì òîíå)
áûëî ïåðâûì äèïëîìàòè÷åñêèì äîêóìåíòîì äóáðîâíèöêî-ðóññêèõ
îòíîøåíèé, êàê áû íàìåêàÿ ÷èòàòåëþ, ÷òî íà÷àëî ó ýòèõ îòíîøåíèé
ïîëó÷èëîñü íå ñàìîå óäà÷íîå, ÷òî è îïðåäåëèëî èõ äàëüíåéøåå, íå
ñëèøêîì ðîâíîå (êàê ïîêàæåò èñòîðèÿ) ðàçâèòèå.
Íî ó÷åíûé, êîíå÷íî æå, íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî îïèñàíèåì
íåãàòèâíûõ ñòîðîí âçàèìîîòíîøåíèé Äóáðîâíèêà è Ðîññèè. Íåñìîòðÿ íà
âñþ êðèòèêó «ðàãóçèíöåâ», Ìàêóøåâ îòìå÷àåò ñðåäè èõ ãëàâíûõ
äîñòîèíñòâ ïðèâåðæåííîñòü èäåå ñëàâÿíñêîãî åäèíñòâà åùå â XV â. Áîëåå
òîãî, îí íàõîäèò ñòîðîííèêîâ ýòîãî åäèíñòâà ïîä íà÷àëîì Ðîññèè ñðåäè
êàòîëè÷åñêîãî äóõîâåíñòâà, è íå òîëüêî ïðîñòûõ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, íî
è èåçóèòîâ: « åçóèò Èãíàòèé Ãðàäè÷, ñâÿùåííèê Ñòåïàí Ðóæè÷
è íåèçâåñòíûé àâòîð îäû «La felicita comune» âîñïåâàþò ïîäâèãè
ïðàâîñëàâíîãî öàðÿ ðóññêîãî»17. Àâòîð ñàì óäèâëÿåòñÿ òîìó, ÷òî â òàêîì
«ôàíàòè÷åñêè êàòîëè÷åñêîì» îáùåñòâå, êàêîâûì, ïî åãî ìíåíèþ, áûëî
äóáðîâíèöêîå îáùåñòâî, ïîÿâëÿëèñü òàêèå ëþäè, íî îí, òåì íå ìåíåå,
ñîîáùàåò î íèõ ðóññêîìó ÷èòàòåëþ, ïðèâîäÿ öèòàòû èç èõ ñòèõîòâîðíûõ
ïðîèçâåäåíèé è äàæå áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î íèõ. Óïîìèíàåò Ìàêóøåâ
è î ìíîãèõ ãðàæäàíàõ Äóáðîâíèöêîé ðåñïóáëèêè, ñîñòîÿâøèõ íà ðóññêîé
ñëóæáå, «èç êîèõ íåêîòîðûå äîñòèãëè âûñøèõ ñòåïåíåé â ãîñóäàðñòâå
è îêàçàëè íåìàëîâàæíûå óñëóãè Ðîññèè »18.
Íî âñå æå ãîðàçäî ïîäðîáíåå Ìàêóøåâ îñòàíàâëèâàåòñÿ íà êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ Ðîññèè è Äóáðîâíèêà â XVIII  íà÷àëå
XIX ââ. Òàê, àâòîð ïîäðîáíî, îïèðàÿñü íà èñòî÷íèêè, îïèñûâàåò âðàæäåáíîå ïîâåäåíèå äóáðîâíèöêèõ âëàñòåé âî âðåìÿ ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû
17681774 ãã., ïðèâîäÿ ñëåäóþùèå ôàêòû: çàäåðæàíèå ðóññêîãî òîðãîâîãî
ñóäíà ïî ðàñïîðÿæåíèþ äóáðîâíèöêîãî êîíñóëà â Ãåíóå, ó÷àñòèå
äóáðîâíèöêîãî ôëîòà â òîðãîâûõ ñíîøåíèÿõ ñ Îñìàíñêîé èìïåðèåé
(ïåðåâîçêà ïðîäîâîëüñòâèÿ), ïðåäîñòàâëåíèå â ðàñïîðÿæåíèå òóðîê
íåêîòîðûõ êîðàáëåé ôëîòà ðåñïóáëèêè è äàæå ó÷àñòèå äóáðîâíèöêèõ
ìàòðîñîâ â âîåííûõ äåéñòâèÿõ íà òóðåöêîé ñòîðîíå. Ìàêóøåâ ñïðàâåäëèâî
îòìå÷àåò, ÷òî « Ðîññèÿ èìåëà âåñüìà îñíîâàòåëüíûå ïðè÷èíû
16

Â. Â. Ìàêóøåâ, Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè äèïëîìàòè÷åñêèõ ñíîøåíèé Ðîññèè
ñ Ðàãóçñêîé ðåñïóáëèêîé, Ìîñêâà 1865, ñ. 9.
17 Òàì æå, ñ. 15.
18 Òàì æå, ñ. 17.
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íåóäîâîëüñòâèÿ íà Ðàãóçó» 19 . Íåäîâîëüñòâî àâòîðà, êàê, âïðî÷åì,
è ðîññèéñêèõ âëàñòåé, ïî-ïðåæíåìó âûçûâàëà äåÿòåëüíîñòü êàòîëè÷åñêîé
öåðêâè â Äóáðîâíèêå. Íî èññëåäîâàòåëü âûðàæàåò íàäåæäó íà òî, ÷òî
âëèÿíèå Ðîññèè íà ïîëîæåíèå äåë â Äóáðîâíèêå, ïðèñóòñòâèå â ãîðîäå
ðîññèéñêîãî êîíñóëà è çàêëþ÷åíèå ñ Ðîññèåé â 1775 ã. êîíâåíöèè
î íåéòðàëèòåòå â ñëó÷àå âîåííûõ äåéñòâèé, ïðèíåñåò ñâîè ïëîäû:
«Ðåñïóáëèêà î÷åíü õîðîøî ïîíèìàëà, ÷òî íà ãëàçàõ ïðàâîñëàâíîãî êîíñóëà
[ ] åé áóäåò íåóäîáíî îáðàùàòüñÿ ïî-ïðåæíåìó ñî ñõèçìàòèêàìè»20.
Â 1806 ã. â õîäå âîåííûõ äåéñòâèé Ðîññèè ïðîòèâ íàïîëåîíîâñêîé
Ôðàíöèè ðóññêàÿ ýñêàäðà ïîä êîìàíäîâàíèåì Ä.Í. Ñåíÿâèíà âîøëà â ÁîêîÊîòîðñêèé çàëèâ. Ìàêóøåâ îïèñûâàåò ýòè ñîáûòèÿ â ñàìûõ âîñòîðæåííûõ
òîíàõ: «Çàíÿòèå íàøèìè âîéñêàìè Áîêè Êîòîðñêîé, òàê ñèëüíî âñòðåâîæèâøåå êàòîëèêîâ ðàãóçèíöåâ, çàñòàâèëî ñèëüíî áèòüñÿ ñåðäöà íàøèõ
åäèíîâåðöåâ»21. Ìàêóøåâ íå áåç óäîâîëüñòâèÿ îòìå÷àåò, ÷òî ïî÷òè âñå
äóáðîâíèöêèå òîðãîâûå ñóäà, «çàíèìàâøèåñÿ, ïî îáû÷àþ, ïåðåâîçêîé
êîíòðàáàíäû», áûëè êîíôèñêîâàíû ðóññêèìè ìîðÿêàìè. Îïèñûâàÿ
âîåííûå äåéñòâèÿ ìåæäó ôðàíöóçàìè è îáúåäèíåííûìè ñèëàìè ðóññêèõ
è ÷åðíîãîðöåâ, Ìàêóøåâ èëëþñòðèðóåò ñâîé ðàññêàç ñâèäåòåëüñòâîì
íåêîåãî äóáðîâ÷àíèíà, âåñüìà ýìîöèîíàëüíî îïèñûâàâøåãî äåéñòâèÿ ðóññêèõ è ÷åðíîãîðöåâ: «Ðóññêèå áûëè âî ãëàâå ýòîé ãíóñíîé ñâîëî÷è [ ]
÷àñòíûå äîìà, ìîíàñòûðè è öåðêâè áûëè èìè ðàçãðàáëåíû è ñîææåíû»22.
Ó÷åíûé íå îòðèöàåò äàííûõ ôàêòîâ, ãîâîðÿ ëèøü î íåêîòîðûõ ïðåóâåëè÷åíèÿõ ñî ñòîðîíû î÷åâèäöà, è äàæå â êàêîé-òî ñòåïåíè îïðàâäûâàåò ýòè
äåéñòâèÿ, ñ÷èòàÿ èõ ìåñòüþ «çà âñå îñêîðáëåíèÿ, ïðåòåðïåííûå èìè
â ïðîäîëæåíèå ñòîëüêèõ âåêîâ îò ôàíàòèêîâ-êàòîëèêîâ ðàãóçèíöåâ»23. Ê ñîæàëåíèþ, íåïðèÿçíü ó÷åíîãî ê «ôàíàòèêàì-êàòîëèêàì» ïîçâîëÿåò åìó
îïðàâäûâàòü ìåñòü è àêòû ìàðîäåðñòâà â îòíîøåíèè æèòåëåé
Äóáðîâíèöêîé ðåñïóáëèêè ñî ñòîðîíû ÷åðíîãîðöåâ è äðóãèõ ñîþçíèêîâ
Ðîññèè â áîðüáå ñ Íàïîëåîíîì, ïðîñòî «íå ïðèâûêøèõ ê ïîðÿäêó
è ïîñëóøàíèþ»24.
Â öåëîì îïèñàíèå Ìàêóøåâûì èñòîðèè äóáðîâíèöêî-ðóññêèõ ñâÿçåé
îñòàâëÿåò äâîÿêîå âïå÷àòëåíèå. Ó÷åíûé ïðèâîäèò ïðèìåðû èç ðàçíûõ
îáëàñòåé ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèé, íî êðàñíîé íèòüþ ñêâîçü âñå
ïîâåñòâîâàíèå ïðîõîäèò åãî íåïðèÿçíü ê êàòîëèöèçìó, íåãàòèâíî âëèÿþùàÿ
íà àâòîðñêîå ïîâåñòâîâàíèå, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå,
19
20
21
22
23
24

Òàì
Òàì
Òàì
Òàì
Òàì
Òàì

æå,
æå,
æå,
æå,
æå,
æå.

ñ.
ñ.
ñ.
ñ.
ñ.

23.
38.
49.
59.
61.
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÷òî Äóáðîâíèöêàÿ ðåñïóáëèêà áûëà ÷óòü ëè íå âðàæäåáíî íàñòðîåííûì ïî
îòíîøåíèþ ê Ðîññèè ãîñóäàðñòâîì, â êîòîðîì ïðèòåñíÿëîñü ïðàâîñëàâèå.
Äåÿòåëüíîñòü äóáðîâ÷àí íà ðóññêîé ñëóæáå îïèñàíà ãîðàçäî ìåíåå
ïîäðîáíî, ÷åì ìåæãîñóäàðñòâåííûå êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè (õîòÿ ýòî
è áûëî âûçâàíî, íî ñëîâàì àâòîðà, íåäîñòàòêîì èñòî÷íèêîâ). Äâîéñòâåííîå
îòíîøåíèå Ìàêóøåâà ê Äóáðîâíèêó íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò åãî ôðàçà
î ïàäåíèè Äóáðîâíèöêîé ðåñïóáëèêè: íå çàáûâ óïîìÿíóòü åå äîñòèæåíèÿ
â îáëàñòè òîðãîâëè è êóëüòóðû, îí íå áåç óäîâëåòâîðåíèÿ îòìå÷àåò, ÷òî
ïàëà îíà æåðòâîé ñâîåãî âåðîëîìñòâà25.
Ìîæåò ñîçäàòüñÿ âïå÷àòëåíèå î íåïðèÿçíåííîì îòíîøåíèè Ìàêóøåâà
ê õîðâàòàì-êàòîëèêàì, ñëîæèâøååñÿ ó íåãî âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
â Äóáðîâíèêå (âîçìîæíî, íà òàêîå îòíîøåíèå ïîâëèÿë â òîì ÷èñëå îòêàç
äóáðîâíèöêèõ âëàñòåé â äîñòóïå ê ìàòåðèàëàì ãîðîäñêîãî àðõèâà)
è èçó÷åíèÿ èñòîðèè åãî ñëîæíûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ Ðîññèåé. Íî îò
ïðî÷òåíèÿ åãî «Ïèñåì î ëèòåðàòóðíîì è ïîëèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè
õîðâàòñêîãî êîðîëåâñòâà», íàïèñàííûõ ïîä âëèÿíèåì ïîñåùåíèÿ Çàãðåáà,
âïå÷àòëåíèå îñòàåòñÿ íåñêîëüêî èíîå. Íå îáõîäèòñÿ, êîíå÷íî, áåç êðèòèêè
(ïîðîé ñïðàâåäëèâîé) õîðâàòñêîãî îáùåñòâà, íî, â îòëè÷èå îò
«äóáðîâíèöêèõ» èññëåäîâàíèé, â «Ïèñüìàõ » ïðàêòè÷åñêè íåò íèêàêîãî
îæåñòî÷åííîãî íåïðèÿòèÿ êàòîëèöèçìà. Èç òåêñòà ýòèõ ïèñåì âèäíî, ÷òî
Ìàêóøåâ âñåðüåç èíòåðåñóåòñÿ ëèòåðàòóðíîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé
æèçíüþ «õîðâàòñêîãî êîðîëåâñòâà», è ó íåãî äàæå åñòü ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ
â ýòèõ îáëàñòÿõ.
Ïåðâîå èç íèõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïëàâ ëè÷íûõ âïå÷àòëåíèé àâòîðà îò
ïîñåùåíèÿ Çàãðåáà è çíàêîìñòâà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîé ýëèòû
ñ ïåðåñêàçîì ñîäåðæàíèÿ èçäàíèé «Òðóäîâ Þãîñëàâÿíñêîé àêàäåìèè íàóê
è èñêóññòâ» çà 1868 ã. Âî âòîðîì ïèñüìå, ãîðàçäî ìåíüøåì ïî îáúåìó,
äàåòñÿ êðàòêèé îáçîð õîðâàòñêîé ëèòåðàòóðû è õîðâàòñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé â öåëîì.
Ñàìîå ãëàâíîå âïå÷àòëåíèå Ìàêóøåâà îò Çàãðåáà  ýòî çàñèëüå â ãîðîäå
íåìåöêîãî ÿçûêà, êîòîðîå îí îáúÿñíÿåò íå òîëüêî «ïðàâèòåëüñòâåííûì
ãíåòîì», íî è «íåäîñòàòêîì ñòîéêîñòè» õîðâàòîâ. Ïî ýòîìó ïîâîäó ó÷åíûé
âûñêàçûâàåòñÿ äîâîëüíî ðåçêî, íî âî ìíîãîì ñïðàâåäëèâî: « Ðàçäåëåííûå
íà âðàæäåáíûå äðóã äðóãó ïàðòèè, îíè íå ñòðàøíû íåìåöêî-ìàäüÿðñêîé
Àâñòðèè: îíè áðîäÿò, êàê îâöû áåç ïàñòûðÿ»26.
Â ïåðâîì «Ïèñüìå » ó÷åíûé ïðèâîäèò òî÷íûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
î Çàãðåáå, î åãî âíóòðåííåì äåëåíèè, åãî öåðêâÿõ, øêîëàõ, ó÷èëèùàõ,
25
26

Òàì æå, ñ. 65.
Â. Â. Ìàêóøåâ, Ïèñüìà î ëèòåðàòóðíîì è ïîëèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè õîðâàòñêîãî
êîðîëåâñòâà, Æóðíàë ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ 1868, ÷. CXXXIX, ñ. 809.
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îïèñûâàåò îñíîâíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà: ðàéîí Êàïòîë
ñ êàôåäðàëüíûì ñîáîðîì, ïëîùàäü Åëà÷è÷à ñ ïàìÿòíèêîì õîðâàòñêîìó
áàíó, ïàðê Ìàêñèìèð. Âïðî÷åì, Ìàêóøåâ, ïðè òîì, ÷òî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Çàãðåáà (â òîì ÷èñëå ñðåäíåâåêîâûå) îí íàõîäèò
è îïèñûâàåò, çàìå÷àåò, ÷òî « çäåñü, çà èñêëþ÷åíèåì ïåðâîïðåñòîëüíîé
öåðêâè, íåò íè îäíîãî äðåâíåãî ïàìÿòíèêà, êîòîðûé íàïîìèíàë áû
ïðåæíþþ ñëàâíóþ æèçíü õîðâàòîâ» 27. Ñëàâèñò îòìå÷àåò, ÷òî «ïóòåøåñòâåííèêó, íåçíàêîìîìó ñ õîðâàòñêîé èñòîðèåé, Çàãðåá äîëæåí
ïðåäñòàâëÿòüñÿ áåäíûì ïðîâèíöèàëüíûì ãîðîäîì: îí ïîðàæàåò ñâîåþ
áåäíîñòèþ. Çäåñü íåò òåõ âåëè÷åñòâåííûõ çäàíèé, êîòîðûìè òàê áîãàòà
Ïðàãà», õîòÿ è ïðèçíàåò, ÷òî « â ïîñëåäíèå äâà ãîäà õîðâàòû ñòàëè
çàáîòèòüñÿ îá óêðàøåíèè Çàãðåáà»28. Ñåòîâàíèÿ Ìàêóøåâà êàê ïî ïîâîäó
áåäíîñòè Çàãðåáà, òàê è ïî ïîâîäó «îòñóòñòâèÿ» â íåì ïàìÿòíèêîâ ñòàðèíû,
âðÿä ëè ìîæíî ïðèçíàòü ñïðàâåäëèâûìè. Áûëî áû îïðîìåò÷èâî äåëàòü
âûâîäû î áëàãîñîñòîÿíèè ãîðîäà, ïðèâîäÿ â êà÷åñòâå äîâîäà ëèøü
îòñóòñòâèå â íåì «âåëè÷åñòâåííûõ çäàíèé, êàê â Ïðàãå». ×òî æå êàñàåòñÿ
îòñóòñòâèÿ ñðåäíåâåêîâûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, òî âðÿä ëè ó÷åíûé íå
çíàë, ÷òî ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû ñðåäíåâåêîâîé Õîðâàòèè äî
ïîä÷èíåíèÿ åå Âåíãðèè ñëåäóåò èñêàòü âîâñå íå â Çàãðåáå, à â äàëìàòèíñêèõ
ãîðîäàõ  â Äóáðîâíèêå, Ñïëèòå, Çàäàðå, Íèíå, Áèîãðàäå-íà-Ìîðó.
Âïðî÷åì, îïèñàíèþ ñàìîãî Çàãðåáà Ìàêóøåâ óäåëèë ãîðàçäî ìåíüøå
âíèìàíèÿ, ÷åì Þãîñëàâÿíñêîé àêàäåìèè è â îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè É.Þ.
Øòðîññìàéåðà, êîòîðûì ó÷åíûé èñêðåííå âîñõèùàåòñÿ: « íåëüçÿ íå
ïðèçíàòü â íåì õîðâàòñêîãî ìåöåíàòà è çàáûòü òî, ÷òî îí ñäåëàë äëÿ ñâîåãî
íàðîäà, íåäàðîì íàçâàâøåãî åãî «ñûíîì îòå÷åñòâà»29. Êðîìå òîãî, ó÷åíûé
ïðèâîäèò îáøèðíûå, íà ñòðàíèöó, öèòàòû èç åãî âûñòóïëåíèé íà
çàñåäàíèÿõ àêàäåìèè î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ õîðâàòñêîé êóëüòóðû
è ñëàâÿíñêîé âçàèìíîñòè â îáëàñòè êóëüòóðû è ïðîñâåùåíèÿ. Íå ïðåìèíóë
àâòîð îòìåòèòü è î íåïðèÿçíåííîì îòíîøåíèè áîëüøåé ÷àñòè êàòîëè÷åñêîãî äóõîâåíñòâà ê Øòðîññìàéåðó. Âïðî÷åì, î ïîëèòè÷åñêèõ äâèæåíèÿõ
â õîðâàòñêèõ çåìëÿõ è ñâîåì ê íèì îòíîøåíèè Ìàêóøåâ ïîäðîáíåå
ðàññêàçûâàåò âî âòîðîì ïèñüìå. Â ïåðâîì æå ó÷åíûé ïîäðîáíî
ïåðåñêàçûâàåò ñîäåðæàíèå ñòàòåé «Òðóäîâ» àêàäåìèè, ïðè÷åì, íå òîëüêî
òåõ, êîòîðûå áûëè ïîñâÿùåíû êàêèì-òî ÷àñòíûì ïðîáëåìàì ñëàâÿíñêîé
ôèëîëîãèè èëè èñòîðèè, íî è òå, êîòîðûå ìîãëè áû çàèíòåðåñîâàòü è áîëåå
øèðîêóþ ïóáëèêó. Â ÷àñòíîñòè, Ìàêóøåâ èçëàãàåò ñîäåðæàíèå òðóäîâ,
ïîñâÿùåííûõ ñòàòèñòèêå Òðèåäèíîãî êîðîëåâñòâà àâòîðñòâà õîðâàòñêîãî
ó÷åíîãî Ï. Ìàòêîâè÷à.
27
28
29

Òàì æå, ñ. 809.
Òàì æå, ñ. 812.
Òàì æå, ñ. 816.
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Ñðåäè îòëè÷èé ðàáîòû Ìàêóøåâà îò òðóäîâ äðóãèõ ðîññèéñêèõ
ñëàâèñòîâ, îïèñûâàâøèõ äåÿòåëüíîñòü àêàäåìèè, ìîæíî îòìåòèòü òî, ÷òî
âàðøàâñêèé ñëàâèñò èçëàãàåò ñîäåðæàíèå ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñòàòåé (à íå
òîëüêî òåõ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äëÿ íåãî óçêîïðîôåññèîíàëüíûé
èíòåðåñ) è íå ïðîñòî ïåðåñêàçûâàåò ýòè ñòàòüè, íî è ïûòàåòñÿ áîëåå
ãëóáîêî àíàëèçèðîâàòü èõ ñîäåðæàíèå, áîëåå îòêðûòî âûñêàçûâàåò ñâîþ
ïîçèöèþ ïî òîìó èëè èíîìó âîïðîñó, çàòðàãèâàåìîìó â ñòàòüÿõ. Íåñìîòðÿ
íà âñå ñâîå íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê íåêîòîðûì îñîáåííîñòÿì õîðâàòñêîé
ïîëèòè÷åñêîé, ðåëèãèîçíîé è îáûäåííîé æèçíè, Õîðâàòèÿ äëÿ Ìàêóøåâà
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ, è, êàê íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë, îí ãëóáîêî
è âñåñòîðîííå ïîäõîäèò ê èçó÷åíèþ ïðåäìåòà.
Âî âòîðîì «Ïèñüìå », â îòëè÷èå îò ïåðâîãî, ãîðàçäî ìåíüøåì ïî
îáúåìó (íî íå ìåíåå âàæíîì ïî ñîäåðæàíèþ), äàåòñÿ êðàòêèé îáçîð
ëèòåðàòóðíîé æèçíè Õîðâàòèè. Àâòîð, ññûëàÿñü íà ñàìèõ æå õîðâàòñêèõ
ëèòåðàòîðîâ, êîíñòàòèðóåò, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ëèòåðàòóðà íå âñòðå÷àåò
â õîðâàòñêîì îáùåñòâå äîëæíîé ïîääåðæêè: «Ïî îòçûâàì òàìîøíèõ
ïèñàòåëåé, áîëüøèíñòâî æèòåëåé íè÷åãî íå ÷èòàåò; äðóãèå îãðàíè÷èâàþòñÿ
÷òåíèåì ãàçåò, ñêóäíûõ ñîäåðæàíèåì» 30. Ìàêóøåâ ðèñóåò äîâîëüíî
ìðà÷íóþ êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ ëèòåðàòóðíîé æèçíè Õîðâàòèè, âûñêàçûâàÿñü
äîñòàòî÷íî ðåçêî: «Õîðâàòñêàÿ áåëëåòðèñòèêà â ïîëíîì óïàäêå Ïîâåñòü
è ðîìàí íå ñóùåñòâóþò; èáî íå äîñòîéíû ýòîãî èìåíè áóìàãîìàðàíèÿ
íåçðåëûõ õîðâàòñêèõ ëæå-ïîýòîâ»31. Èç õîðâàòñêèõ ëèòåðàòîðîâ àâòîð
âûäåëÿåò â ïåðâóþ î÷åðåäü È. Êóêóëüåâè÷à-Ñàêöèíñêîãî32, î êîòîðîì îí
ïðèâîäèò íåêîòîðûå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå è ñïèñîê íàïèñàííûõ
è èçäàííûõ èì ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Íî äàæå åãî ëèòåðàòóðíóþ
äåÿòåëüíîñòü Ìàêóøåâ îöåíèâàåò íåâûñîêî: «Óâàæàÿ âïîëíå ïàòðèîòè÷åñêèå
ñòðåìëåíèÿ ã. Êóêóëåâè÷à, ñî÷óâñòâóÿ ìûñëÿì, èì âûñêàçàííûì, ìû, òåì íå
ìåíåå, äîëæíû ñîçíàòüñÿ, ÷òî îí íå ðîæäåí ïîýòîì»33.
Èìåííî äåÿòåëüíîñòü Êóêóëüåâè÷à-Ñàêöèíñêîãî â ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå
íàõîäèò ñî÷óâñòâèå ó Ìàêóøåâà. Îí öèòèðóåò åãî «ñìåëûå ðå÷è» 1840-õ ãã.,
íàïðàâëåííûå ïðîòèâ ìàäüÿðèçàöèè Õîðâàòèè è óïîìèíàåò î åãî çàñëóãàõ
âî âðåìÿ ðåâîëþöèè 18481849 ãã. (èíèöèàòèâà ñîçûâà Ñëàâÿíñêîãî ñúåçäà
â Ïðàãå, ïîñðåäíè÷åñòâî ïðè çàêëþ÷åíèè ñåðáî-õîðâàòñêîãî ñîþçà): «Â ðå÷è,
ïðîèçíåñåííîé 5-ãî ôåâðàëÿ 1844 ãîäà íà Çàãðåáñêîé ñêóïøòèíå, ã. Êóêóëüåâè÷ èçîáðàçèë ðàçäîðû õîðâàòîâ, êàê ãëàâíóþ ïðè÷èíó âñåõ èõ
30 Â. Â. Ìàêóøåâ, Ïèñüìà î ëèòåðàòóðíîì è ïîëèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè õîðâàòñêîãî
êîðîëåâñòâà, Æóðíàë ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ 1868, ÷. CXL, ñ. 181.
31 Òàì æå, ñ. 189.
32 Èâàí Êóêóëüåâè÷-Ñàêöèíñêèé (18161889)  õîðâàòñêèé èñòîðèê, ïèñàòåëü,
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, îñíîâàòåëü «Þãîñëàâÿíñêîãî èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà».
33 Òàì æå, ñ. 185.
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íåñ÷àñòèé»34. Ìàêóøåâ íå ñêðûâàåò ñâîèõ ñèìïàòèé è ê íàðîäíîé (îí
íàçûâàåò åå «íàðîäíî-àâñòðèéñêîé») ïàðòèè, êîòîðóþ è îñíîâàë Êóêóëüåâè÷. Ó÷åíûé ïèøåò î ñóùåñòâîâàíèè â Õîðâàòèè òðåõ ïàðòèé:
ìàäüÿðîíñêîé, îïïîçèöèîííîé è íàðîäíî-àâñòðèéñêîé. «Ìàäüÿðîíû  êîñìîïîëèòû è ìàòåðèàëèñòû; íàðîäíîñòü äëÿ íèõ íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ;
îíè ïîìûøëÿþò òîëüêî î çåìíûõ áëàãàõ, îæèäàåìûõ èìè îò ìàäüÿð»35
 òàê îöåíèâàåò îí ïåðâóþ ïàðòèþ. Íå âûçûâàåò ó íåãî îäîáðåíèÿ
è äåÿòåëüíîñòü Ïàðòèè ïðàâà («îïïîçèöèîííîé» â åãî òåðìèíîëîãèè),
êîòîðóþ îí íàçûâàåò «ñëàáîé» è îáâèíÿåò åå â ïîïûòêàõ çàêëþ÷èòü ñîþç
ñ ìàäüÿðîíàìè, õîòÿ è îòìå÷àåò, ÷òî ýòà ïàðòèÿ âûñòóïàåò çà àâòîíîìèþ
Õîðâàòèè. È òîëüêî î Íàðîäíîé ïàðòèè ó÷åíûé ïèøåò, ÷òî åå ñòðåìëåíèÿ
êàæóòñÿ åìó «íàèáîëåå ðàçóìíûìè»36. Òàêèì îáðàçîì, Ìàêóøåâ, õîòÿ
è îñóæäàåò âíóòðèõîðâàòñêóþ ïîëèòè÷åñêóþ áîðüáó, íî ó íåãî, êàê ìîæíî
çàìåòèòü, åñòü ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ ñðåäè õîðâàòñêèõ ïàðòèé è ïîëèòè÷åñêèõ
ëèäåðîâ. Â îòëè÷èå îò ðàáîò ïî èñòîðèè Äóáðîâíèêà, ïîçèöèÿ àâòîðà ïî
îòíîøåíèþ ê õîðâàòàì íå òàêàÿ æåñòêàÿ  îí íå òîëüêî íå ñîñðåäîòî÷èâàåò
ñâîå âíèìàíèå íà êàòîëèöèçìå, íî äàæå è ïîêàçûâàåò ñåáÿ ñòîðîííèêîì
êàòîëè÷åñêîãî åïèñêîïà Øòðîññìàéåðà.
Èñòîðèê è ôèëîëîã, òàêæå ïðèíàäëåæàâøèé ê âàðøàâñêîé øêîëå,
Ïëàòîí Àíäðååâè÷ Êóëàêîâñêèé (18481913) âíåñ ñóùåñòâåííûé âêëàä
â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé êðîàòèñòèêè êàê àâòîð ôóíäàìåíòàëüíîãî òðóäà
«Èëëèðèçì: èññëåäîâàíèå ïî èñòîðèè õîðâàòñêîãî íàöèîíàëüíîãî
âîçðîæäåíèÿ». Èññëåäîâàòåëü ñîáèðàë ìàòåðèàëû ïî èëëèðèçìó â Çàãðåáå
è Ëþáëÿíå, íàõîäèëñÿ â êîíòàêòå ñ Ô. Ðà÷êè, êîòîðûé, ïî ñëîâàì àâòîðà
ìîíîãðàôèè, äàâàë åìó ïîëåçíûå óêàçàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â îòå÷åñòâåííîì ñëàâÿíîâåäåíèè èëëèðèçìó óäåëÿëîñü äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ,
ê ïðèìåðó, â òðóäàõ ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè ñëàâÿíñêèõ ëèòåðàòóð, åìó
ïîñâÿùàëèñü íàó÷íûå ñòàòüè, íî èìåííî ìîíîãðàôèÿ Êóëàêîâñêîãî ÿâèëàñü
ïåðâûì îáøèðíûì è îáñòîÿòåëüíûì èññëåäîâàíèåì èñòîðèè õîðâàòñêîãî
íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ. Íåëüçÿ, âïðî÷åì, íå ïðèçíàòü, ÷òî, ïî ñóòè,
òðóä Êóëàêîâñêîãî ÿâëÿåòñÿ ôàêòîëîãè÷åñêèì. Èì áûëî ïðèâëå÷åíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èñòî÷íèêîâ, ñëàâèñò ïîêàçàë õîðîøåå èõ çíàíèå, íî
àíàëèòèêè â ýòîé ðàáîòå î÷åíü ìàëî. Òåì íå ìåíåå, àâòîðñêóþ ïîçèöèþ ïî
èçëàãàåìîìó èì ìàòåðèàëó ïðîñëåäèòü âñå æå ìîæíî.
Îñíîâíîå âíèìàíèå àâòîð óäåëèë, êîíå÷íî æå, èçëîæåíèþ
ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòè èëëèðîâ, æèçíåííîìó ïóòè èäåîëîãîâ
äâèæåíèÿ è âëèÿíèþ èõ èäåé íà ñîñåäíèå ñëàâÿíñêèå íàðîäû. Ñðåäè
34

Â. Â. Ìàêóøåâ, Ïèñüìà î ëèòåðàòóðíîì è ïîëèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè õîðâàòñêîãî
êîðîëåâñòâà , ñ. 193.
35 Òàì æå, ñ. 191.
36 Òàì æå.
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îñíîâíûõ äîñòîèíñòâ èëëèðñêîé òåîðèè Êóëàêîâñêèé, êàê è ìíîãèå åãî
ïðåäøåñòâåííèêè, îòìå÷àë ãîòîâíîñòü Ãàÿ è åãî ñîðàòíèêîâ ïðèíÿòü
øòîêàâñêîå íàðå÷èå â êà÷åñòâå åäèíîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà: « âîæäè
ëèòåðàòóðíîãî âîçðîæäåíèÿ ýòîé íàðîäíîñòè îòêàçàëèñü îò îáðàáîòêè
è ðàçâèòèÿ ñâîåãî ìåñòíîãî íàðå÷èÿ è ïðèíÿëè õîòÿ ðîäñòâåííîå è áëèçêîå,
íî âñå æå èíîå [...] íàðå÷èå ñîñåäíåé ñëàâÿíñêîé íàðîäíîñòè»37. Ó÷åíûé
îòìå÷àë, ÷òî ïðèíÿòèå øòîêàâñêîãî (èëè, â åãî òåðìèíîëîãèè «øòîêàâñêîñåðáñêîãî») äèàëåêòà ñïîñîáñòâîâàëî è ñáëèæåíèþ õîðâàòîâ Ïðîâèíöèàëà
ñ õîðâàòàìè, æèâøèìè â Äàëìàöèè è Ñëàâîíèè. Òàêèì îáðàçîì, ýòî
ñëóæèëî äåëó êîíñîëèäàöèè õîðâàòñêîé íàöèè: «Èëëèðèçì ïîâåë ê òåñíîìó
ñáëèæåíèþ äàëìàòèíöåâ ñî ñëàâîíöàìè è õîðâàòàìè, èìåþùåìó
ñóùåñòâåííóþ âàæíîñòü äëÿ õîðâàòñêîé íàðîäíîñòè»38. Èìåííî áëàãîäàðÿ
ðàñïðîñòðàíåíèþ èäåé èëëèðèçìà Çàãðåá è ñîáñòâåííî õîðâàòñêèå çåìëè
ñòàíîâÿòñÿ ïîëèòè÷åñêèì è êóëüòóðíûì öåíòðîì âñåãî Òðèåäèíîãî
êîðîëåâñòâà. Õîòÿ Êóëàêîâñêèé ïðèçíàåò, ÷òî äàæå äàëìàòèíöû äîëãî íå
õîòåëè ïðèçíàâàòü ïåðâåíñòâà Çàãðåáà â ëèòåðàòóðíîì îòíîøåíèè è äî
ïîñëåäíåãî ñòàðàëèñü ñîõðàíèòü ìåñòíûå îñîáåííîñòè ïðîèçíîøåíèÿ
è ïðàâîïèñàíèÿ, íå ãîâîðÿ óæå î ñåðáàõ. Àâòîð îïðàâäûâàåò ñåðáñêîå
íåïðèÿòèå èäåè èëëèðèçìà, êîòîðàÿ, ïî åãî ìíåíèþ, ìîãëà áû óãðîæàòü
ïîëèòè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè Ñåðáèè.
×òî êàñàåòñÿ ïîëèòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé èëëèðèçìà, òî Êóëàêîâñêèé
ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò åãî ÷èñòî õîðâàòñêóþ ïðèðîäó, ïîñêîëüêó èëëèðèçì
áûë âûçâàí íåîáõîäèìîñòüþ áîðüáû õîðâàòîâ ñ ìàäüÿðèçàöèåé. Âàæíî
îòìåòèòü, ÷òî àâòîð ðàññìàòðèâàåò èëëèðèçì èìåííî êàê ïðèêðûòèå äëÿ
õîðâàòîâ â èõ áîðüáå çà ñâîè óçêîíàöèîíàëüíûå ïðàâà39.
Ãîâîðÿ î âíåøíèõ ôàêòîðàõ, ñïîñîáñòâîâàâøèõ âîçíèêíîâåíèþ
èëëèðèéñêîãî äâèæåíèÿ, Êóëàêîâñêèé, ïîìèìî âëèÿíèÿ ôðàíöóçñêèõ
ýíöèêëîïåäèñòîâ, ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè è äåÿòåëüíîñòè Íàïîëåîíà,
íàçûâàåò òàêæå ðîñò ïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ Ðîññèè. Àâòîð ïðèâîäèò
ìíîãî÷èñëåííûå ïðèìåðû, ñâÿçàííûå ñ ïîìîùüþ Ðîññèè Ñåðáèè â åå
áîðüáå ñ òóðêàìè, ðóññêî-÷åðíîãîðñêèìè ñâÿçÿìè, è ëèøü âñêîëüçü
óïîìèíàåò î õîðâàòî-ðîññèéñêèõ ñâÿçÿõ â äàííîì êîíòåêñòå (äåÿòåëüíîñòü
Êðèæàíè÷à è îäû äóáðîâíèöêèõ ïîýòîâ â ÷åñòü Ïåòðà Âåëèêîãî). Íî âàæíî
òî, ÷òî ïðÿìûõ äîêàçàòåëüñòâ âëèÿíèÿ Ðîññèè íà âîçíèêíîâåíèå â Õîðâàòèè
èìåííî èëëèðèéñêîãî äâèæåíèÿ êàê òàêîâîãî, Êóëàêîâñêèé íå ïðèâîäèò,
õîòÿ è ïûòàåòñÿ, ê ïðèìåðó, íàçûâàÿ, Ï.Ð. Âèòåçîâè÷à, ïèñàâøåãî îäû
37 Ï. À. Êóëàêîâñêèé, Èëëèðèçì: èññëåäîâàíèå ïî èñòîðèè õîðâàòñêîãî íàöèîíàëüíîãî
âîçðîæäåíèÿ, Âàðøàâà, 1894, ñ. 397.
38 Òàì æå, ñ. 409.
39 Òàì æå, ñ. 408409.

140

Ìèõàèë Âàùåíêî

â ÷åñòü Ïåòðà I, «ïðåäøåñòâåííèêîì äåÿòåëüíîñòè Ãàÿ». Òåì íå ìåíåå,
òàêîãî ðîäà ëîãè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ àâòîðà ïðåäñòàâëÿþòñÿ âåñüìà
íàòÿíóòûìè. Íî â öåëîì, èññëåäîâàòåëü ñêëîíåí îöåíèâàòü èëëèðèçì êàê
«îäíó èç ñàìûõ ïëîäîòâîðíûõ ëèòåðàòóðíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ òåîðèé»
â ñëàâÿíñêîì ìèðå âîîáùå. Ñëàâèñò âñå æå íå ðàññìàòðèâàåò èëëèðèçì
òîëüêî êàê íåêóþ øèðìó, êîòîðîé åãî èäåîëîãè, õîðâàòû ïî íàöèîíàëüíîñòè, ïðèêðûâàëè ñâîè ñïåöèôè÷åñêèå íàöèîíàëüíûå öåëè. Êóëàêîâñêèé
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî îáùåñëàâÿíñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ èäåè èëëèðèçìà, ïî åãî
ìíåíèþ, ïîâëèÿëà íà äàëüíåéøèå ñòðåìëåíèÿ ñåðáîâ, õîðâàòîâ è ñëîâåíöåâ ê âçàèìíîìó ñáëèæåíèþ (ò.å. íà áóäóùèå þãîñëàâÿíñêèå òåîðèè).
«Äîñòèãíóò ëè þãî-çàïàäíûå ñëàâÿíå òàêîãî îáúåäèíåíèÿ ñ âîñòî÷íûìè
ñëàâÿíñêèìè âåòâÿìè,  ïèøåò èññëåäîâàòåëü,  ýòî âîïðîñ áóäóùåãî, íî
íåñîìíåííî, ÷òî èëëèðñêàÿ òåîðèÿ ñî âñåìè ñâîèìè äàëüíåéøèìè
âûâîäàìè ïðîáóäèëà è îáîñíîâàëà òàêîå ñòðåìëåíèå, âîçáóäèëà ýíåðãèþ
â òîãäàøíèõ äåÿòåëÿõ è íàïðàâèëà þãîñëàâÿí ê òàêîé çàäà÷å»40.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè âàðøàâñêîé
øêîëû ñëàâÿíîâåäåíèÿ âíåñëè ñóùåñòâåííûé âêëàä â èçó÷åíèå Õîðâàòèè
â Ðîññèè. Îíè èññëåäîâàëè õîðâàòñêóþ èñòîðèþ è êóëüòóðó íà÷èíàÿ
ñ ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ è çàêàí÷èâàÿ âòîðîé ïîëîâèíîé XIX â., ò.å.
ñîâðåìåííûìè èì ñîáûòèÿìè. Íåñìîòðÿ íà ñâîéñòâåííóþ ó÷åíûì èçëèøíå
êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ñëàâÿíàì-êàòîëèêàì, êîòîðîå áûëî îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ðóññêèõ ó÷åíûõ â XIX â., è Ãðîò, è Ìàêóøåâ, è Êóëàêîâñêèé
äîáèëèñü çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â èññëåäîâàíèè Õîðâàòèè è ñäåëàëè äëÿ
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé êðîàòèñòèêè áîëüøå, ÷åì êòî-ëèáî èç èõ êîëëåã èç
äðóãèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè.
The contribution of representatives of Warsaw Slavistic school
to development of Croatian studies in Russia
This article is devoted to contribution of representatives of Warsaw Slavistic school to
development of Croatian studies in Russia. Among these academicians who researched the
history and culture of Croatia were K. Ya. Grot, V.V. Makushev and P.A. Kulakovskiy. The
Grots sphere of interests was closely connected with Croatian history of the early Middle
Ages. He devoted the monograph to the main historical source about this period, the Byzant
emperor Constantine VIIs work On the governance of the Empire. Grot attentively analyzed the text of the source and gave the conclusion about more progressive economical
development of the Croatian people, compared with Serbs. He did not blame the Croats for
their orientation to Catholic Rome and did not evaluate it as a step in the wrong direction.
40 Ï.À. Êóëàêîâñêèé, Èëëèðèçì: èññëåäîâàíèå ïî èñòîðèè õîðâàòñêîãî íàöèîíàëüíîãî
âîçðîæäåíèÿ , ñ. 411.
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Makushev seriuosly studied the history of Dubrovnik and its relationship with Russia. Although the historian sharply criticized the discrimination of Orthodox polulation in Dubrovnik,
he also marked the positive sides of relations between Dubrovnik and Russia, for example,
the spread of Slavic mutuality and Russophile ideas among the educated Dubrovnician people. The main monograph of Kulakovskiy deals with the Illyrian movement which was not
so deeply and seriously researched of Russian slavists before. He particularly noted the
courage of Illyrians who refused to use their Kajkavian dialect and accepted the Shtokavian
dialect in the name of creation of united literary language of the South Slavs. Kulakovskiy
also marked the political importance of Illyrism as the part of Croatian national revival and
the way of struggle against Hungarisation. These problems of Croatian history and culture
were in the first time seriously researched precisely in the works of Warsaw slavists.
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÀÂÅÖÊÈÉ

Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èì. Â. Â. Âèíîãðàäîâà ÐÀÍ,
Ìîñêâà

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÎØÈÁÊÈ: ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ ÏÐÈ ÑÂ.
ÑÈÍÎÄÅ (16 ÌÀÐÒÀ 1945  19 ÎÊÒßÁÐß 1949)
Â ñîöèóìàõ, ãäå äåéñòâèå ïèñàíûõ çàêîíîâ îãðàíè÷åíî, îñîáîå çíà÷åíèå
ïðèîáðåòàåò óìåíèå íà÷àëüíèêîâ íà ìåñòàõ àäåêâàòíî «óãàäûâàòü» æåëàíèÿ
öåíòðàëüíîé âëàñòè. Ïîäîáíîå «óãàäûâàíèå» ÷ðåâàòî îøèáêàìè. Âñïîìíèì õîòÿ áû ðåâèçîðà Ñàôüÿíîñà (ðîìàí Í.Ñ. Ëåñêîâà «Íåêóäà»),
êîòîðûé, îáíàðóæèâ ó ñåáÿ â êàðìàíå ëèñòîâêè, óâèäåë â ýòîì çíàê íîâûõ
âåÿíèé è ðàçäàë ñâîè ýêçåìïëÿðû ãóáåðíñêîìó áîìîíäó1. Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà
ïîñâÿùåíà îäíîé èç òàêèõ êîììóíèêàöèîííûõ îøèáîê.
Â àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ìîñêîâñêîé
Ïàòðèàðõèè ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, âñòðå÷àþòñÿ óïîìèíàíèÿ î òîì,
÷òî ïðè Ïàòðèàðõèè ñóùåñòâîâàë îðãàí, êîòîðûé íàçûâàëñÿ Ìèññèîíåðñêèì ñîâåòîì. Âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ, èñòîðèÿ è íàçíà÷åíèÿ ýòîãî îðãàíà
íèêîãäà íå ïðèâëåêàëè âíèìàíèÿ èñòîðèêîâ. Ìåæäó òåì, ïîÿâëåíèå
ïîäîáíîé ñòðóêòóðû êàæåòñÿ ÷åì-òî ñîâåðøåííî ôàíòàñòè÷íûì. Âåäü íà
ñîâåòñêîì þðèäè÷åñêîì ÿçûêå ìèññèîíåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íàçûâàëàñü
ðåëèãèîçíîé ïðîïàãàíäîé è ÿâëÿëàñü äåÿíèåì óãîëîâíî íàêàçóåìûì.
Ñîâåðøåííî íåïîíÿòíî, çà÷åì Ìîñêîâñêàÿ ïàòðèàðõèÿ, ïðåäïî÷èòàâøàÿ
èçáåãàòü êîíôðîíòàöèè ñ ñîâåòñêèì ãîñóäàðñòâîì, ñîçäàëà îðãàí, ñàìî
íàçâàíèå êîòîðîãî áûëî âûçîâîì âëàñòÿì. Íà ñàìîì äåëå íèêàêîãî âûçîâà
çäåñü íå áûëî.
Ïðåäûñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ Ìèññèîíåðñêîãî ñîâåòà ñâÿçàíà íå ñ ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, à ñ ãîòîâÿùèìñÿ â 1945 ãîäó íàñèëüñòâåííûì
ïðèñîåäèíåíèåì óíèàòîâ. 2 ìàðòà 1945 ã. Ñîâåò ïî äåëàì ðåëèãèé ïðè
Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïîëó÷èë îò Â. Ì. Ìîëîòîâà óêàçàíèå èçó÷èòü
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ Ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ2. 14 ìàðòà 1945 ã.
1
2

Í. Ñ. Ëåñêîâ, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 12 òò. Ò. 4. Ìîñêâà 1989, ñ. 216.
Ò. À. ×óìà÷åíêî, Ãîñóäàðñòâî, Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, âåðóþùèå. 19411961 ãã. Ìîñêâà
1990, ñ. 52.
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ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ã. Ã. Êàðïîâ ïîäãîòîâèë ïîäðîáíóþ çàïèñêó,
ïîñâÿùåííóþ áîðüáå ñ êàòîëèöèçìîì3. Â ýòîé çàïèñêå Êàðïîâ óòâåðæäàë,
÷òî â ïðîøëîì Ðóññêàÿ Öåðêîâü âíóòðè ñòðàíû íå âåëà ñèñòåìàòè÷åñêîé
áîðüáû ïðîòèâ êàòîëè÷åñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì çàïàäíûõ ðàéîíîâ, ãäå
äåéñòâîâàëè ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà. Íå âåëàñü áîðüáà ñ êàòîëèöèçìîì
è âíå ñòðàíû. Òåïåðü æå Ñîâåò ïðåäïîëàãàë èñïîëüçîâàòü Ìîñêîâñêóþ
Ïàòðèàðõèþ äëÿ áîðüáû ñ âëèÿíèåì Âàòèêàíà:
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, â ïðîøëîì íå ïðèëàãàâøàÿ äîñòàòî÷íûõ
óñèëèé äëÿ áîðüáû ñ êàòîëèöèçìîì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæåò è äîëæíà
ñûãðàòü çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â áîðüáå ïðîòèâ Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
(è ïðîòèâ óíèàòñòâà), ñòàâøåé íà ïóòü çàùèòû ôàøèçìà è äîáèâàþùåéñÿ
ñâîåãî âëèÿíèÿ íà ïîñëåâîåííîå óñòðîéñòâî ìèðà4.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé ïðîãðàììû Êîìèòåò ïðåäëàãàë ðÿä ïðàêòè÷åñêèõ ìåð. Â èõ ÷èñëî âõîäèëî ñîçäàíèå âî Ëüâîâå ïðàâîñëàâíîé åïàðõèè
è ïðåäîñòàâëåíèå åé ïðàâà ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîääåðæêà
Ïî÷àåâñêîé ëàâðû (åå íàñòîÿòåëü äîëæåí áûë ñòàòü âèêàðèåì Ëüâîâñêîãî
åïèñêîïà). Âíóòðè óíèàòñêîé öåðêâè ïðåäëàãàëîñü îáðàçîâàòü èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó äóõîâåíñòâà, «êîòîðàÿ äîëæíà áóäåò äåêëàðàòèâíî çàÿâèòü
î ðàçðûâå ñ Âàòèêàíîì è ïðèçâàòü óíèàòñêîå äóõîâåíñòâî ê ïåðåõîäó
â ïðàâîñëàâèå». Â Ëàòâèè è Ëèòâå â ïèêó Âàòèêàíó ïðåäëàãàëîñü ñîçäàâàòü
ñòàðîêàòîëè÷åñêèå ãðóïïû. Â ðÿäå ãîðîäîâ (Ðèãà, Âèëüíþñ, Ãðîäíî, Ëóöê,
Ëüâîâ è ×åðíîâöû) ïðåäëàãàëîñü ñîçäàòü ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà 5 ,
ïðåäîñòàâèâ èì ïðàâî çàíèìàòüñÿ ìèññèîíåðñêîé è áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòüþ6, òî åñòü ïðÿìî íàðóøàòü äåéñòâóþùèå çàêîíû. Çàäà÷åé
áðàòñòâ äîëæíî áûëî ñòàòü óêðåïëåíèå ïðàâîñëàâèÿ è ïðîèâîïîñòàâëåíèå
åãî êàòîëèöèçìó.
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àíòèêàòîëè÷åñêîé ïîëèòèêè Êàðïîâ ïðåäëàãàë
îñóùåñòâèòü ðÿä ìåðîïðèÿòèé, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäèëî è ñîçäàíèå ïðè
Ñèíîäå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ìèññèîíåðñêîãî ñîâåòà:

3 Ñîâåò ïî äåëàì ÐÏÖ ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ. Äîêëàäû è ïèñüìà ïðàâèòåëüñòâó è ÖÊ ÂÊÏ(á).
Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå: ÃÀÐÔ), Ô. 6991. Îï. 1, Ä. 29, ë. 65100.
4 Ñîâåò ïî äåëàì ÐÏÖ ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ. Äîêëàäû è ïèñüìà ïðàâèòåëüñòâó è ÖÊ ÂÊÏ(á)...
6666 îá.
5 Áðàòñòâà äåéñòâèòåëüíî ñîçäàâàëèñü. Íà çàñåäàíèè Ñèíîäà ¹ 15 (18.06.1946) áûëî
ðàññìîòðåíî õîäàòàéñòâî åï. ×åðíîâèöêîãî è Áóêîâèíñêîãî Ôåîäîñèÿ (Êîâåðíèíñêîãî)
î ñêîðåéøåì óòâåðæäåíèè Óñòàâà Ìèññèîíåðñêèõ áðàòñòâ è î ðàçðåøåíèè èçäàíèÿ
åïàðõèàëüíîãî ïå÷àòíîãî îðãàíà
6 Ñîâåò ïî äåëàì ÐÏÖ ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ. Äîêëàäû è ïèñüìà ïðàâèòåëüñòâó è ÖÊ ÂÊÏ(á)...
6667.
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Â òîì ñëó÷àå, åñëè âûøåóêàçàííûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïðàâèòåëüñòâîì
îäîáðåíû, íåîáõîäèìî áóäåò ðàçðåøèòü ñëåäóþùåå:
à) ïðè Ñèíîäå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè îðãàíèçîâàòü Ìèññèîíåðñêèé
ñîâåò, êîòîðûé áóäåò çàíèìàòüñÿ áðàòñòâàìè è ìèññèÿìè;
á) äëÿ ïîäãîòîâêè êàäðîâ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé è ìèññèîíåðîâ ïî òèïó
è ïðîãðàììå Ìîñêîâñêèõ ïàñòûðñêî-áîãîñëîâñêèõ êóðñîâ îòêðûòü êóðñû
â ãîðîäàõ: Ëåíèíãðàäå, Êèåâå, Ìèíñêå, Ëóöêå, Ëüâîâå è Ñòàâðîïîëå;
â) äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áîãîñëóæåáíûõ êíèã, à òàêæå â öåëÿõ ïå÷àòàíèÿ äðóãèõ
èçäàíèé Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè è Ñèíîäà (÷òî ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ óçêèì
ìåñòîì), à òàêæå â ñâÿçè ñ ðàçâåðòûâàíèåì ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè çà
ãðàíèöåé, ïðåäîñòàâèòü Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè ïðàâî èìåòü ñâîþ
òèïîãðàôèþ íà îäèí ïå÷àòíûé ñòàíîê;
ã) ïðåäîñòàâèòü â Ìîñêâå äëÿ Ñåðáñêîé, Ãðóçèíñêîé, Àíòèîõèéñêîé
è Àëåêñàíäðèéñêîé öåðêâåé ïî îäíîé öåðêâè êàê ðàíåå èìåâøèõ â Ìîñêâå
ñâîè ïîäâîðüÿ7.

Ýòè ïðåäëîæåíèÿ áûëè óòâåðæäåíû È. Â. Ñòàëèíûì8, à 16 àïðåëÿ 1945 ã.
íà çàñåäàíèè Ñèíîäà áûë ñîçäàí Ìèññèîíåðñêèé îòäåë9. Ïðåäñåäàòåëåì
ýòîãî îòäåëà áûë íàçíà÷åí ýêçàðõ Óêðàèíû ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé
è Ãàëèöêèé Èîàíí (Ñîêîëîâ), åãî çàìåñòèòåëåì  àðõèåïèñêîï Ìèíñêèé
è Áåëîðóññêèé Âàñèëèé (Ðàòìèðîâ), à ÷ëåíàìè  ïðîòîïðåñâèòåð Íèêîëàé
Êîë÷èöêèé, ïðîòîèåðåé À. Ï. Ñìèðíîâ, ïðîòîèåðåé Ä. È. Áîãîëþáîâ,
à òàêæå óïðàâëÿþùèé äåëàìè Êèåâñêîãî ýêçàðõàòà ïðîòîèåðåé Ä. À. Ââåäåíñêèé. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî áîëüøèíñòâî åãî ÷ëåíîâ
ñâÿçàíû ñ çàïàäíûìè îáëàñòÿìè, ãäå âëèÿíèå êàòîëè÷åñòâà ÿâëÿëîñü
íàèáîëåå çàìåòíûì. Èíôîðìàöèè î òîì, ÷åì èìåííî áóäåò çàíèìàòüñÿ
âíîâü ñîçäàííûé îðãàí, â ïðîòîêîëå íåò.
Ñïóñòÿ ãîä, 4 àïðåëÿ 1946 ã., ïîñëåäîâàëî ðåøåíèå Ñèíîäà î ñîçäàíèè
Ìèññèîíåðñêîãî ñîâåòà, êîòîðûé, ïî âñåé âèäèìîñòè, äîëæåí áûë çàìåíèòü
áåçäåéñòâóþùèé Ìèññèîíåðñêèé îòäåë. Ïðèâåäåì òåêñò Ïîëîæåíèÿ î Ìèññèîíåðñêîì ñîâåòå:
1) Ìèññèîíåðñêèé ñîâåò ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ åïàðõèàëüíûõ
ìèññèîíåðñêèõ áðàòñòâ: íàïðàâëÿåò òèïîâûå óñòàâû áðàòñòâ â òå åïàðõèè, ãäå
âîçíèêàþò áðàòñòâà; èìååò íàáëþäåíèå çà âûïîëíåíèåì óñòàâîâ íà ìåñòàõ,
ðàçðåøàåò âîïðîñû, âîçíèêàþùèå íà ìåñòàõ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè
áðàòñòâ; îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â äåëå óñòðîéñòâà òîðæåñòâåííûõ áðàòñêèõ
áîãîñëóæåíèé è ñîáðàíèé íà ìåñòàõ, â äåëå ñíàáæåíèÿ áðàòñòâ èêîíàìè,
7

Ñîâåò ïî äåëàì ÐÏÖ ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ. Äîêëàäû è ïèñüìà ïðàâèòåëüñòâó è ÖÊ ÂÊÏ(á)...
6869.
8 Ñîâåò ïî äåëàì ÐÏÖ ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ. Äîêëàäû è ïèñüìà ïðàâèòåëüñòâó è ÖÊ ÂÊÏ(á)... 101.
9 Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (1.02.194530.12.1946). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï.
2. Ä. 34 à, ë. 7 îá.
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êðåñòàìè è ò. ï.; ïîëó÷àåò îò áðàòñòâ ãîäîâûå îò÷åòû è ñî ñâîèìè çàêëþ÷åíèÿìè äîêëàäûâàåò èõ Ñâÿùåííîìó Ñèíîäó. 2) Ìèññèîíåðñêèé ñîâåò
îáúåäèíÿåò äåÿòåëüíîñòü åïàðõèàëüíûõ è óåçäíûõ ìèññèîíåðîâ: óòâåðæäàåò èõ
â äîëæíîñòè ïî ïðåäñòàâëåíèÿì åïàðõèàëüíûõ ïðåîñâÿùåííûõ, ðóêîâîäèò èõ
äåÿòåëüíîñòüþ, äàåò çàêëþ÷åíèÿ Ñâÿùåííîìó Ñèíîäó ïî ïîâîäó ãîäîâûõ îò÷åòîâ
î èõ äåÿòåëüíîñòè. 3) Ìèññèîíåðñêèé ñîâåò ñîñðåäîòî÷èâàåò ó ñåáÿ ñâåäåíèÿ
î äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâ ïðàâîñëàâèÿ ñî ñòîðîíû èíîñëàâíûõ öåðêâåé
è ñåêòàíòñêèõ îðãàíèçàöèé, î ÷èñëåííîì ñîñòàâå ýòèõ èíîñëàâíûõ îáùåñòâ, îá
îòïàäàþùèõ èç ïðàâîñëàâèÿ â êàòîëè÷åñòâî è äðóãèå èñïîâåäàíèÿ è ñåêòû è ïð.10

Ìû âèäèì, ÷òî ïîëîæåíèå íå îãðàíè÷èâàåò ìèññèîíåðñêóþ
äåÿòåëüíîñòü áîðüáîé ñ êàòîëè÷åñòâîì è ïðåäóñìàòðèâàåò ñóùåñòâîâàíèå
òàêèõ èíñòèòóòîâ, êàê ìèññèîíåðñêèå áðàòñòâà, åïàðõèàëüíûå è óåçäíûå
ìèññèîíåðû. À ïîñêîëüêó äîêóìåíò, ñòàâøèé ïðè÷èíîé ñîçäàíèÿ Ìèññèîíåðñêîãî ñîâåòà, èìåë ãðèô «ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», åïàðõèàëüíûå àðõèåðåè,
îçíàêîìèâøèñü ñ Ïîëîæåíèåì î Ìèññèîíåðñêîì ñîâåòå, äîëæíû áûëè
âîñïðèíÿòü ýòîò òåêñò êàê óêàçàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ ìèññèîíåðñòâa. Äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñòàëî óïîìèíàíèå î òîì, ÷òî Ìèññèîíåðñêèé ñîâåò çàñëóøèâàåò
ãîäîâûå îò÷åòû àðõèåðååâ î ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè11. Ñîâåò ïî äåëàì
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ñåòîâàë íà òî, ÷òî àðõèåðåè «íåïðàâèëüíî
ïîíÿëè <ýòî> êàê óêàçàíèå îá îðãàíèçàöèè ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðèíÿëè ðÿä ìåð â ýòîì íàïðàâëåíèè»12. Çäåñü óìåñòíî áóäåò ïðèâåñòè
âûäåðæêó îò÷åòà çà 1947 ãîä àðõèåïèñêîïà Êðûìñêîãî Ëóêè (Âîéíîßñåíåöêîãî), äàþùóþ ÿðêîå ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ
ïðîèñõîäèëî âîçðîæäåíèå ìèññèîíåðñòâa:
1) Ìèññèîíåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â åïàðõèè 13 íåâîçìîæíà ïî ÷åòûðåì
ïðè÷èíàì: 1) Íèçêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êðûìñêîãî äóõîâåíñòâà.
Â åïàðõèè òîëüêî 16 ñâÿùåííèêîâ ñ ïîëíûì ñåìèíàðñêèì îáðàçîâàíèåì, èç
íèõ 10 â âîçðàñòå 69-83 ëåò. Òàêèå ñòàðöû âðÿä ëè ìíîãî ïîìíÿò èç êóðñà
10 Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (1.02.194530.12.1946). ÃÀÐÔ. Ô. 6991.
Îï. 2. Ä. 34 à. 5152.
11 Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Öèðêóëÿðíûå è èíñòðóêòèâíûå ïèñüìà Ñîâåòà óïîëíîìî÷åííûì ïðè Ñîâåòàõ ìèíèñòðîâ
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, îáë/êðàé/ èñïîëêîìàõ (19.08.19478.10.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 1.
Ä. 148, ñ. 37.
12 Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Öèðêóëÿðíûå è èíñòðóêòèâíûå ïèñüìà Ñîâåòà óïîëíîìî÷åííûì ïðè Ñîâåòàõ ìèíèñòðîâ
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, îáë/êðàé/ èñïîëêîìàõ (19.08.19478.10.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 1.
Ä. 148, ñ. 38.
13 Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ñèòóàöèÿ â Êðûìñêîé åïàðõèè áûëà äîñòàòî÷íî íåòèïè÷íîé.
Äî âîéíû ðåëèãèîçíîñòü ðóññêîãî íàñåëåíèÿ Êðûìà áûëà íèçêîé è îñíîâíûìè ïðèõîæàíàìè
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ áûëè ãðåêè è áîëãàðû, äåïîðòèðîâàííûå â 1944 ãîäó.
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ñåìèíàðñêèõ íàóê è ïî âîçðàñòó ìàëî ñïîñîáíû ê ìèññèîíåðñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Íåò íè îäíîãî ñâÿùåííèêà ñ àêàäåìè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì.
2) È òå åäèíè÷íûå ñâÿùåííèêè, êîòîðûå ìîãëè áû ïðîÿâèòü õîòÿ áû
íåáîëüøóþ ìèññèîíåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü, áåññèëüíû ââèäó ïî÷òè ïîëíîãî
îòñóòñòâèÿ â Êðûìñêîé åïàðõèè ëèòåðàòóðû î ðàñêîëå è ñåêòàíòñòâå.
3) Íåêîìó ñëóøàòü ïðîïîâåäè ïðîòèâ ñåêòàíòñòâà, òàê êàê íàðîä ïî÷òè íå
ïîñåùàåò ñåëüñêèõ öåðêâåé. 4) Ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ñåêòàíòàìè, êîòîðûå
ÿ ñ÷èòàþ âîîáùå ìàëî ïîëåçíûìè, íåâîçìîæíû ïðè ñóùåñòâóþùèõ
ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Íåáîëüøóþ ìèññèîíåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿë òîëüêî ñàì àðõèåïèñêîï, âûñòóïàâøèé â âîñüìè ãîðîäàõ è ñåëàõ
ñ áîëüøèìè ïîëóòîðà÷àñîâûìè ðå÷àìè î ñåêòàíòñòâå, åãî èñòîðèè
è ïðîèñõîæäåíèè è íåðåäêî ïðîïîâåäîâàâøèé â Ñèìôåðîïîëüñêîì ñîáîðå íà
äîãìàòè÷åñêèå òåìû. Âïðî÷åì, ñåêòàíòîâ â Êðûìó íå îñîáåííî ìíîãî14.

Íàèáîëåå àêòèâíûå àðõèåðåè ðàçäåëèëè åïàðõèè íà ìèññèîíåðñêèå
îêðóãà, âûäåëèëè ñâÿùåííèêîâ-ìèññèîíåðîâ, ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ
åïàðõèàëüíûõ ìèññèîíåðñêèõ ñîâåòîâ. Î òîì, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ìèññèîíåðñêèõ ñòðóêòóð ïðîèñõîäèëà ñîâåðøåííî îòêðûòî, ñâèäåòåëüñòâóåò
ðàïîðò, êîòîðûé â 1948 ã. íàïðàâèë â Ñèíîä åïèñêîï Ïåíçåíñêèé
è Ñàðàíñêèé Êèðèëë (Ïîñïåëîâ). Îí ñîîáùàë, ÷òî â åïàðõèè èìååòñÿ
âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ëåêòîðà-ïðîïîâåäíèêà15, îáÿçàííîñòüþ êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå åæåíåäåëüíûõ «ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííûõ áåñåä
ñ ìèññèîíåðñêèì óêëîíîì» 16. Íà ýòó äîëæíîñòü ïðèãëàøàëîñü ëèöî,
èìåþùåå àêàäåìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ñâÿùåííèêè, â ñâîþ î÷åðåäü,
âûñòðàèâàëè ñâîè ïðîïîâåäè êàê öèêëû áåñåä è îðãàíèçîâûâàëè â õðàìàõ
çàíÿòèÿ ñ äåòüìè17. Íàïðèìåð, ñâÿùåííèê Ïîêðîâñêîé öåðêâè ã. Áèéñêà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ ïðîâîäèë â õðàìå áåñåäû î ðåëèãèîçíûõ
òåìàõ â ïðîèçâåäåíèÿõ ðóññêèõ êëàññèêîâ, êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ìîëîäåæè 18 . Âîçðîäèëàñü è òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ
14

«Ñåêðåòíî»: àðõèåïèñêîï Êðûìñêèé Ëóêà (Âîéíî-ßñåíåöêèé) ïîä íàäçîðîì ïàðòèéíîñîâåòñêèõ îðãàíîâ. Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ. / Ñîñò. ïðîò. Í. Äîíåíêî è Ñ.Á. Ôèëèìîíîâ.
Ñèìôåðîïîëü, 2007, ñ. 11.
15 Â ýêçåìïëÿðå æóðíàëà Ñèíîäà, ñîõðàíèâøåìñÿ â àðõèâå Ñîâåòà ïî äåëàì ÐÏÖ, ñëîâà
«ëåêòîðà-ïðîïîâåäíèêà» ïîä÷åðêíóòû, à íà ïîëå èìååòñÿ õàðàêòåðíàÿ ïðèïèñêà: «Çàïðîñèòü
óïîëíîìî÷åííîãî, ÷òî òàêîå äîëæíîñòü ëåêòîð-ïðîïîâåäíèê è ñ ñîãëàñèÿ êîãî îíà
ó÷ðåæäåíà».
16 Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (28.0318.11.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 2.
Ä. 66 à, ñ. 33.
17 Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Öèðêóëÿðíûå è èíñòðóêòèâíûå ïèñüìà Ñîâåòà óïîëíîìî÷åííûì ïðè Ñîâåòàõ ìèíèñòðîâ
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, îáë/êðàé/ èñïîëêîìàõ (19.08.19478.10.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 1.
Ä. 148, ñ. 37.
18 ÖÊ ÂÊÏ(á). Îòäåë ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè. Çàïèñêè, ñïðàâêè ìåñòíûõ ïàðòèéíûõ
îðãàíîâ, Ñîâåòîâ ïî äåëàì ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Ðîññèéñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèâ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè (äàëåå ÐÃÀÑÏÈ). Ô. 17. Îï. 132. Ä. 111, ñ. 200.
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â õðàìàõ êîíöåðòîâ äóõîâíîé ìóçûêè, ïðè÷åì â ãîðîäå ìîãëè ðàñêëåèâàòüñÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðåäñòîÿùåì êîíöåðòå.
Ïðè ýòîì ìåñòíûå âëàñòè íå èìåëè ÷åòêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êàê
äîëæíû ñòðîèòüñÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó Öåðêîâüþ è ãîñóäàðñòâîì. Â Êàëèíèíñêîé îáëàñòè ñâÿùåííèê ïðîâîäèë áåñåäû ñ äåòüìè â øêîëå, à â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå ñâÿùåííèê ñ ðàçðåøåíèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ñîáèðàë
ñðåäñòâà â ïîìîùü ñèðîòàì19. Îðèãèíàëüíûì ÿâëåíèåì ñòàëî ó÷àñòèå
àðõèìàíäðèòà Àãàôîíà (Áóáèöà), íàñòîÿòåëÿ Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ, â ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè 1946 ãîäà:
Ñåêðåòàðü Ïå÷åðñêîãî ÐÊ ÂÊÏ(á) Ïñêîâñêîé îáëàñòè ò. Ïè÷óãèíà çà ìåñÿö äî
âûáîðîâ â Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ îáðàòèëàñü ê íàñòîÿòåëþ Ïå÷åðñêîãî
ìîíàñòûðÿ àðõèìàíäðèòó Àãàôîíó ñ ïðîñüáîé âêëþ÷èòüñÿ â ïðåäâûáîðíóþ
àãèòàöèþ. Àãàôîí, íå æåëàÿ îáèäåòü ìåñòíóþ âëàñòü, îòïðàâèëñÿ ïî öåðêâàì
ðàéîíà, â êîòîðûõ ïîñëå ñëóæáû â ïðîïîâåäÿõ àãèòèðîâàë çà âûäâèãàåìûå
êàíäèäàòóðû. Ðàéîííàÿ ãàçåòà ïå÷àòàëà ñòàòüè Àãàôîíà, ïðèãëàñèëà åãî íà
ìèòèíã, ãäå îí âûñòóïàë ñ ðå÷üþ òðåòüèì20.

Âûñòóïëåíèÿ àðõèìàíäðèòà â êà÷åñòâå àãèòàòîðà âî âðåìÿ âûáîðîâ
â Âåðõîâíûé ñîâåò, êîíå÷íî æå, íå ñòîèò ðàññìàòðèâàòü êàê ôîðìó ìèññèîíåðñêîé ðàáîòû. Îäíàêî ó÷àñòèå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ â ìåðîïðèÿòèè òàêîãî
ðîäà ñîçäàâàëî èëëþçèþ òîãî, ÷òî ãîñóäàðñòâî îòíîñèòñÿ ê öåðêîâíîé
ïðîïîâåäè âïîëíå ëîÿëüíî.
Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïðîèçîøëà ñâîåîáðàçíàÿ êîììóíèêàöèîííàÿ îøèáêà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ÷àñòü êëèðèêîâ ïðèøëà ê âûâîäó,
÷òî ãîñóäàðñòâî îæèäàåò îò Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ
â æèçíè ñòðàíû. Ãîñóäàðñòâî æå, êàê ìû âèäåëè, íè÷åãî ïîäîáíîãî íå
èìåëî â âèäó.
Àêòèâèçàöèÿ ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè Öåðêâè â ïëàíû âëàñòåé íå
âõîäèëà. Åïèñêîï Êèøèíåâñêèé è Ìîëäàâñêèé Âåíåäèêò (Ïîëÿêîâ)
â ïèñüìå ïàòðèàðõó Àëåêñèþ îáâèíÿë ðåñïóáëèêàíñêîãî óïîëíîìî÷åííîãî
Ñîâåòà ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â «îòêðûòîì ñàáîòàæå»
ìèññèîíåðñêîãî äåëà. Ñàáîòàæ çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî óïîëíîìî÷åííûé
áîëåå ïîëóãîäà äåðæàë ïðåäëîæåííûé àðõèåðååì ñïèñîê åïàðõèàëüíûõ
ìèññèîíåðîâ, íå îòâåðãàÿ êàíäèäàòîâ, íî è íå îäîáðÿÿ èõ21.
19 ÖÊ ÂÊÏ(á). Îòäåë ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè. Çàïèñêè, ñïðàâêè ìåñòíûõ ïàðòèéíûõ
îðãàíîâ, Ñîâåòîâ ïî äåëàì ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 201.
20 ÖÊ ÂÊÏ(á). Îòäåë ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè. Çàïèñêè, ñïðàâêè ìåñòíûõ ïàðòèéíûõ
îðãàíîâ, Ñîâåòîâ ïî äåëàì ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 202.
21 Ïðàâîñëàâèå â Ìîëäàâèè: Âëàñòü, öåðêîâü, âåðóþùèå. 19401991. Ñîáð. äîêóìåíòîâ:
Â 4 ò. / Îòâ. ðåä., ñîñò. è àâòîð ïðåäèñëîâèÿ Â. Ïàñàò. Ìîñêâà, 2009. Ò. 1: 19401953, ñ. 296297.
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Ê ñåðåäèíå 1948 ãîäà íàëè÷èå êîììóíèêàöèîííîé îøèáêè áûëî
îñîçíàíî è âëàñòè ðåøèëè ðàññòàâèòü âñå òî÷êè íàä i. Â èþëå 1948 ãîäà
Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ðàçîñëàë óïîëíîìî÷åííûì
ñåêðåòíóþ èíñòðóêöèþ, â êîòîðîé ïðåäëàãàëîñü ïðåñåêàòü ïîäîáíûå
äåéñòâèÿ:
Â ôåâðàëå 1948 ãîäà Ìîñêîâñêàÿ ïàòðèàðõèÿ ïðåäëîæèëà åïàðõèàëüíûì
óïðàâëåíèÿì ñîîáùàòü â ãîäîâîì îò÷åòå ñâåäåíèÿ î ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå.
Ýòîò âîïðîñ íåêîòîðûå ïðàâÿùèå àðõèåðåè íåïðàâèëüíî ïîíÿëè êàê óêàçàíèå
îá îðãàíèçàöèè ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðèíÿëè ðÿä ìåð â ýòîì
íàïðàâëåíèè. Òàê, íåêîòîðûå èç íèõ îðãàíèçîâàëè ïðè ñåáå ìèññèîíåðñêèé
ñîâåò; âûäåëèëè ñâÿùåííèêîâ-ìèññèîíåðîâ; íàìåòèëè ò.í. ìèññèîíåðñêèå
îêðóãà; ðàçðàáîòàëè ïëàí ìèññèîíåðñêîé ðàáîòû, êàê íàïðèìåð: ïðîâåäåíèå
ñïåöèàëüíûõ áåñåä, èçäàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ìèññèîíåðñêîé ëèòåðàòóðû
è ò.ï. ìåðîïðèÿòèÿ ìèññèîíåðñêîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûå, ãëàâíûì
îáðàçîì, ïðîòèâ ñåêòàíòîâ è äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ êóëüòîâ. Ñîâåò ðàçúÿñíÿåò,
÷òî Ìîñêîâñêàÿ ïàòðèàðõèÿ íå ñòàâèëà ïåðåä Ñîâåòîì âîïðîñà î ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè öåðêâè è âîîáùå ïîäîáíîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòü öåðêâè
ìîæåò áûòü äîïóùåíà â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ
Ñîâåòà.
Òàì, ãäå åïàðõèàëüíûå àðõèåðåè íà÷àëè ïðîâîäèòü óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå, óïîëíîìî÷åííûì ñëåäóåò ëè÷íî â òàêòè÷íîé ôîðìå
ðàçúÿñíèòü åïèñêîïó, ÷òî âîïðîñ îá îðãàíèçàöèè ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè
îí ìîæåò ïîñòàâèòü ïåðåä Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèåé, êîòîðàÿ, åñëè íàéäåò ýòî
íóæíûì, âîéäåò ñ ïðåäñòàâëåíèåì â Ñîâåò22.

Îäíàêî èíñòðóêòàæåì óïîëíîìî÷åííûõ äåëî íå îãðàíè÷èëîñü. Ñîâåò
ïîòðåáîâàë îò Ïàòðèàðõèè ïðèçâàòü àðõèåðååâ îãðàíè÷èòü ìèññèîíåðñêóþ
äåÿòåëüíîñòü. È íà çàñåäàíèè Ñèíîäà, ñîñòîÿâøåìñÿ 25 àâãóñòà 1948 ã., áûë
ïîäãîòîâëåí óêàç, â êîòîðîì åïàðõèàëüíûì àðõèåðåÿì çàïðåùàëîñü
ñîâåðøàòü îáúåçäû åïàðõèè âî âðåìÿ ïîñåâíîé, ïå÷àòàòü â ìåñòíûõ
òèïîãðàôèÿõ âîççâàíèÿ, îáðàùåíèÿ ê ïàñòâå è àêàôèñòû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ýòèõ ìàòåðèàëîâ Ñâÿùåííîìó Ñèíîäó.
Ñïåöèàëüíûé ïóíêò áûë ïîñâÿùåí äóõîâíûì êîíöåðòàì:
Äóõîâíûå êîíöåðòû âîîáùå  äåëî íå ñòðîãî öåðêîâíîå, è ìîãóò áûòü
äîïóñêàåìû ëèøü â îñîáûõ, èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ. ×òî êàñàåòñÿ îáû÷íîãî
ïîðÿäêà  èõ íå ñëåäóåò äîïóñêàòü è ïîîùðÿòü. Ðàñêëåèâàíèå æå îáúÿâëåíèé
îá ýòèõ êîíöåðòàõ, êàê ýòî èìåëî ìåñòî â îäíîì åïàðõèàëüíîì ãîðîäå,
22

Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Öèðêóëÿðíûå è èíñòðóêòèâíûå ïèñüìà Ñîâåòà óïîëíîìî÷åííûì ïðè Ñîâåòàõ ìèíèñòðîâ
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, îáë/êðàé/ èñïîëêîìàõ (19.08.1947-8.10.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 1.
Ä. 148, ñ. 3738.
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 ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìî. Ïðåîñâÿùåííûì åïàðõèàëüíûì íàäëåæèò
óñèëèòü ñâîå âíèìàíèå ïî îòíîøåíèþ ê èñòîâîìó è áëàãîãîâåéíîìó ñîâåðøåíèþ äóõîâåíñòâîì áîãîñëóæåíèé è ñòðîãî öåðêîâíîìó ïåíèþ, è âñåìè
ìåðàìè áîðîòüñÿ ïðîòèâ ââåäåíèÿ â öåðêîâíûé îáèõîä ìèðñêîãî äóõà, ÷åìó
ñïîñîáñòâóþò è ýòè òàê íàçûâàåìûå äóõîâíûå êîíöåðòû23.

Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî ñîìíåíèÿ îá óìåñòíîñòè îðãàíèçàöèè â õðàìàõ
êîíöåðòîâ, âûñêàçûâàëèñü åùå â íà÷àëå XX âåêà. Çäåñü æå îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå íåñîìíåííî ïîÿâèâøååñÿ ïîä äàâëåíèåì Ñîâåòà çàÿâëåíèå
î íåäîïóñòèìîñòè ðàñêëåèâàíèÿ îáúÿâëåíèé, ñîîáùàþùèõ î êîíöåðòå.
Òàêèå îáúÿâëåíèÿ ìîãëè ïðèâëå÷ü â õðàìû íå òîëüêî âåðóþùèõ, íî
ëþáèòåëåé ìóçûêè è ïðîñòî ëþáîïûòñòâóþùèõ.
Íî íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì óäàðîì ïî ìèññèîíåðñêîé è êàòåõèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñòàë çàïðåò ïðîâîäèòü â õðàìàõ ðåãóëÿðíûå
áåñåäû, àäðåñîâàííûå äåòÿì, à òàêæå òðåáîâàíèe ê ñâÿùåííèêàì íå
âûõîäèòü â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çà ïðåäåëû õðàìà:
Ïðîïîâåäè è áåñåäû â õðàìå  çàêîííîå äåëî, ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó â Öåðêâè
îáû÷àþ è ïî äîëãó ïàñòûðÿ íàçèäàòü ñâîèõ ïàñîìûõ öåðêîâíûì ñëîâîì. Íî
ïðèäàâàòü ýòèì ïîó÷åíèÿì õàðàêòåð ñèñòåìàòè÷åñêèõ óðîêîâ ñïåöèàëüíî äëÿ
äåòåé íåäîïóñòèìî ïîòîìó, ÷òî ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðèêðîâåííûì íàðóøåíèåì
äåéñòâóþùåãî ó íàñ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíöèïà îòäåëåíèÿ øêîëû îò öåðêâè.
< > Âñå íàñòîÿùèå óêàçàíèÿ âûñøåé öåðêîâíîé âëàñòè êëîíÿòñÿ ê òîìó,
÷òîáû íàïðàâèòü äåÿòåëüíîñòü àðõèïàñòûðåé, à çà íèìè è ïàñòûðåé, â ñòðîãî
öåðêîâíîå ðóñëî è ïàðàëèçîâàòü ñòðåìëåíèå íåêîòîðûõ åïèñêîïîâ
è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ñâÿùåííèêîâ âûõîäèòü, òàê ñêàçàòü, çà îãðàäó
öåðêîâíóþ è ïðîñòèðàòü ñâîå âëèÿíèå âíå ñâîèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ïàñòâ.
Äîðîæà ñâîáîäîé èñïîâåäàíèÿ âåðû è øèðîêîé âîçìîæíîñòüþ ñîâåðøàòü âî
âñå óìíîæàþùèõñÿ, áëàãîäàðåíèå Áîãó, õðàìàõ öåðêîâíûå áîãîñëóæåíèÿ
è ìîëèòâû,  àðõèïàñòûðè, è ïàñòûðè, è âåðóþùèå ìèðÿíå íå äîëæíû
ïîäàâàòü ïîâîä ê âîçìîæíîìó îñóæäåíèþ èõ â òîì, ÷òî îíè çëîóïîòðåáëÿþò
äàðîâàííîé èì ñâîáîäîé, ÷òî äóõîâåíñòâî (à â îñîáåííîñòè åïèñêîïû)
ñêëîííî «ðàñøèðÿòü âîñêðèëèÿ ðèç ñâîèõ»24, è, çàáûâàÿ î òîì, ÷òî íàøå
ñëóæåíèå åñòü ñëåäîâàíèå ïî ïóòè «ñìèðåííîãî ñåðäöåì Èèñóñà»25, íàøåãî
ïàñòûðåíà÷àëüíèêà è Ãîñïîäà, èäòè ïî íåñâîéñòâåííîìó äóõó ïðàâîñëàâíîãî
ïàñòûðñòâà ïóòè ìèðñêîìó ñ åãî òÿãîòåíèåì ê âíåøíèì çåìíûì ïðàâàì
è áëàãàì26.
23

Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (28.03-18.11.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 2.
Ä. 66 à, ñ. 45.
24 Ñð.: Ìô. 23, 5.
25 Ñð.: Ìô. 11, 29.
26 Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (28.03-18.11.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 2.
Ä. 66 à, ñ. 45.
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Æóðíàë ýòîãî çàñåäàíèÿ Ñèíîäà íå áûë îïóáëèêîâàí. Àðõèåðåè
ïîëó÷àëè åãî êîïèè èç Ïàòðèàðõèè, à óïîëíîìî÷åííûì ýòîò æå òåêñò
ðàññûëàëñÿ â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ê èíñòðóêòèâíîìó ïèñüìó, â êîòîðîì
ïðÿìî ñîîáùàëîñü, ÷òî ýòîò óêàç ïîÿâèëñÿ â ðåçóëüòàòå ðåêîìåíäàöèè,
ïîëó÷åííîé ïàòðèàðõîì Àëåêñèåì I îò Ñîâåòà27.
Äëÿ ñâÿùåííèêîâ è àðõèåðååâ, ïûòàâøèõñÿ îðãàíèçîâàòü ðåëèãèîçíîå
ïðîñâåùåíèå, ýòîò óêàç áûë óäàðîì. Èõ ïîçèöèþ âûñêàçàë àðõèåïèñêîï
Ñèìôåðîïîëüñêèé Ëóêà (Âîéíî-ßñåíåöêèé). Â ñâîåì ïèñüìå, àäåñîâàííîì
ïàòðèàðõó, ñâÿòèòåëü Ëóêà ïèñàë, ÷òî ïîñòàíîâëåíèå, çàïðåùàþùåå
ïðîïîâåäîâàòü äåòÿì è ó÷èòü èõ çàêîíó Áîæèþ, åãî ïîòðÿñëî è ÷òî ëó÷øèå
ñâÿùåííèêè îáðàùàþòñÿ ê ñâîåìó àðõèåðåþ ñ âîïðîñîì, çà÷åì îíè êðåñòÿò
äåòåé, åñëè íå ìîãóò èõ íàó÷èòü28.
Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïèñüìî ñâÿòèòåëÿ Ëóêè çàäåëî ïàòðèàðõà, è â îòâåòíîì
ïîñëàíèè îí äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî àðãóìåíòèðîâàë ñâîþ ïîçèöèþ 29.
Ïàòðèàðõ ïèñàë, ÷òî çàïðåùåíà íå ïðîïîâåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âîîáùå,
à ëèøü ïðîâåäåíèå ïîä âèäîì ïðîïîâåäåé «ñèñòåìàòè÷åñêèõ óðîêîâ,
ïðåäïîëàãàþùèõ ñïåöèàëüíûé ñîçûâ äåòåé, êàê íà øêîëüíûå óðîêè»30.
Ïàòðèàðõ, â ÷àñòíîñòè, ññûëàëñÿ íà íàïå÷àòàííóþ â «Æóðíàëå Ìîñêîâñêîé
Ïàòðèàðõèè» ñòàòüþ ñàìîãî ñâÿòèòåëÿ Ëóêè, ãäå ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî
ó Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè íåò îñíîâàíèé äëÿ âðàæäû ïðîòèâ ïðàâèòåëüñòâà31.
Ïåðå÷èñëèâ øàãè, êîòîðîå âëàñòè ñäåëàëè íàâñòðå÷ó Öåðêâè (âîçâðàùåíèå
ìîùåé, îòêðûòèå äóõîâíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îòêðûòèå õðàìîâ),
ïàòðèàðõ ïèñàë, ÷òî ïðè âîñïèòàíèè è îáó÷åíèè ïðèõîæàí íå ñëåäóåò
âûõîäèòü çà ïðåäåëû ïðàâ, êîòîðûå ãîñóäàðñòâî ïðåäîñòàâèëî Öåðêâè,
íåëüçÿ îáõîäèòü èëè íàðóøàòü çàêîíû ãîñóäàðñòâà. Ñëèøêîì àêòèâíûå
äåéñòâèÿ Öåðêâè ìîãëè, ïî ìûñëè ïàòðèàðõà, íàðóøèòü status quo è ñíîâà
âåðíóòü ýïîõó ìàññîâûõ ãîíåíèé. Ïîýòîìó íåâîçìîæíîñòü îòêðûòèÿ
âîñêðåñíûõ øêîë ïðèçíàåòñÿ â ýòîì ïèñüìå ÷óòü ëè íå áëàãîì:
Äîïóñòèì, îäíàêî, íåâîçìîæíîå, èìåííî, ÷òî áûëà áû ðàçðåøåíà îðãàíèçàöèÿ
âîñêðåñíûõ øêîë èëè êàêèõ-ëèáî ñïåöèàëüíûõ êëàññîâ äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ
27

Ñîâåò ïî äåëàì ÐÏÖ ïðè Ñîâåòå ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ. Ñåêðåòíûå öèðêóëÿðíûå
è èíñòðóêòèâíûå ïèñüìà Ñîâåòà óïîëíîìî÷åííûì ïðè ñîâåòàõ ìèíèñòðîâ ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê, îáë (êðàé) èñïîëêîìîâ. ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 1. ¹ 288, ñ. 71.
28 Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíàÿ... ñ. 154.
29 Ïî ýòîìó ïèñüìó ïàòðèàðõà ìû è ñóäèì î ñîäåðæàíèè ïèñüìà ñâÿòèòåëÿ Ëóêè (Ñîâåò
ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ. Ñîâåðøåííî
ñåêðåòíàÿ...).
30 Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíàÿ... ñ. 154.
31 Ñì.: Ëóêà (Âîéíî-ßñåíåöêèé), àðõèåï. «Ê ìèðó ïðèçâàë íàñ Ãîñïîäü» (1 Êîð. 7. 15),
Æóðíàë Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè 1948, ¹ 1, ñ. 63.
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Àëåêñàíäð Êðàâåöêèé

Çàêîíà Áîæèÿ. Ïðåäñòàâëÿåòå ëè Âû ñåáå, êàêàÿ ýòî áûëà áû áîãàòàÿ ïî÷âà
äëÿ îáâèíåíèÿ «çàêîíîó÷èòåëåé» â êîíòððåâîëþöèîííûõ óêëîíàõ,
â àíòèñîâåòñêèõ âûñòóïëåíèÿõ è ò.ä. È ñêîëüêî áûëî áû íîâûõ æåðòâ òàêèõ
ñîçíàòåëüíûõ èëè äàæå áåññîçíàòåëüíûõ âûñòóïëåíèé! Òàê ÷òî õîðîøî, ÷òî
ñâÿùåííîñëóæèòåëè èçáàâëåíû îò ýòîé îïàñíîñòè32.

Ñâÿòèòåëü Ëóêà áûë íå åäèíñòâåííûì àðõèåðååì, ïûòàâøèìñÿ
îòñòîÿòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè äóõîâíîãî ïðîñâåùåíèÿ ïàñòâû. Íà
çàñåäàíèè Ñèíîäà, ñîñòîÿâøåìñÿ 16 íîÿáðÿ 1948 ã., áûë ðàññìîòðåí ðàïîðò
åïèñêîïà Óëüÿíîâñêîãî Ñåðàôèìà (Øàðàïîâà) î æåëàòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè âî âñåõ õðàìàõ öèêëîâ ïðîïîâåäåé, ïðîâîäèìûõ ïî ïðîãðàììå,
óòâåðæäàåìîé àðõèåðååì. Ýòè ïðîïîâåäè äîëæíû áûëè çàìåíèòü óðîêè
Çàêîíà Áîæèÿ. Åïèñêîï Ñåðàôèì ïðîáîâàë îðãàíèçîâàòü òàêèå öèêëû
ïðîïîâåäåé ó ñåáÿ â åïàðõèè, îäíàêî óïîëíîìî÷åííûé îïðîòåñòîâàë åãî
ðàñïîðÿæåíèå. Ñèíîä åïèñêîïà Ñåðàôèìà íå ïîääåðæàë è ïðèíÿë
ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
Ðàçúÿñíèòü Ïðåîñâÿùåííîìó Óëüÿíîâñêîìó, ÷òî êàæäûé ñâÿùåííèê ïî
âîñêðåñíûì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì ìîæåò ãîâîðèòü ïîó÷åíèÿ íà åâàíãåëüñêèå
òåìû è ðàçúÿñíÿòü èñòèíû âåðû Õðèñòîâîé, íî ïðåïîäàâàòü Çàêîí Áîæèé ïî
îïðåäåëåííîé ïðîãðàììå è îïðåäåëåííîé ñèñòåìå, ýòî áóäåò ïðîòèâîðå÷èòü
Äåêðåòó îòäåëåíèÿ [sic!  À. Ê.] Öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà è øêîëû îò Öåðêâè
è ïîòîìó äîïóùåíî áûòü íå ìîæåò. Íåîáõîäèìî ðàçúÿñíÿòü äóõîâåíñòâó, ÷òî
èõ ïðîïîâåäè ïî îáúÿñíåíèþ Åâàíãåëèÿ äîëæíû áûòü ÷óæäû âñÿêîãî
âìåøàòåëüñòâà â ïîëèòèêó è íîñèòü ÷èñòî öåðêîâíûé õàðàêòåð.33

×óâñòâóÿ ïðîòèâîäåéñòâèå âëàñòåé, åïàðõèàëüíûå àðõèåðåè ñòàëè,
ôàêòè÷åñêè çàíèìàÿñü ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü
èñïîëüçîâàòü ñëîâî «ìèññèÿ». Íàïðèìåð, âðåìåííî óïðàâëÿþùèé Êèøèíåâñêîé åïàðõèåé åïèñêîï Íåêòàðèé (Ãðèãîðüåâ), ïðåäëàãàÿ óïîëíîìî÷åííîìó
ïëàí ïðîâåäåíèÿ 22 ôåâðàëÿ 1949 ã. áëàãî÷èííè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àåò
â ýòó ïðîãðàììó òàêîé ïóíêò:
Îïðîâåðæåíèå ñåêòàíòñòâà çà áîãîñëóæåíèåì (áåç ïðîâåäåíèÿ ñî ñòîðîíû
äóõîâåíñòâà ñïåöèàëüíîé ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè)34.

32 Ñîâåò ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Ñîâåðøåííî ñåêðåòíàÿ... 156.
33 Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (28.0318.11.1948). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 2.
Ä. 66 à, ñ. 57.
34 Ïðàâîñëàâèå â Ìîëäàâèè: Âëàñòü, öåðêîâü, âåðóþùèå. 19401991. Ñîáð. äîêóìåíòîâ. /
Îòâ. ðåä., ñîñò. è àâòîð ïðåäèñëîâèÿ Â. Ïàñàò. Ìîñêâà, 2009. Ò. 1, ñ. 407.
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«Îïðîâåðæåíèå ñåêòàíòñòâà», âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé
ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî ñëîâî «ìèññèÿ» ìîæåò âûçâàòü
íåäîâîëüñòâî âëàñòåé, ïîýòîìó åïèñêîï è îãîâàðèâàåò, ÷òî ìèññèîíåðñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ íèêòî çàíèìàòüñÿ íå ñîáèðàåòñÿ.
Ñóäÿ ïî âñåìó, Ïàòðèàðõèÿ èçî âñåõ ñèë ñòàðàëàñü áàëàíñèðîâàòü
ìåæäó òðåáîâàíèÿìè âëàñòåé î ïðåêðàùåíèè êàêîé-ëèáî ó÷èòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è ñòðåìëåíèåì ýòó äåÿòåëüíîñòü âñå-òàêè ïðîâîäèòü. Íà
çàñåäàíèè Ñèíîäà, ñîñòîÿâøåìñÿ 21 ôåâðàëÿ 1949 ã., áûë çàñëóøàí îò÷åò
Ìèññèîíåðñêîãî ñîâåòà, íà îñíîâå êîòîðîãî áûëî ïîñòàíîâëåíî ëó÷øèì
ìåòîäîì áîðüáû ñ ñåêòàíòñòâîì ïðèçíàòü îòêðûòèå áoëüøåãî ÷èñëà
ïðèõîäñêèõ õðàìîâ. Àðõèåðåÿì áûëî ïðåäëîæåíî îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå íà ïîäíÿòèå äèñöèïëèíû ñðåäè äóõîâåíñòâà, «òàê êàê â áîðüáå
ñ ñåêòàíòñòâîì èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå áåçóïðå÷íàÿ ëè÷íàÿ æèçíü
äóõîâåíñòâà», à òàêæå «ïðèíÿòü âñå ìåðû ê ïîäíÿòèþ ñîâåðøåíèÿ
áîãîñëóæåíèé íà äîëæíóþ âûñîòó»35. Êðîìå òîãî, Ñèíîä î÷åðåäíîé ðàç
îáðàòèëñÿ ê Ñîâåòó ñ ïðîñüáîé î ðåãèñòðàöèè ðàçúåçäíûõ ñâÿùåííèêîâ,
êîòîðûå ìîãëè áû ñîâåðøàòü òðåáû â ñåëàõ, ãäå íåò õðàìà36.
Ýòî ðåøåíèå ñòàëî ïîñëåäíèì äåéñòâèåì Ñèíîäà, ñâÿçàííûì ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ìèññèîíåðñêîãî ñîâåòà. Íà çàñåäàíèè Ñèíîäà, ñîñòîÿâøåìñÿ
19 îêòÿáðÿ 1949 ã., ïî ïðåäëîæåíèþ Ïàòðèàðõà Ìèññèîíåðñêèé ñîâåò áûë
ëèêâèäèðîâàí37. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ íå ñîîáùàåò î ìîòèâàõ ýòîãî ðåøåíèÿ.
Ó íàñ íåò ìàòåðèàëà äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòðîèòü ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì,
èñõîäèëà ëè ýòà èíèöèàòèâà îò Ñîâåòà ïî äåëàì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè èëè æå Ïàòðèàðõ ñàì ïðåäïî÷åë ëèêâèäèðîâàòü ñòðóêòóðó, îäíî
íàçâàíèå êîòîðîé ìîãëî âûçûâàòü ó âëàñòåé ðàçäðàæåíèå. Èçâåñòíî, ÷òî
ê òîìó âðåìåíè ãîñóäàðñòâåííîå äàâëåíèå íà Öåðêîâü çàìåòíî âîçðîñëî.
Îïðåäåëåííóþ ðîëü â ýòîì ñûãðàë òîò ôàêò, ÷òî ïðîåêò ïðåâðàùåíèÿ
Ìîñêâû â «ïðàâîñëàâíûé Âàòèêàí», êàê âûÿñíèëîñü, íå èìååò øàíñîâ áûòü
ðåàëèçîâàííûì. Öåðêîâíàÿ «îòòåïåëü» çàêàí÷èâàëàñü. Ñîõðàíÿòü ñîâåò,
îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî áûëà çàïðåùåííàÿ çàêîíîì «ðåëèãèîçíàÿ
ïðîïàãàíäà è àãèòàöèÿ» áîëüøå íå èìåëî ñìûñëà38.
35 Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (27.0123.12.1949). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 2.
Ä. 73 à, ñ. 2.
36 Î áîðüáå Ïàòðèàðõèè çà ëåãàëèçàöèþ èíñòèòóòà ðàçúåçäíûõ ñâÿùåííèêîâ ñì. À. Ë. Áåãëîâ,
Â ïîèñêàõ «áåçãðåøíûõ êàòàêîìá»: Öåðêîâíîå ïîäïîëüå â ÑÑÑÐ. Ìîñêâà 2008, ñ. 174175,
227229.
37 Æóðíàëû çàñåäàíèé Ñèíîäà ïðè Ïàòðèàðõå (27.0123.12.1949). ÃÀÐÔ. Ô. 6991. Îï. 2.
Ä. 73 à, ñ.57.
38 Î öåðêîâíî-ãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ â êîíöå 40-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà ñì.: Ì. Â. Øêàðîâñêèé Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü è ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî â 19431964 ãîäàõ: Îò
«ïåðåìèðèÿ» ê íîâîé âîéíå. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1995, ñ. 3945; Ò.À. ×óìà÷åíêî Ãîñóäàðñòâî,
Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, âåðóþùèå. 19411961 ãã. Ìîñêâà 1999, ñ. 108125.
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The Insight into one Case of Communicative Misunderstanding
(the Missionary Council of the Holy Synod)
The article is devoted to one case of communicative misunderstanding when is the
course of the campaign aimed at liquidating Greek Catholic Church, the Soviet authorities in
charge for the control over religious organizations demanded the Orthodox Church should
organize missionary departments. Authorities presupposed those departments were to only
provide anti-Catholic propaganda, but due to the secret character of the official suppressing
of Greek Catholic Church, the Moscow Patriarchy appeared not to comprehend (or preferred
not to comprehend) the authorities intentions and started to organize missionary activity
across the country. It took four years to get the situation reversed.

Zagro¿enie bezpieczeñstwa
Drugiej Rzeczypospolitej
ze strony Zwi¹zku Sowieckiego...
PRZEGL¥D
WSCHODNIOEUROPEJSKI
3 2012: 155169
155

HENRYK ÆWIÊK

Akademia im. Jana D³ugosza, Czêstochowa

ZAGRO¯ENIE BEZPIECZEÑSTWA
DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ZE STRONY
ZWI¥ZKU SOWIECKIEGO
W WIETLE ROZPOZNANIA WYWIADU
Odrodzona w 1918 r. Polska znalaz³a siê w nowej sytuacji miêdzynarodowej, jaka powsta³a po zakoñczeniu I wojny wiatowej. Rosja i Niemcy zmierza³y
do rewizji traktatu wersalskiego. D¹¿y³y do odbudowy swoich armii, których
wartoæ bojowa by³a istotnym czynnikiem polityki tych pañstw. W tej sytuacji
rozpoznanie wywiadowcze zarówno wschodniego, jak i zachodniego s¹siada
nabiera³o szczególnego znaczenia. Dzia³alnoæ polskiego wywiadu w okresie
miêdzywojennym by³a skupiona w jednej instytucji i podporz¹dkowana jednemu
orodkowi dyspozycyjnemu  Oddzia³owi II Sztabu Generalnego (G³ównego  SG)
Wojska Polskiego. Organ ten przekazywa³ dowództwu wojskowemu i rz¹dowi
materia³y informacyjne niezbêdne do podejmowania wa¿nych decyzji. By³ podpor¹ ekipy rz¹dowej. Wywiera³ wp³yw na dzia³alnoæ tak¿e innych resortów.
W zakresie struktury organizacyjnej dzieli³ siê na kilka wydzia³ów. Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³y referaty: Wschód oraz Zachód1.
Wywiad Drugiej Rzeczypospolitej prowadzi³ aktywne rozpoznanie Rosji
bolszewickiej, a póniej Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich  ZSRR.
Istotn¹ rolê w tym zakresie odgrywa³a wspó³praca Oddzia³u II SG z placówkami
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ). Mog³oby siê wydawaæ, ¿e informacje tego resortu nie mia³y wiele wspólnego z wywiadem, ale niektóre wiadomoci umo¿liwia³y stosowne rozpoznanie. Ju¿ w okresie wojny polsko-bolszewickiej wspó³praca organów wywiadu z attaché wojskowymi przynosi³a wymierne
korzyci2. W tym kontekcie nale¿y dodaæ, ¿e attaché wojskowi nie wykonywali
zadañ o charakterze operacyjnym. Czêsto pe³nili funkcje organizatorów b¹d
koordynatorów okrelonych dzia³añ3. Zakres kompetencji oraz podleg³oci tych
cz³onków korpusu dyplomatycznego by³ z³o¿ony4.
1
2
3

Szerzej zob.: H. Æwiêk, W tajnej s³u¿bie II Rzeczypospolitej, Czêstochowa 2009, s. 1141.
A. Pep³oñski, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 19191920, Warszawa 1999, s. 6070.
H. Skrzeczowski, Wspó³dzia³anie wojskowych s³u¿b informacyjnych z Policj¹ Pañstwow¹
w II Rzeczypospolitej, Toruñ 2003, s. 222.
4 Por.: H. Æwiêk, Polityczno-militarne przygotowania Trzeciej Rzeszy do wojny w raportach
attaché wojskowego w Berlinie p³k. Antoniego Szymañskiego, Czêstochowa 2007, s. 1213.
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Do rozpoznania zagro¿enia ze strony wschodniego s¹siada wykorzystywano
attachaty wojskowe usytuowane m.in. w: Moskwie, Rydze, Helsingforsie (Helsinkach), Tallinie, Bukareszcie, Angorze (Ankarze), Teheranie, Tokio, Pary¿u
oraz Rzymie5. Wiêkszoæ placówek znajdowa³a siê w krajach s¹siaduj¹cych ze
Zwi¹zkiem Sowieckim. Strona polska posiada³a w ZSRR wiele przedstawicielstw dyplomatycznych, jednak nie wszystkie mog³y realizowaæ tajne zadania,
poniewa¿ by³y nara¿one na inwigilacjê i restrykcje ze strony sowieckich organów bezpieczeñstwa. W 1924 r. attachat wojskowy w Moskwie zosta³ wy³¹czony z aktywnego udzia³u w pracy wywiadowczej. Kierownictwo Oddzia³u II SG
przywi¹zywa³o du¿e znaczenie do dzia³alnoci attaché wojskowych w pañstwach nadba³tyckich. Istotn¹ rolê odgrywa³a placówka w Rydze, która u³atwia³a
prowadzenie wywiadu na Litwie i zwalczanie wp³ywów niemieckich na £otwie.
Attachaty wojskowe w Ankarze i Teheranie prowadzi³y rozpoznanie po³udniowej czêci Rosji.
W latach dwudziestych wzros³a aktywnoæ polityczna Zwi¹zku Sowieckiego. Towarzyszy³o jej nasilenie dzia³alnoci szpiegowskiej, dywersyjnej, a tak¿e
propagandowej6. Oddzia³ II SG oraz placówki podleg³e MSZ by³y obarczane
nowymi zadaniami. Najwiêksz¹ aktywnoæ w ledzeniu ruchu wywrotowego
przejawia³y polskie poselstwa i konsulaty na terenie ZSRR i Niemiec. Zbli¿enie
polityczne miêdzy tymi pañstwami, do którego dosz³o wiosn¹ 1922 r. w Rapallo,
oceniano jako bardzo powa¿ne zagro¿enie bezpieczeñstwa Polski. Wspó³praca
niemiecko-sowiecka by³a coraz bardziej o¿ywiona. Podpisano wiele umów.
Koncerny niemieckie sta³y siê g³ównym dostarczycielem kredytów dla Zwi¹zku
Sowieckiego. Zainteresowanie kó³ przemys³owych zapewne nie by³oby tak du¿e,
gdyby nie rozkwit tajnej wspó³pracy, która dotyczy³a sfery wojskowej7. Powsta³o Towarzystwo Popierania Przedsiêwziêæ Przemys³owych tzw. Gefu z siedzib¹
w Berlinie i Moskwie. Strona niemiecka przeznacza³a na inwestycje odpowiednie rodki finansowe8.
W³adze wojskowe Niemiec d¹¿y³y do ugruntowania swych wp³ywów w Armii Czerwonej. Sprzyja³y temu czêste kontakty na ró¿nych szczeblach wojskowych. Oficerowie niemieccy szkolili kadrê armii sowieckiej m.in. w obozach
dowiadczalnych, na wspólnych manewrach, w orodkach szkoleniowych. Zaopatrywali ich w specjalistyczny sprzêt i uzbrojenie. W 1924 r. w Berlinie powsta³o specjalne biuro werbunkowe, zajmuj¹ce siê pozyskiwaniem by³ych oficerów do s³u¿by na terytorium sowieckim. Z rozpoznania placówek Oddzia³u II
wynika, ¿e za porednictwem biura oko³o 800 osób znalaz³o zatrudnienie
5
6
7

H. Skrzeczowski, op. cit., s. 222.
A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej, Toruñ 2005, s. 237238.
A. Skrzypek, Nie spe³niony sojusz? Stosunki sowiecko-niemieckie 19171941, Warszawa
1992, s. 2930.
8 Ibidem, s. 3031.

Zagro¿enie bezpieczeñstwa Drugiej Rzeczypospolitej ze strony Zwi¹zku Sowieckiego...

157

w Armii Czerwonej. Byli to najczêciej oficerowie lotnictwa, artylerii i wojsk
technicznych9. W ramach naboru prowadzonego przez Niemcy poszukiwano
oficerów i podoficerów znaj¹cych jêzyk rosyjski. Na pocz¹tku lat 20. by³o du¿e
zapotrzebowanie na instruktorów. Kilkaset osób rocznie podejmowa³o ten rodzaj
pracy. Niemcy pe³nili odpowiedzialne funkcje doradców w dowództwie Armii
Czerwonej. Uczestniczyli tak¿e w pracach dotycz¹cych zmian organizacyjnych
swych sojuszników10.
W ramach wspó³pracy Reichswehry z Armi¹ Czerwon¹ powsta³ w Lipecku
niemiecki orodek eksperymentacyjny oraz szko³a lotnicza11. Oczywicie budowê finansowa³a strona niemiecka. W obrêbie dwóch istniej¹cych pasów startowych, notabene zmodernizowanych przez Reichswehrê, zbudowano w krótkim
czasie wielki kompleks hal produkcyjnych, warsztatów, hangarów, budynków
szkolnych i mieszkalnych. Funkcjonowanie orodka lotniczego i szko³y utrzymywano w cis³ej tajemnicy. Nadzór administracyjny nad obiektami sprawowali
Niemcy. Wa¿n¹ rolê w procesie rozwoju lotnictwa odegra³y inwestycje zak³adów Junkersa. W Fili pod Moskw¹ powsta³a fabryka samolotów. Wp³ywy Niemców obejmowa³y tak¿e sowieckie zak³ady lotnicze w Samarze, Saratowie, Taganrogu oraz Aleksandrowsku12. W po³owie lat 20. nast¹pi³a likwidacja firmy
Junkers w Fili. Pozosta³y jedynie warsztaty naprawcze rosyjsko-niemieckiego
towarzystwa Deruluft. Przyczyn¹ likwidacji fabryki samolotów by³y rozbie¿noci obu stron dotycz¹ce warunków produkcji. Niemcy ze wzglêdu na znaczny
deficyt wstrzyma³y kredyt stronie sowieckiej. Personel oraz urz¹dzenia wycofano do Niemiec, jednak Rosjanie uruchamiali produkcjê we w³asnym zakresie13.
W drugiej po³owie lat 20. nad rzek¹ Kam¹ w pobli¿u I¿ewska utworzono
obóz dowiadczalny dla formacji czo³gów, za³o¿ony przez Reichswehrê, nazywany Kama14. Zajmowano siê w nim procesem szkolenia, prowadzono dowiadczenia z czo³gami, porównywano dzia³anie broni produkowanej w innych
krajach. Na poligonie obozu dowiadczalnego Kama sprawdzano czo³gi produkowane przez zak³ady: Rheinmetall, Krupp, Daimler i Esslingen. Wytwarzano
w nich równie¿ uzbrojenie, urz¹dzenia optyczne i radiowe. Podzespo³y transportowano do Szczecina, sk¹d drog¹ morsk¹ przewo¿ono je do Leningradu. We
wrzeniu 1929 r. w obozie przebywa³o 17 oficerów niemieckich oraz 9 oficerów
9 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (dalej: CA MSW), sygn. 614,
t. 174, Wspó³praca niemiecko-sowiecka 19201933, Opracowanie Oddzia³u II SG z czerwca 1933
r., s. 3739.
10 Ibidem, s. 3946.
11 Ibidem, s. 5758; M. Pirko, Rêka w rêkê z Reichswehr¹ przeciw Polsce, cz. II: Wojsko
i Wychowanie, Warszawa 1992, nr 3, s. 3536.
12 CA SMW, sygn. 614, t. 174, Wojskowa wspó³praca niemiecko-sowiecka, Opracowanie Oddzia³u II SG z 29 IX 1933 r., s.12.
13 A. Pep³oñski, Wywiad polski na ZSRR 19211939, Warszawa 1996, s. 314.
14 CA MSW, sygn. 614, t. 174, Wspó³praca niemiecko-sowiecka 19201933, s. 5053.
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sowieckich15. W Zwi¹zku Sowieckim funkcjonowa³ równie¿ obóz dowiadczalny Katorg, w którym prowadzono tak¿e eksperymenty z czo³gami i broni¹ pancern¹16. W innym obozie dowiadczalnym Tomka przeprowadzano dowiadczenia z gazami bojowymi17. Sk³ada³ siê on z kompleksu zak³adów (Tomys³owskij
Kombinat), produkuj¹cych materia³y wybuchowe, gazy truj¹ce, a tak¿e pociski
artyleryjskie. Oprócz stacji dowiadczalnej, znajdowa³ siê tam równie¿ poligon
artyleryjski. Dowiadczenia z iperytem rozpoczêto w padzierniku 1928 r., kiedy
tylko uruchomiono czêæ obozu i poligon. Praca w stacji dowiadczalnej Tomka
trwa³a w ustalonych okresach, od maja do listopada. W czasie zimy chroni³y j¹
oddzia³y wartownicze armii sowieckiej. Strona niemiecka kontrolowa³a realizacjê
zadañ. W miesi¹cach letnich w obozie przebywa³ zespó³ inspekcyjny, kierowany
przez p³k. Moyna18. Tak¿e inne orodki pracowa³y na potrzeby przemys³u wojennego. W laboratorium prof. Konricha, w berliñskim instytucie higienicznym, przeprowadzano m.in. próby w zakresie sposobów leczenia oparzeñ iperytem. Prof. Flury z
Würzburga zajmowa³ siê eksperymentami biologicznymi. W instytucie chemicznym Wy¿szej Szko³y Technicznej w Berlinie, pod kierownictwem prof. Wernera,
prowadzono badania w zakresie gazów truj¹cych19.
Nale¿y podkreliæ, ¿e znani genera³owie niemieccy zdobywali wiedzê
w szko³ach sowieckich. Wielu znanych genera³ów lotnictwa czy broni pancernej
wywodzi³o siê ze szkó³ sowieckich. Jednak¿e brak jest wykazów personalnych,
natomiast wiadomo, ¿e w Zwi¹zku Sowieckim szkoli³ siê von Blomberg, póniejszy minister wojny. W tym kontekcie nale¿y zwróciæ uwagê na wiêzi za¿y³oci, jakie istnia³y miêdzy Niemcami a ich rosyjskimi kolegami, które w latach
póniejszych dla wielu oficerów Armii Czerwonej mia³y tragiczne konsekwencje. Proces przemieszania siê oraz bratania niemieckich i sowieckich elit wojskowych jest jednym z tajemniczych fragmentów wspó³pracy wojskowej Niemiec i Rosji Sowieckiej20. Genera³owie i wy¿si oficerowie Armii Czerwonej
brali udzia³ w specjalnych kursach i uczêszczali do szkó³ wojskowych w Niemczech. Specjalistyczne przeszkolenia organizowano dla oficerów Sztabu Generalnego21.
Z rozpoznania polskiego wywiadu wynika³o, ¿e miêdzy Reichswehr¹ i Armi¹
Czerwon¹ istnia³a wymiana informacji miêdzysztabowych o armiach innych
pañstw. Materia³y w zakresie interesuj¹cym obie strony opracowywali wyznaczeni
15
16
17
18
19
20

A. Pep³oñski, Wywiad polski , s. 318319.
CA MSW, sygn. 614, t. 174, Wspó³praca niemiecko-sowiecka 19201933, s. 5354.
CA MSW, sygn. 614, t.174, Dowiadczalny obóz Tomka, Opracowanie Oddzia³u II SG, s. 17.
Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 56.
S. Haffner, Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko-sowieckich 19171941, Lublin
1994, s. 9293.
21 L. Grosfeld, Polska a stosunki niemiecko-sowieckie 19181939, Warszawa 1998, s. 56.
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eksperci wojskowi. Strona sowiecka przygotowywa³a informacje o stanie przemys³u wojennego, zamówieniach zbrojeniowych i produkcji przeznaczonej na
potrzeby wojskowe innych pañstw. Natomiast Niemcy skupili sw¹ uwagê na
rozpoznaniu obsady personalnej i mo¿liwoci mobilizacyjnych pañstw obcych22.
Informacje attaché wojskowego w Berlinie pp³k. Antoniego Szymañskiego przekazywane do centrali Oddzia³u II SG uzupe³nia³y stan wiedzy na ten temat23.
Sojusz Reichswehry i Armii Czerwonej trwa³ do koñca istnienia Republiki
Weimarskiej. Wspó³praca obu armii by³a szczególnie korzystna dla Reichswehry. Po przekszta³ceniu w 1935 r. Reichswehry w Wehrmacht odpowiednio wykorzystano wiedzê oficerów niemieckich o Armii Czerwonej, czego na przyk³ad
nie uczyni³ Stalin24.
Polsce grozi³o niebezpieczeñstwo zarówno ze strony Rosji, jak i Niemiec.
Kierownictwo Oddzia³u II SG w 1934 r. wnikliwie analizowa³o mo¿liwoci
wojenne obu s¹siadów. Uznano, ¿e Niemcy bêd¹ prêdzej gotowe do wojny, ju¿
w okresie 68 lat25. Zapewne ocena ta wywo³a³a u marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w¹tpliwoci, skoro zorganizowa³ konferencjê powiêcon¹ tej problematyce.
Wziêli w niej udzia³ m.in.: minister spraw zagranicznych, inspektorzy armii
i wy¿si oficerowie Sztabu G³ównego. Zebrani musieli w ci¹gu miesi¹ca przygotowaæ odpowiedzi w formie pisemnej i przekazaæ je p³k. Teodorowi Furgalskiemu. Problem ten mia³ byæ tak¿e konsultowany z ambasadorami Polski w Moskwie  Juliuszem £ukasiewiczem i w Berlinie  Józefem Lipskim. W po³owie
maja 1934 r. odpowiedzi wp³ynê³y do G³ównego Inspektoratu Si³ Zbrojnych
i zosta³y przedstawione Pi³sudskiemu. Dominowa³y opinie o wiêkszym niebezpieczeñstwie gro¿¹cym Polsce ze strony Niemiec. Mimo to marsza³ek uzna³, ¿e
w przysz³oci Rzeczypospolitej bêdzie bardziej zagra¿a³ Zwi¹zek Sowiecki i dlatego poleci³ skoncentrowaæ siê na stosownych pracach w ramach planu wschodniego.
W latach 30. nast¹pi³y pewne zmiany w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Utworzono nowe wydzia³y: Polityki Emigracyjnej,
Polaków za Granic¹ oraz Opieki Prawnej. Wydzia³ Szyfrów przeniesiono do
Gabinetu Ministra, a w lipcu 1933 r. zosta³ przekszta³cony w referat. Kierownictwo wywiadu wojskowego dostrzeg³o potencja³, jakim dysponowa³o MSZ. Dla
przyk³adu, w 1939 r. pracowa³o w nim 530 urzêdników etatowych oraz 763 kontraktowych26. W tym okresie w centrali Oddzia³u II SG by³o zatrudnionych
22
23

CA MSW, sygn. 614, t. 174, Wspó³praca niemiecko-sowiecka 19201933, s. 47.
A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja , s. 293, szerzej: H. Æwiêk, Polityczno-militarne
przygotowania Trzeciej Rzeszy.
24 P. Wieczorkowicz, £añcuch mierci. Czystka w Armii Czerwonej 19371939, Warszawa
2001.
25 A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja , s. 305306.
26 Ibidem, s. 314.
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oko³o 250 oficerów oraz dwa razy tyle urzêdników. W Wydziale IIa, czyli wywiadowczym, na tym szczeblu pracowa³o 25 oficerów i 12 urzêdników cywilnych. W podleg³ych mu wewnêtrznych ekspozyturach znajdowa³o siê od kilku
do kilkudziesiêciu osób, a w placówkach przeciêtnie dwie do piêciu. Zdecydowanie wiêksza liczba osób zarówno w centrali dwójki, jak te¿ w ogniwach
terenowych pracowa³a na kierunku wschodnim27. Nale¿y podkreliæ, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponowa³o piêciokrotnie wy¿szym bud¿etem
ani¿eli Oddzia³ II, siêgaj¹cym 42 mln z³otych. Analizuj¹c ten problem, trzeba
pamiêtaæ o ró¿nicy zadañ, jakie realizowa³y te instytucje.
Kierownictwo polskiego wywiadu stara³o siê, by placówki tworzone w Zwi¹zku
Sowieckim mog³y liczyæ na pomoc konsulatów28. Takie rozwi¹zanie by³o bardzo
korzystne dla Oddzia³u II, lecz komplikowa³o dzia³alnoæ konsulatów. Na terenie
wschodniego s¹siada warunki pracy tajnych s³u¿b ci¹gle pogarsza³y siê. Placówki mog³y tam funkcjonowaæ niezbyt d³ugo, zazwyczaj od roku do kilku lat.
W okresie 19321934, gdy stosunki ze Zwi¹zkiem Sowieckim uleg³y poprawie29, utworzono nowe agendy wywiadowcze. Najczêciej powstawa³y one na
terenie ambasady lub konsulatów.
Placówki podleg³e MSZ w ramach prowadzonego wywiadu politycznego
uzyskiwa³y wiele wartociowych informacji na temat antypolskiej dzia³alnoci
obu najgroniejszych s¹siadów30. Dzia³aniom szpiegowskim ze strony Zwi¹zku
Sowieckiego towarzyszy³y akcje dywersyjne i wywrotowe. Zagro¿enie bezpieczeñstwa na Kresach Wschodnich by³o zjawiskiem niebezpiecznym31. Rosjanie
stale doskonalili metody i formy dzia³añ specjalnych. Wykorzystywali do tajnych akcji tak¿e mniejszoci narodowe, zamieszkuj¹ce pogranicze ze Zwi¹zkiem
Sowieckim.
Te grupy ludnoci by³y z regu³y, jeli nie obojêtne, to wrogo usposobione do
pañstwa polskiego. Brak by³o jednolitej doktryny pañstwowej w ujmowaniu
zagadnieñ mniejszociowych, wyra¿aj¹cej siê w indywidualnym i niejednokrotnie sprzecznym traktowaniu tych zagadnieñ przez poszczególnych przedstawicieli administracji pañstwowej. Pogranicze by³o gospodarczo upoledzone, panowa³o tam ubóstwo, a dobór urzêdników pañstwowych pozostawia³ wiele do
¿yczenia. Dominowa³ ponadto uci¹¿liwy system podatkowy. Czynniki te powodowa³y, ¿e organa bezpieczeñstwa nie mog³y liczyæ na pomoc ludnoci miejscowej. Wywiad sowiecki skrupulatnie wykorzystywa³ ten stan, prowadz¹c na pograniczu wschodnim dzia³alnoæ szpiegowsk¹, obliczon¹ celowo nie na jakoæ,
27
28
29

L. Gondek, Wywiad polski w III Rzeszy 19331939, Warszawa 1982, s. 51.
A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja , s. 314316.
H. Æwiêk, Dzia³alnoæ wywiadu sowieckiego na polskim pograniczu w latach trzydziestych,
Warszawa 1994, s. 57.
30 A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja , s. 237.
31 A. Misiuk, S³u¿by specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 142.
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lecz na iloæ. Osi¹ga³ bardzo istotny cel  zdemoralizowanie ludnoci i utrzymywanie wród niej niestabilnoci, co utrudnia³o integrowanie siê Kresów z Rzeczpospolit¹.
W sierpniu 1924 r. na posiedzeniu Rady Ministrów zapad³a decyzja o utworzeniu specjalnej formacji przeznaczonej do walki z dywersj¹, sabota¿em i wywiadem na Wschodzie32. We wrzeniu 1924 r. minister spraw wojskowych wyda³ rozkaz powo³uj¹cy do ¿ycia Korpus Ochrony Pogranicza (KOP). Dowódca
tej formacji pod wzglêdem s³u¿by granicznej by³ podporz¹dkowany ministrowi
spraw wewnêtrznych, a w wypadku wojny pod wzglêdem przygotowania, dyscyplinarnym i szkoleniowym  ministrowi spraw wojskowych. W 1938 r. ustalono,
¿e dowódca KOP w sprawach personalnych i operacyjnych ma podlegaæ Generalnemu Inspektorowi Si³ Zbrojnych33.
KOP mia³ realizowaæ okrelone zadania z zakresu bezpieczeñstwa nie tylko
na terenach przygranicznych, lecz tak¿e w g³êbi kraju. W ramach jego struktury
organizacyjnej utworzono komórki wywiadu i kontrwywiadu. W listopadzie
1924 r. Oddzia³ II SG zlikwidowa³ w³asne agendy wywiadu przeciwdywersyjnego, przekazuj¹c posiadane rodki i agentów placówkom KOP.
Po przeprowadzeniu reorganizacji ochrony granic uda³o siê czêciowo opanowaæ sytuacjê na wschodnich rubie¿ach Rzeczypospolitej. Ograniczono dzia³alnoæ dywersyjn¹ prowadzon¹ przez Rosjan34. Nale¿y podkreliæ, ¿e wywiad sowiecki w wiêkszym b¹d mniejszym stopniu wykorzystywa³ dywersjê do
prowadzenia dzia³añ destabilizuj¹cych. W okresie pokoju organizowano struktury
dywersyjne zw³aszcza w rejonach, gdzie by³a usytuowana infrastruktura obronna.
Jesieni¹ 1924 r., w ramach przeprowadzonych zmian organizacyjnych, wytyczono Korpusowi Ochrony Pogranicza zakres zadañ kontrwywiadowczych na
Kresach Wschodnich35. W gestii Samodzielnych Referatów Informacyjnych
(SRI) pozostawiono niektóre zadania obronne oraz ochronê kontrwywiadowcz¹
miast garnizonowych i zak³adów przemys³owych. Dzia³alnoæ kontrwywiadu
w drugiej po³owie lat 20. pozostawia³a wiele do ¿yczenia36. Brak by³o odpowiedniej kadry, rodki finansowe niewystarczaj¹ce, a struktura organizacyjna
wadliwa. W tej sytuacji w lipcu 1929 r. przeprowadzono reorganizacjê s³u¿by
informacyjno-wywiadowczej KOP. W zakresie jej kompetencji by³o prowadzenie
32 Zadania KOP zosta³y znacznie rozszerzone i obejmowa³y sprawy zabezpieczenia granicy
oraz obszaru przygranicznego pod wzglêdem politycznym, bezpieczeñstwa publicznego, wojskowym i skarbowo-celnym. Szerzej: H. Dominiczak, Ochrona granicy wschodniej w latach 19191939.
Z dziejów formacji granicznych, Warszawa 1983, s. 138139; A. Misiuk, op. cit., s. 144.
33 A. Misiuk, op. cit., s. 144.
34 A. Krzak, Kontrwywiad wojskowy II Rzeczypospolitej przeciwko radzieckim s³u¿bom specjalnym 19211939 , Toruñ 2007, s. 170171.
35 Ibidem, s. 4546.
36 M. Jab³onowski, J. Prochwicz, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 19241939, Warszawa 2003/2004, s. 5960.
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wywiadu zaczepnego i kontrwywiadu poza granicami pañstwa, zgodnie z ustaleniami w³aciwej ekspozytury Oddzia³u II SG. Istotn¹ rolê spe³nia³ Referat
Kontrwywiadowczy, koordynuj¹cy poczynania defensywne37. Placówki wywiadowcze KOP, zajmuj¹ce siê zwalczaniem dzia³alnoci szpiegowskiej Zwi¹zku
Sowieckiego, zosta³y podporz¹dkowane kierownikom referatów informacyjnych
Dowództw Okrêgów Korpusów. Oddzia³ II SG d¹¿y³ do stworzenia jednolitego
nadzoru nad wywiadem i kontrwywiadem. Notabene te formy dzia³alnoci tajnych s³u¿b na Kresach Wschodnich mia³y stanowiæ swoisty uk³ad naczyñ po³¹czonych. Dzia³ania wywiadu ofensywnego KOP skupia³y siê w obszarze pasa
granicznego krajów ociennych. Kierownictwo Oddzia³u II SG liczy³o na okrelone korzyci wynikaj¹ce ze wspó³pracy organów wywiadowczych. Ustalono
³¹czników odpowiedzialnych za rozwój wspó³dzia³ania. Oficerowie wywiadu
w brygadach i batalionach KOP byli odpowiedzialni za wykonanie zadañ zleconych przez ekspozytury Oddzia³u II SG38.
Wspó³praca Samodzielnych Referatów Informacyjnych z organami kontrwywiadu KOP mia³a skomplikowany charakter. W Szefostwie Wywiadu KOP
funkcjonowa³ Referat Kontrwywiadowczy, któremu podporz¹dkowano referaty
kontrwywiadowcze w Ekspozyturze nr 1 w Wilnie i nr 5 we Lwowie. Natomiast
w placówkach wywiadowczych KOP dzia³ali referenci kontrwywiadu. W najbardziej zagro¿onych rejonach pe³nili s³u¿bê oficerowie eksponowani, którzy
nie prowadzili samodzielnie spraw kontrwywiadowczych, a uzyskiwane wiadomoci przekazywali oficerom kontrwywiadu KOP. Rezydenci tworzyli sieæ
agenturaln¹ kontrwywiadu. Do 1933 r. wywiad KOP wykorzystywa³ sieæ agentów p³atnych b¹d wspó³pracuj¹cych na zasadach honorowych. Ze wzglêdu na
trudnoci komunikacyjne i problemy z zakonspirowaniem zbyt du¿ej liczby
agentów byli szybko ujawniani przez s³u¿by sowieckie. W tej sytuacji w po³owie 1934 r. wywiad KOP rozpocz¹³ reorganizacjê sieci, w ramach której dzia³ali
stali rezydenci. Organizowali oni w³asne sieci informatorów, z którymi utrzymywali kontakty. Z rezydentami ³¹cznoæ utrzymywa³ tylko oficer kontrwywiadu
placówki wywiadowczej lub oficer eksponowany. Specyficzne warunki pracy
kontrwywiadu w rejonie pasa granicznego ogranicza³y mo¿liwoci walki z tajnymi s³u¿bami Zwi¹zku Sowieckiego39.
Wspó³praca kontrwywiadu z placówkami prowadz¹cymi wywiad p³ytki nie
zawsze by³a zadowalaj¹ca. We wschodnich rejonach przygranicznych pokrywa³y
siê kompetencje SRI z kompetencjami placówek wywiadowczych Korpusu
Ochrony Pogranicza. Obserwacjê osób podejrzanych o wspó³pracê z wywiadem
sowieckim w miasteczkach pogranicza organizowa³y ekspozytury SRI, lecz nie
37
38
39

Szerzej: A. Krzak op. cit., s. 6163.
A. Misiuk, op. cit., s. 145.
A. Pep³oñski, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 58.
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by³y upowa¿nione do ich inwigilacji poza obszarem tych miejscowoci. Czêste
zwracanie siê o pomoc do organów wywiadowczych KOP utrudnia³o dzia³ania40.
Warunki pracy tajnych s³u¿b Oddzia³u II SG by³y wyj¹tkowo trudne. W³adze sowieckie konsekwentnie wciela³y w ¿ycie zarz¹dzenia stwarzaj¹ce z pasa
granicznego barierê nie do pokonania. Jej przekroczenie nale¿a³o do zadañ niezwyk³ych. W rejonie granicznym stacjonowa³y pokane si³y Stra¿y Granicznej,
wykorzystuj¹ce jedców i dobrze wyszkolone psy, by zapewniæ nale¿yt¹ ochronê granic i w razie potrzeby podejmowaæ pocig. Na terenie ca³ego pogranicza
przeprowadzono kolektywizacjê, po³¹czon¹ z osadnictwem osób wnikliwie
sprawdzonych, ca³kowicie oddanych re¿imowi sowieckiemu. Ka¿dy obywatel
tego rejonu musia³ mieæ specjaln¹ wizê bezpieczeñstwa w ramach przeprowadzonej wczeniej akcji przymusowego posiadania paszportu41. Stra¿ Graniczna
wywiera³a decyduj¹cy wp³yw na wszystkie urzêdy administracji pañstwowej
w obrêbie pasa granicznego, a w stosunku do spo³eczeñstwa posiada³a w³adzê
nieograniczon¹. Sprzyja³o to zwalczaniu polskich akcji wywiadowczych i u³atwia³o pozyskiwanie agentów do dzia³añ szpiegowskich. Zmuszano ludnoæ ca³ego pogranicza do wspó³pracy z w³adzami w zwalczaniu przestêpstw skierowanych przeciwko pañstwu. Wystarczy³ cieñ podejrzenia o nielojalnoæ wobec
socjalistycznego ustroju, by ca³¹ rodzinê wysiedliæ z pogranicza. Rozbudowywano, stworzone wczeniej przy ka¿dym kolektywie, zakonspirowane grupy bojowe, u¿ywane do specjalnych zadañ zwalczania szpiegostwa. W tym rejonie
stosowano tak¿e zaostrzone formy kontroli dokumentów.
Istotnym czynnikiem hamuj¹cym dzia³ania wywiadowcze by³a trudnoæ
w poruszaniu siê na obszarze pasa granicznego, stopniowo, lecz stale, poszerzanego z 22 do 100 km42. Notowano nasilaj¹ce siê kontrole w poci¹gach, na
stacjach kolejowych i w lokalach publicznych. Nawet na ludnoæ sowieck¹ w rejonie pogranicza na³o¿ono obowi¹zek legitymowania, zatrzymywania i doprowadzania do najbli¿szych organów w³adzy osób obcych, pod rygorem zsy³ki do
obozów koncentracyjnych. Ludnoæ cywilna zatrzymywa³a wiêcej osób ani¿eli
Stra¿ Graniczna czy milicja43.
W zasadzie dzia³alnoæ kontrwywiadowcza KOP do schy³ku lat 20. skupia³a
siê na rozpoznawaniu sowieckich jednostek ochrony granicy44. Wykorzystywano
tradycyjne metody pracy: obserwacjê, przes³uchania podejrzanych o szpiegostwo
40
41
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czy nielegalnie przekraczaj¹cych granicê, a tak¿e pods³uch rozmów telefonicznych. Strona polska uzyskiwa³a wiele wartociowych informacji dotycz¹cych
obiektów wojskowych, uzbrojenia, organizacji, wyszkolenia Armii Czerwonej
oraz sytuacji spo³eczno-politycznej Zwi¹zku Sowieckiego.
Na pocz¹tku lat 30. nast¹pi³o wzmocnienie KOP, co spowodowa³o poprawê
efektów pracy. W latach 19301935 placówki kontrwywiadu KOP prowadzi³y 620
spraw dotycz¹cych dzia³alnoci obcych wywiadów, w tym 499 by³o zwi¹zanych ze
szpiegostwem sowieckim45. W 1932 r. kontrwywiad KOP rozpracowa³ w ramach
116 spraw dzia³alnoæ szpiegowsk¹ 247 agentów wywiadu sowieckiego, a w roku
nastêpnym prowadzi³ 92 sprawy o szpiegostwo z udzia³em 195 podejrzanych46.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e wprowadzenie w 1931 r. s¹dów doranych odnios³o po¿¹dany
efekt. Placówki kontrwywiadu ochrony pogranicza rozpracowa³y kilka istotnych
orodków szpiegowskich wschodniego s¹siada. W sierpniu 1933 r. wywiad KOP
opracowa³ tak¿e materia³ pt. Zarz¹d i obozy koncentracyjne w ZSRR47.
W latach 19341935 organa kontrwywiadu KOP przekaza³y SRI Dowództw
Okrêgów Korpusów 31 spraw dotycz¹cych dzia³alnoci obcych wywiadów.
Mimo odnoszonych sukcesów, istnia³y problemy utrudniaj¹ce pracê. Dotyczy³y
one szczególnie szeroko rozumianej wspó³pracy z jednostkami zwalczaj¹cymi
wp³ywy obcych wywiadów. W po³owie lat 30. przeprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej KOP w celu polepszenia rozpoznania ochranianego obszaru. Rozbudowano sieæ agenturaln¹ w rejonie przygranicznym, zreformowano
system ochrony granic, wprowadzaj¹c dzia³ania patrolowo-rozpoznawcze. Dokonano tak¿e przekszta³ceñ dotychczasowej sieci wojskowych honorowych rezydentów nadgranicznych. Do tej pory wspó³praca dowódców jednostek KOP
z organami kontrwywiadu ochrony pogranicza opiera³a siê na dobrej woli i chêci
dowódcy, spe³niaj¹cego funkcje honorowego rezydenta wojskowego. Po wprowadzeniu zmian rozpoznanie terenu przy pomocy sieci informatorów oddzia³ów
granicznych i wspó³praca w tym wzglêdzie z organami kontrwywiadu by³a obowi¹zkiem s³u¿bowym ka¿dego dowódcy48.
W drugiej po³owie lat 30. poprawi³a siê wspó³praca w³adz administracyjnych z kontrwywiadem ochrony pogranicza. Stosunki z policj¹ okrelano w zasadzie jako dobre. Szefostwo Wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza posiada³o
uprawnienia Policji Pañstwowej, co usprawnia³o zwalczanie szpiegostwa. Ponadto Szefostwo to mog³o za porednictwem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych przeprowadziæ zmiany s³u¿by ochronnej i kontrwywiadowczej. Efektem poprawiaj¹cej siê
wspó³pracy by³o przekazanie przez Szefostwo Wywiadu KOP Samodzielnym
45
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Referatom Informacyjnym oraz organom policji w 1935 r. o prawie 30% wiêcej
spraw szpiegowskich ani¿eli rok wczeniej. Pewne niedoci¹gniêcia, raczej przypadkowe ani¿eli wynikaj¹ce ze z³ej woli, zanotowano na marginesie wspó³pracy
z organami policyjnymi. By³y nimi: niedok³adna kontrola dokumentów osobistych, w wyniku której zwalniano agentów sowieckich, pos³uguj¹cych siê podrobionymi dokumentami, zawieraj¹cymi jaskrawe b³êdy w pisowni polskiej; niedostateczna ocena zeznañ zatrzymywanych agentów; niezachowanie zasad
ostro¿noci w czasie zatrzymywania szpiegów, co by³o przyczyn¹ ucieczek lub
samobójstw49. Kontrwywiad KOP, pomimo rozpracowania stosunkowo du¿ej
liczby spraw szpiegostwa sowieckiego, nie zdo³a³ w pe³ni opanowaæ Kresów
Wschodnich. Nale¿y jednak uwzglêdniæ mo¿liwoci dzia³ania tych organów. Nie
dysponowa³y one odpowiednio przygotowan¹ kadr¹. Wspó³dzia³anie z innymi
s³u¿bami odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo pañstwa nie zawsze uk³ada³o siê
najlepiej. Warunki pracy w rejonie wschodniego pogranicza, jak ju¿ wspominano, by³y wyj¹tkowo trudne. Mo¿na uznaæ, ¿e kontrwywiad realizowa³ swe zadania na miarê posiadanych mo¿liwoci. Polskie w³adze wojskowe dziêki informacjom przekazywanym przez tajne s³u¿by Oddzia³u II SG posiada³y rozpoznanie
rejonu pasa granicznego wschodniego s¹siada50. W okresie zbli¿aj¹cego siê konfliktu zbrojnego szczególne znaczenie mia³y informacje na temat potencja³u militarnego Zwi¹zku Sowieckiego i jego mo¿liwoci wojennych.
W okresie kryzysu czechos³owackiego we wrzeniu 1938 r. stosunki Polski
ze wschodnim s¹siadem znacznie siê pogorszy³y51. ¯¹dania Polski wobec Czechos³owacji poprzedzi³a koncentracja wojsk na po³udniowej granicy, co mia³o
jednoznaczny wydwiêk. Tak¿e w rejonie granicy wschodniej odbywa³y siê manewry wojskowe. Zwi¹zek Sowiecki, by wys³aæ sw¹ armiê na pomoc Czechos³owacji, musia³by j¹ przeprowadziæ przez teren Polski, na co rz¹d polski nie wyra¿a³ zgody. Przywódcy Kremla doradzali, by Czechos³owacja zwróci³a siê do Ligi
Narodów z prob¹ o udzielenie jej pomocy jako ofierze agresji. Prezydent
Edvard Bene zaniecha³ tego kroku, poniewa¿ liczy³ siê z opini¹ Wielkiej Brytanii i Francji, które by³y przeciwne takiej procedurze. Strona sowiecka 23 wrzenia 1938 r. przes³a³a notê do Warszawy, w której komunikowa³a, ¿e jeli Polska
u¿yje si³y przeciwko Czechos³owacji, ZSRR bêdzie uwa¿aæ pakt o nieagresji
z 1932 r. za niewa¿ny. Doprowadzi³o to do sytuacji kryzysowej. 30 wrzenia
rz¹d Polski wystosowa³ do Pragi ultimatum ¿¹daj¹ce oddania l¹ska Zaolziañskiego. Za³amany uk³adem monachijskim rz¹d Czechos³owacji nie mia³ innego
wyjcia, jak uznaæ tak¿e to ¿¹danie. 2 padziernika oddzia³y polskie obsadzi³y
Zaolzie, przy³¹czaj¹c obszar zamieszkany w znacznej mierze przez ludnoæ pol49
50
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sk¹. Chocia¿ pretensje Polski do Zaolzia nie by³y bezpodstawne, jednak przy³¹czenie go w takich okolicznociach by³o b³êdem, a w ówczesnej sytuacji wytworzy³o fa³szywy obraz Polski jako sojusznika Hitlera.
Po konferencji monachijskiej Hitler przyst¹pi³ do realizacji kolejnych celów. Jego propozycje uregulowania z Polsk¹ spornych spraw przedstawione jesieni¹ 1938 r. i w nastêpnym zosta³y odrzucone przez ministra Józefa Becka.
Informacje i oceny Oddzia³u II SG z tego okresu oraz oficjalne wypowiedzi
polityków Trzeciej Rzeszy wskazywa³y na wzrost zagro¿enia wojennego ze strony Niemiec52. Zabiegi dyplomatyczne mia³y odsun¹æ zagro¿enie, mimo ¿e dane
wywiadu nie potwierdza³y optymizmu dominuj¹cego w kierownictwie MSZ.
W marcu 1939 r. polski wywiad uzyska³ informacje, z których wynika³o, ¿e
zosta³ stworzony klimat do nawi¹zania bli¿szych kontaktów miêdzy rz¹dami
Zwi¹zku Sowieckiego i Trzeciej Rzeszy53. Hitler sugerowa³ powrót do polityki
Bismarcka, opieraj¹cej siê na zbli¿eniu z Rosj¹. Latem 1939 r. Wiaczes³aw
Mo³otow zapowiada³ wznowienie rokowañ handlowych z Niemcami. Referat
Wschód posiada³ informacje dotycz¹ce wzrostu wy³adowywanego sprzêtu ze
statków niemieckich w Leningradzie. W maju 1939 r., gdy stosunki polskoniemieckie by³y ju¿ bardzo napiête, attaché wojskowy w Niemczech pp³k Antoni
Szymañski zosta³ niespodziewanie zaproszony na przyjêcie urodzinowe do Hansa Lammersa, szefa gabinetu cywilnego Hitlera. Tam genera³ Karol Bodenschatz
sugerowa³ pp³k. Szymañskiemu, by strona polska przyjê³a propozycjê Hitlera,
gdy¿ jej odrzucenie mo¿e spowodowaæ fatalne nastêpstwa, poniewa¿ Niemcy
prowadz¹ ju¿ rozmowy ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Genera³ Bodenschatz podobn¹ wypowied skierowa³ do Paula Stehlina, attaché lotniczego Francji w Berlinie. Oddzia³ II potraktowa³ ten raport lekcewa¿¹co, jako kolejn¹ próbê sk³onienia Polski do ustêpstw54. W pierwszej dekadzie maja 1939 r. szef Sztabu
G³ównego dowiedzia³ siê od p³k. Englichta, ¿e wywiad brytyjski przekaza³ Referatowi Zachód informacjê potwierdzaj¹c¹ doniesienie pp³k. Szymañskiego55.
Od po³owy 1939 r. meldunki polskiego wywiadu wojskowego informowa³y centralê Oddzia³u II w Warszawie o postêpach koncentracji niemieckiej. Nie mog³o
byæ w¹tpliwoci, ¿e Niemcy przygotowuj¹ uderzenie na ca³ym froncie56. Poza
licznymi meldunkami wywiadowczymi do Sztabu G³ównego w Warszawie dociera³y tak¿e raporty pp³k. Szymañskiego z Berlina57.
52
53
54

A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja , s. 326336.
Ibidem, s. 336.
R. Faligot, R. Kauffer, S³u¿by specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na wiecie,
Warszawa 1998, s. 18; A. Wony, Niemieckie przygotowania do wojny z Polsk¹ w ocenach polskich w³adz wojskowych w latach 19331939, Warszawa 2000, s. 9.
55 A. Wony, op. cit., s. 272.
56 T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 209.
57 Ibidem, s. 209210.
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24 sierpnia 1939 r. o godzinie drugiej nad ranem w Moskwie podpisano pakt
o nieagresji miêdzy Zwi¹zkiem Sowieckim i Niemcami oraz inne dokumenty
reguluj¹ce wzajemne stosunki58. Mia³ on obowi¹zywaæ dziesiêæ lat. Partnerzy
obiecywali wzajemnie, ¿e zachowaj¹ cis³¹ neutralnoæ w razie znalezienia siê
jednego z nich w wojnie z innym pañstwem, a tak¿e, ¿e nie bêd¹ braæ udzia³u
w ¿adnych blokach kieruj¹cych siê przeciw jednemu z sygnatariuszy. Umowa ta
wyklucza³a wiêc udzia³ Zawi¹zku Sowieckiego w dalszych rozmowach z mocarstwami zachodnimi. Jednak decyzja o przerwaniu rozmów zapad³a jeszcze przed
podpisaniem paktu z Niemcami. W dodatkowym porozumieniu ustalono zasiêg
wp³ywów w Europie Wschodniej, po przysz³ym zwyciêstwie Niemiec nad Polsk¹. Okrelono tak¿e granice stycznoci terytorialnej obu pañstw59. Dodatkowy
protokó³ do paktu o nieagresji zawiera³ klauzulê cis³ej tajnoci. Obie strony
surowo tej klauzuli przestrzega³y, nie odstêpuj¹c od jej respektowania nawet
w obliczu póniejszego niemiecko-sowieckiego konfliktu zbrojnego. Obawa
przed ujawnieniem opinii publicznej wiata zbrodni by³a silniejsza ni¿ motywy,
którymi obie strony kierowa³y siê w tym konflikcie. Porozumienie by³o zatem
paktem o agresji. Niemcy i Rosja po raz kolejny w dziejach zadecydowa³y
o losie pañstwa polskiego.
Amerykanie nie przekazali stronie polskiej wiadomoci o zagro¿eniu sowieckim60. Hans von Herwarth, sekretarz ambasadora Niemiec w Moskwie hrabiego von Schulenburga, z w³asnej woli i bez zgody prze³o¿onych informowa³
W³ochów, a póniej Amerykanów o postêpie w rozmowach niemiecko-sowieckich. 24 sierpnia 1939 r. szczegó³owe wiadomoci na temat paktu o nieagresji
oraz tajnego protoko³u trafi³y do Waszyngtonu. Tam sekretarz stanu Cordel Hull
powiadomi³ o wszystkim ambasadora Wielkiej Brytanii. Sojusznik angielski nie
przekaza³ tych niezwykle wa¿nych informacji polskiemu wywiadowi.
W koñcu sierpnia 1939 r. kierownik placówki wywiadowczej L-16, usytuowanej przy Konsulacie RP w Miñsku, mjr dypl. Rafa³ Protassowicki informowa³ centralê Oddzia³u II SG o mo¿liwoci zawarcia tajnego uk³adu niemieckosowieckiego. W przeddzieñ wybuchu II wojny wiatowej ambasador RP
w Pary¿u Juliusz £ukasiewicz przes³a³ do MSZ depeszê informuj¹c¹, ¿e w czasie rozmów niemiecko-sowieckich omawiano tylko sprawy dotycz¹ce pañstw
ba³tyckich. O Polsce nie by³o ¿adnej wiadomoci. 1 wrzenia treæ tej depeszy
dotar³a do Oddzia³u II i Ambasady RP w Moskwie. Ta niepe³na informacja
mog³a przyczyniæ siê do wprowadzenia w b³¹d naczelnych w³adz wojskowych.
Ambasador RP w Moskwie Wac³aw Grzybowski nieco wczeniej informowa³
58 Uk³ad o nieagresji nosz¹cy datê 23 sierpnia 1939 r. zosta³ faktycznie podpisany 24 sierpnia
tego roku. Szerzej: H. von Herwarth, Miêdzy Hitlerem a Stalinem. Wspomnienia dyplomaty i oficera niemieckiego 19311945, Warszawa 1992, s. 258.
59 Szerzej: T. Jurga, op.cit., s. 135137.
60 A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja , s. 337.
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prze³o¿onych, ¿e pakt Ribbentrop  Mo³otw mia³ ograniczone znaczenie polityczne. Takie wiadomoci mia³y du¿y wp³yw na plany wojenne. Pod koniec
pierwszej dekady wrzenia 1939 r. attachat wojskowy w Moskwie informowa³
centralê MSZ o mobilizacji Armii Czerwonej i prawie pewnym jej wkroczeniu
na ziemie polskie61. 17 wrzenia wojska sowieckie rozpoczê³y okupacjê Rzeczypospolitej.
Oddzia³ II SG oraz resort spraw zagranicznych w okresie miêdzywojennym
by³y odpowiedzialne za zapewnienie rz¹dowi oraz dowództwu wojskowemu informacji o zagro¿eniu wojennym, zewnêtrznych uwarunkowaniach politycznych
oraz stosunkach z innymi pañstwami62. Mimo ustalonego podzia³u zadañ konieczna by³a konsolidacja wysi³ków w zakresie uzyskiwania wiadomoci niezbêdnych dla zapewnienia Polsce bezpieczeñstwa. Wywiad wojskowy skupia³
sw¹ uwagê na danych wiadcz¹cych o zmianach w potencjale wojennym wrogich pañstw oraz ich przygotowaniach do dzia³añ zbrojnych. Natomiast MSZ
interesowa³o siê przede wszystkim zmianami w polityce zagranicznej innych
pañstw, zw³aszcza wrogich. Usi³owa³o tak¿e, wykorzystuj¹c rodki dyplomatyczne, zagwarantowaæ krajowi bezpieczeñstwo. Dzia³ania Oddzia³u II oraz resortu spraw zagranicznych uzupe³nia³y siê na wielu p³aszczyznach, co pozwala³o
weryfikowaæ zdobywane wiadomoci. Nale¿y podkreliæ, ¿e zbyt niskie nak³ady
finansowe ogranicza³y mo¿liwoci dzia³añ wywiadu, zw³aszcza w obliczu zagro¿enia wojennego. Kierownictwo Oddzia³u II stara³o siê, by stosunki z MSZ
uk³ada³y siê jak najlepiej i ³agodzi³o pojawiaj¹ce siê konflikty. Wzrastaj¹ca
pozycja resortu spraw zagranicznych, przy jednoczesnej tendencji do zmniejszania roli Sztabu G³ównego i Oddzia³u II, powodowa³a okrelone konsekwencje.
Rz¹d i najwy¿sze w³adze wojskowe nie zawsze uwzglêdnia³y rozpoznanie wywiadu wojskowego. Chocia¿ informacje posiadane przez Oddzia³ II wywar³y
pewien wp³yw na ewolucjê polskich przygotowañ obronnych, to jednak nie
mia³y wiêkszego znaczenia w momencie podejmowania decyzji politycznych.
Security threat in the Second Polish Republic from the side of the USSR
in the light of the Secret Services espionage
After Word War I both Germany and Russia did not accept the Versailes Treaty and were
looking towards changing it. Both countries were trying to rebuild their respective armies,
which were supposed to be used in a war against Poland. The intelligence reconnaissance
played a big part in this situation.
The Soviet Unions political activity rose in the1920s. It was accompanied by espionage
and diversification techniques used against Poland. The II SG branch as well as the Ministry
61
62

Ibidem, s. 336339.
Ibidem, s. 342344.
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of Foreign Affairs groups took appropriate actions. Both were trying to consolidate actions in
order to keeping Poland safe. The army intelligence especially looked for changes in
the Soviets army potential. The Ministry of Foreign Affairs was interested in changes in
foreign countries politics, as well as keeping the country safe thanks to various diplomatic
opportunities.
The II SG branch and the Ministries efforts intertwined, which helped in verifying
gathered information. Low budget limited however the groups efforts. The command of the II
SG branch tried to maintain proper affairs with the Ministry and softened all conflicts. The
highest powers of the II RP were not always considering the army intelligence actions.
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KONFLIKT POLSKO-UKRAIÑSKI
O GALICJÊ WSCHODNI¥ W LATACH 19181919
Stosunki polsko-ukraiñskie ze wzglêdu na bliskie s¹siedztwo obu narodów
maj¹ wielowiekow¹ tradycjê, a ich pocz¹tki siêgaj¹ okresu kszta³towania siê
pierwszych organizmów pañstwowych w Europie rodkowej. Jednak dopiero
stosunkowo niedawno przekszta³ci³y siê one w otwarty konflikt o charakterze
narodowym, który wykopa³ g³êbok¹ przepaæ pomiêdzy oboma nacjami, a wzajemne oskar¿enia i niechêæ s¹ obecne w wiadomoci Polaków i Ukraiñców do
dzi. W tym kontekcie szczególn¹ rolê odgrywa³y procesy, które zachodzi³y
w zachodniej czêci ziem ukraiñskich1.
Zdobywaj¹ce coraz wiêksz¹ popularnoæ w Europie w drugiej po³owie XIX w.
idee narodowe i nurty nacjonalistyczne zaczê³y docieraæ tak¿e na Kresy dawnej
Rzeczypospolitej, motywuj¹c coraz szersze grupy do dzia³ania. Efektem tych
procesów w Galicji Wschodniej by³o m.in. powo³anie do ¿ycia czasopism2
o wyranym ukrainofilskim nastawieniu, które wzywa³y do walki o nale¿ne
Ukraiñcom prawa oraz opowiada³y siê za wyodrêbnieniem w ramach Austrii
ukraiñskiego kraju koronnego ze stolic¹ we Lwowie. Idee te bardzo szybko sta³y
siê naczelnym celem znacznej czêci ukraiñskich rodowisk politycznych. W³adze austro-wêgierskie, borykaj¹ce siê z powa¿nymi problemami wewnêtrznymi,
nie zamierza³y jednak wspieraæ ruchu narodowego, który móg³ stanowiæ zagro¿enie dla spoistoci monarchii. Dlatego te¿ tylko okazjonalnie wyra¿a³y zainteresowanie ukraiñskimi postulatami. Taka postawa Wiednia wkrótce doprowadzi³a do roz³amu ukraiñskiego ruchu narodowego i powstania dwóch przeciwstawnych obozów. Pierwszy z nich stanowi³y rodowiska ukrainofilskie, staraj¹ce siê realizowaæ swoje cele za porednictwem Sejmu Krajowego i tworzonych
1 W przedmiotowym okresie ziemie ukraiñskie by³y podzielone pomiêdzy Rosjê i Austriê.
W czêci wschodniej, znajduj¹cej siê pod panowaniem Petersburga, ze wzglêdu na restrykcyjn¹
politykê caratu nie dosz³o do wykszta³cenia siê ukraiñskich ruchów narodowych. Ich pocz¹tki
przypad³y dopiero na okres I wojny wiatowej. Równoczenie, w zwi¹zku ze zdecydowanie s³abszym spolonizowaniem tych ziem, ruchy te nie by³y tak bardzo antypolskie, jak na Ukrainie Zachodniej, znajduj¹cej siê w granicach Austrii.
2 By³y to m.in.: Weczernyci, Niwa i Meta.
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w tym czasie partii politycznych3. Drugi, nazywany moskalofilskim, skupi³ dzia³aczy zawiedzionych w swych nadziejach przez Austriê i opowiadaj¹cych siê za
podjêciem cis³ej wspó³pracy z Rosj¹ oraz w³¹czeniem siê w nurt panslawistyczny, a nawet neguj¹cych istnienie narodowoci ukraiñskiej i propaguj¹cych ideê
rosyjsko-ukraiñskiej wspólnoty etnicznej. Rozwój tego drugiego ruchu mocno
niepokoi³ w³adze austro-wêgierskie i aby ograniczyæ zasiêg jego oddzia³ywania,
podjêto próbê doprowadzenia do porozumienia pomiêdzy obozem narodowym
a lokalnymi w³adzami polskimi4. Strona polska, jakkolwiek lekcewa¿y³a dzia³ania rodowisk ukraiñskich, ostatecznie podjê³a rozmowy. Ich efektem by³a tzw.
ugoda polsko-ukraiñska z 1890 r., zwiêkszaj¹ca udzia³ Ukraiñców w ¿yciu spo³ecznym5. Ugoda ta nie mia³a jednak wiêkszych szans powodzenia, poniewa¿ nie
znajdowa³a zrozumienia w szerszych krêgach spo³ecznych, a dynamicznie rozwijaj¹ca siê sytuacja w Europie zaostrza³a rywalizacjê miêdzy Ukraiñcami a Polakami6.
Wybuch I wojny wiatowej postawi³ zarówno przez Polakami, jak i Ukraiñcami nowe wyzwania. Obie nacje upatrywa³y bowiem w wielkim konflikcie
europejskim szansê na zrealizowanie swych narodowych celów. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w dzia³aniach tych strona polska wykazywa³a wiêcej inicjatywy, co
wynika³o zarówno z historycznej tradycji, jak i z racji posiadania znacznie szerszych kadr mog¹cych takie dzia³ania prowadziæ.
Zdecydowanie mniejsze mo¿liwoci mieli Ukraiñcy. Z jednej strony spo³ecznoæ ukraiñska, mimo prowadzonych od kilku dziesiêcioleci prac, by³a jeszcze relatywnie s³abo uwiadomiona narodowo, z drugiej ukraiñskie formacje
wojskowe, maj¹ce manifestowaæ ukraiñsk¹ sprawê narodow¹, by³y skromne liczebnie i nie odgrywa³y istotniejszej roli militarnej. Tym niemniej Legion Ukraiñskich Strzelców Siczowych, utworzony ju¿ na pocz¹tku wojny, spe³nia³ istotn¹
rolê, staj¹c siê orodkiem kszta³tuj¹cym ukraiñsk¹ wiadomoæ narodow¹7.
Równoczenie jednak Ukraiñcy w Galicji Wschodniej nie podejmowali szerszych dzia³añ politycznych, stoj¹c na stanowisku, ¿e przysz³oæ Ukrainy jest
cile zwi¹zana z dobr¹ wol¹ Austro-Wêgier. Dlatego te¿ niemal do ostatnich
dni wojny w realizacji celów narodowych stawiali na pomoc austro-wêgierskich

3 Szerzej na temat ukraiñskich partii politycznych: L. Wasilewski, Ukraina i sprawa ukraiñska, Kraków 1911, s. 150155.
4 Zob. M. Klimecki, Lwów 19181919, Warszawa 2000, s. 13.
5 W ramach tej umowy zwiêkszono m.in. liczbê mandatów ukraiñskich w Sejmie Krajowym,
dopuszczono wiêksz¹ liczbê urzêdników ukraiñskich do lokalnej administracji oraz utworzono
nowe katedry ukraiñskie na Uniwersytecie we Lwowie.
6 Szerzej na ten temat: M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 1314 oraz L. Wasilewski, op. cit.,
s. 154155.
7 M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 1718.

Konflikt polsko-ukraiñski o Galicjê Wschodni¹ w latach 19181919

173

krêgów wojskowych z nastêpc¹ tronu Karolem Habsburgiem na czele, niechêtnie odnosz¹cych siê do polskich aspiracji niepodleg³ociowych8.
Tymczasem wojna przynios³a wydarzenia, których nikt nie by³ w stanie
przewidzieæ, a które wkrótce mia³y zawa¿yæ zarówno na przysz³oci Polski, jak
i Ukrainy. Kluczowe znaczenie mia³ wybuch rewolucji i ca³kowita zmiana systemu politycznego w Rosji w 1917 r.
Wykorzystuj¹c zawirowania polityczne po rewolucji lutowej, przedstawiciele ró¿nych ukraiñskich organizacji politycznych i spo³ecznych zebrali siê w Kijowie i utworzyli Centraln¹ Radê, której zadaniem mia³o byæ reprezentowanie
ukraiñskiej racji stanu przed Rz¹dem Tymczasowym. Poniewa¿ w rosyjskiej
czêci Ukrainy pierwsze trendy narodowe pojawi³y siê de facto dopiero w okresie wojny i nie odgrywa³y szczególnej roli, cia³o to opowiada³o siê pocz¹tkowo
za nadaniem ziemiom ukraiñskim narodowej i terytorialnej autonomii w ramach
Rosyjskiej Republiki Federacyjnej. Dopiero wybuch Rewolucji Padziernikowej
i przejêcie w³adzy w Rosji przez W. Lenina sk³oni³o Centraln¹ Radê do proklamowania 22 stycznia 1918 r. pañstwa ukraiñskiego  Ukraiñskiej Republiki
Ludowej (URL)9. Fakt ten sta³ jednak w sprzecznoci z planami bolszewików10.
Dlatego te¿ ju¿ z pocz¹tkiem stycznia 1918 r. Armia Czerwona dokona³a agresji
na URL i zajê³a znaczn¹ czêæ jej terytorium. Sk³oni³o to Centraln¹ Radê do
zwrócenia siê z prob¹ o pomoc do pañstw centralnych, ju¿ od jakiego czasu
szukaj¹cych mo¿liwoci zbli¿enia z URL. Efektem podjêtych rozmów by³o zaproszenie delegacji ukraiñskiej na rozmowy pokojowe z Rosj¹ do Brzecia oraz
zawarcie w traktacie zapisów, na mocy których, w zamian za dostawy zbo¿a
i ¿ywnoci, Niemcy i Austro-Wêgry uznawa³y niepodleg³oæ URL oraz zobowi¹zywa³y siê do udzielenia jej pomocy w walce z Armi¹ Czerwon¹. O wiele
wiêksze znaczenie mia³y jednak klauzule dotycz¹ce poszerzenia granic URL
poprzez przy³¹czenie do niej Wo³ynia, Che³mszczyzny i czêci Polesia11 oraz
8 Zob. ibidem, s. 19. Na ten temat tak¿e: M. Koz³owski, Miêdzy Sanem a Zbruczem. Walki
o Lwów i Galicjê Wschodni¹ 19181919, Kraków 1990, s. 9798 oraz J. Skrzypek, Ukraiñcy
w Austrii podczas Wielkiej Wojny i geneza zamachu na Lwów, Warszawa 1939, s. 4344.
9 Zob. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 2526. Rada nadal odwo³ywa³a siê jednak do
wczeniejszej linii politycznej i deklarowa³a sw¹ pomoc w przebudowie Rosji w federacjê z³o¿on¹
z wolnych i równych narodów; zob. J. Hrycak, Historia Ukrainy 17721999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 128.
10 Zob. J. Legieæ, Armia Ukraiñskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraiñsko-bolszewickiej w 1920 r., Toruñ 2002, s. 13; warto tak¿e wspomnieæ, ¿e istnienie niezale¿nego pañstwa ukraiñskiego negowali tak¿e dowódcy kontrrewolucyjnych formacji bia³ogwardyjskich.
11 Zob. H. Batowski, Rozpad Austro-Wêgier 19141918 (Sprawy narodowociowe i dzia³ania
dyplomatyczne), Kraków 1982, s. 188189; R. Galuba, Niech rozs¹dzi nas miecz i krew Konflikt
polsko-ukraiñski o Galicjê Wschodni¹ w latach 19181919, Poznañ 2004 s. 19; J. Legieæ, op. cit.,
s. 29. W okresie póniejszym w³adze URL sztywno sta³y na stanowisku, ¿e granice okrelone
w traktacie brzeskim s¹ nienaruszalne, co szybko doprowadzi³o do konfliktu z Polsk¹. Szerzej na
ten temat: H. Jab³oñski, Z dziejów genezy sojuszu Pi³sudskiPetlura. Pocz¹tki konfliktu zbrojnego
XI 1918III 1919, Zeszyty Naukowe WAP Seria Historyczna, 1961, nr 5, s. 4058.
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zapowied utworzenia w ramach Austro-Wêgier ukraiñskiego kraju koronnego
na terenach Wschodniej Galicji i pó³nocnej Bukowiny12. Zapisy te sta³y
w sprzecznoci z polsk¹ racj¹ stanu. Samo zaproszenie delegacji ukraiñskiej do
Brzecia przypieszy³o decyzjê oficerów, stacjonuj¹cego na Bukowinie, Polskiego Korpusu Posi³kowego, o wypowiedzeniu pos³uszeñstwa dowództwu austriackiemu i przeprowadzeniu formacji na rosyjsk¹ stronê frontu13. Natomiast podpisanie traktatu spotka³o siê z ostr¹ krytyk¹, która przetoczy³a siê zarówno przez
Galicjê, jak i Kongresówkê, a falom demonstracji towarzyszy³y zamachy na
posterunki i patrole austriackie14. Równoczenie nast¹pi³ wyrany spadek poparcia spo³ecznego dla ugrupowañ konserwatywnych, opowiadaj¹cych siê za
wspó³prac¹ z Wiedniem i odbudow¹ pañstwa polskiego w ramach monarchii
habsburskiej. Taki stan rzeczy sk³oni³ w³adze austro-wêgierskie, latem 1918 r.,
do wycofania siê z udzielonych Ukraiñcom w Brzeciu gwarancji15, co dodatkowo zaogni³o sytuacjê. Szczególnie krytycznie do tej inicjatywy odnieli siê
Ukraiñcy galicyjscy, mimo i¿ nadal losy prowincji wi¹zali z Austro-Wêgrami.
W tym czasie zasz³y jednak powa¿ne zmiany na frontach wojny. Sytuacja
pañstw centralnych by³a krytyczna i sta³o siê oczywiste, ¿e o przysz³ym obliczu
Europy decydowaæ bêd¹ zwyciêskie mocarstwa Ententy. W kontekcie sporu
polsko-ukraiñskiego ich stanowisko nie by³o jednak jasne. Mocarstwa zachodnie, g³ównie pod wp³ywem dzia³añ podejmowanych przez Komitet Narodowy
Polski w Pary¿u i Waszyngtonie, rozpatrywa³y kwestiê przysz³ego miejsca Ukraiñców w Europie poprzez pryzmat integralnoci Rosji, a uwa¿aj¹c istnienie powi¹zanej z pañstwami centralnymi URL za tymczasowe, coraz czêciej przychyla³y siê do stanowiska polskich krêgów politycznych, odmawiaj¹cych
Ukraiñcom prawa do budowy niezale¿nego pañstwa. Nie oznacza³o to jednak
pe³nego poparcia polskich planów. W ostatniej fazie wojny politycy Ententy
starali siê bowiem unikaæ jednoznacznych deklaracji odnonie do kszta³tu terytorialnego rodz¹cych siê pañstw i czêsto wyra¿ali sprzeczne opinie podyktowane
doran¹ koniunktur¹ polityczn¹16. Tym niemniej antyukraiñskie nastawienie mocarstw zachodnich, ale tak¿e Austro-Wêgier, sk³oni³o ukraiñskich polityków
w Galicji do szukania dróg wyjcia z tej trudnej sytuacji.
12

Na ten temat szerzej: M. £ytwyn, Proklamowanie niezale¿nej Zachodnio-Ukraiñskiej Republiki Ludowej i podejmowane przez ni¹ próby porozumienia siê z pañstwem polskim, w: Rok 1918.
Odrodzona Polska w nowej Europie, pod red. A. Ajnenkiela, Warszawa 1999, s. 105.
13 Zob. Odezwa bryg. Józefa Hallera w dniu przejcia Polskiego Korpusu Posi³kowego przez
front wschodni z 15 lutego 1918 r., w: S. Aksamitek, Genera³ Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989, s. 80. Na ten temat: M. Zgórniak, 19141918. Studia i szkice z dziejów
I wojny wiatowej, Kraków 1987, s. 249.
14 Zob. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 2122. Na ten temat tak¿e: L. Mroczka, Galicji
rozstanie z Austri¹. Zarys monograficzny, Kraków 1990, s. 237.
15 M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 23.
16 Zob. M. Leszczyk, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 19171919,
Warszawa 1966, s. 185 i n.
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Jeszcze latem 1918 r., z inspiracji liderów Ukraiñskiej Partii NarodowoDemokratycznej, utworzono we Lwowie komitet polityczny, który zaj¹æ siê mia³
koordynacj¹ dzia³alnoci rozwijaj¹cych siê w tym okresie zarówno cywilnych,
jak i wojskowych ruchów konspiracyjnych. Ich naczelnym celem mia³o byæ
opanowanie Galicji Wschodniej, przejêcie kontroli nad lokaln¹ administracj¹
oraz podjêcie dzia³añ na rzecz utworzenia ukraiñskiego kraju koronnego ze stolic¹ we Lwowie w ramach Austro-Wêgier. Tym samym planowano urzeczywistnienie zapisów traktatu brzeskiego poprzez tworzenie polityki faktów dokonanych. Przygotowania do zaplanowanej akcji rozpoczê³y siê jesieni¹ 1918 r.
Galicjê Wschodni¹ podzielono na okrêgi, rozes³ano emisariuszy i rozpoczêto
szacunkow¹ ocenê liczby ¿o³nierzy ukraiñskich, mog¹cych wzi¹æ udzia³ w opanowaniu prowincji. Równoczenie podjêto starania na rzecz zmiany dyslokacji
stacjonuj¹cego na Bukownie Legionu Ukraiñskich Strzelców Siczowych i przeniesienia go do Lwowa, co mia³o zapewniæ stronie ukraiñskiej przewagê w przypadku ewentualnej konfrontacji z Polakami17.
Przyspieszenie dzia³añ konspiracyjnych spowodowane by³o przede wszystkim wypadkami rozgrywaj¹cymi siê w monarchii habsburskiej. Chc¹c ratowaæ
rozpadaj¹c¹ siê monarchiê, cesarz Karol I 16 padziernika 1918 r. og³osi³ manifest przekszta³caj¹cy Austriê w pañstwo konfederacyjne18. Akt ten sankcjonowa³
prawo narodów do samostanowienia i wzywa³ do tworzenia lokalnych rad narodowych. Zmobilizowa³o to do dzia³ania polskie krêgi polityczne, które rozpoczê³y dzia³ania na rzecz przejêcia ca³ej Galicji w imieniu pañstwa polskiego.
Z oczywistych wzglêdów dzia³ania te nie uwzglêdnia³y roszczeñ ukraiñskich.
Taki stan rzeczy sk³oni³ Ukraiñców, którzy entuzjastycznie przyjêli cesarski
manifest19, do zwo³ania w³asnej Ukraiñskiej Rady Narodowej (URN) do Lwowa. Organ ten zebra³ siê 18 padziernika 1918 r. i ju¿ na pierwszym posiedzeniu
uzna³ siê za zgromadzenie konstytucyjne oraz zapowiedzia³ rozpoczêcie prac
nad konstytucj¹. Równoczenie uchwalono zasiêg terytorialny przysz³ego koronnego pañstwa ukraiñskiego. Mia³o ono obj¹æ swymi granicami Galicjê Wschodni¹, £emkowszczyznê, pó³nocno-zachodni¹ Bukowinê oraz Ru Zakarpack¹.
Rada podjê³a tak¿e decyzjê o wys³aniu delegacji na przysz³¹ konferencjê pokojow¹, która reprezentowaæ mia³a ukraiñskie interesy w czasie trwania jej obrad20. Szczególne miejsce w prowadzonych dyskusjach zajê³a kwestia stosunku
17
18

Na ten temat szerzej: M. Koz³owski, op. cit., s. 143.
Zob. S. S. Nicieja, Cmentarz Obroñców Lwowa, Wroc³aw 1990, s. 12. Tekst manifestu
dostêpny m.in. w: H. Batowski, op. cit., s. 304305.
19 M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 19181921, Bia³ystok 1988, s. 282
285.
20 S. S. Nicieja, op. cit., s. 12. Na ten temat tak¿e: T. D¹bkowski, Ukraiñski ruch narodowy
w Galicji Wschodniej 19121923, Warszawa 1985, s. 88; R. Galuba, op. cit., s. 2223 oraz
M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 3438.
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do URL. Wiêkszoæ zebranych stanê³a na stanowisku, ¿e nie nale¿y w tej kwestii
podejmowaæ ostatecznych decyzji, a swoje stanowisko argumentowa³a przede
wszystkim negatywnym nastawieniem Ententy do idei naruszania integralnoci
Rosji, co przysz³oæ URL jako niezale¿nego pañstwa stawia³o pod du¿ym znakiem zapytania. Równoczenie zwracano uwagê na wewnêtrzne problemy Ukrainy Naddnieprzañskiej, kierowanej przez niepopularny rz¹d hetmana P. Skoropadskiego oraz zagro¿enie inwazj¹ ze strony Rosji Radzieckiej. Nastêpnego dnia
URN og³osi³a powstanie Pañstwa Ukraiñskiego, wybra³a przewodnicz¹cego21
oraz wy³oni³a trzy delegacje, maj¹ce dzia³aæ w terenie22. W kontekcie nadchodz¹cych wydarzeñ najistotniejsz¹ rolê odgrywa³a Delegacja Galicyjska z siedzib¹ we Lwowie, która mia³a organizowaæ administracjê ukraiñsk¹ we Wschodniej Galicji oraz utrzymywaæ sta³y kontakt z konspiracj¹ wojskow¹.
Wydarzenia rozgrywaj¹ce siê w monarchii habsburskiej motywowa³y do
dzia³ania tak¿e stronê polsk¹. 20 padziernika 1918 r. Rada Miejska we Lwowie
podjê³a uchwa³ê, w której zapowiedzia³a podjêcie starañ na rzecz stworzenia
orodków politycznych i spo³ecznych, niezbêdnych do urzeczywistnienia pañstwowoci polskiej w Galicji Wschodniej23. Uchwa³a ta, bêd¹ca odpowiedzi¹ na
odezwê warszawskiej Rady Regencyjnej z 7 padziernika 1918 r. proklamuj¹cej
powstanie niepodleg³ego pañstwa polskiego24, spotka³a siê z ¿ywio³owym poparciem polskiej spo³ecznoci, która zorganizowa³a wiece i manifestacje. Osiem
dni póniej w Krakowie utworzona zosta³a Polska Komisja Likwidacyjna
(PKL), która w pimie notyfikuj¹cym do premiera Austrii H. Lammascha,
stwierdzi³a, ¿e ziemie zaboru austriackiego wejd¹ w sk³ad pañstwa polskiego,
a tym samym przejmuje ona w³adzê w Galicji. Pismo podobnej treci przes³ane
zosta³o tak¿e do namiestnika K. von Huyna, w którym informowano go, ¿e
delegacja PKL przybêdzie do Lwowa 1 listopada 1918 r.25
Utworzenie PKL jako namiastki polskich w³adz w Galicji wymaga³o jednoczesnego utworzenia si³ zbrojnych, które by³yby w stanie zabezpieczyæ polskie
interesy. Tymczasem nie by³o to zadanie ³atwe, poniewa¿ na ziemiach polskich
równolegle dzia³a³y czêsto rywalizuj¹ce ze sob¹ i ignoruj¹ce siê wzajemnie
komendy o odmiennych orientacjach i sympatiach politycznych. Innym powa¿nym problemem by³ brak ludzi i sprzêtu. Na terenie Galicji nie by³o bowiem
wiêkszych jednostek wojskowych o polskim sk³adzie osobowym26, a przejêty
21
22

Zosta³ nim J. Petruszewycz, który 4 stycznia 1919 r. wybrany zosta³ na prezydenta ZURL.
Zob. M. Klimecki, Polsko-ukraiñska wojna o Lwów i Galicjê Wschodni¹ 19181919, Warszawa 2000, s. 5051 oraz R. Galuba, op. cit., s. 23.
23 Obrona Lwowa 122 listopada 1918, t. 2: Relacje uczestników, Warszawa 1991, s. 115116;
zob. tak¿e: M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 3839.
24 Odezwa dostêpna w: Monitor Polski, Dodatek nadzwyczajny 1918, 7 padziernika, nr 168.
25 Zob. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 39.
26 Wiêkszoæ pu³ków o polskim sk³adzie osobowym zosta³a przeniesiona na front w³oski; por.
R. Galuba, op. cit., s. 24.
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w Krakowie austriacki maj¹tek wojskowy okaza³ siê mniejszy ni¿ przypuszczano. Trudno by³o zatem wyposa¿yæ i uzbroiæ wiêksz¹ liczbê ochotników. Mimo
to, genera³ B. Roja, którego wyznaczono na dowódcê polskich si³ zbrojnych
w Galicji Zachodniej, przyst¹pi³ do energicznych dzia³añ, a w celu poszerzenia
ich na teren Galicji Wschodniej wys³a³ do Lwowa kpitana B. Pierackiego. Misja
ta nie zakoñczy³a siê jednak sukcesem, co spowodowane by³o przede wszystkim
faktem, ¿e Roja nie cieszy³ siê powa¿aniem wród lwowskich organizacji wojskowych.
Tymczasem sytuacja militarna we Lwowie przedstawia³a siê dla strony polskiej bardzo niekorzystnie. Na terenie miasta dzia³a³y wprawdzie tajne polskie
organizacje wojskowe, ale ich liczebnoæ wynosi³a jedynie oko³o 700 ludzi27.
Najwiêksza z nich by³a Polska Organizacja Wojskowa (POW) kierowana przez
porucznika L. de Laveaux, skupia³a oko³o 350 cz³onków. Dysponowa³a jednak
zaledwie trzydziestoma karabinami rêcznymi, jednym karabinem maszynowym
i kilkoma kilogramami materia³ów wybuchowych. Si³y te mo¿na by³o uzupe³niæ
150 skautami z lwowskich dru¿yn mêskich, ale jedynie jedna trzecia z nich
mia³a przeszkolenie paramilitarne. Do koñca wrzenia 1918 r. organizacje dzia³aj¹ce we Lwowie nie mia³y ¿adnych struktur w terenie, a podjête w padzierniku dzia³ania tylko nieznacznie zmieni³y sytuacjê. Taki stan rzeczy podyktowany
by³ w pierwszym rzêdzie bagatelizowaniem dzia³añ URN i ukraiñskiej konspiracji wojskowej oraz przekonaniem, ¿e realna groba przejêcia w³adzy w Galicji
Wschodniej przez Ukraiñców nie istnieje28.
Utworzenie PKL wywo³a³o jednak powa¿ne zaniepokojenie ukraiñskich kó³
politycznych29. Jakkolwiek Ukraiñcy przeceniali liczebnoæ i stan przygotowañ
polskich organizacji wojskowych, p³yn¹ce z Krakowa informacje o rych³ym
pojawieniu siê we Lwowie przedstawicieli PKL oraz podporz¹dkowaniu Galicji
Wschodniej polskiemu systemowi wojskowemu, utwierdza³y ich w przekonaniu,
¿e Polacy s¹ gotowi do opanowania prowincji. Stoj¹cy na czele Delegacji Galicyjskiej K. £ewyckyj z niepokojem oczekiwa³ na instrukcje od przebywaj¹cego
wówczas w Wiedniu przewodnicz¹cego URN J. Petruszewycza. Ten jednak
z wiêkszym spokojem podchodzi³ do nap³ywaj¹cych informacji i sugerowa³, ¿e
w³adze austriackie w 31 padziernika 1918 r. podejm¹ ostateczn¹ decyzjê o podporz¹dkowaniu Galicji Wschodniej URN30. £ewickyj zdawa³ sobie jednak sprawê, ¿e unikanie konfrontacji z Austriakami oraz oczekiwanie na niepewn¹ decyzjê Wiednia u³atwia dzia³ania Polakom. Dlatego te¿, pragn¹c uprzedziæ dzia³ania
PKL, wys³a³ do namiestnika K. von Hujna delegacjê z ¿¹daniem przekazania
27 Na ten temat szerzej: M. Wrzosek, op. cit., s. 290295; zob. tak¿e: S. S. Nicieja, op. cit.,
s. 1415 oraz M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 42.
28 Por. L. Mroczka, op. cit., s. 59
29 Por. S. Nicieja, op. cit., s. 13. Na ten temat tak¿e: R. Galuba, op. cit., s. 24.
30 Zob. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 47.
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w³adzy w Galicji Wschodniej na rêce URN. Inicjatywa ta spotka³a siê jednak
z kategoryczn¹ odmow¹. Utwierdzi³o to czêæ rodowisk ukraiñskich, zw³aszcza
cz³onków konspiracji wojskowej, w przekonaniu, ¿e w³adze austriackie sprzyjaj¹
Polakom, co mo¿e powa¿nie utrudniæ realizacjê za³o¿onych planów. Dlatego te¿
podjêli oni decyzjê o mo¿liwie najszybszym przejêciu Lwowa i prowincji na
drodze zbrojnego zamachu stanu. W trakcie posiedzenia URN, wieczorem 31 padziernika 1918 r., reprezentuj¹cy spiskowców sotnik D. Witowski owiadczy³, ¿e
przygotowania do zamachu dobieg³y koñca, a odwo³anie wydanych rozkazów nie
jest mo¿liwe31. W tej sytuacji URN zdecydowa³a siê poprzeæ wyst¹pienie.
Najwa¿niejszym zadaniem by³o opanowanie Lwowa. Plan zajêcia miasta
przewidywa³ mo¿liwie jak najszybsze zdobycie i obsadzenie kluczowych obiektów przez oddzia³y ukraiñskie. Zadanie to mia³o wykonaæ 1500 ¿o³nierzy, w razie koniecznoci wspieranych przez cywilnych sympatyków konspiracji wojskowej  gimnazjalistów, studentów i kolejarzy32. Dzia³ania zbrojne mia³y siê
rozpocz¹æ w nocy z 31 padziernika na 1 listopada 1918 r. Równoczenie rozes³ano rozkazy i instrukcje dla konspiracyjnych komórek w terenie. Zgodnie z nimi ukraiñscy oficerowie i ¿o³nierze stacjonuj¹cy w Przemylu, Stryju, Ko³omyi,
Tarnopolu i innych miejscowociach mieli rozbroiæ ¿o³nierzy innych narodowoci i zabezpieczaæ tworzenie siê lokalnych w³adz ukraiñskich. Wa¿nym zadaniem by³o tak¿e zniszczenie mostu kolejowego na Sanie w Przemylu, w celu
uniemo¿liwienia przerzutu polskich si³ z Krakowa do Galicji Wschodniej.
Ukraiñskie przygotowania do opanowania Lwowa nie zosta³y w porê zauwa¿one przez dowódców polskich organizacji wojskowych na terenie miasta33.
Dopiero 31 padziernika 1918 r. podjête zosta³y pierwsze próby wy³onienia
wspólnego dowództwa na wypadek wybuchu konfliktu polsko-ukraiñskiego, ale
przeprowadzone konsultacje nie zakoñczy³y siê sukcesem34. Dodatkowo, na skutek sugestii czêci oficerów neguj¹cych zagro¿enie ze strony ukraiñskiej, nie
podjêto ¿adnych przygotowañ. Taki stan rzeczy sprawi³, ¿e rozpoczête przez
Ukraiñców dzia³ania przebiega³y b³yskawicznie. W ci¹gu zaledwie trzech godzin uda³o im siê opanowaæ kluczowe obiekty we Lwowie35, a od rana 1 listopada 1918 r. miasto by³o patrolowane przez wiêksze oddzia³y ukraiñskie36. Pierwsze informacje o wydarzeniach, które rozegra³y siê w nocy zaczê³y docieraæ do
polskich grup konspiracyjnych oko³o godziny szóstej, a niewiele póniej dosz³o
31

Strona ukraiñska stara³a siê wykorzystaæ fakt, ¿e dziêki przeprowadzonej w drugiej po³owie
padziernika przez austro-wêgierskie w³adze wojskowej zmianie dyslokacji jednostek, w garnizonie
lwowskim przewa¿a³y formacje o ukraiñskim sk³adzie osobowym  M. Wrzosek, op. cit., s. 286.
Na ten temat tak¿e: R. Galuba, op. cit., s. 24.
32 M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 4849.
33 Por. S. S. Nicieja, op. cit., s. 13.
34 Por. ibidem, s. 1718. Na ten temat tak¿e: M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 5152.
35 Na ten temat szerzej: T. D¹bkowski, op. cit., s. 104.
36 Zob. W. Lipiñski, Wród Orl¹t lwowskich, Warszawa 1931, s. 57.
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do pierwszych staræ na ulicach miasta37. Mimo krytycznej sytuacji, wy³onienie
jednolitego dowództwa nadal by³o kwesti¹ niezwykle trudn¹. W toku zaciêtych
dyskusji g³ównodowodz¹cym zosta³ ostatecznie kapitan C. M¹czyñski38, ale
spory kompetencyjne dawa³y o sobie znaæ jeszcze wielokrotnie w okresie póniejszym. Jeszcze tego samego dnia utworzono Naczeln¹ Komendê Wojsk Polskich we Lwowie, która mia³a pe³niæ rolê sztabu g³ównego. Równoczenie utworzone zosta³y w³adze cywilne w postaci Polskiego Komitetu Narodowego, który
skupi³ przedstawicieli wszystkich powa¿niejszych si³ politycznych39. Komitet
natychmiast wyda³ odezwê do ludnoci, w której wzywa³ wszystkich mê¿czyzn
Polaków do wstêpowania do polskich oddzia³ów wojskowych. Mimo wielkiego
chaosu organizacyjnego, do koñca dnia uda³o siê zmobilizowaæ oko³o 1100 ochotników i przeprowadziæ kilka akcji zaczepnych, które nie przynios³y jednak wiêkszych sukcesów. Sukcesami nie mog³a siê poszczyciæ tak¿e strona ukraiñska.
Ukraiñcom nie uda³o siê zd³awiæ g³ównych punktów polskiego oporu, a dodatkowo dowództwo stanê³o przed powa¿nym problemem masowych dezercji, które w ci¹gu zaledwie dwóch dni walk zmniejszy³y stan si³ ukraiñskich o po³owê.
Wprawdzie relatywnie szybko uda³o siê je uzupe³niæ o ochotników z prowincji,
ale sformowane z nich oddzia³y prezentowa³y nisk¹ wartoæ bojow¹. Problemy
przeciwnika postanowi³a wykorzystaæ strona polska. W trakcie akcji przeprowadzonych 2 listopada 1918 r. uda³o siê wyprzeæ Ukraiñców z Dworca G³ównego40
oraz zaj¹æ lotnisko na Lewandówce. W kolejnych dniach zaciête i krwawe walki
trwa³y o poszczególne ulice, a nawet obiekty41. Mimo ci¹gniêcia przez Ukraiñców do miasta posi³ków w postaci Legionu Ukraiñskich Strzelców Siczowych,
inicjatywa w pierwszych dniach walk nale¿a³a do strony polskiej. Ostatecznie
front w miecie ustabilizowa³ siê 5 listopada, a na terenach kontrolowanych
przez Polaków znalaz³y siê niemal wszystkie lwowskie magazyny ¿ywnoci
i amunicji.
Równolegle z wybuchem walk we Lwowie, ukraiñscy konspiratorzy podjêli
dzia³ania w terenie. Jako strategiczny punkt do opanowania wyznaczony zosta³
Przemyl, w którym planowano rozlokowanie silnego garnizonu zabezpieczaj¹cego
37

Na temat pierwszych walk we Lwowie zob. S. S. Nicieja, op. cit., s. 1825.
Na ten temat szerzej: S. £apiñski-Nilski, A. Korn, Listopad we Lwowie (1918), £apy
Bia³ystok 1993, s. 1415.
39 Por. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 61.
40 Opanowanie tego wa¿nego punktu strategicznego znacznie poprawi³o sytuacjê Polaków,
dziêki zajêciu znajduj¹cych siê tam magazynów. Dworzec nie móg³ byæ jednak wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, poniewa¿ ruch kolejowy w kierunku zachodnim zosta³ przerwany przez oddzia³y ukraiñskie, zob. Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Lubomirskich z Ma³ej Wsi,
sygn. 1296, s. 18, Tajny Komunikat Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich z 4 listopada 1918
r. Na ten temat tak¿e: R. Galuba, op. cit., s. 50.
41 Zob. W. Filar, Przyczyny i przebieg bojów o Lwów i Ma³opolskê wschodni¹ w roku 19181919,
Polskie Jutro 2005, nr 162.
38
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Lwów przed potencjaln¹ interwencj¹ polsk¹ z zachodu. Mimo prowadzonych od
pocz¹tku padziernika przygotowañ, efekty tych dzia³añ by³y jednak bardzo
ograniczone. Wynika³o to przede wszystkim z faktu, ¿e garnizon miejscowej
twierdzy w wiêkszoci z³o¿ony by³ z ¿o³nierzy pochodzenia polskiego, a nieznaczn¹ przewagê liczebn¹ Ukraiñcy posiadali jedynie w kadrach 6 pu³ku u³anów i 9 pu³ku piechoty stacjonuj¹cych w pobliskiej ¯urawicy. Zdaj¹c sobie
sprawê z niekorzystnej sytuacji, przewodnicz¹cy przemyskiej URN zaj¹³ sceptyczne stanowisko wobec planów zbrojnego zajêcia miasta. Na skutek jego postawy wiêkszoæ ¿o³nierzy pochodzenia ukraiñskiego rozesz³a siê do domów,
ignoruj¹c wezwania oficerów do wstêpowania do jednostek ukraiñskich42.
W trudnej sytuacji znajdowa³y siê jednak tak¿e polskie organizacje konspiracyjne. Jakkolwiek w Przemylu i okolicach dzia³a³y struktury POW, przygotowuj¹ce siê do przejêcia miasta w przypadku rozpadu Austro-Wêgier, ich liczebnoæ
by³a niewielka. Tym niemniej na wieæ o wybuchu walk we Lwowie zdo³a³y one
1 listopada 1918 r., niemal bez walki, opanowaæ miasto. Równoczenie rozpoczêto pertraktacje z Ukraiñcami na temat wspólnego zarz¹du, które zakoñczy³y
siê podpisaniem stosownego porozumienia. Nie przetrwa³o ono jednak d³ugo
i ju¿ trzy dni póniej Ukraiñcy podjêli udan¹ próbê opanowania miasta43. Mimo
zaciêtych walk, nie uda³o im siê jednak sforsowaæ Sanu i opanowaæ lewobrze¿nej czêci Przemyla44. Tym samym ich sukces uznaæ nale¿y za po³owiczny,
a utrzymanie czêci Przemyla w polskich rêkach mia³o znacz¹cy wp³yw na
wypadki rozgrywaj¹ce siê w okolicy. Polakom uda³o siê zaj¹æ Sanok i Jaros³aw
oraz utworzyæ lokalne w³adze w Nowym S¹czu, Tarnowie, Kronie i Rzeszowie,
co umo¿liwi³o szybkie rozbrojenie s³abych oddzia³ów milicji ukraiñskiej na zachód od Sanu. Natomiast w Galicji Wschodniej proces formowania siê ukraiñskiej administracji przebiega³ bez zak³óceñ.
Nadal jednak trwa³y ciê¿kie walki we Lwowie. Mimo to URN podjê³a dzia³ania na rzecz stworzenia oficjalnych struktur pañstwowych. 9 listopada 1918 r.
utworzony zosta³ rz¹d okrelaj¹cy siê mianem Tymczasowego Pañstwowego Sekretariatu, na czele którego stan¹³ K. £ewickyj, a cztery dni póniej uchwalona zosta³a tzw. Ma³a Konstytucja. Na mocy tego aktu ustalono nazwê pañstwa
 Zachodnioukraiñska Republika Ludowa (ZURL) oraz ustanowiono god³o i flagê pañstwow¹45. Równoczenie przyst¹piono do organizowania ukraiñskich si³
42
43

M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 93.
Zob. Og³oszenie Zarz¹du miasta Przemyla o objêciu w³adzy przez Ukraiñsk¹ Narodow¹
Radê z 4.11.1918 r. w: W. Kaput, Akta dotycz¹ce dzia³alnoci Polskiej Rady Narodowej w Przemylu (listopad 1918luty 1919), Przemyskie Zapiski Historyczne, R. 1, 1974, nr 6, s. 111
44 Zob. Pismo Polskiej Rady Narodowej w Przemylu do PKL z 7.11.1918 r., w: W. Kaput,
Akta dotycz¹ce dzia³alnoci Polskiej Rady Narodowej w Przemylu (listopad 1918luty 1919),
Przemyskie Zapiski Historyczne, R. 1, 1974, nr 11, s. 115.
45 Zob. S. S. Nicieja, op. cit., s. 41. Na ten temat tak¿e: M. Wrzosek, op. cit., s. 315;
M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 8788 oraz R. Galuba, op. cit., s. 5455.
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zbrojnych  Ukraiñskiej Armii Halickiej (UAH) oraz rozpoczêto rozmowy na
temat zacienienia wspó³pracy z URL46.
Wybuch wojny polsko-ukraiñskiej mocno zaniepokoi³ polskie krêgi polityczne zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie. Przebieg wypadków w Galicji
Wschodniej wskazywa³ bowiem, ¿e prowincja ta mo¿e znaleæ siê ostatecznie
poza granicami odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego, co by³o sprzeczne z polsk¹
racj¹ stanu. Pierwszoplanowym zadaniem stawa³o siê zatem jak najszybsze wys³anie posi³ków do walcz¹cego Lwowa. Nie by³o to jednak zadaniem ³atwym.
Powstaj¹cy w Warszawie Sztab Generalny mia³ do dyspozycji zaledwie 9000 ¿o³nierzy z podporz¹dkowanej Radzie Regencyjnej Polskiej Si³y Zbrojnej, a PKL dysponowa³a podobn¹ liczb¹ w Galicji Zachodniej47. Ci ostatni jednak rekrutowali
siê w znacznej czêci z rekonwalescentów i m³odych rekrutów, zmobilizowanych w ostatnim etapie wojny, którzy czêsto samowolnie opuszczali szeregi,
a co gorsza organizowali siê w bandy zajmuj¹ce siê napadami i grabie¿ami. Nie
ulega³o jednak w¹tpliwoci, ¿e wys³anie posi³ków do Lwowa jest spraw¹ niecierpi¹c¹ zw³oki. Dlatego te¿ natychmiast podjêto w miarê skoordynowane dzia³ania na rzecz sformowania i wyposa¿enia odpowiednich si³ dla przeprowadzenia akcji.
11 listopada 1918 r., wykorzystuj¹c poci¹g pancerny, polskie oddzia³y wys³ane z Krakowa opanowa³y Przemyl, co otworzy³o drogê w kierunku Lwowa.
Dalszy pochód polskich oddzia³ów na wschód zosta³ jednak wstrzymany przez
genera³a B. Rojê na kilka dni48. Dopiero 19 listopada 1918 r. oddzia³y, licz¹ce
oko³o 1400 ¿o³nierzy, wyruszy³y z Przemyla. Ich transport odbywa³ siê kolej¹,
a przejazd ubezpiecza³ poci¹g pancerny oraz jednostki kawalerii, które kilkakrotnie ciera³y siê z mniejszymi oddzia³ami ukraiñskimi49. Oddzia³y te dotar³y
do Lwowa 20 listopada 1918 r. i ju¿ nastêpnego dnia wesz³y do boju. Znacznie
poprawi³o to sytuacjê strony polskiej i umo¿liwi³o przeprowadzenie ataku na
pozycje przeciwnika. Jakkolwiek nie przynios³o ono spodziewanych rezultatów,
ukraiñskie dowództwo, w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ podleg³ych mu jednostek,
podjê³o 22 listopada 1918 r. decyzjê o wycofaniu siê ze Lwowa50. Opanowanie
46
47
48

Zob. T. D¹bkowski, op, cit., s. 107, 114, R. Galuba, op. cit., s. 55.
Por. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 101.
Gen. Roja poleci³ dowódcy polskich oddzia³ów podpu³kownikowi M. Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu zorganizowanie przemyskiego okrêgu wojskowego i opanowanie sytuacji w miecie, zob.
Obwieszczenie podpu³kownika Micha³a Tokarzewskiego informuj¹ce o objêciu przez niego w³adzy
wojskowej w okrêgu przemyskim z 13 listopada 1918 r., w: Z. Konieczny, Pocz¹tki organizacji Wojska Polskiego w Przemylu (19181921), w: 85 lat Garnizonu WP w Przemylu, Przemyl 2003,
s. 33. Dopiero 16 listopada 1918 r. poleci³ mu kontynuowanie natarcia w kierunku Lwowa; S. Rutkowski, Geneza i przebieg odsieczy Lwowa w listopadzie 1918 r. Bellona 1926, t. XXIII, cz. 1, s. 44.
49 Por. Obrona Lwowa , t. III: Relacje uczestników, s. 356. Szerzej na ten temat: R. Galuba,
op. cit., s. 6165 oraz M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 115117.
50 Ibidem, s. 160161; zob. tak¿e: S. S. Nicieja, op. cit., s. 52; T. D¹bkowski, op. cit., s. 109.
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miasta zosta³o przyjête przez polsk¹ ludnoæ cywiln¹ z du¿ym entuzjazmem, ale
okupione by³o znacznymi stratami. W starciach trwaj¹cych od 1 listopada zginê³o lub zmar³o w wyniku odniesionych ran ogó³em 439 ¿o³nierzy i 157 cywili51.
Równoczenie zajêcie Lwowa, jakkolwiek mia³o istotne znaczenie psychologiczne, nie koñczy³o wojny polsko-ukraiñskiej, a miasto sta³o siê najdalej
wysuniêt¹ placówk¹, po³¹czon¹ z terytorium kontrolowanym przez polskie w³adze jedynie lini¹ kolejow¹ z Przemyla. Do koñca listopada nie uda³o siê dowództwu utworzyæ sta³ej linii frontu, a walki przybra³y charakter wojny ruchomej, co znacznie utrudnia³o prowadzenie operacji wojskowych. Powa¿ny
problem stanowi³y równie¿: relatywnie niski poziom wyszkolenia znacznej czêci polskich ¿o³nierzy oraz du¿e braki w zaopatrzeniu i aprowizacji.
Tymczasem URN po opuszczeniu Lwowa zainstalowa³a siê w Tarnopolu
i podjê³a dzia³ania na rzecz odzyskania stolicy Galicji. Zintensyfikowano rozmowy z przedstawicielami URL na temat zacienienia wspó³pracy52 oraz przyst¹piono do reorganizacji i przegrupowywania pododdzia³ów UAH. W ich struktury w³¹czono tak¿e jednostki przekazane przez w³adze URL53, chocia¿ pomoc
przysy³ana przez hetmana P. Skoropadskiego, a nastêpnie S. Petlurê by³a daleko
mniejsza od oczekiwañ54. Tym niemniej ju¿ w ostatnich dniach listopada 1918 r.
Ukraiñcy podjêli pierwsze próby odzyskania utraconego terytorium. Dzia³ania te
nie przynios³y jednak spodziewanych rezultatów, co doprowadzi³o do zmiany
naczelnego dowódcy UAH. Pu³kownika H. Stefaniwa zast¹pi³ gen. M. Omelianowicz-Pawlenko, który opracowa³ nowy plan wyprowadzenia uderzenia przeciwko si³om polskim i odzyskania Lwowa oraz innych utraconych wczeniej
terenów. W tym celu w okolicach stolicy Galicji skoncentrowane zosta³y znaczne si³y, które ju¿ na pocz¹tku grudnia rozpoczê³y dzia³ania zaczepne, przynosz¹ce pocz¹tkowo znaczne sukcesy. Ukraiñcy zajêli Chyrów, Gródek Jagielloñski
i Dublany oraz rozbili polskie oddzia³y pod Jaworowem. Dopiero podjête
11 grudnia 1918 r. kontruderzenie zmusi³o ich do powrotu na pozycje wyjciowe. Nie powiod³a siê natomiast próba opanowania Lwowa, ale miasto znalaz³o
siê w okr¹¿eniu55. W zwi¹zku z nieustannymi walkami i na skutek artyleryjskiego
51 Por. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 126127; zob. tak¿e: T. A. Olszañski, Historia
Ukrainy XX wieku, Warszawa 1994, s. 88 oraz W. Filar, op. cit.
52 Ostatecznie rozmowy te doprowadzi³y do zawarcia 22 stycznia 1919 r. unii miêdzy URL
a ZURL, przy czym ta ostania zachowywa³a szerok¹ autonomiê w strukturach nowego pañstwa. Na
ten temat szerzej: M. Koz³owski, op. cit., s. 206207.
53 Zob. J. Legieæ, op. cit., s. 16; R. Galuba, op. cit., s. 6869.
54 M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 143. Wiele do ¿yczenie pozostawia³a tak¿e ich postawa
na placu boju. Ju¿ po pierwszych starciach odmówi³y one walki i ostatecznie dowództwo UAH
podjê³o decyzjê o ich rozbrojeniu i odes³aniu za Zbrucz  ibidem; zob. tak¿e: M. Sopotnicki, Kampania polsko-ukraiñska. Dowiadczenia operacyjne i bojowe, Lwów 1921, s. 19; T. D¹bkowski,
op. cit., s. 114115 oraz M. Klimecki, Polsko-ukraiñska wojna o Lwów i Galicjê Wschodni¹,
s. 160163.
55 Zob. M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 145148 oraz R. Galuba, op. cit., s. 73.
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ostrza³u, po³o¿enie obroñców i mieszkañców miasta sta³o siê bardzo trudne.
Ukraiñcy zniszczyli budynek wodoci¹gów i powa¿nie uszkodzili elektrowniê;
stale ros³a liczba zabitych i rannych, a dowództwo obrony zmaga³o siê z problemem zapewnienia odpowiedniej liczby ¿o³nierzy dla obsadzenia poszczególnych
odcinków56. Sk³oni³o to Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego do podjêcia
natychmiastowych dzia³añ. 6 stycznia 1919 r., sformowana kilka dni wczeniej
Grupa Operacyjna Bug genera³a J. Romera, podjê³a natarcie w kierunku Lwowa z zadaniem przerwania okr¹¿enia i zabezpieczenia terenów pomiêdzy Raw¹
Rusk¹ a linia kolejow¹ Przemyl  Lwów. Czêæ pododdzia³ów tej grupy, po
stoczeniu zaciêtych walk pod Kulikowem, trzy dni póniej wkroczy³a do Lwowa. Na innych odcinkach frontu nie uda³o siê jednak si³om polskim osi¹gn¹æ
wiêkszych sukcesów. Tym samym wynikiem krwawych staræ z pierwszej po³owy stycznia 1919 r. by³y jedynie czêciowe korekty przebiegu linii frontu,
a Lwów nadal znajdowa³ siê w niemal ca³kowitym okr¹¿eniu57.
Tymczasem sytuacja geopolityczna pañstwa polskiego uleg³a znacznemu
pogorszeniu. W koñcu 1918 r. wybuch³o powstanie wielkopolskie, w fazê krytyczn¹ wkracza³ konflikt polsko-czeski na l¹sku Cieszyñskim oraz spór polskolitewski, a na tereny, do których pretendowa³a Polska na Wschodzie, zaczê³a
wkraczaæ Armia Czerwona. To niezwykle trudne po³o¿enie sk³oni³o Naczelnika
Pañstwa J. Pi³sudskiego do rozwa¿ania mo¿liwoci szukania dróg porozumienia
ze stron¹ ukraiñsk¹. Idea ta oparta zosta³a na dwóch istotnych za³o¿eniach. Po
pierwsze, korespondowa³a ona z lansowan¹ przez Pi³sudskiego koncepcj¹ federacyjn¹58, przewiduj¹c¹ stworzenie i powi¹zanie z Polsk¹ niepodleg³ych pañstw
wzd³u¿ wschodniej granicy pañstwa, w tym tak¿e Ukrainy. Pañstwa te mia³y
w jego zamyle stanowiæ swego rodzaju strefê buforow¹ miêdzy Polsk¹ a Rosj¹
Radzieck¹. Tymczasem przeci¹gaj¹cy siê konflikt z Ukraiñcami w Galicji
Wschodniej uniemo¿liwia³ realizacjê za³o¿onego planu. Po drugie, podjêcie
przez Polskê rozmów pokojowych ze stron¹ ukraiñsk¹ oczekiwane by³o przez
mocarstwa Ententy, które oba pañstwa postrzega³y jako wa¿ny element obrony
przed próbami przeniesienia rewolucji bolszewickiej do pañstw Europy Zachodniej oraz bazê do podjêcia interwencji przeciwko Rosji Radzieckiej. Równoczenie politycy zwyciêskich mocarstw postrzegali konflikt polsko-ukraiñski jako
powa¿n¹ przeszkodê w pracach konferencji pokojowej, która w sposób arbitralny zamierza³a u³o¿yæ nowe stosunki w Europie.
56
57

Ibidem s. 83.
Na temat dzia³añ GO Bug zob.: R. Galuba, op. cit., s. 8790 oraz M. Klimecki,
Lwów19181919, s. 151156.
58 Na ten temat szerzej: P. Hausner, Federacyjna wizja Rzeczpospolitej w pogl¹dach Józefa
Pi³sudskiego i próba jej urzeczywistnienia w latach 19181921, w: Polska i Ukraina. Sojusz 1920 r.
i jego nastêpstwa, pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera, E. Wiszki, Toruñ 1997, s. 1739; zob. tak¿e:
R. Galuba, op. cit., s. 28 i n.
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Pierwsze próby wp³yniêcia na sytuacjê w Galicji Wschodniej podjê³a misja
wojskowa Ententy wys³ana ju¿ na prze³omie listopada i grudnia 1918 r. z Jass.
Dzia³ania jej cz³onków nie przynios³y jednak ¿adnych rezultatów. Nie zrazi³o to
jednak polityków zachodnich mocarstw i w koñcu grudnia 1918 r. przyby³a do
Warszawy brytyjska misja wojskowa z pu³kownikiem H. H. Wadem na czele,
która zapoznaæ siê mia³a z ogólna sytuacj¹ w Polsce59. W rozmowach z Pi³sudskim jej cz³onkowie naciskali na jak najszybsze podjêcie rozmów z Ukraiñcami,
a nawet zaproponowali tymczasowe zajêcie Galicji Wschodniej przez wojska
alianckie i porednictwo w negocjacjach. Jakkolwiek koncepcja brytyjska nie do
koñca odpowiada³a Naczelnikowi Pañstwa, w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ Polski,
zobowi¹za³ siê do jej rozwa¿ania. Ostatecznie z pocz¹tkiem stycznia 1919 r.
strona polska zadeklarowa³a chêæ podjêcia rozmów z Ukraiñcami i zasugerowa³a
potencjaln¹ liniê rozejmow¹ wzd³u¿ rzek: Bug i wica60. Równoczenie Anglicy
rozpoczêli rozmowy z Ukraiñcami. Ci jednak sztywno stali na stanowisku
wyznaczenia linii demarkacyjnej na rzecze San, co w zasadzie przes¹dzi³oby
kwestiê przysz³oci Lwowa. Do szerszych konsultacji polsko-ukraiñskich pod
auspicjami brytyjskimi jednak nie dosz³o w zwi¹zku z pojawieniem siê w Galicji
nowej alianckiej misji wojskowej. Jej szef  francuski genera³ J. Berthelemy
 wkrótce zaj¹³ miejsce przewodnicz¹cego aliantów porednicz¹cych w negocjacjach rozejmowych61. Po zapoznaniu siê z sytuacj¹ wysun¹³ on koncepcjê wytyczenia linii rozejmowej wzd³u¿ Bugu i Górnego Dniestru, przy jednoczesnym
poddaniu zag³êbia naftowego zarz¹dowi miêdzynarodowemu. Propozycja ta nie
zyska³a jednak uznania strony ukraiñskiej, która oskar¿aj¹c Francuzów o sprzyjanie Polakom, rozwa¿a³a nawet mo¿liwoæ zerwania rozmów. Tym samym jedynym efektem prac prowadzonych przez alianckie misje by³o zapoznanie siê
mocarstw zachodnich z sytuacj¹ w Galicji Wschodniej. Jednoczenie sztywne
stanowisko ukraiñskie coraz czêciej sk³ania³o polityków Ententy do dyskusji na
temat przy³¹czenia do Polski nie tylko Lwowa, ale ca³ej prowincji62.
Fiasko rozmów prowadzonych za porednictwem misji wojskowych oraz
nieprzychylne Ukraiñcom nastawienie aliantów utwierdzi³o w³adze ZURL
w przekonaniu, ¿e jedyn¹ mo¿liwoci¹ rozstrzygniêcia konfliktu z Polsk¹ zgodnie z ukraiñska racj¹ stanu, bêdzie polityka faktów dokonanych63. Dlatego te¿
59 O dzia³aniach misji brytyjskiej pisze obszernie: R. Galuba, op. cit., s. 9098; zob. tak¿e:
M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 162164 oraz idem, Wojna czy pokój. Polsko-ukraiñskie negocjacje w latach 19181921, w: Polska i Ukraina. Sojusz 1920 r. i jego nastêpstwa, s. 4851.
60 Jednoczenie dopuszczano mo¿liwoæ wytyczenia tej linii wzd³u¿ Bugu i Dniestru.
61 Szerzej na temat misji gen. Berthelemy: M. Koz³owski, op. cit., s. 229245, M. Klimecki,
Wojna czy pokój, s. 5157 oraz R. Galuba, op. cit., s. 98107.
62 Stanowisko takie reprezentowali nawet Brytyjczycy, wczeniej negatywnie nastawieni do
poszerzenia polskiego stanu posiadania w Galicji Wschodniej, por. R. Galuba, op. cit., s. 81.
63 W okresie póniejszym prowadzone by³y jednak okazjonalnie i najczêciej z przedstawicielami URL rozmowy na temat zakoñczenia sporu, a nawet podpisywano odnone dokumenty, ale
nigdy nie wesz³y one w ¿ycie. Szerzej na ten temat: J. Legieæ, op. cit., s. 3135.
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z koñcem stycznia 1919 r. wznowiono przygotowania do ofensywy przeciwko
polskim pozycjom. Jej efektem mia³o byæ odzyskanie Lwowa i innych utraconych terenów do rzeki San, zanim Konferencja Pokojowa w Pary¿u podejmie
decyzje w tej kwestii.
Ofensywa UAH rozpoczê³a siê 16 lutego 1919 r. i ca³kowicie zaskoczy³a
polskie dowództwo64. Podjête kontrataki nie przynios³y rezultatów, a si³y ukraiñskie zdo³a³y opanowaæ przedmiecia Lwowa oraz okoliczne miejscowoci i odepchn¹æ polskie jednostki w kierunku S¹dowej Wiszni, Mocisk i Medyki. Tym
samym sytuacja oblê¿onej stolicy Galicji sta³a siê krytyczna, a polskie Naczelne
Dowództwo nie by³o w stanie zareagowaæ na rozpaczliwe proby o pomoc, nap³ywaj¹ce od instytucji cywilnych i wojskowych Lwowa. Jedyn¹ szansê poprawy
sytuacji dostrzegano w dzia³alnoci Komisji Miêdzysojuszniczej dla Zbadania
Spraw Polskich, która pod koniec stycznia 1919 r. przyby³a do Warszawy65.
Nadzieje na interwencjê miêdzynarodow¹ okaza³y siê s³uszne, a Komisja
podjê³a decyzjê o koniecznoci narzucenia stronom konfliktu uk³adu rozejmowego. Z jej sk³adu wy³oniona zosta³a specjalna podkomisja z genera³em J. Barthelemy na czele, która 23 lutego 1918 r. rozpoczê³a prace we Lwowie. Naciski
wywierane na delegacjê ukraiñsk¹ sprawi³y, ¿e zgodzi³a siê na podpisanie porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Dwa dni póniej do stolicy Galicji przyby³a delegacja w³adz ZURL z O. Buraczewskim na czele. Przeprowadzone rozmowy nie przynios³y jednak rezultatu. W ich trakcie okaza³o siê bowiem, ¿e
Ukraiñcy nie tylko nie akceptuj¹ zaproponowanej przez podkomisjê linii demarkacyjnej66, ale ¿¹daj¹ przesuniêcia jej na liniê rzeki San, a w przysz³oci przewiduj¹ w³¹czenie w granice ich pañstwa nie tylko Przemyla, ale tak¿e ca³ej £emkowszczyzny. Jakkolwiek impas w rozmowach uda³o siê prze³amaæ i delegacja
ukraiñska wstêpnie zaakceptowa³a przed³o¿one warunki, do podpisania rozejmu
nie dosz³o. 1 marca 1919 r. ZURL wypowiedzia³a zawieszenie broni, a trzy dni
póniej wznowi³a dzia³ania zaczepne w Galicji67.
Ju¿ w pierwszych dniach walk jednostki UAH rozbi³y jednostki polskie pod
Stodolnikami, przerwa³y po³¹czenia kolejowe i okr¹¿y³y Gródek Jagielloñski.
Broni¹ca siê tam za³oga, jak równie¿ obroñcy Lwowa zostali ca³kowicie odciêci
od dostaw ¿ywnoci i amunicji. Sytuacja walcz¹cych na terenie Galicji Wschodniej oddzia³ów polskich po raz kolejny sta³a siê krytyczna.
Tym razem jednak z pomoc¹ Polsce przysz³a Komisja Miêdzysojusznicza. Jej
cz³onkowie, uznaj¹c stronê ukraiñsk¹ za winn¹ zerwania rozmów rozejmowych,
zapewnili w³adze polskie, ¿e Ententa nie dopuci do zbrojnego wyst¹pienia
64
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Szerzej na ten temat: M. Klimecki, Lwów19181919, s. 168170.
Na temat dzia³añ misji zob.: R. Galuba, op. cit., s. 107118 i n.
Linia ta pokrywa³a siê z wczeniejsz¹ propozycj¹ genera³a Berthelemyego.
M. Klimecki, Lwów 19181919, s. 173.
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Niemców w Wielkopolsce, co umo¿liwi³o przesuniêcie na galicyjski teatr wojenny kilku batalionów z Poznania68. Pojawienie siê na placu boju nowych jednostek zdecydowanie poprawi³o sytuacjê i umo¿liwi³o wyprowadzenie 12 marca
1919 r. kontrnatarcia. W wyniku przeprowadzonych operacji si³om polskim uda³o siê opanowaæ liniê kolejow¹ Przemyl  Lwów, rozbiæ odzia³y ukraiñskie
skoncentrowane w okolicach Wiszenki i Jaworowa, a ostatecznie, 26 marca
prze³amaæ pozycje wroga pod Zalesiem i przerwaæ piercieñ okr¹¿enia wokó³
galicyjskiej stolicy. Jakkolwiek linia dzia³añ wojennych nadal przebiega³a
w pobli¿u Lwowa, a miasto ostrzeliwane by³o przez ukraiñsk¹ artyleriê, jego
za³oga w ka¿dej chwili mog³a liczyæ na uzupe³nienia w ludziach i sprzêcie
wojskowym.
Sukces operacji prowadzonych od po³owy marca nie oznacza³ jednak zakoñczenia dzia³añ wojennych. Jednak w zwi¹zku ze wzrostem zagro¿enia ze strony
Armii Czerwonej na pó³nocnym-wschodzie, Pi³sudski zdecydowa³ siê na ograniczenie do minimum akcji zaczepnych na terenie Galicji Wschodniej do momentu przybycia z Francji B³êkitnej Armii genera³a J. Hallera i pomylnego zakoñczenia wyprawy wileñskiej.
W tym bowiem okresie w Europie rodkowej zachodzi³y wydarzenia, które
z znacz¹cy sposób zawa¿yæ mia³y na losach ca³ego kontynentu.
Na mocy traktatu pokojowego z Brzecia z marca 1918 r. Rosja Radziecka
wycofa³a siê ze zmagañ I wojny wiatowej. Nie oznacza³o to jednak, ¿e bolszewicy porzucili plany kszta³towania powojennych stosunków w Europie. Wrêcz
przeciwnie. Ju¿ pod koniec 1918 r. kierownictwo partii podjê³o decyzjê o przeniesieniu rewolucji na zachód Europy. W tym celu opracowano za³o¿enia tzw.
czerwonego marszu, który przewidywa³ dzia³ania zbrojne Armii Czerwonej na
dwóch kierunkach: pó³nocnym  przez Wilno ku ogarniêtym rewolucj¹ Niemcom oraz po³udniowym  przez Kijów, na Wêgry i do Austrii69. Równoczenie
na decyzjach W. Lenina zawa¿y³ fakt, ¿e Rosja Radziecka nie zosta³a zaproszona na obrady Konferencji Pokojowej w Pary¿u. Tymczasem ustabilizowanie
sytuacji wewnêtrznej w kraju sk³ania³o bolszewików do kontynuowania mocarstwowej polityki carskiej Rosji i przyjêcia za³o¿enia, ¿e jakiekolwiek straty
terytorialne, zw³aszcza w zindustrializowanej Europie rodkowej, s¹ sprzeczne
z radzieck¹ racj¹ stanu. Brak mo¿liwoci wp³ywania na postanowienia konferencji pokojowej zamierzano zast¹piæ polityk¹ faktów dokonanych, poprzez zajêcie
mo¿liwie najwiêkszej czêci zachodnich terenów dawnej Rosji. Dzia³ania te
mo¿liwe by³y jednak dopiero po opuszczeniu linii frontu przez oddzia³y niemieckie i austro-wêgierskie, co nastêpowa³o stopniowo po 11 listopada 1918 r.
W lad za wycofuj¹cymi siê Niemcami i Austriakami na zachód pod¹¿a³y jednostki
68
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Ibidem, s. 177178.
Zob. R. Galuba, op. cit., s. 4445.
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Armii Czerwonej, powiêkszaj¹c radziecki stan posiadania. Taki stan trwa³ do
pocz¹tków 1919 r., kiedy na ich drodze stanê³y dwa pañstwa  odradzaj¹ca siê
Polska i istniej¹ca ju¿ od jakiego czasu URL.
W po³owie stycznia Armia Czerwona podjê³a ofensywê przeciwko Ukraiñcom, w trakcie której zmusi³a armiê URL do odwrotu na po³udnie. 14 lutego
1919 r. Rosjanie wkroczyli do Kijowa, a do koñca marca, po odparciu kilku
kontrataków ukraiñskich, opanowali znaczn¹ czêæ terytorium URL70. Sytuacjê
Ukraiñców dodatkowo skomplikowa³y informacje o zbli¿aniu siê kontrrewolucyjnej Armii Ochotniczej gen. A. Denikina. Chc¹c oczyciæ sobie przedpole
przed zmaganiami z bia³ogwardzistami, dowództwo radzieckie postanowi³o
ostatecznie rozbiæ si³y S. Petlury i rozpoczê³o kolejn¹ ofensyw¹. Tymczasem
sk³adane przez Denikina deklaracje odnonie do zachodnich granic Rosji po
zwyciêstwie kontrrewolucji, wyklucza³y mo¿liwoæ istnienia niezale¿nego pañstwa ukraiñskiego, a terytorium Polski ogranicza³y co najwy¿ej do terenów Kongresówki71. Spowodowa³o to natychmiastow¹ reakcjê w³adz polskich, które stara³y siê osi¹gn¹æ swoje w³asne cele. Podjête dzia³ania mia³y z jednej strony
zabezpieczyæ ludnoæ polsk¹ zamieszkuj¹c¹ na wschód od Bugu, a z drugiej
umo¿liwiæ realizacjê koncepcji federacyjnej, lansowanej przez Pi³sudskiego.
W tym czasie potencja³ militarny Rzeczypospolitej zosta³ wydatnie wzmocniony. Pod koniec kwietnia 1919 r. przyby³a bowiem z Francji B³êkitna Armia,
formacja doskonale uzbrojona i wyposa¿ona, a dodatkowo przedstawiaj¹ca wysok¹ wartoæ bojow¹, poniewa¿ w znacznej czêci z³o¿ona z by³ych jeñców
polskich, weteranów ró¿nych frontów I wojny wiatowej. St¹d te¿ podjêta
14 maja 1919 r. przez pododdzia³y Armii Hallera ofensywa na Wo³yniu72 szybko
zepchnê³a si³y ukraiñskie na wschód. Pod koniec miesi¹ca pod kontrol¹ wojsk
URL pozosta³o zaledwie kilkadziesi¹t kilometrów kwadratowych w okolicach
Dubna i Równego73. W tej sytuacji dowództwo armii URL podjê³o decyzjê
o przebiciu siê na Podole, dok¹d jednostki ukraiñskie dotar³y w pierwszych
dniach czerwca 1919 r. Wkrótce do³¹czy³y do nich oddzia³y UAH, które zosta³y
wyparte z Galicji Wschodniej za Zbrucz w trakcie ofensywy podjêtej przez
Polaków 28 czerwca 1919 r. oraz w³adze ZURL.
Po zakoñczeniu operacji na Wo³yniu akcja polska kontynuowana by³a
w pierwszych dniach czerwca na terenie Galicji Wschodniej, a jej efektem by³o
zepchniêcie przeciwnika na liniê Halicz  Brody. Tu jednak polskie dzia³ania
zosta³y zatrzymane przygotowywanym od jakiego czasu kontrnatarciem
70
71

Na ten temat szerzej: J. Legieæ, op. cit., s. 1718.
Por. R. Galuba, op. cit., s. 4344; Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 19181945,
Kraków 2006, s. 30.
72 Na ten temat szerzej: W. Hupert, Zajêcie Ma³opolski Wschodniej i Wo³ynia w 1919 r.,
LwówWarszawa 1928, s. 6076 oraz R. Galuba, op. cit., s. 165182.
73 J. Legieæ, op. cit., s. 20.
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UAH74. Poniewa¿ ruchy przeciwnika nie zosta³y w porê zauwa¿one przez polskie dowództwo, ju¿ 8 czerwca Ukraiñcy bez trudu prze³amali polskie linie,
a trzy dni póniej zajêli Buczacz i zadaj¹c przeciwnikowi znaczne straty, zmusili
go do wycofania. W po³owie czerwca jednostki UAH osi¹gnê³y liniê Podhajce
 Tarnopol. Trudna sytuacja na froncie mobilizowa³a polskie dowództwo do
podjêcia jak najszybszych dzia³añ na rzecz powstrzymania ukraiñskiej ofensywy, a na decyzjê tê wp³ywa³y tak¿e informacje nap³ywaj¹ce z Pary¿a. W zwi¹zku z szybkimi postêpami Armii Czerwonej na terenie URL, przedstawiciele
Ententy starali siê za wszelk¹ cenê doprowadziæ do porozumienia polsko-ukraiñskiego w Galicji Wschodniej. Poniewa¿ podejmowane próby nie przynosi³y spodziewanych rezultatów, najpierw 25 czerwca 1919 r. mocarstwa Ententy upowa¿ni³y Polskê do czasowej okupacji Galicji Wschodniej, a nastêpnie, 21 listopada
1919 r., Rada Najwy¿sza Konferencji Pokojowej podjê³a arbitraln¹ decyzjê, na
mocy której prowincja ta mia³a przejæ pod zarz¹d polski na okres dwudziestu
piêciu lat, po up³ywie których o jej przynale¿noci zadecydowaæ mia³ plebiscyt75. Takie rozwi¹zanie, jakkolwiek doranie wydawa³o siê byæ korzystne dla
Polski, rodzi³o jednak realn¹ grobê utraty Galicji Wschodniej w zwi¹zku ze
znaczn¹ przewag¹ liczby ludnoci ukraiñskiej na jej terenie76. Zdaj¹c sobie sprawê z tego zagro¿enia, w³adze polskie stara³y siê rozwi¹zaæ kwestiê ukraiñsk¹,
zanim decyzja Rady siê uprawomocni. Sprawa by³a tym pilniejsza, ¿e na pó³nocnym i centralnym odcinku frontu coraz czêciej dochodzi³o do staræ i potyczek
z Armi¹ Czerwon¹, co grozi³o wybuchem otwartego konfliktu z Rosj¹ Radzieck¹. Ofensywa wojsk polskich pod osobistym dowództwem J. Pi³sudskiego rozpoczê³a siê 29 czerwca 1919 r. W toku ciê¿kich walk oddzia³om polskim uda³o
siê odrzuciæ Ukraiñców w kierunku po³udniowo-wschodnim i ostatecznie zmusiæ UAH do wycofania siê za Zbrucz 16 lipca 1919 r.
Tym samym Polska osi¹gnê³a wszystkie cele, jakie wyznaczono do realizacji u progu niepodleg³oci w 1918 r. w Galicji Wschodniej. W granicach pañstwa polskiego znalaz³a siê ca³a prowincja, która b³yskawicznie zosta³a po³¹czona pod wzglêdem administracyjnym z reszt¹ kraju. Jakkolwiek na oficjalne
zatwierdzenie przez wielkie mocarstwa istniej¹cego od czerwca 1919 r. stanu
musia³a Polska czekaæ jeszcze cztery lata, o oderwaniu Galicji od Polski nie
mog³o ju¿ byæ mowy.
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Tzw. operacja czortowska. Na ten temat szerzej: R. Galuba, op. cit., s. 196200.
Decyzjê tê uniewa¿niono 22 grudnia 1919 r., w zwi¹zku z protestami polityków ukraiñskich.
Wed³ug spisu ludnoci z 1900 r. do pochodzenia ukraiñskiego przyznawa³o siê 62,5% miejscowej ludnoci, do polskiej 33,7% (w tym znaczny odsetek ¯ydów)  L. Wasilewski, op. cit.,
s. 160161. Dziesiêæ lat póniej stosunek ten by³ jeszcze bardziej korzystny dla Ukraiñców (71%
do 27%)  S. S. Nicieja, op. cit., s. 10. Cech¹ charakterystyczn¹ miejscowych stosunków by³ fakt,
¿e spo³ecznoæ Galicji Wschodniej sk³ada³a siê a¿ w 82% z ludnoci wiejskiej, a jedynie w miastach zdecydowan¹ przewagê mieli Polacy i ¯ydzi. Szerzej na temat stosunków ludnociowych
zob.: T. D¹bkowski, op. cit., s. 2531.
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Wyparcie UAH za Zbrucz nie koñczy³o jednak wojny polsko-ukraiñskiej.
Po po³¹czeniu siê z formacjami URL w okolicach Kamieñca Podolskiego, Ukraiñcy przeprowadzili reorganizacjê armii, a w po³owie sierpnia 1919 r. wyprowadzili natarcie w kierunku Kijowa, szybko zmuszaj¹c oddzia³y Armii Czerwonej
do odwrotu. Zajêcie stolicy 30 sierpnia 1919 r. by³o jednak ich ostatnim sukcesem77. Nastêpnego dnia w Kijowie pojawi³y siê jednostki armii genera³a A. Denikina, które bez sprzeciwu Ukraiñców obsadzi³y strategiczne punkty w miecie.
Próby osi¹gniêcia porozumienia w kwestii wzajemnych stosunków nie zakoñczy³y siê sukcesem. Rosjanie za¿¹dali bowiem nie tylko opuszczenia miasta, ale
tak¿e bezwarunkowego przy³¹czenia siê do Armii Ochotniczej lub z³o¿enia broni.
Obie propozycje  w kontekcie teorii bia³ogwardzistów odnonie do niepodzielnoci terytorium rosyjskiego  nie mog³y zostaæ zaakceptowane przez Ukraiñców.
W koñcu wrzenia doprowadzi³o to wybuchu walk miêdzy oddzia³ami obu stron.
Mimo pocz¹tkowych sukcesów armia URL zosta³a pokonana, a jej rozk³ad przyspieszy³o przejcie na stronê Denikina czêci oddzia³ów UAH z pocz¹tkiem listopada 1919 r.78 Pasmo nieszczêæ przypieczêtowa³o zajêcie 16 listopada 1919 r.
Kamieñca Podolskiego i okolic przez armiê polsk¹. W zaistnia³ej sytuacji 5 grudnia 1919 r. S. Petlura wyda³ rozkaz przebicia siê resztek armii URL na ty³y armii
Denikina79, a sam z urzêdnikami pañstwowymi i cz³onkami rz¹du przeszed³ na
polsk¹ stronê frontu. Stamt¹d uda³ siê do Warszawy na rozmowy z J. Pi³sudskim,
które ostatecznie zakoñczy³y konflikt polsko-ukraiñski, a nastêpnie sta³y siê podstaw¹ sojuszu obu pañstw w wojnie z Rosj¹ Radzieck¹ w 1920 r.
Polish-Ukrainian conflict over East Galicia in the years 19181919
Polish-Ukrainian relations have a rich, a centuries history, going back to the Middle Ages,
but its specific dimension reached during the great changes which brought together the outbreak of the First World War. The development of the national idea of Europe in the second half of
nineteenth century, stimulated Ukrainian political wheels to make efforts to obtain autonomy,
which had become a prelude to the creation of an independent state. The effect of these changes
became proclamation, even by the official end of hostilities in 1918, two Ukrainian states.
These events, however, were in constant conflict with the Polish reason of state. Polish political
circles stood for the view that the Polish indigenous lands  and as such recognize, among
others Eastern Galicia, and Chelmszczyzna and Wolyn  had to be covered by the borders of the
Polish state. That position led to a war with the Ukrainians at the turn of October and November 1918. Fierce fighting, a memorial which still remain a numbers of Polish and Ukrainian,
mausoleums and cemeteries in the Eastern Galicia, lasting several months.
77
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Zob. J. Legieæ, op. cit., s. 2324.
Na ten temat szerzej: ibidem, s. 2426 oraz S. Kamiñski, Lata walki i zamêtu na Ukrainie
(19171921), Warszawa 1928, s. 8385.
79 Tzw. I pochód zimowy.
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OBRAZ WIZYTY PREZYDENTA
FEDERACJI ROSYJSKIEJ DMITRIJA MIEDWIEDIEWA
W POLSCE 67 GRUDNIA 2010 ROKU
W OCZACH POLSKIEJ OPINII PUBLICZNEJ
Wizyty prezydentów Federacji Rosyjskiej w Polsce po 1989 r. nale¿a³y do
wielkiej rzadkoci. Przez ostatnie dwadziecia lat, gdy Polska odzyska³a niepodleg³oæ i suwerennoæ, staj¹c siê pe³noprawnym podmiotem spo³ecznoci miêdzynarodowej, do oficjalnych wizyt prezydentów Rosji dochodzi³o trzykrotnie.
Wszystkie one by³y krótkie i w konsekwencji nigdy nie spe³ni³y pok³adanych
w nich oczekiwañ ani polskiej elity politycznej, ani polskiej opinii publicznej.
Pierwsz¹ wizytê z³o¿y³ w sierpniu 1993 r. Borys Jelcyn. Wówczas podpisano m.in. deklaracjê, i¿ przyst¹pienie Polski w przysz³oci do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego nie bêdzie narusza³o interesów bezpieczeñstwa Federacji Rosyjskiej. Jelcyn przekaza³ prezydentowi Lechowi Wa³êsie dokumenty zwi¹zane
z Zbrodni¹ Katyñsk¹ (decyzjê, rozkaz Biura Politycznego WKP(b) z podpisami
Stalina i innych przywódców ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego o rozstrzelaniu
polskich oficerów przebywaj¹cych od 17 wrzenia 1939 r. w radzieckich obozach jenieckich)1. Póniejsze weto rosyjskie co do przyst¹pienia Polski i innych
krajów Europy rodkowo-Wschodniej, wschodz¹cych do 1989 r. w sk³ad zewnêtrznego Imperium Sowieckiego, w opinii Antoniego Dudka sta³o siê zasadnicz¹ kwesti¹ sporn¹ we wzajemnych stosunkach, a zarazem dowodem imperialnych sk³onnoci Moskwy2.
Dwie pozosta³e wizyty z³o¿y³ ju¿ nowy prezydent Federacji Rosyjskiej W³adimir Putin. Pierwsza z nich by³a wizyt¹ oficjaln¹, odby³a siê 1617 stycznia
2002 r. Dosz³o do niej, gdy Polska sta³a siê ju¿ cz³onkiem Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego (1999) oraz finalizowa³a rozmowy o swoim wejciu do Unii Europejskiej. Mimo starañ ze strony polskiej, a¿eby goæ z Rosji poczu³ siê usatysfakcjonowany bogat¹ opraw¹ wizyty, nic z niej w sumie nie wynik³o. Mo¿e poza
kilkoma fotogramami umiechów i ciskaniem r¹k prezydentów Polski
1
2

Zob. A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 19892001, Kraków 2004, s. 315.
Ibidem.
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i Rosji, które obieg³y europejskie i wiatowe media. Druga wizyta, 2627 stycznia 2005 r., to przyjazd Putina do Owiêcimia-Brzezinki jako gocia uroczystoci 60. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu mierci Auschwitz-Birkenau.
W pierwszej dekadzie XXI w. wzajemne relacje polsko-rosyjskie nigdy nie
by³y dobre. Oscylowa³y od ocieplenia do swoistego mrozu  mimo wysi³ków strony polskiej. Prezydent Aleksander Kwaniewski wielokrotnie spotyka³
siê z Putinem podczas swoich nieoficjalnych pobytów w Moskwie. Opinia publiczna w Polsce z wrogoci¹ przyjê³a upokorzenie prezydenta Kwaniewskiego,
którego dozna³ od Putina podczas oficjalnych obchodów 60. rocznicy zakoñczenia II wojny wiatowej w Europie. Mowa tu o przemówieniu Putina podczas
bizantyjskiej parady na Placu Czerwonym, w którym Polska i Polacy nie zostali
wymienieni wród najwa¿niejszych sojuszników koalicji antyhitlerowskiej, zosta³ pominiêty wk³ad wojsk polskich w dzia³ania militarne II wojny wiatowej.
Zaanga¿owanie Polski w przemiany demokratyczne na Ukrainie (chodzi
o wsparcie Pomarañczowej Rewolucji w Kijowie) wzmocni³y pozycjê Polski
w zachodnich strukturach polityczno-ekonomicznych. Przyczyni³a siê do tego
tak¿e inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyñskiego i jego osobiste czynne wyst¹pienie na rzecz obrony niepodleg³oci Gruzji w okresie konfliktu rosyjsko-gruziñskiego w sierpniu 2008 r., jak równie¿ sprzeciw Polski wobec planów, a nastêpnie budowy gazoci¹gu (Nord Stream) pod dnem Morza Ba³tyckiego, ³¹cz¹cego
Rosjê z Niemcami. Nierozwi¹zana sprawa Katynia (umorzenie ledztwa przez
prokuraturê rosyjsk¹, nieuznawanie jej za zbrodniê ludobójstwa), a tak¿e inne
kwestie historyczne (jak np. liczba zmar³ych jeñców rosyjskich w czasie wojny
polsko-bolszewickiej 1920 r. w wyniku niedo¿ywienia i chorób) oraz embargo
rosyjskie na polskie miêso dope³ni³y czarê goryczy we wzajemnych stosunkach.
Sprawi³o to, i¿ dialog polsko-rosyjski prawie zupe³nie zamilk³. Nowemu otwarciu nie sprzyja³a tak¿e polityka Federacji Rosyjskiej i samego prezydenta Putina,
zmierzaj¹ca do odbudowy aspiracji imperialnych Rosji w przestrzeni postsowieckiej (tzw. bliskiej zagranicy), a tak¿e uczynienie z Niemiec i pañstw starej
Unii Europejskiej sojuszników strategicznych nowej Rosji3.
Dlatego nie nale¿y siê dziwiæ, i¿ po wygranych wyborach parlamentarnych
przez Platformê Obywatelsk¹ w 2007 r. nowy polski rz¹d z prezesem Rady
Ministrów Donaldem Tuskiem opowiedzia³ siê za przywróceniem dialogu z Rosj¹, a pojednanie polsko-rosyjskie uczyni³ jednym z priorytetów polityki zagranicznej. By³o to tym istotniejsze, ¿e Rosja Putina, a nastêpnie tandemu Putin
Miedwiediew stawa³a siê coraz powa¿niejszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Nale¿y zwróciæ uwagê na reset stosunków rosyjsko-amerykañskich, przeprowadzony przez now¹ administracjê prezydenta
3

Zob. L. Warzecha, Lech Kaczyñski. Ostatni wywiad, Warszawa 2010, s. 248.
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Baracka Obamy. Przyjacielskie, czy wrêcz braterskie uczucia kanclerz Niemiec
Angeli Merkel i prezydenta Francji Nicolasa Sarkozyego do Putina  w imiê
doranych korzyci ekonomicznych p³yn¹cych z zacieniania wspó³pracy gospodarczej pomiêdzy Niemcami, Francj¹ a Rosj¹ dope³nia³y obraz ówczesnej geopolityki. Ta okolicznoæ zmusi³a premiera Donalda Tuska do podjêcia inicjatywy na rzecz poprawy stosunków polsko-rosyjskich. Zarówno sam premier, jak
i nowy minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski mieli wiadomoæ, i¿
dyplomacja rosyjska wiele uczyni³a, a¿eby Polskê za czasów rz¹dów Prawa
i Sprawiedliwoci, a tak¿e prezydentury Lecha Kaczyñskiego przedstawiaæ na
wiatowych salonach politycznych i gospodarczych jako kraj rusofobów, nieprzewidywalny i sprawiaj¹cy k³opoty cywilizowanym pañstwom o ugruntowanej demokracji parlamentarnej i liberalnej gospodarce. Ów wizerunek Polski,
przedstawiany tak¿e w europejskiej prasie opiniotwórczej, jak¿e fa³szywy i odbiegaj¹cy od rzeczywistoci, móg³ mieæ wp³yw na ewentualn¹ klêskê polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej przypadaj¹cej na lipiec  grudzieñ 2011 r. St¹d
wyjazd Donalda Tuska w lutym 2008 r. do Moskwy i jego rozmowy z ówczesnym premierem Dmitrijem Miedwiediewem, jak i prezydentem Putinem, nastêpnie zaproszenie premiera Putina (po dwukrotnej prezydenturze Rosji) na
obchody we wrzeniu 2009 r. 70. rocznicy napaci hitlerowskich Niemiec na
Polskê, czy wreszcie przyjêcie zaproszenia Putina przez Donalda Tuska do
wspólnych obchodów zwi¹zanych z 70. rocznic¹ ludobójstwa polskich oficerów
dokonanych przez sowieckich funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r.
Wspólne z³o¿enie wieñców i uczczenie pamiêci pomordowanych polskich oficerów w miejscu kani w Katyniu by³o istotnym krokiem w ocieplaniu wzajemnych stosunków i stwarza³o dobr¹ perspektywê na przysz³oæ. Nikt nie móg³
wtedy przewidzieæ, ¿e 10 kwietnia 2010 r. stanie siê dniem, który zmieni historiê
Polski i nada stosunkom polsko-rosyjskim inny wymiar.
Lot prezydenta Polski Lecha Kaczyñskiego, jego ma³¿onki oraz 94 przedstawicieli polskiej elity politycznej, gospodarczej i intelektualnej 10 kwietnia
2010 r. na obchody w Katyniu, zakoñczony tragiczn¹ katastrof¹ pod Smoleñskiem, wydawa³ siê zmieniæ wzajemne relacje. Wspó³czucie w³adz rosyjskich,
specjalne orêdzie prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa skierowane do Polaków, a tak¿e zwyk³a solidarnoæ mieszkañców Moskwy i Smoleñska w obliczu tragedii zapowiada³y pe³n¹ normalizacjê stosunków pomiêdzy
Polsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹. Mo¿na wskazaæ te¿ na inne symptomy ocieplenia: projekcja filmu Andrzeja Wajdy Katyñ w pierwszym kanale telewizji
rosyjskiej, przyjazd prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa na pogrzeb pary
prezydenckiej do Krakowa 18 kwietnia 2010 r. pomimo trudnoci lotniczych,
zwi¹zanych z chmur¹ py³u wulkanicznego, jaka siê unosi³a wówczas nad Europ¹, pocz¹tkowo dobra wspó³praca s³u¿b polskich i rosyjskich odpowiedzialnych za wyjanienie przyczyn katastrofy. Tak¿e wyjazd pe³ni¹cego obowi¹zki
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prezydenta Polski Bronis³awa Komorowskiego do Moskwy 9 maja na obchody
65. rocznicy zakoñczenia wojny i jego rozmowy z Miedwiediewem zosta³y pozytywnie odebrane w Polsce zarówno przez przewa¿aj¹c¹ czêæ elity politycznej, jak i opiniê publiczn¹. W licznych publikacjach, programach TV i publicystyce radiowej zaczêto mówiæ o rzeczywistym prze³omie w stosunkach
polsko-rosyjskich, które mia³y prowadziæ do uznawania siê we wzajemnych
kontaktach za równorzêdnych partnerów.
Kolejnym krokiem do tego celu mia³a byæ zapowiedziana po zwyciêstwie
Bronis³awa Komorowskiego w wyborach prezydenckich oficjalna wizyta w Polsce prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa. Polska przywi¹za³a do tej wizyty wielk¹ wagê. W momencie jej potwierdzenia (wizyta mia³a siê
odbyæ 67 grudnia 2010 r.) opiniotwórcza prasa polska (Gazeta Wyborcza,
tygodniki Polityka i Wprost), jak i mainstreamowe programy publicystyczne
w mediach elektronicznych (Tomasz Lis na ¿ywo, Siódmy dzieñ tygodnia,
niadanie w Trójce, Lo¿a prasowa, Kawa na ³awê) jednog³onie okrzyknê³y tê nadchodz¹c¹ wizytê jako historyczn¹, wa¿n¹, prze³omow¹.
Tomasz Lis wystara³ siê o ekskluzywny wywiad z samym prezydentem Federacji Rosyjskiej, który przeprowadzi³ 27 listopada 2010 r. w rezydencji prezydenckiej pod Moskw¹. Materia³ zosta³ wyemitowany 6 grudnia 2010 r. w programie 2 TVP
Tomasz Lis na ¿ywo, a tak¿e opublikowany w tygodniu Wprost w numerze
z 6 grudnia 2010 r. W wywiadzie Miedwiediew mówi³ o tym, ¿e jego celem jest
przekonanie Polaków, a tak¿e obywateli Federacji Rosyjskiej, aby stosunki polsko-rosyjskie przekszta³ciæ w relacje partnerskie nastawione na przysz³oæ, takie, które nie bêd¹ rozpatrywane z punktu widzenia chwilowych korzyci4.
Tylko nieliczni obserwatorzy rosyjskiej i polskiej sceny politycznej zachowywali zdroworozs¹dkowy dystans do tej wizyty, jak równie¿ jej ewentualnych
nastêpstw dla relacji polsko-rosyjskich w wiecie dotkniêtym kryzysem finansowym, w tym finansów publicznych strefy euro, czy wzrastaj¹c¹ rol¹ Chin. Wizyta odbywa³a siê w momencie, gdy Stany Zjednoczone i inne wiod¹ce kraje
NATO (Wielka Brytania, Niemcy, Francja) na szczycie Paktu Pó³nocnoatlantyckiego w Lizbonie w 2010 r. nie tylko uzna³y Rosjê za kraj przyjazny i wspó³pracuj¹cy, ale  co wa¿niejsze  zaaprobowa³y uprzywilejowan¹ pozycjê Rosji
w rozmowach o nowej wersji tzw. tarczy antyrakietowej.
6 grudnia 2010 r. we wczesnych godzinach przedpo³udniowych samolot
Federacji Rosyjskiej z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem na pok³adzie
wyl¹dowa³ na lotnisku wojskowym Okêcie w Warszawie. O godzinie 10.00
odby³o siê uroczyste powitanie gocia przez prezydenta Polski Bronis³awa Komorowskiego. Plac przed Pa³acem Prezydenckim zosta³ gruntownie oczyszczony
4 Zob. Inna twarz Rosji. Rozmowa Tomasza Lisa z Prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem, Wprost 2010, nr 50, 612 grudnia, s. 18.
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ze niegu, rozpostarto czerwony dywan. Bogata oprawa wizyty, wywieszenie
flag pañstwowych Polski i Federacji Rosyjskiej, umiechy obu prezydentów,
podawanie sobie r¹k, okazywanie sobie serdecznoci w obecnoci fotoreporterów mia³o przekonaæ wiat i polsk¹ opiniê publiczn¹, i¿ oto nadchodzi nowa
era w stosunkach polsko-rosyjskich. Dla wielu obserwatorów, którzy ogl¹dali tê
uroczystoæ bezporedni¹ transmisjê w TVN24, musia³o to byæ nad wyraz
sztuczne i wymuszone, swoicie pojmowan¹ przez Platformê Obywatelsk¹ i tzw.
salon warszawski poprawnoci¹ polityczn¹. Oprócz rozmów politycznych równie¿ inne punkty wizyty mia³y wiadczyæ o donios³oci tej wizyty. Wrêczenie
przez prezydenta Rosji Orderu Przyjani Federacji Rosyjskiej Andrzejowi Wajdzie, spacer rosyjskiej pary prezydenckiej po warszawskiej starówce, otwarcie
V Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego w Pa³acu £azienkowskim, obiad wydany przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego na czeæ prezydenta Rosji z udzia³em licznie reprezentowanej elity intelektualnej  uwa¿anej
za przyjació³ Rosji  z aktorem Danielem Olbrychskim na czele dope³nia³o tê
bizantyjsk¹ oprawê. Wa¿nym punktem tej wizyty by³a równie¿ publiczna prezentacja ksi¹¿ki Bia³e plamy, czarne plamy wydanej przez Polski Instytut Spraw
Miêdzynarodowych, a bêd¹cej podsumowaniem badañ prowadzonych pod egid¹
Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych5.
Bronis³aw Komorowski i Dmitrij Miedwiediew na wspólnej konferencji prasowej starali siê  jak z przenikliwoci¹ pisali Wojciech Lorenz i Tatiana Serwetnik  przekonaæ, i¿ sprawy dziel¹ce oba kraje nie powinny blokowaæ wspó³pracy6. Prezydent Rosji apelowa³ do Polaków, ¿eby uwierzyli, i¿ Rosja zmienia siê.
Mówi³ tak¿e, ¿e jego wizyta w Warszawie to wielki dzieñ w stosunkach polskorosyjskich równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e zmienia siê duch naszych stosunków,
nad którymi przez bardzo d³ugi czas wisia³o widmo przesz³oci7. Wiêksze oczekiwania wobec tej wizyty wyra¿ali oczywicie polscy politycy ni¿ opinia publiczna.
Bronis³aw Komorowski w wypowiedzi z 3 grudnia 2010 r. podkreli³, i¿ poniedzia³kowa wizyta Miedwiediewa w Warszawie bêdzie istotnym krokiem ku kontynuacji procesu pojednania z Rosj¹, premier Donald Tusk natomiast oczekiwa³,
¿e wizyta ta dopomo¿e, a¿eby przed 10 kwietnia [2011 r.] wrak prezydenckiego
TU154M, który rozbi³ siê pod Smoleñskiem, znalaz³ siê w Polsce. To jest moja
intencja, moje pragnienie z czysto symbolicznego powodu8.
5 Zob. Gazeta Wyborcza (dalej: GW) 2010, nr 283, 45 grudnia, s. 18; por. tak¿e Bia³e plamy
 czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 19182008, pod red. A. D. Rotfelda
i A. W. Torkunowa, PISM, Warszawa 2010.
6 W. Lorenz, T. Serwetnyk, Prze³om czy kurtuazja, Rzeczpospolita 2010, nr 258, 7 grudnia, s. A4.
7 Miedwiediew: wielki dzieñ w stosunkach polsko rosyjskich. (PAP), <www.salon24.pl/news/78800,
Miedwiediew-wielki-dzien-w-s > 30.04.2011; zob. te¿ M. Wojciechowski, Odwil¿ z Rosj¹. Dmitrij Miedwiediew dzi przyje¿d¿a do Warszawy, GW 2010, nr 284, 6 grudnia, s. 1.
8 W. Radziwinowicz, Moskwa; P. Wroñski, Akta katyñskie przed wizyt¹ Miedwiediewa,
GW 2010, nr 283, 45 grudnia, s. 7.
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Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz podkreli³ z kolei, ¿e ta wizyta
spe³ni bardzo wa¿n¹ rolê i to jest kolejny mocny sygna³ dla wszystkich struktur
w³adz w Rosji, ¿e  po pierwsze  z Polsk¹ trzeba nawi¹zywaæ kontakty i  po
drugie  ¿e Polska siê liczy w uk³adance politycznej w Europie i na wiecie9.
Stanis³aw Ciosek, by³y cz³onek PZPR, a tak¿e by³y ambasador RP w Moskwie w latach 90. XX w. wizytê prezydenta Rosji wita³ jako krok do normalizacji relacji pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹. Nie wykluczy³ równie¿ jej prze³omowego charakteru10.
Bardziej realistyczne i pragmatyczne stanowisko zaprezentowa³ przewodnicz¹cy klubu PSL w Sejmie RP Stanis³aw ¯elichowski, który z ch³odnym dystansem powiedzia³, ¿e sama wizyta jest Polsce bardzo potrzebna, ale nie mo¿na
o niej mówiæ, i¿ jest jakim tam prze³omem, poniewa¿ sama normalizacja
stosunków polsko-rosyjskich to d³ugi i wielowymiarowy proces, którego siê nie
da za³atwiæ w krótkim czasie. Zwróci³ przy tym uwagê, ¿e w interesie obydwu krajów s¹ dobre relacje, tym bardziej ¿e Rosja jest potê¿nym mocarstwem
surowcowym11.
W podobnym tonie wypowiedzia³ siê europose³ Pawe³ Kowal (w latach
20052007 wiceminister spraw zagranicznych). Wskaza³ on z ca³¹ przenikliwoci¹, i¿ wizyta Miedwiediewa w Polsce jest tylko jednym z elementów katalogu
interesów rosyjskich we wspó³czesnym wielobiegunowym wiecie, tak skutecznie realizowanych przez obecnych w³adców Kremla12. Podkreli³ przy tym, ¿e
polscy gospodarze tej wizyty nie powinni siê skupiaæ na sferze emocjonalnoprotokolarnej, ale przede wszystkim umieæ definiowaæ wobec strony rosyjskiej
dobitnie i jasno polskie interesy13. St¹d, dostrzegaj¹c potrzebê i sens tej wizyty, z niepokojem mówi³, czy aby strona polska bêdzie umia³a mówiæ Rosjanom
o swoich oczekiwaniach w za³atwieniu spraw dotycz¹cych aspektów historycznych, takich jak dostêp do archiwaliów zwi¹zanych ze Zbrodni¹ Katyñsk¹,
rehabilitacja ofiar tej zbrodni, kwalifikacja prawna zbrodni, tj. uznanie jej za
zbrodniê ludobójstwa wojennego. Równie¿ wa¿ne s¹ sprawy gospodarcze,
w tym uregulowanie ¿eglugi na Zalewie Wilanym, kwestie energetyczne (stosunek
9 Borusewicz: wizyta Miedwiediewa normalizuje nasze stosunki z Rosj¹, <www.salon24.pl/
/news/78794, Borusewicz-wizyta-miedwiedi >30.04.2011.
10 W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej z 2 grudnia 2010 r. powiedzia³ m.in.: Chcê
do¿yæ czasów, gdy wizyta rosyjskiego prezydenta nie bêdzie budzi³a tyle emocji, ¿e bêdzie przyjmowana jak wizyta prezydenta ka¿dego innego kraju. Jak widaæ, ca³y czas to nasze s¹siedztwo jest
wra¿liwe, g³ównie z naszej [polskiej  Z.A.] strony. Mylê, ¿e ze strony rosyjskiej tak nie jest
 zob. Ciosek: wizyta Miedwiediewa to krok do normalizacji relacji, <www.salon24.pl/news/
77239, ciosek-wizyta-miedwiediewa > 30.04.2011.
11 ¯elichowski pozytywnie o wizycie Miedwiediewa w Polsce (opinia), <www.salon24.pl/news/78782,
zelichowski-pozytywnie-o-wizycie> 30.04.2011.
12 Zob. Kowal: strona polska musi umieæ formu³owaæ swoje oczekiwania (opinia), <www.salon24.pl/news/78780, kowal-strona-polska-musi-umie > 30.04.2011.
13 Zob. ibidem.
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Polski do planowanej budowy elektrowni j¹drowej w s¹siedztwie Kaliningradu),
uregulowanie statusu nieruchomoci rosyjskich w Polsce w d³u¿szej perspektywie czasowej. Zdaniem Paw³a Kowala dogadanie siê ze stron¹ rosyjsk¹ w wy¿ej wymienionych sprawach unaoczni nam, czy Polska odniesie  w daj¹cej siê
przewidzieæ perspektywie czasowej  wymierne korzyci i realizacjê w³asnych interesów dziêki tym zmianom politycznym, które nastêpuj¹14.
Mariusz B³aszczak, przewodnicz¹cy klubu Prawa i Sprawiedliwoci w Sejmie RP, jako jedyny nie podda³ siê temu entuzjazmowi. W wypowiedzi dla
Polskiej Agencji Prasowej podkreli³ z ca³¹ moc¹, i¿ wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej ma li tylko formu³ê czystej kurtuazji, która w konsekwencji przyniesie w przysz³oci jedynie efekty stronie rosyjskiej, a nie polskiej15.
Jerzy Pomianowski, znawca spraw rosyjskich, cz³onek Polsko-Rosyjskiej
Grupy do spraw Trudnych, w wizycie Miedwiediewa widzia³ kontynuacjê obiecuj¹cych relacji16. Choæ z wielk¹ doz¹ optymizmu podchodzi³ do tej wizyty
i jej wyników, dostrzega³, ¿e jej zagro¿eniem mo¿e byæ nieza³atwiona kwestia
zwi¹zana z zapewnieniem stronom trzecim dostêpu do polskiego odcinka Gazoci¹gu Jamalskiego, którym przep³ywa rosyjski surowiec przez Polskê do Niemiec. Taki warunek jest konieczny zgodnie z prawem unijnym17. Uregulowanie
tej w³anie kwestii jest istotniejsze we wzajemnych relacjach ni¿ te ca³e wieñce, uk³ony i uroczystoci18.
Profesor Roman Kuniar, jeden z wybitniejszych polskich znawców wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych, a zarazem doradca prezydenta Bronis³awa Komorowskiego do spraw miêdzynarodowych, zauwa¿y³ b³yskotliwie, i¿
wizyta ta powinna staæ siê bardzo wa¿nym krokiem w d³ugim marszu, którego
synonimem powinno siê staæ pojednanie polsko-rosyjskie19. Ma on jednak
wiadomoæ, ¿e bêdzie to proces d³ugi, naje¿ony wieloma trudnociami i znakami zapytania20. Zwróci³ te¿ uwagê na miejsce i rolê tej wizyty w wymiarze
miêdzynarodowym. Jego zdaniem, Miedwiediew, przyje¿d¿aj¹c do Warszawy, ma te¿ wiadomoæ, i¿ modernizacja Rosji, któr¹ jako prezydent Federacji
14

Zob. ibidem.
B³aszczak: wizyta Miedwiediewa przyniesie korzyci jedynie Rosji (opinia), <www.salon24/
/news/78789, blaszczak-wizyta-miedwiediew > 30.04.2011.
16 W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej z 2 grudnia 2010 r. podkreli³: Wydaje mi siê,
¿e w czasie wizyty prezydenta Miedwiediewa mo¿na uzyskaæ pozytywn¹ reakcjê, ustosunkowanie
siê najwy¿szego dygnitarza Federacji Rosyjskiej do sytuacji w Polski, która nie musi byæ na pó³
wieku uzale¿niona od importu surowców tylko z Rosji  Pomianowski: wizyta Miedwiediewa
kontynuacj¹ obiecuj¹cych relacji <www.salon24.pl/news/77242, Pomianowski-wizyta-miedwie >
30.04.2011.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Zob. Kuniar: wizyta Miedwiediewa to bardzo wa¿ny krok do pojednania, <www.salon24.pl/news/77240, kuzniar-wizyta-miedwiediewa > 30.04.2011.
20 Ibidem.
15
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Rosyjskiej na prze³omie pierwszej i drugiej dekady XXI w. w³anie zdefiniowa³
i rozpocz¹³, mo¿e dokonaæ siê tylko wówczas, gdy Rosja bêdzie mia³a partnerskie,
harmonijne i zgodne z zachodnimi standardami pañstw demokratycznych o liberalnej gospodarce stosunki z Zachodem, Uni¹ Europejsk¹ i NATO21. Wskaza³
równie¿, i¿ Rosjanie realistycznie oceniaj¹ wzrastaj¹c¹ rolê Polski we Wspólnocie Europejskiej oraz Sojuszu Pó³nocnoatlantyckim22. Ten sam tok mylenia
o pragmatyzmie wizyty rosyjskiego przywódcy zaprezentowa³ swoim czytelnikom
tak¿e publicystyka tygodnika Newsweek Polska Micha³ Kancewicz23.
Takie g³osy, jak Paw³a Kowala, Mariusza B³aszczaka, Jerzego Pomianowskiego i Romana Kuniara nale¿a³y do wyj¹tków. Regu³¹ w komentarzach polskich polityków, a tak¿e czêci wp³ywowej prasy mainstreamowej by³o skupianie siê na sferze emocjonalno-protokolarnej tej wizyty oraz na jej roli
w zaprzeczeniu wizerunku Polski jako klinicznego rusofoba i pozbycia siê
stygmatu antyrosyjskoci. Wskazywano przede wszystkim na to, co ³¹czy
wspó³czesn¹ Polskê i Rosjê, tj. na sferê gospodarcz¹ (gaz, ropa, atom). Publicyci Gazety Wyborczej starali siê nie u¿ywaæ nadmiernie okrelenia prze³om,
zastêpuj¹c je bardziej neutralnym odwil¿24. W ten ton wpisa³ siê równie¿
Daniel Passent, który na swoim blogu zanotowa³: Polska dyplomacja ma za
sob¹ niezwyk³y tydzieñ. MIEDWIEDIEW W WARSZAWIE [podkrelenie
w tekcie blogu  Z.A.]. W sumie wizyta udana25. Z kolei Bronis³aw £agowski
podkreli³, ¿e to Rosjanie pierwsi wyci¹gnêli rêkê, daj¹c Warszawie sposobnoæ do tego z³agodzenia rusofobicznego spojrzenia na Rosjê26. W podobnym
tonie wypowiedzia³ siê Krzysztof Pilawski, podkrelaj¹c, i¿ Polsce przychodzi
niezwykle ³atwo konstruowaæ politykê wobec Rosji, opieraj¹c siê na przesz³oci, ale o wiele trudniej, gdy tworzyæ j¹, myl¹c o przysz³oci27. Marek
Ostrowski zwraca³ uwagê, ¿e dialog polsko-rosyjski prowadz¹ z regu³y w³adze,
21
22

Ibidem.
Ibidem. Podobn¹ uwagê, co do intencji wizyty Miedwiediewa w Polsce wyrazi³ rosyjski
komentator polityczny Fiodor £ukjanow, który mówi³, i¿ Rosja patrzy na Polskê nie przez pryzmat Unii Europejskiej, nie przez pryzmat jej przewodnictwa w UE, lecz jako na wa¿ny kraj w Europie  £ukjanow: Rosja uwa¿a Polskê za wa¿ny kraj w Europie (wywiad), <www.salon24.pl/
/news, lukjanow-rosja-uwaza-polske > 30.04.2011.
23 W swoim komentarzu pisa³ m.in.: Polska jest postrzegana jako coraz wa¿niejszy kraj o du¿ym
potencjale. [ ] W Polsce Miedwiediew chyba nie liczy na nawi¹zanie nowych, widowiskowych przyjani. Tym razem chodzi o bardzo pragmatyczny cel, jakim jest uzdrowienie i o¿ywienie stosunków
z Warszaw¹  M. Kancewicz, Ruski Rok, Newsweek Polska 2010, nr 50, 12 grudnia, s. 7576.
24 Zob. np. M. Wojciechowski, Odwil¿ z Rosj¹. Dmitrij Miedwiediew dzi przyje¿d¿a do Warszawy, GW 2010, nr 284, 6 grudnia, s. 1, 6; A. Kublik; R. Zasuñ, £¹czy nas gaz, ropa, atom,
ibidem, s. 32; Krok Rosji ku Polsce, GW 2010, nr 285, 7 grudnia, s. 1; Polska pozbawiona stygmatu antyrosyjskoci, GW 2010, nr 286, 8 grudnia, s. 22; M. Wojciechowski, Najtrudniejsze przed
nami. Polska  Rosja, GW 2010, nr 288, 10 grudnia, s. 20.
25 Zob. <www.passent.blog.polityka.pl/2010/12>.
26 Zob. B. £agowski, Odepchniête oczywistoci, Przegl¹d 2010, nr 49, 12 grudnia, s. 1415.
27 Zob. K. Pilawski, Katyñ, Smoleñsk i co dalej?, Przegl¹d 2010, nr 50, 19 grudnia, s. 18.
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a nie spo³eczeñstwa. Zdaniem komentatora spraw miêdzynarodowych tygodnika
Polityka, o przysz³oci wzajemnych stosunków, ich trwa³oci, pozytywnych
konsekwencjach dla ewentualnego pojednania polsko-rosyjskiego decydowaæ
powinna wymiana m³odzie¿owa, szerszy dialog elit spo³ecznych, wspó³praca
naukowa28. Jest to tym wa¿niejsze, i¿ oba spo³eczeñstwa w dobie nowych
czasów s³abo siê znaj¹29. Cezary Michalski, jeden z bardziej kontrowersyjnych komentatorów polskiej sceny politycznej, zwi¹zany ostatnio z wp³ywowym think tankiem skupionym wokó³ Krytyki Politycznej, zauwa¿a realistycznie, ¿eby nie powiedzieæ cynicznie: Skoro nasi sojusznicy  zarówno
Waszyngton, jak i Bruksela  postawili na now¹ politykê odprê¿enia wobec
Rosji, skoro Moskwie ta polityka te¿ siê op³aca, to chyba powinnimy siê do tej
polityki aktywnie w³¹czyæ, zamiast wci¹¿ siê modliæ o wojnê narodów30. Na
swoisty pragmatyzm obecnego ocieplenia stosunków polsko-rosyjskich, którego widocznym znakiem jest wizyta Miedwiediewa w Warszawie, zwróci³ uwagê
Bart³omiej Sienkiewicz. Stwierdzi³ on w komentarzu opublikowanym w Tygodniku Powszechnym, ¿e rzeczywistym punktem odniesienia w pojednaniu
miêdzy Rzeczpospolit¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ jest problem przysz³ego miejsca
i roli Polski w zachodnich strukturach obronnych i gospodarczych31.
W relacjach telewizyjnych, a tak¿e prasowych pomijano milczeniem jeden,
ale jak¿e symptomatyczny fakt, i¿ Dmitrij Miedwiediew de facto wpad³ do
Polski jako swoistego przystanku na drodze do zasadniczej celu swojej podró¿y, jakim by³a Bruksela i szczyt Rosja  Unia Europejska.
W atmosferze zgody, przyjani, pojednania i zaufania niknê³y g³osy krytyczne wobec tej wizyty. Oceny takie, jak te, i¿ strategicznym i d³ugofalowym celem Moskwy i jej polityki zagranicznej jest przede wszystkim rozszerzenie wp³ywów Moskwy na ca³y kontynent europejski poprzez sieæ uzale¿nieñ
biznesowych w sektorze energetycznym (s³ynna strategia Gazpromu) i nie mo¿na w tej sytuacji mówiæ o rzeczywistym prze³omie w stosunkach polsko-rosyjskich, traktowano jako pewien polski folklor polityczny, który nie ma istotnego
wp³ywu na g³ównych architektów obecnej polskiej polityki wschodniej32.
28
29

Zob. M. Ostrowski, Niedwied ³agodnieje, Polityka 2010, nr 49, 4 grudnia, s. 5657.
Ibidem.
30 C. Michalski, Odprê¿ony prezydent, Newsweek Polska 2010, nr 51, 19 grudnia, s. 29.
31 Zob. B. Sienkiewicz, Patrzeæ na Wschód, maj¹c odwrócon¹ g³owê , Tygodnik Powszechny 2010, nr 49, 5 grudnia, s. 4.
32 Zob. np. komentarze Tadeusza Marczaka kierownika Zak³adu Studiów nad Geopolityk¹
Uniwersytetu Wroc³awskiego, czy jednego z najwybitniejszych znawców wspó³czesnej Rosji
 prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka pracownika naukowego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Mog³y
byæ one opublikowane tylko w niszowej gazecie, jakim wed³ug warszawskiego salonu jest Nasz
Dziennik  Nasz Dziennik 2010, nr 283, 45 grudnia, s. 13; P. Falkowski, Komorowski nie
zapyta³, Miedwiediew nie odpowiedzia³, Nasz Dziennik 2010, nr 285, 7 grudnia, s. 4; Rozmowa
Bogus³awa R¹pali z prof. Andrzejem Nowakiem, Nasz Dziennik 2010, nr 286, 8 grudnia, s. 13.
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Wizyta prezydenta Rosji w Warszawie  zaraz po jej zakoñczeniu  zosta³a
uznana przez warszawskie krêgi opiniotwórcze, których wyrazicielem jest redakcja Gazety Wyborczej, za sukces. Mówiono nawet, ¿e po 7 grudniu 2010 r.
Polska nie tylko staje siê naturalnym sojusznikiem Rosji Miedwiediewa, ale
utrwalaæ siê zaczê³a tendencja wzajemnego zbli¿ania obu s³owiañskich narodów33.
Urzêdowy optymizm co do wyników wizyty zaprezentowa³ równie¿ szef
polskiej dyplomacji Rados³aw Sikorski, który w wypowiedzi dla Radia Zet
w dniu 7 grudnia 2010 r. uzna³ j¹ za sukces oraz za wa¿ny i znacz¹cy fakt
zarówno w przestrzeni stosunków bilateralnych, jak i stosunków europejskich34.
Ju¿ wkrótce mia³o siê okazaæ, ¿e by³y to tylko pobo¿ne ¿yczenia i z³udzenia
warszawskiego salonu z ulicy Czerskiej. Opublikowany raport rosyjskiego
Miêdzypañstwowego Komitetu Lotniczego na pocz¹tku 2011 r., brak chêci do
wspó³pracy ze strony rosyjskich ledczych w sprawie dzia³añ na rzecz wyjanienia tragicznego lotu TU 154M o numerze 101, a tak¿e fakt, i¿ w³adze rosyjskie
do tej pory pozosta³y g³uche ma proby strony polskiej o oddanie szcz¹tków
wraku prezydenckiego samolotu, s¹ tego widomym znakiem. Wizyta by³a wiêc
na pewno krokiem, ale pozosta³a te¿ tylko krokiem ku normalizacji wzajemnych
stosunków, na pewno nie prze³omem.
A picture of the visit of President of Russian Federation Dmitry Medvedev to Poland
on December 67, 2010 in the eyes of Polish public opinion
The visit of the president of Russion Federation, Dmitrij Miedwiediew, to Poland on
December 6 and 7, 2010 became not only an important diplomatic event, but foremost an
important and major step forward to improve Polish-Russian relationships. This meeting
came eight years since the visit of President Vladimir Putin in 2002. Press, radio, public and
commercial television broadly high-lighted the events surrounding this visit. From a public
relations perspective by objective observers this visit had almost a byzantine character. Exaggerated displays of Russian and Polish flags, broad smiles by both presidents, enthusiastic
hand shaking and warm friendship to photojournalists aimed to convince the world and
Polish public opinion, that Polish-Russian relations were on the doorstep of entering a new
era. Statements by Polish politicians as well as many mainstream journalists, were focused on
the emotional-protocol sphere of this visit, as well its role to neutralize in Poland the
permanent Russo phobia or anti-Russian stigmata. It was also noted that contemporary
Poland and Russia is bound together by gas, oil and the atom. The visit of the Russian
president in Warsaw, at its conclusion, was accepted as a success by influential opinion
forming circles in Warsaw whose voice is Gazeta Wyborcza.

33 Zob. W. Radziwinowicz, Polska, której kryzys niestraszny. Po wizycie prezydenta Rosji,
GW 2010, nr 289, 1112 grudnia, s. 20.
34 Zob. Sikorski: wizyta Miedwiediewa to sukces, <www.salon24.pl/news/78967, sikorski-wizyta-miedwiediewa > 30.04.2011.
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ROSJA WOBEC KRAJÓW BA£TYCKICH
 G£ÓWNE PROBLEMY W STOSUNKACH
DWUSTRONNYCH W ROKU 2004
Rok 2004 by³ to czas, kiedy dyplomacja rosyjska musia³a prze³kn¹æ gorzk¹
pigu³kê  po raz kolejny kraje Zachodu, nie zwa¿aj¹c na ostrze¿enia, a czasami
wrêcz groby Moskwy, postanowi³y przyj¹æ w swoje szeregi pañstwa Europy
Wschodniej. Strefa wp³ywów Federacji Rosyjskiej ponownie siê skurczy³a, chocia¿ tym razem trzeba raczej mówiæ o instytucjonalizacji procesu, który rozpocz¹³ siê ju¿ w 1991 r., kiedy £otwa, Litwa i Estonia og³osi³y niepodleg³oæ
i obra³y wyranie prozachodni kurs.
Kiedy w 2004 r. kraje te przyjêto do Unii Europejskiej i NATO, zosta³o to
bardzo le odebrane przez Kreml. Stosunki Rosji z krajami ba³tyckimi nigdy nie
nale¿a³y do naj³atwiejszych. Przez ca³y okres d¹¿enia Litwy, £otwy i Estonii do
znalezienia siê w strukturach politycznych i wojskowych Zachodu obie strony
reprezentowa³y postawy roszczeniowe, a czêsto wrêcz wrogie. Kwestii spornych
by³o bardzo wiele, najczêciej jednak podnoszone tematy to: problem prawnego
uregulowania granic, sytuacja ludnoci rosyjskojêzycznej w Priba³tyce, transport
do/z Obwodu Kaliningradzkiego, a tak¿e skrajnie ró¿ne interpretacje historii
najnowszej, które by³y zasadniczym ród³em wielu zadra¿nieñ w stosunkach
dwustronnych.
W 2004 r. ten baga¿ nadal ci¹¿y³ obu stronom. Kiedy wst¹pienie Litwy,
£otwy i Estonii w struktury europejskie by³o ju¿ nieuniknione, Rosja chcia³a to
przynajmniej czêciowo wykorzystaæ. Dyplomacja rosyjska ruszy³a do kolejnej
ofensywy. Po pierwsze, nale¿a³o przekonaæ zachodnich partnerów pañstw ba³tyckich, ¿e wina za problemy w stosunkach z Rosj¹ le¿y ca³kowicie po ich
stronie. Po drugie, wykorzystaæ struktury europejskie do wywierania nacisku na
w³adze Litwy, £otwy i Estonii, powo³uj¹c siê na zapisy prawa europejskiego,
które powinny obowi¹zywaæ wszystkich cz³onków UE.
Jeli chodzi o sytuacjê ludnoci rosyjskojêzycznej, to pañstwem, do którego strona rosyjska nie zg³asza³a w tej kwestii zastrze¿eñ, by³a Litwa. Politycy
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rosyjscy chwalili rz¹d w Wilnie, stwierdzaj¹c, ¿e w tym kraju nie ma ró¿nic
miêdzy obywatelami a osobami pozbawionymi obywatelstwa1.
Zdecydowanie inaczej, ich zdaniem, wygl¹da³a sytuacja na £otwie i w Estonii. Obydwa kraje by³y w tej dziedzinie wielokrotnie ostro krytykowane. G³os
w tej sprawie kilkakrotnie zabiera³ nawet prezydent W³adimir Putin. Wykorzysta³ szczyt RosjaUE, aby oskar¿yæ pañstwa ba³tyckie o ³amanie praw cz³owieka, maj¹c na myli oczywicie ich rosyjskojêzycznych mieszkañców. Rosyjski
prezydent wyrazi³ nadziejê, ¿e przyst¹pienie tych krajów do UE wymusi na nich
zmiany w tym zakresie, czemu Rosja bêdzie siê bacznie przygl¹daæ2. Pod koniec
roku w czasie konferencji prasowej stwierdzi³ tak¿e, i¿ rosyjskojêzyczna ludnoæ £otwy powinna byæ proporcjonalnie reprezentowana w organach w³adzy
republiki3. Temat rosyjskojêzycznych mieszkañców £otwy i Estonii pojawia³ siê
tak¿e w rozmowach prezydenta Federacji Rosyjskiej m.in. z Komisarzem Praw
Cz³owieka Rady Europy Álvaro Gil-Roblesem4, prezydentem Francji Jacqueem
Chirakiem, kanclerz Niemiec Angel¹ Merkel5, czy prezydent Finlandii Tarj¹
Hallonen6. Jak widaæ, Putin wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê, aby podkrelaæ problem rosyjskojêzycznych mieszkañców Priba³tyki. Jako wytrawny dyplomata
stara³ siê pobiæ zachodnioeuropejskich polityków ich w³asn¹ broni¹  zarzucaj¹c
pañstwom, które znalaz³y siê w strukturach UE, ³amanie praw cz³owieka.
Legitymacj¹ dla dzia³añ prezydenta mia³o byæ ponad 2 tys. listów powiêconych sytuacji rodaków w krajach ba³tyckich, w wiêkszoci negatywnie oceniaj¹cych ich status i zachêcaj¹cych g³owê pañstwa do zdecydowanej reakcji. Informacjê tak¹ w listopadzie opublikowa³a Kancelaria Prezydenta7.
Tak¿e specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. UE Siergiej Jastr¿embski tu¿ przed wst¹pieniem krajów ba³tyckich do UE wyrazi³ nadziejê, ¿e ich
1

Á. Ïå÷íèêîâ, Â Ëèòâå ïðàêòè÷åñêè íåò ðàçëè÷èé â ïðàâàõ ãðàæäàí è íåãðàæäàí,
<http://www.rian.ru/politics/20040221/532273.html> 21.02.2004.
2 Ñîâìåñòíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Èðëàíäèè Áåðòè Àðõåíîì
è Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè Åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâ Ðîìàíî Ïðîäè ïî îêîí÷àíèè âñòðå÷è íà
âûñøåì óðîâíå Ðîññèÿ  Åâðîïåéñêèé ñîþç, 21 ìàÿ 2004 ãîäà, <http://archive.kremlin.ru/text/
appears/2004/05/64688.shtml>.
3 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ äëÿ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ æóðíàëèñòîâ, 23 äåêàáðÿ 2004 ãîäà,
<http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/12/81691.shtml>.
4 Ïóòèí âñòðå÷àåòñÿ ñ êîìèññàðîì ÑÅ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, <http://www.rian.ru/politics/
/20040527/599077.html> 27.05.2004.
5 Ëèäåðû Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè âûñîêî îöåíèâàþò äåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ïî
ðàçâèòèþ òðóáîïðîâîäíîé ñèñòåìû ÐÔ, <http://www.rian.ru/economy/20040831/668310.html>
31.08.2004.
6 Çàÿâëåíèÿ äëÿ ïðåññû è îòâåòû íà âîïðîñû ïî îêîí÷àíèè ðîññèéñêî-ôèíëÿíäñêèõ
ïåðåãîâîðîâ, <http://archive.kremlin.ru/appears/2004/12/14/2200_type63377type63380_
81181.shtml>14.12.2004.
7 Î íåêîòîðûõ ïðîáëåìàõ ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ ñòðàí Áàëòèè, <http://archive.kremlin.ru/pmail/report/2004/11/79290.shtml>10.11.2004.
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rosyjskojêzyczni mieszkañcy nie zostan¹ ludmi drugiej kategorii. Podkreli³
te¿, ¿e Rosja zrobi wszystko, aby
wysokie europejskie standardy praw i swobód cz³owieka, które funkcjonuj¹ w ca³ej
UE, zosta³y rozci¹gniête na terytorium nowej dziesi¹tki, przede wszystkim Estonii i £otwy8.

W póniejszym czasie przedstawiciel Putina w Brukseli wrêcz uzale¿ni³
podpisanie umów granicznych z Estoni¹ i £otw¹ od zdecydowanych postêpów
w rozwi¹zywaniu problemów mniejszoci rosyjskojêzycznej9, obci¹¿aj¹c Brukselê odpowiedzialnoci¹ za brak poprawy w tej kwestii10.
Jastr¿embski, tak jak inni politycy rosyjscy, podkrela³, ¿e Rosja nie ¿¹da
¿adnych specjalnych przywilejów, tylko tego, co gwarantuje obywatelom pañstw
cz³onkowskich Unia Europejska, która w zwi¹zku z powy¿szym powinna zaanga¿owaæ siê w rozwi¹zanie problemu11.
Temat praw rodaków w Priba³tyce pojawia³ siê tak¿e w wypowiedziach
premiera Michai³a Fradkowa, m.in. w rozmowie z premierem Finlandii Mattim
Tanelim Vanhanenem12, czy te¿ na spotkaniu szefów rz¹dów Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego13.
G³os w tej sprawie bardzo czêsto zabiera³o Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, w³¹cznie ze stoj¹cym na jego czele w tym okresie
Igorem Iwanowem, a nastêpnie Siergiejem £awrowem. Na ten temat rozmawiano m.in. z Álvaro Gil-Roblesem14, ambasadorami pañstw Unii Europejskiej15,
8 ßñòðæåìáñêèé íàäååòñÿ, ÷òî ïîñëå ðàñøèðåíèÿ ÅÑ ðóññêîÿçû÷íûå â Ëàòâèè
è Ýñòîíèè íå ñòàíóò ëþäüìè âòîðîãî ñîðòà, <http://www.rian.ru/politics/20040429/580434.html>
29.04.2004,.
9 À. Øèøëî, Ðåøåíèå ïðîáëåì íàöìåíüøèíñòâ â Ýñòîíèè è Ëàòâèè îòêðîåò äîðîãó
ê ïîäïèñàíèþ ñîãëàøåíèé ñ ÐÔ î ãîñãðàíèöå  ßñòðæåìáñêèé, <http://www.rian.ru/politics/
/20040922/688525.html>22.09.2004.
10 Ìîñêâà âîçëàãàåò íà ÅÑ îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþäåíèþ ïðàâ è ñâîáîä ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ â Ëàòâèè è Ýñòîíèè, <http://www.rian.ru/politics/20040928/692798.html>
28.09.2004.
11 ßñòðæåìáñêèé ïðèçûâàåò ÅÑ âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ ñ ïîëîæåíèåì ðóññêîÿçû÷íîãî
íàñåëåíèÿ â ñòðàíàõ Áàëòèè, <http://www.rian.ru/politics/20040923/689439.html>23.09.2004.
12 Ôðàäêîâ âñòðåòèòñÿ ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ôèíëÿíäèè, <http://www.rian.ru/politics/20040524/
/595806.html> 24.05.2004.
13 Ôðàäêîâ âûëåòàåò â Òàëëèí íà âñòðå÷ó ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ Ñîâåòà ãîñóäàðñòâ
Áàëòèéñêîãî ìîðÿ, <http://www.rian.ru/politics/20040620/615674.html>20.06.2004.
14 Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñ.Â. Ëàâðîâà ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ Êîìèññàðîì Ñîâåòà Åâðîïû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Àëüâàðî
Õèëü-Ðîáëåñîì â Ìîñêâå 27 ìàÿ 2004 ãîäà, <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256
999005e6e8c/6ba453646c1339c1c3256ea1004deee4?OpenDocument>.
15 ÌÈÄ Ðîññèè è ïîñëû ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ îáñóäèëè èòîãè Ìîñêîâñêîãî ñàììèòà
è ìåæäóíàðîäíûå ïðîáëåìû, <http://www.rian.ru/politics/20040615/612447.html>15.06.2004.
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ministrami spraw zagranicznych Szwecji i Finlandii16 czy Javierem Solan¹17.
Nie omieszkano wspominaæ o tym zagadnieniu podczas spotkañ OBWE18, a tak¿e w udzielanych wywiadach (np. telewizji Al Jazeera, czy gazecie Financial
Times)19. W wypowiedziach tych przewija³y siê sta³e motywy, czyli zarzucanie
Europie stosowania podwójnych standardów i stwierdzenia, ¿e w UE nie mo¿e
byæ obywateli drugiej kategorii, wzywanie krajów nadba³tyckich do wprowadzania w ¿ycie rekomendacji OBWE i Rady Europy.
MSZ Federacji Rosyjskiej na bie¿¹co komentowa³ wydarzenia zwi¹zane
z problemem rosyjskojêzycznych mieszkañców £otwy i Estonii, staraj¹c siê podkrelaæ ich niekorzystn¹ sytuacjê i wywo³any ni¹ niepokój w³adz w Moskwie.
Ju¿ 5 stycznia oficjalny przedstawiciel MSZ Federacji Rosyjskiej Aleksander Jakowienko odniós³ siê do poprawek do Prawa o cudzoziemcach przyjêtych przez parlament Estonii, które pozbawia³y mieszkaj¹cych w tym kraju rosyjskich emerytów wojskowych i ich rodziny mo¿liwoci otrzymania sta³ego
pozwolenia na zamieszkanie. Stwierdzi³, ¿e zmiany te s¹ niezgodne z porozumieniem z 26 lipca 1994 r. i oskar¿y³ rz¹d w Tallinie o z³¹ wolê i niechêæ do
rozmów ze stron¹ rosyjsk¹20.
16

Îòâåòû îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Ðîññèè íà âîïðîñû ÐÈÀ Íîâîñòè â ñâÿçè
ñ âèçèòîì â Ìîñêâó ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Øâåöèè Ë. Ôðåéâàëüäñ, 1 ìàðòà,
Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 4 (àïðåëü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/
99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/12781be32ef2724dc3256e9b0033c36e?OpenDocument>;
Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñ.Â.Ëàâðîâà
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ Ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ôèíëÿíäèè
Ý.Òóîìèîéè â Ìîñêâå 21 èþíÿ 2004 ãîäà, <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e6432569990
05e6e8c/6703b0d9d50d69eac3256eba00554e34?OpenDocument>.
17 Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèÿ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñ.Â.Ëàâðîâà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ Ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë
Íèäåðëàíäîâ Á.Áîòîì, Ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ëþêñåìáóðãà Æ.Àññåëüáîðíîì, ÷ëåíîì
êîìèññèè Åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâ Ê.Ïàòòåíîì è Ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Ñîâåòà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà/Âûñîêèì ïðåäñòàâèòåëåì ïî îáùåé âíåøíåé ïîëèòèêå è ïîëèòèêå â îáëàñòè
áåçîïàñíîñòè ÅÑ Õ.Ñîëàíîé, Ãààãà, 19 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà, <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/
/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/007791ed808b5cbbc3256f33003c8ca0?OpenDocument>.
18 Âûñòóïëåíèå Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñ.Â.Ëàâðîâà íà 12-ì çàñåäàíèè
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë ÎÁÑÅ, Ñîôèÿ, 7 äåêàáðÿ 2004 ãîäà, <http://www.mid.ru/
/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/90a9b219c0f99159c3256f63003a18b5?OpenDocument>.
19 Îòâåòû Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñ.Â.Ëàâðîâà íà âîïðîñû òåëåêàíàëà
Àëü-Äæàçèðà, 10.09.2004, <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/
/5a595163b448a086c3256f0b00439740?OpenDocument>; Ñòàòüÿ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñ.Â.Ëàâðîâà Ðåôîðìà óñèëèò çíà÷èìîñòü ÎÁÑÅ, îïóáëèêîâàííàÿ
29 íîÿáðÿ 2004 ãîäà â ãàçåòå Ôàéíýíøë òàéìñ, <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/
/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/b404e29110bcd8f7c3256f5b00450326?OpenDocument>.
20 Çàÿâëåíèå îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Ðîññèè 5 ÿíâàðÿ â ñâÿçè ñ óòâåðæäåíèåì Ïðåçèäåíòîì Ýñòîíèè ïîïðàâîê ê çàêîíó Îá èíîñòðàíöàõ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 2 (ôåâðàëü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/19c2fdee616f12e54325688e00486a45/
1f0859fcdc150b69c3256e5f0050c199?OpenDocument>.
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Jednym z najczêciej komentowanych problemów w stosunkach z £otw¹
by³a reforma szkolnictwa, która ogranicza³a nauczanie w jêzyku rosyjskim.
Praktycznie przez ca³y rok przedstawiciele MSZ Rosji sk³adali owiadczenia na
ten temat  planowane zmiany spowodowa³y liczne protesty rosyjskojêzycznych
mieszkañców republiki. Ju¿ 14 stycznia MSZ FR zgani³ wypowiedzi ³otewskiego ministra owiaty Kârlisa adurskisa pod adresem obroñców rosyjskojêzycznych szkó³. W komentarzu znalaz³o siê m.in. zdanie:
Widocznie, oficjalne osobistoci £otwy wol¹ polowanie na czarownice, zamiast
¿mudnego, cierpliwego omawiania proponowanych spo³eczeñstwu reform i stworzenia takiego ich wariantu, który odpowiada³by wszystkim mieszkañcom £otwy21.

Praktycznie przez ca³y rok MSZ w oficjalnych komentarzach czy przez usta
swoich przedstawicieli odnosi³ siê do sytuacji mniejszoci rosyjskojêzycznej
w krajach nadba³tyckich. Mia³o to najczêciej miejsce po nag³anianych demonstracjach rodaków22, decyzjach parlamentu23 b¹d wypowiedziach polityków.
W komentowanie sytuacji wokó³ reformy szkolnictwa anga¿owa³y siê tak¿e
inne wa¿ne instytucje Rosji. W lutym Duma uchwali³a odezwê do parlamentu
³otewskiego, w której wezwano ³otewskich parlamentarzystów do zmiany podejcia w sprawie reformy, wskazuj¹c na jej negatywne skutki. Wiceprzewodnicz¹ca Dumy Liubow Sliska stwierdzi³a nawet, ¿e na wszystkie propozycje rosyjskie
strona ³otewska reaguje chorobliwie, a sytuacja ludnoci rosyjskojêzycznej
systematycznie siê pogarsza  i w zwi¹zku z tym Rosja musi przedsiêwzi¹æ
powa¿ne kroki, aby sprawê ostatecznie uregulowaæ24. W podobnym tonie
21

Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ îòíîñèòåëüíî âûñêàçûâàíèé ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ëàòâèè Ê. Øàäóðñêèñà â àäðåñ çàùèòíèêîâ ðóññêèõ øêîë, 14 ÿíâàðÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 2
(ôåâðàëü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/6a1043de42ef
2766c3256e5f0050c177?OpenDocument>.
22 Patrz np. Çàÿâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè
ñ ïëàíàìè ëàòâèéñêèõ âëàñòåé îãðàíè÷èòü ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ïðåïîäàâàíèå íà ðóññêîì
ÿçûêå â ñðåäíèõ øêîëàõ äëÿ íàöìåíüøèíñòâ, <http://www.mid.ru/ns-dgpch.nsf/8f29680344
080938432569ea00361529/432569ee00522d3cc3256e7c002a1913?OpenDocument>19.04.2004.
23 Patrz np. Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé â Ëàòâèè çàêîíà îá èçìåíåíèÿõ â Êîíñòèòóöèè
ñòðàíû, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âîçìîæíîñòü äëÿ èíîñòðàíöåâ  ãðàæäàí Åâðîñîþçà ó÷àñòâîâàòü â ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ è ðàáîòå ñàìîóïðàâëåíèé, <http://www.mid.ru/ns-dgpch.nsf
8f29680344080938432569ea00361529/432569ee00522d3cc3256ea800277c95?OpenDocument>2.06.2004.
24 Äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðèçûâàþò ñåéì Ëàòâèè íå ðàçðóøàòü ñèñòåìó ñðåäíåãî
îáðàçîâàíèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå, <http://www.rian.ru/politics/20040205/520523.html>5.02.2004;
Ñëèñêà î ïðîáëåìàõ ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ â Ëàòâèè, <http://www.rian.ru/politics/
20040205/520525.html>5.02.2004.
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przed deputowanymi wypowiada³ siê tak¿e wiceminister spraw zagranicznych
Walerij £oszczinin25.
Ale sami Rosjanie zdawali sobie sprawê, ¿e ich odezwy tak naprawdê niewiele mog¹ zmieniæ  wiceprzewodnicz¹cy Dumy Dmitrij Rogozin stwierdzi³
wrêcz, ¿e to, co robi Duma, nie ma znaczenia, w przeciwieñstwie do dzia³añ
samych mieszkañców £otwy. Wed³ug niego jedynym wyjciem z impasu mog³a
byæ wspó³praca w trójk¹cie RosjaUE£otwa26. Podobnie s¹dzi³ Michai³ Margie³ow, przewodnicz¹cy komitetu ds. miêdzynarodowych Rady Federacji, który
uwa¿a³, ¿e rozwi¹zaæ go mog¹ tylko instytucje miêdzynarodowe27.
Mimo tych pesymistycznych wypowiedzi, Duma stara³a siê nadal aktywnie
uczestniczyæ w wydarzeniach. Jej przewodnicz¹cy Andriej Kokoszin w jednym
z wywiadów stwierdzi³, ¿e Rosja powinna wesprzeæ Sztab Obrony Rosyjskich
Szkó³, gdyby ten zdecydowa³ siê zwróciæ do Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka28. Gdy przedstawiciele Sztabu pod koniec lutego przybyli do Moskwy, zostali przyjêci przez Rogozina, który stwierdzi³, i¿ kraje UE powinny
zaj¹æ siê sytuacj¹ wokó³ reformy ³otewskiego szkolnictwa. Jednoczenie zapowiedzia³ swój przyjazd na £otwê, gdzie na pocz¹tku marca mia³ siê odbyæ zjazd
w obronie wykszta³cenia w jêzyku rosyjskim. Wizyta ta ostatecznie nie dosz³a
do skutku, poniewa¿ nie otrzyma³ ³otewskiej wizy, co powszechnie wi¹zano
z jego krytycznymi wypowiedziami29. Nie by³ jedynym  kilka miesiêcy póniej
Tatiana Po³oskowa, profesor Akademii Dyplomatycznej MSZ, nie zosta³a
wpuszczona na terytorium £otwy, a potem tak¿e kierownik drugiego departamentu europejskiego MSZ Michai³ Demurin. Pierwszy wypadek przeszed³ bez
wiêkszego echa, ale w przypadku Demurina, wybieraj¹cego siê na miêdzynarodow¹ konferencjê Kraje ba³tyckie i Rosja w Wielkiej Europie XXI wieku,
brak zgody na wjazd okrelono wrêcz jako wrogi krok, przy okazji poddaj¹c ostrej krytyce politykê Rygi wobec Rosji, a tak¿e wobec mniejszoci naro25 Ðîññèÿ íàìåðåíà îòñòàèâàòü ïðàâà ñâîèõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñòðàíàõ
Ñîäðóæåñòâà  ÌÈÄ ÐÔ, <http://www.rian.ru/politics/20040209/523353.html>9.02.2004.
26 Ïðîáëåìû ðóññêîãî ìåíüøèíñòâà â Ëàòâèè îêîí÷àòåëüíî ìîãóò áûòü ðåøåíû òîëüêî
ïðè ó÷àñòèè Åâðîñîþçà  Ðîãîçèí, 5.02.2004, <http://www.rian.ru/politics/20040205/
521100.html>.
27 Âûñòóïëåíèå Ïîñòîÿííîãî Ïðåäñòàâèòåëÿ Ðîññèè À.Þ. Àëåêñååâà íà çàñåäàíèè
Ïîñòîÿííîãî ñîâåòà ÎÁÑÅ ïî ëàòâèéñêîé ïðîáëåìàòèêå, 12 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà, <http://www.mid.ru/
ns-dos.nsf/ 4b8edd3adb064e9f432569e70041fc52/432569d800223f34c3256e3d0040161b?OpenDocument>.
28 Ðîññèÿ äîëæíà ïîääåðæàòü èñê ëàòâèéñêîãî øòàáà ïî çàùèòå ðóññêèõ øêîë
â Åâðîïåéñêîì ñóäå ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà  Êîêîøèí, <http://www.rian.ru/politics/20040211/
525392.html>11.02.2004.
29 Çàùèòíèêè ðóññêèõ øêîë â Ëàòâèè âñòðåòèëèñü ñ Ðîãîçèíûì, <www.rian.ru/politics/
20040225/534554.html>25.02.2004; À. Áàðàíîâñêèé, Ëàòâèéñêèå ïîëèòèêè ïî-ðàçíîìó
ðàñöåíèâàþò îòêàç ÌÈÄ âûäàòü âúåçäíóþ âèçó âèöå-ñïèêåðó Ãîñäóìû Äìèòðèþ Ðîãîçèíó,
<http://www.rian.ru/politics/20040228/536697.html>28.02.1004.
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dowych30. Referat, który mia³ wyg³osiæ Demurin, zosta³ w ca³oci opublikowany
w witrynie MSZ  jedn¹ z jego podstawowych konkluzji by³o stwierdzenie,
¿e dwustronne stosunki mog¹ zostaæ uregulowane, ale pod warunkiem, ¿e Ryga
(i Tallin) zaprzestanie antyrosyjskiej retoryki i zrezygnuje z ograniczania praw
narodowych mniejszoci31.
Podczas lutowej konferencji Cele i wyzwania dla polityki zagranicznej
Unii Europejskiej i Rosji, odbywaj¹cej siê w Berlinie, przedstawiciel FR Michai³ Margie³ow stwierdzi³, ¿e obrona praw ludnoci rosyjskojêzycznej bêdzie
w najbli¿szych latach wa¿nym kierunkiem polityki zagranicznej Rosji. Tym samym potwierdzi³, ¿e Moskwa nie zmieni swojego podejcia do problemu i bêdzie stara³a siê nadal wszelkimi sposobami nag³aniaæ go na forum miêdzynarodowym, oczywicie próbuj¹c przy tej okazji nadszarpn¹æ wizerunek Rygi czy
Tallina. wiadczy o tym choæby uwaga Margie³owa, i¿ termin pozbawiony
obywatelstwa by³ u¿ywany w dokumentach programowych NSDAP32.
W kwietniu Duma uchwali³a owiadczenie o odpowiedzialnoci ³otewskich
w³adz za systematyczne naruszanie praw cz³owieka33. Inne owiadczenie z tego
miesi¹ca  w zwi¹zku z rozszerzeniem Unii Europejskiej  podkrela³o, ¿e
stosunki miêdzy Rosj¹ a UE w du¿ej mierze bêd¹ zale¿a³y od zapewnienia praw
cz³owieka i praw mniejszoci narodowych na £otwie i w Estonii34.
Parlamentarzyci Dumy zwracali siê o pomoc do swoich kolegów tak¿e
w ramach instytucji miêdzynarodowych, jak to uczyni³a Sliska wobec deputowanych z W³och35.
Tak¿e Rada Federacji wielokrotnie wyra¿a³a swoje zaniepokojenie. Temat
porusza³ m.in. jej przewodnicz¹cy Siergiej Mironow36.

30

Çàÿâëåíèå ÌÈÄ Ðîññèè, <http://www.mid.ru/bl.nsf/483b39647d9cb20cc3256def0051fa1f/
99f506f2a5f88c01c3256e9a00298a00?OpenDocument>19.05.2004.
31 Âûñòóïëåíèå çàìåñòèòåëÿ Äèðåêòîðà Âòîðîãî Åâðîïåéñêîãî äåïàðòàìåíòà ÌÈÄ
Ðîññèè Ì.Â.Äåìóðèíà íà êîíôåðåíöèè «Áàëòèÿ è Ðîññèÿ â Áîëüøîé Åâðîïå XXI âåêà»,
Þðìàëà, 28 ìàÿ 2004 ãîäà, <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a71854325
69e700419c7a/432569d80022027ec3256ea2003fcf21?OpenDocument>.
32 À. Ïîëîöêèé, Çàùèòà ïðàâ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå  âàæíîå
íàïðàâëåíèå âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèè  Ìàðãåëîâ, <http://www.rian.ru/politics/20040223/
532893.html>23.02.2004.
33 Âìåñòî óñèëèé ïî ñáëèæåíèþ íàöèîíàëüíûõ îáùèí è ïðîôèëàêòèêè êîíôëèêòîâ ñ 22
ïî 29 àïðåëÿ 2004 ã., s. 19, <www.er-duma.ru/content_files/2779.doc>.
34 Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàÿâëåíèå â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ÅÑ, <http://www.rian.ru/politics/
20040429/580377.html>29.04.2004.
35 Ëþáîâü Ñëèñêà ïðîñèò ñîäåéñòâèÿ èòàëüÿíñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ â âîïðîñå çàùèòû
ïðàâ ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ Ëàòâèè è Ýñòîíèè, <http://www.rian.ru/politics/20040429/
580510.html>29.04.2004.
36 Ñåðãåé Ìèðîíîâ âûðàçèë îáåñïîêîåííîñòü ñèòóàöèåé ñ îáó÷åíèåì íà ðóññêîì ÿçûêå
â Ëàòâèè, <http://www.rian.ru/politics/20040417/571400.html>17.04.2004.
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Rosyjscy przedstawiciele w OBWE starali siê nag³oniæ problem równie¿
na forum tej organizacji. Sta³y przedstawiciel Rosji Aleksander Aleksiejew
w lutym na posiedzeniu Sta³ej Rady OBWE obrazowo przedstawi³ ³otewsk¹
taktykê:
najpierw zaostrzyæ do absurdu poprawki, i bez tego odrzucane przez rosyjsk¹
wspólnotê £otwy, wzbudziæ falê skrajnego oburzenia, a nastêpnie wróciæ do pocz¹tkowego, jakoby miêkkiego wariantu37.

Ponadto dochodzi³o do spotkañ przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji z Wysokim Komisarzem do spraw Mniejszoci Narodowych OBWE Rolfem
Ekéusem, podczas których poruszano problemy mniejszoci narodowych w £otwie i Estonii38.
W Radzie Europy uda³o siê Rosjanom odnieæ sukces  jak stwierdzi³a
w marcu wiceminister spraw zagranicznych Eleonora Mitrofanowa. Instytucja ta
podziela³a zatroskanie Moskwy sytuacj¹ wykszta³cenia rosyjskojêzycznej ludnoci £otwy, co zosta³o potwierdzone w maju, kiedy komisja monitoringu Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy podtrzyma³a stanowisko Moskwy
w sprawie £otwy39.
Sprawie tej powiêcono du¿o miejsca w trakcie konsultacji na temat spraw
ba³tyckich dyrektora drugiego departamentu MSZ FR Aleksandra Udalcowa
z wicedyrektorem departamentu europejskiego w Departamencie Stanu USA
Thomasem Grahamem  specjalnym przedstawicielem prezydenta do spraw rosyjskich w Radzie Bezpieczeñstwa40. Nie przynios³y one znacz¹cego zbli¿enia
stron, a amerykañskie poparcie dla Ba³tów rozdra¿ni³o Moskwê, jak choæby
materia³y Departamentu Stanu zaliczaj¹ce Rosjê do krajów z najgorszymi
wskanikami w sferze praw cz³owieka, jednoczenie ignoruj¹ce wydarzenia
37
38

Âûñòóïëåíèå Ïîñòîÿííîãî Ïðåäñòàâèòåëÿ Ðîññèè À.Þ. Àëåêñååâ....
Î áåñåäå çàìåñòèòåëÿ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Â.À.×èæîâà ñ Âåðõîâíûì
êîìèññàðîì ÎÁÑÅ ïî äåëàì íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ Ð.Ýêåóñîì, <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec3256e5300448513?OpenDocument>9.03.2004; Î âñòðå÷å çàìåñòèòåëÿ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Þ.Â.Ôåäîòîâà
ñ Âåðõîâíûì êîìèññàðîì ÎÁÑÅ ïî äåëàì íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ Ð.Ýêåóñîì, <http://www.mid.ru/
ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec3256e5400311c9e?OpenDocument>10.03.2004; Ïîëîæåíèå ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ â Ëàòâèè è Ýñòîíèè
óõóäøèëîñü ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ÅÑ, <http://www.rian.ru/politics/20041109/728786.html>
9.11.2004.
39 Ñîâåò Åâðîïû ðåêîìåíäóåò Ëàòâèè ñëåäîâàòü äåìîêðàòè÷åñêèì íîðìàì, <http://
news.ng.ru/2004/03/04/1078396592.html>4.03.2004; Êîìèññèÿ ÏÀÑÅ ïîääåðæàëà ïîçèöèþ
Ðîññèè ïî ïðîäîëæåíèþ ïîñòìîíèòîðèíãîâîãî äèàëîãà â Ëàòâèè, <http://www.rian.ru/politics/20040526/598541.html>26.05.2004.
40 Ðîññèÿ-ÑØÀ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 4, (àïðåëü), <http://www.mid.ru/
dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/d015b338413635edc3256e9b0033c39c?OpenDocument>.
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oceniane przez Kreml jako ograniczenie praw cz³owieka i mniejszoci narodowych na £otwie i w Estonii41.
Politycy rosyjscy wielokrotnie powo³ywali siê w swoich wypowiedziach na
przychylne im stanowisko czêci polityków czy instytucji europejskich, nie
wspominaj¹c raczej o g³osach przeciwnych.
Dra¿liw¹ kwesti¹ by³a tak¿e sprawa granic  nieuregulowane traktatowo
(oprócz Litwy), sta³y siê granic¹ Rosji z NATO i UE. Zw³aszcza przyst¹pienie
krajów nadba³tyckich do Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego bardzo niepokoi³o polityków rosyjskich. Przecie¿ NATO powsta³o, aby powstrzymywaæ ekspansjê
Zwi¹zku Radzieckiego i nadal postrzegane by³o w Moskwie jako antyrosyjskie.
Powodem szczególnego niepokoju rosyjskich polityków by³ fakt, ¿e ¿aden z krajów ba³tyckich nie by³ sygnatariuszem Umowy o konwencjonalnych si³ach
zbrojnych w Europie, mog³y one zatem staæ siê szar¹ stref¹, w której dowolnie
zwiêkszano by potencja³ wojskowy  u bram Rosji. Nic wiêc dziwnego, ¿e
swoje niezadowolenie z tego powodu wyra¿ali m.in. Margie³ow42, Jakowienko43, £awrow44 czy Iwanow45, jednoczenie proponuj¹c jak najszybsz¹ ratyfikacjê Umowy przez te kraje. W wypowiedziach przebija³o przekonanie, ¿e rozszerzanie Sojuszu na wschód jest tylko prób¹ nacisku na Rosjê i odwraca uwagê
Paktu od zasadniczych zadañ  walki z terroryzmem i proliferacj¹ broni masowego ra¿enia. Jak stwierdzi³ Jakowienko:
Bêdziemy zabiegaæ o jak najszybsze do³¹czenie £otwy, Litwy, Estonii i S³owenii
do adaptowanej Umowy o konwencjonalnych si³ach zbrojnych w Europie. Alternatywy jej wejcia w ¿ycie nie widzimy.

Wydawa³o siê, ¿e obawy rosyjskich polityków i wojskowych potwierdzi³y
siê, gdy NATO zdecydowa³o siê na ochronê przestrzeni powietrznej nowych
cz³onków, jeszcze przed ich oficjalnym przyst¹pieniem do Sojuszu. W lutym
41 Êîììåíòàðèé ÄÈÏ ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ äîêëàäîì Ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ îá
óñèëèÿõ àìåðèêàíñêîé äèïëîìàòèè ïî óëó÷øåíèþ ïðàâîçàùèòíîé ñèòóàöèè â ìèðå, <http://
w w w. m i d . r u / b l . n s f / 4 8 3 b 3 9 6 4 7 d 9 c b 2 0 c c 3 2 5 6 d e f 0 0 5 1 f a 1 f / 9 8 1 3 f 6 d e d 2 b 1 7 8 d 2 c
3256e9a00296f4a?OpenDocument>19.05.2004.
42 Ðàñøèðåíèå ÍÀÒÎ íà Âîñòîê ïîðîæäàåò íîâûé âèòîê íåäîâåðèÿ ìåæäó Ðîññèåé
è àëüÿíñîì  Ìèõàèë Ìàðãåëîâ, <http://www.rian.ru/politics/20040329/556528.html> 29.03.2004.
43 Ðàñøèðåíèå ÍÀÒÎ çàòðàãèâàåò èíòåðåñû Ðîññèè, <http://www.rian.ru/politics/
20040329/556661.html>29.03.2004.
44 Èíòåðâüþ Ñ. Â. Ëàâðîâà ðîññèéñêèì ÑÌÈ ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè, 1 àïðåëÿ,
Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 5 (ìàé), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c
733c32567370042ee43/f11cddfcd90fb2f1c3256eb50045e8c1?OpenDocument>.
45 Èç ñòåíîãðàììû îòâåòîâ Ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
È.Ñ.Èâàíîâà íà âîïðîñû â õîäå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÌÈ ñòðàí Áàëòèè, Ìîñêâà,
29 èþíÿ 2004 ãîäà, <http://www.ln.mid.ru/ns-dos.nsf/8aa6d005cdff4b79432569e70041fdc5/
432569d800223f34c3256ec50038b7ab?OpenDocument>.
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w litewskiej bazie Zokniai pojawi³ siê samolot zwiadowczy Sojuszu AWACS.
Po odrzuceniu oficjalnej proby o uczestnictwo w jego lotach rosyjskiego obserwatora, pojawi³y siê g³osy, ¿e loty tego typu zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu Federacji
Rosyjskiej46. Ponadto w marcu do patrolowania obszaru powietrznego zosta³a
wydzielona para samolotów bojowych NATO. Oczywicie ich obecnoæ mia³a
jedynie wymiar symboliczny, ale by³a trudna do zaakceptowania przez Kreml.
Politycy i wojskowi z pañstw ba³tyckich mieli zreszt¹ powa¿ny argument, aby
prosiæ o tego typu pomoc  ich przestrzeñ powietrzna zosta³a w roku 2004,
podobnie jak w latach wczeniejszych, kilkakrotnie naruszona przez samoloty
rosyjskie. Strona rosyjska dementowa³a tego typu informacje47, ale nie poprawia³o to atmosfery wzajemnych stosunków.
Kwestiê prawnego uregulowania granic Moskwa czêsto ³¹czy³a z popraw¹
sytuacji rosyjskojêzycznych mieszkañców £otwy i Estonii. Jeszcze w listopadzie wiceminister spraw zagranicznych W³adimir Czi¿ow stwierdzi³, ¿e FR nadal uzale¿nia podpisanie umowy o granicach od zmiany sytuacji rodaków
w tych krajach48, ale ju¿ pod koniec tego miesi¹ca i w grudniu pojawi³y siê
g³osy (m.in. przewodnicz¹cego Komitetu Dumy do spraw stosunków miêdzynarodowych Konstantyna Kosaczewa i Udalcowa), ¿e mo¿e to nast¹piæ w maju
2005 r. w czasie obchodów rocznicy zakoñczenia II wojny wiatowej49.
Ocena i interpretacja wydarzeñ z najnowszej historii to kolejna p³aszczyzna,
na której Rosja nie potrafi porozumieæ siê ze swoimi ba³tyckimi s¹siadami.
Kiedy prezydent Putin zaprasza³ g³owy pañstw, których obywatele brali udzia³
w zmaganiach II wojny wiatowej, nie pomin¹³ tak¿e prezydentów Litwy, £otwy
i Estonii. Ale w tych krajach oceny wydarzeñ historycznych zasadniczo ró¿ni¹
siê od ocen rosyjskich. Jak wielokrotnie podkrelali tamtejsi politycy  zakoñczenie II wojny wiatowej nie przynios³o im wolnoci, tylko zmianê okupanta
 z niemieckiego na radzieckiego. Dlatego te¿ w krajach tych toczy³a siê o¿ywiona dyskusja, czy prezydenci powinni pojawiæ siê w Moskwie w maju 2005 r.
46

Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ îòíîñèòåëüíî ïîçèöèè ðîññèéñêîé ñòîðîíû ïî ïðåäñòîÿùèì
äåìîíñòðàöèîííûì ïîë¸òàì íàòîâñêîãî ñàìîëåòà ñèñòåìû ÀÂÀÊÑ â Ëàòâèè è Ëèòâå,
<http://www.mid.ru/bl.nsf/483b39647d9cb20cc3256def0051fa1f/11ae523b551be83fc3256e
44003f110b?OpenDocument>20.02.2004.
47 Zob. np. Ìèíîáîðîíû ÐÔ: Àí-30 íå íàðóøàë âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà Ýñòîíèè, <http://
www.rian.ru/society/20040805/647496.html>5.08.2004; ÂÂÑ ÐÔ: ðîññèéñêèé ñàìîëåò ãðàíèöû
ñ Ýñòîíèåé íå íàðóøàë, <http://www.rian.ru/society/20041120/738573.html>20.11.2004.
48 ÐÔ íå âèäèò îñíîâàíèé äëÿ ïåðåñìîòðà ñâîåé ïîçèöèè ïî âîïðîñó ãðàíèöñ ïðèáàëòèéñêèìè ñòðàíàìè  Âëàäèìèð ×èæîâ, <http://www.rian.ru/politics/20041122/739931.html>
22.11.2004.
49 Ïðèåçä â Ðîññèþ ãëàâ Ëàòâèè, Ëèòâû è Ýñòîíèè íà 60-ëåòèå Ïîáåäû áûë áû
ïðîðûâîì â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè  Êîñà÷åâ, <http://www.rian.ru/politics/20041129/
746376.html>29.11.2004; Ñîãëàøåíèÿ î ãðàíèöàõ Ðîññèè ñ Ëàòâèåé è Ýñòîíèåé ìîãóò áûòü
ïîäïèñàíû â ìàå, <http://www.rian.ru/politics/20041203/750841.html>3.12.2004.
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Strona rosyjska stara³a siê nak³oniæ s¹siadów, aby wziêli udzia³ w uroczystociach,
stosuj¹c ró¿nego rodzaju zachêty  jak chocia¿by obietnice podpisania umów
granicznych. By³a to swojego rodzaju marchewka, która mia³a zachêciæ do przyjazdu na uroczystoci w Moskwie. O tym, ¿e decyzja w tej sprawie zapad³a na
najwy¿szym szczeblu, wiadczy³a listopadowa wypowied Jastr¿embskiego, który
informuj¹c dziennikarzy o zaproszeniach dla prezydentów £otwy i Estonii, powiedzia³ tak¿e, i¿ prezydent W³adimir Putin poleci³ MSZ przygotowanie dokumentów
dotycz¹cych porozumieñ granicznych z tymi krajami50. Kilka dni póniej tak¿e
Kosaczew opowiedzia³ siê za jak najszybszym podpisaniem umowy, zastrzegaj¹c
jednoczenie, ¿e jej ratyfikacja bêdzie trudna, a sprawê u³atwi³yby gesty dobrej
woli w sprawie rosyjskojêzycznych mieszkañców republik nadba³tyckich51.
Z drugiej strony, Rosja nie mia³a zamiaru rezygnowaæ z w³asnej interpretacji
historii najnowszej. Przyk³adem mo¿e byæ listopadowa odezwa Dumy do parlamentarzystów Litwy, £otwy i Estonii, w której wyra¿ono brak zrozumienia dla
g³osów, wzywaj¹cych do bojkotu uroczystoci. Przy okazji rosyjscy parlamentarzyci po raz kolejny podkrelili wk³ad Armii Czerwonej w wyzwolenie republik
nadba³tyckich, co raczej nie nastraja³o pozytywnie tamtejszych polityków, tym bardziej ¿e odezwa zosta³ zatytu³owana O 60-leciu wyzwolenia krajów ba³tyckich52.
Kiedy Estonia wysunê³a pod adresem Rosji roszczenia za straty poniesione
w czasie okupacji radzieckiej, Departament Informacji i Prasy FR opublikowa³
owiadczenie, w którym podkrelano, ¿e rosyjska ocena wydarzeñ w Estonii
w 1940 r. nie ulega zmianie, a co za tym idzie
wprowadzenie dodatkowych jednostek Armii Czerwonej i przy³¹czenie Estonii do
Zwi¹zku Radzieckiego nast¹pi³o w zgodzie z ówczenie obowi¹zuj¹cym prawem
miêdzynarodowym. A wiêc ka¿de pretensje estoñskiej strony, obejmuj¹ce ¿¹danie
materialnej rekompensaty za straty, które, jak uwa¿aj¹ w Estonii, s¹ wynikiem
wydarzeñ z 1940 r., s¹ pozbawione podstaw.

W owiadczeniu podkrelono, ¿e dzisiejsza, nawet skrajnie rozbie¿na ocena
tych wydarzeñ nie powinna byæ wykorzystywana do dyskryminacji mniejszoci
narodowych53.
50

Ïóòèí ïðèãëàñèë ïðåçèäåíòîâ Ëàòâèè è Ýñòîíèè íà òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ïîáåäû, <http://www.rian.ru/politics/20041125/743729.html>25.11.2004.
51 Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ âûñêàçàëñÿ çà ñêîðåéøåå ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ î ãðàíèöå ñ Ëàòâèåé
è Ýñòîíèåé, <http://www.rian.ru/politics/20041129/746401.html>29.11.2004.
52 Ãîñäóìà ïðèçâàëà ïàðëàìåíòàðèåâ Ëàòâèè, Ëèòâû è Ýñòîíèè ïî÷òèòü ïàìÿòü
ïàâøèõ çà îñâîáîæäåíèå Ïðèáàëòèêè îò ôàøèñòîâ, <http://www.rian.ru/society/20041123/
741063.html>23.11.2004.
53 Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ îòíîñèòåëüíî ïðåòåíçèé Ýñòîíèè ê Ðîññèè çà ñîâåòñêóþ îêêóïàöèþ,
<http://www.mid.ru/brp_4.nsf/106e7bfcd73035f043256999005bcbbb/ffc2c0236b6b8033c3256f
7700656763?OpenDocument>27.12.2004.
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Kwestia odszkodowañ za straty poniesione przez kraje ba³tyckie w XX w.
wielokrotnie by³a komentowana przez stronê rosyjsk¹. Rosjanie twierdzili, ¿e
popieraj¹ d¹¿enia do obiektywnej oceny wydarzeñ historycznych (trudno siê
oprzeæ wra¿eniu, ¿e w tym wypadku pojêcie obiektywny znaczy zgodny z interpretacj¹ rosyjsk¹), ale
koniecznym warunkiem powinno byæ bezstronne podejcie, zak³adaj¹ce rezygnacjê
z d¹¿enia do studiowania jednych okresów historycznych kosztem innych,
uwzglêdnianie wszystkich faktów i prawa miêdzynarodowego, obowi¹zuj¹cego
w tym albo innym okresie historycznym54.

Tego typu stwierdzenia pojawia³y siê w oficjalnych komentarzach MSZ
i wypowiedziach poszczególnych polityków (np. Fradkowa, Kosaczewa). Aby
uzasadniæ odrzucenie roszczeñ Rygi czy Tallina, przywo³ywano cierpienia i straty innych narodów, w tym oczywicie Rosjan. Kolejnym argumentem by³y korzyci, jakie kraje ba³tyckie odnios³y po przy³¹czeniu do ZSRR  dziêki powa¿nym inwestycjom i uratowaniu ich przed nazizmem, którego celem by³o
przygotowanie tych terenów pod niemieck¹ kolonizacjê55.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e najlepsz¹ obron¹ jest atak, Izba Rachunkowa Federacji Rosyjskiej opublikowa³a na swojej stronie informacjê, ¿e do tej pory nie
zosta³y uregulowane prawa w³asnoci, nierozwi¹zane zagadnienia wzajemnego
uznania praw w³asnoci i otrzymania przez Rosjê rekompensaty za w³asnoæ by³ego ZSRR pozostawionego na terytorium £otwy, Litwy i Estonii. Oceniono, ¿e
Rosja wziê³a na siebie zad³u¿enie tych pañstw wynikaj¹ce ze zobowi¹zañ ZSRR
54 Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ îòíîñèòåëüíî ïóáëèêàöèè â Ýñòîíèè ðÿäà äîêëàäîâ ïî ïåðèîäó åå
ïðåáûâàíèÿ â ñîñòàâå ÑÑÑÐ, 18 ìàÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 6 (èþíü), <http://
www. m i d . r u / d i p _ v e s t . n s f / 9 9 b 2 d d c 4 f 7 1 7 c 7 3 3 c 3 2 5 6 7 3 7 0 0 4 2 e e 4 3 / 1 d 8 3 3 d 5 b 6 5 2 7 2 a 6 6 c
3256edf004618c9?OpenDocument>.
55 Zob. np.: Ðàñøèðåíèå Åâðîñîþçà è èíòåðåñû Ðîññèè. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèíà Êîñà÷åâà, <http://
www.rian.ru/politics/20040520/593987.html>20.05.2004; Ìèõàèë Ôðàäêîâ ñ÷èòàåò íåïðàâîìî÷íûì âîïðîñ âûïëàòû Ðîññèåé êîìïåíñàöèè Ýñòîíèè çà íàõîæäåíèå åå â ñîñòàâå ÑÑÑÐ,
<http://www.rian.ru/politics/20040620/615803.html>20.06.2004; Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà
èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèÿìè, êàñàþùèìèñÿ ïåðèîäà
ïðåáûâàíèÿ Ýñòîíèè â ñîñòàâå ÑÑÑÐ, 12 èþíÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 7,
(èþëü),
<http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/7dabaa7e496520fdc3256ef500491599?OpenDocument>; Î âñòðå÷å çàìåñòèòåëÿ Ìèíèñòðà
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.À.×èæîâà ñ Ñåêðåòàðåì ÌÈÄ Ëèòâû
Ý.Èãíàòàâè÷þñîì, <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/
432569d80022027ec3256eba002cd1a0?OpenDocument>19.06.2004; Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà
èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì ðîññèéñêèõ ÑÌÈ îòíîñèòåëüíî
èíòåðâüþ Ïðåçèäåíòà Ëèòâû Â. Àäàìêóñà Íåçàâèñèìîé ãàçåòå îò 18 àâãóñòà 2004 ã. 20
àâãóñòà, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 9 (ñåíòÿáðü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/
99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/e31c642bf4c3c340c3256f47004dce27?OpenDocument>.
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w wysokoci 3,06 miliarda dolarów, a przy wyprowadzaniu wojsk rosyjskich
z republik nadba³tyckich pojawi³o siê szereg zaniedbañ  m.in. nie zapewniono
ochrony socjalnej wojskowym, cz³onkom ich rodzin i emerytom. Dlatego te¿
Izba skierowa³a do rz¹du i Kancelarii Prezydenta propozycjê, aby przedsiêwziê³y wszelkie mo¿liwe kroki do osi¹gniêcia porozumienia z krajami ba³tyckimi
w celu regulacji wszelkich zagadnieñ maj¹tkowych i finansowych56, czyli mówi¹c wprost, ci¹gniêcia zaleg³ego zad³u¿enia. Nie by³o to mo¿e zbyt wiele
 Litwa, £otwa i Estonia oceni³y swoje straty na 30 miliardów dolarów, ale
wyranie pokazywa³o, ¿e Moskwa nie ma zamiaru siê tylko broniæ.
Ró¿nice w ocenach wydarzeñ historycznych bardzo by³y wyranie widoczne
tak¿e w stosunku do by³ych ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Strona rosyjska okazywa³a demonstracyjny szacunek weteranom mieszkaj¹cym w krajach ba³tyckich
 np. ambasador Konstantin Prowa³ow we wrzeniu z³o¿y³ im ¿yczenia z okazji
60-lecia wyzwolenia Tallina, a pracownicy ambasady wziêli udzia³ w uroczystociach, które odbywa³y siê w miecie57. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e wielu Estoñczyków uznawa³o takie postêpowanie za wyranie prowokacyjne. Ale w krajach
ba³tyckich w 2004 r. wydano kilka wyroków skazuj¹cych wyzwolicieli (w sprawach przeciwko Wasilijowi Kononowowi czy Niko³ajowi Tessowi na £otwie).
MSZ FR wyroki te okrela³o jako haniebne, tym bardziej ¿e jak w przypadku
Kononowa wyrok by³ ni¿szy ni¿ czas, jaki oskar¿ony spêdzi³ w areszcie ledczym. Twierdzono, ¿e maj¹ one charakter polityczny i wi¹¿¹ siê z wybielaniem
nazizmu w krajach ba³tyckich58.
Moskwa wielokrotnie wysuwa³a wobec £otwy i Estonii oskar¿enia o heroizacjê nazizmu. W tym duchu strona rosyjska szeroko komentowa³a tak¿e tzw.
wojnê o pomniki. Przyk³adem mo¿e byæ sprawa postawienia w Estonii pami¹tkowego nagrobka pu³kownikowi SS Alfonsowi Rebane, pomnika legionistów
estoñskiej dywizji SS w Lihula i og³aszane w tym samym czasie plany usuwania
pomników dowodz¹cego estoñskim korpusem strzelców Armii Czerwonej gen.
Lembita Pärna w prowincji Lääne-Viru. Tak¿e przypadki bezczeszczenia grobów ¿o³nierzy Armii Czerwonej z czasów II wojny wiatowej nie pozostawa³y
56 Ìåæäó Ðîññèåé è ñòðàíàìè Áàëòèè äî ñèõ ïîð íå ðåøåíû ôèíàíñîâûå è èìóùåñòâåííûå ïðîáëåìû, 30 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà, <http://www.ach.gov.ru/ru/news/archive/389/>.
57 Ïîñîë ÐÔ â Ýñòîíèè ïîçäðàâèë âåòåðàíîâ ñ 60-ëåòèåì îñâîáîæäåíèÿ Òàëëèíà îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê, <http://www.rian.ru/society/20040922/687615.html>22.09.2004.
58 Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì
ÑÌÈ îòíîñèòåëüíî ïðèãîâîðà â Ëàòâèè ïî äåëó áûâøåãî ïàðòèçàíà-àíòèôàøèñòà Â. Ì. Êîíîíîâà 30 àïðåëÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 5 (ìàé), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/
99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/8246dd6e7e53eadbc3256eb50045e95c?OpenDocument>;
Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì ÑÌÈ
î ðåøåíèè Âåðõîâíîãî ñóäà Ëàòâèè â îòíîøåíèè âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Í. Â. Òýññà 18 íîÿáðÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 12 (äåêàáðü), <http://www.mid.ru/
dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/6b581990a545e779c3256f9e003096a5?OpenDocument>.
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bez echa; do ambasad poszczególnych krajów kierowano odpowiednie noty59.
Liczba takich incydentów w Estonii gwa³townie wzros³a, gdy we wrzeniu rz¹d
nakaza³ demonta¿ pomnika w Lihula, co mo¿na potraktowaæ jako swoisty
wskanik nastrojów spo³ecznych. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e (ku oburzeniu
Moskwy) nie aresztowano ¿adnego sprawcy aktów wandalizmu60.
Niezadowolenie strony rosyjskiej by³o tak du¿e, ¿e w lipcu deputowani do
Dumy w specjalnym owiadczeniu zaprotestowali przeciwko rehabilitacji i heroizacji nazizmu w krajach nadba³tyckich  wypomnieli w nim Estoñczykom
organizowanie spotkañ by³ych popleczników faszyzmu (¿o³nierzy walcz¹cych
w sk³adzie 20. estoñskiej dywizji SS czy lenych braci). Deputowanych szczególnie wzburzy³o uczestnictwo w tych wydarzeniach przedstawicieli w³adz (np.
wicemera Tallina i by³ego prezydenta Estonii Lennarta Meri), co zosta³o zinterpretowane jako przyzwolenie elit politycznych na tego typu inicjatywy. W dokumencie wymieniono tak¿e akty wandalizmu na £otwie, które spotka³y siê, zdaniem deputowanych, z jawn¹ pob³a¿liwoci¹ w³adz republiki61. Podobne
owiadczenie zosta³o przyjête w listopadzie62. Wojna o pomniki to w istocie
spór o ocenê najnowszej historii, podobnie jak w przypadku tematu okupacji
krajów ba³tyckich przez ZSRR.
MSZ FR na bie¿¹co komentowa³ wypowiedzi polityków ³otewskich
czy estoñskich, je¿eli w jakikolwiek sposób nie zgadza³y siê z rosyjsk¹ wersj¹
59

Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ î ïëàíèðóåìîì äåìîíòàæå ïàìÿòíèêà êîìàíäóþùåìó ýñòîíñêèì
ñòðåëêîâûì êîðïóñîì Êðàñíîé Àðìèè Ë. Ïÿðíó è óñòàíîâëåíèè ïàìÿòíîãî çíàêà ïîëêîâíèêó
ÑÑ À. Ðåáàíå, 27 ìàÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 6 (èþíü), <http://www.mid.ru/
dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/85443eb93e2b5973c3256edf004618e3?OpenDocument>; Ðîññèÿ íàïðàâèëà â ÌÈÄ Ëàòâèè íîòó â ñâÿçè ñ îñêâåðíåíèåì ìîãèë ñîâåòñêèõ
ñîëäàò, <http://www.rian.ru/politics/20040706/627461.html>6.07.2004; Êîììåíòàðèé
Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì àãåíòñòâà
Èíòåðôàêñ îòíîñèòåëüíî îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà âîèíàì ýñòîíñêîé äèâèçèè ÑÑ â ïîñåëêå
Ëèõóëà, Ýñòîíèÿ, 23 àâãóñòà, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 9 (ñåíòÿáðü), <http://
www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/1ab99ec0387f092cc3256f
47004dce28?OpenDocument>.
60 Îòâåò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Ðîññèè íà âîïðîñ àãåíòñòâà Èíòåðôàêñ
â ñâÿçè ñ àêòîì âàíäàëèçìà â Ýñòîíèè, 13 ñåíòÿáðÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 10,
(îêòÿáðü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/33a3395acd
6321b5c3256f57003f5110?OpenDocument>.
61 Äåïóòàòû Ãîñäóìû âîçìóùåíû ïîïûòêàìè ðåàáèëèòàöèè íàöèçìà â ðÿäå ãîñóäàðñòâ
Ïðèáàëòèêè, <http://www.rian.ru/politics/20040707/628307.html>7.07.2004; Ñáîðèùå â ÷åñòü
ýñýñîâöåâ â Ýñòîíèè ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíûì ñîáûòèåì â æèçíè Åâðîïû â öåëîì  Àíäðåé
Êîêîøèí, <http://www.rian.ru/politics/20040707/627633.html>7.07.2004; Êîììåíòàðèé
Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì ðîññèéñêèõ ÑÌÈ
îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ â Òàëëèíå ñëåòà Ñîþçà îñâîáîäèòåëåé Ýñòîíèè, 7 èþëÿ,
Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 8 (àâãóñò), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/
99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/4529332fd74cadacc3256f1d0044d04b?OpenDocument>.
62 Äåïóòàòû: â Ïðèáàëòèêå àêòèâèçèðîâàëèñü ñèëû, ñòðåìÿùèåñÿ îáåëèòü
ïðåñòóïëåíèÿ ôàøèçìà, <http://www.rian.ru/politics/20041123/741085.html>23.11.2004.
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historii. Jako przyk³ad niech pos³u¿y komentarz Departamentu Informacji i Prasy MSZ do wypowiedzi ministra spraw zagranicznych £otwy Artisa Pabriksa
w sprawie okupacji radzieckiej. Po odwiedzinach w Muzeum Okupacji £otwy
w Tallinie minister powiedzia³ dziennikarzom, ¿e jego resort planuje w najbli¿szym czasie zorganizowanie serii wystaw w najwa¿niejszych politycznych centrach Europy (zw³aszcza w Strasburgu i Brukseli), których celem bêdzie uwiadomienie spo³ecznoci miêdzynarodowej faktu, i¿ po II wojnie wiatowej £otwa
znalaz³a siê pod okupacj¹ sowieck¹. Pabriks stwierdzi³ ponadto, ¿e Rosja potrzebuje merytorycznej dyskusji na temat najnowszej historii, analogicznej do tej,
jaka odby³a siê w Niemczech po zakoñczeniu II wojny wiatowej.
Wypowied ta wywo³a³a gwa³town¹ reakcjê rosyjskiego MSZ. Zestawienie
ZSRR z nazistowskim re¿imem uznano za blunierstwo, a ³otewskiemu ministrowi poradzono, by nie ogranicza³ swojego horyzontu do Muzeum Okupacji,
ale odwiedzi³ tak¿e inne placówki  dziêki czemu zaznajomi³by siê z wp³ywem
rosyjskim na ³otewskie malarstwo, muzykê, literaturê, przemys³ itp. Zdaniem Moskwy próby narzucenia przez £otwê spo³ecznoci miêdzynarodowej w³asnej interpretacji historii s¹ niedopuszczalne. Strona rosyjska nie omieszka³a wykorzystaæ
sytuacji do podkrelenia, ¿e w³adze w Rydze wykorzystuj¹ nastêpstwa okupacji,
aby usprawiedliwiæ politykê dyskryminacji wobec ludnoci rosyjskojêzycznej63.
Dyplomacja rosyjska skomentowa³a tak¿e materia³ ³otewskich historyków
Inesisa Feldmanisa i Kârlisa Kangerisa64 na temat ³otewskiego ochotniczego
legionu SS, oceniaj¹c go jako nierzetelny, oparty na jednostronnych materia³ach
i moralnie nieetyczny65.
Problemem, który niepokoi³ w³adze rosyjskie, by³a tak¿e sprawa Obwodu
Kaliningradzkiego, który po rozszerzeniu siê UE zosta³ otoczony przez pañstwa
unijne. Najwa¿niejsze dla Moskwy by³o zapewnienie swobodnego tranzytu (tak¿e wojskowego) do/z Obwodu. Przed wst¹pieniem Litwy do UE toczy³y siê intensywne rozmowy (zarówno na linii MoskwaBruksela, jak i MoskwaWilno), które
mia³y doprowadziæ do zapewnienia bezpieczeñstwa przewozów. Mimo podpisanych porozumieñ, Rosjanie podchodzili do sprawy z du¿¹ ostro¿noci¹, czekaj¹c,
jak bêd¹ one funkcjonowaæ  jak w maju stwierdzi³ Czi¿ow. Doda³, ¿e kwestia
63

Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ ïî ïîâîäó íåêîòîðûõ âûñêàçûâàíèé ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ëàòâèè ïî
òåìå îêêóïàöèÿ, 12 àâãóñòà 2004, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 9 (ñåíòÿáðü),
<http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/15e8f6c91e986d
5c3256f47004dce24?OpenDocument>.
64 I. Feldmanis, K. Kangeris, The Volunteer SS Legion in Latvia, Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Latvia, <http://www.am.gov.lv/en/latvia/history/legion>.
65 Êîììåíòàðèé ê ïîäãîòîâëåííîìó ëàòâèéñêèìè èñòîðèêàìè È.Ôåëäìàíèñîì
è Ê.Êàíãåðèñîì ìàòåðèàëó Î ëàòûøñêîì äîáðîâîëü÷åñêîì ëåãèîíå ÑÑ, <http://www.mid.ru/
ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/217e024a157d88cbc3256ee000254bb3?OpenDocument>29.07.2004.

218

Pawe³ Letko

tranzytu wojennego powinna byæ rozwi¹zana w bezporednich rozmowach zainteresowanych stron, bez udzia³u Brukseli66. Kiedy okaza³o siê jednak, ¿e rozmowy dwustronne nie przynosz¹ spodziewanych rezultatów, Rosjanie du¿o przychylniej zaczêli patrzeæ na udzia³ w rokowaniach UE. Takie stanowisko
zaprezentowa³ w padzierniku w Hadze minister £awrow, który optowa³ za podpisaniem trójstronnego porozumienia67. Na temat kaliningradzkiego tranzytu
Rosjanie rozmawiali te¿ bezporednio z Bruksel¹68.
Rosja ocenia³a, ¿e po 1 maja warunki tranzytu pogorszy³y siê. Taki wniosek
pojawi³ siê np. po spotkaniu prezydenta Putina z ministrem transportu Igorem
Lewitinem. W podobnym tonie wypowiada³ siê premier Fradkow na spotkaniu
Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego. Zagadnieniu temu powiêcono spotkania polityków, m.in. ministrów spraw zagranicznych £awrowa i Antanasa Valionisa, wiceministra spraw zagranicznych W. Czi¿owa z sekretarzem stanu MSZ Republiki
Litewskiej Evaldasem Ignatavièiusem i Albinasem Januk¹ czy premierów Fradkowa i Algirdasa Brazauskasa69. O istniej¹cych problemach wiadczy czerwcowa
wypowied ministra ds. sytuacji wyj¹tkowych Siergieja Szojgu, który oceni³, ¿e
w czasie przygotowywania æwiczeñ Kaliningrad-2004 trudniej by³o przelecieæ
przez Litwê, ni¿ dostaæ siê do Bagdadu70. O problemach z tranzytem wojskowym
w tym samym miesi¹cu rozmawiali premierzy Brazauskas i Fradkow, którzy
owiadczyli, ¿e umowa tej sprawie zostanie wkrótce podpisana71.
66 Çàììèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Âëàäèìèð ×èæîâ: Ìû ïðåîäîëåëè èñïûòàíèå
ðàñøèðåíèåì Åâðîñîþçà, Âðåìÿ Íîâîñòåé z 20.05.2004, <http://www.newstime.ru/2004/85/4/
98702.html>.
67 Îòâåòû îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Ðîññèè íà âîïðîñû ðîññèéñêèõ ÑÌÈ â ñâÿçè
ñ ïåðåãîâîðàìè â Ãààãå ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñ. Â. Ëàâðîâà
ñ ðóêîâîäÿùåé òðîéêîé Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, 14 îêòÿáðÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004,
¹ 11 (íîÿáðü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/02a5dbab
38a12a10c3256f87002eada7?OpenDocument>.
68 Zob. np.: Íà ïåðåãîâîðàõ Ðîññèÿ-ÅÑ ïî êàëèíèíãðàäñêîìó òðàíçèòó òîâàðîâ ñåé÷àñ
îáñóæäàþòñÿ êîíêðåòíûå âîïðîñû  ßñòðæåìáñêèé, <http://www.rian.ru/politics/20041026/
716746.html> 26.10.2004, czy Îòâåòû îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Ðîññèè íà âîïðîñû
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ ïî îòíîøåíèÿì Ðîññèÿ-Åâðîñîþç, 25 íîÿáðÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê
2004, ¹ 12 (äåêàáðü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/
e937d152091c8f99c3256f9e003096b7?OpenDocument>.
69 Ôðàäêîâ: ñèòóàöèÿ ñ òðàíçèòîì â Êàëèíèíãðàä óõóäøèëàñü, <http://www.rian.ru/economy/20040620/615807.html>20.06.2004; Âëàäèìèð Ïóòèí âñòðåòèëñÿ ñ Ìèíèñòðîì òðàíñïîðòà
Èãîðåì Ëåâèòèíûì, <http://archive.kremlin.ru/text/news/2004/06/73196.shtml>21.04.2004;
Î âñòðå÷å çàìåñòèòåëÿ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.À.×èæîâà ;
Âñòðå÷è Ñ. Â. Ëàâðîâà â Ñòàìáóëå, 29 èþíÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 7 (èþëü),
<http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/b4a9dae7c72cc5f6c
3256ef500491563?OpenDocument>; Çàìãëàâû ÌÈÄ ÐÔ ïðîâîäèò â Âèëüíþñå êîíñóëüòàöèè
î òðàíçèòå â Êàëèíèíãðàä, <http://www.rian.ru/politics/20041129/746408.html>29.11.2004.
70 Ì×Ñ ÐÔ íàìåðåíî ïîäïèñàòü ñ Ëèòâîé ñîãëàøåíèå î ïðàâèëàõ ïðîëåòà ÷åðåç åå
òåððèòîðèþ, <http://www.rian.ru/society/20040623/618245.html>23.06.2004.
71 Ðîññèÿ è Ëèòâà ïîäïèøóò íîâîå ñîãëàøåíèå ïî òðàíçèòó â Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñòü
ðîññèéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ, <http://www.rian.ru/society/20040621/616456.html>21.06.2004.

Rosja wobec krajów ba³tyckich  g³ówne problemy....

219

A sytuacja na granicy rosyjsko-litewskiej wskazywa³a, ¿e o porozumienie
mo¿e byæ trudno. Zdarza³y siê wypadki zawracania rosyjskich wojskowych, którzy nie posiadali odpowiednich dokumentów, a jechali w mundurach, choæ bez
broni, by³y problemy z otrzymaniem wiz. Politycy z nacjonalistycznej, wbrew
swojej nazwie, Partii Liberalno-Demokratycznej chcieli zdyskontowaæ tê sytuacjê, przygotowuj¹c owiadczenie O tranzycie obywateli FR przez terytorium
Republiki Litewskiej, w którym znalaz³o siê m.in. stwierdzenie, ¿e Obywatele
FR zmuszeni s¹ tygodniami staæ w poni¿aj¹cych kolejkach, ¿eby otrzymaæ wizy
na przejazd przez terytorium Litwy. Jednak Duma odrzuci³a projekt, a Kosaczew t³umaczy³, ¿e problemy z wizami maj¹ tylko ci, którzy jad¹ przez Litwê do
krajów trzecich, a nie Obwodu Kaliningradzkiego72.
Jednym z pomys³ów rosyjskich, który mia³ u³atwiæ podró¿owanie pasa¿erom do/z Obwodu, by³ projekt szybkiej kolei. Jednak mimo pocz¹tkowych pozytywnych sygna³ów ze strony litewskiej, w drugiej po³owie roku zaczê³o byæ
widoczne, ¿e raczej nie uda siê go zrealizowaæ. Siergiej Jastr¿embski, komentuj¹c wrzeniow¹ uchwa³ê litewskiego sejmu, która pod znakiem zapytania postawi³a projekt, wyrazi³ swoje nieprzyjemne zdziwienie; w podobnym tonie
brzmia³ komentarz MSZ73. Strona rosyjska dosz³a do wniosku, ¿e pomys³u raczej nie uda siê zrealizowaæ (w komentarzach litewskich pojawi³y siê g³osy
o próbach stworzenia korytarza), mimo wstêpnej zgody UE. Dlatego te¿
w grudniu w czasie spotkania £awrowa z Valionisem ten pierwszy stwierdzi³, ¿e
projekt jest zbyt kosztowny i nierealny74. By³a to najbezpieczniejsza forma wycofania siê bez utraty twarzy.
Wydarzeniami, które bardzo negatywnie wp³ywa³y na wzajemne stosunki
by³o wydalanie jako persona non grata przedstawicieli dyplomatycznych. W lutym Litwa post¹pi³a tak wobec trzech dyplomatów rosyjskich, oskar¿aj¹c ich
o szpiegostwo75. W odpowiedzi miesi¹c póniej trzech pracowników ambasady
litewskiej w Moskwie oskar¿ono o dzia³ania niezgodne ze statusem dyplomaty,
72

Ãîñäóìà îòêëîíèëà ïîäãîòîâëåííîå ôðàêöèåé ËÄÏÐ çàÿâëåíèå Î òðàíçèòå ãðàæäàí
ÐÔ ÷åðåç òåððèòîðèþ Ëèòîâñêîé ðåñïóáëèêè, <http://www.rian.ru/politics/20040802/
645200.html>2.08.2004.
73 Ìîñêâà óäèâëåíà ðåçîëþöèåé ëèòîâñêîãî ñåéìà, êàñàþùåéñÿ ñêîðîñòíîé
æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè â Êàëèíèíãðàä  ßñòðæåìáñêèé, <http://www.rian.ru/economy/20040
923/689545.html>23.09.2004; Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ
Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñîì ðîññèéñêèõ ÑÌÈ îòíîñèòåëüíî ðåçîëþöèè Ñåéìà Ëèòîâñêîé
Ðåñïóáëèêè î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòüþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 15 ñåíòÿáðÿ, Äèïëîìàòè÷åñêèé Âåñòíèê 2004, ¹ 10 (îêòÿáðü), <http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/
99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/5ceb4d752c426344c3256f57003f5118?OpenDocument>.
74 Â. Âîäî, Ãëàâû ÌÈÄ Ëèòâû è Ðîññèè îáñóäèëè âîïðîñû òðàíçèòà â Êàëèíèíãðàä
è ó÷àñòèÿ â ïðàçäíîâàíèè 60-ëåòèÿ Ïîáåäû, <http://www.rian.ru/politics/20041208/
755129.html>8.12.2004.
75 Ýñòîíèÿ: ÐÔ âíîâü íàðóøèëà âîçäóøíûå ãðàíèöû, <http://news.ng.ru/2004/03/24/
1080116421.html>24.03.2004.
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zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu Federacji Rosyjskiej, w zwi¹zki z czym w ci¹gu
dwóch dni musieli opuciæ terytorium Rosji76. Strona litewska zareagowa³a na to
wydarzenie spokojnie, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e nie popsuje ono dobrych stosunków wzajemnych. Minister Valionis stwierdzi³, ¿e w Wilnie spodziewano siê
takiego kroku, tyle ¿e nie s¹dzono, i¿ dotknie on osoby, które dopiero kilka
miesiêcy przepracowa³y w Moskwie. Wskaza³ tak¿e na fakt, ¿e wydarzenie mia³o miejsce dos³ownie na drugi dzieñ po wejciu Litwy w struktury NATO77.
W sierpniu podobne oskar¿enia MSZ Rosji wysunê³o wobec attaché wojskowego Sigitasa Butkusa, jednoczenie nie wyra¿aj¹c zgody na akredytacjê pu³kownika Roberta Gibasa na jego miejsce78. Wed³ug litewskich dyplomatów by³y to
kolejne reperkusje wydalenia z terytorium Litwy trzech pracowników ambasady
Federacji Rosyjskiej  ju¿ wtedy Jakowienko uzna³ te dzia³ania za bezpodstawne i zastrzeg³ Moskwie prawo do adekwatnych kroków79.
Tak¿e w stosunkach ³otewsko-rosyjskich i estoñsko-rosyjskich sytuacja nie
przedstawia³a siê lepiej. Wydarzenia rozwija³y siê tam wed³ug scenariusza zbli¿onego do litewskiego (tak jeli chodzi o przebieg, jak i czas wydarzeñ)  najpierw £otysze i Estoñczycy wydalili dyplomatów rosyjskich oskar¿onych
o szpiegostwo, nastêpnie w ramach retorsji Moskwa uczyni³a to samo80.
W kwietniu persona non grata zosta³ og³oszony jeden z dyplomatów rosyjskich
w Rydze, a kilka dni póniej pierwszy sekretarz ambasady ³otewskiej w Moskwie81.
Sekretarz Rady Bezpieczeñstwa Rosji Igor Iwanow, odpowiadaj¹c w czerwcu na pytania dziennikarzy ba³tyckich, stwierdzi³ nawet, ¿e wydarzenia z pocz¹tku roku by³y swoistego rodzaju op³at¹ wniesion¹ przez kraje ba³tyckie za
wstêp do NATO82.
Ponadto Margie³ow ³¹czy³ wydarzenia z lutego na Litwie ze skandalem, jaki
wybuch³ w zwi¹zku z obywatelem rosyjskim Jurijem Borisowem, hojnym spon76 Îá îáúÿâëåíèè ïåðñîíà íîí ãðàòà òðåõ ñîòðóäíèêîâ ïîñîëüñòâà Ëèòâû â Ìîñêâå,
<http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/432569d80022027ec
3256e68002cccf4?OpenDocument>30.03.2004.
77 Âèëüíþñ ñïîêîéíî îòðåàãèðîâàë íà âûñûëêó äèïëîìàòîâ èç Ìîñêâû, <http://
www.rian.ru/politics/20040330/557811.html>30.03.2004.
78 Ñîîáùåíèå äëÿ ïå÷àòè â ñâÿçè ñ ïðèãëàøåíèåì â ÌÈÄ Ðîññèè âðåìåííîãî ïîâåðåííîãî
â äåëàõ Ëèòâû â Ðîññèè, <http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/F3C14EB87C571F3BC3256EE
80033D9D5>6.08.2004.
79 Ò. ßñèíñêàÿ, Âîåííûé àòòàøå Ëèòâû â ÐÔ îáúÿâëåí ïåðñîíà íîí ãðàòà, <http://
www.rian.ru/politics/20040806/648672.html>6.08.2004.
80 Ýñòîíèÿ: ÐÔ âíîâü íàðóøèëà âîçäóøíûå ãðàíèöû
.
81 Êîììåíòàðèé Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ âîïðîñàìè
àãåíòñòâ ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ è «Èíòåðôàêñ» îòíîñèòåëüíî îáúÿâëåíèÿ î âûñûëêå èç Ëàòâèè
ðîññèéñêîãî äèïëîìàòà, <http://www.mid.ru/ns-reuro.nsf/ZUstrana/432569D80022027EC3256E
82002CBAE8?opendocument>23.04.2004.
82 Èç ñòåíîãðàììû îòâåòîâ Ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
È.Ñ.Èâàíîâà .
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sorem kampanii wyborczej prezydenta Rolandasa Paskasa. Wydarzenie to,
szczegó³owo relacjonowane przez rosyjskie media (od odebrania Borisowowi
litewskiego obywatelstwa nadanego przez g³owê pañstwa po pozbawienia Paskasa urzêdu), wed³ug niego, zosta³o wykorzystane w walce wewnêtrznej na
Litwie, wyrazi³ tylko nadziejê, ¿e nie odbije siê to negatywnie na dwustronnych
stosunkach (które ostatnio wesz³y na nowy, konstruktywny poziom)83.
Skandal dyplomatyczny mia³ miejsce tak¿e w maju w zwi¹zku z rzekomym
pobiciem syna ambasadora Rosji w Estonii Konstantina Prowa³owa. Wed³ug
policji estoñskiej, syn ambasadora (tak¿e Konstantin), bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, wszcz¹³ bójkê z ochroniarzem jednego z lokali, za co zosta³ dostarczony
na posterunek policji. Tam nadal zachowywa³ siê agresywnie, nie mówi¹c, kim
jest. Dopiero gdy na posterunek przyszed³ przedstawiciel ambasady, zosta³ wypuszczony84. Inn¹ wersjê przedstawia³ rosyjski MSZ  w oficjalnym komentarzu
stwierdzono, ¿e syn ambasadora przedstawi³ estoñskiej policji dokumenty, ³¹cznie z wiz¹ dyplomatyczn¹, ale nie uchroni³o go to od pobicia na posterunku
i odmówienia wykonania telefonu do ambasady. Jednoczenie za¿¹dano ukarania winnych pobicia85.
Rok 2004, w którym pañstwa ba³tyckie zosta³y w³¹czone w struktury NATO
i UE, nie przyniós³ poprawy w ich stosunkach z Rosj¹  co wiêcej, czêæ konfliktów uleg³a nawet zaostrzeniu. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e w roku tym politycy
okrelali wzajemne stosunki jako lodowate czy wrêcz odwo³ywali siê do pojêcia zimnej wojny86. Dzia³ania dyplomacji rosyjskiej jednoznacznie zmierza³y
w kierunku os³abienia pozycji nowych cz³onków struktur europejskich i pogorszenia ich miêdzynarodowego wizerunku. W tym celu sporne zagadnienia próbowano przenieæ na forum instytucji miêdzynarodowych. Wykorzystywano po
temu ka¿d¹ okazjê.
Z wymienionych w niniejszym szkicu zagadnieñ spornych w stosunkach
dwustronnych Rosjakraje ba³tyckie wydaje siê, ¿e najtrudniejsze jest rozliczenie siê z histori¹ XX w., które rzutuje na wszystkie inne kwestie. Trudno wyobraziæ sobie, by Moskwa przyzna³a siê do okupacji Litwy, £otwy i Estonii.
Spo³eczeñstwa i rz¹dy tych krajów z kolei, celebruj¹c odzyskan¹ niezale¿noæ,
nierzadko dra¿ni¹ potê¿nego s¹siada. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e swoj¹
83 Ì. Áàëûíèíà, Âûñëàííûõ èç Ëèòâû äèïëîìàòîâ ïîïûòàëèñü èñïîëüçîâàòü â ñïîðå
âîêðóã èìïè÷ìåíòà ïðåçèäåíòó ñòðàíû  Ìèõàèë Ìàðãåëîâ, <http://www.rian.ru/politics/
20040227/536361.html>27.02.2004.
84 Â Ýñòîíèè ïîëèöèåé çàäåðæàí ñûí ðîññèéñêîãî ïîñëà, <http://www.rian.ru/incidents/
20040504/582601.html>4.05.2004.
85 Ibidem; ÌÈÄ ÐÔ ïîòðåáîâàë îò Ýñòîíèè íàêàçàòü âèíîâíûõ â èçáèåíèè ñûíà
ðîññèéñêîãî ïîñëà, <http://www.rian.ru/politics/20040506/584179.html>6.05.2004.
86 Zob. np. Ì. Áàëûíèíà, op. cit. czy Í. Àäàøêåâè÷, Ãëàâà ÌÈÄ Ýñòîíèè íàçûâàåò
ëåäÿíûìè ðîññèéñêî-ýñòîíñêèå îòíîøåíèÿ, <http://www.rian.ru/politics/20041006/
700483.html>6.10.2004.
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pañstwow¹ i narodow¹ to¿samoæ buduj¹ w du¿ej mierze w opozycji wobec
Rosji. Z perspektywy czasu widaæ, ¿e niezwykle trudno bêdzie osi¹gn¹æ kompromis. Z drugiej jednak strony warto zauwa¿yæ, ¿e miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹
i krajami ba³tyckimi podejmowana jest wspó³praca gospodarcza, w naturalny
sposób wynikaj¹ca z geograficznej bliskoci.
Jako komentarz do powy¿szych rozwa¿añ mo¿e pos³u¿yæ wypowied Siergieja Markowa (politologa, doradcy Kremla, dyrektora Instytutu Badañ Politycznych), który w marcu 2008 r. powiedzia³ m.in.
Estonia i £otwa to kraje antydemokratyczne. Nie prowadz¹ polityki antyrosyjskiej,
lecz stosuj¹ antyrosyjskie prowokacje. [ ] W krajach tych jawnie dyskryminowana jest ludnoæ rosyjska. Estonii i £otwie zale¿y na pogorszeniu stosunków Rosji
z Uni¹87 .
Russia in the face of the Baltic countries  the main issues
in their intercourse in 2004
In 2004 Lithuania, Latvia and Estonia were found in the NATO structures and the
European Union. Russia judged negatively the process of the European integration of the
Baltic countries hence when it was completed, their intercourse became worse. Among the
most discussed controversial issues there should be enumerated the problem of legal establishment of the borders, the situation of the Russian-speaking people in the Baltic countries,
the transport to and from the Kaliningrad District, and also extremely different interpretation
of the modern history.

87 F. Memches, S³udzy i wrogowie imperium. Rosyjskie rozmowy o koñcu historii, Kraków
2009, s. 172173.
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KSZTA£TOWANIE INSTYTUCJONALNYCH
STOSUNKÓW POLSKO-LITEWSKICH
W LATACH 19961998:
PARTNERSTWO STRATEGICZNE
1. Wstêp
W koñcu XX w. Polska i Litwa sta³y siê pañstwami wolnymi, z demokratycznymi strukturami w³adzy. Proces demokratyzacji w Polsce wi¹¿e siê ze
zmianami po 1989 r. Natomiast Litwa og³osi³a swoj¹ niepodleg³oæ 11 marca
1990 r. Jednak o faktycznej niepodleg³oci mo¿na mówiæ dopiero od koñca
sierpnia 1991 r., kiedy to po puczu moskiewskim pañstwa uznawa³y niepodleg³oæ Litwy. Ju¿ 13 marca 1990 r. rz¹d polski wspar³ niepodleg³oæ litewsk¹,
og³aszaj¹c deklaracjê o przywróceniu pañstwa litewskiego, w której popierano
realizacjê samostanowienia. Polska prowadzi³a wówczas politykê tzw. dwutorowoci, maj¹c na uwadze trudne relacje ze Zwi¹zkiem Radzieckim1. Wa¿nego
wsparcia udzielono Litwie po tragicznych wydarzeniach w Wilnie z 12 na 13 stycznia 1991 r., kiedy dosz³o do interwencji radzieckiej. Minister spraw zagranicznych Litwy Algirdas Saudargas przebywa³ w Warszawie i w razie problemów
w Wilnie mia³ pe³nomocnictwa do utworzenia rz¹du emigracyjnego2. 5 wrzenia
1991 r. nawi¹zano polsko-litewskie stosunki dyplomatyczne. W latach 1992
1994 przygotowano dokumenty, które regulowa³y zasady wzajemnych relacji.
1

K. Skubiszewski, Polska wobec ZSRR i wobec narodów s¹siedzkich na wschodzie  Odpowied na debatê powiêcon¹ polityce wschodniej udzielona w Senacie w dniu 7 wrzenia 1990 r.,
w: tego¿, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodleg³oci. Przemówienia. Owiadczenia, wywiady 19891993, Warszawa 1997, s. 6981. Szerzej o zmianach w polskiej polityce zagranicznej po
1989 r. m.in.: T. £o-Nowak, Polityka zagraniczna RP w fazie tranzycji ustrojowej, w: A. ¯ukowski, (red.), Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 r., Olsztyn 1999, s. 4368;
W. Malendowski, Nowe uwarunkowania i cele polityki zagranicznej Polski po 1989 r., w: B. £omiñski, M. Stolarczyk (red.), Polska i jej s¹siedzi w latach dziewiêædziesi¹tych. Polityczne i ekonomiczne aspekty wspó³pracy i integracji, Katowice 1998, s. 1335; R. Kupicki, K. Szczepanik,
Polityka zagraniczna Polski 19181994, Warszawa 1995, s. 4957.
2 P. Cieplak, Stosunki polsko-litewskie, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, s. 163.
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13 stycznia 1992 r. podpisano Deklaracjê o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy miêdzy Republik¹ Litewsk¹ a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹3 oraz
konwencjê konsularn¹4. Po d³ugich negocjacjach, 26 kwietnia 1994 r. w Wilnie
podpisano Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy5. Relacje polsko-litewskie nie
nale¿a³y w tym czasie do najlepszych. Litwa by³a ostatnim z s¹siadów, z którym
Polska zawar³a tego rodzaju traktat. Du¿e znaczenie dla stosunków wzajemnych
mia³y problemy mniejszoci polskiej na Litwie6. Po podpisaniu traktatu w 1994 r.
nast¹pi³o o¿ywienie wzajemnych kontaktów na poziomie prezydentów pañstw
oraz rz¹dów; negocjowano kolejne umowy i porozumienia obejmuj¹ce ró¿ne
obszary7.
Celem artyku³u jest scharakteryzowanie stosunków polsko-litewskich
w okresie 19961998. W 1996 r. obie strony zawar³y bardzo du¿o porozumieñ
na szczeblu rz¹dowym, co wynika³o z realizacji traktatu polsko-litewskiego
z 1994 r., bêd¹cego fundamentem wzajemnych relacji. W 1997 r. powsta³y ramy
instytucjonalne w relacjach Polski i Litwy, obejmuj¹ce urzêdy prezydentów,
parlamenty obu pañstw oraz rz¹dy. W nastêpnym roku nast¹pi³a intensyfikacja
wspó³pracy obu pañstw. W zwi¹zku ze wspólnymi celami w polityce zagranicznej, Polska i Litwa sta³y siê partnerami strategicznymi. Prezentowany materia³
ma przybli¿yæ obszary tej wspó³pracy.
Na podstawê ród³ow¹ artyku³u sk³adaj¹ siê liczne dokumenty, tj. porozumienia, uk³ady, protoko³y, sprawozdania, uchwa³y, przemówienia. Odwo³ywano
siê tak¿e do dostêpnej literatury i artyku³ów naukowych. Analizowany materia³
stanowi kontynuacjê pracy badawczej autora.

3

Deklaracja o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy miêdzy Republik¹ Litewsk¹ a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, Kurier Wileñski 1992, nr 9, s. 2.
4 Konwencja konsularna miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ sporz¹dzona
w Wilnie w dniu 13 stycznia 1992 r., Dz.U. 1994, nr 30, poz. 108.
5 Traktat miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polska a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach
i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, Dz.U. 1995, 20 lutego, nr 15, poz. 71.
6 Szerzej o tym okresie zob. m.in.: J. Kuku³ka, Traktaty s¹siedzkie Polski odrodzonej, Wroc³awWarszawaKraków 1998; R. Kuniar, Droga do wolnoci. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008; H. Wisner, Litwa. Dzieje pañstwa i narodu, Warszawa 1999; O. Szura,
Ewolucja stosunków polsko-litewskich w latach 19891997, w: B. £omiñski, M. Stolarczyk (red.),
Polska i jej s¹siedzi w latach dziewiêædziesi¹tych. Polityczne i ekonomiczne aspekty wspó³pracy
i integracji, Katowice 1998; P. Malewicz, Polska polityka wschodnia w latach 19891991, Toruñ
2008.
7 O problematyce wzajemnych relacji pañstw w tym okresie zob.: R. Jakimowicz, Polityczne
aspekty stosunków polsko-litewskich 19912003, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie 2006, nr 706, s. 4359; J. Widacki, Polska  Litwa. Trudne pocz¹tki, Lithuania
2001, nr 1, s. 7481; W. T. Modzelewski, Stosunki polsko-litewskie, w: ten¿e (red.), Polska wobec
s¹siadów. Wspó³czesne stosunki polityczne, Olsztyn 2009, s. 5172.
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2. Prze³om w relacjach polsko-litewskich
Po podpisaniu traktatu polsko-litewskiego nast¹pi³o o¿ywienie we wzajemnych relacjach. W lutym 1995 r. w Polsce przebywa³ Prezydent Litwy Algirdas
Brazauskas. Zapowiedziano wówczas koniecznoæ zacieniania stosunków.
5 marca tego roku podpisano umowê o granicy pañstwowej8. Rozmowy premiera Józefa Oleksego na Litwie 1516 wrzenia 1995 r. zakoñczy³y siê podpisaniem umowy o wspó³pracy transgranicznej9. Wród negocjowanych spraw (a niektórych ostatecznie ustalonych), znalaz³y siê: utworzenie batalionu polsko-litewskiego, umowa o wolnym handlu, rozwój wspó³pracy transgranicznej,
przejcia graniczne, sprawy celne, bezpieczeñstwo j¹drowe, wspó³praca w morskiej ¿egludze handlowej10. By³ to pewien fundament dla budowania kolejnych
porozumieñ.
W 1996 r. dosz³o do kilku istotnych spotkañ na ró¿nych szczeblach w³adzy.
1213 stycznia 1996 r. przebywa³ w Wilnie marsza³ek Sejmu Józef Zych. Spotka³ siê z prezydentem Algirdasem Brazauskasem oraz przewodnicz¹cym litewskiego parlamentu Èeslovasem Jurënasem. G³ówne zagadnienia, które poruszono podczas spotkañ, to sprawa realizacji traktatu, problemy mniejszoci
narodowych oraz wspó³dzia³anie Polski i Litwy na forum miêdzynarodowym
w kontekcie przysz³ej integracji obu pañstw z Uni¹ Europejsk¹11. Marsza³ek
J. Zych w czasie wyst¹pienia w litewskim Sejmie mówi³ o koniecznoci zgody
i przyjani, wskazywa³ na rozwój stosunków gospodarczych oraz relacji miêdzy samorz¹dami Polski i Litwy12.
W czasie spotkania z korpusem dyplomatycznym 15 stycznia 1996 r. prezydent Aleksander Kwaniewski podkreli³ szczególn¹ wiê historii i kultury
z Litw¹, ale te¿ z Ukrain¹ i Bia³orusi¹. Wed³ug prezydenta, nale¿a³o rozwijaæ
8 Umowa miêdzy Rzecz¹pospolita Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o wspólnej granicy pañstwowej, stosunkach prawnych na niej obowi¹zuj¹cych oraz wspó³pracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporz¹dzona w Wilnie dnia 5 marca 1996 r., Dz.U. 1996, nr 22, poz. 199. Do
umowy dodano protokó³ odnosz¹cy siê do podstawy prawnej granicy polsko-litewskiej.
9 Umowa miêdzy Rz¹dem RP a Rz¹dem Republiki Litewskiej o wspó³pracy transgranicznej,
podpisana 16 wrzenia 1995 r. Treæ umowy dostêpna na stronie internetowej MSZ:< http://
www.msz.gov.pl>, 19.01.2011 r.
10 B. Ko³ecka, Stosunki z pañstwami ba³tyckimi, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
1996, s. 151155; K. Sidorkiewicz, Stosunki polsko-litewskie w latach 19901995  pocz¹tki
wspó³pracy, Disputatio, t. X: Perspektywa Wschodnia, Gdañsk 2010, s. 5672.
11 J. Widacki, Stosunki z Litw¹, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, s. 157; Kronika stosunków miêdzynarodowych Polski w 1996 r., Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997,
s. 290.
12 Przemówienie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Zycha w parlamencie Republiki Litewskiej, Wilno, 13 stycznia 1996 r., Zbiór Dokumentów 1996, nr 1 (styczeñmarzec),
s. 2531.
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wzajemne stosunki, prowadz¹c je w kierunku przysz³oci13. 14 lutego 1996 r.
premier W³odzimierz Cimoszewicz mówi³ w Sejmie o pog³êbianiu i rozszerzaniu wspó³pracy z Litw¹, ponadto podkrela³ nowy charakter tych relacji, czego
dowodem by³y prace nad tworzeniem wspólnej jednostki wojskowej14.
56 marca 1996 r. goci³ na Litwie Prezydent RP Aleksander Kwaniewski.
W wyniku porozumieñ miêdzy prezydentami Polski i Litwy utworzono polskolitewsk¹ fundacjê, której celem by³o wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz wymiany m³odzie¿y. Prezydent Kwaniewski popar³ starania Litwy o cz³onkostwo
w organizacji rodkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (Central
European Free Agreement  CEFTA). Wspólnie bardzo dobrze oceniano wzajemn¹ wspó³pracê wojskow¹ (batalion si³ pokojowych). Wzajemne relacje uznano za najlepsze w historii. Efektem spotkania by³a tak¿e wspólna Deklaracja
o intensyfikacja wspó³pracy miêdzy Polska i Litw¹15. W dokumencie wskazywano na rozwijanie wzajemnych stosunków, dalsze poszerzanie bazy traktatowej,
intensyfikacjê wspó³pracy gospodarczej, rozwój wspó³pracy s³u¿b celnych, granicznych i wspó³pracy transgranicznej (infrastruktura, przepustowoæ granicy),
koniecznoæ ochrony praw mniejszoci narodowych w obu krajach (Litwini
w Polsce, Polacy na Litwie), kontynuowanie wspó³pracy w sprawach wojskowych (utworzenie wspólnego batalionu, konsultacje), rozwijanie wspó³pracy
w organizacjach miêdzynarodowych (Organizacja Narodów Zjednoczonych  ONZ,
Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie  OBWE, Rada Europy,
Rada Pañstw Morza Ba³tyckiego), wsparcie w procesie integracji europejskiej,
wspó³praca w ramach Partnerstwa dla Pokoju16. Prezydent A. Kwaniewski potwierdzi³ wolê rozwoju wspó³pracy z Litw¹ podczas przemówienia w parlamencie litewskim 5 marca 1996 r., gdzie powiedzia³ m.in. bez bezpiecznej Litwy
nie bêdzie bezpiecznej Polski. Bez bezpiecznej Polski i Litwy nie mo¿e byæ
bezpiecznej Europy17. W trakcie wizyty ministrowie spraw zagranicznych Dariusz Rosati i Povilas Gylys zawarli porozumienie o wspó³pracy miêdzy ministerstwami. Pañstwa zobowi¹za³y siê do przeprowadzania konsultacji w celu
omawiania stosunków dwustronnych oraz spraw miêdzynarodowych interesuj¹cych
13

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, Warszawa 15 stycznia 1996 r., Zbiór Dokumentów 1996, nr 1
(styczeñmarzec), s. 14.
14 Exposé premiera Rzeczypospolitej Polskiej W³odzimierza Cimoszewicza w Sejmie, Warszawa, 14 lutego 1996 r., Zbiór Dokumentów 1996, nr 1 (styczeñmarzec), s. 2122.
15 Dzia³alnoæ Prezydenta RP na rzecz realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w 1996 r.,
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, s. 198.
16 Wspólna Deklaracja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki Litewskiej w sprawie intensyfikacji wspó³pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹,
Wilno, 5 marca 1996 r., Zbiór Dokumentów 1996, nr 1 (styczeñmarzec), s. 3235.
17 Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego w parlamencie Republiki Litewskiej, Wilno, 5 marca 1996 r., Zbiór Dokumentów 1996, nr 1 (styczeñ
marzec), s. 4047.
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obie strony. Konsultacje mia³y siê odbywaæ przynajmniej dwa razy w roku
w Warszawie i Wilnie lub podczas spotkañ miêdzynarodowych. Strony mog³y
powo³ywaæ grupy robocze i grupy ekspertów. W dokumencie zosta³y sprecyzowane obszary konsultacji: problematyka dzia³alnoci organizacji miêdzynarodowych, a w szczególnoci ONZ, OBWE, Rady Europy, Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego oraz innych; kwestie dotycz¹ce rozwoju wspó³pracy politycznej,
ekonomicznej, naukowo-technicznej, kulturalnej, naukowej, owiatowej, zdrowia, ekologii, kontakty miêdzy obywatelami; relacje dwustronne odnosz¹ce siê
do problemów bezpieczeñstwa europejskiego oraz procesów integracyjnych
w Europie; wzajemna wymiana informacji na temat przebiegu realizacji porozumieñ; integracja polityczna pañstw Europy rodkowej z instytucjami Unii Europejskiej, Organizacji Paktu Pó³nocnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization  NATO) i Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE, ang. West European
Union  WEU); problemy praw cz³owieka, a szczególnie praw mniejszoci narodowych. Misje dyplomatyczne Polski i Litwy przy najwa¿niejszych organizacjach miêdzynarodowych mia³y prowadziæ konsultacje w sprawach, którymi
by³y zainteresowane pañstwa. Pañstwa mia³y u³atwiaæ wspó³pracê miêdzy instytucjami naukowymi, zajmuj¹cymi siê sprawami stosunków miêdzynarodowych
oraz pomagaæ swoim dyplomatom (specjalistyczne kursy). Porozumienie zosta³o
zawarte na cztery lata18. Ponadto ministrowie obrony Stanis³aw Dobrzañski i Linas Linkevièius podpisali umowê o ruchu samolotów wojskowych. Wizyta prezydenta Kwaniewskiego by³a potwierdzeniem woli obu stron do zwiêkszenia
wspólnych dzia³añ.
19 kwietnia 1996 r. w Augustowie dosz³o do spotkania roboczego premierów rz¹dów, W³odzimierza Cimoszewicza i Mindaugasa Laurynasa Stankieviciusa. W rozmowach skoncentrowano siê na kwestiach wspó³pracy politycznej
i gospodarczej. Jednym z tematów rozmów by³o przysz³e dzia³anie Euroregionu
Niemen. Premierzy spotkali siê tak¿e z przedstawicielami mniejszoci litewskiej w Puñsku. W czerwcu 1996 r. przebywa³ w Polsce premier Litwy M. Stankievicius, który rozmawia³ z premierem W. Cimoszewiczem i marsza³kiem Sejmu Józefem Zychem.
19 wrzenia 1996 r. dosz³o do kolejnego spotkania prezydentów Polski i Litwy, tym razem na pok³adzie statku ORP Warszawa w Gdyni. Podpisano tam
Wspóln¹ Deklaracjê, która potwierdza³a dobre stosunki miêdzy Polsk¹ i Litw¹.
Kilka dni póniej 2527 wrzenia 1996 r. przebywa³ w Warszawie Marsza³ek
Sejmu RL Ceslovas Jursenas. Odnotowaæ nale¿y tak¿e inicjatywê, która mia³a
wspieraæ kulturê. Prezydenci pañstw powo³ali fundacjê im. Adama Mickiewicza.
18 Protokó³ o wspó³pracy miêdzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, Wilno, 5 marca 1996 r., Zbiór
Dokumentów 1996, nr 1 (styczeñmarzec), s. 3639.
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2 grudnia 1996 r. w czasie wizyty litewskiego ministra obrony w Polsce
podpisano kolejne porozumienie wojskowe. Efektem umowy by³o przekazanie
Litwie dziesiêciu stacji radiolokacyjnych. Pomoc w dostarczaniu sprzêtu wojskowego na Litwê kontynuowano, gdy¿ ju¿ wczeniej dostarczono tam mig³owce, kutry patrolowe, transportery opancerzone, granatniki i broñ strzeleck¹19.
W 1996 r. rz¹d polski przygotowywa³ umowy o wolnym handlu z ró¿nymi
pañstwami20. Rozmowy ze stron¹ litewsk¹ doprowadzi³y do podpisania takiego
dokumentu 27 czerwca 1996 r. Wejcie porozumienia w ¿ycie nast¹pi³o 1 stycznia 1997 r. Zakres umowy obejmowa³ produkty przemys³owe oraz rolne. Celem
umowy by³o rozszerzanie wspó³pracy handlowej. Strony zobowi¹za³y siê, i¿ nie
bêd¹ wprowadzane nowe c³a ani podwy¿szane dot¹d obowi¹zuj¹ce, zarówno
importowe, jak i eksportowe21.
W tym roku nast¹pi³ tak¿e rozwój wspó³pracy transgranicznej. 13 maja
1996 r. wesz³a w ¿ycie polsko-litewska umowa o wspó³pracy transgranicznej.
W czerwcu 1996 r. w Wigrach rozpoczê³a dzia³alnoæ Polsko-Litewska Komisja
do spraw Wspó³pracy Transgranicznej22. Przyjêty wówczas statut komisji nadawa³ podstawy prawne jej dzia³alnoci23. W wyniku porozumienia pomiêdzy wojewod¹ suwalskim, sejmikiem samorz¹dowym województwa suwalskiego i Polsko-Litewsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹ (PLIG) zosta³o otwarte biuro Euroregionu
Niemen. Idea powo³ania euroregionu zosta³a zawarta w Deklaracji III Forum
Ba³tyckiego z lutego 1995 r. Promocja koncepcji nast¹pi³a na seminarium miêdzynarodowym na temat wspó³pracy transgranicznej, które zosta³o przygotowane przez Instytut Ba³tycki w Karlskronie w kwietniu 1996 r.24
Polsko-litewskie stosunki polityczne i gospodarcze zosta³y poszerzone
o aspekty wojskowe25. Polska dostarcza³a Litwie zaopatrzenie wojskowe, pomaga³a
19 J. Widacki, Stosunki z Litw¹, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, s. 157; P. wieboda, Dzia³alnoæ Prezydenta RP na rzecz realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w 1996 r.,
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, s. 198; M. £awacz (oprac.), Kronika stosunków miêdzynarodowych Polski w 1996 r., Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, s. 290.
20 J. Kaczurba, Stosunki gospodarcze Polski z zagranic¹, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, s. 71.
21 Umowa o wolnym handlu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹, sporz¹dzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r., Dz.U. 1996, 158, poz. 807.
22 Pierwszemu posiedzeniu przewodniczyli Andrzej Ankiewicz i Algirdas Karalius. Wa¿nym elementem by³o dokonanie podzia³u na grupy robocze oraz wyznaczenie obszarów wspó³pracy. Wskazano tak¿e na priorytety polsko-litewskiej wspó³pracy transgranicznej. Zob. A. Skrzyd³o, Rozwój
wspó³pracy transgranicznej i miêdzyregionalnej, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997,
s. 86: Protokó³ z I posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej do spraw Wspó³pracy
Transgranicznej. Autor otrzyma³ materia³ z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
23 Statut Polsko-Litewskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej do spraw Wspó³pracy Trasngranicznej,
sporz¹dzono w Wigrach 22 czerwca 1996 r., tekst umowy dostêpny na stronie internetowej: <http://
www.msz.gov.pl/>14.11.2009.
24 A. Skrzyd³o, Rozwój wspó³pracy transgranicznej i miêdzyregionalnej, s. 90.
25 Polska polityka zagraniczna w 1995 r. i na pocz¹tku 1996 r., Rocznik Strategiczny 1995/
1996, s. 246.
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w szkoleniu oficerów26. Rozwija³a siê wspó³praca transgraniczna i gospodarcza.
Du¿¹ rolê w inspirowaniu wspólnych przedsiêwziêæ odgrywali prezydenci
pañstw. Politycy polscy i litewscy podkrelali prze³om, jaki nast¹pi³ we wzajemnych stosunkach. Pomimo tego ca³y czas istnia³y problemy, których obie strony
nie potrafi³y rozwi¹zaæ, przy czym wiêkszoæ tzw. spraw trudnych dotyczy³a
mniejszoci polskiej na Litwie. Wród najwa¿niejszych problemów mniejszoci
w tamtym okresie nale¿y wymieniæ: kontrowersje zwi¹zane z ustaw¹ dotycz¹c¹
rozszerzenia Wilna, zniesienie preferencji (próg wyborczy) dla mniejszoci
w wyborach do litewskiego parlamentu, wypowiedzi niektórych polityków litewskich o polskim szkolnictwie na Litwie27.
3. Polsko-litewskie partnerstwo strategiczne
Du¿¹ rolê we wzajemnych relacjach odgrywa³a polityka wewnêtrzna
pañstw. W Polsce od 1993 r. rz¹dzi³a koalicja SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej)  PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe)28. W 1996 r. na Litwie odby³y siê
wybory parlamentarne. Zwyciêzcami zosta³y Zwi¹zek Ojczyzny oraz Litewska
Partia Chrzecijañskich Demokratów29. Przez nowo powsta³y rz¹d Giedyminasa
Vagnoriusa wspó³praca z Polsk¹ by³a okrelana jako priorytet. Polska jako jedyne pañstwo zosta³a wymieniona w deklaracji programowej rz¹du. Ju¿ na pocz¹tku 1997 r. dosz³o do kilku wa¿nych spotkañ miêdzy politykami Polski i Litwy.
67 stycznia 1997 r. w Warszawie przebywa³ minister spraw zagranicznych Litwy Algirdas Saudargas, który prowadzi³ rozmowy m.in. z prezydentem
26

Polska polityka zagraniczna w 1996 r. i na pocz¹tku 1997 r., Rocznik Strategiczny1996/
1997, s. 301.
27 J. Stachura, J. Czaputowicz, Przegl¹d polskiej polityki zagranicznej, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, s. 20.
28 Wybory do Sejmu i Senatu odby³y siê w Polsce 19 wrzenia 1993 r. SLD uzyska³ 31,17%
g³osów, a PSL 28,69%. Oba ugrupowania stworzy³y koalicjê, która funkcjonowa³a w latach 19931997.
Premierami w tym czasie byli: Waldemar Pawlak, Józef Oleksy i W³odzimierz Cimoszewicz. Szerzej o wynikach wyborów: Obwieszczenie Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 wrzenia 1993 r.
o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 wrzenia
1993 r., MP 1993, nr 50, poz. 470; Obwieszczenie Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 wrzenia 1993 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu
19 wrzenia 1993 r., MP 1993, nr 50, poz. 471; Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska
scena polityczna, pod red. S. Gebethnera, Warszawa 1995; J. J. Wiatr, Wybory parlamentarne
19 wrzenia 1993: przyczyny i nastêpstwa, Warszawa 1993.
29 Wybory na Litwie odby³y siê 20 padziernika 1996 r. Najwiêcej g³osów w okrêgu wielomandatowym zdoby³ Zwi¹zek Ojczyzny  29,80% g³osów oraz Litewska Partia Chrzecijañskich
Demokratów  9,91%. Premierem zosta³ Giedyminas Vagnorius. Szerzej o wynikach wyborów:
W oparciu o dane G³ównej Komisji Wyborczej na Litwie: <http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/seim96/>
31.12.2008 r.; Oficjalnie og³oszono nazwiska wszystkich wybranych pos³ów do nowego Sejmu,
Kurier Wileñski 1996, nr 225, s. 3.
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Aleksandrem Kwaniewskim i premierem W³odzimierzem Cimoszewiczem.
A. Saudargas wskazywa³ na koniecznoæ poprawy wzajemnych stosunków30.
8 stycznia 1997 r. w czasie dorocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym
prezydent Kwaniewski mówi³ o bliskich stosunkach z Litw¹, które mog³y mieæ
znaczenie dla umocnienia bezpieczeñstwa w Europie rodkowej31.
4. Powstanie Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
25 stycznia 1997 r. w Warszawie goci³ Vytautas Landsbergis, wówczas przewodnicz¹cy Sejmu RL, który spotka³ siê z prezydentem A. Kwaniewskim. Politycy podkrelali podobne cele litewskiej i polskiej polityki zagranicznej. Ju¿ 14
lutego 1997 r. odby³o siê robocze spotkanie w Olicie (Alylus) premierów rz¹dów.
Rozmowy obejmowa³y kwestie wspó³pracy gospodarczej, spraw granicznych, celnych, a tak¿e przestêpczoci zorganizowanej. Efektem rozmów by³o podpisanie
umowy o wymianie m³odzie¿y32 oraz o ochronie wojskowych informacji niejawnych33. Ustalono tak¿e terminy zapocz¹tkowania dzia³alnoci Forum Polsko-Litewskiego oraz Komisji do spraw Zwalczania Przestêpczoci Zorganizowanej34.
V. Landsberis w czasie przemówienia w polskim Sejmie 27 lutego mówi³
o polsko-litewskim partnerstwie strategicznym, zaproponowa³ sta³¹ wspó³pracê
parlamentów obu pañstw poprzez stworzenie okrelonej formu³y wspó³dzia³ania:
tworzony ju¿ jest mechanizm wspó³pracy rz¹dów, ale nadal brak mechanizmu miêdzyparlamentarnego, który by j¹ inspirowa³ i jej patronowa³. Zatem w imieniu Sejmu
litewskiego sk³adamy Sejmowi Rzeczypospolitej propozycjê rozpoczêcia pertraktacji
dotycz¹cych mechanizmu regularnych spotkañ oraz systemu wspó³pracy35.

Potwierdzeniem rozwoju wzajemnych stosunków by³o wyst¹pienie w Sejmie ministra spraw zagranicznych Dariusza Rosatiego 8 maja 1997 r., który
30
31

B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1998], s. 161162.
Wyst¹pienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego na spotkaniu
noworocznym z korpusem dyplomatycznym, Warszawa, 8 stycznia 1997 r., Zbiór Dokumentów
1997, nr 1 (styczeñmarzec), s. 11.
32 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o wymianie i wspó³pracy m³odzie¿y, sporz¹dzono w Olicie 14 lutego 1997 r., tekst umowy dostêpny na
stronie internetowej: <http://www.msz.gov.pl/>18.02.2011 r.
33 Porozumienie miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej
w sprawie ochrony wymienianych informacji niejawnych, sporz¹dzono w Olicie 14 lutego 1997 r.,
tekst umowy dostêpny na stronie internetowej: <http://www.msz.gov.pl/> 18.02.2011 r.
34 B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1998], s. 161162.
35 Przemówienie przewodnicz¹cego Sejmu Republiki Litewskiej Vytautasa Landsbergisa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 21 lutego 1997 r., Zbiór Dokumentów 1997, nr 1 (styczeñmarzec), s. 6169.
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mówi³ o dalszej perspektywie zacieniania relacji polsko-litewskich. Ponadto
podkreli³ rolê wspólnych celów strategicznych oraz wspó³pracy regionalnej
i przygranicznej, mówi³ tak¿e o zacienianiu kontaktów politycznych, wojskowych i intensyfikacji wspó³pracy gospodarczej, co mia³y u³atwiaæ tradycyjne
zwi¹zki i bliskoæ geograficzna pañstw36.
27 maja 1997 r. w Wilnie, w trakcie wizyty marsza³ka Sejmu, parafowano
statut polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego. Parlamenty Polski
i Litwy przyjê³y stosowne uchwa³y w tej sprawie: 12 czerwca  Sejm litewski
i 18 czerwca Sejm polski37. W uchwale Sejmu RR powo³uj¹cej Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne napisano: zadaniem Zgromadzenia bêdzie
rozpatrywanie spraw interesuj¹cych Sejm RP i Sejm RL oraz przyjmowanie
wspólnych w tym zakresie stanowisk38. Pierwsze posiedzenie odby³o siê na
Litwie 13 lipca 1997 r.39 Przewodnicz¹cym delegacji polskiej by³a Olga Krzy¿anowaska, a delegacji litewskiej Meèys Laurinkus40. Wród przyjêtych wówczas dokumentów by³y: Statut Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, Deklaracja Zgromadzenia, Apel do Organizacji Paktu Pó³nocnoatlantyckiego,
a tak¿e do parlamentów pañstw Unii Europejskiej oraz uchwa³a Do narodów Polski
i Litwy41. W przyjêtej deklaracji wskazywano na g³ówne cele zgromadzenia:
36 Fragment przemówienia dotyczy³ tak¿e Czech i Wêgier: Sejmowe exposé ministra spraw
zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Rosatiego, Warszawa, 8 maja 1997 r., Zbiór
Dokumentów 1997, nr 2 (kwiecieñczerwiec), s. 24. W wyst¹pieniach polityków coraz czêciej
u¿ywano sformu³owania partnerstwo strategiczne oraz podkrelano koniecznoæ intensyfikacji
wspólnych dzia³añ, zob. J. Czputowicz, Przegl¹d polskiej polityki zagranicznej i dzia³alnoæ MSZ
w 1997 r, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998, s. 27.
37 B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1998], s. 162. W rozmowach uczestniczyli przewodnicz¹cy Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej, pos³owie Adam Dobroñski i Piotr Marciniak, zob.
A. Wojtal (oprac.), Dzia³alnoæ Sejmu w sferze spraw zagranicznych, Rocznik Polskiej Polityki
Zagranicznej 1998, s. 239.
38 Uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1997 r., [w:] Zgromadzenie
Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej. Dokumenty 19972003,
Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Miêdzynarodowych, s. 1.
39 E. Teichman, Od dobros¹siedzkiej wspó³pracy do partnerstwa strategicznego Polski i Litwy, Lithuania 2001, nr 1, s. 83.
40 Delegacja polska do Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego. Posiedzenie Inauguracyjne w Wilnie w dniach 13 lipca 1997 r., [w:] Zgromadzenie Poselskie , s. 3. Ustalono, ¿e
wspólne forum parlamentarne mia³o liczyæ po 20 pos³ów z ka¿dej ze stron. Sesje plenarne zgromadzenia mia³y odbywaæ siê dwa razy do roku, wiosn¹ i jesieni¹, na Litwie i w Polsce: Uchwa³a
Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL z dnia 2 lipca 1997 r. Statut Zgromadzenia
Poselskiego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, [w:] Zgromadzenie Poselskie , s. 1222; Uchwa³a nr 1 Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL Do narodów
Polski i Litwy, ibidem, s. 89; Uchwa³a nr 2 Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL
Apel do Organizacji Paktu Pó³nocnoatlantyckiego oraz do parlamentów pañstw Unii Europejskiej, ibidem, s. 10.
41 R. Maciejkianiec, Za³o¿ycielska sesja Zgromadzenia Poselskiego Litwy i Polski, Nasza
Gazeta 1997, nr 28, s. 3. Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL Wilno 2 lipca 1997 r., [w:] Zgromadzenie Poselskie , s. 5.
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rozwijanie sta³ej wspó³pracy miêdzy Sejmem RP i RL, omawianie najbardziej
aktualnych problemów bilateralnych, regionalnych i miêdzynarodowych, dbanie
o prawa mniejszoci narodowych, przyjmowanie wspólnych owiadczeñ, deklaracji, uchwa³ i apeli, wezwanie rz¹dów Polski i Litwy do rozwijania wspó³pracy
instytucjonalnej42.
5. Utworzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej
Polskiej i Republiki Litewskiej
1921 czerwca 1997 r. z wizyt¹ w Polsce przebywa³ prezydent Litwy Algirdas Brazauskas, który odby³ rozmowy z prezydentem Aleksandrem Kwaniewskim. Prezydenci wydali kolejn¹ wspóln¹ deklaracjê. W dokumencie potwierdzono wczeniejsze ustalenia odnosz¹ce siê do wzajemnych stosunków. Nowym
elementem by³a decyzja o powo³aniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej43. Jak podkrelono, jego celem
by³o nadanie nowego wymiaru politycznego stosunkom dwustronnym. W sk³ad
komitetu wchodzili pe³nomocnicy prezydentów oraz po piêciu cz³onków z ka¿dej strony. Zasady dzia³ania komitetu mia³ okreliæ statut44. Prezydent Litwy
spotka³ siê tak¿e z premierem W³odzimierzem Cimoszewiczem, a g³ównym tematem rozmów by³a wspó³praca bankowa. Dosz³o tak¿e do spotkania z marsza³kiem Sejmu Józefem Zychem. Na zakoñczenie swojego pobytu w Polsce prezydent Litwy spotka³ siê w Puñsku i Sejnach z przedstawicielami mniejszoci
litewskiej45.
56 wrzenia 1997 r. w Wilnie odby³a siê konferencja Wspó³istnienie narodów i dobros¹siedzkie stosunki gwarancj¹ bezpieczeñstwa i stabilnoci w Europie, w której wziêli udzia³ prezydenci Polski i Litwy. Dwustronne stosunki
polsko-litewskie okrelono jako najlepsze w historii. Prezydenci podkrelili
42 Deklaracja Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, [w:] Zgromadzenie Poselskie , s. 67. O dzia³alnoci zgromadzenia m.in. w: K. Sidorkiewicz, Wspó³praca parlamentarna
Polski i Litwy i jej wp³yw na rozwi¹zywanie problemów regionalnych, [w:] Rozwój regionalny
w warunkach globalizacji, pod red. K. Gomó³ki, Warszawa 2005, s. 7580.
43 Wspólna deklaracja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki Litewskiej, Warszawa, 19 czerwca 1997 r., Zbiór Dokumentów 1997, nr 2 (kwiecieñczerwiec),
s. 4246.
44 Pe³nomocnikami zostali: Andrzej Majkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
i Neris Germanas, doradca Prezydenta Republiki Litewskiej do spraw polityki zagranicznej: Porozumienie o utworzeniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, Warszawa, 19 czerwca 1997 r., Zbiór Dokumentów 1997, nr 2 (kwiecieñczerwiec), s. 4748.
45 M. £awacz (oprac.), Kronika stosunków miêdzynarodowych Polski w 1997 r., Rocznik
Polskiej Polityki Zagranicznej 1998, s. 278.
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tak¿e rolê mniejszoci narodowych w zbli¿eniu pañstw46. Prezydenci Polski i Litwy odegrali w tym czasie znacz¹ca rol¹ w budowaniu klimatu porozumienia
miêdzy pañstwami. Czêste spotkania, kolejne deklaracje i owiadczenia, budowanie wspólnych instytucji i wspieranie dzia³añ rz¹dów by³o wyranym sygna³em, jakie znaczenie dla siebie maj¹ oba pañstwa.
6. Powstanie Rady do spraw Wspó³pracy miêdzy Rz¹dami
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej
Wspólne dzia³ania podjê³y tak¿e rz¹dy Polski i Litwy. 29 sierpnia 1997 r.
powo³ano Radê do spraw Wspó³pracy miêdzy Rz¹dami Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Litewskiej. Nast¹pi³o to w trakcie wizyty premiera Giedyminasa
Vagnoriusa w Polsce. Podpisano wówczas Wspóln¹ Deklaracjê premierów.
Pierwsze posiedzenie rady odby³o siê 1415 wrzenia 1997 r. w czasie pobytu
premiera Cimoszewicza w Wilnie. Rada mia³a mieæ charakter konsultacyjnodoradczy. Wiosn¹ 1998 r. utworzono wspólne komisje do spraw polityki zagranicznej i polityki bezpieczeñstwa, gospodarki, owiaty, kultury i nauki, dziedzictwa kulturowego i mniejszoci narodowych47.
Kolejne umowy by³y zawierane przez rz¹dy obu pañstw. 25 czerwca 1997 r.
ministrowie obrony narodowej Stanis³aw Dobrzañski i Èeslovas Stankiecièius
podpisali umowê o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej. Umowa wesz³a
w ¿ycie 3 grudnia 1997 r.48 Wczeniejsze ustalenia dotycz¹ce wspó³pracy wojskowej sta³y siê faktem. Kolejna umowa z 14 wrzenia 1997 r. obejmowa³a
zasady wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i rodków transportu zwi¹zanych z przekraczaniem polsko-litewskiej granicy pañstwowej w ru-

46 W konferencji wziêli udzia³ prezydenci Bia³orusi, Bu³garii, Estonii, Finlandii, Litwy, £otwy,
Mo³dawii, Polski, Rumunii, Ukrainy, premier Rosji oraz politycy, aktywici spo³eczni, ludzie kultury i nauki z tych krajów oraz z Islandii, USA, przewodnicz¹cy OBWE, przewodnicz¹cy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, reprezentanci Unii Europejskie: Deklaracja prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej i Litwy Aleksandra Kwaniewskiego i Algirdasa Brazauskasa na zakoñczenie konferencji Wspó³istnienie narodów i dobros¹siedzkie stosunki gwarancj¹ bezpieczeñstwa
i stabilnoci w Europie, Wilno, 6 wrzenia 1997 r., Zbiór Dokumentów 1997, nr 3 (lipiec
wrzesieñ), s. 2426; Polska polityka zagraniczna w 1997 r. i na pocz¹tku 1998 r., Rocznik
Strategiczny 1997/1998, s. 258.
47 Regulamin zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady z 14 wrzenia 1997 r., zob. B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1998], s. 164.
48 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej w sprawie
utworzenia wspólnej jednostki wojskowej dla utrzymania i przywracania miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa, podpisano w Trokach, dnia 25 czerwca 1997 r., tekst umowy dostêpny na
stronie internetowej: <http://www.msz.gov.pl/>18.02.2011.
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chu drogowym i kolejowym49. Tego samego dnia zawarto umowê dotycz¹c¹
wspó³pracy w dziedzinie turystyki50.
Powsta³y tak¿e zinstytucjonalizowane formy wspó³pracy samorz¹dowej. Zasady dzia³ania zosta³y wypracowane podczas spotkania prezydenta Warszawy
Marcina wiêcickiego z merem Wilna Rolandasem Paksasem, które mia³o miejsce jesieni¹ 1997 r. Zadecydowano o utworzeniu wspólnego Forum Samorz¹du
Terytorialnego, którego obrady oby³y siê po raz pierwszy 30 marca  4 kwietnia
1998 r.51
21 wrzenia 1997 r. odby³y siê w Polsce wybory parlamentarne. Po wyborach powsta³a koalicja Akcji Wyborczej Solidarnoæ (AWS) i Unii Wolnoci
(UW)52. Premierem koalicyjnego rz¹du zosta³ Jerzy Buzek. Bronis³aw Geremek,
nowy minister spraw zagranicznych, okreli³ stan stosunków z Litw¹ jako doskona³e. 12 listopada 1997 r. podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym
MSZ minister Geremek podkrela³, i¿ polska polityka zagraniczna mia³a byæ
kontynuowana, a zarazem powinno nast¹piæ jej zdynamizowanie53. Potwierdzeniem tych s³ów by³a pierwsza wizyta nowego szefa MSZ na Litwie 13 listopada
1997 r. W jej trakcie dosz³o do spotkania Bronis³awa Geremka z ministrem
spraw zagranicznych Litwy Algirdasem Saudargasem, podczas którego omówiono zasady partnerstwa strategicznego. W Wilnie B. Geremek spotka³ siê tak¿e
z prezydentem A. Brazauskasem i premierem G. Vagnoriusem. Jednym z ustaleñ
by³o powo³anie polsko-litewskiej komisji do spraw bezpieczeñstwa wewnêtrznego, a jej g³ównym zadaniem mia³o byæ zwalczanie przestêpczoci zorganizowanej. W padzierniku tego roku dosz³o w Pary¿u do symbolicznego i wa¿nego
wydarzenia. Prezydent Litwy A. Brazauskas nada³ honorowe obywatelstwo Litwy Jerzemu Giedroyciowi. Uroczystoæ odby³a siê w siedzibie paryskiej Kultury. W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e Aleksander Kwaniewski. 15 grudnia
49 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o zasadach wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i rodków transportu przekraczaj¹cych polsko-litewsk¹ granicê pañstwow¹ w ruchu drogowym i kolejowym, sporz¹dzona w Wilnie
dnia 14 wrzenia 1997 r., Dz.U. 2003, nr 3, poz. 31. Umowa wesz³a w ¿ycie 8 sierpnia 2002 r.
50 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o wspó³pracy w dziedzinie turystyki, sporz¹dzona w Wilnie dnia 14 wrzenia 1997 r., MP 2002, nr 17,
poz. 292. Umowa wesz³a w ¿ycie 2 padziernika 2001 r.
51 B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1998], s. 164.
52 AWS uzyska³a 33,83% g³osów, a UW 13,37%. Koalicyjny rz¹d istnia³ AWSUW istnia³ do
po³owy 2000 r., nastêpnie rz¹d Jerzego Buzka mia³ charakter rz¹du mniejszociowego. Szczegó³owe wyniki wyborów w: Obwieszczenie Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 wrzenia 1997 r.
o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 wrzenia
1997 r., MP 1997, nr 64, poz. 620; Obwieszczenie Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 wrzenia 1997 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu
21 wrzenia 1997 r., MP 1997, nr 64, poz. 621.
53 B. Geremek, Kontynuacja i nowa dynamika. Wystawienie ministra spraw zagranicznych
Bronis³awa Geremka na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, Warszawa 12 listopada 1997 r.,
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998, s. 11.
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1997 r. przebywa³ w Kownie nowy marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski, który
spotka³ siê z przewodnicz¹cym Sejmu Litwy V. Landsbergisem. Planowano
kolejne spotkanie parlamentarzystów obu krajów. Jeszcze w tym miesi¹cu dosz³o do spotkania premiera J. Buzka i G. Vagnoriusa na szczycie UE w Luksemburgu54.
Jedn¹ z wa¿niejszych spraw, która mia³a wymierne znaczenie, by³a wspó³praca transgraniczna. Po dwuletnich przygotowaniach 6 czerwca 1997 r. powo³ano w Augustowie Zwi¹zek Transgraniczny Euroregionu Niemen. Wspó³praca
obejmowa³a trzy strony: polsk¹, litewska i bia³orusk¹. Nale¿a³y do niej gminy
ówczesnego województwa suwalskiego, obwód grodzieñski (Bia³oru) oraz powiaty Alytus i Mariampol. Euroregion by³ otwarty dla innych regionów55.
W 1997 r. kszta³towa³y siê ró¿ne formy kontaktów polsko-litewskich. Rozwin¹³ swoj¹ dzielnoæ Instytut Polski w Wilnie, który powsta³ w 1996 r.56
W czerwcu nad jeziorem Wigry dosz³o do spotkania ludzi kultury Polski i Litwy,
w którym uczestniczyli Czes³aw Mi³osz i Tomasz Venclowa. Z kolei w grudniu
ostatecznie uformowa³ siê siedmioosobowy komitet redakcyjny, którego zadaniem by³o przygotowanie dzienników Micha³a Romera, a jego sk³ad tworzyli
historycy polscy i litewscy. 10 grudnia zosta³ zorganizowany panel dyskusyjny
odnosz¹cy siê do roli organizacji pozarz¹dowych dla wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwem polskim i litewskim. Konsekwencj¹ spotkania by³a propozycja utworzenia Polsko-Litewskiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych. Na Litwie przebywa³a tak¿e delegacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jej celem by³o
omówienie miêdzynarodowych imprez m³odzie¿y, które zwi¹zane by³y z realizacj¹ umowy o wspó³pracy m³odzie¿y.
W obszarze problemów spo³ecznych w Wilnie prowadzi³a rozmowy delegacja Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, a jej efektem by³o podpisanie protoko³u o wspó³pracy miêdzyresortowej na lata 19971998. We wrzeniu 1997 r.
podpisano tak¿e protokó³ intencyjny dotycz¹cy wspó³pracy w zakresie projektów modernizacji linii kolejowych i projektu Via Baltica. Nale¿y dodaæ, ¿e
w 1997 r. poprawia³y siê wskaniki gospodarcze obejmuj¹ce takie czynniki, jak
eksport, import i inwestycje57.
54

M. £awacz (oprac.), Kronika stosunków miêdzynarodowych Polski w 1997 r., s. 278;
B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1998], s. 165.
55 A. Skrzyd³o, Wspó³praca transgraniczna, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998,
s. 117. O perspektywach rozwoju Euroregionu Niemen w tekcie: U. Vaichulis, Euroregion Niemen and its Prospects, zamieszczonym na stronie internetowej: <http://www.wigry.win.pl/euroreg.htm>6.03.2011.
56 Na czele Instytutu Polskiego w Wilnie sta³ pocz¹tkowo Wojciech Wróblewski, radca Ambasady RP w Wilnie, a potem Ryszard Badoñ.
57 B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1998], s. 165168. Szerzej o zagadnieniach gospodarczych Polski w kontekcie miêdzynarodowym w 1997 r. [w:] J. Kaczurba, Zagraniczna polityka
gospodarcza Polski w 1997 r., Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998, s. 7688.

236

Krzysztof Sidorkiewicz

1997 r. by³ bardzo istotny w relacjach polsko-litewskich. Pomimo zmian
politycznych w obu krajach, kontynuowano wspólne przedsiêwziêcia oraz budowano kolejne obszary dzia³ania. Najwa¿niejszym czynnikiem politycznym by³o
uznanie strategicznych celów w polityce zagranicznej obu pañstw, i co by³o
istotne, by³y to cele wspólne dla Polski i Litwy. Fundamentalnym d¹¿eniem
ówczesnej polityki zagranicznej obu pañstw by³o wst¹pienie do NATO oraz UE.
Dawa³o to mo¿liwoæ wspólnych dzia³añ. Koncepcja partnerstwa strategicznego
sta³a siê kanw¹ dalszych rozmów i budowania ró¿nych obszarów porozumienia.
Formy instytucjonalnej wspó³pracy objê³y wówczas najwa¿niejsze instytucje
w pañstwie. Prezydenci pañstw utworzyli Komitet Konsultacyjny Prezydentów
RP i RL, rz¹dy podpisa³y porozumienie o powstaniu Rady do spraw Wspó³pracy
miêdzy Rz¹dami RP i RL, a parlamentarzyci powo³ali Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne; od 1996 r. istnia³a Polsko-Litewska Miêdzyrz¹dowa
Komisja do spraw Wspó³pracy Transgranicznej.
7. Intensyfikacja wspó³pracy
2627 stycznia 1998 r. w Warszawie odby³o siê spotkanie parlamentarzystów w ramach wspólnego zgromadzenia parlamentarnego, by³a to druga sesja
tego gremium. Wród poruszanych spraw znalaz³y siê: sytuacja szkó³ polskich
na Litwie, prywatyzacja, pisownia imion i nazwisk, u¿ywanie jêzyka polskiego
przez polsk¹ mniejszoæ narodow¹ na Litwie. Wyra¿ono pozytywn¹ opiniê na
temat przestrzegania traktatu polsko-litewskiego, proponowano tak¿e nowe formy wspó³pracy58. 2627 maja 1998 r. w Wilnie odby³o siê spotkanie Komisji
Owiaty, Kultury i Mniejszoci Narodowych Zgromadzenia Poselskiego, odnosz¹ce siê do problemów owiatowych59. Trzecia sesja zgromadzenia mia³a miej-

58 II Sesja Zgromadzenia Poselskiego Sejmów Litwy i Polski, Lithuania 1998, nr 3, s. 71;
Ocena realizacji Traktatu miêdzypañstwowego, ibidem, s. 7476; Deklaracje Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, Kurier Wileñski 1998, nr 22, s. 6; Sprawozdanie z II Sesji Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL Warszawa 2627 stycznia 1998 r., [w:] Zgromadzenie
Poselskie..., s. 25; Zgromadzenie Poselskie Sejmu RP Sejmu RL zebrane na swej II Sesji w Warszawie w dniach 2627 stycznia 1998 r. dokona³o oceny realizacji Traktatu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy podpisanego dn. 26 kwietnia 1994 r. w Wilnie, [w:] Zgromadzenie Poselskie..., s. 2627; Deklaracja
Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i RL odbywaj¹cego posiedzenie w dniach 2627 stycznia
w Warszawie, ibidem, s. 29; M. Laurinkus, J. Król, Zgromadzenie Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, Kurier Wileñski 1998, nr 22, s. 6.
59 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Owiaty, Kultury i Mniejszoci Narodowych Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, Wilno 26  27 maja 1998 r., [w:] Zgromadzenie Poselskie...., s. 3135.
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sce 2022 listopada tego roku. Parlamentarzyci odnieli siê do spraw gospodarczych, planowanych zmian administracyjnych, zwrócono uwagê tak¿e na wspó³pracê kulturaln¹60. Nale¿y dodaæ, i¿ swoje spotkania przeprowadza³a Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna. Marsza³ek Senatu Alicja Grzekowiak odwiedzi³a Litwê na prze³omie maja i czerwca 1998 r. i spotka³a siê z przewodnicz¹cym litewskiego parlamentu V. Landsbergisem, prezydentem Litwy V. Adamkusem. Z kolei w listopadzie tego roku na Litwie przebywa³ marsza³ek Sejmu
Maciej P³azyñski61.
Od pocz¹tku 1998 r. du¿¹ aktywnoæ wykazywa³ prezydent Aleksander
Kwaniewski. Ju¿ na pocz¹tku roku z³o¿y³ gratulacje nowo wybranemu prezydentowi Litwy Valdasowi Adamkusowi, licz¹c na kontynuacjê dobrych relacji62.
15 stycznia 1998 r. prezydent Kwaniewski spotka³ siê z przewodnicz¹cym Rady
Banku Litwy Reinoldijusem Sarkinasem63. Przy okazji podpisania Karty Partnerstwa miêdzy USA a Litw¹, £otwa Estoni¹, prezydent Kwaniewski 16 stycznia 1998 r. podkreli³ koniecznoæ przyjaznych stosunków miêdzy Polsk¹ i Litw¹: wyra¿am g³êbok¹ wolê, aby w tym ostatnim przypadku szczególne miejsce
nadal zajmowa³y przyjazne kontakty z Litw¹ na poziomie prezydentów obu
pañstw64. 16 lutego 1998 r. prezydent Kwaniewski uczestniczy³ w obchodach
80. rocznicy powstania Litwy. Litwa i Polska s¹ dzi sobie bli¿sze ni¿ kiedykolwiek  mówi³ w swoim wyst¹pieniu prezydent Polski. Przypomnia³ tak¿e
o wsparciu Polski dla d¹¿eñ Litwy do wst¹pienia do NATO i UE65. Potwierdzeniem dobrych relacji prezydentów Polski i Litwy by³a wizyta V. Adamkusa
w Warszawie 12 kwietnia 1998 r. Polska by³a pierwszym celem wizyty nowego
prezydenta, co mia³o te¿ swój wyraz symboliczny. Prezydent Kwaniewski
wskazywa³ na koniecznoæ intensyfikacji wspó³pracy gospodarczej, kulturalnej,
wojskowej oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwoci. Podczas spotkania
A. Kwaniewski mówi³ m.in.:
60 Sprawozdanie z III sesji Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, Wilno 2022.11.
1998 r., ibidem, s. 38; Uchwa³a nr 1/III Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, ibidem
s. 3940; Uchwa³a nr 2/III Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, ibidem, s. 4145;
Uchwa³a nr 3/III Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, ibidem, s. 46; Uchwa³a nr 4/III
Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, ibidem, s. 48.
61 B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1999], s. 172.
62 List gratulacyjny Prezydenta RP do Prezydenta  elekta Republiki Litewskiej, <http://
www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=147&mode=view> 20.08.2009.
63 Spotkanie Prezydenta RP z przewodnicz¹cym Rady Banku Litwy, <http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=152&mode=view> 20.08.2009.
64 Owiadczenie Prezydenta RP w zwi¹zku z podpisaniem przez prezydentów USA, Litwy,
£otwy i Estonii Karty Partnerstwa, <http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=155&mode=view>20.08.2009.
65 Wyst¹pienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego z okazji
80. Rocznicy niepodleg³oci Litwy, Wilno, 16 lutego 1998 r., Zbiór dokumentów 1998, z. 1,
s. 8993.
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powinnimy wspólnie powiêciæ wiêcej uwagi wzajemnemu poznawaniu siê i lepszemu zrozumieniu obu narodów, bardziej bliskim kontaktom miêdzy zwyk³ymi
obywatelami Litwy i Polski oraz organizacjami pozarz¹dowymi66.

1415 lipca 1998 r. dosz³o do spotkania w ramach Komitetu Konsultacyjnego. Omawiano m.in. relacje gospodarcze i kulturalne, utrzymuj¹c pozytywne
oceny wzajemnych stosunków67. 23 wrzenia 1998 r. A. Kwaniewski ponownie przebywa³ na Litwie, uczestnicz¹c w miêdzynarodowej konferencji Integracja Euroatlantycka jako kluczowy aspekt stabilnoci, spotka³ siê tak¿e z prezydentem Litwy68. Do kolejnego spotkania dosz³o 14 padziernika tego roku.
w Warszawie. Prezydenci rozmawiali o integracji z UE oraz NATO69. 11 listopada prezydent Litwy uczestniczy³ w obchodach 80-lecia niepodleg³oci Polski, co
sta³o siê ju¿ tradycj¹ we wzajemnych relacjach70. Dzia³ania prezydentów obu
pañstw wykracza³y poza normy w stosunkach miêdzynarodowych. Sprzyja³o to
budowaniu klimatu wzajemnych relacji. Czêste wizyty, udzia³ w konferencjach,
prace w ramach komitetu konsultacyjnego, mia³y pozytywny wp³yw na te stosunki, bez wzglêdu na bie¿¹ce zmiany polityczne.
Podobna sytuacja dotyczy³a sfery rz¹dowej. Kolejne wyst¹pienia polityków
polskich i litewskich potwierdza³y istotê wzajemnych stosunków. 5 maja 1998 r.
B. Geremek w czasie wyst¹pienia w Sejmie mówi³ o koniecznoci pog³êbiania
partnerstwa strategicznego z Litw¹. Ponadto wskazywa³ na sta³e poparcie Litwy
w jej staraniach o cz³onkostwo w UE i NATO71.
6 marca 1998 r. przebywa³ w Warszawie minister spraw zagranicznych Litwy A. Saudargas, który uczestniczy³ w konferencji Wyzwanie XXI wieku dla
66 Toast Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego na uroczystym niadaniu wydanym na
czeæ Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa, <http://www.kwasniewskialeksander.pl/
int.php?id=190 &mode=view> 20.08.2009.
67 Komitet Konsultacyjny Polsko-Litewski u Prezydenta RP, <http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=277&mode=view>20.08.2009.
68 Wizyta robocza Prezydenta RP na Litwie  program, <http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php ?id=301&mode=view> 20.08.2009.
69 Prezydent Litwy u Prezydenta RP, <http://www.kwasniewskialeksander.pl/
int.php?id=325&mode=view> 20.08.2009.
70 W uroczystych obchodach 80. rocznicy wiêta Niepodleg³oci Polski uczestniczyli, oprócz
prezydentem Litwy, prezydenci pañstw Europy rodkowo-Wschodniej, Estonii  Lennart Meri, £otwy  Guntis Ulmanis, Rumunii  Emil Constantinescu, Ukrainy  Leonid Kuczma, Wêgier  Árpád
Göncz <http://www.kwasniewskialeksander.pl/ int.php?id=339&mode=view>20.08.2009.
71 W swoim przemówieniu B. Geremek wskazywa³ tak¿e na Ukrainê jako partnera strategicznego Polski. Poparcie Polski w d¹¿eniu do UE i NATO obejmowa³o tak¿e £otwê i Estoniê. Minister wskazywa³ tak¿e na koniecznoæ przygotowania koncepcji polskiej polityki ba³tyckiej: Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Geremka na temat
podstawowych kierunków polityki zagranicznej Polski w 1998 r., Warszawa, 5 marca 1998 r.,
Zbiór Dokumentów 1998, nr 1, s. 10, 28. Po wyst¹pieniu szefa MSZ odby³a siê w Sejmie debata
na temat polskiej polityki zagranicznej, zob.: Dzia³alnoæ Sejmu III kadencji w sferze spraw zagranicznych, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999, s. 233245.
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regionu Morza Ba³tyckiego i bezpieczeñstwa Europy. 20 marca tego roku dosz³o
do pierwszego posiedzenia Polsko-Litewskiej Miêdzyrz¹dowej Komisji do spraw
Problemów Mniejszoci Narodowych, a 25 marca odby³o siê spotkanie ministrów
obrony Janusza Onyszkiewicza i Èeslovasa Stankievièiusa. Rozmawiano o wspó³pracy wojskowej oraz budowie polsko-litewskiego batalionu wojskowego72.
Dzia³alnoæ kontynuowa³a Rada do spraw Wspó³pracy miêdzy Rz¹dem RP
i RL. W 1998 r. odby³y siê dwa plenarne posiedzenia tego gremium. 27 kwietnia
w Warszawie zatwierdzono Protokó³ Ustaleñ. W dokumencie znalaz³y siê zapisy
o polityce zagranicznej i bezpieczeñstwie, wspó³pracy gospodarczej, ruchu granicznym i infrastrukturze granicznej, wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoci
zorganizowanej, kulturze, nauce i owiacie, mniejszoci narodowych i wspó³pracy transgranicznej. Jednym ze wspólnych zadañ by³a intensyfikacja zwi¹zana
z integracj¹ z instytucjami miêdzynarodowymi. Planowano wspó³pracê placówek dyplomatycznych, systematyczne konsultacje, rozwój wspó³pracy wojskowej. Rada mia³a opracowaæ uk³ad o akcjach poszukiwawczych i ratowniczych.
Jedno z postanowieñ dotyczy³o liberalizacji handlu towarami przemys³owymi od
1 lipca 1998 r.73 Rozmawiano tak¿e o po³¹czeniu systemów energetycznych
Polski i Litwy. Rada popiera³a projekt Via Baltica, a tak¿e wspó³pracê zwi¹zan¹ z transportem kolejowym. Rada wskazywa³a na koniecznoæ przypieszenia
podpisania umów: o wspó³pracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu, nielegalnego obrotu narkotykami oraz o zwalczani przestêpczoci zorganizowanej74.
W obszarze nauki, kultury i nauki uzgodniono sprawy zwi¹zane ze wzajemnym uznawaniem wiadectw i dyplomów (szko³y rednie i wy¿sze) oraz kwestie
wspó³pracy pe³nomocników do spraw dziedzictwa kulturowego75. Rada odnios³a
siê tak¿e do kwestii mniejszoci narodowych w obu pañstwach. Mniejszoæ
narodowa mia³a byæ wspierana w sprawach kultury, u¿ywania jêzyka ojczystego
72

M. £awacz (oprac.), Kronika stosunków miêdzynarodowych Polski, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999, s. 309310.
73 8 maja w Wilnie podpisano umowê reguluj¹c¹ sprawê liberalizacji handlu wyrobami przemys³owymi: Protokó³ dodatkowy nr 1 sporz¹dzony w Wilnie dnia 8 maja 1998 r. do Umowy o wolnym handlu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ sporz¹dzonej w Warszawie dnia
27 czerwca 1996 r., Dz.U. 1998, nr 105, poz. 657.
74 B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1999], s. 173. Trzy miesi¹ce póniej 13 lipca 1998 r.
w Warszawie rz¹dy podpisa³y umowê wynikaj¹c¹ z ustaleñ Rady: Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, MP
2006, nr 90, poz. 940. Ministrowie spraw wewnêtrznych obu pañstw przyjêli tego dnia stosown¹
regulacjê w tej sprawie: Porozumienie miêdzy Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnêtrznych Republiki Litewskiej w sprawie wykonywania Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Litewskiej o przekazywaniu
i przyjmowaniu osób, tekst umowy dostêpny na stronie internetowej <http://www.msz.gov.pl/>
18.02.2011. Umowa i porozumienie wesz³y w ¿ycie 8 stycznia 2000 r.
75 17 grudnia 1998 r. w Wilnie zosta³a podpisana umowa zwi¹zana z omawianym zakresem: Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o wspó³pracy w dziedzinach kultury, owiaty i nauki, MP 2002, nr 31, poz. 491. Umowa wesz³a w ¿ycie 5 stycznia 2001 r.
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w ¿yciu publicznym, przygotowania podrêczników dla uczniów, zapisu nazwisk
w jêzykach ojczystych.
17 grudnia 1998 r. odby³o siê trzecie posiedzenie Rady. W spotkaniu na
Litwie uczestniczy³ premier Jerzy Buzek. Poza intensyfikacj¹ wspólnych dzia³añ
w polityce zagranicznej, zwrócono uwagê na koniecznoæ wzmocnienia wspó³pracy wojskowej. Zaplanowano konsultacje na poziomie eksperckim dotycz¹ce
NATO, æwiczenia wojskowe (Bursztynowa nadzieja 99), budowê zintegrowanego systemu kontroli powietrznej oraz opracowanie dokumentów dotycz¹cych akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Wród poruszanych problemów znalaz³y siê
m.in.: sprawa umowy o wspó³pracy w zwalczaniu terroryzmu, nielegalnym obrocie
narkotykami i przestêpstwie zorganizowanym; utworzenie komisji do spraw wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoci zorganizowanej; ochrona granicy pañstwowej;
walka z nielegaln¹ migracj¹ i przemytem towarów; inwestycje w regionie; reformy
owiaty; konsultacje w sprawach reform administracyjno-terytorialnych76.
Kolejnym krokiem we wspó³pracy transgranicznej by³a umowa o utworzeniu Euroregionu Ba³tyk z 22 lutego 1998 r. Porozumienie podpisano w Malborku. Dzia³alnoæ euroregionu obejmowa³a regiony Danii, £otwy, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji 77. Dzia³alnoæ euroregionu szczegó³owo regulowa³ przyjêty
wówczas statut78.
Omawiane tematy, przygotowywane w latach 19961997, by³y kontynuowane w 1998 r. Nastêpowa³o uszczegó³owienie wielu spraw, ale tak¿e pojawia³y siê
nowe treci i kolejne gremia wspó³dzia³ania polsko-litewskiego. Jak to wówczas
okrelono: nast¹pi³a intensyfikacja wzajemnych relacji.
8. Podsumowanie
Po trudnym pocz¹tku w stosunkach polsko-litewskich, a nastêpnie uregulowaniach traktatowych w 1994 r., przygotowano grunt do rozwoju tych relacji.
Ju¿ w 1995 r. nast¹pi³o o¿ywienie we wzajemnych kontaktach, ale ju¿ kolejny
rok przyniós³ du¿¹ liczbê porozumieñ, które systematycznie obejmowa³y ró¿ne
dziedziny ¿ycia, i nie by³y to tylko kontakty polityczne. Sformu³owanie intensyfikacja wspó³pracy powtarzano na ró¿nych szczeblach w³adzy po obu stronach granicy. Decyduj¹ce by³y wspólne cele Polski i Litwy w polityce zagranicznej. Zapad³a wówczas decyzja o partnerstwie strategicznym pañstw. D¹¿enie do
przyst¹pienia do Unii Europejskiej i NATO ³¹czy³o oba pañstwa, a widocznym
76 B. Wizimirska, Stosunki z Litw¹ [1999], s. 173175; M. £awacz (oprac.), Kronika stosunków miêdzynarodowych Polski, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999, s. 309310.
77 Umowa o utworzeniu Euroregionu Ba³tyk, Malbork, 22 lutego 1998 r., <http://www.eurobalt.org.pl/ archiwum/ downloads/dok23.pdf> 27.03.2011.
78 Statut Euroregionu Ba³tyk, Malbork, 22 lutego 1998 r., <http://www.eurobalt.org.pl/archiwum/ downloads/dok22.pdf> 27.03.2011

Kszta³towanie instytucjonalnych stosunków polsko-litewskich...

241

skutkiem tego by³o wzajemne wsparcie na instytucjonalnym forum miêdzynarodowym oraz przeprowadzane konsultacje.
W tym czasie powsta³y struktury wspó³dzia³ania na ró¿nych szczeblach w³adzy. Parlamentarzyci utworzyli Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne,
prezydenci pañstw powo³ali Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, a wspó³pracê rz¹dow¹ koordynowa³a Rada
do spraw Wspó³pracy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Litewskiej. Powo³ano tak¿e wspólne Forum Samorz¹du Terytorialnego. Utworzono tak¿e struktury wspó³pracy transgranicznej, powsta³a Polsko-Litewska
Komisja do spraw wspó³pracy Transgranicznej, Euroregion Niemen i Euroregion Ba³tyk. Zapocz¹tkowano wspó³pracê wojskow¹, rozwiniêto kontakty gospodarcze, powsta³a m.in. Polsko-Litewska Izba Gospodarcza. Porozumienia
obejmowa³y sprawy celne, graniczne, wymiany osób, kwestie edukacji i kultury
oraz wiele innych. Wzajemne stosunki w tym czasie nazywano najlepszymi
w historii obu pañstw.
Nale¿y podkreliæ, i¿ pomimo tak rozwiniêtych wzajemnych relacji, nie
uda³o siê rozwi¹zaæ wielu problemów mniejszoci polskiej na Litwie. W artykule skoncentrowano siê na stosunkach instytucjonalnych oraz uk³adach i porozumieniach pañstw, wspominaj¹c jedynie o tym fakcie.
Shaping the institutional Polish-Lithuanian relationships
in 19961998  strategic partnership
In 19921994 the most important treaty documents between Poland and Lithuania
were set and the cooperation started. Next years brought a lot of different forms of PolishLithuanian cooperation on various levels. The aim of the article is to present the range of
relationship between the two countries in 19961998. At that time the states had common
objectives in their foreign policy, the most important being the entering the NATO and EU.
Mutual relationships of that time were called the best in the history of those countries. Since
1997 the strategic partnership was underlined, which could be best seen in the documents and
public speeches of the most important politicians of both countries, and also in the international activities. The main source of information were the documents prepared by the representatives of the countries, including the contracts, arrangements and agreements. During the
discussed period the new structures of cooperation were established on various levels of
authorities: Polish Lithuanian Parliamentary Assembly, The Advisory Committee of the Presidents of the Polish Republic and the Lithuanian Republic, The Council for the Cooperation
between the Governments of the Polish Republic and the Lithuanian Republic, the common
Forum of the Local Governments and others. Some structures of the transborder cooperation
were established at that time, too (The Polish-Lithuanian Committee for Transborder Cooperation, the Niemen Euroregion, the Baltic See Euroregion), the military cooperation was
initiated, the economical contacts were developed (The Polish-Lithuanian Chamber of Economics). The agreements included the customs and border matters, people exchange, educational and cultural issues and many more.
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£EMKOWSKI BILANS XX STULECIA
Wiek XX nale¿a³ do najtrudniejszych stuleci w dziejach wiata. Szczególnie
tragicznie odcisn¹³ swe piêtno na Europie rodkowo-Wschodniej. Region ten
zosta³ dotkliwie dowiadczony przez dwie wojny wiatowe, a przez znaczn¹
czêæ stulecia pañstwami tej czêci Europy rz¹dzi³y re¿ymy totalitarne  nazistowski oraz komunistyczny; do rzadkoci nie nale¿a³y tu przypadki czystek
etnicznych, a nawet ludobójstwa.
Do ludów Europy rodkowo-Wschodniej najciê¿ej dowiadczonych w XX w.
nale¿eli bez w¹tpienia £emkowie. Okrelenie to odnoszê do ukraiñskiej ludnoci
£emkowszczyzny, regionu historycznego w Karpatach, na pograniczu polskos³owackim. W granicach S³owacji £emkowie (nazywani w tym kraju Rusinami) zamieszkuj¹ region nazywany Szaryszem, a tak¿e niewielkie skrawki Spiszu i Zemplina. W Polsce osiedla £emków obejmowa³y do 1947 r. po³udniowe
tereny powiatów: nowos¹deckiego, gorlickiego, jasielskiego, kronieñskiego, sanockiego, po³udniowo-zachodnie leskiego i kilka wiosek powiatu nowotarskiego1.
Wed³ug tradycji ukraiñskiej, granica miêdzy £emkowszczyzn¹ i po³o¿on¹
na wschód od niej Bojkowszczyzn¹ bieg³a wzd³u¿ rzeki San. W Polsce w okresie miêdzywojennym upowszechni³a siê opinia Romana Reinfussa, ¿e wschodnia granica historycznej £emkowszczyzny bieg³a za rzek¹ Os³aw¹, szczytami
Bukowicy i Wielkiego Dzia³u2. Takie ujêcie wyklucza³o z obszaru £emkowszczyzny powiat leski i wiêkszoæ powiatu sanockiego. Opinia ta budzi³a w¹tpliwoci tak¿e niektórych polskich badaczy, którzy uwa¿ali, i¿ wschodni¹ granicê
£emkowszczyzny nale¿y przesun¹æ w kierunku wschodnim, przynajmniej do
rzeki Solinki3. Sam Reinfuss nie negowa³ faktu obecnoci £emków na wschód
od Wielkiego Dzia³u, uwa¿a³ natomiast, ¿e jest to strefa przejciowa ³emkowsko-bojkowska.
1

J. Makar, Kwestia Bojków, Hucu³ów, £emków, Rusinów wobec problemu jednoci narodu
ukraiñskiego, [w:] £emkowie, Bojkowie, Rusini  historia, wspó³czesnoæ, kultura materialna
i duchowa, red. S. Dudrya B. Halczak, A. Ksenicz, J. Starzyñski, LegnicaZielona Góra 2007, s. 74.
2 R. Reinfuss, £emkowie (opis etnograficzny), Kraków 1936, s. 1.
3 J. Rieger, S³ownictwo i nazewnictwo ³emkowskie, Warszawa 1995, s. 10.

244

Bohdan Halczak

Ze wspó³czesnego punktu widzenia nale¿y przyj¹æ, ¿e teza Reinfussa o ustaleniu wschodniej granicy £emkowszczyzny na Wielkim Dziale wynika³a bardziej z uwarunkowañ politycznych ni¿ naukowych, podobnie zreszt¹ jak niektóre inne opinie wybitnego etnografa. Reinfuss w swoisty sposób odci¹³ bowiem
od £emkowszczyzny powiaty, w których ukraiñska to¿samoæ narodowa by³a
w okresie miêdzywojennym ju¿ doæ silnie ugruntowana. Pozostawi³ natomiast
te powiaty, w których przewa¿a³a ludnoæ o nie do koñca ukszta³towanej to¿samoci narodowej. Ujmowanie granic £emkowszczyzny z ukraiñskiego punktu widzenia jest inne i mia³o to w przesz³oci wymiar nie tylko teoretyczny4.
Cierpienia, których doznali £emkowie w XX stuleciu, mia³y swój pocz¹tek
jeszcze w XIX w. W latach 70. tego stulecia w regionie karpackim rozpoczê³a
siê masowa emigracja ludnoci do Ameryki. By³o to uwarunkowane czynnikami
natury demograficznej i ekonomicznej. Wed³ug niektórych szacunków, za ocean
wyjecha³a wówczas blisko po³owa populacji Karpat5; dotyczy³o to tak¿e £emków. Wprawdzie wysoki przyrost naturalny pozwoli³ szybko odtworzyæ ubytek
mieszkañców karpackich wsi, jednak na emigracjê uda³a siê ludnoæ najbardziej
dynamiczna i przedsiêbiorcza. By³a to powa¿na strata dla £emkowszczyzny,
mimo ¿e emigranci na ogó³ utrzymywali silne wiêzi z krajem pochodzenia.
Po I wojnie wiatowej za³amaniu uleg³ dotychczasowy uk³ad granic pañstwowych w Europie rodkowo-Wschodniej. £emkowszczyznê podzieli³a granica polsko-czechos³owacka, chocia¿ nale¿y dodaæ, ¿e linia graniczna przebiega³a
grzbietami Karpat ju¿ od czasów redniowiecza. Najpierw by³a to granica polsko-wêgierska, potem galicyjsko-wêgierska, lecz fakt ten nie utrudnia³ w powa¿niejszym stopniu kontaktów ludnoci. Granica miêdzy Rzecz¹pospolit¹ i Czechos³owacj¹ mia³a zupe³nie inny charakter  by³a dok³adnie wytyczona i pilnie
strze¿ona, a kontakty ludnoci zosta³y powa¿nie ograniczone.
Zarówno przedwojenne spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Czechos³owacji mia³y charakter wielonarodowy, jednak Rzeczpospolita zdominowana by³a przez Polaków, a Czechos³owacja przez Czechów. Polityka obu pañstw
zmierza³a do ochrony interesów nacji dominuj¹cych. W latach 19191939 po
4 W okresie trwania tragicznego konfliktu polsko-ukraiñskiego, w latach 19451947 £emkowszczyzna zosta³a objêta dzia³alnoci¹ Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN) oraz
Ukraiñskiej Powstañczej Armii (UPA). W 1945 r., w ramach struktur OUN funkcjonuj¹cych w granicach pañstwa polskiego, zosta³ utworzony nadrejon Beskid. Obejmowa³ on tak¿e powiat sanocki oraz czêæ powiatu leskiego. W nomenklaturze ukraiñskiego podziemia nazw¹ £emkowszczyzna pos³ugiwano siê zamienne z okreleniem Beskid  B. Huk, Struktura organizacyjna podziemia
ukraiñskiego na £emkowszczynie w latach 19451947, [w:] £emkowie, Bpojkowie, Rusini  historia,
wspó³czesnoæ, kultura materialna i duchowa, t. III, red. S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko,
M. migel, G³ogów 2010, s. 62.
5 P. J. Best, £emko-Sojuz USA i Kanady. Krótki przegl¹d dziejów, [w:] £emkowie, Bpojkowie,
Rusini  historia, wspó³czesnoæ, kultura materialna i duchowa, t. II, red. S. Dudra, B. Halczak,
I. Betko, M. migel, Zielona GóraS³upsk 2009, s. 29.
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obu stronach linii granicznej podejmowano próby asymilacji ludnoci ³emkowskiej, które nie przynios³y jednak powa¿niejszych efektów.
£emkowszczyzna ucierpia³a dotkliwie podczas II wojny wiatowej, ale najtrudniejsze czasy dla £emków nasta³y po formalnym zakoñczeniu dzia³añ wojennych. 9 wrzenia 1944 r. komunistyczne w³adze pañstwa polskiego zawar³y
z rz¹dem Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR) umowê
o wymianie ludnoci. Obejmowa³a ona Polaków osiad³ych na Ukrainie i Ukraiñców w Polsce. Podobne umowy polskie w³adze zawar³y z rz¹dami radzieckiej
Bia³orusi i Litwy. Wymiana ludnoci mia³a mieæ charakter dobrowolny, lecz
w rzeczywistoci przybra³a formê przymusowego wysiedlania6. Zosta³a nim objêta tak¿e ludnoæ ³emkowska. Na radzieck¹ Ukrainê wysiedlono oko³o 95 tys.
£emków, czyli blisko dwie trzecie tej populacji w Polsce. Po zakoñczeniu wymiany ludnoci, w Polsce pozosta³o oko³o 3035 tys. £emków7. W 1947 r.
zostali oni wraz z pozosta³¹ czêci¹ ludnoci ukraiñskiej deportowani na Ziemie
Zachodnie i Pó³nocne w ramach akcji Wis³a i przymusowo osiedleni w du¿ym
rozproszeniu. Polskie w³adze komunistyczne pocz¹tkowo uniemo¿liwia³y ca³kowicie, a potem utrudnia³y mo¿liwoæ powrotu £emków na ziemie przodków.
Tak¿e w³adze Czechos³owacji podpisa³y 10 lipca 1946 r. umowê o wymianie ludnoci z ZSRR. Na radzieck¹ Ukrainê wyemigrowa³o ponad 12 tys. obywateli Czechos³owacji8; byli to przede wszystkim £emkowie. W Czechos³owacji nie wywierano wprawdzie bezporedniej presji na ludnoæ ukraiñsk¹, aby
wymusiæ na niej wyjazd z kraju, ale w³adze umo¿liwi³y prowadzenie radzieckim
agitatorom akcji za wyjazdem do ZSRR, choæ same nie zaanga¿owa³y siê bezporednio w jej przebieg. Trudno jednak oceniaæ wyjazdy £emków z Czechos³owacji do ZSRR jako ca³kowicie dobrowolne. Radzieccy agitatorzy w niezwykle
cyniczny sposób oszukiwali naiwnych ludzi, obiecuj¹c im ¿ycie w dobrobycie
na radzieckiej Ukrainie. Realia, jakie przesiedleñcy zastali w wyniszczonym
wojn¹, wyg³odzonym kraju, by³y ca³kowicie odmienne.
£emkowie na S³owacji uniknêli akcji Wis³a. Wydarzenia w Polsce wywar³y jednak negatywny wp³yw na £emków równie¿ po s³owackiej stronie.
Odczuwali oni zagro¿enie, które nie by³o ca³kowicie bezpodstawne. Tak¿e bowiem w pañstwie Czechów i S³owaków pojawia³y siê opinie o koniecznoci
likwidacji kwestii rusiñskiej poprzez wysiedlenie tej ludnoci do ZSRR. W spo³ecznoci ³emkowskiej na S³owacji zapanowa³o przygnêbienie i apatia9. Rusiñskie
6

Obszerniej kwestia ta zosta³a przedstawiona w: R. Drozd, B. Halczak, Dzieje Ukraiñców
w Polsce w latach 19211989, Warszawa 2010, s. 102111.
7 A. Kwilecki, Problemy socjologiczne £emków na Ziemiach Zachodnich. Uwagi teoretyczne
i terminologiczne, Kultura i Spo³eczeñstwo Warszawa 1966, nr 3, s. 87; K. Pud³o, £emkowie.
Proces wrastania w rodowisko Dolnego l¹ska 19471985, Wroc³aw 1987, s. 24.
8 M. migel, . Kruko, Opcia. Proces opcie a presidlenia obèanoc Èeskoslovenska do ZSRR
na zaklade èeskoslovensko-sovietskej dohody z 10. jula 1946, Preov 2005, s. 135.
9 Ibidem, s. 67.
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pochodzenie sta³o siê ciê¿kim brzemieniem, mog³o spowodowaæ przymusowe
wysiedlenie z Czechos³owacji, która na tle innych krajów Europy rodkowo-Wschodniej jawi³a siê w latach 40. niemal jak oaza stabilizacji i dobrobytu.
By³y to tylko pozory. Po wprowadzeniu w tym pañstwie dyktatury komunistycznej rozpocz¹³ siê proces upodabniania kraju do ZSRR. Zlikwidowano prywatne rolnictwo indywidualne, wprowadzono system spó³dzielczy, wzorowany na
radzieckich ko³chozach. W 1950 r. zlikwidowano w Czechos³owacji Cerkiew
greckokatolick¹. Kap³ani zape³nili wiêzienia, a wiernym narzucono prawos³awie.
W drugiej po³owie lat 50. komunistyczne w³adze Czechos³owacji uzna³y
oficjalnie ludnoæ rusiñsk¹ za mniejszoæ ukraiñsk¹. W 1952 r. do szkó³ w po³udniowo-wschodniej S³owacji, w których wczeniej nauczano lokalnej gwary,
wprowadzono jêzyk ukraiñski10. Wywo³a³o to opór ludnoci, silnie przywi¹zanej
do regionalnej tradycji. Kulturê ukraiñsk¹ prezentowano m³odym £emkom ze
S³owacji w wersji radzieckiej, silnie rusyfikowanej, przesyconej komunistyczn¹ indoktrynacj¹. Swoista ukrainizacja s³owackich £emków prowadzona by³a
metodami biurokratycznymi, bez uwzglêdnienia uczuæ ludnoci. Towarzyszy³a
temu agresywna kampania propagandowa, skierowana przeciwko ukraiñskiemu
nacjonalizmowi bur¿uazyjnemu. W istocie kampania ta mia³a charakter antyukraiñski. Z dzisiejszego punktu widzenia mo¿na s¹dziæ, ¿e celem komunistycznych w³adz czechos³owackich by³a nie tyle ukrainizacja ludnoci ³emkowskiej, ile raczej s³owakizacja. Rusinów postawiono bowiem przed dylematem:
s³owackoæ albo ukraiñskoæ, zohydzaj¹c jednoczenie naród ukraiñski. Poza
tym wybór to¿samoci ukraiñskiej w sytuacji, kiedy groba przymusowego wysiedlenia na radzieck¹ Ukrainê nie przeminê³a ca³kowicie, graniczy³ z heroizmem.
Po II wojnie wiatowej spisy powszechne wykazywa³y zmniejszanie siê
liczby ludnoci deklaruj¹cej narodowoæ rusiñsk¹ oraz ukraiñsk¹ na S³owacji.
Dla porównania: w latach 20. XX w. liczbê ludnoci rusiñskiej na S³owacji
oceniano na 155 tys.11; w trakcie spisu powszechnego w Czechos³owacji w 1930 r.
narodowoæ rusiñsk¹ lub ukraiñsk¹ zg³osi³o ponad 95 tys. respondentów12. Podczas spisu w 1950 r. narodowoæ rusiñsk¹ lub ukraiñsk¹ zadeklarowa³o ³¹cznie
48 231 osób. Odsetek tej ludnoci w pó³nocno-wschodniej S³owacji zmniejszy³
siê o ponad 45%. Jednoczenie odsetek respondentów deklaruj¹cych narodowoæ
s³owack¹ zwiêkszy³ siê w tym regionie o 65%. Podczas spisu powszechnego na
10 S. Koneèný, Postavenie Rusinov a Ukrajincov na Slovensku v dvadsiatom storoèi a jeho
determinanty, [w:] £emkowie, Bojkowie, Rusini  historia, wspó³czesnoæ, kultura materialna i duchowa, t. III, s. 102.
11 P. vorc, Rusini alebo Slovaci? Suvislosti, priebeh a výsledky etnografickeho vyskumu
mporavskeho etnografa Jana Huseka v prvej polovici 20. rokov 20. stornia, [w:] £emkowie, Bojkowie, Rusini  historia, wspó³czesnoæ, kultura materialna i duchowa, t. II, s. 121.
12 S. Koneèný, op. cit., s. 102.
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S³owacji w 2001 r. narodowoæ ukraiñsk¹ zadeklarowa³o 10 814 osób, a rusiñsk¹ 24 201. £¹cznie obie narodowoci deklarowa³o 35 015 osób13.
Oceniaj¹c rezultaty spisu powszechnego, dotycz¹ce deklaracji narodowociowych, trzeba zachowaæ ostro¿noæ. Pokazuj¹ one bowiem subiektywne (woluntarystyczne) poczucie przynale¿noci narodowej. Tymczasem w Europie
rodkowej przewa¿a kulturowa koncepcja narodu, w myl której o przynale¿noci do narodu nie decyduje subiektywne odczucie jednostki, lecz cechy kulturowe. W trakcie wspomnianego spisu powszechnego na S³owacji w 2001 r.
62 786 respondentów okreli³o swój jêzyk ojczysty jako rusiñski lub ukraiñski
(54 907 rusiñski, 7879 ukraiñski)14.
Faktem bezspornym pozostaje drastyczne zmniejszanie liczby £emków w pó³nocno-wschodniej S³owacji. Wed³ug opinii wybitnego znawcy problematyki prof.
Mikulaa Muinki, sporód oko³o 90 tys. mieszkañców historycznej £emkowszczyzny, po s³owackiej stronie Rusini stanowi¹ obecnie niespe³na czwart¹ czêæ,
chocia¿ wiêkszoæ mieszkañców tego regionu jest pochodzenia rusiñskiego15.
Jednoczenie w po³udniowo-wschodniej S³owacji wzrasta odsetek ludnoci
romskiej (cygañskiej). Jest to zarówno efekt celowej polityki komunistycznych
w³adz czechos³owackich, które chêtnie osiedla³y w tym regionie rodziny romskie, jak równie¿ wysokiego przyrostu naturalnego tej ludnoci. Mo¿na s¹dziæ,
¿e liczba Romów na £emkowszczynie przewy¿szy niebawem liczbê £emków,
lub ju¿ to nast¹pi³o.
Jeszcze gorzej  z ³emkowskiego punktu widzenia  przedstawia siê sytuacja
na £emkowszczynie po polskiej stronie granicy. W trakcie spisu powszechnego
przeprowadzonego w Polsce w 2002 r. narodowoæ ³emkowsk¹ na obszarze £emkowszczyzny zadeklarowa³y 1642 osoby, a ukraiñsk¹ 78916. Daje to ³¹cznie
2431 osób, czyli zaledwie oko³o 4% wspó³czesnych mieszkañców £emkowszczyzny. W ca³ej Polsce w trakcie wspomnianego spisu narodowoæ ukraiñsk¹ zadeklarowa³y 27 172 osoby, a ³emkowsk¹ 5850 osób. Du¿a czêæ deklaruj¹cych narodowoæ ukraiñsk¹ to ludzie wywodz¹cy siê z £emkowszczyzny lub ich potomkowie.
£¹cznie obie narodowoci zadeklarowa³o 33 022 respondentów.
Liczba osób deklaruj¹cych narodowoæ ukraiñsk¹ oraz ³emkowsk¹ (rusiñsk¹) w Polsce i na S³owacji w trakcie spisów powszechnych w latach 20012002
okaza³a siê zbli¿ona. Niemniej widoczne s¹ tak¿e ró¿nice. Na S³owacji przewa¿a
opcja rusiñska, a w Polsce ukraiñska. Przede wszystkim jednak respondenci
13
14

Ibidem, s. 104.
M. Muinka, Rusini-Ukrajinci na Slovensku po pade komunistickeho reimu v roku 1989,
[w:] Mniejszoci narodowe w Europie rodkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, red. B. Halczak, Zielona Góra 2006, s. 304.
15 Ibidem.
16 M. Barwiñski, Rozmieszczenie liczebnoci £emków w Polsce na podstawie wyników spisu
powszechnego z 2002 roku  uwarunkowania i kontrowersje, [w:] £emkowie, Bojkowie, Rusini
 historia, wspó³czesnoæ, kultura materialna i duchowa, t. II, s. 24.
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deklaruj¹cy obie opcje zamieszkuj¹ na S³owacji g³ównie na £emkowszczynie,
a w Polsce w regionach zachodnich i pó³nocnych; to efekt akcji Wis³a.
W trakcie tej akcji deportowano oko³o 150 tys. ludzi. Fakt, i¿ w 2002 r.
narodowoæ ukraiñsk¹ b¹d ³emkowsk¹ zadeklarowa³o nieco ponad 33 tys. respondentów, mo¿e byæ interpretowany jako przejaw du¿ej skutecznoci akcji
deportacyjnej. Dokonywanie takich porównañ nie jest jednak uprawnione.
O zakwalifikowaniu do akcji Wis³a nie decydowali sami zainteresowani,
lecz funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa oraz dowódcy jednostek wojskowych przeprowadzaj¹cy wysiedlenie, którzy postêpowali wed³ug w³asnego
uznania. Nie brali zupe³nie pod uwagê wiadomoci narodowej wysiedlanych
ludzi ani ich pogl¹dów politycznych, natomiast w trakcie spisu powszechnego
respondenci sk³adali w³asn¹ deklaracjê.
Proces postêpuj¹cej polonizacji ludnoci wysiedlonej w ramach akcji Wis³a jest zjawiskiem obiektywnym, którego nie sposób negowaæ. Bardziej wymowne od ogólnopolskich wyników spisu powszechnego z 2002 r. s¹ dane odnosz¹ce siê do skali lokalnej. W 1947 r. na teren powiatu wo³owskiego na
Dolnym l¹sku przesiedlono 2881 osób z £emkowszczyzny (626 rodzin)17.
W trakcie spisu w 2002 r. w powiecie tym narodowoæ ³emkowsk¹ deklarowa³o
55 respondentów, ukraiñsk¹ 32. Jak wykaza³y badania, przeprowadzone przez
Ma³gorzatê Franczak, na terenie powiatu nadal zamieszkuje du¿a liczba ludzi,
których korzenie tkwi¹ na £emkowszczynie18. Jednak w ogromnej wiêkszoci zajmuj¹ oni postawê biern¹. Nie anga¿uj¹ siê w ¿adn¹ dzia³alnoæ na rzecz
podtrzymania swej to¿samoci.
Tak¿e badania Aleksandry Jawornickiej-Nowosad przeprowadzone w województwie lubuskim w rodowisku osób wysiedlonych w ramach akcji Wis³a
oraz ich rodzin wskazuj¹ na zanikanie wród m³odego pokolenia znajomoci
jêzyka przodków  zarówno ukraiñskiego, jak i gwary ³emkowskiej19, potwierdzaj¹c postêpuj¹cy proces asymilacji w polskim otoczeniu.
Os³abienie aktywnoci ³emkowskiej dostrzegane jest tak¿e za oceanem. Na
pocz¹tku XX stulecia ukszta³towa³o siê w USA i w Kanadzie silne rodowisko
³emkowskie, z³o¿one z emigrantów. By³o ono zró¿nicowane pod wzglêdem
politycznym, wystêpowa³a zarówno orientacja prorosyjska, jak i ukraiñska. Do
czo³owych organizacji nurtu prorosyjskiego nale¿a³ niew¹tpliwie £emko-Sojuz,
organizacja powsta³a w 1929 r. i prê¿nie siê rozwijaj¹ca20. W okresie najwiêk17 M. Franczak, £emkowie w powiecie wo³oskim  spo³eczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania procesów identyfikacji etnicznej, [w:] £emkowie, Bojkowie, Rusini  historia, wspó³czesnoæ, kultura materialna i duchowa, t. III, s. 24.
18 Ibidem.
19 A. Jawornicka-Nowosad, Kryteria i wskaniki to¿samoci narodowej osób wysiedlonych
w ramach akcji Wis³a oraz ich rodzin, [w:] £emkowie, Bojkowie, Rusini  historia, wspó³czesnoæ, kultura materialna i duchowa, t. III , s. 7591.
20 P. J. Best, £emko-Sojuz USA i Kanady. Krótki przegl¹d dziejów , s. 30-31.
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szego rozkwitu zrzesza³a oko³o 5 tys. cz³onków w USA i Kanadzie. Centrum
organizacji znajdowa³o siê w miejscowoci Yonkers, wchodz¹cej w sk³ad metropolii nowojorskiej. W latach 30. wzniesiono tam Dom £emków (Lemko Hall of
the Carpatha-Russian American Center)  du¿y, trzykondygnacyjny budynek.
Filialne domy ³emkowskie funkcjonowa³y we wszystkich wiêkszych skupiskach emigracji ³emkowskiej. £emko-Sojuz dysponowa³ tak¿e uzdrowiskiem
w miejscowoci Monroe w stanie Nowy Jork. Pod koniec XX w. nast¹pi³ jednak
gwa³towny upadek organizacji. Obecnie funkcjonuje ona w stanie szcz¹tkowym,
a wiêkszoæ domów ³emkowskich sprzedano.
Osobicie nie jestem entuzjast¹ ideologii propagowanej przez £emko-Sojuz.
By³a ona prorosyjska, a nawet (do 1989 r.) prokomunistyczna. Jednak upadek
£emko-Sojuza to pora¿ka ca³ej spo³ecznoci ³emkowskiej, bez wzglêdu na wiatopogl¹d. Jest on tym bardziej szokuj¹cy, i¿ organizacje ukraiñskie w USA oraz
Kanadzie na ogó³ funkcjonuj¹ dosyæ dobrze, a zrzeszonych jest w nich tak¿e
wielu £emków.
Bilans XX stulecia okaza³ siê dla £emków bardzo bolesny. W kraju swych
przodków, na £emkowszczynie, stali siê nieliczn¹ mniejszoci¹, przy postêpuj¹cym zarazem procesie asymilacji z obcym otoczeniem (polskim, s³owackim,
amerykañskim). Tak¿e £emkowie na Ukrainie zatracaj¹, czêsto bezpowrotnie,
sw¹ regionaln¹ specyfikê. Istnieje wiêc powa¿ne niebezpieczeñstwo ca³kowitego
zaniku £emków jako grupy odrêbnej pod wzglêdem kulturowym.
Analizuj¹c przyczyny trudnego po³o¿enia £emków, nie sposób pomin¹æ refleksji: Si³a z³ego na jednego. Ludnoæ ³emkowska sta³a siê ofiar¹ procesu
formowania pañstw narodowych w Europie rodkowej w XX w. Pada³a czêsto ofiar¹ przemocy, której w ¿aden sposób nie by³a w stanie siê przeciwstawiæ
(np. akcja Wis³a). Czy wszystkie nieszczêcia £emków mo¿na jednak wyjaniæ obc¹ przemoc¹? Upadek £emko-Sojuza w Ameryce na pewno nie by³ efektem obcej ingerencji. Mo¿na mieæ równie¿ w¹tpliwoci, czy wszystkie mo¿liwoci w celu obrony to¿samoci ³emkowskiej na S³owacji zosta³y wykorzystane.
Tak¿e w Polsce obserwacja aktywnoci spo³ecznej w rodowisku osób wysiedlonych w ramach akcji Wis³a nie nastraja optymistycznie.
Aktywnoæ ludnoci deportowanej z Che³mszczyzny (Lubelskie) czy Nadsania (Pogórze Przemyskie) jest wyranie wiêksza ni¿ ludnoci pochodz¹cej
z £emkowszczyzny oraz ich potomków. Na Warmii i Mazurach ludnoæ ukraiñska zyska³a dosyæ siln¹ pozycjê w lokalnych w³adzach samorz¹dowych. Równie¿ na Pomorzu lokalni politycy czêsto zabiegaj¹ o poparcie rodowiska ukraiñskiego. W wielu wypadkach mo¿e ono zadecydowaæ o tym, kto bêdzie rz¹dzi³
w gminie czy w powiecie, co umo¿liwia wiêksz¹ skutecznoæ w staraniach
o dofinansowanie ukraiñskich inicjatyw kulturalnych. Z kolei na Dolnym l¹sku
oraz na Ziemi Lubuskiej, gdzie w wiêkszej liczbie osiedlono ludnoæ deportowan¹ z £emkowszczyzny, lokalni politycy czêsto nie wiedz¹ nawet o jej obecno-
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ci w regionie. Do rzadkoci nale¿¹ przypadki zabiegania o poparcie tej ludnoci
w wyborach; bardzo trudno uzyskaæ dofinansowanie inicjatyw kulturalnych.
rodowisko ³emkowskie w zachodniej Polsce cechuje biernoæ. Dotyczy to
zarówno tych £emków, którzy identyfikuj¹ siê z narodowoci¹ ukraiñsk¹, jak
równie¿ tych, którzy okrelaj¹ siebie jako autonomistów b¹d przynale¿nych do
narodu rusiñskiego. Oczywicie w morzu biernoci istniej¹ swoiste wyspy
relatywnie du¿ej aktywnoci. Zwi¹zane s¹ one najczêciej z osobami ofiarnych
dzia³aczy, pe³ni¹cych rolê lokalnych ³emkowskich liderów. Jednak owi lokalni
herosi kiedy zakoñcz¹ sw¹ dzia³alnoæ, a najczêciej nie maj¹ nastêpców.
Analizuj¹c ³emkowski bilans XX w., nie sposób oprzeæ siê refleksji, ¿e lud ten
przegra³ w³aciwie wszystko, co móg³ przegraæ. Czy dalsze jego trwanie ma sens?
Gdybym by³ nacjonalist¹, odpowiedzia³bym, ¿e takiego sensu nie ma. Podstaw¹
ideologii nacjonalizmu jest bowiem darwinizm spo³eczny, zak³adaj¹cy, ¿e prawo
do istnienia maj¹ tylko narody silne, natomiast s³absi musz¹ podporz¹dkowaæ siê
silniejszym lub zgin¹æ. Nacjonalistyczny wiatopogl¹d jest mi jednak obcy. Nie
uwa¿am, aby s³aboæ by³a jednoznaczna z brakiem prawa do istnienia.
Kiedy przebywa³em na Malcie na Morzu ródziemnym, zwróci³em uwagê, ¿e
tamtejsza ludnoæ pos³uguje siê w³asnym jêzykiem, niepodobnym do innych jêzyków europejskich, chocia¿ wszyscy znaj¹ doskonale jêzyk angielski, to wszak
dawna kolonia brytyjska. Kiedy zapyta³em portiera w hotelu, dlaczego jego rodacy
niemal obsesyjnie pilnuj¹ jêzyka, którym pos³uguje siê tak ma³a populacja, mój
rozmówca odpowiedzia³: Po angielsku mówi ca³y wiat, a po maltañsku tylko
my. Gdyby mieszkañcy Malty zrezygnowali ze swego jêzyka ojczystego, zostaliby ogromnie zubo¿eni duchowo; równie¿ wiat by³by ubo¿szy.
Historia Malty by³a bardzo trudna. Przez stulecia mieszkañcy wyspy pozostawali pod obcym panowaniem. Zdo³ali jednak utrzymaæ swój jêzyk i to¿samoæ, a w XX w. stworzyli nawet w³asne pañstwo. Dzieje £emków potoczy³y
siê inaczej. Nie podwa¿a to jednak prawa tego ludu do istnienia. Jeli mo¿na
mówiæ o jakiejkolwiek polityce ³emkowskiej, to jej cel mo¿e byæ tylko jeden
 ratowanie tego, co jeszcze uratowaæ mo¿na.
Lemkos Balance for 20st Century
Lemkos is the farthest western ethnographic group of Ukrainians. The territory they
inhabit consists of a triangular wedge jutting into West Slavic settlement, with Poles to the
north and Slovacs to the south. In this paper author has analyzed situation of Lemkos in the
XX century. Their situation is really difficult. The process of assimilation is coming on in
extraneous enviroment. So threre is a threat of total disappearance of Lemkos in terms of
seperate cultural group. The attempt of creating own, seperate Lemkos nationality seems to
be impossible. Only reception of Ukrainian national identity opens a window of opportunity
to salvage remains of Lemkos tradition.
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ZWI¥ZEK RADZIECKI I JUGOS£AWIA
W DOBIE ROZPADU
Nie sposób nie zauwa¿yæ pewnych podobieñstw pomiêdzy sytuacj¹ w Jugos³awii i w Zwi¹zku Radzieckim na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia. W ZSRR,
na skutek przyjêcia relatywnie liberalnego kursu przez prezydenta Michai³a Gorbaczowa, ujawni³y siê tendencje separatystyczne. W republikach radzieckich
powstawa³y ruchy niepodleg³ociowe, na nowo budzi³y siê t³umione przez w³adzê sowieck¹ konflikty narodowociowe, poszczególne republiki coraz mielej
mówi³y o niepodleg³oci, najpierw przywracaj¹c jêzyki narodowe jako oficjalne,
a póniej og³aszaj¹c stosowne deklaracje. Jednak¿e dziêki rozs¹dnej polityce
Gorbaczowa, jak równie¿ sprawnemu st³umieniu puczu sierpniowego, kiedy to
grupa twardog³owych komunistów postanowi³a nie dopuciæ do modernizacji
uk³adu pomiêdzy w³adzami centralnymi a poszczególnymi republikami, praktycznie uda³o siê unikn¹æ rozlewu krwi. Co prawda mia³y miejsce incydenty,
takie jak szturm Specnazu na wie¿ê telewizyjn¹ w Wilnie w styczniu 1991 r.,
podczas którego zginê³o 13 osób1, czy te¿ wojna domowa w Mo³dawii (notabene
spora czêæ rosyjskojêzycznych ochotników, którzy aktywnie wspomagali
w walce naddniestrzañskich separatystów, wziê³a potem udzia³ w wojnie domowej w Boni i Hercegowinie, gdzie walczyli po stronie boniackich Serbów2),
oprócz tego na Kaukazie wybucha³y walki maj¹ce u pod³o¿a odradzaj¹ce siê
konflikty narodowociowe, jednak kierownictwu chyl¹cego siê ku upadkowi
ZSRR uda³o siê unikn¹æ katastrofy3.
Zupe³nie inaczej wygl¹da³a sytuacja w Jugos³awii, gdzie nacjonalizm serbskiego przywódcy Slobodana Miloevicia z jednej, a separatyzmy rz¹dów d¹¿¹cych do niepodleg³oci S³owenii i Chorwacji z drugiej strony, doprowadzi³y do
zaostrzenia sytuacji, w wyniku którego ju¿ w pierwszej po³owie 1991 r. na
1

B. Keller, Soviet crackdown; Soviet loyalists in charge after attack in Lithuania; 13 dead;
Curfew is imposed, The New York Times 1991, 14 stycznia, wersja on-line <http://www.nytimes.com/1991/01/14/world/soviet-crackdown-soviet-loyalists-charge-after-attack-lithuania-13-deadcurfew.html?pagewanted=all> 20.04.2010.
2 Por. Ì. Ïîëèêàðïîâ, Ñåðáñêèé çàêàò, Moskwa 2006.
3 Najnowsza historia wiata, A. Patek, J. Rydel, J. J. Wêc (red.), Kraków 1997, s. 690697.
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terenie Chorwacji i S³owenii rozpoczê³y siê walki. Wywo³a³o to natychmiastowe
reakcje spo³ecznoci miêdzynarodowej  Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Wspólnoty Europejskiej oraz mocarstw  Stanów Zjednoczonych i Zwi¹zku
Radzieckiego.
Niniejszy artyku³ ma na celu przedstawienie pewnych wspólnych elementów sytuacji, która sta³a siê udzia³em zarówno Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos³awii, jak i Zwi¹zku Radzieckiego oraz udzia³u Zwi¹zku Radzieckiego w próbach rozwi¹zania konfliktu jugos³owiañskiego w jego wczesnym
etapie, zanim sam nie pogr¹¿y³ siê w rozpadzie.
Analogia pomiêdzy sytuacj¹ ZSRR a SFRJ leg³a u pod³o¿a obranej przez
Gorbaczowa polityki wobec rodz¹cego siê kryzysu w Jugos³awii. Politykê tê
najlepiej przedstawia owiadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR
z 26 czerwca 1991 r., gdzie mo¿emy przeczytaæ:
Zwi¹zek Radziecki [ ] popiera jednolitoæ i terytorialn¹ integralnoæ Jugos³awii,
nienaruszalnoæ jej granic z tymi wewnêtrznymi w³¹cznie, prawo narodów Jugos³awii do decydowania o swoim losie, popiera federalne struktury w³adzy, które próbuj¹ zapewniæ przetrwanie jugos³owiañskiego pañstwa4.

W podobny sposób wypowiada³ siê sam Gorbaczow:
Dlatego wyrazilimy nadziejê, ¿e obecne przejcie do nowej jakoci jugos³owiañskiej federacji zakoñczy siê sukcesem. Bierzemy to bardzo do siebie, poniewa¿
wszystko to przeplata siê z procesami zachodz¹cymi w naszym kraju5.

Strach przed powtórzeniem wariantu jugos³owiañskiego w rozpadaj¹cym siê
Zwi¹zku Radzieckim jest równie¿ bardzo ¿ywy w pamiêtnikach Gorbaczowa
z grudnia 1991 r.  czyli miesi¹ca formalnego rozwi¹zania ZSRR6.
Oprócz obaw, ¿e dalsza eskalacja konfliktu w Jugos³awii mo¿e doprowadziæ
do zaostrzenia sytuacji w Zwi¹zku Radzieckim, administracja ZSRR zwraca³a
uwagê na rolê utrzymania integralnoci terytorialnej Jugos³awii jako gwaranta bezpieczeñstwa na ca³ych Ba³kanach. Sowiecki minister spraw zagranicznych Aleksandr Biessmiertnych (Àëåêñàíäð Áåññìåðòíûõ) ostrzega³, ¿e
rozpad Jugos³awii mo¿e doprowadziæ do powstania sytuacji podobnej do tej,
4

Çàÿâëåíèå ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 26 èþíÿ 1991 ã., [w:] Þãîñëàâñêèé êðèçèñ è Ðîññèÿ: Äîêóìåíòû,
ôàêòû, êîììåíòàðèè (19901993). Ñîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ Þãîñëàâèè â äîêóìåíòàõ. Ò. 2, Å.Þ.
Ãóñüêîâà (red.), Moskwa 1993 s. 56; wszystkie cytaty z literatury obcojêzycznej podajê w t³umaczeniu w³asnym.
5 Èç îòâåòîâ Ì. Ñ. Ãîðáà÷åâà íà ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ
è Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Èòàëüÿíñêîé Ðåñïóáëèêè Äæ. Àíäðåîòòè, 22 ìàÿ 1991 ã.,
[w:] Þãîñëàâñêèé êðèçèñ , s. 217.
6 Por. Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ, Äåêàáðü-91. Ìîÿ ïîçèöèÿ, Moskwa 1993.
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jaka mia³a miejsce na Ba³kanach na prze³omie XIX i XX w. Pogl¹dy ZSRR
podziela³y równie¿ Stany Zjednoczone, które z kolei obawia³y siê niekontrolowanego i brutalnego rozpadu samego ZSRR7. 30 lipca 1991 r. oba kraje wyda³y
wspóln¹ deklaracjê w sprawie Jugos³awii, w której wzywa³y zwanione strony
do rozwi¹zania sporu na drodze pokojowych negocjacji i konstruktywnego dialogu, w zgodzie z zasadami Aktu Koñcowego KBWE8.
W drugiej po³owie 1991 r., w przeddzieñ puczu sierpniowego w Zwi¹zku
Radzieckim, sowiecki rz¹d coraz bardziej zdecydowanie wypowiada³ siê w kwestii zachowania przez Jugos³awiê integralnoci terytorialnej. Pierwsz¹ przes³ank¹ takiej strategii by³a postawa niektórych krajów Wspólnoty Europejskiej,
zw³aszcza Niemiec i Austrii, które wyranie popiera³y Chorwacjê i S³oweniê
w niepodleg³ociowych d¹¿eniach, jak równie¿ nie ukrywa³y, ¿e s¹ gotowe
uznaæ ich niepodleg³oæ; drug¹  d¹¿enie tych¿e krajów do internacjonalizacji
konfliktu i poszukiwania jego rozwi¹zania na forum Wspólnoty Europejskiej.
By³y to poczynania ca³kowicie nieakceptowalne dla Zwi¹zku Radzieckiego. Po
pierwsze, ze wzglêdu na paniczny strach ZSRR przed zaistnieniem w Europie
precedensu pañstwa, które wydziela siê z wiêkszej wspólnoty i uzyskuje miêdzynarodowe uznanie, po drugie  ze wzglêdu na d¹¿enie Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich do przeniesienia ewentualnych miêdzynarodowych
negocjacji w sprawie Jugos³awii na forum organizacji, gdzie mia³ on realne
prawo g³osu  jak np. Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie czy
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W takim duchu radziecki rz¹d wyda³ 2 sierpnia 1991 r. stosowne owiadczenie. Czytamy w nim m.in.:
nie ma takich sytuacji, takiego sporu, których nie da³oby siê rozwi¹zaæ na drodze
negocjacji i wzajemnych ustêpstw [ ]. Dlatego trudno zrozumieæ tych, którzy nie
chc¹ rozmawiaæ, prowadz¹ politykê faktów dokonanych, dzia³aj¹ wed³ug zasady
wszystko albo nic, rozrywaj¹ kraj na czêci [ ]. Wiele w jugos³owiañskim kryzysie zale¿y od postawy spo³ecznoci miêdzynarodowej. Jednak¿e pomiêdzy pomoc¹
a ingerencj¹ w wewnêtrzne sprawy pañstwa przebiega bardzo w¹ska granica [ ]. Ci,
którzy myl¹, ¿e rozwi¹zaniem mog³oby byæ uznanie oddzielenia siê S³owenii i Chorwacji, nie mog¹ nie widzieæ, ¿e to nie tylko przed³u¿y³oby konflikt, ale równie¿
powiêkszy³oby rozmiar ogólnonarodowej tragedii. Przecie¿ mowa tutaj nie tylko
o S³oweñcach i Chorwatach, w tych republikach mieszkaj¹ te¿ inne narody [ ].
Obowi¹zkiem pañstw jest teraz okazaæ Jugos³awii przyjacielsk¹ pomoc, dzia³aj¹c
w ramach i duchu helsiñskiego Aktu Koñcowego i Paryskiej Karty Nowej Europy9.
7
8

J. Headley, Russia and the Balkans, Nowy Jork 2008, s. 6970.
Ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêîå çàÿâëåíèå ïî Þãîñëàâèè, 30 èþëÿ 1991 ã., [w:] Þãîñëàâñêèé
êðèçèñ , s. 60.
9 Çàÿâëåíèå ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, 2 àâãóñòà 1991 ã., [w:] Þãîñëàâñêèé êðèçèñ ,
s. 6061.
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Z drugiej strony, zupe³nie wbrew oficjalnej polityce ZSRR, coraz czêstsze
stawa³y siê kontakty oraz wyrazy wzajemnego poparcia pomiêdzy d¹¿¹cymi do
secesji S³oweni¹ i Chorwacj¹ a poszczególnymi republikami ZSRR. W maju
1991 r. z wizyt¹ do Kijowa przyjecha³ chorwacki prezydent Franjo Tuðman,
w celu zawarcia uk³adu o handlu pomiêdzy Chorwacj¹ a Ukrain¹. Leonid Krawczuk, wówczas przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej Ukrainy, podejmuj¹c Tuðmana, stwierdzi³, ¿e skoro Chorwacja promuje chorwack¹ niepodleg³oæ i uniê
suwerennych pañstw, to pogl¹dy wyznawane przez Chorwacjê i Ukrainê pokrywaj¹ siê w najbardziej fundamentalnych kwestiach10. 5 lipca ³otewski rz¹d wys³a³ telegram z wyrazami poparcia dla walcz¹cej S³owenii, litewski parlament
uzna³ niepodleg³oæ Chorwacji i S³owenii ju¿ 30 lipca, natomiast Gruzja uzna³a
niepodleg³oæ S³owenii 12 sierpnia. Jeszcze w lipcu w Kijowie mia³a miejsce
akcja rekrutacyjna ochotników do armii chorwackiej11.
Ostatecznie, najwy¿sze w³adze republik radzieckich bez ogródek, na forum
ca³ego kraju, zaczê³y siê wypowiadaæ na temat swojego stosunku do jugos³owiañskiego konfliktu, a przy okazji  o przysz³oci Zwi¹zku Radzieckiego. 6 lipca w Komsomolskiej Prawdzie (ros. Êîìñîìîëüñêàÿ Ïðàâäà), wysokonak³adowym radzieckim dzienniku o zasiêgu ogólnonarodowym, ukaza³ siê artyku³
pt. Co myl¹ Z. Gamsachurdia, V. Landsbergis oraz L. Ter-Petrosjan. By³ to
zapis dyskusji wymienionych w tytule artyku³u liderów Gruzji, Litwy oraz Armenii. Gamsachurdia powiedzia³, ¿e krwawy konflikt jest spowodowany oddaniem reakcyjnego rz¹du federalnego dla komunistycznych idei. Landsbergis
stwierdzi³, ¿e to, co aktualnie dzieje siê w Jugos³awii, jest odrzuceniem systemu
komunistycznego oraz, równoczenie, realizacj¹ prawa ludu do samookrelenia
siê, za Ter-Petrosjan owiadczy³, ¿e prawo narodu do samookrelenia siê jest
absolutne. Je¿eli ludzie zdecydowali, ¿e bior¹ swoj¹ przysz³oæ w swoje rêce,
nic, nawet przemoc, nie mo¿e odwróciæ tego procesu. To jest to, co pokaza³a
S³owenia, i to, co poka¿¹ sowieckie republiki12.
Wród liderów republik radzieckich najciekawsze stanowisko, zw³aszcza
z perspektywy swoich póniejszych dokonañ, zaj¹³ Borys Jelcyn, wówczas prezydent Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej. Przy okazji rozmów o Nowej Umowie Zwi¹zkowej (ros. Íîâûé Ñîþçíûé Äîãîâîð),
czyli dokumencie, który przekszta³ca³ Zwi¹zek Radziecki w konfederacjê, zapobiegaj¹c przy tym jego rozpadowi, Jelcyn powiedzia³:
stopniowo zdalimy sobie sprawê z tego, ¿e musimy byæ w jednym zwi¹zku, w jednym pañstwie. [ ] Uwa¿am, ¿e republiki jugos³owiañskie [ ] równie¿ dojd¹ do
10
11
12

J. Headley, op. cit., s. 73.
Ibidem, s. 7374.
×òî äóìàþò Ç. Ãàìñàõóðäèÿ, Â. Ëàíäñáåðãèñ, Ë. Òåð-Ïåòðîñÿí, Êîìñîìîëüñêàÿ
Ïðàâäà 1991, 6 lipca, s. 2.
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wniosku, ¿e [ich] pañstwo nie mo¿e zostaæ zniszczone. Pañstwo musi byæ zunifikowane wewn¹trz niezmienianych granic. To jest bardzo wa¿ne. Wiele pokoleñ je
budowa³o, a zniszczenie go oznacza³oby wziêcie na siebie ogromnej historycznej
odpowiedzialnoci13.

Z drugiej strony, pomiêdzy konserwatywnymi krêgami w³adz ZSRR a Jugos³awi¹ zawi¹zywa³a siê wspó³praca, która zdawa³a siê przeczyæ d¹¿eniu Zwi¹zku
Radzieckiego do pokojowego rozwi¹zania jugos³owiañskich problemów  10
i 11 sierpnia z tajn¹ wizyt¹ w Moskwie przebywa³ ostatni minister obrony SFRJ,
genera³ Veljko Kadijeviæ, który wraz ze swoim radzieckim odpowiednikiem,
genera³em Dmitrijem Jazowem (Äìèòðèé ßçîâ), podpisali wart 2 miliardy dolarów kontrakt na dostawy broni do Jugos³awii. Jednak sama umowa nigdy nie
zosta³a zrealizowana, a Jazow, przy³¹czywszy siê do wymierzonego przeciwko
Gorbaczowowi puczu sierpniowego (patrz poni¿ej), po jego upadku zosta³ aresztowany i zwolniony ze stanowiska14. Warto dodaæ, ¿e sam Kadijeviæ, od 2007 r.
poszukiwany przez Interpol miêdzynarodowym listem goñczym, obecnie przebywa w Rosji, gdzie w 2008 r. otrzyma³ obywatelstwo, dziêki czemu na mocy
rosyjskiego prawa nie mo¿e zostaæ stamt¹d wydalony15.
Wkrótce mia³o siê okazaæ, ¿e sam Zwi¹zek Radziecki nie by³ w stanie
utrzymaæ swojej dotychczasowej, czy te¿ zreformowanej, formy pañstwowoci,
któr¹ podawa³ jako przyk³ad dla rozpadaj¹cej siê Jugos³awii. W nocy z 18 na
19 sierpnia 1991 r. dosz³o w Zwi¹zku Radzieckim do próby przewrotu politycznego, dokonanej z inspiracji tych stronnictw, które d¹¿y³y do zachowania pañstwowego status quo i niepodpisania nowej umowy zwi¹zkowej. Jednak¿e zmiany w radzieckim spo³eczeñstwie, jego mentalnoci, stopniowe wychodzenie
z umys³owego stanu homo sovieticus, zapocz¹tkowane przez pierestrojkê, spowodowa³y, ¿e usi³owania te nie trafi³y na podatny grunt. Zdecydowan¹ rolê odegra³ odpór, jaki da³ puczystom Borys Jelcyn. Stopniowo na jego stronê zaczêli
przechodziæ dowódcy wojska, których rêkoma mia³ siê dokonaæ przewrót16.
Ostatecznie, puczyci osi¹gnêli efekt odwrotny do zamierzonego. Jeszcze
podczas trwania przewrotu niepodleg³oæ og³osi³y Estonia i £otwa, a kolejne
republiki wkrótce pod¹¿y³y ich ladem, metod¹ faktów dokonanych przejmuj¹c
pe³niê w³adzy na swoich terytoriach. Pod koniec sierpnia zosta³a zlikwidowana
Komunistyczna Partia Zwi¹zku Radzieckiego, z której konserwatywnych krêgów
13
14
15

J. Headley, op. cit., s. 75.
M. Glenny, The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War, Londyn 1996, s. 61.
Oskar¿ony o zbrodnie wojenne Veljko Kadijeviæ dosta³ rosyjskie obywatelstwo, PAP, Gazeta.pl, 2008, 29 wrzenia, wersja on-line <http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/
1,80708,5748645,Oskarzony_o_zbrodnie_wojenne_Veljko_Kadijevic_dostal.html> 20.04.2010.
16 Najnowsza historia wiata, t. 3: 19791995, A. Patek, J. Rydel, J. J. Wêc (red.), Kraków
2003, s. 89.
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wywodzili siê organizatorzy puczu, za w pierwszych dniach wrzenia wiat
uzna³ niepodleg³oæ Litwy, £otwy i Estonii17.
Nowa sytuacja w Zwi¹zku Radzieckim spowodowa³a pewne zmiany w jego
podejciu do konfliktu w Jugos³awii, zw³aszcza w retoryce kolejnych propozycji
rozwi¹zania kryzysu. W owiadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ZSRR z 16 wrzenia 1991 r., bêd¹cym reakcj¹ na zajêcie przez Chorwatów
garnizonów jugos³owiañskiej armii w Chorwacji oraz eskalacjê dzia³añ wojennych, mo¿emy przeczytaæ:
jak ostrymi by nie by³y ró¿nice w politycznych czy etnicznych pogl¹dach, spory na
temat ustroju pañstwowego nie powinny i nie mog¹ wed³ug nas byæ rozwi¹zywane
wzajemnymi aktami przemocy, które tylko rodz¹ nowe, coraz to bardziej skomplikowane problemy [ ]. Zwracamy siê do rz¹du Chorwacji z wezwaniem do kontynuacji pokojowego dialogu i nieuciekania siê do ultymatywnego tonu [ ] Jestemy
g³êboko przekonani, ¿e jedynym sposobem rozwi¹zania jugos³owiañskich problemów s¹ szczere negocjacje oraz cierpliwy dialog, maj¹cy na celu znalezienie rozwi¹zañ akceptowalnych dla obu stron, nowych form wspó³¿ycia we wspólnej ekonomicznej i prawnej przestrzeni, przy zachowaniu historycznie uzasadnionych
zwi¹zków18.

W powy¿szej odezwie ³atwo zauwa¿alna jest zmiana rodka ciê¿koci
 w przeciwieñstwie do poprzednio cytowanych dokumentów, tutaj priorytetem
nie by³o ju¿ zachowanie za wszelk¹ cenê terytorialnej integralnoci Jugos³awii.
Pomimo odniesienia do wspólnej ekonomicznej i prawnej przestrzeni, które
mog³oby wskazywaæ na proponowanie Jugos³awii niedosz³ego wariantu radzieckiego, tj. konfederacji, z przytoczonego powy¿ej tekstu mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e radzieckie kierownictwo, nauczone dowiadczeniem puczu, zda³o sobie
sprawê z nieodwracalnoci procesów zachodz¹cych w Jugos³awii i przeorientowa³o priorytet swojego udzia³u w rozwi¹zaniu konfliktu na sk³onienie stron do
zawieszenia broni, a co za tym idzie  przerwania tragedii przemocy i wojny
domowej.
Zmiana w radzieckiej retoryce wobec konfliktu w Jugos³awii mia³a jeszcze
jeden powód, maj¹cy ród³o w niefortunnym zachowaniu Slobodana Miloevicia podczas puczu w ZSRR w sierpniu 1991 r.  serbski przywódca ju¿ na
samym pocz¹tku przewrotu wys³a³ list gratulacyjny zamachowcom. Z punktu
widzenia Miloevicia, wypracowanie poprawnych lub przyjacielskich relacji
z puczystami, na wypadek ich dojcia do w³adzy i jej utrzymania, by³o bardzo
po¿¹dane: bior¹c pod uwagê fakt, ¿e stali oni na gruncie niedopuszczenia do
rozlunienia zwi¹zków pomiêdzy poszczególnymi republikami ZSRR, mo¿na
17
18

Ibidem, s. 90.
Çàÿâëåíèå ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 16 ñåíòÿáðÿ 1991 ã., [w:] Þãîñëàâñêèé êðèçèñ , s. 62.
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by³o wnioskowaæ, ¿e byliby równie¿ na forum miêdzynarodowym adwokatami
integralnoci terytorialnej SFRJ. Pucz jednak upad³, a swoim posuniêciem Miloeviæ zniechêci³ do siebie Jelcyna i jego otoczenie19.
Od tego momentu dzia³ania ZSRR sta³y siê bardziej zdecydowane i coraz
czêciej by³y wymierzone w centralne orodki w³adzy w Jugos³awii. 25 wrzenia
1991 r. Rada Bezpieczeñstwa ONZ jednog³onie uchwali³a wprowadzenie sankcji na dostawy broni do tego pañstwa. Podobne embarga zosta³y na³o¿one ju¿
wczeniej przez wiele pañstw WE, do akcji przy³¹czy³ siê równie¿ Zwi¹zek
Radziecki, wstrzymuj¹c dostawy sprzêtu wojskowego do Jugos³awii. O powziêtych przez ZSRR krokach poinformowa³ w specjalnym owiadczeniu skierowanym do przewodnicz¹cego WE minister spraw zagranicznych ZSRR, motywuj¹c
swoj¹ decyzjê tym, ¿e kierowanie uzbrojenia do Jugos³awii jeszcze bardziej
zaostrzy sytuacjê w kraju, na Ba³kanach i na kontynencie w ogóle20. Zapewni³
równie¿ o swoim poparciu dla inicjatywy WE.
Korekta polityki ZSRR wobec Jugos³awii mia³a swoje ród³o równie¿
w konkretnych wydarzeniach maj¹cych miejsce w przestrzeni radzieckiej. Ju¿
w sierpniu 1991 r. spo³ecznoæ miêdzynarodowa, jak równie¿ kierownictwo Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oficjalnie uzna³y
niepodleg³oæ Litwy, za we wrzeniu tego roku kraj ten, bez sprzeciwu Zwi¹zku
Radzieckiego, zosta³ przyjêty w poczet cz³onków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odbija³o siê to na reakcji rz¹du ZSRR na kwestiê niepodleg³oci Chorwacji i S³owenii, która by³a wówczas szeroko dyskutowana w Europie, pod k¹tem
mo¿liwoci uznania nowych republik. Rz¹d radziecki z jednej strony ostrzega³
przed podejmowaniem pochopnych decyzji, jako ¿e mog³yby one skomplikowaæ
proces stabilizacyjny, jednak z drugiej radzieckie MSZ wspomina³o o tym, ¿e
prawdopodobnie niektóre nowe czynniki trzeba bêdzie wzi¹æ pod uwagê21.
7 padziernika 1991 r. radziecka egzekutywa opublikowa³a kolejny dokument dotycz¹cy sytuacji w Jugos³awii. W przeciwieñstwie do poprzedniego, by³
on skierowany ju¿ tylko i wy³¹cznie do centralnych w³adz jugos³owiañskich,
które, miêdzy wierszami, zosta³y obarczone w ca³oci win¹ za sytuacjê na Ba³kanach:
s¹ pewne dowody przygotowywania agresji na g³ówne przemys³owe centra i nawet
na stolicê Chorwacji  Zagrzeb. Taka eskalacja dzia³añ wojennych spowodowa³aby
du¿e ofiary, ogromne straty materialne oraz, zapewne, nieprzewidywalne konsekwencje, przenios³aby kryzys w Jugos³awii na inny, jeszcze bardziej niebezpieczny
ni¿ wczeniej, poziom [...]. Nasze narastaj¹ce zaniepokojenie podyktowane jest
19
20

J. Headley, op. cit., s. 78.
Çàÿâëåíèå ÌÈÄ ÑÑÑÐ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåìó â îðãàíàõ Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà,
19 ñåíòÿáðÿ 1991 ã., [w:] Þãîñëàâñêèé êðèçèñ , s. 63.
21 J. Headley, op. cit., s. 76.
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tym, ¿e w Chorwacji znajduj¹ siê obywatele Zwi¹zku Radzieckiego. Troska o ich
bezpieczeñstwo to bezwarunkowy obowi¹zek radzieckiego rz¹du. W ten czas trwogi radziecki rz¹d zwraca siê do rz¹du Jugos³awii oraz do wy¿szego dowództwa
Jugos³owiañskiej Armii Ludowej ze stanowczym wezwaniem do wykazania maksymalnej odpowiedzialnoci i powci¹gliwoci, aby poprowadziæ sprawy w kierunku
[...] natychmiastowego zaprzestania dzia³añ wojennych oraz bezwarunkowego
i pe³nego przestrzegania porozumienia o przerwaniu ognia22.

Wobec zaostrzaj¹cej siê sytuacji na froncie, trwaj¹cych oblê¿eñ Dubrownika oraz Vukovaru, kierownictwo ZSRR na w³asn¹ rêkê podjê³o próbê pogodzenia zwanionych stron. 15 padziernika 1991 r. w Moskwie spotkali siê
M. Gorbaczow, S. Miloeviæ oraz F. Tuðman. Wed³ug oficjalnego komunikatu,
opublikowanego na ³amach Informatora Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ZSRR (ros. Âåñòíèê Ìèíèñòåðñòâà Èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ), prezydenci
Serbii i Chorwacji zgodzili siê w trybie natychmiastowym przerwaæ wszystkie
akcje zbrojne, jak równie¿ zasi¹æ do negocjacji, w których aktywn¹ pomoc
mieli okazaæ ZSRR, USA oraz WE23. Niestety, osi¹gniêtego porozumienia w ¿aden sposób nie odzwierciedla³a rzeczywistoæ  ju¿ dzieñ po spotkaniu trzy
bataliony wojsk pancernych Jugos³owiañskiej Armii Ludowej zaatakowa³y pó³nocne dzielnice chorwackiego Vukovaru, kontynuuj¹c tym samym trwaj¹ce od
sierpnia 1991 r. oblê¿enie miasta.
Za ostateczny wyraz och³odzenia siê relacji pomiêdzy Belgradem a Moskw¹
mo¿na uznaæ Deklaracjê o sytuacji w Jugos³awii, wydan¹ 18 padziernika po
konferencji w Hadze wspólnie przez ZSRR, USA oraz WE. By³ to dokument
wa¿ny z dwóch wzglêdów. Po pierwsze, Zwi¹zek Radziecki jednoznacznie w³¹czy³ siê w rozpoczêty przez kraje Zachodu proces poszukiwania pokojowego
rozwi¹zania dla Ba³kanów. Po drugie, uczestnicy konferencji wypracowali pewne wspólne zasady uregulowania konfliktu, których przyjêcie przez ZSRR oznacza³o korektê poprzednich pogl¹dów w tej sprawie. Deklaracja de facto zrzuca³a
odpowiedzialnoæ za konflikt na jugos³owiañsk¹ armiê i Serbów, jak równie¿
faktycznie uznawa³a rozpad federacji jugos³owiañskiej. I wreszcie, podpisanie
deklaracji przez ZSRR oznacza³o pozostawienie Serbii w ca³kowitej politycznej
izolacji w Europie24.
Po podpisaniu 8 grudnia 1991 r. porozumienia w Puszczy Bia³owieskiej, na
mocy którego zosta³y rozwi¹zane umowy bêd¹ce podstaw¹ prawn¹ istnienia
ZSRR, jak równie¿ zosta³a powo³ana do ¿ycia Wspólnota Niepodleg³ych
22 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ ê ðóêîâîäñòâó ÑÔÐÞ è âûñøåìó êîìàíäîâàíèþ
Þãîñëàâñêîé Íàðîäíîé Àðìèè, 7 îêòÿáðÿ 1991 ã., [w:] Þãîñëàâñêèé êðèçèñ , s. 63.
23 Êîììþíèêå î âñòðå÷å â Ìîñêâå ïðåçèäåíòîâ Ì. Ñ. Ãîðáà÷åâà, Ñ. Ìèëîøåâè÷à è Ô. Òóäæìàíà, 15 îêòÿáðÿ 1991 ã., [w:] Þãîñëàâñêèé êðèçèñ , s. 64.
24 Á. À. Øìåëåâ, Þãîñëàâñêèé êðèçèñ è Ðîññèÿ, [w:] Áàëêàíû: ìåæäó ïðîøëûì
è áóäóùèì, Moskwa 1995, s. 79.
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Pañstw25, Andriej Kozyriew (ros. Àíäðåé Êîçûðåâ), póniejszy pierwszy minister spraw zagranicznych Rosyjskiej Federacji, powiedzia³, ¿e prawdopodobnie
by³a to ostatnia mo¿liwoæ, aby unikn¹æ opcji jugos³owiañskiej26. Mo¿liwoæ
unikniêcia tej opcji spoczywa³a w rêkach kluczowych postaci ¿ycia politycznego w Zwi¹zku Radzieckim (przedstawicieli w³adz centralnych, dowódców
armii, liderów republik), którzy mieli wolê, by tego dokonaæ. Pogl¹dy dotycz¹ce
celów politycznych i oceny dopuszczalnych rodków ich osi¹gniêcia, które
wówczas panowa³y w tym gronie, by³y odmienne od tych, które mia³o analogiczne grono w Jugos³awii. Jak sugerowa³ Kozyriew, po czêci by³o tak dziêki
jugos³owiañskiemu przyk³adowi.
I faktycznie  nie sposób przeceniæ wp³ywu, jaki mia³o powszechne odczuwanie analogii pomiêdzy obydwoma upadaj¹cymi organizmami pañstwowymi,
na rozwój sytuacji w tych¿e. Polityka radziecka wobec Jugos³awii by³a na przestrzeni roku 1991 dok³adnym odzwierciedleniem sytuacji wewnêtrznej w rozpadaj¹cym siê ZSRR. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e integralnoæ terytorialna Jugos³awii
by³a popierana tak d³ugo, jak d³ugo Zwi¹zek Radziecki mia³ szanse na utrzymanie swojej  czyli do momentu puczu sierpniowego. Kolejnym wa¿nym czynnikiem by³o to, ¿e Jugos³awia, w kategoriach zaawansowania procesów politycznych prowadz¹cych do rozpadu pañstwa, by³a zawsze krok do przodu w stosunku do ZSRR  dlatego te¿ w³adze radzieckie, czy te¿ kszta³tuj¹ce siê orodki
w³adzy póniejszej Federacji Rosyjskiej, widz¹c konsekwencje zastosowania
danych rozwi¹zañ w Jugos³awii, mog³y ostro¿niej kreowaæ w³asn¹ politykê.
Drug¹ stron¹ medalu by³y natomiast wspominane wy¿ej kontakty pomiêdzy
poszczególnymi republikami jugos³owiañskimi a radzieckimi, które prawdopodobnie wzajemnie siê zachêca³y do coraz odwa¿niejszych i bardziej samodzielnych wyst¹pieñ. Równie¿ wzglêdna ³atwoæ, z jak¹ oderwa³y siê od ZSRR republiki ba³tyckie, z pewnoci¹ stanowi³a zachêtê dla w³adz Chorwacji i S³owenii
do jeszcze bardziej zaciêtej walki o swoj¹ niepodleg³oæ i utwierdza³y je w przekonaniu, ¿e jest to w³aciwy i prawid³owy proces polityczny.
Naturalnie, nadu¿yciem by³oby stwierdzenie, ¿e w przestrzeni radzieckiej
uda³o siê w 100% unikn¹æ opcji jugos³owiañskiej. Wystarczy wymieniæ Mo³dawiê (Naddniestrze), Azerbejd¿an (Górny Karabach), Gruzjê (Abchazja, Po³udniowa Osetia), czy sam¹ Rosjê (Czeczenia). To, ¿e procesy te nie rozprzestrzeni³y siê na ca³e pañstwo, jest zapewne zas³ug¹ przede wszystkim rosyjskiego
kierownictwa  jednak trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e nie by³ to jedyny mo¿liwy
scenariusz. Wystarczy wspomnieæ o organizatorach puczu sierpniowego, którzy
postrzegali dzia³ania jugos³owiañskiej armii i serbskich w³adz jako model do
naladowania, jak równie¿ o opozycji politycznej, która ujawni³a siê w Rosji ju¿
25
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po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego. Wykorzystywa³a ona rozpad Jugos³awii do
atakowania rosyjskiego kierownictwa, a koronnym argumentem mia³o byæ pozostawienie przez Rosjan bratniego narodu (tj. Serbów) osamotnionych w walce.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o innym, nie mniej wa¿nym motorze napêdowym radzieckiego (a póniej rosyjskiego) zaanga¿owania w rozwi¹zanie pocz¹tkowej fazy jugos³owiañskiego kryzysu  o czynniku miêdzynarodowym. Jak
wy¿ej wspomina³em, czêæ pañstw, z USA na czele, dzia³a³a na rzecz zachowania przez Jugos³awiê integralnoci terytorialnej, aby nie dopuciæ do powstania
wzorcowej drogi rozpadu, któr¹ móg³by pod¹¿yæ tak¿e ZSRR. Dzia³a³o to równie¿ w drug¹ stronê  dla chyl¹cego siê ku upadkowi ZSRR poredniczenie
w negocjacjach by³o potwierdzeniem jego autorytetu na arenie miêdzynarodowej, dla m³odej Federacji Rosyjskiej  potwierdzeniem mocarstwowego statusu
i jednym z uzasadnieñ zajêcia przez ni¹ miejsca ZSRR w organizacjach miêdzynarodowych.
W³anie z tego powodu Federacja Rosyjska przez ca³y okres trwania konfliktów w by³ej Jugos³awii aktywnie bra³a udzia³ w poszukiwaniu dla nich rozwi¹zania. Zmienia³a siê tylko motywacja  pocz¹tkowo, jak wy¿ej wspomnia³em, by³a
to chêæ potwierdzenia roli Federacji Rosyjskiej jako pe³noprawnego partnera dla
USA czy Wspólnoty Europejskiej, za pocz¹wszy od po³owy minionej dekady,
górê wziê³y takie czynniki, jak niedopuszczanie do dominacji NATO w Europie
rodkowej, czy te¿, po raz kolejny, czynniki lustrzane  czyli integralnoæ terytorialna, tudzie¿ problematyczna, ze wzglêdu na Czeczeniê, kwestia kreowania w
Europie nowych pañstw, gdzie dominuj¹c¹ religi¹ jest islam.
Soviet Union and Yugoslavia at the time of a breakdown
Since the very beginning of the 1990s, both Soviet Union and Yugoslavia have been
facing the danger of a violent breakdown. The purpose of this article is to present some
common elements of the events, which occurred in those countries at that time, as well as to
point out main differences in the policies of both governments, which made Soviet Unions
disintegration a relatively peaceful process, while for the Yugoslavia it turned into the brutal,
civil war, which lasted for the next couple of years. The article also describes an engagement
of Soviet Union in the process of seeking the resolution for the Yugoslavian conflict at its
very early stage.
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LEHRER UND SCHÜLER: DIE HERAUSBILDUNG
DER ANSICHTEN LENINS UND STALINS
ZUR NATIONALEN FRAGE
UND ZUM NATIONAL-STAATLICHEN AUFBAU
Als man Konfuzius fragte, wie er den Staat lenken würde, gab
der Weise zur Antwort, dass er damit anfangen würde, den
Wörtern ihren Sinn wiederzugeben. Als Lenin die Staatsgeschäfte zu lenken begann, hat er vor allem die Wörter ihres
Sinnes beraubt. Die Wörter bekamen immer just jenen Sinn,
der Lenin gerade genehm war. Ihre Bedeutung änderte sich in
Abhängigkeit von der Zuhörerschaft [...]1.

Aleksej Rykov, Mitglied des Politbüros des ZK der RKP(B), charakterisierte
V.I. Lenin in einem Gespräch mit S. Liberman treuherzig mit den folgenden
Worten:
Iliè vertraut mir  und doch ist es unerhört schwierig mit ihm! Nie kann man sich
zu 100% auf ihn verlassen. Du kommst zu ihm, um ein Problem zu besprechen, und
bist mit ihm anscheinend einig. Er sagt dir: Tritt auf und ich werde Dich
unterstützen. Aber sobald er merkt, dass die Stimmung der Mehrheit gegen den
Vorschlag ist, verrät er dich auf der Stelle [...]. Vladimir Iliè verrät und verleugnet
alles, aber all dies im Namen der Revolution und des Sozialismus. Nur der
Grundidee bleibt er immer treu  dem Sozialismus, dem Kommunismus[...].2

Zweifellos lässt sich diese Einschätzung des Führers des Weltproletariats
ohne Einschränkung auch auf dessen Haltung zur nationalen Frage beziehen.
Auch wenn er dieser Frage von Beginn seines politischen Kampfes sehr große
Aufmerksamkeit schenkte, waren seine Konzepte doch immer von strategischen
1
2

M. Geller, A. Nekriè, Utopija u vlasti, Bd. 1, M. 1995, 78.
Zit. in: S. I. Liberman, Dela i ljudi. Na sovetskoj strojke, New York 1944, 115.
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Überlegungen geprägt. Bereits im ersten Programmentwurf der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei erhob Lenin 1895 die Forderung nach der
Gleichberechtigung aller Nationen und Völker.3 1903 nahm der 2. Parteitag der
RSDRP auf Initiative Lenins die Forderungen nach völliger Gleichberechtigung
aller Bürger unabhängig von Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Rasse und Nationalität, nach dem Recht auf Selbstbestimmung aller Völker und territorialer
Selbstverwaltung (oblastnoe samoupravlenie) in das Parteiprogramm auf.4 Zugleich wurde allerdings an keiner Stelle des Programms konkret gesagt, was
diese vergleichsweise vagen Losungen tatsächlich beinhalten sollten. Erst zehn
Jahre später füllte das ZK der RSDRP das nationale Programm der Partei auf
einer Zusammenkunft im polnischen Poronin mit konkreten Inhalten und legte
sich in einer Resolution zur Frage des Nationalismus und der Rolle der marxistischen Partei eindeutig darauf fest, nationale Kulturautonomie und nach Nationalitäten getrennte Schulen innerhalb eines Staates abzulehnen, da diese Konzepte
den Interessen des Klassenkampfes des Proletariats zuwiderliefen.5 Bei gleicher Gelegenheit wurde erklärt, dass sich alle Arbeiter unabhängig von ihrer
Nationalität in einheitlichen proletarischen Organisationen zusammenschließen
müssten.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Lenin bereits zwei unterschiedliche Phasen der
historischen Entwicklung benannt, die jeweils unterschiedliche Strategien notwendig machten: eine erste Phase, die durch die Entstehung nationalen Bewusstseins und nationaler Bewegungen sowie den Kampf gegen nationale
Unterdrückung charakterisiert sei, und eine zweite Phase, die sich durch die
Internationalisierung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie die Entstehung einer internationalen Einheit des Kapitals auszeichne.
Diese kapitalistische Tendenz zur Schaffung einer einheitlichen Weltwirtschaft, die mit der Einebnung nationaler Barrieren und der Assimilation der
3 V. I. Lenin, Proekt i objasnenie programmy social-demokratièeskoj partii. In: Polnoe sobranie soèinenij, M. 19631965, Bd. 2, 85.
4 Siehe: V. I. Lenin, Nacionalnyj vopros v naej programme. In: Polnoe sobranie soèinenij,
Bd. 7, 233242.
5 Poroninskoe soveèanie CK RSDRP s partijnymi rabotnikami. In: KPSS v rezoljucijach
i reenijach sezdov, konferencij i plenumov CK. M. 1983, Bd. 1, 446447. Wenig später begründete Stalin mit der ihm eigenen Neigung zur Vereinfachung die ablehnende Haltung der Sozialdemokratie zu den Prinzipien der nationalen Kulturautonomie folgendermaßen: Angesichts der
durch die ökonomischen Bedingungen entstandenen nationalen Streuung, bedeutetet es schon, eine
Nation künstlich zu organisieren, eine Nation zu konstruieren, wenn man einzelne Angehörige dieser Nationalität zusammenfasst und vereint. Wenn man aber Leute künstlich zu einer Nation zusammenfasst und vereint, ist das nichts anderes, als sich auf den Standpunkt des Nationalismus
zu stellen. Siehe: Sedmaja (aprelskaja) Vserossijskaja konferencija RSDRP(b). Petrogradskaja
obegorodskaja konferencija RSDRP(b), aprel 1917. In: Nacionalnyj vopros na perekrestke
mnenij. 20-e gody dokumenty i materialy. Pod redakciej V. P. Dmitrenko, A. P. Nenarokov. M.
1992, 13.
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Nationen einherging, kam den weltrevolutionären Ambitionen der Bolschewiki
nach Ansicht Lenins durchaus entgegen.6
War es in der ersten Phase opportun, nationale Bestrebungen zu
unterstützen, um die bestehende Ordnung zu destabilisieren, konnten die Interessen der kleinen Nationen und Völker  war die zweite Phase erst einmal erreicht
 für das Fortschreiten des weltrevolutionären Prozesses nur hinderlich sein.
Lenin ließ keinen Zweifel daran, dass die Interessen der unterdrückten Nationen
für ihn nicht Selbstzweck waren und nur dann Unterstützung verdienten, wenn
sie mit den Klassenzielen des Proletariats konform gingen. Der Marxismus
setzt an die Stelle jeglichen Nationalismus den Internationalismus, die Verschmelzung aller Nationen in einer höheren Einheit, schloss Lenin.7
Diesen Ansatz seines Lehrmeisters teilte auch der junge georgische Bolschewik Josif Stalin:
[Natürlich] entscheidet eine Nationalität ihr eigenes Schicksal, aber soll das etwa
bedeuten, dass die Partei nicht auf Entscheidungen dieser Nationalität hinwirken
soll, die den Interessen des Proletariats in größtmöglichem Maße entsprechen?8

Anders gesagt verfolgte die Führung der bolschewistischen Partei bereits zu
diesem Zeitpunkt eine Nationalitätenpolitik, die ausschließlich die Interessen der
Arbeiterklasse berücksichtigte und die Interessen der anderen Klassen und sozialen Schichten ignorierte.
Da nationale Fragen für Lenin nie prinzipiellen Charakter hatten, fiel es ihm
nicht sonderlich schwer, sich nach der Revolution für einen föderativen Aufbau
des sozialistischen Staates zu entscheiden, obwohl er diesen vor der Revolution
kategorisch abgelehnt9 und wie die meisten anderen Vertreter der bolschewistischen Parteielite noch unmittelbar vor der Oktoberrevolution einen starken, zentralisierten Einheitsstaat favorisiert hatte.10 Die Gründe dafür waren recht einfach: Ein großer und zentralisierter Einheitsstaat war eine weit bessere Basis für
die Weltrevolution. Deshalb hatten die Bolschewiki bereits lange, bevor sie die
Macht in Russland ergriffen, allen Deklarationen über die Legitimität der demokratischen Bestrebungen der Nationen und Völker zum Trotz Kurs auf die Bewahrung des zentralisierten Staates genommen. Dabei konnten sie sich vollkommen auf die bereits im Kommunistischen Manifest vertretene These stützen,
6 V. I. Lenin, Kritièeskie zametki po nacionalnomu voprosu. In: Polnoe sobranie soèinenij,
Bd. 24, 124.
7 Ebd., 131.
8 I. V. Stalin, Na puti k nacionalizmu. In: Sobranie soèinenij. M. 1951, Bd. 2, 286.
9 Vgl.: V. I. Lenin, Kritièeskie zametki po nacionalnomu voprosu, 144.
10 Siehe z. B. die Thesen über den Staatsaufbau, ausgearbeitet auf der Allukrainischen Parteikonferenz (Dez. 1917). In: Istorija nacionalno-gosudarstvennogo stroitelstva v SSSR. Bd. 1. M.
1968, 66.
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dass die nationalen Widersprüche im Zuge des Prozesses der Internationalisierung des gesellschaftlichen Lebens zusammen mit den Klassengegensätzen verschwinden und schließlich auch alle nationalen Unterschiede absterben
würden.11 Lenin lehnte es ab, die kommunistische Partei12 bzw. den künftigen
sozialistischen Staat nach nationalen Kriterien aufzubauen, da eine solche Aufsplitterung seiner Ansicht nach darauf hinauslaufen musste, die revolutionären
Kräfte erheblich zu schwächen.13 Der Einheitsstaat war für ihn Hauptinstrument
und Hauptbedingung, um die sozialistische Revolution vorantreiben zu können.
Auf der anderen Seite war sich Lenin allerdings vollauf bewusst, dass der
nationalen Frage sowohl im Weltmaßstab als auch insbesondere in Russland
erhebliche Sprengkraft innewohnte und sie zum Auslöser sozialer Ausbrüche
und der angestrebten permanenten Revolution werden konnte. So erhoben die
Bolschewiki das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung zu ihrer Losung,
ohne allerdings selbst zu irgendeinem Zeitpunkt ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dass Russland tatsächlich in seine Teile auseinanderfallen könnte. In seinen
Arbeiten unterstrich Lenin mehrfach, dass die Loslösung einzelner Nationen von
Russland ihren Sinn verlieren würde, sobald dort die Revolution gesiegt habe
und Gleichberechtigung herrsche.14
So waren die Widersprüche der bolschewistischen Nationalitätenpolitik bereits in deren Programm angelegt: auf der einen Seite schrieb sich die kommunistische Partei die Losung der Selbstbestimmung der gewaltsam in einem Staat
zusammengeschlossenen Völker auf ihre Fahne, auf der anderen Seite bestand
das Ziel nicht etwa darin, dass diese sich tatsächlich loslösten, sondern darin,
dass sie sich sofort nach dem Sieg der Revolution freiwillig wieder zusammen11 Marx Karl  Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. In: Marx Karl  Friedrich Engels, Werke. Bd. 4. Berlin (Ost) 1980, 479. Siehe dazu auch: Connor, Walker: The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy. Princeton 1984, 514; Alexander J. Motyl,
Sovietology, Rationality, Nationality. Coming to Grips with Nationalism in the USSR. New York
1990, 7278.
12 Zum Thema des Aufbaus der Partei äußerte sich auch Stalin: Nach Nationalitäten organisiert, kapseln sich die Arbeiter in ihren nationalen Schalen ab, grenzen sich durch organisatorische
Zwischenwände gegeneinander ab. Hervorgehoben wird nicht das Gemeinsame unter den Arbeitern,
sondern das, was sie voneinander unterscheidet. Hier ist der Arbeiter vor allem Angehöriger seiner
Nation: Jude, Pole usw. Kein Wunder, dass der nationale Föderalismus in der Organisation die
Arbeiter im Geist der nationalen Absonderung erzieht. Darum ist der nationale Organisationstypus
eine Schule nationaler Borniertheit und Verknöcherung. Siehe: I. V. Stalin, Marksizm i nacionalnyj vopros. In: Sobranie soèinenij, Bd. 2, 365.
13 Siehe z. B.: V. I. Lenin, [Pismo] S.G. aumjanu, 6.12.1913. In: Polnoe sobranie soèinenij,
Bd. 48, 235.
14 Vgl. dazu: John A. Armstrong, The Autonomy of Ethnic Identity: Historic Cleavages and
Nationality Relations in the USSR. In: Thinking Theoretically about Soviet Nationalities. History
and Comparison in the Study of the USSR. Hg. v. Alexander J. Motyl. New York 1992, 2343;
D. L. Horowitz, How to Begin Thinking Comparatively about Soviet Ethnic Problems. In: Thinking
Theoretically about, 922.
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schlossen. Entsprechend hielten die Bolschewiki unter Führung Lenins Kurs auf
die Gründung eines multinationalen zentralisierten Staates, in dem die nationale
Frage nicht durch Separatismus oder Föderalismus, sondern durch territoriale
Gebietsautonomie innerhalb eines einheitlichen Staates gelöst werden sollte.15 In
seinem 1903 verfassten Artikel Das Manifest der armenischen Sozialdemokraten vertrat Lenin erstmals die für die sozialdemokratische Nationalitätenpolitik
grundlegende These, dass die nationale Frage nicht durch die Forderung nationaler Autonomie, sondern durch politische und bürgerliche Freiheit sowie völlige
Gleichberechtigung gelöst werden müsse.16 An gleicher Stelle vertrat er die
These, dass nicht die Selbstbestimmung der Völker und Nationen an sich, sondern die Selbstbestimmung des jeweiligen Proletariats einer jeden Nationalität
das Ziel darstellen müsse. Was die Unterstützung von Forderungen nach nationaler Autonomie betreffe, sei diese mit Sicherheit nicht als ewige Programmverpflichtung des Proletariats anzusehen.17
Ganz auf das Ziel der erfolgreichen sozialistischen Revolution fixiert, stufte
Lenin vor allem das von den Opportunisten aus den Reihen des Bund18
vertretene Konzept der nationalen Kulturautonomie als überaus schädlich ein, da
es der nationalen Frage seines Erachtens größere Bedeutung beimaß als den
Klasseninteressen des Proletariats.19 Das Konzept der nationalen Autonomie
innerhalb des bestehenden Staates erschwere die Revolutionierung der national
gesinnten Unterschichten der nach Unabhängigkeit strebenden Ukrainer, Polen,
Finnen und sonstigen Randvölker Russlands und trage dadurch de facto zur
Konsolidierung des autokratischen Russland bei.20
1913 fügte Stalin, der spätere Volkskommissar für Nationalitätenfragen, die
einzelnen ideologischen Thesen des Bolschewismus zur nationalen Frage in seiner Arbeit Marxismus und nationale Frage zu einem einheitlichen System
zusammen.21 Ausgehend von der Kritik an den Versuchen des Bund, das au15
16

Sedmaja (aprelskaja) Vserossijskaja konferencija RSDRP(b), 1213.
V. I. Lenin, O manifeste Sojuza armjanskich social-demokratov. In: Polnoe sobranie
soèinenij, Bd. 7, 104105.
17 Ebd., 105.
18 Der Bund (Allgemeiner jüdischer Arbeiterbund in Polen, Litauen und Russland) wurde im
Oktober 1897 gegründet. Zu dessen Programmatik siehe: Dietrich Geyer, Lenin in der russischen
Sozialdemokratie. Die Arbeiterbewegung im Zarenreich als Organisationsproblem der revolutionären Intelligenz. Köln 1962, 347367; Klaus Heller, Revolutionärer Sozialismus und nationale
Frage. Das Problem des Nationalismus bei russischen und jüdischen Sozialdemokraten und
Sozialrevolutionären im Russischen Reich bis zur Revolution 19051907. Frankfurt am Main 1977;
Jonathan Frankel, Prophecy and Politics: Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 18621917.
Cambridge 1981; Heiko Haumann, Geschichte Russlands. München 1996, 385387, 517.
19 Vgl.: Nacionalnaja politika Rossii. Istorija i sovremennost. Pod red. N. Meèerjakovoj.
M. 1997, 171172.
20 G. B. Kostyrèenko, Tajnaja politika Stalina. Vlast i antisemitizm. M. 2003, 42.
21 Bereits im September 1904 hatte Stalin in georgischer Sprache den Artikel Wie versteht die
Sozial-Demokratie die nationale Frage? veröffentlicht, in dem er für die Zerstörung der nationalen
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stro-marxistische Modell einer nationalen Kulturautonomie auf Russland zu
übertragen, legte Stalin in diesem Text den Grundstein für die marxistisch-leninistische Theorie der nationalen Frage.22 Hier formulierte er erstmals explizit
das Endziel des Sozialismus, das darin bestand, die nationalen Barrieren einzureißen, um die Bevölkerung zu vereinen und die nationale Abgrenzung durch
Klassenabgrenzung zu ersetzen.23 Obwohl dieser Artikel in Teilen von Lenin
mitverfasst oder zumindest redigiert worden war,24 handelte es sich um den
ersten großen Schritt Stalins auf dem Weg zu einer eigenen national-staatlichen
Doktrin, die sich in ihrer Endform Mitte der 1930er Jahre herausbilden sollte.25
Als Alternative zum austro-marxistischen Programm des Bund trat Stalin für
eine territoriale Lösung der nationalen Frage in Russland ein, deren Eckpfeiler
das Prinzip der Gebietsautonomie darstellen sollte,26 demzufolge das Zentrum
einen Teil seiner Vollmachten an potentielle Kandidaten für eine Autonomie
(wie z. B. Polen, Ukraine, Litauen usw.) abgeben sollte, die wiederum auf ihrem
Gebiet die Rechte der nationalen Minderheiten (Verwendung ihrer Sprache in
Schulen und Verwaltung usw.) umsetzen sollten.27
Barrieren und einen engen Zusammenschluss der Proletarier aller Nationalitäten eintrat und heftig
die armenischen Föderal-Sozial-Demokraten kritisierte, die sich zum Ziel gesetzt hätten, es dem
Bund in allem gleichzutun. I. V. Stalin, Sobranie soèinenij, Bd. 1, 4041.
22 Die auf der Tagung des ZK der RSDRP in Poronin verabschiedete Resolution zur nationalen Frage basierte im Wesentlichen auf den Thesen von Stalins Artikel Marxismus und nationale
Frage. Auf diese Weise wurde die stalinsche Theorie offiziell zum Programm der bolschewistischen Partei in der nationalen Frage erhoben. Siehe: Poroninskoe soveèanie CK RSDRP s partijnymi rabotnikami. In: KPSS v rezoljucijach, Bd. 1, 446447.
23 I. V. Stalin, Marksizm i nacionalnyj vopros, 361362. Zum austromarxistischen Konzept
Otto Bauers und Karl Renners siehe ausführlicher: Demetrio Boersner, The Bolsheviks and the
National and Colonial Question (19171928). Paris 1957, 2958; Hans Mommsen, Sozialismus
und Nation. Zur Beurteilung des Nationalismus in der marxistischen Theorie. In: ders.: Arbeiterbewegung und nationale Frage. Ausgewählte Aufsätze. Göttingen 1979, 6180; ders.: O. Bauer,
K. Renner und die sozialdemokratische Nationalitätenpolitik in Österreich 19051914. In: Arbeiterbewegung, 195217; Alexander J. Motyl, Sovietology, Rationality, Nationality, 7681.
24 1948 wies Stalin im Gespräch mit M. Djilas auf Lenins Beitrag zur Entstehung des Aufsatzes Marxismus und nationale Frage hin und bemerkte: Das war Iljitschs  Lenins Ansicht.
Iljitsch hat das Buch herausgegeben. Siehe: Milovan Djilas, Gespräche mit Stalin. Frankfurt a. M.
1962, 200. Vgl.: Lev Trockij, Iosif Stalin. In: K istorii russkoj revoljucii. Sbornik statej. Ì. 1990,
395396.
25 Es gibt keinen Grund, diesen Aufsatz vollständig Lenin zuzuschreiben, da Stil und Argumentationsführung eindeutig Stalin entsprechen. Angemerkt sei ferner, dass Lenin just nach diesem
Aufsatz seine Haltung änderte und den Stalinschen Föderalismus annahm. So übernahm Lenin in
seinem eigenen Text Thesen zur nationalen Frage (Juni 1913) alle grundlegenden Thesen aus
Stalins Aufsatz. Siehe: V. I. Lenin, Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 23, 314322.
26 I. V. Stalin, Marksizm i nacionalnyj vopros, 361362.
27 Die [nationalen] Minderheiten sind nicht etwa deshalb unzufrieden, weil sie keine nationale Union haben, sondern deshalb, weil sie kein Recht auf die eigene Muttersprache haben, schrieb
Stalin. Gebt ihnen die Möglichkeit, ihre Muttersprache zu nutzen, und die Unzufriedenheit vergeht
von allein [...]. Siehe: I.V. Stalin, Marksizm i nacionalnyj vopros, 363.

Lehrer und Schüler: die Herausbildung der Ansichten Lenins und Stalins...

267

In seinem im Januar 1914 veröffentlichten Artikel Ist eine obligatorische
Staatssprache notwendig?, in dem er die Programme der einzelnen Parteien zur
nationalen Frage analysierte, vertrat Lenin die These, dass sich die Unterschiede
zwischen den Nationen immer mehr einebneten und eine Tendenz zur Assimilation zu verzeichnen sei. Wir sind überzeugt, unterstrich Lenin, dass die Entwicklung des Kapitalismus in Russland [...] zu einer gegenseitigen Annäherung
der Nationen führt.28 Jeden Versuch, dieser Entwicklung entgegenzutreten,
lehnte Lenin grundsätzlich ab. Wenn das Programm der nationalen Kulturautonomie fordere, die Zuständigkeit für die Schulen aus der Kompetenz des Staates
zu lösen und in die Hände einzelner Nationalitäten zu übergeben, habe dies
angesichts der erheblichen Unterschiede im Entwicklungsstand der unterschiedlichen Völker zur Folge, die Divergenzen zwischen diesen zu zementieren. Die
Forderung des Programms der nationalen Kulturautonomie, dass die kleinen
Nationen geschützt und vor Assimilation bewahrt werden müssten, lenke das
Proletariat und die werktätigen Massen bloß von den Aufgaben der sozialistischen Revolution ab. Das Proletariat habe keinerlei prinzipielles Interesse, die
nationale Entwicklung jeder Nation zu verteidigen, sondern begrüße im Gegenteil jegliche Assimilation der Nationen, die nicht auf Gewalt und Privilegien
gestützt sei.29
Auf der anderen Seite war Lenin allerdings aus taktischen Gründen zu weitgehenden Zugeständnissen an die nationalen Bewegungen bereit. So erklärte er
z. B. im April 1916 in seinen Thesen Die Sozialistische Revolution und das
Recht der Nationen auf Selbstbestimmung, dass es der Kampf für den Sozialismus erforderlich mache, das Recht der unterdrückten Nationen auf Selbstbestimmung anzuerkennen, d. h. das Recht auf freie politische Loslösung von der
unterdrückenden Nation.30 Den nationalen Minderheiten des Russischen Reiches versprach die Führung der RSDRP zu diesem Zeitpunkt nicht nur die
Abschaffung aller Beschränkungen, sondern auch völlige Gleichberechtigung
in schulischen, religiösen und sonstigen Fragen.31 Noch am 2. (15.) November
1917 hieß es in der bekannten Deklaration der Rechte der Völker Russlands,
dass die Politik der Unterdrückung und gegenseitigen Aufhetzung der Völker
durch eine offene und ehrliche Politik ersetzt werden sollte.32 Auf dem 2.
Allrussischen Sowjetkongress erklärte Lenin erneut, dass die Sowjetmacht allen
28

V. I.Lenin, Nuen li objazatelnyj gosudarstvennyj jazyk? In: Polnoe sobranie soèinenij,
Bd. 24, 295.
29 V. I. Lenin, Kritièeskie zametki po nacionalnomu voprosu, 133.
30 V.I. Lenin, Socialistièeskaja revoljucija i pravo nacij na samoopredelenie. Tezisy. In: Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 27, 255. Zur Leninschen Konzeption der Nationalitätenpolitik vgl.
auch: Jeremy Smith, The Bolsheviks and the National Question, 191723. London 1999, 728.
31 Sedmaja (aprelskaja) Vserossijskaja konferencija RSDRP(b), 14.
32 Dekrety Sovetskoj vlasti. M. 1957, Bd. 1, 40.
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auf dem Gebiet Russlands lebenden Nationen volles Selbstbestimmungsrecht
garantiere.33
Zweifellos beendete diese revolutionäre Erklärung, die den bolschewistischen Führern weltweite Popularität einbrachte, endgültig die jahrhundertelange
Geschichte des autokratischen russischen Reiches. Auf der anderen Seite
kündigte die bolschewistische Führung allerdings umgehend die Gründung einer
neuen sowjetischen Föderation an, die das aufgelöste Imperium sofort wieder
zusammenschließen sollte.34 Vor diesem Hintergrund kann man sich der These
des Historikers Michail Geller anschließen, dass Lenin kein Gegner des Imperiums an sich, sondern lediglich des zaristischen Imperiums war, in dem er die
Macht nicht in Händen hielt.35
Noch im März 1917 sprach sich Stalin dafür aus, einzelnen nationalen
Randgebieten Russlands wie der Ukraine, Transkaukasien und dem Baltikum
das Recht auf politische Autonomie zu gewähren. Polen und Finnland, die de
facto bereits nicht mehr unter russischem Einfluss standen, sollten das Recht auf
völlige Selbstbestimmung erhalten.36 Im April 1917 ging Stalin auf der VII.
Allrussischen Konferenz der RSDRP(B) sogar noch weiter und versprach auch
den obengenannten Nationen nicht nur Gebietsautonomie, sondern Anerkennung des Rechtes auf völlige Loslösung.37
Lenin, der sich immer dafür eingesetzt hatte, die national-separatistischen
Tendenzen in Russland zu unterstützen, um dadurch die Grundlagen des Staates
zu untergraben und günstige Bedingungen für den sozialistischen Umsturz zu
schaffen, erklärte bei derselben Gelegenheit, den separatistischen Bewegungen
gleichgültig und neutral gegenüberzustehen. Wenn sich Finnland, Polen oder
die Ukraine von Russland lösten, sei dies nicht zu verurteilen.38 Gleichzeitig
bestand er darauf, die Resolution der VII. Allrussischen Konferenz der
RSDRP(B) in einer Fassung zu verabschieden, die den nationalen Bestrebungen
der Randvölker des russischen Reiches entgegenkam. Allen zu Russland
gehörenden Völkern müsse das Recht auf Loslösung und Gründung eines
selbständigen Staates zuerkannt werden. Wer dieses Recht leugne und keine
Maßnahmen zu dessen praktischer Umsetzung ergreife, unterstütze Eroberungen
33 V. I. Lenin, Vtoroj Vserossijskij sezd Sovetov raboèich i soldatskich deputatov 2526 oktjabrja 1917 g. In: Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 35, 11.
34 Siehe auch: Vtoroj Vserossijskij sezd Sovetov R[aboèich] i S[oldatskich] D[eputatov].
M./L. 1928, 65.
35 M.Geller, Istorija Rossijskoj imperii, Bd. 3. M. 1997, 279. Vgl. dazu: Jörg Baberowski,
Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus. München 2003, 199201.
36 G. V. Kostyrèenko, Tajnaja politika Stalina, 46.
37 I. V. Stalin, VII (aprelskaja) konferencija RSDRP (bolevikov) 2429 aprelja 1917 g. In:
Sobranie soèinenij, Bd. 3, 5255.
38 V. I. Lenin, Reè po nacionalnomu voprosu 29 aprelja (12 maja). In: Polnoe sobranie
soèinenij, Bd. 31, 435.
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und Annexionen.39 Im Juni 1917 flirtete Lenin offen mit den nationalistischen
Kräften der Ukraine, als er der Provisorischen Regierung voller Empörung vorwarf, ihre elementare demokratische Schuld nicht zu erfüllen, der Ukraine das
Recht auf völlige Loslösung zuzugestehen. Kaum hatten die Bolschewiki allerdings selbst die Macht in der Hand, vollzogen sie in ihrer Haltung gegenüber
den Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukraine eine Kehrtwende um 180 Grad:
Russland kann nicht ohne die ukrainische Zuckerindustrie existieren, das gleiche gilt auch für die Kohle des Donbass, das Getreide usw., stellte Georgij
Pjatakov, der Führer der ukrainischen Bolschewiki, den Standpunkt des Zentrums unmissverständlich klar.40
Was die Anerkennung der Unabhängigkeit Polens anging, taten sich die
Bolschewiki mit diesem Schritt weit weniger schwer, da das entsprechende Territorium ohnehin von deutschen Truppen besetzt war und die Frage der Existenz
eines selbständigen polnischen Staates praktisch bereits durch die Provisorische
Regierung entschieden worden war.41 Zugleich konnten sich die Bolschewiki
nur schwer dazu durchringen, auch den Finnen die Selbständigkeit zu
gewähren.42 So erklärte der frischgebackene Volkskommissar für Nationalitätenfragen Stalin im November 1917 auf dem Parteitag der finnischen Sozialdemokratischen Partei zwar, dass die neuen Machthaber Russlands das Recht auf freie
Selbstbestimmung auch für die Finnen anzuerkennen bereit seien, versprach aber
praktisch im gleichen Atemzug den finnischen Bolschewiki jedwede
Unterstützung von russischer Seite, wenn diese die Macht zu ergreifen versuchten.43
Nach der offiziellen Loslösung Finnlands im Dezember 1917 erklärten auch
Litauen und Lettland und im Februar 1918 Estland ihre Unabhängigkeit, ohne
auf Widerstand zu treffen. Zweifellos lässt sich die Tatsache, dass die Bolschewiki die separatistischen Bestrebungen zu diesem Zeitpunkt gewähren ließen,
durch die allgemeine Schwäche der Zentralmacht erklären. Die betreffenden
Territorien des ehemaligen Russischen Reiches standen ohnehin nicht unter der
Kontrolle Moskaus, sondern waren von deutschen Truppen besetzt, so dass die
Bolschewiki nicht in der Lage waren, auf die Prozesse der Selbstbestimmung der
39

439.

40
41
42

V.I. Lenin, Rezoljucija po nacionalnomu voprosu. In: Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 31,

Zitiert nach: M. Geller, A. Nekriè, Utopija u vlasti, Bd. 1, 72.
Vgl.: Nacionalnaja politika Rossii, 200201.
I. V. Stalin, O nezavisimosti Finljandii. Doklad na zasedanii VCIK 22.12.1917 g. In: Sobranie soèinenij, Bd. 4, 2223.
43 Ders.: Reè na sezde Finljandskoj social-demokratièeskoj raboèej partii v Gelsingforse
14.11.1917 g. In: Sobranie soèinenij, Bd. 4, 45. Als die örtlichen Bolschewiki im Januar 1918
versuchten, in Finnland an die Macht zu gelangen, kamen den Aufständischen die vor Ort befindlichen Einheiten der Roten Armee umgehend zur Hilfe. Siehe: M. Geller, A. Nekriè, Utopija u vlasti,
Bd. 1, 71.

270

Victor Dönninghaus

westlichen Randgebiete Einfluss zu nehmen.44 Mit anderen Worten: Die Führer
der RKP(B) wurden die Geister, die sie selbst gerufen hatten, nicht wieder los:
Sie mussten dafür bezahlen, dass ihr Programm zur nationalen Frage von zwei
Prinzipien geprägt war, die einander de facto ausschlossen  der Unterstützung
des Rechtes der Völker auf Selbstbestimmung auf der einen Seite und dem
Bestreben, den zentralisierten Staat zu bewahren, auf der anderen Seite.45
All diese Widersprüche traten deutlich zutage, als sich Lenin im Dezember
1919 auf der VIII. Allrussischen Konferenz der RKP(B) zur Selbständigkeit
der Ukraine äußerte. Was die Bolschewiki den ukrainischen Borotbisty46
vorwürfen, sei nicht deren Streben nach nationaler Selbständigkeit, sondern deren Unwillen, den Moskauer Ansichten Rechnung zu tragen, den Ansichten des
Zentralkomitees, das sich nun einmal in Moskau befinde.47 Es sollte also nationale Selbständigkeit nur mit Erlaubnis des ZK der RKP(B) und in dem von
diesem gesetzten Rahmen geben. Der proletarische Schriftsteller Maksim
Gorkij zog bereits zwei Wochen nach dem Oktoberumsturz am 20.11.1917
seinen  wie sich erweisen sollte  sehr prophetischen Schluss:
Lenin, Trotzki und ihre Clique sind bereits durch das faulige Gift der Macht verdorben, wovon ihre schändliche Haltung zur Freiheit der Rede, der Persönlichkeit
und zur ganzen Summe jener Rechte zeugt, für deren Triumph die Demokratie
gekämpft hat.48

Der Bürgerkrieg zerstörte allerdings nicht nur endgültig das Russische Reich, sondern schuf auch die Voraussetzungen für die neuerliche Sammlung
seiner Länder. Dass es im Kern der marxistischen Theorie widersprach, den
neuen Staat nach föderativem Prinzip aufzubauen, störte den Führer des Weltproletariats kaum, da er ohnehin davon ausging, dass alle entsprechenden Ent44 Ende 1918 wurden in den baltischen Staaten jeweils sowjetische Regime etabliert, die sich
allerdings nur bis zum Frühjahr 1919 an der Macht halten konnten. Anfang September 1919 war
Sowjetrussland gezwungen, die Unabhängigkeit der baltischen Staaten offiziell anzuerkennen und
deren weißen Regierungen Verhandlungen anzubieten, um die Kriegshandlungen zu beenden und
friedliche Beziehungen zu etablieren. Siehe: Dokumenty vnenej politiki SSSR. M. 1958, Bd. 2,
246. Vgl.: G. V. Èièerin, Stati i reèi po voprosam medunarodnoj politiki. M. 1961, 282.
45 Angesichts dessen, dass es weniger um die Nationalitätenpolitik der RKP(B) als vielmehr
um die Rettung der bolschewistischen Macht selbst ging, konnten sich die Führer der RKP(B)
damit zufriedengeben, dass ein Teil der jungen bourgeoisen Staaten (Finnland, Estland, Lettland,
Litauen, Polen) neutralisiert war [...]. Siehe: I. V. Stalin, O politièeskom poloenii respubliki
27.10.1920 g. In: Sobranie soèinenij, Bd. 4, 379.
46 Borotbisty: vor 1918 der linke Flügel der Partei der Sozialrevolutionäre in der Ukraine, der
sich später der RKP(B) anschloss.
47 V. I. Lenin, VIII Vserossijskaja konferencija RKP(b). 24.12.1919 g. Zakljuèitelnoe slovo
po voprosu o sovetskoj vlasti na Ukraine. In: Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 39, 371.
48 M. Gorkij, Nesvoevremennye mysli. Zametki o russkoj revoljucii i kulture. Siehe: Antologija samizdata <http://antology.igrunov.ru/authors/gorky/mysli.html> 12.03.2011.
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scheidungen nur vorübergehenden Charakter hätten und durch die baldige Vollendung der Weltrevolution revidiert würden. Bereits im Juni 1917 hatte er auf
dem 1. Allrussischen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte den Ruf ausgegeben: Möge Russland eine Union freier Republiken sein.49 Der föderative Staatsaufbau war durch die Umstände diktiert. Die Sowjetmacht ließ sich nur etablieren und gegen die konterrevolutionären Kräfte verteidigen, wenn die
Bolschewiki sich bereit zeigten, das föderative Prinzip anzuerkennen.50
Die Bolschewiki befanden sich in einer höchst widersprüchlichen Situation.
Einerseits waren sie plötzlich die Herren des Landes und wollten dessen weiteren Zerfall um jeden Preis stoppen, andererseits konnten sie sich nicht offen von
ihren eigenen früheren Losungen abwenden, die überhaupt erst zu diesem Prozess geführt hatten. Vor diesem Hintergrund war die von Lenin ausgegebene
Formel, die nationale Frage durch Gründung einer freiwilligen föderativen
Union der Völker Russlands zu lösen, ganz offensichtlich die einzige realistische
Alternative, die sich der weitgehend machtlosen Zentralmacht überhaupt stellte.51 Auch die Berufung Stalins auf den Posten des Volkskommissars für Nationalitätenfragen war ein geschickter Schachzug Lenins, um der sich selbst bestimmenden Peripherie Kompromissbereitschaft zu signalisieren. Auch wenn er
keinen Hehl daraus machte, dass er das Recht der Völker auf Selbstbestimmung
grundsätzlich ablehnte, machte die Tatsache, dass Stalin kein Großrusse war, den
zu diesem Zeitpunkt noch über keinen großen politischen Einfluss verfügenden
prächtigen Georgier zu einer idealen Besetzung für die Rolle des Sammlers
der russischen Lande.52 Hinzu kommt, dass die Losung der Selbstbestimmung
der Völker in der Praxis durch den Beschluss des 8. Parteitags, die Partei im
Unterschied zum Staat nicht föderativ, sondern zentralisiert zu strukturieren und
49

V. I. Lenin, Reè o vojne 9 (22) ijunja. In: Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 32, 286. Vgl.
dazu: A. N. Sacharov, K voprosu o prièinach raspada SSSR. In: SSSR i cholodnaja vojna. Hg. v.
V. S. Lelèuk, E.I. Pivovar. M. 1995, 296298.
50 Siehe: A.. Buzarov, K. K. Chutyz, Totalitarizm i nacionalnye otnoenija: uroki i sovremennost. In: Severnyj Kavkaz. Vybor puti nacionalnogo razvitija. Majkop 1994, 18. Welche Rolle die
nichtslawischen Völker während des Bürgerkriegs spielten, ist kaum erforscht. Siehe z. B.: Rex
A. Wade, The Bolshevik Revolution and Russian Civil War. Westport 2001, 85101; Nicolas Werth,
Ein Staat gegen sein Volk. Gewalt, Unterdrückung und Terror in der Sowjetunion. In: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Hg. v. Stéphane Courtois [u. a.].
München 1998, 51295; S. A. Pavljuèenkov, Voennyj kommunizm v Rossii. Vlast i massy. M. 1997;
ders.: Krestjanskij Brest, ili predistorija bolðevistskogo NËPa. M. 1996; The Bolsheviks in Russian
Society. The Revolution and the Civil Wars. Hg. v. Vladimir N. Brovkin. New Haven 1997; Vladimir
Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War. Princeton 1994. Eine Ausnahme stellt die folgende
Arbeit dar: V. T. Tormozov, Beloe dvienie i nacionalnyj vopros. M. 1997.
51 G.V. Kostyrèenko, Tajnaja politika Stalina, 4748. Vgl. dazu: Jörg Baberowski, Der Feind
ist überall, 198204; Terry Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the
Soviet Union, 19231939. Ithaca, 2001, 127.
52 Vgl. dazu: I. V. Stalin, Doklad po nacionalnomu voprosu, 15.01.1918 g. In: Sobranie
soèinenij, Bd. 4, 3132.
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die Zentralkomitees der nationalen Kommunistischen Parteien mit gewöhnlichen
territorialen Komitees auf eine Stufe zu stellen,53 jede Bedeutung verlor, da die
Fäden der Macht gerade in der Partei zusammenliefen. Als einer der ersten
erkannte Stalin die gewaltigen Möglichkeiten dieser Machtstruktur als wichtigste Integrationskraft des Landes. Noch bevor er als Generalsekretär den Parteiolymp erklomm, charakterisierte er die Partei im Juli 1921 folgendermaßen: Die
Kommunistische Partei ist eine Art Schwertträgerorden innerhalb des Sowjetischen Staates, der die Organe des letzteren lenkt und seine Tätigkeit inspiriert
[...].54
Innerhalb der eigenen Partei, wo sie über den nötigen Handlungsspielraum
verfügten, sahen die Bolschewiki eine Aufspaltung nach nationalen Kriterien als
Anachronismus an. Den föderativen Aufbau des Staates betrachteten sie hingegen als ein notwendiges, aber trotz aller Widersprüche zum marxistischen Ideal
eines Staates, der über den nationalen Problemen stand und diese auf Klassenprobleme reduzierte, zu rechtfertigendes Übel. Man musste das Problem lediglich durch das Prisma des vom marxistischen Standpunkt aus allgemeineren
Problems des Aufbaus einer klassenlosen Gesellschaft in der Zukunft betrachten, um die Gründung eines föderativen Staates nach der Oktoberrevolution
nicht als Verrat an der marxistischen Ideologie, sondern lediglich als deren aus
den Rahmenbedingungen geborene Weiterentwicklung zu betrachten. Worauf es
ankam, war die Gründung eines einheitlichen sozialistischen Staates an sich.
Welche Form dieser konkret hatte, war zunächst zweitrangig.55 Die Gründung
einer Föderation war nichts anderes als ein Zugeständnis an die Umstände der
Zeit.56 Die nationale Frage wird völlig durch die Bedingungen der sozialen
Umstände, durch den Charakter der Macht im Land und ganz allgemein durch
den gesamten Gang der gesellschaftlichen Entwicklung bestimmt, bemerkte
Stalin in diesem Zusammenhang.57
Als die RKP(B) das Prinzip der Föderation in ihr neues Programm aufnahm,
deklarierte sie die föderative Vereinigung der nach sozialistischem Typ organisierten Staaten als Übergangsform auf dem Weg zur völligen Einheit.58 Ein
offensichtlicher Widerspruch bestand darin, dass vom Standpunkt des Marxismus einerseits die Aufgabe der nationalen Befreiung in der Gründung eines
selbständigen Staates durch die betreffende Nation bestand, andererseits die Interessen des Sozialismus aber verlangten, dass eben jene Nation durch den
53
54

Vosmoj sezd RKP(b). Protokoly. M. 1959, 425.
I. V. Stalin, O politièeskoj strategii i taktike russkich kommunistov. In: Sobranie soèinenij,
Bd. 5, 71.
55 Siehe ausführlicher: Nacionalnaja politika Rossii, 256257.
56 Später behauptete die Führung der Bolschewiki, dass die Gründung eines Staates nach dem
föderativen Prinzip eine geplante Handlung war.
57 I. V. Stalin, Oktjabrskij perevorot i nacionalnyj vopros. In: Sobranie soèinenij, Bd. 4, 155.
58 Vosmoj sezd RKP(b). In: KPSS v rezoljucijach, Bd. 2, 79.
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großen sozialistischen Staat geschluckt wurde. Alle Hoffnungen der Bolschewiki konzentrierten sich darauf, dass die Weltrevolution diesen Widerspruch
auflösen würde. Wir haben unsere Sache überhaupt erst ausschließlich mit
Blick auf die Weltrevolution begonnen, unterstrich auch Lenin selbst 1920.59
Anders gesagt waren alle Entscheidungen, die Fragen des national-staatlichen Aufbaus betrafen, durch taktische Überlegungen diktiert. Die durch die
Revolution geweckten zentrifugalen Kräfte drohten die Kommunistische Partei
zu schwächen und den Akzent von Klassenpositionen hin zu explizit nationalen
Positionen zu verschieben. Da dieses ihren Interessen zuwiderlief, gründeten die
Bolschewiki die Föderation, um den nationalen Kräften den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es handelte sich also um nichts anderes als ein formales Zugeständnis an die national-demokratischen Bewegungen, während der innere
Zentralismus real gewahrt blieb.
Dies aber hieß in der logischen Konsequenz, dass der Föderalismus nichts
anderes sein konnte als lediglich eine Übergangsform zwischen dem zaristischen
Unitarismus und dem künftigen sozialistischen Unitarismus, was wiederum dazu
führte, dass der formal dezentrale Sowjetstaat in der Praxis extrem zentralisiert
war.60 Während die klassische Autonomie eine gewisse Selbständigkeit bzw. in
einigen politischen Fragen Unabhängigkeit gegenüber der Zentralmacht impliziert, also die Möglichkeit eines Abweichens der autonomen Republik von der
allgemeinen politischen Linie der Föderation,61 traten die sowjetischen autonomen Republiken in der Praxis nicht nur einen Teil, sondern praktisch all ihre
Rechte an die Zentralregierung ab.62 Diese Beschränkung der Vollmachten der
autonomen Republiken durch die zentralen Machtorgane wiederum stellte die
sowjetischen Autonomen Republiken bzw. Gebiete de facto auf eine Stufe mit
gewöhnlichen Gouvernements,63 so dass es alles andere als verwunderlich ist,
dass die 1. Verfassung der RSFSR (1918) tatsächlich nirgendwo eindeutig festlegte, worin der Unterschied zwischen den Autonomen Republiken und Gou59 V. I. Lenin, Reè na torestvennom zasedanii plenuma Moskovskogo soveta raboèich,
krestjanskich i krasnoarmejskich deputatov, MK RKP(b) i MGSPS, posvjaèennom 3-ej godovèine Oktjabrskoj revoljucii, 6 nojabrja 1920 g. In: Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 42, 1. Vgl.
dazu: Jörg Baberowski, Der Feind ist überall, 186189.
60 Vgl. dazu: I. V. Stalin, Organizacija Rossijskoj Federativnoj Respubliki. In: Sobranie
soèinenij, Bd. 4, 73; V. I. Lenin, Kritièeskie zametki po nacionalnomu voprosu, 144.
61 Avtonomija. In: Ënciklopedièeskij slovar tovariðèestva A. Bratev i I. Granat. M. 1910,
Bd. 1, 326333.
62 Faktisch entstanden alle autonomen Republiken nur per Dekret des VCIK und des Sovnarkom. Die einzige Ausnahme bildete die Republik Baschkirien.
63 Vgl.: Dekret des VCIK über die Umwandlung des Autonomen Gebiets der Wolgadeutschen
in die ASSR der Wolgadeutschen, 20.02.1924. Rossijskij gosudarstvennyj archiv ëkonomiki
(RGAË), f. 4372, op. 31, d. 1923, l. 2526; Anmerkungen des NKVD zum Entwurf der Verfassung
der ASSR der Wolgadeutschen, 1926. Gosudarstvennyj archiv Rossijskoj Federacii (GARF), f. R393, op. 53, d. 67, l. 308311.
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vernements bestand.64 Stalin als konsequenter Verfechter des Zentralismus stellte zudem bereits im Mai 1918 eindeutig klar, dass die Sowjetmacht die Autonomie nur dann anzuerkennen bereit war, wenn sich diese unter der Führung und
Kontrolle Moskaus befand.65
Die Weichen für die weitere Entwicklung der bolschewistischen Nationalitätenpolitik wurden auf dem X. Parteitag der RKP(B) gestellt, der unter anderem die sogenannte Einwurzelung [korenizacija] der Kader beschloss und zum
Kampf gegen nationalistische und kolonisatorische Arroganz der russischen
Kommunisten in der Peripherie aufrief.66 Mit den Thesen des X. Parteitags
nannte Stalin bereits im Mai 1921 die folgenden fünf Maßnahmen, die seines
Erachtens ergriffen werden mussten, um die Nationen einander anzugleichen:
1) Studium der ökonomischen Situation, der Lebensbedingungen und der Kultur
der rückständigen Nationen und Völkerschaften; 2) Förderung der Entwicklung
ihrer nationalen Kultur; 3) politische Aufklärung; 4) allmähliche und schmerzfreie Einbeziehung der Nationen in höhere Wirtschaftsformen; 5) wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Werktätigen der rückständigen und
der fortgeschrittenen Nationen.67
Im Kern lief das Programm der Bolschewiki nach deren Sieg darauf hinaus,
nicht mehr die Selbstbestimmung der Völker, sondern deren faktische Gleichheit
zum Ziel zu erheben. War eine solche Gleichheit erst einmal erreicht, so die
Annahme Stalins, würde sich das jahrhundertealte Problem von Diskriminierung
und Nationalismus quasi von selbst lösen.68 Zweifellos hatte diese Zielsetzung
den positiven Effekt, dass das Zentrum den rückständigen Völkern des Ostens
und Nordens sowohl materiell als auch personell massive Hilfe zukommen ließ,
um diese in die Lage zu versetzen, die entwickelteren Völker des Westens einholen zu können. Andererseits dienten alle in diese Richtung unternommenen Anstrengungen (Aufklärung in jeder Form, Entsendung technischer Spezialisten,
64 Konstitucija RSFSR 1918 g. Siehe: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm>
17.03.2011. Vgl.: Nacionalnaja politika Rossii, 235.
65 I. V. Stalin, Vystuplenija na soveèanii po sozyvu Uèreditelnogo sezda Tataro-Bakirskoj
sovetskoj respubliki. 10.16.05.1918 g. In: Sobranie soèinenij, Bd. 4, 8590. Mit anderen Worten:
Der juristische Rahmen und der konkrete Inhalt der neugegründeten Autonomien ebenso wie deren
Beziehungen zur Zentralregierung und Beteiligung an der Entscheidung gesamtföderaler Fragen
sollte ausschließlich in Abstimmung mit Moskau definiert werden. Vgl. dazu: Albrecht Martiny,
Der Nationalismus in sowjetischer Sicht. In: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine
vergleichende Enzyklopädie. Bd. IV. Freiburg, Basel, Wien 1971, 670695.
66 Stenografièeskij otèet X sezda RKP(b). M., 1963, 60; Cirkuljarnoe pismo CK RKP(b) mestnym partijnym organizacijam o rabote sredi nacionalnych meninstv, 26.11.1921. In: CK RKP(b) 
VKP(b) i nacionalnyj vopros. Kniga 1: 19181933 gg. Sost. L.S. Gatagova. M. 2005, 59.
67 I. V. Stalin, K postanovke nacionalnogo voprosa. In: Sobranie soèinenij, Bd. 5, 5259.
68 Siehe ausführlicher: Desjatyj sezd RKP(b). Mart 1921 g. Stenografièeskij otèet. M. 1963,
184; Ëdvard Karr, Istorija sovetskoj Rossii. In: Bolevistskaja revoljucija 19171923. M. 1990,
Bd. 1, 288; Jörg Baberowski, Der Feind ist überall, 201202.
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Ausbildung nationaler Kader usw.) ausschließlich dem Ziel, ein nationales Proletariat zu schaffen.69
Nach dem Ende des Bürgerkriegs stellte die RSFSR 92% des Territoriums
und 70% der Bevölkerung der späteren UdSSR. Das restliche Gebiet nahmen die
formal unabhängigen Sowjetrepubliken Ukraine, Weißrussland, Aserbaidschan,
Georgien, Armenien, die Republik Fernost sowie die beiden mittelasiatischen
Volksrepubliken Chorezm und Buchara ein. Zugleich forderte die Organisationsstruktur der kommunistischen Partei einen zentralisierten Staat. Während die
meisten Vertreter der westlichen Nationalitäten (Letten, Polen, Esten usw.) innerhalb der kommunistischen Partei für eine Zentralisierung eintraten und de
facto großrussisch-chauvinistische Positionen verfolgten, wehrten sich die Kommunisten der unabhängigen Sowjetrepubliken (vor allem Ukrainer und Georgier) erbittert dagegen, von Russland vereinnahmt zu werden. Dabei hing der
Widerstand gegen Moskau unmittelbar von der Stärke und dem Einfluss der
Kommunistischen Parteien der jeweiligen unabhängigen Sowjetrepubliken ab.70
Als erste unabhängige Republik unterzeichnete im September 1920 Aserbaidschan, das schwächste Glied in der Kette der Sowjetrepubliken, einen Vertrag
mit Russland, der eine enge militärische und ökonomische Union sowie faktisch
den Verzicht auf Souveränität vorsah und zum Modell für spätere Verträge zwischen Moskau und anderen unabhängigen Republiken wurde.71
Nachdem Stalin im April 1922 den Posten des Generalsekretärs des ZK der
RKP(B) angetreten hatte, sprach er sich bereits im August desselben Jahres
dafür aus, dass die unabhängigen Sowjetrepubliken Ukraine, Weißrussland,
Aserbaidschan, Georgien und Armenien der RSFSR formal beitreten sollten. Die
Kompetenzen der Machtorgane Russlands sollten auch auf diese Republiken
ausgedehnt werden.72 Im September 1922 schlug Stalin Lenin in einem Brief
vor, die Beziehungen zwischen dem Zentrum und den Randgebieten neu zu
69 Vgl. dazu: , Igal Halfin, From Darkness to Light. Class, Consciousness, and Salvation in
Revolutionary Russia. Pittsburgh 2000, 3984; , Zygmunt Bauman, Moderne und Ambivalenz. Das
Ende der Eindeutigkeit. Frankfurt am Main 1996, 323; François Furet, Das Ende der Illusion. Der
Kommunismus im 20. Jahrhundert. München 1996, 41.
70 M. Geller, A. Nekriè, Utopija u vlasti, Bd. 1, 159, 161.
71 In seinem im Oktober 1920 verfassten Aufsatz Die Politik der Sowjetmacht in der nationalen Frage sprach sich Stalin offen gegen die Loslösung der Randstaaten von Russland aus. Siehe:
I. V. Stalin, Predislovie k sborniku statej po nacionalnomu voprosu, izdannomu v 1920 g. In:
Sobranie soèinenij, Bd. 4, 372.
72 Proekt rezoljucii o vzaimootnoenijach RSFSR s nezavisimymi respublikami, predloennyj
I.V. Stalinym, [11.08.1922]. In: Izvestija CK KPSS (1989), Nr. 9, 192193. Nach den Plänen Stalins sollten alle Beschlüsse des VCIK, des Rats der Volkskommissare und des STO der RSFSR
automatisch auch für die nationalen Republiken Gültigkeit haben. Siehe ausführlicher: V. I. Lenin,
Primeèanie k state. In: Polnoe sobranie soèinenij, Bd. 45, 557. Vgl. dazu: Jörg Baberowski, Der
Feind ist überall, 210212.
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ordnen und dem bestehenden Chaos ein Ende zu machen: Statt in den Sowjetrepubliken weiterhin Unabhängigkeit zu spielen, forderte er eine endgültige Entscheidung:
Entweder tatsächliche Unabhängigkeit und dann Nichteinmischung des Zentrums
[...]; oder aber tatsächliche Vereinigung der Sowjetrepubliken zu einem ökonomischen Ganzen [...], das heißt Ersetzung der fiktiven Unabhängigkeit durch tatsächliche innere Autonomie der Republiken [...].73

Allerdings scheiterte Stalin mit seinem Projekt am Widerstand Lenins, der
die Gründung einer Union der Sowjetrepubliken Europas und Asiens favorisierte. Hatte Stalin ein vergleichsweise einfaches Schema gefordert, bei dem alle
nationalen Territorien innerhalb eines einheitlichen Staates einheitliche Autonomierechte haben sollten, schlug Lenin die wesentlich kompliziertere Variante
einer vielstufigen national-hierarchischen Konstruktion vor.74 Gemäß dieser sollten die zuvor selbständigen Staaten Russland, Ukraine und Weißrussland75
den obersten Rang einnehmen, gefolgt von den in der Transkaukasischen Föderation vereinten Ländern Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Daran sollten
sich auf dem untersten Rang die innerhalb der Unionsrepubliken bestehenden
Autonomen Republiken usw. anschließen. Auf diese Weise legten die Bolschewiki den Grundstein für eine Hierarchie, die durch die Ungleichheit nationaler
Rechte geprägt war, welche wiederum von der Größe der Völker und der geographischen Lage der von diesen bewohnten Territorien abhing.76 Es versteht sich
73 In vier Jahren des Bürgerkriegs, in denen wir aufgrund der Interventionen gezwungen waren, den Liberalismus Moskaus in der nationalen Frage zu demonstrieren, schrieb Stalin, haben
wir es, ohne das selbst zu wollen, geschafft, unter den Kommunisten echte und konsequente
Anhänger der Unabhängigkeit [social-nezavisimcy] heranzuziehen. Die Generation der jungen
Kommunisten in den Randgebieten will das Unabhängigkeit Spielen nicht als Spiel verstehen,
nimmt die Worte über die Unabhängigkeit hartnäckig für bare Münze und verlangt von uns, die
Buchstaben der Verfassung der unabhängigen Republiken tatsächlich in die Realität umzusetzen.
Siehe: Pismo I.V. Stalina V.I. Leninu, 22.09.1922. In: Izvestija CK KPSS (1989), Nr. 9, 198199.
Vgl. dazu: Terry Martin, The Russification of the RSFSR. In: Cahiers du monde russe 39 (1998),
Nr. 12, 100103.
74 Stalin bewertete die Position Lenins als nationalen Liberalismus, beharrte allerdings nicht
auf seinem Standpunkt und arbeitete sein Projekt um. Siehe: Lev Trockij, Stalinskaja kola falsifikacii. M. 1990, 7879.
75 Durch die scholastische Herabstufung der RSFSR auf eine Stufe mit der Ukraine und
Weißrussland hoffte Lenin die Vertreter der Unabhängigkeitsbestrebungen in den nationalen Republiken befriedigen zu können.
76 Die sowjetische staatspolitische Konzeption stellte einen direkten Zusammenhang zwischen
dem Status einer national-administrativen Körperschaft und deren geographischer Lage her. Um
den Status einer Unionsrepublik zu erlangen, durfte das Gebiet einer Republik nach Stalin an der
Außengrenze der UdSSR liegen und nicht vollständig von sowjetischem Gebiet umgeben sein. Entsprechend war die Umwandlung von Autonomen Republiken in Unionsrepubliken obsolet, weil sie
von allen Seiten von Sowjetrepubliken und -gebieten umgeben sind und weil sie eigentlich aus der
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von selbst, dass ein solches Modell nur funktionieren konnte, wenn zugleich die
Partei als feste Klammer fungierte.77 Je mehr nationaler Liberalismus, desto
mehr Zentralismus, so die Sophistik Lenins, der sich bestens der Tatsache bewusst war, dass nicht der Rat der Volkskommissare, sondern die RKP(B) als
Hauptinstrument der Zentralisierung fungierte.78 Dabei darf man nicht vergessen, dass die UdSSR just zu einem Zeitpunkt gegründet wurde, als deren Väter
große Hoffnung auf revolutionäre Umwälzungen sowohl im Osten als auch in
Europa setzten.
Symptomatisch war ferner, dass die Gründung der UdSSR selbst, die nach
den Worten Stalins ein Vorbild für die kommende Sowjetische Sozialistische
Weltrepublik79 sein sollte, nicht etwa durch Übereinkunft zwischen den Republiken, sondern per Dekret der Zentralregierung erfolgte. Im Prinzip handelte es
sich um einen rein formalen Akt, der eine von Moskau aufgezwungene vollständige Integration implizierte. Der Aufbau der neugegründeten Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken folgte vollständig dem auf dem Prinzip der
Zuteilung von Territorium nach nationalen und sprachlichen Kriterien basierenden Muster der RSFSR. Die Prinzipien der sowjetischen Nationalitätenpolitik
hatte Grigorij Zinovev bereits 1919 ohne große Umschweife formuliert:
Wir können nicht ohne das aserbaidschanische Öl oder die turkestanische Baumwolle auskommen. Wir nehmen diese Produkte, die wir brauchen, aber nicht so,
Sowjetunion nirgendwohin austreten können, erklärte Stalin unter allgemeinem Gelächter auf dem
Außerordentlichen VIII. Sowjetkongress im Jahr 1936. Siehe: J. W. Stalin, Über den Entwurf der
Verfassung der Union der SSR. In: ders.: Werke. Dortmund 1976, Bd. 14, 8384.
77 G. B. Kostyrèenko, Tajnaja politika Stalina, 51/052.
78 Es ist bemerkenswert, dass vom Augenblick der Verabschiedung der Verfassung der UdSSR
an der Rat der Volkskommissare, der Oberste Volkswirtschaftsrat und andere Zentralorgane der
RSFSR zu entsprechenden Organen der UdSSR wurden, ohne de facto ihre Funktionen zu ändern.
Vor allem aber wurde die RKP(B), in deren Händen die Macht konzentriert war, faktisch zur Kommunistischen Partei der UdSSR, obwohl sie offiziell erst 1925 entsprechend umbenannt wurde.
Siehe: Li Van Èon, Ot Lenina k stalinizmu (19171939). M. 1997, 193194. Die Geschichte der
Staatsgründung ist ausführlich beschrieben worden. Siehe z. B.: Edward Hallett Carr, Socialism in
one Country 19241926. London 1959, Bd. 2, 231272; Richard Pipes, The Formation of the
Soviet Union. Communism and Nationalism 19171923. Cambridge 1964, 269293; Jürgen Arnold, Die nationalen Gebietseinheiten der Sowjetunion. Staatlichkeit, Souveränität und Autonomie
im Sowjetföderalismus, Köln 1973; A. P. Nenarokov, K edinstvu raznych. Kulturnye faktory obedinitelnogo dvienija sovetskich narodov 19171924. M. 1991, 114137; T. P. Korichina, Sovetskoe gosudarstvo i ego ucredenija: nojabr 1917 g.  dekabr 1991 g. M. 1995, 109116;
Manfred Hildermeier, Geschichte der Sowjetunion 19171991. Entstehung und Niedergang des
ersten sozialistischen Staates. München 1998, 194202; Ronald Grigor Suny, The Soviet Experiment. Russia, the USSR, and the Successor States. New York 1998, 140144; Terry Martin, An
Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism. In: A State of
Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin. Hg. v. Ronald Grigor Suny,
Terry Martin. Oxford 2001, 6790.
79 I. V. Stalin, Ob obrazovanii Sojuza Sovetskich Socialistièeskich respublik. 30.12.1922 g. In:
Sobranie soèinenij, Bd. 5, 158.
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wie sie die früheren Ausbeuter genommen haben, sondern als ältere Brüder, die die
Fackel der Zivilisation tragen.80

1923 gab es unter der Ägide Moskaus bereits vier Unionsrepubliken,
13 Autonome Republiken und 16 Autonome Gebiete, was der von den Bolschewiki vor 1917 vertretenen anationalen kommunistischen Ideologie völlig zuwiderlief.81
Stalin selbst verstand die sowjetische Nationalitätenpolitik als Politik der
Zugeständnisse an die nationalen Minderheiten und die nationalen Vorurteile,82
die nichts daran änderte, dass das Endziel darin bestand, die unterschiedlichen
Nationen und Völkerschaften in einer einzigen Einheit  dem sowjetischen
Volk  zu verschmelzen.83 In seinem im Februar 1921 verfassten Aufsatz Über
die nächsten Aufgaben der Partei in der nationalen Frage stellte Stalin eindeutig klar, dass er sowohl großrussischen Chauvinismus als auch bourgeoisdemokratischen Nationalismus als nicht tolerierbare Abweichungen vom Kommunismus verstand.84 Auf dem XII. Parteitag der RKP(B) ging Stalin noch
weiter und unterstrich, dass das Recht eines Volkes auf Selbstbestimmung dem
Recht der Arbeiterklasse auf Festigung ihrer Macht untergeordnet sei.85 Dennoch war aber auch Stalin im Interesse der Festigung seiner Macht gezwungen,
die Politik der Zugeständnisse fortzuführen  des Flirts mit der nationalen
Bürokratie, deren Machtambitionen durch die praktische Umsetzung des auf
dem X. Parteitag eingeschlagenen Kurses der Einwurzelung der Kader befriedigt werden konnten. Indem er ihnen ermöglichte, regionale Verwaltungsapparate aufzubauen, konnte Stalin seine unversöhnlichen Kritiker aus den Reihen der
80

Zit. nach: M. Geller, A. Nekriè, Utopija u vlasti, Bd. 1, 166.
Siehe dazu: Andreas Kappeler, Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung  Geschichte
 Zerfall. München 1993, 302.
82 I. V. Stalin, Zakljuèitelnoe slovo po organizacionnomu otèetu CK. [XII sezd RKP(b)]. In:
Sobranie soèinenij, Bd. 5, 231.
83 Vgl. dazu: Òeresa Rakowska-Harmstone, The Dialectics of Nationalism in the USSR.
In: The Soviet Nationality Reader. The Disintegration in Context. Hg. v. Rachel Denber. Boulder
1992, 391416; Yuri Slezkine, The USSR as a Communal Appartment, or How a Socialist State
Promoted Ethnic Particularism. In: Stalinism. New Directions. Hg. v. Sheila Fitzpatrick. London/
New York 2000, 313347.
84 I. V. Stalin, Ob oèerednych zadaèach partii v nacionalnom voprose. In: Sobranie soèinenij, Bd. 5, 2728. Siehe ausführlicher: Gerhard Simon, Nationalismus und Nationalitätenpolitik in
der Sowjetunion. Von der totalitären Diktatur zur nachstalinistischen Gesellschaft. Baden-Baden
1986, 83106; Ju. apoval, Der russische Nationalismus und die Herrschaft Stalins. In: Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Hg. v. Manfred Hildermeier. München 1998, 291305; Peter
A. Blitstein, Nation-Building or Russifikation? In: A State of Nations: Empire and Nation-Making
in the Age of Lenin and Stalin. Hg. v. Ronald Grigor Suny, Terry Martin. Oxford 2001, 253274;
Terry Martin, The Russification of the RSFSR. In: Cahiers du monde russe 39 (1998), Nr. 12,
99118.
85 I. V. Stalin, Zakljuèitelnoe slovo po dokladu o nacionalnych momentach, 265.
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besonders radikalen National-Kommunisten wie M.Ch. Sultan-Galiev oder P.G.
Mdivani neutralisieren.86 Insbesondere um die Realisierung der nationalen
Unabhängigkeit zu verhindern, war die Führung der kommunistischen Partei
gezwungen, den Weg der Einwurzelung in den sowjetischen nationalen und
autonomen Republiken zu beschreiten, um den Machtanspruch lokaler Kräfte
auf diesem Weg zu kompensieren.87 Eine geradezu zwangsläufige Folge dieser
Politik, die Titularnationen der Unionsrepubliken durch Privilegierung auf die
eigene Seite zu ziehen, bestand darin, dass die über kein eigenes Territorium
verfügenden und über das ganze Land zersplittert lebenden nationalen Minderheiten immer mehr in den Hintergrund rückten. Eben dieser Politik des Zentrums
gegenüber den Vertretern der nationalen Minderheiten des Westens, die nach
1917 größtenteils als früher herrschende Nationen88 stigmatisiert waren, soll
die folgende Untersuchung gewidmet sein.
Kurz zusammengefasst, lässt sich Folgendes in Bezug auf die Entwicklung
der Ansichten der bolschewistischen Führer zur nationalen Frage und zum national-staatlichen Aufbau sagen:
Bis zur Oktoberrevolution lehnten Lenin und seine Mitstreiter einen föderativen
Staatsaufbau ab und traten für die Gründung von Gebietsautonomien ein. Die Tatsache, dass sich die Bolschewiki die Losung des Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung bis hin zur politischen Loslösung auf ihre Fahnen schrieben, trug zweifellos maßgeblich dazu bei, die unterschiedlichen nationalen Gruppen Russlands
innerhalb der revolutionären Bewegung zusammenzuschmieden. Zugleich hatten
die Interessen des Klassenkampfes und der Vorbereitung der sozialistischen Revolution für Lenin immer absolute Priorität. In den auf dem Gebiet des ehemaligen
86 Vgl. dazu: G. V. Kostyrèenko, Tajnaja politika Stalina, 5354; Terry Martin, The Affirmative Action Empire, 1522.
87 Zum Konzept der Einwurzelung [korenizacija] siehe ausführlicher: Gerhard Simon, Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion, 4757; George Liber, Korenizatsiia: Restructuring Soviet Nationality Policy in the 1920s. In: Ethnic and Racial Studies 14 (1991),
1523; Lewis H. Siegelbaum, Soviet State and Society between the Revolutions, 19181929. Cambridge 1992, 117126; Ronald Grigor Suny, The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and
the Collapse of the Soviet Union. Stanford 1993, 100112; Robert J. Kaiser, The Geography of
Nationalism in Russia and the USSR. Princeton 1994, 107138; Yuri Slezkine, The USSR as
a Communal Appartment, 313347; Terry Martin, The Affirmative Action Empire, 915.
88 Der Begriff herrschende Nation ist in den Partei- und Sowjetdokumenten der behandelten
Zeit immer wieder zu finden. Als Begründung für die Zurechnung der nationalen Minderheiten des
Westens zu den herrschenden Nationen wird dabei in der Regel deren Klassenposition angeführt  insbesondere die Tatsache, dass diese (vor der Revolution von 1917) abhängige, häufig
anderen Nationalitäten angehörige Arbeitskräfte (Saisonarbeiter, Tagelöhner, Dienstmädchen usw.)
beschäftigt hatten. Außerdem war unter Parteifunktionären die Ansicht verbreitet, dass die nationalen Minderheiten des Westens vor der Revolution im Unterschied z. B. zu den Angehörigen der
östlichen Nationalitäten eine größtenteils wohlhabende und der Zarenregierung gegenüber loyale
Bevölkerungsgruppe dargestellt hatten.
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Russischen Reiches lebenden Nationalitäten sah die Führung der RSDRP(B) nie
etwas anderes als lediglich Verbündete im Kampf um die Macht, deren allgemeindemokratische Interessen kaum eine Rolle spielten.89

Nachdem die Partei der Bolschewiki unter der Führung Lenins die Macht
erlangt hatte, änderte sie radikal ihre vor der Revolution entwickelten politischen Ansichten zu Fragen des national-staatlichen Aufbaus. Hinsichtlich der
Organisation der Partei schon immer ein Anhänger des Zentralismus, übertrug
Lenin nun das Prinzip des Zentralismus auch auf den sowjetischen Staat. Motiviert war dieses Streben nach einem starken, zentralisierten Staat nicht durch
patriotische Erwägungen, sondern durch die Überlegung, dass ein starker Staat
die beste Ausgangsbasis für die Weltrevolution darstellen würde. Vor dem Hintergrund dieser Bestrebungen war die Gründung der RSFSR und später der
UdSSR lediglich ein äußerliches Zugeständnis an die national-demokratischen
Bewegungen in der Peripherie, bei gleichzeitiger Bewahrung und Festigung
eines inneren Zentralismus. Dabei sahen die bolschewistischen Führer in den
nationalen Problemen ein nur vorübergehendes Phänomen und lediglich den
äußeren Ausdruck der Klasseninteressen bestimmter sozialer Schichten und gesellschaftlichen Gruppen.
Die Partei der Bolschewiki ging mit einem Programm zur nationalen Frage
in den politischen Kampf, das das Recht der Völker bis hin zur Loslösung
verkündete, weil sie die dieser Losung innewohnende Sprengkraft innerhalb des
russischen Vielvölkerreichs bestens verstand. Nach der Machtübernahme sollte
das Recht auf Selbstbestimmung durch das Recht souveräner Autonomien
unter Moskauer Kontrolle und faktische Gleichheit der Nationen ersetzt werden. Da sich der von ihnen selbst provozierte Prozess der nationalen Abspaltungsbestrebungen aber nicht einfach stoppen ließ, blieb den Bolschewiki keine
andere Wahl, als die Prinzipien des föderalen Aufbaus des Sowjetstaats und der
Zuteilung von Territorien nach national-sprachlichen Kriterien anzuerkennen.
Die Führung der RKP(B) konnte und wollte keine nationalen Konfliktherde
zulassen, die die Sowjetrepublik schwächen und die Ausbreitung des weltrevolutionären Prozesses hätte verhindern können. Im Prozess des national-staatlichen Aufbaus in der UdSSR standen die Titularnationen der Unionsrepubliken
auf der höchsten Stufe der national-hierarchischen Konstruktion und waren im
Vergleich zu anderen Nationen privilegiert. Die über kein eigenes Territorium
verfügenden nationalen Minderheiten wiederum standen auf der untersten Ebene

89

Siehe dazu: Sedmaja (aprelskaja) Vserossijskaja konferencija RSDRP(b), 27.
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dieser vom Kreml entworfenen Konstruktion. Dies hatte nicht nur zur Folge,
dass ihnen zahlreiche Rechte verweigert wurden, sondern machte sie im weiteren Verlauf des Großen Experiments zur Formierung einer einheitlichen sozialistischen Nation  des sowjetischen Volkes  auch besonders verwundbar.90
Ó÷èòåëü è ó÷åíèê: ôîðìèðîâàíèå âçãëÿäîâ Ëåíèíà è Ñòàëèíà
ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó è íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó
Â. È. Ëåíèí è åãî ñîðàòíèêè îòâåðãàëè äî Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè èäåþ
ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà, âûñòóïàÿ çà ñîçäàíèå àâòîíîìíûõ
îáëàñòåé. Ëîçóíã ïðàâà íàöèé íà ñàìîîïðåäåëåíèå âïëîòü äî îòäåëåíèÿ, íà÷åðòàííûé
íà èõ çíàìåíàõ, íåñîìíåííî, ñïîñîáñòâîâàë âîâëå÷åíèþ â ðåâîëþöèîííîå äâèæåíèå
ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíûõ ãðóïï. Íî èíòåðåñû êëàññîâîé áîðüáû è ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè âñåãäà èìåëè äëÿ Ëåíèíà àáñîëþòíûé ïðèîðèòåò. Â íàðîäàõ, ïðîæèâàâøèõ
íà òåððèòîðèè áûâøåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ðóêîâîäñòâî ÐÑÄÐÏ(á) âèäåëî òîëüêî
âðåìåííûõ ñîþçíèêîâ â áîðüáå çà âëàñòü, ÷üè íàöèîíàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû
íå èãðàëè îñîáîé ðîëè. Ïîñëå ïðèõîäà áîëüøåâèêîâ ê âëàñòè îíè ðàäèêàëüíî èçìåíèëè
ñâîè äîðåâîëþöèîííûå ïîëèòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíîãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ëåíèí, âåðíûé ñòîðîííèê ïðèíöèïà öåíòðàëèçìà
â ïàðòèè, ïåðåíåñ ýòîò ïðèíöèï íà ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî. Åãî ñòðåìëåíèå ê ñèëüíîìó
öåíòðàëèçîâàííîìó ãîñóäàðñòâó îáúÿñíÿëîñü íå ïàòðèîòè÷åñêèìè ìîòèâàìè,
à óáåæäåíèåì â òîì, ÷òî ñèëüíîå ãîñóäàðñòâî ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øèì ïëàöäàðìîì äëÿ
ìèðîâîé ðåâîëþöèè. Â ðåçóëüòàòå îáðàçîâàíèå ÐÑÔÑÐ, à çàòåì ÑÑÑÐ, ïðè ñîõðàíåíèè
è óêðåïëåíèè âíóòðåííåãî öåíòðàëèçìà, ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ëèøü ìíèìóþ óñòóïêó
íàöèîíàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêèì äâèæåíèÿì è íàöèîíàëüíûì ýëèòàì. Ê òîìó æå
áîëüøåâèñòñêèå âîæäè ðàñöåíèâàëè íàöèîíàëüíûå ïðîáëåìû êàê âðåìåííîå
è ïðåõîäÿùåå ÿâëåíèå, îáóñëîâëåííîå êëàññîâûìè èíòåðåñàìè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
ñëîåâ. Â õîäå íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ÑÑÑÐ òàê íàçûâàåìûå
òèòóëüíûå íàöèè ñîþçíûõ ðåñïóáëèê çàíÿëè âåðõíèé óðîâåíü íàöèîíàëüíîèåðàðõè÷åñêîé êîíñòðóêöèè è, òàêèì îáðàçîì, îêàçàëèñü â ïðèâèëåãèðîâàííîì
ïîëîæåíèè. Íàöèîíàëüíûå ìåíüøèíñòâà, íå èìåâøèå ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè,
ïîìåùàëèñü â ñàìîì íèçó ýòîé ïèðàìèäû. Â ðåçóëüòàòå âåëèêèé ýêñïåðèìåíò ïî
ñîçäàíèþ åäèíîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé íàöèè  ñîâåòñêîãî íàðîäà  óùåìëÿë èõ
â ïðàâîâîì îòíîøåíèè è äåëàë áîëåå óÿçâèìûìè, ÷åì òèòóëüíûå íàöèè.
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Vgl.: Überlegungen Stalins zur Bedeutung des Problems der Titularnationen im Vergleich
zu den nationalen Minderheiten ohne eigenes staatliches Territorium. Desjatyj sezd RKP(b). Zasedanie pjatoe, 10.03.1921. In: Nacionalnyj vopros, 85. Vgl. dazu: Dokladnaja zapiska sekretarja
Centralnogo bjuro evrejskich kommunistièeskich sekcij A.I. Èemerisskogo v ZK VKP(b),
[18.02.1927]. In: CK RKP(b)  VKP(b) i nacionalnyj vopros, 468469.
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ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÎËÅÆÀÅÂ

Âîëãîãðàäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
è ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ:
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÔÈËÎÑÎÔÑÊÀß ÊÎÍÖÅÏÖÈß
1. Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåìû ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà îáóñëîâëåíà öåëîé ñîâîêóïíîñòüþ ïðè÷èí, âàæíåéøåé ñðåäè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
ïîòðåáíîñòü ïîíÿòü ñïåöèôèêó èñòîðèè ðóññêîãî íàðîäà, îñîáåííîñòè
ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, ïåðñïåêòèâû åãî äèíàìèêè. Â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå âîçðàñòàåò ïðèçíàíèå çíà÷åíèÿ èñòîðè÷åñêèõ
òðàäèöèé, öåííîñòåé, óñòàíîâîê ðóññêîãî íàðîäà. Ñëîæíûå ñîöèàëüíûå,
ýòíîïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå ñåãîäíÿ â Ðîññèè, ïðèêîâûâàþò îáùåñòâåííîå âíèìàíèå è âíèìàíèå ó÷åíûõ ê ñëîæíûì ïðîáëåìàì,
ñâÿçàííûì ñ ñàìîñîçíàíèåì ðóññêîãî íàðîäà. Ïîýòîìó ïðîáëåìà åäèíñòâà
è ìíîãîîáðàçèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå âûçûâàåò êàê òåîðåòè÷åñêèé, òàê
è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ.
Ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå êîìïëåêñà ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà (ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
äîñòèæåíèé, íåóäà÷ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ) ïðåäïîëàãàåò ãëóáîêîå èññëåäîâàíèå ïðîáëåìû ìåíòàëèòåòà ðóññêîãî íàðîäà. Íåîáõîäèìîñòü ýòîãî
îïðåäåëÿåòñÿ è ïîòðåáíîñòÿìè ñàìîé ôèëîñîôèè. Äåÿòåëüíîñòü ëþäåé
äåòåðìèíèðóåòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè è êóëüòóðíûìè ñâÿçÿìè,
îñîáåííîñòÿìè ïñèõè÷åñêîãî ñêëàäà è äðóãèìè ôàêòîðàìè, â îñíîâå
êîòîðûõ ëåæàò ìåíòàëüíûå ôåíîìåíû.
Áåç ÷åòêîãî çíàíèÿ ñòðóêòóðû è îñîáåííîñòåé ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà
íàïðàâëåííàÿ ìîäåðíèçàöèÿ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíîé, ïîñêîëüêó êàðäèíàëüíûå ðåôîðìû  ýòî âñåãäà ôóíäàìåíòàëüíûå èçìåíåíèÿ îñíîâ æèçíè íàðîäà, ñâÿçàííûå ñ åãî öåííîñòíûìè
îðèåíòàöèÿìè, ñëîæèâøèìèñÿ óáåæäåíèÿìè è ñòåðåîòèïàìè. Ìåíòàëüíûå
îñîáåííîñòè, ïðîÿâëÿÿñü â èíäèâèäóàëüíîé ïñèõèêå è ïîâåäåíèè ëþäåé
êàê íåêèå «êîíñòàíòû», ôîðìèðóþò áàçó èäåíòè÷íîñòè ÷åëîâåêà â óñëîâèÿõ
îïðåäåëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî âðåìåíè.
Ïðîöåññû èíòåãðàöèè è ãëîáàëèçàöèè çàòðàãèâàþò ñåãîäíÿ âñå ñôåðû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà. ×åëîâå÷åñòâî âñòóïàåò â êà÷åñòâåííî íîâîå
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ñîñòîÿíèå ñî ñëîæíûìè ìíîãîîáðàçíûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè, ñâÿçàííûìè
ñ èíòåíñèâíûì ðàçâèòèåì ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, äóõîâíûõ âçàèìîäåéñòâèé. Çíàíèå ïðèðîäû ìåíòàëèòåòà  íàñóùíàÿ ïîòðåáíîñòü è óñëîâèå
óñïåõà â àäàïòàöèîííûõ óñèëèÿõ îáùåñòâà.
Ïðîáëåìà ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé
ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé íàóêè: ïñèõîëîãîâ, ïîëèòîëîãîâ, ñîöèîëîãîâ,
êóëüòóðîëîãîâ, ïåäàãîãîâ  è íà ÷èñòî ýìïèðè÷åñêîì, è íà òåîðåòè÷åñêîì
óðîâíå. Ïðîáëåìà ìåíòàëèòåòà îêàçûâàåòñÿ è â öåíòðå âíèìàíèÿ
ôèëîñîôñêîãî äèñêóðñà: íåîáõîäèìî îòäåëåíèå çàêîíîìåðíîãî è ñóùíîñòíîãî îò ñëó÷àéíîãî è «óðåçàííîãî» ïîíèìàíèÿ ôåíîìåíà. Â ìåòîäîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèé ïîäõîä èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå, èáî îí ïîçâîëÿåò âû÷ëåíèòü áàçèñíûå îñíîâàíèÿ
è îñîáåííîñòè ìåíòàëèòåòà è òåì ñàìûì ïðèäàòü äåôèíèöèÿì
è âîçìîæíûì ïîÿñíåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùóþ òåîðåòè÷åñêóþ íàãðóçêó.
Ñëîâî «ìåíòàëèòåò» äî ñåãî äíÿ çâó÷èò â ðóññêîé ðå÷è êàê èíîñòðàííûé òåðìèí, à êîëè÷åñòâî îïûòîâ ýìïèðè÷åñêîãî, ôåíîìåíàëüíîãî
îïèñàíèÿ ìåíòàëèòåòà âåñüìà îáøèðíî. Àêòóàëèçàöèÿ èññëåäîâàíèé ìåíòàëüíûõ ôåíîìåíîâ çàñëóæèâàåò ïîëîæèòåëüíîé îöåíêè; íî ïîä÷àñ
ñîâåðøåííî ðàçìûâàåòñÿ âíóòðåííåå ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ è, òàêèì
îáðàçîì, îòîäâèãàåòñÿ èñêîìîå  ñóùíîñòíûå îñíîâàíèÿ, ñòðóêòóðíûå
ñîñòàâëÿþùèå è çàêîíû «æèçíåäåÿòåëüíîñòè». Áåñêîíå÷íîå «ïðîèçâîäñòâî» îïðåäåëåíèé ìåíòàëèòåòà, òî åñòü ÷èñòî ñóììàòèâíîå ñîáèðàíèå íåêîòîðûõ õàðàêòåðèñòèê, íå îáúåäèíåííîå îáùåé ìåíòàëüíîé
òåîðèåé, è âîçíèêàþùèå ïðè ýòîì ðàçíîóðîâíåâûå ñîäåðæàòåëüíûå
äèõîòîìèè ñîçäàþò èëëþçèþ ðàçíîîáðàçèÿ è áîãàòñòâà òîëêîâàíèÿ
ïðîáëåìû, êîòîðàÿ, íà íàø âçãëÿä, ñäåðæèâàåò äåéñòâèòåëüíî ôèëîñîôñêîå
èññëåäîâàíèå.
Ìåíòàëèòåò íàðîäà ôîðìèðóåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì îñîáåííûõ
ôàêòîðîâ, ïðåæäå âñåãî èñòîðè÷åñêèõ. Ðóññêèé ìåíòàëèòåò íå ÿâëÿåòñÿ
èñêëþ÷åíèåì. Îí èìååò ñâîè îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè, êîòîðûå
ñòàíîâÿòñÿ íàèáîëåå çàìåòíûìè â ñîîòíîøåíèè ñ ìåíòàëüíûìè óñòàíîâêàìè äðóãèõ íàðîäîâ. Èññëåäîâàíèå îñîáåííûõ ÷åðò ðóññêîé íàöèè
àêòóàëèçèðóåòñÿ â ñâåòå ïðîèñõîäÿùåãî â ïîñëåäíèå ãîäû ðàçíîóðîâíåâîãî
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî ñáëèæåíèÿ Ðîññèè ñ îáúåäèíåííûì åâðîïåéñêèì
ñîîáùåñòâîì.
2. Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè ïðîáëåìû òðåáóåò
îáðàùåíèÿ ê èñòîêàì åå, ê èñòîðèè âîïðîñà.
Ïðîáëåìû ìåíòàëèòåòà òåõ èëè èíûõ ýòíîêóëüòóðíûõ îáùíîñòåé áûëè
ïîñòàâëåíû íà ïîâåñòêó äíÿ èññëåäîâàòåëÿìè óæå â XIX âåêå. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ñâîèì çàðîæäåíèåì ýòî íàó÷íîå íàïðàâëåíèå âî ìíîãîì îáÿçàíî òðóäàì
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Õ. Øòåéíòàëÿ è Â. Âóíäòà, â îñíîâó êîòîðûõ áûëè ïîëîæåíû èäåè
Ã. Â. Ô. Ãåãåëÿ îá «îáúåêòèâíîì äóõå», à òàêæå ðàñïðîñòðàíåííûì
â Ãåðìàíèè ÕIÕ â. ïîíÿòèÿì î «ñâåðõèíäèâèäóàëüíîé ïñèõèêå» è îáóñëîâëåííîñòè ñîöèàëüíîé èñòîðèè äóõîâíûì ñêëàäîì íàðîäà. Èçâåñòíû
è äðóãèå ìíåíèÿ ïî ïîâîäó «íàó÷íîãî ðîæäåíèÿ» ìåíòàëèòåòà  êàê
íàó÷íîé êàòåãîðèè è ïîíÿòèÿ. Íàçûâàþòñÿ èìåíà Ð. Ýììåðñîíà (1856),
À. äå Òîêâèëÿ (1897), Ì. Ìîññà (1906), Í. È. Êàðååâà (1919) è ðÿä äðóãèõ.
Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå îïèðàåòñÿ íà òðóäû Ã. Â. Ô. Ãåãåëÿ, È. Êàíòà,
Ì. Õàéäåããåðà, À. Øîïåíãàóýðà, Î. Øïåíãëåðà1, êîòîðûå çàòðàãèâàþò
íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîáëåìû ìåíòàëèòåòà. Îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò
ìàòåðèàëû èññëåäîâàíèé ôðàíöóçñêîé Øêîëû «Àííàëîâ» (Ì. Áëîê,
Ô. Áðîäåëü, Æ. Ëå Ãîôô, Ë. Ôåâð è äð.)2. Âûäàþùàÿñÿ ðîëü â ðàçðàáîòêå
ïðîáëåìû ìåíòàëèòåòà ïðèíàäëåæèò ãëóáèííîé ïñèõîëîãèè Ê. Ã. Þíãà,
ïñèõîàíàëèçó Ç. Ôðåéäà, Ý. Ôðîììà, à òàêæå À. Àäëåðó, Ð. Àðîíó, Ì. Âåáåðó, Ò. Ïàðñîíñó, äàâøèì îïðåäåëåííîå îáîñíîâàíèå èñòîðè÷åñêîé
óñòîé÷èâîñòè è ïîâòîðÿåìîñòè ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è ïîâåäåí÷åñêèõ
ñòåðåîòèïîâ ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ.
Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â èçó÷åíèè ìåíòàëüíûõ ôåíîìåíîâ
îñóùåñòâëåíû: Ô. Àðüåñîì, Æ. Äþáè, Ã. Ëåáîíîì, Ë. Ëåâè-Áðþëåì, Ê. Ëåâè-Ñòðîññîì, Ã. Òàðäîì è äð 3. Èñïîëüçîâàëèñü òðóäû, ïîñâÿùåííûå
èíòåãðàöèè ðàçíîîáðàçíûõ íàó÷íûõ ôàêòîâ è ïîäõîäîâ ñ åäèíûõ
îáùåíàó÷íûõ ïîçèöèé (Ê. Áþëåð, Â. ôîí Ãóìáîëüäò, À. Âåæáèöêàÿ, Ì. Êîóë, Æ. Äåë¸ç, Â. À. Ëåôåâð, Í. Ì. ×åðíûøîâà è äð.).
Îá îñîáåííîñòÿõ ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà è èõ èñòîêàõ óïîìèíàëîñü â òðóäàõ òàêèõ ðóññêèõ ìûñëèòåëåé  ôèëîñîôîâ íà÷àëà ÕÕ âåêà
 «çîëîòîãî âåêà» ðóññêîé ôèëîñîôèè êàê Ì. À. Áàêóíèí, Í. À. Áåðäÿåâ,
Á. Ï. Âûøåñëàâöåâ, Ñ. Í. Áóëãàêîâ, Ñ. È. Ãåññåí, Í. ß. Äàíèëåâñêèé,
Â. Â. Çåíüêîâñêèé, È. À. Èëüèí, Ê. Ä. Êàâåëèí, Ï. À. Êðîïîòêèí, Í. Î. Ëîññêèé, Í. È. Íàäåæäèí, Â. Ñ. Ñîëîâü¸â, Ï. À. Ñîðîêèí, Ï. À. Ôëîðåíñêèé, Ã. Â. Ôëîðîâñêèé, Ñ. Ë. Ôðàíê, À. Ñ. Õîìÿêîâ, Í. Ã. ×åðíûøåâñêèé
1

Ñì.: Ã.Â.Ô. Ãåãåëü, Ýñòåòèêà: â 4 ò.  Ì.: Èñêóññòâî, 1968.  Ò. I. 312 ñ.;
À. Øîïåíãàóýð, Ñîáð. ñî÷. â ïÿòè òîìàõ.  Ò. 1 / ïåð. ñ íåì. Þ.È. Àéõåíâàëüäà.
 Ì.: Ìîñêîâñêèé êëóá, 1992.  395 ñ.
2 Ñì.: M. Bloch, Apologie pour lhistoire ou Metier dhistorien.  Paris, 1961.  P. 79;
Ô. Áðîäåëü, Ìàòåðèàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ, ýêîíîìèêà è êàïèòàëèçì, XVXVIII ââ.: â 3-õ ò. / ïåð.
ñ ôð. Ë.Å. Êóááåëÿ; âñò. ñò. è ðåä. Þ.Í. Àôàíàñüåâà.  Ì.: Ïðîãðåññ, 1986.  Ò. 1.  622 ñ.;
L. Fevre, Pour une historeà part entire.  Paris, 1962. P. 424.
3 L. Leevy-Bruhl, «Primitive mentality» and religion (Classical approaches to the study of
religion. Aims, methods and theories of research).  Paris, 1973.  P. 14; Ê. Ëåâè-Ñòðîññ,
Ïåðâîáûòíîå ìûøëåíèå / ïåð., âñòóï. ñò. è ïðèìå÷. À.Á. Îñòðîâñêîãî.  Ì.: Òåððà-Êíèæíûé
êëóá: Ðåñïóáëèêà, 1999.  382 ñ.  (Ñåð. «Áèáëèîòåêà ôèëîñîôñêîé ìûñëè»); Ã. Òàðä,
Ñîöèàëüíàÿ ëîãèêà.  ÑÏá.: Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé öåíòð, 1996.  554 ñ. (Ñåð.
«Áèáëèîòåêà ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè»).
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è äð4. Ë. Ï. Êàðñàâèí ââîäèò ïîíÿòèå «ñðåäíèé ÷åëîâåê ýïîõè», êîòîðûé
êàê áû çàêëþ÷åí â êàæäîì ïðåäñòàâèòåëå ñâîåé ãðóïïû, è óòâåðæäàåò, ÷òî
íåêîòîðûå ñòåðåîòèïû íàöèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ íåîñîçíàííî âîñïðîèçâîäÿòñÿ â êàæäîì íîâîì ïîêîëåíèè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ãëóáîêîìó àíàëèçó ïîäâåðãàåòñÿ ðóññêàÿ ðåëèãèîçíîôèëîñîôñêàÿ òðàäèöèÿ â êîíòåêñòå èçó÷åíèÿ óñòîé÷èâûõ öåííîñòåé
è îðèåíòèðîâ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Îñíîâíûì â ýòîì ïîèñêå ÿâëÿåòñÿ
áîëåå òî÷íîå îïðåäåëåíèå ñîäåðæàòåëüíîé íàãðóçêè ïîíÿòèÿ «ìåíòàëèòåò»,
çàäàþùåãî ñìûñëîâîå ïîëå ïðîáëåìíîé íàïðÿæåííîñòè. Èññëåäîâàíèå
ìåíòàëèòåòà êàê óñòîé÷èâîé â äëèòåëüíîì èñòîðè÷åñêîì ïðîòÿæåíèè
ñèñòåìû âíóòðåííèõ ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèõ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ
óñòàíîâîê îáùåñòâà ìîæåò áûòü åñòåñòâåííî âïëåòåíî â îáùèé ïðîáëåìíûé óçåë ñîâðåìåííîé ôèëîñîôèè.
Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ïîñòèæåíèè îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ìåíòàëèòåòà îáùåñòâà ñûãðàëà ðàçðàáîòêà ïðîáëåì ñîçíàíèÿ è áåññîçíàòåëüíîãî, ïîçâîëèâøàÿ îáíàðóæèòü ëàòåíòíûå ïëàñòû âíóòðåííåãî ìèðà
ñîöèóìà (Ê. À. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñêàÿ, À. Â. Áðóøëèíñêèé, Â. Ï. Çèí÷åíêî,
À. Í. Ëåîíòüåâ, Ì. Ê. Ìàìàðäàøâèëè, Ý. Íîéìàíí, Ñ. Ë. Ðóáèíøòåéí,
Â. À. ßäîâ è äð.). Ïðîáëåìà ìåíòàëèòåòà ñ ïîçèöèé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé äåòåðìèíàöèè ïðåäñòàâëåíà â òðóäàõ Á. Â. Ïîðøíåâà
è À. Í. Ëåîíòüåâà. Ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ïðîáëåìû ìåíòàëèòåòà
îáùåñòâà è ìåíòàëüíîñòè ëè÷íîñòè óáåäèòåëüíî ïðåäñòàâëåíû òàêæå
Á. À. Äóøêîâûì, Ð. Ì. Ãðàíîâñêîé, Ñ. Â. Ëóðüå, Ò. Â. Ñåì¸íîâîé, Ñ. Â. Êîíäðàòüåâûì, È. Ñ. Êîíîì, Ø. À. Íàäèðàøâèëè, À. Â. Ïåòðîâñêèì, Ì. Ã. ßðîøåâñêèì5. Ðàçðàáîòêè Ä. Í. Óçíàäçå òåîðèè óñòàíîâêè âõîäÿò â ÷èñëî
4 Í.À. Áåðäÿåâ, Ðóññêàÿ èäåÿ / Ñàìîïîçíàíèå: ñî÷.  Ì.: ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ, Õàðüêîâ: Ôîëèî,
1998. (Ñåð. «Àíòîëîãèÿ ìûñëè»). Ñ. 11-248; È.À. Èëüèí, Ïóòü ê î÷åâèäíîñòè: ñî÷.  Ì.: ÇÀÎ
Èçä-âî ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ, 1998.  912 ñ. (Ñåð. «Àíòîëîãèÿ ìûñëè»); Ë.Ï. Êàðñàâèí, Ôèëîñîôèÿ
èñòîðèè.  ÑÏá.: ÀÎ «Êîìïëåêò», 1993.  351 ñ.  (Ñåð. «Ïàìÿòíèêè ðåëèãèîçíîôèëîñîôñêîé ìûñëè íîâîãî âðåìåíè. Ðóññêàÿ ðåëèãèîçíàÿ ôèëîñîôèÿ»); Í.Î. Ëîññêèé,
Õàðàêòåð ðóññêîãî íàðîäà. Ðåïðèíò. âîñïðîèçâ. èçäàíèÿ «Ïîñåâ», 1957 ã.  Ì.: Êëþ÷, 1990.
 Êí. 1. 64 ñ.; Êí. 2. 96 ñ.; Â.Ñ. Ñîëîâü¸â, Ðóññêàÿ èäåÿ // Ñïîð î ñïðàâåäëèâîñòè: cî÷.
 Ì.: ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ; Õàðüêîâ: Ôîëèî, 1999. Ñ. 622649. (Ñåð. «Àíòîëîãèÿ ìûñëè»);
Ï.À. Ôëîðåíñêèé, Ó âîäîðàçäåëîâ ìûñëè // Èìåíà: ñî÷. Ì.: ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ; Õàðüêîâ: Ôîëèî,
1998. (Ñåð. «Àíòîëîãèÿ ìûñëè»). Ñ. 15-340; Ã.Â. Ôëîðîâñêèé, Èç ïðîøëîãî ðóññêîé ìûñëè.
 Ì.: Àãðàô, 1998.  432 ñ.
5 Á.À. Äóøêîâ, Ïñèõîñîöèîëîãèÿ ìåíòàëèòåòà è íîîìåíòàëèòåòà. Åêàòåðèíáóðã: Äåëîâàÿ êíèãà, 2002. 448 ñ. (Ñåð. «Gaudeamus»); Ð.Ì. Ãðàíîâñêàÿ, È.Ì. Íèêîëüñêàÿ, Çàùèòà
ëè÷íîñòè: ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû.  ÑÏá.: Çíàíèå, 1999.  352 ñ.: èë.; Ñ.Â. Ëóðüå,
Èñòîðè÷åñêàÿ ýòíîëîãèÿ.  Ì.: Àñïåêò Ïðåññ, 1997.  448 ñ.; À.Â. Ïåòðîâñêèé, Ïñèõîëîãèÿ
î êàæäîì è êàæäîìó î ïñèõîëîãèè.  Ì.: Èçä-âî ÐÎÓ, 1996.  328 ñ.; Ò.Â. Ñåìåíîâà,
Òåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå àñïåêòû ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ãîðîäñêîé
ìåíòàëüíîñòè: àâòîðåô. äèññ.
äîêò. ïñèõîë. íàóê: 19.00.05.  Êàçàíü: ÈÏÏÏÎ, 2007.
 40 ñ.
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òðóäîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêóþ îñíîâó èññëåäîâàíèÿ6.
Ý. Ã. Àëåêñàíäðèêîâ, Ë. Ì. Äðîáèæåâà, Î. Ñ. Íîâèêîâà, Ç. Â. Ñèíêåâè÷,
À. Ã. Ñïèðêèí êàñàëèñü âîïðîñîâ àäàïòàöèè ñàìîñîçíàíèÿ è êóëüòóðû
ýòíîñîâ â ðàìêàõ ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà. Ïðåäñòàâëåíèå
î ìåíòàëèòåòå ðàçâèâàëè Å. À. Àíóôðèåâ, Â. Â. Âàí÷óãîâ, Ô. È. Ãèðåíîê,
Ð. À. Äîäîíîâ, Ñ. Ï. Èâàíåíêîâ, Ê. Êàñüÿíîâà, Ñ. Ý. Êðàïèâåíñêèé, Â. È. Êóðàøîâ, À. Æ. Êóñæàíîâà, À. Â. Ëåñíàÿ, Ê. Õ. Ìîìäæÿí, È. Â. Ìîñòîâàÿ,
Ë. Í. Ïóøêàð¸â, Â. Ñåëëèí, À. Ï. Ñêîðèê, Ã. Òåëëåíáàõ, Ä. Ôèëä, Ð. Õèíãëè,
Á. Ï. Øóëûíäèí, Ã. Øóëüö è äð7. Âèäèòñÿ íåîáõîäèìûì êîìïëåêñíîå
èññëåäîâàíèå ïðîáëåìû ìåíòàëèòåòà â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
Ãëóáîêîå èññëåäîâàíèå èñòîðèè ìåíòàëèòåòà / ìåíòàëüíîñòè êàê
íàó÷íîãî ïîíÿòèÿ è ñîöèàëüíîãî ôåíîìåíà íàáëþäàåòñÿ â òðóäàõ À. ß. Ãóðåâè÷à, Á. Â. Ìàðêîâà, È. Ã. Äóáîâà8 è äð. Á. Ñ. Ãåðøóíñêèé ðàññìàòðèâàåò
ìåíòàëèòåò ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçìîæíîñòè «èñòîðè÷åñêè ðåòðîñïåêòèâíîãî
ïðåäñêàçàíèÿ ïîâåäåíèÿ, ïîñòóïêîâ èíäèâèäóàëüíîãî èëè êîëëåêòèâíîãî
ñóáúåêòà â îïðåäåëåííûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè è æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ».
Çíà÷èòåëüíîå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå âëèÿíèå íà ðàçðàáîòêó
ïðîáëåìû îêàçàëè ðàáîòû Â. Ñ. Áàðóëèíà, Þ. Â. Áðîìëåÿ, À. Ñ. Ïàíàðèíà,
Á. Ô. Ïîðøíåâà9. Ãóìàíèòàðíàÿ êóëüòóðîëîãèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ â ðàáîòàõ
6

Ä.Í. Óçíàäçå, Ïñèõîëîãèÿ óñòàíîâêè.  ÑÏá.: Ïèòåð, 2001. 416 ñ. (Ñåð. «Ïñèõîëîãèÿêëàññèêà»); Ä.Í. Óçíàäçå, Ïñèõîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.  Ì.: Íàóêà, 1966.  188 ñ.;
Ä.Í. Óçíàäçå, Ýêñïåðèìåíòàëüíûå îñíîâû ïñèõîëîãèè óñòàíîâêè.  Òáèëèñè: Ìåöíèåðåáà, 1961.
7 Å.À. Àíóôðèåâ, À.Â. Ëåñíàÿ, Ðîññèéñêèé ìåíòàëèòåò êàê ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé
è äóõîâíûé ôåíîìåí // Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë.  1997.  ¹ 3. Ñ. 16-27; ¹ 4.
Ñ. 28-44; Â.Â. Âàí÷óãîâ, Î÷åðê èñòîðèè ôèëîñîôèè «ñàìîáûòíî-ðóññêîé».  Ì.: ÐÈÖ
«Ïèëèãðèì», 1994.  405 ñ.; Ô.È. Ãèðåíîê, Ïàòîëîãèÿ ðóññêîãî óìà (êàðòîãðàôèÿ
äîñëîâíîñòè).  Ì.: ÀÃÐÀÔ, 1998.  415 ñ.; È.Â. Ìîñòîâàÿ, À.Ï.Ñêîðèê, Àðõåòèïû
è îðèåíòèðû ðîññèéñêîé ìåíòàëüíîñòè // Ïîëèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.  1995.  ¹ 4.
Ñ. 69-76; Ë.Í. Ïóøêàðåâ, ×òî òàêîå ìåíòàëèòåò? Èñòîðèîãðàôè÷åñêèå çàìåòêè //
Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ.  1995.  ¹ 3. Ñ. 158-166; V. Sellin, Mentalität und Mentalitätsgeschichte // Historische Zeitschrift.  Bd. 241.  H. 3, 1985. S. 555598; V. Sellin, Mentalitäten in
der Sozialgeschichte // Sozialgeschichte in Deutschland. Hrsg. Von W. Schiede und V. Sellin.
 Bd. III.  Göttingen. 1987. S. 101-121; G. Tellenbach, Mentalität // Geschichte. Wirtschaft. Gesellschaft. Festschrift fur Clemens Bauer zum 75. Geburtstag. Hrsg. von E. Hassinger, J.H. Vuller
und H. Ott, 1977. S. 11-30.
8 À.ß. Ãóðåâè÷, Èñòîðè÷åñêèé ñèíòåç è Øêîëà «Àííàëîâ».  Ì.: Èíäðèê, 1993.  328 ñ.;
È.Ã. Äóáîâ, Ôåíîìåí ìåíòàëèòåòà: Ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç // Âîïðîñû ïñèõîëîãèè.
 1993.  ¹ 5. Ñ. 20-29; Á.Ñ. Ãåðøóíñêèé, Ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ XXI âåêà (Â ïîèñêàõ
ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ êîíöåïöèé).  Ì.: Ñîâåðøåíñòâî, 1998.  608 ñ.
9 Â.Ñ. Áàðóëèí, Ðîññèéñêèé ÷åëîâåê â ÕÕ âåêå: ïîòåðè è îáðåòåíèÿ ñåáÿ: ìîíîãðàôèÿ
 ÑÏá.: Àëåòåéÿ, 2000.  431 ñ.; Þ.Â. Áðîìëåé, Î÷åðêè òåîðèè ýòíîñà.  Ì: Íàóêà, 1983.
412 ñ.; À.Ñ. Ïàíàðèí, Ðîññèÿ â Åâðàçèè: ãåîïîëèòè÷åñêèå âûâîäû è öèâèëèçàöèîííûå
îòâåòû // Âîïðîñû ôèëîñîôèè.  1994.  ¹ 12; Ä.Ñ. Ëèõà÷¸â, Î íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå
ðóññêèõ // Âîïðîñû ôèëîñîôèè.  1990.  ¹ 4. Ñ. 3-6.
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Ì. Ì. Áàõòèíà, Â. Ñ. Áèáëåðà, Ä. Ñ. Ëèõà÷¸âà, À. Ô. Ëîñåâà è äð., ïðîäåìîíñòðèðîâàëà àêñèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ äóõîâíîé
êóëüòóðû, íàöèîíàëüíîé è èñòîðè÷åñêîé ïñèõîëîãèè íàðîäà.
Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå àñïåêòû ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà ðàññìàòðèâàëèñü
À. Ñ. Áàðàáàøåì, Â. Í. Ãóëÿèõèíûì, À. À. Äàâëåòîâûì, Ê. Ì. Íèêîíîâûì,
È. Ï. Íîñîâûì, Þ. Ì. Ðåçíèêîì10. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå, ôèëîñîôñêîîáðàçîâàòåëüíûå âîïðîñû ìåíòàëüíîãî ïëàíà ðàçáèðàþòñÿ â ðàáîòàõ
Í. Ô. Êàëèíû, È. Ì. Êëÿìêèíà, Ò. È. Êóòêîâöà, Â. Â. Ëàïêèíà, À. Ì. Íîâèêîâà, Â. È. Ïàíòèíà, Â. È. Ñàäîâíè÷åãî, Ã. Ê. Ñåëåâêî, À. Ë. Ñòðèçîå,
Å. Â. ×¸ðíîãî, À. Ä. Øîðêèíà.
Ïðîáëåìû íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ ïîäðîáíî ïðîàíàëèçèðîâàíû òàêèìè ðîññèéñêèìè
è çàðóáåæíûìè èññëåäîâàòåëÿìè êàê À. Ñ. Àõèåçåð, Ì. À. Áàðã, Ì. Ï. Áóçñêèé, Â. Ê. Êàíòîð, Ð. Ëåìåëèí, Î. Ì¸ëüäåí, Õ. Îðòåãà-è-Ãàññåò,
À. Ñ. Ïàíàðèí, È. À. Ïåòðîâà, À. Ã. Ñàáèðîâ, Í. Í. Ñåäîâà, Ê. Õþáíåð,
Â. À. Øêóðàòîâ, Ê. ßñïåðñ11 è ðÿäîì äðóãèõ. Âàæíûå äëÿ îñìûñëåíèÿ ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà âîïðîñû äóõîâíîñòè è íðàâñòâåííîñòè  êàê
ôèëîñîôñêèõ êàòåãîðèé è ñîöèàëüíî-èíäèâèäóàëüíûõ ôåíîìåíîâ
 óáåäèòåëüíî ðàçâåðíóòû Í. Ê. Áîðîäèíîé, Â. Å. Äàâèäîâè÷åì, Â. È. Êñåíîôîíòîâûì, Â. Ñ. Ìàëàõîâûì, Í. Ñ. Þæàëèíîé è äð.
Äèññåðòàöèîííûå ðàáîòû, çàòðàãèâàþùèå â òîé èëè èíîé ñòåïåíè
âîïðîñû ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà / ìåíòàëüíîñòè, ìîãóò ñîñòàâèòü îòäåëüíûé
ðàçäåë èñòîðèîãðàôèè ïî òåìå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ: Ì. Ã. Ãîðáóíîâà,
Â. Â. Êîâàë¸â, À. Þ. Êóçíåöîâ, À. Þ. Ìîðäîâöåâ, Ò. Â. Ñåì¸íîâà,
Ì. Þ. Øåâÿêîâ è äð.
Â êà÷åñòâå îñíîâû ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî äèñêóðñà ìû ðàññìàòðèâàåì èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ áóðíûì ðàçâèòèåì ðóññêîé ôèëîñîôèè, îòíîñèòåëüíî î÷åð÷åííûé ãðàíèöàìè êîíöà XIX  íà÷àëà
10 Â.Í. Ãóëÿèõèí, Ïðàâîâîé íèãèëèçì â Ðîññèè: ìîíîãðàôèÿ.  Âîëãîãðàä: Ïåðåìåíà,
2005; Ê.Ì. Íèêîíîâ, Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü è ñâîáîäà ëè÷íîñòè / Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü
è äóõîâíîå áîãàòñòâî ëè÷íîñòè.  Âîëãîãðàä: Èçä-âî ÂÃÏÈ, 1980. Ñ. 72-86; È.Ï. Íîñîâ,
Äóõîâíûå îñíîâàíèÿ ïðàâîñîçíàíèÿ: ìîíîãðàôèÿ.  Âîëãîãðàä: Ïåðåìåíà, 2007.  158 ñ.;
Þ.Ì. Ðåçíèê, Ë.Ã. Êîñòþ÷åíêî, Ââåäåíèå â òåîðèþ ëè÷íîñòè. Ëè÷íîñòü è åå æèçíåííûé
ìèð.  Ì.: Íåçàâèñèìûé èí-ò ãðàæä. îáùåñòâà, 2003.  236 ñ.; À.Ë. Ñòðèçîå, Ïîëèòèêà
è îáùåñòâî: ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèå àñïåêòû âçàèìîäåéñòâèÿ; ÂîëÃÓ.  Âîëãîãðàä: Èçä-âî
ÂîëÃÓ, 1999.  340 ñ.
11 R. Lemelin, Pathway to the national character.  London, 1974; O. Molden, Die europäische
Nation.  München, 1990; À.Ã. Ñàáèðîâ, Ðóññêèé ÷åëîâåê êàê ôåíîìåí // Ðóññêèé ÷åëîâåê:
ñóùíîñòü, ñâîåîáðàçèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ: ìàòåð. Âñåðîñ. íàó÷.ïðàêò. êîíô. (21-22 îêò.
2010 ã.).  Åëàáóãà, 2010. Ñ. 46-52; Í.Í. Ñåäîâà, ×åëîâåê  ýòíè÷åñêèé.  Âîëãîãðàä, 1994.
 83 ñ.; Ê. Õþáíåð, Íàöèÿ: îò çàáâåíèÿ ê âîçðîæäåíèþ / ïåð. ñ íåì. À.Þ. Àíòîíîâñêîãî.  Ì.: Êàíîí+,
2001.  480 ñ.; Ê. ßñïåðñ, Ñìûñë è íàçíà÷åíèå èñòîðèè / ïåð. ñ íåì. / âñòóï. ñò.
Ï.Ï. Ãàéäåíêî.  Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1991.  527 ñ. (Ñåð. «Ìûñëèòåëè ÕÕ âåêà»).
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XX ââ.; îí ïðèçíàåòñÿ ñåãîäíÿ êàê ñâîåãî ðîäà «çîëîòîé âåê» ðóññêîé
ôèëîñîôèè. Îñìûñëåíèå ãëóáî÷àéøèõ è øèðîêèõ ïëàñòîâ ðóññêîé èñòîðèè
è ðóññêîãî ñîçíàíèÿ, äóõîâíîãî ñêëàäà è îáðàçà ìûøëåíèÿ ðóññêîãî íàðîäà
ñòàëî âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ôèëîñîôñêîé ìûñëè â Ðîññèè.
3. Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ìû ñ÷èòàåì íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
è èíòåëëåêòóàëüíûå óñòîè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðóññêîãî íàðîäà. Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ âûáðàí ðóññêèé ìåíòàëèòåò, åãî ñïåöèôèêà è îñíîâíûå
êîíñòèòóýíòû. Îñíîâíîé öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèé
àíàëèç ôåíîìåíà ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà êàê ñîöèîêóëüòóðíîãî îáðàçîâàíèÿ
â öåëîñòíîì ïðîöåññå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è îáùåñòâà.
Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îïðåäåëåííûé ýòàï
â ôîðìèðîâàíèè öåëîñòíîé ôèëîñîôñêîé òåîðèè ìåíòàëèòåòà. Âàæíî
âûäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ìåíòàëèòåòà íàðÿäó ñ åãî
ïðîñòðàíñòâåííî-öåííîñòíûì èçìåðåíèåì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííîé
öåëüþ ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå çàäà÷è:
 óòî÷íèòü ñìûñëîâîå è ôóíêöèîíàëüíîå ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ
«ìåíòàëèòåò»;
 îáîñíîâàòü óñëîâèÿ è ïðåäïîñûëêè ïðèíöèïèàëüíî îòêðûòîãî è íåçàâåðøåííîãî õàðàêòåðà ìåíòàëüíûõ óñòàíîâîê è öåííîñòåé, èñòîðè÷åñêîé
çíà÷èìîñòè äàííîé îñîáåííîñòè;
 âûäåëèòü îñíîâíûå ÷åðòû ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà è ñîîòâåòñòâóþùèå èì ìåíòàëüíûå îñíîâàíèÿ;
 ýêñïëèöèðîâàòü ñóùåñòâåííûå íàöèîíàëüíî-ðóññêèå ìåíòàëüíûå
÷åðòû, ñïîñîáñòâóþùèå ñîõðàíåíèþ è äàëüíåéøåìó èñòîðè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ ðóññêîãî íàðîäà;
 àðãóìåíòèðîâàòü îñíîâíûå âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïîòåíöèàëà ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà â ðàçâèòèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè.
Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé ëîãèêè èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíûé
ïîäõîä, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðàññìàòðèâàåìûé ïðåäìåò îïðåäåëÿåòñÿ
êàê öåëîñòíûé ôåíîìåí ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè óðîâíÿìè îðãàíèçàöèè è
äèíàìèêîé. Ïðè ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîì èññëåäîâàíèè ôåíîìåíà ðóññêîãî
ìåíòàëèòåòà èñïîëüçóþòñÿ òàêæå ìåòîäû ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêîãî,
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà è ïðèíöèïû äèàëåêòè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ. Òåîðåòè÷åñêèìè îñíîâàíèÿìè è èñòî÷íèêàìè èññëåäîâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ òðóäû ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ôèëîñîôîâ, ðàññìàòðèâàþùèõ
ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïðîáëåì ñîöèàëüíîãî ìåíòàëèòåòà.
Íàó÷íàÿ íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì:
 íà îñíîâàíèè ñëîæèâøèõñÿ â ôèëîñîôèè èäåé ìåíòàëèòåòà âïåðâûå
âûäåëåíû è îáîñíîâàíû èñòîðè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè è óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà, åãî ñïåöèôèêè, ñâÿçè äåéñòâèòåëüíîãî
è âîçìîæíîãî â ñîäåðæàíèè è äèíàìèêå;
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 óñòàíîâëåíî, ÷òî èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ ìåíòàëüíûå òðàäèöèè
è öåííîñòè æèçíè, îòðàæàþùèå ãëóáèííûå «ïëàñòû» ïñèõîëîãèè è ñîçíàíèÿ, òåì íå ìåíåå, íîñÿò îòêðûòûé è íåçàâåðøåííûé õàðàêòåð â ñâÿçè
ñ èçìåíåíèÿìè êóëüòóðû è ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè;
 àðãóìåíòèðîâàíû ïåðèîäû ðàçâèòèÿ ïîíÿòèÿ «ìåíòàëèòåò» â ìèðîâîì è ðîññèéñêîì ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîì çíàíèè;
 ñîáîðíûé, êîñìè÷åñêèé õàðàêòåð ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ìåíòàëèòåòà, ñ ÿðêî âûðàæåííûì íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷åñêèì èçìåðåíèåì,
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê æåëàíèå è ñïîñîáíîñòü ðóññêîãî íàðîäà ê ãëîáàëüíîìó îõâàòó è îòâåòñòâåííîìó îñìûñëåíèþ ïðîáëåì îáùåñòâà è ÷åëîâåêà;
 âûÿâëåíî, ÷òî â ñîâðåìåííîé Ðîññèè âîçìîæíà ðåàëèçàöèÿ òðåõ
îñíîâíûõ ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåññîâ,
ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíîñòÿìè èñòîðè÷åñêîé äèíàìèêè ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà:
íåãàòèâíûé, «àãðåññèâíûé», ðåôîðìèñòñêèé.
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ñôîðìóëèðîâàí ðÿä îñíîâíûõ ïîëîæåíèé:
 ïîä ìåíòàëèòåòîì ìû ïîíèìàåì óñòîé÷èâóþ âî «âðåìåíè áîëüøîé
äëèòåëüíîñòè» ñèñòåìó âíóòðåííèõ ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèõ ñîöèîêóëüòóðíûõ óñòàíîâîê îáùåñòâà, ôîðìèðóþùóþñÿ è èçìåíÿþùóþñÿ êàê ïîä
âëèÿíèåì âíåøíèõ âîçäåéñòâèé, òàê è ïóòåì âíóòðåííå îáóñëîâëåííîãî
ñàìîðàçâèòèÿ, è ôóíêöèîíèðóþùóþ íà óðîâíå âíåñîçíàòåëüíîãî;
 òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç êàòåãîðèè «ìåíòàëèòåò», ðàññìàòðèâàåìîãî êàê ãëóáèííîå îñíîâàíèå ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, ÿâëÿåò
ñîáîé ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøåííûé, îòêðûòûé õàðàêòåð ïî òîé ïðè÷èíå,
÷òî îí îáóñëîâëåí íå òîëüêî èçìåíåíèÿìè êóëüòóðû, íî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
òó äîìèíàíòó, êîòîðàÿ óêîðåíÿåò ÷åëîâåêà â ñòèõèÿõ áûòèÿ;
 ðóññêèé íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð êàê äåÿòåëüíîñòíîå ïðîÿâëåíèå ôåíîìåíà ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà ìîæåò áûòü àðòèêóëèðîâàí ÷åðåç «ñïîíòàííîñòü» è «îáûäåííîñòü», «äåðæàâíîñòü» è «ñìèðåíèå» è ðÿä äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ ÷åðò. Âíóòðåííÿÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòü, ðàçíîíàïðàâëåííîñòü
öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé è óñòàíîâîê ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà îáúÿñíÿåòñÿ
íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷åñêîé è èíòåëëåêòóàëüíîé ðàçâåðíóòîñòüþ äóõîâíûõ îñíîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðóññêîãî íàðîäà;
 ê ÷èñëó õàðàêòåðíî ðóññêèõ âíåøíèõ ÷åðò, èìåþùèõ ãëóáèííóþ
âíóòðåííþþ, ìåíòàëüíóþ ïðîòÿæåííîñòü, îòíîñÿòñÿ ôåíîìåíû, îïðåäåëÿåìûå ïîíÿòèÿìè «íàöèîíàëüíîå», «ñîáîðíîå» è «êîñìè÷åñêîå»
è ñîäåðæàòåëüíî îáúåäèíåííûå â óñòîÿõ æèçíè;
 ïîíèìàíèå ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà êàê ñèñòåìû óñòàíîâîê ïîçâîëÿåò
îòñëåæèâàòü è àíàëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå è äèíàìèêó îòäåëüíûõ ìåíòàëüíûõ óñòàíîâîê ó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ íàðîäîâ, ñîöèàëüíûõ ãðóïï,
ïðèíàäëåæàùèõ îäíîìó íàðîäó.
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Òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî åå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è âûâîäû äàþò íîâóþ êîíöåïòóàëüíóþ îñíîâó
äëÿ êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðîáëåìû ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà, åãî àñïåêòíûõ
è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé. Ïðåäñòàâëåííàÿ ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ïåðâûõ èññëåäîâàíèé ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà, â êîòîðîì â äèàëåêòè÷åñêîì
åäèíñòâå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèå, èñòîðè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå è ôèëîñîôñêî-îáðàçîâàòåëüíûå àñïåêòû äàííîé
ïðîáëåìû.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïðèìåíèìû äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîãî ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ. Òåîðåòè÷åñêèå îáîáùåíèÿ
è âûâîäû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ó÷åáíûõ è ñïåöèàëüíûõ
êóðñîâ ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè è ôèëîñîôèè îáðàçîâàíèÿ, òåîðèè
è èñòîðèè êóëüòóðû, ñîöèîëîãèè è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè.
Â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè â êà÷åñòâå îïûòà ðàññìàòðèâàþòñÿ òðè
íàïðàâëåíèÿ îáùåé ïðîáëåìû ìåíòàëèòåòà: âûäåëåíèå ñìûñëîâîãî
è ôóíêöèîíàëüíîãî â îïðåäåëåíèè ïîíÿòèÿ «ìåíòàëèòåò» è ïðåäïîëîæèòåëüíûõ ïðèçíàêîâ ìåíòàëüíîãî; àíàëèç ðàçëè÷íûõ «ñèòóàöèé» ìåíòàëèòåòà,
åãî ïðîÿâëåíèé â èñòîðè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ðóññêîé öèâèëèçàöèè;
îñìûñëåíèå ìåíòàëüíûõ ìåõàíèçìîâ ñîöèàëüíîé äèíàìèêè êàê
âîçìîæíîãî ñðåäñòâà ïðåîäîëåíèÿ ñèñòåìíîãî êðèçèñà ñîâðåìåííîãî
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Íà ñòûêå ýòèõ íàïðàâëåíèé ìîãóò âîçíèêíóòü
íîâûå èíòåðåñíûå èäåè è îòêðûòèÿ.
4. «Ñìûñëîâîå è ôóíêöèîíàëüíîå â îïðåäåëåíèè ïîíÿòèÿ
ìåíòàëèòåò». Ðàññìàòðèâàåòñÿ èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ ïîíÿòèÿ «ìåíòàëèòåò», îáîçíà÷àþòñÿ åãî ñîäåðæàòåëüíî-ñìûñëîâûå îòòåíêè. Âû÷ëåíåíèå
ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ ìåíòàëüíîãî ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü àâòîðñêîå
âèäåíèå ìåíòàëèòåòà, îñîáåííîñòåé åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íà ãðàíèöå
ñîçíàíèÿ è áåññîçíàòåëüíîãî. Ïîíèìàíèþ ýòîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñïîñîáñòâóåò ïîäðàçäåëåíèå ìåíòàëèòåòà íà äâà âåêòîðà óñòàíîâîê
 ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèé è ñîöèîêóëüòóðíûé.
4.1. «Îñîáåííîñòè ñìûñëîâîãî íàïîëíåíèÿ ïîíÿòèÿ «ìåíòàëèòåò»
â ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîì çíàíèè». Äëÿ óïîðÿäî÷èâàíèÿ èññëåäîâàíèÿ,
îïðåäåëåíèÿ åãî ãðàíèö è õðîíîëîãè÷åñêèõ ðàìîê âàæíî âûäåëèòü
ïåðèîäû ðàçâèòèÿ ïîíÿòèÿ «ìåíòàëèòåò» â ìèðîâîì è ðîññèéñêîì
ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîì çíàíèè. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü îñîáåííîñòè
çâó÷àíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïîíÿòèÿ, îáîçíà÷èòü åãî ñîäåðæàòåëüíûå
îñîáåííîñòè è ðåëåâàíòíûå íàó÷íûå êàòåãîðèè.
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Ïåðâûé ïåðèîä  «äîïîíÿòèéíûé», ïðîäîëæàâøèéñÿ äî êîíöà XIX  íà÷àëà XX ââ. Ñëîâî «ìåíòàëèòåò» èñïîëüçîâàëîñü â îáèõîäå, â ïîâñåäíåâíîé ðå÷è ëþäåé è èìåëî èìåííî òî çíà÷åíèå, êîòîðîå ñåãîäíÿ
ìîæíî íàéòè â ëàòûíè èëè â ñëîâàðÿõ åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ. Ïóòåì ïåðåâîäà
èäóò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ìåíòàëüíûõ ôåíîìåíîâ íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ
ðàáîòû. Óêàçàííûé óðîâåíü îñìûñëåíèÿ ôåíîìåíà ìåíòàëèòåòà ÿâëÿåòñÿ
íåäîñòàòî÷íûì, ïîñêîëüêó ïîâñåäíåâíîå, îáûäåííîå òîëêîâàíèå (èëè
ïðîñòîé ïåðåâîä ñ èíîãî ÿçûêà) íå ìîæåò ðàñêðûòü ñëîæíîé, ìíîãîóðîâíåâîé ñòðóêòóðû ìåíòàëèòåòà, åãî èçâåñòíîé ïîëèôîíè÷íîñòè
â êàòåãîðèàëüíî-ïîíÿòèéíîì ñåìàíòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.
Âòîðîé ïåðèîä  «ìåíòàëèòåò êàê íàó÷íîå ïîíÿòèå åâðîïåéñêîé
ìûñëè»  íà÷èíàåòñÿ, ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì, â êîíöå XIX  íà÷àëå XX â.
ñ ïîâûøåíèåì âíèìàíèÿ ê ôåíîìåíó ìåíòàëèòåòà â ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ
øêîëàõ Åâðîïû. Íàèáîëåå ïîëíîå çâó÷àíèå òåðìèí «ìåíòàëèòåò» (mentalité) ïðèîáðåë âî ôðàíöóçñêîé ñîöèîëîãè÷åñêîé øêîëå «Àííàëîâ». Çäåñü
î÷åâèäíû íåêîòîðûå ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ ïîíÿòèÿ, ñâÿçàííûå
ñ èññëåäîâàòåëüñêèì èíòåðåñîì ê íåìó è ñîáñòâåííî ðàçâåðòûâàíèåì
èññëåäîâàíèé. Ýòî, âî-ïåðâûõ, ïîèñê ñìûñëîâ, ñâîåîáðàçíîå
«ïðèòÿãèâàíèå» çíà÷åíèé ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèå åãî ìåñòà â íàó÷íîì
êàòåãîðèàëüíî-ïîíÿòèéíîì àïïàðàòå; âî-âòîðûõ, ñèíòåç ñ äðóãèìè
ïðè÷èííûìè ýëåìåíòàìè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  ýêîíîìèêîé
(ìàòåðèàëüíûé ôàêòîð) è ïîâñåäíåâíûìè èçìåíåíèÿìè (îáúåêòèâíîãî
è ñóáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà); â-òðåòüèõ, ïåðåíàïîëíåíèå çíà÷åíèé ìåíòàëèòåòà, ðàçìûâàíèå åäèíîé ñóùíîñòè ïîíÿòèÿ.
Íåîäíîçíà÷íîñòü îïðåäåëåíèÿ ìåíòàëèòåòà âûðàæàåòñÿ âî ìíîæåñòâå
ïîíÿòèé: «îáùèå êàòåãîðèè ïðåäñòàâëåíèé», «âèäåíèå ìèðà», «ãëóáèííûå
è àðõàè÷åñêèå ñëîè ïñèõèêè», «íåîñîçíàííîå», «ïîâñåäíåâíàÿ ñòîðîíà
ñîçíàíèÿ», «ïîâåäåíèå», «ïñèõîëîãè÷åñêàÿ îñíàñòêà ëþäåé», «äóõ
âðåìåíè», «îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå», «êîëëåêòèâíàÿ ïñèõîëîãèÿ»,
«ñìûñëîâûå ãëóáèíû» èëè «ïîòàåííûå ïëàñòû ãëóáèííîé ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðû», «îáðàç ìûøëåíèÿ», «óìîíàñòðîåíèå» è äð.
Èçó÷åíèå ôèëîñîôñêîãî íàñëåäèÿ ðóññêèõ ìûñëèòåëåé êîíöà XIX  íà÷àëà XX ââ. äàëî âîçìîæíîñòü îáîçíà÷èòü ðÿä ïîíÿòèé, õàðàêòåðèçóþùèõ
ïðîÿâëåíèÿ èëè ñóùíîñòíûå ýëåìåíòû ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà: «òèï»,
«ñêëàä», «îáðàç», «ñîçíàíèå», «äóõ» è «äóøà», «áîëüøàÿ ãëóáèíà»,
«áåññîçíàòåëüíîå» («èíñòèíêòóàëüíîå») è äð. Ñðàâíåíèå èõ ñ òîëêîâàíèÿìè ìåíòàëèòåòà â çàïàäíîé ôèëîñîôèè ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ÷àñòî
ïîëíîé èõ èäåíòè÷íîñòè.
Ïðåäñòàâëÿþòñÿ èíòåðåñíûìè ðàçìûøëåíèÿ Í.À. Áåðäÿåâà îá «óìîïîñòèãàåìîì îáðàçå ðóññêîãî íàðîäà», «ðóññêîì ñîçíàíèè», «ìîðàëüíîì
ñîçíàíèè» èëè «õàðàêòåðå ðóññêîãî íàðîäà». Óáåäèòåëüíî â ïëàíå
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îïðåäåëåíèÿ ìåíòàëèòåòà âûãëÿäèò âûðàæåíèå «áîëåå ãëóáîêèé ñëîé, íå
íàøåäøèé ñåáå âûðàæåíèÿ â ñîçíàíèè»12. Â.Â. Çåíüêîâñêèé ðàññìàòðèâàë
«ñîçíàíèå ðóññêèõ ëþäåé», «ðóññêîå ñîçíàíèå» èëè «íàöèîíàëüíîå
ñîçíàíèå», èñïîëüçóÿ ïîíÿòèå «ãëóáèíà» â îòíîøåíèè ìàññîâîãî
ñîçíàíèÿ 13. Ï.À. Ôëîðåíñêèé, ðàñêðûâàÿ îñîáåííîñòè ðóññêîãî ñîöèàëüíîãî ìèðîóñòðîéñòâà, èñïîëüçóåò ïîíÿòèÿ «íàðîäíîå ñîçíàíèå»,
«ñìûñë, ðàñêðûâàþùèéñÿ â ñîçíàíèè», «äóõîâíûé ñêëàä íàðîäà»,
«íàöèîíàëüíûé äóõ», «ýíåðãèÿ äóõà» è äð. Âíåøíèì ïðîÿâëåíèåì
íàöèîíàëüíîãî äóõà ôèëîñîô íàçûâàåò «íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð»14. Ýòî
âàæíî äëÿ ïîíèìàíèÿ ïîâåäåí÷åñêîãî ýëåìåíòà ìåíòàëèòåòà.
Ë. Ëàäþðè ïîä÷åðêèâàë, ÷òî äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ìåíòàëèòåòà íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü âàæíûå ñîñòàâëÿþùèå ñîöèàëüíîé æèçíè: áûò
è ïîâñåäíåâíûå çàáîòû, õîçÿéñòâî, ïðèðîäíîå è ñîöèàëüíîå îêðóæåíèå,
ñåìåéíóþ æèçíü è îòíîøåíèå ê äåòÿì, ðåëèãèîçíûå âåðîâàíèÿ, ìèôû è èäåè
î äóøå, ñìåðòè, ñïàñåíèè è ïîòóñòîðîííåì ìèðå, âîñïðèÿòèå âðåìåíè,
ïðîñòðàíñòâà, èñòîðèè è ñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå15. Ýòè ñôåðû â ðàìêàõ íàøåé
êîíöåïöèè ñóòü ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå óñòàíîâêè ìåíòàëèòåòà.
Òðåòèé ïåðèîä èçó÷åíèÿ ôåíîìåíà ìåíòàëèòåòà  ñ ïîçèöèè ðîññèéñêîãî èññëåäîâàòåëÿ  ïåðèîä «ñìûñëîâîãî íàïîëíåíèÿ ïîíÿòèÿ â ðîññèéñêîé íàóêå». Çäåñü ìîæíî âûäåëèòü ïîäïåðèîäû èññëåäîâàíèÿ. Âî-ïåðâûõ,
ñ 60-õ ãã. äî êîíöà 80-õ ãã. ÕÕ â.  ïåðèîä îñâîåíèÿ òåðìèíà, ïðèëîæåíèÿ
ðîññèéñêèõ ôåíîìåíîâ ê ïðåèìóùåñòâåííî åâðîïåéñêèì èññëåäîâàíèÿì.
À âî-âòîðûõ  ñ íà÷àëà 90-õ ãã. ÕÕ â.  ýòî ïðîäîëæàþùååñÿ øèðîêîå
îáñóæäåíèå ôåíîìåíîâ ìåíòàëüíîãî ïëàíà, êàòåãîðèàëüíî-ïîíÿòèéíûé
ïîèñê â ïðîñòðàíñòâå ìåíòàëüíûõ ôåíîìåíîâ ðîññèéñêîé èñòîðèè
è ñîâðåìåííîñòè.
4.2. «Ìåíòàëèòåò è ìåíòàëüíîñòü. Ìîäóñû èíòåðàêöèè». Â ëîãèêå
íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ âèäèòñÿ íåîáõîäèìûì àíàëèç ñòðóêòóðíûõ
êîìïîíåíòîâ ìåíòàëèòåòà, âûäåëåíèå åãî îñíîâíûõ ïðèçíàêîâ, êîòîðûå
â åäèíñòâå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñóùåñòâåííûå. Ïðåäëàãàåòñÿ
àâòîðñêîå îïðåäåëåíèå ìåíòàëèòåòà êàê óñòîé÷èâîé âî «âðåìåíè áîëüøîé
äëèòåëüíîñòè» (Ô. Áðîäåëü) ñèñòåìû âíóòðåííèõ ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèõ
ñîöèîêóëüòóðíûõ óñòàíîâîê îáùåñòâà, ôîðìèðóþùåéñÿ è èçìåíÿþùåéñÿ
êàê ïîä âëèÿíèåì âíåøíèõ âîçäåéñòâèé, òàê è ïóòåì âíóòðåííå
12
13

Í.À. Áåðäÿåâ, Ðóññêàÿ èäåÿ Ñ. 13, 125, 137, 197, 245-247 è äð.
Â.Â. Çåíüêîâñêèé, Èñòîðèÿ ðóññêîé ôèëîñîôèè: â 2-õ òò.  Ò. 1.  ×. 1.  Ë.: ÝÃÎ, 1991.
(Ñåð. «Ôèëîñîôñêîå íàñëåäèå Ðîññèè»). Ñ. 36, 47, 60, 64, 84, 93-96, 143, 175 è äð.
14 Ï.À. Ôëîðåíñêèé, Èìåíà: ñî÷.  Ì.: ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ; Õàðüêîâ: Ôîëèî, 1998. (Ñåð.
«Àíòîëîãèÿ ìûñëè»). Ñ. 31, 45, 150-151, 246, 277, 295, 577 è äð.
15 Öèò. ïî: Ãóðåâè÷, Èñòîðè÷åñêèé ñèíòåç
Ñ. 171172.
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îáóñëîâëåííîãî ñàìîðàçâèòèÿ, è ôóíêöèîíèðóþùåé íà óðîâíå âíåñîçíàòåëüíîãî.
Â îñíîâó ðàáîòû «ìåíòàëüíûõ ìåõàíèçìîâ» ïîëîæåíû òðè îñíîâíûå
ôóíêöèîíàëüíûå óñòàíîâêè: âîñïðèÿòèÿ (ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé êîãíèòèâíûé ýëåìåíò), îöåíêè (àôôåêò) è ïîâåäåíèÿ (äåÿòåëüíîñòíûé êîìïîíåíò), êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñâîåîáðàçíóþ ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêóþ «âåðòèêàëü». Ôåíîìåí ìåíòàëèòåòà âûõîäèò çà ïðåäåëû
îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, íî, âìåñòå ñ òåì, íå îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ êîëëåêòèâíûì áåññîçíàòåëüíûì  â êîíòåêñòå òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé Ç. Ôðåéäà,
À. Àäëåðà è Ê. Þíãà.
Äëÿ ðàçâåðíóòîé õàðàêòåðèñòèêè ôåíîìåíà ìåíòàëèòåòà íåîáõîäèìî
âûäåëåíèå ñóùåñòâåííûõ, òî÷íåå  ñóùíîñòíûõ ïðèçíàêîâ ìåíòàëüíîãî,
ïîçâîëÿþùèõ ãîâîðèòü î íàëè÷íîì èõ áûòèå, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êàêîé óðîâåíü  ñîöèàëüíûé, ãðóïïîâîé èëè èíäèâèäóàëüíûé  âûõîäèò íà
ïåðåäíèé ïëàí îñìûñëåíèÿ.
Óñòîé÷èâîñòü ïðèíèìàåòñÿ â íàøåì èññëåäîâàíèè â êà÷åñòâå îäíîãî
èç âàæíåéøèõ ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ôåíîìåí ìåíòàëèòåòà.
Ïîñòîÿíñòâî âíóòðåííèõ ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìåíòàëèòåòà îçíà÷àåò ïðåáûâàíèå èõ â îïðåäåëåííîì ñîñòîÿíèè â êîíêðåòíóþ
èñòîðè÷åñêóþ ýïîõó. Óñòîé÷èâîñòü ìåíòàëüíûõ ôåíîìåíîâ íå îçíà÷àåò
àáñîëþòíîé íåèçìåííîñòè ñèñòåìû óñòàíîâîê. Ìåíòàëèòåò åñòü æèâîé
â èñòîðè÷åñêîì ñìûñëå ôåíîìåí; óñòîé÷èâîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ â òîì
÷èñëå êàê ñïîñîáíîñòü ìåíòàëüíûõ óñòàíîâîê ïðîòèâîñòîÿòü âíåøíåìó
âîçäåéñòâèþ, íàöåëåííîìó íà åãî ðàçðóøåíèå.
Áîëüøàÿ ãëóáèíà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåíòàëèòåòà ìîæåò áûòü âûäåëåíà
â êà÷åñòâå ñóùåñòâåííîãî åãî ïðèçíàêà. Äàííûé àñïåêò ïîä÷åðêèâàåòñÿ
ìíîãèìè èññëåäîâàòåëÿìè ìåíòàëüíûõ ôåíîìåíîâ, êàê â åâðîïåéñêîé, òàê
è â ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé ôèëîñîôèè. Óñòîé÷èâîñòü êàê ïðèçíàê
ìåíòàëüíîãî ìîæåò áûòü óáåäèòåëüíî ðåàëèçîâàíà èìåííî â áîëüøîé
ãëóáèíå, òî åñòü ïðè óñëîâèè íåêîòîðîé ñîêðûòîñòè îò ïîâñåäíåâíîãî åãî
îñâåùåíèÿ èëè íàïðàâëåííîãî âîçäåéñòâèÿ.
Âàæíûì ìåíòàëüíûì ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿ ìûøëåíèå èëè ñêëàä óìà.
Íåêîòîðûå ñëîâàðè èìåííî òàê òîëêóþò ïîíÿòèå ìåíòàëèòåòà / ìåíòàëüíîñòè. Ýòî «äîïîâåäåí÷åñêèé» ïðèçíàê ìåíòàëèòåòà, â îïðåäåëåííîì
ñìûñëå äåòåðìèíèðóþùèé óñòàíîâêó ïîâåäåíèÿ. Ïðèìåíÿåìîå â ôèëîñîôèè ïîíÿòèå «ïîçíàþùåå ìûøëåíèå» â ñîäåðæàòåëüíîì îòíîøåíèè
ïðèáëèæàåòñÿ ê îáîçíà÷åííîé íàìè ìåíòàëüíîé óñòàíîâêå âîñïðèÿòèÿ,
â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíîãî. À «ýìîöèîíàëüíîå ìûøëåíèå» áåç âñÿêèõ
ñìûñëîâûõ íàòÿæåê èäåíòèôèöèðóåòñÿ ñ óñòàíîâêîé îöåíêè.
Èçâåñòíû óòâåðæäåíèÿ î íàöèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ
ìûøëåíèÿ íàöèé, íàðîäîâ è ýòíîñîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñïåöèôèêó èõ
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èíòåëëåêòóàëüíî-ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè. Â íàøåì èññëåäîâàíèè
ðàññìàòðèâàþòñÿ èçâåñòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðóññêîì óìå, îáîçíà÷åííûå
â ñâîå âðåìÿ È.Ï. Ïàâëîâûì: ðóññêèå íå ñêëîííû ê ñîñðåäîòî÷åííîñòè,
íåáåñïðèñòðàñòíû äàæå â íàóêå  ýìîöèîíàëüíûé êîìïîíåíò ÷àñòî
âûñòóïàåò âåäóùèì16. Ñòðåìëåíèå «æàòü äî ïðåäåëà», äî êðàÿ, à çàòåì è çà
êðàé,  ïðåäñòàâëÿåòñÿ õàðàêòåðíî ðóññêîé ÷åðòîé, ïðîÿâëÿþùåéñÿ âî
ìíîãèõ ñôåðàõ ñîöèàëüíîãî áûòèÿ, ÷òî ïîä÷åðêèâàë è Ä.Ñ. Ëèõà÷¸â.
Ìåòîäîëîãè÷åñêè âàæíî çàìå÷àíèå Ì.Ê. Ìàìàðäàøâèëè î òîì, ÷òî äëÿ
óáåäèòåëüíîãî àíàëèçà íàðîäíîãî ñîçíàíèÿ íåäîñòàòî÷íî ñàìîïðåäñòàâëåíèÿ íàðîäà. Â ïîèñêå ñîäåðæàíèÿ ñîçíàíèÿ íóæíî, «íå âåðÿ ñàìèì
íîñèòåëÿì ñîçíàíèÿ, èìåòü ìåòîäîëîãè÷åñêè êîíòðîëèðóåìóþ âîçìîæíîñòü
îòâëåêàòüñÿ îò òîãî, ÷òî îíè ãîâîðÿò èëè äóìàþò î ñåáå è î ñâîèõ ñîñòîÿíèÿõ»17.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå êàê ñóùåñòâåííûé ïðèçíàê ìåíòàëüíîãî èìååò
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå ïðèìåíèòåëüíî ê ðàññìàòðèâàåìîìó ôåíîìåíó
â ôîðìå «ñîçíàíèå / áåññîçíàòåëüíîå», ïîñêîëüêó ìåíòàëüíûå ôåíîìåíû
ôóíêöèîíèðóþò íà ýòîé ãðàíèöå. Äåéñòâèòåëüíî, ñëîæíî èãíîðèðîâàòü
ïîíÿòèéíûé «çàçîð» ìåæäó «êîëëåêòèâíûì áåññîçíàòåëüíûì è «ôîðìàìè
îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ», âûäåëÿþùèé ÿäðî, êîòîðîå ôèëîñîôû ñ÷èòàþò
ñâîåîáðàçíîé òî÷êîé îòñ÷åòà, à òî÷íåå  öåíòðîì èññëåäóåìîãî ïîíÿòèÿ.
Â àâòîðñêîì îïðåäåëåíèè ìåíòàëèòåòà ìû îòõîäèì îò òðàäèöèîííûõ
â èññëåäîâàòåëüñêîì îáèõîäå ïîíÿòèé, ïðèíÿâ çà îñíîâó ïîíÿòèå «âíåñîçíàòåëüíîå»  èç òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ ðîññèéñêîãî ôèëîñîôà è ïñèõîëîãà
Ä. Í. Óçíàäçå18.
Ìåíòàëüíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óïðîùåííóþ ôîðìó ìåíòàëèòåòà,
êîòîðàÿ íå îçíà÷àåò «íåäîðàçâèòîñòè» ôåíîìåíà, íåïîëíîöåííîñòè åãî
â ïëàíå ñëîæåííîñòè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Àâòîð ïðåäëàãàåò ñîäåðæàòåëüíîå ðàçäåëåíèå çàïàäíîãî òåðìèíà mentalité íà «ìåíòàëèòåò» è «ìåíòàëüíîñòü», ñîîòíîñÿùèåñÿ ìåæäó ñîáîé êàê «öåëîå» è ÷àñòü», ÷òî ïîçâîëèò
ãîâîðèòü î ìåíòàëèòåòå îáùåñòâà (èëè íàöèîíàëüíîì ìåíòàëèòåòå) è ìåíòàëüíîñòè ëè÷íîñòè (èíäèâèäóàëüíîé ìåíòàëüíîñòè). Ðàçíîïîðÿäêîâûå
ôåíîìåíû, òàêèì îáðàçîì, èìåþò âïîëíå îïðåäåëåííóþ îáùóþ îñíîâó äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñàìîîñóùåñòâëåíèÿ íà ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêîì óðîâíå
è ïðîÿâëåíèÿ «âîâíå».
4.3. «Ôóíêöèîíàëüíûé àñïåêò ìåíòàëèòåòà. Ìåíòàëèòåò êàê
ñèñòåìà óñòàíîâîê». Óñòàíîâêà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñèñòåìîîáðàçóþùèé
16
17

È.Ï. Ïàâëîâ, Î ðóññêîì óìå // Ðåôëåêñ ñâîáîäû.  ÑÏá.: Ïèòåð, 2001. Ñ. 107-125.
Ì.Ê. Ìàìàðäàøâèëè, Ñîçíàíèå êàê ôèëîñîôñêàÿ ïðîáëåìà // Âîïðîñû ôèëîñîôèè.
 1990.  ¹ 10. Ñ. 15.
18 Óçíàäçå, Ïñèõîëîãèÿ óñòàíîâêè
Ñ. 39.
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ýëåìåíò ìåíòàëèòåòà. Ñèñòåìà óñòàíîâîê â ïðîñòðàíñòâå ìåíòàëèòåòà ñòðóêòóðèðóåòñÿ íà ñîöèîêóëüòóðíûå (àêñèîëîãè÷åñêèå) è ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèå (ôóíêöèîíàëüíûå). Ñîöèîêóëüòóðíûå óñòàíîâêè îáðàçóþò
öåííîñòíûé ðÿä, ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèå äåòåðìèíèðóþò äåÿòåëüíîñòíûé
àñïåêò ìåíòàëèòåòà.
Óñòàíîâêà âîñïðèÿòèÿ îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó íàèáîëåå îáùèõ ñîöèàëüíîïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, íåçíà÷èòåëüíî èçìåíÿþùèõñÿ äàæå ïðè
ìîùíîì èäåîëîãè÷åñêîì âîçäåéñòâèè (íàïðèìåð, â óñëîâèÿõ òîòàëèòàðèçìà). Íåñêîëüêî ñëîæíåå îáñòîèò äåëî ñ óñòàíîâêîé îöåíêè, êîòîðàÿ
âëèÿåò íà ïðîöåññ îòáîðà («ôèëüòðàöèè») âíåøíåé èíôîðìàöèè. Îíà òåñíî
ñâÿçàíà ñ ãîñïîäñòâóþùèìè â îáùåñòâå öåííîñòÿìè, îðèåíòàöèÿìè,
íîðìàìè è ïðèíöèïàìè ñîöèàëüíî ïðèåìëåìîãî ïîâåäåíèÿ. Óñòàíîâêà
ïîâåäåíèÿ (äåÿòåëüíîñòíûé àñïåêò ñîöèàëüíîé óñòàíîâêè) çàâèñèò îò
ðåçóëüòàòîâ ôîðìèðîâàíèÿ óñòàíîâêè îöåíêè. Íà ýòîì ýòàïå ðàçëè÷èÿ
â ìåíòàëèòåòàõ, îêàçûâàþòñÿ íàèáîëåå çàìåòíûìè è ñóùåñòâåííûìè.
Ñîöèàëüíàÿ óñòàíîâêà ðàññìàòðèâàåòñÿ íàìè êàê íåîñîçíàííîå
ñîñòîÿíèå ãîòîâíîñòè ÷åëîâåêà îïðåäåëåííûì îáðàçîì âîñïðèíèìàòü,
îöåíèâàòü è äåéñòâîâàòü ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì åãî ëþäÿì èëè
îáúåêòàì. Îíà ôóíêöèîíèðóåò íàðÿäó ñ èíòåðåñîì, öåëüþ, ïîòðåáíîñòüþ.
Ñîãëàñíî Ø. À. Íàäèðàøâèëè óñòàíîâêà «ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå åäèíñòâà
îïðåäåëåííûõ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ôàêòîðîâ è, â ñâîþ î÷åðåäü, êëàäåòñÿ
â îñíîâó êîíêðåòíîãî ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ» 19. Äëÿ ïîëíîöåííîãî
ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà òðåáóåòñÿ âçàèìîñâÿçü åãî èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñî ñëîæèâøèìèñÿ íîðìàìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Ðàçâåðíóòàÿ õàðàêòåðèñòèêà óñòàíîâêè íå ìîæåò áûòü ïîíÿòà âíå
îñìûñëåíèÿ åå îñíîâíûõ ñâîéñòâ. Èððàäèàöèÿ ñâÿçàíà ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì, ïåðåíîñîì çíà÷åíèé óñòàíîâêè âíóòðè öåëîñòíîé ñîöèàëüíîé
ñèñòåìû, â òîì ÷èñëå â èñòîðè÷åñêîì ïðîòÿæåíèè. Ñîãëàñíî ñâîéñòâó
ãåíåðàëèçàöèè ôèêñèðîâàííàÿ óñòàíîâêà ñîõðàíÿåò ñâîþ ñèëó
è «ñðàáàòûâàåò» è ïî îòíîøåíèþ ê ðÿäó äðóãèõ ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé.
Òàêèì îáðàçîì ïðîèñõîäèò ñòåðåîòèïèçàöèÿ âîñïðèÿòèÿ, îöåíêè
è ïîâåäåíèÿ â ðàìêàõ îáùåñòâà.
Óñòàíîâêà, îñòàâàÿñü âíå ïðåäåëîâ ñîçíàíèÿ, ñîõðàíÿåò ñïîñîáíîñòü
îêàçûâàòü íà íåãî ðåøèòåëüíîå âëèÿíèå. Ä. Í. Óçíàäçå îáîçíà÷àåò ýòî
ñîñòîÿíèå êàê «âíåñîçíàòåëüíîå», âûâîäÿ åãî èç áåññîçíàòåëüíîé ñôåðû:
«íàøè ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ è òàêèìè ïðîöåññàìè,
êîòîðûå íå èìåþò îïðåäåëåííîãî ìåñòà â ñîçíàíèè è, çíà÷èò, íå ÿâëÿþòñÿ
19 Ø. Íàäèðàøâèëè, Ïîíÿòèå óñòàíîâêè â îáùåé è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè. Òáèëèñè:
Ìåöíèåðåáà, 1974. Ñ. 13033.
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ñîçíàòåëüíûìè ïñèõè÷åñêèìè ôàêòàìè»20. Âíåñîçíàòåëüíîå «îñóùåñòâëåíèå» óñòàíîâîê õàðàêòåðèçóåòñÿ àâòîìàòèçìàìè, íàâûêàìè, ñòåðåîòèïàìè, ñîöèàëüíûìè àòòèòþäàìè è äð.
Óñâîåíèå ñîöèàëüíûõ óñòàíîâîê ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî íå òîëüêî
êàê ïðîöåññ «ïåðåõîäà» èç ñôåðû ñîçíàíèÿ (èëè áåññîçíàòåëüíîãî) âî
âíåñîçíàòåëüíîå, òî åñòü â «ïîãðàíè÷íîå» ñîñòîÿíèå; âîçìîæíà ïåðåäà÷à
è «ãîòîâûõ» óñòàíîâîê, ïðåäñòàâëåííûõ â áîëåå èëè ìåíåå ñèñòåìàòèçèðîâàííîì è óñòîé÷èâîì âèäå. Èçâíå, ìèíóÿ ïðîöåññ îñîçíàíèÿ,
óòâåðæäàåò Ä. Í. Óçíàäçå, óñòàíîâêè «ïåðåøëè â äîñòîÿíèå ëþäåé â âèäå
ãîòîâûõ ôîðìóë, íå òðåáóþùèõ áîëåå íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ
ïðîöåññîâ îáúåêòèâàöèè. Îïûò è îáðàçîâàíèå ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè
òàêîãî ðîäà ôîðìóë»21.
Óñòàíîâêè-öåííîñòè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñèñòåìó íîðì, äåòåðìèíèðóþùèõ äóõîâíóþ ðåàëèçàöèþ ÷åëîâåêà â ñîöèàëüíîì áûòèå. Îíè
îáðåòàþò ñâîå êîíêðåòíîå âîïëîùåíèå, îáðàçóÿ ñâîåîáðàçíîå «ìåíòàëüíîå
ïîëå», â åäèíñòâå ñ ãëóáèííî-ïñèõè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè. Äåéñòâèå äàííîé
ñèñòåìû ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìåíòàëüíàÿ «ðàáîòà», êîòîðóþ íå ñëåäóåò
ðàññìàòðèâàòü ìåõàíèñòè÷åñêè, óïîäîáëÿÿ åãî, ïî âûðàæåíèþ Â. À. Ëåôåâðà, «áåçäóøèþ àâòîìàòà», âêëþ÷àþùåãî ìåõàíèçì æåñòêîãî
ïîâåäåí÷åñêîãî àëãîðèòìà22. Àâòîìàòèçìû ïîâåäåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå
«ìåíòàëüíîãî ïîëÿ» ìîãóò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíû êàê «äóìàþùåå
ïîâåäåíèå».
«Îáùåå» (ìåíòàëèòåò îáùåñòâà) íåîáõîäèìî ñîïðÿãàåòñÿ ñ «åäèíè÷íûì», ñ êîíêðåòíûìè óñëîâèÿìè æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà, ìîäåëÿìè åãî
ïîâåäåíèÿ. Óíèâåðñàëüíàÿ çàêîíîìåðíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ëè÷íîñòè
è ñîöèóìà ïðîÿâëÿåòñÿ â öåëîì ñïåêòðå ñïåöèôè÷åñêèõ çàêîíîâ ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñïðàâåäëèâî, íà íàø âçãëÿä,
âûäåëÿþò äâà óðîâíÿ ïðè àíàëèçå äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè:
îòíîñèòåëüíî-ôåíîìåíîëîãè÷åñêèé è êàòåãîðèàëüíî-àíàëèòè÷åñêèé. Íà
ïåðâîì óðîâíå ìåíòàëüíîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ íàáîðîì íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ÷óâñòâ. Íà âòîðîì  âûñòóïàåò êàê ñîöèàëüíî-ðàññóäî÷íûé
ôåíîìåí, áàçèðóþùèéñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ÷óâñòâàõ è íàñòðîåíèè.
Åäèíñòâî, âçàèìîñâÿçü ÷óâñòâåííîãî è ðàöèîíàëüíîãî è îïðåäåëÿåò,
ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, äèíàìèêó ñèñòåìû óñòàíîâîê îáùåñòâà è ëè÷íîñòè,
âûñòóïàåò ñâîåîáðàçíûì èñòîêîì ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè
äåÿòåëüíîñòè.
20
21

Óçíàäçå, Ïñèõîëîãèÿ óñòàíîâêè Ñ. 61.
Ä.Í. Óçíàäçå, Ýêñïåðèìåíòàëüíûå îñíîâû ïñèõîëîãèè óñòàíîâêè / Ïñèõîëîãèÿ
óñòàíîâêè.  ÑÏá.: Ïèòåð, 2001. Ñ. 207.
22 Â.À. Ëåôåâð, Îò ïñèõîôèçèêè ê ìîäåëèðîâàíèþ äóøè // Âîïðîñû ôèëîñîôèè.
 1990.  ¹ 7. Ñ. 50.
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4.4. «Ôåíîìåíû ñîçíàíèÿ è áåññîçíàòåëüíîãî â ìåíòàëèòåòå». Ïðîñòðàíñòâî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåíòàëüíûõ ôåíîìåíîâ, ïîíèìàåìîå êàê ïîëå
îñóùåñòâëåíèÿ ìåíòàëüíûõ àêòîâ, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îñîáî âàæíûé äëÿ
ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé äåòåðìèíàöèè ôåíîìåíà ìåíòàëèòåòà ýëåìåíò.
Îñìûñëåíèå ìåíòàëèòåòà êàê «ãëóáèííîãî» ôåíîìåíà ïîçâîëÿåò
ïîä÷åðêíóòü åãî ôóíêöèîíèðîâàíèå íà óðîâíå æèçíè, ïîãðàíè÷íîì ìåæäó
ñîçíàíèåì è áåññîçíàòåëüíûì.
Ìåíòàëèòåò íàðîäà, íàöèè, îáùåñòâà (íàïðèìåð, ðóññêèé ìåíòàëèòåò)
èëè ìåíòàëüíîñòü ìàëîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû è îòäåëüíîé ëè÷íîñòè íå
ÿâëÿåò ñîáîé íåêîåé äàííîñòè, îêîí÷àòåëüíîé è íåèçìåííîé. Â ðàáîòàõ
ðÿäà àâòîðîâ ðå÷ü èäåò î ïðèçíàíèè ìåíòàëèòåòà ïðèíàäëåæàùèì èñêëþ÷èòåëüíî ê ñôåðå, âûõîäÿùåé çà ïðåäåëû ñîçíàíèÿ. Äðóãèå èññëåäîâàòåëè
äîïóñêàþò «ðàáîòó» ñîçíàíèÿ â ðàìêàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåíòàëüíûõ
ôåíîìåíîâ. Ýòà òî÷êà çðåíèÿ âèäèòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíîé, ïîñêîëüêó,
íàïîëíÿåìûé öåííîñòíûìè óñòàíîâêàìè â ïðîñòðàíñòâå êóëüòóðû,
ìåíòàëèòåò íå ìîæåò íå èìåòü èñòîêîâ ñîçíàíèÿ â ïðîöåññå ñâîåãî ãåíåçèñà.
Îòíîñÿ ôåíîìåí ìåíòàëèòåòà ê ñôåðå âíåñîçíàòåëüíîãî, ìû îáðàùàåì
âíèìàíèå íà ñîäåðæàòåëüíóþ íàïðàâëåííîñòü îñíîâíûõ ôóíêöèé
ñîçíàíèÿ. Èìåííî «îòðàæàòåëüíàÿ, ïîðîæäàþùàÿ (êðåàòèâíàÿ),
ðåãóëÿòèâíî-îöåíî÷íàÿ è ðåôëåêñèâíàÿ ôóíêöèè» ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè äëÿ
îñìûñëåíèÿ îñîáåííîñòåé îñóùåñòâëåíèÿ ìåíòàëèòåòà. Ñîçíàíèå ÷åëîâåêà
åñòü è ïðîäóêò ñîöèàëèçàöèè, îíî ðàçâèâàåòñÿ â óñëîâèÿõ îáùåñòâåííîãî
áûòèÿ, â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî ìåíòàëèòåòà.
Ìåíòàëèòåò íå âîçíèêàåò è íå ôóíêöèîíèðóåò ëèøü íà áåññîçíàòåëüíîì óðîâíå, à çàðîæäàåòñÿ è ïðèðàñòàåò íàáîðîì â ñîáñòâåííóþ
âíóòðåííþþ ñèñòåìó óñòàíîâîê ñìûñëîâ, öåëåé è öåííîñòåé îñîçíàííî,
õîòÿ è ïîä âëèÿíèåì âíåøíåé ñðåäû. Ñîöèàëüíîå áåññîçíàòåëüíîå,
ñâîéñòâà êîòîðîãî ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó èäåíòèôèöèðîâàòü ñåáÿ ñ îïðåäåëåííîé ñîöèàëüíîé ñîâîêóïíîñòüþ, ïî ìíåíèþ Ý. Ôðîììà, åñòü
«âûòåñíåííûå ñôåðû
Ñîäåðæàíèåì ýòèõ ýëåìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
îáùåñòâî íå ìîæåò ïîçâîëèòü ñâîèì ÷ëåíàì äîâåñòè äî îñîçíàíèÿ, åñëè
îíî ñîáèðàåòñÿ è äàëüøå óñïåøíî ôóíêöèîíèðîâàòü íà îñíîâå
ñîáñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èé»23.
Ñ. Â. Êîíäðàòüåâ âûäåëÿåò â ñôåðå «ïðåäñîçíàíèÿ» óñâîåííûå
ñóáúåêòîì ñîöèàëüíûå íîðìû, ðåãóëèðóþùàÿ ôóíêöèÿ êîòîðûõ
ïåðåæèâàåòñÿ êàê «ãîëîñ ñîâåñòè», «çîâ ñåðäöà», «âåëåíèå äîëãà»,
èíòåðèîðèçàöèÿ êîòîðûõ ïðèäàåò èì èìïåðàòèâíîñòü24. Ñîãëàñíî Ê. Þíãó,
23
24

Ý. Ôðîìì, Äóøà ÷åëîâåêà.  Ì., 1992. Ñ. 336.
Ñ.Â. Êîíäðàòüåâ, Ïñèõîëîãèÿ ñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ñóùíîñòè ÷åëîâåêà: âîïðîñû
òåîðèè.  Âîëãîãðàä: ÍÊÔ «ÂÎÃÑ», 1999. Ñ. 34.

Ðóññêèé ìåíòàëèòåò: cîöèàëüíî-ôèëîñîôñêàÿ êîíöåïöèÿ

301

êîëëåêòèâíîå áåññîçíàòåëüíîå ñîäåðæèò â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ
«àðõåòèïû»  îáùå÷åëîâå÷åñêèå ïåðâîîáðàçû âñåõ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
è ïåðåæèâàíèé, îïðåäåëÿþùèå ãîòîâíîñòü ðåàãèðîâàòü îïðåäåëåííûì
îáðàçîì. Çàêðåïëÿþùèåñÿ â ïñèõèêå èñòîðè÷åñêè, îíè ïåðåäàþòñÿ èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå è àêòóàëèçèðóþòñÿ â ïîäõîäÿùèõ óñëîâèÿõ (ýòà
÷åðòà, îáúåäèíÿåò àðõåòèï è ñîöèàëüíóþ óñòàíîâêó). Ð. Ì. Ãðàíîâñêàÿ
çàìå÷àåò, ÷òî ñîäåðæàíèå àðõåòèïîâ âñåãäà «ëè÷íîñòíî è èñòîðè÷åñêè
îáóñëîâëåíî».
Â ðàìêàõ íàøåé êîíöåïöèè ìû ðàññìàòðèâàåì ìåíòàëèòåò îáùåñòâà
êàê ñëîæíóþ ñèñòåìó, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ, ïî ìåíüøåé ìåðå, äâà óðîâíÿ:
âíåøíèé, âèòàëüíûé, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîäâèæíûé, ñâÿçàííûé
íàïðÿìóþ ñ èçìåíÿþùèìèñÿ æèçíåííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, â òîì ÷èñëå
ïðèðîäíûìè, ñîöèàëüíûìè, ïîëèòèêî-èäåîëîãè÷åñêèìè è äð., è âíóòðåííèé  èíåðòíûé, áîëåå óñòîé÷èâûé, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé â îïðåäåëåííîì ñìûñëå «ÿäðî», êîòîðîå è êîððåêòèðóåò ìåíòàëüíûå óñòàíîâêè,
«âîññòàíàâëèâàÿ» èõ, ïðèâîäÿ ê åäèíîìó çíàìåíàòåëþ, íàñêîëüêî ýòî
âîçìîæíî, èíäèâèäóàëüíûå ìåíòàëüíîñòè. «Ìåíòàëüíûé àêò,  çàìå÷àåò
Â. Õ¸ñëå,  ìîæåò ïðîäëèòü ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ëèøü â äðóãîì ìåíòàëüíîì
àêòå
Îñòàâøàÿñÿ â ïðîøëîì èñòîðèÿ ñîçíàíèÿ ôîðìèðóåò êðóã
êîííîòàöèé, êîòîðûå îñîáûì îáðàçîì âîçäåéñòâóþò íà ìåíòàëüíûé àêò»25.
Çäåñü âàæåí ôåíîìåí îáùåñòâåííîãî èëè íàöèîíàëüíîãî
ñàìîñîçíàíèÿ, î êîòîðîì, ïî ìíåíèþ Ñ. Ë. Ðóáèíøòåéíà, ìîæíî ãîâîðèòü,
êîãäà íàðîä à) îñîçíàåò ñàìîå ñåáÿ êàê íå÷òî îñîáåííîå â áîëüøîì
ñîöèàëüíîì ìèðå, á) ïîíèìàåò ñâîè ïîñòóïêè êàê ñâîå ñîáñòâåííîå
«ïðîèçâîäíîå» è â) ãîòîâ íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà íèõ26. Çàäà÷à íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ  íå ïðîñòî îñìûñëèòü æèçíü â «áîëüøîì» ïëàíå
è ðàñïîçíàòü òî, ÷òî â íåé ïîäëèííî çíà÷èìî, íàõîäèòü âåðíûå ñðåäñòâà
äëÿ ðåøåíèÿ îòêðûâøèõñÿ çàäà÷, íî îïðåäåëÿòü ñàìûå çàäà÷è è îáùóþ
æèçíåííóþ öåëü. Çäåñü âàæíû íå òîëüêî îòðåôëåêñèðîâàííûå, ïðîäóìàííûå ìûñëè, íî è âñÿ ñîâîêóïíîñòü íåÿñíûõ ïðåäñòàâëåíèé è óñòàíîâîê,
äåòåðìèíèðóþùèõ ïîâåäåíèå ëþäåé.
Àêòèâíîñòü ñàìîñîçíàíèÿ îçíà÷àåò ñòðåìëåíèå ïîíÿòü, îöåíèòü,
ïðåîáðàçîâàòü ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûðàáîòàííûì èäåàëîì, à èíåðòíîñòü
ïðîÿâëÿåòñÿ â æåëàíèè ñîõðàíèòü status quo, ñïîñîáñòâóÿ ñîõðàíåíèþ
îòëè÷èòåëüíûõ îñîáåííîñòåé íàöèè. Èíòåðåñíî ìíåíèå È. Ñ. Êîíà î òîì,
÷òî íàöèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå ïðåäïîëàãàåò ôàêòè÷åñêîå åäèíñòâî,
ïðååìñòâåííîñòü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óñòàíîâîê è öåííîñòíûõ
25

Â. Õ¸ñëå, Êðèçèñ èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé èäåíòè÷íîñòè.  Âîïðîñû
ôèëîñîôèè.  1994.  ¹ 10. Ñ. 114.
26 Ñ.Ë. Ðóáèíøòåéí, Îñíîâû îáùåé ïñèõîëîãèè.  ÑÏá.: Ïèòåð Êîì, 1999. (Ñåð. «Ìàñòåðà
ïñèõîëîãèè»). Ñ. 635.
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îðèåíòàöèé, îñîçíàâàåìûõ êàê ëè÷íûå èíòåðåñû è ñêëîííîñòè. Îíè ìîãóò
ëèáî áûòü ïðîäóìàííûìè â ðàìêàõ ðàçðàáîòàííîé ïðîãðàììû, ëèáî
äåéñòâîâàòü ñòèõèéíî, áûòü íåâûðàæàåìûìè â ëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèÿõ27.
Ñàìîñîçíàíèå, òàêèì îáðàçîì, èìååò ìåíòàëüíûå îñíîâàíèÿ, âûñòóïàÿ êàê
ôåíîìåí âèòàëüíîé ïðîÿâëåííîñòè ìåíòàëèòåòà.
Ïîäâîäÿ íåêîòîðûå èòîãè èññëåäîâàíèÿ, ñëåäóåò óòâåðäèòåëüíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç êàòåãîðèè
«ìåíòàëèòåò», à òàêæå ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå ôåíîìåíà
íàöèîíàëüíîãî ðóññêîãî ìåíòàëèòåòà, ðàññìàòðèâàåìîãî êàê ãëóáèííîå
îñíîâàíèå ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ è «ïðîèçâåäåííûõ» ìåíòàëèòåòîì
îñíîâíûõ ÷åðò ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà, àñïåêòíî ïðåäñòàâëåííîå âûøå, ÿâëÿåò ñîáîé ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøåííûé, îòêðûòûé
õàðàêòåð ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî îí îáóñëîâëåí íå òîëüêî èçìåíåíèÿìè
êóëüòóðû, íî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òó äîìèíàíòó, êîòîðàÿ óêîðåíÿåò ÷åëîâåêà
â ñòèõèÿõ áûòèÿ.
5. Â ïîðÿäêå àïðîáàöèè îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è âûâîäû íàñòîÿùåãî
èññëåäîâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî â âèäå äèññåðòàöèè äëÿ çàùèòû íà
çàñåäàíèè Äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà, èçëàãàëèñü àâòîðîì íà ðÿäå íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé,
ñèìïîçèóìàõ è êîíãðåññàõ â òå÷åíèå áîëåå äåñÿòè ëåò. Â ÷àñòíîñòè, íà
I Ìåæäóíàðîäíîì íàó÷íîì êîíãðåññå «Èñêóññòâî, îáðàçîâàíèå, íàóêà
â ïðåääâåðèè III òûñÿ÷åëåòèÿ» (Âîëãîãðàä, 1998); II Ðîññèéñêîì ôèëîñîôñêîì êîíãðåññå «ÕÕI âåê: áóäóùåå Ðîññèè â ôèëîñîôñêîì èçìåðåíèè»
(Åêàòåðèíáóðã, 1999); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ôåíîìåí
ðîññèéñêîé èíòåëëèãåíöèè. Èñòîðèÿ è ïñèõîëîãèÿ» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
2000); XV Ìåæäóíàðîäíîì ôèëîñîôñêîì êîíãðåññå «Die geistige Einheit
Europas in ihrer Kulturellen Vielfalt» (Áîíí, 2000); XIV è XV íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ ÈÔ ÐÀÍ «Ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå ñóäåá
öèâèëèçàöèè» (Ìîñêâà, 2001, 2002); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè
«Ðóññêàÿ èñòîðèÿ è ðóññêèé õàðàêòåð» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2002); XXI Ìåæäóíàðîäíîì ôèëîñîôñêîì êîíãðåññå «Philosophy facing world Problems»
(Ñòàìáóë, 2003); III è IV Ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ «×åëîâåê
â ñîâðåìåííûõ ôèëîñîôñêèõ êîíöåïöèÿõ» (Âîëãîãðàä, 2004, 2007); IV Ðîññèéñêîì ôèëîñîôñêîì êîíãðåññå «Ôèëîñîôèÿ è áóäóùåå öèâèëèçàöèè»
(Ìîñêâà, 2005); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Èñòîðè÷åñêàÿ
ïàìÿòü è ñîöèàëüíàÿ ñòðàòèôèêàöèÿ. Ñîöèîêóëüòóðíûé àñïåêò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã, 2005); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Àêòóàëüíûå
âîïðîñû ðîññèéñêîé è åâðîïåéñêîé ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ» (Áàä-Ìåðãåíò27

È.Ñ. Êîí, Ñîöèîëîãèÿ ëè÷íîñòè.  Ì., 1967. Ñ. 56.
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õàéì, Ãåðìàíèÿ, 2007); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ýòíîäåìîãðàôè÷åñêèå ôàêòîðû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2008); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ôîðìèðîâàíèå òîëåðàíòíîãî ñîçíàíèÿ â ðîññèéñêîé øêîëå» (Âîëãîãðàä, 2008);
Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ìèðîâîççðåí÷åñêèå è ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà» (Ìèíñê, 2008); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «×åëîâåê
â óñëîâèÿõ ìèðîâûõ ïðèðîäíûõ è ñîöèàëüíûõ êàòàêëèçìîâ» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2010); Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ðóññêèé
÷åëîâåê: ñóùíîñòü, ñâîåîáðàçèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ» (Åëàáóãà, 2010);
Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ýòíè÷åñêîå áóäóùåå Ðîññèè:
íàó÷íî-ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2010); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ìîäåðíèçàöèÿ Ðîññèè: êëþ÷åâûå ïðîáëåìû
è ðåøåíèÿ» (Ìîñêâà, 2010); Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè
«Íàöèîíàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ â êîíòåêñòå ñîâðåìåííûõ ãëîáàëüíûõ ïðîöåññîâ» (Ìèíñê, 2010) è äðóãèõ.
Russian mentality: social-philosophical concept
The problem of investigation of mental phenomena is actualized in the article. Mentality
appears to be a deep of social and cultural self-determination of the society and the individual. The elements of Russian national character are through the mental project developed by
the author.
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BIA£ORUSKA PUBLICYSTYKA OKRESU
PRZEJCIOWEGO: FILOZOFICZNOÆ TRECI
I SYNKRETYZM GATUNKOWY
Rozwój publicystyki narodowej w po³owie lat 80. XX w. jest cile zwi¹zany z coraz bardziej znacz¹cymi zmianami zachodz¹cymi w ¿yciu spo³ecznym
Bia³orusi. Mo¿na wrêcz stwierdziæ, i¿ publicyci wspó³pracuj¹cy z wysokonak³adowymi tytu³ami prasowymi wnieli wówczas znacz¹cy wk³ad w sprawê
ewolucji spo³ecznej, umo¿liwiaj¹cy i przyspieszaj¹cy zmianê nastrojów spo³ecznych.
Po og³oszeniu przez sekretarza generalnego partii komunistycznej ZSRR
Michai³a Gorbaczowa polityki przebudowy, maj¹cej na celu przeprowadzenie
radykalnych reform spo³eczeñstwa radzieckiego, Bia³oru przez pewien czas
wci¹¿ pozostawa³a jedn¹ z najbardziej proradzieckich republik ZSRR. Jak zaznaczaj¹ historycy E. Mironowicz i O. £atyszonek:
na Bia³orusi aparat partyjny i administracyjny wci¹¿ z ogromn¹ determinacj¹ broni³
idea³ów pañstwa komunistycznego. Dodatkow¹ przeszkod¹ psychologiczn¹ utrudniaj¹c¹ zmiany by³a g³êboka rusyfikacja bia³oruskich elit partyjnych i intelektualnych. Reformy na wzór tych, jakie nastêpowa³y w republikach nadba³tyckich, wymaga³y przynajmniej akceptacji jêzyka i kultury bia³oruskiej w ¿yciu publicznym.
Has³a z ¿¹daniami bia³orutenizacji, niemia³o rzucane w po³owie lat osiemdziesi¹tych przez nielicznych przedstawicieli inteligencji, by³y odbierane przez ludzi
z aparatu partyjnego jak oskar¿enia o zdradê1.

Pocz¹wszy od drugiej po³owy lat 80. XX w. nastroje spo³eczne na Bia³orusi
uleg³y zdecydowanej zmianie. Coraz wiêcej przedstawicieli inteligencji otwarcie
demonstrowa³o niezgodê ze stanowiskiem w³adz BSRR, zw³aszcza w kwestiach
zwi¹zanych z jêzykiem i kultur¹ bia³orusk¹, wypowiadaj¹c siê coraz g³oniej za
koniecznoci¹ walki z przyt³aczaj¹c¹ rusyfikacj¹. Narzêdziem walki sta³a siê
zorientowana przede wszystkim na twórcz¹ inteligencjê prasa, na której ³amach
1

E. Mironowicz, O. £atyszonek, Historia Bia³orusi, Bia³ystok 2002, s. 277.
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w grudniu 1986 r. ukaza³ siê s³ynny List dwudziestu omiu, podpisany przez
najbardziej znanych intelektualistów bia³oruskich. Autorzy apelu do Gorbaczowa ¿¹dali zmiany stosunku w³adz Bia³orusi radzieckiej do jêzyka i kultury narodowej, domagali siê nadania jêzykowi bia³oruskiemu rangi jêzyka podstawowego administracji pañstwowej, bia³orutenizacji szkolnictwa, kinematografii i rodków
masowego przekazu na Bia³orusi. Do Listu autorzy do³¹czyli siedmiostronicowy raport o stanie owiaty i kultury bia³oruskiej2.
Ju¿ sam fakt powstania listu wiadczy³ o znacz¹cych zmianach w wiadomoci spo³ecznej na Bia³orusi. Ujawnia³ g³êbokie niezadowolenie elit intelektualnych ze stanu kultury i jêzyka bia³oruskiego, znajduj¹cych siê pod sta³¹ presj¹
proradzieckich w³adz Bia³orusi. Ich stanowisko wobec wszystkiego, co narodowe, mo¿na by uzasadniæ m.in. umiejêtnie wyci¹ganymi wnioskami z wydarzeñ
z poprzednich dziesiêcioleci, kiedy to Bia³oru w sposób brutalny zosta³a pozbawiona w³aciwie ca³ej inteligencji wskutek kilku fal represji stalinowskich. Jedna z nich mia³a charakter wy³¹cznie lokalny i polega³a na wyeliminowaniu
przedstawicieli narodowej nauki, literatury i sztuki. Chocia¿ lata 60.80. XX w.
by³y dla Bia³orusi czasem pokojowej odbudowy po drastycznym spustoszeniu
i wyludnieniu po II wojnie wiatowej, w wiadomoci spo³ecznej (elity polityczne nie stanowi³y tu ¿adnego wyj¹tku) mocno zakorzeni³ siê parali¿uj¹cy lêk
przed jakimkolwiek przejawem odrêbnoci narodowej, co skutkowa³o wielkim
nasileniem procesu rusyfikacji. W takich warunkach inicjatywa dwudziestu
omiu dzia³aczy nauki i kultury sta³a siê prawdziwym zrywem, za który nie
grozi³ ju¿ ostracyzm ze strony rodowiska intelektualistów ani ze strony spo³eczeñstwa. Lepszym dowodem rodz¹cych siê zmian wiatopogl¹dowych sta³y siê
wydarzenia z jesieni 1988 r., kiedy to w Miñsku odby³a siê pierwsza demonstracja, podczas której domagano siê os¹dzenia sprawców stalinowskiego ludobójstwa i potêpiano rusyfikacjê Bia³orusi. Jak zaznaczaj¹ Mironowicz i £atyszonek:
demonstracja 30 padziernika 1988 r. z udzia³em kilkusetosobowej grupy m³odzie¿y studenckiej, podczas której po raz pierwszy zbrodnie Stalina porównano do
ludobójstwa Hitlera, z³ama³a barierê psychologiczn¹ powstrzymuj¹c¹ przed szczerym wypowiadaniem siê na temat ciemnych stron epoki komunizmu3.

Najwa¿niejszym wydarzeniem w publicystyce bia³oruskiej drugiej po³owy
lat 80. XX w. sta³o siê opublikowanie w czerwcu 1988 r. na ³amach gazety
Zgromadzenia Pisarzy Bia³orusi Litaratura i Mastactwa artyku³u Zianona Paniaka i Jauhiena Szmyhalowa Kuropaty. Droga mierci. By³ to artyku³ nawietlaj¹cy sprawê zbrodni pope³nionych przez stalinowskie s³u¿by specjalne w latach
30.40. XX w. na obywatelach Bia³orusi. Zdaniem Paniaka, w latach 19371940
2
3

Ibidem, s. 277278.
Ibidem, s. 278.
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w lesie niedaleko Miñska zamordowano oko³o æwieræ miliona mieszkañców
Bia³orusi. Zespó³ redakcyjny Litaratury i Mastactwa, podejmuj¹c decyzjê
o umieszczeniu na swych ³amach artyku³u ujawniaj¹cego zbrodnie NKWD na
Bia³orusi, dzia³a³ wbrew ówczesnej polityce w³adz komunistycznych Bia³orusi
i by³ wiadom ewentualnych konsekwencji tego kroku. Jednak d¹¿enie do ukazania prawdy  zreszt¹, cecha wiêkszoci materia³ów publicystycznych ostatniego dwudziestolecia XX w. na Bia³orusi  okaza³o siê byæ silniejsze od strachu
przed kar¹. Treæ artyku³u w ci¹gu kilku dni sta³a siê dostêpna szerokiemu
krêgowi odbiorców nie tylko na terenie Bia³orusi, lecz te¿ poza jej granicami,
wywo³uj¹c prawdziw¹ burzê spo³eczn¹. W takich okolicznociach w³adze bia³oruskie zosta³y zmuszone do powo³ania specjalnej komisji rz¹dowej, która póniej potwierdzi³a prawdziwoæ faktów podanych przez Paniaka i Szmyhalowa
na ³amach Litaratury i Mastactwa.
Zmiany zachodz¹ce w ¿yciu spo³ecznym Bia³orusi w po³owie lat 80. XX w.
oraz stopniowe odchodzenie od stylu publicystyki poprzedniej epoki, polegaj¹cej m.in. na skupianiu siê i napiêtnowaniu dowolnych problemów, które pojawi³y siê gdziekolwiek na wiecie, z jednoczesnym zdecydowanym omijaniem jakichkolwiek sprzecznoci we w³asnym spo³eczeñstwie, a wrêcz tworzeniem
muru milczenia wokó³ trudnych kwestii  wszystko to umo¿liwi³o pojawienie
siê w drugiej po³owie lat 80. na ³amach prasy, w tym te¿ w czasopismach
literackich, publicystyki nawietlaj¹cej w zdecydowanie odmienny sposób aktualne problemy spo³eczeñstwa. Chodzi³o tu przede wszystkim o kwestiê ska¿enia
opadami radioaktywnymi znacznej czêci Bia³orusi wskutek wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Konsekwencje tego wydarzenia by³y dramatyczne
 pocz¹wszy od koniecznoci masowego przesiedlenia ludnoci z terenów ska¿onych przez problem odrzucania, czy wrêcz ostracyzmu spo³ecznego wobec
przesiedleñców, a na kwestii ekologii duszy jednostki koñcz¹c.
Katastrofa w Czarnobylu sta³a siê bodcem do ponownemu zastanowienia
siê przez pisarzy i dziennikarzy nad skutkami i konsekwencjami rozwoju cywilizacji technicznej. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ wybuch elektrowni atomowej
w Czarnobylu i jego nastêpstwa  masowe przemieszczenia ludnoci, utrata autentycznej kultury na terenach strefy zakazanej, powa¿ne problemy zdrowotne,
z którymi bêdzie siê borykaæ kilka pokoleñ Bia³orusinów  wszystko to zdecydowanie wp³ynê³o na stan wiadomoci mieszkañców Bia³orusi, na sposób postrzegania wiata, wreszcie na ewoluowanie ich wiadomoci spo³ecznej. Koniecznoæ zwalczania nastêpstw wybuchu stacji w Czarnobylu sta³a siê swoist¹
lokomotyw¹ procesów ewolucyjnych w spo³eczeñstwie bia³oruskim. Odbywa³o
siê to w warunkach, kiedy w wyniku roz³amu wiatopogl¹dowego dosz³o do
powstania jak gdyby dwóch wiatów  przed katastrof¹ i po katastrofie, kiedy to
mo¿na mówiæ o przed- i poczarnobylskim sposobie patrzenia na wiat i pojmowania siebie i swego miejsca w rzeczywistoci. Ów roz³am pozwoli³ nie tylko na

308

Dzmitry Kliabanau

nawietlanie przez publicystów problemu konsekwencji katastrofy czarnobylskiej dla spo³eczeñstwa bia³oruskiego w sposób bezstronny  za pomoc¹ generalizacji i odwo³ania siê do faktów globalnych, lecz tak¿e na mówienie w pierwszej osobie, wrêcz intymne, poniewa¿ konsekwencje wybuchu elektrowni w sposób bezporedni dotycz¹ wielu mieszkañców Bia³orusi. Jest to zasadne, gdy¿
subiektywnoæ jest bardziej zrozumia³a i oczekiwana przez czytelnika ni¿ bezstronne dywagacje o kwestiach technicznych, ekologicznych etc., maj¹cych na
celu przede wszystkim przekazanie cis³ych informacji.
Problemy ekologii i ochrony rodowiska nie by³y rzadkoci¹ na ³amach
prasy i w czasopismach literackich jeszcze za czasów Bia³orusi radzieckiej.
Jednak wówczas za w³aciwe uznawano zwrócenie szczególnej uwagi na kwestiê zanieczyszczenia powietrza i wody, na problemy ekologiczne powstaj¹ce
w wyniku melioracji oraz uprzemys³owienia i niezbyt przemylanego korzystania z surowców naturalnych w innych krajach na wiecie. Natomiast, je¿eli
dochodzi³o, przyk³adowo, do próby podejmowania dyskusji spo³ecznej dotycz¹cej fatalnych nastêpstw bezmylnej melioracji Polesia, w³adze d³awi³y ka¿dy
przejaw aktywnoci ekologów i dzia³aczy spo³ecznych, zezwalaj¹c na opublikowanie wy³¹cznie buñczucznych sprawozdañ o kolejnych odwodnionych hektarach terenów bagiennych, które nale¿a³o w³¹czyæ do obszaru ziemi ornej. Spo³eczeñstwo bia³oruskie przez d³ugi czas nie by³o informowane o tym, ¿e wskutek
szeroko zakrojonej melioracji s³ynne p³uca Europy, o których z dum¹ uczono
w bia³oruskich podstawówkach, zamieniaj¹ siê w pustyniê.
Publicystyka po Czarnobylu jest zdecydowanie inna. Na jej odmiennoæ
wp³ynê³o m.in. dok³adanie przez w³adzê wszelkich starañ, aby unikn¹æ g³onej
dyskusji na temat wykorzystania energii atomowej i konsekwencji katastrofy
w Czarnobylu, a przez to obni¿enia napiêcia spo³ecznego. Zamiast podj¹æ dzia³ania w celu zminimalizowania nastêpstw wybuchu elektrowni i przedostania siê
do atmosfery ogromnej iloci produktów radioaktywnych, elity rz¹dz¹ce usi³owa³y zamaskowaæ tragiczne wydarzenie, zmuszaj¹c ludzi do brania udzia³u
w pochodach pierwszomajowych pod kwanym deszczem, nie dbaj¹c o zabezpieczenie mieszkañców jodem mog¹cym zapobiec poch³oniêciu przez tarczycê
dzieci i doros³ych bardzo szkodliwego pierwiastka  radioaktywnego jodu wywo³uj¹cego choroby nowotworowe. Takie postêpowania w³adzy spowodowa³y
wielkie zburzenie i sprzeciw spo³eczny, co znalaz³o odzwierciedlenie równie¿
w ówczesnej publicystyce.
Za przyk³ad tekstu publicystycznego oddaj¹cego zmiany wiatopogl¹dowe
zachodz¹ce w spo³eczeñstwie bia³oruskim pod koniec epoki radzieckiej mo¿e
pos³u¿yæ artyku³ Piotra Sabiny Äíÿïðî¢ñê³ÿ ïë¸ñû4 (artyku³ ów sta³ siê póniej
podstaw¹ ca³ego tomu publicystycznego). W tekcie tym opisana zosta³a ekspe4

Ï. Ñàá³íà, Äíÿïðî¢ñê³ÿ ïë¸ñû, Ïîëûìÿ 1990, ¹ 6, s. 175205.
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dycja wzd³u¿ Dniepru grupy uczonych, ekologów, dziennikarzy i pisarzy z Bia³orusi, Ukrainy i Rosji. Zwrócono szczególn¹ uwagê na problemy zrównowa¿onego u¿ytkowania przyrody i ochrony rodowiska naturalnego. Nale¿y podkreliæ, ¿e autor zrobi³ to w sposób niezwyk³y dla ówczesnej publicystyki.
Dokonuj¹c np. zestawienia osi¹gniêæ w zakresie ochrony rodowiska naturalnego na Zachodzie i w Zwi¹zku Radzieckim, doszed³ do wniosku, i¿ dokonania
specjalistów radzieckich s¹ o wiele skromniejsze. Na poziomie jest natomiast
biurokracja. Mowa tu o d¹¿eniu urzêdników, zarówno miejscowych, jak i wy¿szego szczebla, a tak¿e funkcjonariuszy partyjnych do ukrywania problemów
ekologicznych, do unikania wszelkich dyskusji na ten temat, czy wrêcz do czynienia przeszkód osobom zaniepokojonym stanem ochrony rodowiska i d¹¿¹cym do upublicznienia i nag³onienia tych spraw. Takie dzia³ania funkcjonariuszy komunistycznych mog³y mieæ negatywne konsekwencje dla autora
Äíÿïðî¢ñê³õ ïë¸ñà¢, jak i dla pozosta³ych cz³onków wyprawy nad Dniepr (artyku³ zosta³ napisany pod koniec lat 80. XX w.).
Artyku³ Piotra Sabiny jest bogaty w liczne dygresje liryczne, przypominaj¹ce krótkie eseje, obecne s¹ te¿ mo¿e nieco rozwlek³e dywagacjefilozoficzne,
szkice krajobrazowe z elementami symbolizmu. Co do jêzyka utworu, jest on
urozmaicony licznymi metaforami, epitetami, poetyckimi porównaniami:
Äðóæà Äíÿïðî, ïðûïûí³ ñâàå âîäû, ïàñëóõàé, ÿê ìû æûâåì, ãàñïàäàðûì,
ìîæà, òû íå ¢ñ¸ ÿø÷ý âåäàåø, òàìó ³ òàê³ àäêðûòû, äàâåðë³âû. Àõ, çðàçóìåëà,
òû ¢ñ¸ ÿø÷ý í³ÿê íå ìîæàø ðàñòëóìà÷ûöü, ÷àìó òàê³ÿ íÿäîáðàçû÷ë³âûÿ äà
öÿáå ëþäç³ òóò, ó Àðøàíñê³ì ðà¸íå, òû íàä ãýòûì öÿïåð áåøñÿ5.
I âîñü ¸í ïåðàä íàì³  áÿðîçàâû ãàé. Íà ïëîø÷û ¢ äâà, êàë³ íå áîëüø,
ãåêòàðû  âîçåðà æûæê³. I ¢ ¸é ïà êàëåíà ñòàÿöü áÿðîçû. Íå âûòðûìàë³ ÿíû
òàêîé ïàäêîðìê³  óñå ïàñîõë³. I âàêîë ³õ ó æàëîáíûì ìà¢÷àíí³, í³çêà
ñõ³ë³¢øû ãàë³íê³, ñòàÿöü ³õ ñ¸ñòðû, òûÿ, øòî ÿø÷ý ¢öàëåë³. Àëå ³ ³ì ïàãðàæàå
¢æî íåáÿñïåêà. ßíà çóñ³ì ïîáà÷. ßíà íàñòóïàå, íàñî¢âàåööà. Êàë³ á âû òîëüê³
ìàãë³ áåãàöü, áÿðîçû-ñÿñòðûöû, âû ïàáåãë³ á íà êðàé ñâåòó, êàá çáåã÷û àäñþëü
³ íå âÿðíóööà ñþäû áîëüø í³êîë³6.

Poszczególne czêci tekstu Piotra Sabiny s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem
stylu: jêzyk opisów i dywagacji autorskich jest nasycony tropami, demonstruj¹c
wszelkie cechy stylu literatury piêknej, z kolei dialogi uczestników wyprawy
oraz opisy realizowanych w trakcie ekspedycji badañ stanowi¹ przyk³ad stylu
publicystycznego i naukowo-publicystycznego, zawieraj¹cego wiele cis³ych informacji z ró¿nych dziedzin nauki, danych statystyki, obliczeñ:
5
6

Ibidem, s. 186.
Ibidem, s. 186.
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3 ãàëî¢íàãà ïðàäïðûåìñòâà Õ³ìâàëàêíî ìû íàê³ðî¢âàåìñÿ íà çàâîä
øòó÷íàãà âàëàêíà ³ìÿ Êóéáûøàâà, ÿê³ ¢âàõîäç³öü ó àáÿäíàííå. ¨í ñàìû
ýêàëàã³÷íà íåáÿñïå÷íû äëÿ ãîðàäà  øòîãîä âûê³äàå çâûø 6 òûñÿ÷ òîí
ñåðàâóãëÿðîäó ³ ñåðàâàäàðîäó, ïðû ãýòûì óòðûìàííå ñåðàâàäàðîäó ¢ àòìàñôåðû ¢ 35, à ¢ àñîáíûõ âûïàäêàõ ó 17 ³ áîëüø ðàçî¢ ïåðàâûøàå ãðàí³÷íà
äàïóø÷àëüíûÿ íîðìû7.
Ó Ðàãà÷îâå ¢òðûìë³âàåööà íà à÷ûñòíûõ çáóäàâàííÿõ: í³êåëþ  396, êàäì³þ  28,4,
õðîìó  4376 ì³ë³ãðàì íà ê³ëàãðàì ñóõîãà ðý÷ûâà8.

Forma gatunkowa artyku³u ulega istotnym zmianom poprzez po³¹czenie cech
charakterystycznych artyku³u  ukazania stanowiska autora wobec istotnych problemów wspó³czesnoci, konsekwentnego przedstawiania faktów w ich logicznej
kolejnoci, ledzenia zwi¹zków miêdzy poszczególnymi wydarzeniami, badania
ich przyczyny, t³a i konsekwencji  z emocjonalnoci¹, indywidualizmem, wrêcz
subiektywizmem narracji, czego wynikiem jest powstanie z³o¿onej struktury ³¹cz¹cej w sobie tropy literackie i dane statystyczne, narracjê publicystyczn¹, utwory folklorystyczne i literaturê piêkn¹  legendê o powstaniu Dniepru, fragmenty
Powieci minionych lat, rozprawy Herodota Dzieje (z Ksiêgi IV powiêconej Skifii), ze redniowiecznego traktatu De moribus Tartarorum, Lithuanorum et Moschorum autorstwa Micha³a Litwina. Wród pozosta³ych sk³adników gatunkowych tego tekstu nale¿y wymieniæ elementy wywiadu prasowego, cytacje rodków
masowego przekazu, fragmenty sprawozdañ i referatów naukowych. Dziêki stylowi synkretycznemu, przytoczeniu przez autora wielkiej iloci rozmów uczestników
ekspedycji nad Dniepr, jêzyk Äíÿïðî¢ñê³õ ïë¸ñà¢ nabiera cech ¿ywego jêzyka
mówionego, staje siê emocjonalny i niezwykle wyrazisty, narracja w utworze jest
jednoczenie spokojna, rozwa¿na, ale i dynamiczna, wp³ywa to na odbiór przez
czytelnika, pozwala w pewnym sensie traktowaæ Äíÿïðî¢ñê³ÿ ïë¸ñû jako tekst
nale¿¹cego do jednego z gatunków literatury piêknej.
Pisz¹c o nowej fali w publicystyki bia³oruskiej o tematyce ekologicznej,
warto te¿ wspomnieæ o artykule Miko³aja Toucika Æóðà¢ë³íûÿ êðûëû æûööÿ9.
Autor modyfikuje gatunek zwyk³ego artyku³u jako gatunku publicystycznego poprzez zastosowanie elementów charakterystycznych dla literatury piêknej  powieci, opowiadania etc. W wyniku tych zabiegów powstaje harmonijne po³¹czenie
publicystyki i pimiennictwa literackiego, czego skutkiem jest zarówno zdecydowanie ciekawsze i przyci¹gaj¹ce uwagê czytelnika omówienie tematu pozostaj¹cego w centrum uwagi publicysty, jak i wiêksze mo¿liwoci wywarcia wp³ywu na
odbiorcê poprzez oddzia³ywanie na sferê uczuciow¹ czytelnika.
7
8
9

Ibidem, s. 194.
Ibidem, s. 196.
Ì. Òî¢ñö³ê, Æóðà¢ë³íûÿ êðûëû æûööÿ, Ïóáëèöèñòû Áåëîðóñ. ñîþç æóðíàëèñòîâ, cîñò.:
Ë.Ñ. Åêåëü, Á.Â. Ñòðåëüöîâ, Ã.Â. Ñîêîëîâñêèé, Ì³íñê 2000, s. 291296.
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Swoistym wprowadzeniem do tematu jest przytoczenie wspomnieñ autora
o wydarzeniu sprzed lat, które przyjmuj¹ formê retrospekcji: publicysta opowiada o wyjedzie s³u¿bowym do obwodu homelskiego wiosn¹ 1986 r. Akurat
wtedy mia³a miejsce katastrofa w CzarnobyCzarnobylu, lecz nikt z ekipy dziennikarskiej, w której sk³ad wchodzi³ Miko³aj Toucik, nie by³ poinformowany
o tym, co siê sta³o. Dziennikarz trafia na niezwyk³y, ¿ó³ty deszcz. Zastanawia
siê, sk¹d móg³ siê wzi¹æ taki kolor, w koñcu dochodzi do wniosku, ¿e krople
deszczu zosta³y zabarwione przez py³ki wiosennych kwiatów. Wsiada do samochodu i jedzie jak najdalej od ¿ó³tych ka³u¿, nie wiedz¹c jeszcze, jak niebezpieczny jest ten deszcz. Dalszy fragment artyku³u to umiejêtne i twórcze po³¹czenie chwytów literackich oraz dziennikarskich. W ramach zwyk³ej narracji
dziennikarskiej Toucik wyjania czytelnikowi, ¿e ów ¿ó³ty kolor deszczu by³
skutkiem akcji w³adz radzieckich, które postanowi³y rozstrzelaæ nad Bia³orusi¹ chmury deszczowe p³yn¹ce z Czarnobyla, ¿eby uchroniæ przed opadami radioaktywnymi Moskwê: Áàÿë³ñÿ, øòî ÷àðíîáûëüñê³ ïîïåë ïàòðàï³öü
ç äàæäæîì ó Ìàñêâó10. Swoist¹ modyfikacjê retrospekcji dokonan¹ w tym
artykule uzasadnia chocia¿by to, ¿e dziennikarz jest cile ograniczony ramami
utworu, st¹d wiêksza zwiêz³oæ i d¹¿enie do oszczêdzania rodków plastycznych
jêzyka tekstu publicystycznego.
W g³ównej czêci artyku³u opisywane s¹ wydarzenia po katastrofie w Czarnobylu, kiedy to inwestowano miliony w rozwój regionów najbardziej
poszkodowanych wskutek kwanych dreszczów, aby zmusiæ mieszkañców do
pozostania na zaka¿onej opadami radioaktywnymi ziemi. Budowano drogi, szko³y, domy mieszkalne, rozwijano infrastrukturê, starano siê zapobiec upadkowi
licznych zak³adów produkcyjnych i ko³chozów. Próby przeniesienia siê ze strefy
ska¿enia promieniotwórczego do innego regionu Bia³orusi wi¹za³a siê dla osób,
bêd¹cych cz³onkami partii komunistycznej, z wykluczeniem z szeregów partii,
co mia³o wówczas daleko id¹ce konsekwencje. Relacja Miko³aja Toucika o ca³ym ³añcuchu wydarzeñ jest szczegó³owa, a jednoczenie zwiêz³a i pozbawiona
na pierwszy rzut oka jakiegokolwiek wartociowania i subiektywnej oceny, gdy¿
celem publicysty by³o stworzenie obiektywnego i  o ile jest to mo¿liwe  bezstronnego obrazu poczarnobylskiej rzeczywistoci bia³oruskiej. Niemniej jednak,
nie mo¿na twierdziæ, ¿e autor pozostaje ca³kiem bezstronny, ¿e w ¿aden sposób
nie ustosunkowuje siê do postêpowania w³adz skazuj¹cych w³asny naród na
egzystencjê w warunkach wykluczaj¹cych ¿ycie z punktu widzenia biologicznego. Publicysta uwidocznia sw¹ ocenê poprzez zastosowanie specyficznych
chwytów literackich pozwalaj¹cych na czytanie miêdzy wierszami oraz swoistych sugestii w postaci wyrazów-markerów pisanych w cudzys³owie:
10

Ibidem, s. 292.
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Ïàä íàïîðàì ôàêòà¢ ìàñêî¢ñê³ÿ âó÷îíûÿ çë³òàâàë³ñÿ ³ ñê³íóë³ ïàðîãàâû
¢çðîâåíü áÿñïå÷íàãà íàêàïëåííÿ ðàäûåíóêë³äà¢ çà ÷àëàâå÷àå æûöö¸ ñïà÷àòêó
äà 50, à ïîòûì ³ äà 35 áýð... Ëþäçåé àäòóëü íå ìàðóäçÿ÷û òðýáà áûëî
âûñÿëÿöü, à íå âûïðàáî¢âàöü íà æûâó÷àñöü ðàçàì ç áåëûì³ ìûøàì³ ³ ìàðñêì³
ñâ³íêàì³ ç â³âàðûÿ¢11.

W przytoczonej w artykule rozmowie z kobiet¹, która nie chce, mimo
wszystko, opuciæ rodzinnej wsi, powstaje przera¿aj¹cy obraz wspó³czesnej bia³oruskiej rzeczywistoci. W strefie zakazanej stale zwiêksza siê liczba mieszkañców, którzy nie potrafili odnaleæ siê po przesiedleniu do innych regionów
Bia³orusi. Nie pogodzili siê oni z inn¹  odmienn¹ od dotychczasowej  rzeczywistoci¹, ze statusem przesiedleñców, który nierzadko jest swoistym napiêtnowaniem w oczach lokalnej spo³ecznoci. Wszystko to przemawia za powrotem do swych wiosek na ska¿onej radiacj¹ ziemi, gdzie, mimo ogromnego
zagro¿enia dla zdrowia, nie bêdzie jednak koniecznoci walczenia z niemym
wyrzutem w oczach s¹siadów, nie trzeba bêdzie dowiadczyæ pob³a¿liwego traktowania w urzêdach i oburzenia w przychodniach z powodu pojawienia siê
kolejnego likwidatora. Rzeczywistoæ zmusza ludzi do powrotu do rodzimych
zak¹tków, które s¹ teraz çäç³âàíåëûÿ ³ çäç³÷ýëûÿ12, do grobów swych krewnych. Publicysta stosuje metodê porównania metaforycznego, dostrzegaj¹c wiele
podobieñstw miêdzy nastêpstwami katastrofy w Czarnobylu a niszcz¹cymi losy
ludzi i ziemi konsekwencjami wojny:
Íà Ðàäà¢í³öó... ìíîã³ÿ õàòû ¢ äçåñÿòêàõ... ïàöÿðïåëûõ àä ðàäûåàêòû¢íàé
áðûäàñö³... â¸ñàê ïåðàòâîðàööà ¢ áÿñïëàòíûÿ ãàñö³í³öû ³ ñòàëî¢ê³ äëÿ
ïàëîìí³êà¢-çåìëÿêî¢, øòî çáÿðóööà äà ñòðà÷àíûõ ñâÿòûíÿ¢. Òàê, äàãýòóëü
åäóöü ëþäç³ äà ïîëÿ, äçå ñòàÿëà íà Áàáðóéø÷ûíå â¸ñêà Ïàðø÷àõà, çí³ø÷àíàÿ
ã³òëåðà¢öàì³ ðàçàì ç æûõàðàì³ ³ íå àäíî¢ëåíàÿ ïàñëÿ âàéíû. I äà ñîöåíü
³íøûõ ñÿñö¸ð Õàòûí³ ãýòàê æà åäóöü13.

Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ, i¿ podejcie dziennikarskie do nawietlania
niezwykle aktualnego problemu spo³ecznego  katastrofy czarnobylskiej  w wypadku omawianego artyku³u urozmaicone i uzupe³nione zosta³o o metody twórcze
wziête z literatury piêknej. Wywieranie wp³ywu na wiadomoæ czytelnika odbywa siê poprzez oddzia³ywanie na sferê uczuciow¹ odbiorcy za pomoc¹ literackich
rodków plastycznych czyni¹cych narracjê emocjonaln¹, wzruszaj¹c¹, pozwalaj¹c
czytelnikowi prze¿ywaæ ból ca³ego spo³eczeñstwa jako swój osobisty.
Filozoficznoæ podejcia publicystów do próby pojmowania i odnalezienia siebie w otaczaj¹cej rzeczywistoci i urozmaicenie palety gatunków publicystycznych
11
12
13

Ibidem, s. 294.
Ibidem, s. 296.
Ibidem.
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na potrzebê oddania owej filozoficznoci umo¿liwi³o pojawienie siê w publicystyce bia³oruskiej ostatniego dwudziestolecia XX w. utworów, w których widoczne jest powi¹zanie ekologii rodowiska naturalnego ze stanem to¿samoci
jednostki. Innymi s³owy, publicyci wprowadzili do obiegu spo³eczno-literackiego pojêcie ekologia cz³owieka. Zagadnienie to sta³o siê myl¹ przewodni¹
artyku³u Alaksandra Kazañnikawa Çàãàííàå êîëà14. Co ciekawe, w bia³oruskiej
publicystyce radzieckiej kwestia ekologii jednostki nie by³a obecna, byæ mo¿e
z powodu braku wiêkszej uwagi dla jednostki jako takiej, gdy¿ najwa¿niejsza
by³a opinia spo³ecznoci, której celem nadrzêdnym by³o poparcie ka¿dej w zasadzie decyzji w³adzy i niemal 100% udzia³ w tzw. wyborach. Podjêcie tego tematu przez publicystykê bia³orusk¹ okresu poradzieckiego by³o wiêc ca³kowit¹
nowoci¹. Jego pojawienie siê na ³amach prasy mo¿na t³umaczyæ nie tyle uwiadomieniem koniecznoci poszukiwania rozwi¹zañ w zwi¹zku z zaistnia³ymi
komplikacjami w sprawie problemu ochrony rodowiska naturalnego, ile zmianami zachodz¹cymi w ¿yciu spo³ecznym, ogóln¹ demokratyzacj¹, czego konsekwencj¹ jest zdecydowane podniesienie poziomu wiadomoci spo³ecznej, wymaganie od w³adz przyspieszenia reform. Wspomniane zmiany wiatopogl¹dowe oraz wp³yw na publicystykê Aleksandra Kazannikawa literatury piêknej
z jej chwytami i rodkami wyrazu artystycznego jest widoczny ju¿ w tytule
artyku³u, który nabiera wymiaru symbolistycznego poprzez oddanie skomplikowanego po³¹czenia bardzo ró¿nych  na pierwszy rzut oka  nader aktualnych
problemów wspó³czesnoci, pocz¹wszy od ekologii i ochrony rodowiska naturalnego (problem czystej wody pitnej, oszczêdzania surowców naturalnych),
a na problemach socjalnych i spo³eczno-politycznych (problem to¿samoci narodowej, problem zdegradowania duchowego jednostki etc) koñcz¹c. Autor próbuje zdefiniowaæ pojêcie ekologii jednostki za pomoc¹ rodków publicystycznych, jak i artystycznych. Jest to synteza stylu naukowo-publicystycznego
i artystycznego  nowoæ w ówczesnej publicystyce bia³oruskiej, jeli chodzi
o sposób przedstawiania problemów wspó³czesnoci. Jak zaznacza Kazañnikau,
cz³owiek poprzez sw¹ beztroskê i brak wszechstronnej, przemylanej strategii
dzia³alnoci gospodarczej powoli doprowadzi³ do powstania b³êdnego ko³a,
z którego teraz nie potrafi siê wydostaæ:
¨í ïà-ñàïðà¢äíàìó í³ø÷ûöü ³ ñÿáå, ³ ¢ñ¸ æûâîå, øòî âàêîë ÿãî, ³ ðîá³öü ãýòà
íå çàäóìâàþ÷ûñÿ, íå ¢ñâåäàìëÿþ÷û ñâàéãî ¢÷ûíêó, àïðà¢äâàþ÷û ÿãî ñâà³ì³
íåíàñûòíûì³ ïàòðýáíàñöÿì³, âûãîäàì³, êàìôîðòàì. Êàðûñë³âàñöü ïà÷àëà
ê³ðàâàöü ÷àëàâå÷ûì ðîçóìàì. À äçå êàðûñë³âàñöü  òàì íÿìà í³ ñïðàâÿäë³âàñö³,
í³ ïðà¢äû15.
14
15

À. Êàçàíí³êà¢, Çàãàííàå êîëà, Ïîëûìÿ 2000, ¹ 2, s. 212230.
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Mówi¹c o stanie wiadomoci spo³ecznej, o czynnikach wp³ywaj¹cych na
kszta³towanie siê charakteru narodowego i sposób odbierania rzeczywistoci,
Kazañnikau zastanawia siê nad tym, czy ma racjê bytu teoria uzale¿niaj¹ca tzw.
narodowy sposób patrzenia na wiat od warunków przyrodniczych, w których
temu narodowi przysz³o ¿yæ. Takie podejcie do problemu kszta³towania siê
wiadomoci narodowej by³o niestandardowe dla ówczesnej publicystyki bia³oruskiej i w pewnym stopniu nowatorskie, zw³aszcza ¿e Kazañnikau dostrzega
w wiêziach cz³owieka z przyrod¹ zupe³nie nowe, nieoczekiwane w¹tki i w konsekwencji tego jest sk³onny w zupe³nie odmienny sposób formu³owaæ problem
ekologiczny. Publicystyka Kazañnikawa nabiera filozoficznego wydwiêku, czemu sprzyja w³¹czenie do struktury utworu elementów eseju filozoficznego zorientowanego na badania cz³owieka nad przyrod¹ i jego konfliktów z otaczaj¹c¹
rzeczywistoci¹ i rodowiskiem naturalnym, na kwestiê wywierania wp³ywu
problemów ekologicznych na sposób bytowania cz³owieka i sens jego ¿ycia.
Publicysta ma na celu przekonanie czytelnika, i¿ problem wiadomoci i to¿samoci narodowej, identyfikacji siebie jako czêci spo³eczeñstwa, okrelonego
etnosu, wykszta³cenia szlachetnych uczuæ i d¹¿eñ jest w sposób bezporedni
zwi¹zany ze stanem rodowiska naturalnego:
Ïðûðîäà ôàðìóå íàðîäíû õàðàêòàð. I ðûñû ãýòàãà õàðàêòàðó ïðàÿ¢ëÿþööà
¢ êîæíûì ÷àëàâåêó. Ãýòà... ãåíåòû÷íàÿ àñíîâà íàðîäà, ÿê³ æûâå ¢ òûõ ö³ ³íøûõ
ïðûðîäíûõ óìîâàõ16.

Dywagacje i dygresje dotycz¹ce zale¿noci pewnych cech charakteru cz³owieka od warunków przyrodniczych zamieszkiwanej przezeñ miejscowoci s¹
niezwykle interesuj¹ce. Wed³ug publicysty, przyroda potrafi szczodrze rekompensowaæ cz³owiekowi nawet najmniejsz¹ utratê energii w trakcie pracy fizycznej poprzez spowolnienie jego aktywnoci fizycznej i umys³owej, ale w zamian
sprzyja rozwojowi sk³onnoci do dostrzegania i pojmowania piêkna, fascynacji
dzie³ami sztuki. I tak, ma³o sprzyjaj¹ce i trudne warunki przyrodnicze wymagaj¹
od cz³owieka sta³ego wysi³ku, ciê¿kiej pracy, napiêcia zarówno fizycznego, jak
i duchowego w celu zapewnienia sobie mo¿liwoci przetrwania. Wskutek tego
wykszta³caj¹ siê takie cechy, jak: zaradnoæ, aktywnoæ, gotowoæ do powiêcenia siê, walka o swoje. Wymownym przyk³adem s³usznoci wysuniêtych tez jest
podany przez autora opis jego rodzimego zak¹tka. Ów opis sk³ada siê z dwóch
czêci i pozwala porównaæ rzeczywistoæ sprzed lat i wspó³czesny stan rzeczy.
Dokonuj¹c porównania dwóch wiatów, czytelnik nie mo¿e siê nie przeraziæ,
dostrzegaj¹c wielk¹ ró¿nicê pomiêdzy tym, jak siê ¿y³o kiedy, a tym, jak siê
¿yje teraz. Przesz³oæ rodzinnej miejscowoci autora to piêkno hojnej przyrody,
16

Ibidem, s. 216.
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obfite plony, piewy ptaków i unosz¹ca siê woñ kwiatów. Wszystko to  piew
s³owików w gêstwinie krzewów, szept fal rzeczki tocz¹cej swe wody wród
pe³nej kwiatów doliny  dostarcza mieszkañcom niesamowitych wra¿eñ i radoci. Czuj¹ siê oni nieod³¹czn¹ czêci¹ otaczaj¹cego ich piêkna, potrafi¹ siê
umiechaæ do niebios i s³oñca, cieszyæ siê ¿yciem i prac¹ na ziemi jako najwiêkszym i najcenniejszym darem. Kiedy po latach nieobecnoci publicysta wraca do
rodzinnej wsi, oczekuje powrotu do lat m³odoci spêdzonych wród pracowitych
i weso³ych ludzi na ³onie piêknej przyrody. Rzeczywistoæ okazuje siê jednak
zupe³nie inna ni¿ wizerunek tkwi¹cy w jego pamiêci. Pe³en barw i czystych
emocji obraz sprzed lat pozostaje jedynie wspomnieniem: przeprowadzona w regionie melioracja doprowadzi³a do drastycznych zmian w rodowisku naturalnym. Rzeczka wysch³a, tak¿e bagna, bêd¹ce niegdy podstaw¹ lokalnego systemu ekologicznego, zosta³y osuszone. Okolice wsi s¹ zamiecone i zaniedbane,
sama wie równie¿ umiera. Nie ma komu teraz piewaæ. Ptaki opuci³y ten
zak¹tek, a ludzie, przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy, stali siê obojêtnymi
wobec wszystkiego, co siê dzieje dooko³a:
íå õî÷óöü ðàçóìåöü, øòî ãýòà ÿíû çìÿí³ë³ñÿ ðàçàì ç òûì, ÿê ìÿíÿëàñÿ
àñÿðîääçå, ó ÿê³ì æûâóöü. Çìÿí³ëàñÿ ³õ ñóòíàñöü, àäíîñ³íû, äóìê³, çìÿí³ëàñÿ
íàâàò àä÷óâàííå ðàäàñö³... äóøà íàïî¢í³ëàñÿ íåéê³ì ³íøûì ñýíñàì, âåëüì³
ïðàçà³÷íûì ³ ðàçâàæë³âûì  áåç ñâÿòàñö³ ³ ¢çí¸ñëàñö³... Ïðàïàëà ìóäðàñöü.
Ëþäçÿì íå õî÷àööà äóìàöü...17.

Publicysta jest przekonany, i¿ odczuwanie prawdziwej mi³oci do ojczyzny
nie jest mo¿liwe bez uwiadomienia sobie koniecznoci oszczêdnego korzystania z zasobów przyrodniczych, dbania o rodowisko naturalne na wszystkich
szczeblach, poniewa¿ przyroda to swoisty gwarant nie tylko ¿ycia biologicznego
nastêpnych pokoleñ, lecz tak¿e przetrwania narodu i pañstwa narodowego. Na
potwierdzenie tej tezy autor przytacza historiê walki bia³oruskich spo³eczników
z w³adz¹ radzieck¹ w latach 60.70. XX w. o utworzenie na terenie Pojezierza
Bia³oruskiego narodowego rezerwatu przyrody i strefy ochronnej.
Ïûòàííå àá ñòâàðýíí³ íàöûÿíàëüíàãà ïàðêó Áðàñëà¢ñê³ÿ àç¸ðû áûëî
ïàñòà¢ëåíà äà¢íî... Íàöûÿíàëüíû! Ñàìàñòîéíàÿ äçÿðæàâà ïàâ³ííà ìåöü ñâàå
àäìåòíûÿ ìÿñö³íû, ÿê ñ³ìâàëû ñâà¸é ñàìàñòîéíàñö³, íàöûÿíàëüíàé
ñâÿäîìàñö³. Áî ìåíàâ³òà òóò ó çíà÷íàé ñòóïåí³ ôàðìóåööà ïîëå ýòû÷íûõ
ã³ñòàðû÷íûõ òðàäûöûé, ñòâàðàåööà êóëüòóðíû ïëàñò íàöû³18.

17
18
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Urzêdnikom radzieckim, rzecz jasna, nie zale¿a³o na wykszta³ceniu u Bia³orusinów poczucia odrêbnoci narodowej, gdy¿ wed³ug obowi¹zuj¹cej wówczas
ideologii wszystkie nacje zamieszkuj¹ce Zwi¹zek Radziecki mia³y d¹¿yæ do ca³kowitego zjednoczenia w ramach jednego narodu  radzieckiego. Mia³o to nast¹piæ przez zatarcie wszelkich ró¿niæ etnicznych, jêzykowych, kulturowych, religijnych. Wobec tego pomys³ tworzenia czegokolwiek o statusie narodowym
odbierano jako przejaw wrogoci ideowo-klasowej i zdecydowanie odrzucano
(w latach przedwojennych i tu¿powojennych podobne pomys³y mog³y kosztowaæ pomys³odawców ¿ycie). Zatem ka¿da próba przeforsowania parku narodowego na Bras³awszczynie spotyka³a siê z potê¿nym przeciwdzia³aniem ze strony klasy urzêdniczej na ka¿dym szczeblu. W³adza nie chcia³a dbaæ o ochronê
rodowiska, inwestowaæ w co, co mog³o w jakikolwiek sprzyjaæ rozwojowi
samoidentyfikacji i to¿samoci narodowej Bia³orusinów:
I êàë³ çíàõîäçÿööà ëþäç³, ÿê³ÿ íà ïðàöÿãó ìíîã³õ ãàäî¢ óïàðòà íå õàöåë³
çàéìàööà àõîâàé íàöûÿíàëüíûõ êàøòî¢íàñöÿ¢, òî ÿíû, ïý¢íà, áà÷ûë³ ¢ ãýòûì
ñýíñ. Äî¢ã³ ÷àñ ÿíû áûööàì áû ñòàÿë³ çà ³íòàðýñû íàñåëüí³öòâà... I ¢ òîé æà
÷àñ, àòðó÷âàþ÷û àñÿðîääçå, ðàá³ë³ òîå æ íàñåëüí³öòâà áÿäíåéøûì íå òîëüê³
ìàòýðûÿëüíà, àëå ³ äóõî¢íà. Áî ç ë³êâ³äàöûÿé ñâÿòûíü íàðîäíûõ ç ë¸ãêàñöþ
çí³ø÷àþööà ³ ÷àëàâå÷û ãîíàð, ³ ÿãîíàÿ ãîäíàñöü. À ç òàê³ì ÷àëàâåêàì ìîæíà
ðàá³öü óñ¸, øòî çàõî÷àø19.

Szczególny akcent w swoim artykule Kazañnikawu po³o¿y³ na tym, i¿ cz³owiek jest nieod³¹czn¹ czêci¹ przyrody, a jego dzia³alnoæ nie jest obojêtna dla
stanu rodowiska naturalnego. Dzi ludzkoæ znalaz³a siê na skraju globalnej
katastrofy ekologicznej, która mo¿e doprowadziæ do jej ca³kowitego zniszczenia, st¹d konieczne jest podejmowanie dzia³añ skierowanych na poszukiwanie
rozwi¹zañ aktualnych problemów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. W celu
wzmocnienia wp³ywu na sferê uczuciow¹ czytelnika autor odwo³uje siê do tradycji literatury piêknej, urozmaicaj¹c i wzbogacaj¹c publicystyczn¹ warstwê
eseju i czyni¹c jego brzmienie polifonicznym:
Íà Çÿìë³ êîëüêàñöü âàäû ïàñòàÿííàÿ. Çíà÷ûöü, ³ ¢ ïðûðîäíûì êðóãàçâàðîöå
äà íàñ ïðûõîäç³öü ïàñòàÿííà àäíà ³ òàÿ æ âàäêàñöü. Ìû ãàñ³ì ñìàãó ãëûòêîì
âàäû, ó ÿê³ì ¸ñöü äîëÿ ç êàëîäçåæà¢ À¢ðààìà, ç ãîðíàãà ðó÷àÿ, ç êóïàëüí³
Êëåàïàòðû, ç íàâàïîëàöê³õ õ³ì³÷íûõ ã³ãàíòà¢, ç ñ³ñòýì àõàëîäæâàííÿ ÿäçåðíûõ
ðýàêòàðà¢. Àäíà çàêàíàìåðíàñöü óñòîéë³âàÿ: óñ¸ áîëüø ³ áîëüø êðîïåëü
ãîðíàãà ðó÷àÿ àõàëîäæâàþöü ÿäçåðíûÿ ðýàêòàðû. À ìû ãýòûÿ êðîïë³ ï¸ì20.
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Brak koniecznoci codziennej walki o przetrwanie, rozmaite wynalazki
techniczne u³atwiaj¹ce i uprzyjemniaj¹ce ¿ycie, dostêp do wygód materialnych
i wysoki stopieñ mechanizacji pracy doprowadzi³y do ca³kowitej zmiany wiata
wewnêtrznego cz³owieka. Coraz bardziej skupia siê on na bezmylnym i bezwzglêdnym konsumowaniu, przyjmuje roszczeniow¹ postawê wobec wiata.
Dbaj¹c o zaspokojenie stale wzrastaj¹cych potrzeb, jednoczenie staje siê coraz
bardziej wyrachowany w sprawach pilnowania swego, wobec czego zupe³nie nie
troszczy siê o przysz³oæ  ani kraju, ani planety. Jak zaznacza Kazannikau:
²ãíàðàâàííå ïðûðîäíûõ çàêîíà¢... ñàäçåéí³÷àå âûõàâàííþ àäïàâåäíàãà òûïó
ëþäçåé, ãàòîâûõ âûêîíâàöü ëþáûÿ çàãàäû íà÷àëüñòâà. Òàê³ì ÷ûíàì ³ çàêëàäâà¢ñÿ ïàäìóðàê ðàçáóðàëüíàãà ïðàöýñó ³ ¢ ýêàíîì³öû, ³ ¢ ýêàëîã³³, ³ ¢ äóøàõ
ëþäçåé. Òàê³ ïðàöýñ ïðàöÿãâàåööà ³ ñ¸ííÿ21.

Przyczynê tak z³ego stanu rzeczy, z punktu widzenia autora, mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e:
Íà ðóáÿæû XXI ñòàãîääçÿ ÷àëàâåê ðàïòàì çàëÿìàíòàâà¢: ÿê æûöü ó ñâåöå, ³ì
æà ñòâîðàíûì? I ãýòà êðû÷ûöü ³ñòîòà, íàäçåëåíàÿ ðîçóìàì. Ë³÷ûëàñÿ, øòî
ðîçóì çà¢ñ¸äû áû¢ ìàðàëüíûì, øòî ÷àëàâåê çÿâ³¢ñÿ ¢ ãýòûì ñâåöå ç ì³ñ³ÿé
äàáðà. Àëå æ, â³äàöü, ó ïðàöýñå ýâàëþöûé-ðýâàëþöûé êàòýãîðûÿ ìàðàëüíàñö³
çí³êëà ³ çàñòàë³ñÿ òîëüê³ çëûÿ ñ³ëû ðîçóìó22.

Problem zburzenia tradycyjnego stylu ¿ycia, braku wiêzi pomiêdzy pokoleniami, kwestia ekologii jednostki znalaz³y siê w centrum uwagi w eseju U³adzimira H³uakowa ×àðíîáûëüñê³ øëÿõ ïðàëÿãàå ïðàç ñýðöa23. Liczne chwyty
literackie, w tym retrospekcja, liryczne dygresje, tworzenie wymarzonej rzeczywistoci, jêzyk bogaty w rodki wyrazu artystycznego nadaj¹ esejowi publicystycznemu cechy opowiadania literackiego.
G³ówny akcent w utworze po³o¿ony zosta³ na kwestii degradacji wsi, spowodowanej brakiem chêci cz³owieka do pracy na ziemi i uprawy roli. H³uszakou
mówi o tym niezwykle wa¿nym dla spo³eczeñstwa bia³oruskiego problemie
(zreszt¹ nie tylko dla bia³oruskiego, lecz dla wielu innych krajów europejskich)
z wielkim przejêciem, a jednoczenie pozornie spokojnie, wrêcz obojêtnie:
... ÿ àáûÿêàâà çàçíà÷û¢, øòî çíàêàì³òû íà ¢ñ¸ Ïðûãàðûííå öÿñëÿð, ìóñ³öü,
òàêñàìà ðóøû¢ ðàçàì ç æîíêàé çà Óðàëüñê³ õðûáåò ãàíäëÿâàöü íàñåííåì. Âîñü
äà ÿê³õ ÷àñî¢ äàæûë³ñÿ... Ðóáåëü ó ïàøàíå, à íå äîáðû áîíäàð, ëîäà÷í³ê,
ãàí÷àð ö³ øàâåö...24.
21
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Mimo ¿e w tytule artyku³u wspomniany jest Czarnobyl, w samym tekcie
nie ma s³owa o katastrofie w elektrowni atomowej ani o jej nastêpstwach dla
mieszkañców Bia³orusi, dla ekologii, gospodarki bia³oruskiej. Esej U³adzimira
H³uszakowa to smutna, wrêcz ¿a³obna opowieæ o pogrzebie matki. Osobista
tragedia jest opisywana prawdziwie i szczerze, wywo³uj¹c w sercach odbiorców
wspó³czucie, smutek i ból z powodu utraty kogo bliskiego. Tyle ¿e intencji
autora nie wyczerpuje ukazanie obrazu wiejskiego pogrzebu, opis smutnych ludzi na cmentarzu i przekazanie ciê¿aru i bólu wywo³anego odejciem matki.
Publicysta zastanawia siê nad ¿yciem jako kategori¹ filozoficzn¹, nad tym, z czego
¿ycie siê sk³ada, co nam szykuje ka¿dego dnia, nad rzeczami, do których zd¹¿ylimy ju¿ siê przyzwyczaiæ przez w³asne zobojêtnienie. S¹ to ma³e tragedie ma³ych
ludzi, uniemo¿liwiaj¹ce spe³nienie odwiecznego marzenia o wszechobecnym
szczêciu dla wszystkich: ciê¿ka praca rolnika, osobiste nieszczêcie z powodu
ma³¿onka alkoholika, choroby, samotnoæ zapomnianej chaty, dzieci porozrzucane
po wiecie, sta³e poszukiwanie zarobku i cierpliwe oczekiwanie na nadejcie lepszych czasów Jest te¿ obojêtnoæ w stosunku do bliniego, wyobcowanie, wrêcz
ukryta wrogoæ i brak zaufania otaczaj¹ce cz³owieka murem nie do przebicia,
wobec czego nie ma co liczyæ na wspó³czucie, wsparcie, zrozumienie:
...ïàñëÿ òàãî, ÿê áàöþøêà ñòàðàííà àáìàõíó¢ êàäç³ëàì... òðóíó ³ ãóðáû âîãêàãà
ïÿñêó íàïàëîâó ç ãë³íàé, ³ì æà áûëî ïðàïàíàâàíà ðîäíûì ³ áë³çê³ì ñêîðàíüêà
ðàçâ³òàööà ç íÿáîæ÷ûöàé. Àä ãýòàãà ñêîðàíüêà, øòî íåäàðý÷íà ³ êàç¸ííà
ïàâ³ñëà ¢ ïàâåòðû, ïàòûõíóëà ÷àëàâå÷àé àáûÿêàâàñöþ ³ ïðàãìàòûçìàì, øòî
òàðàíÿöü ³ êàëå÷àöü æûâóþ äóøó...25.

Publicysta nie kontynuuje przygnêbiaj¹cej listy przyczyn nieszczêæ, z którymi przysz³o walczyæ cz³owiekowi, gdy¿ na ka¿d¹ tragediê osobist¹ sk³ada siê
wiele czynników, zarówno osobistych, jak i uniwersalnych, ³¹cz¹cych wiele
smutnych historii w wielk¹ opowieæ o totalnym zagubieniu i niepowodzeniu
cz³owieka na skalê narodow¹. Dlatego w³anie wpisuje osobist¹ tragediê w szeroki kontekst aktualnych problemów spo³ecznych, w taki sposób zachêcaj¹c czytelnika do skojarzenia tego, o czym by³a mowa w utworze, z tym, co otacza
cz³owieka na co dzieñ, kiedy brak wspó³czucia, koncentracja na sobie i swych
potrzebach, egoizm òàðàíÿöü ³ êàëå÷àöü æûâóþ äóøó, àëå ÿíà, ñòîìëåíàÿ
³ çáàëåëàÿ, óæî àìàëü íå ðýàãóå íà ãýòûÿ... íåäàðý÷íàñö³ ðýàëüíàñö³26.
Tytu³ eseju nieprzypadkowo wspomina o Czarnobylu, bowiem wybuch
w elektrowni jest tylko bodcem zewnêtrznym, obiektywn¹ przyczyn¹ katastrofalnych nastêpstw dla setek tysiêcy ludzi, dla losu ca³ego pañstwa bia³oruskiego.
Z tymi nastêpstwami cz³owiek, któremu nie pozostawiono ¿adnego wyboru,
25
26
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musi siê jako zmierzyæ, przyj¹æ je, ¿eby móc próbowaæ je przezwyciê¿aæ
w imiê dalszej egzystencji. Podobno mieræ kogo bliskiego, kogo z rodziny,
w pewien sposób odbiera siê jako osobisty Czarnobyl, bowiem jest nieub³agana
i nieodwracalna. Trzeba j¹ jako zaakceptowaæ, chocia¿ i nie da siê do niej
przyzwyczaiæ, podobnie jak nie da siê przyzwyczaiæ do myli, ¿e ¿ycie pod
promieniowaniem radioaktywnym lada moment mo¿e siê zakoñczyæ. Dojmuj¹cy
ból przypominaj¹cy o stracie bliskiego cz³owieka stopniowo zastêpuje smutek,
choæ przes³oniêty codziennymi problemami, jest sta³y, niezbywalny:
Áîëü ñòðàòû, ç ÿêîé, çäàâàëàñÿ, íåëüãà ïðûì³ðûööà, ïàñòóïîâà àäñòóïà¢
³ ïðûòóïëÿ¢ñÿ. Àëå àäíîé÷û, íå ïûòàþ÷û íà òîå äàçâîëó, ïà¢çàáûòû áîëü
íå÷àêàíà âîñòðà ðýçàíó¢ ïàä ñàìàå ñýðöà... ÿ ñõàï³¢ ÷ûñòû àðêóø ïàïåðû,
ðó÷êó ³... òîëüê³ ïðàç êîëüê³ õâ³ë³í áûööàì íàëÿöå¢ íà íåéêóþ íåàäîëüíóþ
ïåðàøêîäó, êàë³ ë³ñò äà ìàö³ áû¢ àìàëü íàïàëîâó íàï³ñàíû27.

Intymnoæ, emocjonalnoæ, szczere ukazywanie uczuæ i dzielenie siê osobistym bólem i gotowoæ ³¹czenia siê w bólu z czytelnikiem czyni ×àðíîáûëüñê³
øëÿõ ïðàëÿãàå ïðàç ñýðöà U³adzimira H³uszakowa utworem bardziej literackim, niemniej, zarówno gatunkowo, tematycznie, jak i pod wzglêdem narracji
jest to niew¹tpliwie utwór publicystyczny.
Aleksander Rohaleu w artykule Ëåãåíäà ³ áûëü28 proponuje zupe³nie nowy
sposób rozumienia problemu wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Artyku³ wyró¿nia siê odmiennoci¹ sporód licznych artyku³ów, esejów oraz innych publikacji prasowych o tematyce czarnobylskiej, bowiem powsta³ na pograniczu ró¿nych gatunków literackich i publicystycznych: eseju, noweli oraz artyku³u
popularnonaukowego.
Rohaleu usi³uje zrozumieæ, jak mog³o dojæ do najwiêkszej w historii ludzkoci tragedii o charakterze technogennym, co mog³o doprowadziæ do tak dramatycznych wydarzeñ, lecz nie zamierza zg³êbiaæ kwestii technicznych, nie interesuje siê równie¿ tym, kto z personelu elektrowni ponosi odpowiedzialnoæ za
wybuch, czy by³ to wynik czyjego b³êdu etc. Publicysta podszed³ do tematu nie
tyle w sposób naukowy, co literacko-filozoficzny. Aby ukazaæ przyczyny tragedii, Rohaleu wykorzysta³ ró¿ne narzêdzia literackie, m.in. rozmaite rodki plastyczne: rozbudowane metafory, symbole, z³o¿on¹ strukturê narracji, zwrot do
twórczoci ludowej. Gatunkowo artyku³u Rohalewa nie mo¿na okreliæ jednoznacznie, gdy¿ zosta³o w nim zastosowane postmodernistyczne podejcie do
budowania narracji: mamy tu do czynienia z opowiadaniem wplecionym w inne
opowiadanie oraz z odnonikami do ró¿nych tekstów kultury, pocz¹wszy od
legendy, a na objawieniach w. Jana Ewangelisty koñcz¹c. Z³o¿ona struktura
27
28

Ibidem, s. 112.
À. Ðîãàëå¢, Ëåãåíäà ³ áûëü, Áåëàðóñ. Äóìêà 1999, ¹ 4, s. 164167.
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tekstu tak pod wzglêdem stylu, jak i gatunku, pozwala zastanowiæ siê nie tyle nad
tym, czy mo¿na by³o unikn¹æ b³êdu technicznego, aby nie dosz³o do wybuchu, ile
nad moralnymi nastêpstwami rozwoju naukowo-technicznego. Publicysta, odwo³uj¹c siê do mistycyzmu ludowego, sugeruje nawet, i¿ istnia³o jakie odgórne
ustalenie, i¿ tragedia mia³a nast¹piæ w miejscowoci nazywanej Czarnobyl.
Artyku³ opiera siê na analizie legendy o trawie czarnobyl, któr¹ opowiedzia³
autorowi jeden z mieszkañców rejonu karmiañskiego na Bia³orusi. Legenda
mówi o tym, ¿e kiedy, dawno temu, ludzie
õàöåë³ áûöü ðàçóìíåé çà ¢ñ³õ ³... ïàáóäàâàë³ âÿë³ê³ êîðïóñ ³ çàêðûë³ òóäû
âÿë³êóþ ñ³ëó íåâÿäîìóþ, ³ ÿíà ïà÷àëà áóøàâàöü ³ âûðâàëàñÿ íà âîëþ, ñïàë³ëà
¢ñ¸... ³ äî¢ãà òóäû í³êîìó íåëüãà áûëî çÿ¢ëÿööà æûâîìó, ³ çà ãýòû ÷àñ òàì
ïåðàìÿí³ë³ñÿ ëÿñû, äðýâû, ³ çâÿðû, ³ òðàâà. I êàë³ ïåðøûÿ ëþäç³ çàéøë³ íà
ãýòóþ çÿìëþ, òî ¢áà÷ûë³, øòî ³ çÿìëÿ ïåðàìÿí³ëàñÿ... ³ ïà òîé çÿìë³ âûðàñëà
ÿø÷ý í³ê³ì íå â³äàíàÿ òðàâà, ³ ÿíû ãýòóþ òðàâó íàçâàë³ ÷àðíà-áûëü ³ ñêàçàë³:
ßå òðýáà ðàññÿë³öü ïà ¢ñ³ì ñâåöå, êàá ëþäç³ íàçûâàë³ ³ ïàìÿòàë³ ïðà òàêóþ
êàòàñòðîôó ³ êàá ÿø÷ý íå ïàáóäàâàë³ øòî-íåáóäçü ïàäîáíàå29.

W artykule jest zauwa¿alna aktualizacja w¹tku mitologicznego, jego wbudowanie w kontekst wspó³czesnoci. Autor zastanawia siê nad kwesti¹ mitologizacji w wiadomoci potocznej katastrofy elektrowni w Czarnobylu, mówi
o próbach uzasadnienia jej nieub³agalnoci podejmowanych przez zwyk³ych ludzi, w tym tak¿e przez naocznych jej wiadków. Rohaleu dochodzi do wniosku,
¿e w wiadomoci ludowej katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu jest
czym, co by³o pisane, dlatego w³anie jest odbierana w podobny sposób, jak
odbierano katastrofy czasów biblijnych. Nie ma wiêc nic dziwnego, ¿e wkrótce
po wydarzeniu znajduje ono swe odzwierciedlenie w legendach, jak niegdy
zosta³y uwiecznione w legendach i powieciach ludowych najbardziej dramatyczne wydarzenia staro¿ytnoci.
Analizuj¹c treæ legendy o trawie czarnobyl, publicysta siêga do literatury
religijnej, zw³aszcza do Ksiêgi Apokalipsy. W tekcie legendy z rejonu karmiañskiego odnajduje nawi¹zania do proroctw Jana Ewangelisty:
Ó õðûñö³ÿíñòâå, ÿê ³ ¢ áîëüøàñö³ ³íøûõ ðýë³ã³é ñâåòó, ðàñïðàöî¢âàåööà ñþæýò
Ñòðàøíàãà Ñóäà. Êàíöà ñâåòó, íåéêàé êàñì³÷íàé êàòàñòðîôû, ïàñëÿ ÿêîé ñâåò
çíî¢ àäðàäæàåööà, óæî à÷ûø÷àíû àä ãðàõî¢ (ó ÷àðíîáûëüñêàé ëåãåíäçå  ÿå,
òðàâó, òðýáà ðàññÿë³öü ïà ¢ñ³ì ñâåöå, êàá ëþäç³ íàçûâàë³ ³ ïàìÿòàë³..., ãýòà
çíà÷ûöü, ïàìÿòàë³ ïðà òîå, ÷àãî íåëüãà ðàá³öü ³ øòî çàãóá³ëà ³õ
ïàïÿðýäí³êà¢)30.
29
30

Ibidem, s. 164165.
Ibidem, s. 165.
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Rohaleu podejmuje próbê porównania, z naukowego punktu widzenia, opisu
Apokalipsy i karmiañskiej legendy. Czyni to za pomoc¹ narzêdzi tekstologii, nadaj¹c utworowi publicystycznemu charakter synkretyczny poprzez po³¹czenie literatury i nauki. Pytanie bêd¹ce w centrum uwagi publicysty  geneza nazwy gwiazdy-pio³un, o której wspomina Stary i Nowy Testament. Wed³ug Rohalewa:
çîðêà-ïàëûí  ãýòà ë³òàðàëüíà ïàëàþ÷àÿ çîðêà, ïàêîëüê³ ñëîâà ïàëûí
ñóàäíîñ³ööà ç äçåÿñëîâàì ïàëàöü ó çíà÷ýíí³ ãàðýöü, ïàë³öü,
ñïàëüâàöü... Ïàëàþ÷àÿ çîðêà ¢ïàëà íà êðûí³öû âîä, ³ âîäû òàêñàìà
çðàá³ë³ñÿ ïàëûíîì, ãýòà çíà÷ûöü, áûë³ àõîïëåíû àãí¸ì (ïðû ðýçê³õ
óñòðýñâàííÿõ âîä íà ïàâåðõíþ ¢ñïëûâàþöü ãàðó÷ûÿ ãàçû ìåòàí ³ ñåðàâàäàðîä,
ÿê³ÿ ïðû ñóòûêíåíí³ ç ïàëàþ÷àé çîðêàé ³ìãíåííà ¢ñïûõâàþöü, ³ ¢çí³êàå
âåë³çàðíû âîãíåííû ñìåð÷). Øòî äà ãîðêàé âàäû, òî ïðû ãàðýíí³
ñåðàâàäàðîäó ¢òâàðàåööà äâóâîê³ñ ñåðû, ÿê³ ïðû çëó÷ýíí³ ç âàäîþ ¢òâàðàå
ñåðíóþ ê³ñëàòó. Âîäû, àòðó÷àíûÿ ñåðíàé ê³ñëàòîé, ñòàíîâÿööà ãîðê³ì³, ÿê
ïàëûí... Òðàâà ïàëûí  àðòýì³ñ³ÿ  àäðîçí³âàåööà ãîðê³ì ñìàêàì31.

Wszystkie te czynniki doprowadzi³y w koñcu do ukszta³towania siê w wiadomoci ludowej mitu o trawie pio³un, któr¹ zaczêto uwa¿aæ za symbol gorzkiej
zap³aty, jak¹ przyjdzie kiedy uiciæ grzesznikom. Pocz¹wszy od kwestii lingwistycznych pochodzenia wyrazu pio³un oraz pól semantycznych tego wyrazu,
poprzez opis szczegó³ów ewentualnych procesów chemicznych, a na odwo³aniu
do religijnych aspektów wizji S¹du Ostatecznego koñcz¹c, publicysta demonstruje swoist¹ logikê i asocjatywnoæ mylenia bêd¹cego jednym z warunków
osi¹gniêcia majstersztyku publicystycznego.
Zastanawiaj¹c siê nad tym, jak mog³o siê staæ, ¿e najstraszniejsza katastrofa
o charakterze technicznym nast¹pi³a w miejscowoci o tak symboliczno-proroczej nazwie, publicysta dochodzi do wniosku, i¿ karmiañska legenda nie jest
bajk¹, lecz zmetaforyzowan¹ prawdziw¹ histori¹. Za³o¿enie to znajduje swe odzwierciedlenie w tytule artyku³u, bêd¹cego w pewnym stopniu formu³¹ teorematu, którego dowiedzeniem autor proponuje siê zaj¹æ wspólnie z czytelnikiem.
Publicysta jest inicjatorem aktu komunikacji z czytelnikiem, publicystyka
wymaga wiêc od niego okrelenia swego stosunku do rzeczywistoci. Wed³ug
Zbigniewa Bauera, sposób interpretowania wiata przez publicystykê jest zawsze tendencyjny i podporz¹dkowany hierarchii wartoci reprezentowanej przez
autora oraz jego wiatopogl¹dowi b¹d ideologii, której jest zwolennikiem32. Od
tego, na ile publicysta potrafi nawi¹zaæ bezporedni kontakt z odbiorc¹ swego
tekstu, zale¿y skutecznoæ przekazania okrelonej wizji wiata. Publicystyka
31
32

Ibidem.
Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie. Pakt faktograficzny, [w:] Dziennikarswo i wiat mediów,
pod red. Z. Bauera, E. Chudziñskiego, Kraków 2000, s. 159.
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jako rodzaj pimiennictwa jest cile zwi¹zana z retoryk¹ jako narzêdziem skutecznego oddzia³ywania na publicznoæ oraz z erystyk¹  umiejêtnoci¹ przekonania oponentów do swych racji i korzystnego rozwi¹zywania sporów bez
wzglêdu na prawdê materialn¹. Publicystyka, bêd¹c kwintesencj¹ pogl¹dów spo³eczno-politycznych, a zarazem narzêdziem wp³ywu na wiadomoæ indywidualn¹ i masow¹ oraz walki politycznej, jest nieod³¹czn¹ czêci¹ ¿ycia codziennego,
zajmuje siê bowiem nie tylko odzwierciedleniem rzeczywistoci, lecz równie¿
jej zinterpretowaniem, zdiagnozowaniem, próbuje formu³owaæ hipotezy, wyci¹gaæ wnioski z odpowiednio dobranych faktów, wystêpuje z postulatami etc.
Powi¹zanie publicystyki z retoryk¹ oraz erystyk¹, a tak¿e zaanga¿owanie w aktualn¹ problematykê bêd¹c¹ w centrum uwagi publicznoci sprzyja³o ewoluowaniu myli spo³ecznej na Bia³orusi w okresie przejciowym i walnie przyczyni³o
siê do kszta³towania siê nowej to¿samoci Bia³orusinów, którym przysz³o w latach 80.90. XX w. budowaæ nowe pañstwo  niezale¿n¹ Republikê Bia³orusi.
Belarusian journalism of the transitional period:
the philosophical nature of contents and the syncretism of the genre
The development of the belarusian journalism in the mid of 1980s is closely related with
the increasingly significant changes in the social life in Belarus. Journalists which were
working with the most popular newspapers and magazines have made a significant contribution to the process of social evolution, enabling and urging change in social mood.
Changes in the social life of Belarus in the mid of 1980s and the gradual departure from
the tradition of an earlier era of journalism, which consists, inter alia, focus and the stigma of
any problems anywhere in the world while avoiding any decisive conflict in their own
society, indeed the creation of the wall of silence around the difficult issues - everything is
allowed to appear in the second half of the 1980s in the press, including a literary journals,
journalism exposing the radically different way of current problems of society, and especially
the issue of radioactive contamination rainfall as a result of nuclear power plant explosion in
Chernobyl and the consequences of this drastic event, ranging from the need for a massive
displacement of population areas infected by the problem of rejection, or even social ostracism to the displaced and ending with the issue of ecology of the soul of the personality.
One of the reasons of difference of post-Chernobyls journalism is, among other things,
the authority of any effort to avoid a loud discussion about the use of nuclear energy and the
consequences of technogenic catastrophe at Chernobyl in order to reduce tension in society.
Speaking of new wave of the Belarusian journalism about ecology, it is worth noting
the significant modifications to the article as a journalistic genre through the use of specific
elements of literature - novels, short stories, etc.. The result is a harmonious blend of publicism and literary traditions, which makes more interesting and appealing to the reader the
discussion topic which is at the center of attention of a publicist, and greater opportunities to
influence the viewer through its impact on the readers emotional sphere.
The philosophical content of articles which is approaching to understanding and trying
to find himself in the reality and also diversity of species range of publications on the need to
put this philosophical content were allowed to appear in journalism in Belarus in last two
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decades of the XX century literary works, which appear the relations between the ecological
environment and the state of individual identity. In other words, the publicists have introduced into circulation the socio-literary concept of human ecology. The problem of ecological unit wasn present in belarusians journalism of soviet period, perhaps due to lack of
greater attention to the individual as such. Therefore, the appearance of this theme is an
absolute novelty for the period of post-soviet Belarusian journalism. It could be explained not
so much realizing the need to find solutions in conjunction with the complications which
occurred on the problem of environmental protection, as changes in social life, the overall
democratization, the consequence is determined to raise public awareness, the authorities
need to accelerate reforms.
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SEKRETY ROSYJSKIEJ MAGII LUDOWEJ
 SPOSOBY LECZENIA PRZESTRACHU DZIECIÊCEGO
Przedmiotem opisu w niniejszym artykule bêd¹ lecznicze praktyki magiczne
(dzia³ania i formu³y s³owne) stosowane w przypadku przestrachu dzieciêcego.
Materia³ badawczy stanowi¹ zebrane w czasie wieloletnich ekspedycji na tereny
pó³nocnej Rosji przekazy etnograficzne opublikowane w zbiorze Rosyjskie zaklêcia i zaklinania1.
W kulturze ludowej przestrach (èñïóã) najczêciej definiowany by³ jako
stan towarzysz¹cy osobie, która niespodziewanie czego siê przestraszy³a2. Silne
przekonanie, i¿ sk³onnoæ do odczuwania ci¹g³ego strachu mo¿na celowo sprowadziæ na dan¹ osobê, spowodowa³o, ¿e przelêknienie w kulturze ludowej traktowano jako chorobê napuszczon¹3. Sprawcami tej uci¹¿liwej przypad³oci
by³y przede wszystkim nieprzyjazne demony (m.in. Wi³y, Rusa³ki), si³y przyrody
oraz li czarownicy4. Przestrachu dziecko mog³o siê nabawiæ tak¿e we nie za
spraw¹ rzuconego uroku. Choroba mia³a równie¿ realne ród³o, np. zbyt g³ony
krzyk, stukanie, grzmot itp. W ka¿dym wypadku przed³u¿aj¹cy siê i nieleczony
przestrach stawa³ siê przypad³oci¹ niebezpieczn¹, szczególnie u dzieci, poniewa¿ móg³ doprowadziæ do wielu powa¿nych schorzeñ, jak np. lichoradka, czy
1 Ðóññêèå çàãîâîðû è çàêëèíàíèÿ. Ìàòåðèàëû ôîëüêëîðíûõ ýêñïåäèöèé 19531993 ãã.,
ïîä ðåä. ïðîô. Â. Ï. Àíèêèíà, Ìîñêâà 1998. Numer w nawiasie kwadratowym oznacza numer
kolejnego zapisu w zbiorze.
2 Èñïóãàíüå (èñïóã, èñïóãà)  ñîñòîÿíèå èñïóãàííîãî, èñïóãàâøàãîñÿ: Â. È. Äàëü,
Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâàãî âåëèêîðóññêàãî ÿçûêà, t. 2, Ìîñêâà 1881, s. 57 (dalej: ÑÄ).
3 Äëÿ ïðîñòîãî ÷åëîâåêà èñïóã  îáùåå íåðâíîå ñîñòîÿíèå, íàïóùåííîå ëèáî çëîäååì,
ëèáî æåñòîêèì ñâåðõúåñòåñòâåííûì ñóùåñòâîì. Ýòî è îáùàÿ íåóðàâíîâåøåííîñòü, êðó÷èíà,
áåñïîêîéñòâî âîîáùå, èñïîëîõ, ïåðåïîëîõ: Ðóññêèå çàãîâîðû è çàêëèíàíèÿ. Ìàòåðèàëû , s. 13.
4 Ciekawy zestaw postaci, które by³y odpowiedzialne za napuszczanie chorób, znajduje
siê w jednym z zaklêæ zanotowanych przez L. N. Majkowa: [...] âñå ïðèò÷èùà è óðî÷èùà,
õóäîâèùà è ìåðå÷èùà, ùåïîòû è ëîìîòû..., íàïóùåííûÿ îò ìóæèêà, îò âîëõóíà, îò êàðèÿ, îò
÷îðíûÿ, îò ÷åðåøíûÿ, îò áàáû ñàìîêðóòêè, îò äåâêè ïðîñòîâîëîñêè, îò åðåòèêîâ, îò êëåâåòíèêîâ, îò åðåòèö, îò êëåâåòíèö, îò ÷èñòûõ è îò íå÷èñòûõ, îò æåíàòûõ è íåæåíàòûõ, îò ãëóõèõ,
îò ñëåïûõ, îò êðàñíûõ, îò ÷åðíûõ, îò âñÿêîãî ðîäó Ðóññêèõ è íå Ðóññêèõ, îò ñåìèäåñÿòè
ÿçûêîâ  Ë. Í. Ìàéêîâ, Âåëèêîðóññêèå çàêëèíàíèÿ, ïîñëåñë, ïðèìå÷. è ïîäãîò. òåêñòà À. Ê. Áàéáóðèíà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1994, s. 82.
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epilepsja. Objawami stanu chorobowego wywo³anego przestrachem s¹ p³acz,
bezsennoæ, dreszcze, a tak¿e zatrzymanie wzrostu5. W zbiorze tekstów magicznych wydanych pod redakcj¹ W. £obaczewa formu³y stosowane îò ïîð÷è,
ñãëàçà è ëèõîãî ÷åëîâåêà poprzedza krótki wstêp, w którym autor podkrela,
jak niebezpieczne s¹ dla cz³owieka wszelkie choroby napuszczane, zw³aszcza
przez ludzi z niedobrym wzrokiem (äóðíîé ãëàç). Na sytuacje, w których
nawet z pozoru niewinny przedmiot lub cz³owiek mo¿e zaszkodziæ, w szczególnoci nara¿one s¹ dzieci. Ich psychika jest wyj¹tkowo podatna na szkodliwy
wp³yw si³ zewnêtrznych6.
S. M. To³staja konstatuje, ¿e s³owiañskie teksty magiczne stosowane w leczeniu przestrachu charakteryzuj¹ siê tym, i¿ trudno jednoznacznie z ich treci
wywnioskowaæ, w przypadku jakiej choroby by³y wykorzystywane. Jej zdaniem,
chocia¿ wiêkszoæ typowo dzieciêcych przypad³oci, takich jak przestrach, uroki, bezsennoæ, bezustanny p³acz, posiada w³aciwe sobie symptomy (pozwalaj¹ce ustaliæ rodzaj schorzenia), to w rzeczywistoci wszystkie one s¹ do siebie
bardzo podobne. £¹czy je mianowicie to, i¿ s¹ postrzegane w kategoriach dolegliwoci nasy³anych, napuszczanych na cz³owieka7. Brak szczegó³owej
specyfikacji typu choroby napuszczonej czêsto znajduje odzwierciedlenie
zarówno w formule s³ownej wymieniaj¹cej nazwy wielu schorzeñ, jak i w komentarzu do niej, gdzie mowa jest o tym, przeciwko jakiej dolegliwoci zabieg
ma byæ zastosowany. Materia³ ród³owy pokazuje, ¿e opisywane sposoby leczenia wykorzystywano tak¿e do zwalczania epilepsji dzieciêcej (ðîäèìåö) oraz
uroków rzucanych na ró¿ne sposoby  za porednictwem spojrzenia i s³ów.
Formu³y poddane analizie w niniejszej pracy zawieraj¹ w swojej treci wiele
synonimicznych nazw leczonej choroby. Co ciekawe, wyraz przestrach (èñïóã)
pojawia siê w nich najrzadziej i nigdy w danym tekcie nie stanowi jedynej
wymienionej przypad³oci. W badanej grupie tekstów odnotowano nastêpuj¹ce,
zbli¿one do przestrachu okrelenia: èñïóã-ïåðåïîëîõ8 [¹261]; ñïîëîõè9;

5 Â. Â. Óñà÷åâà, Èñïóã, w: Ñëàâÿíñêèå äðåâíîñòè. Ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèé ñëîâàðü â 5
òîìàõ, ïîä îáùåé ðåä. Í. È. Òîëñòîãî, t. 2, Ìîñêâà 1999, s. 424426 (dalej: CC).
6 W grupie przekazów îò ïîð÷è, ñãëàçà è ëèõîãî ÷åëîâåêà jako pierwszy figuruje tekst,
który ma za zadanie leczyæ m.in. przestrach: Ýòîò çàãîâîð ÷èòàþò òîëüêî íà óáûâàþùèé
ìåñÿö: ß ïîñîáëÿþ ìëàäåíöà (èìÿ) îò óðîêîâ, îò îçåâà, îò ðîäèìöà, îò èñïóãà, îò õóäîãî
ãëàçà  Çàãîâîðû äëÿ çàùèòû äåòåé îò íåâçãîä è áîëåçíåé, ñîñò. B. Ëîáà÷åâ, Ìîñêâà 2005,
s. 27.
7 Zob.: Ïîëåññêèå çàãîâîðû (â çàïèñÿõ 19701990-õ ãã.), ñîñò., ïîäãîò. òåêñòîâ è êîìì.
Ò. À. Àãàïêèíîé, Å. Å. Ëåâêèåâñêîé, À. Ë. Òîïîðêîâà, Ìîñêâà 2003, s. 9495.
8 Ïåðåïîëîõàíüå, ïåðåïîëîøåíüå, ïåðåïîëîõ, ïåðåïîëîøêà  òðåâîãà, âíåçàïíûé èñïóã,
ñìÿòåíüå îò îïàñíîñòè  ÑÄ, t. 3, s. 76.
9 Ñïîëîøåíüå, ñïîëîõ, ñïîëîõà  âñÿêîãî ðîäà áåçïîêîéñòâî, ñêëîêà, õëîïîòû, èñïóã,
ñòðàõ è ñóåòà; òðåâîãà  ÑÄ. t. 4, s. 295.
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èñïîëîõ10 [¹240]; îïîëîõè11-ïåðåïîëîõè [¹285]; îõè12-èñïîëîõè
[¹287]; ïåðåïîëîõà-óïîëîõà 13 [¹284]; ëîõè, áëîõè, âûñïîëîõè 14
[¹286]. Treæ zarejestrowanych przez etnografów przekazów pozwala s¹dziæ,
¿e rosyjska medycyna ludowa zna³a rozmaite sposoby leczenia przelêknienia
dzieciêcego15. W wielu z nich dla wprowadzenia oczekiwanej zmiany, tj. uwolnienia dziecka od uci¹¿liwych dolegliwoci, lud wykorzystywa³ dzia³ania magiczne i specjalnie do tego przeznaczone formu³y s³owne.
Zniszczenie choroby
Badany materia³ pokazuje, ¿e aktu uzdrawiaj¹cego z choroby napuszczonej najczêciej dokonywa³a powo³ana specjalnie do tego celu znachorka, która
swoje pierwsze zadanie widzia³a w ustaleniu sprawcy nieszczêcia i od tego
uzale¿nia³a dalsze leczenie. Jeli zachodzi³o podejrzenie, ¿e przyczyn¹ przestrachu
10

Èñïëîøåíüå, èñïëîøàíüå, èñïëîøêà, èñïëîõ (èñïëîøèòü  êîãî, çàõâàòèòü âðàñïëîõ)
 ÑÄ, t. 2, s. 54. Èñïîëîõ  áîëåçíü îò èñïóãà; ñóùåñòâî, ïåðñîíèôèöèðóþùåå èñïóã,
ïóãàþùåå ÷åëîâåêà è âûçûâàþùåå áîëåçíü. Èñïîëîõè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñóùåñòâàìè, êîòîðûå
ìîãóò âñòðåòèòüñÿ ÷åëîâåêó, ïðèâÿçàòüñÿ ê íåìó, ïåðåïóãàòü; ÷åëîâåê çàáîëåâàåò ñ èñïóãà.
Îñîáåííî îïàñíû èñïóòè-èñïîëîõè äëÿ äåòåé. Èñïîëîõ ñíèìàþò ñ ïîìîùüþ çàãîâîðîâ,
ñîïðîâîæäàåìûõ ðàçíîîáðàçíûìè äåéñòâèÿìè (â ÷àñòíîñòè, èñïîëîõè ñìûâàþò ñ ðóáàøêè,
â êîòîðîé ÷åëîâåê èñïóãàëñÿ)  Ì. Âëàñîâà, Èñïîëîõ, [w:] Íîâàÿ àáåâåãà ðóññêèõ ñóåâåðèé.
Èëëþñòðèðîâàííûé ñëîâàðü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1995, s. 100.
11 Îïîëîõ  ïóãàëî, ÷ó÷åëî  Ðóñèíñêî-óêðàèíñêèé òîëêîâûé ñëîâàðèê, <http://www.proza.ru/2009/09/06/885>.
12 Îõ  ìæä. ãîðÿ, áîëè, èçóìëåíüÿ, íåïðèÿòíîãî èñïóãà  ÑÄ, t. 2, s. 774.
13 Óïîëîõ  ñïîëîõ, âñïîëîõ, íàáàòü, òðåâîãà èëè èñïóã, ñóìàòîõà  ÑÄ, t. 4, s. 503.
14 Wydaje siê, ¿e w tym zestawieniu wyrazów mamy do czynienia ze specjalnym zabiegiem
stylistycznym, dziêki któremu uzyskiwany jest rym i rytm. Ten chwyt (ros. ôîêóñ-ïîêóñ ïðèåì,
ïîâòîð-îòçâó÷èå, ýõî-êîíñòðóêöèÿ) polega na tym, ¿e niezale¿nie od tego, jakie s³owo w zdaniu
jest powtórzone, dziêki zmienionej jego pierwszej czêci otrzymywany jest rymowany ³añcuszek,
stanowi¹cy jakby oddwiêk wyrazu bazowego  Â. Ç. Ñàííèêîâ, Ðóññêèé ÿçûê â çåðêàëå
ÿçûêîâîé èãðû, Ìîñêâà 2000, s. 168.
15 Sporo tekstów odczyniaj¹cych dzieciêcy przestrach (i jednoczenie uroki) zamieszczono
tak¿e w zbiorach bia³oruskich: aä ïÿðýïàëàõà¢, ñïóäó, çëÿêó, aä ñïóãó, óðîêó, àä ïàäó÷àé
õâàðîáû (íÿçáûòíiêà); aä ëÿêó, aä ïÿðýïàëàõó; àä ñïóãó; çëÿêó. O. Solarz tak¿e podaje
aktualne  niedawno zebrane przez siebie  teksty ukraiñskie: âiä ïåðåëÿêó, íà ëÿê, âiä
ïåðåïîëîõó. U Czechów choroba ta wystêpuje pod postaci¹ rodzaju ¿eñskiego, czyli dos³ownie to
ispu¿nica. W polskiej tradycji popularne by³o leczenie dzieciêcego przestrachu za pomoc¹ chleba,
który póniej podawano psu, przekazuj¹c mu tym samym chorobê. Innym sposobem by³o wylewanie wosku na przestrach. Wa¿ne by³o, aby aktu leczenia dokonywa³a w³aciwa osoba, tj. musia³a
to byæ pierwsza, która siê urodzi³a w rodzinie. Patrz: Çàìîâû, óêëàä.: Ó. À. Âàñiëåâ÷, Ë. Ì. Ñàëàâåé; óñòóï. àðò.: Ë. Ì. Ñàëàâåé, Ìiíñê 2009, s. 212272; Çàìîâû, óêëàä., ñiñòýì. òýêñòà¢,
óñòóï. aðò. i êàìåíò. Ã. À. Áàðòàøýâi÷, Ìiíñê 2000, s. 267; Î. À. Ñîëÿð, Óêðà¿íñüêi íàðîäíi
çàìîâëÿííÿ: ïèòàííÿ ïîõîäæåííÿ i ïîåòèêè, äèñåðòàöiÿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ
êàíäèäàòà ôiëîëîãi÷íèõ íàóê, Ëüâiâ 2005, s. 234, 240, Å. Â. Âåëüìåçîâà, ×åøñêèå çàãîâîðû.
Èññëåäîâàíèÿ è òåêñòû, Ìîñêâà 2004, s. 164165; J. Adamowski, Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych, Etnolingwistyka, nr 13, pod red. J. Bartmiñskiego, Lublin 2001, s. 249250.
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jest rzucenie na dziecko uroku, to za skuteczn¹ terapiê uwa¿ano wówczas manipulacje z wod¹16: Ó ìåíÿ äåâêà áûëà èñïóãàííàÿ. Íîñèëà åå â ñîñåäíþþ
äåðåâíþ ê áàáêå. Îíà êàê-òî çîëó ïðîñåâàëà, óìûëà åå, ïîøåïòàëà
è ãîâîðèò: Íåñè äî äîìó è íàçàä íå îãëÿäûâàéñÿ [¹247]; ×òîáû èñïîëîõ
ñíÿòü, êàìåøåê ñ ðîññòàíåé âçÿëà, ñïóñòèëà â âîäó, ïîøåïòàëà â âîäó è ýòîé
âîäîé ïîìûëà, ïîïîèëà, è ïåðåñòàë ìàëü÷èê ðåâåòü [¹248]. Ponadto w jednym z przekazów woda s³u¿¹ca do umycia dziecka, która ma moc uzdrawiaj¹c¹,
zosta³a poddana sakralizacji poprzez odliczanie:
Âîäó íàëèâàþò â ÷àøêó ìåäíóþ. Íîæè÷êîì ÷èðêàþò êðåñò-íàêðåñò è ñ÷èòàþò:
Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü, øåñòü, ñåìü, âîñåìü, äåâÿòü. Òðè ðàçà ïî äåâÿòè17.
Çàòåì ýòîé âîäîé íàäî âûìûòü ãîëîâêó, íîæêè, ðó÷êè è áðûçíóòü [¹ 244].

Wykorzystywanym wród S³owian na szerok¹ skalê i skutecznym sposobem
 pisze W. W. Usaczewa  by³o zdejmowanie z dziecka przestrachu18 za
16 Ustalenie sprawcy, który napuci³ na dziecko przestrach, by³o warunkiem powodzenia
odpowiednio dobranej terapii. Wród wielu S³owian znany by³ zwyczaj ustalania ród³a nas³anej
choroby przy wykorzystaniu wosku lub o³owiu. Roztopiony w specjalnie do tego przeznaczonym
miejscu wosk czy o³ów (nad pascha³em, na piecu, itp.) lano na wodê i po powsta³ej formie mniemano o genezie schorzenia. W zale¿noci od tego, co zosta³o ustalone, dopasowywany by³ optymalny sposób walki z lêkiem, zob. Â. Â. Óñà÷åâà, Èñïóã, ÑÑ, t. 2, s. 424. Motyw zmywania
przestrachu z dziecka to typowo rosyjska tradycja, która tylko czêciowo znana jest na Bia³orusi
i Ukrainie; w ogóle nie wystêpuje na Polesiu, zob. Ïîëåññêèå çàãîâîðû..., s. 98.
17 Odliczanie najprawdopodobniej stanowi tu sposób sakralizacji wody. W wielu mitologiach
liczba traktowana jest jako jedna z najwa¿niejszych kategorii obrazu mitycznego wiata; jako rodek uporz¹dkowania i modelowania Wszechwiata. W kulturze ludowej liczby s³u¿y³y przede
wszystkim semantyzacji, ocenie, pe³ni³y tak¿e funkcje symboli. Odliczanie postrzegano w kategoriach dzia³ania magicznego s³u¿¹cego zaw³adniêciu danym przedmiotem, podporz¹dkowaniu go
swojej woli. Dziewiêæ jako trzykrotnoæ wiêtej liczby trzy jest liczb¹ doskona³oci, jest podwójnie
naznaczona: jako koniec pierwszej dziesi¹tki i  w perspektywie historycznojêzykowej  jako pocz¹tek nowego odcinka liczenia (po 8). Nie bez znaczenia wydaje siê te¿ trzykrotne powtórzenie
odliczania do dziewiêciu. W magii liczby czêsto pe³ni³y rolê pragmatyczn¹ i zapewnia³y efektywnoæ dzia³añ. Rytua³y zwykle wymaga³y, aby dana czynnoæ lub formu³a s³owna by³a powtórzona
odpowiedni¹ iloæ razy (wskazówkê trzykrotnego powtórzenia zawiera najstarszy rosyjski tekst
magiczny). Trzy jako liczba bêd¹ca syntez¹ jednego i dwóch jest u wielu ludów pojmowana jako
szczególnie wa¿na, jako symbol zasady obejmuj¹cej wszystko, symbol poredniczenia. Ponadto 3
i 9 to liczby, które s¹ nacechowane g³êbokimi sensami nieparzystoci, odsy³aj¹cej do momentu
przejcia, zmiany, zob. Ñ. Ì. Òîëñòàÿ, ×èñëî, [w:] Äîì Ñâàðîãà, <http://www.pagan.ru/slowar/
ch/chislo8.php>; Ê. À. Áîãäàíîâ, Ñ÷åò êàê òåêñò â ôîëüêëîðå, [w:] Ôîëüêëîð è ïîñòôîëüêëîð: ñòðóêòóðà, òèïîëîãèÿ, ñåìèîòèêà, <http://www.ruthenia.ru/folklore/bogdanov3.htm>;
À. À. Çàëèçíÿê, Äðåâíåéøèé âîñòî÷íîñëàâÿíñêèé çàãîâîðíûé òåêñò, [w:] Èññëåäîâàíèÿ
â îáëàñòè áàëòî-ñëàâÿíñêîé äóõîâíîé êóëüòóðû. Çàãîâîð, îòâ. ðåä. Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ,
Ò. Í. Ñâåøíèêîâà, Ìîñêâà 1993, s. 104107; Leksykon symboli  Herder, red. wyd. polskiego
L. Robakiewicz, Warszawa 2009, s. 69, 310311; Â. Í. Òîïîðîâ, ×èñëîâîé êîä â çàãîâîðàõ. Ïî
ìàòåðèàëàì ñáîðíèêà Ë. Í. Ìàéêîâà Âåëèêîðóññêèå çàêëèíàíèÿ, [w:] Çàãîâîðíûé òåêñò.
Ãåíåçèñ è ñòðóêòóðà, ðåä. êîëë.: Ë. Ã. Íåâñêàÿ, Ò. Í. Ñâåøíèêîâà (îòâ. ðåä.), Â. Í. Òîïîðîâ,
Ìîñêâà 2005, s. 221.
18 B. B. Óñà÷åâà, Èñïóã, ÑÑ, t. 2, s. 425.
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pomoc¹ jakiego przedmiotu. Celem zabiegu by³o przeniesienie choroby na wybrany przedmiot (najczêciej na nitkê19), który nastêpnie wraz z chorob¹ niszczono poprzez spalenie20. Sukces zapewnia³o trzykrotne wykonanie czynnoci.
Wzmacnia³o go równie¿ wypowiedzenie formu³ s³ownych objaniaj¹cych czynnoci:
Àíäðåéêà èñïóãàåòñÿ, íà÷íåì èñïóã ñíèìàòü. Èñïóã ñíèìàòü íèòêîé. Âîò
ïîëîæèì ìû åãî (èëè äåâî÷êà èëè ìàëü÷èê), âîò íàïåðåêîñû, çà ýòîò ïàëåö è äî
íîãè, âîò òàê íàïåðåêîñû ìåðÿì. Åñëè èñïóãàííûé, îíà âîò íàñòîëüêî íèòêà
ìîæåò äëèíüøå áûòü. Ïåðåêîñèò êàê áóäòî åãî. À ïîòîì óçåëîê çàâÿæåì, òðè
ðàçà ïðîñóíåò è íèòêó ñîææåì âîí íà øåñòêå. Ìû åãî èñïóã ñíèìàì. Ñíèìàøü
èñïóã, ÷òîáû âåê ïî âåêè íå áûëî. Òðè ðàçà âîò òàê [¹ 260];
Êàê ñíèìàòü ïåðåïîëîõè? Íèòî÷êó íàïðÿäó, èç êóäåëè ñäåëàþ è ñíèìàþ ðóêè,
íîãè. Ñíà÷àëà âäîëü, à ïîòîì ïîïåðåê ñìåðÿþ. Ïðèãîâàðèâàþò: Êàê ÿ ñíèìàþ
Àííó, íå Àííó ñíèìàþ, à ïåðåïîëîõè, îòíûíå äî âåêó âåêîâ. Àìèíü. À ïîòîì
íèòêó íàäî â òðåõ ìåñòàõ ïåðåñòðè÷ü è â ïå÷ü áðîñèòü, åñëè ïå÷ü ãîðèò [¹ 265].

Przelêknienie zdejmowano tak¿e przez wykorzystanie  popularnego w medycynie ludowej  mierzenia21, któremu czasem towarzyszy³y komentuj¹ce tê
czynnoæ wyra¿enia performatywne:
Ìåðÿþ, áåðó êóäåëüêó, ðàñïðàâëÿþ êðåñò-íàêðåñò, ìåðÿþ. Ïîòîì ñæèãàþ íà
çàñëîíêå ïå÷êè è ðåáåíêà òðè ðàçà íîøó íàä äûìîì. Ïîòîì ïåïåë ñäóâàþ
â ïå÷ü. ×èòàþ ìîëèòâó «Áîãîðîäèöó» îáÿçàòåëüíî. Íóæíî òàê äåëàòü òðè ðàçà
òðè äíÿ â ëþáîå âðåìÿ [¹ 268].
19

Nitka w kulturze ludowej posiada bogat¹ symbolikê i jest wykorzystywana w wielu obrzêdach rodzinnych. W medycynie ludowej szczególne w³aciwoci przypisywano nitce czerwonej lub
czarnej, która s³u¿y³a do zdejmowania chorób m.in. poprzez mierzenie chorego. Nitkê, zawieraj¹c¹
chorobê, palono, zakopywano, a nawet zamurowywano w fundamentach lub cianach domu. Na
XIX-wiecznym l¹sku na ogó³ ka¿da matka wiedzia³a, ¿e (od uroku) nale¿y dziecku przewi¹zaæ
czerwon¹ nitkê lub wst¹¿kê na r¹czce, tak aby z³y wzrok spotka³ siê z t¹ zapor¹ i odbi³ siê od
niej, zob. Ì. Ì. Âàëåíöîâà, Íèòü, íèòêà, ÑÑ, t. 3, s. 402408; D. Simonides, Od kolebki do
grobu. l¹skie wierzenia, zwyczaje i obrzêdy rodzinne w XIX w., Opole 1998, s. 59.
20 Jest to znana w medycynie ludowej taktyka leczenia, polegaj¹ca na przekazaniu z³owrogiej
si³y na przedmiot, który nastêpnie nale¿a³o zniszczyæ. Zasada substytucji (translacji) jest jednym
z podstawowych mechanizmów wykorzystywanych w dzia³aniach magicznych. Obowi¹zuje zarówno w stosunku do ludzi (podstawiony cz³owiek reprezentuje w obrzêdzie inn¹ osobê), jak i do
przedmiotów (rzecz przejmuje na siebie z³o), zob. Substytucja, [w:] P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przes¹d, znaczenie, Warszawa 2007, s. 538540; Â. Â. Óñà÷åâà, Ìåäèöèíà íàðîäíàÿ,
ÑÑ, t. 3, s. 215216.
21 Mierzenie jako procedura lecz¹ca dzieciêcy przestrach wci¹¿ jest bardzo popularne na terenie pó³nocno-wschodniej Rosji. Jedna z badaczek pisze: Ìåðÿëè ñëåäóþùèì îáðàçîì: îáìåðÿëè
âåðåâî÷êîé ðóêè, íîãè, ñïèíó, ãîëîâó è ïðî÷èå ÷àñòè òåëà áîëüíîãî ðåáåíêà. Ñóùåñòâîâàë
è äðóãîé ñïîñîá ìåðÿíèÿ  áîëüíîé ëîæèëñÿ ía æèâîò, à çíàõàðü ïîïåðåìåííî ñâîäèë åãî
ëåâóþ ðóêó è ïðàâóþ íîãó, çàòåì ïðàâóþ ðóêó è ëåâóþ íîãó, ñãèáàÿ èõ â ñóñòàâàõ. Ìåðÿíèå,
êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàëîñü ÷òåíèåì çàãîâîðà  Í. Ä. Êóêîâÿêèíà, Èñòîðèÿ íàðîäíîé
ìåäèöèíû ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ðåãèîíà åâðîïåéñêîé Ðîññèè, ÀÊÄ, Ìîñêâà 2008, s. 7.
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Âñå ìåðÿåøü: è ðîñò, è ñáîêó, è ñçàäè, è ðóêè  è ïðèãîâàðèâàåøü: Íå ðàáó
Áîæüþ (èìÿ) ìåðÿþ, à ñ ðàáû Áîæüåé (èìÿ) óðîêè, ïåðåïîëîõè ñíèìàþ [¹ 266].

Sposobem wybawiania z przestrachu by³y tak¿e manipulacje z u¿yciem
odzie¿y chorego, które uwa¿ano za skuteczny sposób leczenia równie¿ innych
dolegliwoci, szczególnie uroków22: Îò èñïóãó ðåáåíêó íàäî ðóáàøêó
íàèçíàíêó íàêèäûâàòü [¹290].
Jeszcze innym sposobem leczenia by³o stosowanie maj¹cych po¿¹dane w³aciwoci rolin23, które winny byæ zebrane w wyznaczonym do tego czasie:
Çà òðè äíÿ äî Êóïàëû ñîáèðàþò âñÿêèå öåëåáíûå òðàâû. Îò ñïîëîõà  ïåðåêîëîøíàÿ24 òðàâà. Òðàâó íà íî÷ü ïîëîæèòü â ãîëîâó áîëüíîìó òàê, ÷òîáû îí íå
çàìåòèë. Åñëè åãî ìó÷èò áåññîííèöà, çíà÷èò, ñðåäñòâî íà÷èíàåò ïîìîãàòü.
Òîãäà ýòîé òðàâîé íàïîèòü áîëüíîãî [¹ 292].

Rozpowszechnionym sposobem unicestwienia przestrachu by³o stosowanie
wyra¿eñ performatywnych oznaczaj¹cych zniszczenie lub fizyczne wyrz¹dzenie
krzywdy chorobie, np.: siekaæ, biæ, smagaæ, paliæ, niszczyæ/ ñòÿãàòü-ìàõàòü,
óíèìàòü, cåêàòü-ïåðåñåêàòü, îæèãàòü:
Ðàáà Áîæüÿ Àííà ó ðàáû Áîæüåé Èðèíû ñòÿãàþ-ìàõàþ èñïîëîõ èç ðóê, èç íîã,
èç ðåáÿ÷üåãî ñåðäöà, èç áóéíîé ãîëîâû, èç ÿñíûõ î÷åé, èç ìîãó÷èõ ïëå÷åé, èç
ïå÷åíè [ ] [¹ 252].
Ñåêó-ïåðåñåêàþ, ðàáà Áîæüÿ Èâàíà èñïîëîõ îæèãàþ. Îò ðåçâûõ íîã, îò áåëûõ
ðóê [ ] [¹ 253].

W niektórych przekazach zamawiaj¹cy pozbywa siê dolegliwoci na skutek wypowiedzenia formu³y zawieraj¹cej intencjê fizycznego zaszkodzenia chorobie (cåêóâûñåêàþ, cåêó-ïîñåêàþ, còåãàþ) oraz zamiar jej przepêdzenia (ãîíþ-âûãîíÿþ):
22 B. B. Óñà÷åâà, Èñïóã, ÑÑ, t. 2, s. 425; Ñ. Ì. Òîëñòàÿ, Îäåæäà, ÑÑ, t. 3, 524525; D. Simonides, Od kolebki do grobu..., s. 59.
23 W medycynie ludowej popularne by³o stosowanie ró¿nych rolin, które nale¿a³o zbieraæ
w wybrane, najczêciej wi¹teczne dni. Zio³a stosowane przeciwko przestrachowi (do okadzania oraz
podawane do spo¿ycia) czêsto nosi³y nazwê brzmi¹c¹ podobnie do okrelenia samej choroby lub jej
przyczyny, np. ukr. ñòðàøîâíèê, ros. ÷åðòîïîëîõ  bêd¹ce prawdopodobnie kalk¹ z pol. czartop³och, zob. B. B. Óñà÷åâà, Èñïóã, ÑÑ, t. 2, s. 425; Òðàâû ÷àðîäåéíûå, [w:] Äîì Ñâàðîãà,
<http://www.pagan.ru /slowar/t/trawycharodejnye1.php>; H. Chodurska, Ze studiów nad fitonimami
rêkopimiennych zielników wschodnios³owiañskich XVIIXVIII wieku, Kraków 2003, s. 211215.
24 Wydaje siê, ¿e chodzi tutaj o wykorzystanie jakiej roliny k³uj¹cej, co by³o niezwykle
czêste w medycynie ludowej, zw³aszcza w pediatrii. Po roliny z kolcami chêtnie siêgano  wierz¹c, ¿e podobne oddzia³uje na podobne  przede wszystkim w przypadku dolegliwoci k³uj¹cych
(np. êîëîòüå èçãîíÿåòñÿ êîëþ÷èìè ðàñòåíèÿìè), ale te¿ po to, aby przestraszyæ, a tym samym
wygoniæ chorobê. W takim samym celu, tj., aby obrzydziæ chorobie pobyt w organizmie ludzkim, stosowano inne wredne roliny: np. pokrzywê, zob. Â. Á. Êîëîñîâà, Ëåêñèêà è ñèìâîëèêà
íàðîäíîé áîòàíèêè âîñòî÷íûõ ñëàâÿí (íà îáùåñëàâÿíñêîì ôîíå).Ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèé
àñïåêò, ÀÊÄ, Ìîñêâà 2003, s. 15.
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Ñåêó-âûñåêàþ, ãîíþ-âûãîíÿþ ïðèêîñû, óðîêè, èñïîëîõ, ðîäèìåö  èç
áóéíîé ãîëîâû, èç ÿñíûõ î÷åé, èç ÷åðíûõ áðîâåé, èç ðàáà Áîæüåãî (èìÿ),
èç áåëîãî òåëà, èç ðåòèâîãî ñåðäöà, èç ÷åðíûõ ïå÷åíåé, èç ïîäïÿòíîãî æèëüÿ,
èç ãîðþ÷åé êðîâè. Àìèíü [¹ 259].
Ñåêó-ïîñåêàþ, ãîíþ-âûãîíÿþ èç ðàáû Áîæüåé Àãàôüè óðîêè, ïðèêîñû,
ïåðåïîëîõè: èç ðóê, èç íîã [ ] [¹ 254].

Odsy³anie choroby
Strategia odes³ania przestrachu, tak jak w przypadku innych dolegliwoci,
s³u¿y odprawieniu szkodz¹cej si³y poza organizm chorego cz³owieka. Miejscem,
do którego odsy³a siê przestrach, jest miejsce, sk¹d przyby³, oraz tamten, obcy,
odpowiedni dla chorób wiat, w którym nie znajduj¹ siê ¿adne istoty ¿ywe.
W formu³ach stosowanych w celu oddalenia szkodnika przestrzeñ w³aciwa chorobie ujawnia siê w wyra¿eniu, zawieraj¹cym imperatyw czasownika o znaczeniu id (ïîéäè, ïîäè) i okrelenie miejsca, w jakie choroba ma odejæ:
Ïîäè â ñèíå ìîðå, â ÷èñòî ïîëå, òàì ñòàðîé äóá ñòîèò [ ] [¹ 257].
Îòêîëü ïðèøëè, òóäà è ïîäèòå. Òðè ðàçà. Ñ âåòðó ïðèøëè, íà âåòåð ïîäèòå,
ñ ïàðîäó ïðèøëè, íà ïàðîä ïîäèòå, ñ ëåñó ïðèøëè, íà ëåñ ïîäèòå!25 [¹ 266].

Przestrach czêsto odsy³ano na drzewa (brzozê26 oraz osikê27 ), bêd¹ce  jak
25 Odsy³anie chorób do domniemanego ich ród³a jest czêste w polskich zaklêciach: uroku,
sk¹d¿e siê wzi¹³?! Jak¿e siê wzi¹³ z wiatru  to id pod wiater, [ ] z gadziny  to id pod
gadzinê, [ ] ze s³onka  to id pod s³onko, [ ] z gwiazdy [ ], z mê¿czyzny, z mê¿atki, z parobka, z dziewki. Znane w polskim folklorze s¹ te¿ formu³y odes³ania choroby nie bezporednio do
sprawcy (ród³a), którym móg³ byæ inny cz³owiek (kobieta lub mê¿czyzna), ale do jego atrybutu:
Sk¹de siê wzi¹³? Z dziwki?  id pod warkocz; z ch³opa  id pod czapkê; z baby?  id pod
czepiec  F. Kotula, Folklor s³owny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin
1969, s. 8586, 88.
26 Brzoza w zaklêciach rosyjskich czêsto pe³ni funkcjê obiektu, na który odsy³ana jest choroba. W zbiorze L. N. Majkowa odnotowano nastêpuj¹cy tekst groby: Ïðèøëà æàáà äîáðîì
è îòîéäè, à íå ïîéäåø, æàáà, äîáðîì, îáóþ æàáó â áåðåçîâû ëàïòè, â ðåìåííû îáîðû
è áðîøó æàáó ïîä áåðåçîâ êóñò  Âåëèêîðóññêèå çàêëèíàíèÿ..., s. 44. Ponadto w magii szerokie zastosowanie maj¹ ga³êzie brzozy. S¹ one popularnym apotropeionem  np. ch³opi umieszczaj¹
je na rogach pola, aby zabezpieczyæ uprawy przed gradem i robakami. Za pomoc¹ ga³¹zek brzozowych (bij¹c dziecko rózg¹, miot³¹) mo¿na siê pozbyæ odmieñca podrzuconego przez demony;
patyczkiem brzozowym leczono ró¿ê oraz ³uszczkê na oku, zob. M. Marczewska, Drzewa w jêzyku
i kulturze, Kielce 2002, s. 154155, 163; Ë. Í. Âèíîãðàäîâà, Â. Â. Óñà÷åâà, Áåðåçà, ÑÑ,
s. 156160.
27 Osika u S³owian wschodnich uwa¿ana by³a za drzewo nieczyste, przeklête. Zwykle umiejscawiano je w przestrzeni niebytu, w tamtym nieludzkim wiecie, w³aciwym dla chorób. Osice
czêsto starano siê tak¿e przekazaæ choroby, zw³aszcza takie, które wywo³ywa³y asocjacje objawów schorzenia (dr¿enie cia³a) z samym drzewem, np. febra czy epilepsja. W medycynie ludowej

332

Joanna Rybarczyk-Dyjewska

zauwa¿a T. N. Swiesznikowa  przystankiem w drodze choroby w tamten
wiat28:
Ëîõè âû, áëîõè, âûñïîëîõè! Êóäà âû ïîøëè ê ðàáó Áîæüþ (èìÿ) ìëàäåíöó [...]
ó ðàáà Áîæüÿ ó ìëàäåíöà (èìÿ) íåò âàì íè âîäû è íè çåìëè, íè ãíåçäà
è íå ìåñòà. Ïîéäèòå âû â ÷èñòî ïîëå, ïîä áåëó áåðåçó, ïîä ãíèëóþ êîëîäó.
Òàì âàì è âîäà, è çåìëÿ, è ãíåçäî, è ìåñòî âñåãäà, íûíå è âî âåêè âåêîâ.
Àìèíü [¹286]; Îõè-èñïîëîõè, îõè èñïîëîõè, íåò âàì ìåñòà ó ðàáà Áîæèÿ
(èìÿ), åñòü âàì ìåñòî â òåìíûõ ëåñàõ, â äðåìó÷èõ áîðàõ, â çûáó÷èõ áîëîòàõ,
â ïåíüå, â êîðåíüå, â îñèíîâîì ëèñòå, â òåìíîì òóåñêå [¹ 287].

W kolejnym przyk³adzie chorobê równie¿ próbowano w doæ ciekawy sposób odes³aæ lub przekazaæ drzewu. W tym celu nale¿a³o wykonaæ naciêcie na
drzewie, a dziecko zostanie wyleczone wraz z momentem osi¹gniêcia przez nie
wysokoci wiêkszej ni¿ ta, któr¹ oznacza³o naciêcie:
Ñäåëàòü çàðóáêó è ñêàçàòü: Êàæäàÿ ëåñèíêà ñòîèò äî òîïîðà, à Ìèòèíû ïëàêñû
 äî íîæà. Ðåáåíîê ïåðåðàñòåò çàðóáêó è íå áóäåò èñïóãó [¹291].

M. Marczewska w swojej ksi¹¿ce opisuje podobny do przytoczonego i popularny wród wielu S³owian sposób leczenia epilepsji dzieciêcej. Otó¿ cierpi¹cemu
na padaczkê dziecku nale¿a³o obci¹æ w³osy i paznokcie, które nastêpnie zabijano
osikowym ko³kiem we framudze drzwi, uwa¿aj¹c, by dziura by³a na wysokoci
dziecka. Wierzono, ¿e dziecko wyzdrowieje, gdy przeronie ten otwór29.
Proba do porednika
W roli porednika pomagaj¹cego leczyæ dziecko z przestrachu najczêciej
wystêpowa³a woda. Zwracano siê do niej, aby zmy³a, a tym samym uwolni³a
dziecko od przykrych dolegliwoci:

popularne tak¿e by³o sadzanie chorego na osikowym pniu i zostawianie na drzewie przedmiotów
nale¿¹cych do chorego. Wierzono, ¿e tym samym choroba przejdzie z cz³owieka na drzewo. Przekonanie o zwi¹zku osiki z mocami diabelskimi sprawi³o, ¿e drzewa tego praktycznie w ogóle nie
wykorzystuje siê w cyklu obrzêdów dorocznych, zob. Ò. À. Àãàïêèíà, Îñèíà, ÑÑ, t. 3, s. 570574;
M. Marczewska, Drzewa w jêzyku , s. 177.
28 Ò. Í. Ñâåøíèêîâà, Ñòðóêòóðà âîñòî÷íîðîìàíñêîãî çàãîâîðà â ñîïîñòàâëåíèè
c âîñòî÷íîñëàâÿíñêèì (ôîðìyëû îòñûëêè áîëåçíè), [w:] Èññëåäîâàíèÿ..., s. 145.
29 M. Marczewska, Drzewa w jêzyku , s. 177.
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Âîäà òû, âîäà, äîðîãà òû âîäà, êàê òû, âîäà, ñ êðóòûõ áåðåãîâ ñìûâàåøü
÷åðíèòü-ñêâåðíèòü30, òàê ñ ðàáû Áîæüåé (èìÿ) ñìîé ñïîëîøüþ (ñïîëîõè)
òîñêó ñ áåëîãî ëèöà, èñïîëîõ, êðó÷èíóøêó, èñòîðîïü èç ÿñíûõ î÷åé, èç ÷åðíûõ
áðîâåé, ñ ðåòèâîãî ñåðäöà [¹ 240].
Âîäà-âîäèöà, ðàáà-ðàáèöà, êàê òû ìîåøü-ïîëîùåøü æåëòû ïåñêè, êðóòû
áåðåæêè, òàê ñìîé, ñïîëîùè ñ ðàáà Áîæüåãî (èìÿ) óðîêè, ïðèêîñû, âñå
ïåðåïîëîõè [¹ 242].

Motyw zmywania przestrachu obecny jest tak¿e w formu³ach adresowanych
do innych ni¿ woda poredników, którzy proszeni byli o udostêpnienie znachorowi wody potrzebnej do uzdrawiaj¹cego rytua³u:
Çàãîâàðèâàþò ïóãàíûõ ìëàäåíöåâ. Áåðóò èç êîëîäöà âîäó ñ äåâÿòè êðóãîâ.
Êðóãè äåëàþò ïî õîäó ñîëíöà31. Ïðè ýòîì ïðèãîâàðèâàþò: Öàðü Çåìëÿíîé,
Öàðü Âîäÿíîé, äàé ìíå âîäû íå äëÿ ìóäðîñòè, íå äëÿ õèòðîñòè, äëÿ
ðàáà Áîæüÿ ìëàäåíöà (èìÿ). Ïîâòîðÿþò òðè ðàçà. Âîäó òó áåðóò, õðàíÿò
â ïðîõëàäíîì ìåñòå òðè äíÿ. Ìëàäåíöó  ñìà÷èâàþò åãî òåìå÷êî, ñåðäöå,
ïÿòêè. Êàæäûé äåíü ïîÿò ýòîé âîäîé [¹ 243].

Przywo³ywanym pomocnikiem, proszonym o zmycie chorób, by³ równie¿
Jan Chrzciciel. Formu³a zawiera tak¿e zwrot do rozproszonych po ca³ym ciele
chorób, co ma u³atwiæ pomocnikowi zebranie chorób w jednym miejscu. Konieczne s¹ tak¿e (czêste w medycynie ludowej) manipulacje z odzie¿¹:
Èâàí Êðåñòèòåëü, ñâÿòîé ïîìîãèòåëü, ïîìîãè è ïîñîáè ñìûòü ðàáå Áîæüåé
(èìÿ) ïðèêîñû, óðîêè, íî÷íû èñïîëîõè. Ñ ãîãîëÿ  âîäà, ñ êàìíÿ  ðó÷üÿ,
çàÿ÷èé ñíåã ñåìèäåñÿòè æèë, ñåìèäåñÿòè ñóñòàâîâ. Ñîáèðàéñÿ â îäíó æèëó,
â îäèí ñóñòàâ, ñêîðáü è áîëåçíü. Âî èìÿ îòöà... Ìîë÷åíîé âîäîé íàìîé.
Â êàêîé ðóáàõå çàáîëåë  íå ñíèìàé. Â áàéíó ïîéäåøü  ýòó ðóáàõó íàìî÷è
è íîãîâîðè, à ïîòîì íàãîâîðè ñ ðóáàõè [¹ 279].

30 To prawdopodobnie rzeczowniki oznaczaj¹ce co nieczystego (w sensie duchowym, przenonym). ×åðíèòü  ìàðàòü, ãðÿçíèòü, ïà÷êàòü; cêâåðíèòü, ñêâåðíà  ìåðçîñòü, ãàäîñòü, âñå
ãíóñíîå, ïðîòèâíîå, îòâðàòèòåëüíîå, íåïîòðåáíîå, ÷òî ìåðçèòü ïëîòñêè è äóõîâíî; íå÷èñòîòà,
ãðÿçü  ÑÄ, t. 4, s. 594, 194195.
31 Ïî ñîëíöó, tj. ñëåâà íàïðàâî, czyli na wschód. Zgodnie z przekonaniem ludowym to jedyny prawid³owy kierunek. W wielu kulturach wschód (prawa strona) jest pozytywnie nacechowany. W rosyjskiej twórczoci ludowej bohater z trzech dróg wybiera tê skierowan¹ na prawo, co jest
jednoznaczne z sukcesem; pozytywne rytua³y (stwarzaj¹ce) zawieraj¹ informacje o wschodzie
i stronie prawej. Podobnie we wró¿bach, przys³owiach, przes¹dach: Íå ïëþé íàïðàâî  òàì
Àíãåë-õðàíèòåëü, ïëþé íàëåâî  òàì äüÿâîë  Â. Â. Èâàíîâ, Â. Í. Òîïîðîâ, Ñëàâÿíñêèå
ÿçûêîâûå ìîäåëèðóþùèå ñåìèîòè÷åñêèå ñèñòåìû, Ìîñêâà 1965, s. 9198.
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Z kolei proby do mitycznych postaci, m.in. szczupaka32, stanowi³y element
tekstów narracyjnych, które opowiada³y o tym, jak zamawiaj¹cy wyrusza w drogê i spotyka na niej pomocnika:
Ñòàíó ÿ [ ] ïîéäó, ïåðåêðåñòÿñü, èç èçáû äâåðüìè, ñî äâîðà âîðîòàìè, â ÷èñòî
ïîëå ïîä âîñòî÷íó ñòîðîíó. Åñòü ñèíå ìîðå, â ñèíåì ìîðå åñòü ÷åðíî ìîðå,
â ÷åðíîì ìîðå åñòü ùóêà Êîâóðà. Æèâåò-ïîæèâàåò, æðåò-ïîæèðàåò ìîðñêóþ
ãàäèíó, âñÿêó õëàìèíó. Ïîìîëþñü è ïîêîðþñü ùóêå Êîâóðå  ìåäíû ãëàçà,
æåëåçíû çóáû, êîâàíûé íîñ, áóëàòíû33 ù¸êè. Ïðèäè òû ê ðàáå Áîæüåé
ìëàäåíöó (èìÿ) ïî óòðó ðàíî, ïî âå÷åðó ïîçäíî, ñðåäè äíÿ áåëîãî, ñðåäè íî÷è
òåìíûå, ñ ÿñíè(?) ïîæîðè (ïîæðè) ïîÿçâû, óðîêè, ïðèò÷è, ïðèêîñû, çäðîãè,
ïåðåïîëîõè åøü  âûåäàé, ãðûçè  âûãðûçàé (èç?) ïÿò, èç ïîäïÿò, êîëåí, èç
ïîäêîëåí, èç ïîäêîëåííûõ æèë, èç ðóê, èç [ ] [¹ 288].
Âñòàíó ÿ Â ñèíåì ìîðå åñòü ñåðûé êàìåíü, ïîä ýòèì ñåðûì êàìíåì åñòü
áåëàÿ ðûáà ùóêà. Ó ùóêè çóáû ìåäíû, ãëàçà îëîâÿíû. Ñïèâàåò-ñúåäàåò
ñ ñåðîãî êàìíÿ ìîõ è òðàâó. Ñúåäàé è ñïèâàé ñ ðàáû Áîæüåé Íàäè âñþ õóäîáó,
óðîêè, ïðèçîðû, âñÿêè óðîêè, ïðèêîñû, èñïîëîõè è èñïîð÷è, âñÿêèå ãîâîðû,
âñÿêèå äóìû, âñÿêèå çàâèäîñòè, âñÿêèå íåíàâèäîñòè [¹ 289].

Magia ¿yczenia spe³nionego
W analizowanej grupie tekstów odnajdujemy te¿ zaklêcia typu narracyjnego, które nie zawieraj¹ proby do ¿adnej postaci  jednak to w³anie mityczny
32 Szczupak, który jest przedstawicielem gatunku ryb ¿ar³ocznych, czêsto stanowi uosobienie
 z uwagi na mocne zêby  ogromnej, wrêcz nadprzyrodzonej si³y, co odzwierciedlaj¹ rosyjskie
porzekad³a: Ùóêà óìåðëà, äà çóáû îñòàëèñü, Íà òî è ùóêà â ìîðå, ÷òîáû êàðàñü íå
äðåìàë. Szczupakowi przypisywano tak¿e zwi¹zki z si³¹ nieczyst¹. Wród S³owian znany jest
przes¹d, ¿e jeli szczupak machnie ogonem przed rybakiem, to cz³owiek ten szybko umrze. Szczupak osi¹ga du¿e rozmiary i jest d³ugowieczny. W bajkach magicznych szczupak wystêpuje w roli
cudownego pomocnika: po zjedzeniu ryby rodzi dziecko bezdzietna ksiê¿na; innemu bohaterowi
pomaga schowaæ siê przed z³¹ w³adczyni¹; spe³nia ¿yczenia bohatera. W baniach z kolei szczupak
czêsto symbolizuje sk¹pstwo, chytroæ i g³upotê. Wród wielu ludów silny jest kult ryb, wystêpuj¹cych w roli budowniczych wiata (demiurgów) lub stanowi¹cych podporê ziemi. Ryby s¹ jednoczenie symbolem p³odnoci i mierci. Czêsto uchodz¹ za wiête i jednoczenie grone i niesamowite.
Wiara w cudowne w³aciwoci ryb widoczna jest tak¿e w medycynie ludowej. Np. na Zakaukaziu
czêste jest wykorzystywanie ryb (zw³aszcza pstr¹gów) przy leczeniu bezp³odnoci. W mitologii
s³owiañskiej poza szczupakiem w kategorii cudownej ryby wystêpuje tak¿e kit-ryba zwana te¿ cudown¹ ryb¹ (pûáà-÷óäî, ÷óäî-þäî), która traktowana jest jako prarodzicielka wszystkich ryb,
trzymaj¹ca na sobie ziemiê, a tak¿e kara, okoñ, jesiotr i inne, zob. CÄ, t. 4, s. 658; Leksykon
symboli , s. 256257; Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü, ïîä ðåä. È. Å. Àíäðååâñêîãî, èçäàòåëè: Ô. À. Áðîêãàóç, È. À. Åôðîí, t. 79, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1890, s. 8990; Ýíöèêëîïåäèÿ ëèòåðàòóðíûõ
ãåðîåâ. Ðóññêèé ôîëüêëîð è äðåâíåðóññêàÿ ëèòåðàòóðà, ïîä îáùåé ðåä. Å. Á. Ðîãà÷åâñêîé,
Ìîñêâà 1998, s. 476.
33 Áóëàò  àçèÿòñêàÿ óçîðî÷íàÿ ñòàëü íà ëó÷øèå ðóæåéíûå ñòâîëû  ÑÄ, t. 1, s. 140. W folklorze rosyjskim ten czêsto pojawiaj¹cy siê epitet symbolizuje twardoæ, odpornoæ i ogromn¹ si³ê
opisywanego przedmiotu: áóëàòíûé òîïîð, áóëàòíûå çóáû itd.
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b¹d sakralny pomocnik jest g³ównym agensem wywo³uj¹cym okrelon¹ zmianê
w rzeczywistoci. Zaklêcie natomiast stanowi opis zdarzenia, które rozgrywa siê
w innym wiecie, jednak sens jego przedstawienia zawiera siê we wcieleniu
w ¿ycie rezultatu przytoczonej sytuacji tu i teraz. P. Caraman tak¹ strategiê
oddzia³ywania za pomoc¹ s³owa nazwa³  w odró¿nieniu od ¿yczenia bezporedniego  ¿yczeniem spe³nionym (âûäà÷à æåëàåìîãî çà äåéñòâèòåëüíîå)34.
Jedno z zaklêæ stanowi opis spotkania w mitycznym wiecie si³ dobrych, czyli
pomocnika w leczeniu, z si³ami z³ymi, tj. chorobami. W tym konkretnym przypadku szkodliwemu dzia³aniu choroby nie mo¿na zapobiec, mo¿na j¹ unieszkodliwiæ lub odes³aæ35, co te¿ przywo³ani pomocnicy czyni¹. Rola agensa jest
podzielona miêdzy pomocnika, który  jak wynika z treci  rozprawi³ siê ju¿
z chorobami (z pomoc¹ s³owa) oraz zamawiaj¹cego, który z jednej strony dzia³a
sam (performatywy o znaczeniu odsy³aj¹cym chorobê w tamten wiat), a z drugiej  grozi, ¿e w przypadku, jeli jego dzia³ania nie przynios¹ rezultatu, to
zniszcz¹ chorobê dwaj ewangelici36:
Èç òåìíûõ ëåñ, èç áûñòðûõ ðåê, èç ãðåìó÷èõ ðó÷åé èäåò êðàñíàÿ äåâèöà
Ìàìåðû÷íà. Íàâñòðå÷ó åé îïîëîõè-ïåðåïîëîõè. Âñå íå÷èñòûå äóõè, ëåñíûå
âû, è âîäÿíûå, è íî÷íûå âû, è äåííûå,  ðàñïðîãîâîðèëà êðàñíàÿ äåâèöà
 èäó, îòñûëàþ îò ðàáû Áîæüåé (èìÿ) îïîëîõè-ïåðåïîëîõè. Âñå íå÷èñòûå
äóõè, âû ïîéäèòå èç èçáû äûìîì, à èç äâîðà âåòðîì, à íà óëêó  ïîä ùåïó,
â ÷èñòî ïîëå  ïîä òðàâó, â òåìíûé ëåñ  ïîä ñìîëëèâûé ïåíü. Õîòü âû íå
ïîéäèòå è íå ïîñëóøàéñÿ, ïîøëþ ÿ ñî âñåõ ÷åòûðåõ ñòîðîí äâà àíãåëèñòà.
Îíè áóäóò ãðîìîì áèòü, óáèâàòü è ìîëíèåé ïàëèòü, âûïàëèâàòü. Íà÷èñòî
äåëàòè, êàê ìàòü ðîäèëà. Áóäüòå, ìîè ñëîâà, ñ èñïîëíà. Íà âåòîõó, íà ìîëîäó,
íà ïåðåêðîå ìåñÿ÷ó. Àìèíü [¹ 285].

34 P. Caraman, Obrzêd kolêdowania u S³owian i u Rumunów. Studium porównawcze, Kraków
1933, s. 418. Chwyt ten jest typowy przede wszystkim dla zaklêæ, ale tak¿e dla mitów, o czym
pisa³ m.in. K. A. Bogdanow, zob. Ê. À. Áîãäàíîâ, Çàãîâîð è çàãàäêà (ê ôîðìóëüíîñòè
çàãîâîðà), [w:] Ðóññêèé ôîëüêëîð. Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ, îòâ. ðåä. Å. À. Êîñòþõèí,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1996, s. 7.
35 Motyw spotkania w drodze jest popularny w polskich zaklêciach, zw³aszcza w wariancie,
kiedy chorobie mo¿na zapobiec poprzez odradzenie jej kontaktu z cz³owiekiem lub przez jej ob³askawienie, zob. S. Niebrzegowska-Bartmiñska, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007, s. 157 oraz Struktura i semantyka polskich zamówieñ, [w:] Äiàëåêòîëîãi÷íi
ñòóäi¿, Ëüâiâ 2003, s. 26.
36 Groba to czêsto stosowany w zaklêciach leczniczych chwyt magiczny, zak³adaj¹cy wyrz¹dzenie krzywdy chorobie przez samego zamawiaj¹cego lub  na jego probê  przez inne si³y.
O specyfice formu³ grób i przekleñstw w s³owiañskich zaklêciach pisa³a szerzej L. N. Winogradowa, zob. Ë. Í. Âèíîãðàäîâà, Ôîðìóëû óãðîç è ïðîêëÿòèé â ñëàâÿíñêèõ çàãîâîðàõ, [w:] Çàãîâîðíûé òåêñò.., s. 425440.
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Wzór po¿¹danej cechy lub stanu
Kolejn¹ strategi¹ leczenia dzieciêcego przestrachu by³o stosowanie krótkich
konstrukcji magicznych uzupe³niaj¹cych dzia³ania oparte na równorzêdnoci.
W roli obiektów porównania najczêciej wystêpowa³y przedmioty nieo¿ywione,
które nie maj¹c zdolnoci odczuwania m.in. strachu, symbolizowa³y po¿¹dane
u dziecka cechy lub procesy: Êàê íà ëîæêàõ âîäà íå äåðæèòñÿ, òàê íà ðàáå
Áîæüåì (èìÿ) èñïóã ÷òîá íå äåðæàëñÿ [¹ 274].
We wstêpie do Lecznictwa ludu polskiego czytamy:
Zdrowie cz³owieka wedle wyobra¿eñ pierwotnych nie zale¿y bynajmniej od normalnego uk³adu wewnêtrznych si³ i funkcji organizmu. W spo³eczeñstwie wspó³czesnym lekarz i medycyna maj¹ na celu utrzymania tego normalnego uk³adu,
a w razie nadwerê¿enia przez czynniki chorobotwórcze, zrównowa¿enie jego ponownie. Dla cz³owieka pierwotnego si³y wewnêtrzne organizmu, ich gra wzajemna,
ich rozk³ad i odpornoæ nie posiadaj¹ najmniejszej wagi. Cz³owiek pierwotny nie
domyla siê ich istnienia. Jest on przekonany, ¿e przyszed³ na wiat i istnieje jako
moc nieugiêta, która ¿y³aby nieskoñczenie d³ugo, gdyby nie grasowali czarownicy,
co nasy³aj¹ nañ chorobê37.

Zapewne dlatego  jak zauwa¿a M. Buchowski  kwestia ludzkiego zdrowia
nale¿y do najbardziej podatnych na mylenie magiczne38. W kulturze ludowej
cz³owiek postrzega³ chorobê jako odrêbny od siebie, ale o¿ywiony, obdarzony
wiadomoci¹ byt, który ¿yje w swoim wiecie i czasem tylko jako nieproszony
goæ lokuje siê w organizmie ludzkim. Sposób traktowania choroby jako czego
¿ywego oraz uwzglêdnienie jej istoty, przyczyny, skutków by³o niezwykle wa¿ne
dla podjêcia odpowiedniej terapii.
Z opisanego materia³u wynika, i¿ w leczeniu przestrachu dzieciêcego rosyjska medycyna ludowa pos³ugiwa³a siê ró¿norodnymi praktykami magicznymi.
Wykorzystywano w nich wiele ró¿norakich procedur, przedmiotów, a tak¿e formu³ s³ownych. Leczenie mog³o opieraæ siê na substytucji, czyli przeniesieniu
choroby na inny przedmiot, którego nastêpnie nale¿a³o siê pozbyæ, a tak¿e na jej
zniszczeniu za pomoc¹ dzia³añ magicznych zestawionych z wyra¿eniami performatywnymi. Lud mniema³ tak¿e, ¿e skutecznym sposobem uwolnienia dziecka
od przelêknienia, by³o poproszenie o pomoc poredników oraz zwrócenie siê do
szkodnika z pobudzaj¹cym go do dzia³ania (odes³anie, przepêdzenie) komunikatem s³ownym.
37 Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejêtnoci, nr 12, Kraków 1929, s. 5.
38 M. Buchowski, Magia. Jej funkcje i struktura, Poznañ 1986, s. 108.
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Ñåêðåòû ðóññêîé íàðîäíîé ìàãèè  ñïîñîáû ëå÷åíèÿ äåòñêîãî èñïóãà
Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ îïèñàíèå ðóññêèõ íàðîäíûõ ìàãè÷åñêèõ
ñïîñîáîâ ëå÷åíèÿ äåòñêîãî èñïóãà. Èññëåäîâàííûé ìàòåðèàë ïîêàçàë, ÷òî â àðñåíàëå
ìàãè÷åñêîé ïðàêòèêè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ðàçíûå ñòðàòåãèè, áàçèðóþùèåñÿ íà:
ïðîñüáå, àäðåñîâàííîé ìèôè÷åñêîìó ïîìîùíèêó; ñðàâíåíèè; îáðàùåíèè ê íåäóãó
ñ ïðèêàçîì óéòè. Â àíàëèçèðóåìûõ òåêñòàõ ìàãè÷åñêèå ôóíêöèè êðîìå òîãî ðåàëèçóþòñÿ ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ â òåêñòå ïåðôîðìàòèâíûõ ãëàãîëîâ, îáîçíà÷àþùèõ
óíè÷òîæåíèå áîëåçíè è çàãîâîðîâ, ñîäåðæàþùèõ ïðè¸ì âûäà÷à æåëàåìîãî çà
äåéñòâèòåëüíîå.
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POETRY, PROSE, PORNOGRAPHY AND POLITICS:
THE EVENTFUL LIFE AND RECENT VERSE
¡
OF U£ADZIMIR NIAKLAJEU
U³adzimir Niaklajeû (b. 1946) is the most gifted Belarusian poet of his
generation, who at the time of writing is known far beyond literature as one of
the authoritarian presidents political prisoners.1 This study of his poetry since
the mid-1990s, the peak of his literary achievement so far, is preceded by a brief
account of his career from poetry to prose, his voluntary exile, and then what
might be called political and philosophical semi-pornography, followed,
disastrously, by active politics. Whatever happens in the often grotesque and
appalling situation in Belarus in the 21st century, Niaklajeûs poetry, which has
been translated into some languages,2 will live on as exceptionally imaginative,
richly inventive and strikingly distinctive.
The start of this poets career was as unusual as it was remarkably flattering:
a set of his poems in Russian was requested by the prestigious Molodaia
Gvardiia publishers in Moscow, but Niaklajeû rejected this tempting offer in
order to write in Belarusian, producing his first book of verse, Adkryæcio in
1976, rapidly followed by a prize-winning collection, Vynachodcy viatrou
(1979). Though always abundant in imagery and adventurous in form, some of
Niaklajeûs early poems reflect youthful Soviet enthusiasms, rather than more
philosophical or personal themes. Indeed, his early work is probably nearer than
that of any other Belarusian to the tribune poetry that was so popular in Russia
of the Thaw. Also unusual in this context is Niaklajeûs humour and bitter irony,
even sarcasm, found not only in numerous poems but especially in his prose.
With time, however, his poetry became increasingly sophisticated, albeit
introspective and formally simple, one particular landmark being the outstanding
1

In part of an early poem characteristically concerned with speed and movement, Daroha
daroh (1978), the young Niaklajeû envisaged slowing down as a form of imprisonment: Áîéñÿ
ðóõó ñâàéãî çàïàâîëeííÿ, / Çàïàâîëeííe  ÿê çíÿâîëeííe: U³adzimir Niaklajeû, Vynachodcy
viatroé, Minsk 1979, p. 93.
2 The main Russian translations are: Mestnoe vremia (1983), Veda (1989), Zvezda Polyn
(1991), and, very recently, Okno (2010).
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collection Proèa (1996) followed by another remarkable book of verse, Tak
(2004).3 Some of his earliest poems from Adkryæcio, like Ty vob³akam p³y³a...,
for example, are truly memorable but is not until his cycle Naskro that we
encounter the full force of his sarcasm in a section, Natchnieñnie, where he
writes scathingly about graphomaniacs who lack any genuine inspiration,
comparing them to taps, and their traditional forms, sonnets, madrigals and
rondos, to plumbers subjects that stink like lavatories.
Much of Niaklajeûs prose also displays sarcasm, notably in the entertaining
long story Viea (1988) which mocks the backwardness of Soviet attitudes
towards foreigners, and particularly in his anonymously published novel or
ramanèyk (a pun on one of the many words for penis, incidentally) £abuch
(2003), where the philosophical elements attracted less attention than the
extreme, sometimes fanciful, descriptions of sexual escapades,4 and the frank
and utterly disrespectful picture of the authoritarian regime and, indeed, its
opponents (curiously, in view of Niaklajeûs later experiences). A short
quotation will give the flavour:
Òûÿ, õòî ¢ëàäàðû¢ àïîøíiìi ãàäàìi  íi ïðýçiäýíò, íi õe¢ðà ÿãîíàÿ  íi÷ûì
ìíe íe çàìiíàëi. ßíû íe íàäòà ìíe ïàäàáàëiñÿ, âûïiðàëà ç iõ íàõàáíàÿ ïûõà
ëþäçeé, ÿòî ç ãðàçi âûñêà÷ûëi ¢ êíÿçi, àëe i òûÿ, õòî òóçà¢ñÿ ç iìi, êàá ñêiíóöü,
íe âûãëÿäàëi âûòàí÷àíàé øëÿõòàé. Íàöûÿíàëiñòû, êàìóíiñòû, ïàòðû¸òû,
íeçàëeæíiêi  óñe áûëi äëÿ ìÿíe íà àäçií êàïûë (£abuch, p. 47)

In 2009 there appeared a collection of nearly all of his prose (much of it
written in exile), works displaying great facility with dialogue, variety of theme
and much scathingly vivid characterization.
Niaklajeû first went to Finland in 1990 at the invitation of the PEN Club in
Helskinki and, unlike many exiles, was able to visit Belarus freely at first. His
poems set to music had always been popular, but after his departure such songs,
although they continued to be played on the radio, were announced without
mentioning the poets name, an old Soviet trick. Niaklajeûs recent venture into
politics, with an ostensibly reasonable yet clearly provocative slogan, Skay
praûdu, resulted in his beating and imprisonment. Such events had what might
be regarded as a precedent when, elected Chair of the Writers Union in 1998, he
optimistically tried to arrange a dialogue between the creative intelligentsia and
3 On a copy of Tak sent to the present writer in October 2004, he described it as possibly
[my] last book of poetry, as prose encroaches.
4 One short example will have to suffice: Chapter 2 describes a thirteen-year-old boy being
sucked off by a student nurse and being shortly afterwards trapped with his penis inside her and
taken to hospital in that condition: U³adzimir Niaklajeû, £abuch, Minsk 2003 (hereafter £abuch),
pp. 1718.
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political power, which, however, ended in anger and acrimony. By then the
countrys intransigent president had already set his ruthless course. The jeu
désprit, £abuch, does not need further description here, but certainly falls, at
least partially, into the genre of pornography, a genre into which a number of
(mainly middle-aged male) Belarusian writers have been tempted.5 For all its
scandal and humour, it is not for this book that Niaklajeû will be best
remembered but for his sparkling, richly imaginative and at times virtuosic
although never ostentatious mature poetry.
***
Before turning to the pinnacle of Niaklajeûs poetic work in Proèa and Tak,
it is worth briefly considering the writing that let up to this point. The theme of
speed, movement and change has already been mentioned. World War II figures
extensively in his early verse, if one considers that Niaklajeû was born after it
had ended. One of his best-known poems on this subject is Daviedka ab
naradeñni (197879) where he declares the fate of his father and mother to be
his direct connection with war. This long, almost epic, autobiographical poem
uses for the central anecdote partly dramatized dialogue. There are also many
love poems, some of them utterly memorable, like Ma³anka and the fearsomely
bleak Tvaje voki, jak vokny balnicy..., both of which use the image of
lightning. Another recurrent theme is the poets feeling of responsibility to the
people of Belarus, as may be seen in these two lines from one of his best long
poems, Naskro: Ïàýçiÿ  àä÷óâàííe / Àäêàçíàñöi çà íàðîä.6
The above miniscule description of Niaklajeûs early and middle-period
works hardly gives an impression of the great contrasts in his poems, moving as
they do swiftly from the quietly reflective to the vigorously emphatic. Nor does
it give an impression of the breadth of his thematic range. It may, however, be
worth mentioning in conclusion that although most of Niaklajeûs poetic work is
set firmly in the present or recent past, he occasionally turns to fantastic or
magic themes, an example being Harbun from the Naskro collection, or,
more extremely, Dambaj from Znak achovy, in which the poet visiting Georgia
meets the Renaissance Latin poet Miko³a Husoûski (1470 (?)  1533 [?]) in the
mountains of the Caucasus. Even if he had ceased writing verse in the late
1980s, Niaklajeû would still have established a very considerable poetic
reputation, but what came later was of a different order of excellence,
confirming his status and heritage beyond any doubt.
5 For a brief account of this novel see Arnold McMillin, Writing in a Cold Climate: Belarusian Literature from the 1970s to the Present Day, London 2010, pp. 599602.
6 U³adzimir Niaklajeû, Naskro, Minsk 1985, p. 106.
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***
The collection Proèa was acclaimed by the acute literary commentator and
poet Micha Skob³a as one of the best books of poetry written in the twentieth
century,7 and it certainly is an outstanding achievement. As has been suggested,
not all Niaklajeûs early works were homogeneous in shape and form, but
Proèa is a remarkably well organized collection, consisting as it does of four
sections, each of which is given the title of a narrative poem that is preceded by
a quantity of lyrics with loosely related themes. The predominant feature of
these poems is their mature, reflective simplicity. The four sections are entitled
Proèa (the name of a particularly pure and refreshing lake), Indyja, Zona
and Sarakaviny.
The first of them begins with a fantastic historical ballad about a legless bell
ringer in a lakeside church tower, watching out for any danger and, at the same
time, acting as the eyes and ears as well as the conscience of his people. His love
for the blacksmiths daughter Mi³avica is thwarted by the local prince who, in
turn. is challenged by other princes, resulting in war and extensive bloodshed.
The local prince becomes a kite, and Mi³avica a swallow, whilst the church and
bell tower escape the carnage at the bottom of the lake, implying the towers role
as guardian of the lands cultural and moral values. Towards the end of this
romantic tale Niaklajeû writes:
Êàëi òû çâàíàð öi êàëi òû ïàýò,
Æûâi íà çâàíiöû.
And the following stanza ends thus:
Êàëi òû ïàýò öi êàëi òû çâàíàð,
Òû ëiøíi, òû âîëüíû.8

The role and position of the poet is considered many times in this course of
this most personal and heartfelt as well as formally polished collection. The first
of the lyrics in Proèa is an imaginative picture of the difficulty of the poets
task, comparing it to sewing a mist or weaving a cloud, particularly
unrewarding, as no one will read the result. Niaklajeûs attitude to the theatre is
notoriously negative, as may be seen in his Teatralnaja ba³ada, written in the
late 1970s where he criticizes the pitifully small, ignorant and uninterested
audience at a performance of Hamlet. He returns to the theme in Proèa, where
a verse ends with the apparently throwaway lines:
7
8

Micha Skob³a, Krasa i si³a: Anta³ohija bie³aruskaj paezii XX stahoddzia, Minsk 2003, p. 577.
U³adzimir Niaklajeû, Proèa, Minsk 1996 (hereafter Proèa), p. 46.
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Áîã ç ìàøûíû.
Ìàëiíà ç êóñòà.
I ¢ ìàëiííiêó ëþáÿööà çìei.
(Proèa, p. 26)

In the second section of Proèa, Indyja, snakes appear to have a less
sinister and more ritualistic significance. The narrative poem, written mostly in
dialogue with very short lines, depicts the poet in the Himalayas seeking both
wisdom and a woman, Maryja, that he has known. He finds her name on
a tombstone in the English cemetery in Calcutta, and learns that, centuries
before, her heart had been given to a(nother) poet in the uniform of an English
officer and with the habits of such a person abroad. The latter has, however,
departed from a life of violence and pleasure and become obsessed with
Hinduism, of which he aspires to be a missionary in his good old world. The
poem begins, with great use of assonance and alliteration, in the world of
dreams, as the narrator awakening falls at the feet of a Swami (later also named
a monk  manach). The saintly wise mans message appears to be that people
should not try to adopt the religions of others but find the truth through their
own faiths. The Englishman, a snob of course, dares to question his God, and
resists the criticism implicit in the Swamis repeated question as to whether he
has known Maryja. India itself, about which Niaklajeû seems to know a great
deal, is presented imaginatively as an eternal country central to the spiritual life
of the planet. When Maryja is asked where she will meet with her lover if he
dies, she replies that it will be where there is lightning in a temple warmed by
lotuses and where Vishna is entwined with snakes, a place where India is both
a planet and the rest of the world. When he insists on asking her what she has
seen on high, with God, she tells him:
<Íi÷îãà òàì  àäíà äàðîãà
Äû çîð àõâÿðíàe ñâÿòëî...>
 À òû á õàöe¢, êàá òàì áûëî
Øòî-íeáóäçü?  çàïûòà¢ñÿ Ñâàìi.
Êàá Iíäûÿ áûëà...
(Proèa, p. 91)

At the end of the poem, on the poets return path, several of Indias mythical
and sacred flora and fauna accompany him as this memorable and hugely
imaginative poem comes to an end:
Ãàðóäà, áeëû Áîæû ïòàõ,
Ñàðâà¢ ç Ìàíäàðû
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êâeòêó ñîìó
I êiíó¢ íà çâàðîòíû øëÿõ.
(Proèa, p. 92)

Although none of the lyrics in the Indyja section directly presages the
specific Indian themes of the narrative poem, many of them share some of its
aura, particularly a short verse that contains in embryo several of the paemas
elements such as a quest, personified clouds, and love, Adchiniecca vada ad
ziamli.... In most of these lyrics love and dreams play a considerable role, as,
indeed, they do in the paema. Such instances include U naych snach by³o
kamu prynicca..., and the already mentioned Tvaje voèy, jak vokny balnicy....
The Indyja lyrics echo the poets fascination with birds, although they are less
exotic than the ones mentioned earlier; they seem to have an undoubted
connection with the infinity of the sky, and lightning is again prominent. In
Nieba zastaûlena pastkami..., however, he adopts a different tone that is more
intimate and, indeed, domestic, writing, Âîáëàêi ñøûòûÿ äçþáêàì: Proèa, p. 59.
Niaklajeûs response to the Chernobyl tragedy in his long poem Zona is
very effective in its alternation of personal reaction and apportionment of blame
(mainly to God), and contains a particularly touching picture of an old woman
who has been evacuated. Amongst the many fine works of literature evoked by
the disaster, Niaklajeûs lament is far from the least haunting. In form it is more
varied than the previous two paemy in Proèa, as no doubt befits the subject
matter. The simple opening is a striking disclaimer of personal responsibility:
ß íe ïàðóøû¢, õîöü çíà¢ñÿ ç âiíîé,
Íi ÷àëàâe÷ûõ, íi Áîñêiõ çàêîíà¢.
...çîíà...

(Proèa, p. 127)

God appears many times in the poem with His name italicized and without
a capital letter; the poets attitude is both intimate and reproachful, and His face
is more than once described as iron. The poet cannot obtain a satisfactory reply
to his insistent questions and eventually describes himself as a fly buzzing
around the ear of the Almighty, but gets no satisfaction even when he sits down
to eat with what he calls the God of zones. At the end of Zona the old woman
has lost her belief and Niaklajeû effectively uses the technique of a countdown
to depict graphically the progress towards the explosion, with God at the end
portrayed, not for the only time, as a child, observing events from a cloud.
The lyric poems in Zona treat embryonically or indirectly many of the
themes in the narrative poem. God is again challenged in various ways. In Ida³,
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for instance, He is depicted as an idol that despises the poet. In Ziemlatrus, an
earthquake stands for all the worlds disasters, and the poet challenges God to
say whether he is responsible for everything or whether there is a superior being
that ordains these misfortunes. National sense of identity forms the subject of
several verses like Mutacyja where Niaklajeû demands to know when
historical awareness will be aroused again: Ó ãëóõàòó ¢ïiðàeööà i çìðîê /
Êàìó ÿãîíûì ñëûõàì ñòàöü i çðîêàì (Proèa, p. 102), observing in conclusion that peoples are not created deliberately, but by natural development:
Íàðîäû íe çäàðàþööà çíàðîê (Proèa, p. 103). Lack of national identity is
also the theme of Nie nazvanych nas niama..., and in to zatuyli, voi,
muèyny... he refers to a people that cannot see, hoping, however, that future
generations will be more aware. Íàðîä, øòî ïðàìà¢÷à¢ ñâàþ äçÿðæàâó
(Proèa, p. 109) is the memorable last line of Prabaèaæ durniu. I darujuæ
katu.... In another of these verses, Toèyæ staèonaje mol, the poet dares to hope
that one day the peoples voice will be returned, an idea expressed even more
vividly in Maûklivy mitynh, which ends with two lines that, despite
everything, also offer a glimpse of hope, albeit in a terrible image of people with
mouths tightly shut, peering out from a crowd: I ¢ïeðøûíþ, ìà¢êëiâà ñöÿ¢øû
ðîò, / Ç íàòî¢ïó ãëÿíó¢ ëþä. Àìàëü íàðîä. (Proèa, p. 118). As in Zona,
Niaklajeû often asks what Belarus has done to deserve the disasters that have
befallen it : strong examples are Razboj. Vajna i znoû vajna... and Na mahile
Skurata Maluty..., the latter of which ends with two memorable lines: Ãýòà
êðî¢ âeêàâóþ òàðîïêà / Çàñûïàe ñêàëe÷àíû ñíeã (Proèa, p. 120). Finally
may be mentioned a poem, Bijahrafija, that, in the form of a selective national
chronicle, mentions the fateful years of Belaruss political history in the last
century: 1930, 1931, 1953, 1954, 1957 and 1964, all, of course, long before the
Chernobyl disaster.
Strong as such poems are, the first of them, Bie³aruskaja pienia stands out
as one of Niaklajeûs fiercest and best pieces of verse in any genre. Using the
basic image of a song as Belaruss identity, and then, presenting it through
a series of virtuosic images as a disgusting old woman, he ends unforgettably by
calling this song his lover, wife, beggar, idiot and sister:
Áeëàðóñêàÿ ïeñíÿ
Òàÿ äà¢íÿÿ ïeñíÿ...
ße ¢æî íÿìà êàìó ïîìíiöü
Äû i øòî ¢ñïàìiíàöü!  òàì íiø÷ûìíû àä÷àé äû íóäà,
Òàì ãàëe÷à ç ãàëe÷, øýðû õëeá äû ðóäàÿ âàäà,
Òàì íe ïàëiööà ïe÷, i ñíÿãàìi çàâàëüâàe êîìií.
Ïðàç ãàäû i âÿêi êîëêi âeöeð øòóðõàeööà ¢ ñïiíó
Íà íÿ¢öÿìíûõ øëÿõàõ, ïà ÿêiõ òàÿ ïeñíÿ áðûëà.
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ß àäðûíó ÿe!..

Äû ÿê òîëüêi çáiðàþ ñÿáðûíó 
Çâàðÿöeëàé æàáðà÷êàé êóëüãàe ÿíà äà ñòàëà.
Ç-ïàä ÿe ëàõìàíî¢ ñòðóïÿíí¸ ïðàñòóïàe íà ñêóðû,
Òàÿìíi÷ûÿ çíàêi i êëeéìû ðàñïóñòâà¢ i çäðàä.
×îðíàé ÿìiíàé ðîòà ÿíà âûäûõàe ïàíóðà:
 Ìîæíà âeäàöü íàïeðàä
òîëüêi òîe,
øòî ïîìíiø íàçàä.
Çàêðû÷ó çàõìÿëeëà <Áàäçÿæíiöà! Âeäüìà ñòàðàÿ!
Äî ïà ìíe ãàëàñiöü  i íe ñâàò ÿ òàáe, i íe áðàò!
Ïà¢òàðû, øòî ñêàçà¢!..>
I ïàíóðà ÿíÿ ïà¢òàðàe:
 Ìîæíà âeäàöü íàïeðàä
òîëüêi òîe,
øòî ïîìíiø íàçàä.
[...]
I çà ðýõàì æûööÿ, øòî ãóêàeööà áðýõàì ñàáà÷ûì,
Çíî¢ ÿ ¢÷óþ ÿe  i ïðûìðîþ ¢ àáäûìêàõ Õðûñòà...
Çà ìÿíe ÿíà ìîëiööà, ïðîñiöü,
ïà ìíe ÿíà ïëà÷à 
Ïàëþáî¢íiöà... æîíêà... æàáðà÷êà... âàðÿòêà... ñÿñòðà.
(Proèa, pp. 99100)

The fourth section of Proèa is entitled Sarakaviny, meaning the memorial
service held forty days after a death. The paema of this section echoes many of
the themes of earlier parts of the book, and is hardly less passionate than Zona.
It is permeated with expressions of guilt, a topos in Niaklajeûs work as a whole,
and begins with an ambiguous admission:
Âiíî¢íàé áûöü äóøà
õiáà ïàâiííà,
Íe öÿìÿ÷û, ó ÷ûì ÿe âiíà?
(Proèa, p. 167)

Neither the quick nor the dead can rid themselves of culpability. Later the
point is reinforced when this ever-present feeling is presented not as some kind
of support but as an imprisoning wall:
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Àïîðû òû íe çíîéäçeø ó âiíe,
Íÿìà ÿe, áî ¢ñÿ ÿíà  ç íi÷îãà.
[...]
ßê ö¸ìíà ñêðîçü! Çà ìíîé, ïeðàäà ìíîþ
Ñöÿíà âiíû. Àñòðîæíàÿ ñöÿíà.
(Proèa, p. 176)

This paema is perhaps the most philosophical in the book, as the poet, faced
with the memorial of the dead, finds himself alone in the universe, an
insignificant part of a continuum. To the question Õòî ìû ¢ Ñóñâeöe [...] Õòî ¢
Âe÷íàñöi ìû? (Proèa, p. 172) he finds no response but only chains, as the
planets, stars and words all rotate unceasingly. No one is new, neither the judge
nor the executioner. The continuity seems utterly futile. God, who is presented
here as a schoolteacher (Proèa, p. 178), fingers the links of mankinds chain, of
which the poet is only one, like a rosary (Proèa, p. 175), an image that recurs
later in a different form when the poet finds himself lonely and alienated in the
corner of a church fingering his words, like a rosary:
...Ó ïóñòàöe ïeðàä óñiì ïóñòûì
Ñòàÿ¢ òû ¢ õðàìe,
äà ¢ñÿãî ãàòîâû,
Äûê ÿ ïðûéøî¢ ç ÷óæûì  òàê ðóøû¢ ç òûì,
Íiáû ðóæàíeö, ïeðàáðà¢øû ñëîâû.
(Proèa, p. 180)

It is only three quarters way into Sarakaviny that the actual memorial
begins, with what is known in Ireland as a wake. Though the table is poor, its
contents and decorations come from various parts of Belarus, creating a truly
national commemoration. The poets main concern appears to be that he and his
country, represented by some of its most evocative names, be not forgotten, and
he calls for everyone to return to the chairs around the memorial table. Mortality,
loneliness, anxiety for the identity of his country, the search for personal
happiness, awareness of the shortness of life and the eternity of the universe are
all prominent themes in this moving poem, but above all is the recurrent
questioning of the nature of guilt, and so it seems appropriate that it should end
with the injunction to judge: ñóäçiöe (Proèa, p. 183).
The shorter poems in Sarakaviny contain several familiar images, such as
the cold and empty sky to the horizon, a good example being the first of the set,
U fiernych lustrach p³aunych niebaschi³au.... In the second stanza of this
strong poem flashes of lightning enter the emptiness, coming between birth and
death:
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Ñâeò øûðûööà äà íeçàíÿòûõ íiø
I ïóñòàòó çàêiäâàe íàñeííeì,
Øòî ïðàðàñöe ìàëàíêàìi ïàìiæ
Ñàìàçÿ¢ëeííeì i ñàìàçíiêíeííeì.
(Proèa, p. 147)

Several verses treat unhappiness, not surprisingly in the context of Sarakaviny,
Chto pa èym markocicca û urbie..., for instance, or fear (as in astaje viecier
pa dachu...), and lamenting in various highly personalized forms, as in
Pakinuûy viata na viacie.. and, particularly affectingly, Vyaû letam.... All
these poems relate directly or indirectly to remembering the dead, as does a
down to earth verse Vosieñ. Sivizna dy paza³ota... where the poet writes about
how good it is to sit and drink to the memory of a loved-one, speaking of
loneliness and filling glasses in the same breath. Humour and a pun on words
(homonyms are not uncommon in Niaklajeûs poetry) for wine and guilt are
found in Dobra byæ ni baækam i ni synam..:
Äîáðà áûöü íi áàöüêàì i íi ñûíàì,
I íi äçÿäçüêàì, i íi áðàòàì áûöü.
Àíiêîìó íi÷àðòà íe âiííûì
Æûöü ó êðàìe, ó àääçeëe âiííûì,
Äçe ¢ ÷àðçe  óñÿ ðàäíÿ ñòàiöü.
(Proèa, p. 156)

Amongst other elements that recur in the loose context of remembering the dead
are madness and loneliness. In one pathetic poem, Varjat, the madman of the
title, a figure to be pitied rather than despised, can only dig a mound for his dead
brother, and the poem ends pathetically. Loneliness or, at least, being alone in
Adzin is, unusually for Niaklajeû, far from being an existential disadvantage. Alone you are more than just one person, the poet suggests, and you
may be able to help God to sew up (another recurrent image) the emptiness of
the universe. Several of the verses here such as Hulnia, Matylok and Ha³ubiatnia are apparently unrelated to memorials. The last poem of the set,
however, Strumienicca pa y³ach cha³adok... includes many familiar elements,
including homonymic play, freezing horizons and remembrance of the dead. The
first three stanzas repeat the word zavierana implying the completion of life,
and the verse ends with two striking images to describe memory  as a fluttering
butterfly or as a snake squirming as it is impaled on a pitchfork. Proèa is a truly
outstanding achievement, rich in form, imagery, lexicon and ideas. Had
Niaklajeû written nothing else, this collection would have stood alone as a true
monument to a poet of unusual power and originality.

Poetry, Prose, Pornography and Politics: The Eventful Life and Recent Verse...

351

***
Niaklajeûs most recent book of verse, Tak, is divided into three parts
consisting of, firstly, short poems under the title Pryni³a, to joæ na viecie
Boh, followed by subjects (siuety) with the title Ky-hy, and, thirdly,
narrative poems entitled Ajèyna. A èamu? The last of these titles is as
provocative as the first, whilst the second is a phonetically unattractive bird caw.
Many of the poems in the first part touch on themes that also figured extensively
in this poets earlier work. Unsurprisingly, God is found in many of them. In the
opening verse, Da Bohu ûsio pieramauèau..., for instance, the poet has borne
the Almightys presence in silence, even interesting himself in the Devil for his
sixth book, but is surprised in the darkness of night to see stern letters facing
him. In the next verse, Da Boha drohkaja daroha..., Niaklajeû talks of seeking
God everywhere, because He is everywhere, ending with the realization that he
is really seeking for himself. Another short verse, Anio³y describes, with
elementary dialogue, his attempts, intercepted by three angels, to approach God.
Some other poems on quasi-religious themes, such as Aposta³, are humorous,
as is a poem, Noè  i djaba³ hraje na trubie..., in which the Devil is depicted
as cavorting with shameless witches.
Niaklajeûs poems on exile, emigration and freedom are generally very
bleak. Emihranty, for instance, ends: ßê äîáðà ¢ñ¸ æ, øòî ìû ïàìðýì /
Ïðàä òûì, ÿê æûöü äàëeé,9 going on to envy the fate of a homeless bird, and
ending with the following stanza that like many other of these poems looks
towards death:
Íà ÷óæûíe i äîìà  óñe ìû ¢ àäíîé ÷àðàäçe,
Øòî íe âeäàe ìeæà¢, ëÿöiöü i ðàäçee ïàâîëi
Ìëe÷íûì Øëÿõàì, äàðîãàé, ÿêàÿ íÿ¢ìîëüíà âÿäçe
Àä íÿâîëi çÿìíîé äà íÿçíàíàé íÿáeñíàe âîëi.
(Tak, p. 50)

Another such poem is Jaèe nièoha nie by³o..., and in Vola we learn that
nobody can become truly free, for even when freedom seems to have been
gained, it is bound to be lost again: I êîæíû ç íàñ çäàáóäçe âîëþ äâîé÷û, / I äâîé÷û
çãóáiöü âîëþ êîæíû ç íàñ; the poems last lines spell out how this comes
about: Àäçií ðàç âîëÿ  êàëi òû ç íÿáûòó, / Äðóãi ðàç âîëÿ  êàëi òû ¢ íÿáûò
(Tak, p. 14).10 Loneliness figures in many of these poems, as it does in the work
of numerous other Belarusian poets. Despair is a constant theme, one of the most
9
10

U³adzimir Niaklajeû, Tak, Miensk 2004 (hereafter Tak), p. 13.
A different version of this poem is Niaklajeûs contribution to an anthology of poems on
freedom: Valancina Aksak (compiler), Ver na svabodu, Prague 2002, p. 340.
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striking, albeit disgusting, poems is I heta noè... where all life is described as
a mere cigarette stuck to someones lips. This is the second stanza:
I ãýòû ñâeò, æûöö¸ ¢ñ¸ ãýòà.
I ¢ñ¸, øòî ¢ iì áûëî 
íiáû
äàïàëeíàÿ
öûãàðýòà,
ïðûëeïëeíàÿ
äà ãóáû.
(Tak, p. 56)

The futility of life is a constant theme, and the verse Byû ja  jak i ûse byli... is
an ostensibly simple but strong example:
Áû¢ ÿ  ÿê i ¢ñe áûëi.
Æû¢  çà øòî ïëà÷ó.
Ãíe¢ íÿá¸ñ i ñïe¢ çÿìëi
Çâeäà¢. Áà÷û¢. ×ó¢.
I íiáûòà ìe¢ ñâîé ë¸ñ 
I íe ìe¢ ÿãî...
Ñïe¢ çÿìëi i ãíe¢ íÿá¸ñ
Áû¢ íi äëÿ ÷àãî.
(Tak, p. 30)

The headlong passing of time forms the subject of several poems. In Usio, to
pranosicca mima..., he attempts to assuage his feeling of helplessness and
despair by creating a miracle  buying a tramp a pint of beer. In several poems,
like to viernesa  sam nie vieryû..., for instance, he creates the same feeling
of human insignificance by images from the natural world. Another example is
to be found in Dola, where the lexicon and imagery are particularly powerful
in their simplicity:
Äîëÿ

Íàòàëëi

Âeöeð êîöiööà ïà ïîëi 
Ó çÿìëi øóêàe äîëi.
Äîëÿ ðâeööà ç ö¸ìíûõ íeòðà¢
I ñÿáe øóêàe ¢ âeòðû.
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Âeöeð. Ïîëe. Äîëÿ. Äûì 
Ñêðîçü ïóñòîe
Ó ïóñòûì.
Ìû ¢ æûööi ñâàiì çÿìíûì
Âîçüìeì òîëüêi ¢ äûìe äûì.
Òîe âîçüìeì ìû ¢ àãíi,
Øòî ñÿêeðà ¢ êàìÿíi.
(Tak, p. 62)

Other familiar themes treated in these poems include war, death and destiny,
the topos of a chain (in £ancuh described as the poets fate), the sewing of
clouds and madness in Ho³kaj znoûku serca mieciaæ!.. where the poet declares,
with delightful humour, that he is demurely growing mad at the silence of
nature: Âàðÿöeþ öiõà-öiõà. / Òàê, ÿê òðýáà. Ïàêðûñe (Tak, p. 29). Truly
shocking, however, is a short poem, Strach, which implies that Belaruss
dreadful historical experiences has led to the populations inability to really want
freedom, but, as slaves (cha³opy), needing only the Slav equivalent of a carrot
and stick:
Ñòðàõ
Ó êðàÿõ, çáiòûõ âîéíàìi
Òàê, øòî ñòðàõ íe çëÿ÷ûöü,
Íàâàò âîëÿ íe âîëüíàÿ
Âîëüíà äóøû ëó÷ûöü.
Òàì íÿìà ¢ ÿe âeðíiêà¢,
À õàëîïû àäíû, 
Ïðàãíóöü ïóãi i ïeðíiêà,
À íe âîëi ÿíû.
(Tak, p. 18)

The Subjects of the second part of Tak begin with an impressionistic
description of the road from Prague to Warsaw, Ky-hy, accompanied by the
ugly cawing of the title. In the next poem, Vulica Varauskaj bitvy, blood and
vodka seem to flow eternally during the Polish-Soviet War, in which Pi³sudski
and his followers did not recognize the Polish flag: À ñöÿã áeë-÷ûðâîíû /
íi÷ûé i íiÿêi (Tak, p. 66). The relationship between Belarus, Litva and Poland
is treated extensively elsewhere in this book, which is particularly rich in
original imagery. For instance, in Vulica 3 maja the Polish problem of General
Jaruzelski (here called Jeruzelski) is compared to a tie that is out of fashion but
whose knot still holds firm. In another verse, Aponi karol, Polish political
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dreams are described as being as broad as the bed of Catherine the Great, whilst
in Novy viat, dedicated to the translator Èes³aû Seniuch, Warsaw is depicted
as a womans blood-stained white dress during repressions immediately after the
death of Stalin, as we read in the following quatrain:
Âî ¢ñiõ ÷àñàõ, õîöü æûëû ðâi,
Ñâàe çàêîíû:
Ñóêeíêà áeëàÿ ¢ êðûâi 
Ñöÿã áeë-÷ûðâîíû.
(Tak, p. 77)

The closing three lines of this poem declare that the woman in white is Warsaw
herself. In Pjanka Belarus, which is never far from the poets mind, is
described as a country where there is no reason not to drink, whilst in
Prymroicca, jak praz tuman..., the Belarusian language appears to Niaklajeû,
ever specific, through a fountain in the station square in Lviv. Ucioki, a poem
about another refugee from his country, indeed the ultimate example of exile for
Belarusians, concerns the fate of Adam Mickiewicz. Finally may be mentioned
a poem, Padarunak, whose more existential theme is treated as a dialogue
between a poet and an old man who begins very directly: <Æûöü òàáe íe
íàäàeëà? / Íe àãîðêíó¢ áeëû ñâeò?> (Tak, p. 69). As they drink together life
seems unbearably tedious. Eventually they exchange mementoes: the poet
receives a book, and the old man a knife. The last six lines of the poem begin
with the two quoted above, and enquire insistently whether the poet has resisted
the things that make life terrible. This verse ends tragically, in a memorable
image:
<Æûöü òàáe íe íàäàeëà?
Íe àãîðêíó¢ áeëû ñâeò?
Íó, ñïðàöiâe¢?! Íàäàeëà?!
Íó, ñêàæû, ñêàæû, ñêàæû?!>
I ïûòàííe êðûâÿíeëà
I ñöÿêëà ïà íàæû.
(Tak, p. 71)

Strong as these ten verses or subjects are, they are more than matched by the
two narrative poems that conclude Niaklajeûs last book of poetry. The first,
Palanez was written in Warsaw and Helsinki between September 1999 and
February 2001. As the title implies, it is about Poland, and takes the form of an
imaginary affair between the poet and a pianist and actress, Jab³oñska seen in
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a picture, whom he imagines as embodying the spirit of this piakielny raj
(hellish heaven), as he calls the land he is about to leave. This bond of love,
despite being with an image or ghost, is touching in its mutual intensity,
although early on Niaklajeû expands on the banality of the words I love you.
This stanza, taken alone, has been translated into Russian and included in at
least one anthology:11
Ja kocham ce...
Âà ¢ñiõ êðàÿõ,
Ñïðàñîííÿ áëûòàþ÷û ìîâû,
ß ãýòûõ ïóñòûÿ ñëîâû
Çíàõîäçi¢ ë¸ãêà íà ãóáàõ:
I love you,
<ß ëþáëþ âàñ>
(Tak, p. 81)

When they are together she wonders why the poet is so obsessed with Litva,
a country whose very existence she doubts, calling the Litviny crazy people, and
their land accursed, telling him that his beliefs are more faith than reality:
Òû ìîëiøñÿ, ÿê ïðàä àáðàçàì,
Ïðàä òûì, øòî ñïàëeíà äà òëà...
Êàëi ¸ñöü ÿ,
êàëi ìû ðàçàì,
Ñêàæû: íàøòî òàáe Ëiòâà?
Íó ãýòà æ ïðûâiä...
Çäàíü...
Òðûçíeííe...
Íó øòî  Ëiòâà òâàÿ? Ñêëÿïíeííi?
Ðóiíû? Çàì÷ûø÷û? Êðûæû?
(Tak, p. 84)

The ethereal Jab³oñskas language in speaking about ghosts and apparitions
does not seem to strike the poet as ironical, and he responds with a challenge
about the identity of Poland, at which Jab³oñska spreads her hands like wings
over the keyboard expressing the spirit of her country with its nocturnes,
mazurkas and polonaises. Centuries fly over the keys like butterflies. The poet
feels this magical woman coming closer and then moving away, like the flame of
a candle swaying in the wind. The world seems to him to be swaying too, but
11

See, for instance, A.K. Kozhedub and L.N. Turbina (compilers), Ad vieku é viek: Bie³aruskaja paezija / Iz veka v vek: Belorusskaia poeziia, Moscow 2003, pp. 31819.
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when he speaks of passion and death she tells him that the former is no longer
fashionable in Poland, and, as for death, the Lord will collect up all the selected
ones, musicians, poets, lovers (Tak, p. 85). The theme of Belarus as a chimera
and Poland as a land with a rich and continuous history is evoked several times
in discussions between the musician and poet, which range widely over subjects
from continuity of historical past to religion, linguistic stability to political
passivity and the respective responses to unfriendly neighbours. Religion also
finds a place in his dreams:
Êàòàëiöûçì i ïðàâàñëà¢e 
Íe òîé æà øëÿõ?
<Íàø øëÿõ 
ïàìiæ, 
Øàïòàëi ñíû, 
íe áeðàãàìi,
À ðý÷ûø÷àì, ðàêîé ñàìîé.
Ïàêiíü óñ¸ i êðî÷ çà íàìi...>
(Tak, p. 98)

Poland is represented by Jab³oñska herself and such other well-known
figures as Andrzej Wajda and Adam Mickiewicz, whilst the poet is visited by the
ghosts of leaders and warriors from the Grand Duchy of Lithuania such as
Mindoûh, Vitaût and Jahaj³a who also appear in his dreams. But their advice or
encouragement that he follow the path of the dead, however glorious, is at best
ambiguous: Çàáiòûõ äóõ  / àòðóòà ¢ öeëe (Tak, p. 96). He undoubtedly loves
both countries, and his very touching romance with the spirit of Warsaw in
female form, complete with realistic elements of impatience, teasing and
mockery, not to mention a car crash due to her wild driving, rings true rather
than ethereal. When they part he feels that the world has lost all meaning: Äîì
ñiðî÷û / Íàì ãýòû ñâeò, äçe ìû æûâ¸ì (Tak, p. 103). The poem had begun
with his taking leave from Jab³oñska (<Áûâàé, ßáëîíñêàÿ, áûâàé!>) and ends
with him doing the same from the city of Warsaw. This wide-ranging work is
a rhapsodic love poem, but devoid of sentimentality and, of course, a romance
not only with an imaginary or ghostly figure, but with a whole country,
constantly compared to beleaguered Belarus. Pa³anez is one of the most
memorable of all his poems. It is a splendid overall achievement, although its
animadversions on national characteristics are unlikely to appeal to all nationally
conscious Belarusians (of which Niaklajeû is, of course, one), particularly in the
context of the sections provocative heading, The fatherland, but why?..
The second paema in Tak has the intriguing title of £oak pèa³y, and is
dedicated to the poets mother who, incidentally, figures extensively throughout,
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and there are no less than five epigraphs, four of them from his own works. The
poem is divided into two parts, Kalava³a and viathorje. The first begins by
painting a traditional Finnish scene, with a quiet bearded man and a boat on
a deserted lake; the interior of the house where the narrator is staying is likewise
traditional with family pictures round the walls. Later, however, the clichés
about the Finns are challenged: Ðàçìàøûñòû ¢ Ôiíëÿíäûi íàðîä. / Âÿñ¸ëû.
À óñ¸ êàæóöü, øòî ïàíûëû (Òàê, p. 132). In the house he meets Kajsa, the
eponymous bee, who begins a romance that will last throughout the paema by
stinging him: I òîëüêi ÿ àáíÿ¢ ÿe  êóñíóëà, / Êàá ÿ íe çàáûâà¢ñÿ, øòî
ï÷àëà (Tak, p. 117). Earlier she had been a woman who, having lost her beloved
in battle, turned into a bee. Readers of Pa³anez may not be surprised, after
a Polish ghost, to find the narrator in love with a bee-woman who, incidentally,
shares the Poles partial understanding of his feelings for things Belarusian and
likewise expresses her own sceptical distaste:
Àõ, øòî çà ìîâà! Êîëüêi çâîíó ¢ ñëîâe!
À âîñü  ñóïðàöü! Àâàäíi ¢ñe ¢ çaìîâe:
Òàãî íÿìà! Ñÿãî ¸é íe ñòàe...
À ÿê ï÷àëà íà áeëàðóñêàé ìîâe
Çâiíiöü-ïÿe!
I íe àäíî çâiíiöü... Çáiðàe ì¸ä.
I íe ïàçäiöü ïðà ìîâó i íàðîä.
(Tak, pp. 22021)

Kalava³a contains many passages, part paraphrased, part pastiche, from the
Finnish epic, the first of them, Jon mnie sam piavau pra Sampa... from Runo
I (p. 118), and the second from Runo III, pieû duetam (p. 121), for example.
There are also very many Finnish names in the text, some taking up whole
stanzas, without any explanation of who they are (for instance, that beginning
Kajsa pèo³ka zalataja... on p. 128).12 More familiar from other Belarusians
abroad is the repeated finding of similarities and parallels between foreign
countries and home, in this case specifically Belarusian and Finnish festivals:
I òàì Êóïàëëe! Øòî ìíe Ìiòòóìàðû!.. (Tak, p. 131). The poet sets forth
northward with Lemminkäinen to try to capture the mystical Sampo mill. There
are many peripeteias, including the poets burial, but the main features of this
work are characteristic of folk poetry, particularly the ubiquitous use of
12 This is in sharp contrast with, for instance, Alhierd Abuchoviè, whose novel Saroka na
ybienicie (Miensk 2009) contains numerous explanatory commentaries on topics from Brueghel to
German trains.
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repetition. Also notable is the quotation of passages from his earlier works, one
egregious example being the verbatim reproduction of twenty-three lines from
Kauch (Tak, p. 191). It may also be mentioned here that Niaklajeû is very
fond of repeating words within poems. Indeed, repetition is a prominent feature
in £oak pèa³y altogether. Between the passages from quasi-Kalevala, there is
much lively, sometimes comic, dialogue, much of it, but not all, in folk style.
In viathorje the bee returns and the improbable couple resume their
stormy relationship. One aspect of the narrators mother is that she may also
represent Belarus, particularly when giving birth: Îé òû, ìàöeðêà-Àé÷ûíà
(Tak, p. 177). She puts a soul into him and tells him Belarusian, not Finnish, folk
tales, some of which are very comic, thanks in part to Niaklajeûs mastery of
a variety of verse forms. At times she seems very close to Kajsa who speaks to
the poet with the distant voice of his mother (Tak, p. 200). The attitude to God in
this poem, never formal in Niaklajeû, becomes increasingly familiar: he is
described as cunning, and it is suggested he may have a drink with Belarusians
(Tak, p. 188). viathorje itself is burnt to ashes, and the people escape with
whatever they can. The narrator hopes to be taken by Kajsa Äà æàí÷ûíû, äà
Àé÷ûíû (Tak, p. 216), but the following lines illustrate their usual abusive
relationship:
I òóò ï÷àëà  êàíÿ! Àõ áëÿõà-ìóõà!..
Áàäàé áû ñðà÷êà ¢ çàëàòîe áðóõà
Òàáe, êóñà÷êà, ñÿñòðóõà!..
Íó, à öÿïeð ïàñëóõàé, çàñeðóõà!..
(Tak, p. 218)

Death, never far away, concludes £oak pèa³y on a merry note:
À ÿê ÿø÷ý ïàêiíóöü ãýòû ñâeò?..
Êàëi íe òàê?..
Ñà ñâeòëàñöþ.
Ñà ñìeõàì.
(Tak, p. 226)

The book ends with a poem that, after all the linguistic virtuosity, bravado
and fun, offers a poetic explanation of the last sections provocative title and
a no less poetic, but unmediated, view of Belarus:
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Ëàñòà¢êà
1
Àé÷ûíà. À ÷àìó?
Ãëÿäçiø óñëeä ïûòàííþ 
ßê ëàñòà¢÷ûíàìó
Ïàë¸òó, ø÷àáÿòàííþ...
2
Äàðàãîe i ¸ñöü äàðàãîe.
Óâà ìíe 
òàì, äçe ñýðöà òóãîe
Àä ñêðàçíîé, íeïàçáû¢íàé òóãi 
Áeööà
ëàñòà¢êàé áeðàãàâîþ
Áeëàðóñü
àá ñâàe áeðàãi.
(Tak, p. 227)

Even if, and it must be hoped that they do not, Proèa and Tak mark the end
of Niaklajeûs poetic career, they represent an excellent culmination, both
consolidating earlier achievements and also embarking on new paths,
particularly in quasi-folk verse. Ad multos annos.
Ïîýçèÿ, ïðîçà, ïîðíîãðàôèÿ è ïîëèòèêà:
áîãàòàÿ ñîáûòèÿìè æèçíü â ïîñëåäíèõ ñòèõàõ Âëàäèìèðà Íåêëÿåâà
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðå÷ü èäåò î äâóõ íåäàâíèõ è, âîçìîæíî, ïîñëåäíèõ êíèãàõ
ñòèõîâ Íåêëÿåâà. «Ïðîø÷à» ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ýïè÷åñêèõ ïîýì èñêëþ÷èòåëüíîé
îáðàçíîñòè, ïðîñòîòà ïîýòèêè êîòîðûõ äåìîíñòðèðóåò âûñîêóþ ñòåïåíü èñêóññòâà
ïîýòà. Ïåðâàÿ èç ïîýì ïåðåäàåò íàðîäíîå ñêàçàíèå, âòîðàÿ ïåðåíîñèò íàñ â Èíäèþ,
òðåòüÿ ÿâëÿåòñÿ ðåàêöèåé íà ×åðíîáûëü è ïîñëåäñòâèÿ êàòàñòðîôû, ÷åòâåðòàÿ ÿâëÿåòñÿ
ðàçìûøëåíèåì î ðàçíûõ àñïåêòàõ ñìåðòè. Êðîìå òîãî çäåñü ñîäåðæàòñÿ äâå áîëüøèå
ïîýìû, ïåðâàÿ èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò èçûñêàííîå âîñõâàëåíèå Ïîëüøè  ïî
ñðàâíåíèþ ñ Áåëîðóññèåé. Äåéñòâèå äðóãîé ôàíòàñòè÷åñêîé ïîýìû ïðîèñõîäèò
â Ôèíëÿíäèè è òàêæå îáðàùàåòñÿ ê âîïðîñó áåëîðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ. Òðàäèöèîííûå ïðèêëþ÷åíèÿ ãåðîåâ ïðåðûâàþòñÿ äëèííûìè öèòàòàìè èëè
èìèòàöèåé Êàëåâàëû.
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COMMUNISTS IN SPACE
 ABOUT THE FIRST NOVEL OF THE STRUGATSKI
BROTHERS
Arkadij recalls the circumstances of the genesis of their first SF novel Land
of the Crimson Clouds1 in an interview titled It is Difficult to be Dreamers in the
following words:
To tell the truth, I can no longer separate in this history the truth from the invention.
If one has to believe in our familys legend, things were as follows:  then, twenty
years ago, I was a professional translator from Japanese [at the Soviet military
intelligence  W.K.], and my brother was an astrophysicist. One day we walked
with him and with my wife upon the Nevski Prospect in (then) Leningrad.2 Exactly
at the same time, a book written by a Ukrainian SF writer was published. It was
really very bad. We demolished it with my brother, in every possible way. My wife
walked in the centre and listened to our exhortations. At the end her patience became
exhausted and she said: every one is able to criticize! Try to write your own book,
I bet that you will not be able to write even such a poor novel! We were upset:
What!?... We will write it even without getting up from behind the desk...! So, most
likely, we made a bet. I do not remember for how long we worked on our first novel.
Half of the book was written by Boris, and half by me. Then we connected the
episodes, threw out what was duplicated, and carried the manuscript to the publishing
house. To our greatest surprise, in a just year, the book was printed3.
1

Strana bagrovych tuch (Land of the Crimson Clouds aka The Country of Crimson Clouds)
Moskva: Detgiz, 1959. This is part one of the trilogy containing also A Voyage to Amaltheia
(1960, Put na Amalteiu) and The Space Apprentices (1962, Stazheri). Strana bagrovych tuch was
translated to Polish in the early 1960s by Leonid Teliga as Kraina purpurowych ob³oków.
2 Now again Petersburg (translators note).
3 À. Ñòðóãàöêèé, Òðóäíî áûòü ôàíòàñòîì. Áåñåäó çàïèñàë Ñ. Êàøíèöêèé, Ìîñêîâñêèé
êîìñîìîëåö 1980, 17 September, p. 2. Arkadij gives year 1956 as time of writing this novel in an
interview SF Always Current (À. Ñòðóãàöêèé, Ôàíòàñòèêà âñåãäà àêòóàëüíà. Èíòåðâüþ áðàëè
Î. Áëîõèí, Ñ. Çàìîãèëüíûé, Êîììóíèñò (Ñàðàòîâ) 1982, 27 August, p. 4.). In the brothers
statement on the columns of Leningrad monthly Avrora (À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé,
Ôàíòàñòèêó ëþáèì ñ äåòñòâà. Áåñåäà ñ ïèñàòåëÿìè, Àâðîðà 1981, nr 2, pp. 150155) there
is a note about the beginning of the work over this novel in year 1955. Boris Strugatski in the
quoted remembrances tells about longer work over the novel  from the beginnings of 1955 till

362

Wojciech Kajtoch

In view of the fact that the book was written in years 1955/1956 (when
Arkadij has already left the army), and detailed plan of it was worked out a year
earlier  the date of taking the decision about writing can be placed on the turn
of 1954 and 1955. Comments by Boris Strugatski published in the recent years
(and especially fragments of the brothers correspondence quoted in them), indicate that the first projects of writing SF novel about Venus originated in the
mind of Arkadij Strugatski in neighbourhood of years 19511952, and they
crystallized in the next year. At the beginning it was supposed to be a truly
socrealistic (fantastic-production) SF novel.
Obviously, it was possible, at least in theory, to imagine such scientificallyfantastic variant of Far from Moscow [a novel by Vasilij Azajev  W. K.], in
which instead of the chief of the building site there will be military governor of
the Soviet regions of Venus, instead of Adun  the Coast of Crimson Clouds,
instead of oil-bearing island Tajsin »Uranium Golconda«, instead of pipeline
 something, which obtains uranium and sends it to the Earth.  wrote Arkadij
in a letter to his brother, that was dated 5 March 19534. This very fact proves
how far back, even into the late Stalinist Era, reaches the origin of the novel.
The final writing came, however, later, by both brothers and under more rebellious banners. Numerous later statements of the Strugatskis leave no doubts as to
the programmatic character of Land of the Crimson Clouds. It was a novel
written against..., as an expression of discontent with the state of the genre.
April 1957. The publishing process lasted almost 2 years; whereat dissatisfied editors forced the
writers to repeated, serious alterations. The book mentioned by Arkadij was SF novel by Vladimir
Vladko, Space Argonauts (Rostov n. Donu, 1939) (Âëàäèìèð Âëàäêî, Àðãîíàâòû Âñåëåííîé,
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 1939) which was published again, after alterations, in Moscow in 1958. It was
really an unusually naïve SF novel. There is some evidence, that it was really this novel, as some
episodes of Land of the Crimson Clouds, such as the attack of space radiation, and events just
after the landing, are clearly the polemic allusion to the analogous scenes from the Vladkos book.
I will not mention the smaller allusions... Vladimir Borisov (B. Áîðèñîâ) writes in translators
note to the Russian translation of my book on the Strugatskis: The editorial data of Space Argonauts inform: sent to typesetting on 2.08.1956. Released to print on 22.03.1957. Arkadij Natanovich worked already as an editor; although at a different publishing house, but he knew, for example, K. Andrejev, who edited SF in Trudrieziervizdat, where Vladkos book was published. So the
brothers could get to know the text of Argonauts in typescript. On the other hand, Land of the
Crimson Clouds was considerably edited by the publishers. Thus the authors could, at last finishing
off the text, bring in some him changes after reading Vladkos book  Â. Êàéòîõ, Áðàòüÿ
Ñòðóãàöêèå: Î÷åðê òâîð÷åñòâà. Ïåð. ñ ïîë. Â. Áîðèñîâà, [in:] A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé,
Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 11 ò., T. 12 (äîïîëíèòåëüíûé), Äîíåöê 2003, pp. 409670, p. 640.
The scale of these editorial changes by Borisov is present in the original text of the novel, as
published by Svetlana Bondarienko in the volume Neizvestnyje Strugackije. Èernoviki, rukopisi
varanty. Ot Strany bagrovych tuè do Trudno byt bogom  C. Áîíäàðåíêî, Íåèçâåñòíûå
Ñòðóãàöêèå: ×åðíîâèêè, ðóêîïèñè, âàðèàíòû: Îò Ñòðàíû áàãðîâûõ òó÷ äî Òðóäíî áûòü
áîãîì, Äîíåöê 2005, p. 10144. And by the way: I emphasise that in this article all translations
of the texts cited are mine, unless it is noted in the bibliography or the text.
4 Á. Ñòðóãàöêèé, Êîììåíòàðèè ê ïðîéäåííîìó, [in:] À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé,
Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ò. 1, Äîíåöê 20002001, pp. 638664, p. 642.
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***
And therefore... what was that state? What was in the Soviet SF of the
1940s and early 1950s that the Strugatskis did not like (and how it could be the
object of the brothers criticism)? What place occupied fantastic literature generally, and its scientific kind (i.e. SF) in the, reigning then in the Soviet literature,
socrealistic system of thinking about belles-lettres?
The situation was such, that Soviet fantastic literature did not tolerate in
those times other subgenres than SF, which was supposed to be based on rational
conceptions of reality. The contemporary fairy tale (fantasy) and the fantasy of
horror did not develop in the USSR. The latter, equally with pornography, was
used as a current proof of the decline of the Western literature. Amusement SF
(for example space-opera) became a victim of general reluctance to popular
literature. However, fantastic literature with cognitive value was regarded twofold: Anatolij Lunaczarski (Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé), who died in 1933, was the
follower of utopian literature. He was of opinion that the development of such
literature makes possible access for the elements  strictly speaking  drifting
out of the formal frames of realism, but in no way being in conflicting with the
realism, as that it is not a departure to the world of illusion, but one of possibilities to reflect the reality in her development, in her future5. Compatibility of
suitably saturated sociological fantastic literature, describing the future society
with the theory and the practice of orthodox socialist realism6, is for me without
any doubt. We have to know not only the whole reality: past and present, and so
this, in which creation we take part. We should also know the third kind of
reality  the reality of the future7  declared Maxim Gorki (Ìàêñèì Ãîðüêèé)
in year 1935.
The Communist party management (the inner party  translators note)
recognized, however, this truth really only after its 20th Congress in year 1956,
and precisely after the appearance of the first great communist utopian novel:
Andromeda Nebulae by Ivan Jefremov (1957  Èâàí Åôðåìîâ Òóìàííîñòü
Àíäðîìåäû). Until this moment scientific fiction was regarded differently:
her original sin was that the genre was not realistic, that it did not show
what really exists. Warlike thinking of years 19341957, apart from realism and
5 À. B. Ëóíà÷àðñêèé, Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ðåàëèçì, [in:] À. Â. Ëóíà÷àðñêèé, Ïîëíîå
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 8 ò., T. 8, Ìîñêâà 1964, pp. 491523, p. 498.
6 For example: leading novel of the 1930s: Bruski by Fedor Panfierov (Ôåäîð Ïàíôåðîâ
Áðóñêè) clearly reminds utopia  À. Áðèòèêîâ, Ðóññêèé ñîâåòñêèé íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèé
ðîìàí, Ëåíèíãðàä 1970, p. 137.
7 Ì. Ãîðüêèé, Íàøà ëèòåðàòóðà  âëèÿòåëüíåéøàÿ ëèòåðàòóðà â ìèðå: Ðå÷ü íà âòîðîì
ïëåíóìå Ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé 7 ìàðòà 1935 ãîäà, [in:] Ì. Ãîðüêèé,
Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 30 ò., T. 27. Ìîñêâà 1957, pp. 412421, p. 419.
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antirealism, did not allow third possibility for literature. The result was setback
of the genres development8.
The evolution of SF in Russia  as worldwide  has been held under mark of
Jules Verne and Herbert G. Wells, as well as under two literary currents that
were propagated by them: the technological utopia, depending most often on
description of unusual invention, fascinated with possibilities of development of
technology and science, as well as sociological utopia, troubled with the future
of the society. They had  especially the second  already long development
behind, however really only in the second half of 19th century and at the beginning of the 20th century, when they developed the narrative artistic form, usually
of adventure novel9. Among 19th century Russian authors interested in this field
of writing, usually are mentioned: Duke Vladimir Odojevski (Âëàäèìèð
Îäîåâñêèé), literary critic and philosopher, author of Year 4338. Petersburg
Letters (4338-é ãîä. Ïåòåðáóðãñêèå ïèñüìà, 1840) and Nikolai Czernyszevski
(Íèêîëàé ×åðíûøåâñêèé), who in his program novel What to do? (×òî
äåëàòü?, 1863) introduced a utopian chapter. The Russian symbolists of the
turn of the centuries also wrote SF. First of them was Valery Briusov (Âàëåðèé
Áðþñîâ), who in particularly dark visions of Republic of Southern Cross
(Ðåñïóáëèêa Þæíîãî Êðåñòà) and The Last Martyrs (Çåìëÿ, 1907) expressed
the intellectual atmosphere of those years  the anxiety about fate of the European culture, menaced by the degeneracy from one side and the development of
totalitarian ideologies  from the other.
But at the very source of Soviet SF stands not them, but Konstantin Ciolkovski (Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé), who was having a custom of expressing his
scientific ideas about flight in cosmos in form of belles-lettres, in which basic
scientific and technological facts could be easier digested, using the heroes
mouth, instead of mathematical formulae10. Another father of Soviet SF was
Alexander Bogdanov (Àëåêñàíäð Áîãäàíîâ), leader of competitive (in the face
of socrealism) artistic formation Proletkult (Ïðîëåòêóëüò), who was also an
activist of the revolutionary movement: first the collaborator  and later ideological enemy of Lenin, criticizing Marxism from the position of philosophy of
Mach and Avenarius. In year 1908 he has published, reprinted in 1918 and
8 See bibliography by B. Ljapunov (Á. Ëÿïóíîâ) added to monograph by A. F. Britikov
(À. Áðèòèêîâ, op. cit., pp. 363436), which catalogues works of Russian SF up to 1967 along with
the native reception.
9 I draw inspiration for this and next arguments about the nature of SF and other different
kinds of literary fantasy from three sources: A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction. Ze
studiów nad rozwojem gatunków, Warszawa 1980; Ò. ×åðíûøåâà, Ïðèðîäà ôàíòàñòèêè,
Èðêóòñê 1985; Å. Íååëîâ, Âîëøåáíî-ñêàçî÷íûå êîðíè íàó÷íîé ôàíòàñòèêè, Leningrad 1986.
10 For example: Grezy o zemle i nebe i effekty vsemirnogo tjagotenija (Moskva 1895), Na
Lunu. Fantasticzeskaja povest (Moskva 1893) and Vne Zemli. Povest (Kaluga 1920).
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several times later, a social utopia titled The Red Star (Êðàñíàÿ çâåçäà), where
he created a vision of socialist society on Mars.
In the 1920s and 1930s on the map of fantastic genres in world literature,
first of all in USA, occurred changes leading to the rise of scientific fiction in
her todays shape  the science fiction (SF). Namely: the currents of technological and sociological utopia were at last mixed and demoted: the elaborated
by them motives became only a kind of background for the heroes, as SF was
already the genre providing general amusement, without special ambitions to
popularize the science. And that process found also reflection in the Soviet
literature.
The process of SF degradation began in works of Wells, where in some
stories there were simultaneously images of well- (utopia) or badly- (antiutopia)
organized future world, as well as miraculous technical inventions. However,
it is proper to note, that earlier Verne described technology, so to say, disinterestedly, in general, without ambitions to look on social development.
In coming into being of the convention of SF genre in England and USA,
which according to A. Zgorzelski has been completed little before year 1939
(the researchers more often date the beginning of SF to year 1926, when Hugo
Gernsback began to publish magazine Astounding), participated such fantastic
subgenres as the horror novel  the weird fiction, tale about miraculous invention  the gadget story, and so called fantastic voyage (the last two and partly
weird fiction I name the technological utopia, understanding well, that it is a
term more within the field of ideology than the literary genology), as well as
(obviously) the utopia sensu stricto, i.e. sociological SF, which is represented,
for example, by Aldous Huxleys Brave New World or Herbert G. Wells When
the Sleeper Wakes.
As the most essential phenomenon, which decided about separating of SF
from the related genres, I regard the loss by a large group of fantastic works
specific for the utopias, the susceptibility to didactic describing of the fantastic
phenomenon. The feature that distinguishes SF is placing this phenomenon (phenomena) in the background of proper plot  the events, folding on the drama or
the heros adventures. In other words: SF uses techniques of realistic prose  the
most often adventure or sensational, but also social and psychological, and with
their help it reaches its own targets: entertainmental, ideological, cognitive or
other.
In its most mature works, SF reaches even to so  seemly reserved for high
brow literature, complicated techniques such as convention of the reader and
authors common knowledge about place, time and realities, in which the plot
sets, despite the fact that the fantastic world, with its nature of things, is the
construct not known, even from the documents. This is, however, possible,
thanks to well rooted in the readers consciousness memory of the SF realities,
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created by old utopias, which become the common property in this field, and
which SF took over, widened and used as a common good.
Described above processes of shaping the SF genre found  in certain moment  their partial reflection, also in the Soviet literature. After the end of the
civil war, in Russian SF in period of her first boom, in more ambitious works,
and they were almost entirely books by Alexei Tolstoy (Àëåêñåé Òîëñòîé) and
Alexander Belajev (Àëåêñàíäð Áåëÿåâ), crossed (though seldom in such equilibrium, which would decide about really high value of their works) three currents. Let me consider here a novel by A. Tolstoy, Engineers Garin Hyperboloid
(Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà Ãàðèíà, 1925): in which hyperbolid, or some kind
of laser, is used by an adventurer, and implemented in order to get gold from
under earthly shell  that was, more or less, with agreement with the state of
knowledge at that time (and simultaneously enough fantastic in order to intrigue
the recipient of the novel, while the chases, wars and murders delivered to the
reader a lot of entertainment). The final conquest by Garin of the power over
world and its loss on result of the proletarian revolt  made up the utopian
component.
Anyway, images of future world of social justice (i.e. the utopian current) in
Soviet literature of this and next period were few11, The element of utopia was
reduced most often to paintings of near future world revolution or even only
selected revolutionary combats. However, Alexandr Belaev, first author in Russian and Soviet literature writing exclusively SF, was a representative of the
J. Verne current. In centre of majority of his about 40 works stood the fantastic
apparatus such as an unusual industrial undertaking, medical experiment etc.,
treated seriously, as popularization of possible achievements of human knowledge. Invention was at the centre of the plot, but it was most often reduced to
a kind of attractive background, around which sensational action took place.
Utopian background was again the image of the revolution. Alternatively, sociological-utopian component could appear in sociological lighting of the incidents that happened12.
Third current, which was held by Soviet experts at particularly low esteem,
was the amusement current, represented, for example, by Mess-Mend or Yankee
in Petrograd (Ìåññ Ìåíä, èëè ßíêè â Ïåòðîãðàäå, 1924) and Lori-Len, Metallurgist (Ëîðè Ëýí, ìåòàëëèñò, 1925) by Marietta Szaginian (Ìàðèýòòa
11 Britikov mentions only: V. Itin, Land of Gonguri (Â. Èòèí, Ñòðàíà Ãîíãóðè, 1922), Ja.
Okunev, Grjaduszczij mir (ß. Îêóíåâ Ãðÿäóùèé ìèð, 1923) and Zavtrasznij den (Çàâòðàøíèé
äåíü, 1924), A. Belaev, Gorod pobeditelja (À. Áåëÿåâ Ãîðîä ïîáåäèòåëÿ) and Zelenaja simfonija
(Çåëåíàÿ ñèìôîíèÿ 1930), E. Zelikovic, Sledujuszcij mir (E. Çåëèêîâè÷ Ñëåäóþùèé ìèð, 1930),
Ja. Larri, Strana sczastlivych (ß. Ëàððè Ñòðàíà ñ÷àñòëèâûõ, 1931)  A. Áðèòèêîâ op. cit.,
pp. 96101 and 13514.
12 It should be noted here that in the latter part of his life Belaev also tried to show the world
of communism.
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Øàãèíÿí), Trest DE. History of the Fall of Europe (Òðåñò Ä.Å. Èñòîðèÿ
ãèáåëè Åâðîïû, 1923) by Ilia Ehrenburg (Èëüÿ Ýðåíáóðã), Island Ehrendorff
(Îñòðîâ Ýðåíäîðô, 1924) and Rulers of Iron (Ïîâåëèòåëü æåëåçà, 1925) by
Valentin Katajev (Âàëåíòèí Êàòàåâ)13. They were called sometimes the Red
Pinkerton novels or the Red Detective Story, as they were the conscious attempts
of creation of revolutionary, Soviet sensational novel, competitive in the face of
this genre in the West, and also parodying its patterns. They abounded in swarm
and rowdy action, directed against the class enemy, were full of satiric episodes
and grotesque; their autothematic character often parodied patterns, and themselves, they operated with SF elements, which were not aspiring to pure scientific
character in the same degree as the space ships do not aspire in works of space
opera type14.
The Red Pinkerton possessed also the other interesting propriety, which is in
the parodistic situations and sifting in the face of set patterns, which had in its
intention to teach the mass reader the elements Marxism. Here we have an
example from Mess-Mend: according to Marxism, work had decisive part in
humanizing our animal ancestors. Turned and exaggerated thought produced
in Szaginians novel a motive of millionaires transforming themselves into humanoid beasts, as they produce really nothing! Thus, no wonder, that this direction did not go beyond the 1920s, but had a kind of continuation in the anticapitalistic satire by Lazar Lagin (Ëàçàðü Ëàãèí).
Parallel (to some extent) development of Soviet and world SF, which was
characteristic for the 1920s, was soon to be disturbed. The next 30 years passed
in the USSR under the sign of rules of technological current. Amusement current
expired  for socrealism, as literature was then too serious matter. The SF
writers overcame problems of constructing attractive action by importing chases for spies from the production novels. Only rarely, represented by them production questions, technical or scientific, were so interesting that there was
really any the possibility of replacement of usual physical adventures by thought adventures of the heroes.15 There was an acute shortage of visions of the
future communist society  it is, however, worth to remember about emergence
in the 1930s of war utopias, exalting the victory of USSR in the expected world
war. As a rule, in SF books then published, social world was presented more
poorly than in production novels.
13
14

Note that I mention here only the better-known authors.
I attract the readers attention to consciously unscientific character of fantastic motives, on
their only external, superficial scientifically-fantastic character, because this permits to distinguish
the Western SF and Red Pinkerton from the more clumsy realizations of technological utopia,
where during the lecture we smile in face of the authors most serious intentions.
15 For example in Generator of Wonders (Ãåíåðàòîð ÷óäåñ, 1939) by Jurij Dolgushin (Þðèé
Äîëãóøèí).
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Why? Maybe because that writers were obliged then to write about the
present day? Maybe because that socrealism, as every normative doctrine, required from the writers the upkeeping of the cleanness of genres, and these, in case
of epic, were defined according to thematic criterion (for example: productive,
kolkhoz16, or anti-imperialist novel), and since fantastic literature was at the end
defined as a prose about scientific and technical inventions  this had to stay
so?17 Maybe because of this, that the creation of utopia would involve presentation of different, than existing in those times, social solutions, which could end
with deadly dangerous suspicion? Maybe in the end because of this, that to
foresee the future of social reality was harder than to foresee the future technology, and the degree of realism18 (that is the value of work) was estimated according to exactitude of divinations.
Author of the first known to me synthetic review of Soviet SF, O. Chuze
(Õóçå), made in year 1951 serious accusation against it, because he found that
the worldwide peace movement was not foreseen in those novels, but this
global peace movement is the essential repressing power against the sparking off
the new world war19. The conclusion was drawn out from this that the elements of social utopia in Soviet SF can only illustrate underestimation by the
writers of scientific predictions, made on the basis of Marxist-Leninist science,
about the laws of the capitalistic development and the socialist society20. So his
final comment states:
On the example of unconvincing character of social prognoses in field of social
conflicts, steps out clearly the border of proxies of SF. [...] the Soviet belles-lettres
can reproduce the tendencies of development of societys life only on the hard basis
of Marxism-Leninism. Oblivion about working of objective laws of development
leads to utopia, it deprives the Soviet literature of powerful source of pictorial
meeting of reality, it impoverishes with this the truth of life, which is the invariable
condition of literature of socialist realism21.
16
17

Soviet agricultural cooperative (translators note).
In a letter to his brother (dated 29.09.1957) Arkadij Strugatski estimated one of the causes of
artistic weakness of Soviet SF in the Stalin years: And one more. [...] They fear deadly (if they at all
have any idea about this notion) the shuffle of genres. And this is yet the great advantage and perfect
weapon in efficient hands. In principle the knowledge of this is common: SF without adventures is
boring, naked detective story can be read only by tenagers. But how to use this law nobody knows
 Á. Ñòðóãàöêèé, Êîììåíòàðèè ê ïðîéäåííîìó, [in:] À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé, Ñîáðàíèå
ñî÷èíåíèé. Ò. 1, Äîíåöê 20002001, p. 638664, p. 647). On the poetics of socrealism, see
W. Kajtoch, Z mojego archiwum (Kosiñski, Parnicki i... socrealizm, in: Kajtoch W. (ed.), Proza,
proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). III, Kraków 1997, pp. 319332).
18 In a sense of being true to life.
19 Î. Õóçå, Ñîâåòñêèå íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè î áóäóùåì, [in:] Âîïðîñû äåòñêîé
ëèòåðàòóðû, ÌîñêâàËåíèíãðàä 1953, pp. 349373, p. 354.
20 Ibidem, p. 354355.
21 Ibidem, p. 355.
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No wonder, that publishing houses preferred to avoid the dangerous zone.
Improbable, but then this is the fact  A. Belajev recalled the vicissitudes of
publishing Jump into Emptiness (Ïðûæîê â íè÷òî, 1933)  that initial editing
of the heroes profile and realistic element took a lot of place in fantastic literature.
But when the vivid scene appeared, thus moving the interpretation of science and
technology into the background, on the margin already gleamed the editors note:
And this is what for! Better to describe atomic engine22.

Note that by the realistic element, Belajev meant, according with definition
by Engels23, only the typical individuals on the background of the typical
conflicts, in other words the agreement of work of art with basic requirements
of the socrealistic mainstream.
These principles were in force also in closely technical subject matters. If
fantastic literature describes the non-existent things, then let them to be in accordance with the current state of knowledge and thus they will come true surely; if
 as all genres of Soviet literature  they have to serve society, then let them to
serve in the simplest way, aiding development of industry and applied sciences.
About stories by Vadim Ochotnikov (Âàäèì Îõîòíèêîâ) from the collection On
the Limits of Possible (Íà ãðàíè âîçìîæíîãî, 1947), which title entered into
the critical circulation as one of qualifications of mainstream in SF of those
years, it was written that:
particularly in them the reader is captured by the concrete and real character of
imagination. These fantastic apparatuses and mechanisms, about which the author
writes, are either on the border of realization, or are already fully possible to
realize. This attracts the readers thought, pushes him to independent considerations, arouses thirst, to work alone over realization of these or similar projects24.

Publishers asked experts for professional advice, dressed the writings with
the scientific epilogues and vocabularies of fantastic and scientific nomenclature, critics with figures in hand checked the possibility of introduction of such,
and not different project. In the 1940s it also has appeared, crowning this particular way of thinking about tasks of SF, so called theory of border. It advocated
22 A. Áåëÿåâ, Àðãîíàâòû Âñåëåííîé [Ðåö. íà ðîìàí Â. Âëàäêî], Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà
1939, nr 5 (see A. Áðèòèêîâ, op. cit., p. 133).
23 Engels definition, contained in fragment of a letter to Margarett Harkness sounds: Realism, according to me, assumes outside the truth of details, the truth in reproduction of typical
circumstances of typical characters...  H. Markiewicz, G³ówne problemy wiedzy o literaturze,
Kraków 1976, p. 224. Obviously Engels wrote about every kind of realism, i.e. about realism as
such, but his words were quoted also in the context of the socialist realism (socrealism).
24 Á. Ëàâðåíåâ, Ðåàëèñòè÷åñêàÿ ôàíòàñòèêà, [in:] Â. Îõîòíèêîâ, Íà ãðàíè âîçìîæíîãî.
Mocêâa 1947, p. 56.
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that only such inventions and projects should be the subject of SF books, which
will come into force in maximum of 15 years. In different case, author comes
off from reality and does not serve the development of the Soviet economy, and
therefore he or she is cosmopolitan25. Critics confessed to this theory, as well as
writers, treating it very seriously. Leader of 1950s Soviet SF, that was published
in long runs, one Vladimir Nemcov (Âëàäèìèð Íåìöîâ) preceded his novel
Splinter from the Sun (Îñêîëîê Ñîëíöà, 1955), which action he built on vicissitudes connected with exploitation of the experimental sun power station, with
the following lyrical introduction:
This summer there was no space expeditions to other planets. [...] Man did not yet
learn to control the weather and to live till three hundred years, bookings for trip on
Mars were not yet announced. It was no anything of the sort simply because our
story concerns current events, events of today, which is for us not less important
than tomorrow. And let readers forgive author, that he did not want to detach from
our time and our planet. Although he tells about technology not yet invented, but
does technology really matter here?26.

Besides thematic limitations, the shape of SF was influenced by its acknowledgement for a genre exclusively for the youth, as well as  being the aftereffect of non noticing by socrealistic literary criticism of those years of the
question of the form of literary work of art  total desinteressement for artistic
values (O. Chuze even did not distinguish the SF story from popular science and
futurological sketch). And also important was the Soviet thought and economic
practice of the epoch, set then (among the others) on the solution of energy
problems. Average Soviet SF work of the 1940s and 1950s either described, on
a small scale, work over some invention such as the ray drill to mine works in
Underground Murmurs (Øîðîõè ïîä çåìëåé, 1947) by Ochotnikov (Îõîòíèêîâ);
could only broaden the scale of inventions, making them revolutionary for a given field of production, as in case of under-water tank to perform drillings on
sea bottom in Golden Bottom of Sea (Çîëîòîå äíî, 1949) by Nemcov, or describe the history of investigations over the scientific problem, for example in area
of food procurement from chemical raw materials  History of the Discovery
(Ñóäüáà îòêðûòèÿ, 1951) by N. Lukin (H. Ëóêèí). Or it could represented giant,
liable to alter the face of whole planet, undertaking, modelling their image on so
called great building sites of communism. One of the favourite motives was the
warming up of Arctic in The Victors of Depths (Ïîáåäèòåëè íåäð, 1937), and The
Rulers Exile (Èçãíàíèå âëàäûêè, 1946) by G. Adamov (Ã. Àäàìîâ) as well as
25 It was a very serious accusation in the Soviet Bloc, especially in the USSR during the Stalin
years (translators note).
26 Á. Íåìöîâ, Îñêîëîê Ñîëíöà, Mocêâa 1958, p. 3.

Communists in Space  About the First Novel of the Strugatski Brothers

371

New Golfstrom (Íîâûé Ãîëüôñòðèì, 1948) by A. Podsosov (A. Ïîäñîñîâ).
The latter advanced the project of irrigation of the deserts of the Middle Asia by
the way of reversal of run of Siberian rivers, on which project there were some
expressions of opinion during the 17th Congress of the CPSU.
As I already mentioned, the authors bewared of pointing to social consequences of introduction of a given invention, using in works, the more satisfying
the critics, typical motives for production novels (i.e. the enemies fight against
industrial success of the Soviet state, clash of innovatory and conservative opinions in management of the building site, the heroism in breaking the difficulties
and in fighting the consequences of disasters, and heroes personal complications, for example when the lovers differ in opinions on work and so on). These
tales about great fantastic building sites belong thus to so-called SF-production
subgenre.
It would be proper at the end of this introduction to turn the attention on
specific battle spirit between the participants of events, reflecting characteristic
for those times Soviet Marxists relation to the nature. They confessed then the
thesis, that the man fights the nature and one takes easy this  how we would say
today  the protection of environment.
In year 1955, the patterns, from which the brothers could take example,
bringing in from the state of the genre, described by me very sketchy, because of
space constraints, could not arouse enchantment, even at conservative followers
of socialist realism. SF-production works suffered from schematizm, as works
remaining on the border of possible were simply boring, and such was the
Strugatskis opinion. They were terrified by small scale of the subjects: I remembered a story about a pair of shoes with non-destructible sole27  recalled
Boris after twenty years28. Nonetheless in thinking of the critics about SF and in
its relation to her patron, began already  as I think  setting slowly, the changes,
remaining in clear, although difficult to prove, relationship with the thaw, and
with having to happen soon criticism of the cult of individual, and change of
economic strategy, as well as with the preparation by management of the CPSU,
announced in year 1961 from the tribune of its 22nd Congress, the Third Program
of the Soviet Communist Party, so called Plan of Building Communism.
And then, yet infrequent, postulating voices appeared, advocating making
SF the literature of great dream, having to deal not with the propaganda of the
newest inventions, but with the description of the future. There was a project in
making, project of committing to this marginal and suspicious genre, almost
key tasks.
27

Á. Ñòðóãàöêèé (1983), Ìû ïèøåì î çåìíîì ÷åëîâåêå. Èíòåðâüþ çàïèñàë Ï. Îãóñ,
Èðòûø (Ñåìèïàëàòèíñê) 1983, 16 April, p. 4.
28 He meant, most likely, a story Volsebnye botinki (Magical Boots) by V Saparin (Â. Ñàïàðèí
Bîëøåáíûå áîòèíêè, 1958).
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There was now accepted, that from literary point of view, the genre hereinto
did not grow up to this task. The weakening of limitations was proposed in
futurological liberty. SF writer would no longer be obliged to not make a mistake in details, it would suffice to him or her to accurately define general tendencies in the development. He or she would not need to act in accordance with
recognized, introduced into life, knowledge about technology. Just the opposite!
He or she would have to use the most modern achievements and scientific
hypotheses29. There was postulated stretching on SF of all rights and duties of
great literature, i.e. of socialist realism, reminding simultaneously about its
futuristic steering. I will add that the tenet was begun then to be comprehended (although rather slowly) not so literally and vulgarly.
The SF literature  it was begun to write  has first of all to create, at last
worthy of this name, communist utopia, and in books of technological current,
the appropriate place has to get the portraying of the social results of a given
achievement. It was proposed something like the execution of the second synthesis of technological, utopian and adventure elements. Books would come into
being, which were interesting for the reader, and at the same time, propagating
knowledge, and of high artistic value. The artistic value of work is for a socrealist equivalent with the truth of times and characters, and full blood (i.e.
typical) human beings cannot be created without creation of suitably rich painting of life of the human individuals, with its conflicts, because these are two
sides of one coin. The heros convincing figure was the condition of stretching,
in turn, on the genre of the category of pathos, and thus making him worthy of
the pursuance of mission, which was intended for him. To enthusiasm in building of communism can encourage the recipients, among others, the heroes,
which they would want to represent as their far descendants.
In year 1955 the postulates, represented here by me (so to say in their
developed form), were expressed yet rather silently. With certainty many creators and activists were thinking in old way, since SF was defined as literature,
which is interested in the roads of technical resolution of definite problems, and
thus in: the scientific hypotheses, discoveries, and pure inventions30, even in
year 196831. First of all, even the author of the sketch from which I take the
knowledge about the revolution to happen in several years later, S. Poltavski
(Ñ. Ïîëòàâñêèé), was not able to represent the unschematic fulfilment of his
own postulates. For example his ideal was represented by the people from Far
From Moscow (Äàëåêî îò Mîñêâû) by Vasily Azajev (Âàñèëèé Àæàåâ)32 .
29
30
31
32

The Principle of scientific character of SF had to stay, and, for some, it is continually in force.
Â. Ðåâè÷, Ðåàëèçì ôàíòàñòèêè, Ôàíòàñòèêà 1968. Ìîñêâà, pp. 270-298, p. 272.
Statement by Alexandr Kazancev (À. Kàçàíöåâ).
See Ñ. Ïîëòàâñêèé, Ïóòè è ïðîáëåìû ñîâåòñêîé íàó÷íîé ôàíòàñòèêè, [in:] Âîïðîñû
äåòñêîé ëèòåðàòóðû. ÌîñêâàËåíèíãðàä (1955), pp. 106162.
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And therefore, seeking  as all, who begin  some support, the Strugatskis
had at their command a rather large conglomerate of new projects in germinal
and the obsolete examples. Let us see, what the result was.
***
The subject of Land of the Crimson Clouds placed decidedly the novel
beyond the borders of within limits of possible or close sight subgenre of SF:
expedition on Venus in the 1990s... The novel lacked teenage hero and love
complications of the characters qualified it  at least in those times  as a book
for the older youth. However, unclear hint about some scandal on a deep space
station, finished with death of Anatoly Jermakovs33 wife, and with prohibition
of the womens participation in deep space expeditions, did not fit into poetics
of the prose for young readers.
Moreover, it is clearly visible, that the Strugatskis professed new proposals.
The novel was to be extremely artistic (i.e. have unschematic heroes), and, at the
same time, scientific, that is popularizing the most modern knowledge, as well
as amusing, keeping the readers in tension. It had also to fulfil the socrealistic
dream about the fullest vision of future society, to dispute with old patterns, both
being property of the prose of recent past, and especially of the fantastic literature. The authors also became entangled in the shy criticism of the present day, in
which they only certificated the total incomprehension, but about this later.
Large as a debut, sixteen printers sheets novel, is divided into three parts.
In the first the young Russian engineer, Alexei Bykov, arrives, called in, to
Moscow, where he amazingly finds out that the Soviet authorities propose to
him to take part in a space expedition, where he has to be a driver of a transporter, on which it is planned to reach unusually rich deposits of uranium ores: socalled Uranium Golconda. We get to know a space ship with photonic propulsion, Chius, able (with regard on being larger than old atomic-pulsating
rockets) to begin revolution in interplanetary travel. The trip and space adventures of six daredevils are the subject of the second part. The third is about the
investigation of the planet.
After unusually difficult landing, the expedition divides. Bykov with colleagues travel in the transporter to Golconda, while en route one of the brave
cosmonauts mysteriously perishes. The remaining heroes reach the location, and
build there a provisional cosmodrome for next expeditions. They also carry out
the preliminary, geological search of terrain. In return way an underground nuclear explosion destroys the transporter, and the commander, Jermakov, perishes.
In the last chapter the surviving troika, plagued by the diseases, lack of oxygen
and hunger, reach the spaceship, though the pilot of Chius, Krutikov, was
33

Who was expeditions commander.
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forced to move her to the other, safer place. The novel is finished with an
epilogue34 describing the proper conquest of the planet  in a letter by geologist
Jurkovski, written some four years after Bykovs adventures (the latter was then
studying at the Higher School of Space Navigation).
The Strugatskis resolved to, first of all, to borrow from the old Belaevs, and
even earlier tradition of the genre  the above mentioned feature pattern, typical
for adventure and travel novel. Additionally, to make the reader more hooked
on the text, the authors introduced the, binding the action, motive of sensational
secret  the so-called red circle. It will turn out that such circles are being
created in the Venusian soil by non-protein based bacteria, which are feeding
on radioactivity and  when underground atomic explosion approaches  expectantly awaiting around. The transporter was just a victim of such a circle. The
sensational element was not already, lets notice, a conventional chase for spies
and had to fulfil the postulate of use in SF work of such keystone of action,
which was natural for the genre, set in fantastic plot, and bringing the scientific
knowledge, in contrast to, so far used, which were alien for the genre.
But as the writers could not give up trying to match the requirements of
socialist realism in SF, so they decided to burden this pattern with social problems, so they used the fantastic-production pattern. The plot of travel and
adventure work, containing only one story line (it divides sometimes on two
parallel story lines), is depending on after-effect of adventures  from episode to
episode, had to fulfil the part of skeleton for contents typical for socrealistic
production novel, where the action is based on intrigue, where there are conflicts
and clashes of two forces, which requires, as a rule, multiple story lines, because
the reader should remain with the narrator in all fighting camps. The task was
difficult. The Strugatskis solution was transfer the second story line, connected
with activity of the enemy, into heroes minds, and thus just pretending that it
exists.
And if one looks at Land of the Crimson Clouds as on a production novel,
then the main class conflict, always present in socrealistic production novels, is
here transformed into the other conflict: humanity versus wild nature, which
subjugation is the mankinds main task. Wanting to acquit themselves of duty to
show such conflict, the Strugatskis from one side invented many really dangerous hazards of the cosmos and the planet, which made the novel good, but from
the second side they had to catch so odd mean, as indirect animization of Venus;
the heroes without pause underline, that they lead a war with her, that it is really
a battle  and victims are compared with war losses. They even threaten the
34 Absent in the Polish edition, most likely because it was definitely too naïve for the Polish
readers, already educated on superior works of Stanislaw Lem and translations of leading Western
(mostly American and British) SF authors, as well as because of different, more relaxed, nature of
real socialism in Poland (translators note).

Communists in Space  About the First Novel of the Strugatski Brothers

375

planet: We will come back here yet... we will come! You will pay us for our
tortures, for death! (...) We will shackle you in steel and concrete! You will
work35.
Results were quite opposite, because in no way it is possible to transform
a planet into such enemy as imperialistic agents, and thus above mentioned
declamations sound artificially. The solution of conflict was conducted again
according to tradition of optimistic tragedy, and in the epilogue as well as in
a full of pathos scene, concluding the proper narration, those cosmonauts who
survived, listen in to the signals been sent from homing broadcasting stations,
installed by them, and they know that their comrades did not perish in vain,
because other humans will arrive after them.
Conflict humanity versus nature, conceived as a chief one in the (future)
communist society, could only partly defend the novel against accusations of
lacking any conflict and  as not fully convincing in its realization  required
supplements. The brothers introduced thus other conflicts: the followers of progress versus the conservatives as well as individualism versus collectivism.
The flight of Chius is a decisive moment in life of society, as postulated in
socrealistic poetics. The rocket with great power has to permit mankind to become the hosts of the solar system (the mankind at the moment of beginning of the
action was already travelling in cosmos for thirty years  this emphasis was then
polemic in the face of tradition of Soviet SF, because expedition described so far
had been, as a rule, the first), and to win the great amount of wealth, which will
alter the life on their planet. All around the idea of new photonic drive, there has
been, since a long time, the fight of opinions. Decision has now to finally
happen: if Chius will not come back, the conservatives will win and they will
halt (or at least significantly slow) investigation of the cosmos.
This matter introduces indirectly a conflict in the crew. Indirectly  because
its cementation as a collective (again typical socrealistic motive) was captured
into a pattern of conflict between individualism and collectivism. Negative heros equivalent (as cosmonaut and Communist cannot be completely negative),
described as a person with the weakest, from among the crew, psychophysical
endurance, Jurkovski, is of opinion, that everywhere and always forward went
the enthusiasts  dreamers, secluded romantics, and they just laid out directions,
they pioneered for administrators, engineers...36. It was inadmissible for Soviet
Marxist of those years and meets with hot polemics from other heroes, considering themselves as ordinary workers.
35 À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé, Ñòðàíà áàãðîâûõ òó÷, [in:] À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ò. 1, Äîíåöê 20002001, pp. 34332, p. 307 and A. i B. Strugaccy,
W krainie purpurowych ob³oków, Warszawa 1961, p. 259.
36 À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé, op. cit., p. 120 and A. i B Strugaccy, op. cit., p. 93.
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Had the opinion of Jurkovski won, then the crew would not be able, maybe,
to retreat, they would perish, waste the results as well as  the thought plots join
here  would bury the idea of photonic drive. The most important, though only
in thoughts (the real conflict between the crew of space ship is impossible37),
the enemy of Jurkovski is the main hero and the most pleasant figure  Bykov.
They do not like themselves, but Jurkovski will eventually accept authority of
man, whom he so far silently disdained, which testifies about positive internal
breakthrough (next typical socrealistic motive).
Introduction to the adventure novel of problems from the production novels
created the real danger for the heroes personality format, as well as for psychological probability of their conduct and thinking. Because action concerned something else, expedition  the whole set of problems connected with the above
conflicts had to be presented and solved with the help of internal monologues
and dialogue, sometimes whole tirades almost exclusively connected with above
mentioned problems and conflicts. There was also the necessity of delivering
popular science information using the same means.
Despite that telling about the ordinary day as well as about so called great
matters using big words is more natural for a Russian than for a Pole, hopeless following of the old clichés and artificiality would have threaten the figures
of Land of the Crimson Clouds, if not writers endeavour to add to positive
figures a bit of controversial features (for example: this almost ideal Bykov
sometimes is simply afraid)  and inversely. Secondly the Strugatskis were saved by the humour, efficient individualization of language, and endeavour to
presentation of situations taken from normal human life. The heroes joke, have
their personal problems (wife has left one of them), and sometimes display
completely atypical reactions: seeing for a first time a man in pressure suit,
panic-stricken Bykov has, quite normally, beaten him38.
In total: the men of communist future, although having some shortages,
traces of a priori construction according to production patterns and the theory
37

The author obviously means here the crew consisting of Soviet Communists (translators note).
All those experiments caused a lot of anxiety at the publishers. Boris Strugatski recalls:
Our editor, dear Isaac Markovitch Kassel, was most clearly emotionally torn. From the one side
the manuscript pleased him. There were adventures, heroic achievements and the victory of mankind over tricky nature was exalted  and all that was based on solid foundation of our Soviet
science and dialectical materialism (Marxist philosophy  translators note). Seen from the second
side, every bit of it, for those times, was clearly not politically correct, using todays phraseology
(translators note). The heroes were primitive. They permitted themselves to curse. They quarrelled
and were on the edge of applying physical violence to them. Tricky nature was merciless. Men went
mad and perished. Here in Soviet novel for children the heroes  our men and not some spies, or the
enemies of nation  the cosmonauts!  perished, finally and irrevocably. And there was no happy end,
no waving of flags, which reconcile everybody and everything in epilogue... This was not acceptable
in those times. This was suspicious ideologically  so much ideologically suspicious, that it was
almost impossible to publish  Á. Ñòðóãàöêèé, Êîììåíòàðèè ê ïðîéäåííîìó, p. 646.
38
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of Marxism-Leninism, i.e. according to Marxist (really Leninist  translators
note) ideal of so-called individual developed in every respect, were realistic to
such a degree, that they forced the critics to recognize, that Strugatskis show
men of future who maximally remind men of present39, and to see in this
a specific trait of the brothers authorship, which finally testified that their heroes were convincing. Unfortunately, it concerned only figures from the strict
foreground. Other, especially man of steel Jermakov, continued recent traditions, which were soon to be recognized as inglorious. Anyway, it is my judgement that the Strugatskis, who were then keeping the faithfulness to the chief
principles of poetics of the socialist realism (in the realization of those times),
simply did not regard as an artistic mistake, leaving some of their heroes as no
more than just carriers of pathos.
The writers did not oppose to set patterns, connected to inclusion to SF
works of popular science. Bykov took lectures on different subjects from his
companions, alone he recalled basic facts from encyclopaedia and textbooks
with exactitude psychologically groundless, that reflected fatally on his personality, and schematized him secondarily. In lecturers part had to step out sometimes even the narrator40. Tasks related to popularization of science were treated
in Land... seriously, trying to present to the reader virtually all possibilities
caused by development of sciences and technologies being either in swaddlingcloths (the chemistry of polymers), or little older (the nuclear physics and its
applications, especially in generating energy), even mentioning sciences that were
quite recently forbidden in the USSR, such as the theory of relativity, cybernetics,
modern genetics etc. The World of future was filled with new inventions, not
miraculous, but fully foreseeable in the 1950s (videophone, plastic overcoat), so
the novel corresponded somewhat to the close sight subgenre.
By the way, the Strugatskis tried, but about so much, as scholar-theoretician
and humanist could41. Beyond the really exact messages about astronomy and
the convincing description of the space phenomena, which was outright incomparable to this, which was in Soviet SF till then, and it does not dazzle with
anachronism even today, the readers were suggested the perspectives of development of science and technology by the way of creating neologisms, for
39 A. Dneprov, Nauènaja fantastika dlja issledovanija buduèego, Molodoj kommunist
1961/8, pp. 112119.
40 Malicious critic complained: Land of the Crimson Clouds under many regards reminds me
the following books: by Vladko  The Space Argonauts, by Volkov  The Morning Star, and by
Martinov  Two Hundred and Twenty Days in Starship. At the Strugatskis, as in all those books,
the main hero is a novice, who due to the judgement of fate (i.e. obviously by the authors will)
takes part in complex interplanetary journey. The novice had to be, obviously, acquainted with
astronomy and theory of space flights... So begins endless quotations from astronomical and other
textbooks  Å. Êàïëàí, Òîëüêî íå ñõåìû!, Ëèòåðàòóðà è æèçíü 1960, 8 ÿíâàðÿ.
41 Boris Strugatski is an astronomer, and Arkadij was a linguist  expert in Japanese.
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example atomic car, and by odd ideas in kind of fabric, where secondary
layer mesh of atoms was arranged perpendicularly to the primary layer mesh of
atoms, which was (most likely) a simplistic analogy to the carpenters plywood.
One should also mention their biological fascinations.
Finally, the Strugatskis tried to match the tasks appointed to the artists by
the theory and the practice of socialist realism, i.e. the tasks of participation in
social life, not only indirectly, by portraying materialized ideal, which was
then the part assigned to SF literature, but also directly: by trying to assess the
recent years. And they proved very small perceptiveness. Their perspective was
self-limited to registration of the outermost symptoms of social evil: Sometimes
I got an impression that we bring back trails behind old customs, we drag them
from times when one should to inflate men with prattle in order to make them
execute the most usual, elementary duties42  so, for example, the heroes protested, having found out about planned formal dinner before the take-off43. However
in the novel the more deep features of Stalinist society were transferred uncritically into the comparatively close, but, after all, already communist future.
Here I will try to show what kind of future world it is. Bykov reads a newspaper, which moves him so much, that he wants to take it aboard as reminder
and symbol of his native planet:
Implement modern principles of ploughing more bravely! called the editorial.
Pupils from Iceland spend holidays on Crimea, Undersea sovkhozes44 of Far
East will deliver 30 million tones of plankton above the plan, New one and a half
million kilowatts atomic power station begun work in Verchoyansk, [...] The
hundred-year old skaters compete. Bykov only browsed through the pages: Festival of 3D movies from countries of Latin America, Building of Anglo-ChineseSoviet astronomical observatory on the Moon, Our correspondent from Mars
reports...45.

If one ignores the increase of scale of economic undertakings and to leave
out of account concrete historical trinkets, these titles differ from headlines of
Soviet newspapers from the 1950s with only one essential detail: the future
world lives in peace. This impression the Strugatskis heightened effectively,
although in the simplest possible way, thoroughly listing various nationalities of
the space heroes. Who ever we will not meet, whom we are about not to hear!
Outside the nations of the USSR, we have the English, the Czechs, the Chinese
42
43

À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé, op. cit., p. 125 and A. i B Strugaccy, op. cit., p. 98.
Their anxiety was aroused also by denunciations, but with characteristic exception: the heroes of the novel take, as ordinary thing, reporting confidentially to the management if it concerns
offences that could harm the common matter  in this case the preparations to the flight.
44 State farms (translators note).
45 À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé, op. cit., p. 128 and A. i B Strugaccy, op. cit., p. 100101.
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(only in editions published before year 1968), the Indians46 and the Brazilians.
The Third World is especially richly represented, what had to be, for the reader,
a sign of overcoming the global economic disproportions. All co-operate; administration of space flights is the task of The International Congress of Cosmogators. Most likely, either global revolution happened already worldwide, or at
least the two political systems do not compete, since full disarmament happened.
Bykov was a student at a former military school for tank crews. The military
drill will hit the thorough reader even worse in the face of this47, as well as the
exact control of information in Bykovs surroundings and the atmosphere of
military camp in the whole space flight organization.
The Draconian discipline of preparations to flight does not look odd, as it is
explained by the requirements set for man by interplanetary space. Military style
and command could be alternatively the remainder of tradition. But the manager
of preparations to expedition, Krajuchin, is the absolute ruler of the whole
organization. Every moment we see him when he argues angrily because of
delays in realization of some tasks, and alone he looks after every trinket. Along
with Jermakov he prepared the horrendous row in the supply department. If
necessary, he also acts as a public prosecutor and judge in one person, for
example ordering locking the negligent worker in detention.
The writers had no idea, that by portraying mess and disciplinary methods
of its overcoming, they transferred into the future the centrally controlled Soviet
economics of Stalin years (i.e. the economics of war type) without consideration
if is possible at all to have any achievements in long term successes in such
a system of (mis)management, especially in the area of large scale development
in the exploitation of cosmos, and whether such a vision is in accordance if not
with healthy reasons (good sense), so at least with the theory of communism.
Exact centralizing impresses its stamp on personalities. The shy demands
made to the management to consult its decisions with persons directly involved
are qualified by fully positive heroes as lower middle-class (petty bourgeoisie)
remnants and symptoms of shortages of character. Despite susceptibility to heroic achievements, the individuals are neither characterized by independence of
thinking, nor by the moral courage. They prefer to not make important decision
independently. Characteristic is, for example, that hesitation of Bykov, who did
46
47

From India (translators note).
It is possible that numerous military behaviours of the heroes are remainders from the
early versions of the text. I will appeal again to remembrances of Boris Strugatski: According to
the brightest order, it was demanded to remove any mentions about military in space   there was
demanded from us that there would be no bearskins, no shoulder boards could appear; even remembrances about them would be unadvisable  and tank man Bykov with a few courageous strokes
of pen was transformed into former captain, and at present the manager of transportation
[çàìïîòåõ] at geological expedition  Á. Ñòðóãàöêèé, Êîììåíòàðèè ê ïðîéäåííîìó, p. 649.
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not know if to agree or not, to take part in the expedition, ceased on assurance
made by Krajuchin, who informed him that since a long time he had him at
a guess and that he was convinced that Bykov would manage well. According
to Alexei, the superior and state activist knows better and thus better knows
his abilities than he alone!
Maybe the most drastically illogical, and at the same time having the utmost
importance for the development of plot, was the principle of guarding secrets
and controlling information, which was ruling in the Krajuchins organization,
and which is typical for hierarchized social groups of military type. Then why
the secrets, network of guards, doorkeepers checking everywhere passes, since
the problems of world peace were finally solved? Very careful control of information accessible to the heroes has also no rationale in the logic of the plot. For
example: during the preparations to flight, a large part of crew does not know,
what the program of the remaining cosmonauts training is.
But of course! The heroes even cannot talk to each other sincerely. I explained earlier the grave consequences, which the unhappy end of the expedition
could have for the conquest of cosmos. During the radio conversation Krajuchin
would like to somehow warn Jermakov, to remind him, how much it will be
dependent on this, whether he will manage to be sufficiently careful, but will not
decide, because he would have to reveal to his subordinate (foster-son!) the fact
of existence of dissent within the Committee management.
Yes... Land of the Crimson Clouds is read even today in Russia and Poland,
for its adventure layer. The authors theoretical, program ambitions, are today
however not readable, it is only possible to extract them from the text in
process of historical and literary analysis. Technological information, cosmographic and similar are obsolete or well-known. But the novel remains to be an
interesting document of limitations of human imagination, especially in this,
which concerns the social world. Stanis³aw Lem cast once on American SF
special social conservatism48. Till some moment in its history, this could be
applied, as well, to the Soviet SF.

48 If at least one of all SF writers faltered about nationalization once, at least regarding the
main branches of industry [...]  but it has not been so well. It was not at all about this that the
Americans should propagate communism as an ideal of utopia [...], but this notion (communism
 translators note) became deleted from dictionary of SF, if it does not make up the foundations of
dystopia of the post-Orwellian kind. Therefore it is proper to fleetingly notice, that the domain of
political convictions, avowed by the majority of SF authors, places oneself clearly on the right side
(of political spectrum  translators note) [...]  S. Lem, Fantastyka i futurologia, Kraków 1973,
Vol. 2, p. 435. Isnt it is analogous, that the Strugatskis, despite of their (at that time) literary
revolutionizm, even not happen to think about faltering about more democratic economic system and more democratic relation to an individual human being?
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***
My judgement is, that the meaning of the novel in the history of Soviet SF
of breakthrough years between the 1950s and 1960s, was the most accurately
described (on the turn of 1997 and 1998) by its no longer alive co-author (marking simultaneously, that in the brothers works it made up the episode  if do
not count a few short stories  practically isolated): Land... proved to be the
typical tale of transition period  burdened with rough morality and stupid
ideological service to SF of close sight kind, but simultaneously not lacking
attractiveness, imagination, true enthusiasm and naive wish to immediately create something on measure of H.G. Wells, or, at least, Belaev49.
The novel was  according to my judgement  a sure symptom of careful
and partial aesthetical revolt, which took place with simultaneous lack of any
ideological objections. Fully respecting the basic foundations of socrealism, the
brothers mutinied against those aesthetical and genological canons of that direction, which then sentenced SF (and so its creators) to vegetating not only on the
margins of literature, but  practically  beyond its limits. They desired sui
generis promotion of SF in frames of socialist realism. However, neither the
socrealism itself, nor the reality in which they lived  did arouse their doubts
yet. These had really to come.
Thus there is nothing odd, that after many years, Boris Strugatski made the
following judgement on the youthful work of him and his brother:
Let this novel to remain in SF, as a kind of crippled monument of the whole epoch,
such as it really was  with her hot enthusiasm and delighted foolishness,  with her
honest desire for good, linked to complete incomprehension what the good is,
 with her the unbridled readiness to sacrifices,  with her cruelty, ideological
blindness and classic, Orwellian doublethink. Because those were the times of
ominous good, serving to the killing of life, times of silent coxcombries and wise
thoughtlessness. And those times cannot be crossed out from the social memory.
The most stupid, what we could do, would be to quickly forget about them. But one
should at least remember those times, as long as their seeds will not rotten50.

Translated from Polish by Lech Keller

49
50

Á. Ñòðóãàöêèé, Êîììåíòàðèè ê ïðîéäåííîìó, p. 650.
Ibidem, p. 651.
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Komunici w przestrzeni  o pierwszej powieci braci Strugackich
Artyku³ jest uaktualnion¹, przywo³uj¹c¹ nowsze wyniki badañ i literaturê przedmiotu
wersj¹ fragmentu pierwszego rozdzia³u monografii Bracia Strugaccy (zarys twórczoci), Kraków 1993.
Analizuje on pierwsz¹ wspóln¹ powieæ Arkadija i Borisa Strugackich: W krainie purpurowych ob³oków (1959). Utwór w zamierzeniu pisarzy mia³ stanowiæ przyk³ad fantastyki
naukowej zgodnej z zasadami realizmu socjalistycznego, w jego lansowanej podówczas,
antyschematycznej wersji. By³ równie¿ protestem przeciwko charakterystycznej dla naukowej fantastyki lat stalinowskich konwencji bliskiego celownika nakazuj¹cej czyniæ tematem utworu wynalazki techniczne i odkrycia naukowe mo¿liwe do zrealizowania w najbli¿szej piêciolatce. Nawi¹zywa³ te¿ do tradycji A. Bielajewa i stanowi³ bezporedni¹ polemikê
z powieci¹ W. W³adko Argonawty wselennoj. Zgodnie z zasadami socrealistycznej poetyki
w jej wersji swoistej dla powieci produkcyjnej  fabu³a utworu czêciowo oparta jest na
konflikcie miêdzy konserwatystami a nowatorami, a sylwetki bohaterów maj¹ byæ przyk³adami tzw. typowych przedstawicieli komunistycznego spo³eczeñstwa. Ponadto autorzy czêsto
traktuj¹ sw¹ powieæ jak esej popularnonaukowy. Z drugiej jednak strony du¿o uwagi powiêca siê przygodowym elementom fabu³y, pojawia siê humor, widoczne s¹ zacz¹tki analizy
psychologicznej i elementy krytyki stalinizmu. W krainie purpurowych ob³oków nale¿y wiêc
traktowaæ jako powieæ prze³omu literackich epok, zawieraj¹c¹ niektóre elementy zapowiadaj¹ce póniejsze literackie sukcesy Strugackich.
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IWAN TURGIENIEW WOBEC SPORÓW
MIÊDZY OKCYDENTALISTAMI I S£OWIANOFILAMI
W LATACH CZTERDZIESTYCH XIX WIEKU
W niniejszym artykule pragnê przedstawiæ stanowisko rosyjskiego pisarza
i myliciela I. Turgieniewa (18181883) wobec toczonych w Rosji w latach 40.
XIX w. sporów miêdzy reprezentantami okcydentalizmu i s³owianofilstwa1. Bêdzie to zarazem przyczynek do badañ nad kszta³tem wiatopogl¹du autora Zapisków myliwego.
We wspomnianym okresie s³owianofile, m.in. bracia I. i K. Aksakowowie,
bracia I. i P. Kiriejewscy, A. Chomiakow, kreowali siê na obroñców rodzimych
tradycji narodowych, pragnêli powrotu do ducha dawnej Rusi. Pozostawali pod
silnym wp³ywem prawos³awia, które odegra³o, ich zdaniem, wielk¹, ze wszech
miar pozytywn¹ rolê w rozwoju Rosji. Dziêki niemu kraj ten potrafi³ zachowaæ
swoj¹ odrêbnoæ i charakter s³owiañski. Chrzecijañstwo wschodnie przeciwstawiano chrzecijañstwu zachodniemu, zdominowanemu w zbyt du¿ym stopniu
przez pierwiastek racjonalistyczny. Dominacja racjonalizmu w katolicyzmie
doprowadzi³a do tego, ¿e wiara przesta³a byæ ¿ywa, staj¹c siê skostnia³¹, nacechowan¹ schematyzmem formalnoci¹. Chrzecijanie Wschodu szczególnie silnie akcentowali i prze¿ywali aspekt emocjonalno-mistyczny nauk Chrystusa,
natomiast chrzecijanie Zachodu  aspekt intelektualno-prawniczy tych¿e nauk.
Zarówno jedni, jak i drudzy uwa¿ali, ¿e ich pogl¹dy w tej materii, bêd¹ce nastêpstwem okrelonych warunków ¿ycia i mentalnoci, s¹ zasadne. I. Kiriejewski
1 Na temat okcydentalizmu i s³owianofilstwa zob. m.in.: A. Walicki, W krêgu konserwatywnej
utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego s³owianofilstwa, Warszawa 1964; M. £osski, Historia
filozofii rosyjskiej, prze³. H. Paprocki, Kêty 2000; T. pidlik, Myl rosyjska. Inna wizja cz³owieka,
przek³ad z francuskiego J. Dembska, Warszawa 2000; W. Szczukin, Russkoje zapadniczestwo sorokowych godów XIX wieka kak obszczestwienno-litieraturnoje jawlenije, Kraków 1987; idem, Na
zarie russkogo zapadniczestwa, Woprosy fi³osofii 1994, nr 7, s. 135150; B Jegorow, S³owianofilstwo  okcydentalizm  kulturologia, [w:] Semiotyka dziejów Rosji, wybór i przek³ad B. ¯y³ko,
£ód 1993, s. 366377; W. Rydzewski, Powrót Bakunina. Szkice o rosyjskiej idei i mitach lewicy, Kraków 1993; A. A. Kara-Murza, Zmiana formu³y to¿samoci: Rosja miêdzy okcydentalizmem
a samoistnoci¹, [w:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojêæ, pod red A. Magdziak-Miszewskiej, M. Zuchniak, P. Kowala, Warszawa 2002, s. 208220.
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w artykule O charakterze cywilizacji Europy i jej stosunku do cywilizacji Rosji
wskaza³, ¿e s¹ one trwa³e i wp³ywaj¹ w du¿ym stopniu na kszta³t cywilizacji
rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej. Myliciel podkrela³, ¿e dla prawos³awnych
mieszkañców pañstwa rosyjskiego, które przejê³o chrzecijañstwo w jego czystoci, harmonii i wiêtoci, wolne od jednostronnego racjonalizmu, rzymski
[...] sposób mylenia nie mo¿e byæ w pe³ni w³aciwy2.
S³owianofile d¹¿yli do zbli¿enia ca³ej inteligencji do ludu  wyidealizowanej przez nich klasy spo³ecznej. Lud rosyjski by³  w ich przekonaniu  jedynym
depozytariuszem czystej wiary i najlepszych wartoci moralnych. Mi³owa³ on
sprawiedliwoæ i pracê we wspólnotach gminnych. Wspólnota gminna (obszczina) skupia³a grupê ch³opów, którzy mieszkali zazwyczaj w jednej wsi. Uprawiana przez nich ziemia by³a w³asnoci¹ wspólnoty. Nadzia³y ziemi regularnie
zmieniano, tak by ka¿dy móg³ otrzymaæ mniej i bardziej urodzajne dzia³ki.
Wspólnoty nie mo¿na by³o opuciæ. Wszyscy jej cz³onkowie byli zwi¹zani
odpowiedzialnoci¹ zbiorow¹; je¿eli kto  przyk³adowo  nie uici³ podatku,
ponosili za to odpowiedzialnoæ wszyscy. Dzia³acze ugrupowania s³owianofilskiego podkrelali pozytywne znaczenie wspólnoty, z jej tradycyjn¹ sprawiedliwoci¹ i obyczajami, równoci¹, sumieniem i wewnêtrzn¹ prawd¹. Rosyjska
obszczina jest oparta na relacjach osobowych. Jej cz³onkowie s¹ przenikniêci
wiadomoci¹, ¿e jednostka mo¿e osi¹gn¹æ swoje dobro indywidualne tylko wespó³ z innymi, w sytuacji, gdy ka¿dy pragnie dobra zarazem dla siebie i dla
wszystkich. Staj¹ siê lepszymi ludmi, pozbawionymi egoizmu, awanturnictwa
oraz innych wad i s³aboci. Przestaj¹ istnieæ dla siebie samych, wyra¿aj¹c siê
w jednej naturze wszystkich. Dziêki temu s¹ doskona³ym obrazem Boga3,
uosobieniem pe³nego i autentycznego piêkna.
¯ycie ludu ró¿ni siê zasadniczo od ¿ycia warstwy zeuropeizowanej, okrelanej mianem towarzystwa, publicznoci.
Lud  podkrela³ K. Aksakow  nie naladuje, jak publicznoæ, lecz zachowuje
w³asn¹ osobowoæ, przyswaja sobie to, co zapo¿ycza, i czyni swoim to, co przychodzi z zagranicy. Czêsto, kiedy publicznoæ idzie na bal, lud idzie na jutrzniê;
kiedy publicznoæ tañczy, lud modli siê... Publicznoæ ma w sumie 150 lat; natomiast lat ludu niepodobna zliczyæ. Publicznoæ przemija, lud jest wieczny. Publicznoæ ma wiat, lud ma mir (czyli gminê wiejsk¹). Publicznoæ i lud maj¹ swoje
epitety: publicznoæ u nas nazywa siê wielce szanown¹, lud  prawos³awnym4 .
2

I. W. Kiriejewskij, Izbrannyje statji, sostawlenije, wstupitielnaja statja i kommientarii W. A. Kotielnikowa, Moskwa 1984, s. 258. Zob. tak¿e A. Bardecki, Koció³ epoki dialogu, t. 1, Kraków
1966, s. 207.
3 W. £osski, Teologia mistyczna Kocio³a wschodniego, t³um. M. Sczaniecka, Warszawa 1989,
s. 109; M. Bierdiajew, Rosyjska idea, t³um. z ros. JCSW, Warszawa 1987, s. 53.
4 Cyt. za: T. pidlik, op. cit., s. 152.
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S³owianofile przeciwstawiali lud publicznoci. W ¿yciu ludu  g³osili
 panuje trwa³oæ obyczaju, a publicznoci  bezkrytyczne naladownictwo,
kaprysy mody, wród ludu  wiernego staroruskiej tradycji  zachowa³a siê
patriarchalna rodzina, publicznoæ, bêd¹ca sztucznym tworem reform Piotra I,
nie wiedzie ¿ycia rodzinnego, w jej krêgu wiêzi rodzinne ulegaj¹ rozk³adowi.
Towarzystwo, reprezentuj¹ce abstrakcyjn¹, beznarodow¹ cywilizacjê, sta³o
siê, zdaniem Chomiakowa, kolonizatorem we w³asnym kraju5. Jedynym ratunkiem dla niego jest, zdaniem s³owianofilów, wtopienie siê w ¿ycie ludu i powrót
do religii.
Myliciele s³owianofilscy akcentowali odmiennoæ dziejowej drogi Rosji na
tle Europy. Podkrelali, ¿e istniej¹c¹ harmoniê i jednoæ ca³ego narodu rosyjskiego
zburzy³ Piotr I, dokonuj¹c mechanicznego przeszczepu cywilizacji zachodniej na
rodzimy grunt. Z tego wzglêdu odnosili siê negatywnie do tego w³adcy6.
Twierdzili, ¿e Rosja, która nie zaznaczy³a jeszcze swego miejsca w historii
powszechnej, ma przed sob¹ wspania³¹ przysz³oæ. Europa Zachodnia, bêd¹ca
jednolitym blokiem cywilizacyjno-kulturowym, chyli siê ku upadkowi. Jej dotychczasowe si³y napêdowe i przewodnie idee, jak chocia¿by katolicyzm, protestantyzm, racjonalizm, autonomia jednostki, ulegaj¹ degeneracji. W coraz wiêkszym stopniu dochodz¹ do g³osu formalizm, sceptycyzm i egoizm. Powa¿ny
kryzys prze¿ywa zachodnioeuropejska filozofia i sztuka. Rosja  kraj pobo¿nych
ludzi, dysponuj¹cy samodzieln¹ tradycj¹ historyczn¹ i kulturalno-intelektualn¹,
powo³any [ ] do zajêcia na widowni wiata tego miejsca, które dot¹d zajmowa³ rozk³adaj¹cy siê ju¿ katolicki i protestancki zachód7, da Europie Zachodniej nowe ¿ycie i wyzwoli j¹ od nieuchronnej ruiny. Myliciele s³owianofilscy
wynosili sw¹ ojczyznê ponad inne narody, podkrelaj¹c jej zdolnoæ do przekraczania wszelkich barier, przezwyciê¿ania ograniczeñ, do syntezy, przyswajania
wartoci obcych. Pañstwo rosyjskie, w którym wcielono w ¿ycie idea³ cz³owieczeñstwa jako wiêzi jednostki ze wspólnot¹, spe³ni rolê swoistego pomostu miêdzy ograniczon¹, naznaczon¹ fa³szem i pró¿noci¹, przesz³oci¹ a uniwersaln¹,
kultywuj¹c¹ wartoci autentycznego, ród³owego chrzecijañstwa, przysz³oci¹ ludzkoci.
5

Cyt. za: A. Walicki, Osobowoæ a historia. Studia z dziejów literatury i myli rosyjskiej,
Warszawa 1959, s. 59.
6 Zob. K. Chojnacka, Osoba i dzie³o Piotra Wielkiego w dziewiêtnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przysz³oæ Rosji w Europie, Kraków 1988.
7 M. Zdziechowski, Wybór pism, oprac. M. Zaczyñski, Kraków 1993, s. 272.
Warto podkreliæ, ¿e pogl¹d o upadku Zachodu, który wysuwali s³owianofile, sformu³owa³
W. Odojewski. Myliciele s³owianofilscy nawi¹zali do pogl¹dów autora Nocy rosyjskich. Odojewski wierzy³ w misjê Rosji, która polega³a w jego ujêciu na uratowaniu kultury europejskiej. Zachód, aby siê odrodziæ, musi ulec duchowej rusyfikacji.
Zob. A. Walicki, Osobowoæ a historia, s. 3637; K. Lis, Rosja  Europa w twórczoci W³odzimierza Odojewskiego, Roczniki Humanistyczne 19891990, z. 7, s. 3950.
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Okcydentalistom, do grona których zaliczyæ mo¿na m.in. W. Bieliñskiego,
A. Hercena, T. Granowskiego, W. Botkina, K. Kawielina, s³owianofile zarzucali
stronnicze umi³owanie Zachodu, brak patriotyzmu, d¹¿enia burzycielskie i rozk³adowe.
Z kolei zapadnicy widzieli w nauce ugrupowania s³owianofilskiego
nowy olej wiêty, maj¹cy s³u¿yæ do pomazania cara, nowe ³añcuchy krêpuj¹ce
myl, now¹ uleg³oæ sumienia wobec niewolniczo-s³u¿alczej cerkwi bizantyjskiej8. Twierdzili, ¿e reprezentanci s³owianofilstwa wyolbrzymiaj¹ rolê religii
w rozwoju Rosji. Upatrywali jutro swej ojczyzny w dniu dzisiejszym Zachodu,
a wiêc nie w mistycyzmie, nie w ascetyzmie, nie w pietyzmie, ale w postêpie
cywilizacji, owiaty, humanitarnoci.
Trzeba jej  pisa³ Bieliñski w Licie do Gogola  nie kazañ (doæ siê ich nas³ucha³a) i nie pacierzy (doæ siê ich naklepa³a), ale obudzenia w ludzie godnoci ludzkiej, przez tyle wieków poniewieranej w brudzie i b³ocie; trzeba jej praw zgodnych
nie z nauk¹ Kocio³a, ale ze zdrowym rozs¹dkiem i sprawiedliwoci¹, oraz mo¿liwie cis³ego przestrzegania tych praw. [...] Koció³  dodawa³ krytyk literacki  opar³
siê na hierarchii, wyst¹pi³ wiêc jako zwolennik nierównoci, pochlebca w³adców,
wróg i przeladowca braterstwa miêdzy ludmi, czym pozostaje do dzi dnia9.

Okcydentalici  w przeciwieñstwie do s³owianofilów  odnosili siê do
religii wrogo (Hercen i Bieliñski byli ateistami, zajmuj¹cymi krytyczne stanowisko wobec istniej¹cych Kocio³ów) lub obojêtnie, podkrelaj¹c, i¿ nie sposób
dowieæ ani prawdziwoci, ani te¿ fa³szywoci zasad religijnych i tym samym
przechodz¹c na pozycje deizmu (deist¹ by³ m.in. Granowski)10. Niektórzy badacze sk³aniaj¹ siê ku twierdzeniu, i¿ g³ówn¹ przyczyn¹ podzia³u pomiêdzy reprezentantami okcydentalizmu i s³owianofilstwa by³a w³anie kwestia religii oraz
cile z ni¹ zwi¹zane rozumienie znaczenia wiary11. Wydaje siê jednak, ¿e jest to
zbyt daleko id¹ce uproszczenie. Spór pomiêdzy tymi dwiema formacjami dotyczy³ bowiem przede wszystkim koncepcji osobowoci i spo³eczeñstwa, wolnoci, historyzmu, stosunku do kapitalizmu, za dyskusja o religii stanowi³a tylko
8 A. Hercen, Rzeczy minione i rozmylania, t³um. E. i W. S³obodnikowie, t. 2, Warszawa
1952, s. 257.
9 W. Bieliñski, Pisma filozoficzne, t. 2, prze³. W. Anisimow-Bieñkowska, przek³ad przejrza³,
wstêpem i przypisami opatrzy³ A. Walicki, Warszawa 1956, s. 410411, 413.
10 Szerzej na ten temat zob. m.in. B. Schultze, Wissarion Grigorjewitsch Bielinskij. Wegbereiter des revolutionären Atheismus in RuBland, München  Salzburg  Köln 1958; B. Schultze,
Russische Denker. Ihre Stellung zu Christus, Kirche und Papsttum, Wien 1950; W. Prokofjew,
Wielkije russkije myslitieli w borbie protiw idealizma i rieligii, Moskwa 1952; Z. A. Kamienskij,
Timofiej Niko³ajewicz Granowskij, Moskwa 1988.
11 Zob. m.in. W. Kuleszow, S³owianofi³y i russkaja litieratura, Moskwa 1976, s. 7475; W. B. Lincoln, Miko³aj I, prze³. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988, s. 281.
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jedn¹ ze sk³adowych tego¿ dyskursu12. Istota cz³owieczeñstwa wynika³a, zdaniem s³owianofilów, ze spontanicznej wiary i dobrowolnego podporz¹dkowania
jednostki ludzkiej wy¿szej i nieskoñczenie m¹drej strukturze  kolektywowi.
By³ to pogl¹d konserwatywny. Dana osoba zosta³a bowiem w tym wypadku
pozbawiona autonomii, prawa wolnego wyboru. Okcydentalici opowiadali siê
natomiast za bezwzglêdnym uznaniem godnoci cz³owieka, osobowoci, i wszechstronnym jej rozwojem13. Idea swobodnego rozwoju autonomicznej osobowoci by³a i jest  w ich przekonaniu  g³ównym motorem postêpu. Dziêki temu
ostatniemu nastêpowa³y i nadal bêd¹ nastêpowaæ w dziejach ludzkoci zmiany
na lepsze. Przedstawiciele okcydentalizmu  w przeciwieñstwie do s³owianofilów  byli przenikniêci historycznym optymizmem, wierzyli w rozum i jego
zwyciêstwo oraz w twórcze si³y cz³owieka.
Wewnêtrzna logika myli s³owianofilskiej prowadzi³a do negacji kapitalistycznej
drogi rozwoju Rosji; okcydentalizm jako struktura mylenia poci¹ga³ za sob¹ akceptacjê rozwoju bur¿uazyjnego. Nieprzyjêcie tej konkluzji równa³o siê zerwaniu
z okcydentalizmem14.

Za prawdziwego twórcê Rosji okcydentalici uwa¿ali Piotra I. Car ten
przekszta³ci³ pañstwo rosyjskie w potê¿ne, owiecone mocarstwo, wyprowadzi³
z manowców i wydeptanych cie¿ek na szerok¹ drogê ¿ycia na skalê wiatow¹15. Wprowadzone przezeñ reformy nie mia³y charakteru antyrosyjskiego,
lecz wyp³ywa³y z wewnêtrznych potrzeb opónionego cywilizacyjnie kraju.
Dzie³o tego w³adcy-patrioty trzeba kontynuowaæ. Od jego czasów Rosja kroczy
 co prawda  po tej samej drodze co Zachód, zbli¿y³a siê do ¿ycia Europy
w takim stopniu, ¿e nie mo¿e nie odczuwaæ na sobie [pozytywnego  P. K.]
wp³ywu [tamtejszych  P. K.] ruchów umys³owych16, ale ma jeszcze wiele do
nadrobienia. Dominuje ona na kontynencie si³¹ swych armii, lecz wewn¹trz
przedstawia obraz przeraliwego zacofania, nigdzie ju¿ w Europie niepodtrzymywanych podzia³ów i kontrastów spo³ecznych, anachronicznej gospodarki
i bezsensownych ograniczeñ swobód ludzkich. Zapadnicy podkrelali koniecznoæ zmiany istniej¹cego stanu rzeczy. Mieli wiadomoæ, ¿e nie wystarcz¹
jedynie s³owa, [...] okrzyki. Niezbêdna jest  w ich przekonaniu  praca
w pocie czo³a, owiata, [...] przemys³. Nie ma innej drogi, prowadz¹cej kraj do
12 A. Walicki, W krêgu...; S. M. Lewin, Oczierki po istorii russkoj obszcziestwiennoj mysli.
Wtoraja po³owina XIX  nacza³o XX wieka, Leningrad 1974; W. Szczukin, Russkoje... .
13 Filozofia i myl spo³eczna rosyjska 18251861, wyboru dokona³, wstêpem i przypisami
opatrzy³ A. Walicki, Warszawa 1961, s. 359.
14 A. Walicki, W krêgu..., s. 363.
15 W. Bieliñski, Pisma filozoficzne, t. 1, prze³. W. Anisimow-Bieñkowska, przek³ad przejrza³,
wstêpem i przypisami opatrzy³ A. Walicki, Warszawa 1956, s. 262.
16 W. Bieliñski, Po³noje sobranije soczinienij, t. 7, Moskwa 1955, s. 166.
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osi¹gniêcia dobrobytu i zamo¿noci. Historia nie zna czarodziejskich pa³eczek,
które w ci¹gu jednej chwili daj¹ pañstwu zarówno s³awê, jak bogactwo; historia
nie zna nag³ych objawieñ, które od razu czyni¹ narody zarówno bogatymi, jak
potê¿nymi.
Przedstawiciele okcydentalizmu  podobnie jak s³owianofile  opowiadali
siê za odgórnym zniesieniem poddañstwa i reorganizacj¹ zbiurokratyzowanego
aparatu pañstwowego. G³osili ponadto koniecznoæ industrializacji kraju oraz
usuniêcia wszelkiego rodzaju ograniczeñ dla prywatnej przedsiêbiorczoci i wolnego handlu. Uwa¿ali, ¿e Rosja powinna braæ z Zachodu nie tylko wynalazki
techniczne, ale równie¿ adaptowaæ zachodnioeuropejskie urz¹dzenia polityczne,
bêd¹ce  w ich przekonaniu  gwarantem prawdziwej wolnoci. Postulowali modyfikacjê rosyjskiego systemu politycznego, id¹c¹ w kierunku ustanowienia monarchii konstytucyjnej i zapewnienia elementarnych swobód obywatelskich.
Nic nie jest  podkrelali  tak wiernym barometrem stopnia owiecenia, na jakim
znajduje siê [dane  P. K.] spo³eczeñstwo, jak jego ustrój polityczno-ekonomiczny.
[...] Najwierniejszym [za  P. K.] opisaniem jakiego kraju by³oby opisanie jego
stosunków gospodarczych i instytucji [politycznych  P. K.]17.

Je¿eli post¹pi siê w ten sposób w odniesieniu do Rosji, oka¿e siê, ¿e jest ona
krajem zacofanym. Rosyjskie zacofanie jest zawstydzaj¹ce i upokarzaj¹ce, bo
nie brak w pañstwie carów talentów.
Myliciele s³owianofilscy byli bardzo blisko zwi¹zani ze sob¹, w wielu
wypadkach by³y to wiêzy pokrewieñstwa. Mo¿na by³o wiêc stosunkowo ³atwo
uzgadniaæ swoje pogl¹dy, starannie wypracowaæ poszczególne sk³adniki doktryny18. Przeciwnicy s³owianofilstwa  okcydentalici nie byli g³osicielami jakiej
jednej spójnej ideologii i filozofii spo³ecznej. Stanowili grupê o wiele bardziej
zró¿nicowan¹ ni¿ s³owianofile. Okcydentalizm by³ jedynie pewn¹ wspóln¹
platform¹, na której zjednoczyli siê w latach czterdziestych  we wspólnej opozycji do s³owianofilstwa  przedstawiciele ró¿nych, demokratycznych i liberalnych, nurtów myli rosyjskiej19. W jednym, antys³owianofilskim szeregu stali
wówczas m.in. Bieliñski i Kawielin, bêd¹cy wyznawcami odmiennych jakociowo
17 W. Botkin, Listy o Hiszpanii, t³um., pos³owiem i przypisami opatrzy³a W. liwowska, Warszawa 1983, s. 110, 140. Zob. tak¿e B. Jegorow, W. P. Botkin  awtor Pisiem ob Ispanii, Leningrad 1976.
18 Warto zaznaczyæ, ¿e w wielu kwestiach poszczególni s³owianofile zajmowali odmienne zdania. Por. P. Christoff, K. S. Aksakov. A Study of Ideas, Princeton 1982; E. Müller, Russischer
Intellekt in europäischer Krise. Ivan Kireevsky (18061856), KölnGraz 1966; A. Suchow, Chromiakow, filosof s³awianofi³, Moskwa 1993.
19 A. Walicki, Rosyjska filozofia i myl spo³eczna od Owiecenia do marksizmu, Warszawa
1973, s. 201.
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wiatopogl¹dów20. Na uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim ich rozwa¿ania koncentruj¹ce siê wokó³ postaci Piotra I i nastêpstw przeprowadzonych przezeñ
reform.
Bieliñski w artykule Przegl¹d literatury rosyjskiej 1846 roku, opublikowanym w 1847 r. w czasopimie Sowriemiennik, podkrela³, ¿e obca, wziêta
z zewn¹trz treæ [...] mo¿e z czasem przeobraziæ siê w [treæ narodow¹  P. K.],
podobnie jak pokarm przyjêty z zewn¹trz przez cz³owieka przekszta³ca siê w jego cia³o i krew i podtrzymuje w nim si³y i ¿ycie. Pisz¹c o wziêtej z zewn¹trz
treci krytyk literacki mia³ na myli idee i rozwi¹zania przeniesione do Rosji
z Zachodu. Dziêki nim oblicze rosyjskiego pañstwa, w którym przed Piotrem
Wielkim nie by³o [...] nie tylko wiadomoci spo³ecznej, ale nawet d¹¿enia do
niej, [...] nie by³o ¿adnych zainteresowañ intelektualnych i moralnych, zaczê³o
ulegaæ stopniowej metamorfozie. Pierwiastki zachodnioeuropejskie zaszczepione na ojczystej ziemi przez cara-reformatora nie kostnia³y [...] w martwym
bezruchu, ale postêpowa³y naprzód, rozwija³y siê, wydaj¹c ¿ywy, organiczny
owoc. Jest to, zdaniem Bieliñskiego, fakt historyczny, którego prawdziwoci
nie przyjdzie nawet do g³owy kwestionowaæ temu, kto ma oczy, ¿eby widzieæ,
i uszy, ¿eby s³yszeæ. Wystarczy zwróciæ uwagê chocia¿by na panuj¹c¹ w Rosji
modê i obyczajowoæ. Któ¿ [...] powie, ¿e obecnie ubiór i obyczaje europejskie
nie sta³y siê narodowymi dla najlepszego, tj. najbardziej wykszta³conego od³amu
spo³eczeñstwa rosyjskiego, co wcale mu nie przeszkadza pozostawaæ rosyjskim
nie tylko z nazwy?. Krytyk podkrela³, ¿e idee i rozwi¹zania bêd¹ce owocem
cudzego ¿ycia i podawane za owoc w³asnego s¹ w pocz¹tkowej fazie transformacji zawsze retoryk¹, czyli czym powierzchownym, abstrakcyjnym i sztucznym. Póniej jednak s³owa retoryka u¿ywaæ nale¿y w innym kontekcie, dla
oznaczenia odmiennych diametralnie jakoci.
W stosunku nie tylko do najbardziej wykszta³conego od³amu spo³eczeñstwa rosyjskiego, ale i do ca³ego narodu czyst¹ retoryk¹ sta³y siê teraz wszystkie pojêcia,
okrelenia i s³owa ¿ycia rosyjskiego przed Piotrem Wielkim. Gdyby naszych urzêdników wojskowych i cywilnych przemianowano teraz na strategów, bojarów, stolników itp., lud nie rozumia³by ich wcale.

Bieliñski stwierdzi³ równie¿, ¿e Rosja ju¿ wyczerpa³a, wykorzysta³a [...]
okres przeobra¿eñ, mo¿liwoci stworzone przez reformy Piotra I. Nadszed³
czas, by pañstwo to rozwija³o siê samodzielnie, o w³asnych si³ach.
20 Zob. m.in. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i cz³owieka w myli
rosyjskiej (18321922), Kraków 1998; I. Sakowicz, Miêdzy autokracj¹ a rewolucj¹. Liberalizm
Konstantego Kawielina w epoce wielkich reform, Gdañsk 1999; D. Korsakow, Konstantin Dmitriewicz Kawielin. Oczerk ¿izni i diejatielnosti, Sankt-Pietierburg 1896.
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Czy mo¿e jednak mieæ charakter samodzielny taki rozwój, który polega na
wyminiêciu okresu reformy, [...] przeskoczeniu przez niego i powrocie do czasów które j¹ poprzedza³y?. Jest to myl [...] mieszna, ju¿ chocia¿by dlatego,
¿e nie mo¿na tego zrobiæ, podobnie jak nie mo¿na zmieniæ kolejnoci pór roku
i zmusiæ zimê, by nastêpowa³a po wionie, jesieñ za, by poprzedza³a lato.
Oznacza³oby to równie¿, ¿e dzia³alnoæ reformatorsk¹ Piotra Wielkiego uwa¿amy za przypadek, za jak¹ przykr¹ marê senn¹, która natychmiast znika, jak
tylko cz³owiek budz¹c siê otwiera oczy. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e tego rodzaju
wydarzenia w ¿yciu narodu s¹ zbyt donios³e, by mog³y byæ dzie³em przypadku,
¿ycie za narodu nie jest w¹t³ym czó³nem, którym ka¿dy mo¿e kierowaæ wed³ug swojej woli lekkim poruszeniem wios³a. Nale¿y zaakceptowaæ rzeczywistoæ, która wykrystalizowa³a siê w nastêpstwie reformy Piotra, i wzi¹wszy
j¹ za podstawê dzia³aæ, kieruj¹c siê rozumem i zdrowym rozs¹dkiem na rzecz
poprawy warunków ¿ycia spo³eczeñstwa rosyjskiego  przede wszystkim ch³opów. Powinnimy myleæ nie o zmianie tego, co siê dokona³o bez naszej wiedzy [...], ale o tym, bymy siê sami zmienili. Nale¿y zerwaæ z biernoci¹,
apati¹, przygnêbieniem, romantycznym marzycielstwem. Pora ju¿ zarzuciæ
zwyczaj zadowalania siê s³owami i uwiadomiæ sobie, ¿e dobre chêci, bez
id¹cych za nimi konkretnych dzia³añ, niestety nie wystarcz¹.
[Przestañmy równie¿  P. K.] zachwycaæ siê tym, co europejskie, tylko dlatego, ¿e
nie jest azjatyckie. [Najistotniejsze jest to  P. K.] bymy je kochali, szanowali i do
niego d¹¿yli, dlatego tylko, ¿e jest ludzkie, i na tej podstawie odrzucali wszystko,
co jest europejskie, ale nie jest ludzkie, odrzucali równie energicznie jak wszystko,
co jest azjatyckie, ale nie jest ludzkie.

Rosjanie powinni, zdaniem Bieliñskiego, zwracaæ uwagê g³ównie na te elementy cywilizacji zachodnioeuropejskiej, które nie s¹ pozbawione wymiaru humanistycznego w szerokim rozumieniu tego s³owa. Musimy interesowaæ siê
nimi, ledziæ je, nic, co ludzkie, nie powinno bowiem byæ nam obce, jeli chcemy byæ ludmi. Pozosta³e elementy wspomnianej cywilizacji nale¿¹ [...] do
nas tylko o tyle, o ile dadz¹ siê zastosowaæ do naszej sytuacji  rosyjskiej
specyfiki kulturowej i spo³eczno-ekonomicznej. Je¿eli natomiast nie spe³niaj¹
tego kryterium, to powinny byæ nam obce. Gdybymy zaczêli siê nimi przejmowaæ, zas³u¿ylibymy sobie raczej na kpiny Europejczyków ni¿ na ich szacunek.
W takim wypadku musimy szukaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce nas pytania tylko
i wy³¹cznie u siebie, w sobie, doko³a siebie. Bieliñski by³ przewiadczony, ¿e
równie¿ takie stanowisko wyda owoce21.
21 W. G. Bieliñski, Pisma literackie (Wybór), przet³um. J. Walicka, W. Anisimow-Bieñkowska,
Wroc³awWarszawaKraków 1962, s. 422, 428429, 439440, 462463.

Iwan Turgieniew wobec sporów miêdzy okcydentalistami i s³owianofilami...

393

Za swoiste uzupe³nienie rozwa¿añ szalonego Wissariona uznaæ mo¿na
artyku³ Kawielina Spojrzenie na stosunki prawne dawnej Rosji, napisany w 1846 r.,
opublikowany w rok póniej w Sowriemienniku. Jest on prób¹ filozoficznego
przedstawienia rosyjskiej przesz³oci22. Historia Rosji by³a, zdaniem Kawielina, procesem stopniowego rozk³adu wspólnot rodowo-obyczajowych, opieraj¹cych siê wy³¹cznie na pokrewieñstwie, na zasadach i stosunkach wynikaj¹cych
ze zwi¹zków krwi, zastêpowanych przez naznaczony racjonalnoci¹ porz¹dek
prawnopañstwowy. Wraz z procesem tym nastêpowa³ rozk³ad narodowoci fizycznej, rozumianej jako zastyg³y byt [...] krewniacki, rodzinny, a krystalizowa³a siê narodowoæ duchowa, uwypuklaj¹ca wiat wewnêtrzny, niewidzialny [narodu  P. K.], jego d¹¿noci, nadzieje, ¿¹dania, rachuby, które przedtem
by³y g³êboko ukryte i nie mog³y siê ujawniæ. Dokonywa³a siê równie¿ stopniowa emancypacja osobowoci. Gdy wiat wewnêtrzny, duchowy zdoby³ [...]
w³adzê nad zewnêtrznym, materialnym wiatem, wówczas [...] osobowoæ ludzka [uzyska³a  P. K.] wielkie, wiête znaczenie, takie, jakiego przedtem nie
mia³a. Na Zachodzie nast¹pi³o to o wiele wczeniej ni¿ w Rosji. Pocz¹tek da³y
plemiona germañskie. [...] Czêste, trwaj¹ce od wieków wrogie starcia z Rzymem, nieustanne wojny i dalekie wyprawy, jaki wewnêtrzny niepokój i rozterka
[...] wczenie rozwinê³y w nich g³êbokie poczucie osobowoci. Sprowadza³o
siê ono do uznania godnoci cz³owieka [...] i wszechstronnego jej rozwoju oraz
ujêcia [tego¿  P. K.] w cis³e formy prawne. Zosta³o umocnione i pog³êbione
z chwil¹ przyjêcia przez nich chrzecijañstwa.
Kawielin bardzo wysoko ocenia³ wk³ad religii chrzecijañskiej w dzie³o
emancypacji osoby.
W chrzecijañstwie  podkrela³  zrodzi³a siê po raz pierwszy idea nieskoñczonej,
absolutnej godnoci cz³owieka. Cz³owiek to ¿ywe naczynie wiata duchowego i jego wiêtoci; jest on  przynajmniej potencjalnie  przedstawicielem Boga na
ziemi, ukochanym synem Bo¿ym, dla którego sam Zbawiciel wiata zst¹pi³ na
ziemiê, przela³ wiêt¹ krew swoj¹ i umar³ na krzy¿u. Ten z gruntu nowy pogl¹d
mia³ wydobyæ cz³owieka z nicoci, wyzwoliæ go z jarzma przyrody i wiata zewnêtrznego, który moc¹ przypadku stawia³ na równi ze zwierzêtami czy nawet
poni¿ej ich. Z istoty zdeterminowanej cz³owiek sta³ siê istot¹ determinuj¹c¹, z niewolnika przyrody i okolicznoci zewnêtrznych  ich panem. [...] Zaj¹³ miejsce
pierwsze i najwa¿niejsze.

Historia Rosji, w przeciwieñstwie do dziejów Europy Zachodniej, nie stanowi³a dowodu na postêpuj¹c¹ emancypacjê jednostki ludzkiej. G³ówn¹ przeszkod¹ w tym procesie by³y, zdaniem Kawielina, uczuciowo-irracjonalne formy egzystencji plemion ruskos³owiañskich. Nie opuszcza³y [one  P. K.] swych
22

W. Bieliñski, Po³noje sobranije soczinienij, t. 12, Moskwa 1956, s. 267.
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siedzib. Wiod³y ¿ycie spokojne, wy³¹cznie rodzinne oparte na pokrewieñstwie. Nie mog³o przeto wykszta³ciæ [siê  P. K.] w ruskim S³owianinie poczucie odrêbnoci, skoncentrowania, które ka¿e cz³owiekowi przeprowadzaæ wyran¹ granicê miêdzy sob¹ a innymi, zawsze i wszêdzie odró¿niaæ siebie od innych.
Zasada osobowoci tu nie istnia³a.
Wyrany prze³om w tej materii nast¹pi³ dopiero w czasach Piotra Wielkiego.
Dziêki przeprowadzonym przezeñ reformom utraci³y swoje dotychczasowe znaczenie i atrakcyjnoæ elementy sk³adaj¹ce siê na istotê staroruskiego systemu
spo³ecznego: ród, patriarchalizm, wiêzy krwi. W dzia³alnoci cara-reformatora
Kawielin upatrywa³ pierwsz¹ w dziejach ojczystego kraju fazê zasady osobowoci. Od tej pory mo¿na mówiæ o stopniowej negacji ¿ycia opartego wy³¹cznie na stosunkach pokrewieñstwa, ¿ycia, w którym poczucie osobowoci nie
mog³o istnieæ. Piotr I, doskonale znaj¹cy dzieje i specyfikê pañstwa rosyjskiego, by³ przewiadczony, ¿e wprowadzane przezeñ przeobra¿enia s¹ kontynuacj¹
dzie³a jego poprzedników. Uwa¿a³, ¿e Rosja mo¿e swobodnie korzystaæ z zachodnioeuropejskich osi¹gniêæ cywilizacyjnych bez obawy utraty w³asnego oblicza, wst¹pienia na drogê nienarodowego, sztucznego rozwoju. W³adca ten
 w przekonaniu Kawielina  rozumia³ historiê i umia³ odczytywaæ jej [...]
karty. Jego rozumne dzie³o nale¿y kontynuowaæ bez wzglêdu na to, ile rzeczy
smutnych jeszcze nas czeka na tej drodze. Zasmucaj¹cy fakt  to chocia¿by
postawa mas ludowych, niezainteresowanych wyzwoleniem siê od patriarchalnego tradycjonalizmu.
Nieowiecony [Rosjanin  P. K.] ani o jotê nie [...] zmieni³ [...] sposobu ¿ycia
w sferze rodzinnej i spo³ecznej. Wszystkie stosunki miêdzy nie-krewniakami ujmowane s¹ w formy pokrewieñstwa lub bezporednio zeñ wyp³ywaj¹cego i zwi¹zanego z nim w sposób konieczny, opartego na wiêzach krwi, wyznaczonego wiekiem 
starszeñstwa23.

Okcydentalici podejmowali równie¿ temat moralnoci, a cilej rzecz ujmuj¹c, rozbie¿noci pomiêdzy starymi, przebrzmia³ymi wskazaniami moralnymi
a potrzebami cz³owieka dnia dzisiejszego. Na uwagê zas³uguje zw³aszcza artyku³ Hercena Nowe wariacje na stare tematy, opublikowany w 1847 r. w Sowriemienniku. Uwypuklono w nim fakt wystêpowania sprzecznoci miêdzy moralizatorsk¹ frazeologi¹ a codziennym postêpowaniem niektórych ludzi. Nastêpstwem takiego stanu rzeczy sta³o siê wypaczenie samych postaw moralnoci,
unikanie nazywania [danej myli  P. K.] po imieniu, ukrywanie jej za mg³¹
wewnêtrznych uczuæ. Sztandar, pod którym jednostka ludzka wystêpuje, s³u¿y
[czêsto  P. K.] za zas³onê zupe³nie innym treciom. Triumfuje nagromadzony
23

Filozofia i myl spo³eczna

, s. 351353, 356361, 363.
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[...] fa³sz, za prosta ¿yciowa prawda zostaje zagubiona. Zamiast moralnej
odpowiedzialnoci wobec siebie obiera siê [...] zale¿noæ od opinii zewnêtrznej. Gdy ta ostatnia orzeknie przyk³adowo, ¿e w danym czynie nie ma nic
nieetycznego, osoba, która siê go dopuci³a, nie ma najmniejszych podstaw do
niepokoju i w dalszym ci¹gu mo¿e upajaæ siê ¿yciem. S¹dy g³oszone przez
zacnych ludzi s¹, niezale¿ne od tego, czy przywieca im umi³owanie i pragnienie prawdy, czy te¿ nie, przyjmowane na s³owo honoru.
Zjawisko to, przechodz¹ce na mocy tradycji z pokolenia na pokolenie,
budzi³o wyrany sprzeciw Hercena. Uniemo¿liwia ono bowiem harmonijny, racjonalny rozwój rodzaju ludzkiego. Z powodu jego trwa³oci i ¿ywotnoci ludzkoæ przechodzi³a  i nadal przechodzi  w swym rozwoju poprzez szereg [...]
udrêk, [...] poni¿eñ, [...], przelewa ³zy, [...] krew, mêczy siê. Taki stan rzeczy
nie powinien d³u¿ej trwaæ. Nale¿y przezwyciê¿yæ sprzecznoci g³êboko ukryte
u samych podstaw moralnej egzystencji wspó³czesnego cz³owieka, jego czynów,
myli, uczuæ, [bêd¹ce  P. K.] jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech
naszej [tj. europejskiej  P. K.] kultury. Przeciwstawienie siê dominuj¹cemu
obecnie, tchórzliwemu, fa³szywemu, wywiechtanemu kierunkowi moralnoci, unikanie niedomówieñ, [...] wszelkich dwuznacznych sformu³owañ na
tym polu, rych³o zaowocuje  w przekonaniu Hercena  pozytywnymi nastêpstwami.
Autor artyku³u opowiada³ siê za wypracowaniem przez wspó³czesnego cz³owieka nowego pogl¹du na ¿ycie. Pogl¹d taki powinien mieæ nie tylko [...]
okrelone oblicze, ale [równie¿  P. K.] uzbrajaæ [jednostkê ludzk¹  P. K.]
w niezawodny instynkt, umo¿liwiaj¹cy odró¿nienie istoty danego zjawiska,
jego mózgu i krwi od oderwanej [od realnej rzeczywistoci  P. K.] abstrakcji. Ho³dowanie tej ostatniej wiadczy o nieumiejêtnoci pos³ugiwania siê w³asnym rozumem. Kto nie wydar³ z piersi wszystkiego, co nie znajduje uzasadnienia w rozumie, ten nie jest wolny. Jednym z rodzajów wolnoci jest tzw.
wolnoæ moralna, której istota sprowadza siê do racjonalnego, zgodnego z wewnêtrznymi przekonaniami, etycznego postêpowania oraz braku jakiegokolwiek
przywi¹zania [...] do autorytetów, do nakazów z zewn¹trz, do wskazówek.
Wolnoæ moralna powinna staæ siê, zdaniem Hercena, integralnym sk³adnikiem
nowego wiatopogl¹du cz³owieka teraniejszoci.
Realizacja tego postulatu nie bêdzie jednak zadaniem ³atwym.
Umi³owanie wolnoci moralnej jest [bowiem  P. K.] uczuciem czysto platonicznym, idealnym; wzdycha siê do niej, mówi siê o niej w uczonych wstêpach i mowach akademickich, sk³ada siê jej p³omienne ho³dy, ale z zachowaniem przyzwoitego dystansu. [...] Ludzi umi³owanie wolnoci moralnej znajduje zaspokojenie w
wiecznym oczekiwaniu, w wiecznym d¹¿eniu do niej; rw¹ siê i d¹¿¹ do przedmiotu
swych pragnieñ w sposób umiarkowany i powci¹gliwy, wierz¹c sentymentalnie, ¿e
pragnienia ich urzeczywistni¹ siê jeli nie dzi, to w przysz³oci.
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Cz³owiek mówi  co prawda  o wartoci i uroku wolnoci moralnej, lecz
boi siê indywidualnej odpowiedzialnoci, któr¹ ona za sob¹ poci¹ga. Woli uciec
pod skrzyd³a zewnêtrznego autorytetu, zgodziæ siê na wszystko, byleby tylko
zaopiekowano siê [nim  P. K.], byleby pozwolono [mu  P. K.] nie myleæ
i wieæ wygodne, beztroskie ¿ycie. Je¿eli dopuci siê wówczas niegodnego, niemoralnego czynu, otrzymuje naganê, ponosi karê i kwita, jak gdyby w ogóle nic
z³ego nie zrobi³; je¿eli padnie na kolana, poprosi o laskê, mo¿e wszystko zostanie mu wybaczone. Zgo³a odmiennie rzecz siê przedstawia, gdy nie znajduje siê
on pod kuratel¹ autorytetu i zdany jest wy³¹cznie na siebie. Je¿eli post¹pi
w takiej sytuacji wbrew w³asnemu sumieniu i rozumowi, to wiadomoæ pope³nienia z³ego czynu d³ugo nie da mu spokoju.
Mêczyæ [bêdzie go  P. K.] upokarzaj¹ca wiadomoæ, ¿e sprzeniewierzy³ siê rozumowi, ¿e stoczy³ siê poni¿ej w³asnego poziomu moralnego i teraz musi na nowo
pogodziæ siê ze sob¹, co nast¹pi nie poprzez ³zawe kajanie siê, tylko na drodze
mê¿nego przezwyciê¿ania s³aboci.

Cz³owiek wspó³czesny, wypracowuj¹c w ciê¿kiej walce, poprzez negacje
i wyrzeczenia nowy pogl¹d na wiat, nie mo¿e zapomnieæ, zdaniem Hercena,
o wartociach, które sk³adaj¹ siê na istotê cz³owieczeñstwa. Je¿eli bêdzie o nich
pamiêta³, to nigdy nie dopuci siê nieludzkiego czynu. Zawsze, niezale¿nie od
okolicznoci, w jakich siê znajdzie, bêdzie postêpowa³ po ludzku. Takie postêpowanie bêdzie bowiem dlañ naturalne, w³aciwsze, ³atwiejsze, przyjemniejsze, rozumniejsze. Autor Nowych wariacji na stare tematy podkrela³, ¿e ka¿dego staæ na to, aby nie robi³ rzeczy sprzecznych z poczuciem cz³owieczeñstwa. Je¿eli dana jednostka czyni inaczej, oznacza to, i¿ nie dosz³a do [okrelonego  P. K.] stanu wiadomoci [spo³ecznej  P. K.], nie uwiadamia sobie,
¿e bycie cz³owiekiem w ludzkim spo³eczeñstwie nie jest [...] ciê¿k¹ powinnoci¹, lecz wewnêtrzn¹ potrzeb¹, [podobnie jak  P. K.] nikt nie mówi, ¿e wiêtym obowi¹zkiem pszczo³y jest robienie miodu  robi go ona dlatego, ¿e jest
pszczo³¹. Nie jest cz³owiekiem w pe³nym znaczeniu tego s³owa. Mo¿na okreliæ j¹ mianem niedorostka. Jej moralnoæ nosi jeszcze szaty feudalne, co
oznacza, ¿e jest do takiego stopnia nieprawdziwa, sklecona z ró¿nych zasad,
tak bezsensowna, chwiejna, uboga, ¿e nale¿y j¹ zdecydowanie i jednoznacznie
potêpiæ oraz w ca³ej rozci¹g³oci odrzuciæ.
W koñcowej czêci artyku³u przedstawiono w obrazowy sposób okolicznoci towarzysz¹ce narodzinom dominuj¹cego wspó³czenie kierunku moralnoci.
Ludzie odbili od twardego brzegu [tj. od konsekwentnej moralnoci, wyrastaj¹cej
z religii  P. K.] i raptem przestraszyli siê; przyzwyczajeni do mrocznych, sklepionych wewn¹trz, do blasku wiec, do wilgotnych wyziewów kamiennych cian, nie
mogli znieæ swobodnej przestrzeni, poczuli siê przyt³oczeni powietrzem, s³oñcem,
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brakiem murów, bezkresn¹ dal¹ i mo¿liwoci¹ wyboru dróg. Poniewa¿ siê bali,
wznieli naprêdce drewnian¹ budê naszej obecnej moralnoci i wyobrazili sobie, ¿e
to nowa wi¹tynia, podczas gdy w istocie rzeczy owa buda nie jest niczym innym
jak tymczasowym lazaretem24.

Turgieniew nie pozosta³ obojêtny wobec sporów miêdzy reprezentantami
s³owianofilstwa i okcydentalizmu w latach 40. XIX w. Swemu stanowisku w tej
materii da³ wyraz przede wszystkim na kartach Zapisków myliwego25. Przedmiotem mojego zainteresowania bêd¹ przeto niektóre utwory wchodz¹ce
w sk³ad tego cyklu nowelistycznego.
Na uwagê zas³uguje zw³aszcza Turgieniewowskie opowiadanie Chor i Kalinycz, opublikowane w 1847 r. w Sowriemienniku. Jego g³ównymi bohaterami
s¹ ch³opi. Jest im obce lepe przywi¹zanie do tradycji i religii. W domu jednego
z nich, Chora, na czystych cianach z bierwion nie by³ przylepiony ani jeden
[wiêty  P. K.] obrazek. Praktyczny Chor z uwag¹ ledzi³ rzeczy nowe, na
temat których nie posiada³ dot¹d ¿adnej wiedzy. Wypytywa³ obytego z zagranic¹
myliwego o wszystko kolejno:  Czy to a to jest u nich takie samo jak u nas, czy
inne?. Interesowa³ go nie tylko zachodnioeuropejski system rolnictwa, ale równie¿ tamtejsze kwestie administracyjne i pañstwowe. Podkrela³, ¿e Niemcy  mimo
swej pedanterii, zasuszonego rozs¹dku  s¹ ciekawym narodem, narodem, od
którego mo¿na nauczyæ siê gospodarnoci i zaradnoci. Rozumia³ rzeczywistoæ, co oznacza, ¿e zdo³a³ siê do niej przystosowaæ: pobudowa³ siê, uciu³a³
³adny grosz, by³ w dobrej komitywie z dziedzicem i innymi w³adzami. Nie chc¹c
naruszyæ tej swoistej stabilizacji ¿yciowej, wypracowywanej przez wiele lat,
gwarantuj¹cej jego rodzinie zaspokojenie elementarnych potrzeb, unika³ wypowiadania siê na niektóre tematy. Na pytanie: Dlaczego siê nie wykupi od swego
pana? zawile, prawdopodobnie przez ostro¿noæ odpowiada³, ¿e nie widzi takiej
koniecznoci i podkrela³ natychmiast: znam i mojego pana, i mój czynsz... pana
mamy dobrego. Chor, mimo ca³y swój rozum, mia³ równie¿ wady. Z ca³ej
duszy, na przyk³ad, gardzi³ kobietami, [...] natrz¹sa³ siê z nich ile wlezie.
24 A. Hercen, Pisma filozoficzne. Eseje filozoficzne. Z tamtego brzegu, t. 1, prze³. J. Walicka,
t³um. przejrza³ oraz wstêpem i przypisami opatrzy³ A. Walicki, Warszawa 1965, s. 448454,
458459, 463464.
25 Utwory wchodz¹ce w sk³ad cyklu nowelistycznego Zapiski myliwego przedstawiam w kolejnoci ustalonej przez autora. Ksi¹¿ka powsta³a bowiem nie od razu. W 1846 r. Turgieniew napisa³
dwa opowiadania cyklu: Chor i Kalinycz oraz Piotr Pietrowicz Karatajew; w 1847 r.  trzynacie:
Jermo³aj i m³ynarka, Mój s¹siad Radi³ow, Jednodworzec Owsianikow, Lgow, Rz¹dca, Dwaj ziemianie, Kancelaria, Basior, Kryszta³owa woda, Lekarz powiatowy, Lebiediañ, Tatiana Borysowna i jej
bratanek, mieræ; w 1848 r.  trzy: Hamlet powiatu szczygrowskiego, Czestopchanow i Niedopiuskin,
Las i step; w 1850 r.  cztery: piewacy, Schadzka, Kasjan z Krasiwej Mieczy, Bie¿yñska ³¹ka.
W 1852 r. wszystkie wymienione powy¿ej utwory Turgieniew wyda³ w formie ksi¹¿kowej. W 1872 r.
og³osi³ kolejne ogniwo cyklu  Koniec Czertopchanowa, a w 1874 r. dwa dalsze  Kociotrup
i Turkoce. W ten sposób ksi¹¿ka sk³ada siê ostatecznie z dwudziestu piêciu opowiadañ.
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Przeciwieñstwem Chora  racjonalisty by³ nale¿¹cy do grona entuzjastów i marzycieli ch³op Kalinycz. Kalinycz umia³ czytaæ, mia³ spryt do [s³owa
 P. K.] drukowanego. Chêtnie rozprawia³ [...], choæ nie sadzi³ siê na elokwencjê, jak to chêtnie czyni¹ zadziorni ludzie fabryczni. Swego dziedzica otacza³
zbo¿n¹ czci¹, czuwa³ [nad nim  P. K.] jak nad dzieckiem. Chodzi³ z panem
Po³utykinem  zapalonym myliwcem na polowania, nosi³ jego torbê, a czasem i fuzjê, uwa¿a³, gdzie zapada ptak, stara³ siê o wodê do picia, zbiera³
poziomki, kleci³ sza³asy. Dziedzic przywi¹za³ siê do Kalinycza, kroku nie
mog¹c bez niego zrobiæ. Kalinycz to dobry ch³op  podkrela³ nieustannie
Po³utykin  ch³op staranny i us³u¿ny. Sta³ on bli¿ej natury ni¿ jego przyjaciel
 Chor. Dobrze sobie radzi³  na przyk³ad  z pszczo³ami, mia³ szczêliw¹
rêkê. Chc¹c ugociæ zmêczonego, znu¿onego po³udniow¹ spiekot¹ dziedzica
i towarzysz¹cego mu myliwego, zaprowadzi³ [ich  P. K.] do swojej pasieki
w najg³uchszym ostêpie lenym. [...] Przywdzia³ na g³owê co w rodzaju worka
z siatk¹, wzi¹³ nó¿, garnek, dymi¹c¹ g³owniê i poszed³ na pasiekê, by wyci¹æ dla
[nich  P. K.] plaster miodu. Klarowny, ciep³y miód [gocie  P. K.] zapili
ródlan¹ wod¹ i usnêli przy jednostajnym brzêku pszczó³, które, zdaniem Chora, nigdy [Kalinyczowi  P. K.] nie mr¹. Ten ostatni by³ bardzo weso³ym
cz³owiekiem. Ci¹gle nuci³ pó³g³osem, a niekiedy piewa³ [...] i przygrywa³
sobie na ba³a³ajce. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e towarzysz¹cy jego panu myliwy
bywa³ za granic¹, zap³on¹³ ciekawoci¹.... Porusza³y go, w przeciwieñstwie do
Chora, przede wszystkim opisy przyrody, gór, wodospadów, niezwyk³ych gmachów [i  P. K.] wielkich miast Europy Zachodniej. Kalinycz nie by³ równie¿
pozbawiony wad. Wszystkiemu lepo wierzy³, nie usi³uj¹c dociec, jakie jest
prawdziwe oblicze danego zjawiska. By³ zadowolony, gdy tylko wi¹za³ koniec z koñcem. Chor nosi³ buty uszyte z mamuciej chyba skóry, natomiast
Kalinycz chodzi³ w ³apciach, podkrelaj¹c: Po co mi buty? Jam ch³op....
Postawa ta wskazuje, jak siê wydaje, na koniecznoæ stworzenia ch³opom odpowiednich warunków do wykazywania inicjatyw, dziêki którym podniós³by siê
poziom ich codziennego ¿ycia. Innymi s³owy: nale¿y przeprowadziæ uw³aszczenie ch³opów.
Turgieniew w Chorze i Kalinyczu wyrazi³ pogl¹d, ¿e rosyjscy ch³opi nie s¹
 co prawda  pozbawieni wad, lecz posiadaj¹c zmys³ gospodarski i ho³duj¹c
okrelonym wartociom duchowym, odnaleliby siê w nowej rzeczywistoci
spo³eczno-ekonomicznej. Z rozmów i spotkañ z nimi wyniós³ g³êbokie przekonanie, ¿e Piotr Wielki by³ prawdziwym synem rosyjskiej ziemi.
By³ z gruntu Rosjaninem, Rosjaninem [...] w swych reformach. Rosjanin jest tak
pewien swojej si³y i niepo¿ytoci, ¿e siê nie wzdraga przed nowinkami: ma³o siê
zajmuje swoj¹ przesz³oci¹ i odwa¿nie spoziera w przysz³oæ. Co dobre  to mu siê
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podoba, co roztropne  to chêtnie przejmuje, sk¹d za to pochodzi  jest mu
wszystko jedno26.

Wypowied tê mo¿na uznaæ za okcydentalistyczne wyznanie wiary. Jej autor uwa¿a³, ¿e reformy Piotra I by³y zgodne z wewnêtrzn¹ fizjonomi¹ spo³eczeñstwa rosyjskiego, wynika³y z jego historii. Akty te stworzy³y Rosjanom ogromne
mo¿liwoci. Mogli oni przejmowaæ z Zachodu wszystko to, co jawi³o im siê
jako roztropne. W ten sposób rodzima cywilizacja, w gruncie rzeczy dosyæ
uboga, zosta³a wzbogacona o nowe elementy. Te ostatnie po pewnym czasie tak
cile zespoli³y siê z rosyjsk¹ rzeczywistoci¹, ¿e przestano przywi¹zywaæ wagê
do tego, sk¹d pochodz¹.
Z kolei w utworach Piotr Pietrowicz Karatajew, Mój s¹siad Radi³ow oraz
Jermo³aj i m³ynarka Turgieniew podj¹³ temat moralnoci.
Tytu³owy bohater opowiadania Piotr Pietrowicz Karatajew by³ drobnym
w³acicielem ziemskim. Nie mia³ zmys³u gospodarskiego i lubi³ sobie pohulaæ, wskutek czego jego maj¹tek zacz¹³ chyliæ siê ku upadkowi. Ponadto przysz³y z³e lata; nieurodzaj, [...] ró¿ne nieszczêcia. W tej sytuacji mo¿na by³o
zwiêkszyæ powinnoci ch³opów poddanych. M³ody dziedzic nie zdecydowa³ siê
jednak na taki krok. Karatajew, który zawsze mieszka³ na wsi i uwa¿a³, ¿e
chyba ju¿ nie mo¿e byæ nic lepszego od uroków wiejskiego ¿ycia, prze¿y³
sprzeda¿ swojej posiad³oci z licytacji i zmuszony by³ udaæ siê  w poszukiwaniu pracy  do Moskwy. Podkrela³, ¿e jedzie do Moskwy [...] na s³u¿bê,
mino i¿ nie jest przygotowany ani merytorycznie (wykszta³cenie otrzyma³em
bowiem bardzo rednie), ani psychicznie (bojê siê s³u¿by, a nu¿ w³anie cz³owieka poci¹gn¹ do odpowiedzialnoci) do wykonywania tego rodzaju pracy. Po
rocznym pobycie w tym miecie nie mia³ jeszcze sta³ej posady. Postawa tego
reprezentanta stanu szlacheckiego, nieumiej¹cego ani racjonalnie gospodarowaæ
w swym maj¹tku, ani odnaleæ siê  po jego stracie  w rzeczywistoci miejskiej, nie zas³uguje  w przekonaniu Turgieniewa  na pochwa³ê. Karatajew nie
zosta³ jednak jednoznacznie do koñca os¹dzony.
W tym kontekcie warto wspomnieæ o jego zwi¹zku z ch³opk¹ pañszczynian¹  Matrion¹. M³ody szlachcic tak wspomina³ pocz¹tek tej znajomoci.
Mieszka³em [...] na wsi... . Raptem wpad³a mi w oko dziewczyna [...] piêkna,
m¹dra, a jaka dobra! Nazywa³a siê Matriona. Dziewczyna by³a prosta, to znaczy
[...] pañszczyniana [...] ch³opka. Ale to nie by³a moja dziewczyna [tzn. nie by³a
poddan¹ Karatajewa  P. K.]  tylko cudza, w tym ca³e nieszczêcie. No i pokocha³em j¹ [...] i ona mnie te¿.
26

I. Turgieniew, Dzie³a wybrane, t. 1, wybra³ i przypisami opatrzy³ A. Semczuk, Warszawa
1981, s. 817.
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Matriona zwróci³a siê z proba do Piotra, by ten wykupi³ j¹ od dziedziczki.
Karatajew nie zdo³a³ jednak pomylnie za³atwiæ tej sprawy. W³acicielka ziemska wziê³a sobie [bowiem  P. K.] za zasadê, ¿eby [swych  P. K.] ludzi [od
zale¿noci poddañczej  P. K.] nie zwalniaæ. Bo to i nie przystojnie, i nie wypada w przyzwoitym domu, to jest nieporz¹dek. Stwierdzi³a ponadto, ¿e m³ody
szlachcic powinien zapomnieæ o Matrionie i poszukaæ dobrej partii, czyli osoby szlachetnie urodzonej i zamo¿nej. Na mocy jej zarz¹dzenia wspomnian¹
ch³opkê wys³ano [...] na wie  w step. Zakochany w niej Karatajew ani
dniem, ani noc¹ nie zazna³ spokoju... Drêczy³ siê! Dlaczego, myla³ [...], zgubi³em nieszczêliw¹ dziewczynê!. Zdecydowa³ siê dzia³aæ. Wywióz³ noc¹ dziewczynê ze wsi, w której przebywa³a. Zamieszkali razem.
Matrionuszka zamieszka³a u mnie  wspomina³ bohater utworu Turgieniewa  [...]
odpoczê³a, poprawi³a siê, bardzo siê do niej przywi¹za³em... [...] co te¿ to by³a za
dziewczyna? Sk¹d siê w niej to wziê³o? i piewaæ umia³a, i tañczyæ, i graæ na
gitarze...[...] Ubiera³em j¹ [...] lepiej ni¿ gubernatorow¹. [...] Matriona siê umiechnie, a we mnie serce zadr¿y, jakby je kto po³askota³. Czasem nagle zacznie siê miaæ,
¿artowaæ, tañczyæ; obejmuje mnie tak gor¹co, tak mocno, ¿e a¿ siê w g³owie zakrêci.
Od rana do wieczora tylko myla³em, czym by j¹ tu ucieszyæ? [...] Dawa³em jej
prezenty, ¿eby zobaczyæ, jak to ona [...] ucieszy siê, zarumieni z radoci, zacznie
przymierzaæ to, co dosta³a, jak w nowym stroju przyjdzie do mnie i poca³uje.

W ten sposób, w idealnej harmonii i szczêciu, m³odzi prze¿yli piêæ miesiêcy.
Wszystko diabli wziêli, gdy ja i moja Matrionuszka pojechalimy sankami do Kukujewki, do wsi [jej  P. K.] dziedziczki. [...] Dziedziczka pozna³a Matrionê i mnie
pozna³a [...] i skargê na mnie wnios³a: moja zbieg³a dziewka, powiada, przebywa
u szlachcica Karatajewa, no i od razu odpowiednio komu trzeba ³apê posmarowa³a.

Dziewczyna, nie chc¹c nara¿aæ Piotra na konsekwencje prawne wynikaj¹ce
z faktu jej ukrywania, dobrowolnie odda³a siê w rêce sprawiedliwoci. Nie wiadomo, jak potoczy³o siê jej dalsze ¿ycie. Na trwa³e zapisa³a siê w pamiêci
bezgranicznie w niej zakochanego Karatajewa. Le¿ê  wspomina³ on  kiedy
noc¹ u siebie w ³ó¿ku i mylê: mój Bo¿e, za co ja tak cierpiê? Co mam pocz¹æ,
kiedy nie mogê jej przestaæ kochaæ... No nie mogê i tyle!. W imiê mi³oci
przekroczy³ normy zakrelone przez prawo. Turgieniew akceptowa³, jak siê wydaje, ten krok. Cz³owiek, który przywi¹za³ siê tak mocno do dziewczyny z niskiego stanu, ¿e [chcia³  P. K.] z ni¹ [...] do mierci prze¿yæ27, nie zosta³
przezeñ  mimo i¿ mia³ wiele wad  jednoznacznie do koñca potêpiony i uznany
za zdecydowanie negatywnego reprezentanta warstwy szlacheckiej.
27

Ibidem, s. 222236.
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W noweli Mój s¹siad Radi³ow Turgieniew ukaza³ postaæ w³aciciela ziemskiego. Tytu³owego Radi³owa prawie ca³kowicie poch³ania³o uczucie mi³oci,
którym darzy³ siostrê zmar³ej ¿ony  Olgê. Radi³ow nie by³ obojêtny równie¿
Oldze, mimo i¿ s¹dz¹c z wieku, móg³by byæ jej ojcem. Dziewczyna ch³onê³a
ka¿de jego s³owo  twarz jej wyra¿a³a nie tylko sympatiê, ale g³êbokie przejêcie. Nie przybiera³a sztucznych póz, nie wzdycha³a [...], nie wznosi³a oczu
w górê, nie umiecha³a siê marz¹co i zagadkowo. Patrzy³a ze spokojem [...], jak
kto, kto odpoczywa albo po wielkim szczêciu, albo po wielkim niepokoju.
Olga odczuwa³a niepokój i zarazem szczêcie. By³a szczêliwa, gdy¿ ca³e [...]
dobre i gor¹ce serce [Radi³owa  P. K.] by³o [...] przepojone na wskro [...]
uczuciem do niej. Nurtowa³ j¹ równie¿ niepokój wynikaj¹cy z tego, i¿ domownicy nie akceptowali postêpowania rzeczonego obywatela ziemskiego i jego
szwagierki. Nie mieci³o siê ono bowiem w ramach zakrelonych przez tradycyjn¹ obyczajowoæ i moralnoæ. Matka Radi³owa, bêd¹ca rzecznikiem tej ostatniej, nie powiedzia³a ani s³owa na ten temat. Z jej twarzy mo¿na by³o jednak
wyczytaæ jakie lêkliwe [...] oczekiwanie na fina³ sprawy i zarazem smutek
tak wielki, ¿e na [jego  P. K.] widok [...] bolenie ciska siê serce.
Tytu³owy bohater Turgieniewowskiego utworu nie mia³ tego rodzaju dylematów. Trzeba siê tylko zdecydowaæ...  podkrela³. Czy to ma sens znosiæ
fataln¹ sytuacjê?... Po co zwlekaæ... przeci¹gaæ.... Nie ograniczy³ siê jedynie do
s³ownej deklaracji. W imiê mi³oci przekroczy³, podobnie jak Karatajew, normy
zakrelone przez ustawodawstwo  wyjecha³ dok¹d ze sw¹ szwagierk¹. Wydarzenie to poruszy³o ca³¹ guberniê or³owsk¹, rozwodzono siê nad nim szeroko.
Turgieniew nie potêpi³ Radi³owa za ten czyn. Akceptowa³ takie rozwi¹zanie.
Pozostawa³ pod niew¹tpliwym urokiem tej postaci. W jej spojrzeniu, w umiechu, w ca³ej [...] istocie widzia³ niezwyk³y ukryty urok. W Radi³owie odzywa³ siê [...] czasem [prowincjonalny  P. K.] ziemianin, zainteresowany jedynie
gospodarstwem, urodzajami, ¿niwami, lecz mimo to by³ to wspania³y cz³owiek28.
Nieco wiêcej uwagi warto powiêciæ równie¿ utworowi Jermo³aj i m³ynarka. Tytu³owa m³ynarka nie by³a [ ] ani bab¹ wiejsk¹ ani mieszczank¹. Po
ubraniu, ruchach i wymowie poznaæ w niej [mo¿na by³o  P. K.] dwórkê.
W przesz³oci nale¿a³a do s³u¿by dworskiej dziedzica Aleksandra Zwierkowa.
Zwierkow wspomina³, ¿e zabra³ j¹, gdy by³a jeszcze dzieckiem, do Petersburga,
gdy¿ mia³a [ ] co takiego przymilnego w obejciu. Na pocz¹tku p³aka³a
sobie przez g³upotê, têskni³a za rodzinnym domem. Po pewnym czasie przyzwyczai³a siê jednak do swego chlebodawcy i jego ma³¿onki. Oddano j¹ najpierw do garderoby; uczyli j¹ [a ona  P. K.] robi³a zdumiewaj¹ce postêpy ¯ona
Zwierkowa uczyni³a Arinê swoj¹ pann¹ s³u¿¹c¹. Dziewczyna stara³a siê jak
28
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najlepiej wykonywaæ swoje obowi¹zki, by³a us³u¿na, skromna, pos³uszna
 s³owem, wszystko, czego mo¿na ¿¹daæ. Po dziesiêciu latach nienagannej
s³u¿by zwróci³a siê do pana z prob¹, by pozwoli³ jej wyjæ za m¹¿. Nie by³oby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e dziedziczka nie chcia³a za pokojówki
mê¿atek. Wówczas by³y one bowiem do niczego: zaczn¹ siê dzieci, to, owo;
czy taka pokojówka mo¿e obs³u¿yæ pani¹, jak siê nale¿y, pamiêtaæ o jej przyzwyczajeniach? Ju¿ jej to nie obchodzi, co innego ma w g³owie.
Moralni pañstwo, podkrelaj¹cy, i¿ trzeba braæ rzeczy po ludzku, nie
wyrazili zgody na wst¹pienie Ariny w zwi¹zek ma³¿eñski. Oburzeni rzekom¹
niewdziêcznoci¹ dziewczyny natychmiast kazali jej ostrzyc w³osy, ubraæ w co
by³o najgorszego i wys³aæ na wie. Podjêli tak¹ decyzjê, gdy¿ nie mo¿na
 w ich przekonaniu [ ] tolerowaæ w domu takich nieporz¹dków. Chor¹ ga³¹
najlepiej odci¹æ od razu!. Postawa Ariny to, zdaniem Zwierkowa, dowód na to,
i¿ u s³u¿by dworskiej na pró¿no [szukaæ  P. K.] serca, uczuæ! ¯eby nie wiem
jak wilka karmiæ, zawsze go ci¹gnie do lasu Nauka na przysz³oæ!. Tego
rodzaju argumentacja ods³ania prawdziwe oblicze cz³owieka, który siê ni¹ pos³uguje. Epatuj¹cy szlachetnoci¹, uchodz¹cy za cz³owieka wykszta³conego
Zwierkow by³ w rzeczywistoci okrutnikiem, traktuj¹cych swych poddanych jak
przedmioty, odmawiaj¹cym im prawa do ¿ycia osobistego i szczêcia rodzinnego. Podkrela³, ¿e jednostka ludzka nie powinna zapominaæ o swej godnoci,
lecz sam zachowa³ siê niegodziwie w stosunku do Ariny. W imiê le pojêtej
moralnoci skrzywdzi³ pokojówkê, która po wyjciu za m¹¿ pragnê³a pani dziedziczce s³u¿yæ po dawnemu. Swym postêpowaniem udowodni³, ¿e w odniesieniu do s³u¿by dworskiej nie obowi¹zuj¹ ¿adne zasady. Jej reprezentant w ka¿dej
chwili  nawet wówczas, gdy wzorowo wykonuje swe obowi¹zki  mo¿e zostaæ
ukarany i zdegradowany. Karê i degradacjê traktuje siê za jako naturaln¹ konsekwencjê amoralnego, nieludzkiego postêpowania. Zwierkow podkrela³, ¿e
jego ¿ona przywi¹za³a siê do Ariny  i Arina o tym wiedzia³a, a nie wstyd jej
by³o. [ ] Nie by³o innej rady i dlatego post¹piono tak, a nie inaczej. Dziewczyna nie wysz³a za m¹¿ za ukochanego lokaja. Zosta³a ¿on¹ dzier¿awi¹cego
m³yn mieszczanina, który wykupi³ j¹ od dziedzica Aleksandra. By³o to ma³¿eñstwo z rozs¹dku: Ona trochê czyta i pisze w ich zawodzie to siê przydaje.
Arina nie zazna³a szczêcia, chorowa³a. Niekiedy opiera³a ³okcie na kolanach,
ujmowa³a twarz w d³onie i pogr¹¿a³a siê w smutku. Byæ mo¿e powraca³a wówczas myl¹ do przesz³oci, do czasów, kiedy by³a dworska29. Postaæ ta wzbudza wspó³czucie, natomiast Zwierkow i jego ¿ona  odrazê.
Ludzki aspekt sytuacji s³u¿by dworskiej poruszony zosta³ równie¿ w opowiadaniu Lgow. Bohater Lgowa  s³uga dworski Sêczek, podejmowa³ siê z woli
kolejnych dziedziców ró¿nych zajêæ. By³ za stangreta, pe³ni³ ponadto funkcjê
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kucharza, kofiszonka, stoj¹cego przy kredensie oraz gra³ w teatrze amatorskim. W czasie gdy toczy siê akcja utworu, jest rybakiem. Ma czó³no, ale bardzo kiepskie: rozesch³o siê i listewki powypada³y ze szpar. Rzadko z niego
korzysta, gdy¿ w miejscowej rzece nie ma ryb. Do jego obowi¹zków nale¿y
dostarczanie ryb na pañski stó³. Sêczek nie zazna³ stabilizacji ¿yciowej. Nie
o¿eni³ siê i nie za³o¿y³ rodziny. Nieboszczka Tatiana [ ] nikomu nie pozwala³a
[bowiem  P. K.] siê ¿eniæ. [ ] Nieraz powiada³a: »Przecie i ja tak ¿yjê w panieñskim stanie, co to za zbytki! Czego siê im zachciewa?«. S³uga nigdy nie
skar¿y³ siê na swój los, z zadowoleniem przyjmuj¹c jego skromne dary. Ja siê
 stwierdzi³ w rozmowie z myliwym  nie skar¿ê. [ ] Wikt mi wydaj¹ i za to
dziêkujê Bogu, i bardzo jestem zadowolony. Niech Pan Bóg da d³ugie ¿ycie
naszej dziedziczce!. Uwa¿a³, ¿e zabezpieczenie elementarnych potrzeb ¿yciowych to powód do szczêcia. Z ³aski swoich chlebodawców nie g³oduje i dlatego
jest im winien bezwzglêdne pos³uszeñstwo i oddanie. Nastêpstwa takiego przekonania s¹ przera¿aj¹ce, o czym wiadczy wydarzenie, które mia³o miejsce
w czasie polowania.
Wypada przedstawiæ rzecz ca³¹ od pocz¹tku. Sêczek wraz z trzema myliwymi p³yn¹³ doæ wolno swoim czó³nem. Myliwi polowali. W zapale myliwskim nikt nie zwraca³ uwagi na stan techniczny czó³na, który stale siê pogarsza³.
Coraz wiêcej wody stopniowo dostaje siê do [³odzi  P. K.]. [ ] Nagle [ ] nasz
lichy statek przechyli³ siê, zaczerpn¹³ wody i uroczycie poszed³ na dno, szczêciem nie na g³êbokim miejscu. Krzyknêlimy, ale by³o ju¿ za póno, w mgnieniu
oka stalimy w wodzie po szyjê, otoczeni p³ywaj¹cymi zw³okami zabitych kaczek.

Sêczek, w przeciwieñstwie do pozosta³ych mê¿czyzn, nie tyle zl¹k³ siê
niebezpieczeñstwa [utraty ¿ycia  P. K.], ile [pañskiego  P. K.] gniewu z powodu niedostatecznego przygotowania ³odzi do eksploatacji. Jego instynkt samozachowawczy w warunkach istniej¹cego uk³adu spo³ecznego utraci³ sw¹
ostroæ, wspó³tworz¹ce go mechanizmy przesta³y spe³niaæ przypisane im, pierwotne funkcje. Obawa o w³asne ¿ycie ust¹pi³a miejsca lêkowi przed gniewem
szlachetnie urodzonych. ¯ycie ludzkie nie jawi siê w tym wypadku jako wartoæ
nadrzêdna. wiadczy o tym równie¿ ci¹g dalszy przytoczonej historii. Oddajmy
g³os myliwemu  jednemu z jej bohaterów: W chwili katastrofy woda wyda³a
nam siê nadzwyczaj zimna, ale przyzwyczailimy siê szybko. [ ] Doko³a nas
w odleg³oci dziesiêciu kroków ros³y trzciny; z daleka nad ich kiciami widaæ
by³o brzeg. Inny myliwy wyruszy³ na poszukiwanie brodu. Po pewnym czasie
pozostali mê¿czyni zaczêli kostnieæ z zimna. Sêczek, w przeciwieñstwie do
swoich dwóch towarzyszy, nie by³ przera¿ony, nie dr¿a³ jak liæ [i nie  P. K.]
szczêka³ zêbami. Zachowywa³ siê spokojnie i jak siê zdawa³o, nie odczuwa³
najmniejszej potrzeby zmiany po³o¿enia, w jakim siê znalaz³. Obca by³a mu
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 powtórzmy raz jeszcze  obawa o w³asne ¿ycie. Nurtowa³o go co innego,
wyranie odzwierciedlonego w wypowiedzianych przezeñ s³owach: moja
wina. Po godzinie powróci³ z dobr¹ wiadomoci¹ jeden z myliwych. Oznajmi³
ku naszej nieopisanej radoci: by³em na brzegu, znalaz³em bród... chodmy.
I wszyscy wyruszyli.
Czasem woda siêga³a nam pod szyjê, [...] Sêczek, który by³ z nas najni¿szy, parê
razy zach³ysn¹³ siê i zacz¹³ puszczaæ ustami pêcherzyki powietrza. [W koñcu  P. K.]
jako wydostawa³ siê na p³ytsze miejsce, ale nawet w ostatecznoci nie odwa¿y³ siê
 co warto podkreliæ  uchwyciæ za po³y [pañskiego  P. K.] surduta.

Status spo³eczny pana nie dopuszcza³ bowiem  w jego przekonaniu
 takiego postêpowania, nawet jeli by³o ono uzasadnione z czysto ludzkiego
punktu widzenia. W³aciciel ziemski móg³ ukaraæ s³ugê, wyci¹gaj¹cego doñ rêkê
i prosz¹cego o pomoc. Strach przed kar¹ wymierzon¹ przez osobê szlachetnie
urodzon¹ by³ czynnikiem reguluj¹cym zachowanie i sposób bycia Sêczka. Gdy
wydosta³ siê na brzeg, odczuwa³ [...] wielkie zadowolenie. Stary s³uga mia³
 w myl wyznawanej przezeñ filozofii ¿yciowej  powody do radoci, gdy¿ nie
zosta³ ukarany za swoje niedopatrzenie. To ostatnie za ze wszech miar zas³ugiwa³o, jego zdaniem, na karê  i to surow¹. Sêczek to  wed³ug Turgieniewa
 cz³owiek skrzywdzony przez w³acicieli ziemskich, bêd¹cych uosobieniem le
funkcjonuj¹cego rosyjskiego systemu spo³ecznego. Ten ostatni oddzia³uje destrukcyjnie na osobowoæ jednostki ludzkiej, powoduj¹c czêciowe lub ca³kowite jej unicestwienie. Cz³owiek-poddany zostaje zmuszony do rezygnacji z wartoci sk³adaj¹cych siê na istotê cz³owieczeñstwa. Staje siê narzêdziem mówi¹cym
ludzkim g³osem, przewiadczonym, ¿e decyzje pana s¹ zawsze nacechowane
rozs¹dkiem i nigdy nie owocuj¹ negatywnymi nastêpstwami. Sêczek daje wyraz
temu przewiadczeniu mówi¹c: to nie szkodzi, [...] jak pan ka¿e30.
Historia ¿ycia tego s³ugi dworskiego jest równie¿ swoistym dowodem na
nieudolnoæ ekonomiczn¹ i organizacyjn¹ rosyjskiego ziemiañstwa. Znaczna
czêæ ziemian nie przywi¹zywa³a wagi do racjonalnego gospodarowania, opartego m.in. na wyzyskaniu umiejêtnoci i naturalnych predyspozycji ka¿dego poddanego. Poddani niejednokrotnie wykonywali prace, które mia³y charakter formalny, by³y pracami jedynie z nazwy. Z woli swoich chlebodawców wiedli
niekiedy paso¿ytniczy tryb ¿ycia. Problematykê tê, w Lgowie zaledwie zarysowan¹, Turgieniew podj¹³ równie¿ w innych utworach cyklu myliwskiego
 m.in. w Kancelarii i Dwóch ziemianach.
W Kancelarii przedstawiono funkcjonowanie i specyfikê niewielkiego maj¹tku
ziemskiego. Sprawowa³a nad nim osobisty nadzór dziedziczka Helena £osniakow.
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Sprowadza³ siê on jednak wy³¹cznie do troski o morale poddanych, o to, by
noc¹ w stanie nietrzewym, piewaj¹c nieprzyzwoite pieni, [nikt nie  P. K.]
chodzi³, [nikogo nie  P. K.] obudzi³ i nie przestraszy³. Kwestie zwi¹zane
z ekonomiczn¹ wydajnoci¹ maj¹tku i organizacj¹ pracy znajduj¹cych siê na
jego terenie ludzi uznano za drugorzêdne, nie przywi¹zywano do nich wiêkszej
wagi. Doprowadzi³o to w efekcie do ba³aganu i rozprzê¿enia. Dziewki [dworskie  P. K.] w sp³owia³ych perkalowych sukniach wa³êsa³y siê tam i z powrotem; s³u¿ba folwarczna [licz¹ca  P. K.] z pó³torej setki brnê³a po b³ocie przystaj¹c i drapi¹c siê po plecach w zamyleniu; [...] Na ganeczku poczernia³ego
i spróchnia³ego budynku, prawdopodobnie ³ani, siedzia³ [...] parobek z gitar¹
i zuchowato piewa³31. S³u¿ba dworska sta³a siê za milcz¹cym przyzwoleniem
dziedziczki warstw¹ paso¿ytów. Atmosfera rzetelnej pracy nie panowa³a równie¿ w kancelarii dworskiej, zatrudniaj¹cej szeæ osób. Kancelici zajmowali siê
uk³adaniem, a nastêpnie przepisywaniem na czysto ró¿nego rodzaju zarz¹dzeñ. Zajêcia te nie nale¿a³y do uci¹¿liwych i mêcz¹cych.
Dwie kolejne sylwetki prowincjonalnych ziemian prezentuje utwór Dwaj
ziemianie. Jeden z nich  dymisjonowany genera³-major Wiaczes³aw Chwa³yñski nie przejawia³ wiêkszego zainteresowania swym maj¹tkiem ziemskim, przekazuj¹c jego administracjê rz¹dcy. Wybór rz¹dcy nie nale¿a³ jednak do w³aciwych. Genera³ uczyni³ nim bowiem cz³owieka nieprzeciêtnie g³upiego, by³ego
wachmistrza. Obaj wojskowi byli nieszczególnymi [...] gospodarzami. Mieli
jednak znacznie wiêcej zdrowego rozs¹dku od pewnego petersburskiego dostojnika, który widz¹c ze sprawozdañ swego ekonoma, ¿e stodo³y w jego dobrach czêsto nawiedzaj¹ po¿ary, wskutek czego przepada du¿o zbo¿a  wyda³
jak najsurowsze polecenie: odt¹d nie zwoziæ snopów do stodo³y póty ogieñ nie
wyganie ca³kowicie. Dygnitarz ów by³ równie¿ przednim ekonomist¹.
Umyli³ kiedy  ironizowa³ Turgieniew  obsiaæ wszystkie swe pola makiem,
[gdy¿  P. K.] mak jest dro¿szy ni¿ ¿yto, wiêc sianie maku bêdzie pop³atniejsze.
Nasuwa siê oczywista refleksja, i¿ przy takim stanie wiedzy agrotechnicznej
i tego rodzaju zarz¹dzeniach odnosz¹cych siê do prac polowych gospodarka rolna nie mo¿e funkcjonowaæ prawid³owo.
Na uwagê zas³uguje równie¿ kolejny bohater Dwóch ziemian. Mardarij Stiegunow  o niego bowiem tutaj chodzi  to obywatel ziemski, jakich mamy
jeszcze  jak twierdzi³ Turgieniew  na Rusi wcale sporo. By³ on bardzo przywi¹zany do wygodnego i beztroskiego ¿ycia. Nie dba³ w ogóle o swój wizerunek
intelektualny. Przesta³ czytaæ nawet Sennik. Stiegunow by³ w³acicielem redniej wielkoci maj¹tku ziemskiego, posiada³ piêæset dusz. Kwestie zwi¹zane
z funkcjonowaniem gospodarstwa nie budzi³y jego wiêkszego zainteresowania.
Mardarij [...] zajmowa³ siê swym maj¹tkiem dosyæ powierzchownie; a¿eby nie
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uchodziæ za zacofanego, przed dziesiêciu laty naby³ [...] m³ockarniê, sprowadzi³
j¹, zamkn¹³ w szopie i na tym poprzesta³. Zabiega³ on  ironizowa³ Turgieniew
 nie tylko o stworzenie tam¿e odpowiedniej bazy technicznej, lecz równie¿
przejawia³ icie gospodarsk¹ troskê o stan upraw na polach. Czasem w pogodny letni dzieñ ka¿e za³o¿yæ linijkê i jedzie w pole, ¿eby spojrzeæ na zbo¿e
i narwaæ b³awatków. Jego gospodarstwem zarz¹dza³ ekonom.
Dziedzic podkrela³: Jam cz³owiek prosty, postêpujê te¿ po dawnemu.
U mnie to tak: jeli pan  to pan, jeli ch³op  to ch³op.... Oznacza³o to, ¿e
w odniesieniu do swoich poddanych kieruje siê on tylko i wy³¹cznie w³asnymi
zasadami, których nikt nie ma prawa podwa¿aæ. Ka¿dy ma swoje okrelone,
sta³e i niezmienne miejsce w hierarchii spo³ecznej, o czym nie powinien ani na
chwilê zapominaæ. Stiegunow, maj¹c to na uwadze, m.in. przesiedli³ kilka ch³opskich rodzin na tereny, które nie nadawa³y siê do zamieszkania: Drzewka [tam
 P. K.] doko³a ani powieæ; nie ma nawet sadzawki; studnia tylko jedyna, a i ta
do niczego. Na pytanie szlachetnie urodzonego s¹siada czy¿ naprawdê nie
móg³ [...] znaleæ innego miejsca odpar³, ¿e dobrze wie, jaka jest jego specyfika, niemniej jednak wydana przezeñ decyzja nie zostanie zmieniona. Podkrela³, ¿e na jego postanowienie w tej sprawie wp³yn¹³ w du¿ej mierze fakt, i¿
przesiedleñcy to ch³opi niedobrzy, karani, z dawien dawna w nie³asce. Szczególnie s¹ tam  doda³  dwie takie rodziny; jeszcze mój ojciec nieboszczyk [...]
nie lubi³ ich, mocno ich nie lubi³. A ja [...] uwa¿am, ¿e je¿eli ojciec z³odziej, to
i syn z³odziej. Konsekwencj¹ tego absurdalnego przekonania sta³o siê planowe
gnêbienie wspomnianych ch³opów. Wyznam [...] otwarcie  stwierdzi³ Stiegunow  ¿em z owych dwóch rodzin i rekruta dawa³ bez kolei, i w ogóle wypycha³em ich, gdziem tylko móg³32.
Turgieniew podkrela³, ¿e nale¿y jak najszybciej zerwaæ z tego rodzaju
praktykami. Czas pójæ po rozum do g³owy i zacz¹æ gospodarowaæ prawdziwie po nowemu, czyli z osobistym zaanga¿owaniem oraz wedle sprawiedliwoci i prawa. Za zapowied wyranego prze³omu w tej materii nie mo¿na jednak
uznaæ pojawienia siê na rosyjskiej wsi m³odych dziedziców, których sposób
bycia siê [...] w g³owie nie mieci, [...] a ich gadania nie [mo¿na  P. K.]
wyrozumieæ. Charakterystykê postêpowania jednego z nich odnaleæ mo¿na w
opowiadaniu Jednodworzec Owsianikow. Wasilij Lubozwonow  cz³owiek [...]
m³ody, niedawno spadek dosta³ po matce. Przyje¿d¿a wtedy na ojcowiznê. Zebrali siê ch³opi popatrzeæ na swego pana. Ich zdziwienie i zaskoczenie by³o
ogromne. Dziedzic stoi [bowiem  P. K.] przed nimi w welwetowych spodniach
jak stangret, na nogach ma buty z obszyciem; koszulê w³o¿y³ czerwon¹ i kaftan
tak¿e stangrecki; brodê zapuci³, a na g³owie ma tak¹ dziwn¹ jak¹ osobliw¹
czapeczkê i twarz tak¹ osobliw¹. Znajomoæ ze swoimi poddanymi zawar³
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równie¿ w nietypowy sposób. Jak siê macie, ch³opcy!  powiada.  Panie Bo¿e
dopomó¿! Ch³opi k³aniaj¹ mu siê w pas, ale milcz¹, zalêkli siê. Nastêpnie
Lubozwonow wyg³osi³ krótk¹, ale niezwykle charakterystyczn¹ przemowê: Rosjanin jestem [...] i wycie Rosjanie; kocham wszystko, co rosyjskie... rosyjsk¹
mam [...] duszê i krew te¿ rosyjsk¹.... Nie daj¹c ch³opom zbyt du¿o czasu na
zastanowienie siê nad wymow¹ tych s³ów raptem [...] skomenderowa³: »Dalej,
ch³opcy, zapiewajcie no pieñ rosyjsk¹, ludow¹!«. Ch³opom [i tak ju¿ przera¿onym  P. K.] zatrzês³y siê kolana  ca³kiem zg³upieli. Jeden tylko siê znalaz³
mia³ek, zaintonowa³, ale [i on  P. K.] zaraz przykucn¹³, za innych siê schowa³....
Lubozwonow to ziemianin s³owianofil. Jego postêpowanie w odniesieniu do
ludu zosta³o poddane przez Turgieniewa zdecydowanej krytyce. Nie wnosi ono
bowiem nic konstruktywnego, wprowadza jedynie zamieszanie i konsternacjê
wród ch³opów. Zastanawiaj¹ siê oni, czy aby dziedzic nie pijany [lub  P. K.]
nie ca³kiem zdrowy przy zmys³ach. Ci trzewi obserwatorzy cile zwi¹zanych
z ich losem zjawisk spo³ecznych nie s¹ w stanie zrozumieæ wysublimowanych
 patrz¹c z ich punktu widzenia  rozwa¿añ o istocie rosyjskoci, cechach rosyjskiej duszy. Interesuje ich jedynie realne tu i teraz. W tym konkretnym, analizowanym przypadku ch³opi mieli nadziejê, ¿e ich nowy pan poci¹gnie do
odpowiedzialnoci za dokonane nadu¿ycia rz¹dcê. Myleli sobie: »Krêcisz siê
[rz¹dco  P. K.]! Ju¿ tam ciebie do odpowiedzialnoci poci¹gn¹. [...] Ju¿ ty tam
potañcujesz, krwiopijco!...«. A tymczasem sta³o siê tak. [...] Zawo³a³ go do
siebie Wasilij [...] i powiada [...]: »Rz¹d u mnie sprawiedliwie, nikogo nie
uciskaj«. I od tego czasu ani razu go ju¿ do siebie nie wezwa³. Lubozwonow
nie rozwi¹za³ rzeczywistego problemu nurtuj¹cego jego poddanych. Rz¹dca
odetchn¹³ [i jak siê mo¿na domylaæ nadal wyrz¹dza³ krzywdê innym  P. K.],
a ch³opi do Wasilija, [uznanego przez nich  P. K.] za dziwo, nie mi¹ przyst¹piæ
 boj¹ siê. Wytworzy³a siê paradoksalna sytuacja: dziedzic im siê k³ania i patrzy ¿yczliwie  a [oni nie decyduj¹ siê na przedstawienie mu tego, o czym
wiedzieæ powinien, gdy¿  P. K.] ich ze strachu a¿ w do³ku ciska.
Turgieniew sta³ na stanowisku, ¿e s³owianofile  wbrew sk³adanym deklaracjom  traktuj¹ ch³opów instrumentalnie. Z ch³opem jak z lalk¹ siê bawi¹:
podkrêc¹, podkrêc¹, po³ami¹ i rzuc¹33. Rozbudzaj¹ w nim wielkie nadzieje na
poprawê jego doli, lecz nie podejmuj¹ konkretnych dzia³añ w tym zakresie.
Próbuj¹ wskrzesiæ patriarchaln¹ idyllê ¿ycia wiejskiego, istniej¹c¹ ju¿ rzekomo
w czasach przedpiotrowych. Celowi temu s³u¿y, zdaniem pisarza, m.in. stylizacja [ich  P. K.] jêzyka z ch³opska oraz traktowanie poddanych tak, jak ojciec
traktuje swe dzieci. Te ostatnie za winny odwzajemniæ szlachetne uczucia,
którymi darzy ich pan.
33

Ibidem, s. 5672.
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Na kartach Rz¹dcy Turgieniew, drwi¹c ze s³owianofilskiej iluzji na ten temat, przedstawi³ charakterystyczn¹, utrzyman¹ we wspomnianym duchu, scenê
powitania ziemianina w jego maj¹tku.
Ach, ty nasz ojcze, dobroczyñco ty nasz  przemówi³ piewnie i z wyrazem takiego
rozczulenia na twarzy, jakby za chwilê ³zy mia³y mu trysn¹æ z oczu [rz¹dca Sofron,
zwracaj¹c siê do ziemianina  P. K.]  nareszciemy siê ciebie doczekali!... R¹czkê,
janie panie, r¹czkê  doda³, zawczasu wyci¹gaj¹c wargi. Arkadiusz Paw³ycz uczyni³ zadoæ jego probie.  No, i có¿, Sofronie, bracie, co tu s³ychaæ u ciebie?
 zapyta³ ³askawym g³osem.  Ach, ty nasz ojcze!  zawo³a³ Sofron.  Jak¿eby
mog³o nie byæ dobrze! Przecie ty, nasz ojciec, nasz dobrodziej, raczy³e opromieniæ nasz¹ wioskê swoim przyjazdem, uszczêliwi³e nas po wszystkie dni ¿ywota naszego! [...] Wszystko idzie po myli, dziêki twojej ³askawoci.

Dziedzic uzna³ mowê rz¹dcy za wzruszaj¹c¹. Sofron uniesiony porywem
uczuæ [...] ci¹gn¹³ dalej [...]: Ze zgryzoty jestem jak z krzy¿a zdjêty; janie pan
nie by³ ³askaw nas zawiadomiæ o swym przyjedzie. Gdzie¿ pan teraz spêdzi
nockê? Przecie tu brudy, niechlujstwo.... Pienoczkin odpar³ ¿e to nic [i ¿e  P. K.]
dobrze tu jest, daj¹c tym samym wyraz swej skromnoci i zawiadczaj¹c, i¿ nie
s¹ mu straszne ch³opskie niewygody. Rz¹dca, wzruszony szczeroci¹ i prostot¹
dziedzica, zwróci³ siê doñ mówi¹c:  Ale¿, nasz ojcze  dla kogo dobrze? Dla
nas, chamów, pewnie, ¿e tu dobrze; ale dla janie pana.... Nastêpnie zda³ krótkie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci: wszystkomy robili wedle twego rozkazu, ojcze; jake raczy³ przykazaæ, takemy zrobili34. Tego rodzaju relacje pomiêdzy panem i podporz¹dkowanymi mu ludmi nigdy  w przekonaniu
Turgieniewa  nie istnia³y. Przekonanie, ¿e mog¹ one staæ siê charakterystyczn¹
cech¹ ¿ycia wiejskiego w XIX w. uznaæ trzeba za naiwne, pozbawione realnych
podstaw.
W opowiadaniach cyklu myliwskiego Turgieniew da³ wyraz swej trosce
o przysz³oæ Rosji i mieszkaj¹cych w niej ludzi. Podkreli³, ¿e bez zasadniczych
przeobra¿eñ  uw³aszczenia ch³opów, unowoczenienia gospodarki, likwidacji
feudalnych reliktów w sposobie ¿ycia i obyczajowoci  kraj nie mo¿e prawid³owo siê rozwijaæ. Wa¿ne jest równie¿ to, by przestrzegaæ istniej¹cych praw.
Szlachcie twórca zarzuci³ brak znajomoci elementarnych zasad ekonomii, gospodarsk¹ beztroskê, prymitywizm ¿ycia, brak zainteresowañ intelektualnych
i okrucieñstwo wobec poddanych. Da³ siê poznaæ jako cz³owiek wra¿liwy na
krzywdê i niesprawiedliwoæ. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ Turgieniewowskie
polemiki z koncepcjami s³owianofilskimi, rozsiane na kartach Zapisków myliwego. Ich obecnoæ jest dowodem na to, ¿e platform¹ spo³eczno-ideow¹ wspomnianego utworu jest okcydentalizm. W pogl¹dach pisarza w latach 40. XIX w.
34

Ibidem, s. 122134.
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nie mo¿na doszukaæ siê nic specyficznie s³owianofilskiego, koncentruj¹cego siê
wokó³ zagadnienia tradycjonalnego, patriarchalnego typu wiêzi spo³ecznej. Turgieniew opowiedzia³ siê jednoznacznie i zdecydowanie po stronie Bieliñskiego
i Kawielina, czo³owych wówczas reprezentantów okcydentalizmu. Koñcz¹c niniejsze rozwa¿ania, warto podkreliæ, i¿ autor Zapisków myliwego na pozycjach
okcydentalizmu pozosta³ do koñca ¿ycia. Wartoci i przekonania mieszcz¹ce siê
w ramach tego pr¹du spo³eczno-filozoficznego zajmowa³y trwa³e, znacz¹ce
miejsce w jego wiatopogl¹dzie35.
Ivan Turgenev in the face of arguments between Westernizers and Slavophiles
in the forties of the 19th century
The article presents the point of view of a Russian writer and thinker, I. Turgenev, on
disputes carried on between representatives of Westernizers and Slavophiles in Russia in the
forties of the 19th century. It analyses and interprets some chosen literary works included in
Notes of a hunter. In that work, Turgenev supports the idea of enfranchisement, modernization of economy, and liquidation of feudal relics in the way of life and customs. There is
nothing typically slavophile in Turgenevs considerations; he was concentrating on the issues
of traditional, patriarchal type of social relationship. He was clearly and definitely supporting
V. Bielinsky and K. Kavelin, the leading Westernizers at that time.

35

W 1878 r., w wieku szeædziesiêciu lat, Turgieniew stwierdzi³ m.in.: Nienawidzê s³owianofilów. [...] Nienawidzê ich za to, ¿e w istocie ¿adni z nich Rosjanie. [...] To pedanci, a wszelka
pedantycznoæ jest Rosjanom obca.... Podkrela³, i¿ nadal ca³e ¿ycie [ojczystego  P. K.] kraju
dopasowuj¹ oni do [...] idei, [któr¹ ongi  P. K.] stworzyli sobie na w³asny u¿ytek. Idea ta 
najogólniej rzecz ujmuj¹c  sprowadza siê do przekonania, ¿e Rosjanin a cz³owiek z Zachodu
to pojêcia krañcowo przeciwstawne. Turgieniew, daj¹c wyraz swemu okcydentalizmowi, dodawa³:
Jestemy niczym dwie ga³êzie tego samego drzewa indoeuropejskiego, tyle ¿e jedna ga³¹ wyros³a
z jednej strony, druga  z drugiej. S³owianofile natomiast uwa¿aj¹, ¿e to nieprawda, ¿e stanowimy
dwa odrêbne drzewa i ¿e jeli w jakim konkretnym przypadku Europejczyk post¹pi w jaki okrelony sposób, Rosjanin  wy³¹cznie dlatego, ¿e jest Rosjaninem  powinien post¹piæ wrêcz przeciwnie. Tego rodzaju radê mieszkañcy Rosji powinni, zdaniem Turgieniewa, uznaæ za niepowa¿n¹ i ca³kowicie zignorowaæ. Popadanie w skrajnoci  co ma miejsce w tym wypadku
 uniemo¿liwia bowiem dotarcie do prawdy.
A. £ukanina, Moja znajomoæ z Turgieniewem, [w:] Turgieniew we wspomnieniach, przek³ad
A. Sarachanowa, wybór, wstêp i przypisy L. Suchanek, Kraków 1982, s. 354.
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Ìè÷óðèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò

ÔÎËÜÊËÎÐÍÎ-ÌÈÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ
Â ÏÎÝÌÅ À. ÀÕÌÀÒÎÂÎÉ «Ó ÑÀÌÎÃÎ ÌÎÐß»
Ðàçíîîáðàçíûå ôîëüêëîðíî-ìèôîëîãè÷åñêèå ìîòèâû ñîñòàâëÿþò
îñíîâó ïîýòèêè À. Àõìàòîâîé. Î ìíîãîñìûñëåííîñòè àõìàòîâñêèõ ïîýì
ìíîãî ãîâîðèëè Ð. Òèìåí÷èê, À. Ïàâëîâñêèé, Â. Í. Òîïîðîâ. Íà íàø âçãëÿä,
ýòó ìíîãîñìûñëåííîñòü ïðèäàþò ïîýìàì áðîäÿ÷èå ñþæåòû. Ïðî÷òåíèå
ïîýìû Àõìàòîâîé ñ òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â íåé ìîòèâà
íåèçáåæíî âåäåò ê âûÿñíåíèþ ñåìàíòèêè è ñòðóêòóðû ýòîãî ìîòèâà. Âàæíåéøèå ïðèíöèïû ïîýòèêè Àõìàòîâîé, òàêèå, êàê çåðêàëüíîñòü è ïîäòåêñò,
ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàíû ñ ôîëüêëîðîì è ìèôîëîãèåé.
Ìîòèâ ìåðòâîãî æåíèõà  îäèí èç ñêâîçíûõ, êàê â ëèðèêå, òàê è â ïîýìàõ
Àõìàòîâîé, ãåíåòè÷åñêè âîñõîäèò ê ìèôîëîãèè è ôîëüêëîðó. Èíâàðèàíòû
ýòîãî ñþæåòà ïîëó÷èëè äîñòàòî÷íî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ìèðîâîé
ëèòåðàòóðå. Â ðóññêîì ôîëüêëîðå ìîòèâ ìåðòâîãî æåíèõà âûäåëåí â ñêàçêàõ
î Ìàðüå Ìîðåâíå, ëþáèìîé äî÷êå ìîðñêîãî öàðÿ, è ìîëîäîì êîðîëåâè÷å.
Õîòÿ ðóññêèé íàðîä â ñòàðèíó è íå áûë ïðèðîæäåííûì îáèòàòåëåì
ïîìîðüÿ, íî êàê ñ ñàìèì ìîðåì, òàê è ñî âñåì ìîðñêèì, ïðèìîðñêèì,
çàìîðñêèì ñâÿçàíî â åãî òûñÿ÷åëåòíåé ïàìÿòè íåìàëî âñÿêèõ ñêàçàíèé
è ïîâåðèé. Â äðåâíåé, ÿçû÷åñêîé Ðóñè Ïåðóí ïîâåëåâàë ãðîìàìè è ìîëíèåé,
îãíåì  Ñâàðîæè÷, âåòðàìè  Ñòðèáîã, âîäû äîñòàëèñü Ìîðñêîìó öàðþ.
Æèë, ïî âåðîâàíèþ äðåâíèõ ñëàâÿí, ýòîò ìîãó÷èé öàðü ñíà÷àëà íå
â ïó÷èíå ìîðñêîé, à â áåçäîííîé ãëóáèíå ñèíåãî íåáà, ðàñêèäûâàþùåãîñÿ
áåñïðåäåëüíûì âîçäóøíûì îêåàíîì íàä Çåìëåé. È ñàìîå íåáî êàçàëîñü
æèâîìó íàðîäíîìó âîîáðàæåíèþ íå ÷åì èíûì, êàê îêåàí-ìîðåì, â âîëíàõ
êîòîðîãî êóïàëèñü è ñîëíöå, è çâåçäû, è ìåñÿö. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
ìåíÿëèñü ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé î ìèðîóñòðîéñòâå, è âîò óæå Ìîðñêîé öàðü,
ðàñòåðÿâ ñâîþ âëàñòü íà íåáåñíîì ìîðå óøåë â ìîðñêóþ ãëóáü, ïîñòðîèë
òàì ñåáå ïàëàòû öàðñêèå è æèâåò ïðèïåâàþ÷è, îêðóæåííûé âåñåëûì
ïîäâîäíûì íàðîäîì: äåâàìè-ðóñàëêàìè, âîäÿíûìè âîåâîäàìè äà âñÿêèìè
÷óäèùàìè ìîðñêèìè.
Ïîçäíåéøèå ñêàçàíèÿ ðèñóþò Ìîðñêîãî öàðÿ íå òîëüêî ãðîçíûì
âëàñòåëèíîì, íî è îòöîì ìíîãî÷èñëåííîé ñåìüè. Òîëüêî íåò ó íèõ ñ âîäÿíîþ
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öàðèöåþ  «âñåì ðóñàëêàì ðóñàëêîé»  íè åäèíîãî ñûíà  îäíè äî÷åðè
ðîäÿòñÿ  äåâû ìîðÿ ñ ðûáüèì õâîñòîì. Íî âîò ïîëþáèëàñü Ìàðüÿ
Ìîðåâíà, ëþáèìàÿ äî÷êà ìîðñêîãî öàðÿ, âñòðå÷íîìó äîáðó ìîëîäöó,
ìîëîäîìó êîðîëåâè÷ó. Ñûãðàëè îíè âåñåëóþ ñâàäåáêó è áûëè ñ÷àñòëèâû
«íå òðè äíÿ, íå òðè ìåñÿöà, à áåç òðåõ äíåé òðè ãîäà». Ê èñõîäó òðåòüåãî
 âñòîñêîâàëàñü êîðîëåâè÷åâà æåíóøêà, âñïëàêàëàñü, âñïëàêàâøèñü,
êîðîëåâè÷à ïîêèíóëà, ïîøëà êî ñèíþ ìîðþ, îòâÿçàëà îò êðóòîãî áåðåæêà
ñâîé çîëîòîé ÷åëíîê, ñåëà â íåãî äà è áûëà òàêîâà: óïëûëà â îòöîâñêîå
öàðñòâî ïîäâîäíîå. Âñòðåòèë Ìîðñêîé öàðü ñâîå ïîòåðÿííîå ëþáèìîå
äåòèùå ðîæåíîå,  ðàñïëÿñàëñÿ íà ðàäîñòÿõ: ïîòîíóëî îò òîé ïëÿñêè ìíîãî
ñóäîâ-êîðàáëåé. Áûë ìåæ íèìè è êîðàáëü êîðîëåâè÷åâ, à íà òîì êîðàáëå
 è ñàì ìîëîäîé Ìàðüèí Ìîðåâíèí ìóæ
Áûëî, çíàòü, íà ðîäó åìó
íàïèñàíî: íå ñèäåòü êîðîëåì íà ñûðîé çåìëå, à æèòü ñî ñâîåþ êîðîëåâíîþ
â ïàëàòàõ áåëîêàìåííûõ, ó òîãî ëè öàðÿ Ìîðñêîãî ïîäâîäíîãî...1.
Ïðîäîëæàÿ ñâÿòîîòå÷åñêóþ òðàäèöèþ îáðàçíûõ àíàëîãèé, Àõìàòîâà
âûÿâëÿåò îñîáåííûå ãðàíè îáðàçà ìîðÿ. Ñïåêòð åãî çíà÷åíèé âåñüìà
øèðîê: îíî ñèìâîë è áåçãðàíè÷íîé ñâîáîäû, è ÷åëîâå÷åñêîé äóøè,
è áåñêðàéíîñòè æèçíè, åå òðåâîëíåíèé. Îòðàæåíèå íåáà  ãëóáèííàÿ
ñóùíîñòü ìîðñêîé ñòèõèè, åå áûòèÿ: «È çàïëûâàëè â áóõòó ìåäóçû, /
Ñëîâíî çâåçäû, óïàâøèå çà íî÷ü »2.
Íàçâàíèå ìåñòà, ðàñïîëîæåííîãî ó ìîðÿ, ãäå ïðîèñõîäèò äåéñòâèå
ïîýìû,  «Õåðñîíåñ»  îòñûëàåò ê àíòè÷íûì ìèôàì; àíàëîãè÷íóþ
(îòñûëî÷íóþ) ôóíêöèþ âûïîëíÿåò áåçðèôìåííûé ñòèõ è ðèòìèêà,
òÿãîòåþùàÿ ê àíòè÷íûì ãåêçàìåòðàì è íåñóùàÿ ýïè÷åñêóþ ýíåðãèþ.
Âíåøíå áåñõèòðîñòíûé âçãëÿä, ñïîêîéíî-áåçó÷àñòíîå ïîâåñòâîâàíèå â äóõå
Ãîìåðà âçðûâàåòñÿ èçíóòðè «÷óæèìè òåêñòàìè», «êóëüòóðîé», äâîèòñÿ,
âáèðàÿ â ñåáÿ äðóãîå ñîçíàíèå, ïðèñóùåå óæå áîëåå ïîçäíèì ýïîõàì.
Ãåðîèíÿ â ñâîåì áûòèè êàê áû ïîâòîðÿåò ýòàïû ìèðîâîé èñòîðèè,
ïðîæèâàÿ èõ â ñåáå, à òåêñò âîññîçäàåò ñòîëü ðàçíûå ñîçíàíèÿ «èçíóòðè»,
ñòðîÿ åãî èç ñàìîãî ñåáÿ.
Ïîíà÷àëó ìèð ïðåäñòàåò êàê ñîñóùåñòâîâàíèå ñòèõèé, à ãåðîèíÿ
îùóùàåò ñåáÿ ÷àñòüþ åãî, áóäó÷è íå ïðîñòî ñîïðè÷àñòíîé ýòèì ñòèõèÿì,
íî è ðîäñòâåííîé èì: êàìåíü â ìîðå  ëþáèìîå ìåñòî óåäèíåíèÿ, âîäà
 ñòèõèÿ, ê êîòîðîé îíà ïðèíàäëåæèò ñóáñòàíöèîíàëüíî, âåòåð ñáëèæàåòñÿ
ñ ãåðîèíåé ïî ïðèçíàêó áðîäÿæíè÷åñòâà. Ñîïðè÷àñòíîñòü âîäå ðàçäâàèâàåò
ñóùíîñòü ãåðîèíè: îíà ñîîòíîñèòñÿ è ñ ðóñàëêîé, è ñ ìîðñêîé öàðåâíîé
(îæèäàíèå öàðåâè÷à  ðàâíîãî), è ñ Àôðîäèòîé  àíòè÷íîé áîãèíåé
1 À. Êîðèíôñêèé, Íàðîäíàÿ Ðóñü. Ñêàçàíèÿ, ïîâåðèÿ, îáû÷àè è ïîñëîâèöû ðóññêîãî
íàðîäà. Ìîñêâà 2007, ñ. 6364.
2 À. À. Àõìàòîâà, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â äâóõ òîìàõ. Ò. 1, Ìîñêâà 1990, ñ. 124. Äàëåå
â òåêñòå öèòèðóåòñÿ ýòî èçäàíèå.
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êðàñîòû. «Ðóñàëî÷üå» â íåé ïðîÿâëÿåòñÿ êàê «êîëäîâñêîå» (ãåðîèíÿ
íàäåëåíà ÷óäåñíûì äàðîì  «÷óÿòü âîäó», ÷åì è âûäåëÿåòñÿ ñðåäè ïðîñòûõ
ñìåðòíûõ), «Àôðîäèòîâî»  â ïðèñóùåé åé ïðèðîäíîé êðàñîòå è åñòåñòâåííîñòè, âëåêóùåé ê íåé ëþäåé. Àññîöèàöèè ñ Àôðîäèòîé ïîäñêàçàíû
íàçâàíèåì «Õåðñîíåñ»: ïî ïðåäàíèþ, èìåííî ýòà áîãèíÿ îñíîâàëà åãî.
Ãåðîèíÿ ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîçÿéêîé ýòîãî ïðèìîðñêîãî êðàÿ, ñêàçî÷íîé
öàðåâíîé, êîòîðîé ñóæäåíà ñ÷àñòëèâàÿ ñóäüáà. Íå ñîìíåâàÿñü â òîì, ÷òî
áóäåò öàðèöåé, îíà â ñâîþ ìå÷òó ïåðåíîñèò ñêðîìíûå æåëàíèÿ ïðèìîðñêèõ
æèòåëåé îá îõðàíå ãðàíèö ñâîåãî êðàÿ è î ñïîêîéíîé ìèðíîé æèçíè.
Àíàëîãè÷íà ìå÷òå è ìîëèòâà, ñâÿçàííàÿ ñ ïåðâè÷íûìè öåííîñòÿìè
ýìïèðè÷åñêîãî áûòèÿ:
Ìîëèëàñü òåìíîé èêîíêå,
×òîá ãðàä íå ïîáèë ÷åðåøåí,
×òîá êðóïíàÿ ðûáà ëîâèëàñü
È ÷òîáû õèòðûé áðîäÿãà
Íå çàìåòèë æåëòîãî ïëàòüÿ
(I, 122).

Çåìëÿ è ìîðå, áóäó÷è â äðåâíîñòè åäèíûì öåëûì, â òåêñòå ïîýìû
ïðîòèâîïîñòàâëåíû ïîñðåäñòâîì ñîçíàíèÿ «äèêîé äåâî÷êè» êàê
«ïðîçàè÷åñêîå» («ñåðàÿ ïîëûííàÿ ñòåïü», «ïóñòûííàÿ ìåðòâàÿ çåìëÿ»)
è «ïîýòè÷åñêîå» (èíîáûòèéíûé ìèð). Ìîðå êàê íåïîçíàâàåìîå àññîöèèðóåòñÿ
ñ ÷óäåñàìè.
Ïðåäñêàçàíèå öûãàíêè ïîäåëèëî ìèð íàäâîå, èäèëëè÷íîñòü ðàçðóøàåòñÿ, õîòÿ ãåðîèíå ýòî ïîêà åùå íå ÿñíî. Ãåðîèíÿ åùå íå çíàêîìà ñî
ñìåðòüþ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò äëÿ íåå ïîêà êàê íåêàÿ àáñòðàêöèÿ, õîòÿ
è ìàòåðèàëèçîâàííàÿ â ïðåäìåòàõ âåùíîãî ìèðà, íåñóùèõ ïàìÿòü î âîéíå
(«ôðàíöóçñêèå ïóëè» è «îñêîëêè ðæàâûå áîìá òÿæåëûõ», (I, 262)), è êàê
ðèòóàë ïîõîðîí ìîíàõîâ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ãåðîèíè: « òîëüêî è äåëàþò,
÷òî óìèðàþò. / Êàê ïðèäåøü,  îäíîãî õîðîíÿò, / À äðóãèå, çíàåøü, íå
ïëà÷óò» (I, 123).
Òîëüêî ïîñëå âñòðå÷è ñ öûãàíêîé ãåðîèíÿ âäðóã íà÷èíàåò âèäåòü ñíû.
Ñîãëàñíî ðóññêîé ïîýòè÷åñêîé òðàäèöèè, ïîÿâëåíèå ñíîâ îçíà÷àåò ïðîáóæäåíèå
äóøè. Ñíû  ôîðìà ïðîÿâëåíèÿ äóõîâíîñòè, ñâîåîáðàçíî âûðàæåííàÿ ðàáîòà
äóøè, âáèðàþùåé â ñåáÿ ìèð. Äåâóøêà, ïðèõîäÿùàÿ â ñíàõ, 
Â óçêèõ áðàñëåòàõ, â êîðîòêîì ïëàòüå,
Ñ äóäî÷êîé áåëîé â ðóêàõ ïðîõëàäíûõ.
Ñÿäåò, ñïîêîéíàÿ, äîëãî ñìîòðèò,
È î ïå÷àëè ìîåé íå ñïðîñèò
(I, 124)
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 íå ÷òî èíîå, êàê Ìóçà, èëè ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ äóøà,  ñâîåîáðàçíûé
çíàê îäóõîòâîðåíèÿ çåìíîé ìàòåðèè. Óëîâëåííûé ÷óòêèì ñëóõîì, ìèð êàê
áóäòî îæèâàåò â äóøå ãåðîèíè. Âñëóøèâàíèå â ìèð
Êàê æóðàâëè êóðëûêàþò â íåáå,
Êàê áåñïîêîéíî òðåùàò öèêàäû,
Êàê î ïå÷àëè ïîåò ñîëäàòêà,
Âñå ÿ çàïîìíèëà ÷óòêèì ñëóõîì

(I, 124)

âìåñòî åãî ðàçãëÿäûâàíèÿ, ïî Àõìàòîâîé,  çíàê ïðåâðàùåíèÿ îáû÷íîãî
÷åëîâåêà â ïîýòà. Ìèð, âîñïðèíèìàåìûé çðåíèåì (ïðèïëûâàþùàÿ
ê ãåðîèíå «çåëåíàÿ ðûáà», ïðèëåòàþùàÿ «áåëàÿ ÷àéêà», ðàçíîöâåòüå),
äàðèë ïåðâîçäàííóþ ðàäîñòü åãî îòêðûòèÿ. Òåïåðü ãåðîèíÿ îáðåëà
ñïîñîáíîñòü «ñëûøàòü» åãî, ðàçëè÷àòü ïðèñóùèå åìó ãîëîñà. Ïå÷àëü,
ÿâëåííàÿ âî ñíå,  íå ÷òî èíîå, êàê óëîâëåííàÿ äóøîé, íî åùå íå
îñîçíàâàåìàÿ è íå îñìûñëåííàÿ óìîì ïå÷àëü ìèðà, «÷óæàÿ áîëü» êàê îäíî
èç ñëàãàåìûõ îáùåãî ñîñòîÿíèÿ íåáëàãîïîëó÷èÿ ìèðà.
Â ïîýìå «Ó ñàìîãî ìîðÿ» «ñîáûòèéíûé» ñþæåò óêëàäûâàåòñÿ â ñõåìó
êàëåíäàðíîé, â ÷àñòíîñòè, ïàñõàëüíîé ëèòåðàòóðû, ãëàâíûì ïðèíöèïîì
êîòîðîé áûëî íàïîìèíàíèå î çàïîâåäÿõ õðèñòèàíñêîé ìîðàëè è î íåîáõîäèìîñòè ñëåäîâàíèÿ èì. Â ïàñõàëüíûõ ñþæåòàõ âåñü èíòåðåñ ñîñðåäîòî÷åí íà ÷óäå  îäíîì èç æàíðîîáðàçóþùèõ íà÷àë. Â ïîýìå Àõìàòîâîé
÷óäî êàê òàêîâîå îòñóòñòâóåò, â òåêñòå ïîýìû ëèøü åãî ïðåä÷óâñòâèå,
îáåùàíèå è îæèäàíèå: «Äóìàëà ðàäîñòíî: «Âîò îí ìèëûé, / Ïåðâóþ âåñòü
î ñåáå ìíå ïîäàë» (I, 123).
Åäèíàÿ òåìà â ïîýçèè Àõìàòîâîé  ñòðàííàÿ ìå÷òà î òàèíñòâåííîì
ëþáîâíèêå, ïîêèíóâøåì ñâîþ âîçëþáëåííóþ. Ýòà «íåâñòðå÷à» âõîäèò
â ïîýìó êàê «íåñáûâøååñÿ»: òðàãè÷åñêîå ñîáûòèå  ãèáåëü «öàðåâè÷à»
 ñâåðøàåòñÿ äî Ïàñõè. Çàìåòèì, ÷òî â ïîýìå âîîáùå íè îäíî èç ÷óäåñ íå
ñáûëîñü: íàïðèìåð, íå ñòàëà çäîðîâîé ñåñòðà Ëåíà, ïðèêîâàííàÿ ê ïîñòåëè
íåèçëå÷èìîé áîëåçíüþ. Òàêèì îáðàçîì, áèáëåéñêèé ñþæåò î ÷óäåñàõ
Õðèñòà îñòàëñÿ íåðåàëèçîâàííûì, õîòÿ âîçìîæíîñòü ñàìîãî ÷óäà ïîä
ñîìíåíèå íè îäíîé èç ñåñòåð íå ïîñòàâëåíà.
Ïàñõàëüíûé ñþæåò ñ åãî èäèëëèåé «ðàçðóøàåòñÿ» â àõìàòîâñêîì òåêñòå
íåòî÷íîé áëîêîâñêîé öèòàòîé èç ñòèõîòâîðåíèÿ «Äåâóøêà ïåëà
â öåðêîâíîì õîðå »3, ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøåííîé, è ýòîé íåçàâåðøåííîñòüþ íåñóùåé îïðåäåëåííûé ñìûñë: «Â íèæíåé öåðêâè ñëóæèëè
ìîëåáíû / Î ìîðÿêàõ, óõîäÿùèõ â ìîðå » (I, 124). Öèòàòà ñòàíîâèòñÿ
3

À. À. Áëîê, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 8 òîìàõ. Ò. 8, Ìîñêâà 1963, ñ. 72.
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çíàêîì îòêðûâàþùåéñÿ, íî îñòàþùåéñÿ íå âûñêàçàííîé òàéíû,
ñóùåñòâóþùåé â ãëóáèíàõ ïîäñîçíàíèÿ è òåêñòà: ðåàëüíàÿ æèçíü íå ìîæåò
áûòü ðàçâåðíóòà ïî ñöåíàðèþ ðèòóàëà  âå÷íî ïîâòîðÿþùåãîñÿ ìèôà
î ñìåðòè/âîñêðåñåíèè; ïîãèáøèé ÷åëîâåê íå ìîæåò ñòàòü æèâûì, äàæå
åñëè îí öàðåâè÷.
Ìîòèâ ìåðòâîãî æåíèõà ñâÿçàí â ïîýìå åùå è ñ áëèçíå÷íûì ìèôîì.
Èññëåäîâàòåëè-êîììåíòàòîðû àõìàòîâñêîé ïîýìû ÷àñòî îòìå÷àþò äâîéíè÷åñòâî ñåñòåð4. Ëåíà, ïðèêîâàííàÿ ê ïîñòåëè è ñòðàäàþùàÿ íåèçëå÷èìîé
áîëåçíüþ,  íå ÷òî èíîå, êàê äâîéíèê ñàìîé ãåðîèíè, âûðàæåíèå åå íå
ïðîÿâëåííîé ïðàâîñëàâíî-õðèñòèàíñêîé èïîñòàñè.
Ýòà «äðóãàÿ èïîñòàñü» ñ èçáûòêîì âîñïîëíÿåò òî, ÷åãî íåò â ãåðîèíå:
äîáðîòó, ñïîêîéíîå ïðèíÿòèå ñâîåé äîëè, ïîãðóæåííîñòü â ðàáîòó
 âûøèâàíèå ïëàùàíèöû. Íàäåëåííàÿ äàðîì ðóêîäåëèÿ, îíà âîïëîùàåò
ëó÷øèå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðóññêîé æåíùèíå, ñëîæèâøèåñÿ åùå â äðåâíîñòè.
ßâëÿÿñü ïîñðåäíèêîì â ñóäüáå ñåñòðû, íàïåðñíèöåé, ðàçäåëÿþùåé åå ìå÷òó
è âåðÿùåé â âîçìîæíîñòü åå îñóùåñòâëåíèÿ, Ëåíà â òî æå âðåìÿ ó÷àñòâóåò
â ñóäüáå ìèðà. Âûøèâàåìàÿ åþ ïëàùàíèöà  è åñòü âíåñåííàÿ ëåïòà
â âîçîáíîâëÿåìûé âå÷íûé ìèô, ðàçûãðûâàåìûé åæåãîäíî íà çåìëå. Íî
ðàñïðîñòåðòûé íàä ìèðîì Áîãîðîäèöûí ïëàù íå ñìîã óáåðå÷ü îò áåäû. Êàê
ñëåäóåò èç ïîýìû, íåîêîí÷åííàÿ ðàáîòà ìîæåò áûòü çàâåðøåíà, ñîãëàñíî
òàéíîìó äîãîâîðó, òîëüêî ïðè óñëîâèè ëè÷íî ïåðåæèòîãî ñòðàäàíèÿ, áîëè,
ïðåæäå íåçíàåìîé. «Æåì÷óæèíû äëÿ ñëåç àïîñòîëó Èîàííó», êîòîðûõ íå
õâàòàåò íà ïëàùàíèöå, ïîÿâëÿþòñÿ íà íåé, êàê òîëüêî äâå ñåñòðû íà÷èíàþò
îïëàêèâàòü ìåðòâîãî öàðåâè÷à  èõ îáùóþ ïîãèáøóþ ìå÷òó. Àêò òâîðåíèÿ,
ïî Àõìàòîâîé, íåèçáåæíî ñîïðÿæåí ñ óòðàòàìè, è åñëè ìèð  òåêñò Áîãà, òî
ñòðàäàíèå çàëîæåíî â îñíîâå àêòà åãî ñîòâîðåíèÿ, èëè ðîæäåíèÿ.
Çàâåðøåíèå ïëàùàíèöû, ñîâïàäàþùåå ñ ïðîÿâëåíèåì ïåñåííîãî äàðà
â äðóãîé ñåñòðå,  äâå èïîñòàñè (æåíñêàÿ è ïîýòè÷åñêàÿ) «âçðîñëåíèÿ»
÷åëîâåêà, ñâîåãî ðîäà «èíèöèàöèÿ». Êàê çàâåðøåíèå âûøèâàíèÿ, òàê
è îáðåòåíèå ïîýòè÷åñêîãî ãîëîñà  åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ïåðåòåêàíèå äóøè,
âîáðàâøåé ãîðå ìèðà, èñïûòàâøåé ñîáñòâåííóþ áîëü, â ïåñíþ, ïîëîòíî.
Ïðèåì óäâîåíèÿ îäíîãî è òîãî æå, ò.å. çåðêàëüíîñòè, óñèëèâàåò ñîçíàíèå íå
îòïóùåííîé âèíû.
«Ïåñíÿ» â ïîýìå çàìåùàåò «ìîëèòâó», è â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ñìûñë
ïàðàëëåëèçìà ñóäåá äâóõ ñåñòåð. Ïî Àõìàòîâîé, ïåñåííûé äàð èçíà÷àëüíî
ãðåõîâåí, íî ìîëèòâà ãåðîèíè, ïðîèçíåñåííàÿ â íà÷àëå ïîýìû, «ôîðìàëüíà», «îáûêíîâåííà», ýòî ìîëèòâà î ñíèñõîæäåíèè Áîãà ê ëþäÿì ñ èõ
ýëåìåíòàðíûìè ïîâñåäíåâíûìè çàáîòàìè î õëåáå íàñóùíîì, îá óðîæàå,
4 Ñ. Êîâàëåíêî, Ñâåðøèâøååñÿ è íåäîâîïëîùåííîå. Ïîýìû è òåàòð Àííû Àõìàòîâîé,
[â:] À. À. Àõìàòîâà, Ñî÷èíåíèÿ â 6 òîìàõ. Ò. 3, Ìîñêâà 1998, ñ. 388.
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î ìèíîâàíèè ÷àøè áûòèÿ è âñÿêîãî ðîäà ñëó÷àéíîñòåé. Ïî êàêîìó-òî
íåïèñàíîìó çàêîíó èçâå÷íîé íåñïðàâåäëèâîñòè öàðåâè÷, ñòðåìÿùèéñÿ
ê áåðåãó, ðàçáèâàåòñÿ î «÷åðíûå, ðàçëîìàííûå, îñòðûå ñêàëû», à ãåðîèíÿ,
íå óñïåâøàÿ ïðîèçíåñòè ìîëèòâåííîå ñëîâî î ñïàñåíèè åãî, íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ ñ ñîçíàíèåì âèíû ïåðåä íèì.
Â ïîýìå êàê áû îïóùåíî îäíî èç çâåíüåâ ñþæåòà: ýòî ìèã äîñòèæåíèÿ
ÿõòîé öàðåâè÷à áåðåãà. Èìåííî â ýòîò ìîìåíò ãåðîèíÿ ïîãðóæàåòñÿ â ñîí,
è â ýòîì, î÷åâèäíî, åå íàêàçàíèå. Ðåàëüíîñòü, îò êîòîðîé îíà ñòîëü äîëãî
îòãîðàæèâàëàñü, ìñòèò åé ñâîåé î÷åâèäíîé æåñòîêîñòüþ. Î÷åíü ÷àñòî
ìîòèâ èñïûòàíèÿ ñíîì âñòðå÷àåòñÿ â íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçêàõ. Ýòîò
ìîòèâ âîñõîäèò ê ãëóáîêîé äðåâíîñòè, ê îáðÿäàì ïîñâÿùåíèÿ, êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ñìåðòü è âîñêðåñåíüå èëè ðîæäåíèå5. «Ñëó÷àéíîå»
çàñûïàíèå îáåðíóëîñü êàòàñòðîôîé, ñîâñåì êàê â äåéñòâèòåëüíîñòè
(ñèòóàöèÿ òèïà «÷óòü îòâåðíóëñÿ, à òóò è ïðîèçîøëî»). Ïåðåæèâàåìàÿ
ñìåðòü öàðåâè÷à  ýòî ïåðâàÿ ñìåðòü, óâèäåííàÿ áëèçêî, ïåðâàÿ óòðàòà,
êàñàþùàÿñÿ åå ëè÷íî, ïðèíåñøàÿ îñòðóþ áîëü è çàäåâøàÿ äóøó, ïîòðÿñøàÿ
åå, ñäåëàâøàÿ äðóãèì ÷åëîâåêîì. Ïðèåì îïóùåíèÿ ñþæåòíîãî çâåíà
èíòåðïðåòèðóåòñÿ íåîäíîçíà÷íî; ïîìèìî îòìå÷åííîãî ñìûñëà, åñòü
è äðóãèå. Â ýòîì ïðîÿâèëîñü ñòðåìëåíèå àâòîðà ïîñòàâèòü ãåðîèíþ ó «áåçäíû
íà êðàþ», çàñòàâèòü åå ïåðåæèòü íå èãðóøå÷íóþ, à âñàìäåëèøíóþ
òðàãåäèþ, ñäåëàâ ñâèäåòåëåì óãàñàþùåé æèçíè. Â ýòîì ñìûñëå íåáîëüøàÿ
îãîâîðêà, âêëèíèâàþùàÿñÿ â îïèñàíèå ñìåðòè, âåñüìà ïîêàçàòåëüíà:
« Ëó÷øå áû ìíå ðîäèòüñÿ ñëåïîþ » (I, 127). Çäåñü è íåæåëàíèå
ñìèðèòüñÿ ñ òðàãåäèåé, è ãîòîâíîñòü âçÿòü íà ñåáÿ ÷óæóþ áîëü, è ñîãëàñèå
íà îáìåí ó÷àñòüþ  «ñòàòü ñëåïîé», ò.å. ñäåëàòüñÿ ïîäîáíîé ñåñòðå. Íî åñòü
â îòìå÷åííîì ïðèåìå åùå îäèí ñìûñë. «Áåëûå ìóñêàòíûå ðîçû»,
îòâåðãíóòûå êàê çíàê îòêàçà, «îòîçâàëèñü» â ñàìûé îòâåòñòâåííûé ìîìåíò
åå ñóäüáû: ñîãëàñíî ôîëüêëîðíî-ìèôîëîãè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì,
«îñòðîå» è «êîëþ÷åå» îáÿçàòåëüíî ñâÿçàíû ñî ñíîì èëè ñìåðòüþ ãåðîèíè.
Ñîñòîÿíèå ãåðîèíè, íàïîìèíàþùåå ñîí íàÿâó, ñâîåîáðàçíîå âûïàäåíèå èç
ðåàëüíîñòè, áëèçêî ñêàçî÷íîìó  «îêîëäîâûâàíèþ», «çà÷àðîâàííîñòè».
Â ïîýìå, êàê è âî âñåé ïîýçèè Àõìàòîâîé, äåéñòâóþò çàêîíû
çåðêàëüíîñòè, âñëåäñòâèå êîòîðûõ, âñÿêîå ïðèáëèæåíèå îáîðà÷èâàåòñÿ
óäàëåíèåì. Èòàê, ïîýìà î ìåðòâîì æåíèõå ñòàíîâèòñÿ ïîýìîé î öåíå
«ïåñíè» êàê ïîýòè÷åñêîãî äàðà, ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà.
Íàçâàíèå ïîýìû  àññîöèàòèâíàÿ öèòàòà èç À. Ñ. Ïóøêèíà, èç åãî
ñêàçêè «Î ðûáàêå è ðûáêå». Öèòàòà-çàãëàâèå âûñòóïàåò çäåñü êàê ôîðìà
ïàðàòåêñòóàëüíîñòè è ñîäåðæèò â ñåáå ïðîãðàììó ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ è êëþ÷ ê åãî ïîíèìàíèþ. Â ñâîèõ âíåøíèõ ïðîÿâëåíèÿõ çàãëàâèå
5

Â. ß. Ïðîïï, Èñòîðè÷åñêèå êîðíè âîëøåáíîé ñêàçêè, Ìîñêâà 1998, ñ. 173175.

Ôîëüêëîðíî-ìèôîëîãè÷åñêèå ìîòèâû â ïîýìå À. Àõìàòîâîé «Ó ñàìîãî ìîðÿ»

417

ïðåäñòàåò êàê ìåòàòåêñò ïî îòíîøåíèþ ê àõìàòîâñêîìó òåêñòó, è, âûñòóïàÿ
êàê èíòåðòåêñò, îòêðûòî ðàçëè÷íûì òîëêîâàíèÿì. Îáðàçíûé ïîòåíöèàë
ïîýòè÷åñêèõ ñòðîê Ïóøêèíà è Àõìàòîâîé ðàñêðûâàåòñÿ ÷åðåç ñîåäèíèòåëüíóþ ôóíêöèþ çàãëàâèé êàê ñâîåîáðàçíîå îòêðûòèå íîâîãî â ñòàðîì.
Ïóøêèíñêàÿ ñêàçî÷íàÿ ìîäåëü, êàê è ôîëüêëîðíàÿ ñêàçêà, äîñòàòî÷íî
ïðîçðà÷íà â îïðåäåëåíèè ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé; êàê è â âîëøåáíîé
ñêàçêå, ó Ïóøêèíà ðàáîòàåò òðàäèöèîííàÿ ñõåìà: «ïåðñîíèôèöèðîâàííîå
çëî»  «æåðòâà»  «âîëøåáíûé ïîìîùíèê». «Çëî» â ïóøêèíñêîé ñêàçêå
ïðåäñòàåò â åãî íàðàñòàþùåé àãðåññèâíîñòè. Ñêàçêà ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíà êàê àâòîðñêèé ïñèõîëîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò, òîëüêî ðàçâåðíóòûé
íà ñêàçî÷íîì ìàòåðèàëå: âñòðå÷à ÷åëîâåêà ñ ÷óäîì è åãî ïîâåäåíèå
â ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè6. «Ðàçáèòîå êîðûòî» â ôèíàëå  íàêàçàíèå
÷åëîâåêà, íå ñïîñîáíîãî ñîõðàíèòü ðàçóìíûå ïðåäåëû â ñâîèõ æåëàíèÿõ.
Ó Àõìàòîâîé ñêàçî÷íàÿ ìîäåëü àðõåòèïà ÿâíî òðàíñôîðìèðóåòñÿ.
Ãåðîèíÿ, æèâóùàÿ â ðîäñòâå ñî ñòèõèÿìè («ÿçû÷åñêîå äåòñòâî»), ìå÷òàåò
ñòàòü öàðèöåé (ìå÷òà, î÷åâèäíî, ïðèøåäøàÿ èç ñêàçîê, êàê íàìåê íà
Çîëóøêó, íàøåäøóþ ñ÷àñòüå). Ñêàçî÷íàÿ ìå÷òà îáðåòàåò ÷åðòû âñåîáùåé
óòîïèè, ïîñòðîåííîé íà õðèñòèàíñêèõ îñíîâàíèÿõ:
Áîæå, ìû ìóäðî öàðñòâîâàòü áóäåì,
Ñòðîèòü íàä ìîðåì áîëüøèå öåðêâè
È ìàÿêè âûñîêèå ñòðîèòü.
Áóäåì áåðå÷ü ìû âîäó è çåìëþ,
Ìû íèêîãî îáèæàòü íå ñòàíåì
(I, 124)

Íî äàæå ñòîëü íåïðèòÿçàòåëüíàÿ ìå÷òà ðàçáèâàåòñÿ âäðåáåçãè ïðè
ñòîëêíîâåíèè ñ ðåàëüíîñòüþ: ïîÿâëåíèå ìåðòâîãî æåíèõà  ñâîåîáðàçíàÿ
íàñìåøêà âñåâèäÿùåé Ñóäüáû. Â ïîýìå íå âîçäàåòñÿ ïðîñÿùåìó, çàòî
÷åëîâåê ïîëó÷àåò íàêàçàíèå äàæå çà íåâîëüíóþ âèíó, ïðàâäà,
ïðî÷èòûâàåòñÿ ýòà âèíà êàê íåðàçëè÷åíèå äîáðà è çëà.
Ïðàçäíè÷íîå îùóùåíèå ìèðà, õàðàêòåðíîå äëÿ ýïîõè «íåçíàíèÿ»,
ñìåíÿåòñÿ òÿãó÷èì îæèäàíèåì ñ åãî ñêóêîé è ïðîçàè÷åñêèìè
ïîäðîáíîñòÿìè. «Ìå÷òà» ïðèîáðåëà â ýòîì êîíòåêñòå åùå îäèí ñìûñë: îíà
ñòàëà ñâîåîáðàçíûì îáåðåãîì îò ïðîçû æèçíè. Â ýòîì, ïîìèìî Ïóøêèíà,
ïðîÿâëÿåòñÿ åùå è À. ×åõîâ: áóäíè ãóáèòåëüíû äëÿ ÷åëîâåêà, íå ñïîñîáíîãî îòãîðîäèòüñÿ îò íèõ è óéòè â ñâîþ äóõîâíîñòü, ñïàñàþùóþ îò
æèòåéñêîé ïðîçû. Âîçâðàùåíèå îùóùåíèÿ ïðàçäíè÷íîñòè ñâÿçàíî
ñ îáðåòåíèåì «äðóãîãî» âèäåíèÿ ìèðà. Çäåñü îñîáåííî ñèëüíî âûäåëÿþòñÿ
6

Â. Ãðåõíåâ, Áîëäèíñêàÿ ëèðèêà Ïóøêèíà, Ãîðüêèé 1980.
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òðàäèöèè ïàñõàëüíîé ëèòåðàòóðû, ñîäåðæàùèå èñòèíû î «âîñêðåñøåì
äóõå», êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ â æèçíè, ïîòîìó ÷òî, ðàñêðûâàÿ äóøó
ïîýòà, ýòà ïîýìà èìååò è äîïîëíèòåëüíîå, áîëåå øèðîêîå çíà÷åíèå.
Ñîâåðøåííî îñîáåííîå ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè, Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ,
êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíåéøåé îñîáåííîñòüþ ðóññêîé êóëüòóðû.
Ïàñõàëüíîñòü (òåðìèí Â. Í. Çàõàðîâà, ðàçðàáîòàííûé è äîïîëíåííûé È. À. Åñàóëîâûì)  ýòî áîëåå ÷åì ïîíÿòèå è áîëåå ÷åì îáðàç; ýòî  àðõåòèï. Ïîä
àðõåòèïîì â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàþòñÿ, â îòëè÷èå îò Ê. Ã. Þíãà, íå
âñåîáùèå áåññîçíàòåëüíûå ìîäåëè 7, à «ñôîðìèðîâàííûé äóõîâíîé
òðàäèöèåé òèï ìûøëåíèÿ, ïîðîæäàþùèé öåëûé øëåéô êóëüòóðíûõ
ïîñëåäñòâèé, âïëîòü äî òåõ èëè èíûõ ñòåðåîòèïîâ ïîâåäåíèÿ»8.
Àõìàòîâà âñåãäà âêëþ÷èëà ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ â îïðåäåëåííûé,
ìàðêèðîâàííûé êîíòåêñò. Â äàííîì ñëó÷àå, ýòîò êîíòåêñò  òðàäèöèÿ
ëèòåðàòóðíûõ ïóáëèêàöèé ïî ñëó÷àþ Ïàñõè Õðèñòîâîé, òðàäèöèÿ ñî
ñâîèìè ïðàâèëàìè è èñòîðèåé. Â ïðîøëîì ïèñàòåëè è ïîýòû èñïîëüçîâàëè
ïðîèçâåäåíèÿ, ñîçäàííûå â ðóñëå ýòîé òðàäèöèè, ÷òîáû ñäåëàòü òå èëè
èíûå ïîëèòè÷åñêèå çàÿâëåíèÿ. Ýòîò îïûò ïðîøëîãî îêàçàëñÿ îñîáåííî
âàæíûì ëåòîì 1914 ãîäà, êîãäà Ñàðàåâñêèì óáèéñòâîì â èþëå 1914 ãîäà
áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî òðàãè÷åñêèì ñîáûòèÿì Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
(Îòìåòèì, ÷òî äàòà íàïèñàíèÿ ïîýìû  «èþëü-îêòÿáðü 1914 ãîäà».)
Ìîòèâ ìåðòâîãî æåíèõà â ðóñëå èñïîëüçîâàíèÿ ïàñõàëüíîé îáðàçíîñòè
îòêðûâàåò â ïîýìå ñâîåîáðàçíûé «ãîðèçîíò îæèäàíèé» (Ð. ßóññ) 9,
ïîðîæäàåìûé îïûòîì ÷òåíèÿ ïðåäûäóùåé ëèòåðàòóðû. ×èòàòåëè äîëæíû
áûëè âîñïðèíÿòü åå ñòèõîòâîðåíèÿ íå ïðîñòî êàê òèïè÷íûå ïðèìåðû
«àõìàòîâñêîé ëèðèêè», à êàê áîëåå øèðîêîå öåëîå, êîòîðîå èíòåðïðåòèðîâàëîñü â êîíòåêñòå âîåííîãî âðåìåíè. Â ýòî âðåìÿ ñîçäàâàëîñü ìíîæåñòâî ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, â êîòîðûõ ïåðåñêàçûâàëèñü ðàçíûå
ìîìåíòû ñòðàñòåé Èèñóñà, îïèñûâàëîñü ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè â ðàçíûå
âðåìåíà è èññëåäîâàëîñü âëèÿíèå ïðàçäíèêà íà ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.
Ïîáåäà Èèñóñà íàä ãðåõîì è ñìåðòüþ ñòèìóëèðîâàëà îáðàùåíèå ê äóõîâíûì ñòîðîíàì ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ïðè ýòîì äëÿ ïèñàòåëåé ïðîãðåññèâíîãî è ðàäèêàëüíîãî íàïðàâëåíèé ïàñõàëüíûå òåêñòû ñëóæèëè îðóäèåì
îáëè÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, äàâàÿ èì ïðè ýòîì âîçìîæíîñòü
îñíîâàòü ñâîè äîâîäû íà èäåàëàõ õðèñòèàíñòâà. Ñâÿòî÷íûå è ïàñõàëüíûå
ðàññêàçû èíîãäà óïîòðåáëÿëèñü è äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ èäåé.
Àõìàòîâà æå âûñòóïàåò â ñòîëü íåïðîñòîå äëÿ ñòðàíû âðåìÿ ïåðåä ìàññîâîé
ïóáëèêîé, îæèäàþùåé ïîýçèè ïàòðèîòè÷åñêîé, ñ ïðîèçâåäåíèÿìè, â êîòîðûõ
7
8
9

Ê.-Ã. Þíã, Äóøà è ìèô. Øåñòü àðõåòèïîâ, ÊèåâÌîñêâà 1997, ñ. 26.
È. À. Åñàóëîâ, Ïàñõàëüíîñòü ðóññêîé ñëîâåñíîñòè, Ìîñêâà 2004, ñ. 12.
Ã. Áàðàí, Ïàñõà 1917 ãîäà: Àõìàòîâà è äðóãèå â ðóññêèõ ãàçåòàõ, [â:] Ñ. Äåäþëèí,
Ã. Ñóïåðôèí, Àõìàòîâñêèé ñáîðíèê, Ïàðèæ 1989, ñ. 55.

Ôîëüêëîðíî-ìèôîëîãè÷åñêèå ìîòèâû â ïîýìå À. Àõìàòîâîé «Ó ñàìîãî ìîðÿ»

419

ïðîäîëæàåò èçó÷àòü îáëàñòü èíäèâèäóàëüíûõ ïåðåæèâàíèé. Ýòèì ïîäòâåðæäàåòñÿ åå èíäèâèäóàëüíîñòü êàê ïîýòà è íåçàâèñèìîñòü åå ëèòåðàòóðíîãî ïóòè. Íî ó÷èòûâàÿ èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò (îñîáåííî âîåííóþ óãðîçó),
à òàêæå îïèñàííûé îáùèé ëèòåðàòóðíûé ôîí òîãî âðåìåíè, ïîä÷åðêèâàíèå
ïîýòîì ïàñõàëüíîãî ìîòèâà îæèäàíèÿ, âåðîÿòíî, âîñïðèíèìàëîñü êàê
òðåâîæíîå îæèäàíèå æèçíåííûõ ïåðåìåí â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì Ðîññèè
â âîéíó 1 àâãóñòà 1914 ãîäà.
Ïåñåííîå ñëîâî êàê èçíà÷àëüíî ãðåõîâíîå ïðèíîñèò â ïîýìå ãèáåëü,
ðàçðóøàÿ «êíèæíûå» ïðåäñòàâëåíèÿ î æèçíè, ïîäâîäÿ ê ïîíèìàíèþ åå
íåïîñòèæèìîé â ïðèíöèïå ãëóáèíû. Ãåðîèíÿ, êîòîðóþ ñ÷èòàþò ïðèíîñÿùåé
ñ÷àñòüå, «èðîíè÷åñêè» çàìå÷àåò:
Ïðèíîñÿò ñ÷àñòüå
Òîëüêî ïîäêîâû äà íîâûé ìåñÿö,
Åñëè îí ñïðàâà â ãëàçà ïîñìîòðèò
(I, 123)

ïåñåííûì ñëîâîì «íàêëèêàåò» ãèáåëü áëèçêèì (I, 127). Òàê, âå÷íûé ìèô
è ðåàëüíûé æèçíåííûé ñþæåò ñòîëêíóëèñü â íåðàñòîðæèìîì åäèíñòâå
æèçíè è ñìåðòè.
Òàêèì îáðàçîì, ðàçíîîáðàçíûå ôîëüêëîðíî-ìèôîëîãè÷åñêèå ìîòèâû,
ñîñòàâëÿþùèå îñíîâó ïîýòèêè À. Àõìàòîâîé, óãëóáëÿþò ïðåäñòàâëåíèå î ñîâðåìåííîñòè, âûâîäÿ ðàññóæäåíèÿ ïîýòà íà îáùå÷åëîâå÷åñêèé è «âå÷íûé»
àñïåêòû ìèðîñîçåðöàíèÿ. Ïðî÷òåíèå ïîýìû À. Àõìàòîâîé «Ó ñàìîãî ìîðÿ»
ñ òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â íåé «ìèðîâûõ ñþæåòîâ» íåèçáåæíî
âåäåò ê ñèìâîëèçàöèè ñåìàíòèêè è ñòðóêòóðû ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
Folk and mythological motives in A. Akhmatovas poem Near the sea
The question about the unity and interaction of the world and Russian literature has
always drawn the great interest of investigaters. We cant answer this question without the
serious analysis of the base of A. Akhmatovas artistic system who had a gift of organic
connection of antiquity, mythology and Russian folklore. Besides the base of poetic of
Akhmatovas works is different folk and mythological motives, for example, wandering
motives. This article is dedicated to the existence of any motive, study of its semantics.
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Ðóññêàÿ Õðèñòèàíñêàÿ Ãóìàíèòàðíàÿ Àêàäåìèÿ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÍÅÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÐÕÅÒÈÏÛ
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÊÀÇÈÌÈÐÀ ÌÀËÅÂÈ×À
Êàçèìèð Ñåâåðèíîâè÷ Ìàëåâè÷ áûë ïåðâåíöåì â ñåìüå îáåäíåâøåãî
ïîëüñêîãî äâîðÿíèíà. Ñåìüÿ áûëà íå ìàëåíüêàÿ  ìàòü áóäóùåãî
õóäîæíèêà, Ëþäâèãà Àëåêñàíäðîâíà (òàêæå ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ)
ïîäàðèëà ñóïðóãó äåâÿòåðûõ äåòåé. Îòåö åãî Ñåâåðèí Àíòîíîâè÷ ñîäåðæàë
ñåìüþ, ðàáîòàÿ, ïî ðàçíûì äàííûì, óïðàâëÿþùèì èëè èíæåíåðîì íà
ñàõàðîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäàõ Õàðèòîíåíêî. Çàâîäû òàêîãî ðîäà
ñòðîèëèñü â óêðàèíñêîé ãëóáèíêå  ïîáëèæå ê ñûðüåâûì ðåñóðñàì. Ñåìüÿ
ïåðååçæàëà èç îäíîãî ïîñåëêà â äðóãîé, è, ñîâåðøåííî íåÿñíî,
ñóùåñòâîâàëè ëè â íèõ êàêèå-ëèáî ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Ñ áîëüøîé äîëåé
âåðîÿòíîñòè ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Êàçèìèð ïîëó÷àë äîìàøíåå
îáðàçîâàíèå. Â ñâîåé áèîãðàôèè îí íàïèñàë îá îêîí÷àíèè ïÿòè êëàññîâ
Àãðîíîìè÷åñêîãî ó÷èëèùà, íî â Ïàðõîìîâêå, ãäå îíî íàõîäèëîñü,
Ìàëåâè÷è ïðîæèëè íå áîëåå 23 ëåò1.
Ëèòåðàòóðíûé ñòèëü Ìàëåâè÷à âåñüìà ñâîåîáðàçåí. Äî ïðåêëîííûõ ëåò
àâòîðà îí èçîáèëóåò «ïîëîíèçìàìè», à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûìè
îðôîãðàôè÷åñêèìè è ñèíòàêñè÷åñêèìè îøèáêàìè, ÷òî ïîäòâåðæäàåò
âåðñèþ î çíà÷èòåëüíûõ ïðîáåëàõ â îáðàçîâàíèè õóäîæíèêà.
Â òî æå âðåìÿ íàëè÷èå ãëóáîêîãî ïðèðîäíîãî èíòåëëåêòà è ñàìîáûòíîãî àíàëèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, â ñóùåñòâîâàíèè êîòîðûõ íåâîçìîæíî
óñîìíèòüñÿ ïðè èçó÷åíèè ôèëîñîôñêîãî, èññëåäîâàòåëüñêîãî è ïóáëèöèñòè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Ìàëåâè÷à, åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò ãèïîòåçó îá îòñóòñòâèè ó íåãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ. Â ñîâîêóïíîñòè ñ âûøåïåðå÷èñëåííûìè êà÷åñòâàìè êëàññè÷åñêîå îáðàçîâàíèå äàëî áû ñîçäàòåëþ
ñóïðåìàòèçìà ñîâåðøåííî èíîé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê.
Îáî âñåõ îñîáåííîñòÿõ òàêîãî ðîäà óïîìèíàëîñü äîñòàòî÷íî
è ñîâðåìåííèêàìè, è èññëåäîâàòåëÿìè òâîð÷åñòâà õóäîæíèêà, è èì ñàìèì.
1

È. À. Âàêàð, Ãîäû ó÷åíèÿ Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à â Ìîñêâå. Ôàêòû è âûìûñåë, [â:] Ðóññêèé àâàíãàðä: ëè÷íîñòü è øêîëà Ê. Ìàëåâè÷à, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2000.
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«ß øåë èç ãëóõèõ äåðåâåíü < > ÷åðåç áåçãðàìîòíîå ñâîå íà÷àëî. È âîò
äîøåë äî ñòîëèöû, îñòàâàÿñü â íåé â òîì æå ïîëîæåíèè»2. Ñâîå íåæåëàíèå
ó÷èòüñÿ Ìàëåâè÷ îáîñíîâûâàåò â àâòîáèîãðàôèè òàêèì îáðàçîì: «Âñÿ
æèçíü êðåñòüÿí ìåíÿ óâëåêàëà ñèëüíî. ß ðåøèë, ÷òî íèêîãäà íå áóäó æèòü
è ðàáîòàòü íà çàâîäàõ. È íèêîãäà íå áóäó ó÷èòüñÿ. ß äóìàë, ÷òî êðåñòüÿíå
æèâóò õîðîøî, âñå èìåþò, ÷òî èì íå íóæíî íèêàêèõ çàâîäîâ è íèêàêîé
ãðàìîòû. Îíè âñå äëÿ ñåáÿ äåëàþò ñàìè, âïëîòü äî êðàñîê»3.
Ìèð õóäîæíèêà ïîëîí ÿðêèìè âïå÷àòëåíèÿìè èç åãî äåðåâåíñêîãî äåòñòâà.
Â ïèñüìå Ì. Î. Ãåðøåíçîíó îò 14 íîÿáðÿ 1919 ã. ñ íîñòàëüãè÷åñêîé íîòêîé
îí ïðåäàåòñÿ âîñïîìèíàíèÿì, ïîëíûì âûñîêîé ïîýçèè: « ÿ âûðàñòàë åùå
â áîëåå ãëóõèõ ïîëÿõ ïðîâèíöèè, ãäå êàçàëîñü, ÷òî âñå íåìîå ãîâîðèò
ñ òîáîþ, íî òîëüêî âíóòðè ñåáÿ ÷óâñòâóåøü, êàê èñõîäÿùèå ëó÷è ñ ïîëåé,
íåáà ëåñîâ, ãîð áüþò ïî êëàâèøàì, íåìûå çâóêè âíóòðåííåãî òîëüêî
ïîäíèìàþò ãðóäü âûñîêî, è êàê áóäòî ïîäíèìàåøüñÿ íà öûïî÷êè, ÷òîáû
óâèäåòü ÷òî-òî, ëåæàùåå ïî-çà íèìè»4. Òî÷íûìè âûðàçèòåëüíûìè ìàçêàìè
õóäîæíèê æèâîïèñóåò ÿðêèå êàðòèíû ñâîèõ äåòñêèõ âîñïîìèíàíèé è ïåðåæèâàíèé â àâòîáèîãðàôèè: «Íà ïëàíòàöèÿõ ðàáîòàëè êðåñòüÿíå îò ìàëà äî
âåëèêà, ïî÷òè âñå ëåòî è îñåíü, à ÿ, áóäóùèé õóäîæíèê, ëþáîâàëñÿ ïîëÿìè
è öâåòíûìè ðàáîòíèêàìè, êîòîðûå ïîëîëè è ïðîðûâàëè ñâåêëó». «Âçâîäû
äåâóøåê â öâåòíûõ îäåæäàõ äâèãàëèñü ðÿäàìè ïî âñåìó ïîëþ. Ýòî áûëà
âîéíà. Âîéñêà â öâåòíûõ ïëàòüÿõ áîðîëèñü ñ ñîðíîé òðàâîé»5,  äîáàâëÿåò
ôóòóðèñòè÷åñêîé îñòðîòû àâòîð.
Êàêèìè æå îáðàçàìè íàïîëíåí ñàìîáûòíûé ìèð óêðàèíñêîé ãëóáèíêè?
Åñëè âíîâü îáðàòèòüñÿ ê âîñïîìèíàíèÿì õóäîæíèêà, ïåðåä íàìè âñòàåò
êðàñî÷íûé ïàòðèàðõàëüíûé ìèð äðåâíåé îáðÿäíîñòè, íåçàòðîíóòûé
«ôàáðè÷íîé» öèâèëèçàöèåé. «Ïîìíÿòñÿ ìíå ñâàäüáû, íà êîòîðûõ íåâåñòà
è åå òîâàðêè áûëè êàêèì-òî öâåòíûì óçîð÷àòûì íàðîäîì  â êîñòþìàõ
øåðñòÿíûõ öâåòíûõ òêàíåé, â ëåíòàõ, âïëåòåííûõ â êîñû è ãîëîâíûå
óáîðû, â ñàôüÿíîâûõ ñàïîæêàõ íà ìåäíûõ è æåëåçíûõ ïîäêîâêàõ,
ãîëåíèùà ðàñøèòû óçîðàìè. Æåíèõ è åãî òîâàðèùè â ñåðûõ áàðàíüèõ
øàïêàõ, â ãîëóáûõ < > øàðîâàðàõ, íà øèòüå êîòîðûõ øëî íå ìåíüøå
øåñòíàäöàòè àðøèí ìàòåðèè, áåëàÿ âûøèòàÿ ðóáàõà è øèðîêèé êðàñíûé
øåðñòÿíîé ïîÿñ. Íåâåñòà õîäèëà ñ òîâàðêàìè ïî âñåì óëèöàì äåðåâíè
2

Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Ïèñüìî Ì.Î. Ãåðøåíçîíó. Èç Âèòåáñêà â Ìîñêâó îò 11 àïðåëÿ 1920 ã.
Ïèñüìà Ê. Ñ. Ìàëåâè÷à ðàçíûì àäðåñàòàì, [â:] ×åðíûé êâàäðàò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2003,
ñ. 440.
3 Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Áèîãðàôèÿ, [â:] Ìàëåâè÷ î ñåáå. Ñîâðåìåííèêè î Ìàëåâè÷å, Ìîñêâà
2004, ñ. 20.
4 Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Ïèñüìî Ì. Î. Ãåðøåíçîíó. Èç Âèòåáñêà â Ìîñêâó îò 14 íîÿáðÿ 1919 ã.
Ïèñüìà Ê. Ñ. Ìàëåâè÷à ðàçíûì àäðåñàòàì, [â:] ×åðíûé êâàäðàò , ñ. 423.
5 Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Áèîãðàôèÿ, [â:] Ìàëåâè÷ î ñåáå. Ñîâðåìåííèêè î Ìàëåâè÷å , ñ. 17.
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ñ ïåñíåé. Âñÿêîìó âñòðå÷íîìó íà óëèöå äåëàëà íèçêèå ïîêëîíû, òðè ðàçà
êëàíÿëàñü. Âîò íà ýòîì ôîíå âî ìíå ðàçâèâàëèñü ÷óâñòâà ê èñêóññòâó,
ê õóäîæåñòâó»6.
Íåñìîòðÿ íà áîëåå ÷åì òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ õðèñòèàíèçàöèè,
ïàòðèàðõàëüíûé ñëàâÿíñêèé ìèð íåñ â ñåáå ãëóáèíû ïàìÿòè, óõîäÿùèå
êîðíÿìè â íåîëèò è äàæå ïàëåîëèò. Ðàññìîòðåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëèòåðàòóðû î ÿçû÷åñòâå âîñòî÷íûõ ñëàâÿí, íå âõîäèò â çàäà÷è
äàííîé ñòàòüè. Íàñ èíòåðåñóåò ñîîòíåñåíèå èçîáðàçèòåëüíîãî ÿçûêà
Ìàëåâè÷à, çíàêîâîé ñèñòåìû èçîáðåòåííîãî èì ñóïðåìàòèçìà ñ ôèëîñîôèåé íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà Ìàëîðîññèè. Õóäîæíèê ñàì îïèñûâàë
òðåïåòíîå îùóùåíèå, ñ êîòîðûì îí ïðèêàñàëñÿ ê æèâîìó èñòî÷íèêó èñêóññòâà óêðàèíñêèõ ñåëÿí: «Äåðåâíÿ < > çàíèìàëàñü èñêóññòâîì < > îíà
äåëàëà òàêèå âåùè, êîòîðûå ìíå ñèëüíî íðàâèëèñü. Â ýòèõ-òî âåùàõ è áûëà
âñÿ òàéíà ìîèõ ñèìïàòèé ê êðåñòüÿíàì. ß ñ áîëüøèì âîëíåíèåì ñìîòðåë,
êàê äåëàþò êðåñòüÿíå ðîñïèñè, è ïîìîãàë èì âûìàçûâàòü ãëèíîé ïîëû õàòû
è äåëàòü óçîðû íà ïå÷êå. Êðåñòüÿíêè çäîðîâî èçîáðàæàëè ïåòóõîâ, êîíèêîâ,
öâåòû. Êðàñêè âñå áûëè èçãîòîâëåíû íà ìåñòå èç ðàçíûõ ãëèí»7.
Î÷óòèâøèñü â Ìîñêâå, îñâîèâøèñü â êðóãó ïðîãðåññèâíîé õóäîæåñòâåííîé ìîëîäåæè, Ìàëåâè÷ äîñòàòî÷íî áûñòðî ìåíÿåò ñâîé òâîð÷åñêèé
ïî÷åðê. Ðåàëèçì  èìïðåññèîíèçì  ñèìâîëèçì  ôîâèçì  ýêñïðåññèîíèçì
 êóáèçì  ôóòóðèçì  êóáîôóòóðèçì: òàêîâ ðàçáðîñ èíòåðåñîâ õóäîæíèêà.
Îí èùåò ñåáÿ, ïûòàåòñÿ íàéòè ñâîå ìåñòî â èñêóññòâå, çàñòîëáèòü íåêîå
õóäîæåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî èñêëþ÷èòåëüíî çà ñîáîé. Ðàññìîòðèì
íåñêîëüêî ýòàïîâ íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ äëÿ åãî òâîð÷åñòâà.
«Ãëàâíûì ãåðîåì ïðîèçâåäåíèé Ìàëåâè÷à íåîïðèìèòèâèñòñêîãî
ïåðèîäà áûë êðåñòüÿíèí. Õóäîæíèê ñóìåë ïðåäàòü âïå÷àòëÿþùóþ ñèëó
÷åëîâåêà, äàëåêîãî îò öèâèëèçàöèè, íî ãàðìîíè÷íîãî, áëàãîäàðÿ ñâÿçè
ñ çåìëåé. Ýòî îùóùåíèå íàïðàâèëî æèâîïèñöà íà èñïîëüçîâàíèå
ìîíóìåíòàëüíûõ ôîðì, êàíîíè÷íûõ äëÿ èçîáðàæåíèÿ ñâÿòûõ â äðåâíåðóññêèõ êîìïîçèöèÿõ < > Êàê è â èêîíàõ â êîìïîçèöèÿõ Ìàëåâè÷à 1900-õ
ãîäîâ îòñóòñòâóåò èíäèâèäóàëüíîå íà÷àëî»8. Íî êðåñòüÿíå õóäîæíèêà ýòîãî
ïåðèîäà ñîâåðøåííî äðóãèå, ÷åì ñâÿòûå äðåâíåðóññêîé èêîíîïèñè,
êîòîðóþ ìîã âèäåòü Ìàëåâè÷ â ìîñêîâñêèõ õðàìàõ, ëèáî êðàéíå
íåìíîãî÷èñëåííûõ àëüáîìàõ òîãî âðåìåíè, ïîñâÿùåííûõ ýòîé òåìå. Íà
íàø âçãëÿä ãîðàçäî óáåäèòåëüíåé çàíÿòüñÿ ïîèñêîì èñòîêîâ åãî òâîð÷åñòâà
ýòîãî ïåðèîäà â ìàëîðîññèéñêîé êðåñòüÿíñêîé êóëüòóðå. Âðÿä ëè âîçìîæíî
6
7
8

Òàì æå, ñ. 20.
Òàì æå.
Î. Òàðàñåíêî, Â. Ìèðîíîâ. Êîñìèçì Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, [â:] Ìàëåâè÷. Êëàññè÷åñêèé
àâàíãàðä. Âèòåáñê. Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè ïåðâîãî è âòîðîãî ìåæäóíàðîäíûõ ïëåíýðîâ
«Ìàëåâè÷. ÓÍÎÂÈÑ. Ñîâðåìåííîñòü», Âèòåáñê 1997, ñ. 131.
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óâèäåòü íå÷òî îáùåå â èçûñêàííîñòè ëèíèé äîïåòðîâñêîé «âèçàíòèéñêîé»
èêîíû è ôðåñêè è ñòîëáîîáðàçíîé èäîëîïîäîáíîñòè ôèãóð ìàëåâè÷åâûõ
áàá è ìóæèêîâ. Ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó èêîíîïèñüþ, êîòîðóþ õóäîæíèê
ìîã «èçó÷àòü» â Ìîñêâå è åãî òâîð÷åñòâîì ìîæíî íàçâàòü óêðàèíñêóþ
ïðîâèíöèàëüíóþ æèâîïèñü, â òîì ÷èñëå è èêîíîïèñü. Òîëüêî ÷åðåç ïðèçìó
íàðîäíîé êóëüòóðû ìîæíî óçðåòü íåêóþ ïðèçðà÷íóþ ñâÿçü ñ èêîíîé.
Â íà÷àëå 1910-õ õóäîæíèê ñîçäàåò ðÿä êàðòèí âûïîëíåííûõ â íîâîé
ñòèëèñòèêå, â êàêîé-òî ìåðå ñîîòíîñèìîé ñ êóáèçìîì: Êîñàðü. 1912. (Íèæåãîðîäñêèé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé); Êðåñòüÿíêà ñ âåäðàìè è ðåáåíêîì.
1912. (ÃÌÀ); Óáîðêà ðæè. 1912. (ÃÌÀ); Ëåñîðóá. 19121913. (ÃÌÀ) è äð.
Îáû÷íî, âñëåä çà Ìàëåâè÷åì, ýòîò öèêë ñîîòíîñÿò ñ èêîíîïèñüþ,
ïîâëèÿâøåé â òî âðåìÿ íà ìíîãèõ æèâîïèñöåâ. Ó Ãîí÷àðîâîé è Ëàðèîíîâà  äà; ó Ìàëåâè÷à  íåò! Áóäóùèé âåëèêèé ñóïðåìàòîð èñïîëüçóåò
ñîâåðøåííî èíîé ëèíåàðíî-ïëàñòè÷åñêèé ñòðîé, áëèçêèé ëþáåçíîé åãî
ñåðäöó íàðîäíîé óêðàèíñêîé æèâîïèñè, ïàðñóíàì è ïðîâèíöèàëüíûì
«ìàëþíêàì» ñåëüñêèõ «Âàêóë»-áîãîìàçîâ9. ßâíîé íàòÿæêîé áûëî áû
ñîîòíåñòè õóäîæåñòâåííî-ïëàñòè÷åñêîå ðåøåíèå åãî êàðòèí ñ äðåâíåðóññêîé èêîíîé, æèâîïèñüþ, óêîðåíåííîé â âèçàíòèéñêîé òðàäèöèè. Â òî æå
âðåìÿ, èññëåäîâàòåëü óêðàèíñêèõ ïàðñóí Ï. Áåëåöêèé ðàñêðûâàåò âàæíóþ
îñîáåííîñòü, êîòîðóþ ìîæíî îòíåñòè è ê êðåñòüÿíñêèì îáðàçàì Ìàëåâè÷à,
à èìåííî ñòðåìëåíèå ê ñîçäàíèþ «îáðàçîâ ïðåæäå âñåãî è íåïðåìåííî
îäóõîòâîðåííûõ, âî âòîðóþ î÷åðåäü  èíäèâèäóàëüíûõ ïî ÷åðòàì
è âûðàæåíèþ»10.
Ìèðîâîççðåíèå õóäîæíèêà, âûðîñøåãî â äåðåâíå è âïèòàâøåãî
êðåñòüÿíñêóþ êóëüòóðó, íàïîåíî àãðàðíîé ìàãèåé: «êàæåòñÿ, ÷òî íå áóäåò
îøèáêè, åñëè ÿ ñêàæó, ÷òî äî ñóïðåìàòèçìà èñêóññòâî áûëî èç ðîñòêîâ
çåìëè. Òàê æå íå áóäåò îøèáêè ñêàçàòü, ÷òî ìîè ïëîñêîñòè åñòü ðîñòêè
íàñûùåííîãî ïðîñòðàíñòâà öâåòîì» 11. Öâåò â ïîíèìàíèè õóäîæíèêà
îáëàäàåò ïî÷òè ìèñòè÷åñêîé ñèëîé. Ïîäîáíî ïàëåîòâîðöàì, Ìàëåâè÷
îùóùàåò ñèìâîëè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü öâåòà, â ìèêðîêîñìå êîòîðîãî
ñîáðàíû ïðåäñòàâëåíèÿ î ìàêðîêîñìå: «Íåèçâåñòíî, êîìó ïðèíàäëåæèò
öâåò  Çåìëå, Ìàðñó, Âåíåðå, Ñîëíöó, Ëóíå? È íå åñòü ëè, ÷òî öâåò åñòü òî,
áåç ÷åãî ìèð íåâîçìîæåí»12. Ïîäîáíî äðåâíèì, îí ñîçäàåò ñîáñòâåííóþ
ìèôîëîãèþ öâåòà, ñóïðåìàòè÷åñêèì «âîëõâîâàíèåì» òðàíñôîðìèðóåò
ìèðîçäàíèå.
9

Êóçíåö Âàêóëà, îí æå ñåëüñêèé æèâîïèñåö,  ãåðîé ãîãîëåâñêèõ «Âå÷åðîâ íà õóòîðå
áëèç Äèêàíüêè».
10 Ï. À. Áåëåöêèé, Óêðàèíñêàÿ æèâîïèñü XVIIXVIII ââ., Ëåíèíãðàä 1981, ñ. 87.
11 Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Ïèñüìî Ì. Â. Ìàòþøèíó (1916). Ïèñüìà Ê. Ñ. Ìàëåâè÷à ðàçíûì
àäðåñàòàì, [â:] ×åðíûé êâàäðàò , ñ. 418.
12 Òàì æå, ñ. 416.
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«Òî, ÷òî ñäåëàíî áåññîçíàòåëüíî, òåïåðü äàåò íåîáû÷àéíûå ïëîäû»13,
 ïèøåò õóäîæíèê î ñîçäàíèè êâàäðàòóðû ñóïðåìàòèçìà ñâîåìó äðóãó
è åäèíîìûøëåííèêó Ì. Ìàòþøèíó. Äëÿ íàñ êðàéíå âàæíî, ÷òî Ìàëåâè÷
ïðèçíàåòñÿ â áåññîçíàòåëüíîì íàèòèè «èêîíû íîâîãî èñêóññòâà», êðåàòèâíîñòè ïîäñîçíàíèÿ. Òî åñòü êâàäðàò íå âûâîäèòñÿ ëîãè÷åñêè, êàê ïîñëåäóþùèå ïîñòóëàòû ñóïðåìàòèçìà, îí âûðàñòàåò èç íåäð ïîäñîçíàíèÿ, êàê
ïðàâèëî, çàêëàäûâàåìîãî â äåòñêèå ãîäû.
Ìàëåâè÷ äåëàë ïîïûòêó âèäîèçìåíåíèÿ íå òîëüêî ñîâðåìåííîé åìó
õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû, íî è ñîöèàëüíîé, ïðè ïîìîùè ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ â òðåõ êâàäðàòàõ  ÷åðíîì, êðàñíîì è áåëîì.
Ñîçäàòåëü ñóïðåìàòèçìà òðåìÿ êâàäðàòàìè, ïîñëåäîâàòåëüíî ñìåíÿþùèìè
äðóã äðóãà, ïðåäëàãàåò ñâîþ ïàðàäèãìó ðàçâèòèÿ êóëüòóðû. «Ñóïðåìàòè÷åñêèå òðè êâàäðàòà åñòü óñòàíîâëåíèå îïðåäåëåííûõ ìèðîâîççðåíèé
è ìèðîñòðîåíèé»14. Òðè öâåòà ó õóäîæíèêà èñïîëüçóþòñÿ «êàê ñèãíàëû,
óêàçûâàþùèå ïóòü». Èìåííî ýòà öâåòîâàÿ òðèàäà ïðèçâàíà áûëà òðàíñôîðìèðîâàòü òðàäèöèîííóþ êóëüòóðó â íîâóþ  ñóïðåìàòè÷åñêóþ
ÓÍÎÂÈÑ êóëüòóðó.
Îáû÷íî èññëåäîâàòåëè òâîð÷åñòâà Ìàëåâè÷à ñîîòíîñÿò ñóïðåìàòè÷åñêîå òðèöâåòèå ñ èêîíîïèñüþ ëèáî âèäÿò óêîðåíåííîñòü â ñðåäíåâåêîâîé
àëõèìè÷åñêîé ñèìâîëèêå. Âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî îáîñíîâàòü âòîðîå
ìíåíèå, â ñâÿçè ñ áåññèñòåìíûì îáðàçîâàíèåì õóäîæíèêà è îòñóòñòâèåì
èíòåðåñà êðóãà Ìàëåâè÷à ê àëõèìèè. Ïðî èíòåðåñ ê ðóññêîé èêîíå è åå
âëèÿíèè íà òâîð÷åñòâî íåîäíîêðàòíî óïîìèíàë ñàì õóäîæíèê. Êðàñíàÿ
êèíîâàðü, äåéñòâèòåëüíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà â âîñòî÷íîñëàâÿíñêîé
èêîíîïèñè. Áåëûé öâåò èñïîëüçóåòñÿ ñðàâíèòåëüíî ðåäêî. À ÷åðíûé  öâåò
ïåðâîãî «ãëàâíîãî» êâàäðàòà  ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò!
À âîò â âîñòî÷íîñëàâÿíñêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðå  ýòî áàçèñíîå
öâåòîñî÷åòàíèå. Âûøèâêè, õðàíÿùèå äðåâíþþ îáðÿäíóþ ñèìâîëèêó;
íàðîäíàÿ ðîñïèñü êåðàìèêè è äðóãèõ ïðåäìåòîâ êðåñòüÿíñêîãî áûòà;
ïàñõàëüíûå ïèñàíêè  ýòè àêêóìóëÿòîðû äðåâíåé ÿçû÷åñêîé ôèëîñîôèè
 èçóêðàøåíû, êàê ïðàâèëî, èìåííî ýòèìè òðåìÿ öâåòàìè.
Ñåìàíòèêà ÷åðíîãî öâåòà (÷åðíîòû çåìëè), êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àëà
ïîíÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ öèêëè÷íûì âîñïðîèçâîäñòâîì: òàêèå êàê
æèâîòâîðÿùàÿ ìîùü, ñïîñîáíîñòü «ðîæàòü», òàê è ïîòóñòîðîííèå ôóíêöèè
ïîãëîùåíèÿ, ïðèíÿòèÿ â ñåáÿ âñåãî æèâîãî. ×åðíûé öâåò ìàòåðè çåìëè
13

Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Ïèñüìî Ìàòþøèíó îò 27 ìàÿ 1915 ã. Ìàëåâè÷ Ê. Ñ. Ïèñüìà ê Ì. Â. Ìàòþøèíó. Ïóáë. Å. Ô. Êîâòóíà, «Åæåãîäíèê ðóêîïèñíîãî îòäåëà Ïóøêèíñêîãî Äîìà íà 1974
ãîä», Ëåíèíãðàä 1976, ñ. 186.
14 Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Î ïàðòèè â èñêóññòâå, [â:] Èçäàíèÿ âèòåáñêîãî ïåðèîäà (19191922
ãîäû), Ñòàòüè è òåîðåòè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â ïÿòè òîìàõ. Ò. 1, Ìîñêâà
1998, ñ.188.
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Îëüãà Ñèìîíîâà

 æèâîòâîðíîå íà÷àëî äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ íåîëèòà  «íà÷àëî óäèâèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé»15 ó Ìàëåâè÷à. Ñîâïàäåíèå?!
Êðàñíûé  öâåò æèçíè, ïðîäîëæåíèÿ ðîäà, ðåèíêàðíàöèè, âîçðîæäåíèÿ
(äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü çàõîðîíåíèÿ ïàëåîëèòà, âïðî÷åì, êàê è áîëåå
ïîçäíèå; öâåò ïàñõàëüíîãî ÿéöà  ñèìâîëà ãîðàçäî áîëåå äðåâíåãî, ÷åì
èñòîðèÿ õðèñòèàíñòâà; áðà÷íûå îäåæäû íåâåñòû). Ó Ìàëåâè÷à êðàñíûé
êâàäðàò âûïîëíÿåò àíàëîãè÷íûå ôóíêöèè. Â ñóïðåìàòè÷åñêîé ìèñòåðèè
÷åðåç ýòîò êâàäðàò ïðîèñõîäèò ïðåîáðàçîâàíèå ìèðà.
È, íàêîíåö, ïîñëåäíèé êâàäðàò ó õóäîæíèêà  áåëûé. Áåëûé öâåò
èçäðåâëå ñ÷èòàëñÿ çíàêîì ñìåðòè è îäíîâðåìåííî î÷èùåíèÿ, öâåò ñâåòà
è ñâÿòîñòè. «Áåëûé êâàäðàò êðîìå ÷èñòî ýêîíîìè÷åñêîãî äâèæåíèÿ ôîðìû
âñåãî íîâîãî áåëîãî ìèðîñòðîåíèÿ ÿâëÿåòñÿ åùå òîë÷êîì ê îáîñíîâàíèþ
ìèðîñòðîåíèÿ êàê ÷èñòîãî äåéñòâèÿ, êàê ñàìîïîçíàíèå ñåáÿ â ÷èñòî
óòèëèòàðíîì ñîâåðøåíñòâå âñå÷åëîâåêà»16. Òî åñòü ó Ìàëåâè÷à áåëûé
êâàäðàò ñèìâîëèçèðóåò íîâûé, ñîâåðøåííûé ìèð  «ìèðîñòðîåíèå»;
ñòàíîâèòñÿ ìåòàôîðîé íîâîé ôèëîñîôèè õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû,
ïðåäëîæåííîé õóäîæíèêîì, «óòâåðæäàÿ çíàê ÷èñòîòû ÷åëîâå÷åñêîé
òâîð÷åñêîé æèçíè»17.
Ôèëîñîôèÿ öâåòà ó Ìàëåâè÷à î÷åíü áëèçêà åå âèäåíèþ â êðåñòüÿíñêîé
êóëüòóðå. Îí âûáèðàåò êîðíåâûå öâåòà, êóëüòóðà èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ
áàçèðóåòñÿ íà ïåðâûõ îïóñàõ ÷åëîâå÷åñòâà  ïåùåðíîì òâîð÷åñòâå
ïàëåîëèòà18, è, ïðîõîäÿ ñêâîçü òûñÿ÷åëåòèÿ, îòçûâàþòñÿ ýõîì â òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðå. Õàðàêòåðíî, ÷òî â îòëè÷èå îò öâåòîâîãî
ñàìîîãðàíè÷åíèÿ De Stijl, ãîëëàíäñêîãî òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ, èäåè
êîòîðîãî â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè áëèçêè èñêàíèÿì Ìàëåâè÷à,  ñèíèé,
æåëòûé, êðàñíûé + ÷åðíûé è áåëûé,  àðõèòåêòóðíûé êàíîí ñóïðåìàòèçìà
âêëþ÷àåò òîëüêî ýòè òðè öâåòà, ñåìàíòè÷åñêîå åäèíñòâî êîòîðûõ ñ äðåâíåñëàâÿíñêîé ÿçû÷åñêîé òðàäèöèåé íå ïîääàåòñÿ ñîìíåíèþ. Öâåòîâîé êîä
ìèðîçäàíèÿ, çàôèêñèðîâàííûé â ñëàâÿíñêîé êóëüòóðå, èìååò, âîçìîæíî,
áîëåå äðåâíèé îáùåìèðîâîé ãåíåçèñ: ñòóïåíè-òåððàñû çèêêóðàòà Óðà,
ïîñâÿùåííîãî áîãó ëóíû Íàííå (íà ëóííûõ öèêëàõ áàçèðóåòñÿ âñå
òðàäèöèîííîå çåìëåäåëèå), áûëè âûäåðæàíû â ÷åðíîì, êðàñíîì è áåëîì
öâåòàõ. Íèæíèé óðîâåíü  ÷åðíûé  çåìëÿ è ïîäçåìüå; ñðåäíèé  êðàñíûé
 êðîâü è ïëîòü òâàðíîãî ìèðà; âåðõíèé  áåëûé  ñîîòâåòñòâîâàë
15 Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Ïèñüìî Ìàòþøèíó îò 27 ìàÿ 1915 ã. Ìàëåâè÷ Ê.Ñ. Ïèñüìà ê Ì. Â.
Ìàòþøèíó , ñ. 186.
16 Òàì æå.
17 Òàì æå.
18 Ìîíóìåíòàëèñòû ïàëåîëèòà, êàê ïðàâèëî, èñïîëüçîâàëè â ñâîèõ «ôðåñêàõ» òðè öâåòà:
êðàñíóþ îõðó, ææåíóþ êîñòü (óãîëü) è áåëûå êðàñèòåëè.
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ñëàâÿíñêîìó «áåëîìó ñâåòó». Èìåííî â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
ó Ìàëåâè÷à äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè ïðåîáðàçîâàíèå ìèðîçäàíèÿ!
Ãåîìåòðè÷åñêàÿ ñèìâîëèêà õóäîæíèêà òàêæå èìååò î÷åíü äðåâíèå
êîðíè. Ñàìà èäåÿ êîäèðîâàíèÿ â ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóðàõ îïðåäåëåííûõ
ìèðîâîççðåí÷åñêèõ êàòåãîðèé âîñõîäèò ê êóëüòóðå íåîëèòà, äîðàñòàÿ äî
ôèëîñîôèè êîñìèçìà â îðíàìåíòàöèè äîøåäøåé äî íàñ êåðàìèêè òîãî æå
âðåìåíè. Ýòîò ñâîåîáðàçíûé êîä ñòîëü óêîðåíåí â ïàòðèàðõàëüíîì
îáùåñòâå, êàêîâûì ÿâëÿëîñü êðåñòüÿíñòâî â Ðîññèè 19, ÷òî äîæèâàåò
ôàêòè÷åñêè äî íà÷àëà äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ, à èíîãäà è äîëåå.
Ãåîìåòðè÷åñêîå óçîðî÷üå âûøèâêè ñîõðàíÿëî äðåâíþþ êîñìîãîíèþ
íîâîêàìåííîãî âðåìåíè; ñèìâîëû, âñòðå÷àþùèåñÿ íà íåîëèòè÷åñêèõ
îáðàçöàõ ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, õðàíèëè ñâîþ ñåìàíòèêó. «Ñèìâîëèêà
ðàçíîîáðàçíûõ óçîðîâ âûøèâêè ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí èìåëà ãëóáîêèé
ñìûñë. Â XIX  íà÷àëå ÕÕ ââ. ìàñòåðèöû-âûøèâàëüùèöû íå âñåãäà óæå
ìîãëè òî÷íî åãî îáúÿñíèòü »20. Òàêèì îáðàçîì, õóäîæåñòâåííàÿ êóëüòóðà
òðèïîëüñêîãî çåìëåäåëüöà, íàïîëíåííàÿ àãðàðíîé ìàãèåé, ïðåâðàòèëàñü
â àáñòðàêòíóþ ñõåìó, òðàäèöèîííî ïîâòîðÿåìóþ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.
Ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå êîñìîñà äðåâíîñòè ñòàëî íàðÿäíîé
àáñòðàêöèåé, «áåñïðåäìåòíîñòüþ». Ìàëåâè÷ó îñòàâàëîñü òîëüêî ïåðåíåñòè
«ñóïðåìàòè÷åñêóþ» ãåîìåòðèþ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà íà ïðîñòðàíñòâî
õîëñòà. Ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè, ìîæíî âåñòè ðå÷ü èìåííî î òàêîì
ðàçâèòèè ñîáûòèé  õóäîæíèê, ñêîðåå âñåãî, áåññîçíàòåëüíî èñïîëüçîâàë
ãåîìåòðè÷åñêèé êîä, âîñïðîèçâîäèìûé óêðàèíñêèì êðåñòüÿíñòâîì,
ðàçðàáàòûâàÿ ñâîþ îðèãèíàëüíóþ ñèñòåìó ñóïðåìàòèçìà.
«Êâàäðàò ñóïðåìàòè÷åñêèé  òàêîé æå ýëåìåíò, êàê ÷åðòî÷êà
ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà»21. Êâàäðàò, àññîöèèðóþùèéñÿ ñ óñòîé÷èâîñòüþ,
ñ÷èòàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñèìâîëîì çåìëè. ×åòûðå ñòîðîíû åãî  îðèåíòàöèÿ
íà ñòîðîíû ñâåòà  íîñèò ýëåìåíò êîñìèçìà. ßçû÷åñêèå áîæåñòâà
çíàìåíèòîãî çáðó÷ñêîãî èäîëà, êàê èçâåñòíî, ñìîòðÿò «íà âñå ÷åòûðå
ñòîðîíû», ñîîòâåòñòâóÿ èäåîãðàììå, îáðàç êîòîðîé õðàíèòñÿ â ðóññêèõ
ñêàçêàõ. Åñëè âíîâü îáðàòèòüñÿ ê ñåìàíòèêå íàðîäíîé âûøèâêè, òî, êàê
ïðàâèëî, èññëåäîâàòåëè îòíîñÿò êâàäðàò ê çåìëåäåëü÷åñêîé êàòåãîðèè.
«Ðàçëè÷íûå ðîìáû áûëè ñèìâîëàìè ïëîäîðîäèÿ, îíè êàê áû èçîáðàæàëè
êðåñòüÿíñêèå ïîëÿ: ðîìáû ñ ïåðåêðåñòüåì ïîñåðåäèíå  çàñåÿííîå ïîëå,
19 Óêðàèíà â äàííîì êîíòåêñòå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ÷àñòü Ðîññèè. Äðåâî íàðîäíîé
êóëüòóðû îáîèõ íàðîäîâ ïðîèçðàñòàþò èç îäíîé è òîé æå ïî÷âû, à èõ êîðíè òàê òåñíî
ïåðåïëåòåíû, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî óâèäåòü ðàçíèöó.
20 Ã. Â. Ñàôîíîâà, Íàðîäíàÿ âûøèâêà êàëóæñêîãî êðàÿ, Êàëóãà 1994, ñ. 5.
21 Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Ñóïðåìàòèçì, Ìèð êàê áåñïðåäìåòíîñòü, Ïóáëèêàöèè 1927 ãîäà.
Ãåðìàíèÿ, Ñòàòüè è òåîðåòè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â Ãåðìàíèè, Ïîëüøå è íà
Óêðàèíå. 19241930, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â ïÿòè òîìàõ. Ò. 2, Ìîñêâà 1998, ñ. 110.
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ðîìáû ñ ïðîäëåííûìè è çàãíóòûìè êðþêàìè ñòîðîíàìè  ïîëå, äàâøåå
âñõîäû»22. Èäåîãðàììó âñïàõàííîãî ïîëÿ ìîæíî âñòðåòèòü íà ðàçëè÷íûõ
ïðåäìåòàõ áûòà; â ÷àñòíîñòè íà òóåñàõ è êîðîáàõ äðåâíåãî Íîâãîðîäà
«ãîñïîäñòâîâàëè àðõàè÷íûå ñèìâîëû ïëîäîðîäèÿ â âèäå ðîìáîâ è êâàäðàòîâ çàñåÿííîãî ïîëÿ, çà÷àñòóþ â ñëîæíîé ïåðåðàáîòêå»23. Ìàëåâè÷
ïåðåâîðà÷èâàåò ðîìá, ïîñòàâèâ åãî íà ïëîñêîñòü, ïðèäàâ åìó óñòîé÷èâîñòü
è ìîíóìåíòàëüíîñòü. Êâàäðàò â êâàäðàòå, ñâîåîáðàçíî òðàíñôîðìèðîâàííàÿ èäåîãðàììà ïîëÿ ñ òî÷êîé çåðíà, ñîõðàíÿåò èäåþ çàðîæäåíèÿ íîâîé
æèçíè. Çåìëÿ íàäåëÿåòñÿ ó õóäîæíèêà êà÷åñòâàìè æèâîãî îðãàíèçìà;
ñâÿùåííîãî áîæåñòâà, æðåöîì êîòîðîãî ñàì îí ÿâëÿåòñÿ. « Ðàñêðàøåííàÿ
ïîâåðõíîñòü çåìëè ëåíòàìè öâåòíûìè áåæàëà âî âñå ñòîðîíû < > ýòî
áûëà ìîÿ îäåæäà, â íåé ÿ âîøåë â âåëèêèé ãîðîä; ÿ åãî ÷óÿë, êàê çâåðü < >
È ÿ êàê çâåðü ïðèøåë â ñâîèõ îäåæäàõ â ãîðîäà-êàòàêîìáû < > â íåì
ÿ ðàçâåñèë ñâîè öâåòíûå ïëàòüÿ, ýòî áûë õîëñòû ïîëåé»24.
Êðóã  ñîëÿðíûé ñèìâîë, îáùèé äëÿ ìèðîâîé êóëüòóðû. Ýòî  íåáåñíàÿ
ñôåðà, ãîðíèé ìèð. «Ñâÿùåííûì ìåñòîì â èçáå áûëà ìàòèöà (óêð.
ñâîëîê), ãëàâíûé ñðåäíèé áðóñ ïîòîëêà. Ñ ìàòèöåé ñâÿçàí ðÿä îáðÿäîâ
è þðèäè÷åñêèõ îáû÷àåâ. Îáùåñëàâÿíñêèì, à, ñëåäîâàòåëüíî, âåñüìà
äðåâíèì, ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâûé îáû÷àé âûðåçàòü íà ìàòèöå êîëåñî
Þïèòåðà, êðóã ñ øåñòèãðàííèêîì è øåñòèëó÷åâîé ðîçåòêîé âíóòðè íåãî.
×àñòî è çäåñü ìû âèäèì òðè ïîçèöèè ñâåòèëà» 25 . Òî÷íî òàêèå æå
ãåîìåòðè÷åñêèå óêðàøåíèÿ ïðèñóùè ïðÿëêàì ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ðåçíîå êðóæåâî ðóññêîãî äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà íàïîëíåíî ñîëÿðíîé
òåìàòèêîé íå â ìåíüøåé ñòåïåíè. «Î ïðÿìîé êîíòàìèíàöèè îáðàçîâ
ñîëíöå, ÿéöî, çåðíî ãîâîðèò óêðàèíñêèé îáû÷àé â äåíü Âîçíåñåíèÿ,
õîäÿ ïî íèâå, ïîäáðàñûâàòü êâåðõó îêðàøåííûå â êðàñíûé öâåò ÿéöà»26.
Äðåâíèé ìàêðîêîñì çàêëþ÷åí â óêðàèíñêèõ ïèñàíêàõ, â îñîáåííîñòè
èíòåðåñíû êàðïàòñêèå, íàèáîëåå àðõàè÷íûå: «Â èõ äåêîðå íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåíà ãåîìåòðè÷åñêàÿ îðíàìåíòàöèÿ. Ýòî ðàçëè÷íûå êëèí÷èêè,
ðîìáû, êðèâóëüêè, çâåçäû, êðåñòû, ñîëíå÷íûå çíàêè»27. Âî âñåìèðíîì
ìèôîòâîð÷åñòâå äîñòàòî÷íî ÷àñòî ÿéöî  íà÷àëî îáèòàåìîãî ìèðà è äàæå
âñåëåííîé. Ïî çàìûñëó Ìàëåâè÷à èç åãî ãåîìåòðè÷åñêîé òðîèöû äîëæåí
áûòü ñîòâîðåí íîâûé ñóïðåìàòè÷åñêèé ìèð, à ñàì õóäîæíèê  åãî äåìèóðã.
22
23
24

Ã. Â. Ñàôîíîâà, Íàðîäíàÿ âûøèâêà êàëóæñêîãî êðàÿ , ñ. 5.
Á. À. Ðûáàêîâ, ßçû÷åñòâî Äðåâíåé Ðóñè, Ìîñêâà 1987, ñ. 503.
Ê. Ñ. Ìàëåâè÷, Ïèñüìî Ì.Î. Ãåðøåíçîíó. Èç Âèòåáñêà â Ìîñêâó îò 14 íîÿáðÿ 1919 ã.
Ïèñüìà Ê.Ñ. Ìàëåâè÷à ðàçíûì àäðåñàòàì, [â:] ×åðíûé êâàäðàò , ñ. 423424.
25 Á. À. Ðûáàêîâ, ßçû÷åñòâî Äðåâíåé Ðóñè, ñ. 497.
26 Â. Í. Äàíèëåíêî, Þ. À. Øèëîâ, Íà÷àëà öèâèëèçàöèè, Ìîñêâà 1999, ñ. 43.
27 Ç. Å. Áîëòàðîâè÷, Ì. Ñ. Ãëóøêî, Î. Ì. Ãîëóáåö è äð. Óêðàèíñêèå Êàðïàòû. Êóëüòóðà,
Êèåâ 1989, ñ. 177.
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Ñåìàíòèêà êðåñòà, âêëþ÷åííîãî â äðóãèå ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû
êðàéíå ðàçíîîáðàçíà. Íî, ïîæàëóé, îñíîâíîå çíà÷åíèå ýòîé èäåîãðàììû 
êîäèðîâàíèå èäåè ïðîñòðàíñòâà. Çàìå÷àòåëüíî òî÷íî îáúÿñíÿåòñÿ ãåíåçèñ
òàêîãî ñèìâîëèçìà ó Á. À. Ðûáàêîâà: «Îäíèì èç äðåâíåéøèõ âûðàçèòåëåé
ýòîé èäåè ïðîñòðàíñòâà, îêðóæàþùåãî íàñ ñî âñåõ ñòîðîí, áûë çíàê êðåñòà,
çàôèêñèðîâàííûé (çà íåñêîëüêî òûñÿ÷ ëåò äî âîçíèêíîâåíèÿ õðèñòèàíñòâà)
ó äðåâíèõ çåìëåäåëüöåâ ýíåîëèòà. Êðåñò ïîìåùàëè âíóòðè ñîëíå÷íîãî
êðóãà, ÷òîáû îáîçíà÷èòü ïîâñåìåñòíîñòü åãî ñâåòà, ðàñïðîñòðàíÿþùåãîñÿ
âî âñå ñòîðîíû. Ýòèõ ñòîðîí áûëî ÷åòûðå. < > Â XIX â. áîãîìîëüöûïàëîìíèêè, îòïðàâëÿÿñü íà áîãîìîëüå, êðåñòèëèñü è êëàëè ïîêëîíû,
ïðîùàÿñü ñ ðîäíûìè ìåñòàìè, íà âñå ÷åòûðå ñòîðîíû. Ïî÷åìó èìåííî
÷åòûðå? Îòâåò ÿñåí  ýòî îñíîâíûå è ïðîñòåéøèå ãåîãðàôè÷åñêèå
êîîðäèíàòû: âîñòîê è çàïàä, þã è ñåâåð. Èëè åùå ïðîùå: âïåðåä è íàçàä,
âïðàâî è âëåâî. Èäåÿ êîîðäèíàò, óìåíüå îïðåäåëÿòü ñòðàíû ñâåòà
ïîÿâèëîñü, î÷åâèäíî, åùå ó áðîäÿ÷èõ îõîòíèêîâ ìåçîëèòà»28. Ñâàñòè÷åñêèé
êðåñò ñ÷èòàëñÿ ïîæåëàíèåì áëàãîäåíñòâèÿ, îáåðåãîì. Êðåñò, êàê êðóã
è êâàäðàò, íåïðåìåííî ïðèñóòñòâóåò â êðåñòüÿíñêîì äîìàøíåì ìèêðîêîñìå
 ýòî âûøèâêà è òêàíîå ïîëîòíî, ðåçüáà ïî äåðåâó è ãîí÷àðíûå èçäåëèÿ,
è ïð. Â ðîñïèñè ïàñõàëüíûõ ÿèö, ïèñàíîê, «÷àùå âñåãî, äîìèíèðóþùåì
ìîòèâîì âûñòóïàåò äåêîðàòèâíî ðåøåííûé êðåñò, äîïîëíåííûé ðàçëè÷íûìè
ãåîìåòðè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè»29. Êðåñò îäíîâðåìåííî çàìûêàåò è îáúåäèíÿåò ñèìâîëèêó ãåîìåòðèè Ìàëåâè÷à. Èñïîëüçóÿ ãåîìåòðèþ íàðîäíîãî
îðíàìåíòà, ñîçäàòåëü ñóïðåìàòè÷åñêîé ôèëîñîôèè, âïèòàâøèé êðåñòüÿíñêóþ
êóëüòóðó, ïîäñîçíàòåëüíî âîñïðîèçâîäèò è åãî ñåìàíòèêó.
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ðàññìàòðèâàþò ãåîìåòðè÷åñêèé ñèìâîëèçì
ñóïðåìàòèçìà, îïÿòü-òàêè, êàê çàèìñòâîâàíèå èç äðåâíåðóññêîãî èñêóññòâà.
Âåðîÿòíî, çàâîðàæèâàþùåå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò ìàãèÿ ñëîâà Ìàëåâè÷à,
ðàñêðûâàþùåãî ãåíåçèñ ñîáñòâåííîãî òâîð÷åñòâà. Íî Ìàëåâè÷  èçâåñòíûé
ìèñòèôèêàòîð, öåëåóñòðåìëåííî è óáåäèòåëüíî ñîçèäàþùèé ñâîé ìèô.
«Ñîçäàâàÿ ñèìâîëè÷åñêîå äóõîâíîå èñêóññòâî, Ìàëåâè÷ îáðàùàëñÿ
ê âûðàáîòàííûì ÷åëîâå÷åñòâîì äðåâíèì àðõåòèïàì, íåñóùèì â ñåáå òå
êà÷åñòâà, êîòîðûå îí ñòðåìèëñÿ ïåðåäàòü â ñâîèõ àáñòðàêòíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ïîñòðîåíèÿõ, òî åñòü ýíåðãèþ, ñóùåñòâóþùóþ â ñàìîé ôîðìå,
â ñî÷åòàíèÿõ îäíèõ ôîðì ñ äðóãèìè. Íà ýòîì ïóòè íåìàëîå çíà÷åíèå äëÿ
íåãî èìåëî îñâîåíèå äðåâíåðóññêîãî èñêóññòâà ñ åãî êîñìè÷åñêîé
òåìàòèêîé. Âåñüìà âàæíî, ÷òî ýòîò ÿçûê îáëàäàë ñâîåé ãåîìåòðè÷åñêîé
ñèìâîëèêîé »30. Äîñòîéíî óäèâëåíèÿ òî, ÷òî èññëåäîâàòåëè, ïîíèìàÿ
28
29
30

Á. À. Ðûáàêîâ, ßçû÷åñòâî Äðåâíåé Ðóñè , ñ. 550551.
Òàì æå.
Î. Òàðàñåíêî, Â. Ìèðîíîâ, Êîñìèçì Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, [â:] Ìàëåâè÷. Êëàññè÷åñêèé
àâàíãàðä , ñ. 136.
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äðåâíîñòü ñèìâîëè÷åñêèõ àðõåòèïîâ, óïîðíî ñîîòíîñÿò èõ ñ èêîíîïèñüþ.
Õîòÿ êîðíè òàêîé ãåîìåòðèè óõîäÿò â ãîðàçäî áîëåå ãëóáîêèå ñëîè
êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà  íåîëèò, à âîçìîæíî, åùå ãëóáæå.
Èìåííî áëàãîäàðÿ îáðàùåíèþ ê ñòîëü ãëóáîêèì êîðíÿì, ïîíÿòíûì íà
ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå êàæäîìó, æèâîïèñíîå íàñëåäèå Ìàëåâè÷à, íåñìîòðÿ íà ñâîþ íåîäíîçíà÷íîñòü, îçíàìåíîâàëî ñîáîé íîâóþ ýðó â õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðå âñåãî ìèðà. «Ñ òåõ ïîð äëÿ îäíèõ Ìàëåâè÷ ñòàíîâèòñÿ áîãîì, äëÿ äðóãèõ  äüÿâîëîì, íèñïðîâåðãàþùèì ïðèâû÷íûå
îñíîâû. Ñêàíäàëüíûé ìèô Ìàëåâè÷à, çàñëîíÿÿ ñëîæíóþ è ãèãàíòñêóþ åãî
ôèãóðó, äîøåë è äî íàøèõ äíåé»31.
Neolithic archetypes in the creativity Kasimir Malevich
The problem of determining the origins of the phenomenon of creativity Malevich is
usually considered by researchers through the prism of the influence of Moscows artistic and
cultural environment, not paying attention to the provincial period of the artists life. Comparison of traditional Ukrainian culture and creative heritage of Malevich reveals the deep roots
of the philosophy of his art, the system of the universe, encoded in the Neolithic Age.

31

ñ. 6.

Å. Í. Ïåòðîâà, Î Ìàëåâè÷å, [â:] Êàçèìèð Ìàëåâè÷ õóäîæíèê è òåîðåòèê, Ìîñêâà1990,
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Àêàäåìèÿ ñóõîïóòíûõ âîéñê èì. Ï. Ñàãàéäà÷íîãî,
Ëüâîâ

Î ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ×ÅÕÎÂÀ
Ñóùåñòâóþò â íîâåéøåé èñòîðèè ïîëèòè÷åñêèå ëè÷íîñòè, êîòîðûå,
ïîìèìî âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, êàê áû ïîäïèñàëè
êîíòðàêò ñî âñåìèðíîé àññîöèàöèåé þìîðèñòîâ è ÷åñòíî îòðàáàòûâàþò
ñâîé õëåá. Óæ äàæå è íå çíàþ, êàêîâû òàì ðàñöåíêè. Àìåðèêàíñêèé
ïðåçèäåíò Áóø ïîñòàâëÿë ïóáëèêå õîõìû ÷óòü íå åæåäíåâíî. Ïîëüñêèé
ïðåçèäåíò Ëåõ Âàëåíñà áûë ïîñòîÿííûì àâòîðîì þìîðèñòè÷åñêèõ ãàçåò.
Âèêòîð ×åðíîìûðäèí âîîáùå ïëàíèðîâàë èçäàòü ñâîè ïåðëû îòäåëüíîé
êíèãîé. Ñàìîå æå ñìåøíîå âî âñåì ýòîì òî, ÷òî îíè, ýòè êëàññèêè
ïðèêîëîâ, äàæå è íå îñîçíàâàëè ñâîåãî, òàê ñêàçàòü, àìïëóà. È ïîòîìó íå
ñëåäóåò èõ ïóòàòü ñ Çàäîðíîâûì è Æâàíåöêèì.
Ñâÿòî ìåñòî ïóñòî íå áûâàåò, è íà ñìåíó âåòåðàíàì óâåðåííîé ïîñòóïüþ
äâèæåòñÿ äàðîâèòàÿ ìîëîäåæü. Íûíåøíèé ïðåçèäåíò Óêðàèíû óæå âíåñ
âåñîìûé âêëàä â ñîêðîâèùíèöó ñìåõà, ñäåëàâ ñåðüåçíóþ çàÿâêó íà
âñòóïëåíèå âî âñåìèðíûé êëóá ïîëèòèêîâ-þìîðèñòîâ. Ðàçóìååòñÿ, íåêîòîðûå åãî øóòêè íîñÿò ñïåöèôè÷åñêè íàöèîíàëüíûé êîëîðèò. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ðàñïðîáîâàòü «öèìóñ», íàïðèìåð, ïðèêîëà îá Àííå Àõìåòîâîé, íàäî
çíàòü, êòî òàêîé è ÷òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò â ñîâðåìåííîì óêðàèíñêîì
ïîëèòèêóìå Ðèíàò Ëåîíèäîâè÷ Àõìåòîâ1. Íî åñòü, êîíå÷íî, è îáùåäîñòóïíûå øåäåâðû. È ê èõ ÷èñëó îòíîñèòñÿ óòâåðæäåíèå, ÷òî Àíòîí Ïàâëîâè÷
×åõîâ  ýòî âåëèêèé óêðàèíñêèé ïîýò.
1 Èìååòñÿ â âèäó êàçóñ, êîòîðûé ïðîèçîøåë ñ ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Âèêòîðîì
ßíóêîâè÷åì. Â îäíîì èç ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé îí íàçâàë èçâåñòíóþ ðóññêóþ ïîýòåññó
Àííó Àõìàòîâó Àõìåòîâîé. Êîãäà åìó ñäåëàëè çàìå÷àíèå, ßíóêîâè÷ â ñâîåé ñïîêîéíîé
è óðàâíîâåøåííîé ìàíåðå çàÿâèë, ÷òî ñëó÷àéíî îãîâîðèëñÿ, íàçâàâ Àõìàòîâó Àõìåòîâîé, ÷òî
îí ïðåêðàñíî çíàåò, êòî òàêàÿ Àííà Àõìàòîâà è âèäåë âñå å¸ êàðòèíû.
Ðèíàò Ëåîíèäîâè÷ Àõìåòîâ (ðîäèëñÿ 21 ñåíòÿáðÿ 1966 â Äîíåöêå)  èçâåñòíûé
äîíåöêèé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïðîìûøëåííèê, ìèëëèàðäåð, ñàìûé áîãàòûé ÷åëîâåê Óêðàèíû,
âëàäåëåö ôóòáîëüíîãî êëóáà «Øàõòåð» è êîìïàíèè «Ñèñòåì Êýïèòàë Ìåíåäæìåíò», äåïóòàò
Âåðõîâíîé ðàäû Óêðàèíû îò «Ïàðòèè ðåãèîíîâ», ó÷ðåäèòåëü ôîíäà «Ýôôåêòèâíîå
óïðàâëåíèå» è áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ðàçâèòèå Óêðàèíû». Â 2010 ãîäó â ðåéòèíãå
æóðíàëà «Êîððåñïîíäåíò» «ÒÎÏ-100 ñàìûõ áîãàòûõ óêðàèíöåâ» Ðèíàò Àõìåòîâ çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî ñ ñîñòîÿíèåì $ 17,8 ìëðä. (Wikipedia) (ïðèìå÷àíèå ðåäàêòîðà).
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Âûñêàçàíî áûëî ýòî ïîðàçèòåëüíîå ïî íàó÷íîé ãëóáèíå îòêðîâåíèå íà
âñòðå÷å òîãäà åùå êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû ñ èçáèðàòåëÿìè Êðûìà.
Ïîäîïëåêà òóò ñîâåðøåííî ïðîçðà÷íà: êàíäèäàò áûë ïîñòîÿííî íàöåëåí íà
ñòðåìëåíèå ê ïîëèòè÷åñêîé êîððåêòíîñòè è ïîòîìó âñå, ÷òî êîãäà-ëèáî
ïðîèñõîäèëî íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ïî îïðåäåëåíèþ ÿâëÿåòñÿ óêðàèíñêèì. Æèë ×åõîâ â ßëòå, ßëòà  â Êðûìó, Êðûì  íà Óêðàèíå. Çàäà÷êà íà äâà
äåéñòâèÿ.
Íî íå óñïåëà ýòîé øóòêå îòñìåÿòüñÿ Óêðàèíà, èìåþùàÿ çà ïëå÷àìè
õîòÿ áû âîñåìü êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû, êàê íà àðåíó âûøåë ÷åëîâåê
ñ áîëåå ñåðüåçíûì îáðàçîâàíèåì  æóðíàëèñò è ïîëèòè÷åñêîå ëèöî ïàðòèè
Àííà Ãåðìàí. È ãîñïîæà Ãåðìàí ñ ó÷åíûì âèäîì çàÿâëÿåò: «À íàïðàñíî
ñìååòåñü, ãîñïîäà!» Ïîòîìó ÷òî «×åõîâ âïîëíå ìîæåò áûòü íàçâàí óêðàèíñêèì ïèñàòåëåì, ïîñêîëüêó åãî ìàòü áûëà óêðàèíêîé, è ñàì îí ïèñàë
â ñâîèõ ïèñüìàõ î òîì, ÷òî â äåòñòâå ãîâîðèë òîëüêî íà ìàëîðóññêîì ÿçûêå,
à ðóññêèé âûó÷èë óæå ïîçæå». Ïî ïîâîäó æå æàíðîâî-âèäîâîé ñïåöèôèêè
òâîð÷åñòâà ×åõîâà âûïóñêíèöà Ëüâîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ñìåëî çàÿâèëà:
«Òå, êòî ó÷èò ëèòåðàòóðó íå òîëüêî ïî ó÷åáíèêàì, çíàþò, ÷òî òàêîå ïîýçèÿ
â ïðîçå, à áîëüøèíñòâî ÷åõîâñêèõ ðàññêàçîâ  ýòî êàê ðàç ïðîçîâàÿ (?)
ïîýçèÿ, â òîì ÷èñëå, è ìîé ëþáèìûé Äîì ñ ìåçîíèíîì». Âîò òàêèì
îáðàçîì, ÷òîá íèêòî íå ñîìíåâàëñÿ.
Àíàëîãè÷íî ìîæåò áûòü íà ýòîì óðîâíå ñêàçàíî: «Ïóøêèí âïîëíå ìîæåò
áûòü íàçâàí àôðî-ôðàíöóçñêèì ïèñàòåëåì, ïîñêîëüêó åãî ìàòü áûëà âíó÷êîé
àôðèêàíöà, à â äåòñòâå îí ãîâîðèë òîëüêî íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå, à ðóññêèé
âûó÷èë óæå ïîçæå».
×òî æå êàñàåòñÿ ïîýçèè â ïðîçå, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íà ôàêóëüòåòå
æóðíàëèñòèêè, ê ñîæàëåíèþ, íå ÷èòàåòñÿ êóðñ «Òåîðèÿ ëèòåðàòóðû»,
à ïîòîìó ñëîæíî óïðåêàòü ïîëèòèêà â òîì, ÷òî îíà ñ÷èòàåò «Äîì ñ ìåçîíèíîì» ñòèõîòâîðåíèåì â ïðîçå.
È òåïåðü, êàê ãîâîðèòñÿ, êðîìå øóòîê. Îòêóäà ýòî âñå âçÿëîñü? Íó ëàäíî,
ïî ïîâîäó Ãîãîëÿ âåäóòñÿ äèñêóññèè: óêðàèíñêèé îí ïèñàòåëü èëè ðóññêèé.
Òàì õîòÿ áû ïîâîäû åñòü: ýòíè÷åñêèé óêðàèíåö Ãîãîëü-ßíîâñêèé ïèñàë îá
Óêðàèíå ñ óïîòðåáëåíèåì ìíîæåñòâà óêðàèíñêèõ ñëîâ. Íî ãäå-òî æå
è îñòàíîâèòüñÿ íàäî. Òàê âåäü è îäåññèòêó ïî ðîæäåíèþ Àííó Ãîðåíêî
â óêðàèíêè çàïèñàòü íåäîëãî, è ðîäèâøåãîñÿ íà Âîëûíè Íèêîëàÿ Íåêðàñîâà,
íå ãîâîðÿ óæå î öåëîé ïëåÿäå ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé ðîäîì èç ðàçíûõ ãîðîäîâ
Óêðàèíû.
À âåäü ïî ïîâîäó ×åõîâà íèêòî âñåðüåç íà Óêðàèíå è âîçðàæàòü íå ñòàë.
Ïîïðàâëÿòü ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâà â òàêèõ ìåëî÷àõ êàê áû è íå î÷åíü
ïðèëè÷íî. Îíè è ñàìè áû ðàäû, ìîæåò áûòü, äàòü îòáîé, íî ïðèçíàâàòü
ñâîè ëÿïû åùå íèêòî èç þìîðíûõ ïîëèòèêîâ äàæå è íå ïûòàëñÿ. Íå ê ëèöó.

Î íàöèîíàëüíîé èäåíòèôèêàöèè ×åõîâà

433

Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, â ýòîì ìåñòå ÿ êàê-òî ïîòåðÿëñÿ. Äàæå øóòèòü íå
îõîòà. Âåäü îïðåäåëåíèå íàöèîíàëüíîñòè ÷åëîâåêà  äåëî ñóãóáî ëè÷íîå
èìåííî ýòîãî ÷åëîâåêà. Îáúåêòèâíûõ è ìàòåðèàëüíûõ êðèòåðèåâ, ïî
êîòîðûì ìîæíî ýòî ñäåëàòü «ïî ôàêòó», ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò. Íåò ãðóïïû
êðîâè, ïðèíàäëåæàùåé êàêîé-òî êîíêðåòíîé íàöèè. Îïðåäåëåíèå
íàöèîíàëüíîñòè ïî òàê íàçûâàåìûì àíòðîïîìåòðè÷åñêèì äàííûì ðàíî èëè
ïîçäíî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷åì çàíèìàëèñü èäåîëîãè Òðåòüåãî ðåéõà. Ìåñòî
ðîæäåíèÿ  âîîáùå íå ìîæåò áûòü ïîêàçàòåëåì; ÿ ëè÷íî, ê ïðèìåðó,
ðîäèëñÿ íà òåððèòîðèè Äîëãàíî-Íåíåöêîãî îêðóãà, îäíàêî íà ýòîì
îñíîâàíèè âñå æå íå ñìåþ ïðè÷èñëÿòü ñåáÿ ê äîëãàíàì èëè íåíöàì.
Êàçàëîñü áû, ÿçûê, íà êîòîðîì ãîâîðèò ëè÷íîñòü,  ñèëüíûé àðãóìåíò. Íî
ýòî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè áû íà ïëàíåòå Çåìëÿ íå ñóùåñòâîâàëî
ïîëòîðà ìèëëèàðäà ÷åëîâåê, òî åñòü ïðèìåðíî äâàäöàòü äâà ïðîöåíòà îò
âñåãî íàñåëåíèÿ, êîòîðûå, íàçûâàÿñü àâñòðàëèéöàìè èëè àìåðèêàíöàìè,
ãîâîðÿò íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, íàçûâàÿñü àðãåíòèíöàìè èëè ìåêñèêàíöàìè,
ãîâîðÿò íà èñïàíñêîì, íàçûâàÿñü áðàçèëüöàìè, ãîâîðÿò íà ïîðòóãàëüñêîì,
íàçûâàÿñü áåëüãèéöàìè èëè øâåéöàðöàìè, ãîâîðÿò íà ôðàíöóçñêîì. Íå
ãîâîðÿ óæå î åâðåÿõ, ãîâîðÿùèõ íà ïðàêòè÷åñêè âñåõ ÿçûêàõ ìèðà. Òî åñòü,
êåì ñåáÿ ÷åëîâåê æåëàåò ñ÷èòàòü, òåì îí è ÿâëÿåòñÿ. È ýòî  åäèíñòâåííûé
îáúåêòèâíûé êðèòåðèé.
Â ýòîé ñèòóàöèè âîçìîæíû òðè âàðèàíòà äåéñòâèé ïî ïîâîäó
âûøåèçëîæåííîãî òåçèñà: à) íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ; á) ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê âûñêàçàííîé òî÷êå çðåíèÿ è ïðèçíàòü åå âåðíîé; â) êàòåãîðè÷åñêè
è àðãóìåíòèðîâàííî âîçðàçèòü. Ïåðâûå äâà âàðèàíòà ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî
â áëèæàéøèõ èçäàíèÿõ øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ âûñêàçàííàÿ ïîçèöèÿ
ïðèîáðåòåò õàðàêòåð àêñèîìû.
Âèäèìî, åñòü ðåçîí ïîïûòàòüñÿ íàéòè èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ñïîñîáíûå ïîðîäèòü òàêèå, ìÿãêî ãîâîðÿ, êóðüåçû. Èëè âñå æå  íå êóðüåçû?
Àííà Ãåðìàí ãîâîðèò, ÷òî ìàòü ×åõîâà áûëà óêðàèíêîé. Îäíàêî ìàòü
×åõîâà  Åâãåíèÿ ßêîâëåâíà Ìîðîçîâà, åå ìàòü, â ñâîþ î÷åðåäü  Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Êîõìàêîâà. È ó íèõ íå áûëî ïðè÷èí ñ÷èòàòü ñåáÿ
óêðàèíêàìè.
Äðóãîå äåëî  îòåö ïèñàòåëÿ, Ïàâåë Åãîðîâè÷. Òîò â êàêîé-òî ñòåïåíè
èìåë âîçìîæíîñòü îòíîñèòü ñåáÿ, õîòÿ áû ÷àñòè÷íî, ê óêðàèíñêîé
íàöèîíàëüíîñòè, ïîñêîëüêó åãî ìàòü, Åôðîñèíüÿ Åìåëüÿíîâíà Øèìêî,
äåéñòâèòåëüíî áûëà óêðàèíêîé. Íî âîò èìåííî  èìåë òàêóþ âîçìîæíîñòü.
Îäíàêî, íàñêîëüêî èçâåñòíî, íèêîãäà ýòîé âîçìîæíîñòüþ íå
âîñïîëüçîâàëñÿ. Ýòî óæå ñàì Àíòîí Ïàâëîâè÷ îäíàæäû â ïèñüìå ÷åøñêîìó
èñòîðèêó ëèòåðàòóðû è èçäàòåëþ Àâãóñòèíó Âðçàëó äëÿ åãî êíèãè «Ðóññêàÿ
ëèòåðàòóðà Õ²Õ âåêà» ïðåäñòàâèë êðàòêóþ, áóêâàëüíî â íåñêîëüêî ñòðîê,
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àâòîáèîãðàôèþ, ãäå íàïèñàë: «Äåä ìîé áûë ìàëîðîññ, êðåïîñòíîé»2,
î÷åâèäíî, äëÿ ïðîñòîòû è ýêçîòèêè ñìåøàâ äåäà è áàáêó.
Óêðàèíñêèé èñêóññòâîâåä Äìèòðèé Ãîðáà÷åâ èçäàë àëüáîì «Óêðà¿íñüêå
ìàëÿðñòâî îñòàííüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ. Â³ä Àë³ìï³ÿ Ïå÷åðñüêîãî äî Êàçèìèðà
Ìàëåâè÷à» («Óêðàèíñêàÿ æèâîïèñü ïîñëåäíåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Îò Àëèìïèÿ
Ïå÷åðñêîãî äî Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à») è, êîììåíòèðóÿ ýòîò ïðîåêò, óïîìÿíóë,
÷òî ×åõîâ  òîæå óêðàèíåö, ïîñêîëüêó â îäíîé èç àíêåò, çàïîëíåííîé èì
ïî ñëó÷àþ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, íàïèñàë, ÷òî ïî íàöèîíàëüíîñòè îí
 ìàëîðîññ3.
Â îáùåì, èíôîðìàöèîííîå ïîëå òàêîâî: îäíà èç áàáóøåê ×åõîâà
 óêðàèíêà, ×åõîâ îäíàæäû íàçâàë óêðàèíöåì ñâîåãî äåäà, â îäíîé èç àíêåò
óêðàèíöåì îí íàçâàë ñåáÿ. ×òî æ, ñîáðàííûå âìåñòå, ýòè ôàêòû, ñàìè ïî
ñåáå ìàëî ÷òî çíà÷àùèå, ïðè æåëàíèè ìîæíî òðàêòîâàòü èìåííî òàê, êàê
ïðåäëîæèëà òðàêòîâàòü èõ ãîñïîæà Ãåðìàí.
Îäíàêî íå ñëèøêîì ëè ñêóäíû ýòè ôàêòû, ÷òîáû èç íèõ ìîæíî áûëî
äåëàòü íàñòîëüêî äàëåêî èäóùèå âûâîäû? Ïîïðîáóåì îáðàòèòüñÿ ê, òàê
ñêàçàòü, ëèòåðàòóðíîé ñòàòèñòèêå, ïàìÿòóÿ î òîì, ÷òî ïðèíàäëåæíîñòü ê òîé
èëè èíîé íàöèîíàëüíîñòè  â êîíå÷íîì ñ÷åòå ÿâëÿåòñÿ ñóãóáî ëè÷íûì
âûáîðîì êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, îñîáåííî òîãäà, êîãäà âîîáùå ýòà ñèòóàöèÿ
 âûáîðà  âîçíèêàåò. Â ïðèíöèïå, â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
åå, ýòîé ñèòóàöèè, íå áûâàåò. Íó â ñàìîì äåëå, êîìó ïðèäåò â ãîëîâó ÷òî-òî
â ýòîì ñìûñëå âûáèðàòü, åñëè äåñÿòü ïîêîëåíèé ïðåäêîâ êàê ñî ñòîðîíû
ìàòåðè, òàê è ñî ñòîðîíû îòöà áåçâûåçäíî æèëè â îäíîì è òîì æå ñåëå
è äàëüøå áëèæàéøåãî óåçäíîãî ãîðîäêà íèêîãäà íå áûâàëè? Ðå÷ü èäåò
èìåííî î òåõ êàçóñàõ, êîãäà, óñëîâíî ãîâîðÿ, ïàïà  êàçàõ, ìàìà
 áåëîðóñêà, à ñûí ðîäèëñÿ è æèâåò íà Óêðàèíå, ãîâîðÿ ïðè ýòîì íà ðóññêîì ÿçûêå. Âîò òóò è íà÷èíàþòñÿ ãëóáîêèå ðàçäóìüÿ.
Èòàê, âñå æå, ÷òî îáî âñåì ýòîì äóìàë è ïèñàë Àíòîí Ïàâëîâè÷?
Äóìàþ, ÷òî èñêàòü îòâåò ñëåäóåò íå â åãî õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ, ãäå
ïåðñîíàæ ìîã ãîâîðèòü ÷òî óãîäíî, îïèðàÿñü èñêëþ÷èòåëüíî íà ëîãèêó
ñâîåãî îáðàçà, êàê, ñêàæåì, ðåïëèêè ó÷èòåëÿ Áåëèêîâà ïî ïîâîäó
áëàãîçâó÷íîñòè ìàëîðóññêîãî ÿçûêà. Áûëî áû ïî ìåíüøåé ìåðå ñòðàííî
óñìàòðèâàòü çà «÷åëîâåêîì â ôóòëÿðå» ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ àâòîðà.
Íàäåæíåå îáðàòèòüñÿ ê ÷åõîâñêîé ïåðåïèñêå.
È äåéñòâèòåëüíî, ×åõîâ â ïèñüìàõ ñâîèõ íåîäíîêðàòíî è äåìîíñòðàòèâíî, ñ âûçîâîì, íàçûâàåò ñåáÿ óêðàèíöåì. Òîëüêî âîò ñëîâà ýòîãî îí
2 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Àâãóñòèíó Âðçàëó, 14 àâãóñòà 1891 ã. Áîãèìîâî, [â:] À. Ï. ×åõîâ, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé è ïèñåì: Â 30 ò. Ïèñüìà: Â 12 ò. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Èí-ò ìèðîâîé ëèò. èì.
À. Ì. Ãîðüêîãî. Ìîñêâà 19741983. Ò. 4: Ïèñüìà, ÿíâàðü 1890  ôåâðàëü 1892. Ìîñêâà 1975, c. 260.
3 <http://ut.net.ua/art/169/0/2744/>.
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íå çíàë  «óêðàèíåö». È óæ òåì áîëåå  «ìàëîðîññ». Âèäèìî, ÷òî-òî ñóãóáî
ôîíåòè÷åñêîå, èìåííî  ýñòåòè÷åñêîå åãî îñòàíàâëèâàëî. Íó  íå çâó÷èò.
À íàçûâàë îí ñåáÿ «õîõëîì».
«ß õîõîë è ñòðàøíî ëåíèâ ïîýòîìó. Âû ïèøåòå, ÷òî ÿ ñóðîâ. ß íå ñóðîâ,
à ëåíèâ  âñå õîæó è ïîñâèñòûâàþ»4; «Íî ÿ õîõîë, ÿ ëåíèâ»5; «Âåäü ÿ õîõîë,
à ýòà íàöèÿ ëåíèâà äî íåèñòîâñòâà»6; «Ìíå ñêó÷íîâàòî. Ðàáîòàþ âÿëî, êàê
ëåíèâûé õîõîë»7; «Ïðèøëþ äî ïåðâîãî ÿíâàðÿ, çàòåì Âû áóäåòå äîáðû,
ïðèøëåòå ìíå êîððåêòóðó, êîòîðîé ÿ íå ïðîäåðæó ó ñåáÿ äîëüøå îäíîãî
äíÿ, è òàêèì îáðàçîì ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ôåâðàëüñêóþ êíèæêó, íå
ðàíüøå. Âèäèòå, êàêîé ÿ õîõîë»8; «ß òîæå ëåíèâûé õîõîë»9; «è âñÿ áåäà
â òîì, ÷òî, âî-ïåðâûõ, ÿ ìåäëèòåëü ïî íàòóðå (ÿ õîõîë) è ïèøó òóãî, ÷åðåç
÷àñ ïî ñòîëîâîé ëîæêå»10; «Ê òîìó æå, ïîëàãàþ, ïîåçäêà  ýòî íåïðåðûâíûé ïîëóãîäîâîé òðóä, ôèçè÷åñêèé è óìñòâåííûé, à äëÿ ìåíÿ ýòî
íåîáõîäèìî, òàê êàê ÿ õîõîë è ñòàë óæå ëåíèòüñÿ. Íàäî ñåáÿ äðåññèðîâàòü»11; «Ïðàâäà, â ìîèõ æèëàõ òå÷åò ëåíèâàÿ õîõëàöêàÿ êðîâü, ÿ òÿæåë
íà ïîäúåì è íå ëþáëþ âûõîäèòü èç äîìó»12; «Â ìîèõ æèëàõ òå÷åò ëåíèâàÿ
õîõëàöêàÿ êðîâü»13.
Ìåíÿþòñÿ àäðåñàòû ïèñåì, ïðîõîäÿò ãîäû, à ×åõîâ ñòðàííûì îáðàçîì,
êàê îäèí èç åãî ïåðñîíàæåé, âñå ïîâòîðÿåò îäíó è òó æå øóòêó  «ëåíèâûé
õîõîë». Äà íè÷åãî ñòðàííîãî. Ïèñàòåëü òðåáîâàòåëåí ê ñåáå, äîëãî è óïîðíî
ðàáîòàåò íàä òåêñòàìè ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé, à èçäàòåëè, ÷èòàòåëè, êðèòèêè
òàê è íîðîâÿò óñêîðèòü ýòîò ïðîöåññ, èì õî÷åòñÿ íîâåíüêîãî. ×òî îñòàåòñÿ
äåëàòü? À âîò òàêàÿ íåçàìûñëîâàòàÿ «îòìàçêà»: ÿ, äåñêàòü, õîõîë, à îíè ïî
4 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ïåøêîâó À. Ì. (Ãîðüêîìó Ì.), 18 ÿíâàðÿ 1899 ã. ßëòà, [â:] À. Ï. ×åõîâ.
Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé è ïèñåì: Â 30 ò. Ïèñüìà: Â 12 ò , Ò. 8: Ïèñüìà, 1899. Ìîñêâà
1980, c. 25.
5 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Øàâðîâîé-Þñò Å. Ì., 19 (31) ÿíâàðÿ 1898 ã. Íèööà, [â:] Òàì æå.
Ò. 7: Ïèñüìà, èþíü 1897  äåêàáðü 1898. Ìîñêâà 1979, c. 155156.
6 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ãîëüöåâó Â. À., 13 (25) ÿíâàðÿ 1898 ã. Íèööà, [â:] Òàì æå. Ò. 7:
Ïèñüìà, èþíü 1897  äåêàáðü 1898. Ìîñêâà 1979, c. 151.
7 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Êîâàëåâñêîìó Ì. Ì., 8 (20) ÿíâàðÿ 1898 ã. Íèööà, [â:] Òàì æå. Ò. 7:
Ïèñüìà, èþíü 1897  äåêàáðü 1898. Ìîñêâà 1979, c. 146147.
8 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Áàòþøêîâó Ô. Ä., 15 (27) äåêàáðÿ 1897 ã. Íèööà, [â:] Òàì æå. Ò. 7:
Ïèñüìà, èþíü 1897  äåêàáðü 1898. Ìîñêâà 1979, c. 122123.
9 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Àâèëîâîé Ë. À., 3 (15) íîÿáðÿ 1897 ã. Íèööà, [â:] Òàì æå. Ò. 7:
Ïèñüìà, èþíü 1897  äåêàáðü 1898. Ìîñêâà 1979, c. 9394.
10 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Òèõîíîâó (Ëóãîâîìó) À. À., 29 ìàðòà 1896 ã. Ìåëèõîâî, [â:] Òàì æå.
Ò. 6: Ïèñüìà, ßíâàðü 1895  ìàé 1897. Ìîñêâà 1978, c. 134135.
11 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ñóâîðèíó À. Ñ., 9 ìàðòà 1890 ã. Ìîñêâà, [â:] Òàì æå. Ò. 4:
Ïèñüìà, ÿíâàðü 1890  ôåâðàëü 1892. Ìîñêâà 1975, c. 3134.
12 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ãðèãîðîâè÷ó Ä. Â., 24 äåêàáðÿ 1888 ã. Ìîñêâà, [â:] Òàì æå. Ò. 3:
Ïèñüìà, Îêòÿáðü 1888  äåêàáðü 1889. Ìîñêâà 1976, c. 102103.
13 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ëåîíòüåâó (Ùåãëîâó) È. Ë., 20 äåêàáðÿ 1888 ã. Ìîñêâà, [â:] Òàì æå.
Ò. 3: Ïèñüìà, Îêòÿáðü 1888  äåêàáðü 1889. Ìîñêâà 1976, c. 9394.
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îïðåäåëåíèþ  ëåíèâû, òàê ÷òî óæ íå âçûùèòå, ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü. Þìîð
è â ñàìîì äåëå íåñêîëüêî íàòóæíûé, íî ÷òî íå âûçûâàåò â äàííîì ñëó÷àå
ñîìíåíèé  òàê ýòî òî, ÷òî ãîâîðèòñÿ ýòî àáñîëþòíî íå âñåðüåç. ×òî,
âïðî÷åì, íàäî ïîëàãàòü, îò÷åòëèâî ïîíèìàëè è àäðåñàòû ×åõîâà,
â î÷åðåäíîé ðàç íàòàëêèâàÿñü íà óæå ïðèåâøóþñÿ îñòðîòó. Ïîñêîëüêó
â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïèñàòåëþ íå áûëî íóæäû îïðàâäûâàòüñÿ â ñâîåé
òâîð÷åñêîé íåðàñòîðîïíîñòè, îí ïðåñëîâóòûõ «õîõëîâ» âêëþ÷àë
ñîâåðøåííî â èíîé êîíòåêñò: «ß íàíÿë ñåáå äà÷ó îêîëî ãîðîäà Ñóì íà ðåêå
Ïñëå. Ìåñòî ïîýòè÷åñêîå, èçîáèëóþùåå òåïëîì, ëåñàìè, õîõëàìè, ðûáîé
è ðàêàìè»14; «Õîõëû óïðÿìûé íàðîä; èì êàæåòñÿ âåëèêîëåïíûì âñå òî, ÷òî
îíè èçðåêàþò, è ñâîè õîõëàöêèå âåëèêèå èñòèíû îíè ñòàâÿò òàê âûñîêî, ÷òî
æåðòâóþò èì íå òîëüêî õóäîæåñòâåííîé ïðàâäîé, íî äàæå çäðàâûì
ñìûñëîì»15.
Èç ÷åãî ñëåäóåò, ÷òî êîíêðåòíûé Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ âñå æå
äèñòàíöèðîâàë ñåáÿ îò ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé íàöèîíàëüíîñòè, êîòîðûì,
âîçìîæíî, íåîáîñíîâàííî è ïîñïåøíî, íî ïðèïèñûâàë íåêèå êà÷åñòâà,
ñ åãî ìåíòàëèòåòîì ÿâíî íå ñîâìåñòèìûå. À â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ áûâàë
äàæå è ðåçîê, îñîáåííî êîãäà ðå÷ü çàõîäèëà íå î ðàñõîæèõ ñòåðåîòèïàõ
áûòîâîãî ñîçíàíèÿ, à î íåïîñðåäñòâåííîé ëèòåðàòóðíîé æèçíè, ê êà÷åñòâó
êîòîðîé ïèñàòåëü áûë íåïðèìèðèìî òðåáîâàòåëåí: «ß æå èìåë â âèäó òåõ
ãëóáîêîìûñëåííûõ èäèîòîâ, êîòîðûå áðàíÿò Ãîãîëÿ çà òî, ÷òî îí ïèñàë íå
ïî-õîõëàöêè, êîòîðûå, áóäó÷è äåðåâÿííûìè, áåçäàðíûìè è áëåäíûìè
áåçäåëüíèêàìè, íè÷åãî íå èìåÿ íè â ãîëîâå, íè â ñåðäöå, òåì íå ìåíåå
ñòàðàþòñÿ êàçàòüñÿ âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ è èãðàòü ðîëü, äëÿ ÷åãî è íàöåïëÿþò íà ñâîè ëáû ÿðëûêè»16.
Àíòîí Ïàâëîâè÷  äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ â îáðàçå «õîõëà»  âðåìÿ
îò âðåìåíè â ïåðåïèñêå ïîäïóñêàåò óêðàèíñêèå ñëîâå÷êè è èäèîìû. «Ìîæýòý
ñåáý ïðåäñòàâèòü, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ õîõëàöêîé êîðîëåâîé Çàíüêîâåöêîé,
êîòîðóþ Óêðàéíà íý çàáóäý»17. Íî çâó÷àò îíè îòêðîâåííîé öèòàòîé,
ïîñêîëüêó ×åõîâ ïðèìåíÿåò èõ â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ, èíîãäà, â îòëè÷èå îò
îòçûâà î Çàíüêîâåöêîé, îòêðîâåííî èðîíè÷åñêè: «Ñîöèàëèñòû íå ïîêàçûâàþòñÿ:
äîëæíî áûòü, çàìûøëÿþò ñåïàðàòèçì. Óêðàéíà èõ íý çàáóäý»18.
14 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ïîëîíñêîìó ß. Ï., 25 ìàðòà 1888 ã. Ìîñêâà, [â:] Òàì æå. Ò. 2:
Ïèñüìà, 1887  ñåíòÿáðü 1888. Ìîñêâà 1975, c. 219220.
15 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ñóâîðèíó À. Ñ., 18 äåêàáðÿ 1893 ã. Ìîñêâà, [â:] Òàì æå. Ò. 5:
Ïèñüìà, Ìàðò 1892  1894. Ìîñêâà 1977, c. 252254.
16 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ïëåùååâó À. Í., 9 îêòÿáðÿ 1888 ã. Ìîñêâà, [â:] Òàì æå. Ò. 3:
Ïèñüìà, Îêòÿáðü 1888  äåêàáðü 1889. Ìîñêâà 1976, c. 1820.
17 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ëèíòâàðåâîé Í. Ì., 18 ÿíâàðÿ 1892 ã. Äåðåâíÿ Áåëàÿ, [â:] Òàì æå.
Ò. 4: Ïèñüìà, ÿíâàðü 1890  ôåâðàëü 1892. Ìîñêâà 1975, c. 346347.
18 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî ×åõîâîé Ì. Ï., 5 èþëÿ 1891 ã. Áîãèìîâî, [â:[ Òàì æå. Ò. 4:
Ïèñüìà, ÿíâàðü 1890  ôåâðàëü 1892. Ìîñêâà 1975, c. 246.

Î íàöèîíàëüíîé èäåíòèôèêàöèè ×åõîâà

437

Çíàë ëè ×åõîâ óêðàèíñêèé ÿçûê â äåéñòâèòåëüíîñòè, ñ äåòñòâà, êàê
óòâåðæäàþò ñåãîäíÿøíèå åãî êîììåíòàòîðû? Â ýòîì ñëó÷àå îí ñî âñåé
î÷åâèäíîñòüþ, êàê ïèñàòåëü, ÷óòêèé ê ñëîâó, äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ðå÷åâóþ
ìåëîäèêó óêðàèíñêîãî ÿçûêà, ôîíåòèêó åãî. Íî âîò ôðàãìåíò ÷åõîâñêîãî
ðåïîðòàæà: «Ðå÷ü ñâîþ ã. Îäàð÷åíêî íà÷èíàåò íå ïðîñòî, à ñ óæèìêîé...
Ýòîò ñûí äàëåêîé Óêðàèíû íà÷èíàåò ÷ðåçâû÷àéíî êàðòèííî. Ãîâîðèò îí
ïî-õîõëàöêè. Âìåñòî Ðûêîâà âûõîäèò ó íåãî «Ðûêîó», âìåñòî «ïîõâàëà»
 «ïîôàëà»...
 Ðûêîó áûë ãàëàâà, à îñòàëüíûå ñêîïûíöè  òóëîâèùý. Ãàëàâà óæå
îòñý÷åíà è âàëÿåòñÿ íà ïýñêå, îáîãðÿÿ ïåñîê êðîâüþ, òóëîâèùý æå åùå
æèâåòü, è ïðî÷.»19.
Âîëÿ âàøà, íî ëèáî ãîñïîäèí Îäàð÷åíêî, ÷åõîâñêèé ãåðîé, íå áûë
óêðàèíöåì, ëèáî Àíòîí Ïàâëîâè÷ íå èìåë ïîíÿòèÿ îá îñíîâíûõ ñâîéñòâàõ
óêðàèíñêîãî ÿçûêà. Ïîñêîëüêó òà òðàíñëèòåðàöèÿ ÿêîáû óêðàèíñêîé ðå÷è,
êîòîðóþ ïîäàåò çäåñü àâòîð, óêðàèíöåì ïðîèçíåñåíà áûòü ïðîñòî íå ìîãëà.
Äîïóñêàþ, ÷òî ðåàëüíûé Îäàð÷åíêî èìåííî òàê è ãîâîðèë, à ðåàëüíûé
×åõîâ èìåííî òàê è óñëûøàë è òî÷íî âîñïðîèçâåë. Íî îòíîøåíèÿ
ê óêðàèíñêîìó ÿçûêó âñå ýòî íå èìååò. Èç ÷åãî ìîæåì ñäåëàòü
íåïðåëîæíûé âûâîä î òîì, ÷òî âåðñèÿ «ïåðâûì, äåòñêèì ÿçûêîì ×åõîâà
áûë óêðàèíñêèé»  ýòî âñåãî ëèøü ëåãåíäà. Óêðàèíñêèé ÿçûê Àíòîí
Ïàâëîâè÷, íåñîìíåííî, ñëûøàë íåîäíîêðàòíî, ÷àñòî áûâàÿ íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû, íî, óâû, íå âëàäåë èì.
×òî, âïðî÷åì, íå ìåøàëî åìó â öåëîì ñ áîëüøîé ñèìïàòèåé îòíîñèòüñÿ
ê ýòîé çåìëå, êîòîðóþ îí, òåì íå ìåíåå, ÷òîáû åãî, íå äàé áîã, íå çàïîäîçðèëè
â ñåíòèìåíòàëüíîñòè, ïîñëåäîâàòåëüíî íàçûâàåò «Õîõëàíäèåé»: «ß ãîòîâ
îòêàçàòüñÿ îò ìíîãîãî, ÷òîáû òîëüêî âìåñòå ñ Âàìè ïðîêàòèòüñÿ â Óêðàéíó
è ÷òîáû Âû âîî÷èþ óáåäèëèñü, ÷òî Õîõëàíäèÿ â ñàìîì äåëå çàñëóæèâàåò
âíèìàíèÿ õîðîøèõ ïîýòîâ»20; «Ïîíÿòíî, ÷òî ÿ äîðîãî äàë áû çà óäîâîëüñòâèå
ïðèãëàñèòü Âàñ ñ Âàøåé ìóçîé è ñ êðàñêàìè íà þã è ïîïóòåøåñòâîâàòü
ñ Âàìè âäîëü è ïîïåðåê Õîõëàíäèè, îò Äîíà äî Äíåïðà»21.
ß ïðèâåë äàëåêî íå âñå ôðàãìåíòû ïèñåì ×åõîâà, ïîñêîëüêó
ïîëþáèâøèåñÿ âûðàæåíèÿ ïèñàòåëü âñòàâëÿë â ïîñëàíèÿ ìíîãèì ñâîèì
19 À. Ï. ×åõîâ, Äåëî Ðûêîâà è êîìï.: (Îò íàøåãî êîððåñïîíäåíòà), [â:] À. Ï. ×åõîâ,
Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé è ïèñåì: Â 30 ò. Ñî÷èíåíèÿ: Â 18 ò. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Èí-ò ìèðîâîé
ëèò. èì. À. Ì. Ãîðüêîãî. Ìîñêâà 19741982. Ò. 16: Ñî÷èíåíèÿ. 18811902. Ìîñêâà 1979,
c. 179219.
20 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ïëåùååâó À. Í., 14 ìàÿ 1889 ã. Ñóìû, [â:] À. Ï. ×åõîâ, Ïîëíîå
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé è ïèñåì: Â 30 ò. Ïèñüìà: Â 12 ò. / ÀÍ ÑÑÑÐ. Èí-ò ìèðîâîé ëèò. èì.
À. Ì. Ãîðüêîãî. Ìîñêâà 19741983. Ò. 3: Ïèñüìà, Îêòÿáðü 1888  äåêàáðü 1889. Ìîñêâà 1976,
c. 211213.
21 À. Ï. ×åõîâ, Ïèñüìî Ïîëîíñêîìó ß. Ï., 25 ìàðòà 1888 ã. Ìîñêâà, [â:[ Òàì æå. Ò. 2:
Ïèñüìà, 1887  ñåíòÿáðü 1888. Ìîñêâà 1975, c. 219220.

438

Àëåêñàíäð Ãëîòîâ

àäðåñàòàì è ðàññûëàë, òàê ñêàçàòü, âååðîì. Íå áóäó ïîâòîðÿòü, ÷òî
âûðàæåíèé «óêðàèíåö» è «ïî-óêðàèíñêè» ×åõîâ ïðîñòî íå ïðèìåíÿë,
î÷åâèäíî, ïî ïðè÷èíå èõ îòñóòñòâèÿ â ðóññêîé ëåêñèêå òîãî âðåìåíè, ÷òî
íè â óêîð, íè â çàñëóãó ïèñàòåëþ ñòàâèòü íå áóäåì.
×òî æå äàëà íàì ýòà ñàìàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ñòàòèñòèêà? Íà ìîé âçãëÿä,
âûâîä îäíîçíà÷åí: Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ íå îòîæäåñòâëÿë ñåáÿ ñ óêðàèíöàìè êàê íàöèåé. Íå èäåíòèôèöèðîâàë ñåáÿ óêðàèíöåì. Ëèòåðàòóðíàÿ èãðà
â «ëåíèâîãî õîõëà» áûëà âñåãî ëèøü íåêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ìàñêîé,
êîòîðîé ïèñàòåëü íåêîòîðîå âðåìÿ ïîëüçîâàëñÿ. Áëàãî  åãî ðîäíîé ãîðîä
Òàãàíðîã â òî âðåìÿ âõîäèë â ñîñòàâ òîãäàøíåé Åêàòåðèíîñëàâñêîé
ãóáåðíèè. Íî è íå áîëåå òîãî.
About National Authentication of Chekhov
In the article the suppositions about the Ukrainian origin of Anton Chekhov which
occurred in the Ukrainian mass medias are refuted on the basis of his personal correspondence. In articles authors judgment a problem of national self-identification of Chekhov is
quite far-fetched, arising out of casual public servant slip of the tongue, and this problem got
an invented meaningfulness from Chekhov surroundings. Author supposes that the world
historical value of work of Chekhov does not can and must not depend on a political
situation.
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Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èì. Â. Â. Âèíîãðàäîâà ÐÀÍ,
Ìîñêâà

ÍÀÐÎÄÍÀß ÎÐÔÎÃÐÀÔÈß ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÛ
XIX âåêà*
Â Ðîññèè XVIII – ïåðâîé ïîëîâèíû XIX ââ. ñîñóùåñòâîâàëè òðè îò÷åòëèâî
ïðîòèâîïîñòàâëåííûå äðóã äðóãó ïèñüìåííûå ñèñòåìû. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ýòî ïèñüìåííîñòü, îðèåíòèðîâàííàÿ íà ðóññêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê – ÿçûê
ãîñóäàðñòâåííîãî äåëîïðîèçâîäñòâà è ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
êíèæíîñòü, îðèåíòèðîâàííàÿ íà öåðêîâíîñëàâÿíñêèé ÿçûê – ÿçûê
ïðàâîñëàâíîãî áîãîñëóæåíèÿ. È òðåòüåé ñîñòàâëÿþùåé ðóññêîé ïèñüìåííîñòè
ýòîãî âðåìåíè ÿâëÿëàñü íàðîäíàÿ êíèæíîñòü, èìåþùàÿ êàê ðóêîïèñíóþ
(ïîçäíèå ðóêîïèñíûå ñáîðíèêè), òàê è ïå÷àòíóþ (ëóáî÷íóþ) òðàäèöèþ. Â ñâîå
âðåìÿ íàì óæå ïðèõîäèëîñü ïèñàòü î ñîöèîëèíãâèñòè÷åñêîì àñïåêòå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòèõ òðåõ âèäîâ ïèñüìåííîñòè1 . Ïîýòîìó çäåñü ìû ëèøü
îãðàíè÷èìñÿ óêàçàíèåì íà òî, ÷òî òèðàæè êíèã, íàïèñàííûõ íà ðóññêîì
ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå, áûëè ñóùåñòâåííî ìåíüøèìè, ÷åì òèðàæè êíèã
öåðêîâíîé ïå÷àòè. À òèðàæè ëóáî÷íûõ èçäàíèé, â ñâîþ î÷åðåäü, çàìåòíî
ïðåâîñõîäèëè òèðàæè êíèã öåðêîâíîé ïå÷àòè.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðå÷ü ïîéäåò îá îñîáîé îðôîãðàôè÷åñêîé òðàäèöèè
XVIII–XIX ââ., õàðàêòåðíîé äëÿ íàðîäíîé êíèæíîñòè. Îðôîãðàôè÷åñêàÿ
íîðìà ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà ýòîãî âðåìåíè íå ðàñïðîñòðàíÿëàñü íà
ïðîèçâåäåíèÿ, àäðåñîâàííûå ãîðîäñêèì ìåùàíàì è êðåñòüÿíàì. Ýòè ãðóïïû
íàñåëåíèÿ áûëè íåñêîëüêî äèñòàíöèðîâàíû îò òåõ êóëüòóðíûõ ïðîöåññîâ,
êîòîðûå áûëè õàðàêòåðíû äëÿ åâðîïåèçèðîâàííîé ÷àñòè îáùåñòâà, ïðåæäå
âñåãî äëÿ äâîðÿíñòâà. Íà÷àëüíîå îáó÷åíèå êðåñòüÿí è ìåùàí áûëî
îðèåíòèðîâàíî íå ñòîëüêî íà ðóññêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê, ñêîëüêî íà
öåðêîâíîñëàâÿíñêóþ êíèæíîñòü (íåäàðîì âïëîòü äî íà÷àëà XX â. äåòåé
* Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÎÈÔÍ ÐÀÍ «Ãåíåçèñ
è âçàèìîäåéñòâèå ñîöèàëüíûõ, êóëüòóðíûõ è ÿçûêîâûõ îáùíîñòåé». Ïðîåêò «Ðèòîðè÷åñêèå ñòðàòåãèè
è ñåìàíòè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå â èñòîðèè ðóññêîé êóëüòóðû (ðåëèãèîçíîé è ñîâåòñêîé)
1
À. À. Ïëåòíåâà, Î ÿçûêå íàðîäíîé ïèñüìåííîñòè XVIII–XIX âåêîâ. // Ñëàâÿíñêîå ÿçûêîçíàíèå.
Ìàòåðèàëû íàó÷íîé êîíôåðåíöèè Ê XIII Ìåæäóíàðîäíîìó ñúåçäó ñëàâèñòîâ. Ìîñêâà 2003, ñ. 224–232;
Ê õàðàêòåðèñòèêå ÿçûêîâîé ñèòóàöèè â Ðîññèè XVIII–XIX ââ. // Ðóññêèé ÿçûê â íàó÷íîì îñâåùåíèè
¹ 2 (12), Ìîñêâà 2006, ñ. 213–229
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íà÷èíàëè ó÷èòü ïî öåðêîâíîñëàâÿíñêîìó áóêâàðþ) 2. Îðôîãðàôè÷åñêàÿ
òðàäèöèÿ òåêñòîâ, àäðåñîâàííûõ ýòèì ÷èòàòåëÿì, âîñõîäèò ê ðàñïëûâ÷àòûì
íîðìàì ãèáðèäíîãî öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà XVII â. Öåííûì ìàòåðèàëîì
äëÿ èçó÷åíèÿ ýòîé òðàäèöèè ÿâëÿþòñÿ ëóáî÷íûå ïåðåïå÷àòêè òåêñòîâ, ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ äðóãîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû.
Â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè èìååòñÿ òåêñò «Èñòîðèÿ î Èîñèôå Ïðåêðàñíîì»,
èçäàííûé â äâóõ ðàçíûõ îðôîãðàôè÷åñêèõ òðàäèöèÿõ è â äâóõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ òåõíèêàõ: ñòàíäàðòíàÿ ðóññêàÿ îðôîãðàôèÿ ïåðâîé ïîëîâèíû XIX â.
ïðåäñòàâëåíà â íàáîðíîì èçäàíèè, íàðîäíàÿ îðôîãðàôèÿ â ãðàâèðîâàííîì
(ëóáî÷íîì) èçäàíèè.
Òåêñò «Èñòîðèÿ î Èîñèôå Ïðåêðàñíîì», ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ «Êðàòêîé
èñòîðèè Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòà â íàçèäàíèå äåòåé»3, âïåðâûå èçäàííîé
â 1820 ãîäó. Ýòî ïåðåâîä ñ ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, âûïîëíåííûé Àíäðååì Ïåøå.
Îá Àíäðåå Íèêîëàåâè÷å Ïåøå4 èçâåñòíî, ÷òî îí áûë ÷èíîâíèêîì, ñëóæåáíàÿ
äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî êàêèì-òî îáðàçîì áûëà ñâÿçàíà ñ òåàòðîì5. Îí áûë
äîñòàòî÷íî ïëîäîâèòûì ïåðåâîä÷èêîì. Ñðåäè åãî ïåðåâîäîâ ïðåîáëàäàþò
òåêñòû ñâåòñêîãî õàðàêòåðà. Ýòî ïåðåâîä íåìåöêîãî ðîìàíà Õðèñòèàíà Àâãóñòà
Âóëüïèóñà «Áîáåëèíà – ãåðîèíÿ Ãðåöèè»6, «Æèçíü Ìàðèè Ñòóàðò, êîðîëåâû
øîòëàíäñêîé»7, «Èçîáðàæåíèå îäåÿíèé è îáû÷àåâ ðàçíûõ íàðîäîâ»8, «Êàðòèíà
âñåëåííîé, èëè êðàòêîå îïèñàíèå îáèòàþùèõ íà Çåìíîì øàðå íàðîäîâ»9,
«Êðàòêàÿ ãðå÷åñêàÿ èñòîðèÿ»10, «Êðàòêàÿ ðèìñêàÿ èñòîðèÿ»11, «Ìîðìèîí»
è «Âèäåíèå Äàíè Ðîäåðèêà» Âàëüòåðà Ñêîòòà12. Ê ÷èñëó åãî îðèãèíàëüíûõ
ïðîèçâåäåíèé, ïî âñåé âèäèìîñòè, îòíîñÿòñÿ «Ïîäðîáíîå è âåðíîå îïèñàíèå
ìîíàñòûðåé, íàõîäÿùèõñÿ â Ðîññèéñêîé èìïåðèè», «Ó÷èëèùå äëÿ äåòåé èëè
ñîáðàíèå ïîâåñòåé», «Àçáóêà ôðàíöóçñêàÿ äëÿ íà÷èíàþùèõ», «Àçáóêà
íåìåöêàÿ» 13, à òàêæå «Êðàòêîå æèçíåîïèñàíèå íåêîòîðûõ ñâÿòûõ» 14 .
2
À. Ã. Êðàâåöêèé, À. À. Ïëåòíåâà, Èñòîðèÿ öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà â Ðîññèè (XIX–XX ââ.).
Ìîñêâà 2001, ñ. 25–41
3
[À. Ïåøå (ïåð.)], Êðàòêàÿ ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ Âåòõàãî è Íîâàãî Çàâåòà â íàçèäàíèå äåòåé.
Ïðåäñòàâëåííàÿ â 74 èñêóñíî ãðàâèðîâàííûõ êàðòèíàõ. Ìîñêâà, 1820
4
Ã. Ãåííàäè, Ñïðàâî÷íûé ñëîâàðü î ðóññêèõ ïèñàòåëÿõ è ó÷åíûõ, óìåðøèõ â XVIII è XIX
ñòîëåòèÿõ è ñïèñîê ðóññêèõ êíèã ñ 1725 ïî 1825. Ò. 3. Áåðëèí–Ìîñêâà 1908, ñ. 131
5
Î. À. Áåëîáðîâà, Î÷åðêè ðóññêîé õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû XVI–XX âåêîâ. Ìîñêâà 2005,
ñ. 104
6
Ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêîé êíèãè 1801–1825. Ò. 2. Ìîñêâà 2007, ¹ 1393
7
Òàì æå, ¹ 2772
8
Òàì æå, ¹ 3071
9
Òàì æå, ¹ 3451
10
Òàì æå, ¹ 4041
11
Òàì æå, ¹ 4048
12
À. È. Ðåéòáëàò, Êàê Ïóøêèí âûøåë â ãåíèè. Èñòîðèêî-ñîöèîëîãè÷åñêèå î÷åðêè î êíèæíîé
êóëüòóðå Ïóøêèíñêîé ýïîõè. Ìîñêâà 2001, ñ. 112
13
Òàì æå, ñ. 112
14
Ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêîé êíèãè 18011825, ¹ 4074
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Ëþáîïûòíî, ÷òî ïîñëåäíèé òåêñò òàê æå, êàê è «Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Âåòõîãî
è Íîâîãî Çàâåòà», èìååò ïîñâÿùåíèå À. À. Îðëîâîé-×åñìåíñêîé.
Ëóáî÷íàÿ âåðñèÿ ýòîãî òåêñòa áûëa îïóáëèêîâàía Ä. À. Ðîâèíñêèì15 ñðåäè
ëóáî÷íûõ òåêñòîâ ðåëèãèîçíîãî ñîäåðæàíèÿ. Îðèãèíàë ýòèõ ëèñòîâ íàõîäèòñÿ â ñîáðàíèè Â.È. Äàëÿ.16 Ëóáî÷íàÿ «Èñòîðèÿ î Èîñèôå» ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé 24 ãðàâèðîâàííûå êàðòèíêè, ñîïðîâîæäàåìûå òåêñòîì, äîñòàòî÷íî
òî÷íî âîñïðîèçâîäÿùèì òåêñò, èçäàííûé Ïåøå. Îäíàêî åãî îðôîãðàôèÿ èìååò
ñåðüåçíûå îòëè÷èÿ îò îðèãèíàëà. Ïóáëèêóÿ ëóáî÷íûé òåêñò, D.A. Ðîâèíñêèé
îãîâàðèâàåòñÿ: «Òåêñò ýòîãî èçäàíèÿ íàïîëíåí ìíîæåñòâîì îøèáîê, ïðîèçîøåäøèõ îò òîãî, ÷òî äîñêè ðåçàë ñîâåðøåííî áåçãðàìîòíûé ãðàâåð»17. Ïðè
ýòîì Ðîâèíñêèé ñíèìàåò ðÿä òåõ íàïèñàíèé, êîòîðûå îí ñàì ñ÷èòàåò
îøèáî÷íûìè. Íàïðèìåð, ñî÷åòàíèå -èå, -èÿ îí çàìåíÿåò íà -iå, -iÿ. Âîîáùå,
â åãî èçäàíèè îðôîãðàôèÿ òåêñòà ñèëüíî ïðèáëèæåíà ê ñòàíäàðòíîé ðóññêîé
îðôîãðàôèè. Ïîýòîìó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îðôîãðàôèè ëóáêà íåîáõîäèìî
ïîëüçîâàòüñÿ ëèñòàìè èç ñîáðàíèÿ Â.È. Äàëÿ. Îðôîãðàôè÷åñêèå îòëè÷èÿ
ëóáî÷íîãî òåêñòà îò åãî îðèãèíàëà ñâÿçàíû îòíþäü íå ñ áåçãðàìîòíîñòüþ
ïèñöà. Ãðàâåð äîñòàòî÷íî ïîñëåäîâàòåëüíî âîñïðîèçâîäèë òåêñò â òîì îáëèêå,
êîòîðûé áûë ïðèâû÷åí ÷èòàòåëþ ëóáî÷íîé êíèãè. Îí ìåíÿë îðôîãðàôèþ
èñõîäíîãî òåêñòà, îðèåíòèðóÿñü íà òðàäèöèþ íàðîäíîé êíèæíîñòè.
Ãðàôèêî-îðôîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè, ïðåäñòàâëåííûå â ëóáî÷íîì
òåêñòå, îáúåäèíÿþòñÿ â òðè ãðóïïû. Âî-ïåðâûõ, ìîæíî îòìåòèòü òå ÷åðòû,
ïîÿâëåíèå êîòîðûõ îáúÿñíÿåòñÿ âëèÿíèåì öåðêîâíîñëàâÿíñêîé êíèæíîé
òðàäèöèè; âî-âòîðûõ, òå ÷åðòû, êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ ëþáûõ ëóáî÷íûõ
òåêñòîâ, íåçàâèñèìî îò òîãî íà ðóññêîì èëè öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå îíè
íàïèñàíû, è íàêîíåö, ìîæíî îòìåòèòü òå ÷åðòû, êîòîðûå óñëîâíî ìîæíî
îáîçíà÷èòü êàê àâòîðñêèå, ò.å. õàðàêòåðíûå ëèøü äëÿ ýòîãî èçäàíèÿ.
1. Âëèÿíèå öåðêîâíîñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè
1.1. Â ãðàâèðîâàííîì òåêñòå ïîÿâëÿþòñÿ íàïèñàíèÿ ñî çíàêîì òèòëà,
ïðè÷åì â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ çíàê òèòëà ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ ïðîïèñíîé áóêâîé:
Áã7ú, Áã7ó, Áã7à, î7öåìú, äí7è, êê7ú áû, áã7àòîè, òê7æå è ò.ä.
1.2. Âìåñòî áóêâû ÿ óïîòðåáëÿåòñÿ ÿ (þñ ìàëûé): âÿçàëè, äýòÿìú, ìíîãèÿ,
íàñòàâëåíèÿ, ðîäèòåëÿ, èç ÿìû, ÿ.

Ä.À.Ðîâèíñêèé. Ðóññêèå íàðîäíûå êàðòèíêè. Ò. I–V. ÑÏá., 1881. ¹ 833
ÐÍÁ, Îòäåë ýñòàìïîâ, Ñîáðàíèå Â.È. Äàëÿ, II, 11–16
17
Ä. À. Ðîâèíñêèé. Ðóññêèå íàðîäíûå êàðòèíêè. ò. III, ñ. 292
15
16
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1.3. Äëÿ [ó] èñïîëüçóþòñÿ äâå áóêâû: ó è ó. ó âñòðå÷àåòñÿ ïîñëå ñîãëàñíûõ,
à ó â íà÷àëå ñëîâà: óñòðåìèâú, óñòà, óæàñú, óìîìú, çàñíóëú, èñïóñòèëú,
êèíóëñÿ íàãðóòü, îõëàäåâøåìó ëèöó è äð. Â ñòàíäàðòíîé öåðêîâíîñëàâÿíñêîé
îðôîãðàôèè èñïîëüçóþòñÿ òàêæå äâå ãðàôåìû äëÿ [ó]: ó è ?, ïðè÷åì äèãðàô
óïîòðåáëÿåòñÿ â íà÷àëå ñëîâà, à ó-ëèãàòóðíîå âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ.
Ðàñïðåäåëåíèå äâóõ ãðàôåì â ëóáî÷íîì òåêñòå òî÷íî âîñïðîèçâîäèò ïðàâèëà
öåðêîâíîñëàâÿíñêîé îðôîãðàôèè. (Íàïîìíþ, ÷òî ðå÷ü èäåò î ãðàôèêî-îðôîãðàôè÷åñêîé ïåðåäà÷å ðóññêîãî òåêñòà, íàïèñàííîãî â ïåðâîé ÷åòâåðòè
XIX â.)
1.4. Â ëóáî÷íîì òåêñòå âñòðå÷àþòñÿ áóêâû ¨ è ¸, îòñóòñòâóþùèå â ðóññêîì
àëôàâèòå: ¨ìåííóþ, ¨âåòñòâîâàëú, ¨ïðàâèëÝñú, ¨ãîëîäíîè ñìåðòè, I¸ñèôú,
¸áëàäàÿ.
2. Òèïè÷íûå ÷åðòû ëóáî÷íîé îðôîãðàôèè
2.1. Îòñóòñòâèå áóêâû é. Âìåñòî é â ëóáî÷íîì òåêñòå èñïîëüçóþòñÿ è è i
(é ® è, é ® i): äýèñòâèþ ãîðäîñòè IîñèôîâîÝ, äðóãîè ñîíú, ëþòûè çâåðü, âú
ñåìåèñòâý, âúêðîâè êîçëèíîè, ïå÷àëíûè êðèêú, óïðàâëÿè âñýìú, âú çåìëý
õàíààíñêîè, õëýáú ïðèâåçåííûè, áã7àòîè îáåòú, íàÝäåííûÿ è.ò.ä.
Áóêâà é â öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå ïîÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ïîçäíî.
Ñèñòåìàòè÷åñêè îíà íà÷èíàåò óïîòðåáëÿòüñÿ òîëüêî âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII âåêà.
Ïðè ýòîì â ãðàììàòèêàõ è áóêâàðÿõ îíà òðàêòóåòñÿ êàê áóêâà è ñ íàäñòðî÷íûì
çíàêîì «êðàòêàÿ». Òàêèì îáðàçîì, ëóáî÷íûå òåêñòû (ïðåæäå âñåãî òåêñòû
XVII–XVIII â.) ñîõðàíÿþò ïàìÿòü îá îòñóòñòâèè îñîáîé áóêâû è-êðàòêàÿ.
2.2. Çàìåíà ý íà å (ý ® å). Â ðÿäå ñëó÷àåâ (ïðèáëèçèòåëüíî ÷åòâåðòü îò
îáùåãî ÷èñëà) âìåñòî ý ïèøåòñÿ å: çâåçäú, çâåðü, íàìåðåíèå (÷åðåç äâå ñòðî÷êè
ïðàâèëüíîå íàïèñàíèå âúíàìýðåíÝè), ñîâåòú, ïðèåõàëè, ïðèåõàâú, îáåòú
(îáýäú), òåëî (íî âñòðå÷àåòñÿ è òýëî) è ò.ï. Ìåíà ý // å õàðàêòåðíà äëÿ
áîëüøèíñòâà ëóáî÷íûõ òåêñòîâ. Â îäíèõ ëóáî÷íûõ òåêñòàõ êàðòèíà ïðèìåðíî
òàêàÿ æå, êàê â «Èñòîðèè o Èîñèôe», â äðóãèõ  ý ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò,
â òðåòüèõ  ïîìèìî íàðóøåíèé îðôîãðàôè÷åñêîé íîðìû, åñòü ñëó÷àè
ãèïåðêîððåêöèè, òî åñòü íå òîëüêî å ïîÿâëÿåòñÿ íà ìåñòå ý, íî è ý íà ìåñòå å
(ý « å).
2.3. Îòñóòñòâèå áóêâû ý: Â ëóáî÷íîì òåêñòå íåñêîëüêî ðàç âñòðå÷àåòñÿ
ñëîâî åòî (â îðèãèíàëå ýòî), ÷åðåç å ïèøåòñÿ òàêæå ñëîâî åâíóxú, êîòîðîå
â îðèãèíàëå âûãëÿäèò êàê ýâíóõú. Îòñóòñòâèå áóêâû ý õàðàêòåðíî òîëüêî äëÿ
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ëóáî÷íûõ òåêñòîâ íà ðóññêîì ÿçûêå (â öåðêîâíîñëàâÿíñêèõ òåêñòàõ ïðîñòî
íåò òàêîé áóêâû), îäíàêî ýòà ãðàôèêî-îðôîãðàôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü
âñòðå÷àåòñÿ ïî÷òè âo âñåõ ðóññêîÿçû÷íûõ ëóáêax.
2.4. Â ëóáî÷íîì òåêñòå ÷àñòî ïðîïóñêàåòñÿ ü â ñåðåäèíå ñëîâà ïîñëå ë è í
ïåðåä ñîãëàñíûì: íà÷àëíèêú, íåòîëêî, ñòîëêî, ñêîëêî, äåíãè, ñúáîëøèìú,
ïå÷àëíîå. Ïîäîáíûå ïðîïóñêè ü ïîñëå ñîíîðíûõ âñòðå÷àþòñÿ è â äðóãèõ
ëóáî÷íûõ òåêñòàõ, à òàêæå â äåëîâûõ äîêóìåíòàõ è ÷àñòíîé ïåðåïèñêå âòîðîé
ïîëîâèíû XVII â.
2.5. Ðàñïðåäåëåíèå è/i. Óïîòðåáëåíèå áóêâ è-âîñüìåðè÷íîå è è-äåñÿòåðè÷íîå â ëóáî÷íûõ òåêñòàõ  çîíà íåñòàáèëüíîñòè. Åñëè â ãðàæäàíñêîé
îðôîãðàôèè i ïèñàëàñü ïåðåä ãëàñíûìè, òî â òðàäèöèè ëóáî÷íîé ïèñüìåííîñòè ñóùåñòâîâàëà òåíäåíöèÿ ïåðåä ãëàñíûìè ïèñàòü è (è-âîñüìåðè÷íîå).
Ýòà îðôîãðàôè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ «ïåðåñèëèëà» îðôîãðàôèþ îðèãèíàëà.
Íàïèñàíèé ñ è-âîñüìåðè÷íûì ïåðåä ãëàñíûì îêîëî 140 ñëó÷àåâ äýèñòâèþ,
íàìýðåíèÿ, íåñîãëàñèå, íàìåðåíèå, ïî íàó÷åíèþ, ìíîãèÿ äðóãèÿ íåùàñòèÿ,
ïàòðèàðõà, ñèå, ïàòðèàðõîâû, óäèâëåíèå ñèå, Âåíèàìèíà è äð.
Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ íàïèñàíèå -iè ñ è-äåñÿòåðè÷íûì â íà÷àëå
è ïîñëåäîâàòåëüíîå íàïèñàíèå i ïåðåä ãëàñíûì â èìåíàõ Iîñèôú, Iàêîâú
(Iÿêîâú), Ióäà è îáðàçàâàííûõ îò íèõ ïðèòÿæàòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ.
Îñòàëüíûõ ñëó÷àåâ íàïèñàíèÿ è-äåñÿòåðè÷íîãî ïåðåä ãëàñíûìè íàñ÷èòûâàåòñÿ âñåãî 28 (ïîíÿòíî, ÷òî â îðèãèíàëå òàêèõ ñëó÷àåâ 100%).
Â ïîçèöèè ïåðåä ñîãëàñíûì è íà êîíöå ñëîâà ñòàíäàðòíî ïèøåòñÿ è- â îñüìåðè÷íîå. Îäíàêî åñòü íåñêîëüêî ñëó÷àåâ óïîòðåáëåíèÿ â ýòèõ ïîçèöèÿõ
è-äåñÿòeðè÷íîãî. Â ïîçèöèè ïåðåä ñîãëàñíûì íà áîëåå ÷åì 900 ñëó÷àåâ
óïîòðåáëåíèÿ è-âîñüìåðè÷íîãî, âñòðå÷àåòñÿ 21 ñëó÷àé óïîòðåáëåíèÿ
è-äåñÿòåðè÷íîãî: iñïóãàâøèñü, îêðóæiâú, óäàëèëÝcú, âûòàùiòü, içú Åãèïòà,
èïðîëÝâàëú, áîëüçàìÝðîâàòü è äð. Òî æå ñàìîå èìååì è â ïîçèöèè êîíöà ñëîâà:
íà 440 ñëó÷àåâ óïîòðåáëåíèÿ â ýòîé ïîçèöèÿõ è-âîñüìåðè÷íîãî – 8 ñëó÷àåâ
è-äåñÿòeðè÷íîãî: IîñèôîâîÝ, êëåâàëÝ, ïîæðàëÝ è äð. Â öåëîì â òåêñòå ïðåäñòàâëåíà òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ è-äåñÿòåðè÷íîãî.
2.6. Ýëåìåíòû ôîíåòè÷åñêîé çàïèñè. Îðôîãðàôèÿ ëóáî÷íûõ òåêñòîâ
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äîïóñêàåò ôîíåòè÷åñêóþ çàïèñü.
2.6.1. Â ëóáî÷íîì òåêñòå â ðÿäå ñëó÷àåâ ôèêñèðóåòñÿ îãëóøåíèå/
îçâîí÷åíèå ñîãëàñíîãî: ìëàòøàãî áðàòà, ãîëîòú, îáåòú (â îðèãèíàëå
– îáýäú), íà ñåè äîãàòêý , èñòî÷íèêú ñëåñú èçú ãëàñú, êèíóëñÿ íàãðóòü,
îïðîçüáý. ×àñòíûì ñëó÷àåì ÿâëÿåòñÿ çàïèñü ïðèñòàâêè íà -ç- 18 ïåðåä ãëóõèìè
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ñîãëàñíûìè êàê ïðèñòàâêè ñ -ñ-: âîñêëè÷àëú, ïðîèñõîäèâøèÿ, ïðè÷åì åñëè
êîðåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ñ-, òî ñîãëàñíàÿ íå óäâàèâàåòñÿ: ðàñêàçàëú, âîñòàëú,
ðàñêàçàëè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ -ç- ñîõðàíÿåòñÿ è ïðè ýòîì ìîæåò îòäåëÿòüñÿ îò
êîðíÿ åðîì: âîçêëèêíóëú, áåçúïðåñòàííî, ðàçñêàçàëè .
2.6.2. Â ðÿäå ñëó÷àåâ îòðàæàåòñÿ ðåäóêöèÿ ãëàñíûõ: äàñòàòü, ìíîæåñòâà
äåíèãú, äîâîëèíú, ïðèâåäèíû, îáÿçàííàñòè. Åñòü äâà ïðèìåðà ãèïåðêîððåêòíîãî
óïîòðåáëåíèÿ áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ: çíà÷åòú, áîëüçàìÝðîâàòü.
2.6.3. Â ëóáî÷íîì òåêñòå îá Èîñèôå âñòðå÷àþòñÿ äâà ñëó÷àÿ,
ôèêñèðóþùèå óïðîùåíèå ãðóïïû ñîãëàñíûõ: ïðîèøåñòâèÿ, eãèïåöêîìó.
2.7. Ñëèòíîå íàïèñàíèå ïðåäëîãîâ, ñîþçîâ è ÷àñòèö. Ñëèòíîå íàïèñàíèå
ïðåäëîãîâ, ñîþçîâ è ÷àñòèö ñ ïîñëåäóþùèì èëè ïðåäûäóùèì ñëîâîì ÿâëÿåòñÿ
õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ëóáî÷íîé ïèñüìåííîñòè. Â ëóáêå ïðî Èîñèôà
Ïðåêðàñíîãî òàêèõ ïðèìåðîâ äîâîëüíî ìíîãî.
Ïðåäëîãè

Ñîþçû

×àñòèöû

Èãîâîðèëè

îäíàêîæå

èíà÷àëè

íåñûíàëè

àäîìà

íåáûëî

âúðîâú

íîâäðóã¹

äàïîâèíóþòñÿ

çàäâàäöàòü çëàòíèöú è äð.

íîêàêèìú è äð.

äàñîõðàíèòú è äð.

íàïîëý
êúíåìó
îíåìú

Íåêîòîðûå ñëîâà âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. ñòàëè ïèñàòüñÿ ñëèòíî, îäíàêî
â îðôîãðàôè÷åñêîé ïðàêòèêå íà÷àëà XIX âåêà îíè ïèñàëèñü ðàçäåëüíî.
Â ëóáî÷íûõ òåêñòàõ òàêèå ñëîâà ïîñëåäîâàòåëüíî ïèøóòñÿ ñëèòíî:
Ëóáîê

Èçäàíèå Ïåøå 1820 ã.

íàâýêÝ

íà âýêè

ïîèñòèííý

ïî èñòèííý

uòàêú

è òàêú

îòúíûíý

îòú íûíý

íåóæåëè

íå óæå ëè

18

Â äîðåâîëþöèîííîé îðôîãðàôèè âàðèàíòà ïðèñòàâêè íà -ñ- ïåðåä ãëóõèìè íå áûëî.
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Â ëóáî÷íîì òåêñòå ôèêñèðóåòñÿ ñëèòíîå íàïèñàíèå ïðåäëîãîâ â ñî÷åòàíèè
ñ èìåíàìè ñîáñòâåííûìè, êîòîðûå ïèøóòñÿ ñ ïðîïèñíîé áóêâû: êúIîñèôó,
áåçúÂåíèàìèíà, èÌàíàññèþ è äð.
2.8. Çíàêè ïðåïèíàíèÿ â ëóáî÷íîì òåêñòå «Èñòîðèÿ o Èîñèôe Ïðåêðàñíîì»
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò. Âîîáùå îòñóòñòâèå òî÷åê è çàïÿòûõ – õàðàêòåðíàÿ
÷åðòà ëóáî÷íîé ïèñüìåííîñòè. Â íåêîòîðûõ òåêñòàõ òî÷êè è çàïÿòûå âñå æå
ñòàâÿòñÿ, íî òàêèå çíàêè ïðåïèíàíèÿ, êàê òèðå è êàâû÷êè – ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà.
Ëóáî÷íûé òåêñò.

Òåêñò Ïåøå 1820 ã.

ÏðåäëîæåíÝå ñèå âåñüìà ïîíðàâèëîñú
ôàðàîíó èåãî ìèíèñúòðàìú êîòîðûå âñý
åäèíîãëàñíî âûõâàëÿëè þíàãî èçðàèëüòÿíèíà íàêîíåöú ñêàçàëú Öàðü Iîñèôó Òû
ïðåèñïîëíåíú äóõà ÁîæÝÿãî ãäý èêîãî
íàèäó ÿ óìíýÿ òåáÿ Èòàêú Iîñèôú
îòúíûíý äàþ òåáý áåçïðåäýëüíóþ
âëàñòü âú Öàðñòâý ìîåìú óïðàâëÿè
âñýìú ïîïðåìóäðîñòè ñâîåè âñý ïîäàíûå
ìîè äàïîâèíóþòñÿ òåáý.

Ïðåäëîæåíiå ñiå âåñüìà ïîíðàâèëîñü
Ôàðàîíó è åãî ìèíèñòðàìú, êîòîðûå âñý
åäèíîãëàñíî âûõâàëÿëè þíàãî Èñðàèëüòÿíèíà; íàêîíåöú ñêàçàëú Öàðü Iîñèôó:
«Òû ïðåèñïîëíåíú äóõà Áîæiÿãî; ãäý è
êîãî íàéäó ÿ óìíýå òåáÿ! — È òàêú
Iîñèôú! Îòú íûíý äàþ òåáý áåçïðåäýëüíóþ âëàñòü âú Öàðñòâý ìîåìú,
óïðàâëÿé âñýìú, ïî ïðåìóäðîñòè ñâîåé è
âñý ïîääàíûå ìîè, äà ïîâèíóþòñÿ òåáý.»

Ïðèñèõú ñëîâàõú ïîëèëèñú èñòî÷íèêú
ñëåñú èçú ãëàñú äîáðîäóøíàãî Iîñèôà
èîíú íå ìîãøè áîëýå ñêðûâàòü ÷óâñòâú
ðîäñòâà êîëåáàâøèõú äóøó èñåðäöå åãî
âåëýë¹ óäàëèòñÿ ñâîèìú ñëóæèòåëÿìú
àñàìú ïðîëèâàÿ ñëåçû ðàäîñòè òàêú
ãîâîðèëú ß Iîñèôú áðàòú âàøú
ïðèáëèæèòåñÿ óçíàèòå òîãî êîòîðàãî
âû ïðîäàëè êóïöàìú Èñúìàèëüñêèìú
ñêàæèòå ìíý ïîèñòèííý æèâú ëè
ðîäèòåëü íàøú

Ïðè ñèõú ñëîâàõú ïîëèëèñü èñòî÷íèêè
ñëåçú èçú ãëàçú äîáðîäóøíàãî Iîñèôà, è
îíú, íå ìîãøè áîëýå ñêðûâàòü ÷óâñòâú
ðîäñòâà, êîëåáàâøèõú äóøó è ñåðäöå
åãî, âåëýëú óäàëèòüñÿ ñâîèìú
ñëóæèòåëÿìú, à ñàìú, ïðîëèâàÿ ñëåçû
ðàäîñòè, òàêú ãîâîðèëú: «ß Iîñèôú,
áðàòú âàøú! Ïðèáëèæèòåñü, óçíàéòå
òîãî, êîòîðàãî âû ïðîäàëè êóïöàìú
Èñìàèëüñêèìú! ñêàæèòå ìíý ïî
èñòèííý, æèâú ëè ðîäèòåëü íàøú!»

3. Èíäèâèäóàëüíûå îðôîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè
Â íàñòîÿùåì òåêñòå êðîìå òèïè÷íûõ ÷åðò ëóáî÷íîé îðôîãðàôèè
ïîÿâëÿåòñÿ è äðóãàÿ îñîáåííîñòü, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóþò òîëüêî ýòîò òåêñò.
Ýòî ðàñïðåäåëåíèå â ïðàâîïèñàíèè âîçâðàòíîãî ñóôôèêñà áóêâ ú è ü.
Íàïèñàíèå ñ åðîì (-ñú) ïîÿâëÿåòñÿ â òåêñòå îá Èîñèôå 38 ðàç, à ñ åðåì (-ñü)
– 9 ðàç. Îäíàêî ãîâîðèòü, ÷òî ïðàâîïèñàíèå -ñü ïîÿâëÿåòñÿ ïîä âëèÿíèåì
îðèãèíàëà, íåëüçÿ. Â ëóáî÷íîì òåêñòå -ñú ïîñëåäîâàòåëüíî ïèøåòñÿ
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â ãëàãîëüíûõ ôîðìàõ ïðîøåäøåãî è íàñòîÿùåãî (áóäóùåãî) âðåìåíè:
óìíîæàëàñú, ïîêëîíÿëèñú, ñîãëàñèëèñú, óäàëèëÝcú, ïîíðàâèëîñú, îòïðàâèëèñú,
ïåðåìåíèëîñú, íàäýþñú, îñòàíóñú è ò.ï. Â òî æå âðåìÿ ñü ïîÿâëÿåòñÿ â ôîðìàõ
äååïðè÷àñòèé è èìïåðàòèâà: ñäýëàâøèñü, ðàçñòàâàÿñü, îïàñàèòåñü,
ïîêëÿíèòåñü. Òî åñòü ìû èìååì äåëî ñ îñîçíàííîé íîðìîé ( ÿâëÿåòñÿ ëè îíà
ëè÷íîé èëè êîðïîðàòèâíîé, òî åñòü õàðàêòåðíîé äëÿ êàêîé-ëèáî ãðóïïû
ïåðåïèñ÷èêîâ, ìû íå çíàåì).
***
Ðàññìîòðåííûå îñîáåííîñòè îðôîãðàôèè «Èñòîðèè î Èîñèôå Ïðåêðàñíîì» ñâîéñòâåííû íå òîëüêî ýòîìó ëóáî÷íîìó òåêñòó. Òàêèå îðôîãðàôè÷åñêèå
îñîáåííîñòè, êàê îòñóòñòâèå áóêâû é, ìåíà ý // å, ñëèòíîå íàïèñàíèå
ïðåäëîãîâ, ñîþçîâ è ÷àñòèö, îòñóòñòâèå èëè ñâåäåíèå ê ìèíèìóìó çíàêîâ
ïðåïèíàíèÿ è äð., õàðàêòåðíû äëÿ çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ëóáî÷íûõ òåêñòîâ
è ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûì îðôîãðàôè÷åñêèì ìàðêåðîì ëóáî÷íîé êíèæíîñòè.
Ýòè îñîáåííîñòè, âîñõîäÿùèå ê ðóêîïèñíîé òðàäèöèè XVII â., ïðîÿâëÿþòñÿ
â òåêñòàõ, íàïèñàííûõ êàê íà ðóññêîì, òàê è íà öåðêîâíîñëàâÿíñêîì ÿçûêå.
Òàêèì îáðàçîì, íà óðîâíå îðôîãðàôèè îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ åäèíñòâî
íàðîäíîé ïèñüìåííîñòè.
Orthography of common people of the first half of the XIXth century
The objective of the article is to make an analysis of the lubok writings, which orthography
differed not just from the orthography of the Russian Literature Language but also from the
Church Slavonic orthography. The analysis of “The Story of Joseph the Beautiful” initially
printed in the standard civil orthography and later reprinted in the lubok version, provides an
opportunity to trace back the ways of orthography adaptation. The comparison of this orthography system with other lubok texts lets us claim that a number of orthography peculiarities
(absence of é, change ý for å, writing of prepositions, conjunctions and particles together with
the main words, lack or absolute absence of punctuation marks, etc.) is distinctive for the considerable amount of lubok texts serving as an orthography hallmark of lubok writings. The
peculiarities in question date back to the manuscript tradition of the XVII century and serve as
the elements providing systemic unity for lubok writings.
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JÊZYK UKRAIÑSKI WOBEC WYZWAÑ
WSPÓ£CZESNEJ SYTUACJI
SPO£ECZNO-POLITYCZNEJ NA UKRAINIE
Sytuacjê jêzykow¹ jakiego pañstwa tworz¹ wszystkie jêzyki, geograficzne
i spo³eczne dialekty, jakie s³u¿¹ komunikacji na ka¿dej spo³ecznej p³aszczy¿nie.
Na sytuacjê jêzykow¹ wp³ywaj¹ takie czynniki, jak: wykorzystywanie jêzyków
na ka¿dym poziomie komunikacji spo³ecznej, rozszerzanie lub zawê¿anie krêgu
u¿ytkowników jêzyka oraz wystêpowanie socjokulturowych i politycznych
wp³ywów na sfery jêzykowe.
Dane spisu ludnoci z 2001 r. pokazuj¹, ¿e wystêpuje znaczna ró¿nica pomiêdzy przynale¿noci¹ narodow¹ obywateli a ich jêzykiem ojczystym. Zjawisko to uwidacznia siê znacz¹co w grupie Rosjan i Ukraiñców. Mo¿na zauwa¿yæ,
¿e na 77,8% etnicznych Ukraiñców zamieszkuj¹cych Ukrainê, jêzyk ukraiñski za
swój ojczysty uznaje 67,5% mieszkañców. Jêzyk rosyjski jest uznawany za ojczysty przez 29,6% ludnoci, z tym ¿e Rosjanie stanowi¹ jedynie 17,3% ludnoci1. Jak wynika z danych statystycznych, nie wszyscy etniczni Ukraiñcy pos³uguj¹ siê jêzykiem ukraiñskim, a iloæ rosyjskojêzycznych mieszkañców kraju
o 12,3% przekracza liczbê obywateli, zdeklarowanych jako Rosjanie. Ró¿nica ta
jest spowodowana najprawdopodobniej wysokim statusem jêzyka rosyjskiego na
Ukrainie, jego ekspansj¹ w ukraiñskich mediach i przyjmowaniem przez Ukraiñców jêzyka rosyjskiego jako jêzyka codziennego u¿ytku. Przyczyn takiego stanu
rzeczy mo¿na doszukiwaæ siê w procesie historycznym, jaki dotkn¹³ Ukrainê
w czasach istnienia ZSRR. Z uwagi na brak suwerennoci Ukraiñskiej Republiki
wchodz¹cej w sk³ad Zwi¹zku Radzieckiego jêzyk rosyjski sta³ siê m.in. jêzykiem awansu spo³ecznego.
Znaczna ró¿nica pomiêdzy spisem z 1989 r. a tym z 2001 r. dotyczy u¿ywania jêzyków innych mniejszoci ni¿ Rosjanie. Zauwa¿a siê wzrost liczby ludnoci, uznaj¹cej inny jêzyk ni¿ ukraiñski i rosyjski, za swój ojczysty z 0,4% do
2,9%, co wiadczy o odradzaniu siê grup mniejszociowych, których rozwój by³
1

Oficjalna strona internetowa Pañstwowej Komisji Statystyki Ukrainy: <http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/>.
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zahamowany w latach radzieckich2. Jak zauwa¿a M. Riabczuk, pytanie o jêzyk
ojczysty w spisie ludnoci z 2001 r. jest nieprecyzyjne z naukowego punktu
widzenia  g³ównie z powodu zabarwienia emocjonalnego. W swojej ksi¹¿ce
Dwie Ukrainy przytacza on wyniki badania opinii publicznej, które poprzez
zadanie respondentom pytania o jêzyk codziennego porozumiewania siê rzucaj¹
zgo³a inne wiat³o na sytuacjê jêzykow¹ na Ukrainie. Wynika z nich bowiem, ¿e
jêzykiem porozumiewania siê dla jedynie 4045% ludnoci jest jêzyk ukraiñski,
za dla 5355% jest to jêzyk rosyjski3. Jak da siê zauwa¿yæ, nie jest ³atwe
okrelenie jêzykowych predyspozycji mieszkañców Ukrainy, opieraj¹c siê jedynie na danych statystycznych, st¹d istotne jest uwzglêdnienie równie¿ innych
perspektyw badawczych.
Wed³ug L. Masenko: Dzisiejsz¹ sytuacjê jêzykow¹ na Ukrainie charakteryzuje konflikt miêdzy dwoma literackimi jêzykami  ukraiñskim i rosyjskim4.
W dominuj¹cej roli jêzyka rosyjskiego w po³udniowych, wschodnich i czêciowo centralnych obwodach Ukrainy zauwa¿a Masenko jedn¹ z g³ównych przeszkód w budowie niezale¿nego pañstwa ukraiñskiego oderwanego od dawnej
imperialnej metropolii. Aby odradzaj¹ce siê, demokratyczne pañstwo ukraiñskie
by³o silne, musi istnieæ zgoda wszystkich obywateli w kwestii samodzielnego
bytu pañstwowego Ukrainy.
Istotne (z punktu widzenia procesów jêzykowych) wydaje siê te¿ spojrzenie
na politykê Federacji Rosyjskiej w stosunku do Ukrainy. A. W³odkowska podkrela, ¿e obok rodków polityczno-wojskowych i ekonomicznych podejmowanych w celu wp³ywania na politykê wewnêtrzn¹ Ukrainy, du¿e znaczenie maj¹
równie¿ rodki ideologiczno-kulturowe. Widoczne jest to g³ównie w rosyjskich
mass-mediach, które czêsto negatywnie wp³ywaj¹ na kszta³towanie ukraiñskiej
opinii publicznej.5
Zdaniem ekspertów, na których powo³uje siê Masenko, sytuacja jêzykowa
na Ukrainie jest raczej ustabilizowana, a jêzyk ukraiñski nie jest zagro¿ony ze
strony rosyjskiego, o ile oczywicie nie zmieni siê jego status  jedynego oficjalnego jêzyka na Ukrainie6. Wielu czo³owych ukraiñskich polityków w swoich
programach wyborczych i wypowiedziach podczas wieców wyborczych, niejednokrotnie popiera³o starania rosyjskojêzycznych Ukraiñców o uznanie jêzyka
rosyjskiego za drugi oficjalny jêzyk. Walka polityków o wy¿szy status jêzyka
2
3
4
5

Ì. Ì. Â³â÷àðèê, Óêðà¿íà: â³ä åòíîñó äî íàö³¿, Êè¿â 2004, s. 109.
M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Wroc³aw 2004, s. 8687.
Ë. Ìàñåíêî, Ìîâà ³ ñóñï³ëüñòâî. Ïîñòêîëîí³àëüíèé âèì³ð, Êè¿â 2004, s. 116.
A. W³odkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, [w:] Polska i Ukraina
w kszta³towaniu bezpieczeñstwa europejskiego (aspekty militarne i pozamilitarne), red. J. Buczyñski, H. Binkowski, Przemyl 2007, s. 168.
6 Ë Ìàñåíêî, Ìîâíà ïîâåä³íêà îñîáèñòîñòè â ñèòóàö³¿ á³ë³íãâ³çìó ïîíÿòòÿ ìîâíî¿
ñò³éêîñòè, ¯ íîìåð 35, 2004, <www.ji.lviv.ua/pdf/35.pdf>.
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rosyjskiego przyjmowa³a tak¿e bardziej zinstytucjonalizowane formy, jak choæby
projekt uchwa³y o Jêzyku rosyjskim jako jêzyku jednego z rdzennych narodów
Ukrainy, przygotowanej przez Kongres Rosyjskich Komunistów Ukrainy w 1996 r.
Co wiêcej, badania przeprowadzone przez Researching Branding Group w listopadzie 2006 r. w ró¿nych regionach Ukrainy wykaza³y, ¿e 45% respondentów uwa¿a,
¿e pañstwowym jêzykiem na Ukrainie ma byæ jedynie ukraiñski, za 52% by³o
zdania, ¿e status jêzyka pañstwowego powinny mieæ ukraiñski jak i rosyjski7.
W. Pako reprezentuje bardziej radykalne spojrzenie na sytuacjê jêzykow¹,
wskazuj¹c nie tylko na istniej¹cy konflikt jêzykowy, lecz wrêcz na ³amanie
podstawowych praw narodu ukraiñskiego do w³asnego jêzyka. Najwiêksze zagro¿enie dla rozwoju jêzyka ukraiñskiego i kszta³towania to¿samoci narodowej
m³odych Ukraiñców postrzega on w ca³kowicie rusyfikowanej sferze rodków
masowego przekazu. Przestrzega przed tworzeniem siê nowych Ukraiñców
 ludzi, jacy s¹ Ukraiñcami genetycznie i geograficznie, ale nie duchowo,
Ukraiñców z pochodzenia, jednak z nie wiadomo jakim jêzykiem i kultur¹8.
Podkrela on równie¿, ¿e nieprawd¹ jest, jakoby jêzyk ukraiñski nie móg³ pe³niæ
wszystkich spo³ecznych funkcji, w takich dziedzinach, jak: nauka, biznes, kultura, sztuka i in.
Inny ukraiñski autor, W. Pyro¿enko, dowodzi, ¿e nie ma ¿adnego problemu
jêzykowego na Ukrainie, gdzie wiêkszoæ mieszkañców rozumie dwa najpopularniejsze jêzyki  ukraiñski i rosyjski i pos³uguje siê w zale¿noci od sytuacji
tym, którym jest im wygodniej9.
Artyku³ 10. Konstytucji Ukrainy, uchwalonej przez Radê Najwy¿sz¹ Ukrainy 28 czerwca 1996 r., stanowi, ¿e: Jêzykiem pañstwowym na Ukrainie jest
jêzyk ukraiñski. Pañstwo zapewnia wszechstronny rozwój i funkcjonowanie jêzyka ukraiñskiego we wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego na ca³ym terytorium
Ukrainy10. Pierwsze lata niezale¿noci przynios³y zmiany i d¹¿enia do wprowadzenia powy¿szego zapisu Konstytucji w ¿ycie. Znacznie wzros³a pozycja jêzyka ukraiñskiego na p³aszczynie administracji, owiaty, dzia³alnoci wydawniczej. Jêzyk ukraiñski pojawia siê w sferach do tej pory zarezerwowanych
jedynie dla jêzyka rosyjskiego. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by rosyjskojêzyczna armia i pozosta³e resorty si³owe, które w latach 90. stawa³y siê stopniowo
ukraiñskojêzyczne11. Jednak dzia³ania te spotka³y siê ze zdecydowanym oporem
7
8
9
10

Ìîâíèé áàëàíñ Óêðà¿íè, <http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=2386&print>.
Â. Ïàñüêî, Äîëÿ ìîâè  äîëÿ íàö³¿, ¯ 2004, ¹ 35, <www.ji.lviv.ua/pdf/35.pdf>.
Zob.: Ë. Ìàñåíêî, Ìîâà ³ ñóñï³ëüñòâî , s. 133.
Konstytucja Ukrainy uchwalona na pi¹tej sesji Rady Najwy¿szej Ukrainy 28 czerwca 1996
roku, Warszawa 1999, s. 47.
11 Ï. Ãðèöåíêî, Ïðîáëåìà êðèòåð³¿â îö³íêè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ â îñòàíí³
äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ, [w:] Jêzyk ukraiñski. Wspó³czesnoæ  historia, red. F. Czy¿ewski,
P. Hrycenko, Lublin 2003, s. 1720.
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obywateli o orientacji prorosyjskiej i Rosjan zamieszkuj¹cych Ukrainê, którzy
widz¹ w nich zamach na dwujêzycznoæ obwodów wschodnich i po³udniowych
oraz na prawa mniejszoci rosyjskiej. Domagaj¹ siê oni uznania jêzyka rosyjskiego za drugi oficjalny jêzyk na Ukrainie, twierdz¹c, ¿e jest on równoprawny
z ukraiñskim. Równoprawnoæ kulturowa, o ile istnieje, jest podyktowana w
krajach by³ego ZSRR wieloletni¹ imperialistyczn¹ polityk¹ w³adz, st¹d nie mo¿e
byæ argumentem w tym sporze. L. Kuczma, aby przekonaæ do siebie rosyjskojêzyczny elektorat wschodnich i po³udniowych obwodów, w kampanii prezydenckiej w 1994 r. obiecywa³ nadanie jêzykowi rosyjskiemu statusu oficjalnego.
Wydarzenie to mo¿e stanowiæ pewnego rodzaju cezurê czasow¹, jaka oddziela
okres wzglêdnego odrodzenia jêzyka ukraiñskiego w pierwszych latach niezale¿noci od czasów jego regresu, jakie nast¹pi³y póniej. Jaskrawym przyk³adem
takiego stanu rzeczy sta³a siê dominacja jêzyka rosyjskiego w informacyjnokulturowej przestrzeni Ukrainy12.
Ustawa13, która zobowi¹zuje nadawców telewizyjnych do nadawania nie
mniej ni¿ 75% programów w jêzyku ukraiñskim, praktycznie nigdy nie wesz³a
w ¿ycie. Co prawda raporty rz¹dowe cytowane w Jêzykowym bilansie Ukrainy14
wskazuj¹, ¿e blisko 75% produkcji telewizyjnej realizowana jest w jêzyku ukraiñskim, jednak jak zauwa¿aj¹ autorzy Bilansu, s¹ to produkcje rosyjskojêzyczne,
opatrzone jedynie ukraiñskimi napisami. Uznaj¹c takie programy za rosyjskojêzyczne, autorzy wskazuj¹, ¿e w listopadzie 2006 r., na szeciu ogólnokrajowych
kana³ach telewizyjnych, w najlepszym czasie antenowym, programy ukraiñskojêzyczne stanowi³y jedynie 48,2%. Podkrelaj¹ tak¿e, ¿e wiêkszoæ najpopularniejszych programów telewizyjnych jest emitowana w jêzyku rosyjskim15. A¿ do
czasu pomarañczowej rewolucji, wiêkszoæ stacji telewizyjnych na Ukrainie
by³a rosyjskojêzyczna, wyj¹tkiem by³y UT-1, Studio 1+1 oraz Kana³ 5. Ukraiñski kana³ telewizyjny ICTV, który do 2000 r. by³ ukraiñskojêzyczny, pod wp³ywem zmiany w³aciciela sta³ siê rosyjskojêzyczny. Ukraiñskojêzyczne by³y kana³y pañstwowe, ale stanowi³y jedynie oko³o 4% rynku telewizyjnego na
Ukrainie. Wiêkszoæ widzów kana³ów telewizyjnych to ludzie m³odzi, którzy
maj¹ wiêcej ni¿ ich pracuj¹cy rodzice wolnego czasu na konsumowanie kultury
masowej. St¹d wynika du¿e niebezpieczeñstwo dla pozycji jêzyka ukraiñskiego,
poniewa¿ mo¿e zostaæ zachwiany przekaz miêdzypokoleniowy tradycji jêzykowych na Ukrainie. Staæ siê mo¿e tak dlatego, ¿e nauczanie jêzyka ukraiñskiego
w szkole nie mo¿e konkurowaæ z kultur¹ masow¹, która zmusza niejako m³odych
ludzi do rosyjskojêzycznoci. Wiêkszoæ kana³ów telewizyjnych i radiowych
12
13
14
15

Ë. Ìàñåíêî, Ìîâà ³ ñóñï³ëüñòâî , s. 121124.
Ïðî òåëåá÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ.
Ìîâíèé áàëàíñ Óêðà¿íè, <http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=2386&print>.
Ibidem.
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przeznaczonych dla m³odzie¿y by³a rosyjskojêzyczna, co stanowi³o dla m³odych
ludzi wzór relacji jêzykowych. Od czasu pomarañczowej rewolucji sytuacja diametralnie siê zmienia. Za milowy krok, wiadcz¹cy o zmianie sytuacji jêzykowej
na rynku telewizyjnym, mo¿na uznaæ wejcie na rynek ukraiñski w 2006 r.
miêdzynarodowego, w ca³oci ukraiñskojêzycznego, kana³u muzycznego MTV.
Kolejnym problemem jest z³y stan jêzyka ukraiñskiego, uwidaczniaj¹cy siê
w stanie rynku wydawniczego i w prasie. Z analizy raportu Narodowa ksi¹¿ka:
stan obecny, jego przyczyny i perspektywa. Przegl¹d analityczny, podsumowuj¹cego rynek wydawniczy 1999 r., wynika, ¿e 9092% rynku wydawniczego na
Ukrainie stanowi tania ksi¹¿ka rosyjska. Rocznie wwo¿onych na Ukrainê jest
prawie 50 milionów ksi¹¿ek rosyjskich, z czego 40 mln nielegalnie. Dopóki
w³adze ukraiñskie nie zdecyduj¹ siê uchwaliæ ustawy, na jak¹ zdecydowa³a siê
Federacja Rosyjska, która w celu propagowania rosyjskiej ksi¹¿ki zwolni³a dzia³alnoæ wydawnicz¹ z podatków, ksi¹¿ka ukraiñska nie stanie siê towarem konkurencyjnym, nie dotrze do szerszej rzeszy czytelników. Z podobnymi problemami boryka siê tak¿e rynek czasopism, na którym liczba dzienników
wydawanych na Ukrainie po ukraiñsku spad³a z 68% w 1990 r. do 39,6%
w 1998 r., a liczba periodyków  z 90,4% do 11,5%16. Dzisiaj dodatkowo coraz
wiêksza liczba popularnych czasopism rosyjskich przenoszona jest na grunt
ukraiñski w postaci rosyjskojêzycznej. Przyk³adem takiego dzia³ania jest koncern wydawniczy Independent Media, z siedzib¹ w Moskwie, który wprowadzi³
na ukraiñski rynek prasowy m.in. takie magazyny, jak Cosmopolitan czy
Mens Health w wersji rosyjskojêzycznej.
Mo¿na st¹d wysnuæ wniosek, ¿e polityka rz¹dowa, maj¹ca na celu ochronê
i rozwój jêzyka ukraiñskiego, odnios³a pozytywne skutki jedynie w tych dziedzinach, które s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa, a ponios³a pora¿kê w dziedzinach
kontrolowanych przez wolny rynek. Edukacja pañstwowa zapewnia rozwój jêzyka
ukraiñskiego w pierwszym okresie ¿ycia m³odych ludzi, co oczywicie ma niezaprzeczalnie wielkie znaczenie w podtrzymywaniu pozycji jêzyka ukraiñskiego.
Wed³ug autorów Jêzykowego bilansu Ukrainy: Dla znacznej czêci dzieci szko³a
jest jedynym miejscem, gdzie mog¹ one chocia¿by czêciowo przebywaæ w ukraiñskojêzycznym rodowisku i maj¹ mo¿liwoæ praktykowania jêzyka ukraiñskiego17. Jednak¿e pañstwo powinno zadbaæ tak¿e o podniesienie statusu jêzyka ukraiñskiego w mas-mediach, zw³aszcza bior¹c pod uwagê, ¿e istniej¹ odpowiednie
wytyczne ustawowe, które nale¿y jedynie zacz¹æ egzekwowaæ.
Pomimo zdecydowanej ekspansji jêzyka ukraiñskiego, widocznej w ostatnich latach g³ównie w sferach administracji i owiaty, jêzyk rosyjski nadal zajmuje niezachwian¹ pozycjê w centralnych, wschodnich i po³udniowych obwo16
17

M. Riabczuk, op. cit., s. 84.
Ìîâíèé áàëàíñ Óêðà¿íè... .
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dach jako jêzyk codziennego u¿ytku ich mieszkañców. Stanowi to pewnego
rodzaju niebezpieczeñstwo dla przysz³oci jêzyka ukraiñskiego ze wzglêdu na
to, ¿e to w³anie jêzyk codziennego u¿ytku, szczególnie ten zwi¹zany ze sfer¹
¿ycia rodzinnego, jest podstaw¹ funkcjonowania i rozwoju wiadomoci jêzykowej. Co wiêcej, na zmianê tej sytuacji w³adze ukraiñskie nie mog¹ mieæ ¿adnego
wp³ywu, poniewa¿ jest to czêæ sfery prywatnoci obywateli, w któr¹ demokratyczne pañstwo nie mo¿e ingerowaæ.
W³adze rosyjskie pragn¹ zachowania ³¹cznoci kulturowej z Rosjanami zamieszkuj¹cymi Ukrainê, s¹ zainteresowane co najmniej dwujêzycznoci¹ mieszkañców tego kraju. Uprzywilejowana pozycja kulturalna i polityczna Rosjan
dawa³aby bowiem mo¿liwoæ Federacji Rosyjskiej ingerowania w wewnêtrzne
sprawy Ukrainy. O odradzaniu siê imperialistycznych ambicji Rosji mo¿e wiadczyæ chocia¿by dekret B. Jelcyna o Ochronie obywateli Rosji za granic¹.
Zosta³ on odrzucony przez pañstwa by³ego ZSRR i uznany za godz¹cy w ich
suwerennoæ18.
Nie mo¿na jednak ³¹czyæ Rosjan zamieszkuj¹cych Ukrainê z polityk¹ w³adz
Federacji Rosyjskiej. Sonda¿e opinii publicznej wskazuj¹ na bardzo pozytywne
nastawienie Rosjan zamieszkuj¹cych Ukrainê do Ukrainy i jêzyka ukraiñskiego.
Prawie wszyscy Rosjanie we Lwowie i Kijowie (odpowiednio: 96% i 92%)
uwa¿aj¹, ¿e ich dzieci powinny w³adaæ p³ynnie jêzykiem ukraiñskim19.
Wzajemne relacje jêzykowe miêdzy Rosjanami i Ukraiñcami przybieraj¹
czêsto bardzo z³o¿on¹ formê20. Podczas gdy jêzyki ukraiñski i rosyjski konkuruj¹ ze sob¹ w pe³nieniu roli jêzyka literackiego, funkcjê jêzyka komunikacji
potocznej w pewnym stopniu pe³ni sur¿yk. Termin sur¿yk zosta³ zapo¿yczony
z leksyki wiejskiej, gdzie oznacza³ mieszankê dwóch zbó¿. Dzisiaj u¿ywa siê go
na oznaczenie jêzyka nieczystego; elementów dwóch lub kilku jêzyków zwi¹zanych sztucznie, bez przestrzegania norm jêzyka literackiego21. Sur¿yk nie zosta³ uwzglêdniony w spisie ludnoci z 2001 r., nie jest objêty ¿adn¹ statystyk¹,
poniewa¿ w ¿adnym z przeprowadzanych badañ nie ma mo¿liwoci wyboru
sur¿yka jako jêzyka codziennego. Sur¿yk uznaje siê za charakterystyczne zjawisko dla grup wyalienowanych, sprzeciwiaj¹cych siê ogólnie obowi¹zuj¹cym normom i spo³ecznym konwencjom, np. grup m³odzie¿owych, pó³wiatka22. Jednak
taka charakterystyka tego fenomenu jêzykowego nie odzwierciedla w pe³ni sze18

W. Baluk, Grupy etniczne Ukrainy w procesie przemian ustrojowych, [w:] Z badañ
nad problematyk¹ narodowociow¹ pañstw Europy rodkowej i Wschodniej, pod red. J. Albina,
J. M. Kupczaka, Wroc³aw 1998, s. 102103.
19 M. Riabczuk, op. cit., s. 8283.
20 Ë. Ìàñåíêî, Ìîâíà ïîâåä³íêà îñîáèñòîñòè .
21 Ë. Ìàñåíêî, Ìîâà ³ ñóñï³ëüñòâî , s. 104110.
22 M. S. Filer, Surzhyk: The Rules of Engagement, [w:] Cultures and Nations of Central and
Eastern Europe. Essays in Honor of Roman Szporluk, ed. Z. Gitelman, L. Hajda, J. P. Himka,
R. Solchanyk, Massachusetts 2000, s. 113116.
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rokiego wystêpowania sur¿yka oraz jego znaczenia jako rodka komunikacji
ró¿nych warstw spo³ecznych. O. Serbeñska, jedna z pierwszych badaczek sur¿yka, upatruje w tej odmianie jêzyka zdegradowan¹ pod naciskiem rusyfikacji
formê jêzyka ukraiñskiego, podkrelaj¹c psychologiczny aspekt jego negatywnego wp³ywu na to¿samoæ Ukraiñców: sur¿yk wi¹¿e z ubogim duchownym wiatem cz³owieka, który jest rozdarty pomiêdzy tym, co tradycyjne, rodzinne, swojskie, a tym, co nowe i obce. Jako ¿e jêzyk, wed³ug Serbeñskiej, kszta³tuje nasze
mylenie i wp³ywa na nasz¹ to¿samoæ, sur¿yk stanowi zagro¿enie dla wspó³czesnych Ukraiñców, bo jest zdegenerowan¹ form¹ jêzyka ukraiñskiego23.
Na specyficzn¹ sytuacjê jêzyka ukraiñskiego wp³ywa te¿ pewnego rodzaju
konformizm samych Ukraiñców. Ulegaj¹ oni swoim rosyjskojêzycznym partnerom w kontaktach miêdzyjêzykowych. Wskazuj¹ na to badania, na które powo³uje siê Masenko, przeprowadzone na kijowskiej m³odzie¿y, z których wynika,
¿e 83,2% respondentów Ukraiñców na pytania zadawane po ukraiñsku odpowiada³o te¿ po ukraiñsku, za na pytania zadawane po rosyjsku 90,6% respondentów Ukraiñców przechodzi³o na rosyjski. Z kolei Rosjanie odpowiadali po rosyjsku bez wzglêdu na to, czy zwracano siê do nich po rosyjsku, czy po ukraiñsku
(odpowiednio: 98,2% i 95,3%)24.
Ciekawym zagadnieniem, poruszonym przez Masenkê, jest podzia³ sfer
u¿ytkowania jêzyków rosyjskiego i ukraiñskiego nie jedynie ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne grup spo³ecznych, o czym by³a ju¿ mowa wy¿ej, ale z uwagi na rolê spo³eczn¹, jak¹ dane grupy pe³ni¹ w ¿yciu spo³ecznym. Masenko
dowodzi, ¿e jêzyk ukraiñski, widziany z takiej perspektywy, mo¿e przyjmowaæ
rolê jêzyka elitarnego, co wyra¿a siê poprzez uznanie go za jêzyk oficjalny,
narodowy. W jêzyku ukraiñskim tworzona jest elitarna kultura, jest on jêzykiem
wyk³adowym na wy¿szych uczelniach, a jego znajomoæ wiadczy o przynale¿noci do wy¿szej warstwy spo³ecznej. Jêzykowi rosyjskiemu pozostaje funkcja
komunikacyjna w sferach ¿ycia spo³ecznego, zwi¹zanych z technik¹, drobnym
przemys³em i biznesem. Zdaniem Masenki, w rezultacie tego zjawiska jêzyk
ukraiñski staje siê jêzykiem duchowej i narodotwórczej elity, a rosyjski  jêzykiem proletariatu, szerokich mas, nizin spo³ecznych i drobnego handlu25.
W niniejszym artykule zosta³a zakrelona problematyka dotycz¹ca sytuacji
jêzyka ukraiñskiego na Ukrainie  w ujêciu wspó³czesnych ukraiñskich jêzykoznawców. Czy uznamy za pewnik twierdzenie, ¿e sytuacja ta kszta³towana jest
przez opozycjê dwóch jêzyków  ukraiñskiego i rosyjskiego, czy te¿ nie, niezaprzeczalnym faktem jest wspó³istnienie na terenie Ukrainy konkurencji dwóch jêzyków
literackich i ich walka o wp³ywy. Nie nale¿y jednak przesadzaæ i twierdziæ,
23
24
25

Àíòèñóðæèê, ðåä. Ñåðáåíñüêà Î., Ëâ³â 2004, ñ. 5057.
Ë. Ìàñåíêî, Ìîâíà ïîâåä³íêà îñîáèñòîñòè .
Ë. Ìàñåíêî, Ìîâà ³ ñóñï³ëüñòâo , s. 130.
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¿e sytuacja ta stanowi dzi zagro¿enie dla suwerennoci pañstwa ukraiñskiego
b¹d ¿e zmierza do wyrugowania kulturowego Ukraiñców. Mo¿na prognozowaæ,
¿e z biegiem lat ustabilizuje siê i wyklaruje. Niew¹tpliwie zadaniem pañstwa
jest ochrona jêzyka ukraiñskiego przy jednoczesnym zachowaniu praw mniejszoci narodowych w zakresie pos³ugiwania siê w³asnym jêzykiem ojczystym.
The Ukrainian language within the challenges of the contemporary
sociopolitical situation in Ukraine
The article is considering condition of Ukrainian language in contemporary sociopolitical situation in Ukraine. This problem is presently one of the biggest importance, especially if
we realize that Ukraine is so much culturally and nationalistically diversified country. For
over 130 nationalities living in Ukraine only Polish people adopts Ukrainian language as its
mother tongue. The rest prefers Russian. Russian language is also dominant in media and
mass culture and with its visibility and popularity, especially at certain territories makes at
present a big political issue. For that reason States authorities must act to promote usage of
Ukrainian language and to prevent ideas of adopting Russian language as an second official
language in the country as legal bilingual nature of the country would cause death of the
Ukrainian language. Ukrainian language is then introduced as the only language allowed in
the official, public sphere, as well as in education, and theoretically also in media. The later
is not yet enforced in reality. The legal superiority of the Ukrainian language is not able to
constrain people to speak the language they desire, so Russian is still strong as a daily
language of the huge masses of Ukrainians, rooting them out of their identity and national
culture.
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ÝÏÈÑÒÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÀËÜÍÎÑÒÜ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÇÀ ÃÎËÎÑÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
 ÀÍÀËÈÇ ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
«ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ»
ßçûêîâàÿ ìîäàëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ èíòåðåñíûì è âàæíûì ïðåäìåòîì
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè àêòèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ ïîëèòè÷åñêîé ëèíãâèñòèêè. Êàê ïîä÷åðêèâàåò À. Ã. Àëòóíÿí, èìåííî êàòåãîðèÿ ìîäàëüíîñòè
ïîçâîëÿåò îòëè÷èòü ïîïóëèñòà ëèáî íåóâåðåííîãî â ñâîèõ ñèëàõ ïîëèòèêà
îò ñåðüåçíîãî, ñèëüíîãî ëèäåðà1. Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îäèí
èç òèïîâ ìîäàëüíîñòè2, ýïèñòåìè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü, ñ òî÷êè çðåíèÿ
âûïîëíÿåìûõ ôóíêöèé â ñîâðåìåííîì ïîëèòè÷åñêîì òåêñòå.
Ìàòåðèàëîì èññëåäîâàíèÿ ñëóæèò ñòåíîãðàììà åæåãîäíîé òåëåïðîãðàììû «Ðàçãîâîð ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì», â êîòîðîé ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâå÷àåò íà ðàçëè÷íûå âîïðîñû ãðàæäàí.
Àíàëèçèðóåìàÿ ïðîãðàììà, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 4 ÷àñà 26 ìèíóò, âûøëà
â ïðÿìîì ýôèðå êàíàëîâ «Ðîññèÿ» è «Ðîññèÿ 24» 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà3.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, îñîáåííî â ðîññèéñêîì ÿçûêîçíàíèè, èíòåðåñ
ê ôåíîìåíó ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ñàì ýòîò òåðìèí
ñëåäóåò âûâîäèòü èç ãðå÷åñêèõ ñëîâ episteme  «äîñòîâåðíîå çíàíèå» è epistemai  «çíàòü, óìåòü; ïîëàãàòü, äóìàòü»4. Â ëèíãâèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äàííîãî òèïà ìîäàëüíîñòè èñïîëüçóþòñÿ òàêæå äðóãèå
òåðìèíû: ñóáúåêòèâíàÿ ìîäàëüíîñòü, ïåðñóàçèâíàÿ ìîäàëüíîñòü,
1
2

À. Ã. Àëòóíÿí, Àíàëèç ïîëèòè÷åñêèõ òåêñòîâ, Ìîñêâà 2006, ñ. 41.
Òèïû ìîäàëüíûõ çíà÷åíèé ñì.: À. Â. Àâåðèíà, Ýïèñòåìè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü êàê
ÿçûêîâîé ôåíîìåí (íà ìàòåðèàëå íåìåöêîãî ÿçûêà), Ìîñêâà 2010, ñ. 1722; Í. Ì. Àãàøèíà,
Èððåàëüíàÿ ìîäàëüíîñòü: ôóíêöèîíàëüíî-ïðàãìàòè÷åñêèé è ïåðåâîä÷åñêèé àñïåêòû,
Ñòàâðîïîëü 2010, ñ. 2428; Í. Ô. Àëåôèðåíêî, Ñïîðíûå ïðîáëåìû ñåìàíòèêè, Ìîñêâà 2005,
ñ. 270275; À. Â. Çåëåíùèêîâ, Ïðîïîçèöèÿ è ìîäàëüíîñòü, Ìîñêâà 2010, ñ. 6174; R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki jêzykoznawczej, Warszawa 1990, s. 134153.
3 Èñòî÷íèê ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà: îôèöèàëüíûé ñàéò Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ: <http://premier.gov.ru/events/news/13427/ >.
4 À. Â. Àâåðèíà, op. cit., ñ. 22.
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ìîäàëüíîñòü äîñòîâåðíîñòè, ìîäàëüíîñòü èñòèííîñòè5. Îïèñûâàåìàÿ
êàòåãîðèÿ, êàê è êàòåãîðèÿ ÿçûêîâîé ìîäàëüíîñòè â öåëîì, èìååò ìíîæåñòâî òðàêòîâîê  ëèíãâèñòû äàëåêî íå îäèíàêîâî îòíîñÿòñÿ ê îáúÿñíåíèþ íå
òîëüêî ïîíÿòèÿ, íî è îáúåìà ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè6. Ðàññìîòðèì
â êà÷åñòâå ïðèìåðà äåôèíèöèè: 1) «ýïèñòåìè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü  êàòåãîðèÿ, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåò òî÷êó çðåíèÿ ãîâîðÿùåãî íà òî, êàê
îïèñûâàåìàÿ ñèòóàöèÿ ñîîòíîñèòñÿ ñ àêòóàëüíûì ìèðîì»7; 2) êàòåãîðèÿ
ìîäàëüíîé äîñòîâåðíîñòè (ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè) âûðàæàåò
«ñòåïåíü óâåðåííîñòè ãîâîðÿùåãî â äîñòîâåðíîñòè ñîîáùàåìîãî» 8;
3) ýïèñòåìè÷åñêàÿ îöåíêà (ýïèñòåìè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü) «èìååò
îòíîøåíèå ê ñôåðå èñòèííîñòè; ýòî îöåíêà ñòåïåíè ïðàâäîïîäîáíîñòè
(èëè ñòåïåíè âåðîÿòíîñòè) äàííîé ñèòóàöèè ñî ñòîðîíû ãîâîðÿùåãî»9.
Ïðèâåäåííûå äåôèíèöèè óêàçûâàþò íà îòíîøåíèÿ ãîâîðÿùåãî
ê èñòèííîñòè, ïðàâäîïîäîáèþ èëè âåðîÿòíîñòè ñîîáùàåìîãî. Â íàñòîÿùåé
ðàáîòå ïðèíèìàåòñÿ îïðåäåëåíèå Â. Ì. Øâåö, ñîãëàñíî êîòîðîé «[ ]
ýïèñòåìè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü îòðàæàåò ñòåïåíü ïîëíîòû è õàðàêòåð çíàíèé
ãîâîðÿùåãî î ñîáûòèè»10. Øâåö âûäåëÿåò òðè ãëàâíûõ ïîäòèïà äàííîé
ìîäàëüíîñòè: äîñòîâåðíîñòü, íåäîñòîâåðíîñòü è ïðîáëåìíóþ äîñòîâåðíîñòü. Ïðè îïðåäåëåíèè ïîëíîòû çíàíèé îíà ðàçãðàíè÷èâàåò ïðîáëåìíóþ
äîñòîâåðíîñòü íà ïðåäïîëîæåíèå, ñîìíåíèå è ýïèñòåìè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü11.
Ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè Øâåö íàõîäèò íà
ðàçíûõ ÿçûêîâûõ óðîâíÿõ: ëåêñè÷åñêîì, ìîðôîëîãè÷åñêîì, ñèíòàêñè÷åñêîì è ïðîñîäè÷åñêîì. Îäíàêî îñíîâíûìè àâòîð ñ÷èòàåò ìîäàëüíûå
ëåêñåìû è ôðàçû:
 ââîäíî-ìîäàëüíûå ýëåìåíòû âûñêàçûâàíèÿ, íàïð.: íàâåðíî, ìîæåò
âûòü, êàæåòñÿ, êîíå÷íî, äåéñòâèòåëüíî;
 êîíñòðóêöèè ñ ôîðìàìè 1 ë. åä. ÷èñëà ïðåäèêàòîâ ñî çíà÷åíèåì çíàíèÿ,
óâåðåííîñòè, ìíåíèÿ, ïîëàãàíèÿ è âîñïðèÿòèÿ, íàïð.: ß çíàþ, ß óâåðåí,
ß äóìàþ, Ìíå êàæåòñÿ;
5 Â. Ì. Øâåö, Ñóáúåêòèâíàÿ (ýïèñòåìè÷åñêàÿ) ìîäàëüíîñòü è åå âûðàæåíèå â äåòñêîé
ðå÷è, [â:] Ñåìàíòè÷åñêèå êàòåãîðèè â äåòñêîé ðå÷è. Ïîä ðåä. ß. Ý. Àõàïêèíîé è äð., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2007, ñ. 161.
6 Ñì., íàïð.: À.Â. Àâåðèíà, op. cit., ñ. 2228; Ý. Ì. Èñëàìîâà, Ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêèå
ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè â àíãëèéñêîì è äàðãèíñêîì ÿçûêàõ, äèñ.
... êàíä. ôèëîë. íàóê, Ìàõà÷êàëà 2004, ñ. 2240; K. Tutak, Leksykalne nieczasownikowe wyk³adniki modalnoci epistemicznej w autobiografiach, Kraków 2003, ñ. 5260.
7 Ò. À. Ìàéñàê, Ñ. Ã. Òàòåâîñîâ, Ïðîñòðàíñòâî ãîâîðÿùåãî â êàòåãîðèÿõ ãðàììàòèêè,
èëè ×åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î ñåáå ñàìîì, Âîïðîñû ßçûêîçíàíèÿ 2000, ¹ 5, ñ. 76.
8 Ì. À. Øåëÿêèí, Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàììàòèêà ðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 2001, ñ. 190.
9 Â. À. Ïëóíãÿí, Ââåäåíèå â ãðàììàòè÷åñêóþ ñåìàíòèêó: ãðàììàòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ
è ãðàììàòè÷åñêèå ñèñòåìû ÿçûêîâ ìèðà, Ìîñêâà 2009, ñ. 319.
10 Â. Ì. Øâåö, op. cit., ñ. 162.
11 Ibidem.
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 ìîäàëüíûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, íàïð.: ñêîðåå âñåãî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ïî
âñåé âåðîÿòíîñòè;
 ìîäàëüíûå ÷àñòèöû, íàïð.: ðàçâå, íåóæåëè, âðÿä ëè, âåðíî, áóäòî12.
Â ïðîàíàëèçèðîâàííûõ îòâåòàõ ãëàâû ðîññèéñêîãî Ïðàâèòåëüñòâà
âûñòóïàþò ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ òðåõ ïîäòèïîâ ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè: ñîìíåíèÿ, ïðåäïîëîæåíèÿ è äîñòîâåðíîñòè. Â ìèíèìàëüíîé ñòåïåíè
ïðåäñòàâëåíî çíà÷åíèå ñîìíåíèÿ, âûðàæåííîå êîíñòðóêöèÿìè ß íå äóìàþ
(îäíî óïîòðåáëåíèå) è ß íå óâåðåí (îäíî óïîòðåáëåíèå), ñð.:
[âîïðîñ] Ëèäåðû ìíîãèõ ñòðàí, êàê èçâåñòíî èç âîñïîìèíàíèé, ïîäïèñûâàëè
ïðèêàçû î ëèêâèäàöèè âðàãîâ Ðîäèíû çà ðóáåæîì. Òàê ïîñòóïàëè ôðàíöóçû,
èçðàèëüòÿíå. À Âàì, êàê ãëàâå ãîñóäàðñòâà, ïðèõîäèëîñü ëè ïðèíèìàòü òàêèå
ðåøåíèÿ â ïðîøëîì? [îòâåò] Â. Ïóòèí: ß í å ä ó ì à þ , ÷òî ïðÿìî ëèäåðû
ãîñóäàðñòâ äàæå â ïðîøëîì ïîäïèñûâàëè òàêèå ïðèêàçû. Ýòî äåëî
ñïåöñëóæá13.
[âîïðîñ ïðî òàðèôû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè] ß í å ó â å ð å í , ÷òî ãàç
âñåãäà äîðîæå. Ñêàæåì, îí ãîðàçäî äåøåâëå, ÷åì äèçåëüíîå òîïëèâî.

Ñ ïîìîùüþ ýòèõ êîíñòðóêöèé Ïóòèí äèñòàíöèðóåòñÿ îò ñêàçàííîãî.
Òàêîé æå ïðèåì ìû íàáëþäàåì ïðè âûðàæåíèè ïðåäïîëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ:
ââîäíî-ìîäàëüíûå ñëîâà âèäèìî (1 óïîòðåáëåíèå), íàâåðíîå (9 óïîòðåáëåíèé), ïî-ìîåìó (11), ìîæåò áûòü (15), ìîäàëüíûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ
íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî (2 óïîòðåáëåíèÿ) è ôðàçû ß ñ÷èòàþ (6), Ìíå
êàæåòñÿ (7) è ß äóìàþ (22 óïîòðåáëåíèÿ), ïðè ÷åì ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå
1-ãî ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà èíîãäà ïðîïóñêàåòñÿ, ñð.:
[...] ïî îòäåëüíûì ðåãèîíàì, â îòäåëüíûõ àïòåêàõ, í à â å ð í î å , äî ñèõ ïîð
åùå ïðîáëåìà [ðîñòà öåí íà ëåêàðñòâà] çàìåòíà, íî ïî èìïîðòíûì ëåêàðñòâàì
ïðîèçîøëî âñå-òàêè ñíèæåíèå áîëåå ÷åì íà 3%, à ïî îòå÷åñòâåííûì
ëåêàðñòâàì  íà 1,5 ïðîöåíòà.
Í à ñ ê î ë ü ê î ì í å è ç â å ñ ò í î , äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü äîñòàâêó
ê ìåñòó ðàáîòû, ïîñëå íàøåé âñòðå÷è â âàøåì ïîñåëêå [ïîñåëîê Àêñ¸íîâîÇèëîâñêîå] ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïðåäïðèíÿëî ðÿä øàãîâ, äëÿ òîãî ÷òîáû óëó÷øèòü
óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ òàì  èìååòñÿ â âèäó ñîõðàíåíèå íåêîòîðûõ ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå äëÿ òîãî, ÷òîáû óëó÷øèòü òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå.

Ãëàãîëüíûå êîíñòðóêöèè ñî çíà÷åíèåì ïðåäïîëîæåíèÿ âûðàæàþò
ïîçèöèþ íûíåøíåãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè ïî çàòðîíóòûì àóäèòîðèåé
âîïðîñàì, ñð.:
12
13

Ibidem, ñ. 164167.
Èç-çà îáøèðíîñòè âîïðîñîâ è îòâåòîâ â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ëèøü èõ ôðàãìåíòû.
Ðàçðÿäêà ìîÿ  G.D.
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[...] ß ñ ÷ è ò à þ , ÷òî ìû ïðàâèëüíî ñäåëàëè, ÷òî ñîçäàëè ñïåöèàëüíóþ
ñëóæáó [ïî áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé].
Ì í å ê à æ å ò ñ ÿ , ÷òî ìû âûáðàëè îïòèìàëüíûé äëÿ íàøåé ñòðàíû ñïîñîá
ïðèâåäåíèÿ ê âëàñòè ðóêîâîäèòåëåé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîãäà
Ïðåçèäåíò ïðåäñòàâëÿåò êàíäèäàòóðó, à äåïóòàòû ìåñòíîãî ïàðëàìåíòà,
êîòîðûå çàâèñÿò, â ñâîþ î÷åðåäü, îò ìåñòíûõ æèòåëåé, îíè çà íåãî äîëæíû
ïðîãîëîñîâàòü, à ìîãóò çàáàëëîòèðîâàòü êàíäèäàòóðó, ïðåäëîæåííóþ
Ïðåçèäåíòîì.

Â ïðèâåäåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ Ïóòèí äàåò ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó
äåéñòâèÿì, ïðåäïðèíÿòûì îðãàíàìè âëàñòè. Îäíîâðåìåííî, èñïîëüçóÿ
ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå ìû, îí ïðèðàâíèâàåò ñåáÿ ê îñòàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ÷èíîâíèêàì, ðàáîòàþùèì äëÿ áëàãà îòå÷åñòâà.
Îïèñûâàåìûé ïîäòèï ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè õàðàêòåðåí òàêæå
äëÿ èçëîæåíèÿ äàííûõ, â òî÷íîñòè êîòîðûõ Ïóòèí íå óâåðåí, ñð.:
[...] ×òîáû ñåãîäíÿ îáåñïå÷èòü ïåðåâîçêè, ìû, ïîâòîðÿþ, ñîêðàòèëè äî ìèíèìóìà ââîçíûå òàìîæåííûå ïîøëèíû íà ñàìîëåòû, ï î - ì î å ì ó , äî 50 ïîñàäî÷íûõ ìåñò.
Ó íàñ ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ íå òàêàÿ, êàê â åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ, äà è ïðîìûøëåííîñòü íàøà åùå íå ìîäåðíèçèðîâàíà äëÿ òîãî, ÷òîáû
áðàòü ãàç ïî âûñîêèì åâðîïåéñêèì öåíàì. Ó íàñ âíóòðè ñòðàíû ñåãîäíÿ 80
ñ íåáîëüøèì, à ñðåäíååâðîïåéñêàÿ öåíà ñåãîäíÿ  330, óæå, ì î æ å ò á û ò ü ,
è áîëüøå.

Íåðåäêî çíà÷åíèå ïðåäïîëîæåíèÿ âûñòóïàåò âìåñòå ñ äåîíòè÷åñêîé
ìîäàëüíîñòüþ, êîòîðàÿ «îòðàæàåò ñâÿçü óòâåðæäàåìîãî â ñóæäåíèè
ñ íîðìàìè ìîðàëè, ïðàâà, êîíêðåòíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè»14 ñð.:
[...] ß ä ó ì à þ , ÷òî îí [ãóáåðíàòîð] ä î ë æ å í îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü
íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â øêîëå, èíà÷å íåâîçìîæíî ðàáîòàòü òàê íè ïî
ìåäèöèíå, íè ïî îáðàçîâàíèþ.
Ä ó ì à þ , ÷òî òàêèå ëèêâèäàöèîííûå ôîíäû [ôîíäû, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ ïîä
òåêóùóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé] í ó æ í î áóäåò ñîçäàòü â ñàìîå
áëèæàéøåå âðåìÿ è â óãîëüíîé îòðàñëè.

Â ïðîöèòèðîâàííûõ ïðèìåðàõ ïðåìüåð Ðîññèè ïðåäëàãàåò ñâîè ìåòîäû
èñïðàâëåíèÿ ñèòóàöèè â øêîëå è íà øàõòàõ. Êàê çàìå÷àåò Ì. Â. Ãàâðèëîâà,
14 À. Â. Àâåðèíà, op. cit., ñ. 21. Ñì. òàêæå: À. Â. Çåëåíùèêîâ, op. cit., ñ. 6265;
Í. Á Øåðøíåâà, Ñåìàíòèêà è ïðàãìàòèêà äåîíòè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè: ôóíêöèîíàëüíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà â ñèñòåìå ÿçûêà è òåêñòà, äèñ. ... êàíä. ôèëîë. íàóê, Êðàñíîäàð 2000,
ñ. 4247.
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äåîíòè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü èëè ìîäàëüíîñòü äîëæåíñòâîâàíèÿ «îïðåäåëÿåò
ãîâîðÿùåãî êàê ÷åëîâåêà, çàíèìàþùåãî âëàñòíóþ ïîçèöèþ»15.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè â ðàññìàòðèâàåìîì äèàëîãå ïðåäñòàâëåíî çíà÷åíèåì äîñòîâåðíîñòè, ò.å. óâåðåííîñòè
â ñîîáùàåìîì. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ñðåäñòâàìè âûðàæåíèÿ
äàííîãî ïîäòèïà, êàê è ýïèñòåìè÷åñêîé ìîäàëüíîñòè â èññëåäóåìîì
ìàòåðèàëå, ÿâëÿþòñÿ ââîäíî-ìîäàëüíûå ñëîâà (èìåíóåìûå òàêæå
ñîáñòâåííî ìîäàëüíûìè ñëîâàìè, ñëîâàìè ñî çíà÷åíèåì äîñòîâåðíîñòè/
íåäîñòîâåðíîñòè ôàêòà èëè ñëîâàìè ñî çíà÷åíèåì ïåðñóàçèâíîñòè)16.
Âûðàæåíèþ ïîëíîé óâåðåííîñòè â ñêàçàííîì ñëóæàò ñëåäóþùèå ââîäíîìîäàëüíûå ñëîâà: êîíå÷íî (68 óïîòðåáëåíèé), áåçóñëîâíî (25 óïîòðåáëåíèé), äåéñòâèòåëüíî (23 óïîòðåáëåíèÿ), ïðàâäà (10), åñòåñòâåííî (5),
ðàçóìååòñÿ (3), ïîíÿòíî (3), ÿñíî (2). Ïî ìíåíèþ Ì. Â. Ãàâðèëîâîé,
èìåííî ýòè ëåêñåìû äåìîíñòðèðóþò àêòèâíîñòü ëèäåðà 17 . Ïîëíóþ
óâåðåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò ðàâíûì îáðàçîì êîíñòðóêöèè ß çíàþ (10 óïîòðåáëåíèé), ß óâåðåí (6), ß óâåðÿþ âàñ (4), ß íå ñîìíåâàþñü (3), âñòðå÷àåìûå òàêæå áåç ëè÷íîãî ìåñòîèìåíèÿ 1-ãî ëèöà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà,
ñëîâîñî÷åòàíèÿ ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ (1), ñ óâåðåííîñòüþ (1) è ÷àñòèöà
äà (14 óïîòðåáëåíèé).
Ïðè ïîìîùè ââîäíî-ìîäàëüíûõ ñëîâ ñî çíà÷åíèåì äîñòîâåðíîñòè
Ïóòèí ïîä÷åðêèâàåò ãîñóäàðñòâåííóþ çíà÷èìîñòü çàòðîíóòîé ïðîáëåìû,
à òàêæå óâàæåíèå ê ñîáåñåäíèêó, ñð.:
[âîïðîñ] Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 2 ìåñÿöåâ öåíà íà óäîáðåíèÿ ïîâûñèëàñü
ñ 30 äî 50 ïðîöåíòîâ. Êðóòîâàòî! È ãîíÿò óäîáðåíèÿ çà ðóáåæ. Ïîýòîìó ó ìåíÿ
ê Âàì âîïðîñ: íåëüçÿ ëè ê íèì ïðèìåíèòü ýìáàðãî òàê æå, êàê ïðèìåíåíî,
ñêàæåì, íà çåðíî? [ ]
Â. Ïóòèí: Ê î í å ÷ í î , ýòî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíàÿ ñôåðà  40 ìëí. ÷åëîâåê ó
íàñ ðàáîòàþò (ñ ÷ëåíàìè ñåìåé) â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
[âîïðîñ] Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Âû âñåãäà ïîääåðæèâàëè áèçíåñ, è äàæå
ïîñëåäíèé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ ïîêàçàë, ÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ Âàøåé
ïîääåðæêå ìíîãèå áèçíåñìåíû ïîëó÷èëè êðåäèòû. Ïðè ýòîì Âû
ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî ýòî  íå ïîäàðîê. Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, îòäàþò?
Â. Ïóòèí: Ä å é ñ ò â è ò å ë ü í î , ýòî  âîïðîñ íå ïðàçäíûé.
[âîïðîñ] [ ] Ñïîðò, ïî ñóòè, íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñêîé ïëîùàäêè èëè èãðîâîé
ïëîùàäêè â øêîëå, âî äâîðàõ. Âñå çíàþò, êàêàÿ òàì ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ. [ ]
Ìîæåò áûòü, ñòîèò îëèãàðõàì íàøèì ïîäåëèòüñÿ è äåòñêèå ïëîùàäêè
âîññòàíîâèòü âî äâîðàõ, ÷òîáû ó íàñ êðàñèâåå áûëî?
15 Ì. Â. Ãàâðèëîâà, Êîãíèòèâíûå è ðèòîðè÷åñêèå îñíîâû ïðåçèäåíòñêîé ðå÷è (íà
ìàòåðèàëå âûñòóïëåíèé Â. Â. Ïóòèíà è Á. Í. Åëüöèíà), Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2004, ñ. 221.
16 À. À. Êàìûíèíà, Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê. Ìîðôîëîãèÿ, Ìîñêâà 1999, ñ. 201.
17 Ì. Â. Ãàâðèëîâà, op. cit., ñ. 198.
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Â. Ïóòèí: [ ] Òåìó Âû çàòðîíóëè ä å é ñ ò â è ò å ë ü í î î÷åíü âàæíóþ ìàññîâûé ñïîðò, ýòî áàçà äëÿ ñïîðòà âûñøèõ è âûñîêèõ äîñòèæåíèé, ýòî,
á å ç ó ñ ë î â í î , òàê.

Ïîëüçóÿñü âûøåïåðå÷èñëåííûìè ëåêñåìàìè, ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà
äîêàçûâàåò, ÷òî ïðîáëåìû ðàçíûõ ñëîåâ îáùåñòâà åìó õîðîøî çíàêîìû, ñð.:
Â ïðîøëîì ãîäó, â êðèçèñíîì, ñèòóàöèÿ äëÿ ãîðíÿêîâ, ê î í å ÷ í î ,
óõóäøèëàñü â ñâÿçè ñ ïàäåíèåì öåí íà èõ ïðîäóêöèþ è ñïðîñà.
Ï ð à â ä à , ó íàñ êîëè÷åñòâî ââåäåííîãî æèëüÿ íåìíîæêî ñîêðàòèëîñü, íî
íåçíà÷èòåëüíî.
Ðîññèÿ  ýòî ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî. Â ýòîì íàøà ñèëà. È òå, êòî
ïîäðûâàþò ýòè îñíîâû ãîñóäàðñòâà, ÷åãî áû îíè íè ãîâîðèëè âñëóõ,
á å ç ó ñ ë î â í î , ðàñêà÷èâàþò ñòðàíó.
ß ñ í î , ÷òî ïîòîê íàðêîòèêîâ, îñîáåííî èç Àôãàíèñòàíà,  êîëîññàëüíûé.

Òàêóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿåò òàêæå ÷àñòèöà äà,ñð.:
Ä à , ìû âûíóæäåíû áûëè â ýòîì ãîäó íåìíîãî ïðèäåðæèâàòü ðîñò çàðàáîòíûõ
ïëàí â áþäæåòíîì ñåêòîðå, ñòèïåíäèé ñòóäåíòàì, íî â ñëåäóþùåì ãîäó
èíäåêñàöèÿ ïðåäóñìîòðåíà è â áþäæåòíîì ñåêòîðå, è èíäåêñàöèÿ ñòèïåíäèé.
Äîðîãè, ãàçîïðîâîä, íîâàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ, 8 ïîäñòàíöèé, îáúåçäíàÿ äîðîãà,
84 òîííåëÿ â ãîðíûé êëàñòåð èäåò, àâòîäîðîãà â ãîðû, ÿ óæ íå ãîâîðþ ïðî
êàíàëèçîâàíèå, âîäîî÷èñòêó, âîäîñíàáæåíèå, ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ
ãîñòèíè÷íûõ âîçìîæíîñòåé è ìåñò ãîñòèíè÷íûõ. Íî ýòî Ñî÷è. À êîãäà ìû
ãîâîðèì î ïåðâåíñòâå ìèðà ïî ôóòáîëó [×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó â 2018],
ýòî 13 ãîðîäîâ. Ä à , òàêîãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà ïî èíôðàñòðóêòóðå òàì íå
áóäåò.

Ïóòèí íå òîëüêî ïîêàçûâàåò ñåáÿ, êàê ëèäåðà, ÷åòêî çíàþùåãî,
c êàêèìè òðóäíîñòÿìè âûíóæäåíû áîðîòüñÿ ãðàæäàíå Ðîññèè, íî, ãëàâíîå,
óêàçûâàåò, êàê ìîæíî äàííûå ñëîæíîñòè ïðåîäîëåòü, îïèðàÿñü íà ïðîñòûå,
èçâåñòíûå ñïîñîáû, ñð.:
Íî ãåíåðàëüíî ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì [çàðàáîòíûõ ïëàò øàõòåðîâ],
ê î í å ÷ í î , ëåæèò â ñôåðå ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî êàæäûé ðåãèîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæåí çàêëþ÷èòü
ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå ñ ÎÀÎ «ÐÆÄ» è ïðîïëà÷èâàòü âûïàäàþùèå
äîõîäû «ÐÆÄ» îò ïðèãîðîäíûõ ïåðåâîçîê. Ôåäåðàöèÿ, ñî ñâîåé ñòîðîíû, èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ãîòîâà ïðåäîñòàâëÿòü íà ýòî íåîáõîäèìûå ñóáñèäèè.
Å ñ ò å ñ ò â å í í î , ýòî íå êàðäèíàëüíîå è íå ñòðàòåãè÷åñêîå ðåøåíèå
âîïðîñà. À ñòðàòåãè÷åñêîå  â òîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå âëîæåíèÿ
â èíôðàñòðóêòóðó, ïåðåõîäèòü ê íîâîìó ïîäâèæíîìó ñîñòàâó [ ].
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[ ] Ìû ñîçäàëè 7 ôåäåðàëüíûõ óíèâåðñèòåòîâ, 29 èííîâàöèîííûõ
óíèâåðñèòåòîâ. Ïî âñåé ýòîé ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíî è âûäåëåíî
íåîáõîäèìîå ôèíàíñèðîâàíèå. Ìû ïðîâîäèì êîíêóðñû ìåæäó ðàçëè÷íûìè
âóçàìè, êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò ñâîå æåëàíèå, ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü
ê ìîäåðíèçàöèè, ê âíåäðåíèþ íîâûõ ïðîãðàìì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ. [ ] Ìû
áóäåì äàëüøå ýòè êîíêóðñû îñóùåñòâëÿòü, á å ç ó ñ ë î â í î .

Ïóòèí äàåò íàðîäó íàäåæäó, ÷òî èõ ñèòóàöèÿ óëó÷øèòñÿ. Îí ñîçäàåò
èìèäæ çàáîòëèâîãî õîçÿèíà, ãîòîâîãî íàáëþäàòü çà ðåàëèçàöèåé
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ñð.:
È, ð à ç ó ì å å ò ñ ÿ , áóäåì ïîääåðæèâàòü ñóùåñòâóþùèå öåíòðû [öåíòðû
ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé], áóäåì âûïîëíÿòü âåñü çàïëàíèðîâàííûé ïåðå÷åíü
ñòðîèòåëüñòâà è áóäåì óâåëè÷èâàòü òàê íàçûâàåìûé ôåäåðàëüíûé çàêàç íà
ïðîâåäåíèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ìåäèöèíñêèõ îïåðàöèé.
[ ] Â Ìîñêâå [ ] çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî ìå÷åòè, ê î í å ÷ í î , ýòî
áóäåò ñäåëàíî.
Â áëèæàéøåì áóäóùåì ìû, á å ç ó ñ ë î â í î , ïðåîäîëååì ïîñëåäñòâèÿ
ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è áóäåì ðàçâèâàòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìè ïëàíàìè, êîòîðûå èçëîæåíû â Ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà.

Íûíåøíèé Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ãîâîðèò î íåèçáåæíîñòè, áåçóñëîâíîñòè òîãî, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ äåëàòü. Òåì ñàìûì, åãî ðå÷ü
âïèñûâàåòñÿ â îæèäàíèÿ ãðàæäàí, òðåáóþùèõ îò âîçãëàâëÿþùèõ ñòðàíó
ðåøèòåëüíîñòè è çíàíèé, êàê ïîñòóïàòü â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïîäîáíóþ
ðîëü èñïîëíÿþò òàêæå íèæåïðèâåäåííûå ìîäàëüíûå ôðàçû, ñð.:
[...] Ìû [...] ïðåäïðèíèìàåì î÷åíü ýíåðãè÷íûå óñèëèÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ïîääåðæàòü è ñîõðàíèòü òðåíä ðàçâèòèÿ. ß í å ñ î ì í å â à þ ñ ü , òàê îíî è áóäåò.
Ó â å ð å í , ìû âûéäåì íà êóðñ óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé
ñôåðû.
×òî êàñàåòñÿ îñòàíîâêè ïîåçäîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ â íåáîëüøèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, òî ýòî âîïðîñ îïåðàòèâíîãî õàðàêòåðà ñàìîé æåëåçíîé
äîðîãè, è ýòî ñâÿçàíî, êîíå÷íî, ñ ýêîíîìèêîé ýòèõ ìàðøðóòîâ. ß ó â å ð å í ,
÷òî ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ «ÐÆÄ» óñëûøèò íàøó ñåãîäíÿøíþþ äèñêóññèþ
è îáðàòèò íà ýòî âíèìàíèå.

Â èññëåäóåìîì ìàòåðèàëå äîñòîâåðíîñòü âûñêàçûâàíèÿ âûñòóïàåò
òàêæå ñîâìåñòíî ñ äåîíòè÷åñêîé ìîäàëüíîñòüþ. Òàêèå óòâåðæäåíèÿ
äîïîëíÿþò îáðàç Ïóòèíà, êàê ðóêîâîäèòåëÿ, èìåþùåãî ÿñíóþ ïðîãðàììó
íà áóäóùåå ðàçâèòèå ñòðàíû, ñð.:
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Ê î í å ÷ í î , í ó æ í î óêðåïëÿòü è ñèñòåìó ïðàâîîõðàíåíèÿ.
[...] Ýòî, á å ç ó ñ ë î â í î , í ó æ í î äåëàòü  í ó æ í î ïðîñòî ïîâûøàòü
óðîâåíü äîõîäîâ ó÷èòåëåé, ïðîñòî ïîâûøàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó.
Ê î í å ÷ í î , ïðåæäå ÷åì ëþäÿì îòäàâàòü â ÒÑÆ  òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ  ýòî ñàìîå æèëüå, ìóíèöèïàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå âëàñòè ä î ë æ í û
ñäåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåäàòü ýòî æèëüå íà íàäëåæàùåì óðîâíå.

Ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïðè ïîìîùè ââîäíîìîäàëüíûõ ñëîâ ñî çíà÷åíèåì óâåðåííîñòè ïîä÷åðêèâàåò äîñòèãíóòûå
ñòðàíîé óñïåõè, ñð.:
Ä å é ñ ò â è ò å ë ü í î , ó íàñ ïðèíÿòî ðåøåíèå âíåñòè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ
â Ëåñíîé êîäåêñ è óñèëèòü îòâåòñòâåííîñòü àðåíäàòîðîâ çà àðåíäóåìûå
ó÷àñòêè ëåñà.
Òî, ÷òî ìû ñäåëàëè â ýòîì ãîäó äëÿ ïîãîðåëüöåâ, ýòî, á å ç ó ñ ë î â í î ,
îïåðàòèâíîå, òî÷å÷íîå ðåàãèðîâàíèå íà îãðîìíóþ ïðîáëåìó, íà áåäó,
ñ êîòîðîé ñòîëêíóëèñü ýòè ëþäè.

Îäíîé èç ôóíêöèé äàííûõ ââîäíî-ìîäàëüíûõ ñëîâ ÿâëÿåòñÿ òàêæå
àêöåíòèðîâàíèå àðãóìåíòîâ ê çäðàâîìó ñìûñëó, ò.å. àðãóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé «îáîñíîâàíèÿ ïîëîæåíèé, îáðàùåííûå ê ïðåäñòàâëåíèÿì î ïîëüçå, ïðàâäîïîäîáèè, îáùåïðèíÿòîñòè èëè ïñèõîëîãè÷åñêîé
äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, èç êîòîðûõ èñõîäèò ðàññóæäåíèå»18.
À. À. Âîëêîâ êîíñòàòèðóåò, ÷òî â óáåæäåíèÿõ òàêîãî ðîäà îòðàæàåòñÿ
ìóäðîñòü íàðîäà è äëÿ èëëþñòðàöèè ïðèâîäèò ñëåäóþùèå ïðèìåðû: «íåò
äûìà áåç îãíÿ», «ñèíèöà â ðóêàõ ëó÷øå, ÷åì æóðàâëü â íåáå», «âîçìîæíî
òî, ÷òî ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ», «ëó÷øå òî, ÷òî ðåæå âñòðå÷àåòñÿ è äîðîæå»19 è äð.
Â ðå÷è ïðåìüåðà Ðîññèè íàáëþäàþòñÿ äâà òàêèõ àðãóìåíòà, ñð.:
[î ïîñòðîéêå ìóñóëüìàíñêèõ õðàìîâ] Ìû, ê î í å ÷ í î , âñå ðàçíûå. Ðîññèÿ
âñåãäà æèëà òàêèì îáðàçîì, ÷òî ðàçíûå êîíôåññèè íå òîëüêî ñîñóùåñòâîâàëè
ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì, âçàèìíî ïðîíèêàëè, íî, ÷òî î÷åíü âàæíî, ñ óâàæåíèåì
îòíîñèëèñü äðóã ê äðóãó.
[î ïîâûøåíèè ñîöèàëüíîãî íàëîãà] Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóþòñÿ êðóïíûå
ðàñõîäû, êðóïíåéøèå çà âñþ íîâåéøóþ èñòîðèþ, íà çäðàâîîõðàíåíèå: íà
áëèæàéøèå 2 ãîäà  460 ìëðä ðóáëåé. È, å ñ ò å ñ ò â å í í î , äåíüãè íå
ñèíòåçèðóþòñÿ èç âîçäóõà,  ìû âûíóæäåíû ïîâûøàòü íàëîãîâóþ íàãðóçêó íà
ýòîò ñåêòîð, âîò â ýòîé ÷àñòè, â ñôåðå ñîöèàëüíûõ íàëîãîâ.

18
19

À. À. Âîëêîâ, Êóðñ ðóññêîé ðèòîðèêè, Ìîñêâà 2001, ñ. 240.
Ibidem.
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Â ïåðâîì âûñêàçûâàíèè äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâîáîäû âåðîèñïîâåäàíèÿ,
ïðàâà ìóñóëüìàí ñòðîèòü ñâîè õðàìû è ïîòðåáíîñòè óâàæàòü ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ êîíôåññèé, Ïóòèí ññûëàåòñÿ íà îáùåïðèíÿòóþ ïðàâäó, ÷òî
âñå ëþäè ðàçíûå. Âî âòîðîé öèòàòå îí ãîâîðèò î íàòóðàëüíîé íóæäå
ãîñóäàðñòâà ïîâûøàòü íàëîãè, ÷òîáû ïîãàñèòü áþäæåòíûå ðàñõîäû.
Îïèñûâàåìûå ââîäíî-ìîäàëüíûå ñëîâà ïðèñóòñòâóþò òàêæå è â êàóçàëüíûõ àðãóìåíòàõ, êîòîðûå îïèðàþòñÿ íà ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè20.
Â íèæåïðèâåäåííûõ îòâåòàõ ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè óêàçûâàåò íà
ïðè÷èíû çàòðîíóòûõ ãðàæäàíàìè ïðîáëåì, ñð.:
[î ðîñòå öåí íà òàðèôû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè] Òåïåðü ïîÿâèëîñü
ãàçîñíàáæåíèå, íîðìàëüíîå ýëåêòðîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå, êàíàëèçàöèÿ,
ïîÿâèëîñü òåëåâèäåíèå, â îñíîâíîì, ïðè÷åì, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
êàíàëîâ, 100 è áîëåå êàíàëîâ, ïî÷òè âî âñåõ äîìàõ ïðîâåäåí èíòåðíåò
øèðîêîïîëîñíûé. Ýòî âñå, ê î í å ÷ í î , òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà
îáñëóæèâàíèå, íà ñîäåðæàíèå âñåé ýòîé èíôðàñòðóêòóðû.
[î ðîñòå öåí íà ïðîäóêòû] Â ïîçàïðîøëîì ãîäó îíè [öåíû] áûëè äî 9 òûñ.
ðóáëåé çà òîííó, â ïðîøëîì ãîäó ñêàòèëèñü äî 3,5 ïî ôóðàæíîìó çåðíó, äî 4-õ
 ïî ïðîäîâîëüñòâåííîìó çåðíó. Â ýòîì ãîäó îíè ïîäáèðàþòñÿ óæå ê 77,5 òûñ.
çà òîííó. Ýòî, ê î í å ÷ í î , ñêàçûâàåòñÿ, êàê Âû ñïðàâåäëèâî çàìåòèëè, íà
öåíàõ íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.
[î ðåôîðìå ìèëèöèè] [ ] Âû ñêàçàëè î òîì, ÷òî äåíüãè êàêèå-òî çàòðà÷åíû
 ïîêà è äåíåã íèêàêèõ íå çàòðà÷åíî. Íî, ê î í å ÷ í î , äåíüãè ïîòðåáóþòñÿ,
è ïðåæäå âñåãî, íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Èòàê, â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ýïèñòåìè÷åñêàÿ ìîäàëüíîñòü è åå ãëàâíûå
ñïîñîáû ðåàëèçàöèè â ñâîåîáðàçíîì äèàëîãå Ïóòèíà ñ íàðîäîì. Çàâåðøàÿ
èññëåäîâàíèå, íàäî îòìåòèòü, ÷òî â òåëåïðîãðàììå Ïóòèí ôîðìèðóåò ñâîé
èìèäæ ïîëèòèêà, ïðèñëóøèâàþùåãîñÿ ê íàðîäó, ðåàãèðóþùåãî íà åãî
ïðîáëåìû. Îí âûñòóïàåò êîìïåòåíòíûì ëèäåðîì. Ñàìûå ÿðêèå ïðèìåðû,
óêàçàííûå â ñòàòüå, äåìîíñòðèðóþò, êàê ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ñâîåé
óâåðåííîñòüþ ïûòàåòñÿ äîáèòüñÿ ïîääåðæêè ãðàæäàí.

20

Ô. Ååìåðåí, Ð. Ãðîîìåíäîðñò, Ô. Õåíêåìàíñ, Àðãóìåíòàöèÿ: àíàëèç, ïðîâåðêà è
ïðåäñòàâëåíèå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2002, ñ. 71 çà: Â. Ï. Ìîñêâèí, Àðãóìåíòàòèâíàÿ ðèòîðèêà.
Òåîðåòè÷åñêèé êóðñ äëÿ ôèëîëîãîâ, Ìîñêâà 2008, ñ. 192.
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Epistemic Modality in the Battle for Votes
 an Analysis of TV Program A Conversation with Vladimir Putin
from October 16th, 2010
The present paper investigates the functions of epistemic modal markers in a political
text. The empirical material used in the study is in the form of a transcript of the annual TV
program A Conversation with Vladimir Putin in which Russian Prime Minister answers
various questions asked by citizens. Epistemic modality refers to the character and degree of
completeness of knowledge the speaker/writer has about what she or he is saying. The results
of the analysis show that the vast majority of epistemic markers in Vladimir Putins answers
express modal meaning of certainty. Putin creates his image of a strong and decisive leader
who understands the needs of his nation. Moreover, he reveals himself as knowledgeable
politician who can overcome the difficulties in the country. Using the expressions of certainty
Russian Prime Minister gives the citizens hope for a better tomorrow.
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ÏÐÅÖÅÄÅÍÒÍÛÕ ÒÅÊÑÒÎÂ Â ÏÅÑÅÍÍÎÌ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ ÁÎÐÈÑÀ ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ
Îäíîé èç ìàëîèçó÷åííûõ ïðîáëåì â òåîðèè ïðåöåäåíòíîãî òåêñòà
îñòàåòñÿ âîïðîñ ôîðìàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ýòèõ åäèíèö ïðè èõ
óïîòðåáëåíèè â ðå÷è. Ââèäó ôîðìàëüíîãî àíàëèòèçìà è íàëè÷èÿ
âíóòðåííåé ñèíòàêñè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïðåäèêàòèâíîãî èëè ïîëóïðåäèêàòèâíîãî õàðàêòåðà ïðåöåäåíòíûå òåêñòû íåðåäêî íå èñïîëüçóþòñÿ â ðå÷è
â ïîëíîì îáúåìå, íî îïðåäåëåííûì îáðàçîì ïðåîáðàçóþòñÿ. Äåëàåòñÿ ýòî
ñ ñàìûìè ðàçíûìè öåëÿìè: èíîãäà èç ýêîíîìèè ñðåäñòâ (ïðèâîäÿòñÿ ëèøü
ñàìûå óçíàâàåìûå ôðàãìåíòû), èíîãäà èç-çà íåîáõîäèìîñòè ãðàììàòè÷åñêè
âñòðîèòü ñòðóêòóðó ïðåöåäåíòíîãî òåêñòà â ñòðóêòóðó îáðàçóåìîãî ðå÷åâîãî
âûñêàçûâàíèÿ (â ýòîì ñëó÷àå ãðàììàòèêà, à èíîãäà è ëåêñè÷åñêèé ñîñòàâ
ïðåöåäåíòíîãî òåêñòà ìîæåò íåçíà÷èòåëüíî, íî èíîãäà è ñóùåñòâåííî,
òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ), à èíîãäà è ñ îïðåäåëåííûìè ñåìàíòèêî-ïðàãìàòè÷åñêèìè íàìåðåíèÿìè, íàïðèìåð, â õóäîæåñòâåííîì èëè ïóáëèöèñòè÷åñêîì
äèñêóðñå  äëÿ ñîçäàíèÿ àðòèñòè÷åñêîãî èëè ïåðñóàçèâíîãî ýôôåêòà (çäåñü
âîçìîæíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ïåðåäåëêè èíâàðèàíòà âïëîòü äî ïîëíîãî
ëåêñè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ).
Çàäà÷à äàííîé ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â îòñëåæèâàíèè âîçìîæíûõ
ôîðìàëüíûõ òðàíñôîðìàöèé è îáíàðóæåíèå îñíîâàíèé ìîäåëüíîñòè ýòîé
ïðîöåäóðû â èäèîñòèëå Áîðèñà Ãðåáåíùèêîâà, äëÿ òâîð÷åñòâà êîòîðîãî
âåñüìà õàðàêòåðíî øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ 1.
Ñàìûìè âàæíûìè èñòî÷íèêàìè ïðåöåäåíòíîãî öèòèðîâàíèÿ äëÿ
Ãðåáåíùèêîâà ÿâëÿþòñÿ (â ïîðÿäêå ÷àñòîòíîñòè): ïàðåìè÷åñêèé ôîíä
ÿçûêà è ôîëüêëîð (â ò.÷. ñîâðåìåííûé), õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ;
ïåñåííàÿ ðîê-êóëüòóðà; à òàêæå ôèëîñîôñêèå è ðåëèãèîçíûå òåêñòû
1 Îáùèé àíàëèç ìåñòà ïðåöåäåíòíûõ òåñòîâ â èäèîñòèëåâîì ëåêñèêîíå Ãðåáåíùèêîâà,
à òàêæå ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ýòîãî ðîäà åäèíèö áûë ïðåäïðèíÿò ìíîé
â ñòàòüå «Ãåíåòè÷åñêàÿ òèïîëîãèÿ ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ â ïåñåííîì òâîð÷åñòâå Áîðèñà
Ãðåáåíùèêîâà» (ñòàòüÿ íàõîäèòñÿ â ïå÷àòè è áóäåò îïóáëèêîâàíà â ñáîðíèêå ñòàòåé
Èíñòèòóòà ðóññêîé ôèëîëîãèè Óíèâåðñèòåòà ßíà Êîõàíîâñêîãî â Êåëüöå â 2011 ãîäó).
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(õðèñòèàíñêèå è âîñòî÷íûå). Ìåíåå ÷àñòîòíû ó íåãî ïðåöåäåíòíûå òåêñòû,
âîñõîäÿùèå ê ýñòðàäíûì è ïîëèòè÷åñêèì ïåñíÿì; êèíîôèëüìàì è ïîëèòèêî-ïóáëèöèñòè÷åñêîìó äèñêóðñó. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî èñòî÷íèêè ýòè ìîãóò
áûòü ñîáñòâåííî ðóññêîÿçû÷íûìè è èíîÿçû÷íûìè (ïðè÷åì êàê ïåðåâîäíûìè, òàê è îðèãèíàëüíûìè). Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå íåîáõîäèìûì
ýëåìåíòîì óñâîåíèÿ åäèíèöû ÷àùå âñåãî ñòàíîâèòñÿ åå òî÷íûé,
ïðèáëèçèòåëüíûé èëè äàæå òðàíñôîðìèðîâàííûé ïåðåâîä (èñïîëüçîâàíèå
÷èñòûõ çàèìñòâîâàíèé â òåêñòàõ ïîýòà âåñüìà ðåäêî).
Ñëåäóåò îãîâîðèòüñÿ, ÷òî â äàííîé ðàáîòå íå àíàëèçèðóþòñÿ ñåìàíòè÷åñêèå (ñîäåðæàòåëüíûå) è ïðàãìàòè÷åñêèå (ñìûñëîâûå) àäàïòàöèè èëè
äàæå òðàíñôîðìàöèè ïðèâîäèìûõ ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ. Ýòî çàäà÷à äëÿ
îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Àíàëèçèðóÿ ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ Ãðåáåíùèêîâûì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âåñü êîðïóñ äàííûõ ïðèõîäèòñÿ ðàçäåëèòü ïî
ñòåïåíè ôîðìàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé íà:
 ñîáñòâåííî öèòàöèþ,
 óñå÷åííîå öèòèðîâàíèå,
 ëåêñè÷åñêóþ òðàíñôîðìàöèþ è
 ïîëíóþ ôîðìàëüíóþ äåêîíñòðóêöèþ
Ê ñîáñòâåííî öèòàöèè ÿ îòíîøó íå òîëüêî ïðèâåäåíèå ïðåöåäåíòíîãî
òåêñòà â ïîëíîé è íåèçìåíåííîé ôîðìå:
À îñåíü ïàòðèàðõà äëèòñÿ òàê äîëãî, ÷òî ðèñêóåò ïðåâðàòèòüñÿ â âåñíó
(Ñóòðà ëåäîðóáà) [«Îñåíü ïàòðèàðõà»  ðîìàí Ã. Ãàðñèÿ Ìàðêåñà]2, Ãîñïîäè
ñïàñè ìîþ äóøó, ÿ íà÷èíàþ äâèæåíüå â ñòîðîíó âåñíû (Äâèæåíüå
â ñòîðîíó âåñíû), ß Ìóìó è Ãåðàñèì ìàìà, À òàê ÿ âîéíà è ìèð (Òàìîæåííûé
áëþç), À ïîêà a la guerre comme a la guerre  âñå ñïîêîéíî (Íàâèãàòîð),

íî è íåïîñðåäñòâåííûé ïåðåâîä èíîÿçû÷íîãî òåêñòà (áåç ñóùåñòâåííûõ
èçìåíåíèé):
Ñâå÷è çàïàëåíû ñ îáîèõ êîíöîâ (500) [Burn the candle at both ends
 àíãëèéñêàÿ ïîãîâîðêà], Ãëóáîêî â äæóíãëÿõ (Äæóíãëè) [Deep in the jungle
 íà÷àëî âòîðîãî êóïëåòà ïåñíè Áèòëç The Continuing Story Of Bungallo Bill],
Âðåìÿ ñîìíåíèé ïðîøëî (Äåëî ìàñòåðà Áî) [The time to hesitate is through
 èç ïåñíè Light my fire Äîðç], Íå ìîãó îòîðâàòü ãëàç îò òåáÿ [èç ïåñíè
I cant take my eyes off of you Ôðåíêè Âîëëè è Four Seasons],
2 Â ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ãðàôè÷åñêèå ìàðêåðû: âñå òåêñòû, íàèìåíîâàíèÿ,
ëåêñè÷åñêèå åäèíèöû, ÿâëÿþùèåñÿ îáúåêòîì àíàëèçà, ïîäàíû êóðñèâîì, à íàçâàíèÿ ïåñåí
Ãðåáåíùèêîâà  æèðíûì øðèôòîì. Åñëè îáúåêòîì ÿçûêîâîãî àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ íàçâàíèå
ïåñíè, îíî âûäåëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è êóðñèâîì, è æèðíûì øðèôòîì.
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à òàêæå òå ñëó÷àè, êîãäà ôîðìàëüíûå èçìåíåíèÿ íîñèëè ëèøü
ïîâåðõíîñòíûé õàðàêòåð, íàïðèìåð:
 ãðàììàòè÷åñêîå ïðèñïîñîáëåíèå ïðåöåäåíòíîãî òåêñòà ê ñîáñòâåííîé
ðå÷åâîé êîíñòðóêöèè  Îí îò äîáðà äîáðà íå èùåò (Êîðíåëèé Øíàïñ),
Ñàðûíüþ íà êè÷êó (Êîñòðîìà mon amour), Äåñÿòü ñòåïíûõ âîëêîâ  È êàæäûé ïüÿí, êàê ñâèíüÿ (Êóñîê æèçíè) [«Ñòåïíîé âîëê»  ðîìàí Ã. Ãåññå],
Ïåñíè âû÷åðïûâàþùèõ ëþäåé (Ïåñíü âû÷åðïûâàþùèõ ëþäåé) [Song
of the Bailing Man, ò.å. ïåñíÿ âû÷åðïûâàþùåãî ÷åëîâåêà  àëüáîì
ãðóïïû Pere Ubu], Óâû, íå ñ÷àñòèÿ èñêàë îí, è íå îò ñ÷àñòèÿ áåæàë
(Ãåîãðàôè÷åñêîå ñòèõîòâîðåíèå) [«Óâû! îí ñ÷àñòèÿ íå èùåò è íå îò
ñ÷àñòèÿ áåæèò»  èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ì. Ëåðìîíòîâà «Ïàðóñ»],
 ñîáñòâåííûå âêðàïëåíèÿ â ïðåöåäåíòíóþ åäèíèöó  è âñå ìîè äåëà
(Ïîñëåäíèé ïîâîðîò), Ìèíóñ íà ìèíóñ íå âñåãäà äàåò ïëþñ (Æåëòàÿ
ëóíà), Âåðõîì íà öèíêîâîì âåäðå (ß íå õîòåë áû áûòü òîáîé â òîò äåíü)
[«Âåðõîì íà âåäðå» Ô.Êàôêè], Åñëè òû ïðèøåë ñþäà äàòü ìíå âîëþ
(Òåíü) [«ß ïðèøåë äàòü âàì Âîëþ» Â. Øóêøèíà],
 ìåòàòåçà  êîñà íàøëà íà êàìåíü (Àäåëàèäà), Â ìîåé àëüòåðíàòèâå íè
ïîêðûøêè, íè äíà (Àëüòåðíàòèâà), Áîã åñòü Ñâåò, è â íåì íåò íèêàêîé
òüìû (Äåíü ðàäîñòè) [«Áîã åñòü Ñâåò, è íåò â Íåì íèêàêîé òüìû»  1-å ïîñëàíèå Èîàííà ãë. 1 ñò. 5], Íà êàæäîé ñòðàíèöå  Îáíàæåííàÿ Ìàõà
(Ãîëîâà Àëüôðåäî Ãàðñèè) [«Ìàõà Îáíàæåííàÿ» Ô. Ãîéÿ)], èíîãäà æå
äâà ïîñëåäíèõ ôàêòîðà îáúåäèíÿþòñÿ  Ãîâîðÿùèé íå çíàåò, Äàðüÿ,
çíàþùèé íå ãîâîðèò (Äàðüÿ, Äàðüÿ) [«Òîò êòî çíàåò, íå ãîâîðèò. Òîò,
êòî ãîâîðèò, íå çíàåò» Ëàî-öçû «Äàî Äý Öçèí» Èçðå÷åíèå 56],
 ïåðåâîä ñ ìåòàòåçîé  ß ïðèø¸ë, ÷òîáû ñäåëàòü ïðèÿòíî, è åù¸
ñîáëþñòè ñâîé îáåò (Èç Êàëèíèíà â Òâåðü) [I came to fulfill my last
promise and hoped to give you a surprise  èç Belle Isle Áîáà Äèëàíà],
Ýòî âûðåçàíî â íàøèõ ëàäîíÿõ, ýòî ñêàçàíî â çâåçäàõ íåáåñ (Òû íóæíà
ìíå) [But its written in the starlight / And every line on your palm  èç
Brothers in Arms Äàéð Ñòðåéòñ].
Åùå ðàç îòìå÷ó, ÷òî ñåìàíòè÷åñêèå ñäâèãè ïðè ýòîì íå áðàëèñü âî
âíèìàíèå.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû âñåõ ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ
â ïåñíÿõ Á. Ãðåáåíùèêîâà  ýòî ïðÿìûå öèòàòû. Îäíàêî ÷àùå âñåãî ýòî
åäèíèöû ôîðìàëüíî íåáîëüøèå (îò îäíîãî äî ÷åòûðåõ ïîíÿòèéíûõ
ýëåìåíòîâ). Èç áîëåå ñåìèäåñÿòè íåïîñðåäñòâåííî ïðîöèòèðîâàííûõ
ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ, êîòîðûå ïîïàëè â íàø êîðïóñ äàííûõ (áåç ó÷åòà
ïðÿìûõ ïåðåâîäîâ), 50  ýòî äâóõ- èëè òðåõñëîæíûå êîíñòðóêöèè:
Ïîáåäèëà äðóæáà, Èõ îáîèõ ðàñïÿëè (Ñëèøêîì ìíîãî ëþáâè), Çâèíÿéòå,
äÿäüêó (Zoom. Zoom. Zoom), Êàê áóäòî áû íî÷ü íåæíà (Ñåðåáðî ãîñïîäà
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ìîåãî) [«Íî÷ü íåæíà»  ðîìàí Ô. Ñ. Ôèòöäæåðàëüäà], Ñòîÿòü ïîä ãðóçîì
 âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ (Õèëûé çàêîñ ïîä ëþáîâü), Æèòü íå ïî ëæè (Ìàìà,
ÿ íå ìîãó áîëüøå ïèòü) [íàçâàíèå ñòàòüè-ïèñüìà À.È.Ñîëæåíèöûíà], Õýé,
ïðîñíèñü è ïîé (Äàðüÿ, Äàðüÿ), Èäó íà âû (Èäó íà òû), Ïîé ëàñòî÷êà ïîé
(Ëàñòî÷êà), ×åãî âàì óãîäíî (Ãëàç), Äî ÷åãî æ âû õîðîøè (Ðóññêàÿ
íèðâàíà), ßð÷å òûñÿ÷è ñîëíö (Äåâóøêè òàíöóþò îäíè) [íàçâàíèå êíèãè
Ð. Þíãà], Íå ïåé âèíà Ãåðòðóäà [èç «Ãàìëåòà»], Ôèòèë¸ê-òî ïðèòóøè
 êîïòèò! (2-12-85-06) [èç êèíîôèëüìà «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»].

Îñòàëüíûå ÷åòûðåõñëîæíûå:
îòðÿä íå çàìåòèë ïîòåðè áîéöà (Ýëåêòðè÷åñêèé ïåñ) [èç «Ãðåíàäû»
Ì. Ñâåòëîâà], Áëàãîïðèÿòåí áðîä ÷åðåç Âåëèêóþ ðåêó (Äåëî ìàñòåðà Áî) [èç
«Êàíîíà Ïåðåìåí» («Èöçèí») Ðàçäåë 5], Ñ òîé ñòîðîíû çåðêàëüíîãî ñòåêëà
(Öâåòû Éîøèâàðû) [èç ñòèõîòâîðåíèÿ «Ïåðâûå ñâèäàíèÿ» Àðñ.
Òàðêîâñêîãî], Íåìíîãî ñîëíöà â õîëîäíîé âîäå [íàçâàíèå ðîìàíà Ôðàíñóàçû
Ñàãàí], Îì Ìàíè Ïýìý Õóì (Íîãà ñóäüáû), Âñå ñóåòà ñóåò è âñÿ÷åñêàÿ ñóåòà
(Àêóíà Ìàòàòà) [èç Ýêêëåçèàñòà, 1,2], Ñåíòÿáðü  ïðàçäíèê êîòîðûé âñåãäà
ñ òîáîé (Ñåíòÿáðü) [«Ïðàçäíèê êîòîðûé âñåãäà ñ òîáîé»  ðîìàí
Ý. Õåìèíãóýÿ], Æèòü áûñòðî, óìåðåòü ìîëîäûì (Ìîëîäàÿ øïàíà) [ëîçóíã
60-õ, îðèãèíàëüíàÿ âåðñèÿ  Live faster, die younger].

È ëèøü åäèíè÷íû ïðèìåðû áîëåå ñëîæíûõ êîíñòðóêöèé: Áîã åñòü
Ñâåò, è â íåì íåò íèêàêîé òüìû (Äåíü ðàäîñòè) èëè Ïîñëåçàâòðà
ÿ îïÿòü áóäó çäåñü [öèòàòà èç «Ðàññêàçà áåç íàçâàíèÿ»Ì. Íàóìåíêî].
Íåñêîëüêî èíà÷å îáñòîèò äåëî ñ ïðåöåäåíòíûì öèòèðîâàíèåì
èíîÿçû÷íûõ ôðàç (â îñíîâíîì àíãëèéñêèõ), ñîïðîâîæäàåìûì ïåðåâîäîì.
Çäåñü ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûå êîíñòðóêöèè, íî â ýòèõ
ñëó÷àÿõ ñïîðíûì îñòàåòñÿ ñòàòóñ ýòèõ åäèíèö. Â ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå ýòî öèòàòû èç ðîê-ïåñåí. Â ðÿäå ñëó÷àåâ (îñîáåííî åñëè ðå÷ü
èäåò î íàçâàíèÿõ ïðîèçâåäåíèé, àëüáîìîâ èëè êëþ÷åâûõ ôðàçàõ, íàïðèìåð,
ïîâòîðÿþùèõñÿ â ïðèïåâàõ) ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ëþáèòåëè è çíàòîêè
áåç òðóäà óçíàþò äàííûå ôðàçû äàæå â ïåðåâîäíîé âåðñèè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ìû èìååì äåëî ñ ïðåöåäåíòíûìè òåêñòàìè:
Äåòè äåêàáðÿ [Decembers Children  àëüáîì Ðîëëèíã Ñòîóíç], Åñëè áû íå
òû [ïåñíÿ If not for you Áîáà Äèëàíà], Åñëè áû ÿ áûë ïëîòíèêîì (Çîëîòî íà
ãîëóáîì) [If I Were A Carpenter  ïåñíÿ Òèìà Õàðäèíà], Íàïîìíè ìíå
óëûáíóòüñÿ [Remind Me to Smile  ïåñíÿ Ãýðè Íüþìàíà], Ëèøü ïåøêà â èõ
èãðå (ß íå õîòåë áû áûòü òîáîé â òîò äåíü) [Only A Pawn In Their Game
 ïåñíÿ Áîáà Äèëàíà], Íèêòî èç íàñ íå âûéäåò îòñþäà æèâûì (Íèêòî èç
íàñ íå) [No one here gets out alive  èç ïåñíè Äæèìà Ìîððèñîíà], ß ïîçâîíèë
òåáå, ñêàçàòü ÷òî ëþáëþ (Ìîé äðóã äîêòîð) [I Just Called To Say I Love
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You  ïåñíÿ Ñòèâè Óàíäåðà], ×òî íàì äåëàòü ñ ïüÿíûì ìàòðîñîì? [What
shall we do with a drunken sailor?  ñòàðàÿ êåëüòñêàÿ ïåñíÿ].

Çäåñü ôîðìàëüíûé ðàçìåð è ñòðóêòóðà ïðåöåäåíòíîãî òåêñòà ñòàíîâÿòñÿ íåðåëåâàíòíûìè. Ñëîæíåå, åñëè òåêñò âçÿò èç íåîäíîèìåííîãî
òåêñòà. Íåîáõîäèìî î÷åíü õîðîøåå çíàíèå ìàòåðèàëà, ÷òîáû «âûëîâèòü»
â òåêñòå ïåñíè Ãðåáåíùèêîâà èíîÿçû÷íóþ öèòàòó. Êðîìå òîãî, ïðîáëåìàòè÷íûì îêàçûâàåòñÿ ñòàòóñ öåëîñòíîñòè ôðàçû. Â ñëó÷àå ïåñíè
öåëîñòíûì ÿâëÿåòñÿ âåñü òåêñò, à íå îòäåëüíûé åãî ôðàãìåíò. Ïîýòîìó
ñëîæíî îäíîçíà÷íî îòíåñòè òàêîãî ðîäà öèòàòû ê ïðåöåäåíòíûì òåêñòàì,
òåì áîëåå ê ñëó÷àÿì ïîëíîãî öèòèðîâàíèÿ:
Òû ìîæåøü ñïðîñèòü ñåáÿ: «Ãäå ìîé íîâûé êðàñèâûé äîì?» (Æàæäà) [And
you may ask yourself / What is that beautiful house?  èç ïåñíè Äýâèäà Áèðíà
Once In A Lifetime], ×òî îíè ñäåëàëè ñ íàøåé Çåìëåé, ÷òî îíè ñäåëàëè
ñ íàøåé ïðåêðàñíîé ñåñòðîé (Ìû íèêîãäà íå ñòàíåì ñòàðøå) [What have
they done to the earth? / What have they done to our fair sister?  èç ïåñíè
When the music is over Äæèìà Ìîððèñîíà].

Âòîðàÿ áîëüøàÿ ãðóïïà ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ  ýòî óñå÷åííûå
êîíñòðóêöèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü çäåñü ñëåäóåò íàçâàòü òå ôðàçû, êîòîðûå
ëåãêî óçíàþòñÿ äàæå ïî ÷àñòè ñâîåé ôîðìû è ñòîëü æå ëåãêî ðåêîíñòðóèðóþòñÿ â ïîëíîì îáúåìå ñëóøàòåëåì. Óñå÷åíèå êàê ôîðìàëüíûé ïðèåì
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðåæäå âñåãî ñ òàêèìè ïðåöåäåíòíûìè òåêñòàìè,
êîòîðûå áåç îñîáîãî òðóäà âñïëûâàþò â ïàìÿòè ôðàãìåíòàðíî. Îáû÷íî ýòî
òåêñòû ïîïóëÿðíûõ ïåñåí, èçâåñòíûå ñòèõîòâîðåíèÿ, ìîëèòâû, ïîñëîâèöû
è ïîãîâîðêè. Èç 40 ïðèìåðîâ óñå÷åííûõ ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ, êîòîðûå
ìíå óäàëîñü íàéòè â òåêñòàõ Ãðåáåíùèêîâà, 27  ýòî êîíñòðóêöèè
èíèöèàëüíîãî òèïà, ò.å. öèòèðóåìûé ôðàãìåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
àáñîëþòíîå íà÷àëî òåêñòà, íà÷àëî ñòðîôû èëè æå íà÷àëî ñòðîêè
ñòèõîòâîðíîãî òåêñòà:
Äâóì ñìåðòÿì íå áûâàòü (Ïîä ìîñòîì, êàê ×êàëîâ) [«Äâóì ñìåðòÿì íå
áûâàòü, à îäíîé íå ìèíîâàòü»], Ìû ñ òîáîé îäíîé êðîâè (Ñåâåðíûé öâåò)
[«Ìû ñ òîáîé îäíîé êðîâè  òû è ÿ»  èç ìóëüòôèëüìà «Ìàóãëè» ïî
Ð. Êèïëèíãó], Õëåá íàñóùíûé íàì äíåñü (Ëåò÷èê), Äóøå èçìó÷åííîé ìîåé
(Ðóññêàÿ íèðâàíà) [èç ðîìàíñà Â. ×óåâñêîãî «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà»], ìîé
öâåòîê, ìîé äðóã (Ïåñíü âû÷åðïûâàþùèõ ëþäåé) [«Ðàäîñòü ìîÿ, Ýòî
ìîëîäîñòü ïåñíè ïîåò, / Ìû ñ òîáîé íåðàçëó÷íû âäâîåì, / Ìîé öâåòîê, ìîé
äðóã!»  èç ïåñíè Å. Ðîçåíôåëüäà è Ã. Íàìëåãèíà «Ñ÷àñòüå ìîå»], Àõ, åñëè á ÿ çíàë
ýòî ñàì (Ýëåêòðè÷åñêèé ïåñ) [ «Òû ÷òî ïîòåðÿë, ìîÿ ðàäîñòü,  êðè÷ó
ÿ åìó, / À îí îòâå÷àåò: Àõ, åñëè á ÿ çíàë ýòî ñàì»  èç ïåñíè Áóëàòà
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Îêóäæàâû: «Íî÷íîé ðàçãîâîð»], Íàëåòåëè âåòðû çëûå (Èíöèäåíò) [èç
íàðîäíîé ïåñíè «Îé òî íå âå÷îð»], Âëþáëåííûå â áåëîì êóïå, Ïîñòåëü
õîëîäíà êàê ë¸ä (Äâà ïîåçäà) [«ß âäðóã ïðîñûïàþñü / ïîñòåëü õîëîäíà êàê
ë¸ä. / Ãëàçà îòêðûâàþ  / áóìàãà îêíà ñâåòëà»  èç ñòèõîòâîðåíèÿ Áî Öçþé-è
«Íî÷íîé ñíåã»], Ñìåðòü, ãäå òâîå æàëî? (Ãîðíûé õðóñòàëü) [«Ñìåðòü! ãäå
òâîå æàëî? Àä! ãäå òâîÿ ïîáåäà?»  èç 1-ãî Ïîñëàíèÿ Ïàâëà ê Êîðèíôÿíàì],
Íàóêè þíîøåé ïèòàþò, Íî êàæäûé þíîø êàê ïèòîí (Íàóêè þíîøåé).

Ê ñëó÷àÿì èíèöèàëüíîãî óñå÷åíèÿ ìîæíî îòíåñòè òàêæå ïðèìåð, â êîòîðîì ñî÷åòàþòñÿ ñðàçó òðè ñîñòàâëÿþùèå  ïåðåâîä, óñå÷åíèå è ìåòàòåçà:
Òîëüêî âî òüìå ñâåò, òîëüêî â ìîë÷àíèè ñëîâî (Êàä Ãîääî) [Only in silence
the word / Only in dark the light / Only in dying life:Bright the hawks flight / On
the empty sky ýïèãðàô ê êíèãå Ó. Ëå. Ãóèí «Âîëøåáíèê Çåìíîìîðüÿ»].
Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ öèòèðîâàíèå ïðîèñõîäèò ïóòåì óñå÷åíèÿ íà÷àëà
ôðàçû:
Êàê ðàäóæíûé áåñ â ðåáðî (Ñòåðåãóùèé áàðæó) [«Ñåäèíà â áîðîäó  áåñ
â ðåáðî»], À åñëè ÿ óìðó  òû íå áåñïîêîéñÿ (Voulez Vous Coucher Avec Moi)
[èç ñ÷èòàëêè «À ÿ áîþñü, à òû íå áîéñÿ, à ÿ óìðó, à òû íå áåñïîêîéñÿ»],
Ïîëçè, óëèòêà, ïî ñêëîíó Ôóäçè ââåðõ äî ñàìûõ âûñîò (Ïîêà íåñóò ñàêå)
[«Òèõî, òèõî ïîëçè, / Óëèòêà ïî ñêëîíó Ôóäçè, / Ââåðõ, äî ñàìûõ âûñîò!»  èç
õàéêó Êîáàÿñè Èññà â ïåðåâîäå Ò.Ñîêîëîâîé-Äåëþñèíîé], Ïåðåðîæäåíèå
ñ ñåðåáðÿíîé ëîæêîé âî ðòó (Ãîñïîäó Âèäíåé) [èç àíãëèéñêîé ïîãîâîðêè
«Ðîäèëñÿ ñ ñåðåáðÿíîé ëîæêîé âî ðòó»], Ýòî êàê ïàëåö, ïîêàçûâàþùèé íà
Ëóíó (Âàíà Õîéÿ) [ôðàçà èç ôèëüìà Enter the Dragon ñ Áðþñîì Ëè,
îðèãèíàë  Dont concentrate on this finger, this finger is pointed to the Moon]
èëè Îíè íàçîâóò ýòî áëþç [èç íàçâàíèÿ ïåñíè Ýëòîíà Äæîíà I Guess Thats
Why They Call It The Blues], Âîò îíà, ïðîïàñòü âî ðæè (Ìàìà, ÿ íå ìîãó
áîëüøå ïèòü) [«Íàä ïðîïàñòüþ âî ðæè»  ðîìàí Äæ.Ä. Ñåëèíäæåðà].

Î÷åíü ðåäêè ñëó÷àè ñ äâóñòîðîííèì óñå÷åíèåì, êîãäà îòðåçîê
èçûìàåòñÿ èç ñåðåäèíû óçíàâàåìîé ôðàçû: Êàê ìíîãî êîìíàò, ïîëíûõ
ëþäåé (Ãëàç) [«Ðàíüøå ó íàñ áûëî òàê ìíîãî êîìíàò, Ïîëíûõ ëþäåé,
ïîëíûõ èäåé»  èç ïåñíè Â. Öîÿ], Ýòà òðåùèíà ïðîõîäèò ÷åðåç ìîå ñåðäöå
(500) [«Êîãäà ìèð ðàñêàëûâàåòñÿ íàäâîå, òðåùèíà ïðîõîäèò ÷åðåç ñåðäöå
ïîýòà»  ñåíòåíöèÿ Ã. Ãåéíå]. Ñòîëü æå ðåäêè ñëó÷àè â òâîð÷åñòâå
Ãðåáåíùèêîâà, ÷òîáû óñå÷åíèå ñîñòîÿëî íà èçúÿòèè ëèøü íåáîëüøîãî
ôðàãìåíòà èç ñåðåäèíû öèòèðóåìîãî òåêñòà: Òàê íà÷èíàíèÿ, âîçíåñøèåñÿ
ìîùíî, Ñâîðà÷èâàþò â ñòîðîíó, òåðÿþò èìÿ äåéñòâèÿ  êàêîé ñðàì
(Òêà÷èõà) [«È íà÷èíàíüÿ, âçíåñøèåñÿ ìîùíî, / ïîâîðà÷èâàÿ â ñòîðîíó ñâîé
õîä, / Òåðÿþò èìÿ äåéñòâèÿ. Íî òèøå!»  èç «Ãàìëåòà»].
Ñëåäóþùàÿ ãðóïïà ïðèìåðîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, ïîæàëóé,
íàèáîëüøèé èíòåðåñ, ò.ê. ýòî ëåêñè÷åñêèå òðàíñôîðìàöèè. Ýòîò ïðèåì
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ñîñòîèò â òîì, ÷òî àâòîð çàìåíÿåò ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ëåêñè÷åñêîå
íàïîëíåíèå êîíñòðóêöèè, îñòàâëÿÿ çà÷àñòóþ ëèøü ñèíòàêñè÷åñêèé êàðêàñ.
Óçíàâàíèå ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò îñòàòî÷íûõ ëåêñè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ëèáî çà ñ÷åò õàðàêòåðíîãî, ñïåöèôè÷åñêîãî ñèíòàêñè÷åñêîãî êîíòóðà. Ïî îáúåìó ýòî âòîðàÿ ïîñëå ïðÿìîãî öèòèðîâàíèÿ ãðóïïà
ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ â ïðîèçâåäåíèÿõ Ãðåáåíùèêîâà (â êîðïóñå íàøëîñü
ñâûøå 60 òàêèõ åäèíèö).
Âñå ïðèìåðû ëåêñè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ
ìîæíî òèïîëîãèçèðîâàòü ïî ñòåïåíè ïðåîáðàçîâàíèé. Ê òðàíñôîðìàöèÿì
ïåðâîé ñòåïåíè (à ýòî äâå òðåòè êîðïóñà) ìîæíî îòíåñòè òå ñëó÷àè, êîãäà
â ïðåöåäåíòíîì òåêñòå çàìåíÿåòñÿ ëèøü îäèí ðåëåâàíòíûé ëåêñè÷åñêèé
ýëåìåíò. Ðåëåâàíòíûìè ÿâëÿþòñÿ ïðåæäå âñåãî ïîëíîçíà÷íûå êîìïîíåíòû,
ñîçäàþùèå âåùåñòâåííîå ñîäåðæàíèå ïðåöåäåíòíîé åäèíèöû (ñóùåñòâèòåëüíûå, ïðèëàãàòåëüíûå, ÷èñëèòåëüíûå, ãëàãîëû è íàðå÷èÿ). Ïðèìåðàìè
òàêîãî ðîäà òðàíñôîðìàöèé ñëóæàò:
Êëàâèø ìíîãî, ÿ îäèí (Ìàãèñòðàëü) [«Äåâîê ìíîãî, ÿ  îäèí»], ôýíã-øóé äà
íå òîò (Íîãà ñóäüáû) [«Ôåäîò, äà íå òîò»], ïåëè äî ñåäüìûõ ïåòóõîâ
(Ãîñóäàðûíÿ) [«äî òðåòüèõ ïåòóõîâ»], çëîäåé  âåíåö ïðèðîäû (Íàóêè
þíîøåé) [«×åëîâåê  âåíåö ïðèðîäû»], Ýõ ìèëàÿ, ñàìà ïîéäåò (Äóé) [«Ýõ,
çåëåíàÿ, ñàìà ïîéäåò»,  èç íàðîäíîé ïåñíè «Äóáèíóøêà»], Àíòèêâàðíûì
êîñòðîì äîãîðàåò ýïîõà (Äåâóøêè òàíöóþò îäíè) [«Ïðîùàëüíûì êîñòðîì
äîãîðàåò ýïîõà»  èç ïåñíè ÄÄÒ], Âíèç ïî ëåñòíèöå, âåäóùåé âíèç (500)
[«Ââåðõ ïî ëåñòíèöå, âåäóùåé âíèç»  ðîìàí Á. Êàóôìàí], ïðåêðàñåí íàø êðóã
(Ýëåêòðè÷åñêèé ïåñ), Â÷åðàøíèé äåíü, ÷àñó â ñåäüìîì [«Â÷åðàøíèé äåíü,
÷àñó â øåñòîì»  ñòèõîòâîðåíèå Í. Íåêðàñîâà], Ñëóæåíüå ìóç íå òåðïèò
êîëåñà (Ñëóæåíüå ìóç) [«Ñëóæåíüå ìóç íå òåðïèò ñóåòû»  èç
ñòèõîòâîðåíèÿ «19 îêòÿáðÿ 1827» À. Ïóøêèíà], Êîñòðîìà Mon Amour
[«Õèðîñèìà, mon amour»  ôèëüì À. Ðåíå], Ïóòè Ãîñïîäíè íå îòìå÷åíû
â êàðòàõ (Ñîí) [«Ïóòè Ãîñïîäíè íå èñïîâåäèìû»  èç Ïîñëàíèÿ Ïàâëà
ê ðèìëÿíàì.11:33], Ãîðè, ãîðè, ìîå ïàíèêàäèëî (Ìîñêîâñêàÿ îêòÿáðüñêàÿ)
[«Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà»  ðîìàíñ Â. ×óåâñêîãî], Âçâåéñÿ, ñîêîë, êîçëîì
(Ëàñòî÷êà) [«Âçâåéòåñü, ñîêîëû, îðëàìè»  ñîëäàòñêàÿ ïåñíÿ âðåìåí
Êàâêàçñêîé âîéíû 18171864 ãã.] è ïîä.

Òà æå ïðîöåäóðà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ Ãðåáåíùèêîâûì è ñ
èíîÿçû÷íûìè èñòî÷íèêàìè. Ïðè ïåðåâîäå îí çàìåíÿåò êàêîé-òî èç
ýëåìåíòîâ íóæíûì åìó ïî ñîäåðæàíèþ èëè ñìûñëó (èíîãäà ýòî ïðîñòî
ñâîáîäíûé ïåðåâîä, èíîãäà  ñóùåñòâåííàÿ ñîäåðæàòåëüíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ):
ß âîçüìó ñâîå òàì, ãäå ÿ óâèæó ñâîå (Êàïèòàí Àôðèêà) [Je prends mon bien
ou je le trouve, ò.å. ß áåðó ñâîå òàì, ãäå åãî íàõîæó  ôðàíöóçñêàÿ ïîñëîâèöà],
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Â ïîëå ÿãîäà íàâñåãäà [Strawberry fields forever  ïåñíÿ Áèòëç], Êîãäà ñî
ìíîé ñëó÷èëñÿ äâàäöàòü ïÿòûé íåðâíûé ñðûâ (Àôàíàñèé Íèêèòèí Áóãè)
[Here comes your nine-teenth nervous breakdown  èç ïåñíè Ðîëëèíã Ñòîóíç
19th Nervous Breakdown], Ñâÿçíîé â äîìå ëþáâè (Ëóíà, óñïîêîé ìåíÿ) [Im
a spy in the house of love, ò.å. ÿ ðàçâåä÷èê â äîìå ëþáâè  èç ïåñíè Äîðç
Spy], Ñûíîâüÿ ìîë÷àëèâûõ äíåé [Sons of the silent age, ò.å. ñûíîâüÿ
ìîë÷àëèâîãî âîçðàñòà  ïåñíÿ Äýâèäà Áîóè], Ñòó÷àòüñÿ â äâåðè òðàâû
[Knockin on Heavens Door, ò.å. ñòó÷àñü â äâåðè íåáåñ  ïåñíÿ Áîáà
Äèëàíà] è ïîä.

Èíîãäà ñîäåðæàòåëüíî ðåëåâàíòíóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿþò ìåñòîèìåíèÿ
èëè ñëóæåáíûå ñëîâà. Íî ýòî ïðîèñõîäèò íå ñòîëüêî íà óðîâíå âåùåñòâåííîãî, ñêîëüêî ëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. Çà÷åì ìû íàì? (Ãîñòü) [ïëàêàò
«Íóæíû ëè ìû íàì?» â «Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó» À. è Á. Ñòðóãàöêèõ].
Ê ëåêñè÷åñêèì òðàíñôîðìàöèÿì âòîðîé ñòåïåíè ÿ îòíåñëà áû òå,
â êîòîðûõ çàìåíåíû äâà èëè áîëåå ýëåìåíòîâ, íî çàìåíà ýòà ñóùåñòâåííî
íå âëèÿåò íà ðàñïîçíàâàåìîñòü ïðåöåäåíòíîãî òåêñòà:
ãäå ëèöîì ê ëèöó íå âèäíî â óïîð (ZoomZoomZoom) [«ëèöîì ê ëèöó ëèöà íå
óâèäàòü»  èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ñ. Åñåíèíà], ÷åì äàëüøå â ëåñ òåì ëåã÷å
öåëèòüñÿ â ñïèíó (ß ïðîøó âîäó) [«×åì äàëüøå â ëåñ òåì áîëüøå äðîâ»],
Îãîíü, âîäà è âñå òàêîå (Ìîëîé ïðèøåë) [«Îãîíü, âîäà è ìåäíûå òðóáû»],
Ðåäêàÿ ïòèöà äîëåòèò äî åå áåðåãîâ (Òêà÷èõà) [«Ðåäêàÿ ïòèöà äîëåòèò äî
ñåðåäèíû Äíåïðà»  èç «Ñòðàøíîé ìåñòè» Í. Ãîãîëÿ], Æäè ìåíÿ ó ïîñëåäíèõ
âîðîò (Íàâèãàòîð) [«Îá îò÷àÿíüè ìóêè íàïðàñíîé: / ß ñòîþ ó ïîñëåäíèõ
âîðîò»  èç «Î ëåãåíäàõ, î ñêàçêàõ, î ìèãàõ» À. Áëîêà], Îòâåòü,
Íèæíåâàðòîâñê, È Õàðüêîâ, îòâåòü  Äàâíî ëü ïî-êèòàéñêè Âû íà÷àëè
ïåòü? (Òóìàí íàä ßíöçû) [«Îòâåòü, Àëåêñàíäðîâñê, / È Õàðüêîâ, îòâåòü:/
Äàâíî ëü ïî-èñïàíñêè / Âû íà÷àëè ïåòü?»  èç «Ãðåíàäû» Ì. Ñâåòëîâà],
Óíåñèòå îòñþäà ãîëîâó Àëüôðåäî Ãàðñèè (Ãîëîâà Àëüôðåäî Ãàðñèè)
[«Ïðèíåñèòå ìíå ãîëîâó Àëüôðåäî Ãàðñèà»  ôèëüì Ñ. Ïåêèíïà], È ìû
ïîãèáëè â áîðüáå çà ýòî (Òåëîõðàíèòåëü) [«È êàê îäèí óìðåì â áîðüáå çà
ýòî»  èç ðåâîëþöèîííîé ïåñíè «Ñìåëî ìû â áîé ïîéäåì»], Òåõ, êòî
îæèäàåò, êîãäà òå÷åíüå ïðîíåñåò ìèìî òåëà èõ âðàãîâ (Òêà÷èõà) [«Ñèäè
ñïîêîéíî íà áåðåãó ðåêè, è ðàíî èëè ïîçäíî òå÷åíèå ïðîíåñåò ìèìî òðóï
òâîåãî âðàãà»  êèòàéñêàÿ ìóäðîñòü].

Èíòåðåñíûì ïðèìåðîì ëåêñè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè âòîðîãî òèïà
ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé ôðàãìåíò èç ïåñíè Çåðêàëà:
Çåðêàëà âû ìîè, çåðêàëà,
Ïîòîìó ÷òî ÿ ïüÿíèöà, ÷òî ëè,
Âîçâðàùàþñü ÿ ê âàì ïîíåâîëå,
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ïîçàáûâ ïðî äðóãèå äåëà,
Çåðêàëà âû ìîè, çåðêàëà,

â êîòîðîì, íåñìîòðÿ íà ïî÷òè ïîëíóþ ëåêñè÷åñêóþ çàìåíó ñîñòàâëÿþùèõ (êðîìå «âû ìîè» è «ïîòîìó ÷òî ÿ... ÷òî ëè»), ëåãêî óãàäûâàåòñÿ
åñåíèíñêîå «Øàãàíý, òû ìîÿ, Øàãàíý».
Ê ïåðåâîäíûì òðàíñôîðìàöèÿì äàííîãî òèïà ìîæíî îòíåñòè Äîì
Çàõîäÿùåé Ëóíû [The House of Rising Sun, ò.å. äîì âîñõîäÿùåãî ñîëíöà
 ïåñíÿ ãðóïïû Ýíèìàëç].
Íàêîíåö, òðåòüÿ ñòåïåíü òðàíñôîðìàöèè ïðåäïîëàãàåò ñòîëü ñóùåñòâåííûå ëåêñè÷åñêèå çàìåíû, ÷òî òîëüêî õîðîøåå çíàíèå è ïîíèìàíèå
òåêñòà (ðàâíî ñàìîãî Ãðåáåíùèêîâà, êàê è èñõîäíîãî) ïîçâîëÿåò óçíàòü
ïðåöåäåíòíûé òåêñò. Òàêèõ ïðèìåðîâ ñðàâíèòåëüíî íåìíîãî:
Ðîê-í-ðîëë  ýòî æìóð (Íîãà ñóäüáû) [«Ðîê-í-ðîëë ìåðòâ»], È åñòü âðåìÿ
ðàñêèäûâàòü ñåòü, è âðåìÿ íà öûïî÷êàõ âáðîä (Êàê äâèæåòñÿ ëåä) [«Âðåìÿ
ðàçáðàñûâàòü êàìíè è âðåìÿ ñêëàäûâàòü êàìíè»  Ýêêëåçèàñò, ãë. 3], Â ñàäó
êàìíåé âíîâü ðàñïóñêàþòñÿ ðîçû (Ïîêà íåñóò ñàêå) [«Â ïàðêå ×àèð
ðàñïóñêàþòñÿ ðîçû»  ïåñíÿ À. Ïîãîäèíà)], Òèõî èç ìðàêà ãðÿäåò
ñ ïåðñòàìè ïóðïóðíûìè Ïàâëîâ (Ìàãèñòðàëü) [«Âñòàëà èç ìðàêà ìëàäàÿ
ñ ïåðñòàìè ïóðïóðíûìè Ýîñ»  èç «Îäèññåè»], ß èç ñòåêëà è òû èç ñòåêëà
[We Are Glass  ïåñíÿ Ãýðè Íüþìàíà], Ìàìà, âûëåé âñå, ÷òî ñòîèò íà
ñòîëå, ÿ íå ìîãó áîëüøå ïèòü (Ìàìà, ÿ íå ìîãó áîëüøå ïèòü) è çàðûë ñâîè
ñòðåëû â ïåñîê (Ñòó÷àòüñÿ â äâåðè òðàâû) [îáå öèòàòû  ýòî ëåêñè÷åñêèå
òðàíñôîðìàöèè ôðàãìåíòà èç Knockin on Heavens Door Áîáà Äèëàíà:
Mama, put my guns in the ground / I cant shoot them anymore, ò.å. Ìàìà,
çàðîé ìîè ðóæüÿ â çåìëþ, ÿ íå ìîãó áîëüøå ñòðåëÿòü], Èç áåøåíûõ êàêòóñîâ
Ñîëíöà è ñåðåáðÿíûõ ÿáëîê Ëóíû (Áåññìåðòíàÿ ñåñòðà Õî) [The silver apples
of the moon, The golden apples of the sun  èç The Song of Wandering Aengus
Â. Á. Éåéòñà].

Ïîñëåäíþþ è ñðàâíèòåëüíî íåìíîãî÷èñëåííóþ ãðóïïó (áîëüøå
20 åäèíèö) ñîñòàâëÿþò ñòðóêòóðíûå äåôîðìàöèè ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ.
Ýòî òàêîé ñïîñîá ðåìèíèñöåíòíîé îòñûëêè, ïðè êîòîðîì ïðåöåäåíòíûé
òåêñò îêàçûâàåòñÿ ðàçîáðàííûì íà ñîñòàâíûå (èíîãäà äîâîëüíî ìåëêèå),
êîòîðûå çàòåì äåêîíñòðóèðóþòñÿ â íîâûé òåêñò. Òîëüêî ëåêñè÷åñêîå
åäèíñòâî ñîñòàâëÿþùèõ (êàê ñëîâ), âîâëå÷åíèå èõ â åäèíûé êîíòåêñò
íîâîãî âûñêàçûâàíèÿ è ñìûñë íîâîãî òåêñòà ïîçâîëÿåò ðàñïîçíàòü â íåì
îòñûëêó ê ïðåöåäåíòíîìó òåêñòó. Èíîãäà ýòî ìîæíî ñäåëàòü áåç îñîáîãî
òðóäà, èíîãäà  òîëüêî ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîñëóøèâàíèé òåêñòà èëè
òùàòåëüíîãî àíàëèçà.
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Ñâåòëàíà Ëåùàê

Ê ñðàâíèòåëüíî ïðîñòûì äåôîðìàöèÿì ìîæíî îòíåñòè:
Áåç òåáÿ ó íàñ ãëàäü, áåç òåáÿ ó íàñ òèøü (Êàïèòàí Áåëûé Ñíåã) [«Òèøü äî
ãëàäü, äà Áîæüÿ áëàãîäàòü»], Âåðà è íàäåæäà ëÿçãàþò çóáàìè â êóñòàõ
(Ñóòðà ëåäîðóáà) [«Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü»], Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî íàøà
ñîâåñòü è ÷åñòü Áûëà çàïèñàíà ó íàñ íà êàññåòàõ (Ïàáëî) [«Ïàðòèÿ  óì,
÷åñòü è ñîâåñòü íàøåé ýïîõè»  ñëîãàí àâòîðñòâà Â. Ëåíèíà], Âåñü
çàïðÿæåííûé çàðåé, ñ äðåëüþ ñâÿòîãî Ôîìû (Ìàãèñòðàëü) [«Ïàðà ãíåäûõ,
çàïðÿæåííûõ ñ çàðåþ»  èç ðîìàíñà À. Àïóõòèíà «Ïàðà ãíåäûõ»], Íàñ ó÷èëè
óìèðàòü ñòîÿ (500) [«Ëó÷øå óìåðåòü ñòîÿ, ÷åì æèòü íà êîëåíÿõ»  ñëîãàí
àâòîðñòâà Äîëîðåñ Èáàððóðè], Òå, ÷òî áûëè, ïî-ìîåìó, ñïëûëè (Ïåñíÿ äëÿ
íîâîãî áûòà) [«Áûëî, äà ñïëûëî»], Òî ëè ïåñíÿ, òî ëè ñòîí (Äðåâíåðóññêàÿ
òîñêà) [«Ýòîò ñòîí ó íàñ ïåñíåé çîâåòñÿ»  èç ñòèõîòâîðåíèÿ
Í. Íåêðàñîâà)], Ñïàñèáî Áîãó çà õëåá, êîòîðûé îòïóùåí íàì äíåñü
(Íåêîòîðûå æåíÿòñÿ, à íåêîòîðûå òàê) [«Õëåá íàø íàñóùíûé äàæäü íàì
äíåñü»], òåïåðü êîãäà âñå áðåâíà â òâîåì ãëàçó (Óêðàâøèé äîæäü) [«È ÷òî
òû ñìîòðèøü íà ñó÷îê â ãëàçå áðàòà òâîåãî, à áðåâíà â òâîåì ãëàçå íå
÷óâñòâóåøü»  Ìàòôåé, 7:3].

Íåñêîëüêî áîëåå óñëîæíåííûìè ìîãóò ïîêàçàòüñÿ äåôîðìàöèè,
â êîòîðûõ íåò ïðÿìûõ ññûëîê íà îðèãèíàëüíûé òåêñò â âèäå öåëîñòíûõ
ñèíòàãì (âðîäå Âåðà è íàäåæäà, çàïðÿæåííûé çàðåé, óìèðàòü ñòîÿ, íàì
äíåñü èëè áðåâíà â ãëàçó) èëè æå èñïîëüçóåìûå â íèõ ñî÷åòàíèÿ ëåêñåìýêñïëèêàòîðîâ íå ñòîëü î÷åâèäíû â ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîì ïëàíå, êàê
«áûëè  ñïëûëè», «ñòîí  ïåñíÿ»:
Ñîëäàòû åãî îòíåñëè â ëàçàðåò, ÷òîá ñïàñòè òàì åãî êðàñîòó
(Äîñòîåâñêèé) [«Êðàñîòà ñïàñåò ìèð»  èç ðîìàíà Ô. Äîñòîåâñêîãî
«Èäèîò»], À âîäà ïðîäîëæàåò òå÷ü ïîä ìîñòîì Ìèðàáî (Äåëî ìàñòåðà Áî)
[«Ïðîõîäÿò ñóòêè, íåäåëè, ãîäà... / Îíè íå âåðíóòñÿ íàçàä. / È ëþáîâü íå
âåðíåòñÿ... Òå÷åò âîäà / Ïîä ìîñòîì Ìèðàáî âñåãäà»  èç ñòèõîòâîðåíèÿ
Ã. Àïîëëèíåðà «Ìîñò Ìèðàáî» â ïåðåâîäå Ì. Êóäèíîâà], Êóäà òû, òðîéêà,
ì÷èøüñÿ? (Äðåâíåðóññêàÿ òîñêà) [«Ýõ, òðîéêà! Ïòèöà-òðîéêà, êòî òåáÿ
âûäóìàë?» è «Ðóñü, êóäà æ íåñåøüñÿ òû? Äàé îòâåò!»  èç «Ìåðòâûõ äóø»
Í. Ãîãîëÿ)], Ñïèñîê êîðàáëåé Íèêòî íå ïðî÷òåò äî êîíöà; êîìó ýòî íóæíî
(Ñåâåðíûé öâåò) [«Áåññîííèöà. Ãîìåð. Òóãèå ïàðóñà. ß ñïèñîê êîðàáëåé
ïðî÷åë äî ñåðåäèíû»  èç ñòèõîòâîðåíèÿ Î. Ìàíäåëüøòàìà], Ìåðòâûå
õîðîíÿò ñâîèõ ìåðòâåöîâ (500) [«Íî Èèñóñ ñêàçàë åìó: èäè çà Ìíîþ,
è ïðåäîñòàâü ìåðòâûì ïîãðåáàòü ñâîèõ ìåðòâåöîâ»  Ìàòôåé, 8:22],
Ñåðåáðî ãîñïîäà ìîåãî [«Ñëîâà Ãîñïîäíè  ñëîâà ÷èñòûå, ñåðåáðî,
î÷èùåííîå îò çåìëè â ãîðíèëå, ñåìü ðàç ïåðåïëàâëåííîå»  Áèáëèÿ, Ïñ 11,7],
Ñàì ñåáå ïàñòóõ è ñàì äâåðü (Ñêîðáåö) [«ß åñìü äâåðü: êòî âîéäåò Ìíîþ,
òîò ñïàñåòñÿ, è âîéäåò, è âûéäåò, è ïàæèòü íàéäåò». è «ß åñìü ïàñòûðü
äîáðûé: ïàñòûðü äîáðûé ïîëàãàåò æèçíü ñâîþ çà îâåö»  Èîàíí, 10: 9, 11],
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Îêåàí ïåë êàê ëîøàäü, ãëÿäÿùàÿ â çóáû êîíþ. (Íîãà ñóäüáû) [«Äàðåíîìó
êîíþ â çóáû íå çàãëÿäûâàþò»] è ïîä.

Íåïîñðåäñòâåííî ê êîíñòðóêòèâíûì äåôîðìàöèÿì ïðèìûêàþò òàêæå
è ò.í. áëåíäû  òðàíñôîðìèðîâàííûå êîíòàìèíàöèè, ò.å. âèäîèçìåíåííûå
â ëåêñè÷åñêîì îòíîøåíèè ôðàãìåíòû íåñêîëüêèõ ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ,
îðãàíèçîâàííûå â åäèíóþ ðå÷åâóþ êîíñòðóêöèþ è âêëþ÷åííûå â ñîáñòâåííûé òåêñò ñ àëëþçèéíîé öåëüþ. Â õîäå àíàëèçà íàøëîñü äâå êëàññè÷åñêèå êîíòàìèíàöèè òðàíñôîðìàöèîííîãî, èëè, ñêîðåå, äåôîðìàöèîííîãî òèïà. Ýòî: Â ìóòíîé âîäå íå âèäíî êîíöîâ (500), ñîâìåùàþùàÿ
óñå÷åííûå ôðàçåîëîãèçìû «ïðÿòàòü êîíöû â âîäó» è «ëîâèòü ðûáó
â ìóòíîé âîäå», à òàêæå Òàê íå ïîé, Èíåçèëüÿ, ïðè ìíå...(Äâà ïîåçäà), ãäå
íàáëþäàåòñÿ ñîâìåùåíèå äâóõ ïðåöåäåíòîâ èç Ïóøêèíà  «Íå ïîé,
êðàñàâèöà, ïðè ìíå» è «ß çäåñü, Èíåçèëüÿ, / ß çäåñü ïîä îêíîì». Ê êîíòàìèíàöèîííûì äåôîðìàöèÿì ìîæíî îòíåñòè òàêæå âåñüìà èíòåðåñíûé
êîíñòðóêò Äåëî ìàñòåðà Áî. Â ýòîì íàçâàíèè ïåñíè Ãðåáåíùèêîâ
ñîâìåñòèë ñâîáîäíûé ïðåäèêàò Äåëî + ìàñòåðà Áî (ò.å. êèòàéñêîãî ïîýòà
è ìûñëèòåëÿ Áî Öçþé-è) è óñå÷åííûé ïðåöåäåíò  ïîñëîâèöà Äåëî
ìàñòåðà áîèòñÿ.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç áîëåå äâóõñîò ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ,
îáíàðóæåííûõ â ÿâíîé èëè èìïëèöèðîâàííîé ôîðìå â ïåñåííûõ
ïðîèçâåäåíèÿõ Ãðåáåíùèêîâà, ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:
1. Èñïîëüçîâàíèå ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ  õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà àðòèñòè÷åñêîãî èäèîñòèëÿ Ãðåáåíùèêîâà, óñèëèâàþùàÿñÿ ñî âðåìåíåì (â ðàííèõ
ðàáîòàõ ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ áûëî ìåíüøå).
2. Ãðåáåíùèêîâ, ââîäÿ â ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ ïðåöåäåíòíûå òåêñòû
ïîëüçóåòñÿ ÷åòûðüìÿ îñíîâíûìè ïðèåìàìè: ïðÿìîé öèòàöèåé (â ò.÷. ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ãðàììàòè÷åñêèìè èëè ñòðóêòóðíûìè ìîäèôèêàöèÿìè, âðîäå
èçìåíåíèÿ ÷èñëà, âðåìåíè, ëèöà, ìåòàòåçû, äîïîëíåíèÿ èñõîäíîãî òåêñòà
äîïîëíèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè), óñå÷åíèåì èñõîäíîãî òåêñòà (÷àùå âñåãî
óñå÷åíèåì ôèíàëüíîé ÷àñòè, ðåæå èíèöèàëüíîé èëè îáåèõ îäíîâðåìåííî),
ëåêñè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèåé (÷àùå âñåãî íåçíà÷èòåëüíîé, íî èíîãäà òàêæå
âåñüìà ñóùåñòâåííîé, âïëîòü äî ïîëíîé çàìåíû ëåêñè÷åñêèõ
ñîñòàâëÿþùèõ) è êîíñòðóêòèâíîé äåôîðìàöèåé (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
ëåãêî ðàñïîçíàâàåìîé ñëóøàòåëåì).
3. Ïî÷òè âñå íåïîñðåäñòâåííî öèòèðóåìûå ïðåöåäåíòíûå òåêñòû
ñ ôîðìàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ íå ïðåâûøàþò â ñâîåé ñòðóêòóðå ÷åòûðåõ
êîãíèòèâíî çíà÷èìûõ ýëåìåíòîâ. Áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå â ñòðóêòóðíîì
îòíîøåíèè êîíñòðóêöèè îáû÷íî ïîäâåðãàþòñÿ óñå÷åíèþ.
4. Áîëåå ïîëîâèíû ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ â ïåñåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ
Ãðåáåíùèêîâà ïðèâåäåíû â âèäîèçìåíåííîé ôîðìå. Áîëüøå âñåãî
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ëåêñè÷åñêèõ òðàíñôîðìàöèé, íåñêîëüêî ìåíüøå óñå÷åííûõ ôîðì. Ìåíüøå
âñåãî âñòðå÷àåòñÿ êîíñòðóêòèâíî äåôîðìèðîâàííûõ åäèíèö (ëåêñèêîñèíòàêñè÷åñêèõ äåêîíñòðóêöèé).
5. Õàðàêòåðíûì ïðèåìîì ïîýòà îêàçûâàåòñÿ ïåðåâîäíîå öèòèðîâàíèå
èíîÿçû÷íûõ (â îñíîâíîì àíãëîÿçû÷íûõ) ïðåöåäåíòíûõ òåêñòîâ, à òàêæå èõ
ëåêñè÷åñêîå òðàíñôîðìèðîâàíèå èëè óñå÷åíèå.
Ïðåäëîæåííûé àíàëèç ôîðìàëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ââåäåíèÿ Áîðèñîì
Ãðåáåíùèêîâûì â ñâîè òåêñòû ïðåöåäåíòíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö ÿâëÿåòñÿ
ëèøü ÷àñòüþ (ïðè÷åì âñïîìîãàòåëüíîé) áîëåå ïîëíîöåííîé ðàáîòû íàä
âûÿñíåíèåì ñåìàíòèêè è ïðàãìàòèêè ïðèñóòñòâèÿ òàêîãî ðîäà åäèíèö â åãî
ïðîèçâåäåíèÿõ.
Formal Models in Use of Precedential Texts in Song Lyrics
by Boris Grebenshchikov
The paper is aimed at description of the most characteristic ways of formal introduction
of precedential texts by a Russian poet and rock-musician Boris Grebenshchikov into his
songs. More than two hundred units of that kind were found in the poets song texts. The
analysis allowed to state that Grebeshchikov uses four main means of formal introduction of
precedential units into his texts: direct citation, lexical transformations, first or last element
clipping, formal deconstruction. A very characteristic feature of the poets idiostyle is a wide
use of translation means to exploit precedential texts along with authorial transformations or
clipping a borrowed precedential unit.
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Òâåðñêîé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑËÎÂÀ Â ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌ
ËÅÊÑÈÊÎÍÅ
Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ
Ïðîáëåìà ñïåöèôèêè çíà÷åíèÿ ñëîâà â èíäèâèäóàëüíîì ëåêñèêîíå
ðàññìàòðèâàåòñÿ íèæå ÷åðåç ïðèçìó äâîéíîé æèçíè çíà÷åíèÿ (â ñîöèóìå
è ó íîñèòåëÿ ÿçûêà) è ñ îïîðîé íà îïûò ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
äèíàìèêè çíà÷åíèÿ íåêîòîðûõ ðóññêèõ ñëîâ. Ñîîòâåòñòâåííî îáñóæäàåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü ðàçãðàíè÷åíèÿ äâóõ èïîñòàñåé çíà÷åíèÿ; èçëàãàþòñÿ îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ òåîðèè ñëîâà êàê äîñòîÿíèÿ ïîëüçóþùåãîñÿ èì èíäèâèäà;
ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îðãàíèçàöèè äâóõýòàïíîãî ýêñïåðèìåíòà è ïðèâîäÿòñÿ íåêîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïîëó÷åííûõ
ìàòåðèàëîâ ñ àêöåíòèðîâàíèåì âíèìàíèÿ íà ðîëè ïðèçíàêà â ñòðóêòóðå
îáûäåííîãî çíàíèÿ.
1. Äâîéíàÿ æèçíü çíà÷åíèÿ ñëîâà
Â ðîññèéñêîé íàóêå î ÿçûêå ïîíèìàíèå âàæíîñòè ðàçãðàíè÷åíèÿ äâóõ
èïîñòàñåé æèçíè ñëîâà ïîäãîòîâëåíî, â ÷àñòíîñòè, ðàáîòàìè À. À. Ïîòåáíè
è Ë.Â. Ùåðáû.
Òàê, Ïîòåáíÿ ïèñàë:
[ ] ïðèìåð ïðåäðàññóäêà ìû âèäèì â ïîíÿòèè î ñëîâå. Îáûêíîâåííî ìû
ðàññìàòðèâàåì ñëîâî â òîì âèäå, â êàêîì îíî ÿâëÿåòñÿ â ñëîâàðÿõ. Ýòî âñå
ðàâíî, êàê åñëè áû ìû ðàññìàòðèâàëè ðàñòåíèå, êàêèì îíî ÿâëÿåòñÿ
â ãåðáàðèè, òî åñòü íå òàê, êàê îíî äåéñòâèòåëüíî æèâåò, à êàê èñêóññòâåííî
ïðèãîòîâëåíî äëÿ öåëåé ïîçíàíèÿ1.

1

À. À. Ïîòåáíÿ, Ýñòåòèêà è ïîýòèêà, Ìîñêâà 1976, ñ. 465466.
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Ýòî ìîæíî òðàêòîâàòü êàê óêàçàíèå íà íåîáõîäèìîñòü îáðàùåíèÿ
ê ñëîâó êàê «æèâîìó» çíàíèþ â ïðîòèâîâåñ åãî ïðåïàðèðîâàíèþ â íàó÷íûõ
è ó÷åáíûõ öåëÿõ.
Â ðàáîòå «Î òðîÿêîì àñïåêòå ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé è îá ýêñïåðèìåíòå
â ÿçûêîçíàíèè»2 Ë.Â. Ùåðáà ôàêòè÷åñêè ðàññìîòðåë íå òðè (êàê çàÿâëåíî
â íàçâàíèè åãî ñòàòüè), à ÷åòûðå àñïåêòà ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé, ñïåöèàëüíî
âûäåëèâ ðå÷åâóþ îðãàíèçàöèþ èíäèâèäà êàê ôàêòîð, îáóñëîâëèâàþùèé
è ðå÷åâóþ äåÿòåëüíîñòü, è åå ïðîÿâëåíèÿ â ÿçûêîâîì ìàòåðèàëå è â ÿçûêîâîé
ñèñòåìå. Õàðàêòåðèçóÿ ðå÷åâóþ îðãàíèçàöèþ èíäèâèäà, ñ îäíîé ñòîðîíû,
êàê ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêóþ ïî ñâîåé ïðèðîäå, à ñ äðóãîé  êàê ñîöèàëüíûé
ïðîäóêò, Ùåðáà îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðå÷ü â äàííîì ñëó÷àå èäåò íå
î ïðîñòîé ñóììå ðå÷åâîãî îïûòà èíäèâèäà: èìååò ìåñòî ñâîåîáðàçíàÿ
ïåðåðàáîòêà îïûòà ãîâîðåíèÿ è ïîíèìàíèÿ ðå÷è. Ïðè ýòîì Ùåðáà
âûñêàçàëñÿ è ïî ïîâîäó ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé
ðå÷åâîé îðãàíèçàöèåé èíäèâèäà è ÿçûêîâîé ñèñòåìîé, âûâîäèìîé
ëèíãâèñòàìè èç ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà: õîòÿ ïåðâàÿ èç íèõ ÿâëÿåòñÿ
èíäèâèäóàëüíûì ïðîÿâëåíèåì âòîðîé, íåëüçÿ îòîæäåñòâëÿòü ýòè, ïî
îïðåäåëåíèþ Ùåðáû, òåîðåòè÷åñêè íåñîèçìåðèìûå ïîíÿòèÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, ïîä äàâëåíèåì ïîñòóëàòîâ ñòðóêòóðíîé ëèíãâèñòèêè
è âïîëíå â òðàäèöèÿõ áîðüáû ñ «ïñèõîëîãèçìîì â ÿçûêîçíàíèè»
ðîññèéñêàÿ íàóêà î ÿçûêå ñôîêóñèðîâàëàñü íà èññëåäîâàíèè ñèñòåìíîñòè
è íîðìàòèâíîñòè ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé, íà èõ íàäûíäèâèäóàëüíîñòè,
îãðàíè÷èâøèñü äåêëàðèðîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ó÷åòà «ôàêòîðà ÷åëîâåêà»
è çàìåíîé íåêîòîðûõ òåðìèíîâ íà áîëåå ñîâðåìåííûå. Èíà÷å ãîâîðÿ,
ëàâèíà ìîäíûõ íûíå èññëåäîâàíèé â îáëàñòè êîíöåïòîâ, êîíöåïòóàëüíûõ
ïîëåé è ò.ï. ïî ñâîåé ñóòè îñòàåòñÿ â ðóñëå ïîñòðîåíèÿ îïèñàòåëüíûõ
ìîäåëåé, áàçèðóþùèõñÿ íà ïîñòóëàòàõ ëèíãâèñòèêè è íà ëîãèêîðàöèîíàëüíîì àíàëèçå ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà êàê òàêîâîãî, ìàëî ÷åì
îòëè÷àÿñü îò ïðîâîäèâøèõñÿ ðàíåå èçûñêàíèé ïî ëèíèè ëåêñèêîñåìàíòè÷åñêèõ âàðèàíòîâ ñëîâà, ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ ïîëåé è ò.ï.
Ïðîáëåìà äâîéñòâåííîé æèçíè çíà÷åíèÿ ñëîâà îêàçàëàñü àêòóàëüíîé
äëÿ ðîññèéñêèõ ïñèõîëîãîâ, ðàññìàòðèâàþùèõ òó èïîñòàñü çíà÷åíèÿ,
êîòîðàÿ îáðàùåíà â ñòîðîíó èíäèâèäà. Òàê, Ë. Ñ. Âûãîòñêèé3 ïîêàçàë ðîëü
è ôóíêöèè çíà÷åíèÿ ñëîâà â ïðîöåññàõ ðå÷åìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
âíèìàòåëüíî ïðîñëåäèë ñïåöèôèêó ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ çíà÷åíèÿ ñëîâà
ó ðåáåíêà ïî ìåðå ïîçíàíèÿ èì îêðóæàþùåãî ìèðà, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ ïîä÷åðêèâàåìîé Âûãîòñêèì èäååé âàæíîñòè
2
3

Ë. Â. Ùåðáà, ßçûêîâàÿ ñèñòåìà è ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü, Ëåíèíãðàä 1974, ñ. 2439.
Ñì., íàïðèìåð: Ë. Ñ. Âûãîòñêèé, Èç íåèçäàííûõ ìàòåðèàëîâ Ë. Ñ. Âûãîòñêîãî,
[â:] Ïñèõîëîãèÿ ãðàììàòèêè. Ïîä ðåä. À. À. Ëåîíòüåâà, Ìîñêâà 1968, ñ. 178196.
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ôîðìèðîâàíèÿ «æèâîãî çíàíèÿ» êàê óñëîâèÿ óñïåøíîñòè ðàçâèòèÿ ðåáåíêà
ïðè ñèíòåçå èíòåëëåêòà è àôôåêòà, ò.å. ýìîöèîíàëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ âñåãî
ïðîèñõîäÿùåãî ïðè îñâîåíèè ðåáåíêîì ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (â òîì
÷èñëå  ðå÷åâîé). À. Ð. Ëóðèÿ4 ïîêàçàë îñîáåííîñòè âêëþ÷åíèÿ çíà÷åíèÿ
ñëîâà ó ÷åëîâåêà â ðàçëè÷íûå âèäû ñâÿçåé, îñîáî îòìåòèë ðàçëè÷èÿ ìåæäó
ñîöèàëüíî ïðèíÿòûì çíà÷åíèåì è àêòóàëèçóþùèìñÿ ó èíäèâèäà ñìûñëîì
ñëîâà. Â ðàáîòàõ À. Í. Ëåîíòüåâà5 äâîéíàÿ æèçíü çíà÷åíèé ðàñêðûâàåòñÿ
÷åðåç ïðîòèâîïîëîæåíèå èõ íåçàâèñèìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ â ñîöèóìå òîìó,
÷òî ïðîèñõîäèò, êîãäà çíà÷åíèÿ âûñòóïàþò â êà÷åñòâå ñïîñîáîâ
è ìåõàíèçìîâ îñîçíàíèÿ, âêëþ÷àÿñü âî ìíîæåñòâåííûå ñâÿçè, êîòîðûå
âûâîäÿò íà èíäèâèäóàëüíûé îáðàç ìèðà. Ýòó èäåþ äâîéíîé îíòîëîãèè
çíà÷åíèé, îáóñëîâëåííîé èõ âõîæäåíèåì â âåñüìà ðàçëè÷àþùèåñÿ ñèñòåìû
 ñîöèàëüíóþ è ëè÷íîñòíóþ, ðàçâèâàåò äàëåå À. À. Ëåîíòüåâ6, óêàçûâàþùèé íà òî, ÷òî â ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá óçêîì ïîíèìàíèè çíà÷åíèÿ,
îòîáðàæàåìîì ñëîâàðÿìè (èìåííî ýòî èññëåäóåòñÿ ëèíãâèñòèêîé), à âî
âòîðîì  î øèðîêîì åãî ïîíèìàíèè, ñâÿçàííîì ñî çíà÷åíèåì êàê ÷àñòüþ
ñîçíàíèÿ ëè÷íîñòè (ýòî èçó÷àåòñÿ ïñèõîñåìàíòèêîé, ïñèõîëèíãâèñòèêîé
è ò.ï.). Îïûò ìíîãîëåòíåãî òåîðåòè÷åñêîãî è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, íàöåëåííîãî íà ðåêîíñòðóêöèþ êàòåãîðèàëüíîé ñòðóêòóðû èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ â íåé èíäèâèäóàëüíîé ñèñòåìû
çíà÷åíèé, îïèñûâàåòñÿ â ðàáîòàõ Â. Ô. Ïåòðåíêî7, ïîä÷åðêèâàþùåãî, ÷òî
èìåííî ÷åðåç ïðèçìó ñèñòåì èíäèâèäóàëüíûõ çíà÷åíèé ïðîèñõîäèò
âîñïðèÿòèå ìèðà ñóáúåêòîì äåÿòåëüíîñòè.
Â ìèðîâîé íàóêå íåïîñðåäñòâåííî íà ïðîáëåìó äâîéíîé æèçíè
çíà÷åíèé âûøåë Ó. Ýêî, íå ïîëüçóþùèéñÿ ïîäîáíûì òåðìèíîì, íî
ïðåäëàãàþùèé ðàçãðàíè÷èòü ïîíÿòèÿ «ÿäåðíîãî ñîäåðæàíèÿ» è «êîãíèòèâíîãî òèïà»; ïåðâîå èç íèõ ñîîòíîñèòñÿ ñ ñîöèàëüíî ïðèçíàííûì
çíà÷åíèåì, à âòîðîå  ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ìåíòàëüíûì ôåíîìåíîì. Íà
ïðèìåðàõ ñèòóàöèé èç ìèðîâîé èñòîðèè Ýêî ïðîñëåæèâàåò íåêîòîðûå ïóòè
ôîðìèðîâàíèÿ òîãî, ÷òî îí íàçûâàåò êîãíèòèâíûì òèïîì8, à íà ìàòåðèàëå
õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ 9 ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîëíîöåííàÿ æèçíü
ëè÷íîñòè îáåñïå÷èâàåòñÿ óâÿçûâàíèåì ñëîâ íå òîëüêî ñî çíàíèÿìè, íî è ñ îáðàçàìè è ýìîöèîíàëüíûìè ïåðåæèâàíèÿìè.
4

À. Ð. Ëóðèÿ, Îñíîâíûå ïðîáëåìû íåéðîëèíãâèñòèêè, Ìîñêâà 1975; Îí æå, ßçûê è ñîçíàíèå,
Ìîñêâà 1979.
5 À. Í. Ëåîíòüåâ, Äåÿòåëüíîñòü, ñîçíàíèå, ëè÷íîñòü, Ìîñêâà 1977; Îí æå, Ïñèõîëîãèÿ
îáðàçà, «Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà», Ñåðèÿ 14 «Ïñèõîëîãèÿ» 1979, ¹ 2, ñ. 313.
6 À. À. Ëåîíòüåâ, Äåÿòåëüíîñòíûé óì (Äåÿòåëüíîñòü. Çíàê. Ëè÷íîñòü), Ìîñêâà 2001.
7 Â. Ô. Ïåòðåíêî, Îñíîâû ïñèõîñåìàíòèêè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2005.
8 U. Eco, Kant and the platypus: Essays on language and cognition, San DiegoNew York
London 2000.
9 U. Eco, The mysterious flame of queen Loana, London 2006.
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Â ñîâðåìåííîé íàóêå àêòèâíî îáñóæäàþòñÿ âîçìîæíîñòè ðàçðàáîòêè
íîâûõ ñåìàíòè÷åñêèõ òåîðèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ôóíêöèîíèðîâàíèå
çíà÷åíèé ó ÷åëîâåêà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ìîæíî íàçâàòü êîðïîðåàëüíóþ
ñåìàíòèêó10, òðàêòîâêó çíà÷åíèÿ ñëîâà ó èíäèâèäà êàê ñåòè ñâÿçåé11,
ñåìàíòèêó îïûòà è âûâîäíîãî çíàíèÿ12, áèîêóëüòóðíóþ òåîðèþ çíà÷åíèÿ13,
òåîðèþ çíà÷èìîñòè14, òðàêòîâêó ñëîâà, âûñêàçûâàíèÿ è ò.ï. â êà÷åñòâå
èíòåðïðåòàöèè òîãî, ÷òî ÷óâñòâóåò ãîâîðÿùèé15. Âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî
ïîäîáíàÿ òåîðèÿ çíà÷åíèÿ äîëæíà îïèðàòüñÿ íà áîëåå îáùóþ êîíöåïöèþ
ñëîâà, ðàçðàáîòàííóþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîçèöèé.
2. Òåîðèÿ ñëîâà êàê äîñòîÿíèÿ èíäèâèäà
Òåîðèÿ, ñòàâèâøàÿ ñâîåé öåëüþ îáúÿñíåíèå îñîáåííîñòåé åäèíèö
âíóòðåííåãî ëåêñèêîíà ÷åëîâåêà16, ðàçðàáîòàíà â ðàçâèòèå èäåé Ùåðáû
îòíîñèòåëüíî ñïåöèôèêè ðå÷åâîé îðãàíèçàöèè ÷åëîâåêà êàê ïðîäóêòà
ñâîåîáðàçíîé ïåðåðàáîòêè ðå÷åâîãî îïûòà. Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ
ñïåöèôèêè ÿçûêà â ñîñòàâå ñëàæåííîãî àíñàìáëÿ âçàèìîäåéñòâóþùèõ
ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ìîäåëèðîâàíèÿ ðå÷åìûñëèòåëüíîãî ïðîöåññà
è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ ñ íîñèòåëÿìè ðàçíûõ ÿçûêîâ áûëè ñäåëàíû
ñëåäóþùèå âàæíûå óòî÷íåíèÿ è âûâîäû.
 ×åëîâåê ïåðåðàáàòûâàåò íå òîëüêî ðå÷åâîé îïûò: ïîñêîëüêó ÿçûê ñëóæèò
ñðåäñòâîì ïîçíàíèÿ è îáùåíèÿ, ðå÷åâîé îïûò ñîñòàâëÿåò ëèøü îäèí èç
àñïåêòîâ è èíñòðóìåíòîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàçíîñòîðîííåãî îïûòà
àäàïòàöèè èíäèâèäà ê åñòåñòâåííîìó è ñîöèàëüíîìó îêðóæåíèþ.
 Âñ¸ ïîçíàâàåìîå ïðè âçàèìîäåéñòâèè òåëà è ðàçóìà èíäèâèäà
ïåðåæèâàåòñÿ ëè÷íîñòüþ, ò.å. ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íî ìàðêèðóåòñÿ.
 Ôîðìèðóåìàÿ òàêèì îáðàçîì åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ áàçà ÷åëîâåêà,
îäíèì èç ñðåäñòâ äîñòóïà ê êîòîðîé ñëóæèò ñëîâî, ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíûì
ïðîäóêòîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïåðöåïòèâíûõ, êîãíèòèâíûõ è àôôåêòèâíûõ
(ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûõ) ïðîöåññîâ, ò.å. èìååò òðîéñòâåííóþ ïðèðîäó.
10
11

H. Ruthrof, The body in language, LondonNew York 2000.
C. Hardy, Networks of meaning: A bridge between mind and matter, Westport (Connecticut)
 London 1998.
12 P. Violi, Meaning and experience, Bloomington 2001.
13 É. Çëàòåâ, Çíà÷åíèå = æèçíü (+êóëüòóðà): íàáðîñîê åäèíîé áèîêóëüòóðíîé òåîðèè
çíà÷åíèÿ, [â:] Studia Linguistica Cognitiva, Ìîñêâà 2006, ñ. 308361.
14 Ï. Ï. Äàøèíèìàåâà, Ôèëîñîôèÿ ÿçûêà è òåîðèÿ çíà÷åíèÿ, Óëàí-Óäý 2010.
15 J. Hellevig, A Biological Philosophy I, Helsinki 2010, pp. 911.
16 À. À. Çàëåâñêàÿ, Ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè âíóòðåííåãî ëåêñèêîíà ÷åëîâåêà, Êàëèíèí
1977; âîñïðîèçâåäåíî [â:] À. À. Çàëåâñêàÿ, Ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ñëîâî.
Òåêñò: Èçáðàííûå òðóäû, Ìîñêâà 2005, ñ. 3185.
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 Ïåðåðàáîòêà îïûòà ïîçíàíèÿ è îáùåíèÿ ïðîèñõîäèò ïî çàêîíàì
ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ñëåäñòâèÿìè,
íî ïîä êîíòðîëåì íîðì è îöåíîê, âûðàáîòàííûõ â ñîöèóìå/êóëüòóðå.
 Ïðîäóêòû òàêîé ïåðåðàáîòêè óïîðÿäî÷èâàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ìíîãîîáðàçíûõ è ìíîãîóðîâíåâûõ ñâÿçåé ïî ìíîæåñòâó ïàðàìåòðîâ (âêëþ÷àÿ
íå òîëüêî ïðèçíàêè, íî è ïðèçíàêè ïðèçíàêîâ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ
àêòóàëüíûìè äëÿ èíäèâèäà â óñëîâèÿõ òåêóùåé ñèòóàöèè èëè áûòü
õàðàêòåðíûìè äëÿ âîñïðèÿòèÿ åñòåñòâåííîãî è ñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ
÷åëîâåêà ñ ïîçèöèé îïðåäåëåííîé êóëüòóðû).
 Âêëþ÷åíèå íîâîãî ýëåìåíòà â óæå ñóùåñòâóþùóþ ñèñòåìó ñâÿçåé âåäåò
ê åå ïåðåñòðîéêå ïóòåì ñàìîîðãàíèçàöèè, ïðîòåêàþùåé íåçàâèñèìî îò
âîëè è ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà è îáåñïå÷èâàþùåé áàçó äëÿ îðèåíòàöèè
â èíäèâèäóàëüíîì îáðàçå ìèðà (â òîì ÷èñëå  äëÿ ýâðèñòè÷åñêîãî
ïîèñêà).
 Ïîíÿòèå åäèíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû â òàêîé òðàêòîâêå îáúÿñíÿåò
ñïåöèôèêó òîãî, ÷òî ëåæèò çà ñëîâîì ó ïîëüçóþùåãîñÿ èì ÷åëîâåêà
è ó÷èòûâàåòñÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ îñîçíàâàåìîñòè (îò àêòóàëüíîãî
ñîçíàâàíèÿ ÷åðåç ñîçíàòåëüíûé èëè áåññîçíàòåëüíûé êîíòðîëü äî
íåîñîçíàâàåìîãî). Äèíàìèêà óðîâíåé îñîçíàâàåìîñòè õàðàêòåðíà äëÿ
ëþáîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà (â òîì ÷èñëå  ðå÷åìûñëèòåëüíîé);
ëèøü êîíå÷íûå ïðîäóêòû ìíîãîýòàïíûõ ãëóáèííûõ ïðîöåññîâ âûâîäÿòñÿ
íà «òàáëî ñîçíàíèÿ».
 Â ïðîöåññàõ ðå÷åìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèÿ ñëîâî â åãî
ñîöèàëüíî ïðèíÿòîì çíà÷åíèè, âûñòóïàþùåì â ðîëè ìåäèàòîðà, èãðàåò
ðîëü ëàçåðíîãî ëó÷à ïðè ñ÷èòûâàíèè ãîëîãðàììû èíäèâèäóàëüíîãî
îáðàçà ìèðà, â êîíòåêñòå êîòîðîãî èìåíóåìûé ñëîâîì îáúåêò (â øèðîêîì
ñìûñëå, ò.å. ýòî ìîæåò áûòü äåéñòâèå, ñîñòîÿíèå, ïðèçíàê è ò.ï.) îêàçûâàåòñÿ äîñòóïíûì, ïîâîðà÷èâàåòñÿ ðàçíûìè ãðàíÿìè, îáíàðóæèâàåò òå
èëè èíûå ñâîéñòâà, ïåðåæèâàåòñÿ êàê èçâåñòíûé, ïîíÿòíûé, âêëþ÷åííûé
â ñèòóàöèþ ñî âñåìè åå îñîáåííîñòÿìè, ñëåäñòâèÿìè è ò.ä.
 Ñ ïîçèöèé ðàññìàòðèâàåìîé òåîðèè ñëîâà âíóòðåííèé ëåêñèêîí ÷åëîâåêà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìîîðãàíèçóþùóþñÿ äèíàìè÷åñêóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ñèñòåìó, â êîòîðîé ñëîâî èìååò çíà÷åíèå òîëüêî áëàãîäàðÿ âûõîäó íà
îïèñàííóþ âûøå åäèíóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó (èíäèâèäóàëüíûé îáðàç
ìèðà), áåç ÷åãî îíî îñòàåòñÿ «ïóñòûì» (ò.å. îêàçûâàåòñÿ ïðîñòûì
íàáîðîì çâóêîâ èëè ãðàôåì).
 Ñèñòåìíîñòü îðãàíèçàöèè âíóòðåííåãî ëåêñèêîíà áàçèðóåòñÿ íà ìíîæåñòâåííûõ è ìíîãîîáðàçíûõ ñâÿçÿõ ìåæäó åãî åäèíèöàìè ñ ïðåâàëèðîâàíèåì
ðîëè ãëóáèííûõ (â òîì ÷èñëå íå ïîääàþùèõñÿ âåðáàëèçàöèè) îñíîâàíèé
äëÿ ñâÿçè, êîòîðûå îòâå÷àþò òðîéñòâåííîé (ïåðöåïòèâíî-êîãíèòèâíîàôôåêòèâíîé) ïðèðîäå åäèíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû ÷åëîâåêà.
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Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðàññìàòðèâàåìîé êîíöåïöèè ñëîâà êàê äîñòîÿíèÿ
èíäèâèäà17 ïðèâåëî ê ðàññìîòðåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó èíäèâèäóàëüíûì çíàíèåì (äàëåå  ÈÇ) è êîëëåêòèâíûì çíàíèåì (äàëåå  ÊÇ) ñ ïîäðàçäåëåíèåì ïîñëåäíåãî íà äâà âçàèìîñâÿçàííûõ ïîäâèäà: ïîä ÊÇ 1
ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîå êîëëåêòèâíîå çíàíèå-ïåðåæèâàíèå, ôîðìèðóþùååñÿ è ôóíêöèîíèðóþùåå â îïðåäåëåííîé ëèíãâîêóëüòóðíîé îáùíîñòè
ïî çàêîíàì ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è âçàèìîäåéñòâèé â ñâåðõáîëüøèõ
ñèñòåìàõ, à ïîä ÊÇ 2  êàêèì-ëèáî îáðàçîì «çàðåãèñòðèðîâàííîå»
â ïðîäóêòàõ ðàçíîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé êîëëåêòèâíîå çíàíèå,
îòîáðàæàþùåå ëèøü ÷àñòü òîãî, ÷òî âõîäèò â ïåðâûé èç íàçâàííûõ
ïîäâèäîâ. Èíäèâèäóàëüíîå çíàíèå (ÈÇ) íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíî è ñ ÊÇ1,
è ñ ÊÇ2, ïðè ýòîì îíî ñêëàäûâàåòñÿ èç òîãî, ÷òî ñâîéñòâåííî èíäèâèäó êàê
ïðåäñòàâèòåëþ âèäà è êàê ëè÷íîñòè. Ïîñòîÿííàÿ âçàèìîñâÿçü ýòèõ
(ôàêòè÷åñêè òðåõ) âèäîâ çíàíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, îáåñïå÷èâàåò
óñïåøíîñòü âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó ëþäüìè, à ñ äðóãîé ñòîðîíû
 îáúÿñíÿåò òðóäíîñòü ðàçãðàíè÷åíèÿ äâóõ ïîçèöèé ëèíãâèñòà: â îäíîé èç
íèõ îí âûñòóïàåò êàê èññëåäîâàòåëü, ëîãèêî-ðàöèîíàëüíûì ïóòåì
àíàëèçèðóþùèé çàðåãèñòðèðîâàííûå ïðîäóêòû ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè
(ÊÇ2), à â äðóãîé  êàê íîñèòåëü ÿçûêà ñ åãî ïåðöåïòèâíî-êîãíèòèâíîàôôåêòèâíûì ïî ñâîåé ïðèðîäå èíäèâèäóàëüíûì çíàíèåì (ÈÇ) ïðè
íàëè÷èè òàêæå íåïîñðåäñòâåííîãî äîñòóïà ê ñîâîêóïíîìó çíàíèþïåðåæèâàíèþ (ÊÇ 1). Ýòî ïîçâîëÿåò îáúÿñíèòü ïðè÷èíû òðàäèöèîííî
äîïóñêàåìîãî îòîæäåñòâëåíèÿ «òåîðåòè÷åñêè íåñîèçìåðèìûõ ïîíÿòèé», îò
êîòîðîãî â ñâîå âðåìÿ ïðåäîñòåðåãàë Ùåðáà. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî,
íåîáõîäèìî ïîíÿòü è ïðèçíàòü ñóùåñòâîâàíèå âàæíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó
òåì, ÷òî ïåðåæèâàåò èíäèâèä, ïîëüçóþùèéñÿ ÿçûêîì êàê ïñèõè÷åñêèì
ôåíîìåíîì, è òåì, ÷òî ïîëó÷àåò èññëåäîâàòåëü, àíàëèçèðóþùèé êîíå÷íûå
ïðîäóêòû ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (ÿçûêîâîé ìàòåðèàë â òåðìèíàõ Ùåðáû):
ñîçäàâàåìûå âî âòîðîì ñëó÷àå êîíñòðóêòû, ìîäåëè è ò.ï. áàçèðóþòñÿ íà
èñõîäíûõ ïîñòóëàòàõ, îðèåíòèðîâàííûõ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñîöèàëüíóþ
(=íàäûíäèâèäóàëüíóþ) èïîñòàñü çíà÷åíèÿ, êîòîðàÿ îïèñûâàåòñÿ â ñëîâàðÿõ
è ïî óìîë÷àíèþ ïðèíèìàåòñÿ çà èñòèíó â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè,
ðàñïðîñòðàíÿåìóþ è íà ôóíêöèîíèðîâàíèå ñëîâà ó ïîëüçóþùåéñÿ èì
ëè÷íîñòè.
Ôîêóñèðîâàíèå íà îáðàùåííîé ê èíäèâèäó èïîñòàñè çíà÷åíèÿ ïðèâåëî
ê ðÿäó âåñüìà âàæíûõ âûâîäîâ, áàçèðóþùèõñÿ íà âçàèìîäåéñòâèè
ðåçóëüòàòîâ òåîðåòè÷åñêèõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ýòîé
îáëàñòè. Òàê, áûëî ýêñïåðèìåíòàëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè îïîçíàíèè
17

À. À. Çàëåâñêàÿ, Èíäèâèäóàëüíîå çíàíèå: ñïåöèôèêà è ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,
Òâåðü 1992.
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(èäåíòèôèêàöèè) ñëîâà êàê òàêîâîãî íîñèòåëü ÿçûêà îáðàùàåòñÿ ê ñâîåé
èíôîðìàöèîííîé áàçå ñ ðàçíîé ìåðîé «ãëóáèíû», ÷òî äàëî îñíîâàíèÿ äëÿ
ðàçðàáîòêè ñïèðàëåâèäíîé ìîäåëè èäåíòèôèêàöèè ñëîâà è ïîíèìàíèÿ
òåêñòà 18 , ñîãëàñíî êîòîðîé ñîöèàëüíî ïðèçíàííîå çíà÷åíèå ñëóæèò
èìïóëüñîì äëÿ ðàñêðó÷èâàíèÿ ãèïîòåòè÷åñêîé ñïèðàëè â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ: â ïðîøëûé îïûò è â ïðîãíîçèðóåìîå áóäóùåå. Òàêàÿ ñïèðàëü
ïîâòîðÿåò êîíòóð ïåñî÷íûõ ÷àñîâ, ó êîòîðûõ âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ ÷àñòè
ïåðåñå÷åíû ðÿäàìè ãîðèçîíòàëüíûõ ïëîñêîñòåé («ñðåçîâ»), ñîåäèíåííûõ
äâóíàïðàâëåííûìè âåðòèêàëüíûìè ñòðåëêàìè, ÷òî ïîêàçûâàåò âîçìîæíûå
óðîâíè ðàçâåðòêè ñïèðàëè âíèç è ââåðõ ñ ïðèâëå÷åíèåì âûâîäíûõ çíàíèé
ðàçëè÷íûõ âèäîâ íà êàæäîì èç ðåàëèçîâàííûõ óðîâíåé ðàçâåðòêè. Ïðè
íîðìàëüíîì õîäå ðå÷åìûñëèòåëüíîãî ïðîöåññà èëè îáùåíèÿ çàäåéñòâóåòñÿ
óðîâåíü ðàçâåðòêè, îòâå÷àþùèé äîñòàòî÷íîìó ñåìèîçèñó, â òî âðåìÿ êàê
â ñëó÷àÿõ çàòðóäíåíèé, íåïîíèìàíèÿ è ò.ï. òðåáóåòñÿ îáðàùåíèå ê äðóãèì
óðîâíÿì  ñ áîëåå äåòàëèçèðîâàííûìè ïðèçíàêàìè èëè, íàîáîðîò, ñ áîëåå
âûñîêèì óðîâíåì îáîáùåíèÿ, ÷òî îñîáåííî ñóùåñòâåííî äëÿ ìåæêóëüòóðíûõ êîíòàêòîâ. Íå ìåíåå âàæíî è òî, ÷òî ñîöèàëüíî ïðèçíàííîå çíà÷åíèå
ñëîâà, îáåñïå÷èâàþùåå âûõîä íà ïîñòóëèðóåìóþ ðàçâåðòêó ãèïîòåòè÷åñêîé
ñïèðàëè, âûïîëíÿåò öåëûé ðÿä ôóíêöèé19, êîîðäèíèðóþùèõ âçàèìîäåéñòâèå íå òîëüêî îáåèõ èïîñòàñåé çíà÷åíèÿ ñëîâà, íî è ÿçûêà êàê îáùåñòâåííîãî ÿâëåíèÿ è êàê äîñòîÿíèÿ èíäèâèäà, à òàêæå ðàçâåðòêó â ïðîøëûé îïûò
è â áóäóùåå è ò.ä. Ê ÷èñëó òàêèõ ôóíêöèé ìîæíî îòíåñòè ðåôåðåíòíóþ,
èäåíòèôèöèðóþùóþ, ìåäèàòèâíóþ, ðåãóëÿòèâíóþ, ñèíòåçèðóþùóþ,
ïðîãíîñòè÷åñêóþ, ðåôëåêñèâíóþ, çíàêîâóþ (ïåðå÷åíü îñòàåòñÿ îòêðûòûì).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîíÿòèå ðåôåðåíöèè â äàííîì ñëó÷àå îòëè÷àåòñÿ îò
îáùåïðèíÿòîãî, ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î ðåôåðåíöèè â èíäèâèäóàëüíîì
ëåêñèêîíå ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ñëåäñòâèÿìè.
Èçëîæåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî ëåæèò ó èíäèâèäà çà ñëîâîì,
âïîëíå îáúÿñíÿþò íàáëþäàåìûå ñî ñòîðîíû èëè ïîñðåäñòâîì ðåôëåêñèè
óäèâèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ñëîâà, êîòîðîå æèâî òîëüêî òîãäà, êîãäà ìû åãî
íå ïðîñòî çíàåì, à ïåðåæèâàåì êàê ñëèòîå ñ ïðîäóêòàìè ïåðåðàáîòêè
ìíîãîîáðàçíîãî îïûòà è âñåãäà âêëþ÷åííîå âî ìíîæåñòâî ñâÿçåé è îòíîøåíèé, âíå êîòîðûõ íå ìîæåò âîñïðèíèìàòüñÿ è îïîçíàâàòüñÿ îêðóæàþùèé
íàñ ôèçè÷åñêèé è ñîöèîêóëüòóðíûé ìèð. Äëÿ èíäèâèäà â åñòåñòâåííîé
îáñòàíîâêå èçîëèðîâàííîãî ñëîâà íå ñóùåñòâóåò  äàæå óñëûøàííîå áåç
êîíòåêñòà îíî íåèçáåæíî àêòóàëèçèðóåò íåêîòîðóþ ñèòóàöèþ, ïðåäñòàâëåíèå
18 Îïèñàòåëüíûì ïóòåì ýòà ìîäåëü ââåäåíà â êíèãå: À. À. Çàëåâñêàÿ, Ïîíèìàíèå òåêñòà:
ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèé ïîäõîä, Êàëèíèí 1988; ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ìîäåëè âïåðâûå
äàíî [â:] À. À. Çàëåâñêàÿ, Ââåäåíèå â ïñèõîëèíãâèñòèêó, Ìîñêâà 1999, ñ. 246.
19 Ñì. ïîäðîáíî: À. À. Çàëåâñêàÿ, Ââåäåíèå â ïñèõîëèíãâèñòèêó, Ìîñêâà 2007, ñ. 164167.
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îá îáúåêòå è ò.ï. ñ ðàñøèðÿþùèìèñÿ êðóãàìè âûâîäíûõ çíàíèé, êîòîðûå
íàøå ïîäñîçíàíèå óñëóæëèâî ãîòîâèò ê èñïîëüçîâàíèþ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. Ïðè ýòîì öåëîñòíîñòü ÷åëîâåêà (âçàèìîäåéñòâèå åãî òåëà è ðàçóìà,
íåâîçìîæíîñòü îòðûâà ïðîäóêòîâ ïåðöåïòèâíûõ è êîãíèòèâíûõ ïðîöåññîâ
îò ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûõ ïåðåæèâàíèé, ïîñòîÿííàÿ îïîðà íà çíàíèå
î òîì, êàê óñòðîåí ìèð, ÷åãî ìîæíî îæèäàòü â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè,
ê ÷åìó ìîãó ïðèâåñòè òå èëè èíûå äåéñòâèÿ è ò.ä.), ïîñòîÿííàÿ âêëþ÷åííîñòü â òå èëè èíûå åñòåñòâåííûå è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå «êîíòåêñòû» îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü óäèâèòåëüíîãî è çàãàäî÷íîãî ôåíîìåíà ýìåðæåíòíîñòè, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âîçíèêàåò ñìûñë, íå ÿâëÿþùèéñÿ ïðîñòîé
ñóììîé çíà÷åíèé ñëîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû îïèñàòü
íåêîòîðîå ñîáûòèå.
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ çíà÷åíèÿ ñëîâà ó èíäèâèäà òðåáóåòñÿ ïîäõîä,
îòâå÷àþùèé òåîðèè, êîòîðàÿ äîëæíà íàïðàâëÿòü âåñü õîä ðàáîòû îò
ôîðìóëèðîâàíèÿ ðàáî÷åé ãèïîòåçû äî àíàëèçà è èíòåðïðåòàöèè
ïîëó÷åííûõ äàííûõ.
3. Âîïðîñû îðãàíèçàöèè èññëåäîâàíèÿ çíà÷åíèÿ ñëîâà
â íäèâèäóàëüíîì ëåêñèêîíå
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ çíà÷åíèÿ êàê äîñòîÿíèÿ
ïîëüçóþùåãîñÿ ÿçûêîì ÷åëîâåêà òðåáóåò âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùåãî
èíñòðóìåíòàðèÿ. Ïðè ýòîì î÷åâèäíî, ÷òî òðàäèöèîííî èñïîëüçóåìûå
òåõíîëîãèè ðàáîòû íà áàçå ñëîâàðåé è òåêñòîâ, âïîëíå îïðàâäûâàþùèå
ñåáÿ ïðè èññëåäîâàíèè îáðàùåííîé ê ñîöèóìó èïîñòàñè çíà÷åíèÿ, íå
ÿâëÿþòñÿ òàêîâûìè, êîãäà â öåíòð âíèìàíèÿ ñòàâèòñÿ çíà÷åíèå ñëîâà êàê
«æèâîå çíàíèå». Íå ñïàñàåò â òàêîì ñëó÷àå è ëèíãâèñòè÷åñêèé
ýêñïåðèìåíò, ïîñêîëüêó îí (âñëåä çà Ùåðáîé, ñì. íàçâàííóþ âûøå ðàáîòó)
îðèåíòèðîâàí ïðåæäå âñåãî íà ñèñòåìíîñòü è íîðìàòèâíîñòü ÿçûêîâûõ
ÿâëåíèé20. Òîëüêî ÷àñòè÷íî ïîìîãàåò ðåøåíèþ ïîñòàâëåííîé âûøå çàäà÷è
è ñòàâøåå â ïîñëåäíèå ãîäû ïîïóëÿðíûì èñïîëüçîâàíèå àññîöèàòèâíûõ
ñëîâàðåé äëÿ èññëåäîâàíèÿ òîãî, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü «ÿçûêîâûì
ñîçíàíèåì». Äåëî â òîì, ÷òî ýòîò ïîòåíöèàëüíî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûé
20 Ñì., íàïðèìåð, îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðè èññëåäîâàíèè ñèñòåìíîñòè ÿçûêà
ïðîâåäåíèÿ ëèíãâèñòè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì íåïîñðåäñòâåííîé ÿçûêîâîé
èíòóèöèè ãîâîðÿùèõ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ïðàâèëüíî, à ÷òî íåïðàâèëüíî â ÿçûêå: Þ. Ä. Àïðåñÿí,
Î ïðîåêòå àêòèâíîãî ñëîâàðÿ (ÀÑ) ðóññêîãî ÿçûêà, [â:] Êîìïüþòåðíàÿ ëèíãâèñòèêà
è èíòåëëåêòóàëüíûå òåõíîëîãèè: Ïî ìàòåðèàëàì åæåãîäíîé Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
«Äèàëîã», âûï. 7 (14), Ìîñêâà 2008, ñ. 2331.

Çíà÷åíèå ñëîâà â èíäèâèäóàëüíîì ëåêñèêîíå

487

èñõîäíûé ìàòåðèàë ÷àùå âñåãî àíàëèçèðóåòñÿ îïÿòü-òàêè â ðóñëå
ïîñòóëàòîâ ñèñòåìíîñòè è íîðìàòèâíîñòè, áåç ó÷åòà ñïåöèôèêè çíà÷åíèÿ
ñëîâà êàê èíäèâèäóàëüíîãî çíàíèÿ ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà
ñëåäñòâèÿìè. Èíòåðåñíûé ìàòåðèàë äàåò èññëåäîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé
î ñëîâå ñ ïîçèöèé îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðÿäà èñòî÷íèêîâ:
äèñêóðñèâíîãî àíàëèçà âûñêàçûâàíèé î ÿçûêå è ñëîâå, àíàëèçà ñòðàòåãèé
ïîëüçîâàíèÿ ñëîâîì, âêëþ÷åííîãî íàáëþäåíèÿ, àíêåòèðîâàíèÿ
è èíòåðâüþèðîâàíèÿ, èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà èç ïðîèçâåäåíèé, âçÿòûõ
èç êîðïóñîâ òåêñòîâ, âûñêàçûâàíèé èç êîðïóñîâ áëîãîâ íà ðàçíûõ ÿçûêàõ21.
Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíû ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê ïîëó÷åíèþ ñâèäåòåëüñòâ
òîìó, êàê ñëîâî æèâåò â èíäèâèäóàëüíîì ëåêñèêîíå, îäíàêî âàæíûì
óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå âûáðàííîãî ïîäõîäà èñõîäíîé òåîðèè.
Êðàòêî ïðåäñòàâëåííàÿ âûøå ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêàÿ òåîðèÿ ñëîâà
ìîæåò âûñòóïèòü â ðîëè îäíîé èç ñòàðòîâûõ òåîðèé òàêîãî ðîäà. Ôîðìóëèðóåìàÿ íà îñíîâå ýòîé òåîðèè ðàáî÷àÿ ãèïîòåçà ïðåäïîëàãàåò: 1) íàëè÷èå
îïðåäåëåííîé ñïåöèôèêè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ ñëîâà, îáðàùåííîãî
íåïîñðåäñòâåííî ê èíäèâèäó; 2) âîçìîæíîñòü âûÿâëåíèÿ òèïîâûõ
ñòðàòåãèé è îïîð, îáåñïå÷èâàþùèõ âûõîä íà èíäèâèäóàëüíûé îáðàç ìèðà
÷åðåç ïîñðåäñòâî ñîöèàëüíî ïðèíÿòîãî çíà÷åíèÿ ñëîâà; 3) íàëè÷èå
îïðåäåëåííûõ ìåõàíèçìîâ è áàçîâûõ ïðèíöèïîâ óâÿçûâàíèÿ ÷åëîâåêîì
íîâîãî çíà÷åíèÿ ñ ïðåäøåñòâóþùèì îïûòîì è âîçìîæíîñòü îáíàðóæåíèÿ
ýòèõ ìåõàíèçìîâ è ïðèíöèïîâ â ñèòóàöèÿõ, êîãäà â æèçíü îáùåñòâà
èíòåíñèâíî âõîäÿò íîâûå ðåàëèè; 4) íåîáõîäèìîñòü íåïîñðåäñòâåííîãî
îáðàùåíèÿ ê íîñèòåëÿì ÿçûêà è êóëüòóðû äëÿ èññëåäîâàíèÿ äâîéíîé æèçíè
çíà÷åíèé; 5) âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ñèòóàöèé,
ïîçâîëÿþùèõ ýêñïëèöèðîâàòü ïðîäóêòû ãëóáèííûõ ïðîöåññîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ ñëîâà êàê äîñòîÿíèÿ èíäèâèäà, à òàêæå «èçìåðÿòü»
îñîáåííîñòè ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîãî ìàðêèðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ âî âòîðîé
åãî èïîñòàñè.
Äëÿ ïðîâåðêè ýòîé ðàáî÷åé ãèïîòåçû íà áàçå ðóññêîãî ÿçûêà íàìè
ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå, îðãàíèçîâàííîå ïî äâóì
ïðèíöèïàì: 1) ïî ãîðèçîíòàëè  ÷åðåç ñîïîñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ ñ ïàðàëëåëüíûì ïðèìåíåíèåì îäíèõ è òåõ æå èññëåäîâàòåëüñêèõ
ïðîöåäóð íà ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÿçûêà â íåñêîëüêî
ðàçëè÷àþùèõñÿ óñëîâèÿõ; 2) ïî âåðòèêàëè  ÷åðåç ñîïîñòàâëåíèå
ðåçóëüòàòîâ äâóõ òàêèõ «ñðåçîâ» ñ âðåìåííûì èíòåðâàëîì â 17 ëåò (19932010).
Â 1993 ãîäó ýêñïåðèìåíò ïðîâîäèëñÿ â ã. Òâåðè (ÐÔ) è ã. Àëìàòû
(Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí); â 2010 ãîäó  â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
21

Â. Á. Êàøêèí, Âåùåñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñëîâà â ïîâñåäíåâíîé ôèëîñîôèè ÿçûêà,
[â:] ßçûê, êîììóíèêàöèÿ è ñîöèàëüíàÿ ñðåäà, Âîðîíåæ 2007, ñ. 117136.
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ÐÔ (ãã. Òâåðü, Êóðñê) è íà òåððèòîðèÿõ, ãäå ðóññêèé ÿçûê ìîæåò èñïûòûâàòü íåêîòîðîå âëèÿíèå ñî ñòîðîíû êîíòàêòèðóþùèõ ñ íèì ëèíãâîêóëüòóð (ã. Óôà, Áàøêîðòîñòàí; ã. Óëàí-Óäý, Áóðÿòèÿ; ã. Àëìàòû, Ðåñïóáëèêà
Êàçàõñòàí; ã. Êèåâ, Óêðàèíà). Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðèìåíòà
(ñòóäåíòîâ âóçîâ êàê ãóìàíèòàðíûõ, òàê è òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé)
520 ÷åëîâåê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ñáîð äàííûõ åùå â ïÿòè ãîðîäàõ,
ò.å. êîëè÷åñòâî èñïûòóåìûõ óâåëè÷èòñÿ.
Îòáîð ñëîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ â 1993 ã. îñóùåñòâëÿëñÿ ÷åðåç îáðàùåíèå
ê 42 íîñèòåëÿì ðóññêîãî ÿçûêà; èì ïðåäëàãàëîñü çàïèñàòü ïî 10 è áîëåå
ñëîâ, êîòîðûå, ïî èõ ìíåíèþ, â êðèòè÷åñêèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ îáùåñòâà
ïîëó÷èëè íîâûå çíà÷åíèÿ èëè ñòàëè èíà÷å âîñïðèíèìàòüñÿ â ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîì ïëàíå, à òàêæå 10 è áîëåå íîâûõ ñëîâ, íå òàê äàâíî
âîøåäøèõ â ðóññêèé ÿçûê. Èç ïîëó÷åííûõ òàêèì îáðàçîì 369 ñëîâ
ñ ÷àñòîòîé çàïèñè îò 1 äî 30 ðàç äëÿ äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ áûëî
îòîáðàíî 60 ñëîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè íàèáîëüøèé èíòåðåñ â ïëàíå
ñòîÿâøèõ ïåðåä íàìè çàäà÷.
Êîìïëåêñíîå ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå, èìåíóåìîå ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêèì ïîðòðåòèðîâàíèåì ëåêñèêè, âêëþ÷àåò èñïîëüçîâàíèå ïÿòè
ïðîöåäóð, óïîðÿäî÷åííûõ ïî íàðàñòàíèþ ñòåïåíè ìåòàÿçûêîâîé
àêòèâíîñòè èñïûòóåìûõ: ñâîáîäíûé àññîöèàòèâíûé ýêñïåðèìåíò,
íàïðàâëåííûé àññîöèàòèâíûé ýêñïåðèìåíò, ñóáúåêòèâíîå øêàëèðîâàíèå ïî
7-áàëëüíîé øêàëå (îò 3 «î÷åíü ïëîõî» äî +3 «î÷åíü õîðîøî») è ïðÿìîå
îáðàùåíèå ê íîñèòåëÿì ÿçûêà ïî ïîâîäó çíà÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî ñëîâà
(äâà âàðèàíòà ïðîöåäóðû äåôèíèðîâàíèÿ).
Ïî õîäó è ðåçóëüòàòàì îáðàáîòêè è àíàëèçà ïîëó÷åííûõ äàííûõ
ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè22 è ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ê ïå÷àòè ìîíîãðàôèÿ. Çäåñü
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì îñòàíîâèòüñÿ òîëüêî íà íåêîòîðûõ ñâîäíûõ
äàííûõ ïî óæå îáðàáîòàííîé ÷àñòè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
4. Íåêîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêîãî
ïîðòðåòèðîâàíèÿ ëåêñèêè
Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó÷àñòíèêè ýêñïåðèìåíòà íå ñìîãëè
ïðàâèëüíî îïîçíàòü íåêîòîðûå ñëîâà, ñ êîòîðûìè îíè íàâåðíÿêà
íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëèñü. Â ïðèâîäèìûõ ïðèìåðàõ èññëåäóåìîå ñëîâî
22 Ñì.: À. À. Çàëåâñêàÿ, Çíà÷åíèå ñëîâà â çåðêàëå ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêîãî
ïîðòðåòèðîâàíèÿ (I), «Âåñòíèê Òâåðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà» 2010, ¹ 5,
ñ. 175193; Îíà æå, Çíà÷åíèå ñëîâà â çåðêàëå ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïîðòðåòèðîâàíèÿ (II),
«Âåñòíèê Òâåðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà» 2010, ¹ 15, ñ. 204213.
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ïðèâîäèòñÿ çàãëàâíûìè áóêâàìè, çàïèñè èñïûòóåìûõ äàþòñÿ êóðñèâîì,
îñíîâàíèÿ äëÿ íåâåðíîé èäåíòèôèêàöèè èëè óòî÷íåíèÿ  ñòðî÷íûìè
áóêâàìè â ñêîáêàõ áåç êóðñèâà:
ÁÐÎÊÅÐ  êóðèöà, öûïëåíîê, ôåðìà (áðîéëåð)
ÍÀÌÅÑÒÍÈÊ  ïðåñòîëà, ñòàòñêèé (íàñëåäíèê; ñîâåòíèê)
ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ  íåçàâèñèìîñòü (ñóâåðåíèòåò)
ÁÎÅÂÈÊ  âîåííàÿ ìàøèíà äëÿ áîåâûõ äåéñòâèé (áðîíåâèê)
ÊÎÍÑÅÍÑÓÑ  äîñòàòî÷íî íàðîäà, ÷òîáû ãîëîñîâàòü (êâîðóì)

Íåêîòîðûõ ñëîâ èñïûòóåìûå ïðîñòî íå çíàþò. Õóæå âñåãî äåëî îáñòîèò
ñî ñëîâîì ÍÓÂÎÐÈØ, íà êîòîðîå â ðàçíûõ ãðóïïàõ èìåëî ìåñòî äî 60%
îòêàçîâ îò äåôèíèöèè. Ïðèìåðû ñäåëàííûõ èñïûòóåìûìè çàïèñåé
ñãðóïïèðîâàíû íèæå ïî õàðàêòåðó ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ñëîâî ïðåäñòàâëåíèé:
(à) áåç ïîíÿòèÿ, ÷åðò åãî çíàåò, âîñòî÷íûé íà÷àëüíèê, ÷ëåí êàêîé-òî
ðåëèãèîçíîé ñåêòû, ÿçûê èëè íàöèÿ, äèññèäåíò; (á) íà÷èíàþùèé êîììåðñàíò
(ìåëêèé); ìîëîäîé, íåîïûòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; âíåäðÿþùèé íîâîå, íåñóùèé
â ñåáå ÷åðòû ÷åãî-òî íîâîãî è ò.ï.; (â) áîãà÷, î÷åíü áîãàòûé, íîâûé ðóññêèé

Ñëîâî ÁÐÎÊÅÐ çíà÷èòåëüíî áîëåå ÷àñòîòíîå, òåì íå ìåíåå î íåì çíàþò
ïðåèìóùåñòâåííî òîëüêî òî, ÷òî áðîêåð êàê-òî ñâÿçàí ñ áèðæåé (÷åëîâåê,
ðàáîòàþùèé íà áèðæå, áèðæà, àêöèè, äåíüãè); èìååò ìåñòî ïóòàíèöà ìåæäó
çàèìñòâîâàííûìè ñëîâàìè òèïà áðîêåð, ìàêëåð, ðèýëòîð, äèëåð, êîììèâîÿæåð
è ò.ï., ÿâíî ïðèñóòñòâóåò è îòðèöàòåëüíàÿ îöåíî÷íîñòü: ñïåêóëÿíò!
Âåðòèêàëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ
ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü «âðàùèâàíèå» ðàíåå ðåäêî èñïîëüçîâàâøåãîñÿ ñëîâà
â ðå÷åâîé îáèõîä ñ ðàñøèðåíèåì åãî çíà÷åíèé. Òàê, ñëîâî ÀÊÖÈß ñòàëî
ïðèîáðåòàòü ïîïóëÿðíîñòü åùå â 1993 ãîäó, íî â îäíîì çíà÷åíèè; òåïåðü
îíî ôèãóðèðóåò ÷àñòî è ïîíèìàåòñÿ ïî-ðàçíîìó:
1993: öåííàÿ áóìàãà.
2010: (1) öåííàÿ áóìàãà; (2) ôîðìà âëàäåíèÿ ÷àñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ;
(3) ïîëèòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå, àêöèÿ ïðîòåñòà; (4) òîðãîâîå ìåðîïðèÿòèå,
ñêèäêè, ðàñïðîäàæà, óöåíêà, ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå; (5) ðåêëàìíûé õîä
ñ ðàçíûìè öåëÿìè.

Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ èìååò ìåñòî ñî ñëîâîì ÁÎÅÂÈÊ:
1993: íàåìíûé óáèéöà, òåððîðèñò, ñíàéïåð, ïàðåíü-âûøèáàëà, ÷ëåí áàíäû
ãîëîâîðåçîâ, ñåðäèòûé ÷åëîâåê, ôèëüì.
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Àëåêñàíäðà Çàëåâñêàÿ

2010: (1) îñòðîñþæåòíûé ôèëüì ñ äðàêàìè, óáèéñòâàìè, óæàñòèê;
(2) òåððîðèñò, øàõèä, âîîðóæåííûé áàíäèò, ïðåñòóïíèê, ýêñòðåìèñò;
(3) ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé; (4) êðèìèíàëüíîå ñîáûòèå.

Èíòåðåñíà ñèòóàöèÿ äèíàìèêè çíà÷åíèÿ ñëîâà ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ, äëÿ
êîòîðîãî â 1993 ãîäó áûëî âåñüìà ïîïóëÿðíûì çíà÷åíèå äåøåâûé
â ñëîâîñî÷åòàíèè «ÐÓÁËÜ  äåðåâÿííûé». Âìåñòå ñ ðàñøèðåíèåì êðóãà
èñïîëüçóåìûõ íûíå çíà÷åíèé ñëîâà ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíûì äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ñòîðîíó çíà÷åíèÿ ïîäëèííûé, ïîòîìó
äîðîãîé.
1993: äåøåâûé (ðóáëü).
2010: (1) ñäåëàííûé èç äåðåâà; (2) ãëóïûé, òóïîé, íåóìíûé, áåñòîëêîâûé,
áåñ÷óâñòâåííûé, íå ìåíÿþùèéñÿ, óïðÿìûé (î ÷åëîâåêå); (3) äåøåâûé (ðóáëü),
íåâûãîäíûé; (4) òâåðäûé, ÷¸ðñòâûé (õëåá); (5) ïîòåðÿâøèé ÷óâñòâèòåëüíîñòü
(ðóêà).
Äàëåå âîçìîæíî: ïîäëèííûé, èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïîýòîìó äîðîãîé.

Âåðòèêàëüíûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ïðîñëåæèâàòü èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ
ê èìåíóåìîìó ñëîâîì îáúåêòó, äåéñòâèþ, ñèòóàöèè. Òàê, èìåíóåìûé
ñëîâîì ÁÈÇÍÅÑÌÅÍ ÷åëîâåê â 1993 ãîäó âîñïðèíèìàëñÿ êàê ñïåêóëÿíò,
äåëåö, âîð, áåçäåëüíèê; ïðîíûðëèâûé ÷åëîâåê, äåëàþùèé äåíüãè èç âîçäóõà.
Òåïåðü ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäïðèíèìàòåëü, äåëîâîé ÷åëîâåê, ÷åëîâåê
äåëà, âëàäåëåö áèçíåñà, õîòÿ îñòàåòñÿ è íåêîòîðîå íåïðèÿòèå: òîðãàø.
Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà ïðîñëåæèâàåòñÿ ñî ñëîâîì ÄÅËÎÂÎÉ:
1993: íàãëûé, êðóòîé; âûñîâûâàþùèéñÿ, ãäå íå ïðîñÿò.
2010: (1) ñâÿçàííûé ñ äåëîì; (2) çàíÿòîé; (3) ñâÿçàííûé ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì; (4) ïðåäïðèèì÷èâûé, õâàòêèé, ïðîáèâíîé, çíàþùèé ñâîå äåëî;
(5) ñòðîÿùèé èç ñåáÿ ñëèøêîì óìíîãî ÷åëîâåêà, íàõàëüíûé, íàãëûé,
ñàìîäîâîëüíûé, âûäåëûâàþùèéñÿ, âûñîêîìåðíûé, àìáèöèîçíûé; (6) âàæíûé;
(7) îôèöèàëüíûé (öåíòð, êîñòþì, äîêóìåíò).

5. Îáñóæäåíèå íåêîòîðûõ îáùèõ òåíäåíöèé èäåíòèôèêàöèè
çíà÷åíèÿ ñëîâà íîñèòåëåì ÿçûêà
Äàæå âåñüìà îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ïðèìåðîâ óêàçûâàåò íà òî, ÷òî
íîñèòåëè ÿçûêà ìîãóò íå èìåòü ÷åòêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î çíà÷åíèè ñëîâà,
êîòîðîå îíè äîâîëüíî ÷àñòî ñëûøàò; ïðè îòñóòñòâèè îïûòà äåÿòåëüíîñòè
â òîé èëè èíîé ñôåðå æèçíè èìåíîâàíèÿ ñâÿçàííûõ ñ íåé îáúåêòîâ
ñìåøèâàþòñÿ; âàæíåéøåé ñòðàòåãèåé èäåíòèôèêàöèè çíà÷åíèÿ ñëîâà
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îêàçûâàåòñÿ îòíåñåíèå èìåíóåìîãî ñëîâîì îáúåêòà ê íåêîòîðîé ñôåðå
æèçíè èëè óâÿçûâàíèå åãî ñ òîé èëè èíîé ñèòóàöèåé; ïî ìåðå èçìåíåíèé
â îáùåñòâåííîé, ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé æèçíè
îáùåñòâà èìååò ìåñòî äèíàìèêà óâÿçûâàåìûõ ñî ñëîâîì çíà÷åíèé;
ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå ïåðåæèâàíèÿ íàõîäÿò îòðàæåíèå â ïðèïèñûâàåìîì ñëîâó çíà÷åíèè è ìîãóò èçìåíÿòüñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè.
Òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
èíäèâèäóàëüíîå çíàíèå è «çàðåãèñòðèðîâàííîå» êîëëåêòèâíîå çíàíèå
äåéñòâèòåëüíî ðàçëè÷àþòñÿ, à ñ äðóãîé  ïîáóæäàåò ïîñòàâèòü ðÿä
âîïðîñîâ, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, ñëåäóþùèå.
Åñëè îáûäåííîå çíàíèå â êàêîé-òî ìåðå ÿâëÿåòñÿ íåïîëíûì
è îøèáî÷íûì, òî çà ñ÷åò ÷åãî æå äîñòèãàåòñÿ áîëåå èëè ìåíåå óñïåøíàÿ
àäàïòàöèÿ èíäèâèäà ê åñòåñòâåííîìó è ñîöèàëüíîìó îêðóæåíèþ?
Â ÷àñòíîñòè, çà ñ÷åò ÷åãî äîñòèãàåòñÿ âçàèìîïîíèìàíèå ïðè îáùåíèè,
â òîì ÷èñëå ïðè ìåæúÿçûêîâûõ / ìåæêóëüòóðíûõ êîíòàêòàõ? Èíûìè
ñëîâàìè: áëàãîäàðÿ ÷åìó èìåííî íà áàçå îáûäåííîãî çíàíèÿ
îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòàòî÷íûé ñåìèîçèñ? Ïîïûòàåìñÿ óïðîñòèòü çàäà÷ó,
îòòàëêèâàÿñü îò òîãî, ÷òî ïðè íàó÷íîì àíàëèçå çíà÷åíèÿ ñëîâà ïðåæäå
âñåãî ó÷èòûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå óâÿçûâàåìîãî ñî ñëîâîì ïîíÿòèÿ, à ïîíÿòèå
îïèñûâàåòñÿ ÷åðåç îïðåäåëåííûé íàáîð íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ
ïðèçíàêîâ èìåíóåìîãî îáúåêòà. Ïîñêîëüêó âñå òàêèå ïðèçíàêè òðàêòóþòñÿ
êàê íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå, èìïëèöèðóåòñÿ èõ ðàâíîöåííîñòü
â ñîñòàâå ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèÿ. Âîçíèêàåò âîïðîñ: îñòàåòñÿ ëè òàêàÿ
èìïëèêàöèÿ îïðàâäàííîé è äëÿ îáûäåííîãî çíàíèÿ?
Ðåçóëüòàòû ïñèõîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïîðòðåòèðîâàíèÿ ëåêñèêè õîðîøî
ñîãëàñóþòñÿ ñ íàøèì ìíîãîëåòíèì îïûòîì ïðèìåíåíèÿ ðàçíûõ
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïðîöåäóð 23, ÷òî ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü íåêîòîðûå
ñîîáðàæåíèÿ ïî ýòèì âîïðîñàì ñ àêöåíòèðîâàíèåì âíèìàíèÿ íà ðîëè
ïðèçíàêà24 â ñòðóêòóðå îáûäåííîãî çíàíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íîñèòåëåì
ÿçûêà çíà÷åíèå ñëîâà ïåðåæèâàåòñÿ êàê ñëèòîå ñ îáðàçîì èìåíóåìîãî
ñëîâîì îáúåêòà, ÷òî õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ âûñêàçûâàíèåì Í. È. Æèíêèíà
î òîì, ÷òî ìû ñëûøèì ñëîâà, à äóìàåì íå î ñëîâàõ, à î äåéñòâèòåëüíîñòè25.
23

Ñì. îáñóæäåíèå ýêñïåðèìåíòîâ: À. À. Çàëåâñêàÿ, Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå
àññîöèàòèâíîé ñòðóêòóðû ïàìÿòè, [â:] Ïåäàãîãèêà è ïñèõîëîãèÿ, Àëìà-Àòà 1969, ñ. 5869;
Îíà æå: Ìåæúÿçûêîâûå ñîïîñòàâëåíèÿ â ïñèõîëèíãâèñòèêå, Êàëèíèí 1979; Îíà æå: Ñëîâî
â ëåêñèêîíå ÷åëîâåêà, Âîðîíåæ 1990.
24 Ñâÿçàííûå ñ ïðîáëåìîé ïðèçíàêà âîïðîñû òåîðèè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ðàáîòå: À. À. Çàëåâñêàÿ, Ïðîáëåìà ïðèçíàêà êàê îñíîâàíèÿ äëÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ è äëÿ ðàñõîæäåíèé ïðè
ýòíè÷åñêèõ êîíòàêòàõ, [â:] Ýòíîêóëüòóðíàÿ ñïåöèôèêà ÿçûêîâîãî ñîçíàíèÿ, Ìîñêâà 1996,
ñ. 163175.
25 Í. È. Æèíêèí, Ðå÷ü êàê ïðîâîäíèê èíôîðìàöèè, Ìîñêâà 1982, ñ. 18; 92.
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Ïîýòîìó åñëè äëÿ èññëåäîâàòåëÿ ÿçûêîâûõ ÿâëåíèé îñíîâíûì ÿâëÿåòñÿ
ÈÌß âåùè, òî â îáûäåííîì çíàíèè ãëàâíûì îêàçûâàåòñÿ èìÿ ÂÅÙÈ,
êîòîðàÿ ê òîìó æå ñóùåñòâóåò íå âîîáùå, à â ðàêóðñå «äëÿ ìåíÿ  çäåñü
 ñåé÷àñ». Îòñþäà âûòåêàåò è ðîëü ïðèçíàêà âåùè, «âûñâå÷èâàþùåãî»
â ãîëîãðàììå èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçà ìèðà îïðåäåëåííûé êîìïëåêñ
çíàíèé è ïåðåæèâàíèé, îòâå÷àþùèé ñïåöèôèêå ïåðöåïòèâíî-êîãíèòèâíîàôôåêòèâíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû ÷åëîâåêà.
Ñòåïåíü àêòóàëüíîñòè òàêîãî ïðèçíàêà îïðåäåëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì
íàçâàííîãî âûøå ðàêóðñà ñ ïðèíÿòûìè â ñîöèóìå/êóëüòóðå íîðìàìè,
ïðåäïî÷òåíèÿìè è îöåíêàìè.
Íàèáîëåå àêòóàëüíûé ïðèçíàê âûñòóïàåò â êà÷åñòâå «ïóñêîâîãî
ìîìåíòà» äëÿ ðàñêðó÷èâàíèÿ ãèïîòåòè÷åñêîé ñïèðàëè, î êîòîðîé øëà ðå÷ü
âûøå, è ìîæåò âûâîäèòüñÿ íà «òàáëî ñîçíàíèé», îäíàêî è äðóãèå ïðèçíàêè
îáúåêòà òàê èëè èíà÷å ó÷èòûâàþòñÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ îñîçíàâàåìîñòè
(èìåííî ïîýòîìó ïðåäïî÷òèòåëüíåå ãîâîðèòü îá «îáûäåííîì çíàíèè», à íå
îá «îáûäåííîì ñîçíàíèè», èáî âî âòîðîì ñëó÷àå äåëàåòñÿ àêöåíò ëèøü íà
îäíîì èç âçàèìîäåéñòâóþùèõ óðîâíåé).
Âàæíåéøèì äëÿ îáûäåííîãî çíàíèÿ è îáåñïå÷èâàþùèì äîñòàòî÷íûé
ñåìèîçèñ îêàçûâàåòñÿ ïðèçíàê îòíåñåííîñòè ê íåêîòîðîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè êàê îñíîâàíèþ äëÿ ìíîæåñòâåííûõ âûâîäíûõ çíàíèé.
Îñîáåííî àêòóàëüíûìè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ êóëüòóð ìîãóò
âûñòóïàòü íå íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðåäåëåíèÿ
ïîíÿòèÿ ïðèçíàêè, à ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå äëÿ èìåíóåìîãî îáúåêòà
è âàæíûå ñ ïîçèöèé ñîâîêóïíîãî êîëëåêòèâíîãî çíàíèÿ-ïåðåæèâàíèÿ.
Áîëåå òîãî, ìîãóò ó÷èòûâàòüñÿ íå òîëüêî ïðèçíàêè, íî è ïðèçíàêè
ïðèçíàêîâ, ÷òî îñîáåííî âàæíî ïðè ìåæêóëüòóðíûõ êîíòàêòàõ è âçàèìîäåéñòâèÿõ, ïîñêîëüêó âîçìîæíû ñâÿçàííûå ñ òàêèìè òîíêîñòÿìè ðàçëè÷àþùèåñÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå ïåðåæèâàíèÿ, ñïîñîáíûå ïðîâîöèðîâàòü
ìåæýòíè÷åñêóþ íàïðÿæåííîñòü è ìåæëè÷íîñòíûå êîíôëèêòû.
6. Âûâîäû
Ñóììèðóÿ èçëîæåííîå âûøå, ìû ôàêòè÷åñêè ïîëó÷àåì êðàòêèå
õàðàêòåðèñòèêè ñëîâà êàê «æèâîãî çíàíèÿ», åãî îñíîâíûõ îñîáåííîñòåé
è âàæíîñòè åãî èññëåäîâàíèÿ
Æèâîå ñëîâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé: 1) äîñòîÿíèå ïîëüçóþùåãîñÿ ÿçûêîì
÷åëîâåêà; 2) ïðîäóêò ñâîåîáðàçíîé ïåðåðàáîòêè ÷åëîâåêîì åãî îïûòà
ïîçíàíèÿ è îáùåíèÿ; 3) ñðåäñòâî äîñòóïà ê åäèíîé ïåðöåïòèâíîêîãíèòèâíî-àôôåêòèâíîé èíôîðìàöèîííîé áàçå  îáðàçó ìèðà èíäèâèäà;
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4) ñïåöèôè÷åñêîå îðóäèå ðàçíîîáðàçíîé (â òîì ÷èñëå  êîììóíèêàòèâíîé)
èíäèâèäóàëüíîé è ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé; 5) ïîçíàâàòåëüíóþ
åäèíèöó ñ äâîéñòâåííîé îíòîëîãèåé.
Æèâîå ñëîâî: 1) îáëàäàåò èçíà÷àëüíîé ïðåäìåòíîñòüþ; 2) ñïîñîáíî
âîçáóæäàòü ïðåäñòàâëåíèå î âåùè ñî âñåìè åå ïðèçíàêàìè; 3) ïîçâîëÿåò
äóìàòü î äåéñòâèòåëüíîñòè; 4) îáåñïå÷èâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì ñåíñîðèêè,
èíòåëëåêòà è ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûõ ïåðåæèâàíèé; 5) îòëè÷àåòñÿ îò
ñëîâà, êàêèì îíî ïðåäñòàâëåíî â ñëîâàðå.
Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ äâîéíîé æèçíè çíà÷åíèÿ ñ àêöåíòèðîâàíèåì âíèìàíèÿ íà ñëîâå êàê äîñòîÿíèè èíäèâèäà îïðåäåëÿåòñÿ îáùåé
òåíäåíöèåé ðàçâèòèÿ ìèðîâîé íàóêè î ÷åëîâåêå, ÷òî íàõîäèò îòðàæåíèå
â èìåþùåé ìåñòî ñìåíå îáùåíàó÷íûõ ìåòàôîð: îò «ìàøèííîé» ÷åðåç
«èíôîðìàöèîííóþ», «êîìïüþòåðíóþ» è «ìîçãîâóþ» ê ìåòàôîðå «æèâîãî
çíàíèÿ»26.
Word Meaning in Internal Lexicon
Dictionary definitions reflect products of word meaning scientific analyses based on
texts. Application of different experimental procedures reveals some specific features of
word meaning in internal lexicon and helps to explain peculiarities of word meaning as
common knowledge and its ability to ensure sufficient semiosis through mediating assess to
personal world image as complex integration of perceptual, cognitive and emotional information processing in various situations.

26 Ñì. ïîäðîáíî: À. À. Çàëåâñêàÿ, Ïðîáëåìà çíàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ðàêóðñàõ, [â:] Studia
linguistica cognitiva, âûï. 2, Èðêóòñê 2009, ñ. 1464; cì. À. À. Çàëåâñêàÿ, Ââåáåíèå â ïñèõîëèíãâèñòèêó, M., 2007, c. 4647; cì. òàêæå: À. À. Çàëåâñêàÿ, Çíà÷åíèå ñëîâà ÷åðåç ïðèçìó
ýêñïåðèìåíòà, Òâåðü 2011.
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JERZY NIESIOBÊDZKI
Mr¹gowo

ROSJA W POGONI ZA EUROP¥
Mo¿liwoæ przejêcia przez Rosjê w pe³ni zachodniego modelu cywilizacji
wraz z kluczow¹ dla tego modelu organizacj¹ spo³eczeñstwa wed³ug regu³ liberalizmu, bêd¹c przedmiotem ustawicznych dyskusji, polemik i sporów prowadzonych na tle bie¿¹cych wydarzeñ, rzadziej bywa rozpatrywana w kontekcie
procesu historycznego. Ten drugi wariant przynosi pog³êbienie tematu. Rozwija
mo¿liwoæ prze³amywania stereotypowego wyjanienia, ¿e w Rosji wszystko,
nie wy³¹czaj¹c kontaktów z Zachodem, zale¿y od genetycznego ska¿enia Imperium Rosyjskiego duchem azjatyckiej despotii sprowadzaj¹cej aktywnoæ Rosjan b¹d do konformistyczno-niewolniczego wykonywania poleceñ w³adzy,
b¹d do spontaniczno-barbarzyñskich buntów przeciwko w³adzy. Nic dziwnego,
¿e wyjanienia te, równie kategoryczne co jednostronne, zrodzi³y potrzebê przekroczenia schematu, d¹¿enie do bardziej wnikliwych interpretacji i wniosków.
Miêdzy Zachodem i Rosj¹ by³y konflikty, by³y okresy separacji, lecz by³y równie¿ zbli¿enia, bo ekstremalny, uprawiany na azjatyck¹ mod³ê, despotyzm
w funkcjonowaniu Imperium Rosyjskiego nie zagospodarowywa³ ca³ej przestrzeni spo³ecznej. Orientacja na zachodnie wzorce kulturowe anga¿uje dzi
uwagê coraz liczniejszej grupy badaczy, a do bardziej wród nich dociekliwych
nale¿y W³adimir Kantor  filozof, pisarz, historyk, g³osiciel tezy o organicznym
zwi¹zku postêpów cywilizacji w Rosji z rozwojem rosyjskiej literatury.
W licz¹cym ponad siedemset stron dziele Rosyjska klasyka, czyli byt Rosji
(Ðóññêàÿ êëàññèêà, èëè Áûòèå Ðîññèè)1 Kantor stwierdza, ¿e g³ównym inicjatorem i nosicielem relacji miêdzy Zachodem a azjatycko-rosyjskim Wschodem
by³a rosyjska inteligencja. To w³anie pisarze wywodz¹cy siê z krêgu inteligencji stworzyli rosyjsk¹ klasykê. I co wiêcej  dodaje  ich spo³ecznemu zaanga¿owaniu towarzyszy³y nieprzeciêtne ambicje artystyczne i filozoficzne, wiadomoæ, ¿e aby rosyjskiej kulturze nadaæ w³aciw¹ rangê, trzeba w obrêbie w³asnej
twórczoci uwzglêdniaæ uprzednie dokonania Dantego, Goethego, Schillera, Cervantesa, Szekspira, Hegla, Marksa, Feuerbacha, Nietschego i wielu innych najwybitniejszych przedstawicieli sztuki i myli Zachodu.
1

Â. Êàíòîð, Ðóññêàÿ êëàññèêà, èëè Áûòèå Ðîññèè, Ìîñêâà 2005.
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Oczywicie, wszystko to, w nakrelonej powy¿ej skali, kszta³towa³o siê w Rosji
dopiero po reformach Piotra Wielkiego. Kantor, akcentuj¹c ich radykalizm, stwierdza, ¿e by³y radykalne, jednak nie a¿ na tyle, by odmieni³y ca³e ¿ycie ludzi zamieszkuj¹cych Imperium Rosyjskie. Proces europeizacji Rosji nie przenika³ do
dolnych warstw spo³eczeñstwa. Dla uwyranienia istoty zjawiska, obok opinii
Kantora, pozwolê sobie przytoczyæ równie¿ wypowied Jurija Piwowarowa:
Za czasów Piotra I [ ] rodz¹ siê dwie subkultury. Jedna to subkultura zeuropeizowanych warstw wy¿szych. Pe³ni¹ one funkcjê reprezentacji kultury europejskiej na
gruncie rosyjskim [ ]. Cz³onkowie tych warstw maj¹ znakomite kontakty z zagranic¹, ci¹gle podró¿uj¹ [...]. Druga subkultura jest [...] nonikiem pierwiastków tradycjonalistycznych, staromoskiewskich, rdzennych. Nale¿eli do niej [...] ch³opi
pañszczyniani, kupiectwo, duchowieñstwo prawos³awne. [...] W rezultacie jeden
kraj zamieszkiwa³y dwie grupy pos³uguj¹ce siê dwoma ró¿nymi jêzykami [ ]
Kilka milionów ludzi by³o Europejczykami do szpiku koci  to oni stworzyli
rosyjsk¹ literaturê, muzykê, filozofiê2.

I to na nich oczywicie koncentruje uwagê Kantor.
Ale po kolei. Kantor jest metodyczny. Informuje równie¿ o tym, co dzia³o
siê wczeniej. Ubolewa, ¿e w odró¿nieniu od obecnych w Europie Zachodniej
plemion germañskich, którym w przezwyciê¿aniu barbarzyñstwa pomog³o spotykanie z cywilizacj¹ rzymsk¹, dawna Ru znajdowa³a siê w mniej komfortowej
sytuacji. Pewn¹ szansê stwarza³a jej mo¿liwoæ podjêcia kontaktów z chrzecijañskim Bizancjum. Trzeba pamiêtaæ  zaznacza  ¿e chrzecijañstwo bizantyjskie, jeli chodzi o kulturê, by³o nawet bardziej rozwiniête ni¿ rzymskie. Sytuacja uleg³a zmianie w czasach najazdu tatarsko-mongolskiego. Niewola
przynios³a Rusi cywilizacyjny regres, upadek miast, za³amanie rzemios³a i handlu. Co wiêcej, niezbyt chwalebnie zachowa³a siê Cerkiew. Prawos³awie, bêd¹c
gwarantem narodowej jednoci, jednoczenie  poprzez dzia³alnoæ swoich
funkcjonariuszy pe³ni¹cych z nadania Tatarów funkcje policyjno-fiskalne (zbieranie podatków)  przyjê³o na siebie rolê instytucji utwierdzaj¹cej poddañstwo.
Kiedy Ru zrzuci³a tatarskie jarzmo, Cerkiew zaczê³a wspieraæ absolutyzm Moskwy. Na ziemiach dawnej Rusi powsta³a azjatycka despotia. Moskwa przyswoi³a sobie tatarskie metody rz¹dzenia. A kiedy, wzrastaj¹c w si³ê, wyzwoli³a siê z
poddañstwa, równoczenie przekszta³ci³a siê w pañstwo zasadniczo ró¿ne od
feudalnych monarchii Zachodu, wykluczaj¹ce powstanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Rosyjskie prawos³awie sta³o siê twierdz¹ konserwatyzmu. Odrzuca³o
podejmowan¹ przez katolicyzm zachodni rolê organizatora spo³eczeñstwa w zakresie cywilizacyjno-kulturowym. W pañstwie carów, poczynaj¹c od XVII w.,
tak¹ rolê wziêli na siebie artyci, pisarze, filozofowie.
2

J. Piwowarow, W Rosji jedynym libera³em jest pañstwo, (rozmowa), Europa 2008, nr 16.
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Pocz¹tek cywilizacji w Rosji ³¹czy³ siê z chrystianizacj¹, kontaktami z Bizancjum, póniejszy regrese z niewol¹ tatarsko-mongolsk¹. Potem nast¹pi³o
zrzucenie obcego jarzma, ale likwidacja zagro¿eñ zewnêtrznych nie mia³a wp³ywu na usuniêcie zagro¿eñ wewnêtrznych. W pañstwie  objania Kantor  w którym
nic nie dzia³o siê z woli obywateli, a wszystko na rozkaz, przypadek niedyspozycji któregokolwiek z elementów jego organizacji grozi³ chaosem, rozsypaniem
siê struktur pañstwowych. Okres niewoli mongolsko-tatarskiej w dziejach Rosji
spotyka³ siê równie¿ z pozytywn¹ interpretacj¹, niechêtnych kontaktom z Zachodem, Euroazjatów. Zwolennicy rosyjskiego izolacjonizmu uwa¿ali, ¿e niewola
mongolsko-tatarska by³a dla Rusi szczêliwym zrz¹dzeniem losu. W opiniach
niektórych historyków:
tatarski najazd przedstawia siê jako wielki sukces rosyjskiego narodu, bowiem
dziêki kilku stuleciom niewolnictwa, na terytorium dawniejszego tatarskiego imperium pojawi³o siê potê¿ne wojskowe pañstwo3.

Euroazjaci  czytamy w Rosyjskiej klasyce  kieruj¹c siê interesem samodzier¿awia, pozostawali równie¿ pod wp³ywem pogl¹dów Oswalda Spenglera:
zapo¿yczyli z nich koncept przeciwstawienia wiatu historii  wiata przyrody,
logiki czasu  logice przestrzeni. Genius loci, a nie historia mia³ decydowaæ
o losach Imperium. Spengler i bliski mu Nietzsche g³osili zmierzch cywilizacji
Zachodu i wynikaj¹c¹ z tego koniecznoæ zwrotu ku rezerwuarom, ukrytych
w ludzkiej podwiadomoci, spontanicznych pierwotnych mocy. W zetkniêciu
z filozofowaniem na mod³ê spenglerowsk¹, b¹d nietzscheañsk¹, rosyjski izolacjonizm, odcinaj¹c siê od Europy, jednoczenie otrzymywa³ od Europy wsparcie. Paradoksalnie, bêd¹c synonimem rosyjskiego konserwatyzmu, stawa³ siê
wyk³adni¹ swoicie pojmowanej postêpowoci. Kantor, jako znamienn¹ w tej
kwestii, przytacza opiniê Hercena, który w pewnym okresie swej dzia³alnoci
by³ zdania, ¿e w obliczu cywilizacyjnej degradacji Zachodu mo¿liwoæ kroczenia Rosji w³asn¹, odrêbn¹ drog¹ jest dla niej wrêcz skarbem.
Wypada tu powróciæ do wspomnianych ju¿ wy¿ej reform Piotra I. Omawiaj¹c je, Kantor szczególnie wiele miejsca powiêca przeniesieniu stolicy Rosji
z Moskwy do Petersburga. Kontrapunktowo zestawia to wydarzenie z podobn¹
decyzj¹ Konstantyna Wielkiego. Konstantyn, przenosz¹c centrum pañstwa na
wschód, oddala³ siê od Rzymu. Piotr, przenosz¹c stolicê na zachód, zrywa³ z tradycj¹ Bizancjum. Mianowanie nowej stolicy miastem wiêtego Piotra nawi¹zywa³o do rzymskich tradycji bez bizantyjskiego porednictwa. Okazywa³o siê
jednoczeniem Zachodu ze Wschodem: Petersburg  pisze Kantor  to zachód
Rosji, ale nie zachód ca³ej Europy. Tym samym Piotr tworzy miasto wiêtego
3

Â. Êàíòîð, op. cit., c. 196.
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Piotra jako centrum Europy, [...] czyni¹c Rosjê oryginaln¹ nastêpczyni¹ pierwszego Rzymu4. I tak te¿  zauwa¿a Kantor  rozumia³ znaczenie decyzji Piotrowej Aleksander Puszkin. Piotr I i Puszkin okazuj¹ siê w Rosyjskiej klasyce
postaciami organicznie ze sob¹ zwi¹zanymi. Kantor podkrela, ¿e wielki rosyjski poeta by³ potomkiem zaprzyjanionego z Piotrem I, wykszta³conego na mod³ê europejsk¹, Araba. Ta genealogia mia³aby wskazywaæ na bezporedni¹
kontynuacjê w twórczoci Puszkina cywilizacyjno-owieceniowych poczynañ
Piotra, na to, ¿e zwi¹zki rodzinne stawiaj¹ poetê w centrum procesu historycznego. Piotr I, sprowadzaj¹c wykszta³conego Araba i kojarz¹c go z rodem bojarskim, zaszczepia³ w kraju europejski styl ¿ycia. Rezultatem owego szczepu
 wed³ug Kantora  sta³ siê wielki rosyjski poeta5. Puszkin to w [...] prostej
linii nastêpca [...] Piotra6.
W Rosyjskiej klasyce Kantor przyjmuje postawê zdeklarowanego przeciwnika rewolucji. Ale nie rewolucji powodowanej dzia³alnoci¹ Piotra I. Tê uwa¿a
za w najwy¿szym stopniu uzasadnion¹, bowiem nie by³a to rewolucja wywo³uj¹ca chaos, lecz chaos porz¹dkuj¹ca. Uwa¿a tak, powo³uj¹c siê na Puszkina, który
w swym dziele O rosyjskiej historii XVIII wieku ma ponoæ dowodziæ, ¿e radykalizm Piotrowych reform wynika³ nie tylko z temperamentu cara, ale i z koniecznoci. Prócz tego bez Piotra  to ju¿ komentarz Kantora  nie by³oby nie tylko
Puszkina, ale i ca³ej reszty wielkich pisarzy rosyjskich. O Piotrze I mówiono, ¿e
przeprowadzi³ sekularyzacjê rosyjskiej kultury. Kantor dodaje, ¿e dzia³alnoæ
cara mia³a g³êbszy sens; cytuje opiniê W³adimira So³owiowa, ¿e poprzez europejskie owiecenie rosyjski umys³ otworzy³ siê dla takich pojêæ, jak ludzka
godnoæ, prawa jednostki, wolnoæ sumienia [...], bez których nie ma godnej
egzystencji7.
Przeniesienie stolicy kraju z Moskwy do Petersburga to dla Kantora wydarzenie najwy¿szej wagi. Odnotowuje jednak i inne punkty widzenia, zauwa¿a, i¿
wed³ug Aleksandra Hercena, Michai³a Bakunina, Fiodora Dostojewskiego symbolika Petersburga przybiera³a charakter negatywny, co podkrela i z czym polemizuje. A przede wszystkim wdaje siê w spór z Adamem Mickiewiczem, który
w Dziadach (III czêæ, Ustêp: Petersburg) widzi w miecie Piotrowym dzie³o
szatana. Przeciwstawia opinii Mickiewicza zdanie Puszkina. Dowodzi, ¿e ten
ostatni daje polskiemu poecie odpowied w Jedcu miedzianym.
Petersburg nie jest  czytamy w Rosyjskiej klasyce  wy³¹cznie stolic¹ carskiego despotyzmu, ale jest, jak postrzega to Puszkin, miastem, które otwiera
Rosji okno na Europê. I nie jest tak, jak utrzymuj¹ niektórzy, ¿e Petersburg
niszczy zwyk³ego cz³owieka. Osaczenie Eugeniusza w Jedcu miedzianym
4
5
6
7
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Ibidem,
Ibidem,
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przez powód niczego tu nie dowodzi. Nale¿y je odczytywaæ inaczej. Kantor
uwa¿a, ¿e Puszkin, mówi¹c o Eugeniuszu jako o biednym biezumcu, wskazuje, i¿ ów biezumiec wyjania otaczaj¹c¹ go rzeczywistoæ zupe³nie opacznie.
Eugeniusz nie odró¿nia pomnika ba³wana na koniu, w czasach miko³ajewskich
nabieraj¹cego znaczenia symbolu reakcyjnego re¿imu, od prawdziwego Piotra,
twórcy Imperium, w którym cywilizuj¹ca siê przestrzeñ dawa³a mo¿liwoæ
wolnoci8. Wed³ug Kantora, w Jedcu miedzianym Eugeniusza goni nie imperator Piotr I, ale pomnik pora¿ony polityk¹ Miko³aja I. Zatem w historii Eugeniusza nie nale¿y postrzegaæ zderzenia z dziedzictwem Piotra, lecz konflikt z polityk¹ niszcz¹c¹ owo dziedzictwo. Metaforyka szalej¹cej w poemacie powodzi
przestrzega przed katastrof¹ nawrotu barbarzyñstwa i samowoli.
Argumentacja Kantora o jednoznacznie gloryfikatorskim stosunku Puszkina
do dzie³a Piotra Wielkiego robi wra¿enie, nie likwiduje jednak w¹tpliwoci.
Zgoda, Mickiewiczowi w III czêci Dziadów daleko do obiektywizmu: poeta
zdruzgotany niewol¹ Polski, dowiadczony brutaln¹ rozpraw¹ Nowosilcowa
z ruchem filomatów i filaretów, w Petersburgu postrzega przede wszystkim symbol z³owrogiej potêgi samodzier¿awia. Ale Piotrowe reformatorstwo (o czym ju¿
by³a mowa) krytykuje nie tylko on jeden. U innych owa krytyka nie bywa tylko,
tak bardzo, jak u Mickiewicza, totalna, bywa wybiórcza.
Wed³ug Kantora, jeli kogo nale¿y winiæ za kataklizm niszcz¹cy Eugeniuszowy ¿yciowy dorobek, to nie Piotra, lecz jego nastêpców  reakcyjnych despotów. Ale przecie¿ despot¹, mimo wszystkich swych zas³ug, by³ równie¿ Piotr.
I to w³anie niezaprzeczalny despotyzm wielkiego cara le¿y u róde³ dwoistych
ocen roli, jak¹ odegra³ w dziejach Imperium Rosyjskiego. Wybitny znawca twórczoci Puszkina Borys Bursow zwraca uwagê, ¿e despotyczny charakter reform
Piotrowych nie wadzi³ Puszkinowi, kiedy poeta ocenia³ je w skali procesu historycznego. Z tego punktu widzenia Piotr I jest wielkim w³adc¹, bo by³ twórc¹
historii. Takich argumentów u¿ywa równie¿ Kantor. Neguj¹c bezapelacyjnie zachowania w Jedcu miedzianym drugiego bohatera utworu, zbli¿a siê do nieodwracalnej apoteozy praw procesu historycznego. Trudno nie zawa¿yæ, ¿e brzmi¹
tu nuty historiozofii Hegla inspiruj¹cej w epoce bliskiej Puszkinowi m.in. Fryderyka Engelsa:
Jak¿e mieszne  powiada³ z ironi¹ Engels  by³oby, gdyby poddani Nerona lub
Domicjana, skar¿yli siê na to, ¿e nie urodzili siê w czasach, gdy czêsto zdarza siê
cinanie g³ów lub palenie ¿ywcem; jak¿e mieszne by³oby, gdyby ofiary redniowiecznego fanatyzmu religijnego mia³y pretensje do historii, ¿e nie urodzi³y siê po
okresie reformacji, pod w³adz¹ tolerancyjnych rz¹dów; tak jakby bez cierpienia
jednych ludzi mo¿liwy by³ postêp innych!9
8
9

Ibidem, s. 166.
Cyt. za: A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolnoci, Warszawa 1996, s. 130.
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A jednak ironia Engelsa to nie to samo, co ironia Puszkina. W twórczoci
Puszkina prawid³owoci historii, realizowane przez herosów historii, nie dezawuuj¹ g³osu ofiar historii. W Jedcu miedzianym  wed³ug Bursowa
obraz Piotra rozpada siê jakby na dwa elementy: jeden Piotr jest wielkim reformatorem id¹cym na zdecydowane zbli¿enie Rosji z Europ¹; drugi [...] okazuje siê
Piotrem zas³uguj¹cym na karê tych, dla których przeprowadza swoje reformy10.

Gwa³cenie, choæby i w zgodzie z prawami historii, ¿yciowej stabilizacji
ludzi nie pozostawia poety obojêtnym. Ten aspekt Piotrowej rewolucji  dowodzi Bursow  niepokoi Puszkina i drêczy.
Za jeden z najistotniejszych skutków reform Piotra I uwa¿a Kantor odkrycie
przez wiat³ych Rosjan XVII i XVIII w., ¿e proeuropejska Rosja w sprawach
europejskich mo¿e przemawiaæ w³asnym g³osem  sama za siebie. W istocie
mia³ to byæ przede wszystkim g³os szlachty. W czasie panowania Piotra, Katarzyny, Aleksandra I stan szlachecki zyskiwa³ na znaczeniu. W przyt³aczaj¹cej
wiêkszoci  pisze Kantor  wszyscy wielcy klasycy literatury rosyjskiej rodowodowo byli zwi¹zani ze szlacht¹. I o niej g³ównie pisali. Uwa¿ali, ¿e ta w³anie
warstwa spo³eczna mo¿e w Rosji odegraæ rolê owieceniow¹, ¿e z jej dzia³alnoci¹ mo¿na wi¹zaæ nadzieje na przebudzenie siê niezawis³ego cz³owieka, odpowiadaj¹cego tylko za siebie, ryzykuj¹cego tylko sob¹, pozbawionego niewolniczego strachu11. Mieli równie¿ wiadomoæ, ¿e aby wprowadziæ w Rosji
cywilizacjê typu zachodniego, potrzebny jest kapitalizm. Taka myl nieobca by³a
Puszkinowi, interesowa³y go teorie ekonomiczne, rozwój przemys³u w Moskwie, urynkowienie sprzeda¿y ksi¹¿ki, budowa kolei i wiele innych spraw
o wymiarze ekonomicznym. Problem cywilizacji Rosji drog¹ budowy kapitalizmu Kantor odnajdowa³ tak¿e w twórczoci Gogola. Ocenia³ jednak, ¿e autor
Rewizora  inaczej ni¿ Puszkin  nie pok³ada³ nadziei w szlachcie. Wskazywa³
na rozproszenie szlachty na wielkich obszarach Imperium, pogr¹¿aj¹ce j¹ w prowincjonalizmie. Ponadto szlachta, dysponuj¹c bogactwem pochodz¹cym z nadania, zamiast do twórczej pracy sk³ania³a siê ku bezproduktywnej, ja³owej egzystencji.
Rozpowszechnieniu w Rosji modelu gnunego bytowania jaskrawe wiadectwo da³ Iwan Gonczarow, który w powieci Ob³omow piêtnuje marazm epoki
miko³ajewskiej, przy czym  zaznacza Kantor  dzie³o Gonczarowa przed³u¿a
ca³¹ listê powieci w literaturze rosyjskiej o podobnym przes³aniu, takich jak
Martwe dusze, Nekropolis, Wspomnienia z domu umar³ych. Izolacjonizm Rosji
zosta³ w nich przedstawiany jako konanie Rosji, jako podobny mierci sen.
10
11

Á. Áóðñîâ, Ñóäüáà Ïóøêèíà, Ìîñêâà 1985.
Â. Êàíòîð, op. cit., ñ. 223.

Recenzje, omówienia, publikacje ród³owe

503

Kantor cytujê Dmitrija Pisariewa stwierdzaj¹cego, ¿e ludzie typu Ob³omowa
pojawiaj¹ siê na granicy epok i nie mog¹ siê zdecydowaæ na akceptacjê jednej
b¹d drugiej. Powo³uje siê te¿ na Niko³aja Dobrolubowa, który postrzega ob³omowszczyznê jako zjawisko wykreowane przez stosunki pañszczyniane.
W powieci Gonczarowa jednym z bezporednich czynników kszta³tuj¹cych
charakter g³ównego bohatera s¹ lata m³odoci spêdzone przezeñ w przesi¹kniêtym duchem prowincji, trwaj¹cym w czasowym bezruchu, pañszczynianym maj¹tku. Ale wszystko to razem  nawet uwzglêdniaj¹c, ¿e Ob³omowa staæ na
odruchy samokrytyczne  nie wiadczy o tym, ¿e Gonczarow chce go rozgrzeszyæ. Ob³omowowi jako szlachcicowi  wywodzi Kantor  zosta³a dana mo¿liwoæ wyboru. Ob³omow jest winien bo nie przyjmuje do wiadomoci, ¿e cz³owiek staje siê cz³owiekiem w procesie przekraczania w³asnych granic.
Ca³kowita negacja postawy Ob³omowa brzmi w Rosyjskiej klasyce bardzo
sugestywnie. Czy jednak nie za wiele tu arbitralnoci? Nie wszystkie interpretacje dzie³a Gonczarowa bezwarunkowo przychylaj¹ siê do diagnozy dezaprobuj¹cej postawê Ob³omowa. Kantor naturalnie wie o tym, przyznaje nawet, ¿e ró¿norodnoæ interpretacji zale¿a³a od coraz to innych kontekstów spo³ecznych
wp³ywaj¹cych na percepcjê powieci. Wspomina, ¿e w XX w., po latach wojny
domowej, Ob³omówkê ³¹czono symboliczne z nadziej¹ na stabilizacjê. W publicystyce tzw. zastoju bre¿niewowskiego, Ob³omow jawi³ siê czêsto jako bohater
pozytywny, poniewa¿ jego pró¿niactwo mo¿na by³o przeciwstawiaæ bezsensowi
dzia³alnoci pozornej (w filmie opartym na powieci Gonczarowa postaæ Ob³omowa sentymentalnie potraktowa³ Nikita Micha³kow). Po takich enuncjacjach
Kantor owiadcza jednak, ¿e wszystko to nie ma wiêkszego znaczenia, bo sama
istota sprawy zawiera siê w tragizmie Ob³omowa, bo trzeba uwzglêdniæ, ¿e aby
prze³amaæ marazm spo³eczny, nie ma innej drogi, jak stanowi¹cy w Rosji obiektywn¹ koniecznoæ kapitalizm.
Wczeniej, pointuj¹c rozwa¿ania na temat Gogola, Kantor wnioskowa³, ¿e
trzeba byæ realist¹, ¿e kapitalizm nale¿y przyjmowaæ takim, jaki jest. Sam jednak niezupe³nie trzyma siê tej dyrektywy. Racjonalistyczno-obiektywistyczna
tonacja w interpretowaniu koniecznoci zaprowadzenia kapitalizmu w Rosji nie
prowadzi go do ca³kowitego wyrzeczenia siê tendencyjnoci, nie przeszkadza
mu w idealizowaniu postaci, które rzeczonej koniecznoci sprzyjaj¹. W powieci
Gonczarowa niew¹tpliwym rzecznikiem kapitalizmu jest Sztolc i Kantor nie
przepuszcza ¿adnej okazji, by zachwalaæ jego postawê jako wzorcow¹. Niesprawiedliwoci¹ by³oby jednak twierdziæ, ¿e dla takich interpretatorsko-gloryfikacyjnych uniesieñ powieæ Gonczarowa nie dostarcza ¿adnych przes³anek. Kontrapunktowoæ dynamiki dzia³añ Sztolca wobec pasywnoci zachowañ samego
Ob³omowa nale¿y do podstawowych za³o¿eñ konstrukcyjnych utworu.
Ale Kantorowi to nie wystarcza. Dra¿ni go niechêæ, z jak¹ pewna czêæ
krytyki literackiej odnosi siê do Sztolca. Jest gotów przyznaæ racjê opiniom, ¿e
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z artystycznego punktu widzenia Sztolc nie nale¿y do postaci w pe³ni udanych,
co innego jednak, gdy wytykany mu bywa kapitalistyczny pragmatyzm, egoizm
czy duchowa p³askoæ albo gdy kto g³osi, ¿e Ob³omówka  symbol idyllicznego
spokoju  zginie nie na skutek nieróbstwa w³aciciela, lecz wskutek nadaktywnoci Sztolca, któremu  jak zauwa¿aj¹ antybur¿uazyjni z³oliwcy  nie daje
spokoju myl przeistoczenia egzystuj¹cych w atmosferze sielskoci ch³opów
w woln¹, wykorzystywan¹ i wyzyskiwan¹, si³ê robocz¹. Na to ju¿ zgody nie ma!
Te i tym podobne zarzuty Kantor kwituje ironi¹. Stwierdza, ¿e rosyjska krytyka
zamiast doceniæ pozytywne cechy postaci Sztolca, jako reprezentanta bur¿uazyjnej heroicznej aktywnoci, zajmuje siê gloryfikacj¹ szlacheckich gniazd.
Ale czy Kantorowe dowartociowywanie postaci Sztolca nie zas³uguje równie¿ na ironiê? Czy kiedy Kantor stwierdza, ¿e Sztolc jednoczy w sobie Horacego i Fortynbrasa, ¿e na drogê cnotliwego kapitalizmu próbuje naprowadzaæ Ob³omowa kto, komu ju¿ brak tylko anielskich skrzyde³  czy wtedy to w³anie
Kantor nie oddala siê od realiów? Kapitalizm mo¿e byæ twórczy, konieczny, ale
wcale nie musi byæ szlachetny i piêkny. Wiedzieli o tym nielubiani przez Kantora krytycy, wiedzia³a spora liczba pisarzy, a wród nich Lew To³stoj, o którym
 uznaj¹c za niemo¿liw¹ do zakwestionowania wielkoæ mieszkañca Jasnej Polany  Kantor wyra¿a siê równie¿ bez przesadnego obiektywizmu.
W Rosyjskiej klasyce To³stoja spotyka wiele zarzutów, jest pos¹dzany o antyliberalizm, antyhistoryzm antymieszczañskoæ, antypostêpowoæ. Pojawia siê te¿
zarzut antyeuropejskoci. Wszystkie te grzechy To³stoja obserwujemy w jego
dziele najwiêkszym  w epopei Wojna i pokój. Tak, by³o to arcydzie³o. Ale czy
nie arcydzie³o szkodliwe? Kantor zwraca uwagê, ¿e pierwsze wydanie Wojny
i pokoju, z ca³ym ³adunkiem antyeuropejskich trucizn, ukaza³o siê w latach prze³amywania zastoju miko³ajewskiego. Nie ma ju¿ pañszczyzny, nastêpuj¹ reformy
armii, s¹downictwa, w³asnoci. Niestety, pojawiaj¹ siê tak¿e idee kontrreform.
I do owych kontrreform, przeciwstawiaj¹c siê nastêpuj¹cej po rewolucji francuskiej kapitalistycznej epoce, do³¹cza  wed³ug Kantora  ze swoj¹ powieci¹
To³stoj. Do³¹cza, by ukazaæ zderzenie dwu wiatów: Europy Zachodniej  z w³aciwym jej instynktem historii  i wielkiej Rosji  z jej poczuciem wiecznotrwa³oci, kultem regu³ i praw natury obowi¹zuj¹cych tak w przyrodzie, jak i w ¿yciu
spo³ecznym. Sk³aniaj¹c siê ku pogl¹dom o odmiennoci Rosji, To³stoj wybiera
stanowisko obce libera³om.
Dla To³stoja bohaterem wojny jest przede wszystkim Kutuzow. Kantor
o g³ównodowodz¹cym rosyjskiej armii ledwie wspomina; koncentruje siê na
wielkoci Napoleona. Wykazuje, ¿e To³stoj, przedstawiaj¹c Napoleona jako zarozumia³ego pysza³ka, wchodzi w konflikt z pogl¹dami na rolê cesarza Francuzów w historii Europy wyra¿an¹ przez Czernyszewskiego, Bieliñskiego, Hercena. Wymieniaj¹c w gronie wielbicieli Napoleona równie¿ Puszkina, podkrela, ¿e
zdaniem poety napoleoñski najazd sprzyja³ samostanowieniu Rosji jako mocarstwa,
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¿e naród rosyjski sta³ siê dziêki Napoleonowi narodem  nacj¹, a nie rosyjskim
narodem ch³opstwa12. Entuzjazm Puszkina dla moskiewskiej wyprawy Napoleona Kantor uwa¿a za tym bardziej uzasadniony, ¿e armia francuska kierowa³a
swe uderzenie nie przeciwko Petersburgowi, lecz przeciwko  traktowanej jako
stolica azjatyckiego barbarzyñstwa  Moskwie.
Niestety  komentuje Kantor  powieæ To³stoja Wojna i pokój inaczej
traktuje zmagania rosyjsko-francuskie, uznaj¹c je za obronê, zgodnej prawami
¿ywio³u przyrodniczego, stabilnej idylli ziemiañskiej. To³stoj heroizuje szlachtê,
opisuje pomylnoæ Bo³koñskich, Rostowów, Biezuchowów jako ustanowion¹
na fundamencie panuj¹cych w ich wiecie regu³, a wszystkich, którzy porz¹dek
owego wiata zak³ócaj¹, kwestionuj¹, traktuje z niechêtn¹ negacj¹. Wszyscy oni
 to obcy. Obcymi  ustala Kantor  okazuj¹ siê w powieci cudzoziemcy,
mieszczanie, postaci o sk³onnociach liberalno-reformatorskich, a przede
wszystkim Niemcy  g³ówni w Rosji przedstawiciele, zgubnego dla ziemiañskiej
idylli, cywilizacyjnego postêpu.
Kantor odkrywa, ¿e w Wojnie i pokoju pleni siê istna germanofobia! Odkrywa, ¿e niechêci do Niemców, do obcych, do raznoczyñców, do klasy redniej
towarzyszy w powieci niechêæ do aspiracji wolnociowych. Liberalni indywidualici  referuje Kantor pogl¹dy To³stoja  powoduj¹ spo³eczn¹ destabilizacjê,
burz¹ istotê egzystencji okrelaj¹cej siê poprzez integracjê jednostki z bytem
zbiorowym, z ludzk¹ wspólnot¹ formowan¹ przez prawa autonomiczne wobec
jednostki. Wojna i pokój g³osi, ¿e historia dokonuje siê niezale¿nie od wolnociowych aspiracji jednostek  Kantor podkrela, i¿ pogl¹d To³stoja w tej kwestii jest równie¿ antyniemiecki, bo polemiczny wobec wolnociowo-historycznych rozwa¿añ Hegla.
Czy Kantor nie zapêdza siê tu jednak zbyt daleko? Warto przypomnieæ, ¿e
niechêæ do Niemców demonstrowali te¿ inni (bynajmniej nietuzinkowi) rosyjscy
intelektualici. Miêdzy innymi Hercen, któremu niemieckoæ  o czym ze zrozumieniem wspomina libera³ Isaiah Berlin  kojarzy³a siê z ja³owym teoretyzowaniem, nudziarstwem i filistersk¹ lepot¹13. Niemiecka kultura w XIX-wiecznej
Rosji spe³nia³a niew¹tpliwie rolê inspiratorsk¹, a wzajemne kontakty rozwija³y
siê wielostronnie, jednak nie zawsze dla obu stron pozytywnie. Dawniej zauwa¿ali to To³stoj i Hercen  dzi potwierdza to m.in. niemiecki historyk Karl
Schlögel. Mówi, ¿e miêdzy Niemcami a Rosjanami najpierw pojawi³y siê wzajemne fascynacje o charakterze intelektualnym. Rosyjskie rodziny szlacheckie
instalowa³y swoje dwory w miastach niemieckich: w Weimarze, Stuttgarcie,
Darmstadt do dzi stoj¹ cerkwie. W drugiej po³owie XIX w. inicjatywa przesz³a
12
13

Ibidem, s. 454.
I. Berlin, Rosyjscy myliciele, Warszawa 2003. Antyniemieckie pogl¹dy Hercena Berlin
charakteryzuje w eseju Aleksander Hercen.
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w rêce in¿ynierów, kupców i przedsiêbiorców. W licznych miastach rosyjskich
powsta³y silne spo³ecznoci niemieckie, co mia³o równie¿ swój negatywny
aspekt. Rosja sta³a siê projekcj¹ kolonialnych fantazji. W XX w. popularne by³o
has³o Rosja, jako niemieckie Indie14.
Rosyjsko-niemieckie kontakty cechowa³a ambiwalencja, któr¹ na koniec zauwa¿a tak¿e Kantor. Antyniemieckoæ To³stoja nie by³a na tyle silna, by pisarz
ca³kowicie móg³ siê uwolniæ od wp³ywów kultury i filozofii niemieckiej. Germanofobia To³stoja nie wyklucza reminiscencji kantowskich w Wojnie i pokoju.
Te budz¹ uznanie Kantora. Zauwa¿a je w wizjach nawiedzaj¹cych rannego w bitwie pod Austerlitz ksiêcia Andrzeja: ksi¹¿ê spogl¹da w wysokie niebo i choæ
jest to niebo bezgwiezdne, Kantorowi kojarzy siê z przebudzeniem moralnego
prawa w jego [ksiêcia] duszy15. Za moralistykê blisk¹ filozofii Kanta mog¹
uchodziæ równie¿ refleksje Piotra Biezuchowa, zmierzaj¹cego noc¹ obsypan¹
gwiazdami, by wyznaæ mi³oæ Nataszy. Biezuchow jest:
Jedynym z bohaterów powieci opisywanym jako cz³owiek, którego nie poch³onê³a, jak ksiêcia Andrzeja, ¿¹dza uznania, jak Do³ochowa oficerskie samostanowienie, jak Denisowa wojskowe husarstwo, jak Berga, czy Kostowów ¿yciowe urz¹dzanie siê, ale bezustanne poszukiwania swojego miejsca w wiecie, poznanie
wiata, jako ca³oci16.

Ale  dodaje Kantor  poszukiwania te niekoniecznie prowadz¹ Biezuchowa do szczêcia. Spotyka go ono dopiero wtedy, kiedy ¿eni siê z Natasz¹ i przyjmuje tryb ¿ycia Rostowów.
Biezuchow  dowodzi Kantor  to rosyjski anty-Faust. Biezuchow, tak jak
sam Goethe, wstêpuje do masonerii i, podobnie jak w wypadku Fausta, jego
¿yciorys rozpada siê na dwie czêci. Ka¿de dzia³anie Piotra rymuje siê z podobnym dzia³aniem Fausta, lecz sens owych dzia³añ okazuje siê przeciwny. Piotr
wydaje zarz¹dcom swych dóbr polecenia maj¹ce polepszyæ los ch³opów, Faust
nakazuje lemurom, by robotnicy wydarli morzu kawa³ ziemi, osuszyli bagna.
Obie akcje koñcz¹ siê fiaskiem. Z tym jednak, ¿e fiasko spotyka Fausta na koñcu
podjêtych przez niego poszukiwañ lepszego sensu ¿ycia, za Piotra na samym
wstêpie drogi ¿yciowej. Faust prezentuje sob¹ protestanck¹ etykê pracy, Biezuchow znajduje sens w nienaruszaniu porz¹dku natury. Piotr odchodzi od masonerii, przyjmuje wegetatywny styl ¿ycia w ma³¿eñskim szczêliwym zwi¹zku
z Natasz¹, mi³oæ Fausta do Ma³gorzaty nie mo¿e siê ziciæ w warunkach ziemskich. Wieczn¹ kobiecoæ, Ma³gorzatê  gubi niemiecki Faust, a wiat rosyjski
przezwyciê¿a [ ] dysharmoniê Goethowsk¹17.
14
15
16
17
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Po demaskacji antyeuropeizmu To³stoja, po porównawczej konfrontacji
Wojny i pokoju z Faustem mamy pointê: wniosek, ¿e polemika z symbolizuj¹cym najwy¿sze wartoci kultury i cywilizacji zachodniej Goethem stawia To³stoja w pozycji orêdownika proletaryzacji kultury, ¿e ortodoksyjny moralizm prowadzi go do negowania roli jednostki w spo³ecznym postêpie. Rosja próbuje
siê  pisze Kantor  europeizowaæ, a on ca³¹ si³ê swego geniuszu anga¿uje
w pokazanie niemo¿liwoci historycznego rozwoju18.
W opisie modelowej przeciwstawnoci Goethego jako doskona³ego przedstawiciela uduchowionej kultury Zachodu i To³stoja jako wyrazistego reprezentanta azjatyckiej wiary w prawdê, nieskalanego cywilizacyjn¹ zaraz¹ pierwotnego ¿ywio³u ¿ycia, Kantor powo³uje siê na Tomasza Manna. Pogl¹dy autora
Czarodziejskiej góry o odmiennoci obu pisarzy przedstawia jako fundamentalnie zbie¿ne z w³asnymi. Fundamentalnie? Owszem, w eseju Goethe i To³stoj
Mann w relacjach miêdzy zarówno twórcz¹, jak i ¿yciow¹ postaw¹ obu pisarzy
zauwa¿a antynomicznoæ. Tyle ¿e wskazuj¹c na to, co i jak ich dzieli, zauwa¿a
te¿ podobieñstwa. Tak, skupia uwagê na dziel¹cych Goethego i To³stoja sprzecznociach, co nie przeszkadza mu jednak konstatowaæ, ¿e w zachowaniach antagonistów zdarza siê wiele cech wspólnych.. ¯ycie To³stoja, ¿ycie Goethego!
Te dwa style ¿ycia  pisze Mann  wyranie siê ró¿ni¹. Ich pokrewieñstwo
 jest jednak nie mniej wyrane19.
Mann, podobnie jak Kantor, uwa¿a, ¿e cz³owiek jako duchowy podmiot
dystansuje siê od natury. Kantor, tak jak Mann, akcentuje anteuszowy wymiar
talentu To³stoja. Ale o ile Mann w zespoleniu To³stoja z natur¹, pierwotnoci¹
widzi nie tylko si³ê, lecz i ciê¿ar, który pisarz chce z siebie zrzuciæ, by staæ siê
bardziej ludzkim, Kantor raczej pomija ten aspekt jego twórczego ¿ycia. Mann
wielokrotnie podkrela, ¿e dla To³stoja
Ucz³owieczenie znaczy [...] to samo, co wynaturzenie [...] odrywanie siê od [...]
wszystkiego, co jest naturalne w ogóle, a dla niego szczególnie, jak rodzina, naród,
pañstwo, koció³ narodowy, od wszystkich namiêtnoci, które maj¹ ród³o w zmys³ach i w instynktach [...]20.

Kantor, tak jak Mann, wielkoæ Goethego ³¹czy z pe³nieniem przez poetê
w wiecie germañskim wielkiej cywilizacyjnej misji. Kantor pomija jednak,
a Mann dobitnie zaznacza, ¿e pe³nienie tej misji kosztowa³o Goethego wiele
wyrzeczeñ. Podobnych do tych, jakimi drêczy³ siê To³stoj. Bo Goethe  wed³ug
Manna  te¿ nie jest wolny od wiêzów natury.
18
19
20
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Nie wystarcza powiedzieæ, ¿e nie wierzy³ w woln¹ wolê, negowa³ samo pojêcie.
[...] Cz³owiek  g³osi³  jest pos³uszny prawom natury; wspó³dzia³a z ni¹, nawet
jeli chce dzia³aæ przeciwko niej.

Zrównywanie przez W³adimira Kantora w³asnej opinii o antyliberalizmie
To³stoja z opini¹, jak¹ w tej samej kwestii prezentowa³ Tomasz Mann, te¿ wygl¹da dwuznacznie. Kiedy Mann pisze, ¿e To³stoj bez ¿adnych ceregieli wystawia³ na pomiewisko postêpow¹ ideologiê Zachodu, któr¹ przyjê³a Rosja Piotra
Wielkiego21, to w tym wypadku miêdzy obu interpretatorami dzie³ wielkiego
rosyjskiego pisarza istotnie stwierdzamy harmoniê. Tyle ¿e Kantor przeoczy³, i¿
Mann w niechêci To³stoja do Zachodu bynajmniej nie ma ochoty potêpiaæ protestu pisarza przeciwko praktyce, wed³ug której mo¿na wyruszyæ z armatami,
karabinami, aby wpoiæ [...] ideê postêpu22. Stanowisko To³stoja w sprawie
postêpu mo¿na te¿ uznaæ za zapowied multikulturalizmu. Protest To³stoja przeciwko podci¹ganiu ca³ego wiata pod cywilizacyjny model Europy to oczywicie  w oczach wielbicieli owego modelu  azjatyzm. Ale co pocz¹æ, kiedy
anty-Azjata Goethe zbli¿a siê do Azjaty To³stoja, g³osz¹c (cytujê za Mannem),
¿e: jest rzecz¹ ca³kowicie przeciwn¹ naturze [...] chcieæ narzuciæ ca³emu rodzajowi ludzkiemu tylko jedn¹ koncepcjê wyboru dróg i rodków do szczêcia
obywatelskiego23.
To³stoj i Goethe  wed³ug Kantora  s¹ tylko przeciwstawni. To³stoj i Goethe  wed³ug Manna  to raczej para, zjawisko bli¿sze jednoci przeciwieñstw:
Wydarcie siê z natury, bêd¹ce [...] u To³stoja [...] dzikoci¹ wzbogacon¹ spirytyzmem, pozostaje wzruszaj¹ce i godne czci nawet w zestawieniu z majestatyczn¹
kultur¹ Goethego. Rzecz w tym, ¿eby nic nie przychodzi³o zbyt ³atwo. £atwa
kultura to tyle, co surowy prymityw. £atwa dzikoæ jest czym bez korzeni, niemaj¹cym w³asnej istoty. Wysokie spotkanie ducha i natury, na ich pe³nej têsknoty
drodze ku sobie  to cz³owiek24.

Wychodzi na to, ¿e ani Goethe nie jest tak jednoznacznie europejski, ani
To³stoj tak uparcie, do koñca, azjatycki. Obaj s¹ wielcy i tak ju¿ zostanie. Ale od
niedwiedziego  ¿e u¿yjê okrelenia Tomasza Manna  talentu To³stoja Kantor
zdecydowanie woli sêpi  jeli tak wolno powiedzieæ  talent Dostojewskiego.
Wojna i pokój w Rosyjskiej klasyce jawi siê jako dzie³o doskonale zgodne
z wiatopogl¹dem afirmuj¹cym egzystencjê usytuowan¹ poza histori¹ i poza granicami cywilizacji. Postawmy kropkê nad i: jako dzie³o s³awi¹ce bytowanie
21
22
23
24
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zgodne z natur¹, ale i z barbarzyñstwem. Na szczêcie  dla Kantora i dla
wiatowej literatury  w Rosji pojawi³ siê Dostojewski. Na szczêcie twórczoæ
autora Zbrodni i kary zawiera krytyczn¹ diagnozê niebezpieczeñstw czerpania
¿yciowych energii z egzystencjalnych podziemi. A wiêc wniosek nasuwa siê
Kantorowi sam: Bracia Karamazow i Biesy spe³niaj¹ rolê powieci krytycznych
wobec To³stojowskiej idylli.
Karamazowsk¹ ¿¹dzê ¿ycia (czy raczej u¿ycia) Dostojewski traktuje jako
genealogicznie zwi¹zan¹ z przedcywilizacyjn¹, popêdow¹ agresj¹. Zauwa¿a te¿
jednak  powiada Kantor  ¿e dezintegracyjn¹ moc opisywanego zjawiska potêguje specyfika struktury konfliktów spo³ecznych w Rosji. W powieci Dostojewskiego karamazowszczyzna to przede wszystkim rozpad wiêzi rodzinnych,
objawiaj¹cych siê równie¿ we Francji czy Anglii. O ile jednak literatura zachodnia dezintegracjê rodziny przykrywa mask¹, w powieci Dostojewskiego dezintegracja tradycyjnych rodzinnych wartoci odbywa siê bez kamufla¿u. To naturalne, bo jeli w Zachodniej Europie kapitalizm rozwija siê na gruncie przenikniêtym principium indywidualizmu, w Rosji natyka siê na wspólnotê ch³opskiego
gospodarstwa25. Dostojewski pokazuje, ¿e kapitalizm rosyjski bez os³onek
w formie karamazowszczyzny ³¹czy siê z antymoralnym elementem ¿ycia
ludu26. Fiodor Karamazow to cz³owiek dezintegruj¹cy dwie swoje rodziny,
porzucaj¹cy dzieci, zaprzedany hulance i rozpucie27  nieprzypadkowo w opinii Dostojewskiego (jak i Kantora) wywodzi siê on ze rodowiska wiejskiego.
W Braciach Karamazow rozk³ad rodziny przedstawiony zosta³ jako konflikt
ojców i dzieci  jako konflikt obecny w literaturze od zawsze. Dostojewski
doprowadzi³ go jednak wed³ug Kantora  do ekstremalnoci: relacje miêdzy
Fiodorem Paw³owiczem a jego synami zmierzaj¹ ku ojcobójstwu:
Dostojewski uporczywie prowadzi czytelnika ku myli, ¿e ¿ywio³owa biologiczna
¿¹dza u¿ycia, któr¹ s¹ obdarzeni wszyscy Karamazowowie, ich [...] biologiczna
aktywnoæ, nieprzewietlona ¿adnym moralnym wiat³em [...], przeobra¿a siê [...]
w dominantê karamazowskiego charakteru28.

Najwyraniejsz¹ w lokajskim charakterze Smierdiakowa. Kantor wyjania, ¿e
lokaj, w opinii Dostojewskiego, to najczêciej kto hoduj¹cy w sobie urazy poddañstwa, to osobnik wysferzony i pozbawiony godnoci. Smierdiakow przed³u¿a
rodzinn¹ tradycje [...]. Fiodor Paw³owicz w m³odoci by³ rezydentem, to znaczy
równie¿ lokajem29. Ale, co najwa¿niejsze, zdaniem Kantora, Smierediakow jest
25
26
27
28
29
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jedn¹ z postaci, które w twórczoci Dostojewskiego maj¹ powiadczaæ obecnoæ
w ludowych warstwach si³ ¿ywio³owej destrukcji.
Bracia Karamazow, bêd¹c histori¹ upadku jednej rodziny, w sensie metaforycznym nasuwaj¹ wyobra¿enie, jak z³o pleni siê w ca³ej Rosji. I na odwrót:
ogólnospo³eczny wymiar zjawiska graniczy w powieci z sugesti¹, ¿e walkê
z bakcylem karamazowskiej choroby skutecznie mo¿na prowadziæ nie tyle globalnie, co przede wszystkim na drodze wysi³ków podejmowanych przez zdolne
do g³êbszej refleksji etycznej jednostki. W zrywanie pêt z³a anga¿uj¹ siê Iwan,
Dymitr, Alosza. Smierdiakow i Fiodor Paw³owicz s¹ aktywnymi krzewicielami
karamazowskiej pod³oci. W powieci wszystko to oczywicie k³êbi siê w wirze
rodzinnych relacji. ledzenie rozwoju napiêæ owych relacji przybiera charakter
g³ównego kierunku rozwa¿añ Kantora.
Najwiêcej uwagi powiêca Kantor wiatopogl¹dowym konfliktom Iwana. S¹
to konflikty wynikaj¹ce z przyjêcia przez Iwana idei, ¿e jeli Boga nie ma,
wszystko jest dozwolone. Iwan poszukuje sensu ¿ycia. Nie zgadza siê na dysharmoniê wiata. Skoro wiat jest niesprawiedliwy, dysharmoniczny, okrutny
nawet wobec dzieci bohater Dostojewskiego, ¿¹da zemsty i [...] tej [...] nie chce
ust¹piæ Bogu30. Uwa¿a, ¿e kara winna byæ wymierzona nie kiedykolwiek, lecz
tu, teraz i tak, aby j¹ by³o widaæ. Ponadto  relacjonujê dalej za Kantorem
pogl¹dy Iwana  Iwan nie Boga odrzuca, a stworzony przez Boga, antyhumanistyczny wiat. Poniewa¿ przy tworzeniu wiata Bogu zabrak³o odpowiedzialnoci, odpowiedzialnoæ za wiat musi wzi¹æ na siebie cz³owiek. Ale Czy  to ju¿
myl Dostojewskiego  samorz¹dny indywidualizm nie k³óci siê z ludzk¹ odpowiedzialnoci¹? Iwan obmyla unicestwienie wiatowego z³a przemoc¹. [...] Czy
jednak cz³owiek [...] po¿¹daj¹cy dobra, wiatowej harmonii mo¿e przyj¹æ nie
tylko postulat przemocy, lecz i p³yn¹ce z niego praktyczne wnioski? W miejsce
gwarantowanej wolnoci innego narzuciæ mu swoj¹ wolê?31. Idea naprawy
wiata  wnikliwie postrzega Kantor  prezentowana przez Iwana jest bardzo
bliska idei Wielkiego Inkwizytora. Tyle ¿e Iwan definitywnie jeszcze nie rozstrzygn¹³, czy nale¿y wprowadzaæ j¹ w ¿ycie. Ma nadziejê, ¿e si³a teorii:
wszystko jest dozwolone, burz¹c zastany wiat, zburzy te¿ karamazowszczyznê. Jednak nie opuszczaj¹ go w¹tpliwoci. Wypowiedzi Iwana Kantor komentuje jako nieprecyzyjne, sugeruje, ¿e w³aciwie trudno odczytaæ z nich, co Iwan
zamierza zaproponowaæ spo³eczeñstwu. Iwan reprezentuje postawê buntu. Ale
bunt bez jasno okrelonego celu prowadzi do anarchii. Brak w rozwa¿aniach
Iwana pozytywnego programu powoduje, ¿e inni nie dostrzegaj¹ g³êbi jego
etycznych rozterek. Co dla Iwana jest problemem, dla Smierdiakowa okazuje siê
aksjomatem: Smierdiakow b³aznuje, poniewa¿ jednak nale¿y do osobników,
30
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u których maska i twarz zrastaj¹ siê w jedno, nie rozumie problemu wielowymiarowoci cz³owieka. Nie pojmuje, ¿e sytuacyjne przystosowania jednostki nie
musz¹ naruszaæ jej osobowego rdzenia. Przyjmuj¹c za istotê rzeczywistoci to,
co w teorii Iwana jest odreagowaniem rozk³adu wartoci, zak³ada, ¿e jest to
miara sposobna formowaæ bez ró¿nicy tak jego w³asne postêpowanie, jak i Iwana. Intencj¹ Dostojewskiego  przekonuje Kantor  jest wykazanie, ¿e ostatecznie to Iwan staje siê narzêdziem Smierdiakowa, ¿e Smierdiakow jest aktywnym
nauczycielem wci¹gaj¹cym w ¿ywio³ przestêpstwa nie tylko Iwana32.
Za miarê cz³owieczego samostanowienia  w Braciach Karamazow mia³aby
j¹, wed³ug Kantora, obrazowaæ historia Dymitra  Dostojewski przyjmuje pokonywanie zamieszkuj¹cego w cz³owieku z³a. O ile Iwan usi³uje okie³znaæ miotaj¹cy nim ¿ywio³ na drodze teorii, si³y woli, Dymitr uwa¿a, ¿e choæ natura popycha go do czynów haniebnych, niegodnych, nie przeszkadza mu w tym samym
momencie po¿¹daæ piêkna, czy te¿ mi³owaæ Boga. Wyobrania to jednak nie to
samo, co rzeczywisty stan rzeczy. Innymi s³owy  precyzuje Kantor  widzimy,
¿e to, co zewnêtrzne [...] d³awi jego [Dymitra] ¿ycie wewnêtrzne [...] jest jak
maska, pod któr¹ znajduje siê ca³kowicie inne oblicze33. Widzimy, ¿e wskutek
ograniczeñ zewnêtrznych wewnêtrzny potencja³ dobra Dymitra nie dochodzi do
g³osu, a ca³¹ tê sytuacjê odmienia dopiero pojawienie siê w ¿yciu Dymitra
autentycznej mi³oci.
Charakteryzuj¹c postêpowanie Dymitra, Kantor podkrela, ¿e brn¹c w bagno, chcia³by wydobyæ siê na powierzchniê, ale nie podejmuj¹c d³ugotrwa³y
wysi³ek, oznaczaj¹cy systematyczn¹ pracê nad sob¹, lecz w jednej chwili. Sugeruje, ¿e Dymitr chce cudu, ¿e liczy na natychmiastow¹ przemianê wiata z jednego stanu w inny34. Nic z tego: wiara w prze³omowo odmieniaj¹cy siê wiat,
szczególny moment, zosta³a w powieci skompromitowana. Dostojewski  powiada Kantor  wskazuje, ¿e chwila, w której ca³e ¿ycie pójdzie inaczej, objawia siê tylko w rozpalonym mózgu bohatera35. I dorzuca jeszcze uwagê, ¿e idea
jednej chwili jest g³êboko egoistyczna, [...] wroga ludzkiemu wiatu36, ¿e
towarzyszy jej atmosfera obojêtnoci wobec nieszczêæ konkretnych ludzi.
Wszystko to prawda. Czy jednak, skoro nieszczêcia konkretnych ludzi eliminowa³y równie¿ z pola widzenia ideê Iwana, nie wracamy do punktu wyjcia?
Wracamy do obecnej w powieci krytyki postaw bliskich rewolucyjnemu
utopizmowi. Postaw  i owszem  zró¿nicowanych, lecz równoczenie wspólnomianownikowych, w ka¿dym przypadku przetwarzaj¹cych z³o ju¿ istniej¹ce
w wiecie w z³o kolejne. Dlaczego? Bo s¹ to postawy, które trac¹ z pola widzenia
32
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indywidualny wymiar cz³owieka. Tymczasem  tu Kantor i Dostojewski s¹ jednomylni  pozytywna przemiana wiata winna rozpoczynaæ siê od przemiany
stosunków miêdzy jednostkowymi egzemplarzami ludzkiego gatunku, od spieszenia z pomoc¹ jednostki obdarzonej indywidualn¹ jani¹ moraln¹  innej jednostce. Wed³ug Kantora, myl, ¿e cz³owiek nie mo¿e byæ szczêliwy, gdy widzi
obok siebie ró¿norakie ludzkie nieszczêcia, jest myl¹ ca³ej wielkiej literatury
rosyjskiej.
W Braciach Karamazow do postawy ca³kowitej etycznej bezinteresownoci
niew¹tpliwie najbli¿ej jest Aloszy. Jego wizerunek moralny tak w³anie ocenia
Kantor. W Kantorowej analizie postêpowania Aloszy s¹ stwierdzenia, ¿e najm³odszy z Karamazowów nie ulega, jak Iwan, w³adzy buntu, który [...] podporz¹dkowuje cz³owieka w³asnej logice37, s¹ uwagi, ¿e Alosza, jeli siê ju¿ buntuje, to wa¿ne jest to, ¿e jego buntowniczoæ nie przetwarza siê w si³ê destrukcji,
a w si³ê jednocz¹c¹38. I jest te¿ konkluzja, ¿e ta w³anie cecha wydawa³a siê
Dostojewskiemu o wiele bardziej silna ni¿ rewolucja pojmowana przez pisarza
jako anarchiczna negacja39.
Wydawa³a siê? Trzydzieci lat przed napisaniem powieci  wspomina Kantor  Dostojewski prowadzi³ rozmowê z Bieliñskim. Dwaj wybitni pisarze wiedli spór o to, jak zachowa³by siê Chrystus, gdyby zst¹pi³ na ziemiê wspó³czenie. Bieliñski utrzymywa³, ¿e Chrystus przy³¹czy³by siê do rewolucjonistów,
Dostojewski by³ przeciwnego zdania. W Braciach Karamazow problem powraca
w opowieci o Wielkim Inkwizytorze. Powraca i nadal pozostaje nierozstrzygniêty. Kantor, daj¹c wyk³adniê przes³ania tej opowieci, dok³ada starañ, by
raczej zminimalizowaæ jej niejednoznacznoæ. Akcentuje, ¿e skoro w wiecie
kontrolowanym przez inkwizycjê Chrystus wprowadza prawdê i dobro, si³¹ rzeczy podwa¿a te¿ z³o. Punktuje zbie¿noæ wypowiedzi Aloszy ze stanowiskiem
Chrystusa. Argumentuje, ¿e jeli nawet z Opowieci o Wielkim Inkwizytorze
mog³oby wynikaæ, i¿ Chrystusowi nie pozostaje nic innego jak pob³ogos³awiæ
przemoc nad ludmi w imiê ich szczêcia40, nie wypada owej konkluzji braæ
serio, bo tak on, jak i ca³a opowieæ o Wielkim Inkwizytorze, zosta³a w³o¿ona
w usta wyznawcy teorii: wszystko jest dozwolone, z któr¹ autor powieci
przecie¿ siê nie identyfikuje.
Kantor stara siê dowieæ, ¿e Braci Karamazow w zakresie przes³ania ideowego cechuje logiczna spójnoæ. Zauwa¿my jednak, ¿e czym innym jest ideowa logika w obrêbie danego utworu, a czym innym jej adekwatnoæ wobec
historycznej rzeczywistoci. Brak widocznych, natychmiastowych potwierdzeñ idei propagowanych przez artystê w tendencjach rozwoju spo³ecznego
37
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nie wp³ywa bezporednio na klêskê czy sukces artysty. Kantor, koncentruj¹c siê
na wykazywaniu filozoficznej jednorodnoci przes³anek motywuj¹cych w powieci program spo³ecznej przemiany, stwierdza utopijnoæ owego programu.
Spo³eczeñstwo rosyjskie opowiedzia³o siê wszak za ca³kiem innymi zmianami,
a rewolucje 1905 i 1917 r. wykaza³y mylnoæ spo³eczno-religijnych nadziei
pisarza41. Co jeszcze mo¿na powiedzieæ w tak rysuj¹cej siê sytuacji? Otó¿
mo¿na stwierdziæ, ¿e jeli z rzeczywistoci¹ przegrywa³ Dostojewski ideolog, to
nie Dostojewski artysta, bowiem zgodna z rzeczywistoci¹ okaza³a siê fabularna
warstwa utworu, w której podejmowane przez bohaterów wysi³ki przezwyciê¿enia karamazowszczyzny ponosz¹ klêskê. I mo¿na te¿ wreszcie powiedzieæ, ¿e
w Braciach Karamazow droga chrzecijañskiego powiêcenia objawia siê nie
jako rozstrzygniêcie, a jako problem42.
Bracia Karamazow to ostatnia powieæ Dostojewskiego, Biesy s¹ utworem
wczeniejszym. Kantor odwraca jednak tê kolejnoæ. Rozmijaj¹c siê z faktycznym tokiem wydarzeñ, omawia Braci Karamazow pierwszoplanowo, podkrelaj¹c ich artystyczn¹ wyj¹tkowoæ i wielkoæ. Ale zabieg ów s³u¿y te¿ innemu
celowi. W koñcowych partiach Rosyjskiej klasyki Kantor ledzi przede wszystkim gromadzenie siê w Rosji psychosocjologicznych przes³anek przemiany caratu w bolszewizm. Omawianie zalecanych w Braciach Karamazow lekarstw,
maj¹cych zapobiec bolszewickiemu nieszczêciu, nie za wiele mog³oby w tej
kwestii wyjaniæ. Bieg wydarzeñ odrzuca³ ideowo-lecznicze zalecenia Dostojewskiego. Ale, o ile Dostojewski myli³ siê jako lekarz-ideolog, o tyle w Biesach sprawdza³ siê jako wizjoner. Analizuj¹c Biesy, Kantor urealnia wizyjnoæ
utworu. Prezentuje Dostojewskiego w roli odkrywcy okrelonych, zobiektywizowanych prawid³owoci procesu pogr¹¿ania siê Rosji w terrorystyczno-nihilistycznych odmêtach
Wed³ug dawniejszej interpretacji, Biesy mia³y byæ zapowiedzi¹ nihilistycznej rewolty inspirowanej rewolucyjnymi teoriami Zachodu. Kantor nie podziela
tego pogl¹du. Przypomina list Dostojewskiego do Mojkowa. Dostojewski mówi³
w nim o zamyle ukszta³towania sensu utworu wed³ug przypowieci ewangelisty
£ukasza o biesach. Parafraza przypowieci £ukasza w dziele Dostojewskiego
mia³aby oznaczaæ, ¿e biesy zachodniej zarazy nihilistycznej wstêpuj¹ w Rosji w
ludzi typu Wierchowieñskiego i jego kompanów. Zamys³ i sam utwór s¹ jednak
 zdaniem Kantora  niekoherentne wobec siebie. S¹ z sob¹ sprzeczne. Postaæ
Piotra Wierchowieñskiego, g³ównego bohatera, osadzona zosta³a w kontekcie
typowo nacjonalistycznych rosyjskich motywów folklorystyczno-pogañskich43.
Podejmuj¹c temat rosyjskich biesów, Dostojewski ukaza³ w istocie ogólnorosyjskie
obiesowienie: Postaci powieci dziel¹ siê na tych, którzy przyjêli biesowski
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sposób bycia jako swój w³asny, i na tych, którzy nie miej¹ i nie umiej¹ siê im
przeciwstawiæ44. Wiêcej: w powieci kim, kto zdecydowanie omiela siê przeciwstawiæ biesom, okazuje siê w³anie zapadnik  Stiepan Wierchowieñski.
Wszystko to razem  rzeczowo wnioskuje Kantor  pozwala stwierdziæ, ¿e Dostojewski, traktuj¹c spo³eczeñstwo rosyjskie jako chore, róde³ choroby nie lokowa³ w³aciwie w osobnikach inspirowanych ideami Zachodu. Przyczyn pojawiania siê ludzi w rodzaju Piotra Wierchowieñskiego dopatrywa³ siê w rzeczywistoci samej Rosji.
Oczywicie Rosjanie naladowali Zachód. Chc¹c podkreliæ, jak czêsto,
a nawet  z jakim zapamiêtaniem  Kantor przytacza jadowity passus z Narodowej monarchii Iwana So³oniewicza:
Rosja ustawicznie zmienia³a ideologiczne maski: wolterianizm, heglizm, Schelling
i Kant, Nietzsche i Marks, erotyka i narodowolstwo, poszukiwanie Boga i pornografia  wszystko to wy³o, skaka³o, wrzeszcza³o, krzy¿owa³o siê w dzia³alnoci
rosyjskiej inteligencji45.

Problem  dodaje Kantor  nie zawiera³ siê jednak w tym, ¿e Rosjanie zmieniali maski, lecz w tym, ¿e korzystali z nich przed wypracowaniem w³asnych
osobowoci, ¿e wdawali siê w grê, w której maska nie zas³ania³a prawdziwego
oblicza, gdy¿ jeszcze siê ono nie ukszta³towa³o. Korzystaj¹c z wzorców zachodnich, rosyjscy inteligenci wystêpowali w swoistym karnawale. Przy czym okazywa³ siê on zasadniczo odmienny od zachodnich obyczajów karnawa³owych. I takie
w³anie zjawisko prezentuj¹ nam Biesy  karnawa³, w którym pod genealogicznie
europejskimi maskami bohaterów powieci skrywaj¹ siê ca³kiem inne fantomy46.
Karnawa³ to wiat na opak, wiat na opak w chrzecijañskiej tradycji 
uzupe³nia znan¹ formu³ê Kantor  to wiat diabelski47. Karnawa³ zachodnioeuropejski, kontrolowany przez Koció³, jest ograniczony czasowo, karnawalizacja
¿ycia, przedstawiona w powieci Dostojewskiego, nie ma czasowych granic,
trwa ustawicznie, przenika ca³e ¿ycie bohaterów utworu. Jeli na Zachodzie
w karnawale widziano zjawisko pozytywne, oczyszczaj¹ce, Dostojewski wyra¿a
pogl¹d krañcowo przeciwny  traktuje karnawa³ jako co, co prowadzi ku totalnemu unicestwieniu chrzecijañskich praw moralnych, eliminuje osobowoæ48.
Wed³ug Dostojewskiego  wy³uszcza Kantor  tam, gdzie maski zastêpuj¹ twarze, nie ma miejsca ani na moralnoæ, ani na sprawiedliwoæ49. Najistotniejszym
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wydarzeniem w Biesach nie jest, jak utrzymuje wielu, dokonane w zamiarze
zjednoczenia spiskowców, zabójstwo Szatowa, lecz przygotowywane przez Piotra Wierchowieñskiego teatralne wiêto. W przygotowania i w sam przebieg
uroczystoci wci¹gniête zostaje ca³e miasto. I oto mamy karnawa³, po rosyjsku
jawi¹cy siê jako gra sprzecznoci urastaj¹cych do gigantycznego skandalu.
W opisywanym przez Dostojewskiego spektaklu  stwierdza z naciskiem Kantor
 rygor konwencji natychmiast siê ³amie, w ogólnym chaosie nastêpuje przemieszanie inscenizacji z zachowaniami publicznoci, teatr jednoczy siê z ¿yciem,
¿ycie z teatrem. I nastêpuje nieszczêcie: na ulice wylega pijany mot³och, miasto
ogarnia po¿ar, wybuchaj¹ krwawe zamieszki. W Biesach  powiada Kantor
 Dostojewski bezlitonie wskazuje, ¿e rosyjska publicznoæ nie ucywilizowa³a
siê, nie doros³a do teatru50. Nie doros³a i, ulegaj¹c oddzia³ywaniu orgiastycznych pierwotnych instynktów, emocji, zamienia w karnawa³ ca³e ¿ycie, gubi
rozeznanie miêdzy realnoci¹ a fikcj¹. St¹d ju¿ tylko krok do rewolucji. Przed
bolszewick¹ rewolucj¹ Rosja prze¿ywa³a jednak jeszcze tzw. epokê artystyczn¹.
Lata poprzedzaj¹ce I wojnê wiatow¹ przynios³y Rosji przyspieszony, lecz
zarazem autentyczny, rozwój we wszystkich dziedzinach. Zwiêkszonym energiom twórczym towarzyszy³o powiêkszanie siê krêgu swobód spo³ecznych.
Wraz z nimi pojawi³a siê jednak ogromna liczba ludzi, którzy nie przeszli szko³y
samodecydowania o w³asnej osobowoci. Nowym zjawiskiem by³o te¿ przeczucia zmierzchu, nawrotu do redniowiecza. Dynamice kulturowej epoki artystycznej towarzyszy³y g³osy o zbli¿aj¹cej siê katastrofie. Elity ogarn¹³ klimat gry,
maskarady, karnawa³u. I tak  stwierdza Kantor  spe³ni³o siê przedstawione
w Biesach proroctwo o nadchodz¹cym  w misteryjno-teatralnym kostiumie
 rewolucyjnym buncie.
W tym samym czasie na Zachodzie sytuacja w du¿ej mierze kszta³towa³a siê
podobnie: nastêpowa³a przemiana odwracaj¹ca kierunek dotychczasowego rozwoju cywilizacji europejskiej inspirowanej przez wiele stuleci dorobkiem renesansu, dorobkiem procesu przezwyciê¿ania orgiastycznego obrzêdu. W teatrze
Szekspira  pisze Kantor, cytuj¹c Wiaczes³awa Iwanowa  widzowie tragedii,
obserwuj¹c krwawe wydarzenia na scenie, ju¿ w nich nie uczestnicz¹, t³um
widzów rozchodzi siê usatysfakcjonowany widowiskiem i nasycony zbrodni¹,
ale ju¿ nieobmyty ofiarn¹ krwi¹51. Charakterystyczne atoli, wed³ug Kantora,
jest równie¿ to, ¿e Iwanow uwa¿a renesansow¹ tradycjê za wyczerpan¹, ¿e i on
g³osi koniecznoæ powrotu do dionizyjskiej dynamiki, do zacieraj¹cego dystans
miêdzy ¿yciem a gr¹ rytualnego aktywizmu. Epoka renesansu  rozwija Kantor
temat relacji teatru i ¿ycia  utrwalaj¹c odró¿nianie maski od faktycznej osobowoci cz³owieka, utrwala³a podmiotowoæ jednostki. Jednostka otrzymywa³a
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prawo oceny tak dzia³añ indywidualnych, jak i zbiorowych z dystansu. Pozycja
obserwatora dawa³a jej szansê racjonalnej oceny rzeczywistoci. Ale wszystkie
podmiotowe prerogatywy, jakie odrodzenie dawa³o jednostce, w czasach nadchodz¹cego buntu mas, czêæ intelektualistów zaczyna³a poddawaæ negacji.
W Europie pojawi³y siê k³opoty ze zmierzaj¹cymi do samostanowienia masami.
Dopóki w stworzone wysi³kiem chrzecijañskich humanistów pole wolnoci wchodzi³y niewielkie spo³eczne warstwy, dzia³a³y cywilizuj¹ce je mechanizmy. Kiedy
w to pole zaczê³y wkraczaæ wielomilionowe masy  [...] mechanizmy pêk³y52.

Nadchodz¹ca epoka zapowiada³a nowego cz³owieka. Nietzsche oczekiwa³,
¿e w niedalekiej przysz³oci decyduj¹c¹ rolê bêd¹ odgrywaæ ludzie o aktorskim
usposobieniu. Kantor potwierdza trafnoæ tych oczekiwañ. Pisze, ¿e w Rosji
aktorstwo uprawiali wszyscy wybitniejsi przedstawiciele epoki artystycznej, ¿e
póniej by³a nim nasycona dzia³alnoæ Mussoliniego, Lenina, Hitlera, ¿e wydarzenia rewolucyjne okrelano mianem krwawo-operetkowych, ¿e teatraln¹ wersjê
niemieckiego faszyzmu ukazywa³ w powieci Mefistofeles Klaus Mann. Teatralizacja rzeczywistoci w refleksji XX-wiecznych filozofów, socjologów, kulturoznawców stawa³a siê sta³ym tematem. W Rosji prze³omu XIX i XX w. za myliciela maj¹cego tu najwiêcej do powiedzenia Kantor uwa¿a Fiodora Stiepuna.
Aktorstwo jako okrelony sposób artykulacji osobowoci  referuje przemylenia Stiepuna Kantor  pojawia siê na okrelonym etapie rozwoju historycznego. Jest to etap umo¿liwiaj¹cy wielowariantowy stosunek cz³owieka do wiata.
Ka¿dy  to s³owa Stiepuna  jest sobie dany jako chaos i ma za zadanie
przeistoczyæ siê w kosmos. [...] Dziêki takiemu rozdwojeniu swojego bytu
i wiadomoci cz³owiek prze¿ywa swe ¿ycie równoczenie jako walkê z samym
sob¹ i za samego siebie53. Na pocz¹tku  to ju¿ komentarz Kantora  samowiadomoæ pojawia siê wród elit, póniej ogarnia masy ludowe. W czasach
Stiepuna proces ów wywo³uje sytuacjê krytyczn¹: potencja³ duchowej wielowymiarowoci cz³owieka  Stiepun nazywa go mnogodusziem  wstêpuje w konflikt z tendencj¹ do formowania siê ludzi jako indywiduów uproszczonych, jednowymiarowych.
Mnogoduszie spe³nia siê pozytywnie  g³osi Stiepun  gdy spe³nia siê w
sztuce. Ale co siê dzieje z mnogodusziem artysty bez artystycznego talentu?
Otó¿ prowadzi do katastrofy. Znajduj¹c siê na granicy samobójstwa  referuje
Kantor odpowied Stiepuna  Goethe napisa³ Wertera, w którym bohater utworu
pope³nia samobójstwo. Problem w tym jak zastrzeliæ w sobie Wertera, nie
posiadaj¹c mo¿liwoci jego napisania?54. Nie mog¹c znaleæ prze³amania tej
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sytuacji w twórczoci artystycznej, artysta aktor szuka jej rozwi¹zania w obszarze praktyki ¿yciowej. Zamienia ¿ycie w teatr, co z regu³y staje siê prawdziwym
nieszczêciem. Wcielenia aktora na scenie maj¹ charakter widmowy, realizowanie takiej samej osobowociowej strategii w ¿yciu zamienia ¿ycie w iluzjê Dopóki [...] widmowe ¿ycie egzystuje na scenie, wszystko jest tu normalne, katastrofa nastêpuje wtedy, gdy wkracza na widowniê, a dalej w wiat55. Aktor,
przyzwyczajony do wystêpowania na scenie, nie zastanawia siê, na ile zmiana
roli ¿yciowej winna wynikaæ z potrzeby rozwi¹zania okrelonego problemu spo³ecznego; bez namys³u zmienia przyjació³, wartoci, upodobania. Niestety  powtarza za Stiepunem Kantor  typ aktora w ¿yciu jest cech¹ bardzo charakterystyczn¹ dla rosyjskiej kultury. Historia Rosji obfitowa³a w sytuacje nacechowane teatralnoci¹, b³azenad¹, a w rewolucji wszystko to znajdowa³o swe przed³u¿enie w zachowaniach rekrutuj¹cych siê ze rodowiska rosyjskiej artystycznej
inteligencji kadr rewolucyjnych.
Powiedziane dobitnie. I nie w odosobnieniu. Obserwacjê Stiepuna Kantor
wspomaga, cytuj¹c Iwana Bunina, wed³ug którego jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech rewolucji jest piekielna rz¹dza gry, b³azeñstwa, pozy, widowiska56. Ponadto dzia³o siê tak dlatego  stwierdza Kantor, wracaj¹c do rozwa¿añ
Stiepuna  ¿e w rewolucji rosyjskiej niewiele do powiedzenia mia³ marksizm.
Wymagaj¹ce wyrafinowanej umys³owoci idee marksizmu okazywa³y siê obce
umys³owoci Rosjan:
Lenin stawia³ na rewolucjê jako na rodzaj masowej psychozy, na [...] pojmowanie
przez naród tak zwanej socjalistycznej rewolucji jako wielkiego wydarzenia, rozbójniczej gry, w której do³y winny po prostu zaj¹æ miejsce szczytów57.

Wed³ug Stiepuna, mechanizmom gry teatralnej, pozwalaj¹cej na przeprowadzanie natychmiastowych zmian, sprzyja³a te¿ wojna. Jeli nawet dla wielu publicystów teatr wojny kompromitowa³ siê swym barbarzyñstwem, to równoczenie wojna  komentowana przez innych jako ¿ywio³ wyzwalaj¹cy dionizyjskie
energie  mimo wszystko upowszechnia³a ideê teatralizacji rzeczywistoci.
A upowszechnia³a równie¿ dlatego  kontynuuje Kantor relacjê o wojennych
obserwacjach Stiepuna  ¿e proci ¿o³nierze spêdzaj¹cy wojnê w okopach pragnêli ucieczki od swego dotychczasowego ¿ycia, zmienienia go choæby w marzeniu. Stiepun, jako oficer, osobicie styka³ siê z tym zjawiskiem. Zreszt¹ nie
tak znów wyj¹tkowym. O podobnych reakcjach ludzi do³ów spo³ecznych  dorzuca Kantor  mówi³ ju¿ Dostojewski. Stiepun jednak pog³êbia³ obserwacje
Dostojewskiego. St¹d raz jeszcze Kantor cytuje Stiepuna:
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W tej orgiastycznej epoce rozpoczyna siê realizacja wszelkich niezwyk³oci ¿yciowych, odwrócenie siê od realiów, pogoñ za chimerami [...] marzenia o przepiêknej
damie rujnuj¹ rodziny, przepiêkne damy okazuj¹ siê prostytutkami, prostytutki staj¹
siê prowincjonalnymi komisarzami [...], dziennikarze staj¹ siê czerwonymi genera³ami, poeci wojennymi komisarzami. Rozkrêca siê straszna rewolucyjna maskarada58.

Tyle Stiepun. Dalej znów Kantor. Poszerzaj¹c pole widzenia, wskazuje, ¿e
antyrenesansowa teatralizacja rzeczywistoci, przyjmuj¹c w Rosji formê szczególnie drastyczn¹, ogarnia³a te¿ Europê Zachodni¹, dociera³a do Ameryki.
Stwierdza, ¿e
kiedy na forum publiczne w XX wieku wkraczaj¹ ludzkie masy, wtedy w istniej¹ce
systemy w³¹cza siê artystyczny system zawracaj¹cy ludzi do przedcywilizacyjnego
etapu z rzeczywistymi misteriami i ofiarami59.

W Rosji w³¹cza siê prawie na ca³e stulecie; na Wschodzie renesans nie by³
przecie¿ zjawiskiem nazbyt mocno zakorzenionym. Rosja zaakceptowa³a renesans dopiero pod koniec XIX w. A i wówczas przyjmowa³a go nie bez zastrze¿eñ. Nie wygas³a tradycja artyzmu demonicznego (Biesy). Zatem  wnioskuje
Kantor  o ile w Europie Zachodniej mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e zjawiska
towarzysz¹ce buntowi mas wypal¹ siê same z siebie, o tyle w Rosji sytuacja nie
sprzyja³a szybkiemu rozwojowi wydarzeñ w podobnym kierunku. Demoniczne
misterium trwa³o. Kiedy na Zachodzie renesansowo-cywilizacyjne struktury odzyskiwa³y dawne znaczenie, w Rosji powrót do cywilizacji opónia³ siê.
Za myliciela, który w kulturowo-filozoficznym dorobku zapisa³ siê z podobn¹ wyrazistoci¹, co Fiodor Stiepun, Kantor uznaje Siemiona Franka. Wyjanianie przez Franka genetycznych przyczyn europejskich wydarzeñ katastroficznych ocenia wy¿ej od wypowiedzi w tej kwestii filozofów Zachodu.
Intelektualnej Europie zarzuca, ¿e wobec kataklizmu dwóch wojen wiatowych,
obozów koncentracyjnych, faszyzmu i komunizmu w³aciwie wykaza³a bezradnoæ. W sytuacji, kiedy uleg³y zerwaniu zespalaj¹ce zachodnie spo³eczeñstwo
tradycyjne wiêzy i formy, filozofia europejska wpad³a w panikê, Heidegger ubolewa³ nad mierci¹ Boga, nad nastaniem czasów mrocznych i beznadziejnych.
Tymczasem z Frankiem by³o inaczej. Doceniaj¹c wagê wczeniejszego obcowania Rosjan z zachodni¹ filozofi¹, Frank jednoczenie by³ zdania, ¿e w wyjanianiu rewolucyjno-katastroficznych wydarzeñ XX stulecia to w³anie filozofowie rosyjscy maj¹ szansê okazaæ skutecznoæ i kompetencje. Kantor przyznaje
mu racjê. Dlaczego? Dlatego, poniewa¿ Rosja pierwsza dozna³a katastrofy,
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poniewa¿ dowiadczenie rewolucji dawa³o pierworodn¹ mo¿liwoæ rozpoznawania przyczyn katastrofizmu obejmuj¹cego ca³y kontynent.
Rozwój rosyjskiej filozofii w kraju przerwa³a rewolucja, ale czêæ filozofów
emigrowa³a  ci zachowali aktywnoæ. I oryginalnoæ. Kiedy, opieraj¹c siê na
dowiadczeniach Rewolucji Padziernikowej, bolszewizmu, faszyzmu, zachodni
egzystencjalici popadali w skrajny pesymizm, kiedy Heidegger formu³owa³ ontologiczny aksjomat o towarzysz¹cym cz³owiekowi od urodzenia egzystencjalnym strachu, Siemion Frank  pisze Kantor  problem ludzkiego bytu ujmowa³
nie tylko w perspektywie tragizmu, lecz i nadziei. W pracy Swiet wo tmie dylemat: jak ¿yæ na wiecie ogarniêtym ciemnoci¹, próbowa³ rozwi¹zaæ bez
uwzglêdniania starotestamentowej przypowieci o konsekwencjach grzechu
pierworodnego, sk³ania³ siê ku opinii, ¿e stworzyciel podobny jest do artysty,
którego twórczoæ nie realizuje siê jednorazowo, lecz wraz z up³ywem czasu
wymaga coraz to nowych poprawek60. Negowa³ karamazowskie przypisywanie
Bogu odpowiedzialnoci za z³o, uwa¿a³, ¿e z³o wynika z chaosu.
Ale co ze z³ym postêpowaniem cz³owieka? Dlaczego
w miejsce poprzedniego, choæ z zasadniczego punktu widzenia bezmylnego,
wzglêdnie uporz¹dkowanego i ustabilizowanego ¿ycia, które dawa³o w ostatecznoci mo¿liwoæ poszukiwania czego lepszego, nast¹pi³a pe³na i absolutna bezmylnoæ krwawego chaosu?61

Odpowied na pytanie Dlaczego z³o rozla³o siê po ca³ej planecie?  jak
wyjania Kantor  Siemion Frank ³¹czy³ z negacj¹ idei przemiany wiata wed³ug
za³o¿eñ woluntarystycznych. Woluntarystyczny utopizm, zmierzaj¹c do ustanowienia przez cz³owieka ziemskiego raju, podwa¿a bosk¹ harmoniê wiata. Takiego zdania by³ Dostojewski  Kantor spieszy z uwag¹, ¿e Frank opinie autora
Biesów potwierdza, dowodz¹c, i¿ aby urzeczywistniæ wiat wymarzony, utopici
chc¹ totalnego obalenia zastanej rzeczywistoci, pragn¹ realizowaæ utopiê przez
wywo³anie wszechwiatowego potopu.
Kto powiedzia³by  skrajny pesymizm, lepy zau³ek. Nie dla Franka, nie
dla Kantora. Frank podejmuje  aprobowan¹ przez Kantora  próbê przezwyciê¿enia b³êdnego ko³a drog¹ swoistej filozoficznej interpretacji ewangelicznej frazy: I wiat³oæ wieci w ciemnoci, i ciemnoæ jej nie objê³a. wiat³em jest,
wed³ug Franka, Chrystus. Jest to wiat³o mi³oci wiecznej i równoczenie przeladowanej, bowiem tylko w wiecznym cierpieniu mo¿emy odnieæ pe³ne zwyciêstwo nad wiatem. Przedstawione rozumowanie Kantor traktuje jako sprzeciw
wobec filozofii Nietzschego zarzucaj¹cej chrzecijañstwu duchowe niewolnictwo.
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Rosyjski myliciel  podkrela  g³osi³ pogl¹d o wynikaj¹cym z pokrewieñstwa
cz³owieka z Bogiem, ludzkim  niezbêdnym dla demokracji  arystokratyzmie.
Akcentuje, ¿e Frank, odrzucaj¹c utopiê, nie dawa³ te¿ przyzwolenia na obojêtnoæ wobec z³a, ¿e proponowa³ ¿yciow¹ aktywnoæ wspart¹ respektowaniem
zasad wolnoci we wzajemnych miêdzyludzkich stosunkach.
Zbli¿aj¹c siê do zakoñczenia Rosyjskiej klasyki, Kantor  raz jeszcze przypominaj¹c o podstawowej roli, jak¹ w modernizacji Rosji odegrali Piotr I i Puszkin  podejmuje temat relacji miêdzypokoleniowych. O ile  stwierdza  w krajach zachodnich odbywa³y siê one na zasadzie wzajemnego poszanowania
miêdzy ojcami i dzieæmi, w spo³eczeñstwie rosyjskim dominowa³a miêdzypokoleniowa agresja. O ile w Hamlecie Szekspira  pada jaskrawy przyk³ad  miêdzy
ksiêciem Hamletem a jego ojcem widzimy wzajemny szacunek, pokoleniow¹
kontynuacjê, o tyle w Braciach Karamazow Dostojewskiego Dymitr nazywa
ojca psem, a Smierdiakow okazuje siê ojcobójc¹. Gribojedow (M¹dremu biada),
Puszkin (Eugeniusz Oniegin) wyra¿aj¹ siê o swych ojcach jako o ludziach, którzy nie stworzyli niczego, czym mogliby zaimponowaæ potomkom, bo nad ich
indywidualnym, duchowym rozwojem ci¹¿y nacjonalistyczna, imperialna ideologia. Niedbali wobec spraw dziedziczenia ojcowie nie myl¹ o swoich dzieciach, nie dbaj¹ o ich wiatopogl¹d. St¹d m³ode pokolenia dziedzicz¹ w Rosji
nie w prostej linii od ojców, lecz z boku; lukê przekazu rodzimej tradycji wype³nia wch³anianie przez wiele kolejnych pokoleñ dorobku kultury zachodnioeuropejskiej. Zjawisko to najwyraniej zosta³o odnotowane w Ojcach i dzieciach.
W powieci Turgieniewa  uwypukla rzecz Kantor  idee Zachodu pragnie przekazaæ m³odemu pokoleniu rosyjski Europejczyk Pawe³ Piotrowicz Kirsanow,
lecz m³odzi s¹ mu niechêtni, wol¹ czerpaæ z samego ród³a. Tak siê dzieje przez
kilka dziesiêcioleci, bo w³anie Zachód jawi siê Rosjanom jako obraz cywilizacji rozwijaj¹cej siê przez dziedzicznie62.
Jednym z g³ównych motywów Kantorowej narracji o drodze Rosji do Europy jest gromadzenie dowodów, ¿e najpierw by³a to droga poznawania zachodnich idei samo-stanowienia jednostki, nastêpnie za ¿mudnych prób instalowania w carskim Imperium liberalizmu i kapitalizmu. W Rosyjskiej klasyce proces
ów jawi siê jako nader pokrêtny, pe³en zawirowañ i przeszkód piêtrzonych tak
przez pañstwowych, oddanych samodzier¿awiu, urzêdników, jak i przez wiatoburczych rewolucyjnych radyka³ów. Jako najwiêkszy i wyj¹tkowo zdecydowany
wróg liberalizmu przedstawiany jest przez Kantora bolszewizm.
Wyklinanie rosyjsko-bolszewickiej odmiany komunizmu, najwiêkszej przeszkody na pe³nej katastroficznych konfliktów drodze Rosji ku zachodnioeuropejskiemu modelowi cywilizacji, brzmi poniek¹d znajomo. Wskazywanie na
specyficzn¹ przewrotnoæ historycznego procesu, który zadecydowa³, ¿e rosyjski
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komunizm oddalaj¹cy Rosjê od Europy jednoczenie objawia³ siê jako zjawisko
inspirowane przez Europê, przez filozoficzne koncepcje Marksa i wielu innych
zachodnich ideologów, do bulwersuj¹cych odkryæ te¿ ju¿ zaliczyæ siê nie da. Do
stereotypu urasta krytyka socjalizmu, wykazuj¹ca mylnoæ teoretycznych za³o¿eñ Marksa, bo te ponoæ ca³kowicie skompromitowa³a praktyka budowania spo³eczeñstwa socjalistycznego w Rosji. Stereotypowo brzmi¹ argumenty, ¿e przekszta³canie Rosji w kraj socjalistyczny, wed³ug receptur zachodnich, musia³o
zakoñczyæ siê klêsk¹, gdy¿ w carskim Imperium nie by³o po prostu stosownych
warunków do przeprowadzania takowej operacji. Rzecz w tym atoli, ¿e Kantor
wykracza poza wyjanianie sytuacji w Rosji na skróty. Jeli w Rosji  dowodzi
 nie by³o warunków do przebudowy spo³ecznej wed³ug teoretycznych za³o¿eñ
socjalistów zachodnich, to z pewnoci¹ istnia³y warunki sprzyjaj¹ce kszta³towaniu siê specyficznie rosyjskich koncepcji nowego ustroju.
Na temat specyfiki nowoustrojowych koncepcji powstaj¹cych na Wschodzie, wspó³zale¿noci ich kszta³tu od w³aciwych dla samodzier¿awia form panowania, powsta³o wiele prac wyprzedzaj¹cych ksi¹¿kê Kantora. W tej ostatniej
czynniki kreuj¹ce zjawisko rosyjskiej drogi do komunizmu, która na wiele dziesiêcioleci zablokowa³a rosyjsk¹ drogê do kapitalizmu, rysuj¹ siê jednak o tyle
absorbuj¹co, ¿e wy³o¿one zosta³y w perspektywie ró¿nych kontekstów kulturowych, w okrelonym porz¹dku czasowym i z uwzglêdnieniem wzajemnych powi¹zañ. Rosyjska klasyka raz po raz przypomina, ¿e na przestrzeniu dziejów
w Imperium carskim dzia³a³a miejscowa tradycja zwi¹zana z prehistorycznym
pogañstwem, czasem cyklicznym, z w³asnoci¹ rodowo-plemienn¹, i ¿e na gruncie tej¿e tradycji czêæ mylicieli i ideologów (Bakunin, Hercen, Tkaczow, Nieczajew) upatrywa³a szansê w rosyjskim ahistoryzmie, uwa¿a³a, i¿ nieobecnoæ
w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa balastu historycznego, a za to obecnoæ rodowo-plemiennych prze¿ytków w rodzaju wspólnot ch³opskich (ocenianych jako
zal¹¿ek socjalizmu) mo¿e w³anie u³atwiaæ kreowanie nowych idei, budowanie
wszystkiego od nowa, tworzenie nowego wiata z pominiêciem etapu kapitalizmu. W tak nakrelonym entourageu Lenin, wódz rewolucji, jawi siê oczywicie jako ideolog pod¹¿aj¹cy ju¿ wczeniej przetartym szlakiem. Neguje marksowsk¹ myl Plechanowa, mia³o odrzuca zarzuty Engelsa, ¿e w pañstwie carów
nie ma przes³anek do przeprowadzenia rewolucji. Bolszewicy powo³ywali siê
wprawdzie na Marksa i Engelsa, ale w rzeczywistoci dokonywali rewizji marksizmu. Czyni³ to Lenin, a jeszcze bardziej Stalin. Z marksizmu  ironicznie
okrela rzecz Kantor  w Rosji pozosta³y tylko dekoracje. Zamiast otwartej walki
z marksizmem przeprowadzano rewizjê marksizmu tak dalece skuteczn¹, ¿e stalinowskie imperium, imituj¹c przes³anie Marksa, w istocie funkcjonowa³o, wcielaj¹c w ¿ycie wy¿szy typ rosyjskiego nihilizmu63. Propagandowe bolszewickie
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has³o, ¿e Rosja radziecka kontynuuje przemiany zapocz¹tkowane przez Piotra I,
by³o równie¿ k³amliwe. Wed³ug Kantora, kontynuowano nihilistyczn¹ pugaczowszczyznê.
Rosyjska klasyka przekonuje, ¿e zamiast wielkiej religii Rosjanie mieli wielk¹ literaturê, podtrzymuje opiniê Ortegi y Gasseta, ¿e cywilizacja jest tworem
sztucznym, ¿e wymaga sta³ego wsparcia od ludzi kultury, bowiem grozi jej bunt
mas. Ale dowodzi równie¿, ¿e skoro w Rosji dosz³o do rewolucji, to owo wsparcie nie by³o wystarczaj¹ce. Nawet wiêcej, ¿e znaczna czêæ, jeli nie wiêkszoæ,
rosyjskich pisarzy, artystów, uczonych, da³a siê uwieæ ideom zalecaj¹cym powrót do róde³, do pierwotnych energii maj¹cych sprzyjaæ przekroczeniu granic
zmursza³ej cywilizacji Zachodu. Akceptacji antycywilizacyjnych podszeptów nihilistycznych proroków sprzyja, ogarniaj¹cy ¿ycie Rosjan, klimat ustawicznego
karnawa³u pozbawionego, w³aciwych karnawa³owej tradycji Zachodu, funkcji
socjalno-terapeutycznych. Zamiast umierzaæ, podsyca on i utrwala spo³eczny
ferment, staje siê zapowiedzi¹ rewolucyjnego przewrotu korzystaj¹cego z form
krwawego orgiastycznego obrzêdu. Rosjanie mieli wielk¹ literaturê, lecz by zapobiec katastrofie rewolucji, jednak niewystarczaj¹co wielk¹. Kto zawini³?
Z krelonego przez Kantora obrazu wynika, ¿e m.in. To³stoj, ¿e trudno bez zastrze¿eñ aprobowaæ postawê Hercena, ¿e winni s¹ pewnie (bo pominiêci) tak
niew¹tpliwi klasycy, jak Czechow i Gorki. Winni s¹ ci, którzy omielali siê
pow¹tpiewaæ w cywilizacjê mieszczañsk¹, a nade wszystko ci, którzy uwierzyli
w rewolucyjn¹ utopiê. Zatem szczególnym uznaniem w ksi¹¿ce Kantora ciesz¹
siê pisarze, którzy nie ulegli pokusie: Puszkin, Gonczarow, Dostojewski, Kawelin, Stiepun, Frank. Twórcy, którzy deklarowali siê jako libera³owie, z takich to
w³anie pozycji sprzeciwiaj¹c siê samodzier¿awiu, wspieraj¹c reformy, demaskowali te¿ zgubny pêd znacznej czêci rosyjskiej inteligencji ku rewolucji,
napêdzanej teatralno-karnawa³owym, nihilistycznym szaleñstwem.
Nadci¹gaj¹cemu w karnawa³owych dekoracjach nieszczêciu, analizuj¹c
mechanizm zjawiska, w Braciach Karamazow i Biesach pilnie przypatrywa³ siê
Dostojewski. Kantor obydwu tym powieciom powiêca najwiêcej uwagi. Frank
i Stiepun, prezentowani jako dociekliwi nastêpcy Dostojewskiego w demaskowaniu zgubnego zaanga¿owania inteligencji rosyjskiej, w rozwa¿aniach Kantora
zajmuj¹ te¿ bardzo istotne miejsce. Dokumentuj¹, ¿e obecnoæ w szeregach
bolszewickich dzia³aczy przedstawicieli inteligenckich elit nie by³a przypadkowa, ¿e by³a ostatnim ogniwem, ograniczaj¹cego szansê przebudowy spo³ecznej
Rosji na bazie liberalizmu, d³ugotrwa³ego procesu, w którym zbawienny liberalizm przegrywa³ nie tylko w konfrontacji z carskimi w³adzami.
Odnotujmy tu jednak, ¿e ocena tej¿e inteligencji przez libera³ów nie grzeszy
jednoznacznoci¹. S¹ wród nich tacy, którzy z du¿¹ wyrozumia³oci¹ traktuj¹
rosyjskich inteligentów, uwiedzionych wizj¹ rewolucyjnej utopii. W czasach
Dostojewskiego nale¿a³ do nich Turgieniew. Autor Ojców i dzieci przyjani³ siê
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z Hercenem i Bakuninem, ich niechêæ do bur¿uazyjnego filisterstwa, komercjalizacji, korupcji ocenia³ jako uzasadnion¹. Wspó³czesny libera³ Isaiah Berlin prezentuje podobny pogl¹d. Jego ksi¹¿ka Rosyjscy myliciele akcentuje tragizm
takich postaci, jak Hercen, Bieliñski, Bakunin czy Czernyszewski. Andrzej Walicki, polski znawca problematyki rosyjskiej myli filozoficznej i równie¿ libera³, charakteryzuj¹c pogl¹dy Berlina, stwierdza, ¿e obca mu by³a koncepcja,
wed³ug której postawa rosyjskiej inteligencji prowadzi³a do skutków wy³¹cznie
fatalnych, bowiem krzy¿owa³a plany umiarkowanych reformatorów i w ten
sposób przygotowywa³a grunt pod totalitarn¹ rewolucjê bolszewick¹64. Zauwa¿a, ¿e Berlin nie podziela³ emocji wyra¿anych, ju¿ w roku 1909 w almanachu
»Drogowskazy« (Wiechi), którego autorzy  przewa¿nie filozofowie maj¹cy za
sob¹ ewolucjê od marksizmu do idealizmu  poddali ostrej krytyce ca³¹ tradycjê
radykalnej inteligencji, oskar¿aj¹c j¹ o nihilistyczn¹ postawê wobec prawdy,
prawa i wartoci kultury65:
Berlin nie zgadza³ siê z tym pogl¹dem [...] Podkrela³, ¿e najwiêksi myliciele
inteligenccy nie byli bezkrytycznymi wyznawcami religii postêpu w wersji Heglowskiej lub socjalistycznej, przeciwnie  nale¿eli do pierwszych i najbardziej
mia³ych jej krytyków66.

Kantor w Rosyjskiej klasyce zajmuje stanowisko bli¿sze raczej pogl¹dom
autorów Drogowskazów, jego liberalizm nie jest jednak na tyle zacietrzewiony, by wolnociowych pogl¹dów, wywodz¹cych siê niekoniecznie z cile liberalnych przes³anek, przynajmniej czêciowo nie aprobowa³. Wielokrotnie podkrela, ¿e bez misyjnej postawy rosyjskiej inteligencji cywilizacyjny postêp
w pañstwie rosyjskim, zbli¿anie siê Rosji do Europy w ogóle nie by³yby mo¿liwe.
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Gdy zimna wojna dobieg³a koñca, wielu ludziom wydawa³o siê, ¿e broñ
ostateczna, jak¹ jest arsena³ atomowy, bêdzie spe³nia³a coraz mniej istotn¹ rolê
w kreowaniu polityki miêdzynarodowej. Nic bardziej mylnego  coraz to nowe
pañstwa d¹¿¹ do zdobycia tego niebezpiecznego narzêdzia i czêæ z nich ju¿
osi¹gnê³a cel (Indie, Pakistan, Korea Pó³nocna), inne s¹ w stanie to uczyniæ
w najbli¿szym czasie (np. Iran). Wspó³czesne stosunki miêdzynarodowe, charakteryzuj¹ce siê przewag¹ Stanów Zjednoczonych, gotowych u¿yæ si³ zbrojnych do realizacji celów swojej polityki, zachêcaj¹ wielu ich uczestników, tak¿e
niepañstwowych, do wejcia w posiadanie broni nuklearnej.
Po zakoñczeniu rywalizacji miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Zwi¹zkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich wiat nie sta³ siê wiêc wcale stabilniejszy. Globalizacja przyspieszy³a przenikanie ró¿norodnych idei, wiedzy i technologii, a dotychczasowe re¿imy kontroli rozpowszechniania broni atomowej nie
nad¹¿aj¹ za zmieniaj¹cymi siê warunkami. Pojawi³y siê kraje udostêpniaj¹ce
technologie nuklearne wbrew podpisanym uk³adom miêdzynarodowym (np. Korea Pó³nocna), a tak¿e nowy aktor sceny miêdzynarodowej, który stara siê o uzyskanie dostêpu do broni atomowej  terroryzm.
Praca Broñ j¹drowa w czasach postzimnowejnnych zajmuje siê w³anie szeroko rozumian¹ problematyk¹ broni atomowej. Stanowi ona pok³osie projektu
Nieproliferacja w epoce globalizacji finansowanego przez John D. and Katherine T. MacArthur Foundation, Star Foundation i Carnegie Corporation of New
York, realizowanego w latach 20042005.
W rozdziale I, sk³adaj¹cym siê z trzech podrozdzia³ów, scharakteryzowano
j¹drowe powstrzymywanie i rozprzestrzenianie. W pierwszej czêci zosta³a
omówiona perspektywa historyczna powstrzymywania j¹drowego, teraniejszoæ oraz perspektywy. Czêæ druga zosta³a powiêcona polityce atomowej
wielkiej pi¹tki. W czêci trzeciej jest mowa o stopniowym odchodzeniu od
polityki wzajemnego j¹drowego powstrzymywania.
W konkluzjach do tego rozdzia³u jako rodki do zmniejszenia zagro¿enia atomowego wskazuje siê: 1) koniecznoæ zmniejszenia roli broni j¹drowej i doktryny
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wzajemnego gwarantowanego zniszczenia w strategiach bezpieczeñstwa narodowego Stanów Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i ChRL; 2) uzgodnienie miêdzy USA a Rosj¹ dodatkowych procedur i przepisów niezbêdnych do
wype³niania Traktatu o Redukcji Strategicznych Potencja³ów Ofensywnych
z 2002 r.; 3) przejcie do prze³omowego przekszta³cenia polityki doktryny wzajemnego gwarantowanego zniszczenia miêdzy USA a Rosj¹  stopniowe odchodzenie od koncepcji j¹drowych uderzeñ odwetowych; 4) sukcesywne zwiêkszanie czasu odpalania rakiet; 5) rozszerzenie zadañ wspólnego reagowania na
rakietowe zagro¿enia; 6) zawarcie ca³ociowego porozumienia miêdzy Rosj¹
a USA o wspó³pracy w budowaniu, rozwijaniu i wykorzystywaniu informacyjnych i ogniowych systemów antyrakietowych; 7) ratyfikacjê przez USA i Chiny
Traktatu o Ca³kowitym Zakazie Prób z Broni¹ J¹drow¹ (CTBT).
Rozdzia³ II zosta³ powiêcony polityce nieproliferacji. Poruszono w nim
problematykê Uk³adu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, sprawy zwi¹zane
ze wzmocnieniem gwarancji IAEA, scharakteryzowano miêdzynarodowy handel
materia³ami rozszczepialnymi i technologiami nuklearnymi, kontrolê eksportu
nuklearnego, produkcjê materia³ów rozszczepialnych dla celów militarnych,
kwestie rakiet i technologii rakietowych, inicjatywy przeciwko proliferacji, i terroryzmowi j¹drowemu.
Jako najwa¿niejsze przedsiêwziêcia, umo¿liwiaj¹ce realizacjê nieproliferacji autorzy wskazuj¹ na: 1) ratyfikacjê przez USA i ChRL CTBT; 2) zawarcie
pierwszego w¹skiego porozumienia o zakazie produkcji materia³ów rozszczepialnych do celów militarnych i stopniowe jego rozszerzanie; 3) ratyfikacjê
przez wszystkich cz³onków NPT, ³¹cznie z USA i Rosj¹, Protoko³u Dodatkowego z 1997 r. jako obowi¹zkowego warunku miêdzynarodowej wspó³pracy w sferze energii atomowej; 4) ustalenie obowi¹zkowych miêdzynarodowych standardów dla rejestracji, transportu, przechowywania i likwidowania nadmiaru
wojskowych materia³ów nuklearnych; 5) przekazywanie pod miêdzynarodow¹
kontrol¹ paliwa j¹drowego dla elektrowni atomowych; 6) uchwalenie na bazie
prawa miêdzynarodowego rodków umo¿liwiaj¹cych przechwytywanie i inspekcjê transportów podejrzanych o nielegalny przewóz materia³ów j¹drowych
i technologii; 7) aktywizacjê ju¿ istniej¹cych grup kontroli eksportu j¹drowego
(np. Komitetu Zanggera); 8) zakaz dostaw nowych technologii z zamkniêtym
cyklem paliwowym krajom, które nie podpisa³y NPT lub istniej¹ podejrzenia, ¿e
mog¹ j¹ naruszaæ; 9) zapewnienie dostaw gotowego paliwa j¹drowego (a nastêpnie wywóz jego pozosta³oci) po najni¿szych cenach rynkowych krajom, którym
odmówiono dostêpu do zamkniêtego cyklu paliwowego; 10) przyjêcie jednolitych ogólnowiatowych norm kar dla firm prywatnych i osób fizycznych, których dzia³anie niesie niebezpieczeñstwo proliferacji; 11) opracowanie przez
USA, Rosjê i inne kraje wspólnych programów prac nad reaktorami nowego
typu o zwiêkszonym bezpieczeñstwie eksploatacji i niewielk¹ iloci¹ materia³ów
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do wykorzystania militarnego; 12) zaostrzenie trybu kontroli nad technologiami
rakietowymi, szczególnie w czêci dostaw technologii podwójnego przeznaczenia, wspólne naciski wielkich mocarstw; 13) poszerzenie miêdzynarodowej
wspó³pracy w wykorzystaniu kosmosu, stworzenie wiatowego konsorcjum na
bazie potencja³ów USA, Rosji i Europejskiej Agencji Kosmicznej; 14) poszerzenie kompetencji IAEA, tak¿e praw do prowadzenie dochodzeñ w sprawie naruszenia NPT; 15) opracowanie i uzgodnienie poszerzonego systemu nieproliferacji w formie eskalacji przymusowych wspólnych dzia³añ uchwalonych przez RB
ONZ obejmuj¹cych sankcje ekonomiczne, przechwytywanie podejrzanych rodków komunikacji, czêciow¹ albo ca³kowit¹ blokadê, prewencyjne precyzyjne
uderzenia w ujawnione miejsca sk³adowania broni masowego ra¿enia, rodki
przenoszenia i infrastrukturê przemys³ow¹ i wreszcie wprowadzenie wojsk okupacyjnych.
Ostatni trzeci rozdzia³ zosta³ powiêcony regionalnym problemom nieproliferacji. W trzech czêciach omówiono zagadnienia regionu Azji Po³udniowej,
Dalekiego Wschodu oraz Bliskiego i rodkowego Wschodu
Rozwi¹zanie kluczowych regionalnych problemów nieproliferacji broni j¹drowej i grób jej zastosowania (zwi¹zane przede wszystkim z utrzymuj¹cym siê
napiêciem pomiêdzy Indiami a Pakistanem, z faktycznie atomowym Izraelem,
z zaostrzaj¹cym siê problemem Iranu oraz nieprzewidywalnymi szeciostronnymi
rozmowami z Kore¹ Pó³nocn¹) w du¿ym stopniu zale¿y od stanowiska i koordynacji dzia³añ cz³onków klubu j¹drowego, zw³aszcza USA i Rosji. W zwi¹zku
z tym regionalna specyfika wymusza potrzebê nie tylko uniwersalizacji nieproliferacji w ogóle, ale te¿ kompleksu konkretnych dzia³añ w zale¿noci od regionu.
W Azji Po³udniowej, jak twierdz¹ autorzy, mo¿e mieæ miejsce porednia
legitymizacja j¹drowego statusu Indii i Pakistanu w zamian za ograniczenie
programów j¹drowych tych pañstw, z perspektyw¹ przy³¹czenia siê do CTBT
i Traktatu dotycz¹cego zakazu produkcji materia³ów rozszczepialnych do wyrobu broni j¹drowej, Protoko³u dodatkowego z 1997 r., Re¿imu kontrolnego technologii rakietowych i wszystkich re¿imów kontroli eksportu technologii j¹drowych oraz materia³ów i technologii podwójnego przeznaczenia. Nale¿y te¿
nalegaæ na w³¹czenie do doktryn wojennych (za przyk³adem ChRL) zasady niestosowania taktyki pierwszego uderzenia j¹drowego, co obni¿y³oby prawdopodobieñstwo konfliktu nuklearnego w regionie. Aby obni¿yæ napiêcie na granicy
indyjsko-pakistañskiej, nale¿y d¹¿yæ do porozumienia w sprawie odsuniêcia od
granic rakiet taktycznych, wzajemnego informowania siê o ka¿dorazowej dyslokacji rakiet taktycznych oraz nierozmieszczaniu broni j¹drowej w Kaszmirze
(tak jego czêci indyjskiej, jak i pakistañskiej). Ponadto w³adze Pakistanu powinny zintensyfikowaæ wysi³ki na rzecz kontroli materia³ów j¹drowych i zapewnienia tajnoci miejsc ich przechowywania.
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Na Bliskim i rodkowym Wschodzie broñ atomow¹ posiada Izrael, choæ
tego oficjalnie nie potwierdza, tak¿e Iran stale zaprzecza, ¿e realizuje wojskowy
program j¹drowy. Groba proliferacji w tym regionie nie jest tylko wynikiem
dzia³añ pañstw, ale tak¿e organizacji terrorystycznych, d¹¿¹cych do wejcia
w posiadanie broni j¹drowej. To powoduje nadzwyczaj ostry problem bezpieczeñstwa materia³ów j¹drowych, radioaktywnych, technologii oraz przekazywania wiedzy przez specjalistów pracuj¹cych przy programach j¹drowych.
Zainteresowanie innych krajów regionu broni¹ j¹drow¹ (Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Libia, Syria) mo¿e siê wzmóc w przypadku destabilizacji, wywo³anej np. osi¹gniêciem przez Iran statusu atomowego, czy te¿ si³owe dzia³ania USA
i/lub Izraela przeciwko Iranowi, Syrii lub innemu pañstwu islamskiemu.
Najlepszym, ca³ociowym rozwi¹zaniem problemów regionu, by³oby udzielenie dwustronnych gwarancji bezpieczeñstwa Izraelowi ze strony USA lub wielostronnych zobowi¹zañ NATO w zamian za odst¹pienie przez Izrael od broni
j¹drowej i przy³¹czenie do NPT. Ponadto Iran powinien otrzymaæ gwarancje
bezpieczeñstwa ze strony USA w zamian za ratyfikacjê Protoko³u dodatkowego
z 1997, likwidacjê przedsiêbiorstw wzbogacania uranu i produkcji ciê¿kiej
wody, kontynuowanie budowy elektrowni j¹drowej w Busher i gwarancjê dostaw paliwa j¹drowego z zewn¹trz, a tak¿e przyjêcie Iranu do WTO i inwestycje
Unii Europejskiej w irañski przemys³ wydobycia gazu.
Jednak d¹¿enie Iranu, aby zrealizowaæ swój program, i brak jednoci wród
mocarstw co do metod rozwi¹zania kryzysu (przede wszystkim w zwi¹zku z dopuszczalnoci¹ sankcji i stosowania si³y) na razie nie rokuje zbyt pomylnie.
Z kolei kluczowym problemem na Dalekim Wschodzie jest program atomowy Korei Pó³nocnej. W efekcie ronie prawdopodobieñstwo nuklearyzacji
Japonii i Korei Po³udniowej, przyspieszenia rozwoju si³ j¹drowych ChRL,
a w dalszej perspektywie os³abienia mechanizmów NPT na ca³ym wiecie,
zwiêkszenia stopnia prawdopodobieñstwa konfliktu w regionie, dalszego rozprzestrzeniania siê technologii nuklearnych i rakietowych oraz mo¿liwoci uzyskania dostêpu do broni atomowej przez organizacje terrorystyczne.
Autorzy pracy zak³adali, ¿e w 2006 r. program j¹drowy Korei Pó³nocnej nie
przekroczy³ jeszcze punktu bez powrotu i problem ci¹gle mo¿e zostaæ rozwi¹zany na drodze rokowañ. Byli jednak przekonani, i¿ dalszy rozwój militarnego
programu nuklearnego KRLD wobec nieobecnoci kontroli i gwarancji MAEA
wczeniej czy póniej doprowadzi do stworzenia broni j¹drowej i rodków jej
przenoszenia. Dla miêdzynarodowego bezpieczeñstwa grone mo¿e byæ po³¹czenie wy¿ej wymienionych elementów z ca³kowit¹ destabilizacj¹ spo³eczno-polityczn¹ na pó³wyspie.
Dlatego rozmowy szeciostronne maj¹ ogromne znaczeniu w rozwi¹zaniu
kryzysu i osi¹gniêcia politycznego uregulowania problemu. Najwa¿niejsze jest
stworzenie wspólnej strategii, priorytetów i taktyki pi¹tki, których nadal brak.
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Pakiet porozumieñ i wzajemnych ustêpstw móg³by siê sk³adaæ z udzielenia
gwarancji obydwu pañstwom koreañskim przez USA i inne wielkie mocarstwa,
zawarcia traktatu pokojowego w miejsce rozejmu z 1953 r., wznowienie projektu KEDO z udzia³em Rosji i USA, gospodarcza pomoc dla KRLD i wci¹gniêcie
jej do miêdzynarodowych projektów.
W zamian za to Phenian powinien wróciæ do NPT i innych porozumieñ,
zgodziæ siê na kontrolowan¹ likwidacjê elementów wojennego programu nuklearnego, demonta¿ obiektów j¹drowych oprócz elektrowni wg projektu KEDO.
Paliwo do elektrownii j¹drowej Korea Pó³nocna powinna otrzymywaæ po minimalnych cenach. Mo¿na tak¿e uzgodniæ ograniczenie liczby wojsk i uzbrojenia
wzd³u¿ linii rozejmowej.
Takie kompleksowe porozumienie odsunê³oby na dalszy plan pytanie nuklearny wybór Japonii i Korei Po³udniowej.
Przewidywalnoæ i stabilnoæ w regionie mo¿e byæ zapewniona tak¿e przez
ograniczenie liczby wojsk w regionie (jako uzupe³nienie do obecnej umowy
miêdzy ChRL z Rosj¹ i krajami Azji Centralnej), rozwijanie rodków zaufania,
przejrzystoci i regionalnej wspó³pracy wojskowej. Dlatego zdaniem autorów
spotkania szeciostronne nale¿y przekszta³ciæ w stale dzia³aj¹ce forum omawiania i rozwi¹zywania problemów Azji Pó³nocno-Wschodniej.
Omawiana monografia dotyczy problemu, który z ka¿d¹ chwil¹ zyskuje na
aktualnoci. Zagadnienie posiadania i rozprzestrzeniania broni j¹drowej jest
istotnym elementem, od którego zale¿y stabilnoæ i bezpieczeñstwo stosunków
miêdzynarodowych, tak w skali globalnej, jak i regionalnej. Chocia¿ od wydania
ksi¹¿ki minê³o ponad piêæ lat, wiêkszoæ zaleceñ i rozwi¹zañ proponowanych
przez autorów nie doczeka³a siê realizacji. Spo³ecznoæ miêdzynarodowa, mimo
podejmowanych prób, nie wypracowa³a jak dot¹d skutecznych mechanizmów
kontroli i ograniczania zbrojeñ j¹drowych. St¹d tego typu opracowania, zw³aszcza ukazuj¹ce siê w kraju o du¿ym potencjale nuklearnym, nale¿y uznaæ za
wa¿ny krok w kierunku upowszechniania wiedzy o zagro¿eniu, jakim dla wiatowego bezpieczeñstwa jest broñ j¹drowa.
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Serbska poezja w wietle jêzykoznawstwa, czyli przeklête problemy
literaturoznawstwa raz jeszcze uwagi o ksi¹¿ce Miloslava . Èarkicia
On poetic language

Celem, jaki stawia sobie Autor ksi¹¿ki On Poetic Language, jest stworzenie,
a nastêpnie sproblematyzowanie nowej terminologii odnonie do brzmieniowych
zjawisk identyfikowanych w obrêbie tekstu poetyckiego, zw³aszcza rymów, oraz
wskazanie istoty poezji (Èarkiæ 2010, 715). Cel to ambitny i  przyznajmy to ju¿
na wstêpie  formu³owany niejako wbrew wspó³czenie dominuj¹cym trendom
w nauce o literaturze, o ile o takiej w cis³ym, a wiêc si³¹ rzeczy klasycznym,
sensie mo¿na jeszcze mówiæ. Pytania esencjalne, pytania o istotê, definicjê czy
zestaw cech kategorialnych danej rzeczy b¹d zjawiska, s¹ rzadko formu³owane,
a granica badawczych obserwacji zosta³a przesuniêta na grunt zgo³a nieliteracki
(nieliteracki znów w klasycznym, starym wiêc, sensie). Prowadzone wspó³czenie dyskursy koncentruj¹ siê raczej na tym, co wspólne, niezró¿nicowane,
na kulturowych aspektach uobecniania siê zjawisk literackich, rezonansie czytelniczym czy zjawiskach z pogranicza, z klasycznie (zatem po staremu) rozumian¹ literatur¹, poezj¹, wierszem niemaj¹ce czêsto wiele wspólnego (por. np.
S. Greenblatt 2006). Proponowane w ksi¹¿ce On Poetic Language postrzeganie
poezji przez pryzmat brzmienia i bardzo mocne akcentowanie brzmieniowych
walorów tekstu poetyckiego te¿ wydaje siê archaicznie, wszak, zgodnie z obserwacjami niektórych literaturoznawców, jak polski badacz Zbigniew Jarosiñski,
wiersz sta³ siê obecnie raczej tekstem do czytania, a nie mówienia, tym samym
wiêc rola brzmienia jest postrzegana jako drugorzêdna (Jarosiñski 1985, 129160).
We wspó³czenie dominuj¹cych dyskursach literaturoznawczej proweniencji poszukuje siê raczej cech wspólnych zjawisk kulturowych (ich szczególnym wypadkiem jest dzie³o literackie). W pracy Èarkicia natomiast przedmiotem zainteresowania s¹ raczej ró¿nice. Id¹c bowiem tropem Romana Jakobsona, Autor
poszukuje tego, co odró¿nia prozê od poezji, materia³ stricte jêzykowy od odpowiednio uorganizowanego tekstu poetyckiego (Jakobson 1976, 2336). W prowadzonych przez niego rozwa¿aniach istotna jest dychotomia: jêzyk potoczny
a jêzyk poetycki. W dominuj¹cym nurcie refleksji nad dzie³em literackim zaob-

530

Recenzje, omówienia, publikacje ród³owe

serwowaæ mo¿na nierzadko wrêcz obsesyjn¹ niechêæ wzglêdem wszelkich definicji, modeli, klasyfikacji czy typologii. W ksi¹¿ce serbskiego badacza mamy
natomiast próbê stworzenia nowej klasyfikacji rymów, w konsekwencji jej przeprowadzenia  teoriê modeli rymowania i w koñcu  zarys nowej, autorskiej
teorii rymu. Mamy tak¿e, odnosz¹ce siê do ustaleñ Tynianowa, £otmana i Winogradowa, definicje podstawowych pojêæ z zakresu poetyki utworu lirycznego
i wersyfikacji, jak wers czy rym. Zamiast za dominuj¹cego we wspó³czesnej
refleksji skupienia siê na graficznym wymiarze tekstu, mamy ostentacyjne wrêcz
manifestowanie wagi g³osowej interpretacji tekstu poetyckiego, to w niej bowiem, zdaniem Autora, s³owa zyskuj¹ nie tylko pe³niê swych estetycznych wartoci, ale i nowe jakoci semantyczne, nie do zidentyfikowania w tekcie pisanym (Èarkiæ 2010, 27).
Skoro wiêc On Poetic Language nale¿a³oby umieciæ raczej na dyskursywnych peryferiach wspó³czesnej kultury (czy mówi¹c w sposób klasyczny: literaturoznawstwa, a cis³ej: pogranicza literaturoznawstwa i jêzykoznawstwa), to mo¿e
w ogóle nie warto czyniæ jej przedmiotem zainteresowania (a ju¿ tym bardziej
lektury)? Wszak rozwa¿ania w niej zawarte s¹ wrêcz niemodne, oparte na klasycznych strukturalistycznych pojêciach i w ¿aden sposób nie daj¹ siê wpisaæ w najbardziej kontestacyjne (i najg³oniejsze) propozycje ujmowania dzie³a literackiego. W naukach humanistycznych jednak (pozostañmy tu przy klasycznej
klasyfikacji nauk) nie obowi¹zuje zasada postêpu i wypierania starych metodologii przez nowe. Mog¹ one ze sob¹ wspó³wystêpowaæ, a dyskursy mog¹ wspó³istnieæ w kulturze w doskona³ej wrêcz harmonii, jedne bardziej, inne mniej popularne, szerzej dyskutowane lub zgo³a bez rezonansu przechodz¹ce w obrêbie danej
spo³ecznoci czytaj¹cej. Jedne s¹ bardziej dominuj¹ce, inne lokuj¹ siê na dyskursywnych peryferiach kultury. Poniewa¿ jednak pojêcie poezji, prozy, dzie³a literackiego czy wiersza s¹ historycznie zmienne, p³ynne, stanowi¹ rodzinê znaczeñ,
trudno przypuszczaæ, czy te peryferyjne nie stan¹ siê centralnymi w innym czasie
i dla innej spo³ecznoci czytaj¹cej funkcjonuj¹cej w danej kulturze.
Paradoks wspó³czenie dominuj¹cych dyskursów o tak lub inaczej pojêtej
literaturze polega jednak na tym, ¿e proponuj¹c wszechstronne jej przewartociowanie i inn¹ kontekstualizacjê, nie rezygnuj¹ wszak z pewnych tradycyjnych
pojêæ. Tekst, zdanie, rym, rytm, sylaba, g³oska, wers to przyk³adowy zestaw
pojêæ obowi¹zkowych dyskursu literackiego  rozumianego rzecz jasna jako
pewien typ, w abstrakcji od ujêæ szczegó³owych. Wobec wieloci ich definicji,
historycznej zmiennoci sposobu ich ujmowania, czêsto nieuwiadamianej przez
autorów operuj¹cych wskazanymi pojêciami, tym bardziej cenne wydaj¹ siê
próby wyznaczenia kontekstów ich u¿ycia. W tym wiêc sensie praca Miloslava
Èarkicia jest cennym opracowaniem pewnej siatki pojêciowej zwi¹zanej
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z brzmieniow¹ warstwa tekstu poetyckiego, w niedostateczny sposób, jak sam
Autor wskazuje, ujmowan¹ w dotychczasowych badaniach.
Ka¿dy z dziesiêciu rozdzia³ów On Poetic Language móg³by stanowiæ osobny, autonomiczny i niezale¿ny od reszty szkic. Ka¿dy z nich jest bowiem powiêcony prezentacji okrelonego zagadnienia szczegó³owego, które zostaje
przedstawione, zegzemplifikowane i opatrzone wnioskami w stopniu umo¿liwiaj¹cym samodzielne funkcjonowanie w postaci osobnego artyku³u. I tak, mamy
w ksi¹¿ce Èarkicia rozdzia³y powiêcone powtórzeniom leksykalnym w poezji
wspó³czesnej, brzmieniowym, sk³adniowym i stylistycznym aspektom poezji romantycznej, formom czasowym w epickiej poezji ludowej czy modelom rymu
w poezji. Ta potencjalna autonomia ka¿dego ze szkiców zawartych w On Poetic
Language, a tak¿e ich tematyczna ró¿norodnoæ nie rozbijaj¹ jednak spójnoci
ksi¹¿ki, która stanowi zwart¹ i starannie przemylan¹ ca³oæ. Mechanizm uspójniaj¹cy i ³¹cz¹cy poszczególne rozdzia³y jest ³atwy do identyfikacji  wszystkie
zawarte tu analizy s¹ jednakowo sfunkcjonalizowane i s³u¿¹ wypracowaniu
i udokumentowaniu Èarkicia teorii tekstu poetyckiego.
Autor On Poetic Language zdaje siê kontynuatorem Jakobsonowskiej
tradycji sposobu postrzegania istoty poezji i jej cech dystynktywnych. Formu³uje bowiem zestaw jej kategorialnych w³asnoci w oparciu o analizê ró¿nic miêdzy potocznym aktem mowy a utworem poetyckim. Uzyskane w ten sposób
pojêcie poezji jest o tyle cis³e, ¿e zosta³o sformu³owane w wyniku obserwacji
tekstów poetyckich powsta³ych w ró¿nym czasie i realizuj¹cych rozmaite konwencje. W rozdziale Some Elements of the Poetic Language of Romantic Poets
(Èarkiæ 2010, 8198) Autor za cechê dystynktywn¹ serbskiej poezji romantycznej uznaje wystêpowanie w okrelony sposób zdeformowanych standardowych
form jêzykowych, co prawda obecnych tak¿e w potocznym akcie mowy (gdzie
stanowi¹ wyraz nieznajomoci lub lekcewa¿enia form poprawnych), lecz jedynie
w tekcie poetyckim sfunkcjonalizowanych wzglêdem stylu, rytmiki, czy te¿
podporz¹dkowanych kreacji specjalnego typu atmosfery w wierszu. Wprowadzeniu jêzyka mówionego do poezji romantycznej towarzyszy stosowanie metody powtórzeñ i multiplikacji okrelonych elementów syntaktycznych czy, jak
w utworach Radièevicia, transformacje okrelonych standardowych form jêzyka
na formy niestandardowe. Funkcj¹ podejmowanych przez autorów romantycznych rozmaitych zabiegów sk³adniowych, gramatycznych czy stylistycznych jest
zharmonizowanie rytmicznej i syntaktyczno-intonacyjnej struktury serbskiego
dekasylabowca (jak wskazuje Autor dekasylabicznoæ serbskiej poezji epickiej
jest restrykcyjnie przestrzegana, por. Èarkiæ 2010, 9192). Rozwa¿aniu lingwistycznych i rytmicznych aspektów wiersza romantycznego, prowadz¹cych do
wniosków ogólnych o istocie tekstu poetyckiego, towarzysz¹ jednak tak¿e interesuj¹ce wnioski odnonie do samej poezji romantycznej. W wyniku przeprowadzonych badañ Èarkiæ mo¿e postawiæ dobrze uargumentowan¹ tezê, ¿e serbscy
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poeci co prawda czerpali z folkloru (z czym automatycznie zwyklimy kojarzyæ
romantyczn¹ literaturê wszystkich narodów), jednak nie w sposób spontaniczny.
Przeszkod¹ by³a nieznajomoæ jêzyka, w którym by³y pisane utwory ludowe
(Èarkiæ 2010, 98).
Obserwacje poezji romantycznej wype³niaj¹ tak¿e kolejny rozdzia³ pracy
On Interjections in Romantic Poetry (Èarkiæ 2010, 99117), tyle ¿e tu ich szczegó³owym przedmiotem staj¹ siê obecne w tej literaturze wykrzyknienia, sposoby
ich tekstualizacji i funkcjonalizacja wzglêdem semantyki wierszy. Analiza rozmaitych utworów, np. Jovana Jovanovicia Zmaja, pozwala na postawienie tezy,
i¿ najbardziej popularne w poezji serbskiej jest oh. Analiza innych wykrzyknieñ, tych o najwy¿szej frekwencji w lirycznych utworach romantycznych, prowadzi z kolei do interesuj¹cego wniosku, i¿ maj¹ one ró¿ne znaczenia w poezji
i w potocznych aktach mowy. I tak popularne e (tyle co well, oh) w jêzyku serbskim mo¿e mieæ zarówno pozytywne, jak i negatywne konotacje, tymczasem w poezji romantycznej wy³¹cznie pozytywne (Èarkiæ 2010, 100). Wykrzyknienia wyra¿aj¹ zreszt¹ w utworach lirycznych ogromn¹ skalê emocji, niesprowadzalnych jedynie do radoci i smutku, odgrywaj¹ poza tym istotn¹ rolê rytmiczn¹, intensyfikuj¹c fonetyczne w³aciwoci tekstu. Istota i funkcje wykrzyknieñ w romantycznym wierszu nie s¹ analogiczne wzglêdem odpowiadaj¹cych
im form w potocznym akcie mowy; s¹ zupe³nie niezale¿ne od otaczaj¹cego
jêzyka (Èarkiæ 2010, 117). Badania te maj¹ charakter pionierski, choæ bowiem
zainteresowanie problemem siêga antyku, a i wspó³czenie s¹ one tak¿e czêsto
podejmowane, to jednak nie by³y prowadzone dotychczas w sposób tak systematyczny (Èarkiæ 2010, 99). Zwykle te¿ przedmiotem zainteresowania by³ jêzyk
potoczny lub jêzyk fikcji, tymczasem problem wydaje siê najistotniejszy w³anie
w poezji romantycznej. Obserwacje badacza pozwalaj¹ wiêc uzupe³niæ lukê
w badaniach nad lingwistycznym uposa¿eniem poezji romantycznej, a jednoczenie poczyniæ uwagi nad sposobem funkcjonowania wykrzyknieñ w jêzyku serbskim, jego zestawienie z poezj¹ pozwala bowiem na lepszy ogl¹d ich istoty
i funkcji tak¿e w potocznym akcie mowy. Ogólna teoria poezji i w tej czêci
pracy Èarkicia budowana jest zatem w oparciu o analizê ró¿nic wzglêdem sposobu funkcjonowania jêzyka w potocznym akcie mowy.
Przedmiotem zainteresowania badacza jest tak¿e dawna sakralna poezja
serbska (On One Kind of Reduplication in Old Sacred Poetry, Èarkiæ 2010, 4359)
oraz ludowe poematy epickie (Combinations of Tense Forms in Folk Epic Poetry, Èarkiæ 2010, 6179). W obrêbie tej pierwszej rozpoznaje i szczegó³owo
opisuje zjawisko reduplikacji okrelonych elementów leksykalnych. Reduplikacjê w tekcie poetyckim Èarkiæ uznaje za fenomen semantyczny, syntaktyczny
i stylistyczny, podaj¹c liczne przyk³ady odpowiedniej jej funkcjonalizacji dla
semantyki utworu poetyckiego, wskazuj¹c równie¿, w jaki sposób wspó³dzia³a
w wypracowaniu estetycznej wartoci tekstu. Analizuj¹c ludow¹ poezje epick¹,
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niezwykle istotn¹ w kulturze serbskiej, badacz zwraca uwagê na wystêpuj¹ce
w niej formy czasu. W ten sposób badania Èarkicia wpisuj¹ siê w kontekst
niezwykle obecnie popularnych badañ czasu, w obrêbie których mo¿na wyodrêbniæ dwa podstawowe nurty: obiektywistyczny i subiektywistyczny. Na mocy
tego pierwszego, czas jest postrzegany niejako w sposób analogiczny wzglêdem
rzeczywistoci, drugi natomiast ujmuje czas w jego cile indywidualnym wymiarze. Badania Èarkicia nale¿y jednak uznaæ za pionierskie  czas interesuje go
wy³¹cznie w lingwistycznym aspekcie, a zastosowanie opisu jêzykoznawczego,
obliczeñ, metod statystycznych i wykresów struktur czasowych znamiennych dla
poszczególnych utworów prowadzi do zaskakuj¹cego na tle dotychczasowych
ustaleñ wniosku, ¿e w tego typu poezji mamy dominacjê czasu teraniejszego.
Powód tak wysokiej frekwencji form czasu teraniejszego widzi badacz w uwarunkowaniach historycznych. W sytuacji braku w³asnego pañstwa to poezja by³a
dla narodu serbskiego namiastk¹ autonomii i niezale¿noci pañstwowej. Czas
teraniejszy wskazuje to, co tu i teraz, prawdê i realnoæ, w odró¿nieniu od
czasu przesz³ego, kojarzonego raczej z dyskursem fikcjonalnym.
Uzasadnieniem dla podjêcia badañ nad istot¹ powtórzeñ leksykalnych w poezji wspó³czesnej jest brak systematycznych analiz tego problemu we wspó³czesnym literaturoznawstwie i jêzykoznawstwie (Certain Stylistic Procedures of
Lexical Repetition in Modern Poetry, Èarkiæ 2010, 119135). Objawiaj¹ce siê w
rozmaitych formach i zlokalizowane w ró¿nych miejscach tekstu powtórzenia
pe³ni¹ istotne funkcje dla struktury utworu poetyckiego. Przeprowadzone przez
Èarkicia klasyfikacje dowodz¹, ¿e odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê konstrukcyjn¹,
donios³¹ szczególnie w wierszu wolnym, w którym wobec braku regularnoci co
do liczby sylab w wersie, typu stóp rytmicznych, zestrojów akcentowych czy
rymu, powtórzenia przejmuj¹ funkcjê rytmizacyjn¹. Jak jednak wskazuje badacz, nie jest to jedyna funkcja powtórzeñ, w zale¿noci od typu powtórzenia
i kontekstu jego uobecniania mo¿na tak¿e wyodrêbniæ funkcjê syntaktyczn¹, semantyczn¹ czy stylistyczn¹ (Èarkiæ 2010, 135).
Choæ niew¹tpliw¹ zalet¹ pracy Èarkicia jest bardzo dog³êbna i obfita pod
wzglêdem materia³owym analiza poezji serbskiej, od dawnej po wspó³czesn¹, to
przecie¿ nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e stanowi ona w istocie pretekst do rozwa¿añ ogólnych o poezji i jej funkcjach w opozycji do tekstu formu³owanego
w trybie serio podczas zwyk³ej komunikacji jêzykowej. Istotna wydaje siê
zw³aszcza próba zdefiniowania wersu, tym bardziej, ¿e tego typu refleksja jest
nader rzadko wspó³czenie podejmowana. Czyni¹c punktem wyjcia swych rozwa¿añ tradycyjne rozumienie wersu jako segmentu w okrelony sposób zorganizowanego strumienia mowy i dookrelaj¹c je na podstawie ustaleñ Tynianowa,
Winogradowa i £otmana, Èarkiæ zarysowuje pewn¹ w³aciw¹ mu tradycjê badawcz¹, jego celem jest bowiem nie kontestacja klasycznych strukturalistycznych ujêæ, lecz raczej ich modyfikacja i rozwiniêcie (Verse as a Specific LingoStylistic Discourse, Èarkiæ 2010, 1741). Wers jest w ujêciu badacza
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w okrelony sposób zorganizowan¹ struktur¹ powsta³¹ ze starannego po³¹czenia
elementów jêzykowych podlegaj¹cych w obrêbie tekstu poetyckiego okrelonym
transformacjom (Èarkiæ 2010, 32). Teza, ¿e wers nale¿y ujmowaæ nie tylko
w sensie graficznym, jak to ma miejsce w wiêkszoci opracowañ, ale tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, rytmicznym i s³uchowym, jest bardzo dobrze uargumentowana przez badacza, dowodzi te¿ postrzegania istoty poezji przez pryzmat jej brzmienia. Inny rozdzia³ prezentowanej ksi¹¿ki, On the Semantic Structure of One Kind of Complex Poetic Signs (Èarkic 2010, 153164), powiadcza
tak¿e owo szczególne wyczulenie autora na brzmieniowy aspekt jêzyka poetyckiego, przedmiotem szczegó³owych analiz jest w nim bowiem zjawisko powtarzania okrelonych sekwencji dwiêków w dwu lub wiêcej s³owach. Analizy
prowadz¹ badacza do intersuj¹cych wniosków, mianowicie, okrelone sekwencje s³ów powi¹zanych pod wzglêdem brzmieniowym, lecz ró¿nych pod wzglêdem semantycznym, staj¹ siê synonimiczne (Èarkiæ 2010, 163164). Znak
w tekcie poetyckim nie traci swych stricte lingwistycznych w³asnoci, jednak
podlegaj¹ tu one charakterystycznym transformacjom z uwagi na kontekst syntaktyczny, gramatyczny i brzmieniowy ich uobecnienia w tekcie literackim.
Wszystkie bardzo szczegó³owe analizy konkretnych utworów literackich,
a tak¿e przedstawione w pracy Èarkicia ustalenia o charakterze teoretycznym,
dookrelaj¹ce i rozwijaj¹ce tradycyjne pojêcia z zakresu wersyfikacji, pozwalaj¹
Autorowi na prezentacjê modeli rymu w serbskiej poezji i wyznaczenie samego
pojêcia rymu (Models of Rhyme in Poetry, Èarkiæ 2010, 183207). Èarkiæ wiadomie rezygnuje z utrwalonych w wersyfikacji ma³o cis³ych i w istocie doæ
banalnych terminów odnosz¹cych siê do procesu rymowania i proponuje w³asny,
fonemiczny model rymu. Formu³uj¹c listê typów rymu (jak m.in. izomorficzny
czy metatetyczny) badacz bierze pod uwagê sekwencje, w których porz¹dku
realizuje siê podobieñstwo brzmieniowe, typ kontaktu miedzy fonemami (poredni, bezporedni), typ identycznoci dwiêkowej (pe³na, niepe³na) i sposób
rozmieszczenia wspó³brzmieñ w obrêbie utworu poetyckiego (czy dotycz¹cy
wszystkich wersów, czy tylko pewnej ich czêci itp.). Choæ oczywicie owe
modele rymu zosta³y wyznaczone na podstawie obserwacji brzmieniowych
aspektów jêzyka poezji serbskiej, to wnioski , do jakich prowadzi ich ustanowienie, s¹ istotne dla poetyki utworu lirycznego w ogóle. Rozwa¿ania Èarkicia
powiadczaj¹ bowiem fakt, ¿e tekst poetycki jest napisany, by go czytaæ na g³os,
rym nale¿y przecie¿ do elementów s³uchowych, a nie graficznych. Rym dla oka
w zwi¹zku z tym dla badacza nie istnieje. Pe³na aktualizacja tekstu wymaga jego
g³onego odczytania, w ten sposób komponenty dwiêkowe podlegaj¹ konkretyzacji, przy czym, jak s³usznie badacz podkrela, rym nie nale¿y wy³¹cznie do
planu wyra¿ania, posiada tak¿e wartoæ semantyczn¹ (Èarkiæ 2010, 185, 206207).
Tym samym, rzecz jasna nieintencyjne, Èarkiæ w³¹cza siê w polemikê dotycz¹c¹
tego, z jakiego typu wierszem mamy wspó³czenie do czynienia: wierszem do
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s³uchania czy wierszem do czytania (Stoff 2004; Cyzman 2006), wskazuj¹c, ¿e
rym w szczególnoci, ale i inne zjawiska z zakresu brzmienia, obserwowane
nawet w wierszu wolnym, pozwalaj¹ wci¹¿ ujmowaæ tekst poetycki jako przeznaczony do g³osowej interpretacji, gwarantuj¹cej pe³n¹ aktualizacjê jego walorów artystycznych, a nawet semantycznych.
We wspó³czenie prowadzonych dyskursach o poezji bardzo trudno odnaleæ taki, który w tak wszechstronny sposób poddawa³by analizie brzmieniowy
aspekt poezji, zasadniczo wprowadzanej, jak zaznacza³am na pocz¹tku, w inne,
raczej kulturowe konteksty badawcze. Warto nadmieniæ, ¿e w polskim literaturoznawstwie tak du¿¹ wagê do brzmienia przywi¹zywa³ przede wszystkim Roman
Ingarden, choæ to oczywicie innego typu ujêcie, fenomenologiczne, w którym
owo brzmienie rozumie siê jako warstwê, dodajmy: pierwsz¹, czterowarstwowego i wielofazowego przedmiotu artystycznego, jakim jest dzie³o literackie (Ingarden 1960, 5791). Choæ tezy Èarkicia s¹ formu³owane w innym jêzyku i przy
u¿yciu innych metod, to widaæ tu jednak pewien wspólny obu badaczom obszar
dociekañ. I polski filozof, i serbski badacz bowiem ³¹cz¹ brzmienie ze znaczeniem, wskazuj¹c ich zale¿noci, podkrelaj¹ wagê jakoci estetycznych brzmienia i akcentuj¹ koniecznoæ g³osowej interpretacji tekstu, bo tylko w niej
brzmienia podlegaj¹ aktualizacji (Èarkiæ 2010, 27). Obaj tak¿e zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e to brzmienie mo¿e byæ dystynktywn¹ cech¹ poezji, a jego specyficzne
cechy mog¹ wspomagaæ jej odró¿nienie od prozy (Èarkiæ 2010, 21).
Rozwa¿ania Èarkicia koncentruj¹ siê nie tylko na brzmieniowych walorach
poezji, ale  zgodnie z przyjêt¹ metodologi¹ i zwi¹zan¹ z ni¹ strukturalistycznosemiotyczn¹ siatk¹ pojêciow¹  tak¿e na pewnych przemianach, jakim podlega
znak jêzykowy w utworze poetyckim. Obserwowana w serbskiej poezji inwersja
przymiotnikowa, specyficzna deformacja przymiotników, niezgodna z regu³ami
jêzyka serbskiego, pozwala uniezale¿nionym pod wzglêdem sk³adniowym i stylistycznym leksemom pe³niæ istotne funkcje dla znaczenia i artyzmu poetyckiego
tekstu, niesprowadzalne do zwyk³ych potrzeb komunikacji jêzykowej (On Some
Stylistic and Semantic Aspects of the Distortion of Adjectives in Poetic Structure, Èarkiæ 2010, 137164).
Analogiczne wzglêdem przekszta³ceñ znaków obecnych w potocznym akcie
mowy na terenie tekstu poetyckiego zdaj¹ siê dla badacza przekszta³cenia kanonicznych form literackich. Odstêpstwa od form klasycznych (np. od tradycyjnej
formy sonetu tak jak od gramatycznych w³aciwoci leksemów w poezji) choæ
mog¹ byæ wyrazem autorskich nieumiejêtnoci, to najczêciej prowadza do tworzenia zupe³nie nowych jakoci stylistycznych i semantycznych (On Creativity
and Originality in Verse Discourses, Èarkiæ 2010, 165181).
Trudno oczywicie w tak krótkim szkicu, powiêconym zasadniczo jedynie
ogólnej prezentacji rozwa¿añ zawartych w ksi¹¿ce On Poetic Language, przeprowadziæ szczegó³ow¹ dyskusjê zaprezentowanych w niej pojêæ, rozró¿nieñ i metod.
Spróbujmy zatem jedynie zarysowaæ pewne sporne punkty analizowanej pracy.
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W stopniu niedostatecznym zdaje siê w On Poetic Language uwzglêdniony
pragmatyczny i kulturowy aspekt tekstu poetyckiego. Autor co prawda kilkakrotnie wspomina o swego rodzaju komunikacyjnoci utworów literackich, obejmuj¹cej relacje miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹, przede wszystkim za wspólny dla nich
kod (Èarkiæ 2010, 37, 4041), podkrela tak¿e fakt, i¿ interpretacja znaków
jêzykowych jest usankcjonowana dan¹ kultur¹ (Èarkiæ 2010, 99), jednak nie
problematyzuje tych zagadnieñ w sposób, który umo¿liwi³by pokazanie sposobu
funkcjonowania tekstu dla czytelnika (szerzej: spo³ecznoci czytaj¹cej czy
wspólnoty interpretacyjnej w ujêciu Stanleya Fisha: Fish 2008) w obrêbie danej
kultury. Formu³uj¹c definicjê wersu i typologie uwzglêdniaj¹ce brzmieniowy
aspekt wiersza, Autor ma na uwadze poezjê serbsk¹, opisuje jej specyfikê i choæ
wiele z jego ustaleñ z pewnoci¹ da siê na zasadzie analogii odnieæ do wierszy
pisanych w innych jêzykach, to byæ mo¿e konieczne by³by tu uwagi o charakterze pragmatycznym  na ile pojêcia: wersu, rymu, rytmu s¹ pochodne wzglêdem
aktów intencyjnych u¿ytkownika danego jêzyka narodowego posiadaj¹cego
okrelon¹ wiadomoæ literack¹. Mo¿na by w zwi¹zku z powy¿szym zadaæ pytanie, czy pos³ugiwanie siê opisem lingwistycznym i stosowanie niemal wy³¹cznie
jêzyka metodologii strukturalnej i semiotycznej jest zalet¹, czy raczej wad¹ On
Poetic Language. Nie chodzi tu rzecz jasna o chêæ wprowadzenia dyskursu
Èarkicia do g³ównego nurtu badañ czy quasi-badañ poezji podejmowanych
wspó³czenie. Nie chodzi te¿ o postulowanie metodologicznego eklektyzmu, bo
i ten nie zawsze prowadzi do bardziej wszechstronnego ujêcia danego zjawiska.
Ze wzglêdu na wybrany przez Autora przedmiot analiz, który w szczególnym
stopniu podlega relatywizacji w odbiorze i w obrêbie danego jêzyka narodowego, wyjcie poza ramy opisu strukturalnego wydaje siê jednak wskazane. To
przedmiot badañ  wers, rym, szerzej  jêzyk poetycki w klasycznym, tradycyjnym ujêciu, którego zwolennikiem zdaje siê byæ Autor, decydowaæ winien o doborze i ewentualnej konfiguracji metod, nawet innorodnych. Metody statystyczne, doæ czêsto stosowane przez badacza (Èarkiæ 2010, np. 7879), pozwalaj¹
oczywicie na uzyskanie pewnych numerycznie okrelonych wyników, jednak
nie mog¹ daæ pojêcia o historycznej, kulturowej i jêzykowej zmiennoci analizowanych pojêæ z zakresu teorii wiersza.
Uznanie zastosowanych metod i proponowanej siatki pojêciowej za z tego
punktu widzenia niewystarczaj¹ce dla pe³nego opisu zjawisk brzmieniowych
w obrêbie poezji mo¿na oczywicie doæ ³atwo podwa¿yæ, wskazuj¹c na koniecznoæ metodologicznej jednolitoci. Jeli jednak w  nazwijmy to  dyskursie
klasycznego typu, nierezygnuj¹cym z jasno deklarowanych metod analizy, dobrze
zostanie wyodrêbniony i nazwany przedmiot opisu, a tak jest z pewnoci¹ w niezwykle przecie¿ cis³ej i spójnej pracy Èarkicia, to ze wzglêdu na esencjalistyczn¹
chêæ dotarcia do jego tzw. istoty w imiê czêsto pozornej jednolitoci i czystoci
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metod nie powinno siê rezygnowaæ z takich innorodnych nawet sposobów opisu
i klasyfikacji dla pe³ni i wszechstronnoci ujêcia badanego przedmiotu.
Bez wzglêdu jednak na pogl¹d na zastosowane metody, z uwagi na który On
Poetic Language zostanie oceniony jako bardziej lub mniej adekwatny wobec
swego przedmiotu opisu, nale¿y wskazaæ na niepodwa¿alne, jak siê wydaje,
zalety tej rozprawy. Porz¹dkuje ona bowiem, a czêsto i po prostu tworzy (z uwagi
na brak badañ w tym zakresie) wiedzê o brzmieniowych aspektach serbskiego
wiersza. Nie rezygnuj¹c z klasycznych pojêæ, czêsto przejmowanych z tradycji
retorycznej, porz¹dkuje i dookrela ich zakres, przyczyniaj¹c siê do budowy
nowoczesnej nauki o wierszu. Ma wymiar analogiczny wzglêdem poetyk diachronicznych, przedstawia bowiem poezjê serbsk¹ w ujêciu historycznym, choæ
nie systematycznym, to jednak daj¹cym pewne pojêcie o rozwoju systemów
wiersza serbskiego. Stanowi tak¿e rodzaj poetyki opisowej i choæ nie problematyzuje wszystkich elementów, pos³u¿my siê jednym z kluczowych terminów
pracy, struktury utworu poetyckiego, to prezentuje wszechstronnie jej brzmieniowy aspekt. Èarkiæ przedstawia rozliczne klasyfikacje, typologie systematyzuj¹ce wiedzê z zakresu wersyfikacji, choæ nie bezdyskusyjne (a do dyskusji prowokowaæ mo¿e np. przewaga podzia³ów dychotomicznych), to jednak
porz¹dkuj¹ce w znacznym stopniu tê dziedzinê nauk o liryce. A wszystko to
zdaje siê tak naprawdê jedynie pretekstem do tak ma³o wspó³czenie popularnego, a przez to mo¿e tym bardziej wa¿nego, pytania o istotê poezji jako specjalnego typu dzia³alnoci jêzykowej cz³owieka. I choæ formu³uj¹c na ni¹ odpowied,
Èarkiæ pos³uguje siê jêzykiem nienowej metodologii i pojêciami wypracowanymi przez badaczy z krêgu strukturalizm czy semiotyki, to jednak jego odpowied
jest na swój sposób oryginalna. I na tyle wyrazista i dobrze uargumentowana, ¿e
prowokuj¹ca do rzeczowej dyskusji. A to jedna z podstawowych zalet tego typu
rozpraw, bez wzglêdu na miejsce, jakie zajmuj¹ w cyrkulacji dyskursów wspó³czesnej kultury.
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Arnold McMillin, Writing in a Cold Climate. Belarusian Literature from
the 1970s to the Present Day, London: Maney Publishing for the Modern
Humanities Research Association, 2010; 1130 p.
Emerytowany profesor Uniwersytetu Londyñskiego Arnold McMillin jest
znany w wiecie slawistyki jako wybitny badacz literatur s³owiañskich, g³ównie
rosyjskiej i bia³oruskiej, a tak¿e jako znawca rosyjskiej muzyki (jest m.in. badaczem relacji miêdzy twórczoci¹ Puszkina a Rimskiego-Korsakowa). Jest autorem m.in. publikacji: The Vocabulary of the Byelorussian Literary Language in
the 19th Century (1973); A History of the Byelorussian Literature from its Origins to the Present Day (1977); Belarusian Literature in the 1950s and 1960s:
Release and Renewal (1999; t³umaczenie na jêzyk bia³oruski  2001); Belarusian Literature of the Diaspora (2002; t³umaczenie na jêzyk bia³oruski  2004)
i in. Profesor McMillin nale¿y do nielicznej na wiecie grupy badaczy systematycznie zajmuj¹cych siê kultur¹ i literatur¹ Bia³orusi, szczególnie literatur¹ bia³orusk¹ drugiej po³owy XX w. Jego najnowsza ksi¹¿ka Pisaæ w zimnym klimacie
obejmuje okres od lat 70. ubieg³ego stulecia do dzisiaj. Tytu³ ksi¹¿ki nawi¹zuje
g³ównie do sytuacji zaistnia³ej na Bia³orusi w drugiej po³owie lat 90. XX w., gdy
w kraju zapanowa³ dyktatorski re¿im prezydenta Aleksandra £ukaszenki. Dla
literatury bia³oruskiej oznacza³o to ideowy i organizacyjny roz³am, a mianowicie
podzia³ na podporz¹dkowan¹ w³adzy, pos³uszn¹ wiêkszoæ oraz tych, którzy
swój dalszy los zwi¹zali z opozycj¹  duchow¹, wiatopogl¹dow¹ lub polityczn¹. Przeladowania pisarzy (np. tak wielkich postaci jak Wasil Bykau), ataki
w³adz na Zwi¹zek Pisarzy Bia³oruskich, nasilaj¹ca siê rusyfikacja w urzêdach,
szko³ach, polityce, komunikacji masowej (szczególnie po referendum 1995 r.)
 to wszystko warunkowa³o marginalizacjê literatury bia³oruskiej, jej wp³ywu na
¿ycie spo³eczeñstwa. A jednak literatura nie umar³a. Angielski badacz z nieukrywan¹ sympati¹, a nawet fascynacj¹ przedstawia sylwetki wielu m³odych,
w wiêkszoci nieznanych poza granicami kraju, bia³oruskich autorów, o których
pisze z tak wielk¹ pasj¹, ¿e nie sposób  po lekturze ksi¹¿ki McMillina  nie
siêgn¹æ po utwory omawianych przez niego poetów.
Ksi¹¿ka ta, jak czytamy w przedmowie, stanowi podsumowanie badañ Autora, prowadzonych od lat 70. XX w. Zasadê, wed³ug której zosta³ u³o¿ony
materia³ badawczy, mo¿na okreliæ jako chronologiczno-tematyczn¹. Z jednej
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strony, Autor trzyma siê kolejnoci historycznej: zaczyna od omawiania pisarzy
starszej generacji, takich jak Micha Stralcou, Ale ¯uk, Jauhen Lecka, Hieorhij
Marèuk i in., a potem przedstawia autorów z lat 90. i pocz¹tku XXI w. Z drugiej
strony, w obrêbie poszczególnych okresów McMillin przedstawia poszczególnych pisarzy wed³ug zasady tematycznej  niezale¿nie od tego, czy istniej¹
jakie formy wspó³pracy organizacyjnej autorów (por. takie przyk³ady jak Tutejyja b¹d Bum-Bam-Lit), czy nie (jak np. literatura poza metropoli¹).
W ten sposób ksi¹¿ka dzieli siê na szesnacie rozdzia³ów:
1. Micha Stralcou and Other Prose Writes of the Older Generation (ss. 186).
2. Ryhor Baradulin  A Poet for All Seasons (ss. 87132).
3. Poets of Older Generation (ss. 133272).
4. The Tutejyja Group (ss. 273364).
5. Contemporaries of the Tutejyja (ss. 365522).
6. Adam Hlobus  Provocative Postmodernist (ss. 523540).
7. Anatol Sys  A Soul in Torment (ss. 541568).
8. U³adzimir Njakljajeu  A Rare Literary Imagination (ss. 569604).
9. U³adzimir Arlou  Pioneer of Belarusian Historical Fiction (ss. 605624).
10. Other Historical Novelists (ss. 62567).
11. Plays for Page and Stage (ss. 671718).
12. Literature Outside the Metropolis (ss. 719824).
13. Ale Razanau  A Poet of Rare Complexity (ss. 825853).
14. Bum-Bam-Lit (ss. 854934).
15. Some Contemporaries of Bum-Bam-Lit (ss. 9351034).
16. Andrej Chadanoviè and Four Young Poets of the Future (ss. 10351082).
Charakter i sposób przedstawienia materia³u badawczego powoduje, ¿e
ksi¹¿ka sprawia wra¿enie bardziej encyklopedii pisarzy ni¿ systematycznej analizy procesu literackiego (choæ sam Autor zdaje sobie sprawê z tego, ¿e niektórzy autorzy zostali pominiêci). Zreszt¹ McMillin wcale nie unika generalizacji:
od samego pocz¹tku zwraca uwagê na czynniki zewnêtrzne, które zasadniczo
ukierunkowa³y, przynajmniej tematycznie, rozwój literatury bia³oruskiej w latach 90. XX w. Jest to przede wszystkim pierestrojka, a tak¿e awaria elektrowni
atomowej w Czarnobylu. Jeli chodzi o pierestrojkê, to na Bia³orusi  w opinii
angielskiego badacza  proces ten by³ powolniejszy, rozwija³ siê inaczej ni¿ np.
w Rosji, ale w ka¿dym razie przyczyni³ siê do pojawienia siê nowej generacji
pisarzy, pocz¹tkowo krytycznie ocenianych przez znanych, cenionych autorów.
Na przyk³ad w noweli U³adzimira Michny Gry hazardowe (1998) opisano spontaniczny strajk w wojsku z udzia³em m³odych rekrutów.
Najwiêcej uwagi McMillin powiêca literaturze m³odych, szczególnie tej
powsta³ej na fali pierestrojki. Ale pisze tak¿e o zjawisku self-reinvention, czyli
o powrocie do róde³, które w wypadku literatury bia³oruskiej tkwi¹ w literaturze przedwojennej, a poniek¹d te¿ w czasach socjalizmu. Na lata 90. XX w.
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przypada bowiem odrodzenie wielu zapomnianych autorów, wczeniej zaliczanych do emigracji politycznej, praktycznie zakazanych w Bia³oruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Chodzi o Pieni wygnania Todara Lebiady
z 1944 r. (wznowione w 1991 r.), o prozê i poezjê £arysy Hieniju (19101983),
Natalii Arsierinievej (19031997), Majsieja Siadniova (19132001), a tak¿e, w
mniejszym stopniu, innych autorów.
McMillin stwierdza pewn¹ dominacjê nurtu poetyckiego we wspó³czesnej
literaturze bia³oruskiej, co mo¿na t³umaczyæ na kilka sposobów: zarówno brakiem szerokiego zainteresowania czytelników proz¹ artystyczn¹ w jêzyku bia³oruskim, jak i ogólnym spadkiem czytelnictwa, jeli chodzi o beletrystykê.
W twórczoci wielu bia³oruskich pisarzy, jak stwierdza, mo¿na dostrzec motyw
frustracji, samotnoci i rozpaczy, ale jednoczenie istnieje grupa m³odych autorów, którzy nawet w zimnym klimacie potrafi¹ tworzyæ wrêcz pasjonuj¹ce,
oryginalne dzie³a i z którymi McMillin wi¹¿e nadzieje na przysz³oæ literatury
bia³oruskiej.
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ROMAN JURKOWSKI

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

Ìèõàèë Äîëáèëîâ, Äàðèóñ Ñòàëèóíàñ, Îáðàòíàÿ óíèÿ. Èç èñòîðèè
îòíîøåíèé ìåæäó êàòîëèöûçìîì è ïðàâîñëàâèåì â Ðîññèéñêîé
èìïåðèè 18401873, Âèëüíþñ 2010, ss. 274, indeks osobowy, streszczenie w jêzyku litewskim i angielskim.
O tym, jak wiele zupe³nie nieznanych dokumentów znajduje siê w ogromnych archiwach Rosji, Ukrainy, Bia³orusi i innych pañstw powsta³ych po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego, nie trzeba przekonywaæ historyków zajmuj¹cych siê
wschodem Europy. Ukazuj¹ce siê nowe monografie oparte na tamtejszych archiwaliach, zbiory dokumentów, czy pamiêtniki wyszukane w czasami jeszcze nietkniêtych przez badaczy zespo³ach ujawniaj¹ nie tylko nieznane strony przesz³oci, ale wskazuj¹ tak¿e na nowe, intryguj¹ce kierunki badawcze.
Ksi¹¿ka autorstwa Michai³a Do³bi³owa, Rosjanina wyk³adaj¹cego obecnie
historiê w Uniwersytecie stanu Maryland, i Dariusa Staliûnasa, jednego z najwybitniejszych historyków litewskich m³odego pokolenia, pracownika Instytutu Historii Litwy w Wilnie  jest wrêcz wzorcowym przyk³adem tego, co jeszcze
mo¿na znaleæ w historycznych archiwach Federacji Rosyjskiej. Nale¿y ona
jednoczenie do dwu wymienionych wy¿ej kategorii prac naukowych: jest zarazem monografi¹ historyczn¹, jak i zbiorem ca³kiem nieznanych i nigdzie wczeniej niepublikowanych dokumentów archiwalnych. Na ogóln¹ liczbê 252 stron tekstu (bez streszczeñ i indeksu osobowego) czêæ analityczna zatytu³owana:
Îáðàòíàÿ óíèÿ: Ïðîåêòû ïðèñîåäèíåíèÿ êàòîëèêîâ ê ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè ïðè Íèêîëàå I è Àëåêñàíäðå II (Odwrócona unia. Projekty w³¹czenia
katolików do Cerkwi prawos³awnej za Miko³aja I i Aleksandra II)  liczy
85 stron, za wybór dokumentów  153 strony. Dziêki takiej konstrukcji ksi¹¿ki
mo¿emy nie tylko poznawaæ drobiazgowy, na bardzo wysokim poziomie heurystycznym wywód analityczny i opis badanego zjawiska, ale te¿ móc go natychmiast konfrontowaæ z najwa¿niejszymi ród³ami wykorzystanymi przez Autorów. Daje to mo¿liwoæ ledzenia krok za krokiem toku mylenia i sposobu
udowadniania tez postawionych we wstêpie, a poprzez odnoszenie siê do dokumentów znajduj¹cych siê w drugiej czêci ksi¹¿ki pozwala na zadawanie dodatkowych pytañ, lub nawet na inne spojrzenie odnonie do ustaleñ prezentowanych przez Autorów. Jest to mo¿liwe choæby z tego wzglêdu, ¿e wnikliwy
czytelnik (a tylko dla takiego jest ta ksi¹¿ka!), maj¹c do dyspozycji wybrany
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cytat z dokumentu wykorzystanego w czêci analitycznej, który z natury rzeczy
jest fragmentem dobranym przez Autorów, mo¿e ten w¹ski wycinek znacznie
poszerzyæ, odnosz¹c go w pe³nego tekstu dokumentu znajduj¹cego siê w drugiej
czêci omawianej pracy.
Poruszany w ksi¹¿ce problem jest niezwykle ciekawy, wrêcz intryguj¹cy,
tak jak sam tytu³ recenzowanej ksi¹¿ki. Chodzi³o o inicjatywê Antonija prawos³awnego biskupa miñskiego i bobrujskiego, który w majulipcu 1840 r. wyst¹pi³ do oberprokuratora Synodu z propozycj¹ przyjêcia Kocio³a katolickiego do
zjednoczenia z Cerkwi¹ prawos³awn¹, przy pozostawieniu obrzêdów Kocio³a
rzymskiego nie sprzecznych z prawos³awiem1. Podstaw¹ tego przy³¹czenia
mia³o byæ zanegowanie duchownej jurysdykcji papie¿a, wyrzeczenie siê najwa¿niejszego dla katolików dogmatu filioque, wprowadzenie komunii dla wiernych
pod dwiema postaciami, a w dalszej kolejnoci zmiany w obrzêdowoci i porz¹dku nabo¿eñstw. Projekt Antonija nie zyska³ aprobaty cara Miko³aja I z co
najmniej dwóch powodów: nie uwa¿a³ on katolicyzmu za sprzecznego z ustrojem Imperium (wed³ug jego opinii hierarchicznoæ Kocio³a katolickiego i g³oszone zasady pos³uszeñstwa wiernych wobec w³adzy wieckiej wspomaga³y monarchiê Romanowów), a poza tym cesarz szuka³ wtedy dróg porozumienia
z Watykanem (zakoñczonych konkordatem w 1847 r.).
Wybuch powstania styczniowego i jego klêska diametralnie zmieni³y sytuacjê. Koció³ katolicki sta³ siê w oczach elit rz¹dz¹cych Rosj¹ wrog¹ si³¹ polityczn¹, zorganizowan¹ przez Polaków przeciwko prawos³awiu i pañstwu rosyjskiemu, w dodatku skutecznie oddzia³uj¹c¹ na ludnoæ ch³opsk¹, czyli na lud
rosyjski (nie odró¿niano wówczas Bia³orusinów i Ukraiñców od Rosjan). Od
tego czasu antykatolicyzm w szybkim tempie stawa³ siê elementem kszta³towania nowoczesnego nacjonalizmu rosyjskiego. W tych warunkach, zw³aszcza tu¿
po upadku powstania, zyska³y aprobatê bezporednie, czyli brutalne sposoby
nawracania, których negatywnym symbolem by³ ksi¹¿ê Niko³aj Chowañski,
sztabskapitan lejb gwardii pu³ku Siemianowskiego, który przy pomocy oddzia³ów wojskowych nawraca³ na prawos³awie katolickie wsie i zacianki na Litwie. Ale by³o to dzia³anie na krótk¹ metê, jego efekty by³y niewielkie, w dodatku zaostrza³o to konflikty religijne.
Inn¹ formê przyci¹gniêcia katolików do prawos³awia zaproponowa³ Murawiewowi w koñcu 1865 r. niestrudzony Antonij, wówczas ju¿ od piêtnastu lat na
emeryturze, ale ci¹gle ¿ywo zajmuj¹cy siê katolickim zagro¿eniem dla idei
rosyjskiej. Zrezygnowa³ on ca³kowicie z religijnych aspektów konwersji, przedstawiaj¹c ca³y zespó³ zachêt materialnych (nadzielenie ziemi¹, wsparcie finansowe), które mia³y okazaæ siê wystarczaj¹cym motywem do zmiany wyznania.
1 M. Do³bi³ow, D. Staliûnas, Unia Miñska  próba odwrócenia Unii Brzeskiej (Projekt
przy³¹czenia katolików do Cerkwi prawos³awnej w Imperium Rosyjskim  18651866, cz. I, Arcana 2005, nr 6465, s. 139.
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Wed³ug Autorów omawianej ksi¹¿ki, by³y to metody z ubieg³ej epoki (czyli
sprzed wielkich reform Aleksandra II) i, jak pokazuje kolejna koncepcja, o czym
ni¿ej, uleg³y one znacznej rewizji.
Dok³adna analiza dwóch kopii niepodpisanego i niedatowanego memoria³u
(dokument nr 2: Êàê âûäòè èç íåíîðìàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â Çàïàäíûõ
ãóáåðíèÿõ, s. 111165), w której Autorzy drog¹ ¿mudnych rozwa¿añ próbuj¹
ustaliæ to¿samoæ osoby, lub osób, które napisa³y memoria³  stanowi zasadnicz¹
czêæ prezentowanej ksi¹¿ki (65 stron) w jej czêci monograficznej. Autorzy,
przedstawiaj¹c istotê i cele memoria³u, podkrelaj¹ ró¿nice miêdzy nim a wczeniejszymi pomys³ami, zwracaj¹ uwagê na to, ¿e w porównaniu z metodami
nawracania bezporedniego i sposobami proponowanymi przez archireja Antonija w 1865 r.  ta koncepcja by³a o wiele bardziej finezyjna i dok³adniej
przemylana. W du¿ym skrócie sk³ada³y siê na ni¹ nastêpuj¹ce elementy:
1. Uznano, ¿e bezporednie uderzenie w Koció³ katolicki tylko wzmacnia go
wewnêtrznie, wiêc aby go os³abiæ, nale¿y doprowadziæ do jego instytucjonalnej
przebudowy; 2. Ruch na rzecz unii z prawos³awiem powinien byæ efektem oddolnej inicjatywy reprezentantów wszystkich warstw spo³ecznych. W praktyce
sprowadzano to do wybranej grupy ksiê¿y2 i przedstawicieli szlachty3, którzy
mieli zapocz¹tkowaæ ca³y ruch lub byæ uznanymi za jego reprezentantów; 3. Zebranie pó³ miliona podpisów osób akceptuj¹cych przy³¹czenie siê do prawos³awia mia³o doprowadziæ do zwo³ania przez monarchê specjalnej Rady, która mia³aby przygotowaæ zasadnicz¹ reformê Kocio³a katolickiego w Rosji (Królestwo
Polskie by³o z niej wy³¹czone). Manifest carski o utworzeniu Rady i jej zadaniach mia³ doprowadziæ Watykan do zerwania konkordatu, co dawa³oby Rosji
powód do dalszego dzia³ania  przede wszystkim do wyrzeczenia siê zwi¹zku
z papiestwem; 4. Rosyjski Koció³ Katolicki mia³ zachowaæ wiele elementów
obrz¹dku katolickiego, na jego czele mia³o staæ Katolickie Duchowne Kolegium Rosyjskie z metropolit¹ i wieck¹ kontrol¹ oberprokuratora.
Ca³a koncepcja by³a logiczna i spójna. Jak przypuszczaj¹ Autorzy monografii, w jej tworzeniu bez w¹tpienia musia³ braæ udzia³ inteligentny katolik, Polak
lub Litwin, doskonale znaj¹cy realia ¿ycia spo³ecznego guberni zachodnich po
powstaniu styczniowym. Ich zdaniem by³ to Adam Honory Kirkor4, z którym
2
3

Ksiê¿a mieli byæ zastraszani grob¹ przeniesienia do Królestwa Polskiego lub za granicê.
W przypadku szlachty, w celu jej namówienia, proponowano u¿ywaæ argumentów opartych
na instynkcie samozachowawczym  zmiany wywo³ane przez uw³aszczenie znacznie os³abi³y jej
pozycjê, wiêc aby j¹ zachowaæ, pozosta³o im tylko p³aszczyæ siê. Uznawano, ¿e szlachta w nowej sytuacji gotowa jest na liczne, nawet najbardziej poni¿aj¹ce ofiary.
4 Tak pisz¹ o nim: Od lat 40. do 60. XIX wieku by³ on z pewnoci¹ najbardziej znanym
wydawc¹ i publicyst¹ w Wilnie, do tego zupe³nie lojalnym wobec w³adz rosyjskich. W niezwykle
trudnym okresie 18601865 by³ redaktorem oficjalnej gazety »Kurier Wileñski« (w latach 18641865
w formie rosyjskiej jako »Wilenskij Wiestnik«), w latach 18681871 wspólnie z Jumatowem wydawa³
w Petersburgu gazetê »Nowoje Wriemia«  M. Do³bi³ow, D. Staliûnas, Unia Miñsko-Wileñska  próba
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wspó³pracowa³ Eustachy Pruszyñski  marsza³ek szlachty guberni miñskiej,
i wymieniony ju¿ arcybiskup Antonij. Precyzyjnie i szczegó³owo Autorzy próbuj¹ ustaliæ osobê twórcy memoria³u, jakkolwiek nie stawiaj¹ kropki nad i.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e dochodzenie do zidentyfikowania najbardziej
prawdopodobnej postaci jest doskona³ym przyk³adem wybornej historycznej
krytyki róde³ bezporednich i porednich. Co wiêcej, Autorzy nie poprzestaj¹
na tym, ale podejmuj¹ kolejn¹ próbê  tym razem wyjanienia motywów i celów, które stawiali przed sob¹ twórcy i uczestnicy projektu odwrotnej unii.
Jest to istotne z choæby co najmniej jednego powodu  odpowiedzi na pytanie,
czym kierowali siê dwaj katolicy  Eustachy Pruszyñski i Adam Honory Kirkor,
uczestnicz¹c w uk³adaniu memoria³u, którego w³aciwym celem by³a powolna
likwidacja religii rzymskokatolickiej na Litwie i Bia³orusi. Autorzy nie wykluczaj¹ i takiej mo¿liwoci, ¿e mogli oni w dobie niezwykle represywnego systemu walki z katolicyzmem, realizowanego za genera³a-gubernatora A. Kaufmana,
widzieæ w projektach odwrotnej unii metodê zinstytucjonalizowania obecnoci w guberniach zachodnich agresywnie wykorzenianego wówczas katolicyzmu
i utrzymania choæby niektórych elementów katolickiej tradycji wyznaniowej.
Ale na to, niestety, tak¿e nie ma jednoznacznych róde³, a poszukiwanie argumentów potwierdzaj¹cych powy¿sz¹ tezê dostarcza tak¿e podstaw do s¹dów
czêsto wrêcz przeciwnych. Wiele zamieszania wprowadza tu czêsto zmieniaj¹ce
siê, znane z korespondencji, stanowisko Kirkora, który nawet mieszkaj¹c ju¿
w Krakowie (po 1873 r.), nadal w korespondencji z Józefem Ignacym Kraszewskim ukrywa³ swoj¹ rolê w powstaniu projektu unii. Taka postawa to, moim
zdaniem, element niedoceniony przez Autorów w analizie materia³u poredniego, jakim s¹ listy Kirkora do Kraszewskiego. Jeliby Kirkorowi zale¿a³o na tym,
aby poprzez projekt unii zmniejszyæ presjê na katolicyzm i tym samym przeciwdzia³aæ lub tylko odwlekaæ brutaln¹ rozprawê z katolicyzmem, to dlaczego
o tych motywach nie wspomnia³ w listach do Kraszewskiego? Przecie¿ by³a to
korespondencja prywatna, tylko do pisarza, za Kirkor, mieszkaj¹c w Krakowie,
nie musia³ obawiaæ siê retorsji ze strony w³adz carskich, nawet gdyby w jaki
sposób szczegó³y korespondencji wysz³y na jaw. W dodatku takie motywy dzia³ania ukazywa³yby go nie jako skrajnego ugodowca, a za takiego uchodzi³ w polskim rodowisku w Wilnie, ale jako Polaka lub Litwina b¹d katolika w takiej
w³anie formie (bez oceny wartociuj¹cej) przeciwstawiaj¹cego siê Rosji i naporowi prawos³awia na Ziemie Zabrane. Autorzy nie znaleli takich informacji
w listach Kirkora do Kraszewskiego, co moim zdaniem, powa¿nie os³abia tezê
o jakich elementach wallenrodyzmu w motywach postêpowania Kirkora.
odwrócenia Unii Brzeskiej: projekt przy³¹czenia katolików do Cerkwi prawos³awnej w Imperium
Rosyjskim (18651866), cz. II, Arcana 2008, nr 79, styczeñluty, s. 43. Szerzej o A. H. Kirkorze, zob. S. Kirkor, Przesz³oæ umiera dwa razy. Powieæ prawdziwa, Kraków 1978.
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Ale nie w tym rzecz, aby mno¿yæ kolejne pytania, zreszt¹ Autorzy postawili
ich wiele, z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ stwierdzaj¹c, ¿e na niektóre z nich na tym
etapie badañ nadal nie ma odpowiedzi. Natomiast ich wysi³ek poszukiwawczy
i badawczy jest naprawdê ogromny  mia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e podjête
przez nich prace ods³oni³y jeszcze jedn¹ nieznan¹ kartê w XIX-wiecznych dziejach ziem by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
Polskiemu czytelnikowi, zainteresowanemu zagadnieniami przedstawionymi
w recenzowanej ksi¹¿ce, nale¿y wskazaæ, oprócz wymienionego ju¿ dwuczêciowego artyku³u w jêzyku polskim, tak¿e inne publikacje obu Autorów napisane
razem5 lub oddzielnie6. Zwraca w nich uwagê wykorzystanie bogatych materia³ów
archiwalnych, najczêciej udostêpnionych historykom po raz pierwszy.
Ksi¹¿ka M. Do³bi³owa i D. Staliûnasa wnosi wiele nowych elementów do obrazu
kszta³towania siê polityki pañstwa rosyjskiego w drugiej po³owie XIX w. wobec Ziem
Zabranych i mieszkaj¹cych tam narodów. Badania obu uczonych po raz kolejny weryfikuj¹ czasem jeszcze pojawiaj¹c¹ siê w historiografii, i to nie tylko polskiej, tezê o
prymitywnie represywnej polityce pañstwa Romanowów wobec jego zachodnich prowincji i jednoczenie potwierdzaj¹ pogl¹d o tym, jak ogromnym problemem (w ka¿dym aspekcie) by³y dla Rosji Ziemie Zabrane dawnej Rzeczypospolitej7.
5 Ì. Ä. Äîëáèëîâ, Ä. Ñòàëèóíàñ, »Îáðàòíàÿ óíèÿ«: Ïðîåêò ïðèñîåäèíåíèÿ êàòîëèêîâ
ê ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â Ðîññèéñêîé Èìïåðèè (18651866 ãã.), Ñëàâÿíîâåäåíèå 2005, ¹ 5,
ñ. 334; eadem, Ââåäåíèå ê ôîðóìó Àëôàâèò, ÿçûê è íàöèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü â Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè, Ab Imperio 2005, nr 2, ñ. 123134.
6 D. Staliûnas, Banytinës unijos projektas (18651866), Lietuviø katalikø mokslo akademijos
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